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27 Ağustos 
~~arp malOlleri Atatürk 
~ıtına bir çelenk koydular 

"l"lilt 
26 A.ğ aarertn:ıızı hıı.zırlayı;.n be.' gün, tarihimizin mukaddes günle· 
~ taı0ıllstos gıınu ba§laya:ı bUyilk taarruz beş gün glb. kısa blı· zıı. 

' !tel ın en aıUthiB ho.rbınl yaratmış ve Türk milletinin lstlkltıt ' 
tutu er Yaratabllcccğ1.ıı, ve o bUyUk m!1lell idare edcnlcr!n dchfl. 
~ h 

11 
c!Unyn!'P. fBbat ctmır.tl 

""tiUıı ~ 
-ı..~ · loa ve onu takip cc.en günler, Türk askerinin, Tılrk kuman
~ve 
't"tıı c..:ı,ar: idare d".l şeflerin en mUşkUl ve hattA "lmlttınsız., 

~"' •artla<""'"''""' lariho "' çotin lmUhonlan v""'klori 

~ ·~,... • f TlP'l•nmt ~11 /, .,;; il rln ) 
' o ..... .,,... ................. . 

~e nıüstah- 1 Alman tevkalade 
Silleri ve tebliği 

~tnuk fiyatı Von kleis'in y 
~~,~an: -~.sı~1_us Zırhlı 

' 
111

de uzüm 1ncır ve 

~~)'e~ illeri 8,5 :nu~:on ll· ordusu 
lı.' e &.ralamıda bır a.
. l~ ri birliği te~kll et-

~~ bin mü tahsili içe. o·ınyeper Rovsk ~ '1t. !ııı "~uz kooperatlfl bir- • 

~~~~eıı~e;~::~ köprübaşı ve şehri-
~' btUı J saha.~ma u-

~ ~~Üı~~~ ~~~5!~~ ni işgal etti 
~ en hemen bütün Ege 
~ bit )'al'l!ıdır. Geçen st'.ne a
,, llıflyon lira Ur buak· 

~ ~ ııı~hatlnden i dfade ede· 
'-teı.ıılt te3ekklUtln iş yerJe· 
\~ Ve ~ sene gibi kısa 
~ ~~ lthıh de elde edilen mu
,~~ aldkaten milli istlh
~ lılt t bakmıındao lftlha
~ derecede olduğunu 

~ler111 sab~ kooperatif· 
:\' l>~e&melerlnde büyük 
~ObnakJa beraber ısatrs kallteoe muhtelif S ~ ~lnıMı w 11e.r mlls· 

\.~,. 1, lhah ulünU mttmktln S'f' '-'il r Yilkse« bir flyatla 
.~ t.e.nAytı bulunması ve S ~ ""'el kendi malmı sat. 
~~~ ~~t hislerine kapıl. 

. t rUği ter;killnJ wrlup 
~~~ lnclr, pamuk mfuı· 
~~·§kooperatifini orga-
~~ &ıaaı arasmda bu ne
'' ~ t.ler ve anlaşmadık
~"' meydan venncmek 
~ 11ı~~s11Uer bulmu lar, böy. 
,,, htr elcettnıızın i tlhsaJ ha· 
'~f.araft.a imtisal nümu· 
._i'~tdt k blr eser vücudc 

ı"t"' r. ~~ istihsa.ı mevısimi gel-
'~ ._Yltılrıaıısunertn satış fiyat. 

ile ~bir mesefo olur. Bu 
\;,~ ı1e11 liın, incir ve pamuk 
~ htı nıUhlm me\ZU Ü· 

~ ~~ınaktadrr. Tfoaret 
~'~ Ökmen de İzmir 
~ ~.~ ftıanm ~mak için 
~~seyahat e§nasında 
..... ~. ·~ıesı He ali.kadar ol· 

~' llt .. ~ ._ 'tı'nı ve fndr piyasası 

83.595 
esir 

465 top, 190 tank 
ahndı 

Berlln, 26 (A.A.) - Alman baıku. 
mandanlığmm tebUll: 
Şark cephesinde harclı.ata metocllu 

ve muvaffaklyeW bli' ~te deTam 1 
edilmelctedir. 

Diln gllndUz, 1ngllterenirl prk sa.. 
hill.ndekl askerl tesıaat bombardıman 
edilml§Ur. Savaş tayyareleri dCln gece, 
Salnt GeoTgea kanalında bir vapur 
k&tilesUe bli'likte ilerlemekte olan 
600 tonllltoluk b1r ııtıebl batmnl§tır. 

Şimali A!rlkada Alman ııtukalan 

24 ağustoıı günü ve 25 ağustos geceal 

lranm hudutlarmı v~ lnp,iliz • 

iran Başvekilinin 
• 

mesa11 
Şehirler 
bombardı
man edildi 
· iran bütün 
tedbirleri aldı 

Tahran, 2fl (A.A.) - D.N.B.: 
lran parlamentosunun fevkalA.do 

toplantısında İran başveklli Ali Man_ 
sur, 1ran mllletlnin mUmessilleri.ne a. 
p.ğıdaki mesajı okumu§tur: 

fDcoam1 So lı ~i. /, de) 

~ ~ ~ ı~. Bununla bera· 
~1 :~~Uerm fiyatla.nm ta.S ~ de zorluk görülmlye
~~~1 'Yor. Bunun sebebi ii
~ tll'f1ı dahUde istiblik c· 
~t ııYade barice Mtrlan 
~ tı~lhresfnden olma.~ıdır. 
~~ -1111ı ve fnclr müstah· 

Alman askerlerı bir <Frmanlıkta ilerlıyor 

~-~ ':':~faa.tlerlnl korumak 
.,. --~ flyatmı ~bit edl· 
•-.,.~"8tahslllere o ftyattan 
'.\~be nıaı sattırmıyor. 
~~&Unoe, o, üzüm ve in. 
~ ı.~ . Paınw hem harice 
~ ı... llJc ele dahllde milli fa.b
~l"ft' lhadde olarak kulla.
~ ~ :-hsuldür. Bu ltlba.rla 
~ ~ Yatını ta~in ml'ficJe&i 
~ l.,.. ~Yet arzedlyor, Hö· 
!;.'. ~ le\~ J>amuk için kHo ha· 
~ ~ ~ fiyat tayin etml!'4-
~ ""'lf.t eldıı Mümtaz Ökmen 
~ ~Q rıı..sYonaı Fuarmı açar
~~ ~ ~hsullerf.mlzln fiyatla
\' ~lttğs llsıısunda hükfun~tln 

ıı,.~: , Prenstpl ~ ~utttle fS l\t~OPrat. mahsnlleriml· 
.,. ~~ .._ 1 bugünkü ,artlara 
'-.. ~ ııelbıteııılkı ızrar etmlyen 
~ ~e,ıı_ ~bit ctmi bulunu· 

~ lı-ıde hem dahili pazar. 
~ tı.,:evldJ olan, bununla 
·~ t. tte aranan pamuğun 
~ ~il etmek hUkümet l~ln 

rl>-~Ur. Darp malzemesi 
-~ Sa. A ri. 6 d4) 

İstanbul Ziraat müesseselerinden 
~- -ı.-ı ~ ~ ~ ... .,... -

Büyükdere meyva 
ıslalı istasyonu 

Veyvaları" toplanarak sepetlere doldurıilması . 
• (Yazt!Jı 5 lncıde) 

1<.:UPONLARIMIZ 
AŞK tJGRUNDA Romanıınızın knponlan 

bitml,tır. Formala.nmızı Cuma günü tc\'Zl etnıe
ğe başlıyaeağız. Ayni gün yeni kuponlarunrz da 
~hyacaktır. TafsilAh bekJeyinlz. _J 

~ÖLÜ 

--·- ._._.......,.... 

Sovyet kuvvetlerinin taarruz islil.:ametlerini gösteren harita 

_i_R_A_N-· ingilizler 
Tamamile iran 
işgal edil- petrol 

miyecek mi? sahasına 
---0---

i ngiltere Tayyare ile 
ilk defa küçük asker_!!!!!irdi 
, bir devlete 
nücum ediyor 

-Ankara rad f osundan -
Irana karşı İngiltere ve Rusya 

tarafından ba§lamış olan hare
ket Jter tarafta heyecan uyan. 
dırrnıştır. 

tik defa olarak lngiltere ldiçük 
bir devletin t.oprakla.rmı istila· 

(Devamı &a ! 8'i1.. ~ de) 

İran 
limar ıları 

İngiliz donanması 
· tarafından 
bombardıman edildi 

(Yazı.st 4 'Üncüde) 

Tahran elçimizin ölümü m··nasebetile 

Reisicumlıurumuz 
iran Şehinşahının taziye telgraflarına 

bilmukabele teşekkür ettiler 
Ankara, 26 (A.A.) - Tahran ve hariciye vezir ve.kili Amiri ta

biiyük elçimiz Suat Da.vazın irtiha- rafından Hariciye Vekili Şilkrti 
li dolayıslle Al8.hazret 6ahinşahı Saraçoğluna gönderilen taziyet tel 
İran Rıza Pehlevi ta.rafından gön. graflarına Başvekilimiz ve Harici
derilnüş taziye telgrafına ReisJ.- ye Vekilimiz tarafından teşekkür 
cUmhur İsmet İnönü teşekkürleri. telgraflarile mukabele edilmiştir. 
ni bilmukabele telgrafla bildinni§- Rclslcümhummuzla M.aca1' 
\erdir. karalı a.rasmda 

Baş\·cldlimizle İran Ba§vekili ı Ankara, 26 (A.A.) - Macarla· 
da rm milli St. Etlenne bayramlan 

arMm ' münasebetile Reisictimhur İsmet 
Ankara 26 (A.A..) - Büyük el- lnönU ta.rnfmdan çekilen tebrik 

çi Suat Davazm vefatı dolayısile I telgrafma Macar kral naibi Aıni
tran Ba~vczlri Ekaelans Mansur ta ral Horty tarafından telgrafla '"e 
rafınd~ Başvekil Refik Saydama teşekkürle mukabele edilmiştir. 

Türkiye-İsviçre arasında para 
transferi hakkındaki karar 

Ankara, 26 (VA.KIT) - Heyeti Ve. 
kile 8§8.ğldaki kararı vennl§tlr: 

İavtçrede mukim hakUd ve bUkmt 
ııahıslarıa İsviçre tabılyetinde bulu· 
nan hakiki ve hükmi pJuslarm Tür. 
klyedeki ber nevi tıcaıi gayri tlcarl 
alacaklariyle menkul kıymetlcrlnln 

istimal ve transtesi Maliye Vekilinin 
mezuniyetine tAbldir. Türkiye hari<:fn. 
deki haklld ve bUkml galuslar tarafın 
dan ı"Urklyede bulunan tavlçrc tabii· 
~~ki hakik.1 ve hUkm1 phıalar 

lehine yapılan vasıtalı ve vasıtasız 
her nevi transfer ve tedıycler Türk!. 
yede bulunan tsvlçre tabUyctindcki 
eşh11sı hakikiye ve hUlunlycnin Tür. 
kiye haricindeki memleketlere yapa_ 
caklan vasıtalı ve vasıtasız her nevi 
para trıınsferıeri ve TUrkiyedekl ha. 
kild ve hükmi §&hıslarm İsviçredo bu. 
lunan eşhas hakikiye ve hllkm!ye le. 
hine yapacakları her nevi transferler 
Maliye Vekilinin mUsa&desinc tAbldlr. 

iran 
Şehinşahı 
ingıliz ve 

Sovvet hü
kumetleri 
nezdinde 
MDdaha-

lede 
bulundu 

Londra, 26 ( A.A.) - Röy· 
ter: 

lran Şahinşahı İrandaki va.. 
ziyet hakkında lngiltere ve 
Sovyet hükfunetleri nezdinde 
bir müdahalede bulunmuş ise 
de, bu müdahalenin mahiyeti 
henüz malüm değildir. 
Londranın salahiyetli mah· 

fillerinden öğrenildiğine 2'bre, 
İngiliz ve Sovyet büyük elçile· 
ri dün sabah şafak sökerken 
lran hariciye nazırına iki hü. 
kUmetin Alman beşinci kolu
na karşı harekete geçmek ni. 
vetinde olduklarını bildırdık· 
ien ve lngiliz ile Sovyet kıta
larına artık lüzum kalmadı2'r 
anda l~iliz ve Sovvet hük<ı.. 
metleri tarafından çekilecek
leri hususunda teminat ver. 
dikten sonra .$ahinşalı, büyük 
elçilerden bizzat kendisini zi· 
yaret etmelerini istemistir. 

Büyük elçi dün sabah saat 
10 da Şahinşahla •. :.Srü...c:müşler 
ve bu konuşmayı müzakereler 
takip etmiştir. Görü.cımelerin 
cereyanı hakkında tafsil~t a
lmamaıru§tır. 

Fin 
ordusu 

Vipuri şehrini 
işgal etmek 

üzere 
Stokhobn, 26 (A.A.) - Finla.n

diyah1a.r, yakında dilşmesi bekle· 
nilen Vilpuriyi şJmnli 13arktden ve 
ııarktan çevirmeğe devam etmek • 
tedir. 

Finlandiyalılar, Viipuriden 13 
.kilometre ötede olan Ahvolayı geç 
ml§lerclir. Ruslar kaçarken köyleri 

(Devamı So. ~ 8Ü.. .& de) 

Gü~tlerin Peşinden: . 
Erkek ve kadın 

berberler 
Belediye makine §Ubesinde 

berberler cemiyetinden intihap 
edilmiş lir !heyetin iştirakile ka· 
dm vP. erkek berıberlerin maha· 
retleri imtihandan geçiriliyor. 
Ehliyetleri sabit olanlara d~plo. 
ma veriliyor. Bu imtihanlarda 
dikkate çarpan cihet şudur: 

Permanant makinesi ile kadm 
saçlarını öndüle yapmak işinde 
erkeklerkadın berberlerden daha 
ziyade muvaffak oluyorlar! 
Kadın sac:larım ondüle yap

mak bir kadın işidir ve haddi za
tında bir zevk meselesi olan bu 
İ§tc kadınların istidadı erkekle. 
rinlrine üstün olmak lazun gelir 
.ken f:iliyatta makus netice alm
ması garip değil mi? Yoksa bu 
~in içinde haksızlığı mucip olan 
ba.~ka bir sebep mi var.dır? 

Belediye ile berberler cemUre· 
ti tarafından intihap edilen he
yetin hem makine tekniği, hem 
de berberlik sanatı Urerinde ya. 
pıla.n bu imtihanı çok sıkı tuttu· 
ğu söyleniyor. Olabilir. Fakat 
imtihan heyeti sadece erkekler. 
den mürekkep ise neticede er
keklerin kadınlardan fazla mu
vaffak olması meselesinde, erkek 
berberlerle kadın berberler arL 
smda bulunması tabit olan ~zli 
rekabet hissinin rol oynama& 
ihtimali Mtıra geliyor. Acaba i' 

Ba.ap,n K2•"'2JI• 
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i
firan hakkında 
, lngiliz 

------ gazetelerinin 
1 yazdıkları 

'"bin en korkunç, en kat'i 
r 1h3.S! remıt tebliğlerde göze 

ndan geçip gidiyor; dcniz
rırbi. Almanlar tayyareleri. 

ıe o'Ju~ kadar denizaltılarlyle 
•. zuen lngntereye gelen yardı

mı o:ılcmiye çal!§ırkc.n. İngilizler 
d h r taraftan nakliyatı koru· 

dii!er tarartnn bu denizal.. 
J :'l ı ortadan kaldırmak için 

w • p duruyor. lld taraftan 
h w biri gayesine muvaffak 

• 1 , u takdirde harbi lıazanmak 
ı ati b'ir admı nt.m.tş olacak.. 

D '1izin altında dolaşmak için 
rojcler on yedine asırda. 

l.ımrs ve on sekizinci asırda 
mmilm etmiştir. 1778 de ya.. 

p ı n Buhnc!'in I· plumbağa. i· 
li 1i gemlsiy!e Fluton'un toııf.l 
~ı isimli gemisi dcnizaltları· 
büyük babası sayılır. Bu iki 
f o vak:t motörler mevcut 
dığı için :muvaffak olama.. 
.r. Deniz alt::nda ~yahat 
lesi h:ı.kikt o!tı.rak ilk defa 

• da Düpüy dö Lcmun fikirle. 
ilham nlan Güstav Zede 

lı bir mühendis tarafından 
ı ıın Yimnot gemiGi} le mUm. 
ı olabilmiştir. Mnama!ih, 

;ızlarchn daha. evvel Ame-
• ılcı.r da bu mesele ile meşgul 
m • !ardır. 1864 muharebeleri 

d .zaltlarmm askeıi birer kıy· 
m t olduğunu moydana çıkar. 
m· tır. 

Dcniz:ıJt!armın su depoları var 
• Bu depolar su ile dolduru-

.ı ra gemi ağırla.rJır, ve denizin 
ı:e doğru inmiye ba ... lar. Tu. 
>alnrla su bo§altılmıya b::ı.ş

uca gemi de yükselir. Bu su·. 
:le gemiyi irterrl'cn irtifada. 

••rnak mUmkUndür. 
Dcnir.ıltla.rı suyun ytıztlndc 

u(ıl;ıklı motörlerle, suyun attrn. 
1 da evvelce doldurulan akümü· 
tör batarvalariyle İ!.'l'iyen elek. 
ık motörleriyle hare'· t eder. 
!Bu..zün denizaltl gemilerinin 

t'n cllyll '?il FransJzlarm SUrkuf 
ımli ,gemisidir. 1929 da iruınsı· 
a b.,~IP~an ve 1932 de deni~ 

nen b , d"nizaıtJ uyun üzcrind~ 
ken 281)0 ton ve suyun içindcy· 

Jten 430-t tondur. 
l<'ran:ı1z hezimetı sırasında 

bir !n!tlliz limnnmdn bulunan bu 
denizaltı gemisi Hür Fransızlara 
ilt•hak ctmi~ir. 

Denizaltı, muayyen bir de-rin_ 
Jiğc kndar pcriskorm vnmtasiyle 
der.·::tn sathını görür. Dalın faz· 
h derin1ikte ise tamam1vle kör 
kalır. Alttan ftiderken dcnizqJtı 
sU\'ari1eri ~emiyi tamnmivle ı·a. 
ranlık'a.r icerisinde ve hesnt'1an· 
nml·ııvveti ~e yürüt"lrler. Maa· 
ma' h nra sıra. u vfizflne çıkar 
irtifa almak ve mevki tayin et. 
rn~lt zarurctinded;r. 

K~nt Dükü Ruzvcltin 
m"safiri 

Londra, 26 (A. A.) - İngiliz 
gazetelerinin mUtalealan 6U su.
retle tellıin oluruı.bwr: 

Taymls gazetesi diyor ki: 
lrmı hUkümctlnln lrıındn ccn~ 

btlerin mevcudl~etine dıı.lr olarak 
müphem tclmlhlerdc bulunnn ce • 
vabı, bu mevcudiyetin bir tehllke 
~kil etmekte olduğunu tanmıaL 
tan anudane imtlna.ı, JngUlzlerle 
Ruslara harekete geçmekten bq
kn bir çn:re bırakmıyordu. 

D.a.ily Telegraph gazet.esı !Syle 
ynzıyor: 

İngilterP- De Rusya lranın ral'e 
b taallü Uerinfn kendilerine bırak. 
tığı yegane açık kapıdan istlfnde 
etmekte acele ebnem~ rdfr. 
Şimdi anlavrlınnsı U\zmıgelen cl • 
bet Tahran hUkfuneUnin de Hlt • 
ler hesabına hnrbetmek fçhı ma -
sum kıını d!Skcn Vişfnln merhıımc
te oayan deliliğini taklit edlp et.. 
miycceğidir. lrnkta ve Suriyede 
oldu''U gibi lrnnda da eski öldll 
rilell ntalct slyasctimU.dcn \-az -
geçtiğimlıf göstermek. 

Mançcstcr Guardlan ga.z.etesl 
§Öyle diyor: 

Bu hnl lran için olduğu kadar 
bWm fçin de nnhQSlur. Fakat bu i
g!n yapılması lhmıdır. Almanya, 
Rusyaya taarruz ettiği zaman A1-
man plan! n mu,'D.ffnlnyctl tnt.. 
bik edildiği takdirde ba§Tna ne • 
ler gelec"f;rini billyordu. Fakat L 
ran elinde olan bir oeyf yapmak
tan imtina etti. İngiltere ne Sov· 
yeller Birliğinin askeri bir hare
kete geçmeleri veya trak ve Surl. 
yede ecre) n eden hadislerin t • 
rnnda tckemlrfinn bcklomelerl 
l!wmdı. Fakat bu sefer bu hMl • 
selcr pek tehlikeli olacaktır. 

Finlandiya 
körfezinde 
11 Sovye'f 

• gem ısı 
tahrip edildi 
llelri1nld !G (A.A.J - Keımen bll. 

dirildiğine g6re, Sovyet deniz kuvvet. 
lerl son günlerde bUytlk uyt:ıt vermiş 
llr Finltuıdlyn k6rlC%lnoo bir muhrip 
ikt mayn tarnmn ge?ntsı ve liri petrol 
gemisi dahli olduğu bal:1e 6 dD:ıman 

nnkllyc g mialnJn tahrip edildiği bil. 
dirilmektedir. Bir tJC:D.l\lt mlstle bir 
mııyn tarama geml.ai de aAır hasara 
uğra.mı tir. 

Finltındlya körfulndeltl Vtranlahtı 
ndası lı;~l edllml9Ur. Traktör ve top 
mnlzemcslle yUklU ~000 tonluk bir ti. 
caret gemisi bo.tmımı:ıtır MUt :ıddlt 
dll§man gemi ve mavnaıan b ara 
uğnlblmIJ ve atqe verilmi,ur. 

İğtlnaın edilen harp malzemem rn. 
mıda 8 adet 120 ilk top aynı çapta 
diğer toplar, cephane .., mUteaddlt 
kayıklar vardır. 

nabaşkanı general Arnol ve Hopklıııs 
rclsicumbunm cıaveUert araamda bu
lunmu~lardu. 

t ruz 
Mısırda 
heyecan 
uyandırdı 

Fakat aradaki mezhep 
ihtilafı dolayısiyle 

Lakayt kalıyorlarmış 
Kahire% (A.A.) - JUiyter: 
1raııa karp mfl§tcrck !nglllz - Sov. 

yet ulu.ır1 hareketlnln haberinin ya. 
yıtmaat Qzcrlne Kah!.rcd bUyUk bir 

heyecan hllkUm l'!llnnUııtUr. 

Kt'8.l Fanıkun ku: l:o.rdf'§1, ıran ve. 
llahdl O evlidir. Fakat lran ile Mwr 
arasında hi{:bir kUlttlr mUııaaebeU 

yoktur. Zira, blrlb\J'lne zıt mOslUman 
mezh plcrtn tabidirler ve din saba
smda blribl.dertne çidt'! Utı mutıaJ!f bu 
lunmaktadırıar. 

iskenderiye ticaret 
ataşemiz geldi 

lakendertye Ucaret ata,cım.ız Nacı 
Aday. lalrenderiyeden §('hr1mlze gel· 

miJUr. 
Nacl, bUnı.da fatanbul ithalAt ve lh. 

racat hlrUiderl umumi kÇ,Ubl :Mahmut 
ve daire lth ldt tactrkırt il görUome. 
ıere bqlamrwtır. 

Bu gllrU~elerde lıkenderlyede bu
lunan 1ngfltere, Ameriltll ve H!ni!l.s
tan menıeıı malla.mı bir an evvel 
memlekellml2le getlrllrr.esJ mevzuu 
et.ratmda g'5rtı,Ulmtl§tnr. JS'ad Aday, 
bu akJam tekrar lakenderiyeye dö. 
necekUr. 

Şoförler daha fazla 
benzin istiyor 

Şoförler cemlyeti beledi)cye mUra· 
caat ederek verilen t:ıenzin1n kAfl gel. 
medlğlnl ileri atlrın~lerdlr. Vazl)·cU 
tetkik etmek llzere go!örıer cemiyeti 
"'lsinin l§tlrtıJdlc blr toı;bntı yapıla. 
caktır. Toplantının Bonu:nda yeni blr 
geklln bulunmaaı kuvveUc ınuhteme'• 
dlr. Bu oeklln ne oıaca:ı bakkındıı 
benUz mUabet bir ınaıomat yoktur. 
Diğer tarattan, şehir hı.rlc1 semt· 

ıere yolcu nnkledcn ao!örterln. mOşte. 
rtden !a.ıla llcret ıatcdlklcri belediye. 
1e yapılan flkAyet1Cl'.1en antB§Jlmı ... 
tır. ŞikAy t a:;rıca tetkik edilmekte
dir. Belediye kendi motörlU nıntala.. 
rma. bcn.zln taıı&rn.ıtu yapacaktir. Sey 
rllBCfer hnllnde bulun9.11 15 otomobil 
aeyrllBeferden çekllmi§ur 

Meşhedi Gulam Hakla
nın kafasını yardı 

Süleymanivede, lc:mcti •e cad.. 
desinde 29 num~rah ev~e oturan 
Cafor oğlu Mc!"Jıe<li Gü!amla Sa. 
hııflar r.okarında hamallık ya
pan Hakkı. diln bir alacak mese· 
lesinden kavgaya tutuşmuşlar. 
dır. 

Kavga sonunda Mcshedi sinir. 
lenmi:J ve eline ı:ec;irdiği bir ~-
7J)Z şişesi ile H'1kkmrn başmdan 
yaratanı• tır. Tehlikeli surette 
vnrnlanan Hakkı Cerrah.paşa 
hastnhane ine le ldınlmtş, 1cş· 
h"4Ji yakalcı.nmıştJr. 

ilk Okul mezunu, Şehir meseleleri: 
kız talebeler .. ·ın 
"::.:bii:kı='a "Nakli mağaza,, kagıdı u 

"belediyece sed,, kararını DHnkU sayrmızda hangi orta okul 
muunlarmm hnngt llsey girecekleri.o 
nl göatcrm cedvelln neırfne bugtln de 
devam ediyoruz. B:.ıı;!ln Qk okulu bl· 
UUren kıüarımızm hangi orta okulla.· 
ra knbul edlleceklcrtn1 gösteren ced. 
ven ne§redlyonı.z: 

KIZ ORTAOKUUABl 

B31urk6y 2 nci kıs ortıı olnıtuııa: 
Bakırköy :ı. 2, 4, 5, Yefllköy, Kazlı. 
ç~ 68, Sa.malya 52, Yedlıru:Je ü 
ÜllcQ UkokullarJ. 
Beşlldq 2 ncl kız ortakulu: 
Arnavutköy 2r;, n bek 26, BcJikt4f 

18, lll, 20, 21, 84, 88, Ortaköy .23, 29, 
Rumellhlsan 27, Yıldız l fncl yatı, 

Yıldız 50. 
Beyoğlu 2 ncı kız ortaokuluna: 
Azapkı:.pı Z, B yoğlu 29, 45, Flnız. 

C"a 12, 81, Fındıklı 18, 'PnrmakJuıpı 
4ı7, Tophane 87 lncl okullan. 

cağaloğtu z ncl kız ortaokuluna: 
Alemdu 44, 49, Cataıo~lu ı. Emln. 

önQ t , Davutp:ı.p ~. Kndırga 3, 61.., 
Samatya 29, Sultanahmct 2. • 

Ciball kız orta.olruluna • 
Fatih 13, 18, 4ı0. M, 6~. Unkapa.nı 

12, ri4. 
Çamlıca kız liRal nrta ktıımma: 
Acıbadem 3, 10. 
Çapa kız ortao!·uıun . 
Aka.ray t5, Çapa ıu. Haseki 21, 

Kocamustatapll§a 28, suıvrlluı.pı 21, 
Topknpı 82, M, 50, Ycn\M.pı Mevlevi. 
hanesi 22. 

EyQp 2 nct kız ortaokuluna: 
Defterdar 23, 87, 88, 46 EyUp 16, 

Rarnı 33. 
EdtrgAn kız ortaoku1Un1'.: 
Aııadolukavağt 42, DUytlkdere 80, 

EınirgAn 28, Rum llliliıan 27, Rumeli· 
kavalı 41, Yenlköy 83, Klrecburııu 88, 
Sanyer U. 

FaUh kız ortaolmluruı. · 
AUkaU 29, Balet lifi, Çar§alllba. 60, 

FaUh 15; 20, Fethiye 16, KaragUmrUk 

27, 62, Salmo.tomnık 17. 
Göztepe kız ortaokuluna: 
Bostancı l, Eronk6y 4, 88, G6ztflpc 

5, lçerenköy 16, llerdlveı:k6y ı. . 
Kadıköy 2 nci ku: or+.aokuluna: 
Kızılt.oprak 6, 49, :Uoda 8, 41, Ta. 

Umhane 85, Yeldeğlrmenı 11, 12. 

Kandllll kız lisesi orta kısmına: 
Anadolublann 84, Kanlıca 88, Çu. 

bulılu 37, Papbabı;e 39, Beykoz 40, 
Kandilli 82, Çcııgclköy 2S. 
Knnımpqa 2 ncı kız orta okuluna: 
Halıcıoğlu 1, 2, KLS!mpega 8, 4, li, 

6, 9, 10. 
Nl§anlA§l 2 ncl kız ortaokuluna: 
Fcrlköy ıT, Şl§ll 43, ~u. Kaç'ka 22, 

Mecidiyeköy 42, 48, Nlfwıtap 15, 62, 

Klğıthane s. 
BUleymanlye kız ortaokuluna: 
Beyazıt 5, 6, 10. 42, S~eymaniye V, 

8. 
UııkUdar ll kız ortaokuluna: 
Ayazma 21, Harmanlı.t 17, Kızlara· 

ğnsı 80, 1tuı:ınlye 19, Pa§nkap181 20. 

Uslt(ldar IV kız ortaokuluna: 
AltunlzaGa 1', .AUamatagı 22, 23, 

Boylcrboyi 27, Burhanlyo Z9, SelA.msıs 
4.8, Sultnntepe 24, l{Wklı 18, Kuzgun. 
cuk 45, Nakkaotcpo 25, Topla§ı 15. 

bildiren k8Qıt birbirinden 
farklı olmal dır ... 

YAZAN: 
Zaman zaman ehrin muhtelif 

semtlerindeki dükkanlardan ba... 
zılnnrun gündüz kepenklerinin 
indirilmiş b!r ıhalde olduğunu gö· 
rürsUni.iz. Bu dlikkln sahibi şah
si işi icabı dukkanını açmamış. 
tır . .Hiç bir makam kendiırlne 
dükldmını nfdn nc;madığrnı sor
mndığından bu bir mesele te~kil 
etmez. Fakat biı'çok defalar böy. 
le kapalı dükkan kepenkleri fim. 
rinde muhtelif boylarda beyaz 
klii{ıtlar gÖ7..e çarpmaktadır. 

Biraz vakla men bu kiığrtla.rm 
Uzerlnde "Dükkarumız karşı sı
radaki . . . . falan numaralı 
mağazaya nakletmiştir" ~ut: 
''Cenaze münasebetiyle, mağa?.a. 
mız bugün nçılmamıştır" 6Cklin· 
de bazı cümleler okunur. Altında 
iptal edilmiş Dir de pul bulunan 
bu b~yaz ldl.ğıUar muayyen lbir 
müddet kaldıktan sonra indiri. 
lir. Ba.zan birkaç kişinin omuz 
ornnF.a böyle biı: kAğıdı okurnıya 
savaştıkları, hattfı. ic:ler:inden bi· 
rin~n daha uzaktakilerin bile l· 
§itecekleri bir şekilde yazıyı he. 
celedi~i de görülür. İşte lbu hece
lenen kağıt belediye niT.am ve 
yasaklnrma riayet etniiyen mez. 
1.-fır mağam veya dükkan sahi· 
llrlnin cezalandırıldığını ilan eden 
kfiğıttı:r. 

Resmt bir makam mühUrUnU 
ta5ıvan bu ktlğıt hiç de dü~Un 
bir yazı ile yazılmamıştır. Dük
kan ke~inin Uzerine kola ve. 
ya orada tedarik edilen bir mayi 
ile dört kö~ndcn yapıştınlmış· 
tır. Gelen geçen tarafından ko. 
pnrılmasm diye de kepengin üst 
tnraflarma konmuştur. Belediye 
zabıtası talimatnamesi ile umu· 
mi hıfzıssıha kanununun falan 
maddesinin falln fıkrası sayıl
dıktan sonra . . . • dllkkl.nmda 
süt pişirilen yerin tavanından 
topraklar döküldüğilden, hamam 
böceklerinin boll~ falan 
yemekte fare bilmem nesi çıktı. 
ğından dolayı ile:, veya beft jrll1l 
kapatıldığı ilan edilmektedir. Fa· 
kat, yukarda da. söy'lediV,lm ~ 
bi. rastgele lbir beyaz kAğıt üze
rine vazılan bu eğri bUğrii satır· 
ları Ôkwnak dükkancıdan ziyade 
okumak istivcnlere lbir ceza teş. 
kil etmektedir. 

Y ekla Ragıp Onıfl ~ 
panmasiyle sahibinin. ~ ~ 
teşhir cezası görn1~fe ?ıJY 
olduğuna göre bu "'/ ~ 
le ifa ed;ımefülir. ~ r:..rl 

"Nakli mağaza" bit Pıııı 
dolayıslyle'' kapanan ıf'~ 
ile belediye c~~na ~ .,,,,, 
dükkan kepengın'? ~t11ııııdJ1'i.1 
de ko.pnndığı belli o b&1 f"' 
Jediye cezalan ancak 1'-
mUessir olur. ~~ 

Bunu temin f!;in ()yl! fi?~ 
kiknta falan da l~~~ 
Muayyen renkte ve ~ .-! 
bu ilin kftwtlan ~ rf aıof ~ 
Bunun muayyen Yf!.. e isıııi- d ._ 
kılmalı, ceza gören1':_.11lf t, 
dı, gördüğü cezanın fs'.::ı W 'd 
b9ş yerlere yazısı ~ı!J!.
mur tarafından raı:ltıl r ~ 
~mm siddctin.e göte ~ 
renkleri 've boyları :at P"f. 
Ur. DUkkfuımda sr. ·siııl' r.I 
SIZ işçi çalıştıran bt~I iti ~ 
düğü ceza ile yeıne~ii'isı:ıi" f 
fare pisliği· çıkcı.n b ~~ 
dilğü CCT.a kağıtJarJJl., 'fıF.:J 
pek ma tefrik edileb11;. )il~ 
sarı ktlğıt yapıştınlnıl ısı ~f 
bilir ki bu dükk!n bal1' bit 11'1f1 
tine kastta bulunnılll•. ~~ 
kapanını~. Bey~ bit~., 
herhang} bır bel~ıl~ıcf ~~ 
ademi nayetten bır ı e) ~ 
panmı~ır. Yani. deıtl b1'. ,.!; 
nım ki, teşhir man~~ cıUV"'Jı 
o1duğuna göre tesirı. P f 
Uzerinde göstermelidıt.# 
nasebetle bir noktaya 
ret edeceğim: ti 

Mahkeme karaıiyl~ jlı ·-· - · 
erk aık kömUrcü, te~~ ~ 
racı ve emsali dUkk..-· 
za.lar kapanmaktac.1ır~ ~ 
yen manza ve dük~~~ 
gi, verilen ceza m~..d 
palı durmaktadır. ?~...
aeddine dair mahkeJll~ 1 nep'edildiği gazete 11 .. ~ 
kumıyan o dllkkAn ınuP~ 
cezadan haberdar ol 
d:r. ~ 1 ııtl 

Bence, belediye eez-ı 
terin, ihti:tlr yapan.\~~ 
leri cezalan halka bil~ 
teşhir ki.ğrtlannı tl ~ 
zarureti vardır. Made 11 
nm illnmt kanun ~ IJIJS!" 
kabul ve emrediyor. si 
kiyle yerine getirnıe~, 
makamlann var.fesill'r. 

Kısacası; dükkan.cJ.!'ft. 
gine astı~ı beyaz ki~ıt 
dairelerin astıklan k 1 
da bir fark olmalıdır·· 

Geçen gUn Bahcekapıda. bir 
sUtçü dltkklinı Uzerindeki ceza· 
tandırmayı bildiren. kiğıt. tarif 
ettij!im r.ekildeydi. Hatti remıt 
rnlihllr bile okunmuyordu, belki 
yotu Ufacık bir k~dı karşı 
tarafta tramvav bekliyen halk. 

Tünel memurları açıkta tan kimse merak edip de vakla· Kii 
kalmadı f5Ip okumadı b=lc ... Halbuki bu i· VA . .ı 

l~nı yapmaktan maksat, halltm _ .J;t P 
'Nlnel eeterlerlntn tatn. ozertne bu. eıhhatıvle oymyanlann cezalan. Sizin gazeteni,,u ' 

dınldıklarmı halka bildirmektir. arzunuzu ya.zıtr•:~f radıı. çalışan memurlar tramvay ide. 
resine yerle§tirtlmlglerdlr Açıkta biç 
kimse kalmam11tır. 

Bu itibarla bcl~ivenin para ce· ec~rı'" 
zasına <_:arpılan, dUkkfuunın ka. CP''aD ver 

~-----------------~--------------, a~~.M~nffi~~H~a~~ y 

1 

zına ve Fatma öğretmene kaplı~da vet~ 
Tefrika numillUSı: 54 

Gözleri biroz ahştıktan sonra kü
u'.. odnnın içinde küp, bakraç kmk bir 

mur tnhtnsr, e!!ki bir sandıl:, bir takını es· 
, püskü ~ya, ot minder ve üstünde küçü
kiiçüle b·r a·ruç l·emik külcesi halinde kal-

'cı bir kadm hep bir ar da, b.ribirin kan · 
m• bir vaziy tte :> re s rili g·bi idi. Do ·tor 
Ahmet Dündar h staya yalda aro.k ses· 
l n r: 

- Nen var, büyük hannn} 

Hasta yattığı yerde gözlerini nctt, b\1 

rip ziyaretçilere yo.n ha} ret, yarı hiddet 
' de eden gözlerle baktı ve r- ı·ı,~ halsiz.lik
!l cevap vermedi. Ahmet Diindnr efıildi, 
toyı daha ynkmdan blı' müddet seyretti. 

..... iinün perİ"arı, inl' .... rımsız vr. farkcd;lmi 
.. "ek dcrec--ie lırfif 1 e.llcrp ini ... ini, nefesle· 
· ·ek denilecek '"l.cbr r<Trr hı-lh1i. umt·mi 

'nlik rıanZE'rC.""lll t,.,ı ·..._, etti lhtiynr h1 
bu hı:1lin-'~ rl'l-ı:ıt rz ec:1•1rr· .. olmasın 1-ız· 
gibiydi, başını yava çn ö~ !'C çevirdi. 

O :ıdan cı1·mı~lnr ı. Av1uda Selmrı 
•ım ul Ahmet Diin arın yü.,."ne he::;:ee!'n 

.,....,, a b.:ıl:nrak ümit verici bir söz bek· 
rdu. Doktoru bura , rretinni" ohn kö' 1ii 

n cehresinde hif' bir v~ııi ifade belir 
, e"ki sakin h fi ile f:nrdu: 

- Umut-ıuz def:il mi? 
- Eh .•• Belli olmazı 

Edebi 
Roman öMRALD '1EFJK a:~MET tikten sonra Selma Tu:nrulun ıkads 9~ 

na uğrayarak onunla kapı arkasm lı of 
SEVENGil ü,tü konu§mnk istedi; fakat iki sevd\ ,ot ._ ______________ ..__-=-• •-:1191 _______ mıs!_______ rılık dakikasında biribirlerine söyleyece tJf1ııt 

edemediği bir hitıle hasrıyordu. Ölmek iize- bularnadılr. Kadının eli erkeğin aVU~fsdeS - Sabaha, akşama mı} 
- AHahtan ümit kesilmez! Bu kadın 

senin nen oluyor} 
-Anam! 
Selmn Tumnıl, bu son söz üzerine l öy· 

liinün yüzüne derin bir teessürle baktı. Do· 
nuk, yanık, hissiz ve sakin görülen köyHi 
ızttrabmı içine akıtan, tahnmmiillü, dnya· 
nıklı f'dası ıle: 

- Zahmet oldu size... dedi: de.."'llek 
hiç bir iliiç filan kar etmez artık... Etse de 
kasabaya gidio ilôcı alıp getirinceye kadar} .. 
Ben ~·zj yine mektebin yoluna t>ıkarnym. 

Ve öne dürrek çitin kapısını açtı, orn· 
dıı çöreklenip yata!l köpe i kovdu, avludan 
dı~~mya çıktılnr. Selma T umnı1un teessürü 
gi~.ikçe biiyiiyüp yayılryor ve d rin bir hü· 
zün hfllini nlıyordu. Ahmet Dündar bu kn.· 
bil hiidi elerde tevekkülle akıbeti beklemek
ten q,cıka yapılal"'ak hiç bir ~ey olmadığını 
bildiği ve hekimlik hayatınch emsalini pek 
cok görd~ ... 'i için ihtiyar kadının ölmek ii:ze
rc olmasını keyıtsızlıkla karşılamı..,tı. On.ha 
zivade hnstanm. evin, avlunun ve bütiin kö· 
yün manznrmnnclaki f let onu yan tiksin· 
ti, yan merhamet, ne olduğunu pek tayin 

re olan ihtiyar köylü kadmm matemiı)e bü· içinde biribirlerinc derin. manfıh, 1 
f,jlil1 

rünmtiş gibi sessiz bir halde yürüyen Selma b:ık·-ılarla baktılar. Sonra, mısıl oldu J't' 
T umruhı donüp ool~t1 ve böyle l:ir yerde mez, kendilerini biribirlerine vnklos~rtı· ~,,t 
çnlışmnnm her halde pek güç, tahammülü feı;JCrinin sesini duvacak, gö~sierintf1 k .;e 
mü~kül, belki de imkansız olocnğmı düşiin· kıp in;cıindeki tatlı heyecanı hisse~~~rıeri' 
du. Son senelerin halkçılık propagnndası, bir yfü·l~ri biribirine dokunacak kadar b~rı. 1 ~ 
çok kimselerde oldui;:'U gibi Ahmet Dündar ne ynklasmı~ VRz.iyettc buldular: ık•. e e~ 
da da ehemmiyetli bir kulak dolgunluğu vü· temasında iki vücut ve ; ·i ruh birl~tP ftlr 

d f k b 1 k 1- • 'b. ı· h 1 n ve ı·· cu e getirmişti; o at u, yine p•: ço Kim yormuş gı ı rase ı, eyecan 1, unı • 1'' ı 
selerde olduğu gibi şehirde oturup nazari lı bir surette öpiiştüler, biribirlerine hır e 17ir 
sur.!lte halkı dü~ünmek, u;--aktan halkın ha me söylemek. için kudret bulamadan ~ -pıf' 
yatını yükseltme tedbirleri oramnk ve hal· daha biribirlerinin yüzüne ba.1<mado0 ' 

kın ara ms girmek lu7.nn geline de tiksinip dılar. • ı,.Jı .. 
kaçmak şeklinde tecelli ediyordu. - Kadın bin nın önüne çıkmış, çı'"ek ""jf 

10 

Ahmet Dündarm Pınarcı} köyiinden 
d·inüşü bir hayli külfetli oldu. Kasabaya 
yayan gelinemezdi. Ahmet Dündar meyva 
küfelerini taşıy n ve sabahın il · saatlennde 
yola rı'·an beygir embalenna erobncrnm ya· 
nma filan binemezdi; kasabaya inecek köy
liilere bir gün evvel tenbih edilip Mud~nya· 
elan otomobil getirtildi: Ahmet Dündar Ha-

çesincle ayakta duruyor ve yoku~tsn. ~,c:f 
ya doğru sarsıla sarsıla inen otornobıh ,cfl 
retli yor; erkek, otomobilin içinde r:r "' 
köyünden Mudnnyayn gelinceye ka 

11 
Gı;t 

daha sonra ağzında henüz erime!cte.j1~ sedi .. 
kokulu bir teker1emenin lezzetinı , lir sıi1' 
yor. mman zamnn kendi kendisin.e ~e ~d"" 
dudakbnm büzüp uzatrvor ve dihnı l' ğıt"' 
cıkararak Loslukta ba:ııka birisinin " 
arıyor. 

(Devamı .,ar) 



cuar <la zam 
!ardır. Bel )e 
uı etmemiştir. 

evvelkı Vakı j 'i 1 ... _.,, 
~ 9l'i İçin istikraz 
~ bııı Ceıaı Bey pzetıeonere 

~ 't\ ~lllıarak kendinden önce 
~ '-'~eu .laratatnıı tenkJt et. 
'!'~ dll2ıcıtın Jçln ıstık. 

~~ l4ıını geldlğinl söylemi§· 

~'~ette 'ba fatikrazI bul. 
-~ ~ 20 - '° e.raamd& faiz 
~. 
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Girip dl1tbıdlkça: 

BEYOGLU CADDESi D 
KADINf~J BOYNU D • 

1 
iR 

Pırlantalı istavrozu koparıp 
atan adam 

Pe aınberlik iddiasında bulundu w un .. , 
dan Tıbbı Adliye gönderildi 

Ahmet admda 30 }R-:.C:Üarmda, 
şık ve temiz ,:ro"iıınıiş birisi, pu_ 
zar günU akşam üzeri Beyo"lu 
Istikl • ı. ca.dde"inde ym liyen mes· 
hur - inl rden bi!-i inin karısı 
Flcniuin üzerin atıımı~ ve 630 
rra kıymetid~ d ı..c:rt.nvrozlu, pır
la Uılı z"nc"rini kaparak parGnla· 
mı· ve yere ntar k çiğncmişt"r. 

. Y ~kalan. n Ahmet, Bcyo~lu 
c mm meşhut sulh ceza mahke. 
me ine verilmış, ancak rnahke 
med l e.n1isınin del. olduğ-u an= 
1 'd1~ından d · tı b·ad j miişa 

hapehanesine yatırılmıştır. 
Ahmet mahkemede dcmi.,tir 

•i: 
&-n bu zamanın peygrun.bc· 

r!:vim. Sabahl ... yin cem1et ibahçe_ 
smde otururken, il hi ilhamlar 
sad"r oldu ve dünyadaki ha~ı 
toplamam emredildi. 

okakta Eleniye n t..a "ım. 
Bo nund ı t vrozun parl dığı_ 
ru g-orünc"' davanamadrm. alıp 
parr,. ladmı. Maksadım ihır::iIZhk 
değildi.'' 

~ahmut Saim sa ı a defterini 
kapamaya karar vermiş ! 
Dünkü celsede tahliye olundu 

tede il n ederek hatıralarını n~. fahmut Saimı lak J tm lar 

D ·n 7 ihtikar 
vakas~ ihbar edildi 
Ada ookalla rı haklonda 

takibat yapılıyor 
Dün. :fiyat murakabe burosu_ 

r.a 7 ı k. r ıhb:ın yapılnuı:ıtır 
Bu .i a;lar ar. <;mda bir de ji: 
lct ıhti rı vardır. E"r vatandfill 
90 kuru uk jilet makinesini 300 
kuruşa sattığından dolayı hak
kında tak.ihata girişilmiştir. 

BiR KOMtlRC'tJ TEVKJF 
EDiLDi 

Uıucpanında toptan kömürcü· 
lük yapan Mehmet Elmin adında 
bir"si, komurii 5,5 kıuıı :ı f:atma
sı lfızımgclirken 6,5 _ 7 kuruşa 
satmıs. ~ akalannuştır. 

Mehmet Emin dün as!iv ıJ,in 
ci ceza nıabXemesince tevkif cdıİ 
miştir. 

/DA R.11. • 1ı· ALLARI 
H41"l\lNDA TAKiBAT 
\d 1 daki bakkaliyelerin bir

.' gıda maddelerini gayet yük. 
... f v tla ttrklan vaki şika. 

yetlerdeıı mılaştlın.ı&tır. Fiyat 
murakabe bürosu memurları ~lk 
olarak Heybeliadadaki ibakkalla· 
n l..-on.trol etmişlerdir. Kontrol 
neticesinde birçok lbakkatıann 
kurufasulye, zeytinya,..<'>1, arpa, 
sabun, azyağı ihtikarı ~ aptıkla
n göri'lmili • haklamıda zabıt 
tutulmu ır. 

26 os 

Z8. 

ca lannda ı;Ur 

cı un luym ti 

Nedamet g tiroı winı 1kı gaze. , nı anlayınca pol ba rurarak 

reden, ~şhur do an ınl'ı Malı- dır 
mut Samı Alt nru ~n son d ı n- Mahmut P im diınkü muhake 
dırıcıhk sudnnndan dolayı as L mesuıdc d miştir h-i: -
ye altm ı cez mahk nı nd kı - Bun ar eğer dolandırıldık 
duru m ma dun de d varn o wı_ larını sanıvorl paralarını i : 

Motörlü deniz 
vasıt_larına da 
Berızin karne ile 

verilecek 
Motörlil deniz naklhe va~ruı

larma da b nz"n le me ile ven~ 
lccektır. Her motör sahibi, bu 
m 'ksatla l"man reisliiind 1 fen 
heJetme mumcaat ederek isfh. 
knklarmr tesbit ettirtec".Jderdir 
Dünd n it baren müracaatlar k~ 
bul edılmıye b~amıştır. Bu miı
racaatlar iki gün daha devam e· 
deec:ktir. Motörhi deniz naklıye 
vasıtalarına l.arne ıle benzin. ıa 
şe m dürlu~ tarafından tevzi 
edflcCf' ttir. 

er 
arzı 

nuş 

mu ur. teseyd 1er Ben d rhal çapadaki 
. ~i hmut Saimın sab ~a def'te· arsamı sat:: r parala.mu verır· 

rın1 unlarla '.kapotmı a karar dim " 
verd"ğ son u~u ~ lc.'Ctir: 1uhak rne b a b r gune 

Malunut Saım ibir ·m. Tahta- bırakrlmı ve fahmut Saım ke 
kaled bir razthaıı.e kiralıya- falcte rapten tahlive olunmuş. 
rak a:tır azcte)c tıöyle bir ılan tur. 
yollam tır: -------------
Yakında ''Dtln a krz v erk k f ı 

ilnivenı"telıleri" adında ~:ı"r m~ ranc a 
n:ıua c:ıka.caktır. M.ecrııl,\~da ya
zı i"lennd j~ıhdam edilmek ü· 
zere birkaç kişi aranmaktadır. 
Şu adre..~ mliracaat edilmesi" .. 

Birlmç ı:ün içjnde birçok talip 
yazıhan n·n eşiC'ini asmıı:ı, an. 
cak M hmut Saim istihdam e
deceğı kimselerden 50 şer Jıra 
d pozıto i'"tcchğmden bunlardan 
6 ki : i ten n parayı vennl§ ve 
mecmuanın tahnr aile ine inti
sap etmi Jerdir. 

Mahmut Saim bunların eline 
birer kağıt vermi~ ve: 

- Sen Fatihe. 5en Kaşımpa· 
şaya, sen Beyoğluna, sen şu ta. 
raf :ı, sen de şu tarafa ~decek 
ve sıra ıle biltiin dükka.nların fır. 
malermı yazacaksınız! demiştir. 

Bu G g nç günlerce bu isi yap
nr ve nihayet dolandınldıklan-

Ay başında serbest 
bıralahyor 

T nl Hp ekmeğin fyl v p ~km çık_ 
masr dolayısiyle trancala a:ırfi atı 

dörtte bJr nlsbetlnde azal tır. Fk. 
meğin kalori bakmuııda.n eylt'J ~ 
mam dolayısiy~ b r çok h taba 
lerde fra.noa.la yerin 
maktadtr. 

Bu ~ zlyet kar§Ismda bele ; e 1ktı. 
ııat J§l rl mOdllrl fraı:cala \'3.Zi~e

Hnl tetk k ed rek, ay ba~an l ba 
ren Btlrbest olarak satılma mı temllı 
edecektir. 

Bu hususta hazırlıklaru Clevam edil,. 
mektedir. h'nuıcala ~ olduğu gıbi 
bUUbı tırıhl rd faaJly te g cekler~ 
dir. 

Yalnız bozuk francala im&l eden b. 
u ftrl!mıyecelttlr. 

Deniz vasıtaları köprü 
ağzından yavaş 

geçecek 
Liman reislıği. köprü ağzında 

ufak tefek kazalar oldu~mu na
zarı dıklmte alarak motörlfi ve 
motöreüz -v ıta sahiplrrw b -
dema ö ru ağzından g vet yavaş 
geçm rıni bildirm"stir. Ak i e· 
k.ldc hareket edenler cezalandı. 
rıl tır. 

Altın Fiyab 
Dun de bir Reşadiye altınının 

fiyatı 25 lira 90 kuruştu. Külçe 
altının lbir grammm fiyatı ise 
350 kuruştu. 

- Burada kim oturuyor? de
dim. , .. " .. ··' BiR C SUS OLDURULDU Baş komıser cevap verdi: 

- Orası boştur efendim. An
lattıklarına göre, bir iki flCne 
kadar içerisinde otura llar ol ~ 
mUR .. Bır zamanlar, Londralı bir 
av meraklısına a bniş. r"'akat o 
adam öldükten sonra, hiç kimse 
taraf mdan ışgal edil:memitt Fa
k&t *r ınd h n eşya dÖ§e -
me varm.ş samyorum. 

Bir az geriteyıp yüksekçe bir 
mevkiden evi ~~ geçirdim. 
~ inde kimse yoktu oyle mi? 
Hem de dÖ@e}i daya.11 •• Da -:rusu 
ha.yret edilecek lf!) .. Arkadaf; • 
larımı orada bırakarak eve doğ 
ru yürüdüm. 

KISIM IV 

Eve doğru çıkarken omuzun. 
da bir av tüfeği ve yanında kö-. 
pekle aşaiıya doiru inen bir a· 
dama rtıstladım. Adam beni gö. 
riınce durdu ve gittiğim istika
meti göstererek: 

- Gıidiyoreun\tz amma, d di, 
evde kimse yok. Kapısı kapalı. 

- Biliyonım, dedim. ]Fakat 
bir kere !bakmak isUYQnun. Bel. 
ki sis ibil İyOl'SUJ)UZ? Bu ev ki
mi.od!r? 

A.dam. lbenimle konuşm.ıya he
"\telSlen'ıliş gibiydi. A:nlattt: 

- Efendim; iburası Ça.ı Is Ren. 
si isminde Londralı birine aitt'J". 
Vak"t.iyle de David Rensi ~mın
deki amca.mımmış. amcl\St bwı. 
dan ilô sene evvel öltnilş. Yı~c
ni Çarla bunda hiç oturmanu,
tır. Ancak, bir iki defa ,,.elmış, 
b*Jn11 ve. zam>edersem, .. e ya. 

Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

1 O İngilizceden Çeviren: H. M UNIR -
pacağı hakkmdn bır 
mcmi§. lçeri i, c 
mnda. olduı?u g· i · d r. 

- Pekfil , e bakan birn 
yok nıu? 

- l:.vet, C'\et .. Koy& oturan 
ihtiyar bır k n bu işe memur 
edılmiş .. Ax da. b r ı:eliyor, .ıip 
supuriiyor, e ayı hav landırr 
yor, işte o k dar ... Fak t 1· 
ca, zayıf ıbir kadm.. On n ı ·n 
fa.zla alakadar ol mıyor. H 
haftalardanberi kend n g· n 
olmamrştır. e yazık ki M · Atcr 
Çarla Ren.si, bu evden is ifade e.. 
demiyor. 

- Evm bır isrni var mı? 
- Ç.O]t"pndı.r içinde kımse o -

tunmı.dığt iÇ'!n, h kın dılındc 
.. Seytan kul .,, adı verili 10r. 

- Bu civarda, bır ce~et bulun. 
duğunu bilı~orsun, değil mı? :,en 
buralı mısm ! 

- Evet efendim. Köpeği v:..ısı
ta.siyle cesedi bulan damı da 
gördüm ve zavaBı m ktulün ce-
5eclini l•end ~ c:ıkarmak "in 
yardımda bulundum. 

- Bu hadise hakkında senin 
tıkrin nedir? Bır şey yl" bfür 
mi in? 

Adam bir lahza durdu. :.:ıonra: 
- Söyliyobilirim eten<f.m, de. 

di. Bana kalnsa, biçare buraya 
bqka 3>ir. :yerderı getirihni§t.ir. 

- Ba a bir yerden mı! 
- Ev t .. Adamcağıı;ı her k:m 

vurmuı ıı. buraya kadar getir
mış ve hcnd - e saklamu ır Mak 
s dı da, daha mtinasıp bir za
manda, k ndi "ni h~ bulamıya
~ ız bır y re atm:ı-:rtı. 

- Kend" ini !hi~ bulamıvaca.. 
w mız ü.r yere mi? 

- Eve . . Hiç bulamıyacağı 
mız b"r yıı:.re... Hiç i~itmcdiruz 
mı ef dim? Buralarda büyuk 
kuyular olduğundan haberiniz 
yok mu? 

- Evet, evet .. Kitaplarda oku
m m. Bu sahalarda. bir ta· 
kllU b yük ı; de ·n tao"i lruyu. 
la.r o ~u yazarlar. 

- Ah efendllll .• 0nları b"t g r 
m i . z. o kadar derin ki ade
ta d"bini bulamazsınız diyeee
ğim. &n bunlardan bir!ne bir 
t t ı m; emin olunuz dibı· 
llt' val'd w nı duymadım. O kadar 
derın ... Bura) a bir ölü cesedi a. 
tacak o sanız, bulunmasına mı
kfuı var mıdır? 

- Demek ki bu cesedi de, bu 
kuyulardan birıne at.~ak ~çin bu
r lam gctirmısler? 

- Evet .. Benim kanaatim bu
dur. ÇUnktl ne diye buraya ~ 
tirsinler? Katiyen eminım ki, bu· 
ralardaki herkes benim gibi dti· 
~üyor. 

DOSTUMv 
met Feridun. her gun 

stladığnnu. b"r insan n ın 
d n ve bir konusm tarzından 

h edıyor: Hant u, her mev
zu karşı ında .. Falan adam bu. 
nun hakkında d r ki. " diye 
hır araba ukalfilık satan kim
ı; 1 rdcn. 

Bu ıribı insan çcşıtlerinden 
bır kollcksıyaıı yapmak Jhrm
~lsc, ' fıkra soylemek merak
lısı" m ilave etmeden, lrolleksL 
yonun tamam olmıyacağı ka
naatındeJ im. 
Tıpkı Hikmet Feridunu.n bü

yük soz soylcrn k meraklISI a· 
damı gibi, bu ndnm da, her ne 
m vzua temas edecek ol aruz, 
derhal atılır: "Bu, ibenim hatı. 
rıma bir fıkra getırd .,, diye ge· 
'czelığe b şiar .. ) nhut daha a· 
laturka b r uslQpla: "Meşhur 
fıkradır, Nasrettin hoca bir 
gün; Hah ... :· tekerlemesiyle da· 
kıkalarca sizi, kendisini dinle. 
miye mahkfım edf'r. 

Bu gibilerin vazif csi, her söy
lenen yeni fıkrayı, günün birin
de lbir meclisin gtiya ''tuzunu. 

Hakikaten adam, i en sürdü· 
ğu mutaleada. haklı ~b·vdi. I<en. 
disine, verdiği maliım· ttan cıoıa
yı t !':ekkür cd r . eve dogru 
yoluma devam ettlın. 

İki katlı lfr binaydı. Etrafın
da ibakımsız bir bahce vardı, Fa· 
kat buradan etrafa bakıldığı za.. 
man, ğıdaki vadini.o ve Peyt
li Bric köyiınün mükemmel bir 
manzarası görülüyordu. 

Pencerelerin birind n içeriye 
girebilmek ü.midıyl b ı anın et
raüm dolaştım. Fakat butun pen 
ccrelerde, hatta mutf k pencere-
i olduirunu zann tuw·m yerde 

bile, kalın perdeler örtillüJdiı. 
Bununla bcr bcr ber şey gözü. 

me ~li;;-ti. l!.."'vin arka tarafında 
cam.ekftnlı bir kapı açıktı!. To
puzunu ç virdiğım z.mıan kolay. 
ca açıltvermişti. 

İçeriye girdım. Karşıma bir 
kapı daha ç ktı. Burası esas e -
vin kapısı olduğu anlaşfüyordu. 
Onun da topuzunu c:ev:.rdı wim za 
man açık vlduğunu gordum. fçe. 
ri ı hır sa!onr:u 

Obimde polıs düdüğü bulu • 
nuyordu. Bır lahza drs:ırı ~ıka.. 
rak düdUğü öttlirduın. 

Aşa w ıdan bunu i ten baş ko· 
miscr yukarıya baktı. Ei nıle i· 
arct ederek c:a v rdrm. Az sonra 
yanıma geldi. E ·n "az·~~tini 
kendisine anlattıktan sonra, bir. 
likte ;oen girdi . füıs komıse
re, yolda tesadüf ett i?im adamın 
söylediklerini de anlatmış ve bu 
evin. ihtiyar b r koyhi k dlnm 
nezaretme terkedilnıi oldu.,~n ı 
dan da bahsetmiştim. Netice ıti: 
bariylc dedim ki: 

(Deuomı '001") 

b b ını" teşkil etmek, 
hakikatte "tadını k&•:.onml<l•-

n hafıza torbasına a •. •u•:a.Aa.u 

Ga telerden mecm t 
sen fikra namına ne v 
ser; hatta ha7.all - n 
sırası geldiği vakit -
habrlıv m a, b · 
rak b r do ya ha 
defterini berk 
sayfruarmı ar 
okunuya ba§lar. 

lns:ı.nlar arasında bu 
malarm sayısı bwılardan da 
baret de...<7ildir. Bir kısmı darbr 
mesel meraklısıdır: "Ari ai1811f 
kaybetmek istersen. bo '\:er 
"Kızını dövmi~en. dizin d().
ver.'', yahut "Sultanahmette 
dilenir, Fatihte daka ver.r 
g bi, artık söylene ··yıene m&. 
na ve hüviyetini lkayb tnuş 
sözleri mutlak eveler. 

Bu g"J:ııi. insanlann bir 'baııtka 
çeşidi d beyit eoyiemıl'E' 
kündür. l\1esel: 
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Ruslar 
ran hudu
dundan 

40 kilometre 
içeri girdi 

Ceza kanununda yapdicak tadilAt 
bir sene surecek 

Ankara. Z8 (VAl(IT - Adliye v._ 
klll Türk ceza knnunundı. yapılacak 
tadilAtın eauları l!z rınıJekl çallfma
larma devam etmcktedJ Tetkikat 
ltUttln maddeler Uu:rlndt> yapılmakta. 

dır. ~ faallJetl bir ııene lltl· 
recelrttr. lıaı,a Cila bnUDU ile bera., 
ber ditw bul mmııeat cea kanun. 
lan tetldk edDmektedlr. 

iktısat Vekili Zonguldakta 

olu ıebekem 4i:: ~ nd tltls:Lk • 
tem!n etmlflenUı . 

DtCer taraftan aahllde Hind on!::. 
pl§tarlan faallyettf' bulunmak. 

• Bu plıjtarlar birçok tankJar, 
-.nııoeıer ve amiral Arımtımol'un tı. 

tarafmdan himaye edllınektedlr. 
.. lft.l~'yi ıran demiryolutıun bap f.. 

BIDdlstan hududu arumda takriben 
kDometrelllc bir mesafe Tardn'. 

DlllNll'llll Vavelin motörtn krtalan Ben
pur t&hktmatmı iki Uç gQnde a.. 

• * * 

Ankara, 26 (Hususi) - !Jet.mat 
Vekili yanında Eti Bank umum 
mü<lürU Ile§it Gecer ve müdürler 
den Cemal Hidnyct oldu~ halde 
b ıgUn s:ıat 17,15 trenilC' Zongul -

Sovyet 
teb~ii?i 
Anudane 
öğüşlerden 

sonra 
Novograd 
tahlıye 
edildi 

Karadeniz de 
Bir Alman tahtelbahiri 

batırıldı 

İngilizler iran 
petrol sahasında 

Slmla, 26 (A.A.) - - Rdyıt-r: 

Burada neşredilen resmi tebliğ ez. 
cUmle diyor ki: 

Nefllşalı petrol tesisatı Ye kUc;llk 
Kaftlşlrın kasabuı. clddt mukavemet 
le karşılaımadan ışgal edilmiştir. 

Halk taratmd&n h:uımnn( barekeU 
gösteren hiçbir emare ye. ktur. Şimdi.. 
ye kadar harekAttak! ıllrat. lrauWar 
ara.smda ugar1 miktarda kayıpıara 

eebeblyet verml§tlr. 
Tayyarelerle na.klediler. aaıc..-ıer. 

lnglllz • ıran petrol ıtrketlnde c;aır • 
ıan İngiliz ıill<'lerlnln tıJmıı.yeaı lc;ln 
tedbirler almıştır. 

8lmla, Z8 (A.A.) - Hindlatandalrl 
lnglllz kuvveUcri umum! karargAbm. 
dan tebliğ edltm:Şür: 

ıranın mukavemetine kıarşı koymak 
• • • tc;tn bQUln ibtıyat tedbirlen alınmıı 

1.-dn, 26 (A. A.) - Ticaret tır. 
zaret;nin bir emri mucibince 26 lNGILlZ DONAN~IASI iKAN 

tarihinden itibaren' U • LIMANLARINI BOMBARDJMAN 
alınmadıkça İrana her nevi ETrt 

:emtia ihr tı vr. k erlUm ~tir Buılape3te. 26 (A.A.) - Orai Ujsag 
Almularm vcnllği malfunat. gazetealnin yazdığına gbre, tngllL"I 

Ludra, 26 { i\. A.) - Alman donanın'\ •• tran bUyi)k şimendllfep 
istihbarat ajansı Tunustan h:ıttmm h r ket nokt::.aı olan Bender. 
bir telgrafa ... -re> fraktan ·• p.h ll:n nı :le Basra körfezinde Kron. 

Yetı Uç lngiliz ytirUyüş kolu 1- 1 11ar lımanmı bombardıman etmlıtlr. 
hareket,. gC'çmiş bulunmak. Bir İngiliz tayya~sl Tahrana hll. 

·k n • hırriliz ve 
vyet konf PTansı 
tehir edildi 

cum etmiştir 
SOVYET YOLt: 

Londra, 26 (A.A.) - Londrada be· 
yan ed.ld!ğine gl:ire !nglltere tarafın., 
dan tranda aluuuı tedbirler mUnhaııı .. 
ran muvakkat ve tedaflUdlr. Bu tcd· 
birler, Alla.nUk konferıırwıııı mUteaklp 
neşredil n deklA.ı:-asyond3 Uk nokta 
olıırak ittihaz edilmi§tir. 
HıırekM lntrııtere ve ısovyet Ruaya 

arııamda tam bir mutabakatla cere· 
yan etmektedir. ıran. Almanyanm 
Orta Şıırl:takl e?'tnka '11erkez1 olmuş. 
tu. A manyayı buna aevkeden eebep. 
ler AJlkArdır. Sovyet Ruayamn ve TUr 
klyenln arkasına dll§en ııevkUlceytş 

1 
mevkileri ve hayatı bcıı1.ın lhUyac;la. 
rını kar !ayacak bir kaynak burada· 
'.iır. Sovyet Husyanın d''I memleket 
ıe, •e lrt bat yolu da bu memleketten 
geçer. 

Sovyet petrol boruları 1ran hududu 
nun 80 ua. 90 kiıooıettt yaJunmdan 
geçmektedir. 

dağa hareket etnıiftir. Vekil Ma
den ocaklannı tetkik ve !!h·aret 
edecektir. Seyahat bir hafta 

0

sllrc
cek:tlr. 

Rusyadaki 
polonya 
esirleri 

Polony~ ordusu 
teşkili için 

Serbest 
bırakıldı 
Londr'a, !6 ( A.A.) - Pat: 
Rusyada bulunan Polonyalıla

nn :mijm•sill General lanuszaj_ 
tis Moskovadan Lond:raya gel· 
mit ve Leh hükfunetine Rusya· 
daki Polonyak1arm vazıyeti hak. 
kında etraflı malümat vermiştir. 
Bu malQmata göre göz altında, 
mevkuf veya sürülmüş bulunan 
bütün P.oJOnyaltlar seıt>est bıra
kılmış, ve kendilerine yardım et. 
mek ümere büti1n tedbirier alın-
~- A&kerlerin Lehfördusuna 
, iltihak etme?eri için biıitün ko
'laybklar temin edilmiştir. Aske. 
ri hametlerini ifa etmiye muk
~ir olmıyanfar sanayi müesse.:
selerinde çalışabileceklerdir. Ka
dın ve ~ocuklar hususi bir yar
dmıdan ist.if ade edebilecekler. 
dir. 

Amerika 
Japon yadaki 
memurlarını 
geri çağırdı 
Neugork, !6 (A.A.)- Nev. 

york Herald Tribune gazetesinin 
Vaşington muhabirine göre, Ja
pon lisarum ö;trenmek için Ja. 
ponyaya gMerilmiş olan Ameri
kan ordu ve deniz subaylan, Bir
leşilc Amerika bükfunetinden 
mı:mleketlerine dönmek emrini 
almışlardır. Bu subaylar Japon. 
yayı terketmek için Japon m&
kamlarınm müsaadesini almış o. 
lan 26 Amerikan hükümet me· 
murundan mU~kkil kafileye 
mensuptur. Perşenbe gilnü Ta· 
tumanı gemisiyle Kobe'den ~ 
kava hareket edeceklerdir. 

Tokyo, 28 (A.A.) - Amerika 
ile Japonya araamda deniz nakli
yatı yapılması meselesi hakkında 
ik1 memleketin müzakerelere b&ıJ • 
!adıklan hakkındaki haberler, Ja.
pon söz.cU.U Koişi tarafından bu 
sabah teyit edilml.gtir. Sözcll aynı 
mevzu hakkında Japonyanın Mos • 
kovadaki bUyilk elçisi Tatekava ile 
Sovyet makamlan arasında hiç bir 
görüıtme yapdmadığmı aynca tas
ri.lı etmiştir. 

iran tamamile işgal 
odilmiyecek mi? 

( Bq ~t1rı:ıt• 1 •"'---rd~ ) 
ya baş!aml!}tır. Yakm zamanlara 
kadar İngilizler Sovyetlcrle ra · 
kip vaziyetteydiler. Ş:imdi lngi,, 
liz gazeteleri müşterek İngiliz -
Rus teseıbbUsUnü alku~ıamakta. 
dırlar. İngiliz radyosu ~ve mat
buatı eu fikri kabul ettinniye 
~lısmaktadırlar 

İddialar şu ooktada toplan· 
mıştır: Iranda Almanlar vardır 
Bu Almanlann İranda bulunma. 
t~ Iran ve komşulan için teh: 
lıke tedfkil ediyordu. İngiliz ve 
Sovyetler Almanhmn handan 
uzaklaştırılmatanm istemekte.. 
dirler. 

- RadJIO ıa::etesinden -

yolu ve Revandla-Huy-T1br1& ora. 
dan Tltlls, Culte ve Erlvan demlr)'olu, 

2 - Bura körfezinde Bederp.puflıt 
dan Hu.er denıa.ıncıe Benderpha c1deıı 
demiryolu, 

1 - Korql'clen Klrjarod'd& gldeıa 
dem!ryolu ve Jılethad'daı Lutfbada 
giden yol. 

PETEN 
Frans:ı dahilinde 

seyahate çıl;a 

31 Ağustosta 
Vişiye 

dönecek 
\ i~. :.16 lA.A.) - Mare~ Peten 

l<~r&Il.tianın cenubu garbi kısmında Uç 

gluııUk bir aeyahate çıkmak Uzere 
Per,ıembc ııkııunı Vi§iden hareket e. 
dccekur. 

ı.Iare~.ıl Lot ve G:ıronnc eyaletinln 
merı<ezı olan Agen §Chr.ini Amlral 
Darlanıu aoğduğu §ebri ve Gen eya· 
letlnln merkezi olo.n Aueh şehrini zl,. 

yaret edecektir. 
VL,ldcn aynlmadan evvel Marcpl 

bUlUn Franııız ıeh1rlerln:! gutUrllli!cek 
olan meş'a'~lerln yola ı;.kmıı merası. 
mınde hazır bulunacaktır. Bu eelı!r. 
lcro gl5tUrUıccck olan nıeş·ateler Pa· 
rlstekl 'fakı Zaferin altında yanan 
mukaddeı a.teşın aynı o'acaktır. 

Mareşal AğUstosun 81 nci Pazar 
Vlşlyc avılet edecektir. 

Çin- Japon İiarbi 
kızışdı 

27 Ağustos 
'"111' (Boa ,.,.,. 1. 

gOıılerd!r. T1lrk nll6tlldn. "'1 aferine ona !Ayı?; olGul'& 
teD aunra l:.Uttin ~lıD)'& llQr~ ~ etmff ve -
mlftl. b;ı.:. her Hne bOyQk uı.rt Jmtlarkm. o gtlDlerla .,,_ 
imam ile w.. o &On'•ıden muka,-. kalıUl etmea der80ldll 
k&ddea - tlatlnlWe ba topralrlarda 'IU' olmamn aa,wtol 

• • • 
ADkara, • • A.A.) - 26 Aguato. g11DUDl1 aynı~ 

olarak kabul etu:i§ buJwıaıı oldıı barp malQllert bugUD t1JOI 
Atatürk Anıtı llldlnde yaptıklan taahtlrat Ue epla lıU' ,.ıdA 
bUytlk taammm Mll&dJlı Wt 811Jdl lmtla.mıflardJr. 

ııeruım pmtıa•&de bahıııma)'ta a1aD barp ma1Q1lerl ıı. 

oldutu halde bir ata uker ~ ·~ barp ......... 
merkPZ komvtanhk'a•t m1bnıMmDJeri hUu' buJımmuflantll'• 

htikW Jılarfml mtl-. ordu harp malQUerl Atataıl' 
çelen~t koynnıflar ft 'l'Drk W... ile lılftl1 Şer lçln OQ defa 
bağır!Dak ııııNtiyı. ,.,.ı tluldlrODde bulunmUflardJr. Bil 
ordu matailPr blrlJCt anımı .kt.ttbl .CS71edfl1 bir hitabede. -
bUyak Zo'lfere ulqmak lçlD -.rfeWll bClyUk gayreUerl ~ 
etUrml§Ur. Ulu lıle,.111ndHi bu tmahllratt mOte&ldp ll8l'P 
hltUğe giderek blr ~k koyn>Uflaı' w aziz ,ehlUerlmbdD 
zlz eylemtşterdlr. 

AKŞEHIRDE 
Alqeblr, t6 (A.A.) - Ak§eb•r halla bllyOk taamnıun ~ 

toı gtlnUn!l en t~ ter'.:ıhUraUa 1'..:ı~. Bu mOnuebetlt .
lnönUnOn Garp Cepb«f lrumankalıfı eımumda karar11J11 ~ 
plbmm bavr.aDDUf o1dlığu beled',. dalreel &ıtınde bl1' ıe9' 
ve 88y1e..en nutukıada bu bUyQi< gtbıtbı hatıram azul:nJllıl'· 

Alınan 
tebliii 

Tokyo, 26 (A.A) - Şansi 
mmtakasmda Şansi ve Hopei hu
dildunda, dün sa'b&.h. Anon kuv. 
vetleri 5 bin Çini ccvirnıe amc· 
l~ine başlamışlardır. Çinliler Tobruk ıım~!: = l•=r. 
dağlarda iyice tahkim edilmiş Atılan bD)'llk çapta boallılllaıta Jlm8a 
nıeWcil~re ye~lesmi~lerdi. w tematı tahrip edDmJt. blJ1lk bir u. 

Anudane bir mukavemete rag- t ııaara ucratıbml ı.. 
men, Japon kttV'V'etleri Çin hat. =;:para daft -··-'-- ."':-
larmı Jl",ertsürmüşlerdir. Ortalrk ,- ,,_. _,,,_. • 
kararırken kat'i hücuma geçmi- rebefharict edllmitttr. 

·ye ha'U?'lancyorlardı. DUn gece lngUis ta1JU'llerl Alman 
Diğer taraftan :Japon- tayya. .yaıım.fr!ll'blDe" ceauba pıtılıdm ht. 

releri" Lunohai hattının mühim cam etmlflene de sUrn dlllr Dettce. 
bir noktası olan Baski'yi üçüncü *elde •tmemiflerdir· "1'anllN daA 
defa bombardıman etmişlerdir batarJa,Jen 7 dftpMll tananll dil. 

Tayyare dafi lbataryaı,,.mı;n ıtırmUtlerdlr. 
~ddetli ateşine rağmen, zahire ~ ~ (AA.) - D.N.B. '1Un. 
mağazaları. gıda maddeleri ihti- blldirildiğıne göre, Almall kıtaW1 
yatlan, silah anbarları, petrol 24: ağua~ gUnll l1men. PSUl ile 
ıStoklan kül haline getirilmi«J ve Pelpus ıl?lü anamda bulunan ve 
kalede birçok yangınlar c;rkanl· mühim bir aanay.l merkezi dan 
l11I3tır Luga. aebrini aJlmllardır .. 

• Günlerce devam etmil olan mu-

iran başvekilinin 
• 

mesaıı 
( Baı tara/• ı l.IU!ideJ 

•- Beplnlzce maıcım oıauğu veçbl_ 
le, İran hUkCUneU harbhı bldayeUncle 
~htnpı.m arzusuna mutabık olaıak 

aıkı bitaraflığını 11An ctı-.uştir. Bu 11· 
yaaet en geniı mAnaalyıe ve kendi 
hUsnQ rızaaiyle takip edılmlştlr. ıran. 
la temasta bulunan bUtll!• memleket. 
ler ve blllıaasa kOlD§Ularw.ızla doatll. 
ne ve aamlml mUnasebeUer idame et· 
mekten ibaret olan bir alyaset takip 
ediyoruz. 

Buna rağmen lngi113 hU, flmeti, Sov 
yet hUkCUneU 1le mutabık olarak 1ran. 
da bulunan Almanların en bUytlk kı • 
mmm memleketten çıkanlmasmı ta. 
lep eden bir ultlmatoml' bize te9':11 
eylemı,ur. 

ıran hUkWneU, memlekette lkamtıt 
eden ecnebUerln neuret altında olduk 
lannı ve lranda bulunan ı.z mlkdarda 
Almanlarm bir tehlike t.e~h-U edemlye· 
ceklerlnl lnglliZ ve Sovybt hUkOmet 

lerlne temin etmlıtır. 
ıran hQkQmeU, lngut~re ve Sovyet 

Rusyayı teskin etmek U7ere trandakl 
Alman mikdarmm azaıtılm&sı için lft. 
zım gelen tedbirlen alr.urtır. Sulhu 
muhalaza etmek ıı;ln sartctUğımlZ 

gayretlere rağmen lnglltere ve Sov. 
yet mUmeulllertnlD, bu meseleleri doıı 
tane bir ıurctte mUzakert edecekleri 
JTde, Pazartesi gUnU saat dörtte teh. 
ditkllr bir ultlmatomla evime gelmlı 
olmaları çok teeuUt edi!ecek blr hA. 
dlRdlr. 
Aldığım ::nalCımata gön!, bu deviet. 

lerln siyasi mUmesslllerinm ziyaretin. 
den evvel ıngiliZ ve Sovyh kuvvetleri 
hududu gec;mlı btılunuyorlardl. lngWY 
kuvvetleri tran limanlarında bulunan 
gemilere taarruz ve İngiilz tayyarele· 
rl de ıran ıehlrlerlni bonbordim&D 
etmişlerdir. 

tran makamlan vaziyeti kartıla,. 

mak tc;bı btlttln tedbirleri alml§ bulu.. 
nuyorlar. 

Fin ordusu 
fBtUJ tarah 1 ıncideJ 

yakmıslar ve çok mWıim tahribat 
yapmışlardır. 

Ladoga gölllnUn garbında, Fin 
tazyiki Finlandiya körfezinin şi· 
mal sahilindeki mUstahkem 80n 
Sovyet mevzi.lerinj de tehdit et -
mektedir. 

harebelerden eoıın. Alman te.tek
ltüllerl Luge. önUndekl tabJrimat 
sistemini yamutlardır. Malıanbe -
lerde 6.600 t.oıpll tGPNM!lll ve 
1125 beton sığmak mubarebe hari
ci edilmiştir, Bil aıimüJanlım, bl~ 
kısmı beton duvarlarla ve mtılı 
tavanlarla sureU mahauuda tabi 
Ye edibJıjş bulunuyordu. 

Luga yaJrmında yapılaa-muhare 
belercle gimdiye kadar 23 bin elllr 
almm11tır. 

Berllıı. 28 (A.A.) - Almaa or
dulan bqkwnaııdanlıiı qağıdakl 
revkaınde tebliği nqretmektedir: 

Von Kleist zırhlı ordwıunun aerl 
teşekkülleri dün Dkıyepetrcmık 

köprU başmı ve bu ıehri çetin mu 
barebelerclen aonra hllcumla zap
lctmişlerdir. 

Bu suretle dtişman Klyefin ce
nubunda Dinyeper nehrinin garb 
sahillndekl son JatJnat noktasını 
da kaybetmiştir. 

Von Kleist ordusu Dinyeper neh 
ri d.rseğ.nde yaptığı muharebeler
de, Uman meydan muharebesinden 
10nra, ecman 83,596 esir almılJ ve 
f.65 top, 190 tank ve uy111ız gana
im elde etmiştir. 

Berlln, 141 (A.A.I - D.l'ı.B. 

24 ağuatoata Alman hava kunet. 
lert hUcumlarmı ,11U'k cepbe.tnln mer. 
kez bölgesinde bulunan Sovyet demlr.. 
yolu teaıs&ta.a ve tqe yollarına ın. 
cih etm!.ştlr. Alma:t l>ombalan mtlte. 
addlt demlryolu :ata.tıyonlarmda ooır 

bUyUk tahribat yapmlfln'. Blrçok bat 
lar. kesllıniştlr. 

Gomel bölgealnde SttW:. tipinde tay 
yareler yere atlrUnUrce.ın. Sovyet 
:ıı.ırhlı treDJerlne bUqı-ı etmtflerdir. 
Bombalar, zırhlı trenlere c. kadar pd. 
dctle ls&bet ettlrUmlJUr k1. taamı& 

mahallinde trenlerden e88r olarak ..._· 
cak enkazı görllnUyorda. 

- -----
Cebelüttarık' a 
Varall İngiliz harp 

gemileri sığındı 
LaUaea, il (AA.) ..... ü.N.B: 
Bir çok Brttanya harp gemileri atır 

1ıaaara uğrallll§ bir baJde C'ebelOttank 
Umanma gelmı,tır. 

KakinelerJ bir tanue bomlıulle 

tamamen tahrip ed11m1f olan bir deeıo 

troyer daha bqka ciddi buara utra. 
dığından muhtemel olarall: blaat in· 
gllizler tarafından tallrlp edDılcektlr. 
0o1ayıatyıe ıncws bahrlYHl 1ııa pmt. 
,. lraybolmUf llUU'l1'e bakabilir. 

Kareli geçlıdlnfn timallnde Fin -
landiyalrlar vaziyete hlklm bulun· 
malttdaır. Fakat Rualarm muka • 
vemctl henlls kınJmıt değlld1r. Rus 

Korqi ve Bama llmanlartyte SoT. Iarm eoıı talıllye etırüt oldukları 
yet ft119ya arumda bir bava yal1a ile 1 SortaulahU Umam Finlandiyalılar 
derbal ...... ..Ulmelldlr. taratmdaa iePl edilmlttir. 

Dt'9r bir ctemo,artn lıllf taratma 
bombalar tabet ..... ft atlnttebe. 
tından blr QOk Jrtıuellr llmlfttlr. 

BiP deniultmm kuJeal 1ılr 11call& 

ile tabrlp edllmtftlr. 
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Yazan: 
Mütehmsıs Tayyareci 

T.A. 
' ..... . .. - . "' '~·;)-

bugün için Alman tayyareciliği
ni tek cephe ür.erinde vurmak 
ve yere sermek pek de kolay 
olmayan mr i§tir. Gerek malze
me sayısı ve gerekse sevk ve 
idaredeki teknik mU\•affakiyet 
mtlıver havacılığının belli bı:ış.1; 
vnsıfiannı teşkil etmektedır. Bu 
halde, esaslı bir cepheden b~ka 
ikinci derecede acılmı.ş bulunan 
cephelerde de hareketsiz dur • 
mak \•e daima kuvvetli li.r hnva 
bir~iğ~ bul~ndurmak mecburiye
tını hısscttırerek kuvvetJeıi par
çalamak işinde gayret göstt'r -
melidir. Yoksa; \i..r müdafaa si 
temi nrknsma saklanabilecek bil' 
adetsizlik, di~er bir cephenin. 
ve mesela şark cephesi gibi müt 
tefiklerin kıymet verdikleri bir 
tarafın baskı nltında kalmış· ol
masına göz yummak o!ı:ıc.aktır 

Mih \•er ta yyareclli,~'inin şark
ta kurma.ğa yüz tuttuğ-u hava 
hakımıyetini kat'iyetle ele almış 
olması, bundan sonraki d weler 
sırasında hüyUk mikyaslı kuv -
vctlerinin diğer cepheler tizeri
nc gonderilmesini temin ede~i
Jir. Şu halde; mihver hava kuv 
vetleri şark cephesinde bir hnva 
üstünlüğü kuracak olursa, bun
dan zarar ~örecek sadece Sov -
yet havacılığı değil ayni za -
manda diğer cephelerde hareket 
siz bckliyen Brit.ınyalı taware
ciler de olacaktır. Çünkü,· §ark
tan serbest l.alacak bazı kısım
ların Manş ve Libya cepheleri
ne dönmeleri nonnal bir netice
dir. İşte budan soılJ1l da yine 
her iki cephede birden mihver 
taarruz.lan kendini meydana vu
racaktır .. 

Bugün için sUkimetlc geçen 
Londra gecelerinin devamlı vir 
vaz:yd alabilme i ic;in f?3.l'k cep 
hosinde mihver hakimiyetin.den 
çok An.ha fazla olarak So\·yet 
taarruilarınm kesafetini temin 
etmek ve bu işe fa7.Ja ehemmiyet 
vermek lüzımdır. Şark ccphesin 
de müttefik tayyare lıarekct 
serbestliği, Libya ve .Man..~'dn sü 
kCtnetin devamı mahiyetinde gö
ze c;arpar .. Ve bu maksatla bU
yük Britanyah tayyareciler için 
Londra havaları ve Manş cephe 
si kadar esaslı olarak ehem.mivet 
vermeleri lüzumu bulunan ta -
raf, Sovyet şark cephesidir. 
Man§ ceuhesiylc Afrika harekat , 
sahasındaki sükunetin mihver 
tayyareciliği lehine inki§af et -
rncsinden önce, bu cephelerin 
çok daha faal bir ''nziyet alma
sı icap eder. İşte, büyük Bri -

- Ba tarafı diinkü saynııızda -
- Artık, tarlayı pavlaşmak-

tan başka çare kalmadı. dedi -
ler. Zaten ~lükremin çavuşun 
da iikibcti anlaşıldı. atılmış. bu 
sözleri bUyük bir dikkatle din -
ledikten sonra kardeşinin vanı
na giderek: 

- Gardıı.ş!.. dedi. Gel şu tor 
pağ'ı paylaşah. Sein tadan ay • 
rılsm. Ben de kendi malımı an
lamış olurum. 

Necati, kardeşinin bu ma'kiil 
sözlerini cvvelemfrde anudnne 
bir surette reddetti. Fakat bila
hare diişUndü, tı.ı.Şındı; ve razı 
oldu. 

Günün birinde köydeki ağa -
lar koskocaman tarlayı ölçüp 
bi<;erek ikiye ayırdılar. Tarlanm. 
bir kısmı Kızılırmağın bir tara
fında öteki parçaşı da ırmağın 
diğf>.r kısmına düşüyordu. Kur' 
a ~le tarlalar payl~ıldı. 

Yalnız söğütlük satılmışın tar 
lasma isabet etti. Bu suretle, 
iki kardeş, kendi tarlalarının ke 
nanna. yatıp kalkmak için iki 
kulübe yapmışlardı. Satılmış, i~ 
ni gücünü bitirdikten sonra sö • 
ğüt ağnc1armm altında u,;anıp 
dinleniyordu. Arada sırada kar 
deşini de yanma çağırıyordu. 
Lakin. Necati, kardeşinin dave
tine icabet etmiyordu. 

Bu vıızlyet ka~ısındtı S:ı.tılmışm 
pek fazla canı erkılmış; ve iki kar
deş arasında bir geçimsizliğin bil§ 
göstermek üzere olduğunu semı.ek 
te gecikmedi. Necati, Satılmışı a
deta kıskanıyordu. Bu gerginlik 
gün geçtikçe arttı; ve bir gUn kü· 
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Kısa memleket ' 
haberleri: 
* Erbaada yeni modem ilkokul bl. 

ııaaı lnşaatl lkmA.l edilmek llzeredlr. 
l31nanm bu tedris devresin(; açtl~Q'I 
Umit edUmektA!dlr. 

!s!a~bul Ziraat m·· esseselerinden 
Biiğifkd;re -,;ıeg;;a 

tanyah havacıların Kızıl havncı 
!arla Nunnansk'dan yapmak is
tedi!:lerl havacılık irtibatı ve 
Loııdradaıı başhyarak Berlin ü
zerine yapılan taaruz iş birliği, 
bu cephelerde başlayacak bom
bardıman taarruz hareketleıiyle 
kat'iyet ka.7.anacak ve Britanya
h tayyarecilerin müttefikleri 
olan Sovyct Rusya Kızd havacı 
lığ na yapabilecekleri en em!n 
bir yardım olacaktır. 

* Erban TütU.n tüccarlarından Ha. 
lis Özkorkud beledJyc relslığıne inti
hap cdllmi§Ur. Halis ÖZkorkud büyük 
:r.eızeledc fclflketzcde bir çok aileleri 
aylarca deposunda ycdirmJ§, içirml.ıı 
ve 00.nndırmıştı, Yeni bt:ledlye reisi· 
ne iyi başarılar. 

ıs/alı ista yona 
-1-

27.8.1941 
7.ss ııanr 

Par~ı:1lıır 

7 .45 .ı\jıuııı 
8.03 Hartı 

l'arçalnr 
8.3 O J~\'ln san ti 

12.8.'I Kan ık 
ıukı 

12,41\ janıı 

h.00 K11rı~ık 
şarkı 

IS.l.5 Knrııitk 
program 

18.0:J Dn.ıı11 

mlizlğl 

Ul,1.~ 'crbest 10 

dakika 

J 8.4 5 (,lo<:uk 
19.SO Ajans 

ııııtl 

19,4~ Fa.sd holetl 
20.15 Jwdyo 

gn10t 1 
20.ıl5 Bir hnık 

TilrklbU 
öğreniyoruz. 

21.00 L:ıraat 
Taln·lnıl 

21,JO ~lo 
rkılar 

21.2u ''l)nlonııcl 
sololıın 

21.45 l\lomrt 
Dh·ı•rtlıııcnto 

lı.ıo Solo 

* Erbaa kaymakamı A vnl DUmer 
bır ny izinle buradan ayrılmıştır. Ye. 
rine vekA.let<'n vlHlyet maiyet memur_ 
lanndan Rcınzi Zorakc-1 uıyln edllml§, 
gelerek vazifesine ba§Jamı§Ur. 

• Parti Genel sekreterliği ve Partl 
vl!Ayct idare heyetinden Partimiz hal
kevine bin be~cr yüz lira yardım ya· 
pıtmıgtır. Bu pnranm bir kısmıyla bir 
.1inema makinesi salın ahnacaktrr. 

* Zon~ldak vallıd Cavit Onvcr ve 
Partl halkevl reisi Ahmet Gürelin de 
fştlrtl.k ettikleri halkevlilE rden 80 ki. 
ilik bir grup, otobUsle Dcvrege gide. 

rek halkcvlnl ziyaret etmişlerdir. 

Halltev!Uer, ak§nm yln° Zonguldağa 

iönmll§tcrdlr. 
* Balıkcslrden Partı namına Abdi 

Ağabcyoğlu ve vllA.yet namma da En
•!Umen daimi Azasından İbrahim Çay
cJak Dumlupınard& yapılacak törene 
~tırtık edeceklerdir. 

"' Mardin vilAyetinJn blr çok ~rlc. 
rinde salğm bir surette zuhur eden 
Şap hastahjtı Veteriner t~kiltLtı tara_ 1 
fındmı alman tedbir ve şiddetli müca
dele sayesinde önl<'nm1ş mucacıeıeye 
1~UrAk için Ank&ra, Eskişehir ve Sı
vastl\n gelmiş o.ınn Veterinerler yer. 
lcrtne gltml.şlcrdlr. 

1~2!> Konuşma 

(Dış konuıı· 

rkıl r 
Z.80 Ajan8 

• Köy muhtnrıarmtıJ i§tirfiklle Gö. 
nen kaymakamlık bin11.111Lda bir to~ 
lantı yapılmış ve yeni çıkan (çl!tçi 
mahsullerini koruma) kanununun 38 
ncı maddesi ayn ayrı kaymakam 
Hakkı GUng!Sr tarafmdan okunanık 
mııhtnrlara anlatılmıştır. 

Mektep binası 11e talebeler meyva ağaçları arasında •• 

ma hlld'. 
ı.clcri) 

l:?,45 Danıı 
rnllılğl 

> 
çarşamba 'Perşembe 
27 Ağus. 28 A~us. 

Şahan: 4 1 Şaban: ıı 
llu:ır: ı J.I Ha:ır: 115 

,,,.. ... 6.22 10.80 8.28 10.88 

Öt"le 
tklııdl 

lS.15 
ıo.ım 

Al<~nı ı o.ın 

Yntsı 21.!IO 
!nl!<ak 4.IH 

tt.2t 18.15 
9.08 IG.58 

12.00 19.40 1~.00 

J.87 ıı.~8 1.3'7 
8.4% 4,Sfj 8.46 

• Bu sene içinde yeniden kadastro 
mıntakası dahiline alın.an Ayvalık ve 
Edremit kazalarından sonra Manyas 
kazası kadastrosunun yapılması da 
lUzumlu görWmUş ve bu kunda ka· 
dastro faaliyetine ba,ıanml§trr. 

• Balıkesir M~mteke' ha.stahanesl 
cilt haıstalıklan milte?ıı:;.ow doktor 
Selim Uzel, lzmlr Emrar. ZQhrcvt,yıe 
hıuıtahanesl cilt ve zührevi butallk. 
lar miltclı:ıasıslığtno. naklen tayin 
«!dlımlgtlr. 

Nişan 
Sokullu ahfadmdan emekli blnbqı 

Şevket SUloğlunun kerinıtsi c.wtcjan 
SUloğlu c iPJ'evezo. ~.ıtlDdan Mer.
hum Dervtş Beyin mahdumu Muz.at. 
fer Toraman nlşn.nJanmıo'ardrr. 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 
füym ti 

Lira K . 
Adet 

64 Muhtelif cins evrakı matbua 

Vll.ftyct busust 1daN.Sinin J9U yılı ihtiyacı olan ıı~ l<alem vo 3188 .ı.ıra 
75 kuruı mu!lnmmon ıuymeW evrclkı matbuası tabedilmek üzcrt; eksiltmeye 
konulmu~tur. 

İhale 11 Eytm 941 tarihin nı.suayan Pe!Jembe gQrıQ saat t~ de vUAyet 
Daimi EncUnıcnındc yapılacaktır. Tallplcrtn 239 lira teminat :...J<çcallc blr
ılkte 8Özi.\ geçen gUrı ve saatte e!:!cllnıen kaleminu ve fnzla malO.mat almak 
l.sllycnıertn her gün <'nc.Umen kili.em.inde husust idare mUdUrlUğt!De mtıraca· 
ntleri ltA.D olunur. (7'93) 

1emleketimi7.de ziraat faali
yeti, son y:llarda büylik hamle. 
lerle inkişaf etmektedir _Şimdiye 
kadar yapılan faaliyetler, ziraa
tin bütün şubelerinde müsbet 
randımanlar kııydetmi&tir. Bu 
randımanlar. köylüye, halka ve· 
rilen zlrai biln'iler, nümunelik 
mahsulat, zinıi teknik aletlerle 
temin edilmiş, zirai müesse.selcrin 
sayıları çoğaltılmıştır. 

Ziraatin bir memleketin yaşa_ 
yışmda ne kadar mühim bir rol 
oynadığını takdir eden cumhuri
yet hükOmeti, hazırladığı ziraat 
kalkınma ptanlariyle bu mühim 
davaya her gün yeni muvaffaln
yetlcr eklemektedir. Bu muvaf. 
fakısetlerhı başında yurdun her 
yanında köylüye ve hnlkn v.irnat 
faaliyetini teknik ve fenni usul
lerle yapılmasını öğretecek olan 
muhtelif ziraat müesseselerinin 
kuruluşu gelmektedir. 

Bu müesseselerin bir kısmını 
vekllet, bir kısmını da vilayetler 
kendileri tesis etmektedir. 

BUyükdercde kurulan meyva 
ıslah istasyonu dn İstanbul viln. 
yetinin ziraat sah.asındaki faali
yetini g&'teren en güzel nümune· 
!erden biridfr. 

Bütün dünyaca makbul olan 
Türk meyva.larını daha fazla ıs. 
lf\h etmek ve rekabet dereces"ni 
yük:;eltmek, bu sayede memleke· 
timize mühim bir gelir kaynağı 
temin etmek Ur.ere tesis edilen 

Kanlı çayır 
cük bir ağız ga\•gasından sonra Ne 
cati, knlbindeki kini ortaya atarak: 

- Bundan böyle kardeş deği· 
liz, dedi. Toprağı paylaştık. Sen, 
i.5 ne bak. Ben de kendi işimle 
meşgul olayım. 

Satılınıe, kardeşinin gayot ah
lAksız ve o nlııbetto hn§ln bir ya· 
radılmıı olduğUD artık tamcı.mile 

kanaat kesbet.miştl. 
Satılmış, geceleri, hafif gaz lam 

basile ydmıntUğı kUı;Uk klUbc 

sinde hep bunları düıiiUnUyor. Ve 
adeta mlltees ir oluyordu. Arada 
sırada da babııBmı hatırlardı. Fa· 
knt onun vatan uğrunda kanını a
kıttığından dolayı bUyilk b:.r ifti
hnr duymtıkta idi. O. isterdi ki: 
iki kardeş elele verip babadan ka
lan araziyi işletip kazandıktan bir 
kaç kuruşla geç:nip gitmek. Fakat 
bu arzusunu bir türlil taba.kkuk 
ettirmeğe imkfı.n bulamnmıvtı. Şim 
di ıse klubcslnden kardeşinin ge· 
Cc gC!: vakit stırh~ döndüğünü gör 
dilkçe içi sızlıyordu. Bazı geceler 
Necati, alkolin teslrlle sağa sola 
yalpa vurarak karde§inln klübe -
alnln etrafmda dolıı.ıııyor; ve ona 
tehdit mnhiyeUnde bin bir küfür 
t1avunıyomu. Satılmış, bu misli 
görUlmeyen nhlilkaızlığnı nlbayete 
ermesi için kardeııine lfızan gelen 
dersi vermeği dli§ünmemiş değil
d.l. Lfıkln, onun nihayet alkolllıı 
tesln altında kalıp bu vaziyete ııe
beblyet verdiğini göz önünde tu· 
tarak bu fikrinden vaz geçiyordu. 
Fakat, öyle uzaktan dl§ bilediğini 
sezmekten gllri kalmadı. 

O akşan)., Satılmış çiftesini yağ
layıp baş ucuna asmak mecburiye-

tinde kaldı. Zaten ertesi gün, köy
den geçerken, Neoatıliln kendisi
ne büyük bir kin bağıadıtınJ ve aya.. 
ğıru denk almasını kendisine söv· 
!etliler. ~ 

Satılmış, tal'laya <lönerk<>n 
karşı tarlada bir karde§ değıı.: 
fa.kat her gün kan dökmek iÇ;in 
fmmt kollayan bir ca.nava.rm mev 
cudiyetlnden aslA şllphe etmlyor
du. 

Necati, Sögllt:Uğlln kardeelnin 
tarla!ilna düşmes!lldcn pek bilyilk 
bir asstiiyet içınde ıdi. Halbukı, 
bu le Jrura ile yapilm~tı. 
Mehtabı bol bir gecede SahlmL'J 

söğütlerin alt.ma uzannuştı. O 
gUn, pek fazla çahşmıştı, Havanın 
serinliği, ay ışığnıın letafeti nıhu· 
nu ziyadesile ok§uyordu. Hayatın
dan memnundu. tarla işleri de yo
ıunda idi. Canını sıkan yeglne 
§OY: Kardeşinin haylaslıklan tdJ. 
Necati tarla.sile mef&'Ul olmuyor
du. Rakıya, kumara vermek lçiıı 
ondan bundan aldığı borç panuar 
mühim bir yekQ.n te§kll ediyordu. 
Yakmda arazisi bile ıcra kuvveti· 
le satılacatı. Böylece, Necati tam 
manasUe yersls yurt.sus bir serse
ri olacaktı. 

Satılmıt, bunlan dUfUnllrken, 
babasrnuı kahramanca. harp edi§i, 
ve şehit dli§~U bir ainema ıert
dl gibi g~zlcri.nin önQ.ııden eeçiyor
du. Kardc§lnln 8hl!.k.8a çrlanaıır
na da aynca Uzülilyordu. 

Gece, epeyce ilerlemişti. Hava, 
ayazlaşmıştı, Satılmış, yorgunlu -
~unu giderebilmek Um.idile kUlbe
slne girdl; ve y:ı.ttı uyudu. 

Necati, cebinde kalan bir taç 

kuruşu da kılıçta kaybettikten 
sonra kederini izale edebilmek için 
durmadan içmişti. Zaten er.lesi gU 
nü tarl:ısınh vazıyed C<lcceklerdi. 

Sefilfuıc hayatından bezmiıı, de 
rnorall~ bir halde yıkık kalka kllr 

lUbesine dol;"rU ilerlemekte idi. O 
sırada, kardeı:i Satılmışı hatırladı. 
Ve gayriihtiyari başını onun tar
lasından ta.rafa çevirdl Ay ışığı 
altında pırıl pırıl parlayan ekin 
tarlasını görünce, kıskançlıktan 
adeta kudurdu. Halbuki, kendi tar 
i.a.<Jı ekllmemlşti; yosun ve moloz
larla dolu idi. o. bu dünyada an
cak çalışan bir adamın yaııamağa 
hakkı olduğunu takdir edecek bir 
vaz'yette değildi: Tnm manasile 
sarhoştu. Bir aralık, sıra ile dizi
li söğilUer gözüne çarpınca, hid
deti bUsbUtün arttı. Çilnkü, bu i.5-
te de hile olduğuna ktınidi. 

Artık, kararını vermişti, knrdo
§ln.i öldürccekU. İ<ulilbeslne gir -
di; çlfteeine iki domuz kurşunu 
yerle§tlrerek yavaş ynvaş Satıl -
mısın ltulUbeslne dohrn.ı ilerlemcğe 
başladı. 

Satılmrşm kulUbeslnl mehtap ta 
mamen aydmlat.mıstı. Zavallı a -
dam, yorgunluktan göğsU bağrı a
çdı: bir vaziyette uyuyakalmıştı. 

Necati, ses c;Ikarmadan. açık 
pencereden ç!fteslnln namlusunu 
uzatarak kardeşinin kalbine nişan 
aldı: ve ateş etti, 

Birdenbire, bomba sesini andı
ran tnfil&k gecenin sükfmetinl par 
çaladı. Uzakta, köpek sesleri işi
tildi, 

(Sonu tJarın> 
Ceıxrt Te1>fik En..wn 

me:vva ıslfilı istasyonunu İstan.bu 
lun müsbet neticeler veren zi
raat müesseselerinin en başında 
sayabiliriz. 

Meyva ıslfilı istasyonunun te
sisinden önce, şehrimizde mey. 
vacılık mevzii faaliyetlere mün
hasır lmlmış, pe!c basit olarak 
,11rla, ba~ kenarlarrnda tabiatık. 
kendi ısla.hına terkedilmi§ bir 
vaziyette kalmış, aynı zamanda 
standarızasyon tedbirlerine e 
hemmıyet veıilmemiştir. 

Bütün bu nolt anları gidennek 
dünyaca tammış meyva1ardaıı 
:klimimizle imtıı.aç edebilecel 
cinslerini memlel .. ete getirmek 
miktaı·iarını çoğaltmak, köylüd 
meyvacıl:k sevgısini yaratmnl 
maksadiyle 1928 yılında BilyUlc 
dere mevva rslfilı ıstasyonu tes• 
cdilmiştır. 
Okuyuculanmmı., istasyonun 

tarihçesinden, şimdiye kndar 
yapmış olduğu faaliyetler, mü 
essesel'in inldşafmdan, gelecek 
yıllarda yapılaeak işlerden bah. 
sctmek üzere istasyonda tetkik
lerde bulunduk. Bu tetkik!P.rj, 
müessesenin çalışma vaziyetini 
§imdi okuyucularım:zla lirlikte 
takip edeceğiz. 
İstanbul zira.at müdürii Tahsin 

Dilek 928 yılında bu istasyonun 
kurulma.c:ı için o zaman vaJi 
bulunan Muhiddin UstUndağ'a 
teklifte bulunmuş ve idarei husu_ 
siye bütçesinden ayrılan 18 bin 
liralık bir tahsisatla teklif he
men tatbik sahasnıa konmuş ve 
istasyon tesis edilmiştir. 

Bilahare tahsisat 58. 700 liraya 
çıkarılmış, müesseseyi idare e ~ 
denler ihtisaslarını arttırmak Q. 
zere yabancı memleketlere gön -
derilmistir. 

1931 senesinde belediyeye ait 
6,5 hektar arazide lüzumlu olan 
binalar vUcuda getirilmiş, mey. 
va cinsleri gerek Anadoludan ve 
gerekse yabancı memleketlerden 
getirilerek usullerine ve yetişme 
tarzına göre dikilerek tetkiklen> 
ba.cılanmıştır. 

İlk yetistirilcn fidanlar 1933 
yılından itib:ırcn pek az bir Oc· 
retle halka dnğıtılmı§tır. 

Müessesenin 1937 yılında faa 
Jiyet sahası, etraftan yapılan is. 
timlfik ve müba •a.a suretiyle 2? 
hektara ve 194.0 yılında 8 hektar 
daha ilavesiyle bugün mu~ 
30 hektar bir araziye iblağ edil 
miştir. 

30 hektarlrk arazi şu şekildı 
taksim edilmiştir: 3 hektan mul: 
telif yerlerden celbedilen damız 
lık ağaç ve mevvalannr.ı evsa! 
ve hususi ka.arkterler!ni; mahsu 
verme kabiliyetlerini, hastahJ: 
ve haşrelere mukavemet dere 
celerini tayin etmiye tahsis edıl 
miı:;tir 

5 hektarı, çvsaf itibarile mfil 
bat netice vereceği anlaş:lan a 
ğa1.ıların teksiri için bir meyvı 
bahcesi olar:ı.k avrılmıştır, 

22 hektarı da damızlık im 
mrndn etüd yapmak suretile mu 
vafık görlllen ve üretmiye ayrı 
lan ~ılı fidanların yetiştirilme 
sine tahsis edilmiştir. 

Müessesenin çalışma dunımu
nu ikinci yazımda okuyuculara 
bildireceğim. 
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2.'l S ı 94l günlil :tk<lnm ga1.f'tc!'lile ilan edil<liği 
nıın muı-ibin"" 8 1 o. 12. 15 ,.c 17 !l ~411!iinlr>rlnd e 
evveline kadar eŞ\'ll 9-12 aracımda görülPb'lir. 
uat 13.30 dadır. KAnuni w•sikaların ihr A?.t ve 
dıtr l':ıtmlma!I; lltztmdır. <7523) 

baş müdürlüğünden 
Tcminah 

U. Kr. . Esya cinsi 
i6 00 % 20 ye kadar ipelıli pcmuk mensucat 
4 25 lşlemesiz örme yün kadın elbisesi • 
4 30 Top halinde örme mensucat 
3 90 Demirden gayri mihaniki boyalı makine 

37 50 
75 00 
22 60 

aksamı. 

Boyalı yazılı demir reklam ( Redis) 
Kiı.ğıt çıkartma reı:im 
Kalınlığı 3 m/ m ye kadar adi demir 
I evhıı. saç. 

11 
6 

00 Milst.ır.ael yün halı seccadt' 
00 Müstamel içi pamuk dolu M 11:.ı ( .ı t n 

5 50 
10 20 
12 15 
7 50 

15 i5 

ıs 50 
19 00 

ı1 80 
139 00 
18 50 

8 00 
25 50 

7 10 
7 85 
g 75 

21 51 

r;ıiltc 
Müstame l işlemeli keten sofra örtusu 
Müstamel §ark halısı 
Müstamel yUn erkek palto ve elbise 
Adi ınevat ile mürettep deri bisiklet 
~.an tası 
Demirden mihaniki dokuma makin~si 
aksamı 

YUnlU pamuklu keçe 
Beyaz Ponttan kaba ma.mulilt 
ta müstamel) 
Dişçi sanda.lyası altı 

(inşaat-

Pamuklu ipekli masa örtüsü (adet 35) 
Çosapçı e,.ya.sından yUn örme pantolon 
çeket mayo. 
Resi~lı yazılı kiı.ğıt i.J.an 
Alıitı zirruıiyeden (ekremus) 

Kasarlı pamuk mensucat 
Safi ipek mensucat 
İpek dantelli .mensucat 

... 

Çorapçı eşyMmdan ipekli yün 3rme 
pantolon ve mayo 

13 20 Dolu Rİnema filmi 
5 75 Bakır tencere ve sair mutbak eşyası 

63 00 Sun'i ipek ipliği 
20 50 Dolu sinema filmi 
4 25 
4 5(1 

13 10 
11 25 

4 
s 15 

65 
5 40 

21 50 

6 50 

4 50 
'}![ 50 
10 ~ 
11 20 
78 60 

21 15 
8 00 

131 00 

15 50 
11 75 

5 25 

Yazdı resimli kağıt mukavva rcltl:i.m 
Adi demir kalem ucu nUmunelerl 
Cılah pirinçten musluk 
Oyun kağrdı (Ecnebiye gölürUlmok ü 
zere transit) 
Pamuk ile mahlfıt ipek ye.tak örtüsü 
Pamuk yata'k örtüsti 

Gagalit tuzluk kapağı 
Mevadı saire ile gayri mürettep 
tahta sandtk 
Pirinç galvanizli teneke kaplı cam 
krem kavanozu 
Pamuk ipdk ve sellofonlu mensucat 
Alkolsitilik 
A lcm.inyom çivi 

Fotoğraf resim 
Oyun kağıdı (Ecnebiye götürülmek ü
zere {tra.118it) 
Bir renkli ala mukavva 
Ağaçtan şapka kalıbı 

% 20 den fazla 50 den az ipekli pa. 
muk mensucat 
Ağaç limon sandığı 
Müstamel yün çeket, pantolon, palto. 
yelek, manto fistan 
Safi ipek mensucat 

8 75 Müstamel i:ılemeli keten ve yatak ve 
yastrk örtüsü 

4 65 Demirle mür ettep deri bisiklet takım 
çantası 

5 
t39 

25 MotörsUz völosbit 
52 KasarJı pamuk mensucat 

1!17 
19 
4 

152 

50 
50 
20 
00 

16 00 

Sun'i ipek mensucat 
ipek astarJı deri mahfa.z& 
tpek ipliği makarada sanlı 
Kopya ka~rdı (&nebiye göt.tlrflliMk U· 
zere (transit) 
Büyük kabta çay (Ecnebiye götürülmek 
Uzere (transit) 

7 25 Ynzılı resimli kağıt ilan 
12 50 Adi bakır levha 
14 00 Yazılı re!'limli kağıt ilan 
ıo 50 İpekli kadın sab~hğı 

üzere yukarıda evsafı ~azılı eı::yn 1549 sayıh ka
ar.rk arttııma suretile s.ıtrlacakhr. Satıştan üç gtin 
~atış Reşadivc caddesindeki sat~ müdilrlüE;riindP 
wı teminat akcelerinin satış gtinli sant 12 ye Jı:a-

,,,.-,---· Vahlı - \'n tısız - 1\11 - F.rkeli 
-,--.. &~ 
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-Sube ve Ajans ac!edi: 265. . 
Zırm ,,. tıcaTJ 'ın ntvt hanka muamılt~. 

Pan bh1Jıtiı'enJen e8.800 Un lkram!J• .eri 

1 - Mükellef Tabip YUzbaııı Ahmet 
oğlu Ali. Doğumu: 310. Memleketi: : ı 
Nablis Sicil No. (28206) • • I 

2 - Yedek Piyade Teğmen Zeynel· , ....... :,yı 
abldin oğlu Cevat Perzlli Doğumu :: ~t 8anka.amdll ımmb&r&b ·• Oıbartm tua.ıTU1 ae~"" ~ ... 
318, memleketi: tstnnbal , Sicil No ~ ıın.ı tıuıunanJara lened• • ~eta •PkileccJı kı:ır'• Ot " 
( 15460) . ~ta.nıı göre ı.ltramiye dağlWaca ' tıı. 6 (# 

3 - Yedek •ropçu TcğrMn Behram , acıeo l,000 llralılı •.000 ıtn tocı "9ed so ıırt'119 ~ ' 
oğlu Ahmet Tahir , Slcil No. (50722) . • • 500 • 1,000 • 1.2C • d • ,;P 

4 - Emekli 7. Sınıf Hesap n1emuru • • ~50 • ı.oocı • l6t • ?O • I 
TalAt. oglu Mahmut Ned!m. Doğumu: tel • ıo:ı • '-000 • _AJD 
291, Memleketi: Erzincan, S!cll No ı50 ıı.rıı:r.';I"' 

OIKKAT: aeapı.armdalD paralar btr ICM lç!ndf' ... ~ 
(32.5-26). astYl' • 

r T b. YU b M 1 111pılyenlen ikramlyı cııttı!?J t&Xdirde !Hı ZO ta.zl •• ~ 
5 - Mukellc a ıb z a§ı • K .. JI, . ..: u Mart. u E:lıı%1ran u l!l)ıJQl 11 sırınclp. 

Necati oğlu Fuat Vehbi Kayıt No. ..... ~ 
(36228). rln•le yapılir. .. 

Yukarda ilA.rı edilen subay ve askerl ~!!!!~~~~~~~~.~-~~~~~~~~~~~ 
memurlarm durumları teııb!t edUmek Yapı ve im r 1 ıeri uao• 
Uzere (Çok Acele) §Ubeyc müracaat 
etmc'leri na.o olunur. • 

·~· Nafıa Veka etinden· ,,, 'O kuda .. A1>kerllk Şul:Jet,lııden : ontersııl 
Refah vapurunda gehiden ve.tat 1 - F.ksntmeye .-OLuıan ıg: Ankara Ataturk usesı k ,.,e1f>' 

. h d" ve 11.,.. eden deniz gedikli tiet çavuş Nasip yaplınlacak sabit ''"•t'l."k, sahne pcrdes:, a aap oşcme .... ıt 
Alinin allesi olup gerek Üskildarda Gilr. baz. ı§lerdır. Kı·LU ticdcll 201.l.ıO.OO liradır. 

15 
~e:ıı.~ 

Scl!msız caddeırlııde 357 sayıda ve g"• ı - Eks'Jtme tl.9 9U Pcıgeıı r-o gilrı i.1 saa t 16 de Na! ue ).,p ~ 
rekse Alemdar Molla Allytlıfrnıırl ve ırr.ar iııleri eksiltme kom~on•ı QC!asmda. kapalı zarf usul ı>' ıııı 
mahallesi Tilrbe sokak 20 sayıda gös. a _ Ekslltm~ evru.lc ve bun'l mUteterrl evrak 52 elli ./'.. 
ternıi§ olduğu ikametgahlarda bulun• mukablllnde yapı ve tınar l~lcri n:Wiğinden alınabilir. § ~ 
mryan ailesinin maaş nıuamelcsl ya· 4 _ Eksiltmeye girebilmek ı çuı isteklilerin 1645,75 b1..JJ ::ıs V~p 
pılmak üzere derhal §UN:yc mUraca llra yet.mi!! L~ıı kuru~ıuk muvakıo:.i\t tcımlnat vermeleri ve N 

1 
:>U ~' 

aUa.n lüzumu il!n olunur. bu iş !çın alınmış dı.lytt veslkn'll ibraz etmeleri ıa.zımcıır. ) ııç li;.. 
mak üzere lstcklüerin eksiltme ttı.. ihlnden ( t.aW günleri ııar. 

81 
~ 

bir istida ile vekl'ı.let.e müracaat etmeleri v<ı dilekçelerine en crıııı ı ~ 
bu i§e benzer 15.000 liralık bir l.ş yaptıklarına dalr lş1 yapt 

Raşit Rıza Tivatrosu 
Halide Pf~klnle bi.tl lkte 

Bu akşam Büyllkdere Beyaı. Par~<ta: 
- Asılzadeler - (SJ perde 
~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bnglliı matine 11 de, gfllle 8 dıı: 
l - ZOBO Kam!:tlı Ada m . 30 Kı rm 
:t - Konm.nb r ~manı. 

S - Gece Adamlan (Avantur). 

Kongre 
Bakırköy nk okullardaki yok!Onl 

~oouklan koroma cıeımlycU reisliğtn_ 

den: Yıllık kongremiz 81.8.911 Pazar 
gUnü saat 10 da Bakırköy Halke\·I 
saıonunda yapılacaktır. Sayın azamı .. 
2:m teşrifleri rica olunur. 

Eminönü H alkevinden : 
30 Ağustos Zafer Bayramının on· 

dokuzuncu yıldönUmü Sll.S.1941 Cu. 
martesl günU saat (21) de Evimizin 
Cağaloğlundaki salonunda tes'id edl. 
lecektır. 

Merasime ait giriş kar'1armın Evi· 
mlz Bürosundan alınması rica oıunur. 

htanbul 4 dl l<'ra Memurlu~un<bn: 
o. 940/ 2890 
Galata Mumhane caddesinde 91 A• 

yılı Çilingir dükkft.nında mukim iken 
halen lkametgruu mt>çhuı buluruı.n ti· 
ya Ar~kevopolus'a Ba;ıklı hastahe. 
nesine izafeten veklllerl avukat Fran. 
konun Beyoğlu üçüncü Noterliğinden 
musaddak lS.0.939 gfinünde ve 
8185/222 No.lı kira mukavelenamesı. 

ne IRtina den 1.2.940 tarlhlnckn 
309/ 940 tarihine kadar Aylığı beş il· 
radan sekiz aylık to llı'a lle 1.10,940 
tan 22.4.941 tarihine kadar beher glln 
için :'iO kunıgtan bllhesııp• 202 glinlllk 
l<'.are! muzaafe tııtnrı olıı.n 101 lira ki, 
cem'an 141 liranın faiz avukatlık lı('. 

rcU, ile tahsili haklnndn takip taıe_ 

blnde bulunarak tarafınıza tebliği 

muktazl ödeme emri maha111 ikame. 
tınızin meçhul buluruna.ııı hasebiyle 
icra M.klmllğince ödeme emrinin 80 

ı gün mllddeUe il!ncn tebliğine karar 
1 verilmiş olduğundan bu müddet içinde 

ıtlınmı§ vealka rııptctmı>:.<:r:I l!zımdır. 
9 

gtl ıı' 
5 - İstekliler ıek.lf mektuplennı ibate gUnU oınn 11·~ ı%1ıı 

günU ı;aa 14 de kadar eksilt.ıml komisyonu rel&Uğlmı nıakb ~ 
vermf!!eri lAzımdır, (1 

Postada olacak gr\.ikmeleı· kabul edilmez. 

~ız ve BOGAZitLKÇi-LİSELERİ Erkek 
ı~m11\'utköy lr&m\ay caddesi: Çl.~rayf~ edile 

Kayıd için ber ı_;.ın 10 dan l ; ye kadar mektebe muracsat gl)tl~ 
Derslere 25 Eylülde ba§lanacaktır. İsteyenlere tarifname 

J.'t-Jt'fOll : 86 - 210 

=====-~~~~~~~~~--~o 
Satılık köknar ve çam torn~u~"' 

.... : ....... : ' 

Devlet Orman 
ğinden: 

işletmesi Bolu Revır ; 
rıı11 1 

% '7.~eııı~/ 
lıı.tif No. Adet MS 1>8 OJ.~it-ıl 

l 

2 

11\SS 1032 ~49 Köknsr 
3 5 18 574 Çam 

1642 
33 

1\92 143 Koknar 
16 927 Ç'.am 

Beher l\18 bmın 
mutınmmen bed<'Jl 

Llm Kum~ 

12 06 
13 86 

12 06 
18 36 

rJr' ~,, 

~ 
9f'~ 
g-t4 ~ 

~ 
f;60ııt! 

1 - Revlrlmızın K:!.racasu Demireller deposunda yuk~ıııuı"tl 
nizosında mikdar. c~ns, adet, nıı.h0rnnıen bede) ve muvakkaw 

l ca.Jtt.ıf• köknar ve çam tornurcı..kları açık arttırma ile 2atı a ](lltıtl 

2 - Tomrıı1'1ar 4,10 ve 8,20 rnctrt" boylarında olup hacllll <' 
kııtur tlr.erınden hesapl'l~mı§tır. ıııı'1'r il' 

3 • • Satış 2 ıı 941 tarih ine m'rnadlf Sah gUnU saat 16 d& ~~ 
istifin satı§ın ı mütea kip oumnra eırı:ıslle diğer istiflerin sat.ı~udll:tfıı 

4 - Tomruklara ait satı§ §llrtnames! Anka:-a orman umum Ad&F" 
Boııı, 1stanbııl An'k:ı.ra. İzmir !Jr • ::ı'l n çcvlrge mUdOrJUklcrl tt .... ı 
man bölge ~flığındc r o•'Uleblllr. \<il ~·; 

6 - tsteklikrin ~.3 fl.il Sah gUniı saat 16 da B.oluda Re (~.Jf 
rulıracıı.:ı.t~arı. __....., 

Ma.8§ bordroıanncla kullandığım 

mllhUı11mU zayi ettim. Yenisini ala 
cıığımdan sklstnın htikmll yoktur. 

llci.1et I.lmıı.oıL'\n iştllcrl grııpıı 

lcll numarala n 3814 RftMn Mn· 
radıtl , 339~ Ali Oğrl't men, 

Taleı c kaydı lçı J he:r gün müracaat edilebilir. ' is tenen bu bol"C8 bir itirazınız varııa 
ı:; ıı.HZAOt:BAŞ1 l'OLİ~ KARAKOL{" \RKA~I 940/ 2890 No.lı dosya No su ile daire· 

inhisarlar U. Müdürlüğünden~ ıııı 
1.._,,.,..._ .. ._ ......... -.ı ............ .-.-~ef>f~t~"./ 

1 - Son akdolunan anıaşn.sı Mucibince Almanyad&n dll g rt>~ll 

(37023) 
• :JI. * 

ı mlr.e gekrek bildirmeniz ve borca hir 
T e ı e t o n : 22534 

llU•lll'lı*"ll•ır· • 'lll•••••••••••••••c••••••I itlrazınız olmıı.dığı takdirde ödemeniz 
ve mal beyanı verrne.nlz 10.7.ımdır. Mnl 

1 İstanbul Belediyesi ılanları 1 

ve pn7nrlıkla alınacağı evvelce ıılln edilmiş olan (]83) _ tta~:'!ırutı dl 
ınUhlm bir kısmı iÇ!n hHtüZ tc~.I! almmndı~ından bu ışın ~ , t 

tem'ilt edllmlşt!r ttı~M ~(/ ~ 
2 - Bu maızcın.::.ııfr. müfro?ıjıtt lıstulle p.rtnamelen &abS ,;iııı t., 

şubesi.ıdekl alım ko:nh:yonunrta 1;. 111ı ve Cumadan gayri bcr ~ Ilı~ 
Emniyet lltildUrlüğiı Dördtincti Şu 

beden aldrtım 81 16733 numaralı ika. ' 
met. tezkeremi :>:nyl etUn.. Yenislnı 

aJaca~ımdan esklsının hOl{ mU yoktur 

B"yko"' Ağa.c;ıamı. !ldanlığınııa"ı su tesısatı ıçın yııpurııaıı çurıcrıLo bo. 

beyanı vermediğiniz. takdirde hapS<'n 
tazyik ve borcu ödcmcdlğıniz surette 
cııbri icra suretiyle tahsili cihetine gl. 
dileceği lltlnen tebll~ olunur. (37022) 

onra görUlebtlir. tı>Id ~.ılı tıı 
8 - Taliplerin ~üti"1:' 7,5 tem:,.atlarilc birlikte bu hUSU8 (13"" "l 

lfi.9.941 gilnüne kadar mezkQr 'toınısyona tevdi etmeıcn \1 
Emf l lıı Olmo 

* * * 
Eımı .yet !'düdUrlU~li Olirdüncü Şu. 

'beden aldığım 31/ 4 15 numaralı ika
.met tezk<'rrml zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan csh'islnln nlikmU yoktur. 

f lh!!"l Dtmo 

Sahibi: ASIM US 
as1l ıı?ı ver . VAKT'I W(lthaMI 
Umu.,, "'lesrivah idare eden: 

'Pl'Jfi1t A hm.tt 8~1 

ruların rcrşl .ş; ııc;ık '!kı;iltmcye l· onuımuştur. Keşif bcddl 1271 Ura 4G kv- 'Rt~lktnş kra :\l .. murhı~undan : 
ruı ve !ık teminatı 9:-i J,ra 58 kuruf tur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muame 1 041/ 59 
l!'lt MüdUrlUğti kalı:;mlnc.e görüle~lllr. İhale 11.9.941 Perşembe glinU saat H Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
d .. Daimi En:Umenaıı .}&pılaco.k•r.-. Taliplerin ilk teminat makbuz veva mck. raya çevrilmesine kara:- verilen kar. 
t.uplnt • ıhale t.ariblnd(."D scl<lz gU-ı (VV<'l belediye fen işleri mUcUlrlUğUne mU. yola. masa, kanape ve buna benzer ev 
ro.caatle alacakları fenn\ ehliyet \•e 941 yılına nlt Tlcnret Odaııı ves!knlnrllc eşyasının açık artırma suretlle satıl • 
ihale gUnU muRyyen r.aatte Dal.'.lı\ Encümende bulunmaları. (7669) masına. karar verlldlğlndfln alıcıların 

llin Tashihi 
4.9.Ml tarlb!nc müsadlf Perşembe gU. 
nn saııt. 10 dan 11 e kadar Beyoğlun· 

Gazetemizin 2 Temmuz 941 tarlhl! nUBhasmm 6 mcı 11ayfa.smda neşro. da, Abanoz ısokağında. 1 No.lı haned 
lun:uı lstanbt" Dtlttr öaı-Jığmm F.mmönU Maliye Şubestnc alt i!A.nınm l 7 er. hazrr bulunacak memuruna müraca. 
ra numarıuımd&ld ltomıııyoncu Ntdp Kazakyamn ticıı.retgA.h sı.dresl Agop.. ' a.tıeri ve tellAJıyc ve pul rüsumunun 
yan han ıs numara :ııarak yazıhrağı yerde Antrepo 78 olarak ya.ıılıp neııro . ı mtııterislne ait bulunacağı nan olu. 
dı1diği gtirtl}mU§ttir. Tatı1:2Uı olunur. DU?. (.37.021), 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
1 
ıl~ 

Deniz Gedikli Orta OK"' 

l - '~~.~~~:~~ ,.i.~~i~.=~~ 
hanmr. yetişenıiyenle•!n 10.9.941 cunu saat. 9 da yapılacıılt flll 6' f 
meltırl için flmdlden ltayıUarmm yaptmımuı. tUJ,'l 

2 - Okurlann c.ynı glln v ı;.aatte Deniz Gedikli OkUlU 1 ~ lıırunaları ve yanlarında CMQ?ekkerli vo kur,tm kalemi ve ıa.stU< .t1'61' 
malan. . 

1 


