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lrandakl harı>..kılta lııtlrak eden JııgUb: tayyareleri lraktaki hava ilelcrtnde . 
IWoıkova rad1osa 

bildiriyor : 

Sovyet kıtaları 
Milli Şef 

İngiliz elçisini 
kabul etti iRANDA 

Türkmenşa
ha vardılar 

. ,,. . 
Moskova, ~8 (P.,aiJ.yo) - Sov. 

yet istihbarat bürosu bildiriyor: 
1921 Sovyet • İran muahede. 

sine istinaden 25 ağustosta İran 
topraklarına giren ordularımız, 
27 ağustos günu de ileri hareke. 
tine devam ederek Deharkan, 
Kuçan ve diğer iki kasaba) ı iş
gal etmişlerdir. . ,,. . 

V~'l'i. 28 (Radyo) - İran er. 
kanı harıbiyesi resmi tebliği : 

Bütiin hudutlarda kıtalanmız 
düşmanlara şiddetle mukavemet 
etmektedir. 

----0---

Mülakatta hariciye 
vekili de hazır bulundu 

Ankara, 21 ( A.A.) - Re. 
iaicumhur Jımet lnönii, bu. 
gün saat l 9 da Çankaya 
kötklerinde İngiliz büyük 
elçisi Sir Hul'he Knatchbull. 
Huıusen'ikabul huyurmuı
lardır. 

Bu mülika\ta Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu da 
hazır bulunmutlur. 

Sovyetler 
çekilmeden 

iran kabinesi evvel şehri 
istifa etti ataşe verdiler 

Tahran, fB ( A.A) - lran 
başvekilinin talebi üzerine Şa. 
hinşah lran kabinesinin istifası
nı kabul etmiştir. Şa.hiD§a.hın 
emriyle yeni kabine teşekkül e. 
dinceve kadar nazırlar vazifele· 
rirri gör:meğe devam edecekler. 
dir. 

harp g:lbi uaıup gidecek bir mü. 
cadelede ihtJyat katlyen elden bJ· 
.rakılmamahdır. Meseli MM"ar rad· 
yosunan: "Kiyefin sakata blr ııa. 
at mefJeletılcHrl" cJedijlnl blli anu· 
tamıyonun. Andan aaat d~, gün 
değil, haftaJar g~ Kiyeftn sa· 
kutunun bu kadar gecikmesi u. 
kerllk bakımmdan belki hiç de bö· 
Ytik bir mba ifade etmez. Kiyef, 
§IJndlye kadar dÜ§memekle Al· 
manlarm Rus cephesinde mutlaka 
rnağlôp oJacakJan mina8ı çıkmaz. 
dı. Fakat amduklarnu yapamadr 
lar, hl&lemedlklcrl blr malumıme· 
te uğradılar, ~ zayiat \"erdiler, 
daha da ~k a~lar ,.e lngl. 
lizlerle Amerikalılara hazırlanmak 
için çok kıymetli :ııamanlar kazan· 
dırdılar, mi11881 da ~lkar! Halbuki 
Macar radyosu diUni tutaydı ,.e 
hakikatte Almanlar lçJn hiç bir lü 
zumu \"e faydası olmıyan ft9yle bir 
iddiayı ortaya at~ydı ne •rar 
edemi! Her halde Almanlar hak. 
kında §ti decJljlmJz yolda bazı dtt· 
şüncelerin dolaauma sebebiyet 
vennemett, o minMız ldclladan 
beklenen mU\'akkat Myua alırJbet· 
Je ~ daha l,yl olu.lbl. 

Estonya 1 
Ruslar 

tarafından 
tamamen 

tahliye ediliyor 
StoklWlm, 28 ( A,A,) - Bura. 

ya gelen fakat henüz teeyyUt 
etmeyen haberlere göre Ta.Hin 
radyosu BaltiShport'un Sovyet 
kolları tarafından tahliye edil
miş bulunduğunu söylemiştir. 
Aynı radyo, Tallin şehrinin 

henüz i~al edilmemiş olduğunu 
çünkü alevler içinde yanan bir 
şehrin işgalinin kolay olmadığım 
da bildinn~tir. 

Filhakika Sovyet kollarının 
tahliye e~tiği bütün Estonya şe. 
birlerinde oldu.,,.?u gibi Tallin şeh
ri de bir alev sütunu halinde 
yanmaktadır. Sovyet kıt.alan 
gelıri terketmeden her tarafı 
tahrip etmekte ve ateşe ver. 
mektedir. Yalnız bazı ceteciler 
ormanlık mmtaka.larda Çete mu
harebesi yapmaktadır. Alman 
hava ve derrlz muharebe te§ek· 
külleri taraimdan izaç edilinektc 
bulunmalarıOOan mütevellit müş 
kttl~t hasebiyle Sovyet kolları

(l)eqmı f 'tin~ 

Almanlar Bayan /nönü 
Dinyepe- 8 rin garp u sabah Yeşil köy 
sahilinde .hava _meydanını gez 

1 - ·· --

Rusl~rırı tutunduk- 8,45 ~e kal~a_n tayyare ile giden 
ları son köprü 1 Omer · ınönüyü uğurladı 

başını da aldılar 
ün dört noktada mithıın 
ılerı har .. ketler yapıldı 

fü?ısicumhurumuz ismet İnönü· 
nun muhterem refikdarı Bayan 
1nöı'ıU bu sabah Y?-nında ôme'r t· 
n!mti olduğu )lalde otomobiUe Ye 
sılköy ha.va meydanmr şereflendi.; 
nı1ı tır, Bayan İnönü hava meyda· 
nmı gezmiş, Devlet Hava yollan 
nm faaliyeti etrafında izahat al· 
mrş, 8,45 de kalkan yolcu tayya · 
rE'sıne binerek Anka.raya .giden oğ 
Ju Ömer lnönüyü uğurlamıştır. 

--0--

Kiyefi müdafaa 
eden Sovyet kıta
ları çekilmiye 

başl~dılar. 
&n-~et hududu, 28 (A, .) -
Alman ve müttefik ordul.iır, dün 

başlıca dört cephede mühım ileri 
hareketleri yapmJ§lardır . .:Su cep. 
heler şunlardır: 

Dinyeper dönemeç noklası, Sm!> 
lell.8k mmta.ke.sı, Leningrad ve Ka 
reli berzahı. 

Dupreterovsk'un zaptında.n son· 
ra Almanlar, biltün Dinyeper. nı • 
sıf dairesinin işgalinj tama.rtılam11ı 
lardır. Rusların nehrin garp sahi 
lin<f.e heniiz ellerinde tutmakta ol 

CDe\'amr 4 tln<'üde) 

İngiliz tayyareleri 
• 
ıran 

şehirlerine 
beyanname

ler attılar 
IA!jlra, 28 (Radyo> SimlAdaki u. 

muml İngiliz karargllu taratnıdan 
neşre~Jen tebliğ: lngiliz tayyıll'elerf, 
trnnda ilı>r!emcl<tc bulunaD t~ıı~ 
ve ffi1ıt kıtaatım ~aye etin~ler, t. 

(Devamı 4 üncüde) 

Bayan İnönü 

Alman ıevkalAf',. 
tebllll 

22 inci 
Sovyet 
ordusu 
imha 

edildi 
---0--

Sovyetler 40000 
ı ölü 30000 esir 
1 

f verdiler 
1 ---0---

Ruslar Dı nyeperpetrovsk 
barajım berhava ettiler 
Bcı-un, 28 (A. A.) - Alınan 

bagkumandanlığı tebliği: · 

Etrafmda kanlı mubarf'belerln <ert"lUll ettiği Dinyeper nehrlnirı bir AllD&lı 
tay~aresJ t.aıafmdan alınan reemı 

Fevkalade bir tebliğle bildiri!· 
diği üzere general Fon .Klcist 
zırhlı teşekkülleri 25 ağu.~tost.1 
şiddetli muharebelerden sonra 
Dnieperpetrovsk köprü başını ve 
şehrini zaptetmişlerdir. Dinye. 
perin mansabı civarında ve Ki 
yefin cenubunda hala mukaw 
met etmekte olan düşman teşel 
külleri de ıt>üyük mikyasta cer' 

CDenunr 4 Unciide) 

La vale 
suikast 
Koluna giren 

kurşun çıkarıldı 
Paris, 28 (A.A,J - Monitcur 

gazetesi, Laval'in sıhhi durumu
hlUl olduk~ iyi olduğunu yaz!· 
yor. Sabık başvekilin koluna gi: 
ren bir kurşun- illlUVaffakryetlı 
bir ameliyat neUce~i c;ıkarılınış· 
tır. "Laval!e yap1lan suikast• 
hakkmda'h"i 'ilk haber dördüııclf 
sa11fcımı::da Dünden Bugi;nc sü. 
tunundadır.,, 

AKiSLER 

Adalet 61çüsU 
Biiyil.k ayakkabı \c listik fab· 

rlkalarmın Perakende mal satan 
mağa:t.a "e dükkan açt&larından 
fi~ at J~r yükselin<•c bu fabrlkala. 
:rm dlger perakendeci esnafa mal 
\'ermek i temcdiklerinden slkiyer 
cdlll~or. • 

• ~caba küçük e naftan gelen bu 
ı;1kayetton ma1<sat bfrrük fabrika· 
lann ))erakendecllik )·a.ı•rnalarmın 
menedllrncsl midir? Eğer maksat 
hu i e ve hu ta.rzda bir karar \"C" 

rilirsc Sümerbankm idaresinde 
bulunan bilylik fabrikalann pera. 
kende ticaret yapamamalan lizım· 
gelir ki, mantıki oJm&drkt&n ba'ka 
harkın menfaatine de uygun dt~· 

ğildir. Ta.hli olarak büyük ayakl. 
hı ve lastik fabrikası gibi müeM 
elerin perakende mal satmalar• 

na bir ı;ey denemez. 
Ancak bu fabrikalar gerek bal 

kın gerek perakendeci esnafn 
mÜracaatlarında fiyatlar yiitlselll 
diye, yahut yfiksellr miil&haza~ 
11 maJ satmak istemedikleri anla 
ı:ı1ırsa bu hal bir lhtJkir mahiyeti 
111 alır. Adalet makinesini hareke. 
te ıtetlnnck l&znngelir. 

Bu gibi hidlselerde adalet ölçii· 
~ü kanllll hükiimlerlnln ve halk 
menfaatJnin leabatrdır. Yoksa ar • 
nılarmm ve ferdi menfutlertmb 
ıleğll. 
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-
mi? 

<JJ) wım gözleri \ 'C kulııkları 
· r t< t nol.ta.ya miite\ ooclh : Şlıruıl 

rmın gcttrceef;i ha.rp haber_ 
tm k \ e kanlı manuu-ayı 

heyecan \e bclOl'allı için· 
us • Alman sa\ a:.ıınıc o ıJ b r 

\'Crece.ı;lrJ bekli)or. 
:ınun seb •bi de şu: Muztarip 

:yet, hu boğuşm:ımn., harbin 
:inde kati bir netice \'creueğl . 

t v t .ennl ediyor. 
ı; liınlt doğru mudur! ın.-;allab 

n 1 zuhur eder. Dün)' nm ba · 
bu harp felaketi uz.~kl:ıc;rr. 

r lh \ c sUkün den esi b:ı§lar. 
a daldJ ada RIJS • Almıın Juırhl, 

t n tddetlyle deuını etmolrte. 
11.1 ta fm lmnınndanlıı.n, or 

ı zafcro ula.,trnua c r 
l:ı.r. 
n sonu, Almanyarım lsted![,-i. 

Vakit 
Asını Ua, Ruzvelı. ile QarçU1n BUlb 

;:.rtlanııda. nası:ı anlll§tıltl.anndan 

b.hsetmch"tedlr. Mulıarrl., rıetıce 016-
a.k r;ö.)'l diyor: 

" Blzlm anla.yı31Dma göre, At· 
l.ıntlk ml!Wıntmın boynelm1!e1 ı. 

i vezfy t.e gJrdJIH en mühim 
,, illlı l."'f.a.d&'lır. Acaba Am~ 
iknnm l tL"'8ki ile yeni blr mlllet
r c.cmfy tı kurmak fikri b!r an· 

lısma n ın ihtfmaUnl hatırlata
'- 1ı 'e yalnız bu knndan Sov-

tler ecph imle h:ı.rp ge.y:retiuln 
fayıflam:ı.sma hep omhiloocği 
dil! üncesi Ue mi t.crkedilmlşUr1' 
Aeab:ı bu lı ustaıd kararın bir 
gün yeniden tetldl• edilmesi mllm· 
kun mtidür! Ta li o rnk şimdiki 
hıtldo bunn t.avln etmeğc imkan 
oktur. Anrnk hfı.diseletln mlistak· 

bel in :1cıanıın ile yeni ,'llziyetlcr 
n e• it c' lıil !!l ·e dalma ye-
ııi ı Gad \CrUel I ccği de UDU• 

tulm::.nınt J zm1 gelir. 

Yeni Sabah 
H~fjn CL\h1t Yalçn:ı mevzu olarak 
ndakl vıı.z yetl ele alını ır. Yalçın, 

nu:: ki 1b lA! vnzlyeticln clı\n de. 
anı tam · diror ld: 

mccll 1 

_ ew 

ne uygun mu ol:ı.c:ı.1 • nl 
J,ıir netice mi çıkoc.-ıl••t ı.ualin 
cevabını \<'nnck, ça.rııışmanrn ne· 
tfo i h:lklınıd:ı, -:imdiden bir t h· 
ınfndo bulunmak bil değildir. 
Kmnnctt bulunmaya da devrin, 
rn:ıkine ru rmın, enerji dUnyasmm 
ilim dUn~nsmın, tnlı::ımmUlii mev. 
cfıt dcj:,ril 

Bumda bir uı 1 • ıiz1.;.rlnc1e dur 
mn.k Ja7..unıJır: ~u to. Ahnıınlnr 
kaz.anırsa, bunun harbiıı C~Ti \ e 
netle i \C beynelmilel \Uziyete 
yap ğı lr o olnbllir! 

nıı umumt mru zaras1p unu 
gösteriyor ki, hu 1 kolay kolay 
bitmlyecc'ktir. Çünkü, Rn ynom 
mağf ôbl cU'c harp . na creme7 .. 
Zlrn, o mm , İngiltere • belld de 
Amcrllm • Almanlara bütün lcu\ 
vctfylc aldmırok, buı;:tinltü se)ir 
elHk ve h nrhk devrinin nc.ısmı 

·al'SC31.."'fır. üphe lok ki Almn.n· 
ya Wı. fngfl tere ile uğrnsuook, b-0. 
ğu lrt.ır. 

Bu itibarla, be'ltl<'mek, uful.tan 
do,"DQk bfuli'lekr~ intizar Mrnel• 
tilzmldır. 

Gün doğmudaıı mcşlıncl şebden 
nnler cloğnr! 

ı,Aı;onı 

f illi ef 
H avayolları tesısatını 

tetkik ettiler 
Ankaro, 27 (A.A.) - .Milli Şef 

lsmet 1nönü lbugfin öğleden once 
devlet hava yollan umum müdür · 
liığünll ve Aııknnı. tayyare meyda· 
nını ziyaret eylemişlerdir. 

M111i Şc'.f, hava )ollnrnuı. ait te. 
slsatr gczınjş ve lbugUntU münaka· 
ıat vaziyeti ıle ileriye o.'t projeler 
hııkkJnd h va yollan umum mü· 
dilründen izah t almışı r ve dıre:k. 
tifler ve~ erdir. 

Milli ef, luıvayolla11 umum mfi 
dürlüğıinden ayrılırken gelişlerin· 
de oldufu Gibi h W\ )Olln'rı m n· 
sublııi tarafından scllimlanmı:şln.r 
ve hsraretle al~ışlardır. 

Boğazın imarı için 
işbirliği 

Boğaz! ,nl hnrabtd u kurtarmak 
!çin Ş rkeUhnyrly ile lı;b1rllğl yıı.p.. 

ln:lğo. knrar v ren beli! ıty , f;!lrk u . 
Jıayriyc mUdUrQ mili: mUdUrtl tetan 
bulu sevenler cemiyeti ldare heyeti 
a.zssmdan b r zat ve U'cllik mUte.. 
bn w Prost il bir toplııntı yapmnğa 
karar vcrmlftir. 

D U3{1nUI n e.saslar anuıınd Bo •azı. 
çlndeki tM-ledlye v hUkQ et mıılı ar. 
salamı tılr kısmmm ıru t yapmak 
~ile hall~ ucuz v k ti satıl. 
rrı.Jlfl, nokllye, tenvir er; dlJ t ba. 
a hususlardrı. nzn.ml kol:ı \'lık göster
mc.!.l, nıetrllk arazinin ıre rı glbl ~nl 
fikirler mevcut bulunm.n tt.ııdır. 

Yangın ve i~tialler dola
yısile kayıtları buluna -
mıyan tah il ve ıkaları 

Anknradan blldirildi&o göıe, 
yangınlar ve iştlnller yUzündcn 
tabsll knyıtlnrı bulunnmrynn bazı 
kimseler Manrlf VekAI tinn mii 
racanfu tı:ı.hsll v k ı tcmekt.c 
ve phit g tcrd klerı ıd muall'm 
He bu veslka k dil rin verilmek· 
te idi. 

B mnhzurl r rUld ~den, 
Maarif Vekıllctl badema bu vesi· 
kalnrm da mut<"'bcr Uç 5ahts huzu· 

rn ""3Jf tındı nln J ı m tnns.flnn nında nar'.r Vekô.letindo teyit e· 
mouınun cd bil ı lılr dd n[ha.. dilmes.!nc v e m "rif mUdUrlUkle 

r<t lıWamtr Umldfcı t eDttn ctml'kte- 1 rincc de tahkUmt "> ptınlm.asmıı 
r, d Dobltır.., karar yerml Ur. 

un n rhı 
de ~iş ce 

-v---: 
K omisyon vaziyeti 

yeniden tetkike bQ§lıyor 
Birkaç gl.in evvel yazdığımız gi. 

bi köylU oduncular kayıklnrl BU· 
yükdere önlerine getirdikleri me· 
~e odunlarına çekisi 280 kuruştan 
milştoi bulnmamnktndırlnr. 7.Jra 
oduncular odunun maliyetini 430 
kunış iddia ettiklerinden 560 ku. 
ruşluk na.rk ind rilir d ye köylü· 
Jerden 2SO kuru mal i\lrnamıık· 

tadırlnr. • 
Halbuki toptnn 280 kurul}ll satı 

lan odunun pttakcnde en fnzln 
380 kuru a satılması icap etmek • 
tedir. 

F.1ynt mtirnlmbe komi ~onu bu 
vazıyet kru'f}ısınd keyfıyeti bir 
defa daha ve <'s:ıslr surottc tctJti· 
ke karn.r ve~tir. Bu tetJtikatın 
ııeticcslndc narkm indirll~eği tah. 
min edilmektedir. 

Komisyon bugün mercimek fi · 
yn.tlarmı da. tesblt edecektir. 

Def ine merakı aldı, 
yürüdü! 

Son günlerde Silrpagop mezarlı 
ğmda1d mevhum define Uzerlne. 
bir define modnsrdır başlamıştır. 
Belediyeye şehrin muhtelif yerle· 
rinde gömülü lkalınış muazzam hn. 
zinelere dair mUracaatlar vnkJ ol 
mektadır. 

Di.ı.n yapılan bir mUrncantta, {ieh 
rin tnrihl bir çe mcsinin altında 
define en.klı olduğu ve nrll§tırmn 
yapılmasına mUsaade edilmesi is· 
teıımistlr. 

Belediye biliUıara çeşmenin ta. 
mir nıasrafmı vcrmc:-k üzere araş 
tırma ynpıbnasmn müsaade etmi.•r 
tir. Birkaç giine kadar buroda haf 
riyntıı ba lanncaktır. 
~ 

Bir neşriyat kanunu 
hazırlanıyor 

Ankarndıµı btldiıildfı1ine gore, 
iki sene evvel yapılan ne riynt 
kongresinde verilen karara göre, 
Maar if V ö!U ti b r "nesıiyn.t ka 
nunu" J!yihasr h ln~ıı trr. Bu 
Ul.yilıa. ile devl t, ya.pıla.n neşriya. 
tı tedvin ve tedvir edebilecek, gP.· 
llşlgUzel. birtakım ticarl zihniyet· 
lerlc yapıl n ne riya.ta mAni ola. 
bilmek için tedbirlc>r alacaktır. 

Memleketfn kllltur ha,>atmı ala 
kndn.r eden fikri tekfimUlUnde bil 
yUk tesirleri gortllen eserleri daha 
sıkı bir kontrol ve mUrnke.OOye ta· 
bi tutmak bu 511retJc mümkün oln. 
caktrr. Çıkım krym<.'tll nscrlcrin 
mcınlelı:etin dort bucağın tevzi 

i de bu l'iylluı. De OTganlze edil· 
mekte, bazı vill\yetlerdc veniden 
Mnnrlf kitap evleri nçınnk sure • 
Uylo ''bayi derdi" de oı·tndıın kal. 
d01lmaktadır, 

--0---

Zıyaı beni bliylik bir kedere 
gnrkeden zevclm Hilmi Ökenin 
cennze merasiminde bulunan bU • 
tUn aost ve n.kTa:balarmın, hastalr 
ğı csnıuımda her t.ürlU Ilı Umamı 
g · ter n Guraba b tnncsi radl'o. 
loJi miıtclı lnrma. Dr. Abdülkn· 
dire ve hastnnenin hem ire ve hns 
ta.bakıcılarmn ayn nyn ~ckkllrc 
teessiirlim mll.ni olduğundan kıy. 
metli gazetenizin t.avnssutunu ri
ca ederim. ıcrhtınıu ıı ze, eooı 

llatJce Okc 

I.Amımm dip tarafınn doğru son 
ı...a g ttiler. Cin Al'..nin kar nlı

çok alışkın olan gözleri o ada.. 
ı;-emlleli adeta npacrk göriıyor. 

du. ! te Viç nzonun iki gemisi 
ı:ı., Midilli Prcn:ıi.ne ait ge -

erin ortıısmda vn yan yana du 
rcyordu. ilerden l:nle hapısmm a.. 
.Jnınsmdan ÇWlll gıcırb dUYJilU -
~ordu; kan)ılnmnk için belki de 
Vıçcnzonun hendisJ. limana. iniyor

; ç rıkü onu Midillide bulama • 
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mutl kn morale etmilti. 
C.n ..ı'...ll onlnr sahile vnmında.n 
• • işıni biUrme't i tiyordu. 
1 tc gemilere elli k ulnç kaldı.. 

ln.r; .Alı yedekkld sanda.lm ip:ni 
Ir ~ti; sonra cepkenini, kUWımı, 
ha ta alvarıru çıkardı, diğerleri 
de öyle yaptlıır. 

J ..ı teknenin provn.sım iki kor. 
JD. gctnlsinin anı.sına gömecek 
k·l.Je mnnevro yapıyordu; kale
n çu.nnlar hendeği geÇlllişler • 

·. Vl enz.onun sesi duyuldu : 
- Metco , ynnll§ gidlyorsun, 

b tarnttan! .. 
Gemilerin gtlvortelerinde ancak 

iki a:raıtı vnrdı. All cevap 
ıocrmuror, knraltılıınn da hiçbir 

şeyin farkında olmadtklarnıı gu • 
rıiyor, seviniyordu. 

Arka.d larmn cmrctU: 
- Den ze atı ym, s:ı.ndala do;. 

ru gidin, C!O.buk! ••• 
Üç deUkanlI bu emri hemen yap 

tılar. Alı çn.'lanoğı çaktı, fitili tu. 
tu!ıturdu; g:-minin ba§ tn.rafındakı 
barut ~ ı6ml::ırmn dogru fırlattı, 
kendi:ıl de a.:ı,•ıu znmandn. denize fır. 
ladı ; btiyük bir hl7Ja arknd şiarının 
ark~•nnd n yüzmiye lın lndr. 

Birdenoir" ortnljt ydmlnndı: 
- Poffff! ... 
Dlye bir s s duyuldu; 60llra bir 

cayn1J koptu; büyük alevler limanı 
aydmlatı~ordu: küçük te~ne birkaç 
sanJye içinde ibir ynnnr dıığ halini 
a.lmıştl; alevler sağa sola, yuk:ın 
fırlıyordu. Koca gemiler tutu.;tu; 

Ali ile a~1 ad Iıı.rı ' kUçük andaln 
girerek son luzln uzaklaş kcn r1p_ 
lnk vticutıcrind<' nlevlcrın hnrnre_ 
tini hissedi~ oı lardı. Vlç nzo ro :'Ir
mxştı: 

- Alçak! •.. Bu gerçekten Me. 
tcosmuydu? 

- Evet ... tn kendisi! ..• 
Bir ktifür da.ha nnvurdu. Gemile. 

rin kurt.nrılmwıı için emirler veri. 
yordu; aynı zaınnnclıı haykırıyordu: 

- Onln;ı sağ bırakmayınız! ate§ 
ediniz! Top at i açmrzl 

Bu emnn verilm ;,ine Illzum knL 
mrım ştı; çUn tl lmlnlcrd n Ali ile 
arkııda:-larmm ne ok, kunıun 
ve hattli. gUlle yağıyordu; sağda, 
solda. önde arltad koplıklü slitun. 
lnr yillts<>liyori lft.kin onlnrn isabet 
etmiyordu. 

r adolu-
a oş arazi 

Tarla haline getırııerek 

Devlet hesabına 
ekilip biçilecek 

Anknradıın haber v rildlğlnc g6rc, 
ziraat vckAl ti kombinalar mlldUrlUğ(l 
yeni harmnn m vs1JDJ teelly Un de. 
vıım etmektedir, 
Şimdiye kadar yalnm Ankara mın.. 

taka6tnda tahminen l 7 bin tonluk 
mahautUn harmanı yapılnıııtır 

Kurum, dlg-er tnrattan yeni gelen 
rnıı.kinclert nııld hıızırınnmaktadcr. 

Ziraat vck!llcU Am rUrndıın getirilen 
bu malrlnelero g~nlf b!r lsUlısal sa
hası temin 1.Çln c.ııaslı kan:ı.rJar al • 
mI§trr. Bu kararlara naz ran komb!.. 
naJıı.r gruplarına bağlı otmak üzere 
ortn Aııadoludııki bo urnzl tarta ha. 
ltne getlrılı::cclc v bu tarlalıırda n.rk. 
ıar açllacağı gibi bu l§lerlc meşgul o. 
lacak tesisler de yapllacııktır. 

öğretmenlere 
yapılacak zanılar 

---0-

K omisyon 300 öğretmen 
tesbit etti 

Maarif Vekilinin riyaset i nJt m· 
da orta tcdıi.snt mualllmlerindc 
kıdem zammına hak kazananlarm 
tesblti f!'lile uğraı,nn komisyon me. 

· sa.isini bitirmiş ve 300 öğretmenin 
kıdem zrurunı nlmaıunı münasip 
görmüştUr. 

Zam listesi 30 ağustos gUnllnA 
yctf.ştirllmeğe çnlr ılmcıktndır. 

Bundan ba§kn şclır:mfzdeki 820 
i1kokul öğretmenine de zam veri· 
lecektir . Bu öğretmenler de zam· 
larım 29 teşrinievveldC' alll<'ııklıı r·. 

drr. 
-<>-

Dalaman çiftliğinde 
çalıştırılacak 
mahkümlar 

Parçalanl11~ 
Almanya-·· 

Yazan: Kadrrcan ;.Ji 
Harbeden de\ Jet ter bir~ 

da ce~lıolcre tarfhiP 1'11 ~ 
dulannı göndererek 
nıiltlıfı; harbini yaıır)or~ 
raftan da hıırpt.on ~ıı J"" 
hakkında fJkirler ' 'e prO 
&lirli) orlar. 

Kati olarak netJce)i 
mliml•lin dP.ğildir; ı;61 
' 'e :rnzı l rıl:ırın hiç JJirf 
dudundıı.n bUsbUtun dı~ 
J böyfo l'ken hnrpttırı ,. 
yapılaca~'l hakkında " ~ 
\akıt ı:ı olduğu ald• j,11 
"dereyi görmeden ı~. 
mak'' tabirini ı..-uııanab1 u1>ıl" 
hu acele \ erllmi bir lı ,t ~ 
ZI;.. her hareket \C gaf'Jı~ 
ye lı;ln olur. Oaycnlrı flll ııJ 
\'İi "" kuvnUerlrı ,·c ptl_ 
nıhlan lizcrfnde '" lr ~-

Bu sureUo boıı arnzl ırtırUlcrck ek 
ıecek ve devlet adına ıst!lıaıılde b11Iu
nulacaktın Bu ı, ırtırnUo b:ı§nnla • 
CS§ ve 5nümUZf.lekı ekim mevsıminde 
bo anızı "1lrülmiye b.'1.Şbn.ncaktır. 

Muğladcı Dalaman Ciftllğindç 
çalıştırılacak mnhkümlar için yap· 
lırtlacak olan ceuı evJnln inşnatJ 
fö le cdilml tir. Derhal yapılma 
sınn be. lanmak üzere olan bu cc. 
zaevi, 40.000 lira.ya mal olacak ve 
b.lrincl teşrinin sonuna kadar ik • 
mnl edilecek tir . Bu yeni binanın 
tanıamlanmasmr müteakip imdi 
burada çalıştırılmakta olan mnh • 
kfun adedi 400 den 1000 c çıkan. 
lacaktıı·. 

Büyük bir İngiliz 11' ~ 
harpten t;0nııı. ıınnP)~ 
bir küçük <lC\lctc a)•rı11,~ 
zıyomıo • Pa"'aııı.ınıık ıııır:.. 
eskidir. ı hokndıırlll ı,etl 
halledilecek mi~ Kc ı;c 
Jığtn , . derdin uacı b;"' 
Her neden e in anlar bll 
dn hep yeni u uııcr cJı 
~crçekterı hnyrP.t edil~ ıJf 
ter elde ediyorlar: liliııtrl 
diin\·n..,ı" kunnıık l!:IP 

• Kuyumcularla santçllerden bazı 

kims kır d dUn hava k urumu 1st.an. 
bul merkezine mUracaat derek m~ 
tcktaşları arıuıındn kurum için teber
nıat toulanmumı istemiBlerdlt . 

• Başvekil Doktor Refik Saydam 
dUn ss.at 11 do başvek 1 ttc yeni Ar. 
j:uıtln elı:flll J<arlos Brchblayı kabul 
etmi§Ur. 

• BUyUk taarruzun b:lşladığı nok • 
tııcıa Kocal pede dUn bl. tören yn.. 
pılını tır. Afyon halk vi t.nrnfından 

tcrtıp edilen bu t8rene büttln Civar 
nabJye \'C köy1er Mlkl !Ştlmk eyle • 

ınJştir. 

• tzmır fuarına siden .. au vo bole. 
diye rclslınlz doktor Lfltfi .Kırdnnn 

bugün 1;cbrfmir.e dbnmc31 IJcklcnmck. 
tedlr. 

• Belediye reis mu Yint L(ltfl Ak. 
soy dUn de §eh rln muhtelif scmUertn.. 
dclci fırmlan kontrol ctıul§Ur. 

* Macar tücc:ı.r ve fabrikatörlerin.. 
den mürekkep dllrt ktşlilk bir heyet 
dUn ehrimızc gt-lmJştir. Hey t mem. 
lckctımlzde bazı stok ma!lnn müba • 
yııa için tem aıııra glrlşmı.,,tır. 

ı;: Akbnba ml'<:muası Öt fi idare ko.. 

mutıı.nlığmm emrlle Ud nUıhn knpa • 
tılmııttır. 

"' tskcnderlycdc bUlunıın mUhım 
miktarda lthal1t cşyam.:zll' kısa bir 
zamanda mcınıekctlmlze getirilmesi 
için icap eden tedbirler alınmaktadı r. 

Ticaret atn~emiz bu mnltsatln lsltCD. 
ılcriycye gidecektir. 

• Koordinasyon heycU iş luınunu. 

nun kllçUltler:k> kadınlar bnkkındaki 

30 uncu m!ıddeal hllkrnU un kompar;. 
ya dı:ıvreaine münhasır kalms.k t.Wıre 
ı: ker fııbrtırn.ııınna. tatblıı: dllmemc • 
sini karnrlıış~tır. 

Doğum 
Genç, mUtcşebbia tUcc r vo il<ti-

11atçılarımızJan Yusuf lrmağın blr kı. 
zı dUnyayıı. geldiği h aber alınmıştır. 

"Engin,. adı verllcn yavruya iyl 

talilcr diler ana ve babasmı tebrik 
ı>ylcriz 

Süleynuı.n re'sin gcmilerind n 
ikisi onlnra yardım için son hızla 
~ akla.'>ıyorlardı. Pek uzaklara ka. 
dar kızıl bir nydınlık içinde kalan 
denizde, filınnldc ve cenupta. Türk 
donanmasının kocaman kndırgn ve 
knlyonlan ıırtık apaçrk görUnU~·or. 
du. Ynngm Viçcnz.onun gemllcr!n. 
den sonra Midilli prenain1n gemile. 
ne de geçmiş: hepsini yn.kıyordu. 
Söndiinilmesi için ha rconnn gny. 
retlerin hiç biri fayda vermiyordu. 

Sn.baha kal'§ı limanda tek tUk 
yanmış gemi enkazından b:ı5ka b r 
şey kalmamı tı. Dlğer taraftan 
Türk donnnmıısı snhlle ynklaamış ; 
karoyn asker dökUyordu : bUyUk 
topların çıkarılmasına bile b Jıın. 
mıştı. Pnd.iıp.h Cin Alinin muvn!. 
fakiycti.nl uzaktım se~Tctıniş: onu 
tekrar knnırsrna çıknrdlklan zaman 
birkaç adım ilerliyerek kucakla. 
mış, alnmdn.n öpmiı uı. Sonra sor. 
mu tu: 
-Ş·mdi n .uıtersln? 

- Eanıı bir kadırga ile birke.g 
fıçı barut verin, şu Patmas denilen 
korsan yuvasındaki esir dlnd~lan. 
mızı kurt.arayan ve orayı da havn.. 
ya uçurn.ymı ! (Devamı var) 
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Muhamm inler katibi 
1 sene, 2 aya mahkum 

oldu 
Emniyet B.Ondığı mUhaıo:ı.mtnıer klı. • 

Ubi bulunduğu ıuralarda, takdiri kıy. 

met içln mıu:raf ihtiyar eı.ll'n mubam .. 
minlerln m nsraf ve tlcrcUcrlnde faz
lalık g östererek 22t& lirayı ztmmetine 
geçiren Sat.ıµıaddin Tarayın bir inci 
ağtrceZA mahk meatnde gbrUlen mu • 
hakemesl diln bitlrtlml§, l sene 2 ay 
mllddctıo hapsine v-e 22ttı linuım talı. 

stl lnc kann vcrllml3t1r . 

Faydasız bir te4b! 

h•ri. fikirler hep csıD il ıı 
llalhııld bunlarda ~uıııu yJf' 
melleri dc~11ıllr. AIJtl•P ctıİı' 
lamak nııık ... adı tenıln ııl' 
Ahnıı~yanııı yalııız ol'd~c;ı,t; 
te değil üç süz aJtnıııı 

11 
el' 

rılnn-. hnlıınıluğu 7.1111\!l rt;ıl 
pa uzun hlr ... ıılh de'· --"' 
ınamı tır. ~ 

l "\'ct t 789 euc;ıırıf.lt~L 
~ , e' 

dan t.am ~ iiz elli e;cn° 
~ ıı. ı • .,. 

nın bfö,ii"a< ihtil~ ı ~ 
man bugUnkü 1ın•11 ,;tı. 
fic yliz altmı de\ Jı.;t. ' 11 rıı-,; 
yayı bugtinkü buyuı. '~~ 
blrllke g~tlren cb":t. f~ 
rinf Y.'ransa. ihtJJUlbt ,., l' 
flı•n :;onra Fran a fınııı;Jtf" ..... 11 
dıı aramak icap edct· bl,ılil"'", 
•ariııtir ki1 AJmıın , ~)~ıt' 
tem"llcrinl .Birinci ~:,dr-,ı 
nuı:tır; bu da_ bül•~~..J 
devlet adamlarının fıı~J 
bette göreblldlldcrfnl J'l":"!I 

Kend!Siru yakıtıdıın t.anıd.ıgIDUS mükemmel bir ütçlldlll'd~ 
bir okuyucumuı b~ gönderdlli polyon küçük AfnULll ~ 
bir m ekt upta dıyor ki: üç )'Ü7Alen fazla&flll 0 • it':.; 
Trıım,ay ldar a!ibUlan U4.i.. dı; bonla.n diğerlflıtJlıtılll,._ 

luınnn önünu ulınak üuro 'Iüaloık> Bu biri me Alman ~iı' 
Karakôy arasında bir uıtfıa ban*.et na una o kadar uygıl~ 
ettırnr.ktcdır. polyon Scnt, :EJen vı~; 
J~nıkUy, ıwla.bülık blr lıt nıuhlU dükten \'c 1815 de f6ld 

olınakla bcrııber daha çok 3·oıcu E.. inden 80nra gene ıeıt '' 
mlnönu ve ~lrkwJ t1CIDtk•rlnö nk • devletıcrin dlrflın~~ 
nınktadır. lk"n 'l'akAlındo oturur ve hoh~ayı andının -"

1 ~ 
lwıneıı hc~iın 8Uat 8.9 dil bu ara. den ka.nıl;nuı rııUııt )dl~ 
baya nuıtlar blnorlm. hal<le yalnız otuz ~o 

t~n f.e,ckkül cttL tıJ~..,. 
Clörü~onını ki l'akıllıncıcn aldığı de,·leUn içinde 11,.., .. 5,:~~ ,·oıcu \'l\tman \iO ko11dtıkWrl11 bora- ~~~ 

ber altı ki ı~ l g'C1'm1yor. Arn dun\k- lorhığu, Prusya. ptl~df 
no\ r, \'ürtcmberı:, ...:ıo. O"' .ı 

ıar bıı !:lUllte tramn\y bc.kll~ cn yol. tıklan ba5fn. ·gelir:;; 11~ cııb\rla dolu bulunduğu ludck ltau·a- lar "Oemıen birli•• 1t'-il, 
koJ c gell nct·ye kadar ıımlınmn an- Mrlesfyorlanlı \ ·e ıne~~rl 
m it otumlsn yerll"rtnl ı gııl edecek furt olup Diyet J11~ ı.fıftl 
küdıır bir kaç kJ 1 binmektedir. <lı. Uk.ln bu ıncclifl tııJOdl 1 
Ilnlbukl !}ohrin c·n knlnlı:ılık ı:ı; lCri cıu, zira ı~nınsn hudJJ'.JI 1ıll'8' 
vo iş sııhlpli~rlnln d:ığıh1ı . , )CI' F..mln edilecek noktnIAr iç 11,ıd' 
önü nımtııkaındır. Bu nrnbalann ne ~evczelik e<flltllğf n1'1ı 
Tnl>slıl100n bnşlaına& çok tsnbetlldlr. ~·nıııJnmamıştı. Altıt~ l(ld 

· Ynlııız. \'nrı~ nokt~ı ICı>rııkbydı ""- rnak, onu, blrJCŞll1 ~~;,;; 
sll1l(•eı";rfı1t• Emluiın1ne v~ tıattA !'llr.. hareketlere ycnld~"l, 
keıdye kııdar U7.af.ıbm Çok daı,a fay. 1hfflı\fian ortadan tıJfCtf 
ılalı ve çol< datİ.'\ mmmlo bir tf'Clblr hak ıre adalet fol'lfl •''"'"" .,.~., ... •~t~~;• ;~~ :~·R ·ıst \l ~ 

Japonyanın tarı 
dapon tarihi ~Uara göre c!iJOya. 

nın yaratıldığı l'llnclen bBflar. Gllutı. 
in tonwlanncl&n i&alUl&'I ve it.ana. 

nıı isminde bir kan koea tarafından 
kıınılmu tur. Bugtlnl•U Japon lmpara.. 
toru da bu haııed&oa mensuptur. 

.ıaııonyanm tarihi., bu memlM<ete 
ynu yazmağı, bONt ln!!IUJlaruı geldi
ği tarihten, yruıl mllAdm dördüncü 
o rındıın ooşlar. Bu adarnlar .Japon • 
3nya Buda dinini HoktuJar. Çin Ma. 
ıwlt•rlııo göro bir imparatorluk kur. 
dulıır. 

Japon lmpamtorlafunnn Uk mcr • 
kczJ ora şehridir. 10.J "' bu mM"ktt 
llcyııaya nakledildi. llOt .Japonya 
!Iogollann tllAıınıa uğmdı. Bu 1 U.. 
ır. bir nsra yakın deT'llıo etti. On nl. 
tıncı asırda A \"rupalı mi youerler iJn.. 
ponyaya yın'11dı1nr. Fakat clnpon bl). 

k<ımctı bunl:ırın memlekete glMne'!lnl 
yasak etti \'6 hrlııtiyanlar aleyhtııde 

f.nk fh3fa bn§ladL 

ya girişi lınparattırlıJ~ 
dl. Ve Avnıpn De "1 ıJJô 
·~il. t'akat bo t~ ~ 1 
datp olmadı. ı;aıt ,.ı~ , ./ 
kabul ctUrmek "" 6.~ ~' 
Japonyada par.arlll" J~ .n 
merlkan fil ı:Jartnlll ~' 
dayannuuıı, tııgll~ · .) 
nı:ı, FransıJ'.lann, ~ 
ııinl Jt'ap etti. • ,.C_,., ~ {, 

1868 de Japon pa. ;-~ 
nakledlldl. 187'1 de ~=-..::~I. 
ti kuruldu. 1872 ele ~":;~ 1 j 
pddr. 1878 te prJ> ııJO· ' it'; 
lngoıuıe resnt dd ;8,ı .,_ ,_f / 
deni kanun ~:ıktı. l.P_~ 
Koreya gtrdllcr. 189:.P""" .ı/. 
binden l!IOrtm Kore ~ 1. 
nıllc ıgcçtı , ,ıı -lj 

ıoot - 10~ :RU ~:: ~· ~f 
ponya nu~ıan dll'it~ .~ 
ada81ftl \ "C l'O ridt' ~ 
aldı. Kom " MJUl~ ~ 

\leşll llıihlann \ 'e topuıı ,J11poııytt. l'f'~<et etmek ırntJYıl 



istanbulun imari teşebbüsieri münasebetile 
..._ -'- - - ~ ,,,_, --= - 2$Si- _.. ~ ,,_, -

H ©l y c§l D cdl ~ lril ŞOFôRLER ve 
BENZiN çal.l§ırken en çolı yedi ıİfe 

benzin garlederdik. Bugün 
T aksi.lerc benzin kamesi hepsinin işlediğini larzetırek 

tevzi eclilmeclen yani iate • dört fi1e her arabaya bol bol 
dikleri kadar b:nz.irı ~maya kafi gl'lir. Şunu biı karne u. 
ıraliıhiye~li_ oldukları gün • sıılüne bağla&fllar ela hak .. z • 
/erden bırınde müstacel bir lıklara meydan verilmese. 

ı~onıra lhl©.lkük©lt 
"istanbulun imari teşebbüslerine karşı 
mühim sermaye, onun kendi tabii güzelliği 
ve imara olan fevkalade kabiliyetidir~ ,, 

~.~im İfin otomobile binmem Arariarı birkaç gün geçti· 

n ıcap .ett~. !J"übalağa11ız dört f{tıZetelcrde benz;nin karne e 1 ben:-ın~t~ ':!-0 mobilden •onra ile verileceği, ha dazlıklann 
be1ıncı$ı: buyurunuz ı Je • önleneceği yazıldı vr az .on 
cli. f!indim. Sormadan:'~ahir ra da bunun tatbikine geçil· 
benı tanıyor, olacaktı ki iza- d' 
ha ba§ladı: 

1

Bııgün gene okı.yonız ki, 
- Elendim benzin alamı. günde dört şi§e benzinirı lıen 

yoruz, sabahtan öğleye ka - dilerine kafi geleceğini aöy. 
dar •ır~ bekliyoruz, alacağı - liyen şoförler, verilen mikta
mız, bır, azami iki §İfc •• Ne rın yetmediğini aöylüyorlar • 

Bu yazım. Haber guetcsinin 
6 ağusto 941 tarıhli nushasında 
<;ıkan yazımla birlikte okunursa 
mana ve şümulü. ancak o Zc"lman 
dah:ı. iyi anla.,cı:ıhr. 

napesiyle bir o kadar da kame
riye şeklinde - büfe teşkilatlı -
birer köşk iı1§a edilmesi. 

o de.rece lüzum da yoktur. bura· yapacağımızı §~ırdık. Ben • mış. 
da lüzumlu olan nokta, her iki zin yok değil var .. var ama Bu havadi• bana 

90
ronmz 

O yaz1mın ba~angıcında. Kü· 
çükc;amlıca tepesinin cenup sır· 
tındaki ~amhğm gölgesi <'ltma 
ea, anml!$ ~Pıi duran hlr knva 
dıb;nde dn1d1i!lm hayal ı\leminde 
neler g-ördüf{ımü anlatmış. ''e 
yine Q yaz-nun sonl~da bu ha~ 
valin h:ı.tikatc nasıl tetabuk ede· 
bilece~ hakkındaki düşUnCt-!cri
mi il-inci :yaznnla izah edeceğimi 
k., vdetm İ.r;:tim. 

B - Bu iş için kısmPn bükfı. 
mete ait olan, ve kmm(n - şım· 
diki halde sahiplerine sikre de· 
/ter bir menfaat temin etmemek. 
te olduğu muhakkak bolmıan -
çukur ve Uimscklerle dolu bir 

lasmıWı•ti iı~<'rde'l her birinin almalz mesele, sıra beklemek o-
mah; .: t ve kısımın .......... Jayıkh·. 1 izahat. veren §Olöriin .öyle • 

· ' """ meşe e .. aonra da tanıdık bı"r d · ı ı · Jf" tntkik ve mülfilıaı.a8ıdır; böyle L:'l enni hatırlattı. Aynen 
ı··r tetkik neticesinde vazrhan benzincin yoksa alabileceğin yazdım. y azJfmlln ..Wini 
anh~ılmış olacaktır ki para sar· ancak aöylPı:liğim badar ... l§i· •orar•anız, hangilerinin Jof
fın.ı ihtiynct gosteren l inci kı· ni becerenler depolarını dol- ru llöyleJiğini ayarl etleme • 
sımdaki işlerin mahiyet ve kıy. duruyorlar. Arabalar tek fİlt yiıimdir. R. f "'" 111 il" ... "'y~_;;~;"" 11111111" 111111 
metine nisbetle para earfma 
ihtiyaç gôrühnekeizin elde edil· =========-============= 

f A.~Öcs ı ................................................ f 

mesi mümkUn olan eşyanın kıy· 
meti adeti paha bieilmerecek 
mertebede yüksek ve ehemmi. 
yetlidir. Binaenaleyh bu tesob
büsün meydana gelm~ netice
sinde \'Ü"ut bulacak eserin kıy. 
meti. orada. bir kaç yüz metrelil< 
asfalt yol ve ibc§ on tane kameri· 
ye biçimindeki dinlenme köşele. 
riyle değil; asıl orada denizden 
2 - 3 yüz metre yükseklikteki 
yemyeşil bir tepeye yaslanmış, 
ve önünde bir cihetten deniz, 
Boğaz, Haliç ve Adalartyle f c;. 

tarlbuJun ibütün giizeHilrJeri içi. 
ne gömülmüş gibi bir vazjyette 
bulunan mevkiin vcuduyla ölçül. 
mck ~m gelir. Filhakika ŞU 
evsafı haiz bir yerin vücuda 
getirilmesi ~çin milyonlarca ad~
mm çalıştırılma.sma ffoıtiyac go-: 
rüleceği. veyahut qıiktar tayinı 
mümkün olmayacak derecede 
büyük meblağlar sarfına zaruret 
hasıl olacağı hesap edilirse o za· 
man para sartedllineksizin elde 
edilen yerin mahiyet '-e kıymeti 
bütün vuruhiyle meydana (.danış 

t te o ikinci yazım budur. 

CEN. r.r;r KÔŞESl 

kaç yüz dönüm arazinin tedarik 
ve bu uğurda istimal olunması. 

2 nci kırum. para sarfından 
mütefenni olan işler: 

A - Denizden 2 - 3 yüz met· 
re yükseklikte, ve 7 • 8 yü.ı 
metre uzunlukta. ve bir kaç 
yolun inşasına müsait genişliktu 
bir tepenin mevcut olması, 

B - Bu tepe - nezareti ba · 
kınımdan - f stanbuUu, bütün 
de.."liz,boğaz. ve adalan, ve ma
halle ve köy ve bağ bahcelerivle 
içine almışçasm.a müstesna de. 
recede caziu !bır manzaraya ma· 
Hk buluruna~ı. 

C - Bu tepe, bir taraftan her 
t:ir~:ı imar tcsetlbüsle.rine son 
derecede müsait. ve 6 - 7 yüz 
dönüm \'lisatinde yt-fü:kin ve 
mutena çanı ağa~lariy!e dolu 
bir koruya yru:laıımış, ve diğer 
taraftan denize kadar uzanan ~ 
içindeki ova ve vadicikJeri. ve 
yeryer ı;;irünen mahalle ve köy. 
eükkriyle pe'k h-OŞ bir manzara 
arzeden muhat ve anzalı bir a· 
raziye göğüs vermiş bir vaziyet
te olması. 

D - !Bu tepenin etrafında 
yazlık mahalleler teşkilatına çok 
müsait, ve yalısına külfetsizce 
elde edilmesi mümkün geniş a. 
raziler bulunması. 
Yukarıda doğrudan para sar· 

fiyle vücuda gelmesi mümkün 
olacağı söylenilen 1 inci kısım
daki işler için ne kadar para 
sarfına ihtiyaç görüleceği hak
kında burada. rakamlı ve hec:ap· 
lı bir ifadede ibulunmak milmkihı 
olamaz; zira bu, bir ihtisas ve 
tetkikat ~~idir. Maamafih buna 

1 O Sene evvel bunün 
28 AÔUSTOS l941 CUlrlA 

31 ağnstoe glinil Cenc'\ rede t.op. 
lan8<'ak olıın A\.'nıpa blrJfğt komlıı
yoou müzake.ratma hOk~mctlmh na. 

l
mma l,tlnık edl'Oek ol ın Hnr:kiyc 

1 
vekilfml& Tevtlk Rüştü bt7 dttn ak. 
pmkl ekspresle Slrked twtatyonun.. 
dan hareket etmiştir. 

Yazan: Casus mtktebi profesnr1 rinden lsve<:li A. MENGIIAM 
. 105 Ce. 

ölümle neticelenen bir gaflet teş. 
kil etmekt.edir. 

Almanlar bu harpte :ışgal ettik. 
lerf sahil meml~ketierde 1ngjli.ı. 
deniz casuslarlle de şiddetli eir 
muharebeye mecbur kalmakta.clJ.r. 
rar. 

Filvaki Almanlar ta Norveçin şi. 
aıaljnden Fto.nsaam cenup İspanya 
hududuna kadar olan ATI'UP& .._ 
billcrini ellerine ge<,;irdikleıi içi:a 
buralard::ı gerek tayyare ve gerek 
denizaltı ibsleri td5ie ede~ be. 
rlka _ lııgiitere arasmdadd A tl-.n. 
tik~ v.w:abilmektedirler. tki 
kıta. eahili bu mllcadeleyi karanlık. 
ta idare eden karşılıklı casus küme. 
hmie doludur. , 

Fakat Alınanlar. kendi üslerin. 
deıı u:Wt}alm düştüğü ~ .ln· 

vıren: 11. D. 

giliz ve Am.erikalı.la.rın ba{svurdıık. 
lan Kap yolunu vurama.makta, na:k 
lıyat burada serbest kalmaktadır. 

Onun içindir ki Alınanlar her yer 
den ziyade bu yol üzerinde tedhi~. 
ç~ deniz casuslan kullanmak ve 
bunlar vasrtasilo iş görmek mt>c. 
burlyetindedir. 

(Kap şeytanı) ismini alan Rclns 
Loker bu bölgedeki nnkliyata :za. 
rar vermek için hlitün dehasını kul 
lanma.k tadır. 

Almanlar, Lokare "bizim Daltar 
üssü" ismini veriyorar. Zira şnyet 
Fransa Afrikasmdaki Dakar U.ü 
Almanların elinde olsaydı Alman 
tayyare ve den.izaltıla.r:ı bu yoldaki 
nakliyatı da vurabilirlel.'di. Hans 
Loker i§te bu ilil vazifesi,ııi ~r _ 
mektedir., 

olıır. 
Hu18.sa, eldekı mıar teşeb~ 

r~rinin vücuda getirilmesini ko. 
laylaştınnağa ya.rdmı edecek o
lan ibu giobi eşya ve vasıtaların 
araştmlması işin rnuvaff akıyet 
ve iktisadi bakımından pek mü
him lbir noktasıdır. Bu iddiayı 
tey'!de delfüet edecek epeyce can. 
lı misaller göstermek mümkün· 
dür, meseıa Tophaneli~lu ile 
Kısıklı arasında vaktiyle her 
halde büylik külfetlerle, "ve pek 
itinalı .bir su.rette vücuda geti. 
rilrniş olan geniş parkın içinde 
- hatta pazar günleri bile -
bir kaç kişiden başka kimsenin 
bulunmamakta. ohnasma muka· 
bil: Çamlıcanın o müstesna ve 
türlü manzaraları arasmdan 
mehtabı se}Tebnek için - hattA 
pazarlardan başka günlerde, ve 
hatta. g~ yarılarında - !bura· 
nın çakıl taşlı bozuk düzen yol. 
larmdan tepelere doğru tırman· 
mak za.h.metine katlananların 
sayısı insana hayret verecek bir 
derecede olduğu görülmektedir •. 

Onun için bir kere daha dı· 
voccifuu ki: ''İstanbulun imarı 
karşısında. onun kendi ta.'bit ve 
efsanevi güzelli~. ve imara olan 
fevkalMe kabiliyeti en mühim 
ve emin bir sermayesidir .•. 

Filhakika Ka.p oeytanı uzerine 
aldığı bu vazifen bafamıak iç.in. 
gayet çetin gUçlWtlere rağmea, 
ara.da sırada oldukça nıüblm mu. 
va.ff'akiyetler elde edebilmiştir. 
J(ap şeytanı Amer.ka ve Afrika
dald iki sahili de idare etııxıekte, 
bunun için bir casU8 oıdusu kullan 
m!l-'a mecbur olmaktadır. 

Bu ca..<ıU.'llar t.a.yya:re ve dcn.l.ıa.L 
tı kullanamadıkları it;i.n bizzat ge. 
milerin içinde suikast hazır.lamIYa 
gemler da.ha yükenirken u.botaj· 
lar yapmcya memurdurlar. Nete. 
kim sık sık. yüklenen gemiler da.. 
ha yüklenmelerini milteakip Ame. 
rika sahillerinde berhava olmak. 
tadır. 

I..oknr bu yolu tamamile kapa. 
mak için f'ok tehlikeli bir leşeb_ 
büste buundu. 
Eğer ıbuna muvaffak olsaydı, 

hic} şüphesiz. Alınanlar ac;Ik deniz. 
leri daJıi kontrolleri altma a.lmıya 
muvaffak olacaJdardı. Loıkerin bu 
teşebbüsü bir müddet den.iz casus.. 
larını fevkalade meşgul etmiş, 
hsı.yli lıeyecaruı vermi'ltl 

(Devam& JXJ7') 

Osmanlı Padl,all· 
larıaıa ,11rıerL. 

ikinci Murat, Falih Sultan Mehme~ Sofu 
Beyazıt, Yavuz Selim, Kanuni Süleyman 

Yazan: BIŞAD IBBlll KOÇU 

Saraylarında. çe§itli kıymette 
şairler toplaıunış bulunan Os
manlı hükQmdarları da, yer yü
ziinün birçok taç ve taht sahip
leri gibi. §iir yazmak hevesinden 
kendilerini alam.adılar. lçter.lnde 
bir~oğu da, cidden dzel. hatta 
nci:ı.s parçalar ibdama muvaffak 
oldu. Bir iki sima da, kudretli şa
ir olarak divan edebiyatı tari
hinde yer almıya l~ sanı
nın. 

Bugünkü sohbetim.izde bu 
hükfımdar şairlerin kaleminden 
çıkmıs manzumeler üz.erinde do
Iaşalmı. 

1KlNC1 MURAD 
Fatihin babası, devrinin giizi

de bir kumandanı, askeri idi. İyi 
bir tahsil görmüştü. Saltanatının 
son yıllarında Vamada ve Koso
vada iki büyük haçlı ordusunu 
perişan ve mahvetmişti. lo}i ve 
kıymetli bir şairdi. 

Bir içki ve saz aleminde 00§&· 
rak söyeidği bir beyit: 

Çalım1r çcnkler, a11ôklı:rr kar. 
S'Uhtr (1) 

RakıJ 'UnLT rakkas, ('ardak 8aT• 

8ttlur. 
KITA 

Sti'ki getür, getür yine dünkü 
şarabımı, 

S<;ylet, dı1e getür 11ine çen.gü 
. rebabımı, 

Ben vrır ıken gerek bana bu 
. .. zevkü bu aefa, 

Bır gun gele ki görmiye kim-
se ftiirabını. 

GAZEL 
Uykuda dün gece canım f!ibi 

. _ canan gördiim, 
Tenı ef sürikdc kalkup eseri 

. can gördıim. 
Leblerın hasret ile a<;rrma 

. . aldım billfih, 
E1.1 tambı dıi.lü can, derdime 

Ed
. derman gördü.m. 

" ırne gerçi Kiizeller tJCridir 
ey 'hem dem, 

Btır:ı<JtUr dahi nice dilberi 
A fettan qördüm. 

Nagihan kadre iriib dün gece 
. ben kaplucada. 

Bır qüm:üşden va""11tı sC1'1'Ü hir 
aman gördi!m. 

Et1 Muradi. şehi af akilcen 
filhal, seni. 

Zül/ tıne kılmt~ esir ol sehri 
şehi hüban qrirdiim. 

FATlH SULTA..~ l\1EH...1\1ET 

. Devrinin en kıymefü bilginle. 
r• tarafından yetiştirilmiş olan 
bu büyük hükümdar, şiir zevkini 
de baibasında.n al'!Dıştı. Şiirlerin~ 
yazarken .. Avni'" takma admı 
kullanırdı. 

(1) lCade'lıler. ~r. 

BBYh'Lllll. 

&ikiyd ...,, ... ki bir • 
lôlemr elden gW.,. 

lrişiir faslı hazax. bı•iü. oo&a:. 
Zülfüniin ~e ~n .fİfl«. 
Kull ;-..,.,,1_ . şalum bead, u:#_....._ itaıe.nm .md 

Allah&m bemi. ••• 
Baiıa '611 fak& n&dri YtJ bl 
c~- . oı.tajıledir taAnıa. 
~ya dilber olmak -

ciha1m1 ~""'-' 

KARAMAN ()(JWNUN 
ÜZER1NE 80YLENJIJŞ 

BiR BBYIT 

Bizimle Mltanat "14/ın ....., 
A ol Karamaıri. 

Huda fırsat oorirse kimi YfJf'8 
1oonlM -! 

Bir ncvcivan ~çin beyit: 

Ey siWarı 6860& lllk olM. 
riktİbl ~ ... 

Hüsün meydbaı ae11iPjir, 
ayağın merdciae bal! 

Kardeşi Sultan ~m i~ .a 
tiği zaman, Bayurt kelltf"...ı.e 
~u beyti yazıp göııdımllitti: 

HacdU hare ~ lle)IÜ -
dmı4 ilfl 

Bu salta.nalı diAnf/8 i(;ü• b ~ 
t "le J Ne.'! 

cemde kend"sme Ş1t ~ 
verm1§ti: 

Sen pisteri gülde 11at"Mm fl'Ol
ki#J Aı•tl• 

Cem hicrile bôliıt NMfl Aı*I, 
seiıd -1! 

YAVUZ SEL/'11 

.Azeı baycan ve Mısll' ~· 
atesin bir şairdi. ı.. dBiakı 
hayranlarmdandt. içinde QGiE 
kıymetli ve- der. parçallır ., 
şiirlerinin _ço~nu f~ '?U
nw.J, fars şiıı:Ie~ bir diftll 
vieude ~imişti. 

BEYiTLER 

Bir bülbüli mu.Arik dtmi ıil
mn /inJ1tn. 

Ateş ke8ilür geçse sab4 gii1.. 
~ 

(De~•..ıa> 



Anadolu ajaumm TMUJI haber. 
lere ~re 41iDya ~e '8lat 

iranda harp 
devam ediyor 
Bir iran amırah ötdii • 
Esirler arasında Aıman
lar varmış ! - ırana ye
mden nota varıldı - Şark 
cephesındeki harekat 

Bir lran amirali öldü 
İran deniz kuvvetleri iki şala:

pa kaybetmiştir. Britanyalılar 
dört topçeker, bir ia.~ gemisi, 
1ki romorkör ve altı bin tonluk 
b~r gemi alabilecek genişlikte 
bir Eıabit havuz e le geçirmiştir. 

Mukabil taaruzu idare eden 
İranlı amiral Bayender ölmüş.. 
tür. 

Britanya harp gemileri hiç 
bir zayiata uğramamıştır. 
Benderşahpurda bulunan se

kiz Alman ve ltaly:ın gemisinden 
\

0 edisi rnüsndere ec\ilm1ş sekizin. 
ci;;i de batırılmıştır. Bu yedi 
gemiden ikisi hiç bir hasara uğ
ramamı~trr. Diğer be.cıini n ise 
tamiri kabildi~. Britanvalıl:ınn 
insanca zayiatı eheırulıiyetsiz. 
dir. 

Alman ve ltnJy[l nJar bahsedi
len gemileri kuUıınılrruı.z bir ha. 
le ogetfrmek ir,in mufassal plfinlar 
hazırfamr~lar ve c i rnz tahribat 
yapmışlardır. Fa.kat Britanyalr. 

lranda harp devam cdiror. !arın seri hareketi başka ha.sarın 
lran ıbaşkw:nandanhğı ilk olarak ı:npılmasına mfi.ni olmustur 
bir r\;:mıi tebliğ neşretmiştir. Esirler arasında · · 
'föbiiğtle 25 a,.,austos saba:hı saat Simlada haber alındığına gö· 
dörtte Sovyet ve İngilizlerin re Benderşahpurd:ı. ln~ilizlerin 
İran hududımu g~tikleri bildi. eline düşen esirler arasında 'bir 
rildikten sonra deniyor ki: çok Alman ve İtalyan bulunmak. 

.\ş~ğıdaki açık şeh1rler düş- tadır. Benderşabpur ve Hur
man hava !-:~ c ~\ ı: tarafından remşalıda bir rok İran bahri ve. 
bombardım n Nİ -:1 · •ir: Tebriz, Ji.si de esir almmı;;tır. Şimdi Öğ
Ardcbil, :\fakt•, M.n.hagan, Be. renildiğine göre, petrol kumpan. 
n.ab. Reşt, Hasankiya. 1 b, Mia- yası memurla.ruu himaye etmek 
neh. Ahva.z, Bcnderpchlevi. ·çın Naftkhell mıntaknsma bava 

Sivil halk arasındaki zayiat, yolu ile kıtalar indirilmic:tir. ln
bombaroıman:ı. uğr.ryan kışlalar gUzlcr, Bcnderşahpur'u, Hur. 
ile di;:~r askeri ihdc.Ilcrd"f<i as. remşam'ı, Süleymaniye'yi ve 
keı· zayiatına nisbetle daha f~ K ~!'lrı0'lh 'ı tamamiyle iŞ?.al et
la olm~tur. n!r Sovy~t tayyare.. m;~1ererr. Hurremşah'ın garb1n. 
si Tebriz civarında .aw,iır.llmüş- d<>IQ mmh ka, Şattu1arap boyun
tilr. ca i'ı.badruı.a' kadar tamamiyle 

Amsr:!taiiıil Hariciye 
Nazırı 

HUL 
Bas ve lapon 

sefirlerine 
Amerikanın den
izlerin serbesiisi 
Prensipim rr.u:1afazaya 

azmetm ş oıduğunu 
bı1dirrl ı 

\'a5inAtoo, 28 (A.A.) - Ayan 
azasın.dan Vhcclor, matbunt mü _ 
messillcrine bcynnnt tn bulunarak 
idare erkanından bir ta.kımını "ba· 
zı zamanlar Japonya ile he.rbetmek 
arzusunda bulunmnk" la itham ey
lemiştir. 

Ruzvcllin harici siyn.~etinc mu • 
halif olanlar reisinin bu beyanatı, 
uzaksark meselesinde gerginlik gö 
rülmUş olan bir günü takiben ya· 
pılmıştrr. 

o. gün Kordc11 Hul, biribirinl 
müteakip Sovyct Rusya ve Japon· 
ya sefirleri He görii.~iiş ve Vladi. 
vostoka harp malzemesi göndcri·l 
mcsi meselesinde Amer.i.kanın de· 
nlzlerin serbestisi prensibini mu _ 
hafazaya azmetmiş olduğunu açık· 
ça söylemiştir. 

Gomelde 
A!manlar 80 hm kışi 

kaybettıler · 

Dinyeperin garp 
sahilinde 
(Baş tarafı 1 nclde) 

duklan köprU ba§ları binöirini 
müteakip düşmüı;ıtür. En son zap. 
tedilen nokta, Khessona altmış 
k!lometre mesafede bulunan Pe· 
rislsadır. Nısıf dairenin milnteha 
noktasında bulunan Z3forofie, he. 
nUz SoYyetleıin elindedir. ÇünkU 
bu nokta nehrin sn.ğ sahilinde bu· 
lunmaktadır. 

Alman fevkalade 
tebliği 
'(Bq tarafı ı ncldo)' 

yan eden muharebeler sonunaa· 
kısmen ma.ğltkp edilmi~lerdir. 

Velikijeluki şarkında 22 nci 
Sovyet ordusunun kısmı ~ küllisi 
müteaddit şiddetli muharebeler
den sonra ihata ve ~mha edilmiş. 
tir 30 binden faz1a esir alınmış, 
400 top el~ geçmiştir.~~ 
rnan 40,000 den.:fazla ölti?'\~ermiş-... 
tir. • ı · · 

İlmen gölüile Fin1U.noiya kör. 
fezi arasında. ve F:hılandiya cep
hesinde de harekit muvaifakı· 
yetle devam etmektedir • . 

BC'rn, f 8 ( A .A.) - Rus cep. 
ihesinden gelen son tiaberlcre gö
re Ruslar çekilmeden ~vvcl Dni. 
eperpetrovsk barajını berhava. 
etmişlerdir. 

T allin yanıyor 
(Baş tarafı 1 ndde) 

nm irkabı keyfiyetinin gü~lüklc
rine rağmen bütün Estonyanın 
Ruslar taraf ıdan tahliye edilebi
leceğinden şüphe edilmektedir. 

Maamafih Sovyet hava ve de. 
niz cüzutamları Rus kuvvetleri
nin Oesel adalan ile birlikte 
Hangoe'ye çekilmelerini temin 
ve !himayeye gayret etmektedir. 
Tallinin sukutundan BOJJl'8I bu 
üslerin kıymetleri çok ualnu§ 
bulunacaktır. 

ZAYİ - Universlte TJb fakW.te. 
sinden aldığım hUvfyet varakamı ,,. 
gıebeke pasomu zayi etUm. Yeollerinl 
alacağımdan cskllerlılln hUkmU yok-
tur. 

Sovıet teb!f 
· Anudane 
çarpışmaıal 

oluyor 

Sovyet motörlü kuvvetleri l:ngilizlerin • elindedir. lnzilizler, 
Cula, Marand, Poldaşt, Har:ız:. Karun nehrinin cenup sahilinde 
reddin mrıtakalarıI' h, t ... rrıliz!::r sab"t bir dok .ıiğtinam etmi<>!er 
de Kasrışiı ;n, Naft:h:ınelı, \Da.· ve Basra ile Aıbadan ar:ı .n:ıalti 
dan, Benderş!l.rpur ve Ka::;r~ nehir geçidini emniyet altına al-
mıntakqhmmln hi:cuı:.ı:ı geçmi.<J· :nuşlardır. Af>"uian adası İranlı! Moskova, 28 ( A.A.) B.B.C-

Harekatın inkişafı hakkında bü· 
yük bir stiküt ihtiyar edilmekte 
ise de Almanlı_ınn Nloopol, Kre. 
mentchhous ve Tcherkasy de tesis 
etm~ oldukları köprü bnşlan sa· 
yesinde ileri hareketlerini Dinye • 
per • Opetroviskln ötesine kadar 
götürmüş oldukları birçok nlAmet 
lcrclen nnlnsılma.ktadır. nu ilerle -
yi~lerin birtncisi N erazova doğru 
Uç vermekte ve Dlnyeper nısıf da.· 
ircsi ile Perekop berzahı arasm • 
da.ki araziyi müdafaa etmekte olan 
Rusları tehdtt eylemektedir. Bu 
köprü ba§lnrmdan hareket eden 
Alınanlar, geçen hafta. Gomcli zap 
tetmis olan ordularla on beş gün 
evvel Roslovu i. g:ıl etmiş olan ve 
şimdiye kadar zaptedilmlş olması 
muhtemel bulunan Briansk'a doğ
ru yürüyen ordulara kavuşmağa. 
çalışmaktadırlar. Bu istika.mette 
ileri hareket, Orcl, Roussk ve Vor 
nefe doğru mil teveccih olup !\:har 
kovu istihdaf etmektedir. Kiycfi 
müdafaa eden kuvvetlerin rlcat 
hareketi ba.'}lamı~lır. Almanların 
Pcr:pct ve Dlnyeper nehirlerinin 
mültekasmda bulunmakta. oldukla. 
n haber verilmekt.e<lir. Bu da 
P.insk lbataklıklannm şimalden ve 
cenuptan çevrilmiş ve tahliyesine 
mecburiyet hasıl ohnuş olduğunu 
gösterir. Jerdir. la.rdarı cta.mamiyle temizlenmiş- ~Röyter muhabiri blldiriyor: 

So\.-yet d niz kuvvetleri R:ızeı· Jngiliz tayyarelerinin Üçüncü Alman taarı uzu ev. latiınbul Belediyesi· ilanları 
denizi tahl:•e. "ni, lngi!iz cfeniz., Faaliyeti .Yelkiler gibi akim kalını$ bulu" 

1.kuwctiN ı ci~ Bcnderşah~; ve tir , · nuyor .•. <_!omelde Alman zayiatı 100 tayyare ve yüzlerce toptan Kadıkö~do Osıııamiğa m•b•!leafntn ~ğUUliçefme 80k&~ 
j17..25 ve 13 numaralı c!flkkln ve 6hpp Uç barakamn JıedlJD ve ~ 

cek enk9ı.ınm ı:atıııı ~apalı zarf u.sullle artbrmaya koııuııııuştur• 

~ 1.unanlarma hucum .v--ı.:-~_,_. -.. .... ;r"""""'· ı.S0,000 Qlu ve yaralı. 200 tank, ibarettir. 
:etmişlerdir ,.n.ı:ı.u.u~.ıı.I Oı ı.a şaı n. ıuı.ı;u . ~..:.... ____ ..:;._ ______ .;..._ ___ __;_ ________ _ 

ı rd • · ~r.ı...:ıt · · !\.
0 · · ı ı Jüı~ikuvvet.Jeri umumi karar:O - c: J · ran o usunun~ un ıvmı : e- "" .h d ~ t00r- tmiş.t. ıı- ta L ;;. · - d ·ı 

lf, düşmanla ·~~ıl~~trl:lan lleı;t ~da. amm~a~ak~ nbu, ev. az~m cım:rilgın en varı en 
Yeı:de azamikş.a~ll;bh~ ıJIC. · •· t u· " k · k t t 1.\ 1 reıı: hudutlan~ e,.t:ıaierer- §U~uma ~:ver ~ı:or: .. arıcı as erı 1 aa 1 1 an arı 
dir. d. ,,. ~ • ~ r.~d:a:'!Dün İg1lız a\' ~ıı.yyare-

Gıı.rp ~de Iran ordusu (crı ilen 'kn:aıarı1!1ız~.l ihımay,,e~~e 
iki tank talırip"ctm·ı:ı Ye bu s u. d:vam • e~~şlerdir. Kuke. tı. 
retle İn,giliz ilerl~inı yavn.şıa.ş· pinde ~bır duşrnan a.vcz~~ AJıvaz· 

. ... ..... 
deli 6875 lira ve Uk temlnatı 615 Mcurıl§tur. şartname .zau-.. JI ~ 
mUdUrlUğUblemlndc'ı;aı1Debtllr~lhale 12.9.9U cuma gQntl _.,t ~t 
çncümende yapılacaktır. Tallp~.llk teminat makbuz veya ısı~ 
kanwıen ibrazı: :rı.zımgı>.len v~e 2490 numaralı kaJlunuıı de ~ 
resin® ııazrrııyacakıan" tektlf ınektÖpiannı ilıale güııll ııaat Jf 

tmnıştır. · ,,_1 ~ k~ııken dtı~riilmu.s ve 
.Şarkta; şiınal~~rpte cep. :J!~ge~ il?ırme de yerde taarru.z ~

nenin \bül:ün Wg:ıericde halkın• - ~ilmıştir. ~'ba tayym·~ıe,rım:z 
maneviyntI mükemmeklir. Heı--- '.Asfa.han, Şıraz Ye Kaeb.ı~ e ~ 
kes,' vatanın miıömaamn:ı i'"'+~ yann~elc~ almıe.tı~ .. D1ı:er bır 
etmek için gönüllü yazılmak ar. teşekk~l P.:kat geç1dıru mU~.,.,,~:ı 
zusunu aöstermektedir. eden ~u~an kıtalannı v,e u 

T h "" d osun n mevzılennı muvaffnkıretıc bom.. a ran ra Y u bal:unıştır. 
Verdiği malumat Alman miltemmim haberlere 
Diğer iaraftan Tahran rau,...,. göre avcılarımızın dünkü hare· 

su da :ıskeri !harekat hakkında katında evvdce bildirildiği gibi 
titl rnalfunatı vermiştir: ü.G de-~l d~X:: !ran tayyaresi tah. 

DU11man tayyareleri, Ardebil, Geşt rıp cdılmıştir. 
ve Ahvıız oehlrlerln.I '.ile ba§ka ~er Ahvaz tayyare me:rd<>rıına ya-

f mahallcrt bombard.ÜJıan ~t!r. Halle pılan taarruzlarda h ...• gnra tam 
· :ue sakin mahnllcroe ıcu·JtycW hasar is:ıbetler elde edilmiş ya bunun 
vardır. Halktan birço&~ yaralan neticesinde ilınngarda c:l,., n yan. 
mıı ve 6ImU~. A8kerl hedeflere gmda hic de2-ilse b'"r lrnn tavva.
ıae hemen hiçbtr 1ye:rde 1Babet oıma.. resi harap olmuştur. 
irm§tır. Tebrlzde, )la-va dd1 bataryaıa lrana yeniden nota 
:rı bir dil§JJW1.bombardmımı ı,tayyarest Verildi 
~uır. 

':ııılo"iörın1Sovyet krtalan Calfa '9'e 

Kakikl'I': kadar gelmişlerdir. MotörlU 
•lngmz !']atalan. dikt noktadan yıınl 
Xarılklln. Kaari~. Neft.hane ve 

':Elbadan civarından İran araz.i.slnc 
'glnni§t!r, 

Hazer denizinde SOV!Ct filosu ve 
~ körfezinde 1ngUiz mosu. taar. 
zuzt bareketlenro bulunnıuelardır. 

Mllteaddlt noktada, birdenbire yş.. 

pllaıı tecavUzün baakmma uğrıyan ı.. 

.raıı latalan §iddeUe mukavemet et • 
:ml§lerdir. MUteaddlt noktada, 1ro.D 
kıt.alan, dllşman llerl tarekctını dur
durmata muva.tlak olır.·~ ve lki düş. 
man tankı mlharebe harici edllmi§Ur. 

JılcmlckcUn her tarafında, halk va. 
tanı mllda!aa.ya knU surette azmet • 
mi§ bulunmakta ve h : taraııu as • 
kerllk §Ubelerlne gönlllllı ınllracant 

eylemektedir. 

/ngiliz tebliği 
Siınlada neşredilen bir In~iliz 

tebliğinde de Brit.mıya ve Hintli 
kuvvetlerin ileri h:.ırcketi. lranin 
cenubi garbisinde ve gatbinde 
plan mucibince devam ediyor. 
Hint kıtaları Abadanda petrol 
tesisatı civarında!C İran h-uvYcL 
lerini temizlemi<'lr rdir. i ki t op, 
üç zırhlı otomobil iğtinam edil
miş ve 350 esfr alınmıştır. 
Aballanın 'takriben 60 kilomet. 

re şimalinde Maris de zaptcdil 
miştir. Be.nderşahpurda sükiinet 
vardır. 

Kanaldn mmtak:ı.,ında Bri. 
tanyalı ve Hintli kıtalar hafif 
bfr mukavemet ve top ateşinden 
ı;onr.ı Gilan'ı zaptetmiı::lcr dığer 
bir kold:ı. Sırayfpol istikametinde 
i 1 ıri hareketine devam etmiştir. 

Tahrandan Alınan haberıere 
göre, Tahrandaki Jngiliz ve Sov
yet elçilikleri, kendi hükumetleri 
namına lran hükumetine birer 
nota tevdi etmişlerdir. Bu nota· 
da, !randa bulunan Alman ajan.. 
]arının ihracı muknbilide muha
samatm kesilmesi teklif edil. 
mektedir. 

Röyterin diplomatik mulrnrri. 
ri de divor ki: 

İran hiikfunetinin lm~iltere ''e 
Sovyet Rusya ile munlihane bir 
anlaşmaya varmak çarelerini a
ra.~tırması ihtimalinden halıse
den haberler Londrnda teeyyüt 
etmemiş ise de, Şah~ahın !ran
da ilerlemekte olan müşterek 
kuvvetlerin azametini idrak et. 
miş olduğuna şüphe yoktur. 

Bundan başka, İran hükumeti
nin, İngiltereyi harekete sevke. 
den sebeplerin haklı olduğu.na ve 
miitefiklerin 1rnn vaziyetine e· 
hemmiyet atfettiklerine kanaat 
ıcM.irdiği zannedilmektedir. 

Meselenin muslihane halledil
mesi imkanının mevcut oldui;'Una 
Sahinşahın da k:ınaı?.t getireceği 
Londrn.dn iimit ed:tıyor. 

Öfu"cnil1:P.ine göre. !r,,i!tere· 
nir Tahran clç:flı burrü~ vcn~dı;;n 
~,ı, n~ahıziyrret cylcmif-"ti .. 
Berliııde ne deniyor? 

Berlinden bild:rildi ~ine r,öre 
trana tecm rz ro':tanberi hnzır· 
lanmış ve Amerikado. hazırlan. 
mıştır. Orta şark yoliyle sevke
dilmek üzere tankların uzun za. 
mandnnberi hazırlanmış olduğu
na dair Lord Baverburg tarafın· 
dan yapılım b ... ·,anat kaydedil
mektedir. Buooan başka Tah. 

BUrolar blnıuıı İUl.flıJI zo.rfl!l claültmcye konuınıuııtur. lhaJcsi 8.9.941 
pazaı tesi gilLu ıo.ıat 16 da Esk4!tlıil'de asker! satm:ılma komisyonunda ya
pılacaktır. llk temınııtı '.1781 Hı?.wr. Taliplerin kanun! vealkalarlle tekli! 
ı.ııektuplamu ihale .saat:ndcn bir ı;aat evvel komisyona vermcleri4 (878.7039) .... 

Aşağıda yazıu m~vadm kapat.ı zarfla. eksillmeleri 1.0.911 pazartesı gUnU 
hlzalıı.r..nJ:ı ynzılı .eaatlctde Sur.ıçtıı. askert satınalma kom.Lııyonundıı. yapıla
caktır. Tallplo.rin kanun~ vesika 1J.rilc teklif mektuplıı.rını llınle Enatıerlnuen 
hır saat evvel kowl.syvnuna ve:'?ttclerl. Kvsat ve §artnamclcri komısyonda 

görUIUr. 
Cins! 
Sadeyağı 

Kuru ot 
Odun 

ldJktan 
!.'2.000 

ı:ııo 

230.000 
l.4iG.OOO 

Tutan 
31.900 

Lira 
lG.100 
4i.232 

Tcmlno.tı lbııle 
.2392.C>O 9 

L ira ~~ntl 

1207 60 11 
3512.40 15 

(884-7045) 

7000 to~. kunı ot a ınacaktr . I~apalı zartla ekslltmesı ı 9 941 pıı.zıı.rt.;31 

gUnl,ı saat 11 cıc Gclıbo'l•dn aakv:I aatınalmıı. komisyonunc!r. ~apılıı.caklır. 

'fahmln bedel! 455 CıOO lıra ilk tem.l'Stt 3412 lira 50 lmru~~ur 1'Uı;pler.:n k • 
nunl vesJkalıı.rlle tekli! rucl:tupla,..11u ihale saatinden bir s.ı.:ıt ~n·cı ltomlsyono. 
vcrw .. lerl, evsaf ve tr.\amımesi Anlto.ra, İstanbul Lv. nmır!lkler sıı unnlına 
kom:.Syonlımnda do. f.:"OtOIUr. (8S6-7047) . .. . 

Be.bcr metrf'$lne tahmin ed1len fiyatı 23, kuru:ı SO santim olan 450.000 
metre çam:ı.~ır;ık bez rıı.znrlıkJa eksiltmeye konmuştur. 200.00() mctrcd"D ıı_ 
C· !;'I olmamak üzere ayrı ayrı t~l•llf. er de kabul edilir. 1baıcsı 29 8.911 cuıııa 
ı;-UnU sa.ıt 10 da J\n:tnaıda :M.U.V. mıtmnlma ıeomlsycnundo. ~apılacnktır. 

Taliplerlıı teki!! ecleccklerl miktar üzerinden kıınunt knU tcmtnı; tlarlle belll 
'\"ak!ttc konüsycna ~etmeleri. Evı.r.i ve aartnamcsl 648 kuruşa komlıı1·ondun 
alınır. (7551) 

• .-. * 
250tJ çıtt <!r fotını.,..e tıı.Up çı~ınndığmdan pnzarhi•la ekslltıncsl ~4.9.911 

çarşamba gUaU ımM lı~ de. Mer:T.Jfrnda askeri s:ıi.ınalmo. komisyonunda yr. 
pı!neaktır. Tahmin "'"<'dl !.!l,2150 ll:·r. kati temlnıı.tı 3187 ıh·n 60 kuruştur. Nll
mune ve fartnamcsl i'rn.lsyonda gurWUr, Tnlip:erin belli vakitte komisyona 
g elmeleri. {71509) 

imi encUmeno vermeleri lA&ımdır. 1('1606), 

1 
Topkapı Maltepesindeki S abnalrna 

Komisyonu ilanlari 
---~~ ı - 25.8.941 tarihJnde pazs;dıkla atın almacak 600 ~ 

tıkma.:lığ'.r..dan tekrar ı:azartık1a •tm aJm•calrtır, Saman ~· 
beher ldlosun",lll mlAhammen bedeli (3) lrunış tutan ıSOOo ~:,., 
balye halinde beher kJlosu (3) kurus ı(75) santim tutan ~ ... .ıa tır 
balyesinın teli ciheti cskeriyeden veı!lmek p.rtJle beher kil~ 
lturJ=i (40) &ntim tutan 20400 liıadır. 

2 - Evsa! \"e t.una1 şartlar Tc:pkapı Aakcrl SatmalıJl& 1' .J 
gurillebilir. vı1"" 

3 - lnaıesi 4 9 9U perr;cm'lc gUnU anat 15 te komısyoııda Y' 
4 - Uıte:flilerln lıstJ temin.ı.tlt'.rlle mUracaatıan.. '{7580) .. 

• • • uJI 
ı - Pazıı.r:ılrlo. 20 ton zeytinyağı almııeaktır. Beher ldJOlluJI 

men bedeli 90 kuruo ve tutan 15000 liradrr. ~ 

2 - Evsa! ve ı ur. .. sı tıartuır Topkapı Maltepe askeri sa 
yon•ınd:ı göri.ileblllr. ~tıfP4' 

3 - Uin:es! 4.11.941 perşemtı.1 gilnQ 11 de ToPkapı )ılalte.t"'"'-
ca.ktır. 

4 - Katı tem!rıat 2700 Urallı:. (7581) .. .. 
1 - J\~palı Y.arf uaulile 520 ton sadeyağı al!t....acakttr seb

9
' 

muhammen bııı:l~ll 160 kuruş 50 antim tutan 83f!ao ıtradır· et' I' 
2 - Evsaf ve :.:ısı:6' §artlar 'lopkapı Maltepeaindekl .. ıı~ ,J; 

k?mlt.yonun<ia görUlol:ı!lir. ~~ 
3 - tıuıJesi 10.!l.!>'1 cuma gı.ı.nü saat 11 de komı.syon~ t-1" 
4 - lstekllıer mer.hflt gUnde ihele aaatlnden blr saate ,p1J 

lnn ;11!1,tıı.ra göre .kanun! ilk ~minat makbuzlanru ve t.eI<ll! 
saat ıo da k~ınlayona vumelerl. l 7552)1 ~ ... ,,. 

ı - Knpalt Y.arf ~·suıue 300 t.oıı pirinç aımacakur. Bebd 
hamme:ı bedeli 45 kuruı: olup tu~.-ı: 135.000 11.radir. er 

2 - l<~v11af ve ııusı.·At ~rtl~r Topkapı lıfaltepeainde ı.# 

randaki Amerikalı gazeteciler 
haftalarca evvel ayrılmışlarclr:r 

Kom!svonunda ı;örOlı·b:'n. _ _,, 
naka!Atına knrşı tcvclh etml5lerdlr. 3 _ :.oo teın ptrlnç w toııc!a"J nşağ'ı olmamak QJıere ~ 
Knotopbrlanslt h:ıttı ycn!den mühim ayrı nyrı t.allpierc <!e ihalesi yau11P.bllecektlr. ~ 

Şark cephesindeki 
Harekat 

Şark cephesine gelince hare
kat plan mucibince devam eL 
mektedir. Alman ha.va kuvvet· 

leri. Dinyeper Pctrovsk'un şhmı. 
li şarhisinde, ricat halinde bulu
nan bo~<?Cvikleri, kovalamış dur. 
matları bomba ,.c mitralyöz ate· 
şine tutarak ağ:ır zayiata uğrnL 
mı§tır. 

Çermlgof mmtakruıında kıta toplu. 
1uklnrına, atış nıevzlletlne, asker 
kamplannn, kamyon ka!i:eıcrine dur. 
nınd:ın tsınmız cdllmlşt'r. Netice her 
yerde tesirli olmuııtur. 

Şlm:ılde Sah gUnU A1mrın hava kuv 
vetıerl, Sovyet <ıonanmnsmı ve Fin· 
ıandlya körfezinde sc!er yapıı.n nak.. 
llyat gemilerini bUyUk hasara uğrat. 
mıştır. 

letihkdmlarn ve kıta topluluklarmıı. 
karuı yapılan müteaddit hareketler. 
den ba§ka, Dnlepcr'ln Ur.erinde bir 
çok gemiler batınlmı§ veya ağır ha· 
sara uğratılmışur. 1 Alm'lr. hava. kuv 
vetlcrl 00,,lıea gayreUcrlı.1 Sovyet mu 

hasara uğrntılmı~trr. Bir çok istasyon 4 - İhalesi 19.9 941 cuma gilnü saat 18 da yapıtaca1'U"~ 
lar kAmllcn yıkılmıştır. ı-anm~kta o. 5 - 1steklllerin ::m:zkek g(ln·:io ilıale aaaUnden bir aaat'"" CI 
lan vagonlar mUlılm !,!lmt>ndUCcr bat_ cakları miktara t;öre ilranunı Dk teminat makbı.ıtlannı .aat P' 

hırını kapamıştır. vermeleri, (75f3J 
Pctcrııburı; böı~.slnde J crnlryollnn. _..., 

n:ı ve dcnuryoıu nt:sak noktalarına 1 J t b l v .,,.._bAw S 
tesırıı oomb3.rdımıınıar yv.pııdığı ha· 1 8 D aOmDIMlll •• 8 
ber verilmektedir. KomiS'JODD ilanlara 

Salı gilnU, h:ıva mutı<ırebelerlndc 
Sovyctler !IS tayyare kaybotmııııcrcllr. .. .. 29Jmı.8•.9•4l-c•un•ı•11.•g•u•nU_saa_t•ıııııioiııı.:N_d.ıı._pa.za_•r•ı•ık•la-ıo-to•D•.,ıır~:";"",~ 
Lavalc 3uikast eaktır. Şartııamesı hcrg11n komtsyc.nda görüleblllr. tate~~~ 

Pariste komunizmc karşı gö- lerl !ıyata göre kaU tf'ınJ.natJarı ııe bırllkte Fındıklıda ~ · 
niillü gidenler için yapılan mera. na gelmeleri. -{'1608) ~ 
sime iştirak eden resmi şahsiyet- • • • ~ "'_;,/ 
lerc karşı bir suikast olmuştur. 2:ı.S.Q41 cuma :;U• ü saat 11,30 da pazarlıkla 5 toD .='..":...ti' ~ 

Aralarında Laval ve Deat de nacnktrr. Ş.ı.rtr:ıanıc&i l!crgiln komiayonda görWeblllr. ~ 
bulunan resmi şahsiyetler grupu ecklcrl fiyata ı;llıe J•.ati temlı:ıail!U'I ile blrllkt.e Fmd•klrda j 
ayrılırken, bir adam rovelverle yonuna gelmeler!. ('1610) ..r~ ~. • "' °"'>'f( -~ fJ, 
bir ~k kurşun atmıştır. Bu a- ' ~ • · • • - ....-..... -,-l 
dam hemen yakalanmıştır. Aııağıd& cina, m:ktar ve m~mmen bedeDerl yasın~/ 

Lava] ve Deat'e müteaddit maddesi 29.f..n.ı t um:ı güııtl aaat ıı de pazarlıkla atlll ıso ~~~ 
kurşun isabet etmiştir. Bunlar melcri hf.'rglln komisyonda gGrillebmr. htekıllertn belJ1-;.. ,.-lı 
V ersailles hastahanesine kaldı· temlnaUa..-;ı :Ua birJJJWa .ll'mdıklı;!& atmaıma koml8JODUD8o ~ 
rılınıştır. C1ns1 Miktarı Muhammen Bed- '~ 

En son haberlere göre, Laval kilo Ura K!J. y-
ve Deat'in yaralan evvelce zan. sot ı500() 750 oo 
nedildiği kadar ağır değildir. Yoğurt .aooo 1003 00 
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ııır Ilı u Unı susacaktı •. 
Riı!1 ın kızını s e ~un 'ız Hayır .. O bana. sevgime ve 
~ 8'kı be~V'dı. Yıllarca Kemalime acıdı .. 
~ bıı~n Yaln en S~kladı. Canip beyden nefret ediyo· 
ac!ııtı. ~ se . ~ bır oda. rum. Şimdi çok iyi anla}'Orum ki 
tııi~~na te;şırl~ken ya. beni öptükten sonra annemden 

l•ımot;n A~'ll'ORUM .•. 
-20-

Tfü.AKtn; DOGRU ••• 
Tam on ibe klgi olduk .. 

Sarı Mu.ıtala, bu mız mı= aclam~arı getircliğimd,.n dolayı 
memnun değildi. O, evi görıeyclım, pencereden girer, ka.. 
p1yı açıverirJrm, -diyordu. 

lüzum yoklu. Balkondan girer. 
size kapıyı açardım. Adama.kıllı 
t:ir baskın yapardık. Sliliı.lelerlnl 
eaşırırlardı. Daha tatlı olurdu. 
Baskın b~uıanmdn-, derler. İmam, Zülfi.kar, Meddah Kiızmı. ~-------o---------& l't~ lllin 1co1tt dıyen genç kaçınmasının gizli bir sebeb! 

~k ~u. arında bay- varm~. Şefkat ve sevgi perdesi 
~~,d ır. heyecanla yerım altında odahğau merdiven nlt-

vı lannda sıkıştıran bir beyzade 
~ arı Öld" nıhu varmı~ onda .. 

Ct l<! Urrneliydın an Ah.. Himayesiz ve kim e!t.z 
Se,,. 1 

Jfüldü olmanın ne derin bir a1.abı ne 
'llı en <ıı .... : b' t "' B . eeyg· <uUrür d. sonsuz ır rz ıra.uı varmış.. enı 
~. otı'tn bu h"'k •Yecek in. temiz hislerimle keııd!ne bir dert 
arreu u Öid" u ünıden de ortağı olarak yakın tutan annem. 

~·. urenıedım ve o· Her ~ye rağmen seni himaye 
ol'\ı şırndi b' l'deccğim Necmiye.. Dcdi~i va· 
. ıı, J· ıraz acı •arak kit onun imnılır sözünün sami-
1· erirı bir k miyetine güvenerek kend:mi te-

' lıl... ne defa foinı -;elli ettim .• 
ı.ı:~at. 
;"ltı~.' ~ olu • lf. "' 
li~1 benırn krsa. olsun o Bir gUn evvelki mUtbis itiraf· 

0 n he~ a~ar seve. tan sonra anneme sükOncl gc1-
~e ~t Nifı:::.nt~enıın kıziyte miş gibiydi .. Benimle art.ık hep 

l?ı bi UruYor ~nda nyn cslciyc hep maziye dair konuşu. 
~ Orı r kaç · e amcan yordu. Bana aşktan. sevgiden v~ 
hi~r Utı eVind gecesini mu· bu doyulmaz ihti}•açtan b:ıhsedı. 
~e }'ine ı:§eçirir. Ben yordu. Tarihin bütün aşk ve gö· 

:'ia.. erjnı. k'. aınınuı ede nül kahramanlarını o birbir tanı 
~Yıutı 1

' onsuz ika yor gibiydi.. Onda en ~ok tesir 
D~-;~.,,tyeaca~.-. Hay·· · CJ 1 t ~0ı1:"-lo,, s ..... , bırakan tarihi aşk: artıst u re 

f~~Ull<ie ·• cvınek duy- drouct> Viktor Hugoya karşı 
~r rlı~a klta§atan insan duyduğu söruncz ve ebedi nşkı 
l\iç~"ltt!ı" atlanmak bile idi .. Onun ele geçmiı, mektupla· 
~ ~!'dıtn nn 'birini adetA ezber etmi.,.ı::ti .. 

dıı~ en anıa~e .. sann O; cümleleri tane. tane söyler-
~ Urtı bili !uzumu. ken gözlerini yumuyor ve yüz 
~l> ~ k Yor ınusun. nndan birini adeta ezber etm~şti. 
~ "ellldır. o0~Q bir ka· doyulmaz bir zevkle anlatıyor. 
t: ~ ~in{ ~~dınıbn yal- du. 

1~iıı ·11: a~ bi ~n ir in. Bak diyordu yavrum. Bu, ne 
~)~ acı ve r 1thaın ve güzel bir sevginin ifadesidir ve 
\i: h bı!?., Pa"k hazin bir söylUYordu. 

llltikar at; ne Ya· "Seni seviyorum .. Bu basit sö-
!Je ta~ · ~ ~ E!~nden iizti zfin ~çinde neler olduğunu sana 
·S~ıı <>rıu ~ düşkün. göstermek isterim. Seni seyıyo
"l:tl ll lndaki ~ fe seviyo· rum Hu, be. im hayatımdır ... 

1'tıın 1 anın :zehi ''Şçni seviy9J:Hm; bu benlm 
" dUı ~~~~ k~cağın; ne.{ imdir~ 
~ı-.:~_fena 0~ __.,~ıi• aeviyoı:u111r:.Bubeııim dü. 
itoı~en b.lrk geldi K ştinceındir .. Seni seviyorum; bu 
ı·~ b· ıre b · onu· benim mazimdir.. Seni seviyo
~ ~\1\1~ iJl8an. ~Yıldı. Bir rum bu benim halimdir .. 
~ 1'1... eyı~:~fYalim?e Seni seviyorum, bu benim is· 
ı.~ "ek Canip ~ Munıs, tikbalimdir. Seni seviyorum lbu 

Sarı Mustafa ve ben 
Büyilkadaya. Medih~ ve ~op -

t.an bir iki snnt evvel glt.ınckliğ .. 
miz lfızımdı. 

İçimde bir şUplıe vardı: 
Mediha ile Agop madem.ki Bü. 

yükadayn geleceklerdi; pastacıda 
bulu§tuktıtn 80llra otomobille Be _ 
bek bahçesine gitmekte ne mantı. 
vardı? Meram gezmel~e. bu A
dada kabil değil miydi? Ve hc.m 
daha müsait ve tenha değil mly. 
di ? . .. 

Sa.km Bebekle Agobun bntıına 
bir fellkct gelmesin?. 

O halde, b.i.tlm Adaya onlardan 
bir iki saat evvel gitmckliğimiz 
... e onların gcldıt;ini gördükten 
sonra programımızı yapmnklığımız 
icap etmiyor muydu? 

Vapurdan Adaya çiktikt.an son· 
ra iskele gazinosuna girdik. lc,:er. 
de kenar bir yere oturduk. Mcdi .. 
ha bc>nimle Kfwmı tanıyordu, 1-
mamla Zülfilm.r dn ihtiyar adam. 
lardı. San .Mustafa o vak.it pire 
gibi b:r ndamdı. Vaktiyle hapis.. 
hanci umumide tııınrdığım ve ge<:c 
hırsızlnrmın §Ölıretlilcrinden biri 
olan bu adam, Mediha ile Agobu, 
tilki gibi takip edebilirdi. 

Gerçi gidilecek evin Nlıwn 
caddesinde Madam Marinfn evi ol.. 
duğunu biliyorduk fakat, nerede 
olduğunu bilmiyorduk. Sabah eza. 
nı vaktinde müteaddit kapıları !t8"" 
larnk: 

- Madam Marinüı evt burası 
Jlll ? .. 

Diye aramakta da bittabi doğ • 
ru ve mUmkUn değildi. 
' lmamla Zülfikar çok mütered
ditti, Ziilfikar: 

- Mori vallahi, eaki zaptiye • 
de kırk sene amirlik ctUm. Böy. 
le :iş başıma gelmedi. Ne yapaea .. 
ğız? İster misiniz bizi karakola 
versinler, bir zamanlar amirlik e. 
derken §İmdi ellerimize kelepçe 
vurulsun da mahkemeyi boylrya.. 
lmı. uutu "-~tın Y cana- benim ruhumdur" ... 

· ~illiği ,UŞ bir hü.. Ben aşkı duyma.mı§ &..,'iki ya.. "Kıılepçe,. sözü zaten mtltered.. 
'ı.,0: ~ty lttnar; tnı do1durdu. şamayan ve lbunlarıda.n _ta, h.assüs dit bulunan imamı bü.sbUtün kuı:ı 
''ııi .. - .,.., a sav k d - Jd ,,_ 
... ~. R -~efrer aJJır,o· almayan bir genç ız egı ım.. kulandırdı. Benzi bembeyaz oldu . 
'vıl'()l'd •na r~e, son.. Ben aşkı ilk defa duymuş ve Eliyle sakalını sıvazladı: 
}'~~~;:.. e nonu ilk heyecan devjr}e(ini so~ - Yara.bbi sen bilinsin! ..• de
~ .. llflcı!:ı~. Senin ,,..,,.tn bir mahrumiyetle ya.şayan bır dt, .. Tatlı tatlı bakla.vayı yemenin 

·ctain.:ı ~n d ~ zavallıydım.. . a.c.ı acı bir de üıbetl olsa gerek. 
·&\I n de ·ı· a lerin o· Annemin dudaklarında bır Gerçi hayırlı b1r işe gtrlldl, Aile 

~-= _ç ,.' " • 
1 

ahi imiş dua gibi tekrarlan:ııı sözleri r<r yuvasından kaçarak lı:ocatmıa fha. 
~~ı ~.11di~ırn .. mantik bir <;erçevc içerisinde de- net eden blr kadmm 111 haline 
· "'~toe~az daıı:'1::;~n ge· ğit. yakından ve hakikat olarak set cekile<:ek ... Ma.kaat ve gaye 

tn Vuzuh\ cı.hna Ve duvuyordum.. iyi. Fakat, i.cıln içine "Mari., filin 
~bu·· a atrr· Bak diyordu ~t'CIUİYC ibunlar giriyor. Evinde böyle randevu yap 
~~ ~thiş iti-f ne iÇ""..en söylenmiş aşk nefesle. tıran kadınlar her uoyi gözcı al .. 
~t lefk vq)nı.~~ u. 1 Yap ıidir.. _ mışlardrr, demektir. .Maazallah,., 
~ at b' · rn. Beni "Seni sevi.vorum. Sen ~mm Sirkat fiUine ictisara gelm~ler .. 

~~ "e · •:s&ıvıe k H :ıııa ~t'yt~Pen Canı'p ~~a: güneşimsin., Benim hayatım ın.. .anemizi basıyorlar, !ilan diye 
"Q ı;orrn u.:yı Benim affi<rm .. Bsnirn nıhum· hır yaygara kopanrla.rsa. Billha • 

gelnuycOOk ... • deyip çrkıp gıde -
cekler. 

lJWi do pis boğazdı. He.men 
bahsi yemeğe içmeğc çevirdim: 

- Klzmı, dedim. Yemeği nere .. 
de yiyeceğiz? .• Daha. vapurun ı;cl 
mesine bir buçuk saat var. 

Yemnk söz.Unu işlten imamın 
biraz nerıesl yerine geldi.. Ağzını 
dört elif miktarı açarak: 

- Ya .. ya. •• dedi. Sonra belki 
vaktimiz olmaz. Ehven tarik şim· 
di biraz mideleri tamir et.mele ol.. 
sa. gerektir. 

Zülfika.rt da neoelendirmek li • 
%Dlldı: 

- Hem, de<liı;.1, biralı bir yer 
bulaiım,.. Zilliıkar beyimiz bil'a 
~everler. 

Zaptiyeden pasaportu alc:l*tan 
sonra belki birahanenin yU.zünü 
görmemit olan Zülfikar büyük bir 
iştiyakla: 

- Mori fU Mahmut, vallahi pa. 
ça.cıbaşı olacak adam. Haydi be 
Kawn Hey. Kalkalım buradan. 
Ne oturuyo~ 1ma.m Efendi sen 
bira içmez misin?. 

- Töv-Oe! ... Ulemaya. öyle §CY 
ler yak~ır mı a beyim. Fa.kat pek 
de miltenM1p değilim. Razı hoca
lar öyle şeylerin geldiği eofraya 
dahi oturmazlar. Fakat ben o ka· 
dar derin dilşUnmcm. Biz kamı • 
mızı doyul'\Inn. Siz do istediğinizi 
:iıçerslniz. 

Ben heyecan içindeydim. Ye • 
mek yiyebilecek, bira içebilecek 
halde değildim, 

Kamna bcş Um vererek: 
- Sen Bekir Efendi hazretle.. 

riyle Zülfikar beyi lo'lumtaya gti
~ür. Biz de burada llustafa. c • 
tencliyle oturur blras hasbılıal c -
deriz. Fakat iki saatten ziyade 
kalmayın. 

Hoca: 
- İki eaatlik ne ilimiz var a 

fıWletıöm ? .. Çok çak yanm saat.. 
te gclfriz. 

Dedi ve hep beraber kalkıp git.. 
tiler. 

Gazinoda Sarı :Mustafa ile iki· 
rniı kaldık. Mustafa: 

- Bu mızmız adamları hiç ba.· 
sımıza. musallat etm1yecekt1k, Blz 
birimiz imam olacaktık, blr.bnlz 
muhtar, birim!z de polla. 

- İyi amma, :lfte bir nkaillt çı:. 
karsa, .. kamıanyolacıl&r geldiler,. 
derler, yedl§er sene hapis cesuı 
yeriz. 

- Simdi böyle demesler mi!. 
- Hayır... lıleflele aydmlanır 

ve bir (kadın) meselesi olduğu an 
laŞ'llır. 

Bil'df>nbire Mustafa.: 
- Aman arkar.a bakma! Agop

la .Mediha geçlyorla• ... demes mi 1 
Şnşırdun, arkama da bakama • 

dıın. 
' ~ a~r ith Üı)tü •• To. sun .. Sen her Reys'.n •• Sen her re meramımızı anlatıncaya kadar 
.. ~2lı,1'l~urn ~1 Yap· şeyden de fazla bir şeysin .. Sana rok yoruluruz. Tilki tilki olduğu-
. ltıa d' . ır rakibe ta n.u anlayıncaya kadar nh<J.t elden -·Sahi mi? .• !)l ıkıp pıyorum,.... .d _,A ı~ 

~~L~o~ . Retir- \re bana dönerek: gı e ... uq. Tesadüfe bakınız kt dırn.rda 
•ı~~ erı.r-, b _Aşk yine 0 aşktır Neemiye:. Anladım ki bu i'i kurcn.lndikça büyUk bir ayna amlzydı. G&Unı 
~rellJ?i e U nıasuın Zaman ve hl\diseler onun eşkalı- çc§it çeşit teşrlhlcre yol açıla • aynaya ilişti. Evet. Medfba ile A-

sa ecvdlğim ve takip ettiğim bir 
lradmı başkasının kolunda görmok 
bana büyük bir ıstırap verf_yordu. 

Yarabbi! Hayatta mukaddem • 
tırn bu muydu? 

Sevdiğim vo tnabbild ettiğim 
ko.dını başka.sınm kolunda gör • 
mek ve böyle karşılaşmak ... 

Vapur gelmemişti. Anlaşılan 
rnotörle gelmişlerdi. Bcllı:f de t4 
Bebekten geliyorlardı. Öyle ya ... 
Kendinl en bilyü.k bir banger ola.. 
ra.k ta.kdfm eden Agop efendi sov. 
gili.sinin bir a1'%Usile motör tedarf 
kinden Aciz miydi? 

Mademki bangcrdl. İsterse onu 
Elmahrusa yatı ile getirebilirdi. 

?ı.{u&ta!aya yav~ça: 

- Haydi, talı:lp et. Fakat Wo
rini kaçırırsan vallahi derini yQ _ 
zerim ha! • dedim, 

:Mustafa arkalarından fırladı, 
Artık IJÜphe, zan kahna.nuotı. 

Aynada Medihayı Agobun kolunda 
görmllştlim. Bunun daha acabuı 
var mı? Gördüğüm gölge ve ha. 
yal değildi ya?. Şimdi hemen bir 
otel tedal'iki lılzandr. Beş k.lşiy • 
dik. Sabah oluncaya kndar bir °" 
telde kalmak; ortalık aydınlan • 
diktan sonra oteJden çıkarak Mari 
ııannnm devlethanei ;iffetvesime.. 
ferine (!) gitmek icap ediyol'du. 

lskele gazinosunun civarında bir 
ka.ç otel var. K9.zmı, Hoca, Zülfi. 
ur lokantadan gelinceye kadar 
ben de "Bilyilkadıı,, otelinde ik! 
oda kiraln.dmı. 

Evveli lokantaya gidenler gcı.. 
diler. Be§ .dakika sonra dn Sarı 
Mulitafa görtindil. 

- Ne yaptm Mustafa, takip e
debilc:lin mi?. 

Diye sordum. 
- Elimden kuş 0188. ll~r mı? 

• diye cevap verdi, Yokuşta bal· 
tonlu kilçük bir ev ..• Eğer ben bu 
evi evvelce gönnüt ve kejf etmls 
0ı..aydım, hiç bu mrzmız heriflere 

- Ben o fikirde değilim Mus • 
tnfn, • dedlnı... Filvaki 1>cnin dc
d.iğiıı de olurdu. Fakat ka~unıy,. 
da nihayet bir kadın var. MCinur. 
lıır geldi fiUln deseler ya hiç kortt 
maz, ya derakap bWm olduğumu. 
zu anlar. Fakat öyle gecenin kn· 
ranlığınüa. başı kUIAhlr eli sUiı.lılı 
balkondan girmek, eşklya gibi kn. 
pryı açmak, bıçakla, karna ile zor
lamak bir kadmm nefretini mucip 
olan ahvalaendir Ya fazlıı korkar 
da bir tıırafına birdenbire bir §OY 
O]Ul'l!la? ••• 

- Ba.bamızm km değil ya, .. 
Kavgad~ yumruk dilştınUIUr mil!. 

- l.YJ ••• Sonra biz de dört be 
eritek bir iradına fenalık Y&JD!UI 
o~duğwı:ıuzdan dolayı ift.llıar ede • 
nz değil mi? .. - ..... 

Hep beraber ot.ele girdik. 
Yemek yemeği unutmuİtum. 

Fakat zaten at,"rzmıdan lokma ge.. 
ı;ecek halde değildi. 

Saat elimde, ndcta da.klkalan 
sayıyorum. 

- Şimdi muhakkak odaların • 
da ..• 

Şimdi yemek yiyorlar 
Şimdi başb~a mehtap seyredi. 

yorlar. 
Şimdi karyola.lan hazırlanıyor 
Şimdi soyunuywlar • 
Şimdi. •• 
Şimdi. •• 
Simdi. •• 
Bitecek bir tsf.noa.p mıydı lhu~ 

"'Şimdi" ler sıralandıkça kalbi~ 
çarpıyordu. Çok sevdll'1 nl'lnnlısı· 
~ başkaııma teri<etmı~ hetba.bt 
bir genç gibi ezim ezim eziliyor • 
dum ... Evet, oimdi, şimdi, j!imdi, .• 
Sabah olmıyacak!. $a'kalırnı el'me 
aldım. Feci bir hu!yuya dalmr,,tnn.; 
Karşıda bir evde graı,no!on çalı 
YOl'lardı: • 

''Uslan ey clll, uı;lan artdr, 
:ihtiyar olmaktasın. •• ,. 

J Devi~• Oemiryollara ve Limanlan ltlctme 
Umum idaresi ilanları --

Muhammen bedel! (208•) llrtl ol&D 282 metre muht.e.ıff ebatta 2 kal 
yeraltı kabloııı <KBA) 3.9.9'1 Ç&rfambe. gilnU 1&&t '(H) Oil c.'l6rtte Ha~ 
paşada gar binası da.hlllndekl 1'omlayon tara.tuıdan -pazarlık UIUl1le .. ~ 
aımacaktır" 

Bu 1Jt glrmek 11Uyenler1n ~8.J.2) lira (60) .kurugluk katı teminat .., ka,. 
nun uyln ettiği veaaikle birlikte pas arlık gl:ınü eaa.Une kndar komUı)'ona 
muracutıan l&zımdır. 

Bu ır alt şartJJameJe.r kom1sy~ paraaız olarak da-"--~-.._ 1.....,) 
••• ö·~~A-

.Muhammt14 btdel, .muvakkat teminat Ye xniktan apğıda Jazdı lld H.tte 
nıL·htevlyalı cam kereste 11 . .9.WJ. Pf"l'lembe güntı aa.at 13 ten lt'baren mra,. 
•ile .,.e kapalı nrt ım•lll ile Anllıı"'a.-\:ı idare blnaamda tJn 

Bu i~e glrmo:k {sti)'E-nlerin .ustesı blzasmda _,,,
1 

• ..... '""~1_,~ma .. c ... a ... kt.ır. 
.J- I mu•&&:::&t teminat fJe 

kanunun ta~n ettiği "VeJikalan •e t.ekltfıerbıl aynı gün aat H ek kadar ko
misyon relsılğllıo verme.eri llzmıdır. 

fJartnameler tlOO) lruruş mu.-.abClnde tc.'larenı.n Ank Eaki•A'-•• Bay 
darpa§& ve tzmlr vczııclt-rlnde ~tılmaktacıır. ara, ~· • 

u.stc Mtktan lmnı Muhammen KUTa.kkat 

1 
2 

978.•00 m 3 
400 m3 

Bedeli temmatı 
çam kereate 58704 lira 4185.20 lira 
çenı kereste 24000 t80I\ nin ~tınescydi ni değiştiree de ruhunu boza. cak ve niha_yet imamla Zillfikar: gop kol kola geçiyorlardı. Kalblm 

~ ına katıJı mnz.. (Deunmt t.ıar) - Yapamıyacağrz, elimizden çarptı. Benim tertibe.tmıla &. ol- (7497) 

· ~i~.h~\l~k~o ~~;;~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~;~~!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;~~;;~~~~;;~;;;;;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!~~ 
" 

" 'itle f §Urla b•ı • . • d 1 b ·m metcrul im h "ll'&tt • '-ılil .. .. rıncı ağırla!bğını hiaaec.ıiyor unı. e enı •- 0 amın fa a hediye etmitler. lıte, 
'-. ~ ij~Ütıtij~·~ulıne • Feyzullah benim gecikmem • manası yoktur. Hey gidi kah Niğholuda dokuz ay koynum 

~ ~~'İ '!1tta u karııı den iıtif ade ederek öne ıeç- pe dünya .• elimde, koynum. da beslediğim Martacıfnn 
'Jt~dl ~ lllelllnun ti da beslediğim konca kimlere bak şimdi kimlerin koynuna 

"- d t~ k 'allı Cül. · _ F eyzullahın bugünler • nasip oldu? ! giriyor! 
I' ~lt et~~anıın di. de her cihetten talii var. Halil hayretini gızliyeme • Halil bu vakadar. müteea-

f ~~ •ı, Alla.ha Hem yarıtta bTrnciliği kazan eli: sir olmuştu. 
ih-Uat~~· dı. Hem de paditahın en gü. ~~azan: /akender f ". SERTELU - Ne diyorsun? onu koy - içiyorlardı 

~~ ~~., dt.-~. Yan!ta. zel gözdeıini .... . , 114 • nunda mı besledin sen? Rüstemin içinde bir JÜP-
~~ 1ltillc· gıldi. Gül Oteden bir ıeı yi.ıkseldı: Rüa\em kısaca hakikati hesi vardı: Paditah çok ıev-

lti'l l\llliır' aeliıine de - Padiş&h bu kadar çok fer hazl1'1ığındar. haberin Bunu naarl anlamalı? anlattı: diği Maı>Layı, Feyzullah aibi, 
l\"t ~ilde 'a. sevdiği Martayı Feyzullaha yok mu aenin? Rüstemin yanı batında .... - - Ben Niğboluda iken iyi ata binmekten batka bir 
\'tı~)ord:•~etrıe ar. nuıl verdi, bilmem? Bu ha .. Rüstem cevap vermedi. turan arkadaıı Haiil itin far- Marta benim elime esir düt : meziyeti olmıyan aoama ver-
f' ti t otcı\l d b. diseye herkes gibi ben def&· Kendi kendine: kına vardı: müıtü. KDale muhafızı olan mez •.. 
~~~ 1~lta:.ıed~ u Yuıı. fıyorum doğrusu. - Bunlar uydurma şeyler. - Haydi, <lütünceyi hı • amcam oğan bey onu bana Diyor ve buna inanmıyor. 
~td~~di u? Rüstem birdenbire ,atala. Bu öğünmcleri bu masalları, rak ! Paditah vergisine itiraz baiıtlamııtı. Martayı o za • du. . 
~ ~·· ~t ıtl ... Allah dı: çok dinledim ben... edilmez.. Feyzullah zaten man delice sevmittim. Düğün gecesi çok neteb ve 

llıaı it ~"Palılll., ,na. - Ne diyorsun be? padi • Diye mırıldanarnl içki ka. güzel, çirkin arayan bir genç - Sonra neden ayrıldın? heyecanlı geçiyordu. 
'll~'lnn ~· d tah k ç defa iıtechğim halde dehine sarıldı. det:H. Taliine boyur• iğerek - Ben ayrılmadım. Hadi. Sarhot olmaia bqlıyan 

lt.,t birinci n e bana vermediği bir kadını Feyzullnh bu ıırada diğer yüzünü henüz dikiu:tle bile ıeler, tesadüfler a·nrdı bizi. miıafirlerde-.ı bir çofuı 
--~'h..t ae • Feyzullaha verirmi? misafirlerle konu~uyordu. görmediği karısile mesut ol- Kale civarında bir keıfe çık. - Yata Feyzullah ••• 

•? hi kııra.k - Bu it belli olmaz asla- Rüstem birdenbir<' sarhoı masmı diliyelim. Başkaları • mıştmı .• Düşman eline diit • - Taliin varmıı. koca 
~~ tQ~ t \iirıu ~a lllı, nım ! Eıref ıaatine raıtla • olmağa başlamıştı. Kafası • nm karısından sana ne?! tüm .. Bir ay kadar eıir kal - aslan f · 
'hy,et&ıı aya• mıttır •. vermittir. Hempa. nın içine bir şüphe ginniıti: Rüstem içini çekti: dmı. Sonra kurtulup döndüm - Bu devlet ku§u herke· 
~ h._ ettiın. diphın bü\ün gözdelerini da Acaba, bu delikanlının söv • - Evet; doğru söylüyor. ama, o zamana kadar beni sin omuzuna konmaz .•• 
~·~ .. iıttıimı aöylüyorlar. Yeni se ledikleri gerçek mi? 8W1 Halil! batkeımın karui. öldü ıa~ıılar . .Martayı padi (Deoomı t"rr• > 
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Osmanlı Padlşab· 
larıaıa şiirleri ••• 

(Ba.5 tarafı S üncüde) 
Gô erimden alnlı dcrlJafnr ~ibi 

J!Ô.'fım benim. 
Dostlar, çok nesııc ~ördi< ıoı_ 

nıadık başım benim. 

l{ANU:\'t SÜT..EY;\lAı ~ 

Osmanlı imparatorlu.~nun en 
parlak devrini temsil. Avrupalı. 
larm ''Muhtesem'' unvanını ver
diklerı bu hükümdar, yarım asra 
yakın saltanat sürmüştü. Saray 
entrikalarına alet olarak ellerini 
ki yetişmiş oğlunun ve torunla. 
rının ksıniyle bulamıştı; fakat 
'Muhibbi" takma adiyle yazdığı 
şiirlerde de çok hassas bir ruh 
sahibi olduğunu göstermişti. Şi
irler: "Muhibbi divanı' adı ile 
toplanmış, basılmıştır. 

BEYiTLER: 

Setiri miilkii 

Beni zfociri 

hüsn iizrc seni 
ol ki emir et.U, 

aşlmıla kapımda 
bir esir elti I 

Bend eı/lc dili ziilfiine divane 
gcre~e. 

Yak cwıımı 1'uhsarına pervci•ıe 
qerekse. 

BiR GAZELDEN: 

Gördüler bd~wıı yaı'in eşiği 
ta.snıda, 

Dcclil.cr ıtlu saadet varmı~ 
bôsında. 

Bir na.zarla nfoe bin cişıkı ·bican 
eyler, 

No ocap hassa var kirpiğiyle 
T:a.Jtn ifrı. 

Bilnıeyüp halimi cevre)'ler i.~c ı 
olmaz acep. 

Tıfıldır scvdiccqinı oniiç '1/0-

şmila. 

BI R GAZELDEN BI R BEY lT: 

llalk içinde muteber bir tıesııe 
11ok devlet gibi, 

Olmaıta dovlct cihanda bir 
nefes sılı.hat gibi. 

JIV'fi'RED: 

Va'dei vasl eyledi çünkirn hfae 
canamnıız. 

Eıı cecl, bir d.em tcuukk11/ 
eyle, alma cıınımı::? 

R.E.KOÇU 

2SAGUSTOS...., 

',,HABER" Gazetesi,~
1

:-ı B-EL~SOGUKLUG 
Birkaç gön içinde yepyeni, alAka 
uyandırıcı bir esere daba ba,11yor 

Büyü ve Büyücüler 
MEŞRU.R BfJT'fıefJ ÇINOIRAKLI 
ROCANIN BATIRALABI 

Bu büj•ü].,; ( .- r (, b ;.a.1)2anl~r,. !st~n'IJ;!l~~t .~ii11üoüliik_~e~i 
kudretiyle sarsan Hocamn san atının tÇIJUZUfiu ortaya dökul 
düğilnü görecek ve büyüye ~ii~iiciilere. ~~n~,~~!' ::avall~~m! 

saflıklarwdan nasıl ıstıfade cttıgım ogrcnccc7..sım::. 

HABER ~azetesinin bir kaç gün İçinde baş
layacağı bu eserden şu parçayı okuyunuz: 

"Jleııuı otu;r lBt:mda mnht.tıris, tatmin ~ie blr olgun kadmm 
ı3tih 11 gıCJklayıııı yaı ru gtivercio yapılr elini, elim~ eıirdlıu, ~.evirdim, 

ıonra bsk15lanmı mornkln dudak kıpı rdanrl!ınu beklı.} en ka.ılınm go:c. bebek. 

lcrlntt ır.tnln) arak 5~ itındim: 

- B•• güze! el, eı.h.1 bir kan lclit't!i ta:ııyor. 

Hastalığı • Tarif • rooavı ve tutulmamak ~areleri, 
Cafer Tayyar 

iN Ki LAP KIT ABEVI 

~ 
lııııil!!ll!Nll~m~~~:=:~~~ 

aynı yerde çalışma}( ııJlllf 
maktadırlar. Apartlll'le.ıı ~ 
yapabilirler veya bir dO Y' 
çall§&b!lirler. A1aturk8 ~CJ.l 
ıer. Çocukları yoktur. < 

{ Gaze •ytaamaa 
batlık yanmdald tarih çerçeveat im 
ponoyla blrUkt.e ı-önderlleoek) 
EVLENME TEKLİFLERi. lŞ ARA· 
MA, iŞ VERME, ALDL SATIM 
&1bl Ucarf malı.Jyetl bala otmıyau kU. 
Çük ilAııh.r p&rUIZ neoroluDur. 

Evlenme teklifleri 
* lstanbula yakın, demtryolu üze • 

rinde elektriği olan vo meşhur bir su
yu bulunan bir kasabada oturan 30 
yaşında 170 boyunda 7-1 kJ!o, vücutça 
hiçbir Arızası bulunmıyan ayda 60 
il ragellri olan bir bay, 17.20 yaşında 
sarışın bir kızla evlenmek istemekte. 
dir. (A.Ö.) remzine müracaat • 304 

* Ya, 27, boy 164, kilo 30. serbest 
meslekten, ayda net 60 lil'a alan bir 
bay, az çok tahsil gönnilg, ev lf!leıin-
den anla.yan, mUmkiln .nertebc zayır 
ve 28 ya§lnı aşkm olmıyar. bir bayan. 
la evlenmek istemektedir (Tunç 2) 
remzine müracaat • 805 

mnracaat. ııı 
• TUrkçe. transır.c&• 

tercümeye va.kıt yazı ıı:ı 
masmı ve muhasebe bil~ 
müessesede çalt§aD bf!' et 
ten sonra birkaç saat __;tıı 
bir iş aramaktadır. seyw-., 
tan HU.seyin adresıne Y 

• Fransız mektebi 0~b& 
mezun, daktilo bilen bl~. 
maktadır. Türkçeal ıyi 
remzine müracaat. 

Mütefferrık ,., .. 
lKt GE1'Ç RAYA'N ~G 

Kndııı ndetA yerinden ıuçrar gibl urperlşl~ lmuıldadı. De\<am ettim: 
_ <tüzclliğ: l:ndaı tıaln, ıuyLe• bir el bu. l'a:U çi1ci&iude bug\ıne ka.• 

<lnr tlcı-nm eden l'nrhklrk .}akrnd.ı bir karartı llo yer d"ğl5tlri,ror. Sen,• 
1 bir ıenm işine fikir bağlamış.sw.. Ama bu na felAket gcttreoeı. ••• • Yq 32, kumral, uzurı boylu, Av. 

rupada s-Uzel .!antlar tahRU etml§, ay. 
lık ı;cliri 250 lıra olan bir bay; 25 ya_ 
şından yukarı oımıya.n ı;Uzel, iyi ter. 
biye görmO~ ve bir sar.atkan anla • 
yacak mizaçta bir ı;enç kızla evlen. 

• Pro!ruıör Zati S~ 
sahnede hizmet etınel< l fili' 
bayana ihtiyaç "ardJJ'· 1 

Yatı.J bilinde ve hariçte 8C ~ 
serbestiyi balz bulUJllll 

A fyonkarahisar Belediye Reisliğinden: • 
AşagıtJa cinsi '"<' miktarları ).Uıl • .sıhhi malzemeye talip Ç!kmadığmdan 

1~.S.941 tarihinden ıtıbarcn ıo gün müddetle temdit edntnişUr. 
İhalcs: ~0.8.El41 ~ume günü "ant 15 de belediye encUmcn. huzunında 

cra cdileLcktlr 
ŞnrUannı ""saır .i:ıısusatmı ö:ıenmek il!tiycnler her,Un belediyeye mu. 

ra.caa.tıa u~rcnehl•:ııer. Tallplertl ihale gUnti kendileri bizzat bulunabilecek. 
!eri gibi posta ile teklif meJ{tubu &i>ndcrebillrler ve bu suretle d:slltmeye iş. 
tırak eJcbillıJcr. 

Talıplerin beli; gUn ve saatte encUmeni bcılediyeye müracaat etmeleri 
lıtı:ı olunur (':·l65, 

Adet Cınsı 

2 Forsepls taı;mlye 

l B. AzJyatrtp. 
2 Emmct iğnesi 
2 Reverden iğnesi 

12 adi sUtilr iğnesi 
l Poste dlğntllc 
S Göbek pensi <Kohcr) 
2 Göbek ınakaıı 
2 
2 
2 
2 

Acil makas 
Pens mUzo 
Rahim "Pllnsuman penıti 
Adi pansuman pensi 

Adet 
l 
l 
2 
2 
s 
8 
2 

10 
10 

" ' 1 

Cinsi 
Buyljavar 
Teriio.si!onlıı lavabo 
Doğum karyolası 

Kordon koracaı 
Büyük emay kUvet 

., .. Silponı 
camlı alft.t dolabı 
Hasta muşamba.sJ 
Çocuk mu~ambasr 
Çift uzun kollu kaucuk eldiven 
Kısa kollu kauçuk eldiven 
Hasta adabuı "doğum odasın. 
dan yat.ata nakil için. 

Elini bırakıriu•n t_oıdum: 
- Bu kı7 senin nen'.' 
Kadının tltffk ec!!i kekeledi: 
- Ö7.k!7tm.. 
•ttrazı ba tırdım: 
- Yalan 15ôyl11~·or lifi •• Bu llt'nln kızın defil... Onu betkaiarma anlat 

son.. Bize yıılan t•lıruu:. 

Kad:!ı &iizlcrlyle ynlvararal. halTet içinde..,.., 

(i] s. 111 

HABER GAZETESl BUGÜNLERDE AVRICA 

POLONYAYI 
SA AN TANKLAR 
Adını taşıyan ve bu harbe iştirak eden Al
man subaylarının ani attıkları harp sal hala· 
rnı neşre başlıyacaktır. 

n:ıek istemektedir. Açık a..ıre.s: Beyot. 
ıu Polonya sokağı Suzan apartımanı 
26. s. Erhun • 302 

• Yq 24. Boy 163, kılo 58. Ortadan 
uzunca mtitcna.ııip vilcuUc, ~yi ve te. 
miz bir aile km yUkaek tcı.hsU gör. 
mnu. 26.;35 yaşlarında eşini geçindi -
recek kadar ma&§I olan bir bayl.B. ev. 
lemnek ~mektedir. (7) remzine mıı.. 
racaat • 803 

lı oe ifçi arayanlar: 
• Tecrübeli, iyi fran.aızca bllir bir 

:rtırk mllrebbiyesi yen! 1oğm.U§ çocuk 
veya 3 yaşmdan yukan oocuğa bak • 
mak tııtemektedir. TB§l'&ya gider. 8 
)'&§Iİıdan bllyUk çocuk olu1'1!8. birden 
tazlasile de uğr&§abillr: Bakırköy 

Hüsreviye sokağı 8 numarada bayan 
Makbuleye mUracaat • 

• 21 yaııında karakter 89.hlbl bir 
genç, resmt ve huausı dairelerde it a. 
ramaktadır. au mOee.seselerde salAbJ. 

dır. Mektuplarında ~~d,ıf 
tahsil derecPlerJnl ~ll•rU' 
Sungur) adma fotos•;ı,uı 
mlze göndermeJcrı. l ... 

""it'"' yanların totoğraf18• • 

Aldırınız;: 1,-ıP 
Ap.fıda nım~ 

lmyucuJarmuzm ~ 
IIH!kmplan ıdareJıall~~ 
Jan rlahU) bergün dfJP 
kadar veya aat 11 

malan rica oıunur. :-eJl) ..& 

(R.a.J,ıa) ( B .K.) ( se~) ~~ 
aziye ,,.. , (H.N.B.) (Riy d11l) 1 < 

(Nevin 23) '(Şair ka ı 
{22 NeclA.) (22 çaY~t1ııtll ) 
(Riyaziyl') (F.s.V.) ( ~ 
ı Talih 19) (Muğ !lli) 

----------~------

2 
8 
l 

Spcc;ılum 

Pansuman kutusı. 
Otaklnv 

ı 

2 
\O 

4 

Sedye 
tstatfskop •----------------------------'/ yet sahibi ve babalık yapacak bir~ ıs.o~ Radyo cu 

, . ., tango 
orkestra ı 

18.80 Serbeet 

Jıotanbııl dorrhuıı-iı len- n)("mtırhı • 
~undan: 

Paraya çevrilmesine Jrarar \"erilen 
buz dolabı ıskrmlc vcsalr buna mil • 
ma.sll hane eısyasının birinci açık art. 
tırma111 8 D 04 ı tarıhlnc tesadlif eden 
c;a~amba gllnU saat onda Beyoğlunda 

Çocuk karyola81 
Si.irme lAzımlık 

-
OOK'l'OH 

Fahri Celal 
Sinir hastalıkları 

teda'ris1. Cağaloğhı 

kar§W. !''o, 21. 

Hacımansur hanımoğlu ıoka~mda 

9~-2 No. lı Şirin Apartımsnın 2 No. lı 

dairesinde yapılacak ve arttırmanın 
yüzde beşini bulmadığı surette 2 inci 
arttırmasının 6.9.941 tarihine tesadUf 
eden cumartesi günü aynı mahal ve 
saatte ynpııactttf l!An olunur. 

................. -....... 
"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazlları 

Uerkp• kendi tmystmı yaoar - HikAyeler - BEKİR 

SITKJ K.UN'J 

Seni Seviyorum - Roman - BUBHA.N BURÇAK 
20 Dersi# Gazetccliik - SEB1L ALTUG 
r.ıec:lll'J Meb'uııaıı. 1&'7'1 • :tW.i - RAKKJ TARIK. us 
Cçüncü Sultan Ml'!ıuıedln S'ınnet Düğünü - JltUU URA~ 
Keııdl kendine 1000 kelime tle Gtreticl - Fl'anstzca kitab• 
Kendi lu•nd!nt ıooo kelime Ue öğretici - Almaıı~ kitabı 

H.cndi 1.-enttinc 1000 kellmc Ut: oğretlcl - lnrll.lue kitab• 
AskerJ Kamus - SALAıL\'.i.'TlN Kİi' 
Haya.1 mı bu - Rcım&n - BASAN RASiM US 

50 
25 

800 

IO 

!50 
ıöo 

tm 6ne süreceği her tartı kabule a • 
rnadedir. Şimdiye kadar bJmaye ed• 
cek hiçbir kimsesi bulunmadığı fçln 
esaslı bir f&ı tutamamıııtır. Her l;,e ka. 
b!llyetıi olduğunda §{lphest yoktur 
(Ölmez 4() remzine müracaat • 

•Almanca bilen yüksek t.aMiJ ta • 
tabc.sl fizik, riyaziye &lmıuıca dersleri 
verir. (H.N.E.) remzlne mOracaat. 
•Türkçe~ transızcayı mUkemmeJ 

ollen genç bir bayan sabah veya 6ğle. 
den sonralan tercüme Lolerinde çaJ11-
rnak llzere iş aramaktadır. Almanca 
dan tercUmeler de yapabUlr. <R.B.T.) 
remzine müracaat. 

• Lt~ mezunu, Anadoıulu. çal!§ 
kan, dU:rü.st, cldd1 almanca ve blraı 

daktilo b!Jen 18 yaşında bir genç iş 

aramaktadır. Hususı olarak ortamek. 
tep va UBe ta.ıebes'.ne aııeıeri yanm. 
da az blr UcreUe riyaziye. fizik ve 
almanca dersleri verebilir. (İ.K.E.) 

10 daldkll 

18..tO Pl~ a."8 
5a.rkılıın 

19.00 Korııı:şrnA 
(Dcrtı~meı 

Saati 
19.15 Ra<J~o ca:r. 

ve Tango 
nrkf'l'ltra ı 

iP.Sil Ajan" 
lfl.Ui \'ıırttan 

~ler 

r~ Fatih Asker ' 
sinden : 10111rııı 

337 doğ~Jll "'ıJ't~ 
ma müddetı AS '"1'' eee,.. 

1 urt\ıye Cumhurıyet .1erkez Bankası 23 / 8 11941 
remzine mllracaat. 

~aziyefi • Bir lise oı:ıuncu sınıf talebesi taW 

yetinde sona er bıJ J . 
doğumlular ve ljb1 

larla muameleye fı"P 
AK T t F 

Kaaa: 
A.Jtı:ıı. S&tl Ktını:r&m 72.601,628 
Ba.nknoı 

Utaklılr 

lhhUdflld 1'fo)ıablrln ı 

l'Urk ~lraaı 

l:lartçt<ekı lılu.Jıabtrler : 

• • 

4Jtm: ~Aft KilO!n'&m 10.853,516 
A.ltmıı tahYtll ublı Mrtıuı d& 

Diğer 1öYizıer ~ oorçtu Blirtnr 
baklyelen 

Oas.loe l'allntıen : 
Deruııt• ~Uerı ı ... rak aa.kcttye 
U!lıılıfı 
Kanun~ 6 · 8 maddelel1lı• t.Yfl· 
kail Huıi.M tar&tnıd&n .aJd 
t.edlyat 

... eda, (.JG&dam 1 

T!c&J1 Senedat 

• 

• 
FA.bam " taı.ril&t c6r.dlııu ı 
"ıeru.IJte edlleıı eTnLkı ıı&kdl· 

veı:W:ı ıta l"§tltfı Nlı&m ,.. 
t&b rtllt iti b&r'I lr.rymetlı 

8erbes1 ır.Jıam " Tah.n&t ı 

A•U' ' r ı 

A.Jtm ,.. dl!Yiz Qzerine nana . 
~h'rilt.t Qzer:tne an.u • 

• 
• 

Baz:ln~yı kma l'ad ••&Dil . • • 
Ba.zl.ne1'1 lll!IO No. kaıııma c6N 
'çılu aıtm karJı1ıkır anu • 
lll911t'larlu. 
vea·us. • • • 

• • 
e 

• 
• 

• 
• 

' 

102,124.217,77 
20.727.673,-

588.524,39 

1.395.780,57 

H.563.040,01 

46.663.666,39 

21.ssa.011,-

272.166.296,39 

~.446.161,93 

s.aıo.z,s.ıo 

4.948,64 
8.132,879,48 

167.500.000,-

• 'l'JI"--· ı• .... 

Lira 

123.440.115,16 

1.30:>. 780,5 7 

61.226.715,40 

1a;.os:ı;.5s2.-

53.756.<t07,12 

170.637.328,12 
•.500.000,-
7.688.909,27 

P.AS1F. 
Sann&~ 
llltıyat ._... • 

A.d2 ,,. tuk&l&de • 
Elı.ıauaf . • 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

fdH1l14elıd llenlı:ııotlu ı 

Den.ıhM edilen rrralc ııakd11'1 

Kanunun 8 • 1 inci maddelertne 
~rltkaıı ElaJılıM taratmdu q)d 

tedJyat • • 
Deruhte edil• •VT"&m oalı:dlye 

a&klyNI • 
KaroıJığJ tamamen altm oıl&rak 

•llveten ted&"1lle vazedllea 
Ree.alı:ont multablll Ubeter ı.edL 

~ ..... 
Hazineye yap ~ n alhn karfı1ık1J 

avaruı mukabllıl 8902 No.b kanun 
mucibince 81.veteJı teda.Wı n· 
ıedllen • • • • • 

IDJVDUAT: 
....... , Uram: 

~22.019,15 

6.000.000,-

\5S.74BJı63, 

21.688.011.-

137.065.552,-

17.000.000.-

250.000.000 .... 

A.O()ci.IJOO,-

S4.111.103,9J 
4.ltm: sa.n Knoeram s11,100 1.233.782,03 -------ss:ıo No. ıranuna gOre HU!aeye 
~lan anm mukatıDJ ....,dl olu-
uaıı &Jtmıar: 

il.ti Klloeram 
Dlm TaalllaMMı : 

55.541,0JO __ 1_s_.1_2_4._11)_1_,o_o 

A.Jtma tahvili ltabil d6'riılleı 

Dlter döTtzler " aıae&kl:ı O 
rtn~ bakiyeleri • • • • • 

• • • • • • • 
31.029.49!,52 

Tektbı 

15.000.000,-: 

1S,S22.ol9,10 

mOddetince çalı!fmak iM.emektedir 
Kefil de gösterebilir. (Cebir) remzi 
ne müracaat. 

• Lise talebesine tUrkçe, transızca 

ve kUlttir denıleri ile orta •r Uk mek 
tep talebelerine ner den verilir. 
{B.N.ş. remzine milracaa.t 

• 1323 doğumlu, İnebelulu, okw 
Y.az&r dört nlitualu bir all~ reisi ken. 
distnl geçindirecek herhangi bir ı,, a. 
ramaktadır. tstıyenlcrln: Balat tpek 
çayevtnde İnebolulu Salihcığlu SaıU> 
G!llere mUracaatıan. 

• 29 yqmda BekAr, askerlikle aıA.. 
kası olmryan yeni •e eski yazılan bL 
len btr genç her ne olursa olsun bir 
iş aramaktadJT. (B.8.) remzine mu. 
,.acaat. 

• Mail vaziyetinin boZukluğu yU 
zünden bu sene tah8iliı:ıe ddvam ede. 
memek zaruretinde bulunan bir genç 
herhangi bir mOesııesede tş aramak • 

'9Vl65.552,- tadrr. {F. Yazıcıoğlu) ~mzlne mnra. 
caaL 

Sti.344.885.94 

78.1~.167,90 

31.029:491,52 

110.491.2i7,52 

• 24 yaşında bir bayan bir dUkkAn. 
da aatJctlık işi aramaktadır. TtlrkQe 
transxzca, rumca '>kur ya.zar. ( Mlmo. 
za) remzine müracaat. 

• Yalnız, iyi b!r atıeye mensup bil. 
gill, orta ya§lı bir kadm, doktor :rıua. 
yenehanesinde ça.II§mak veya yalnu 
blr adama bakmak lstemckteı!ir. tetı. 
yenlerin blr mektupla ~ton numıı. 
ralaruu veya adrestertnJ (N.X) rem. 
~ine bildirmeleri. • 278 

• U.O mezunu biraz tran.azca blleıı 
bir genç u bir ücretle çıt.lqm•k fat& 
mektedir. Be§lktq TUrk Ali mahal. 
leal Lo§babçe llOka#J ınmıara 28, Nec. 
det.adı:na m~ 

• Ellarlnden it ıeMn bir ~oca 

.,,,.r 
lar bu zaman utd" 
lamaları'nı 1İp oı' 
takdirde yok 11 rııt 
muamelesine mı. 
ları ilan olunur· ,1. 

" -iç 'şıı.,etl 
Be,yogJu Yerli /U• 1ıııt" 
ı - Mükellef ~b~O· 'J 

oğlu Ali. Doğumu; 
2

()61 
1 

Nabli8 Sicil No. cSS -r&ttı 
2 - Yedek pJyado ~ , 

abiclin oğlu Ccva t l'e ıııı:J' 
818, mcmlcketl: tsts J 
(15460). 'ftt':ı~ 

3 - Yedek TopÇılSicil zJ 
oğlu Ahmet Tabir. ıI 'jft,.t 

4 - Emekli 7. sııı ~p 
·raılt oğlu Mahınutrzl!l~· :ıl 
291, .Memleketi: ıa; ~ 
(325-26). ıf!ııııtı ~ 

:s _ Milkellef vellııı 
NecaU oğlu lt~ua.t t,ıli_ fi 
(36228). ueıı sıı-.ı;ı 

Yukarda itln ed rı ti" -
memurların dururrı1;11ııe1' 
lizcre (Çok Acele) 
etmeleri na.n olun~·, .,,lif, 
' "' ~. 11' şo j41", 
Oskıidar Askeri dŞ şe' ,-J 
Refah vapurun ,,.t "" 

dildi ..... ~ 
eden deniz ge ere"',,,~ 
Alinin ailesi olUP g ~1 

_..ınde 
Sellmsız cadd=-)!~ 
rckse Alemdar oıtııl' ~;lj 
mahalle!!i TUrbe s etP"""// 
termi§ olduğU fk8Jl'l sŞ tJJ. f 
:nuya.n ailesinin rıı9 tltr' 
pılmak UzerC c1erıısl # 
allan ııızwnu JIA.P 


