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Her düşmanın her tasavvuru gi i, her harita ve i 
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plan da· suya düşer ! --
Raşit Geylani 
Sabık Irak Başve

kili bu sabah 
istanbula geldi 
İngilizlerle harp ede? sabık 

ltnk Başvekili Bay Raşıd Gey
lani ile turaf tarlarından olan 
haıı Irnklılar bu sabah Toros 
ekspresi]e Baydnrpaşaya gel. 
llıi !erdir. 

llay Raıııid Geylani •. g~yet ne
Şelh·di Bir muharrirımıze şun. 
ları' sö~lemekle iktifa t:tmiştir: 

- Çok sevdiiiın Istanbula 
lekrar kavuşduğuından pelı; 
llıeınnunıım. 

Dünkü tenis 
nıüsabakaları 
----oı----

Tek erkek ve tek 
kadın final karşılaş• 
'na/arının birincilik

leri teayyün etti 
)' l'enis final karşıla§mal~~ı ... dün 
tksimdeki Dağcılık klubunde 

>llı>ılnuştır. .. 
lık maç, etek erkek>_ musabı~

~t arasmda yedi; bu ılk partı, 
tlııhiddin Altınbaş . il~ Ha~n A

C\> arasında geçmıştır. Musa~a
~ tnüddeti 5 set üzerine tanzım 
0~unrnuştu. f «knt Muhi~d.ini~ sa
ııı oyunu ve Hasanın ıyı gunle-
den biri olmak dolayısile 3 

'ttte bitirilmi§tir. Atar;an Akcv
ılcıı daha iyi bir netice beklen: 
ll'ıckteydi. Oyun oldukça zcvkh 
ti".. • . 
•tnl§tır. . 
Bu müsabakada alman netıce· 

lcr 
gunlardır: . 
1 inci set: 3-6, 2 ncı .set: l-6 3 İincü set: 3-6 ıyla galıp gelen 

~'21•iddin Altınha!} senenın etek 
~tek> şampiyonu oldu ve ku
lla~ kazandı. 
L İkinci müsabaka, etek kadın~ 
"ltıılaşmnstydı. Müsabıklar. ?cı
~aıı R·· B h 1·ıe Bayan Mılla 
~ onc e ar k 
1)~0devskidir. Bayan Röne ço · 
J:- 1 top topluyor ve koşuyordu. 
~at Be.yan Millanın olgun o· 
~llunn ve kuvevtli drayvl?nne. 
itl'an Röncnin bekhentlerı c~
~p veremiyordu. Netice kendı
~~11lden belliydi ve Ba~an 
le.tcıdevski on bir aeneden?erl İs 
l rıl:ıuı etek kadın> şampıyonlu
~ Uııu tnuhafaza ettiği gibi bu se· 
~ ~e .elinden b.ı~akma:nı!tı. 

etıce t\Öyle ilan edıldı: 
1 6 t . • 
1- set ıncı, 
~set 2 nci. 

Asya da 
A u 1 

h rb 
doğru.il 

---oı---

lngiliz-japon ı 
ticaret mua
hedesi f etlı 

edildi! 
Japonlar 29 tem· 
muzda Hindiçiniye 

dalacaklar 
Tokyo, 27 (A. A.) - Hariciye 

nezareti, İngiliz • Japon tica
ret muahedesinin İngiltere tara
fından fcsbedlimiş olduğunu In
giliz sefirinin kendisine rcsm~n 
tebliğ etmiş bulunduğunu bıl
dirnıiştir. 
ÇİN SEFiRİNİN BEYANAT~ 
Vasington, 27 (A. A.) - Çın 

sefiri Hu i, Amerikanın aldığı 
bütün tedbirlerin yerinde oldu
ğunu 'c bükümeti tarafından 
famnmilc tasvib edildiğini bil. 
dirmiş '\'C şöyle demiştir: 

- Japonynnın Hindidniye 
tecavüzii, pek haklı olarak endi
s 1 rimi i -nrttınnışhr. Japonya
~m llindiQiniye l'erleşmes' 
Yunnnıı '\'Hayetimizi tehdit e. 
der. Japonya, Hindiçiniden Bir. 
manya ve Siyam'a hiicuın ede. 
bilir. . 

29 TE;,\IMUZDA iHRAÇ 
BAŞLIYOR 

Singapur, 27 (A. A.) - .Jaf!O!l 
kıt'aları 29 temmuzda Bındıçı. 
niye ihraç eclilccektir. 
JAPON MALİYE NAZIRININ 

BEYANATI 
Tokyo, 27 (A. A.) - Maliye 

nazırı Okura, Japonyanın bloke 
edilen alacakları hakkında be
yanatta bulu9muş '\'e demiştir 
ki: 

- Amerika '\'e İngilteredek' 
alacaklorıınız eheınmiyetsizdir. 
Bu iki devletle olan ticari mii
nascbctlerimiz, son zamanlarda, 
ihracata koydukları tahdidat 
dolayısile, esasen çok azalmıştı. 
Binaenaleyh bize tatbik cdile<:e
ği söylenen iktısadi ablukanın 
tesiri pek ufak olacaktır. Hiiku-

1 
met vaziyetin icap ettirdiği bü
tün tedbirleri almıştır. 

r ıun mıyor 
------------•ı---------------ş~ lıi; e birçok müesseseler 

şekersiz kalmışlardır 
&una sebep bazı toptancıların, mevcut 

taaUarını 'saklıyarak, sun'i bir fiat 
\~teffüne sebebiyet vermek istemeleridir 
~ llazı gczctcİ.cr yakında K.csme ~ek.er tevziinc h.a§l.an 
t l'lıc §eker tcvziinc ba§l.a· ması ~öyle dursun, pıyasa· 
ı~..,._nı yaznıı§lardır. Hal· da, t;z §Clrer bile bulunrna-
~u doğru değildir. (Devanıı ikinci sayfada) • 

lzwirde bir c· a et 
-----o'~-~~-

l\tehın et, kıskançlık yüzün
den sevgilisini on dört 

yerinden bıçakladı 
ti;tııir 2:> (Hususi) - Şeh· 
(!İtt Zde soka.'k orta ında d>ir 
tq~~et ?lnıu:ıo, Ali oğlu Meh 

1SUıuıcle, biri 12 Eene • 

<lenberi il>eraber ) a .. ad ığı 
Hanife}i 14 erinden vura • 
rak öldürmfütür. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Almanya bize 
saldırabilir m·ı? 

Fon Papcn 

Moskova, 27 (A.A.) - Tass 
Ajansı bildiriyor: 

5 2 nci Alman kimya alayının 
Sovyet kıt' al arı tarafından im
hası sırasında ele ~eçirilen dosya-
1ar <ı.rasında bilhnS!la bir tnnesi 
dikkate §ayan vesikalar ihtiva et 
mektedir. 

Alman esirlerinin if adesile de 
sabit olduğu veçhile hu alay Al

an-Sovy t harbinin baş! m ın 
dan evvel Balkanlardan alınarak 
şarki Prusyaya getirilmiştir. 

Mezkur alaya ait mevzuubahis 
:losynda ezcümle şu vesikalar bu 
l unmuştur: 

1 - Türk tayyare meydanla
rına ait krokiler ve planlarla a
razinin vaziyetini ve münakale 
yollarını gösteTen planlar. 

2 - Türkiyenio Avrupadaki 
arazisine ait 1 / 500.000 mikya
sında bir harita. cBu haritada 
bn§lıca yollar gösterilmiş bulun· 
maktadır.> 

3 - İstanbul un 1/ 15.000 mik 
yasında coğrafi '\'e askeri bir 
planı. 

4 - Tür}dyedcki askeri hedef 
leri gösteren 1/100.000 mikya
sında bir harita. 

5 - İzmit körfezinin ) ine 
1/ 100.000 mikyasında bir ha
ritası. 

Bu vesikalar üzerinde cyalnız 
servis ihtiyatları için kullanıla
caktır.> ibaresi yazılmış bulun
maktadir. Bundan başka mezkur 
haritalar ve planlar · üzerinde 
Türkiyedeki askeri hedefler bir 
takını hususi işaretlerle gösteril
miştir. Bu hedefler, tayyare meY 
danları, bnhri inşaat tezgahlorı, 

(D .. •ı>mı üeünciide 

1 
R U S R E S M ·i 1 

_ TEBLIGI _f 

Almanlar Moskova 
ve Leninoradı bom
balamak istediler 

----o----

2 Alman 
al yı im
ha edildi! 

·----o-

Rus donan
ması Rumen 

.. 

Pasifikteki Japon filosuna nasıl bir mukadderat iı:tzı rlaüıih so
nışturulan aiır Amerikan haı·p gemileri .. 

Malta 
Bir ltalyan muhrip 
filosu en mühim 
deniz üssü olan 

Valetta 

·, ALMAN RESMİ 1 
_ TEBLİGİ _ 

Odesa'y 
akın 
--o>----

Uzakşarka 
bir Başku
mandan 

tayin etti -
Filipin'de 

bin Amerika 
askeri var 

---o---
Holanda Hind ista
nına birçok (uçan 
kale) gönderi~di 

sahil /erine . lngilizler, bir çok 

k k d /tolgan torpidosunur. 

Limanına 
hücum etti! 

Deniz tezgah
ları tahrip 

edildi! 

Vaşington, 2 7 (A.A.) 
Cumhurreisi Ruzvelt, «Uzakşark 
Amerika n kuvvetleri Başkuman
danlığı> adlı bir kumandanlık 
ilıdas etmiştir. filipin adaların
daki 160 hin kişi!ik Amerikan 
ordusu da bu bnş_kumo.ndanlığm 
emrine verilmiştir. 

as er Çl ar l batırıldığını bildi· ---ü--
Bir Rus 

Vaşington, 27 f A. A.) - Afi. 
Vilipindeki mi.iseJlah kun~tlc
rinin Amerikan ordusuna ılh::ı
kına Tedding • 1\leduffie kant•· 
nu iel ruh~at verilmiştir. Bn k-r 
nunn nazaran Filipin adalarınn 
1946 sene ·inde istiklal verilcreJ
tir. Bu karar mucibince tali?' 
gönuiiş '\'eya görmemiş 151l hı~ 
Filipin'li ile 140 hin ihtiyat ~! · 
rldı General Gcorge Grubet Jr. 

immnndnsma yerilecektir. 

88 Alman ve 28 
Rus tayyaresi 

düştü 1 
MoA'<>,·a 27 CA. A.> 

Sovye.t rc--mi tebliği: 
Smolentok civarında mu· 

har~ ler '::ddetl de\ em e
diyor. Dün .. iki <lii .. ınan alayı 
iıu:ha edilıııi~tir. 

Cuma günü cer'cyaı1 eden 
lıava muharebelerinde 28 
So, yet tayyaresine mukabil 
88 Alman tanare ... i <lü~üriil 
ıuüştür. 

Diin bir ça~( dü~ınan tay· 
yarelcri, !tlo~kovaya lıücuın 
te:ehbfuiinde hulunmu)ar 
~a da hava kuvvetlt-rimiz ta 
rafından kar:;ılanmı~lar ve 
3 Alınan tan are ... i dü:;iirül· 
dükLtm ... oııra <lii~nan püs
kürtülmü~tür. 

Lcn'ingradı honıLalamak 
te ... eubii,iin<le ulunan dü~ • .. 
ıııan tayy11releri ağır zayiat· 
la piiskiirtiilmii~tür· 

Sovyet donanma. ı Kara
depizde. Tuna nehri ağzına 
a kcr çıkarıııı~ ve Tuna ııelı 
ri ağzında mü ... ıalıkem ada
) '1 zaptedel'ek bir garnizon 
bıraknıı§tır. 

Tayyarelerimiz, Romen 
petrol ınıntaka:mıclaki ta fi. 

rigorlar 
Londra, 27 (A.A.) .._ Maltn 

adasında Valetta limanına kar§ı 
bugün torpidobotlar tarafından 
yapılan hücum dü~mana ağır za
yiata mal olarak tardedilmiş ve 
hücum esnasında müteaddit düş 
man torpidoeu batırılmıştır. 

Ak.denizdeki bava ve deniz 
muharebeleri 

Londra, 27 (A.A.) - Bahri· 
ye Nezaretinin tel:ili~i: 

Akdenizde cereyan eden son 
harekat esnasında evvelce battı
ğı bildirilen torpido muhribin
den başka diğer bir torpido muh 
ribimiz de hasara uğramı~tır. Ay 
ni harekat esnasında 12 düşman 
tayyaresi dü,ürülmü~tür. Dört 
dütman tayyaresi de hasara uğ
ratılmı~tır. Bir dü~man denizaltı
sının batmıt olması ihtimal dahi
lindedir. 

İtalyanlara göre . 
Roma, 2 7 (A.A. ) - ltalyan 

resmi tebliği Akdenizde 6, Mal
ta üzerinde 7 İngiliz tayyaresi 
dü~ürüldüğünü, 4 İtalyan tayya
reaile bir denizaltı kaybedildiği
ni, 2 3 temmuzda başlıyan deniz· 
hava muharebesinde 70 bin tor 
lu.k İngiliz ticaret gemisile iki 
harp gemiııi batırıldığını, İngili~ 
tayyarelerinin 2 3 ve 24 temmuı 
geceleri Bingaziyi bombaladık· 
!arını bildirmektedir. 

yelıaneleri bombalamış ve 
mıntakada muhtelif } angın 
]ar !;Ikarmı~ır. Tuna hopın 
en yapılan hücumlarda ıki 
gemi batırmış ve lı~r çok 
ınaYnalar tahrip edilmi~ir. 

kruvazörü 
harbedemez 

bir hale 
sokuldu 

Ruslar 90 tayyare 
ve iki büyük gemi 

kaybettiler 1 

UÇAN KALELER .. 

\·aşington, 27 (A.A.) - cU
ç.'ln kelr~ tipinde birçok büyük 
bombnrdımıın tayyareleri Ho
landn 1 lındistanındaki hava kuv 
vetlcrinc gönderilmiştir. 

JAPONYA A YNt SEKILDE 
Betlin, 27 {Rad~·o) - Alınan MUKABELE ETTİl 

başkumandanhğının tebliği: Tckyo, 27 (A.A.) - Japon· 
·ark cephesinde hare'i:a t plfın ya Maliye Nazırı, Britanya ile 

mucibince devam ediyor. Dün yapılmış bütün anla"'m~Ja:ın fes
}k çok miktarda esir alınmıştır hedildiğini beyaıı etmıştır. 

Hava kuvvetleri 90 Rus ta., ya. • 
re. i düşiirmiiştür. Amerd·an ordusu 
Odesa~·a )·eniden hürum edil. , h. d . f • • 

ni~. tezgıihlar tahrip olunmuş- ter IS e D ,mı yor 
·ır. Dinyester nehrini!1 mansa. Vnşington, 27 (A. A.) - Afi 
~!nda Kcr onda 15 ybın tonluk Aynn meclisi askeri enciimen · 
·~r Sov)'et vapuru aqı.r hasara .. milli menfnatiıı tehlikeyr. m" 

. :\tılmı~hr: Odesa hn~aıu la. ruz» bulunması dola} 1.,iJe kur"n 
· •nın~c 14 ~ın .ton]u~ hır 'ap~r ve fütiyat efradının bir senedcr 
tahrpı .e~ılm'." .hr! k.ruyazor fazln silah altında tutulnı:ılarm~ 

ı> harıc~ ~dılnıış~ır.. ıit "'?de eden b ir takrir kahı•l 
FiN TEBLIGI t · 4· 

B 1 . k' 27 (A A ) F' c mış.ır. 
e sın ı, . . - 'n ------------

,'lrduları Başkumanrlanlığı diiı 
''c;am asağıdaki tebliği ne rı;:t . 
niş tir: 

Lagoda gö!ünün şimali şarJ.- · 
:nde başladı~ınuz taarruz lıü 

11') \"C hatüı bazı ıni:lı;m nolr4.

·rrda Ju•ııl :uımız bu eski hııdı·-
1un 40 kiJomctre ötesine kadr· 
' crlcmistir. 

iik mm·affakh·ctler temin et. Daha iminde J.ıtalanru17 hiı 
'1;stir. E ki Finlandn hududuna ı tlüşman alayını ihata ve iınhr 
""enis bir saha dtthilindc vrırıl- rtmislcrdir. 

-- -·==== .Birkaç 

Büyük 
tasfiye 

Hamid Refik 

Satlrlao .. 
Acaba öyle mi? 
Acabfı, i;tisnr. ::m~ «Ölüm ka· 

nunu», dcfritmez neticelerini 
vaktinden önce, ve ters.ine itli 
yen bir irndeyj kendi icra vaııta-
111 haline ko:ıara!' tahıtkkuk ettir
mekle, tabiat hadi&clcrinin büyülı 
«~asfiyeıo harcketler;ndcn birini 
yapmış olmuyor mu? 

Müın,kün. 
Bu «kendi ke:ıdini tensik>; 

edişte, b?:na öyle geliyor ki, hiı 
~inir buhranının doğurduğu ge
çici neticelerden biri değil, mut
lak zaafın mutlcıl: kuvvete yenil. 
mcı:i gibi bir zaı"U:-et var. 

A merikalı WiJliam Mathew 
adla biri, y.aptrğı tetkHderle, 

her sene yeryüziinde intihar eden 
lerin sayısının 180.000 e baliğ 
olduğu neticesine varınq. Müt
hit rakam! Müthit, çünkü, 180 
bin kiti, 180.000 kere, öldür
me kaadinin namlısını kendine 
çevi.rmck gibi tersine bir irade 

• hareketinin kurbanı olmu,tur: 
Bu 180,000 kişi içinde, 1.800 
ünün, bilemediniz, 180 inin, 

Bu 180.000 içinde, 1.800 Ü· 
!lÜn, bilemediniz 180 inin, İn· 
sanlık için fayJalı olmak fÖyle 
dursun muzuı:, ço!.ı; muzur kimse· 
)er olsbilecelderini dü,ününüz! 
O Zl\mnn, tabiat fenomeninin de. 
rinlHderinde gizli zekanın sımnı 
anlarsınız. 

' 

sağ kalaaludı heferiyet iç!n. fa~
dah unsurlar olabileceklerını du· 
ıününüz ! B~lki içlerinden, dahi 
deıniyeceğirn, muhteriler, ilim 

DOn yine lJombnrdı ın~n l"dilmis olan Rumen pet rol tesisah .. adam!arı, ~'atkirlar zuhur ede
bilirdi!.. Belki insanlığın be!de
diği cbüyük kurtarıcııı. bu nafile 

Hayatın en tabii, en mukaddes 
hodgnmlığmı kaybetmiş ~ii§kün 
ve sarsak ruhların birkaç ordu 
yekununa varabilen sayı:;ı, ne· 
kadar fazlR oluna olsun, i:ısanlıit 
bir kısım fel~ket ve iztıraplardan 
korumak için verilebilecek kur. 
banlard~ çok değildir. 

1 • • • • 1 J ölüm kurbanları arasındn bulu-Kremlın sarayında geçırdıgv ım gece er nuyordu! .•• Ke~dileri değil~ bile 
• • 

1

. evlitlan, evlallannın evlatları, 
;·'çu··ncu·· say·'amızda devam d' bu dünya için, yaşamaları lüzum-

--------------- L/~ J e ıgor lu kimseler olabilirdi! ••• 
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En Son Havadis'in zabıta romanı: 25 İzmir haberleri : 1 
.:.:.;.;~..:.:.::..:;...;...-- ı 

GÖRÜNMEYEN KATİL Beş kişi bir 
kızı kaçırdı 

fakat ... 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik IClllı.ll 

lakayd görünüş hayra 
alamet değildi. Bu oyuşuk
luğu bir ip ucu yakaladığını 

İzmir, 25 lllmu,i) 
B d ";Tum" e kö~ünde Kadri t:ıı Ot J 

oğlu 15 ya .ında llalil Gezer 
ve aı!kadaşları Ahmet oğlu 
16 ya~ında Ihrah;ın Tevcil 
llibeyin oğlu 20 yaşında Ah 
durralıman Aydın 'e l\Ius
tafa oğlu 17 ya~ında O•ınan 
Atcakaraınan., Ocaklı öyün 
u·m 19 y:rşıuda Haticeyi cı<b 
ren kaçırını,'.ar a da kıZ1'a · 
ğız bir fmrntını bularak hun 
!arın elinden kurtulmu~~nr. 

gösteriyordu. 
Rarnıond derhal zile •ba-tı. 

(,.tiA ~ sın,Jen a<1aın göründü. 
\,eıı~ adaının kar'll•llla gele

rek lıürruetkıir lıİr vaziyette e· 
ıııırlcrıuı lıekleıııeğe baı:ladı. 
1,, corrre Jjrockkbank 'ın tarifi • 

" '·' taınamile u~ uyorılu. Da.ha 
oııu görıir görmez Metrdotel 
.a:\..,tig:ht. okluğunu .anlamı~tım. 

lienilı i~ üniformasını giy
memi. ti. Yii'Züooe büyük kede· 
rın if;deoi okunuyordu. Gözle 
rini şöyle iiçiimüz üzerinde bir 
~ere ge-..dirdıkt<ın oonra yere 
dikti ı,e öylece durdu· Her hal
de miÜ<eınnıel ıbir Metrdotel 
~v.afını W.izıi~. :Fakat Sir Ge
or"e'n de ,,,azdığı gibi, moeHn· 

O I , 

ılıyeti iru.ana ferahlık \erebıle 
cek gibilerdrn değildi. Ahenk
•iz bir · le: 

- Bir emriniz m'• var Sir 
ltaymond '! dedi. 

(;<enç adanı ilkönce ne diye
ceğini bilemedi. Sonra, yavaıı 

) ava§ açıldı: 

- Evet zili çalmıstım· Her 
halde dün geceki miiı.hi~ fac'.· 
dyı du)mu~unuu:lur · Lattı
ıner'ler tevlôf edildi. 

Metrdotel yavasça hı;ını eğ 
di· Heyıecan•ız, renksiz se;ı ile: 

_ Duyduğwn teessürü ifa<!., 
den ii<ıi'Zi:m. Dedi. Hürmete la
yık gibi görünüyorlardı. Adam 
>rduda takdir kazanmı~tı· On
'.arı hu cürmü i.;leıneğe n'ey in 
.e,•kettiğini bir türlü anlayamı 
fOnıDl. 

Rayınond adamı bir müd • 
det dikkatle süzdu~ten sonra: 

- Onlan mücrim telek'k'i et 
tiğinizi görüyorum dedi. O?l~
rı karıd~iıne bizzat kendınız 
tavsiyıe etmiıı olduğunuz için, 
mııeumiyetleri ~Sbat edilecek o
lunr.ı memnun olmanız icap e
der. Belki biııe lehlerinde ma
lıimat verebilir l'le işimizi ko • 
.aylaştı.rınıınız. 

- Elimden gelen her şeyi 
yapmaktan ıka.;ınoııyacağıma e 
min olabilireiniz. 

- Şöyle <ıturnnuz öyle İ>e .. 
Ar!~ada~m Clarc~on Parry lıe 
nim namıma ara,ırmalar yap 
maJ..-tadır· Size d" roracakları 
\'ar. KendiJerine mümkün ol
dl1ğu kadar sarih ve tanı cevap 
lnr veriniz. 

:'lleırdotel süküneti bozma· 
dan oturdu. Fakat sak'in görün 
mek için sarfettiği bütün gayre 
te rağmen Raymond, arlkada~ı· 
nnn 'ismini söylediği zaman ha
fif lbir ürperme geoçirıdiğini :e 
\ıiran için yerden kaldırdıgı 
•özlerinde bir endi~e bulutu 
·;un belirdiğini farkeder gibi 
oldum. 

Clarc'kson Parry koltuğuna 

lime ile dün geceki garip ve f\e-
1 ci hadisey~ anlattı. Metrdotel, 

onu, ~ kımıldamadan diUat 
le dinliyordu. 

Halinden müteessir olduğıı, 
keder duyduğu anla~ılıyordu. 

Arkada~ım: 

- llu i§le ~e~gııl olan Eno· 
ptktör !~ ararını verın ~le . l~ -

rcJJüı ıhile eunedi. Ç •ukiı Ç1· 

brua odasından l<lımeııiu ı:ı -
k;iıilm~sine imkan yoktu. lltı
ı • .dan <ıkanı Lattiıncrl~nn giir 
meııi icap ederdi. Anluttıkları· 
nın yalandan ibareı vldu~una 
kanaat getirdi· Me,rltyi Lıı cep 
heden görünce onların miic -
riın oldukları netice,ine var • 
ınab.tJu ha~ka çarei hal kalını. 
yordu. <> da, onları tevkif etti. 
Bana kalı"a, Lattiıner'lcrin an 
lattı:kları hikaye o kadar gar';p 
ki, yalan olma;ı imkanı yok. 
Ben ınt>ekyi onların doğru 
söylemiş olduklarını {arzede • 
rek tetkik ediyorum. 

A;kacla>un bir müddet sus· 
ıu. Knizht yalnız ciddi ciddi 
başını ı;allıy<ırdu. Seıoini çıkar 
nuyordu. Clardk on Parry: 

Ha:il Gezer ile İbrahim 
Ten:il yakalandı. Diğerleri 
de takip ediliyor. 

Fuar hazırlıkları 
İzmir, 25 (llmmi) -

Fuarın çalııma'ı yakla~ 
~a.ndun hazırlıklara hı'Z ve
;ilmi.<tir. Paviyon sahipleri 
pavi)~onlarını tamir ve ıslah 
il~ ıne-"'uldüder. 

>O • 
Lunaparktaki oyun ve r~ 

lence ınahalleler'ı de yem 
:ba•tan tamir edilmi~ ve too· 
riıbelerine lıa~laıımıo;!tır. Bu 
sene Lunaparl·, ye~i e~le~ce 
ve oyun ı;asıtalarıyle ÇCYA 

ze giu bir şekilde hazırla
nacak·tır. 

İzmir Ecıterııaryonal Fua
rının çeşcdli dillerde tabetti 
rilen 1941 afisler'i memleke
timiz.in her tarafına V'e bil
ha-sa Avrupanın muhtelif 
•dıirleriue <le ı;'Öndcrilmi~-
' tir. 

- Hiç bir filcir yürütmüyor Bir çccuk beyg iris 
sunuz. Dedi. Ben ele böyle ya· 
paca~ınızı zaten tahmin etın~ş suya cömüldü. 
tim. lkinei mesele de ~u: Sır İzmir, 2:; (Hususil -
George'n tutmakta oldduğu ha Foçamn Bağarau köyünd~n 
tıra defterinin ..on satırlarına İ_mail oğlu on ya;ında Velı 
nazaran, o gece ani lbir ölüme hayvanları sulamak için Ge· 
kurlban gideceğini evvelden hl. (,!;r, nclırinı> gitmiş, Velinin 
setmi~ olduğu anlaıılıy<>r .. · Bu hindiği beyı;ir suyun derin 
b' in'i ölümünden bir kaç sa· yerino i ·~ v i>mlenlhire 
at evvel defterine kaydetmi~. suya gömiilmü§tiir· Muvaze· 
Bu hi,.e kapılına•ın de sizin ne>ini ka)beden Veli suya 
nakletınis oldugu" nuz menkibe düşmüş ve boğulınu~tur. 

, s· __ ..:..-=~--------nin büyük bir tesiri var. ır 

Clıarles Brockldhank'ın haya· Evlenme 
}eti hi:'..aye~i '6lıninde büyük .. 

Ne:;ri)at müdürüınuz 
bir te§eVVÜŞ yapmış olacak. Şükrü Saraeoğlunun baldı-

Metrdotel ya va~ yavaı: zının kızı Handan ile, •E-
- Tabii hu doani kendile- dirne Po.tası> mulıarr'irle· 

rine anlırtmı tını .. dedi· Fakat rinden Kadri Oğuzun evlen 
buna inanmadıklarını ve alela-ı me nıera,·iıni dün Eminönü 
de batıl bir itikat tela~! ettik evlenme daire.inde matbu· 
!erini göster'iyorlardı. U:ııerl~- at menmpları ve iki taraf •· 
rinde büyük bir ıe.ir ynpacaı,'1 ileleri ve davetliler huzuri
nı ta.hmi nedebilmi~ olsaydım le icra ediln4tir. 
ha•ka türl üharekeı ederdim. yeni evlil'ere >Saadetler 
M;amafih hayalet hikaye•i ile dileriz· 
Sir George'in ölümü araşın<la !------------
herhangi bir münuebet bulun 
dllb~a da•ir de hiç bir amare 
yok. 

ihtikar 
Beyoğlunda, c!stanbul paza

rı:t nda kahvecilik yapan Yorgi. 
250 gram kahveyi fahiş fiyatla 
•attığı görülerek tevkif edilmiş-

Onun ıe'ker teker ve hi<,iz 
gibi komışua..ı siniriıue dokun 
mu'!ID. Arkad~ımın yÜ'ZÜne 
baknm <ınun de heniın gibi.t _i_r. __________ _ 

§üniip dii§ün!"ediğini anlamak 
istemi.:;tim. Fakat sanki yüzün 
den ve Seo.'inin ahenginden bir 
~ey anlıyahilmenin imkanı yok 
tu: <Daha var) 

Bu ak;am Ila1<ırköy 
l\Iiltiyaılide 

BE. İ ÖP .. i'ÜZ 
Komedi 3 Perde 

Halide Pi~kin birlikte 
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EN SON HAVADİS 

Bir Güzel Kadın ve Tarihten Yapraklar 
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çırılçıplaktı. 
dini attı! 

SaçlGrlP .. J., fai"aJ!lim!Ş bir kısrak kuyruğu 
gibi uçr.ıra uçura, yiiksf!k kaleden çakıllı 

sert toprağa diiştii, inlemeden öldü. 
Kudüııten Sıir 'bir hayli yol· Yazan : _ __

1 
du. F"kat A,af"ın seferi .0 k"· ı 
dar nıcşek:katli olmadı. Zı•n ve Ensari Bülent 
zir bir kaç saat sonra, sabahın '--------------

ru~'lt g(lıi uçura uçura, yii:kse'k 
kaleden çakıllı sert toprağa 
düştü. İnlemeden, kımıldama· 
dan öldü. 

ilk pembelikleri :JıeJir•;rken Sü· - 5 • 
leymanın atlı :bir ordu ba~ında 
dört nala geldiı;ini göru iı. 

Süleyman bılkakaklı. Vezir 
Asaf hıçkırarak üstüne kapan· 

İ-rail hükümdarı, Siır ;kra
lından yardım temin etmi§ 
ve Kudfüün yeni h .. ·üındarı· 
na i yan eden aşiretleri de ba· 
~ına toplıyarak yola düzülnıü~ 
tü. 

Aasf'ı görünce seı,•:nçle boy
nuna atıldı. Vezir, Cerradenin 
sözlerini kendisine ll:ıildirince 
gö.,leri ya~artlı. iki elini göğe 
kaldırarak özengileri Üstünd'~ 
doğruldu: 

- Ral:Jlılim! -diye bağırdı· 
İsrailin tahtını <ınunla paylaş
mak i.tiyen hu kulunu mura· 
dına nail eyle-

Ve <ırdu~unun başında A· 

Bize göre: 
Yeni bir inhisar mı 

türemiş? 
Garip bir inhisar türemiş: 

En aşağı altı kilo benzin almı· 
yan şoförlere makineyağı ver
miyorla:rmıo ..• 

Bu tahdidi yapan amil ne 
arz ve talep ka~dcleridir; ne 
de ticaTİ aklıselim. Buna se
b~p. uıdcce ve düpedüz ihri
kardır; sadece ve düpedüz 
ckeyfim böyle istiyor I>, cişi
me gelen böylesidir!> zihni
yetidir. 

Evet ama, eğer herkes, her 
İ§İne geleni, işine geldiği §C

kilde yapmağa kalkışsa, dü
şünün bir kere, halimiz. nice o
lur? .. , 

Elbette benzin •atanların 
da -diğerleri gibi- tabi olma
ları li..zımgelen bir ticari ah
lak ve bir insnf hududu vudır 
ve olması IUzımdır elbette ... 

Halbuki böyle olmuyor; bu 
gibiler, keyfince, dileğince ha 
reket edebiliyor işte. 

Dü.ıünün bir kere: Altı kilo 
benzine ihtiyacı olmıynn bir 
otomobil sahibi yağ ihtiyacını 
nasıl kar§ılayacak 1 Bu vatan
da§ belki yağ almaktan vazge
çebilir, ve makine bunsuz da 
işJer; fakat makineden de ha
yır kalmaz. Halbuki böyle bir 
makine, bir gün -evet, kirnbi
lir, bir gün .... , cmilli bir ih
tiyaç> ı karfılamak mevkiinde 
kalır i o zaman, val::tile bir 
benzin tüccarının hodbinliğin
den doğan netice, l!ladcce fer
di değil, milli olur! ... 

Bunu böylece bilelim ve bu 
ihmalin !;!İmdiden Ônüne ge
çelim. 

-- Bu, böyledir 1 

saf'la beraber Kudüoc d<ığru at 
sürdü. Şimdi Süleymanın gön· 
1ünü, Cerrade, eskisinden dıı
Iıa büyük bir alev~e tutuştur • 
ınuş bulunuyordu. 

ikindiye doğru Süleyman, 
yeziri ve <ırduou ile payitahtın 
kapılarına dayandığı ııaman bu 
ıa.apıları ardına kadar açık bul 
du. Cerrade vaad•ini tutınu~tu. 
Siir'dan gelen ordu, büyük bir 
ı;evinçle açık kapılardan dal· 
dı. Süleymanla veziri dört na
la Davut ıkale&ini /boyladılar. 
Şair ve sazlende ii§tk bir an ev
vel sevgilisine kavuşmak için 
atından atladı, eteklerini uçu
ra uçura büyük kapMl.an içeri 
girerken hKkiın ve ahenktar 
bir fies işitildi: 

- Ey inil oğullarının hü
lünıdarı ! 

Süleyman iki üç adım geri 
çekilerek ba~ını kıaldırdı, maz
gallar araoında, mes'ut günle
rin atcili guruplarını seyrettij\'i 
yerde, Cerradc her zaınankin· 
den daha güzel, daha cazip, da 
ha vaitli ve daha çıplak ayak
ta duruyordu. 

- Ey İsrail oğullarının hü
kümdarı! 

Diye bir daha bağırdı ve hiç 
kırık gi'bi bir sıesle, ağlar gibi 
bo!,'Uk Jııir sesle §Unları söyle 
di: 

- Kudibü sana lbıra'kl}'O 
runı. Hurmalıkları, zeytinlik • 

dı. . . 1 

............... 
••············· 
Mukaddes kitaiıln 8hdiati • 

ki, İsrail peygaın'berin şiirleri 
ile, mest ve zenpereırt kagide)e. 
rile doludur. Ve eSki tarih 'bi· 
ze der ki bu Süleyman tam 40 
kere evl"1!d'i. 

Ve bi'Z !biliriz ki Siüeyman 
Iıer evlenişiııde aslan postu ii· 
zerine uzattığı yeni ve taze di· 
,n kaplana saldırmadan evvel 
hep o günkü gözlerle, Cerra -
denin hıarell.ietsiz cesedine iba'ka 
kaldığı gün kanı gö'Zlerini sa
ran <rikkat ve hayranlıkla bak
u ve gözler ona her zaman ye
ni geJ..enin de daha evvel geHp 
gözden düşenler gihi Cerrade· 
ye benzeme<lik:lerini söylediler. 

Süleyman 'bin ibir 'kuşun di
linden aıılıulı. Bütün vah~i 
hayvanlan hükmüne rametti. 
Faakt ona ömründe bir daha 
!bir Cerradeye sarılmak nasip 
olmadı. - BİTTİ -

'~' Denizcilik 
faaliyetini 

arttırmak lazım 
!eri, bağları, balıçe!er'i v-e· porta Bizde deniz mevsimi denizci
kal ağaçlarilc !lıiitiin İ6rai! se- lik ajanlığının her sene yaptığı 

monoton mül!labakalara inhisar nı·n oleun 1• Yalnız unutma ki, 
etmekte ve bir deniz memleketi 

adına Cerrade derler bir genç olan yurdumuzda alakasız bir 
kadın vardı. Bu kadının ilk ta- spor çerçevesbi aşmamaktadır. 
nıdığı crl~ek, hayatının tek sev Nehirlerden bile istifade edilmek 
ailisi Süleyman ol'ıııu~tu· Bu suretile Avrupa memleketlerinde 
" · · · 11 ki deniz faaliyetini bizdeki sö-kadın o 6Cvgıh./inın ko arını, ı "k e s'ılı'k d · ·t'kl k .. . nu v cnızcı ı e mu aye-
bu Sulcymanın ate§lı dudakla- se edersek, bu en temiz sporun 
rını, misilsiz şiirini ve sazının bu gi}ik halinden kurtarılarak can 
na!,'l'Jesini, her •eyi, her ~eyi lı brr hale getirilmesi lüzumunun 
Sayda sırçasınd;n yapılrnı§ bir çoktan geldiğini anlamı, oluruz. 

·-"- • . . k Hiç §tlphe yok ki denizcilik bü-
nar ~uruıuu bardagı gtbı ırıp a yu"k ku"lf ti · t' b' . ,.. e er Jl!I ıyen ır epor ı,u· 

uyor. Zıra !kocasını öldüren a- besidir. Münferit birkaç klübü-
,1ka ram olmu• bir kadının oğ- müzden ~ahsi fed3karlıklarile bu 
Ju ile scvi~ıneyl nef>iıı'e yedire· güne kadar ya~ıyabilen denizcili-

• "Or ği. Umum Müdürlüğümüzün mad 
nın · d' • • .. h · l. 'V S" l . 'k h ket· ı ve manevı muza eretı ve a a-

e u eymanın te .. ar~ 
1 
ka celbedebilecek yeni organi-

te bulunnı:..ına, tek soz sayle- zasyonlarla milli sporlarımız ara
ınesine mey-dan 'bırakmadan sına girebilir. Ancak o zaman ge
bir karaca çevik}i!!:i ille zıpladı, rek bedenen ve gerekse ruhan 

il 
0 

k ıpordan beklediğimiz bütün fay. 
nral'lga arı aştı, ll'ZUn ara eaç. elaları denizcilikte bulabiliriz. 
!arını, taranmış bir kll!ray kuy Adil YURDAKUL 
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Yeni mahsullerin1iz 
Bu yıl Üzüm, incir, 
Tütün rekoltesi ne 

kadar olacak ? 
İınnirden ge1en haberler~ 

göre, 1911 mahsul rekoltcsl 
memnuniyeti mucip bir hal 
dedir. Normal senelerdekine 
nis'beten üziinı rekoltesi bi· 
raz noksansa da hem geçen 
yılkinden fazladır, hem de 
kalite itibariyle çok yüksek 
taneleri iri oldui;nndan pek 
nefis mahsul elıle edilecek· 
tir. 

İncir mahsulü de mükeı:ıı 
meldir. 

Yapılan ilk talımfolere 
göre: geçen sene 27 bin ı.oıı 
olan üzüm bu sene 45 - 50 
bin tonu !bulacaktır. İıwir 
kırk bin, zeytinyağı 35 ilin 
ve tütün de 22 bin ton rad· 
delerinde tahmin o~· 
tadır. 

Bu tahminlere ğjre 'llf1r 

tinyağı geçen ~ne relrolteai
ne nazaran o-n !bin txmhı~ 
lbir fa-,;lalık irae etmelkle be
raber tütün mahsnlü 14 bİll 
ton ııdksandn.. ' • 

izmirde bir ~inayet 
(Ba,."1 1 inci .wı:rfaclll) 

Hadisey:e seı,.,p, lhni~~ 
nin dört a)'daııberi HıryP 
isminde birisile }&pına• "8 
Me'hmede ')'iiz rt 
d. 1 
ır· 

Hanffe çalıştığt m..g.,r 
dan el'İne giderken Nam&9' 
~ta sar'hO§ bir rurlde dolr 
ııan Mehmede ra«lam p 
Mehmet Haınfeniıı J'llll'P' 
flOkulmuş ve heral:ıemo ~ 
rümeğe başlamışlardn:. Jljl' 

arallk Hanife Mehmede kiif
renmi~ ve iha'11la da bir "1"'1' 
ruk~ 

Esasen ihmal edildiği ~ 
einirleri lbmuk ola:ıt MehııJC1 
f«na halde !lnzmış, et, hı?" 
ğını ~.ekerek Hanifeyi 14 ~ 
rinden vurmuş YC kaçark
yakalanmıştır. 

Yaralı kadın, bastahaıı.t' 
ye kaldırılın~ ise de, aldığı 
yaraların tesiriyle biraz eo11 

ra ölın~tür. Katilin me§bıı' 
suçlar kanununa ı;öre ııılV 
hakemesine başlanmıştır· 

Şeker bulunamıyor 
Başı Birincide 

maktadır. Dün ve bu sahalı~ 
d .,h,ı 

bir çoh bakkallar ken 1«' 

ed .. teri/O ne müracaat en m~ 
ıJıl' rine şeker olmadığı cev 

• , __ J· B .. defi• 
nı vermı•ıeruır. u yıa 

• 5' 
lıastahanclcr, gazino ve P" 
ıalıane gibi, Tmlıt•eJıanelc~ 
gibi gündeük şeker sarfiyat. 
fazla olan moosseseler k•> 
men .<ekersiz kalmışlardır· , 

- eı 
Şeker bulamıyan baZl 

1 . ll" na/, lıusıısile kalı ve sa ııP ·~ 
ri işlerini çeııiremiyecek t 

ziyete dü8mfülerdir. 
• • • 

Talıkikatımua göre ort .. 
. l ırı da bır şeker bu ıranıııı , 

'•r 
S.ı 
bir 
ti 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 63 
göınülm~ tenılıel ~eıııhel ~i. -, . ? • . 
nekliyordu. hıı halıle polibin - Kim <> · Kim ur orada? 
en faal bir u:ı.vundan ziyade lü Fetiş <JeYnp vermedi. Fakat hınzır herif! Bu sefer artık e· 1 

limden kurtulamaıısın. Bir vu
ru!lla beynini patlatacağım. 

lit edecek lıerlıangi bir 56
11 . J>e , 

bep yoktur. Şeker şır e 
ti ~ şehrin muayyen ve vasa k· 

her ihtiyacını diişiiııere 
11 zum uz bir ariot'okrasiye men- korkmadı da ... Olduğu yerden 1 

sup i·. :z Jjir adama benziyor- bir ok gibi fırladı, karyolaya 
du. F~kat onun bu lakayt görii- atıldı, yolcunun suratına §id. 
nil!ıüoün hayra aliim<>t olmadı- detli bir ynmruk attı. ~onra! 
ğını bütün mücrimler ·bili~i: üzerin.e çullanarak, clınd.el<l 
Bu halini görüp t~ cesaretim balta ıle rastgele vurmıya baş
kaybetıniytı·ek bir suçlu ta.av !adı. 

değil ... Daha öyle bir kaç kişi
le uğra~ırım. Her şey oldu, he
rif cehennenli boyladı. 

l\farten &ordu: rnr <ılunaınazdı; ~ünl..ü onun Adamcağız, bir !kaç kere kıv 

b ıı:klu·gu bir ip ucu ya· randı, boğuk boğuk inledi. Son 
u uyuş , h k . • . ·nıe 

kaladığını göoterirdi. r.a are ·eıı.ıız, yatagın ıçı 

K . d ki " 'tı'nıadını boylu lxıyuna ~ndı. 
ar~Nn a nın ı F · .. 1 1 · kl d · 

çabuc:ı:k kazanan rnmiıni bir B et:bs,, ·~lmy e ırd yoKa di1 : 
I . uz gr ı o u~tu a am· en 

6
"' e • d diin kendine: 

- Evvela, de i, •iıe l\farten, hiç bir se., bir gü-
ge<'e olup lıitenleri anlataca • rülıü i~iımcdiği için, meraklan 
ğım bö}lece "ı.ziyetin ne mer· mıştı. i,eti~ aşahrı. ind1iği 21arnan 
keu:le olduJ;,rıınu görürsünüz ... sordu: 

Sonra iyiııe bir diişiinmenizi, _Ne oldu? .. Bir ~''Y yapa· 
hatıranızı zorlamanızı ve hu madın mı? .. ffiç bir gürültü i· 
me eleyi iyi aydınlatabilecek şi1nıe<lim. Yoksa heri~e kar ı 
hir ~"Y aklınıza gelU..e 1ildir· ko).arnadın mı ? 
nıenisi Wtiyorunı. Arnp kızdı: 

('.all'clıı..u Parry bir k~ ke- - İbtiyarladım>a, o kadar 

- Ce&edi ne yapacağız? 
- Ormana gömeriz. 
- Tehlikeli yolda adamla-

ra rastlamak ihtimali var. 
- Bu ilk değil ki ... Kaç ke

re götürdük. 
- Öyle amma, lıu sefer i· 

çimden gclmİ)<ır. 
- Ôyley.;e yııkalıın. Ba~ka 

çare y-ok. 
-Olur. 
Mar!'•n karısına sa-;)endi: 
- l\I:ıri, yarın fırını yak 

Iük?ik !kavuracağız ! 
Feti~e döndü: 
- Herifin ü;tünü yokladın 

Af Ayaklanna kapanan ada- mın gö!jsüne bir ıtlkme vurdu, 

1 .w. 
Çeviren: 
,S Çapanoğlu l 

Adamcağız, bunları görün- sırtüstü yuvarladı, 8-0nra hıça
ce, hemen ayaklarına kapandı, ğını çekip göğsüne sapladı, çı· 
yalvannağa ha~Iadı; karmadan burmaya ha~ladı. 

mı?. Ne çıku? •• 
- !);ıha bakıruıdım. 

.. 1 ? H _ Qyle §ey<> ur mu... ay 
di, gidelim bakalım. 

Usta çırak yukan çıktılar, 
Bartülün odasına girdikleri 
!arından küçük dillerini yuta· 
caklardı: Adamcağız yataktan 
inmi'i-> dbi elerün:i gıyınmeğe 
~abalıyordu. Yiizü gözü kan İ· 
çindeydi· Kafası pathımı~, bir 
gözü ılı~arı lırlanu~tı . Acı acı 
inliyordu. Feti~, baltanın keo· 
kin tarai'ile vurmadığı için öl
memiş, böyle feci bir hale gel-
mişti. 

Beni öldürmeyiniz. Fetiş, son günlerde işi sar-
Vallahi kimse}1e hir şey söyle· hoşluğa vurdu. Marten içkiyi 
menı. Paralarım sizin olsun, sevmekle ıberaber onun kadar 
camını hağı§layınız- içmiyordu. Feti§, ge_çe gündüz 

l\fartenle Feti~ birıbirlerfoe iı;tikıçe, ona itidalle içme.mı 
hakıtılar. Böyle bir hal hiç bir tavsiye ediyordu. Fakat, Feti§ 
zaman başlarına gıelmemişti. bu .özlere •kulak hile asmıyor, 
Bodruma gömdükleri ölüler- durmadan içi}~rdu. 
den ·biı'i ı;ıbay<lı, bundan daha Ona bir hal arız olmuştu: 
ziyade .aınııyacaklardı. l\Ia~anın başında, ş~eyi öniine 

Bartül te'krar yalvardı: alarak, Omı baka ll:ıaka saatler-
- Kıymayın bana!... ceı kııuıldanmadan düşünüyor· 
Feti~, hiddetinden beıulıe· du. Sonra, biı1denbire ayağa 

yaz olmu~tu· Gözleri evinden :kalkarak, etrafına tehdit dolu 
uğraınıı;tı. 6'1r lop gibi gürle· gözlerle bakıyor, karşıaında 
di: bir dü§lllan varmış gih idişleri. 

- Hala konuşuyor. Sus - Daha_ ur -

b 'hti .,._,,,rıı ve una ı yat mı ,_. 
1
• 

-ın~ı da ilave ederek m ıu~ 
man şeker getirtmektedir· r" 

Darlığııı sebebi §'i~f İ 
konan GB kuruş narlıt de 

-•-erı bulmayan bazı per/11' ı . 
ısatıcdarın şekerin Öllce 5 

11 k 50 
hı1..7ntısını hissettirme :ı,,11a 
ra da el altınd= satı~~.~ r"• 
devam edebilmPk ;;.:;

0 
• 

Stol• şekerleriııi sakLaırı" 
rından ileri gclmef.-ırd1 ''.ı,ıi· 

Fiyat Murahabe ~·e. 1 /a· 
karla müraıielc komı~J 011 ·~ 

b . • ·z b' rare ı 
rının u ışc arı ır "' ıl· i~' 
tedbir bulmalarını art • 
temek~, 

• 
itizar ,ve 

J<luğu~ v· 
Münderecatımız.ııı ço tefr:ıcıı 

(Kakedonya) ve (NanalUer~:~ 
rımı.ı koyamadık. Kar 

~ ,, 
~I 

lil 
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Kosova kahrama· 
nının adını taşıyan 

cami neden tamir 
edHmiyor? 

. Bursayı 938 denberi görme
dırn. Üç yıl az bir zaman deiil
lllr. Daima, çocukluğumun üç 
rcş hatmı.sını canlandırarak hatır
adığım Bursadan geçen gün, yi
tıc hasretle bah~djyordum, 

Eski bir bemşerim ve münev
ver bir arkadaşım olan Muhsin 
~:lçuk çıkageldi. Onu epey uz~n 
lr rnüddet f özden kaybetmış

r l"n. Meğer stanbuldan uzaklaş-
tıı14 ve bir müddettenberi Bursa-
ta Yerle~iı bul~nuyorın11ş.. . 

Uzun zaman görüşülmeml.Ş hır 
llrt•daşla konuşmak arzusu Bur
ı;:n.ın verdiği noetalj_iye k~~ışı~ca 
lrtnci Osmanlı payıtahtı uzerın

~c bir hayli durduk. Soz arasın-
~ öğrendim ki Çekirge camii

llın duvananndan su sızıyor
llıtı§ ••• 
S Çekirge camü, Hüdavendigar 
ltİtan birinci Mutad Han• a i

~~fe edilen birçok milli ve t:ui
hı abidemizdir ki her Türkün, 
en •z kendi doğduğu şehir kadar, 
~~l kadar, Ankıua, Edirne 
\oc lznıir kadar 9evdiği Bursamı
~tı, mutlaka en kıymetli hazine
CtitıQen bir.ini tefkil eder. Belki ty etil. göze çok daha munis 
~01'\i.nür. Belki Ulucami ruha da
~~ Yakmdu. Fakat Çeldrge'nin 
'b~~ kÖJcsindc, Kosva kahraman· 
'b ~Jiilt Hüdavcndigat kadat asil 

it tevazu ile boy veren cômi, bi
~ 'bütün bunlardan üstün gözü
,~. ZiTa onda muharip Türkün, 
~rıt aleme dudak bükmı. yan bo 
~ rı. civanmerdliğinin bütün er-
e~ hatlaa varc:ls. Aziz arkada-

1lttı Muhsin Selçak'a sMdum: 
- Acaba taheisat mı yok? 
- Hayu ••• -dedi- tahsisat da 

\'i\!• alaka da var, iyi nbıet ve 
~ttı de var. 

- O htdcle neden tamirata 
~l başlamıyorlar? 
'b tcvap ?eremedi. Halbaki ben, 
) ıı 8'111.lime bir cevap almak ihti
) '~yanı. Binaenaleyh aoru-
0tttnı: 

C ;- Koaovanin. ~ kaht~manı 
•tt Hüdavendıgar ın adı ile a
~ cimi neden bala tamir e
lltni, deiildir? 

ENSARİ BÜLEND 

ru* Maarif Vekili Ha~n . Ali 
' tel Yatından itibaren Unıver
lltde tetkiklerde bulur.acakbr. 
k 'it T evziine başlanan las~~ler 
~Yonet lastiğidir ve Vilayet 
v ~tı.e bundan ancak otuz tane 
t'rilrniştir. 

lll 'it Alman ticaret heyeti aza
,,.~ dün de Ofis Umum müdürile 
'Ot"• 

Uttnüşlerdir. 
llb 'it Ağuetoa ayının başından i
~i il.ten vilayet dahilindeki se
'-~ti\zada hayvan sergileri açı
tllrru;ır. Ve cine hayvanlara ik-

e verilecekti?'. 
tij ~ 'ticaret Ofisi Umum müdü
li\lll hıned Cemil Conk bu ak
tıı~~nkaraya gidecektir. Umum 
lcfif ~r Ankarada Ofise aid muh '* l!Jleri takib edecektir. 
~ Lise ve orta mektep ingiliz
~'. ltı~~llirnlcri için biri AnkaTa
~~ieri İatanbulda iki kurs a
~ltt tını yazmıştık. Ankaradaki 
'b fz liaeainde a__çılmııbr. ls
'-r~ il kursu 7 ağustosta Galata-

"l' L· '1t- ıacsinde başlıyacaktır. 

)'4ırı ~elcdiye, Y erebatan sara
~~l llatündeki eski ahşap bi
t'l-ın l'ıktırmııtır. Şimdi bu sa
bili\ etrafının tanzimi için bit 
tU ı .hazırlanmaktadır. Burası ye 

oır h 
~ '* •.a a olacaktır. 
tlıito ~illi piyangonun yedi a
~d,• eşidcai Taksim meyda-'* Ueldlecektir. 
~tqll .. aküdardaki Kuacaahmet 
~ ic;~i1?ın tarihi kıymeti oldu
l}ı\i"" • §lrndiki halile kalması 
~tl1~1P görülmüştür. Yalnız me 
tc~lir n etrafı duvarla çevrile-

cı~~ A"lllpa ile irtibatı temin 
""ıı h tnakaadile tamirine başla
~"ıtıl~ap köprü ve yolların ta
fİıt, 1' lllasına devam edilmekte 
'1ıı, k C\tnirat birinciteşrinin orta
"'1ttc k1ar ikmal edilecektir. O 
~lıı fa tdar kamyon servisleri
it. 

2 alaştırılmasına çalı§ılacak 

b 'it lia · r "l'aa JlÇlen ve dahilden mü-
"~aıı ti Uecek malların muha
~ıı 'buY~k rnuhtelif viliıyctler~e 
~'bllld depo yapılacaktır. ls-

lıkl•rı" Yapılacak deponun ha
na haıılanmıştı!:: 

-- -

EN SON HAV ADlS -----------------------------------------·-....---... 

----{Yakın Tarihten bir sahije;Bl--
1 

!:~;i;/a::~:~ 1 !Adliye Röportajları: 
'' lin d ecı·rd· "'. ,,,Jıl hup m•~~:!~.~~!~i~~!. !abd- P;pel oyununun sonunda deve 

f h ,, e g . lglm gec ::~~::i:?~:~!~:::~"E:.~:: olan elli lira! 
'j ları, kimyevi maddeler imal e

den fabrikalarla mühimmat fab
rikalarından ve diğer bazı tesi
sattan ibarettir. [( L RADEK .. Bundan maada mezkur vesi-

• kalar üzerinde bü~ün köprüler i
şaret edilmiş olduğu gibi bunla
rın inşasında kullanılmış olan mal 
zeme de yanlarına kaydedilmiş 
bulunmak~edır. 

Adamcağız dert yandı: 
"Bul papası, al lirayı .. Diye. 
diye, herifçioğlu bizi man

depsiye bastırdı.,, Bir yudum su içti, sonra bardağı elinde 
tutarak bağırdı : 

Köprüler inşa tarzlarına göre 
mesela, beton, demir, ah~ap ve Başındaki şapkası daha henüz turanlara (merhaba, dedik) on-
}-·ahut betonarme köprü diye tas- fRhrikadan çıkmış gibi hiç hiçi- lar da bize: 
rih edilmiştir. Diğer taraf tan bu me girmemiş. adet ol~uğu ü.~:~.e - Hoş geldiniz aialat, dedi-

.. Realist bir marksist münevver, Türkiyeye, lrana, vesikalarda araziye ait sarih ~ol tarafa gelen kurdelanın duııu- ler. 
malumat bulunduğu gibi Türk nü basının sağ ve ön tarafına Arkadaşıma: 

Brezilyaya komünist bir ihtilal tavsiye edebilir mi? k:taatının nerelerde bulundukla- doiru lğilmi~ti. Yakalıksız gö_~ı:- - Len. dedim, bunlar bizim 
rına ve miktarlarına ait malumat eğini paslnnmı~ bir yaka dug- ağa olduğumuzu ne biliyorlar? 

Kari Radek, o tarihte cR.K. 
P.> nin, yani Rus komünist parti
~inin en gözde münevverlerinden 
İriydi [•J. Cihanda umumi bir 

ıhtilal yaratmak vazifesini almış 
olan Sovyet propagandası onun 
.alemine büyük ümitler bağla
nış bulunuyordu ve o Moskova-
11n fikirlerini neşreden en ateşli 

c•1 Şimdi, kimbilir hangi ba
'>İ~hanededir. Rus komünist par
.:iai tasfiye edilirken idama mah 

kUm edilntiyen ender eski ibtilil 
cilerden biri budur. 
gazeteci ve cPolemikçi = ka
lem mücadelecisi> olarak göate
tili:rordu. Hakikaten de öyleydi. 
Kendisinde diğer herhangi bit 
meziyet aTatmıyacak derecede 
parlak zekası ile Radek, Sovyet 
ne§riyat aleminin bir yaldızı idi. 
İhtilal saflarına 191 7 hükumet 
darbesinden evvel girmi§ bulun
ması, Lenin tarafından çok şı
martılmasına da aebep olmu§tU . 

Ah bu kadın kıskançlığı ! 

'O kadının karnını 
eşeyim de seyret,, 

Fatih mahallelerinden biri dün garip 
bir hadiseye sahne oldu .. 

Dün gece Fatihte meraklı bir 
. 1~dise clmu,,tur: 

Bundan bir ay evvel, Atpaza
rında otUTan Şadnn isminde bir 
kadına misafireten gelen Feride, 
v sahibi Meliha ve kardeşi Meh
net tcrafından bıçakla tehdit ve 
aarruıta uğramıştır. 

Vak'anın tafsilatı ~udur: 
Meliha evlidir ve kocasını, ki

acısına misafir gelen F erideden 
":ıskanmaktadır. Dün gece geç 
vakit Feride yatak odasındayken 
Meliha. Feride hakklnda !Zıt kü
ürler savurmağa haolaml§ ve ni-

1.ıayet mutfaktan aldığı büyük bir 
bıçağı kardeşi Mehmede göstere
rek: 

<- O kannm karntnı deşece
ğim de bak, sen ele eeyretl> de
miııtir. 

Fakat Mehmet, kardeşinin e
i.nden bıçağı kaparak: 
<- Sen değil, asıl ben onun 

hakkından gelirim.. diyet ek, F e-

ridenin kapısından içeriye girmiş
tir • 

a Ytağa yatmı~ bulunan kadm
cağız, korkarak fıtlamış ve: 

«- Peki, ben çıkarım 1 Yeter 
ki bana bir ıey yapmayın!> diye
tek yanında bulunan ahretliği 
Vildanı da alarak, polis karako
luna gitmi~tir. 

Neticede cÜrmümethut yapıl
mı~ ve mütecavizlerin bugün as
liye sekizinci ceza mahkemeıinde 
duruşmalarına bakılmıştır. Her 
iki auçlu da ıuçunu inkar etmişse 
de dinlenen şahitlerden Vildan 
ve Mürüvvet, hadiseyi etraflıca 
izah ederek taarruzun vukuunu 
tesbit etmişlerdir. 

Mahkeme, F eridenin misafir 
bulunduğu Şadan ve kocası Bekir 
ile suçlu Melihanın kocası Kema
lin amme şahidi olarak celpletine 
ve duruşmanın başka bir güne bı
rakılmasına karar vermiştir. 

Adli bb tarihinin kaydet
mediği şekilde bir ölüm ... 

Ko iser Taıatı 
radyo öldUrdU ! 

-e j $ UQ- ?&9 

Halbuki, zavalh adam, karısından 
yediOi kamadan postu henUz 

ku rtarmışb ... 
Bundan bir müddet evvel karısı 
iffet tarafından bıçalda yaralanan 
Komiser. muavini T alô.tın Pangaltı 
hastanesıne knldınldığını yazını§~ 
tık. 

Tal&t bir müddet kaldığı has
taneden iyileşerek çıkrnıı ve ne
kahet devrini geçirmek üzere e
vinde istiro.hate çekilmiştir. 

Fol 'kat eceli geldiği •nlaoılan 
bahtsız ado.m. dün evinde radyo
yu kaTI§tırmakta iken, radyo bir
denbire yerinden kaymı" ve za
vnllı komiserin yarasının tam üs
tüne düşmüştür. 

Biçate adamın yarası açılmış 

ve müthis acılu içinde kıvranarak 
birdenbire bayılıp yere serilmiş
tir. 

Yetişenler kendisini derhal 
hastaneye kaldırmışlarsa da, ko
miser muavini, yapılan bütün te
davilere rağmen kurtarılamamış, 
ölmüştür. 

Komser muavininin, bir bıçak 
Yarası ile ölmemi,ken bir radyo 
kutusunun tazyiki altında can 
vermesi, arkadaılaranı çok müte
esair etmiştir. 

Alakadarlar, bu derece garip 
bir ölümü, adli tıp tarihinin yaz
madığını söylemektedirler. 

Moris Şayo.,. 
Elindeki kumaşları satma

dığından tevkif edildi 
Çakmakçılarda Safa hanında 

kumaı ticareti yapan Moria Şş.yo 
ve tezguhtar Yako ellerinde mev
cut malı gelen iki tacire cyok> 
diyerek eatmamtJar; fakat ka-
çakçılık bürosu memurlarının ti
carethanede yapbklan ara~tırma 
neticesinde depoda 5 i 79 top ku
maş bulunduğu öğrenilerek suç
lular tevkif edilmişlerdir. 

Suçlular mahkemede şöyle de
mişlerdir: 

<- O karının karnını de§e
yim de bak, sen de seyret I> de. 

T atağa yatmı§ bulunan kadın
duk. Onlar da ;·~:!' gittiler. Son
radan biz de tevkif edildik.> 

Müddeiumumi, suçluların tev
kifini istemi§ ve mahkeme, talebi 
muvafık görerek, suçluların tev
kifine ve duru§manın 2 ağustosa 
talikine karar vermi§tir. 

Partinin en büyük gazetelerinde 
kendisinden bol bol bnhsettir
mek imkanını bulduğu için dün
ya efkarı umumiyesinde, bilhas
sa ihtilalci muhitlerde Lenin ve 
TToçki derecesinde bir şöhret 
kazanmış bulunuyordu. Bunun i
çin sal"nda!dler, kendisini Troç
ki derecesinde değilse bile, her 
halde Kalinin' den fazla alkışa 
boğdular. 

Onu, bir defa da projektör ı
şıkları arasında dikkatle süzdüm. 

Bıyıksız, sakallı ve gözlüklü su 
tatı ile Jül Vern'in sevahat ro
manlarındaki macerap.erest İngi
liz eeyyahlanna benziyordu. Kısa 
ile orta arasındaki boyu. oyna
mak istediği büyük kahraman 
rolüne hiç de uygun değildir. Sır
tında koyu kur.1aştan bir avcı ce
keti vardı. Gırtlağına kadar düğ
meli, açık renk yeleğinden madal 
yonlu bir köstek sarkıyordu. Şu 
tarzda hulasa edilebilecek uzun, 
ama pek uzun bit nutuk söyledi: 

- Y oldaı:!lar ! Ol:tiyo.br inkıı
lahının beşinci yıldönümünde, 
üçüncü Enternasyonalin dördün
cü cihan kongresinde bir mühim 
hakikati söylemek için söz aldım. 
Bu kongrede 52 mun:.hhas heyet 
var. Bunlar dünyanın heıı lat' a
sındaki 5 2 milletin işçi ve köylü 
.:ınıflarını temsil etmek iddiasın
dadırlar. Mademki bunların elle 
rindeki vesikalar c:Kontrolni Ko 
misiya = Kontrol komisyonu> ta 
rafından tetkik edilmiş ve sala
hiyetlerinin doğruluğu tesbit e
dilmiştİT, kendilerine iddia et
tikleri salahiyetleri haiz olmadık
larını söylemek doğru olmaz. Fa 
kat bunların hepsine de c:sizin ko 
münist bir ihtilal hnzırlamnk hak 
kınızdırl> demek -de doğru oJ .. 
mıyacaktır. Zira bu murahhaslar 
dan birçoiu öyle birtakım mem
leketlere mensup bulunuyorlar ki 
oralarda ya amele sınıfı yoktur, 
yahut vardır. Fakat bu sınıfa bir 
komünist ihtilali bagarmak vazi
fesi tevdi edilemez. Niçin uzak
lardan bir misal alalım. işte Tür
kiye ... Türkiyede bir sınıf var mı 
dır? Türkiyede bir komünist ih
tilal yapmak mümkün müdür? 
Doğru mudut? 

Sualine bir cevap arıyormuş 
gibi salonu gözden geçirdi. Son
ra bir yudum su içti ve bardağı 
elinden bırakmıyarak devam et
ti: 

- Bu suali daha genişleterek 
tekrar edebilirim: 

Çin, Tibet, Mısır, Suriye, İran, 
Brezilya komünist bir ihtı!Ul için 
pişmiş memleketler midir? Ha
ırır ... Realist bir Marksist münev 
ver, bu memleketlere bir komü
•.ist ihtilal tavsiye edemez. 

' d K l"k h k me"ı· tu•,uyorsa d~ hali ve etvarı O da bana: aa var ır. eza ı • müte arri .. ~ 
malzemeye ve en elverişli taras- -:>nun pek öyle züğürt bir adama - Hadi len, dedi, İstanbulda 
t:ut noktalarının intihabına ihtiyat "'enzemediğini gösteriyordu. beylere itibar kalmadı. Ne var&a 
kıt'alarının nerelere ne miktar Yanındaki arkadaşına: ağallarda var. 
tevzi edilmesi lazım geleceğine - Olen Mehmet, diyordu, FU şte bu sırada bizi gezdiren 
\·e denizden ihraç imkanlarıno .:oca lstanbulu geldık de gittik. <1l

1am, uzakta, kö§cde duran ada
dair de birçok malumat bulun- zazilolar:lan gozunu çıkardık. ına: 
mnktadır. .--lele ben sana demedim mi? Şu- - Var mısın? dedi. 

Bütün bunlardan başka rıhtım ·aya girmiyck dedim. İlle de gi- O, keyifsiz bir tavırla: 
ı d 1 d k d . d G·· d"" ·) - Bu nkşam sansım vol.:, dedt. arın ve epo arın eresi ehem- ·e · ıye tuttur un. or un mu. • .1 

miyetlerine, limanlardaki vinçle- $imdi başımıza geleni. Beriki ısrar edince, cebinden bir 
rin kuvvetine, sahil mıntakalarm- l lalinc:len varlıklı bir taşralı ol- deı.te isknmbil kağıdı çıkardı. 1-
dıı ihraç noktalarının derinlikle- foğu cnlaı:ılan bu adama herhal- çinden dört tane ayırdı ve onları 
rinc dair birçok tafsila~ vardır. le lstanbul a~ıkgözlerinin bir iş psımaklarının arasına yerleıtir
Bundan maada molörlü birlikle- .ttiklerini tahmin etmek :;üç de- dikten ı:onra önündeki masaya 
rin en ziyade ve kolayca mües- ~ildi. bırakmadım evvel: 
sit olabilecekleri yerler de pla11• Onlara ne olduğunu sorduğum - Kaçar para)'a, dedi. 
;ırdn işaret edilmiştir. ·aınan, yanlarında duran ufnk B 'mki: 

Türkiyeyi işgal edecek veya- >ir çocuk, külhan ağzile: - Papel, diye cevap verdi. 
L T k" d b k ı Ad ... n1 elı' ndeki ka"'o~ ıtları hıra-1.1ut ür. ıye en ce ren geçece - Mandepsi) e bastırmış.ar o- "' 
her ordu için en müşkül mesele ~nbcy, dedi ve e!ile bir şeyler kırkcn: 
Boğazlardan geçmek meselesidir. yaparak ilave etti: - Hop .. hop .. hop ••• Bir iki 
B h l h k t dilec H ı h B" "k" üç dört, diyordu. Bizim adam li-u ususta nası are e e e- - op.. 1op.. op. ır l ·ı, k d 
ği ve mevcut imkanların Karade- ıiç, dört. .. Bul papazı. rayı bir ka~ı<Jın üstüne ·o u. 
niz Boğazı ile İstanbul, Marmara Birdenbire şaşırmıştım. Fakat Kaldırdılar. Papaz çıktı. Kağıt -
denizine ve Çanakkaleye dair i- b\t şaşkınlığım geçince derhal an- farla oynıyan adar.-ı bizimkine biı 
zahat verilirken gösterilecektir. tadım. Demek bu zavallılar da liıa verdi. Bir daha .. bir daha .• 

25 numaralı sayfada işgal kıt- >t\pelcilerc kurb;:;.n gitmişlerdi. derken bizim adam on lira ka-
alıırının İstanbul un muhtelif nok- lı i boylusu anlatırken bayağı zandıktan sonra: 
talarınn nasıl tevzj edileceği hak- utan•yordu: - Ben artık oynamam. Bu ge. 
kında talimat verilmektedir. Bu 

1 
_ Bcgim, diyordu. Jstanbu'u ~enin karı yeter, dedi. Bizim her 

s:ıyfada, Avrupalı kıtaatla bilhas- methede ede gözi.imde büyüttü- il:iınizill de gö:.:leıimiz açılmııtı. 
sn kumanda ve kurmay heyetle- lı:r. Ben kiiçüklüği.imdenbcri kö- Köylüme: 
rinin .~nca.k B~yoğlu. mıntakası~- yümdcn lıiç çıkm:ıdım. Geçende - Len. dedim. Herif bir çır
~a muna~ı.p ~>lr ş~kılde yerleştı- dayımın oğlu ile (ı;rel :;idelim şu ı:ıda on lira kazandı. Gel biz: de 
rıl:_bilecegı zı~:r:_dılmektedir. Be yere nedir. görelim) eledik. Knlk oynıyalım. 
~oglunda 7 huyu~ ~le~ ~ulundu- tık geldik. O da y:ıban. ben de - - Kiığıt yapana: 
gu, hunların en. ıyılerının ~era- )'aban bir türlü bir dosta ras!la- - O oynamıyor, biz oynıya· 
pa~as ve T okatl~~~? ot~llerı ol- madık. Sirkecide otelin sokağın- lım .. dedik. 
clu~u vev daha kuc;uk bır~ok . o~el dan çıkmıyorduk. Neyse bir gün - Yok, olmaz. Şansım yok .. 
bulundugu da kı.ı.ydedılınl§tir. bir adnm halimize acıdı do bize: dedi. 
Bundan başka Fransız ve Alman _ Si.L gezmeğe geldiniz sali- - O nedir ki, dedik, tııizCle 
mektepleri gibi sağlam ve büyük ba dedi. yok. 
binaln__rın da Beyoğlunda k.i~n bu '_ Ya hcmşcrim. dedik. - Talihim yok, deyince, biz 
lund.ugu. v~ buralara ~s~erı./dıı:~ _ Ne gezmiyorsunuz? dedi. :rine 15rar etti·. Peki. oyruyalım, 
servıolerının ycrleştırılebııecegı _Bilmiyoruz, dedik. dedi. 
tebarüz ettirilmektedir. - Nereyi bilmiyorsunuz? diye Bize popıızı gösterdi: 

. Taksim meydanı civar.ında na sordu. - Ben bunu 1mrı~tıracağım, 
kı~. v~sıl~~ıı~mın yerleştlr1lmeai~1e _ Şehrin yab"ncısıyız, dedik. siz buh.>reanız papeli alırsınız, bul 
nıusaıt buyuk kıııl.alar bul~ndugu Derken efendim. uzatmıyayım. mazsanız. papcli alırım, dedi. 
d ay 1 d d 1 kt dır Araza ettik, oyun ba•ladı. a rıca ~ay e ı me e . B · · d" · · d d" " 

F · t .. t 1.1 1 ... kı" - en sızı gez ırırım, e ı. H h Al b" ı· a~IG mus ev ı er ur yeye V b" . ld l w k l - op.. op... ır lnJ •.• 
denizden bir ihraç hareketini de B~ .g~ce w~zı a ~: .~od:.~gC çıt:. Hop .• hop .. hop .. ver bir lira ..• 
derpiş etmişlerdir. ızı l eylg un~ 1°~r uL. abra Hop .. hop ... Senin anlıyacağın, 

Karııdenizin şimal sahillerine -:~ı~~-~tın ~·h a ~~ ·: b. am a ~~ı hudes, biz cözle kaş arasında SO 
ihraç yapmak son derece giiç biı ~0r u .:. 1 nyet ızı ır yere go- lirayı veriverdik hep .• hop .• diye 
hııreketti B sebebi m - .ürdü. Kndınlar sıra sıra Qturmu: dive hop ede ede... Kahveden 

r. unun ez .. k "" .. l"" l d H "f b J 
kGr mıntakanın fırtınalı olması v ar, tui' ·u soy uyor ar 1• etı ı- çıkarken bize mcrfakat eden •-
sahillerin yarlar şeklinde teıek~ .e köpüklü bir şey içirdi. Arka- dam: 
kül etmiş bulunmasıdır. Buralaıa 'inşa: . - Durun ben şimdi geliyom 
ancak küçük balıkçı kayıkları ile; - Olen ıçme, dedim. Ya ze- dedi. 
yıtpılabilir. Daha uzakta, cenup 'ir ise.. Dönü te: 
sahili hafifçe meyilli olduğu içiıı - Korkma, dedi, bak herkes - Paranın yarısını istedim ver-
buradu kıt'aların ihracı ve ya- 'çiyor. medi, diye bize gösteriş yaptı. 
yılması mütnkiinse de bu kıt'alaı Baktım. Sahiden herkes kö- SonradRn öğrendik ki, bu gi-
Ç.atalca müstahkem hattının a· >iiklü ı,cyden bardak bardak içi- bilere papelci derlermiş. Bunlar 
te~i altında kalırlar. tordu . . Gönlüme ferah geldi. ben yolunacak kaz ararlarmı§. 

Bütün vesikalar, Hitier hüku- ic içtim. arkadaş da içti. İçtikçe Ya hemşcrim: 
metinin niyetleri hakkında hi ç· ı;tik. Bir ara kızlar bizim köyün - Hop .. hop .. hop.. al bir 
bir tereddüde mah:ıl bırakmama! "lrkülerinden birini tutturdular. lira ... Hop .. hop .. hop .. ver elli 
tadır. Alman ba§kumRndanlığı hı 'iz de söylemek fotedik. Karton lira .. . 
ve::iknları muhtelif alaylara, yani lU ne diyorlar? O heri fge!di: Ne yapacaklannı sorduğum za· 
mezkur plô.njurı tatbik edecek 0 - Bay, şarkı söylemek yasak- mnn: 

- Devamı var - lon kıt'alnra tevzi etmi!ltir. Sov· ır. - Müdduma vereceğiz ,dedi. 
yetler Birliğinin Türkiyeye karş - Len, dedim. O kİzlar söy- Papnzı biz bulamadık, o bulu· 
bazı tecavüzkar planları bulun üyo ela biz neden susacakmışız? versin ... 
Juğu iftirasını çirkin bir şekilde - Olmaz, size' yasak. Onlar Milat PERiN * İstanbul ticaret ve sannyi 

odalarının lzmir Fuarı için ha
mladıkları grafikler lzmire gön
derilmiştir. 

yaynn Alman foşistleri bu suretle ::.inli .. demez mi? 
.:endi yüzlerindeki maskeyi biz- \rkadaşa ve o herife: 3mlak ahm sat.mi 
•.at açmış bu!unuy9rlar. - Hadi kalkın len, dedim, bu 

Al a ID hl. t rafta Ih rnıı ne biçim yer? Adama türkü 
Her muhitte ı:atılık apartı• 

ınan, ev, aru isriyeuler ve em
lak entmak diliyenlere yasıha· 
uemizde azami kolaylık . göste
rilir. 

* Mıntaka ticaret müdürliiğü rn 11 r r a " n ıu per 
ı·nn ı' tler hakkınd T'" k ,,ile sö--·letmiyorlar. 

bin sekiz yüz yetmiş beş teneke ' - ... e n ye a ur J tik\ıınetine sahte teminat verir Knl!:tık, çıktık. Garanlık bir 
levha tevzi etmiştir. bir dostluk muahedesi iın •. a Jokaktan geı;irorduk. Bize mer-* İkinci Fiyat Murakabe ku• 'erek Türk milletinin teyakku- .1aınet eden adam: 
su Ankarada açılmıtitır. Kurs : ,nu uyuşturmağa çalışırken di- - Yorulduk, gelin biraz el.l Fatih parkı kar;ısında Dül

gerzade Camii fütünde Kamil 
Pa~a sokak No. 6 

temmuzda kapanacak, üçünci.. • '-r taraftan Türkiyeye tecavüz kahvede di~lenelim, dedi. 
kura da bunu müteakip Ankara- için gizlice hazırlnnmaktadırlar. Naz etmedik, o köpüklü §ey 
da açılacaktır. Türkiyeye kar§ı daima dostluk .Je bizi biraz sallamaiia haşlamış

hisleri besliyen Sovyet hükume- tı. Girdik. kahveye oturduk. 0- ENVER GÜIDIAı."i 

Leylei Regaib 

ti, Kızıl ordu kıt' aları tarafından 
ele geçirilmiş olan bu gizli vesi
kaları Türkiyenin Moskova Bü

İstanbul Müf~ülüğünden: yük Elçisi vasıta!iyle Türkiye hü 
26 temmuz 941 cumartesi gü- kumctinin ıttılıiına arzetmeyi ve 

nü recep ayının birine müsadif Türkiyeye karı.ıı bir tecavüz h~
olduğundan önüm~deki perşem zırlıyan Hitlerle Fon Papen"in 
be günü ak~amı (cumn gecesi) 1 nakiki mütecaviz çehrelerini mey 
Leylei Regaib olduğu ilan olu- dana vurmayı bir vazife addet-
nur. ıniştir. 

\~~---~-~-~~-~ 

1 
Komisyoncu aranıyor -

mn<f· wc;ı; ç-w;wasa *' .., 
\Litvanyadan yeni gelen müt ha" ıs kimyager K~rolkeviç yaptığı em· 

l
snlsiz krem, leke sabunu, talıtııkurusu. pire, güve, sivrisinek ve bilu
mum ~şeratı imha eden ilüç1 rı, güm~ ve her türlü madenler icin 

!
boyayı Istanbulda ve A.nadoluda satmak için komisyoncu aramaktadır., 
Adres: Be~oğlu Galatasr.rny Büyük bayram !:okak No. 44 
---- STANİSLAV KOROLKEViç ____ _ 

Devlet Demir Yolları ilAnları 
15 Ağustos 1941 tnr'hinden itibnren: 
1 - Banliyö yolcu tarifeleri Ue zahire tarifesi hariç olmak O-

re. demir Yolları esas tarifelerinin c6 olan emsali. nakil ücretlerine 
ınunhasır olmak ve tarife vahitleri ile hasıl zarinndan çıkacak san· 
tim kesirfori f.antime iblağ "dilmek şartı.le c6,3> e çıkarılacaktı:-. 

2 - Ar.abat tarifelerinden; D. D. 
9. ıo. ll, 14. ıs, ıs, ıı. ıs. ı9 ıoı, 102, 109, 112. 
201. 202. 203. ::!04. 205, 206, 208. 211, 212, 213. 215, 217, 220, 2~ 2?3, 

"J221, :!25, 226, 227. 228, 22fl, 2SO, 231, 232, 233, 234, ' 
cMaktu ücertlere cı!t l 11 üneükısma> 236, 237, 238, 239, 240, 241. 242 

243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, ·258, 
259 

Mud:ıny3 - Bursa tarifelerinden: M. iB, 1, 3, 4. 5, 
Samsun - Çar!'amha U.rif~lerinden: S. S. 1, 2, 3. 4, 5, 6, i, 8, 9. 
Erzurum hudud tarifelerinden: 19, 20, 21 
Numaralı hususi \"~ tenzilli tnrifclcrc göre her mesafe için t• 

hakkuk edecek nakil ücretlerine 'i-5 zam yapılacaktır. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmesi ,4280 

.. 
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Parasız ilanlar 

Bu sütunda iş arama, iş ver. 
me, evlenme teklifleri ve ticari 
mahiyeti haiz olmıyan küçük 
iliınlar parasız neşrolunur. 

lşistiyenler: 
• Aileler nezdinde alafr:ı.n

ga ve alaturka çocuklar pı. 
vano dersi verırim. Ayrıca 
muntazam tam'r ve a'kord 
yapılır. Beyoğlu Avnalıçeş
me Çekıç soka1<: No. 21. 

* Eski ecz.ayıcım, eczahanelerin hi· 
rmde kalfa veya müdürü mes'ul o
larak calL<abilidm. Adresim: Bur
ea7 adası Köyk5hyası ')()kak ccı.acı 

~filtiyadis Alek•iyadıs. . .. 
• 

Türkçe, Almanca, Fransızca 
ve daktilo bilen bir ccnebi res
sam is arıyor. Dışarıva ııider 
Büro işleri ve_va vezne muame
latında çalışmak istiyor. 

Ressam adresine mektupla 
müracaat. 

Ü * Bir ni\"er.ite müdavimi, 
Türkçe veyahut Frao•ızca Fi
zik, kimya der<ıleri ve orta· 
mektep talebelerine riyaz'iye 
dersleri vernıd1 tedir. Arzu e· 
denler <Ders> remzine müraca

at. * ikmale kalan lise ve orta
okul talebelerile, hariçten lise bi
tirme imtihanlarına gireceklere; 
sayet uygun şartlarla, Matematik 
ve Fizik detsleri verilmektedir. 

Gazetede Matematik rümuzuna 
müracaat. 

Evlenme teklifleri: 
Genç, gürel, temiz ahlaklı 

liıe tahsilli, oecnebi lisanına da 

vakıf ve ailenin rahatça geÇin· 
meıine yarayacak bir mik-ıar 
para sahibi, iyi bir aile kızı ile 
e,·lenmek için: 30 • 38 ya~ın
da dürüst ah.IBklı, en az lise 
tah illi, iş ve me.lek veya me· 
muriyet sahibi bir bay istenil
mektedir. Resimle ve yazı ile 
(aile) remzine müracaat. l'ılü· 
nao.ibine resimle izahat verile

cek.tir· 

* A / 

17 ya§İndayım boyum 1,70 
tir. Kumral, ke tane gözlüyüm 
ve lisenin ikinci sınıfında oku
maktayım. Edebiyata, sinema

ya düşkün ÇGk hassas, arkadaş
larımın dediklerine göre güzel 

bir gencim. 
Yqı 17 • 18 arasioda sarı· 

ıın veya kumral güzel bir ba
yanla tanı~ak istiyorum. 

Birhirimiılin karaikterini 
anlayıp ileride kuracağımız 
yuva hakkında konuştuktan 
sonra nişanlanmak fikrindc
vim· Müracaat edeceklerin: 
İlk tahsil şart, orta tahsil de o· 
labilir. Ciddi tekliflerin (ye
ten) rumzuna müracaatları. 

• 1,68 boyundayım, 19 ya
şındayım. Bu sene liseyi bi
~irdim. Yüksek tahsile devam 
etmek niyetindeyim. Tatil 
münasebetiyle bir işte çaiış
maktayım. Anadoluluyum. 
Yaşı 19 u geçmemiş esmerce, 
uzun boylu bir Bayanla tanış
mak, anlastığımız takdh-de 
nişanlanmak ve bunu mütca
ıkip 3 sene tahsilden sonra ev
lenmek istiyorum. 

(Kadıköy) rümuzuna mü
racaat. 

• 28 yaşında, boy 1,60 kara
kaı;lı, ela gözlü, iyi ahlak sa
hibi bir gencim. Ayda elime 
70 lira geçer. Ev kadını, te
miz aileye mensup iyi ahlaklı 
bir kız veya kadınla ev len -
mck istiyorum. Sarışın veva 
kumral olmasını tercih ede
rim. S. A. rumuzuna müraca
at. 

* 
Kırk yaşındayım muhalif bir 

rüzgar ile yıkılan yuvamı ye
niden kurm~ istiyorum. Aylık 
kazancım 80 liradır. Memurum. 
Raık.ı sigara içmem, zevh sefa
yı çok severim. Güler yüdü, es
mer 32 yaşlarında bir ev kadını 
olabilecek Bayanla tanışmak 's
tiyorum. (En Son Havadis) de 
A. C. K. rumuzile. 

• Yaşım otuz beş, kilom 96, 
-boyum 1,90 endamlı ve güze
lim. Bir resmi dairenin fen 
memurluğunda çalışıyorum. 
Maaşım 100 liradır. Aradıj!ım 
Bayan, avni tipte olmalıdır. 
Yaşının 35 - 40 arasında gÜ
zel olması matluptur. 87 Ter
can rumuzuna müracaat. 

Gelen cevaplar: 

(Aile) rumuzuna gelen mek 

. ttıbu matbaamızdan aldırınız· 

EN SON HAVADİS 27 Temmuz 1941 P AZ.AB 

Istanbul Defterdarlığından: 
Sıra - ' Fevb.-
;.N;.::o:;.· -:~İsmi=~·':"""----_,.!.fzi_ Adresi Matrah K.aı:anç it.de Buhran Zam Sene 

1 Eftat Kasap İ~lemeci_Ç __ ~K::::.;alk~apçtla--r---..-0:1~3'.:'5.~00~'=°30:;;.29;::;._7:::.5:::7 :;...;6:::..06~.'!!!.6..:.1:::4~.:;1::;94!::0;.. 
oğlu 10 No. 

2 Zekeriya Tuhafiyeci Ç. Kalpakçılar 
Çolak 172 No. 

3 Hasan Cömert İşlemeci Ç. Kürkçüler 

4 Agopyos 
İnepekofllıı 

5 Agop Taşç; 
yan 

6 Kazak K6 
şiooğlu 

7 Asador 
Karagülya> 

8 Asador 
Karagülya1> 

9 Mustafa 
Turan 

10 Yaşar Ar· 
mağan 

11 Hamdi Cinpiı 

12 Hamdi Cinpiı 

13 İbrahim Gc
liJ}men 

14 Mithat Up
çin 

15 Ceımal İçer 

16 C~al İçer 

17 Battal cee.,. 
ci 

18 Yasef Yeres 

Marangoz. 

Kuyumcu 

Kunduracı 

Kur.duracı 

Kunduracı 

Marangoz 

Yorgancı 

'<organcı 

\'organcı 

Minderci 

Marangoz 

Döşemeci 

Döşemeci 

Kahvehane 

Ponponc:u 

Döşemeci 

Döşemeci 

19 Celiıletlin 
Dönmezbaş 

20 Ce lô.lettin 
Dönmez baş 

21 Ali İsmail Saat tamircisi 

22 Osrop Bilgi Tuhafiyeci 
23 Mustafa Gümüş ve elmascı 

Gürün 
24 Hüseyin Gürün 
25 Hüseyin Gürün 
26 Süleyman Ya-

vuztürk 
27 Süleyman Ya

'\"Urlürk 

Halıcı 
Halıcı 

Hurdavatçı 

Hurdavatcı 

10 No. 
Ç. Kürkçüler 
10 No. 
ç. Varakçı 28 

ç sıra oclalar 
2 No. 
Ç. sıra odalar 
4 No. 
Ç. sıra odalar 
4 No. 
Ç. Ressambasma
cılar 65 No. 
Ç. Ressamhasma· 
cılar 12 N. ' 
Ç. Ressam basma.3 
cılar 16 N. 
Ç. Resoııınbıısma· 
cılar 14 No. 
C. Ressambasma 
cılar 38 N. 
Ç. Divrik 24 N. 

Ç. Kazazlar orta 
5 No. 
Ç. Kazazlar orta 
7 No. 
Ç. Kazazlar orta 
73 No. 
Ç. Kazazlar orta 
77 No. 
Ç.~er 

5 No. 
Ç. Keseciler 
6 No. 
Ç. Zenneciler 
42 No. 
Ç. Kuyumcu 2 No. 
Ç. Şeri!ağa 1 No. 

Ç. Soldaada 1 No. 
Ç. Soldaada 1 No. 
Ç. Sağda ada 15 No. 

Ç. Sağda ada 16 No. 

28 Sotiri Papadö
pulo 

29 Sotiri Papadö
pulo 

Lokantacı Ç. Reisoğlu 16 No. 

Lokantacı Ç. Reisojlu 20 No. 

30 Sotiri Papadö
pulo 

Lokantacı Ç. Reisoğlu 22 No. 

31 Za•·en Erolda· 
yan 

Kuyumcu Ç. Uncuoğlu 8 

32 Avram Morha· İşlemeci Ç. Zafnınhan 1 No. 
yrm 

33 Seyfi Özbe1 
34 Seyfi Öz'oe l 
34 Talip ve Bay

ram 
36 Zarc Keşişyan 
37 Hamparsuın 

Lokanta 
Lol<anta 
Köfteci 

Halıcı 
Bi>ikletçi 

38 Ömer Haksevcr-
1er 

Hallaç 

3!) Rasim Heper 
40 Ahmet Genç 

Er 
41 Tosun Ars

lan 
42 Toswı Ars

lan 
43 Karnik Bay· 

ram 
44 Yani Marusya

dis 
45 Yani Marusy;ı

dis 
46 İzzet Büken ve 

Hüsamettin 
47 Sami Ergün 

48 Mustafa Ata· 
kişi 

49 Avral Firus 
50 V alimtin Ha pi~ 

ler 

Döşemeci 
Tamirci teni 

Eski elbiseci 

Eski elbiseci 

Marangoz 

Kunduracı 

Kunduracı 

Ağızlıkçı 

Möhleci 

Gümüşcü 

Kuyumcu 
Elmasçı 

51 Ziya Saat tamircisi 
52 Ziya Saat tamircisi 
53 İhsan Biçakcı Hırdavatçı 
54 İhsan Biçakcı Hurdavalcı 
55 Valantin Hepişlcr Elmacı 
56 A vram Varvara 
57 Vahram Sarafcı Cilacı 
58 Agop A•TUpalı Kasketçi 
59 Mustafa Kundura tamircisi 

Tunçay 
60 Agop Avrupalı 

61 Latif Yılmaz 
62 Latif Yılmaz 
63 Liıtif Yılmaz 
64 Hüseyin Sergel 
65 Cemil İyi.gör 
66 Cemil İyigör 
67 Hüseyin Sergel 
68 Hulusi Tanrıya 

lapan 

Kasketçi 
Möblci 

Möbleci 
Môbleci 
Bakkal 

?ıtlarangoz 
Marangoz 

Bakkal 
Koltukgu 

Kahveci 69 Hüseyin Cemil 
70 Şükrü Bağ- Tamirci terı.i 

datlı 
71 Karabet Yıldız 
72 
73 

Davut 
• >hmetoğlu Te
mclgenç 

Kunduracı 

Kunc>uracı 
Hallaç 

74 Lüna Lcbc • 
75 Serkis 

Halı örücüsü 
Hazır kasketçi 

Kaprilyan 
76 Nuri ll!öble ve koltukçu 

Doğanay 

77 Nuri 
Doğanay 

Möble ve koltukçu 

78 M.-hmet Emin 
Ak göz 

79 Haydar 

80 Mehmet Evcan 

81 Muza[fcr Ercan 

Eski elbiseci 

Tenekeci 

Kunduracı 

Yo;gancı 

Ç. Kahvehane 14 No. 
Ç. Kabvahaıw 14 No. 
Ç. Kavaflar 37 No. 

ç. Sahaflar 69 No. 
Ç. Hati.p EıniııhAın 
20 No. 
Ç. Hatip Eminhan 
2 No. 
Ç. Gelincr1< 17 No. 
ç. Gelincik 25 ~ 

Ç. Bodrum han 
14 No. 
Ç. Bodrum ban 
14 No 
Ç. Bodrum han 
60 No. 
Ç. Sorgııçcu han 
23-1 No. 
Ç. Sorguçcu han 
23-1 No. 
Ç. Yağlıkçılar 18 No. 
Ç. Sandalbedestan 

19 No. 
Ç. Mahfazacılar 
12 No. 
Ç. Varakcı 15 No. 
Ç. Keseciler 11.3 No. 

Ç. Zenneciler 24 No. 
ç. Yağlıkçılar 12 No. 
ç. Zıennec~ 44 No. 
Ç. Zenneciler 46 N o. 
ç. Karamanlı 2 No. 
Ç. Yağlıkçılar 12 No. 
ç. Yağlıkçılar 71 No. 
Ç. Yağlıkçılar 97 No. 
ç. Yağlıkçılar 15 No. 

Ç. Yağlıkçılar 102 No. 
ç. Sahaflar 24 
Ç. Sahaflar 26 No. 
Ç. Sahaflar 26 No. 
ç. Yorgancılar 85 No. 
Ç. Ganiçelebi 3 No. 
Ç. Ganiçelebi 5 No. 
Ç. Çadırcılar 91 No. 
Ç. Çadırcılar 91 No. 

Ç. Bodrumhan 39 No. 
Ç. Bodrumhan 2/2 No. 

Ç. Bodrumhan 35 No. 
Ç. Sıraodalar 26 No. 
Ç. Hatip Emin han Ü5t
kat 19 No. 
ç. Keseciler 31 No. 
ç. Yağlıkçılar 114 No. 

ç. Sandalbedestan 
19 No. 
Ç. Sandall;edestan 
32 No. 
Ç. Kavukçular 11 No. 

Ç. Bodrum han kat 1 
54 No. 
Ç. Çukur han Kat bir 
6 No. 
Ç. Yağlıkçılar 81 No. 

6.00 111 

163.00 9.37 

63.00 2.70 

45.00 19.92 

27.00 4.51 

45.00 13.50 

45.00 .78 

54.00 8.79 

45.00 15.73 

22.50 6.07 

27.00 7.28 

27.00 3.00 

90.00 12.65 

18.00 

18;00 

36.t!O 

22.00 

42.00 

3.57 

3.57 

9.43 

6.18 

8.01 

72.00 15.27 

18.00 2.10 

72.00 16.35 
9.00 1.26 

9.00 
9.00 
9.00 

9.00 

72.00 

63.00 

54.00 

36.00 

27.00 

18.00 
72.00 
45.00 

2.50 
2.50 
1.00 

1.00 

7.99 

6.99 

5.99 

8.92 

5.04 

4.48 
17.~ 

9.31 

90.00 25.20 
11.41 4.56 

18.00 

18.00 
18.00 

27.00 

27.00 

.83 

4.04 
1.86 

8.10 

.93 

45.00 10.58 

18.00 

18.00 

1.84 

.61 

36.00 10.16 
9().00 

8.88 

63.00 28.35 

45.00 6.66 
45.00 10.80 

18.00 
18.00 

9.00 
18.00 
18.00 
18.00 
45.00 
60.00 
36.00 

72.00 
144.00 
54.00 
54.00 
32.00 
18.00 
18.00 
40.00 
72.00 

12.00 
72.00 

54.00 
36.00 
18.00 

4.33 
.30 

4.05 
8.10 
4.32 
1.13 
5.38 
2.96 

12.49 
40.09 
20.54 

.71 
3.11 
1.78 
1.78 
3.80 
3.55 

2.55 
4.50 

5.36 
3.05 
2.80 

'27.00 6.75 
72.00 16.17 

90.00 4.10 

.28 

2.34 

.68 

4.98 

1.12 

3.37 

. 20 

2.19 

3.93 

1.52 

1.82 

.75 

3.16 

.89 

.89 

2.36 

1.54 

2.00 

3.82 

.52 

4.04 
.31 

.63 

.6."'ı 

.25 

.25 

2.23 

1.26 

1.12 
448 
2.33 

6.30 

.21 

1.01 
.46 

2.02 

.23 

2.64 

.46 

.15 

2.54 

2.22 

7.09 

1.66 
2.70 

1.08 
.08 

1.01 
2.02 
1.09 

.28 
1.34 

.74 

3.12 
10.02 
5.13 

.17 
.78 
.45 
.45 
.95 
.89 

1.28 
2.26 

1.34 

. -

1.04 

180.00 40.54 10.14 

18.00 

30.00 

36.00 

1.97 

4.46 

4.91 

144.00 22.20 

.49 

1.11 

1.22 

5.55 

.22 

1.87 

.54 

3.98 

.90 

2.70 

.16 

1.76 

3.'15 

1.21 

1.46 

.60 

2.53 

.71 

.71 

1.89 

1.23 

1.60 

3.05 

.42 

3.23 
.25 

.50 

.50 

.20 

.20 

1.60 

1.40 

1.20 

1.78 

1.11 

.90 
359 
1.86 

5.04 
.91 

.17 

.81 

.37 

1.62 

.19 

2.12 

.37 

.12 

2.03 

1.78 

5.67 

1.33 
2.16 

.87 

.06 

.81 
1.62 

.86 

.23 
1.08 

.59 

2,50 
8.02 
4.11 

.14 

.62 

.36 

.36 

.76 

.71 

.51 

.90 

1.07 
•. 61 

.56 

1.35 
3.23 

.82 

8.11 

.39 

.89 

.98 

4.44 

.24 

2.04 

.59 

.98 

1.91 

3.42 

.65 

2.75 

.78 

.78 

2.05 

1.34 

1.74 

3.32 

.46 

351 
.28 

.54 

.54 

.22 

.22 

1.44 

1.26 

1.68 

1.94 

1.10 

.97 
3.90 

5.!iO 
.82 

.18 

.89 

.40 

.20 

2.30 

.13 

2.21 

1.93 

6.16 

.07 

1.57 

2.72 
8.72 
4.47 

.15 

.39 

.39 

.77 

.55 

.55 
1.01 

1.21 
2.91 

8.82 

.35 

.97 

1.07 
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938 

> 
> 

941 

> 

940 

> 

> 

941 

1 
Sıra 
No. İşi Adresi 

......... -' ' · 

Matrah 
Fevka

. Kazanç iade 
82 
83 
84 
85 

Muzaffer Ercan Yorgancı Ç. Yağlıkçılar 81 No. 
Ç. Yağlıkçılar 81 No. 
Ç. Kavaflar 11 No. 
Ç. R<!ssambasmacılar 
50 No. 

144.00 
144.00 

90.00 
18.00 

3.67 .92 
Muzaffer Ercan Yorgancı 
Rıfat Uğraş Köseleci 
Mehmet Döşenıe tamircisi 
Zafer 

86 Rahim Güryan Marangoz 
87 l\fozaffor Kaynak Marangoz 
88 Omer Eski kunduracı 
89 Şevki Ramiz Hallac 
90 Lui oğlu Av- Kundurac; 

ram 
91 Lui oğlu Av

ram 
92 Hüseyin Gü-

venç: 
93 İbrahim Sayak 

94 Varşak 
9< " Hazım Azap 

96 Sabri Odabaşı 

97 Karaı,.,t Ka
lender 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 

Kunduracı 
Manav 

Terzi 

Kunduracı 

98 Ali Güray Bisiklet tamiri 

99 İhsan Erbap Ma
kas 

Terzi 

Ç. Bodrum han 33 No. 
Ç. Kahvehane 12 No. 
C. Bodrum han 2 No. 
Ç. Ağa 54 No. 
Ç. Sıraodalar 12 No. 

c. Sıraodalar 12 No. 

54.00 
24.00 
24.00 
54.00 
13.50 

13.50 

20.54 
23.55 
1.86 

8.92 
7.20 
4.80 

19.71 
1.22 

.40 

C.amcı Ali M. Ordu Cd. 45.00 4.68 
126 No. 
Camcı Ali M. Ordu Cd. 210.00 15.39 
12-15 No . 
Bıyazıt Okçular 15-2 No. 24.00 3.28 
Camcı Ali .Ordu cad. 72 00 8.93 
138 No. 
Bayazıt Sahnnçlı han 90.00 13.39 
15 No 
Bayazıt Çadırcılar 
124/1 No. 

9.00 

Kalenderhane Şehzade 45.00 
Camii 70/1 No. 

.30 

.18 

Kemalpaşa M. Şehzade 82.50 6·
17 

133 No. 

Terlikç' Bayazıt Yolgeçen han 
Terlikçi 12 No. 

27.00 
4.55 

'OO K,emal Kaim 
101 ,,. l ~ema Kaim 

102 Kemal Kaim Terlikçi 

103 Kemal Kaim Terlikçi 

Bayazıt Yolgeçen 
Bayazıt Yolgeçen 
13 No. 

han 
han 

Bayazıt Yolgeçen han 
13 No. 

27.00 
27.00 

27.00 

1.33 
3.55 

1.57 

8.10 
104 Kemal Kaim 

105 Agop Kabasakal 

l06 Mihai! Cilinidis 

Terlikçi Bayaııt Yolgeçen han 
13 No. 

27.00 
1.81 

107 

108 

109 

Kunduracı 

Sayacı 

Celıll Tütün v~ müskirat 
Erteınal 
Mehmet A-
li Bill:ütan 
İbrahim Gökçe 

Demir kap ve 
tencere 

Şapka ta:niri 

110 Cavit Aybay 
111 Ahmet Kortu 

Kunduracı 
Marangoz 

112 Yusuf Bekir Kunduracı 

11.3 Mustafa Çukur ve Sobacı 
Hariton başı Büyük 
Mustafa Çukur ve Sdbacı 
Hariton bası Büyük 
Talat Bozkurt Marangoz 

114 

115 

116 Haçik Ta~çı Sebze ardiyesi 

117 

118 

119 

120 

121 

122 
123 

A•hdullah Semaver tamircisi 
Ozdikmen 
Şaban Yaper Kunduracı 

Zaharya Dimitriya- Sayacı 
dis 
Kevork Ba- Kundura tamiri 
kırcıoğlu 

Sıtkı oğlu Demir kapı imali 
Ali Alparslan 
Arif Akıncı 
Vahdet Gürkan 

Manav 
Sayacı 

124 Halil oğlu Halit Terlikçi 

125 
126 

127 
128 

Rıfat Keskin Saat tamiri 
Mustafa oğ- Müskirat bayii 
lu Nuri Aykur 
Eşref Açılan 
Ferhat 

Kunduracı 
Terlikçi 

129 Abdül Doğanlar Kah'""ci 

Bavaı:ıt Yolgeçen han 
4819 No. 
Bayazıt Yolgl!Çen han 
12/5 No. 
Cam~ı Ali Ordu cad. 
40 No. 
Camcı Ali Ordu cad. 
124 No. 
Camcı Ali Ordu cad. 
18 No. 
B. Kökcüler 4 No. 
Balabanağa Ordu cad 
224/2 'N'o. 

Bayazıt B. Çatalhan 
130/34 No. 
Bayazıt Okcular 64 No. 

36.00 

14.00 

90.00 

72.00 

99.CIO 

121.50 
36.00 

54.00 

90.00 

Bayanı Okcular 66 No. 108.00 

Camcı Ali Ordu cad'. 
178 No. 
Bayazıt Yolgeçen haa 
5 No. 
Ba;:azıt Çadırcılar 
17 No. 
Bayazıt Okcular Bal
mumcu han 2/1 No~ 
Bavazıt Yolgeçen han 
8 No. 

45.00 

27.00 

73.00 

12.00 

27.00 

Bayazıt Kökcülcr 7 No. 72.00 

C. Ali Ordu cad. 110 No. 72.00 

Beyazıt Kökcüler 1-J No. 49.50 
B.ava?1t Sahnbçlt han 10.00 
17-1 No. 

1.36 

16.83 

24.07 

22.65 

5.99 
7.25 

2.71 

"'l.68 

18.82 

10.65 

.54 

15.18 

8.71 

1.45 

14.40 

26.44 

2.22 
1.28 

2.67 
Bayazıt Yolgeçen. Meh- 18.00 
met dairesi 15-1 No. 10.71 

72.00 13.61 
54.00 

C. Ali Ordu cad. 28 No. 
Kalenderhanı! Vezne-
ciler 116 No. 12.58 
Bayazıt Çadırcılar 14 No. 63.00 6.47 
Bayazıt Yolgeçen Meh- 28.13 
met dairesi 12/4 No. 
Kalcnderhane Direkler 9~.00 

18.39 

5.14 
5.89 
1.06 

2.23 
1.80 
1.20 
4.93 

.31 

.10 

1.17 

3.85 

.82 
2.23 

3.35 

.08 

.04 

1.14 

.33 

.89 

2.02 

.45 

.34 

4.21 

6.02 

5.66 

1.47 
1.81 

.68 

3.92 

4.71 

2.66 

.13 

3.79 

.36 

3.60 

6.61 

.32 

.67 

2.68 
3.40 

3.14 
1.62 

4.60 

Buhran Zma Sene 

.73 
4.11 
4.71 

.85 

1.78 
1.44 

.96 
3.95 

.24 

.08 

.94 

3.08 

.66 
1.79 

2.68 

.06 

.04 

1.23 

.91 

.27 

.71 

.72 

1.62 

.36 

.27 

3.37 

4.81 

4.53 

1.18 
1.45 

.54 

S.14 

3.76 

2.13 

.11 

3.04 

.54 

.29 

2.88 

5.29 

.44 

.21 

.53 

2.14 
2.72 

2.52 
1.29 

3.68 

.80 

5.13 
.92 

1.93 

.09 

1.02 

3.35 

.71 
1.94 

2.91 

.05 

.04 

1.11 

.74 

.77 

.40 

3.66 

5.23 

4.93 

1.57 

.59 

3.41 

4.10 

2.32 

.13 

3.68 

.49 

5.75 

.40 

.28 

.58 

2.33 
2.96 

2.73 
1.40 

4.00 
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Arası 22 No. 40.00 18.00 ' 
130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

Jirayir Gü
lisatan 
Jirayir Gü .. 
listan 

Diş doktoru 

Diş doktoru 

Ohanes Kasapyan Kunduracı 

Beyazıt Okcular 19 No. sınıfı iki 
13.93 

Bayazıt Okcular 19 No. Sınıfı i:ki 

Bayazıt Sahrınçlı hen 
17 No. 

10.00 
1.91 

12.35 
Züccaciye ve radyo Bayazıt Okcular Hayri 

Malkara 
Nazaret oğlu 
Hırant 

90.00 

Kirkor Pirim-
yan 
Albdurrahman 
oğlu Abdül 
Niyazi Çe
tinkaya 

40/1 No. 
Kunduracı Bayazıt Okcular 

4612 No. 
Kunduracı Çatlahan 6 No. 

15.00 

45.00 

Ayakkabı C. Ali Ordu cad. 70 No. 54.00 
tamiri 

Makine tamiri Nadirbey 28/2 No. 24.00 

1.26 

8.69 

8.11 

2.14 

2.79 

.48 .38 

3.09 2.47 

.32 .25 

2.17 1.79 

2.03 1.62 

.43 

.40 

2.68 

1.88 

1.76 

.39 

' 
' 
• 

g41 

9-10 

• 
' 

11' 
Bayazıt maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı; işi ve ticaretgah adresleri yazılı şıılııj,, 

terki ticaretle yeni a<l:reslerini bilı!irmemiş ve tebellüğe selı\hi.y.etli bir kimseyi göstermemiş ve Y"0ı;ıl' 
a!'flş\ırmada da bulunma= olduk !arından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç, !buhran, fevk• ;o' 
zamlara aid ihbarnamelerin bizzat tebliği mümkün olamamıgtır. Keyfiyet 3692 No. lı kanunun 10, 11 

maddelerine tevikan tıebliğ yerine geçm<>k üzere lliııı olunur. (6289) ~ 

Yeni Çıktı 
Günün en mühim eseri: 

Değişen Dünya 
} azan: Ahmed Hamdi Başar 

Günün en mühim eseri: 
Buhran ve intikal devirleri - Kapitalizmin doğuşu ve ba. 

tışı - Yeni nizamm ana prensipleri 

Tevzi yeri: Üniversite Kitap evi Fi. 80 kr· 

1 Devlet Demir Yolları ilanları 1 
20 Ağustos 1941 tarihinde açı !arak 20 Eylül 941 tarihine kadar 

devam edecek olan 1941 beynelml lel İzmir fuarına ve 9 Eylül kurtu
luş bayramına iştirak edecek yolcu !arla fuarda teşhir veya kullanıl
mak üzere İzmire gönderilecek mu ayyen miktardaki eşya nakil ücret
lerinde bu sene de mühim tenziüıt yapılacaktır. 

Tenzilatın tatbik tarihleri ile miktar ve şartları hakkındalci ta!-
silıit için istasyonlara müracaat c dilmesi. 4693~282 

1-==-·---=--/ ı-T emmuz: Paıar ?<-
1360H.' 73)7 

Re;ep 21 ~ 
ü. 20 Hıt·"B 

, eıtı· Vakitler Vas. ~ 
ı;--- 7 09" ' Güneş (}4 5 4 49 

72 200 46 
76 7708 oO 
19 3112 5ı1 
21 2 f tS 

Öğle 

ikindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 24~ 
riri: 

Sahip ve Boşmuh:-zif 
NİZAMETl'i_N N ··rü: 
Neşriyat Dırckto ö-t..tl 

ŞÜK.RÜ SARJıÇO 
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