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~eternih, Napoleonu Kızdırdığına Sevindi. 
Çünkü Öfke Gizlenmiyen Zaafın ifadesidir 
Nazır, Napoleonun bu sözlerine: ı "- Siz, dedi. asker değilsiniz. Bu 
"- Sulhu istiyen bılhassa ordu- itibarla, bir asker ruhunun ne oldu

dur! ., cevabını verince, İmparator o-
1 
ğunu asla bilemezsiniz. Ben, harp 

nun sözünü kesiyor, ve o şaşılacak a- ' meydanlarında yetişip büyüdüm, Bu 
çık yureklıgiyle ilave ediyor: itibarla, biliniz ki, benim gibi bir adam 
"- Hayır, sulhü istiyen ordu de- için, bir milyon insanın ölümü, o ka

ğ 1, benım generallerimdir. Artık be- dar ehemmiyetli bir hlldise değildir ... 
nim generalim falan kalmadı. Mosko- Yine Meternih'e göre, Napoleon, bu 
vanın sogugu, onların hepsinin mane- sözleri bağıra bağıra söyledikten son
v yatını kırdı. Ben, en cessurlarmın, ra şapkasını, salonun bir köşesine 
en kahram:ınlarrnın b ' le, birer çocuk fırlatıyor. Artık, öfkesinin yapmacık 
g bi ağladıklarını gordum, Eğer bun- olmadığı muhakkaktır. Bir yaralı at 
dan on beş gün once fırsat çıkaydı, gördüğü zamanlar b le, beti benzi a
Ben sulh yapabılirdim. Fakat bugün tan Napoleon, hakikaten ordusunun 
a tık yapmam: Çünkü tam ıki tane zayiat ljstelerinl, fevkalade soğuk kan 
buyuk zafer kazandım!,, Jılıkla gözden ~eçirir, Bu itibarla, id-
Nazır ona diyor ki: dıası yalan değildir. Onca, harp in-
"- Zatı şahanenizin bana şimdi sanlarla yapılır, ve cesetlerle niha -

söylediği bütün sözlerden bir defa da- yete erer. Harbi san'at edinmiş bir 
ha anhyorum ki, sizinle uzlaşmak çok insanın kullandığı malzeme bunlar -
guçtur. Siıin sulh muahedenameleri- dır. 

nız, hiç bir zaman mütarekenameler- İmparatorun bu öfkeleniş!, Meter
den başkn bir şey olmuş değildir. rı.ihi sevindiriyor, Çünkü onca, Napo
Edbarlar da, muvaffakıyetler gibi, leonu bu hale sokmak, bir zaferdir: 
sizi harbe ıevkediyor, Bu H!barla, Öfke, gizlenemiyen bir zaafın ifade
Avrupayla sizin, eldivenlerinizi birbi- sidir. Napoleon'a diyor ki: 
rinize atacağınız zaman gelmiştir!,, 
İmparator, şu cevabı veriyor: 
"- Siz, beni bir Koalisyon'la de

ı'recegınızı sanıyorsunuz, Fakat so
·uyorum sizden: Kaç müttefikiniz var. 
Dört mü, beş mi, altı mı yirmi mi? 
Muttefiklerinizin, adedi ne kadar 
rlikselirse, ben o kadar müsterih olu
um. Siz Almanyaya mı güveniyorsu
ıuz? Alman ahalisini tutmak icin be
lim askerlerim bana bol bol kafidir. 
Prenslerfo sadakatine gelince, onla
ın bizden korkusu bana yeter, Şayet 

,iz, kendınizi bitaraf ilan edecek o
ursanız, o zaman ben de Prağda mü
:akerata girmeğe rıza gösteririm l 

"Sizin kuvvetlerinizin miktarına da
r bende mufassal bir çok raporlar 
'ar. Bu raporlar, bir sürü casu!lun 

"- Haşmetmeap, müsaadenizle, ka
pıyı: açalım da, sözlerinizi bütün Fran 
sa duysun!., 

Bu tehdit, Napoleonu büsbütün çi
leden çıkarıyor: 

"- Emin olunuz ki, diyor, Fransız
lar benden şikayet etmezler. Ben on
ları iyi tutmak için, Almanları ve 
Polonyalıları feda ettim, Vakıa, Rus
ya seferinde 300,000 ki:iİ kaybettim. 
Fakat bunların arasındaki Fransızla
rın miktarı, 30 bin bile değildi, 

(Arkası varı 

Türk· Alman Ticaret 
.derber olunması sayesinde, ;re bir Mu··zakeres·ı 
ok fedakarlıklar mukabilinde elde e- Başladı 
i'lmi:Jtir. Bu itibarla, emin olunuz, 
'rdunuzun kaç topu, kaç tüfeği değil, 
taç trampeti kaç borusu olduğunu bi
e biliyorum. Benim hesaplanm, ri
razi mutaleata müstenittir. Bunan i
·in de emindir, kat'idir. Ve ben, elde 
·demiyecegim 3cyler pe§inde koş -
nam!,, 

Meternih kendisiyle Napoleon ara
ıında geçen konuşmayı, böylece bir 
nuşahit gibi tesbit ettikten sonra di
ıor ki: 
"- Na poelo na. maVOznizn uçM 
"- Napoleona. askerlerini gördü

ttmü. ve onların hepsini de çocuk bul 
iuğumu söyledim, Ve ilave ettim: 

Ankara, 9 (A.A.) - Ti.irk - Al
man murahhas heyetleri arasın
da bugün Hariciye Vekiıletinde 
ticari müzakerelere başlanmıştır. 

'~ RA-DVO · 
BUGUNKU PROGRAM 

18 25 Kon'ltm~ 
1 8. '1S Çocuk Klılbil 
19 JO Haberler 
19.H Serbe't 

7 .JO Proiram 
7.33 Mıi•ik ( Pi.) 
1.45 lbberler 
8.00 Müzik (Pi.) 
8.ao Evın Saati. ' - Sizin silah altına aldığınız hı~ 

·ocuklar da mahvolup bitince ne ya- 12 30 
,acaksıruz?., g:!~ 

"Bu sözlerim üzerine Napoleon fe- ı 3 , 00 
la halde öfkelendj, Sapsan kesildi. ı3.30 
l:'iızıimin çizgileri derinleşti. Sert bir ı s.oo 

tı •da ile: ıs .03 

o 
Program 
Saı eıcrleri 
Haberler 
Şarkııor 
Mfiril: (.Pl) 

o 
'Program, 
Fasıl 

19. 55 Şarkılar. 
2 D. IS Radyo ga ıctesi 
20.45 Halk tıırkusu 
21.00 Zıraat okvimi 
21 . 1 O Sar eserleri 
21.30 Konu~ma 
21 .u Bando 
22 SO Haberler 
22 4S Dan$' mUriii 
22 55 Kapanıw. 

GECE GELEN HABERLER 
Ookuz Egllll lzmir 
Kurtuluş _Bru;yramı 

c Dün İzmirde Parlak Tezahüratla Kutlandı 
İzmir, 9 (A. A.) - Dokuz Eylül 

· mir kurtuluş bayramı bugun saba
un ilk saatlerinde başlıyan buyuk 

ahurle kutlandı, İzmir valisi Fuat 
Kutsal, İzmırde bulunan mebuslar, 

roıye reı i Behc;ct Uz, Parti mcn
pları, Vılfıyet ve Şehir !\lcdisi aza
rı PartdC' toplanarak, otomobillerle 

H 1 pınardaki şehıtliğe gltmışlerdır. 
M rasime sııat 9 da b:ışlaıımı.ştır. As-

14 C"ri bando tarafından çalımın fstik
ır l;.ıl marşında~ sonra İzıııırm kurtu

lıı u yolunda şehit diişen kahraman
E lann übıdc i başında Kız .MuHllim 

ne tebı muduru Aziz, şehitlere kar
sedilen mınnet ve şükran duy-

ularma tcrccman olnn bır hitabede 
ulunınuş, buna teğmen Şükrü Ba

n heyecanlı bir iı ttukla muka
<'le etmıştlr, Nutuklardan sonra a

b denin etrafında yer al, n bir mnngü 
er uç defa teş etmek suretiyle 
ıtlerı elfımlamıştır. 

Heyet burarlan kışlaya gelmiştir, 

Saat 10.15 te Esterpaşa, Tepecik ve 

Şimal Bu~s.~t:~~~i:~: j 
Adamn e/ıemmiyeti 

Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) - İş
gal edıldiği l::ildirilen Spüzberg adası 
(Utba yakın olup şımal buz dış deni
'ınde, Groenlandın dogusunda ve Nor
;.reçin 500 mil şimalindedir. 

Ada Rusyanın Arkanjel limanı ve 
b'lhassa, Amenk:ıdan gelerek Beyaz 
ierıizdeki Rus limanlarına uzanan yol 
Jzerinde bir konak ve bır merhaledir 
İngilız radyosu, adanın Almanlann 

~uhtemel bır hareketini onlemek ve 
ynİ zamanda adadaki kömür maden
erindcn Alrnanlann istifade etmeleri
e ımkan bırakmamak maksadiyle iş

ıal edıldıgini bıldırmiştir. 
Bu merhalenin elde edilmesiyle Rus

~aya yapılacak yardım meselesine ge
:v ınce, her ne kadar Buz denizindeki 

Murmansk limanı buzdan azade ise 
1A_K. ıe Murrnanskı Rusyaya bağlryan tren 

olu Finlerin tlaimi tehd di altında ol
ugundan bu yoldan Rusyaya yardım 

• pılması faydalı olamaz. Ancak. bu 
anın. Ame-ikadan Rusya.ya gonderi
•ek tayyue kuvvetleri için orta bir 

iuralı teşkil etmesi mumkundur ve iş
~al bu bak•mdan faydalı olabilir. 

Halkpınard:ın olmak üzere şehrin üç 
kolundan hareket eden yiğit askerleri
miz kıjla orıunde birle~mişlerdir. Bu 
anda şanlı bayrağımız atlı müfreze 
kumandanı tarafından evvela kışlaya 
ve sonra da hükiımet dairesine çeki
lirken askeri bando tarafından İstik
lal marşı çalınm1ştır. Tam saat 10,15 
nakil vasıtaları durmuş, I;ıalk bir d:ık.i
kalık ihtiram vaziyetinclc kalmıslarclır, 

Bunu kıt;ıtarımııın geçit resmi ta
kip etmiştir. 

Saat 11 ,30 da 1 zmir vilayet ve kaza 
idare heyetlerinden ve Karşıyaka Hal
kevi mensuplarından miıteııekkll bir 
heyet, A taturk'iin annesinin mezarını 
ziyaret etmiş ve ihtıramla müteaddit 
çelenkler koymuşlardır, 
Öğleden sonraki merasime saat 

15,30 da başlımmıştır, Alay Anafar
talar caddesini takiben Cümhuriyet 
meydanınıa gelerek Atatürk anıtı ö
nünde kendılerine gosterilen mevkii 
almışlardır, Soylenen bir nutku miita 
akip abideye:: yüzlerce çelenk konmuş
tur. 

Kızıtdenizde 
• Ra ı• • .. ,.ııte) 

, Berlinirz mütalaası 
Berlin, 9 (A.A.) - Gayri resmi 

bir kaynaktan bildirıliyor: 
Herhalde İngiltere hesabına 

seyrüsefer eden bir Amerikan va 
purunun Şap denizinde Alman 
hava kuvvetleri tarafından batı -
rıldığı söylenmektedir. 

Berlin siyasi mahfilleri, eğer tahak
kuk ederse bu hadiseyi Şap denızinin 
bir çok zaman evvel İtalyanlar tarafın
dan harp sahası ilan edilmiş ve bu 
haysiyetle sarih surette hudutları bil
dirilmis olması keyfıyetinin pek tabii 
bir neticesi telakki edeceklerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri reisi İn
gilizlerin Habeşistanda yaptıkları ha
rekatı müteakip $ap denizin.in artık 
harp mıntakası telakki olunamıyacağı
run ilanını kendi vazifesi telakki et
mekle, Bertin siyasi mahfillerinin fik
rine göre az çok zamansız olarak "a
Jarnı nihayete erdi .. işaretini vermiştir. 
Şap denizı ve bilhassa Süveyş kanalı 

mıntakası bittabi bütün riskleri ile 
harp mmtakası olarak kalacaktır. 

Fırıncllarla 
Mücadele İçin 
Teşkilat 

--o--o 

Ortaköyde Bir Fırmda 
Saklanmış Un Bulundu 

Ekmeklerin daha sıkı şekilde kontı·ol 
edilmesi ve un kaçakçılığına mani o
lunac.ak tedbirler alınması için diin 
belediyede bir toplantı yapılmıştTr. 
Toplantlya toprak mahsulleri ofisi 
müdürü ile Ankaradan şehrim:ze ı::e
len ofis satı~ müdürü Nuri de iştirak 
etmiştir. Bilhassa el altından un ka
cırmak isteyen fırıncılarla mücadele 
için bir teşkilat kurulmasına ve yeni 
metodlarla harekete geçilmesine ka
rar verilmiştir. 
Zabıta ve belediye mürakipleri Or

taköyde 38 numaralı Osman Hurad'ın 
fırınında yaptıkları teftiş sırasında 
fırında çuvalların ağzındakj kurşun 
mühürler sökülmüş olarak e<ıki tip 38 
çuval esmer un bulmuslardır, 

Yeni tip ekmek imaline başlanma
dan evvel işlenip bitirilmesi lazımge
len bu unların saklanması şüpheli gö
rülmüstür. Ayni zamanda bu fırının 
ekmekled muayene edilmiş ve yalnız 
bir ağız ekmeğin 253 ünün tartılarının 
noksan olduğu anlaşılmıştır. Ekmek
ler müsadere edilmiştir. Fırıncı hak
kında tahkikata devam ed lmektedir, 

Üsküdar mıntakası fırınlarınd:ı ya
pılan teftişlerde muhtelif fırınlarda da 
38 noksan ekmek bulunmuş ve müsa
dere edilmiştir. 

PIYASADA: 

A vustralyadan 
Merinos Yünü 

Getirtiliyor 
lngiliz korporasyon heyeti piyasada 

fiyat araştırmalarına başlanııştır, İn
g:lizler pek muhim mikdarda mal al
mıya talip olduklarını !lÖylemektedir
ler Sümerbank fabrlkaları için A
\U~tralyaya Merinos yünü sipariş e
dilmiştir. Bu yünler, yerli kumaşla
rımızın kalitelerini yükseltmek mak
sadiyle getirtilmekted:r. 

İtalya ve lngiltereden piyasamıza 
mühim mikdarda rontken malzemesi , 
elektrik cihaz ve malzemesi. yedek 
aksam, fotoğraf malzemesi getirilmiş
tir. 
FİYAT MÜRAKABE TEŞKİLATI

Fiyat mürakabe bürosu, te5kilatını ge
nişletmeye başlamıştır. İlk olarak Üs.
küdarda bir şube açılacııkhr. Birinci 
şubenin hazırlıkları tamamlanmak ü
zeredir. Üskiidar şubesi, bütün Anado
lu mmtakasının belediye hududuna 
giren kısımlarda ihtikar işleriyle meş
gul olacaktır, Dün kumaş ve termo
metre satışlarını:la ihtikar yapıldığına 
dair yapılan ihbarların tahkikine baş
lanmıştır. 

Sovyet Tebliği 
( ea,tarafı ~ incide) 

Ajansının Moskova muhabiri bil
diriyor: 

Almanlar merkez cephesinde 
Yelniada ugradıkhm bozgunu mü 
teakip ricat etmekte devam edi -
yorlar. Almanları durmaksızın 
takip eden Rus kuvetlcri bu mm 
takada elliden fazla kasabayı is
tirdat etmişlerdir. 

Rumenlerin zayiatı 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ek: 
Son on gün zarfında Odesa ö

nündeki muharcblerdc Rumen -
ler 20 bin subay ve er kaybet -
mislerdir. Rumen muhafız fırka 
sı, ·ı. 11, 21 inci hudut muhafaza 
fırkaları fevkaltı.de agır kayıplar 
vermişlerdir. Bir Sovyct alayı 
son üç gi.indc iki Rumen piyıırlc 
alc1yım imha, birçok tank, top ve 
otomobil tahrip eylemiş, 200 csır 
almıstır. 

Odesa'm11 nıiidafa<nn 
Londra, 9 (A.A.) - Moskova rad

yosu ile neşredilen resmi Sovyet ajan
sanın Odesa'dan gönderdiği bir tel
grafa göre, düşmanın Odesa müda
faasını yarmak için yaptığı bütıin te
şebbüsler akım kalmıştır. 29 gıinden
bed Alman ve Rumen kıtalarının 0-
desaya kar'll yaptıkları taarruzların 
hepsi Sovyet ordu, donanma ve gönül
lulerinin sarsılmaz mudafaaları öniin
de parçalanmaktadır. Düşmanın güzi
de fırkaları imha edılmiştir, Muhas.ıra 
altında bulunan şehir, zaptı gayri ka
bil bir kale haline gelmektedır. 

Leningrat muharebesi 
Londra, 9 (A. A.) - Reuler'in Mos

kova muhabiri bildiriyor: 
Leningrat mrntakasında cereyan et

mekte olan muharebeler, son derece 
şiddetlidir, fakat Almanların şehri 
çember içine almış olmaktan pek u
zak oldukları muhakkaktır. 

Yalnız, Almanlar, cenubu şıııkide 
oldukça ıiehre yaklaşmışlardır, Fakat 
bu yaklaşma. geniş mikyasta bombar
dıman etmelerine kHayet edecek de
recede değildir, Leningradın muhafa
zası, Ruslar için manevi, sınai' ve bah
ri bakımlarJan fevkalade ehemmiyet
lidir. 

"Her şeyden evvel orclu" şeklindeki 
klasik prensiplerine sadık olan Ruslar, 
LeningradP' ııncak harbe muvafhkıvet
:e devam için ordunun şehirden çekil
mesi escıs itibariyle z;ı,ruri olduğu 
zaman terkedeceklerdir. Her şey, Le
ningradm uzun ve çetin bir mukave
mete hazırlanmakta oldugunu ve böy
le bir mukavemetin pekala mümkün 
bulundui:un•ı göstermektedir 

M oskovaya tnaı·İ·uz 
Moskova, 9 (A,A.) - Sovvet tebliği 

bildirjyor: 8-9 Eylül gecesinde bir çok 
Alman tayyareleri, Moskovaya bir akın 
yapmak teşebbüsünde bulunmuşlarclır 

TAN 

Otobüs Seferleri 
Tahdit Edildi . . 

Bakırköy-Sirkeci Hattı Servisi Kaldırıldı, Diğer 
Hat1arda da Hareket Tarifesi Değiştirildi 

Nakil vasıtalarına verilecek benzin 
mikdarmı tesbit eden Başvekalet teb
liği vilayete ve belediyeye bildirilmiş
tir. Başvekaletin tebliiinde taksilere 
bu ay verilecek benzin mikdarı 210 
litre iken Anadolu Ajansmm bir yan
lışlık neticesi bunu 120 litre olarak 
neşrettiği görülmüştür. Belediye tak
silere 210 litre benzin verilmesi laZTm 
geldiğıni alakadarlara bildirmiı;tlr. 

Bu hesaba göre, her taksiye günde 
yedi litre benzin isabet eecektir, Fa
kat teknik zaruretler beher taksiye i
ki gunde on beş litre verHmeslnı icap 
ettirmektedir. Zira benzin depoların
dakl benzin veren pompaları benzini 
be5er litrelik şişelerle ölçmektedir. 
Bunun için taksilere bir gün bir, er
tesi günü iki şişe benzin verilecektir. 
Bu vaziyet Başvekalete bildirlimiştir. 

Yeni benzin tahdidi kararma ait 
hazırlıkların tamamlanmaması yüzün
den karar bugün tamamen tatbik edile
cektir. 

Dün sabar belediye reis muavını 
Lutfi Aksoyun riyasetinde Başvekale
tin tebliii ile alakadar bir toplantı ya
pılmış ve otobüslerin sefer vaziyetleri 
tetkik edilmiştir. Dün de yazdıiımız 
gibi banliyö trenleri ile vapur işleyen 
iskelelere müvazi hatlardaki otobüsle
rin kaldırılması görüşülmüş, şehir i
çfode çalışan otobüslerden Sirkeci -
Bakırköy hattındaki 6 otobüsün sefer
den men'ine karar verilmiş, diğer hat
larda çalışacak otobüslerin mikdan fü 
sefer adedi tesbit edilmiştir. Bu kara
ra göre; Sirkeci - Rami arasında işle
yen 2 otobüsle, Kadıköy - İc;erenköy 

MUTEFERRIK : 

Zaradan iki Kasa 
Hırsızı Getirtildi 

Bir müddet evvel blr gece Yüksek 
kaldırımdaki Civan Limited şirketinin 
kasaları kırılmış ve içlerinde bulunan 
1100 lira ile 5000 lira kıymetinde tüc
cari senetleri çalınmıştı, Yapılan tah
kikat sonunda Aziz ve Mehmet is
minde iki ışçinin bir aralık şirketin 
bazı tesisatında çalıştırılmış olması 

nazarı dikkati celbetmiş, her ikis:nin 
ele Zaraya.gittikled öğrenilmiştir. İs
bul müddeiumumiliği vaziyeti Zara 
adliyesine bildirmiş ve her ilcisi de o
rada yapılan istiçvapforı sırasında 

suçlarını itiraf etmişlerdir, Dün şehri
mize getirilen Aziz ve Mehmet sor
gulan yapıldıktan ııonra tcvk.lf edil
mislerdir. 

900 BİN l.İRALIK MUKAVELE -
Geçenlerde fevkalade bir topanltı ya
pan şehir meclisi, avukAt Suat Tahsin 
Türk ve arkadaşlarının belediyeye 900 

arasında c;alışan 3 otobüs hergiin iic;er 
ııefer yapacaktır. Taksim - Yeruma-
halle hattmda çalışan 18. Sirkeci - Ko
camustafapaşa hattında çalışan 7, 
Kerestedler - Eyüp hattında çalııan 

23, Taksim - Yıldız hattında <;ahşan 3, 
Edirnekapı - Cihangir hattında çalışan 
6, Çarşamba - Mecidiyeköy hattında 
çalışan 8 otobüs de günde ikişer sefer 
yapacaktır. Bu vaziyete göre here-ün 
Taksi men Yen ima halleye, 'l enimah;ıl
leden Taksıme 18 defa otobüs hareket 
edecektir. 

Diğer taraftan belediye, Haliç ve 
Şirketihayriye idarelerine müracaat et
miş ve sabahları, öğleleri ve akşamla
rı yeni vapur seferleri ihdas edilmesi
ni istemiştir. 

Bir garajda bululları 
benzin ve yağ 

Dün sabah kırk kadar taksi şoförü 
Taksimde "Modern Garaj" ın :oıahibinc 
müracaat ederek benzin istemişlerse 
de "yok" cevabını almışlardır. Bunun 
üzerine bu garaj sahibiyle arası iyi o
lan bir şoförü göndermişler ve şoför
lerin tahminı gibi garaj sahibi bu şo
före benzin vermiştir. Bu hal karşı

sında bu kırk şoför zabıtaya ve petrol 
ofise müracaat ederek vaziyeti bildir
mişlerdir. Bu ihbar üzerine garajda bir 
heyet tarafından araştırma yapılmış ve 
4500 litre benzin ile 57 varit yağ bu
lunmuş ve zabıt tutulmuştur. İşe vila
yet ve fiyat mürakabe komiı;yonu da 
vaz'ıyed etmişler ve tahkikata başlan
mıştır, 

l"OLISTE: 

Fatihte Bir Erkek 
Sevgilisini Yaraladı 
Fatihte lbrahimpa~a cadd.,inrle lcöftecilik 

yapan Muhittin. S•miha Yenipazar i•miııd• 
ki aeva:ıli11ni bıc:.akla iki yerinden yaralamıtj· 
tır. Kadın h~"taneyc kaldınlmııı, Muhitıin 
:yakalanmrıtrr. 

BJR KAMYON KAZASI - Tramvay ve 
elckırik iduuinin 2ı9 numaralı kamvonu 
Boyuııtan Aksaraya ıiderken LO.tli adında 
bır yolcuya çarpmıştır. Sol ayağı kırılan Lütfi 
Cerrahpaıa ha.tanesine kaldrrılmııtır. 

PARMAKLAR! KOPTU - Bakırköy b~ı 
fabrikuı dokuma k,.mında çalı~an 14 yı,ıııda 
Mahmut Karaca çalışırken elini makineye 
kApıırmı~ıır. Parmakları kesilen kUçUk i•çi 
Ccrrah11oıa hutaııuinc kaldırrlınııtır. 

bin liralık kar temin edeceği iddia 
edilen tekliflerini tetkik etmiş ve bir 
mukavele y~prlmasına karar vermiş
ti, Avukat Suat Tahsin Türk dün be
lediyeye müracaat ederek mukavele 
yapılma!mı istemiştir. Belediye bu
günlerde mukaveleyi hazırlayacak ve 
imzası noter huzurunda yapılacaktır, 

A tlantik'te T esltit tedbirlerle, Birmanyanm dahi Va7.i
yeti müemmendir. 

iki Celep 
Adliyeye 
Verildi 

Narhtan Fazla Fiyatla 
Sahş Öntenecek 

Dün toptancı kasaplardan bazıları, 
ı;ürü sahiplerinden aldıklan koyunları 
borsada canlı olarak satış yaptıktan 
sonra mezbahaya göndermeden ıenye 
çevirtmişlerdir .Polisler bunlardan ikisi 
hakkında zabıt tutmuşlardır. ;Bıı su
retle mezbahada pek az hayvan kesi
lebilmiştir. Kesilen hayvanların azlıiı 
ve toptancıların yaptıkları bu manev
rayı haber alan perakendeciler alaka
dar makamlara şikayette bulunmuş
lardır, 

Bfr -çok yerlerde de kasaplar narh
tan fazla para istemişlerdir. Bazı alı
cılar kilo başına on, on beş kuru5 
fazla isteyen kasaplan polise ihbar et
miş, haklarında zabıt tutturmuşlardır. 
Belediye iktisat müdürlüğü haklarm
da zabıt tutulan iki celebi milli korun
ma kanununa istinaden ve mevcut 
malı piyasaya arzetmemek suçundan 
mahkemeye tevdi ettiği gibi. narhtan 
fazla fiyatla et satan kasaplar hakkın
da da takibata başlamıştır. 

Güzel Sanatlar 
iki Akademisi 

Kısma Ayrlldı 
Maarif Vekilliği, Güzel Sanatlar A

kademi:-inin tahsil derecesiyle müCre
dJıt programını tcsbit eden yeni bir 
talimatname hazrrlamıştır. Alakadar
lara tebliğ edilen yeni talimatname
ye göre: 

Güzel Sanatlar Akademisi resim 
şubesi biri (birinci derecede orta 
ihtisas tahsili), diğeri de (yüksek 
tahsil) veren iki devreden müteşek
kildir. Bu ikinci şubenin hedefi, klıl
slk resim ı-anatma vakıf ressamlar 
yetiştirmektir. 

(Birinci derecede orta ihtisas) dev
resine ortaokul mezunları, bir istidat 
yoklamasına tabi tutularak kabul o-

lunacaklardır. Tahsil müddeti üç se
ne olan bu devreden de mezun olan
lar umumi hizmetlerle askerlikte lise 
mezunlarına mahsus haklardan istifa-
de edeceklerdir. Yüksek tahsil dev
resine birinci derecede orta ihtisas 
devresi mezunları imtihansız olarak 
kabul edilecekler, liselerden ve lbe 
derecesinde umumi kültür veren o
kullardan mezun olanlar bu devreye 
1 sene müddetle ihzari biı· atelyede 
desen ve modalaj yaptıktan ve sanat 
tarihi mitoloji, teşrih, menazır ders
lerinden imtihan verdikten sonra alı
nacaklardır. Bu de\.Tenin tahsil müd
deti de 3 yıldır. 

Alman Tebliği 

m_,.. ....... ~--
lk+ısa+ Vekaletinin 
Dikkat Nazarına 

Yazan: Naci Sadullah 

B ayan 7.ekiye, Gaziantepte odac 
Kerimin zevcesidir. Kocasının 

eline bir ayda 18 lira geçen Bayan 
Zekiyenin, bir tanesi heni.iz emzikte 
bulunan tam sekiz çocuğu vardır 

Ve bu, küçüklü büyüklü on tane in· 
san, aydıı on sekiz lira ile - yan 
bir zenginin, bir çift değil, bir tek 
kunduraya ödediği kadar para He -
geçinemiyeceği için, Bayan Zekiye de 
çalışmak mecburiyetindedir. Bu mec
buriyetle, evinin en elzem eşyalarmı 
satarak dört tane tezgah satm alan 
kadıncağız. dokumacılığa başlıyor. 

Bu tezgahların iplikleri, hükümel 
tarafından Gazianteptelü banka va
sıtasiylc tevzi olunmaktadır. Tezgah 
sahipleriyle banka arasında mutavas
sıt rolünü de dokuma ustaları oyna
maktadır. Fakat Bayan Zekiye, do
kuma ustalarının bu tavassutundan 
mutnzarrırdır: Çünkü iddiaya göre, 
onlar, bükılmetin 680 kuruşa satılma
sını emrettiği ham iplik paketini 25 
liraya vermektedirler. Bunun içindir 
ki, kadıncağız alakadar makama bir 
istida ile baş vurarak, muhtaç bu· 
lunduğu miktarda iplilti. bankanın 
doğrudan doğruya kendisine verme
sini istiyor. Fakat bu çok meşrO., bu 
çok tabii talebi yerine getirilmedik
ten başka, bu müracaatı. dokuma us
taları tarafından mucibi t,ecziye bir 
cüret telakki ediliyor. Ve neticede de, 
Baytın Zekiyenin, tam o"l tane cana 
nafaka dokuyan tezgahlan büsbütün 
iplik~iz bırakılıyor. 

Şu anda, masamın üzeri, Bayan 
Zekiyenin bcına yolladığı mektuptan 
çıkan istidalarla dolu. Bu istidalar4 

dan tıir tanesi, vilayete yazılmış, Vi4 

li\yet tarafından Ticaret Odasına gön
derilmiş. Ticaret Odası müdürü de 
diğer nlakalL makama yolladığı bu 
istidanm altına kendi eliyle şu cüm
leyi yazıp imzalamış: 
"- Kadıncağız perişan bir vaziyet

te olduğundan, dileğinin is'a!mı dile .. 
rim!., 

Bu sefer de ona. iplik yerine, Şt:t 
acip cevabı vermişler: 
"- Mevcut nizamnameye göre, bit' 

dokumacı ııstası kadın olamaz. Usta 
olmıyana da biz iplik verC?meyiz!,, 

İns:ın, zavallı Bayan Zekiyenin hi
kilyesini okurken, \'akıanm hangi ta
rafına daha fazla şa~ıraca~ını bile 
kestiremiyor. İşte size, vatana sekiz 
çocuk yetiştirliğine göre, kendisini 
her türlü yardıma l:'ıyık bulacağımız, 
VC! unutmnzsnk bir gün dertli göğsü
nü altın bir madalye ile süsliyeceği
miz bir kadın ki, çilesini dolduracak 
iplik bulamıyor. Ve benden, "İktısat 
Vekfıletinin mızntı dikkatini celbet
meıni., istiyor. Ben kan!im ki, İktısat 
Vekaleti, Bayan Zekiyenin hakkını 
meydana ve onun ipliğine göz koyan
ların ipliğini de pazara çıkaracaktır: 

Bir lngiliz Filosu 
Edilen Prensipler All:\ntikteki mülakatımızda zihni- ( B•ft•rafı 1 lncıııe) (Baş tarafı 1 ıncide) 

mizi ilk i;;gal eden şey şimdi Nazi Leningrat civarında Almatı tebliği.ne göre 
boyunduruğu altında bulunan Avru-

(Baı tarafı 1 incide) p:ı devletlerinin ve ,milletlerinin ha- Stokholm, 9 (A.A.) - Schlus- Berlin. 9 (A.A. - "Alman tcb 
emniyetini veya menfaatlerini kinııyetini, ınuhtariyetiııi ve kara hu- selburg'un zaptı, Leningradın ku lıği,, Uzak şimalde çarpışan kıta
tchlikcye koyabilecek daha bas . dutl<ırınm .. ~e:nuu ~a~ı;olm;ıı;ı nıuh- şutılmasım tamamlamak itiba - ·ı ların iase servisini himaye kolu· 
k t .. l . d d l ~ temel tatlılı ışınde hakım olnC':.ık pren riylc,şehrin vaziyetini vahimleş- na mensup 1400 tonilatoluk. "Bre 
b a eca~~z ~rı~. u~ u~r\mdası .v.e siplcri temin etmekti. Bu, Britanya tirmiştir. Alman kuvvetleri, Le - mes,, mektep gemisi, fena hava 

u sure e ar ın ası 1 enızı- tacına ~aclakata borçlu cılon milletler- ningrat varoşlarına 40 kilometre sartı altında seyrederken bir kru 
ne yayılmasının men'i. [le me~k(ın mıntakalardaki muhtar mesafede bulunuyorlar. Şehrin ~azör ve iki destroyerden rnürek 
D~rdüncü .olarak tamamen teknik hük(ımet müesseselerinin tedrici le- şarkındaki Rus müdafaa mevzi _ kep bir İngiliz deniz kuvvetinin 

maluyette bm:ok meseleler mevcut- kamüli.ınden büsbütLin ayrı bir meı:e-
tu. Bunlar üzerinde konuşuldu ve her 1 ledir. (Alkış sesleri) Bu meseleler ii- leri, diğer üç cihettekilerden mu baskınına uğramıştır. Gemi ka • 
iki memleketin bahri, askeri ve hava l zeriııde, bizatihi tam, s:ırih ve :ılfı- hakkak ki, daha kuvvetsizdir. Bi filesinin himayesıni temin için 
yüksek kumandanlıkları ara~ında j kadar arazinin ve milletlerin ahval naenaleyh Almanların başlıca, Bremes, düşman kuvvetleriyle 
şahsi sıkı münasebetler tesis edildi. l ''e şeraitiyle münasebetli beyanatta §ark cihetinden yüklenecekleri muharebeye tutuşmuş ve kısa bir 
Muşterek beyannamenin mukadde- bulunduk. Bu beyanatın müşterek tahmin edilebilir. Cenup cihetin: çarpışmayı müteakip birçok tor• 

mesinde denildiği gibi, bu beyanna- beyannameye ilham \'eren hGuiyct de, Almanlar, ~ların kuvvetlı pil alarak batmıştır. 
menin hedefi, her iki memleket mil- ve adalet telakki~i ile tamamen a- mukavemetine rağmen, şehre yak Bremes mürettebatının şeci hat 
li siyasetinin bazı müşterek noktala- henktar olduf!u göriilecektir... laşmakta devam ediyorlar. tı hareketi sayesinde kafileye 
rmı tanı~nakt.ır. Bu prns~p~er'. ~ki 1 Atlwztk lıarbi ve Ruslara Lcningradın cenup varoşları, mensup bütün vapurlar gidecek-
ıncınleketın dunyaya daha ıyı bır ıs- • 
tikbal temini hususundaki ümitleri- 1 yardım meselesı İsveçli askeri mütehassıslara na- leri yere vasıl olmuştur. Bremes 
nin istinatgahıdrr. Böyle bir müşle- Churchill, daha sonrıı Atlantik har- zaran, şehrin merkezine takriben mürettebatından bir kısmı kurta-
rck: beyannamenin dünyaya k,ırşı o- binden bahsederek demiştir ki: yirmi beş kilometre mesafede ka- rılmışlır. 
lan muslakbele ait vaadini TebarLiı "Temmuz ve Ağustosta dıismanın in Krasnje - Selo'ye yerleştiril - Atlantiğin şimalinde denizaltıları
cttirınek için hiçbir söz söylC'miye batırdığı İngiliz ve müttefik gemiler miş bulunan ağır topların ateşi mız ceman 21.500 tonilato hacminde 
lü:ı:unı yoktur. Ancak müştereken ak- toniJa.tosu mecmuu müttefik tayyare- altındadır. ..,. dört ticaret gemisi batırmı~tır, . . 
dettiğimiz bu aleni mutabııkatin ha- !eri ve deni..:altıları tarafından batı- Garp cihetinde, Leningradm altmış 8-9 EylQI gecesi hava kuvvetlcrımız 
yati ve derin mahiyetini göstermek rılan Alman, İtalyan gemileri tonila- kilometre gıırbmda, Finlanda körfezi lngilterede York kontluğunda askeri 
için şu "Nazi zulmunun tamamen im tosu mecmuunun üçte birini geçme- sahilinde kain Korpje mı:ntakasında tesjsatı ve Great Yormut limanı tesi
haı;ından sonra.. cümlesine nazarı miştir. 1939 ve 1940 ta Alman tayya- elan şiddetli muharebeler cereyan et- satını bombalamıştır. 
dikkati celbetmek ihtiyacmdnyım. releri her gece İngiliz sularına mayin- mektedlr. Dün gece düşman Almanyanın garp 

Harpten sonra karşılaşacağımız bir !er döküyorlardı. Gemilerimiz. bu teh- Nihayet, Leningradm cenubunda, ve cenubu garbi mıntakalarr üzerinde 
çok meselelerin hepsi hakkında be- didin büyük n.isbette önüne ıeçmiş- mühim bir demiryolu iltisak noktası uçmuştur. Bilhassa Katecl de ikamet
yanname prensiplerinin nasıl tatbik lerd:r... ıl olan Gotschina'da vaziyet müphem- ıah mahallelerine atılan bombalar s'· 
~dileceğini şu anda faydalı bir mün:ı- Churchill. daha sonra Rusyadan dir. Ruslar da Almanlar da bu mev- vil halk artısında ölü ve yaralıları ma-
kasa şeklinde görüşmek bizim için A- · I cip olmuştur. Tayyare dafi bataryalıuı 

bahsederek demiştir kı: klin kendi ellerinde bulunduğunu mütecaviz tayyarelerden birini du~ür-
kilfıne bir iş olur. h k · söylüyorlar. mu'"ştu··r. " Miı~terek beyanname arasıra Hin- "Rusların mu teşem mu avemetı sa-
rlistıında veya Brıtanya İmparator- yesinde Almanlar son üç ay içinde son Rus mukabil hücumları Almanyaya bir hava akım 
lugunun diğer aksammda meşruti hu- harbin herhangi senesi içindekinden, 
kiımctin inkişafına dair yapılan muh- çok daha fazla kayıp vermişlerdir. Berlin, 9 (A. A.) - D. N. B, a-

Almanlar, şimdi, Buz denizinden telif beyanata hiçbir veçhile müessir jansının bildirdiğine göre, Rus cep-
degildir. Karadenize kadar bütün Rus cephes: hesinin muhtelif noktalarında Bolşe-

Hindistanın Britanya camiasma hür boyunca' kışın ordular bulundurmak viklerin mühim kuvvetlerle yapmış 
olarak ve müsavi haklarla iştirakine mecburiyeti karşısında olduklarından oldukları mukabil taarruzlar Sovyet-

emindirler. 
yardım etmeyi 1940 Ağustosunda ta- lere ağır zayiat verdirilerek püskür-
ahhüt eyledik. Bu taahhüdümüz, bit- Rusya 10 - 15 milyon askere ve bu tülmüştür, Gomel mmtakasında da 
tabi Hindistanla uzun zamandanberi askerlerin hemen hepsi için silaha ve Bolşevikler Alınan terakkisine elle
mevcut rabıtalarımızın müteaddit teçhizata malik olmakla beraber Rus- rindeki bütün vasıtalarla' mani olmak 
mezheplerine, ırklarma ve menfaat - yaya İngiliz - Amerikan yardımı ih- istemişlerse de muvaffak olamamış
lerine karşı olan mesuliyetlerimiıdn tiyacı acildir. Büyük .mikda~~a malze- !ardır. 
icap ettirdiği vecibelere riayet şartı- me halen, Rusyay.a .g.1:~ek uzere yol- Çoktanberi Alman cephesinin arka
na muallaktır, dadır. Rusyanın ıyılıgı ıç.ın !ev~~~ sında bulunan ve zaptından sonra bir 

Birmanyada muh~ıriyet hükümeti rk~~ından :ok arzu edılen buyuk 1 gün bile muharebe mıntakasma gir-
tesisini istihdaf eden siyasetimizle ngılız fedıkarlıkları yapılmalıdır,,. memiş olan Gomel şehri Londranın 
ve halen tatbik mevkilnde bulunan yapmakta olduğu iddiaların aksine o

Tayyare dafi bataryaları ile avcı tay
yareleri, düşman tayyarelerinin payi
tahta yaklaşmalarma mani olmuşlar
dır. Bu tayyarelerden yalnız ikisi ma
nia ateşini geçmiye muvaffak olmuş 
iı;e de tayyare dafi bataryalarının 
bombardım'l.r.ına maruz kaldıklarından 
ancak şura•Ja, buraya ıelişi ıüzel u
fak çapta bir kaç bomba ile bir kaç 
yangın bombası atabilmişlerdir. İki 
ev hafif su!'ette hasara airamıştır. 

Bu akın 18-19 Ağustos recesi ya
pılmış olan akmd'lnberi ilk defa ol:ı

rak Moskova üzerine yapılan akın
dır 

Japonlar Bir Kaç Çin 
Limanından Çekiliyor 

Şanchay, 9 (A.A.) - Cin m•tbuıtınrn \'CT· 
dıti haberlere ıöre Cin makamları Japon kı· 
lalarının yeniden birkaç Cin limanıntlan ve 
§ehrınden çekilecekleri Umit •dilmektedir. :tan 
nedildieine cörc yakında yapılacak Çin muka· 
bil turruzlarına karıı koyabilmek için Jaııon 
lar Cindeki müdafu hatlannr kıultmak luJ. 
yecc klerdir. 

Ticaret Gemisi İnşaatı 
Vaşincton, !I (A.A.) - Hürriyet cUnünOn 

ytldönUm!I olan 27 eylQlde yapılacak mera· 
"imde :veni in~a edilen ı 2 ticaret cemiıl de· 
nire indirilecektir. 

Reiıiclimhur Roosevelt'ten bu mOnuebetl• 
hir hitabe irat etmeıı:i rirJt f"riilmistir 

larak Alman kuvvetleri tarafından 
sm1sıkı tutulmaktadır, 

Alman hava hücumları 
Berlin, 9 (A.A.) - Şimdiye kadar 

alınan malümata göre, Sovyetler Ey-
1\ılde ceman 71 tayyare kaybetmişler
dir. Bu tayyarelerden 62 si hava mu
harebelerinde, 9 u da yerde tahrip e
dilmiştir. • Stokholm, 9 (A.A.) - Bir Alman 
harp muhabirine ıı;öre, Odes~ mlida
faa~rnrn şiddetli mukavemeti kırtı

~ı nda Rumen krtaatının ileri yürilyi.i
şil tc\'ekkura ui!rıımıstır 

Londra, 9 (A.A.) - Öğrenildığinc 
ıöre Pazartesi - Salı gecesi hemen he
men yüz kadar İngiliz bombardıman 
tayyaresi, Hansehell lokomotif fabr:
kalarının merkezi olan Cassel'e hücum 
etmişlerdir. İngiliz tayyarelerinden hiç 
biri kayıp değildir, 
Batırılan İngiliz gemileri 
Bertin, 9 J..A.A.) - D. N. B. ajan

sına bildirild:ğine göre, Alman tayya. 
releri 7-8 Eylıll gecesi yakın şarkta 

ceman 25.000 tonilato hacminde diiş· 
man ticaret gemisi batırmışlardır. 

Bir iaşe gemisi batırıldı 
Londra, 9 (A.A.) - Amirallik dai· 

resi, tebliğ ediyor: 
Dün gece Manş denizinde düşmanır 

bir çok harp gemileri tarafından re
fakat edilmekte olan bir kafHes:nc 
karşı yapılan bir hücum esnasında 
düşmanın 4009 ton hacmindeki bir ia
şe ıemisi batırılmıştır. Düşmanın di
ğer bir iaşe ıemisi ile bir hücum botu 
nun da batmış olması muhtemeldir. 

Arnavutluktaki Faşist 
Milislerinin Kumandanı 

Roma, 9 (AA ) - S:ebni Aıanstnın h• 
dirdiiine- ıört GPneraJ R1s<locciantı Arnavut 
lulttaki P'aşi•t miH.Jrri beskumANlanlr '• t 
vin f':dİlml tır Sfm,•ivr Larlıu· bu va : cv1 or 
mf"l<-te olan t?enC"ral Salibin ha ka bu· va.zi 
fnr nakledılml ti• 



Kadınlar Ar 

imlerle 
tiy 

J.t kadar fJlki bır mev· 
zu. Bvleamek. bti mevcu· , Yazan: 

dıma Mıılıtaç 
a Ve Y aorııları 

..... ıınelim 
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Hırsn:, ı;evik bir hareketle pence
reden ıı;:er! atladı, sonra durdu 

ve uzun bir nefes aldı . Usta bir hırsız, 
girdigi evde, herhangi blrşeyi alma
dan evvel, her zaman durur ve nefes 
alır. 

ÜçtlncU katta hafif bir ışık yanı-
yordu. Hır.sız. ev sahibinin nerede i:: 
se, yatmak üzere olacağını duşundu 
ve bir cigara yaktı, Sağ avucilc per
delediği kıbrıt ışığında bir an için, o
nun ııert ve J.:emikli yüzü aydınlan
mıştı O, Uc;!ınc:ü sınıf hil"sızlardandı. 

Lfi~ivcrt yunden, kapalı bir lraı:ak 
giyinmişti, Yüzü maskesizdı; ne el:n
de eldiven vardı, ne de ayaklarında 
!astık pabuç Yalnız, cebinde, koca 
toplu bir tabanca taşıyor, ve düşün
celi duşıinceli sakız çiğniyordu. 

Etrafına bakındı; evin bütün eşya
larına yazlık beyaz: kılıflar giydiril
m'şti. Gümü; takımlar, göriınıirlcrde 
yoktu. Allah bilir. nerede, hangi em
niyet kasasına saklanmışlardı, Hırsız , 
bu işten. zaten öyle büyiık bir vur
gun beklemıyordu. Hedef. evsahıbi
nin şu dakikada uyumuı olacağı, o 
yan aydınlıic odaydı. Herh3ldc c,ra
da, Allah ne verdiyse. bırşeyler !:ıulu
nacaktı: Biraz para, bir cep saati, kı
ravat iğnesi; ufak tefek diğer herhan
gi birıseY ... Sokaktan geçerken, pen
cereyi açık gönnü:s. kısmetini dene
-niııti. Ne çıkarsa bahtına ... 

•• Hırsız, yatak odasının kapıstnı 
gıcırdıtınadan araladı. Lamba 

iyiden iyiye kısılmıştı. Yatakta bir a
d m yatıyordu. Gözleri kapalıydı, her 
hale uyumuş olacaku. Masada, k3r
makarışık bir ı.ürü eşya vardı: Buruş
turulmuş bir banknot topu, bir 
cep saati, anahtarlar,, püro izma
ritleri, ipekli pembe bir saı; filesi, ve 
açılmamış bir soda şişesi. 

Hırsız, masaya doğru, sayı ile üç a
dım ya atm?§, ya atmamıştı ki, yatak 
taki ada'm, • Cık. cık,,ı lı bir nefes ko
yuverdi; uyanmıştı. 
Sağ eli, ani bir hareketle yutığı

nın altına kaydı.. ve orada durdu. 
Hırsız:. konuı;ur gibi: 

- Rahat dur 1 dedi. 
Yataktaki vatandaş, tabanca nam

lusunun yuva:-lak ucuna baktı, ve ra-
hat durdu. 

....... Simdi eller yukaq ...... 
vatandaşın, sipsivri, kırarmış, tin 

tin bir sakalı vardı. Oturaklı, 

kurumlu, sin:rli ve hayattan tiksınmiş 
gibiydi. Yatagında doğruldu, ve sağ 
elini yukan kaldırdı . Hırsız : 

- Öbürünü del diye emretti. Al
lah bilir, belki aobksındır. 1101 elinle 
ateş edersin. Haydi, hop. nazlanma! 
Vatandaş yüı.iinü kırıştırdı: 
- ÖbUrıioü kaldll"amıyorwu. 
- Neden? 
- Omuz: romatizması. 
- İtlek mi? 
- İşliyordu, ılmdi durdu. 
Hırsız, yatııktaki adamın hastalıklı 

ltoluna nişanladığı tabancasını 1 - 2 
&aniye bozmadan, masa üzerindeki eş 
yalara, ve ııonra... t ekrar yan mah
çup bir eda ile yataktaki adama bak
tr. y!izi.ınU buruşturdu. 
Vatandaş can sıkıntısile : 
- Öyle ağız burun kıvmp bön bön 

bakınıp durmaııa nal diye çıkıou. Ça
lacaksan, işte para, i:stc eıyalar.. al 
ve tüy. Beklemcnln ilcmi var mı ya?I 

* * Hırsız kırıttı.: 
- Darılma, ahbap, benimlrl de 

tuttu. Romatızma, bizim de eski işi
nalardandır. senin anlıyacağın/ 

- Kaç yıllık? 
- Dört . . 
Vatandaş merakla sordu: 
- Hiç çıngıraklı yılan yaft kuDan-

<hn mı? 
- Kilolarla. Yağlarını kullandığım 

yılanları üçuca eklesen, boyu Merihe 
ulaşır. 

- Birçokları da çizclon haplırını 
sağlık verirler. 

- O da sa~ma 1 Tam beı ay yut
tum; beı para etmez:. Bir zam:;ınlar 
Finkelham hulasası ile Pott ruha al
mış da, :sövle bir parça rahatlamış
tım. Fakat, anlaşılan keramet onlar
da değil, cebimde taşıdıtım karaca 
gozündeymisı 

- Seninki sabahlan mı ayaklanır, 
aksam mı? 

- Akşam, gece .•• Tam lı saatlerin
<le Yahu, knlanu indirsenel... Sen 

artık, hcrh:ılde .•• Buraya baki Sen 
hiç, "Bıyıktı,. dan sürüştürdün mil? 

- Hiç. Seninki birdenbire mi tu
tar, yavaş yavaş mı? 
Hırsız ~ıtagın ayak ucuna, bir ke

nara ilişti, vt- tabancasını dizine bı
raktı: 

- Birden tutar, doğurur gibi.. Hiç 
beklenmedik bic sırada. Bu YUl den 
ikinci kat ' 'i$lerilc., hesabı çC'k -
tan kestik; çünkü, çok zaman, beni 
tam pencereye asıldığım sıralarda ya
kalar. Sana b!rşey soyliyeyim mi? şu 
cakalı doktorlar yok mu?.. Hayır. 
onlar. bu işi hic mi hiç beceremiyor
lar. 

- Benden öe al, o kadar. 1000 do
lar harcadım havaya. Seninki gişiyoı 
mu? 

- Sabahlan. Bir de yağmurdan ev
vel, Allahmı 1 

- Benim'ki de öyle. Floridada yağ
mur çiselese, Nevyorkta bana 'llaliım 
olur; omuzbaşımın dış ağnsı tutar, 
Hani, çekllrıı:z. 

- Haklısm, çekilmez. 
Hırsız tabancasına baktı, onu sez

d irmeden cebine sokmak istedi, 
fakat beceremedi; lif karıştırdı: 

- Ha .. "Opodcldok,. n ne dersin? 
Kullandın mı hiç? 
Vatandaş hiddetle: 
- Çirkefi d:ye hırladı. Kokmuş 

lokanta yağı sürünsen daha iyi eder
sin. 

- Doğru! Bak, kulağına bir ııey 
diyeyim mi, scı:Un: bu baş belbının 
bir tek çaresi var: Şöyle hafiften 
"tütsülemek•., baksana! Oldu olacak .. , 
Zaten bu işi:ı cılkı çıktı... Darılma 
çabuk. Haydı gcyin de, çıkıp.. ç~ke

lim kafaları seninle .. Ufff! Gene tut- 1 

tu mus:bctl 
- Bir haftadır, adeta knzık kesil

dim. Yardımsız giyinemlyorum. Uşak 
da yatmııı olacak, ve .• 

- Aldırma canım, uşağı da ne ya
pacaksın! Sen, hele bir davran da, bir 
kolayına bakarız; ben /giydiririm seni 1 
Eski alışkan1:k. vatanda:ıı: kabar -
mış bir deniz dalgası gibi, yine •nr
mıstı. Tintiı:ı sakalını sıvazlıyaralc: 

- Bilmem .. nasıl olur? .• diye mı
nn~kırın etti. 

- Al, 15te gömleğin. Hop, yallah! 
Bir adam tanıyorum; o da, ayni bizim 
gibiydi, sol omuzundan.. Omberry 
merhemlle iki haftada anadan doğma 
kıza döndü, ı,;lmdi, kelebek kıravatını 
kendisi bağ!şyabiliyor. 

* * y am kap:dan çıkıyorlardı; vatan-
daş birden geri döndü: 

- Paramı unutmuıı olacağım, dün 
akşam masaya bırakmıştım. 

Hırsız, onu ceketinden tutup cer! 
çekerek: 

- Haydi. h:ıydi, di!s önUme! diye 
tıkı:stı. Bu;:ün bendesin, ııeni ben ça
iı:rdım. ''Okadarlık t utuyoruz:!,. Allah 
ne verdiyse! 

- Bak, olda mu ya?l?I ... 
- Sen. hiç cadı fındığı ile kıı veşili 

yağı den~din mi? 
Ve .. kolkol:ı yürüdüler ..• 
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SOLDAN SACA: 1 - Bir baımııhırrlr 

2 - Eridifindenbcrl 3 - Cınlaııın 4 - Dar 
saklar - Tckcuilr 5 - Bır ec:nebi para11 -
Bir ııotı - Emmekten emir 6 - Bir lnclliz 
Na:ıırı - Ona tahsil milesıeseai 7 - Bir 
nota - Cofalmak 8 - .Hane - Afacrn bir 
uzvu 9 - Kemirmekten !aıl 

YUKARIDAN AŞAGI: 1 - Zcdclcnmiı ha 
le ıokmalc 2 - Erimemckten fi!l ll - a On· 
cil harfi de.flıirse : Tariz - llhe 4 - Fena 
defU - Oz 5 - Harflerin yerleri dcfiıirae : 
Peyı:ambcr 6 - ilerlemekten fiil 7 - Tek· 
rar - Mamur hale koymak & - Problem 
9 - Elekle yapılan f<'J'• 
EVVELKi BULMACA - SOLDAN SAOA: 

1 - MOtcnakiz 2 - Uıi!ıncmek 3 - TOm
Deniz 4 - Ey - Zilr 5 - Ver - Nisan 
6 - An•anc 7 - Ba - Jcıt & - laabct
Bu 9 - Netlcca(z. _ ................................. ~ 

HUSU Si 
BUGÜN 

NÜSHA 
ÇIKTI. 

Yıldızın 10 numaralı husul nOıhur baıun bııa 

JOAN CRA WFORD 
Sayısı olarak çıktı. 

Bu sayıda Yıllardanberl beyaz per
dede büyük bir muvaffakıyet kazan
mış ve Knktan fazla tllm çevirmls 
olan JOAN CRAWFORO'un bol re
simli, dedikodulu, en son filminin re-

simli nef"ıs romanı ve bir de iki renkli bir tablosunu bulacaksınız. 

' Her yerde 15 kuruştur # 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 

Kabul Şartları 
Okulun gayesi Liselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılı, ve parasıı o

ıaıı 'l.'e tahsil muddetl 4 seneden ibaret bulunnn Okul aşağıdaki Şubelere 
ayrılır: Turk DiJ .;e Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, MatemnUk, Fi
zık - Kımya, Tobıt İllm!cr, Yabancı Dil, "Fransız:, İngiliz, Alman Dili 
ve Ed"biyatı ... Okula girmek için Lise olgunluk imtihanını başarmış ol
mak ve b!llihare tarihi te bit ve UAn edilecek olan kabul imtlluınmı 
kazanmak şarttır. Namzet kaydı 1 Eyl1lldc başlar ve Salı, Çarşamba ve 
Cuma gilnleri Okul blnasınd:ı yapılır • ..:>aha fazla ta!sllit almak isteyen
ler Okula mOraca:-.t edebilirler. : (6958) 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJl 1 KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe tdınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININ IZ 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. , __ _ 
YARIN AKŞAM • Saat l e Kadar 

Her 

lııtanb ul 1 LK Okullarında okuyan Yokıul Çocukla ra Yardım Cemiyeti menfaatine : 

yerde 

Y enikapı M İ M Gazinosunda 
MOZEYYE._. SE._.AR 

BestekAr T anbu rf SALAHMATTIN PINAR, Kemanf NECATI TOKAY v e arkadatları 

,şehir Tiyatrosu Sanatkarlarından HAZIM ve Arkadaşları 

BU YOL UÇURUMA GİDER -
~fmancadan Tercüme Eden: Selma Gücüyener 

Bu kitap her Türk evine girmeli. Her genç kız: ve her genç kadın, istisnasız olarak, bu kitabı mutlaka 
okumalıdır. Fiyatı: 30 Krş. Net. Satış Merke:ı.I: Muallim Fuat Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitap Deposu) 

Meydancık hanı No, 10. 11, 12 de. Taşra siparişleri gönderilir. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

• 
10 - 9 - 941 

öGLE .. YE' .,~AM 
_Be~ y~ IODra siiııde ll'ç defa· _,_ .. .,.... 

dl•lerinlıl fııcaJa7m&. 

. Devlet 
Umum 

Meteor~lop işler~ 
Müdürlüğünden 

Milnhal bulunan muameltıt ve muhaberat şubesi 30 lira aıılt maaşlı 
ecnebi muhaberat ve dosya memurluğuna yüksek tahsilli bulunmak ve 
ıngilizceye vakıf olmak şartiyle müsabaka ile bir memur almacaktır, 

İstekl!lerin memurin kanunanun 4 üncü maddesinde yazılı evrakı 
müsbitelcriyle birlikte dilekçelerinin engeı; 20,9.941 gününe kadar U-
mum Müdürlüğe gönderilmesi lüzumu illin olunur. (6259 - 7846) 

Devlet . Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden 

İşletme ihtiyacı için nQmunelerine göre altı bin ta.ne Erefll tipi ft 

bin tane kok çevalycsi pazarlıkla ihale edilecektir. 
isteklilerin 12.9,941 Cuma günü saat on beşte Galatadakl 'Umum MQ

dUrlük binasında toplanacak satın alına komisyonuna müracaaUa~ 
(798,7) 

ıj 

Tahmin B. ilk T. 

2606,48 

823,75 

195,49 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zfilırevt tiastalık
lar hastaneleriyle ZeyrıepkAmil doğum evhıln yıllık 
ihtiyacı için alınacak, kuru fasulye, bar~, no· 
but, ye~ll mer cimek, lı:ırmız.ı mercimek ve kuru 
bamya. 

61,78 Konservatuvar yatı okulunun }'1Ilık ftıtl:raa lçlıı 
alınacak pirinç, fasulye, n ohu t vesaire. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı *"1htellf 
mevadı gıdalye satm nlmmak üzere ayrı ayn temdiden açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mildürlilğü kaleminde gö
rillebllir. İhale 22/9/941 Pazartesi günil saat 14 de Dalml Encilmende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılma 
alt Ticaret Odası vcsikalariylc ihale gUnü muayyen saatte Dalınl Encü-
mende bulunmaları. (8008) 

EN GÜZEL HEDiYE ,, Kızve 
Ana - ilk - Orta ve Lise 

LiSESi HAYRiYE Yatılı ve 

Yatısız Erkek 
Fatih : Saraçhanebaşı 

9 • • Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Arzu 

, " ' sam evlerine bırakılır. Telefon : 20530 •••••• 
""',:'! • - -

Her Çocuk babası, ~ğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyonız ve socuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: ... 

ÇQ,pkü: Çoc:Uk •Niklopeciisı • Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
~ çocuğıın mektepte 1 bütün dünya çocukla-

mektep dışında, hatta nna yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olat'ak 
taç olJuğu en kıy· en çok verilen eserdir. 
meW eserdir. 

ÇQnkil: Her bed~ kınlıp kay· 
... bolabllir. veyahut u. 

nutulabillr. Fakat Ço- • 
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğlln hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü.. 
tün hayatınca iz bTTı. 
kacak bir eserdir. " 

CünkO: Çocuk A:ıs~klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
ıifesin i görii r Ona Jx>ş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaslık ede.o 

TAN Neşı·iyc.ıt f~-vi 
lstanbui 

Çocuk AnsiklopediRi ikı 
cilttir. Mükemmel şekild(· 
teclit edilmiş olarak iki cil. 
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlert 

tenzil.allı (6) lira11n verilir. 

------------------------------------------------------------------------------

SATILIK KONAK 
Sultanahmette Bahçeli ve neza
reW Apartıınan olabilir. 
M!lr:ıcnnt TPl : 2401 o - ROS58 ................... 
KAV IP: Galata nüfus memurluğun

dan aldığım nilfus kAğıdı ile Beyoğlu 
askerlik şubesinden aldığım askeri 
\•esikamı kaybettim. Yenilerini ala
cağımdan hükümleri yoktur. Dolma · 
bahçe ıııırayında döıemec l Z iya Sertel 
321 doiiumlu. 

K A VIP: Samatya nahiyesi niltus 
memurluğundan allığım ve içinde E
minönQ yabancı askerlik ~besinin 
askerlik muamelesi kayıtlı bulunan 
hüviyet cOzdanunı kaybettim, Yenisi
ni nlncağrmdan hOkmil kalmamıştır. 

Aksa ray Millet caddeal Ka merhatun 
mahalleıl 161 No, Cafer ojj lu Hau n 
Manloğlu, , _______ , 

Zayi Anahtarlar 
8 EylQl akşamı Beyoğlu ne Or
taköy arasında Zincire bağlı bir 
kaç anahtar kaybedilmiştir. Bu
lan Şişlide HalaskAr Gazi cadde
~lnde 319 numarada veya Orta· 
köyde Palanga sokağında 20 
numarada Toma Nikolof'a tes-
1 im ederse memnun edilecektir 

----Tel : 80921 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888. - Sernıayesl: 100.000.000 Türk Lirası. Sube 

Ajanı adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleler}, 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarııız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lir11ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdalı:i pl9-
na göre ikramiye ddıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • l ,000 • 

40 • 100 • 4,000 • ' 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5.000 Lira 
40 • 4,800 
20 • 3 ,200 • 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir ıene içinde 50 liradan aptı 
diilmi:renlere ikramiye çıkttiı takdirde " 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11Eyl'lkl,11 Birincikinun. ıı lVlart ,., 

11 -- ~-:-.... •nr' ' •rin,., r,..ı,:ı .. rPkfiT'. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
108 Numaralı ilAn : 

Güzel Sanatlar Akademisi -.:aıebe 
Kayıt ve Kabulüne Ba!byor 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden~ 
' - Akademi ~heleri için talebe kayıt ve kabulüne 15 Eyllll 1941 

tarihinde başlanacakhr. Knyıtlıfr 29 Eyllll akşamında kapanacaktır. 
2 - Akademi yüksek mimar! şubesine lise olgunluk mezunlan , re• 

sim, heykel, Türk tezyini sanatlar ve tezyini sanat ~belerlne ortamektep 
mezunları imtihanla kabul olunur. 

3 - Şubelere yazılmak Ozere milracaat edenler in tAbi olduktan ka· 
bul müsabakalarının yapılacağı tarihler Akademi dahilinde !lAn edllmlştiı 

4 - Taliplerin müddeti zarfmda Akademi Müdürlüğüne bir istida ile 
milracaatları, kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi dol• 
durmaları JA:r.ımdır. fstıdaya bağlanması icap eden vesikalar şunlardır: . 

a - Beyanname, 
b - Nlifus hilviyet cüzdanının t asdlkll sureti, 
c - Sıhhat raporu ve çiçek aşısı Dahadetnamesi (resmi doktorıarc:ıaıı 

alınmalıdır.) 

d - Resmi tahsil vesikası ( aslı), 
e - Hüsnühfıl kAğıdı (mekteplerden bu sene mezun olanlardan isten• 

mez). 
g - 12 tane :ince k!ığıda basılmış vesikalık fotograf (Alam lnut ol • 

mamalıdır.) 
5 - İstanbul haricinden müracat edenlerin vesikalarını taahhtıtlü o

larak göndermeleri ltlzrmdır. Bu gibllere vesikaları tamam olduğu tak• 
dirde yoklama tarihleri bir mektupla bildirilir. Talep w kuunda matbıJ 
beyannameler posta ile gönderilir. 

NOT: 
Blrlnc:l derecede orta iht isas mektebf ola n Akademi realm ıubesl • 

nln yUkısek kısmı 1941 - 1942 derı ıeneal baıından itibaren te141kkUI e• 
derek faaliyet e geçcceiil cihet le reılm ıubeal mezunlarlyle lise mezunları• 
nın yOksek resim ıubeslne glrmlye talip oldukları takd irde yukand• 
tasrih edilen tarih lerde ida reye mUracaat lan, (7905) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan 
25 280 metre çamaşil"hk bez 12 EylQl 941 Cuma günQ ıaat tı d e 

kapalı · zarf usuliyle alınacaktır. Muhammen bedeli 6952 lira ilk teminat 
521 lira 40 kuruştur. Şartname ve nilmunesl komisyonda her gün görü· 
lebllir. İsteklilerin eksiltme saat inden nihayet bir saat evvel kapalı z.ar1· 
farını Galata Mumhane caddesi 52 numaralı dairede satın alma komlsyo· 
nuna vermeleri. ('7527) 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
ı - Ke$!1. lianname ve plim :nıu:ıbince idaremızin Paşabahçe mtııın~' 

fabrikası \kanalizasyon ve dahili yollar inıııtı lıi kapalı zarf asulı1 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ke!ilf bedeli .'26086.60,. Ura % 7,5 mavaklcat teminatı •ıgse.49,, JI 

radır. 
3 - Eksiltme 19.9.941 cuına günü ııaat 10.10 aıec:e lıtanbutda Kabatattf 

levazım ııubesindelci alım komisyonunda yaıHlacaktır. 
4 - Şartname sözü ıecen levazım şubesinden ve İzmir, Ankara başmtl

dürlüklt-rınden " 130., lı:unı:sa umabilir. 
s - Münalcasaya girecekler mühürlü teklif melı:tuplarmı. kanun! ftsai~ 

% 7,5 ~üvenme parası makbu:ı;n veya banlı:a t eminat mektubunu f' 
kapalı 7arf şartnamesinin "F ,, fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edcct 
kapalı ..arfların ihale ıü:ıü ekııiltme aaatindeo bir saat evveline k~ 
dar mezlı.ur komisyon başkanlıfına makbuı mukabilinde vermeleri b 
zundır Postada vaki olacalı: ıt"dkıneler kabul edilmez. 75'5S 

Aşağıda cınsı, mikdarı, muhammen bedel! ve temlnatı yazılı olan iJtl 
ıtalem inşaat malzemesi açık eksiltme usullyle satın alınacaktır. 

Eksiltme 19-9-1 941 Cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bma· 
sında toplanan AE komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanun! vesikalan ile bir likte komlQ'ona mO• 
racaatları lfızımdir. 

Şartnameler parasız 

Maim cinsi 
olarak komlııvondan verilmektedir. (6881) 

Mikdan Muhammen MuvakJcll1 

bed ill llra teminatı U 
Sahip •• Nq riyat mtıc!ürO Emin 

UZMAN, Gazetecilik n Neı~t 

T. ı;. S. TAN matbaası 

Asker aileler ine yardım vergisi dolayısiyle 93 No. lu illlmmızla tcs- , Kllğıthnne cinsi delikli t ulla 
bit edilen azami et fiyatlarına kilo ba:ıına 2,5 kurus zam yapılmıştil". 

100.000 ) 
) 

100,000 • 
337.5 

(8007) Kll(;rıthııne cinsi deliksiz tuğ\ 


