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Milletler için uçmak ihtiyacı 
hayati ihtiyaçlardandır. lJç 
mak mücadelesi, g aşama k 
mücadelesinden biri olmuştur 

\. "' 
Elele çalışmanın 

iyi bir Örneği 
l' erneı iyi kurulunca, başta bulunanlar 
enıniyet uyandırınca kooperatifçiliğin 
en ileri şekli bu memlekette inkişaf 
edebiliyor. 

Yazan: Alamet Emin YALMAN 
~ eten hafta İzmir Palas o· 

lııa r telinde otururken karşı· 
lı. ~~ l.citfi Knraosmanoğlu çık 
~ ı. •• ilik tıleminde kısa bir S -ıan, fnkat ateşli ruhile, 
~dlllııa hakikat aşklle ortalığı to· 
.. ~11 na ~tan bu kıymetli ar· 
it~ lfaı1ta~an.ısada çiftçilik ettiğini 
.~tq ı ~raatte elde ettiği ma· 
1ıııı,.laıiıtıi!lJ:ıış bir tatbik sahası ha· 
~""'llca ıu biliyordum. Biraz ko· 
lıL-~ati! an~adım ki Fevzi Lutfi 
~ ~k: ~1lık hareketine canlı bir 
't\ ~ ~ 11llde kendini vermiş. İz· 

l41tı1ıır, GZfun ve pnmuk koope· 
il! ten Çalışrnası hnkkında bize 
cı~nlattı ki hayretten hay 
~ki • çünkü Fevzi L'Utfi
~ tçi bir ruha malik oldu· 

~ ...... QbaIAga etmedi~ini ede· 
~""'' • b • 'l'•rı ili biliyordum. Bize kısa 
ı $ 0 Ian kooperatifin tesisa· 
~eği teklif etti. Derhal 

1 ttıu lk ve dört, be:ı mükem· 
loess e gezdik. Neticede 

ttıtt\ lOnııe cordüm ve kanaat 
t) 'btrıki. Türklerin iş sahasın· 
detec ığı kuramadıkları ve faz 

llcfa~dc .~crd!yetçi oldukları 
· l'ellı 1 Söz bır efsaneden iba· 
~~f!ll) t'l iyi kurulduğu ve ba· 
tt tı !!tin idare tnrzı tam em· 
~cuı:andırdığı uıman koope· 
lıtıı ~n en ileri ve mükemmel 
~ derhandı aramızda tatbik et· 
~ ı rnümkün bir hale gc· 

~ ~ 'tatış o an incir, üzüm 
"114 kooPe:ratiflcr bırl Aintu 

'bı Yette otuz kooperatül ve 
~I ~ alası var. Tnriş bu sa· 

!tt'~a lnilhfm mahsulOn ynrı· 
r tl!~nı. elden geçiriyor. 
~e~ kışi için bir mümessil 
~ttı surctilc bir1iı!in umu· 

l!t-<1 kuruluyor. Bu heyet 
lttır~ s~neJik toplantısını 

~a"'etıe llızctcki 1oplantılarda 
· liaı cıkserlyet olmaması lı· 

ııı bukı Tnrişfn toplantısı 
~ılııı1 erın bUyuk ekseriyeti 
()'liılt~ \'e derhal işe başlamış· 
~ \>ek: ~r arasında biri eski Ti· 
U~ 1 1 ~azını Topçuoğlu ol· 
~ ltı e kırk müstahsil mebus 

l' hepsı toplantıya gelmiş· 
'r· 

lıı tı 
lııtıltıtı. Okametçe tayin edilen 
'il Clor~ lll_ü~i.irü ve ortnkların 

\q.d r ktşılik bir idare heye· 
!a1tıy~ooperatlfler birliğinin 

~ \Jııııını~Unı.? .~aşlıca . sırrı şu· 
lirı l'nudur muhıp, şahsı· 

tt1.1\! ll_leYen, kendini bUtün 
dt ~e Veren hem idealist, 
"raıa etikli tipten bir insan· 

tında eski arkadaşımız 

Fevzi Lut!i Karaosmanoğlu bulu· 
nan dört aza da ayni mükemmel 
tipe mensuptur. Bunlnr tam bir 
ahenk içinde ortakların menfaati 
için çalışmışlar ve mükemmel ne· 
ticeler elde etmişlerdir. 
Tarişin bu çalışmalar sayesinde 

milstahsile ve bütün memlekete 
temin ettiği faidcleri kısaca anla· 
tayım: 

l - Her ortak, rnahsuliinü ko· 
operatif merkezine getirince bu· 
nun bedelini evvelce hazırlanmış 
bir barem mucibince derhal alı· 

yor. Sonra evvelce vurguncu tip 
tüccarın elinde kalan kar da dö· 
nüp dolaşıp kısmen kazanç hisse· 
si şeklinde nakten, kısmen de bü· 
tün ortaklara aft tesisat şeklinde 
kooperatif azasına .kalıyor. Müte· 
vassıtların elinde kalan kfirın nls· 
betini şundan anlamalı ki bu kAr· 
dan ortaklara hisse tevzi edildik· 
ten sonra üç senede iki buçuk mil· 
yon kıymetinde tesisat kurmak 
mümkün olmuştur. 

2 - Karından başka bir a<?Y dü· 
şünmeyen bir kısım tüccar, hazan 
çamur gibi mal çıkararak malla· 
rımızın harici piyasalardaki şöh· 

retinl bozduğu halde Tarlş. rnah· 
sulü büyük bir titizlikle işliyor, 

temizliğe, kaliteye, işleyiş tarzı

nın muhtelif piyasaların zevkine 
ve itiyadınn göre olmasına son de· 
recede dikkat ediyor. İşleyi~ yer 
lerini gezdik, gordük. Bir vakit· 
ler böyle yerlerdeki şeflerin ccne· 
bi oması tabü sayılırmıl'i· Halbuki 
Tarişin kısım aefi olarak yetıwtir· 
diği ve kullandığı Ahmet Arbll 
ve Abdi Dcrbi fıyarında mütehas· 
sıslar, şimdiye kadar otelyedc ça· 
lışanlardan kat kat üstün sayıl~· 
bilir. Çünkü i§lerine meslek e.n?ı~ 
şelerinden başka yurl sevgısını 

karıştırıyorlar. 
3 - Kooperatif, müstahsile beş 

yüz lira kadar olan kredi ihtiya· 
cını yüzde beş, altı faizle, f~zla· 
sını mutad banka faizlle tcmın e· 
derek mürabahacının saltanatına 
nihayet vermiştir. Bundan ba§ka 
parayı ihtiyaç 2!amanında ve ihfr 
yaç nisbetinde vererek bir nevi 
vasilikte bulunuyor ve çiftcinin 
düğün filfln gibi sebeplerle borc· 
ıanmasına meydan bırakmıyor. 

Müstahsilin çift hayvanı, kükürt, 
göz taşı gibi ibtiyaçla~ını bugünkü 
yokluk içinde mutedıl llyatlarla 
temin ediyor. 
Tari~ izmirin incir, üzUm ve pa· 

muk istihsal sahaları ve bu saha· 
lara ait zirai sanayi için yepyeni 
ufuklar açmıstır. Bu sayede mus· 

<Devamı Sa. 3, Sü. de) /// 

Belediye yeni bir çıiiır açtı 
~~eteferle müsbet işbirliği kuruyor 

&· 
li:;.ırazetede çıkan her tenkit ve 
b' ilYet hakkında gazeteye derhal 
ırtıotgönderiierek ne gibi tedbir 

ı.,'ııb alınd:ğı bildiriliyor. 
ı~ :kııeıedl3es1 dünden baş· yol tutmakla gazeteleri, her işe rıi· 

"ı~ &"\Ueı bir ~ığır a~nuş· zuli surette burnunu ltokao iç 111· 
111

1 eJllıl'tede Beledi) enin ala· Jacr bir ~y değil, dokrudan doğ-
~ '-ı Cıt~'Cek bir 3nzı görliru.•e ru)a bir yardımcr kunct dl~e te
\- ht, l~=teye kısa bir not gön- lAkkl ettiğini filen lsbat etmiş o· 
'tı111 ttlan şey doğru ise: luyor. 
~· t,111~ıı icabı yapılmıştır» Diln Belediyeden bu yolda. lk1 
~ ı '"~ 1 e \"eya tzııha mulıtaç not aldık. Bunlardnn biri sel'&erl 
'~ııtıat rı 0nıı gorc ce,ap yazı- köpeklere dıılr Soruyorlar bUtunu
~ ~~ ı:ıttıu bir ,·araka üze- muzda çıkan hlr fıkraya aittir. (t: rtıı~tır. &şuıda şu ibare Belediye bunun Beşiktaş kayma.-

.., .... kamlığına yazıldı~ıru, derhal ted· 
·~ .. Qıı·t csı . 

·~ lıttl nın .... tarihli nfüi· bir alınacağını bildiriyor. Ayni 
; ~~111111 fıı. .... , Ut un ... da ı:ıkan mesele \'illi.yet ~ıhhnt mildiirlüfli· 

~lıı.ıı ~ lllt nıulfuııııttır.» nün de dikkatini ~r.lbctınJ~, t"abı· 
t ~11~teı l'~l)e 1, hu hıırcketl· nın ilgnllere yazılllığı matbaamıza 
., .. ~tle 
~ °"'taııe rnu bet \ e fıı) dıılı blldlrllmlştir. 

lıa~ltl tliğı kurmıık balumm· ikinci nottu, .Yine aynJ Utunumuz-
1 lıi 

• !:.Ilı.~·: \'•ğır tıc;nııı:ı oluyor. dn bahsi geçen \C Ömerli köylUlorl 
, ;ıtlc lı 

1 
""• tek bao;ına donen 

"l a ı > tıınıfıııdan ,lkılyet edilen ekmekle-
~~ ~fttl(j nıten c;ık1)or, umumi re alt unlann Üı;kUdardan temin 

t t Iuı~11 :ırı ıırnsıııdıı ts bölü· 
)lillt{J: rnuanen bir ).er ıılı· ettirilmek ı;urctile ıııla.hı \'lldolun-

1·fıtn Kırd:ır bö,J le bir muştur. 

~ 

Cümhurreisimiz 
Fabrikasını ziyaretlerinde Bursa Morinos 

işçilere ilfifatfa bulundular: 

•Teşekkür ederim çocuklar! Memleketin 
en güzel eseri size 

emanet edilmiştir. Gördüm, iyi çalışıyorsunuz,, 
Buna, 6 (A.A..) - Rel!ılclimhur 

lcımet İnönü düa Merinos fabıika
fiı ile Kız l!:nstltusöu11, San'at oku· 
lrınu gezerek tetkllderıie bulun· 
muşlardır. 

Merinos tabrlkaemı cezlşlerl M• 

nasında fabdk.anm. muht~llf teelsa· 
tını ayn ayn gözden ıeçbmlş ~e 
muhtellf işler ü~de 1-ıahat alan 
Milli Şef fabrikadan aynhtları es· 

Almanlara göre 
Şark harekatı 

iyi inkişaf 
etmektedir 

Leningrat'ta 
Ruslar ağır 
zayiat verdi 

Berlin. 6 (A.A.) - Tebliğ: Şark· 

ta harekat iyi ~ etmektedir. .. 
Berlin. 6 (A.A.) - D. N. B. nln 

b!ldiı'diğinf! göre gece Alm8J1 tayya
re tflfcltkülleri dalgalar halinde Le· 
ningrnd mmtakıı.sında çcvrltnru, bu· 
lunan Sovyet Jutalarına ağır zayiat 
verdırm işlerdir 

Lenlngrada M ldlomet.re meaaıeae 

na.smda kendilerini ooşkua ve l~n 
tezahüratla ufuriayan i~Uer.lmlze 
hlt&beo: 
«- Teşekkiir ederim ~uklar, 

memleketin ba gUzel mert file 
emanet edllmi~r. gördüm, iyi ça
lı'1YOnunuz. MüdUr ,.e imlrleriniz 
•17den me.mnunl,yet röır!terlyorlın • 
memleketin bu gü:ıel emanettne lA· 
yık olmaya !;Alışınız. size t6'ekkür 

ŞjmdiHk . Bulgar 
vaz:fesi 

lt.alyanlarla birlikte· 
B~lkanları ani bir 

baskından muhafaza 
etmek imiş 

Londra, 6 (A.A.) - Almanlarm 
Sovyctıerc karşı harbe iştirak et· 
meleri için Bulgarlar üzerinde yap
tıkları tazyik azalmıştır. Bunun sc· 
bdbı, zannedUdlğine göre Rus muka· 
vemeti ka.rşzsında Almanların pllı.nla 
rını degiştirmek meohuriyetinde kal· 
mış olmalarıdır. Alman erklı.nthar

blyes! Rusya.da kışı geçirmek flk· 
rinl kabul ettiği için şimdiki halde 
takviye kıtalan tedarikine !Uzum 

görmemektcdır. Şimdilik Bul.garla· 
rın vazifesi mUtteflklcrın anı bir bıı~ 
kınına mA.n.i olmak için İtalyanlarla 

af 

HARP VAZİYETİ 

Alman darbeleri 
Muvaffaklyetleri büyük oln1akla be
raber Alınanlar bekledikleri neticeleri 
henüz alaınaınışlardır. 

j Yazan: lhsan BORAN 

(Askeri m~harririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Leoln&TIMi'a taarruz 1.ııtlkametlerlnl v e Leııiugrad müstahkem mUcıafaa 

mmt.a.uauu ~ ö&terlr harita 

ederim» denıişlc.rdlr. 
İnönü Kız Enstitüsünü müteakip 

ziyaret eyledikleri SS.n'at okulunda 
bllhas a modeller üzerinde dul'
mu!lllıır ,.e talebenin kablllyet \ e 
~alı;nıa fıınllyctlerl hakkında tıu· 
aller tev<'lh bnyum1uı:Jardır. 

Mllli Şef her Jld nıUessese lıak
landn da memnuniyetlerini Uııdc 

etmJ terdir. 

Sovyetıe·re. g~~e . 
Her tarafta 
şiddetle 

çarpışıJıyor 

Odesa R.ıman 
askerie:·ini 
mahvediyor 

l\'loskova, 6 <Radyo-Saat 9.45) 
Muharebeler bütün cephelerde şid· 
dellc devam ctmi~ir. 
Çarşamba günü 27 Rus tayyaresi 

ne mukabil 33 Alman tayyaresi 
tahrip olunmu~tur. 

Knradcnizde, donanmaya men· 
sup hava tayyarelerimiz kara kuv 

t ... 
Son iki gun içinde bu cephede 22 
Alman tayyaresi Uc IOO den fazla 
kamyon tahrip edlJmiştir. 

~ 
Moskova, 6 (A.A.) İzvestia 

gazetesi Alman başkumandanlığı· 
nın Odcsa ününde resmen kuvvet· 
lerlni hesap etmeden israf ettiğini 
yazmaktadır. Rumen ordusunun 
yarısından fazlası bu şehre karşı 
taarruza geçirilmiştir. 

Ve dığer birinci Rumen fırka 
tarı ile muhafaza Kuvvetlerinin 
birinci !uka ı Ağustos ayının so· 
nuna kadar imha edilmiş olduğun 
dan beşinci ve ~Hıncı piyade fırka 
ları takviye olarak göndernmiş ve 
bunlnr da 29 Ağustosta Kruglaya 
sırtlarına ve demlryoluna karşı 

yaptıkarı taarruz esnasında he· 
men kfımilen imha edilmişlerdir. 

27 inci Rumen piyade fırkasının 
me\rcudu birkaç yüz kişiye kadar 
inmiş olduğundan bu fırka seri 
alııımıştır. 

iran Başvekili 
istifa etmedi 

Birkaç satırla 

Mutat oldu 
EnelkJ gee.e Ud Jdşt. Emlnönün

de duran 150S mnuaralı tak.slye 
yanaştı: 

- Bizl Tak ime atar mı.Na! 
- Neden atmıyayuıı, bir lıüçuk 

Ura \•crlrslnlz. 
- Taksi ne yazarısa._ Aynca 

benz.ln 'e gece zamlarını da veri
riz. 

- Gidemem. 

- Niçin. 
- tstırahat edeceğim de oawı 

ir;in. 
Bunlar, Adi haller sirasına glrd.1-

ğlndeR kayıtla :lktlfa edlyo~ 

~...;(~~~~~-ı~~, . ..w,~igt,,;~l~fi.~!!.~.~Bl~~filf.~.i~d~~·v~!:li.10:... 
Llbyaya giden gemi kafilelerine öncUIUk eden Uç ttaıyan torplt.ruıu 

Libya 1-Doktor 
yo u da l Claudius 

italy nların Bu~garistanla 
b··y··k bir gemisi ticari anlaşma 

torpillendi imzalayacak 
Londra, 6 ( A.A.) - Amirallrk 

makamı blldlrtyor: 
cEsperia i. ır. ~eki 11398 tonluk 

d'ıu,Yan 

da dcnlz ltılarımızdan biri tarafln· 

Sofya, (A.A.) - Doktor Clau· 
dlus, rc!akatind mUhım miktarda 

mi.ite!ıassw \C te."!cniByen 
&>fykya g-6:· 

dan torplllenerek b:ıtmlmrştır. Burada ihUkflmet cr.kAnı ve B-.ıl-
Esperla l..sUsnaı blr şekilde kuv· gar ekonomisinin yl.lksek şahsjyetle

vetlendirilmiş b ;r kafile refakatinde rl ile mWMd olacaktır. 1)'1 bı.r nuım· 
idi. Bu kafile, muhr plerin, torpıto- ı obadan öğrenildiğine göre, yanmda 
!arın, seı1 hUcum botlannın ve de- Harici Ticaret rnUdUrll doktor Lan
niz tayyn.rclerınin himayesinde yola duverhr'in bulunduğu blr ticaret he· 
çıkarılmıştı. ydi 15 cylflle doğru Sofyaya ge.e-

Bu t..ptcki gemiler dUşman tara- cektir. Bu rnUnnscbeUc Alman • Bul 
fmdnn kıtalarm nakli için kullanıl- gar ticaret anlaşmıı!lı hUkUmler·ni 
maktadır. tadil eden ycnı an~ma imza edi' e-

cektır. 

Yeni anlaşma hUkllmlcnne gur.-, 
BulgarJstnn Almnnyaya. bakır ma· 
demle UzUm ihraç edecek ve bunuıı 

mukab tinde ı;özlııfl ve mamul eş~·a 
ithal eyleyecekfu'. 

Gelecek haftalar lçınde Bulgarir.

tanda.n Almanyaya 150 v~on OzUm 

DovkedllecekUr, 

MDsabakamız ---... 

Sual No. 19 
Pek se,cllğiulz. bir arkadaşnırun nişanlısı size meyil göııtcnl(',, ;z 

de onunla nişanlanıp e\lenlnce çok mCti'ut olacağımza, bir daha da 
bu kadar uygun bir eş bulanıayacağtmza ka.ııJ olsanu., takat diğer 
taraftan arkadaşmnmı bedbaht olacağına, hayatının yıkılacağına ka
nJ bulunsanız o kızı arkadaşınızdan aymp nişanlanmağı göze alır 
mısınız'? 

NOT: Bu sualin cevabmı aşaf:daki kupon uzerine kıaaca Y&Zacak 
ve 30 sual tamamlanınca cevaplan adreslnUıte birlikte gazetemize ıö:l· 
dereceksınlz. 

1 Ce\"&P 
No. U 1 
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İstanbulda bir ce velan 

ürk' ün t yya
azandı ! ,, • s 

Atatürk 'ün arabasını m ı ister
sin, yoksa bisikletin i mi?,, 

Yazan: Nusret Köymen 1 

1 tanbulda. doğup bUyUycnlcr ls-ı ka ibır yazıda bahsedeceğim. 
tanbulu lbflmezler. Çün'kil: Oyun hepimizin bildiği. dç !kapıyı 
O mahJlcr kl derya lı;redir der)ayı bczirgAnbıı.şı> oyunu idi. Oyunda ilu 

bllmezler kl.şl elebaşı olur. Her bırl. bir şey tu-
Ge ı;ek, İstanbul ıblr derya, bir tar. Tutulan şeyler iki elebaşının 

umm•uıdır. Bu ummanı en lyı. tam· birleşmiş kdllan altından geçen her 
yanlar, ~ınıde doğmanuş olıı.nlardır. ÇQCuğo. oorulur. Çocuklar tutulan 
Tanıdığını insanlar arasında lstan· şeylerden lıang!Bini tercih ederlerse 
bulu en ıyı b!ldlCini zannettiğim de- o tarafa geçerler. Çocuklar bu su
ğerlı bed iycc lk lıllmJmiz Osmnn reUe iki tarafa aynldıktan oonra 
Ergin zannederim lstnnbulda doğ· elele tutuşarak halat çek şir gibi çc
mamıstır. İçinde doğduğum ıbu tari· kLşirlcr. 

h1 güzel şehri en ziyade ondan uzak· Çocukların neler tuttuklarını me· 
ı~m zaman anlarım. İki senelik rak ederek clebaşlarm yanlarına 
bır hasretten sonra lstanbula kavuf- yaltlaşarak eğlllp dinledim: 
luğum zaman onun tanrmadığmı ve- - Atatürıkün arabasını mı 1 ter· 
ya unuttuğum yeı·lerini görmek iftl· sin, ıbls~klctlni mi? 
yakını duyuyordum. Ben!an çocukluğumda erkek ço-

İstru1bu dn. Blzanı;ın son canlı ka· cuklar, altın mı - gümtlş mu?, kı· 
lmtı ı olan Halıç Feneri en merak hı; mı • kalkan mı?, g bi şeyler tu
cttiğlm bır yerdı. Hallcin 'başı kıçı tarlardı. İstantıulun en koyu Rum 
olmayan vapurlarından biri uzun bır mahallesinde çocukla.nn tuttuğu şey· 
alışkanlığın rehaveti içinde fbenl Fe· rere şaştmı. Kızlara kulak kabart· 
nere telAş ızca götürdü. Fener sırt· tım. Küçük b:ıyanlar hAlö. kt şey
larına mUhe;'kel ib!r 9ekHdo otur- !er i tutmakta devam ccllyorlardı: 
muş olan kırmızı tuğladan <Rum - E lma mı, armut mu? 
mektebı keblrlni> eskidenberi Pat- GördüğUın ve işittiğim şeylen he-
r..khane ile kanştırmm. Bu zihin ıti· celeyerek <Rum mektebi kebiri.> ne 
yadının tesiri altında kırmızı bina- doğru tırmanmağa balJladnn. 
ya doğru yUrftmeğe başla.dun. Bina· Biraz sonra tekrar dönerek ço
ya çıkan yokuşun altında .şöyle bir cuklann oynadığı sokağa tndim. To· 
durup da etrafıma 'baktığını zıı.man sun gibi bir oğlan pcltclt dılilc bağı· 
ltızlı oğlanlı blr Btiı11 çocuğun yan· nyordu: 
dakı sokakta oynamakta olduğunu - Biz kazandık! Bız kazandık! 
gördüm ve kendi kendf:mc dedim: Sordum: 

M alla.h, Rumlar neko.dar ÇQk - Ne tutmu~lunuz? 
doğuruyor! - At'atürkün tankı ilo Ata.türkün 

Kulak :kabarttım: Çocuklar tUrk· thyyaresini tutınllljtuk. Tayyareyı 

çc, gUzel tUrkçe konuşuyorlardı. ben tutmuştum. Tayyare kazandı! 
Merakla sokağa yürüdUrn vo ÇO· Oğlanın güzel yllzUnU sevdım 'c 

cuklann oyunlarını seyre başladnn. adım ııordum: 
Kızlar oğlanları oyunlarına a.lmak - Bora! dedi. 
ııtem!yorlardı. Oğlanlar da ayrı oy- Diğer çocukların adlarını sordum: 
namap karar verdiler. Kızlann da, - Sel, Yalçın, Çetin ... v.s. Bir ttı.-

oğlanlarm da oynadıkları oyun çok ne de Ali Rıza ... 
dikkate değer. eski blr Tllrık oyıınu, Tilrkllllt ve Tür.k inkılabı dinamik 
btitün Ana.dolu TürklUğUne his ve öır ruhla yeni ncsı.1 içinde yUrUyor· 
şamil bir oyundu. Bu oyunun içti· du ve netıcede muUaka tayyare ka· 
mal ve tktısadl manasından size ıbaş- zanacaktı: Attı.türkün tayyar 

'duz b·r fino 1 

öp eğ · nin marifeti 
Ziraat 
kongres i 

Ziraat Vclmleti, Ziraat mUdUrlerl· 
ni 15 eylfilde .Ankara.da b:.r toplan· 
tıya davet etıniştir. Ziraat Ve'kill B. 

S r yorlar 
Biz ne il e 
geçineceğiz ? 

«... Iurakabe komi yonu man· 
gal kömUrünün perakende atışı· 

na 7 kuruş fil at tal1n etti. Bina
enale) h mahalle kömUrcülerl 
kömUrü bu fiyattan fazla sata
IDJ) acaktır. Halbuki, mahalle kö· 
miırciılerl, sntncaklnrı köml\rler l 
3'1ne ayn.I komisyonun ta)1n ettiği 
toptan fil atı olan beş bu~uk k u· 
ruşa d('l:-11, yedi ktırw,n almnktn 
'c üstelik kllo başına on panı. da 
nakliye ımra ı ödemek mecburi
yetinde bulunmaktadırlar. nu e
beple mahalle köınürcli dllkkiı1· 
lannda, her sene olduğu gibi yı~ 

f;"'lnlarla kümUr bulunmamakta 
lwmurcıiler de kvmUr yerine kar
puz ,;e üzlun sntnıaktndırlar. Bu· 
na mukabil depocular da siper 
cdlndlklerl adamlar elilc peraken
de satıı;; yapmakta 'e hu suretle 
m:ılıallc koınürdilerlnl işlerini 

terketmek mecburiyetinde bırak
maktadırlar ... » 

Bunu matbaamıza gelen bir 
kvmllrt'U SÖ)lliJor \C soruyor: 

- lfü; ne ile geçlnC<'eğlz '! .. 
\.11!!!:!::1:1.-=:l!llCl!::ıt ____ ., 

Kısa haberler: 

:ıu ktepll ııasoJarı 

Bu sene meıtteplerc ı;iren talebe· 
lere 15 eylCI den itıbaren pasoları 

ve lecektır. 

Geçen seneden ellerinde pasoları 

bulunanlar bu pasolan mektepler a 
çılıncaya kadar kullanabileceklerdir. 

Kol flyn.tlan 
NaJdıye ücretlerinin geçen yıl:ı. 

nazaran bir miktar arttığı nazarı 

itibara alınarak kok kömilrü fıyat:· 

!arın d:ı b:r miktar zam yapılması 
düştlnlllmektcd!r. 

Halen 23,5 liraya satılan kok kö
mUrünün fiyatı 24 lirayı geçmiyc
eektlr. 

\ npur seferleri 
De~let D ntzyolları idaresi bu kış 

her s e o dugu gibı Anadolu vapur 
s fcrlcı ınl tatil elmemeğ dUşUn

mcktedir. 
Seferlere tahdıt edilerek devam o

lunaca'ktır. 

Eski tlp plAkal r 
Kullanılması yasak eski tip p!O.ka. 

kullanan 26 binek ve yUk ara.bası 
Belodiyecc seferden menedilmiştır. 

---0-

n :sar ar aresi 
memur alacak 

İnhisarlar idar milnhal memur!· 
yetler içln memur almaya karar ver· 
mişUr. En az orta tahsili yapmış o
lanlann gırcbllecekleri mUsııba.ka 

imtihanı 1.stanbulda 25 cylfildo ya
pilacaktır. 

ErenköyUnde Şaşkıni>akkalda. o
turan bir Yahudi klZl :bundan bır 

m üddct evvel b!.r başka ıköpek tara· 
rından ISlt'ılnuŞ olnn fino köpekle
rınd"n 'birini gazino sahiplerinden 
birine 2~0 !kuruşa satan~tır. Eve a
lınan köpek gazinocunun oğlu ile 
pek iyi anlaşmışlar ve üç dört giln 
beraber yatıp kalkmışlardır. Bu a

Muhlis Erloncnin rclsliglnde bir-============== 
hafta kadar devam edecek olan bu 
toplantıda Zira.ate müteallik bUtUn 
:meseleler görU.şWecek ve alınacak 

tedbırler kararlaştırılacaktır. 

Bu arada çiftçi mallarının korun· 
rada köpek küçük çocuğu mütead- ması kanununun tatbilt şeklini gös
dit yerlerinden hafi! hafif ISimlIŞ· terlr nizamname de gözden geçirile· 
Ur. Kopeğin kuduz olması ihtbnali· cektlr. 
ın düşünmeyen gazlnocu hiç bir t ed· Bu • toplantıda lbu1unmnk üzere 
bir almamıştır. şelırim!zden ~ir lıeyet Ankaraya ha· 

Kopek 'bir kaç gün sonra gazino· reket etmi~fü. 

cudan bır tüceara verilmiş ve köpek ====r=,= ,. K==v=ı===1.,.,==== tUocann evinde de bir kaç kişiyi ı.sır· .t"I. ',f, 

diktan sonra bir gün tüccarın misa- 7 EYL'OL 
nr g iliği 'bir evde ibüt'tln ev halkını PAZAR 
rsırdrktan sonra ô1mllştUr. AY: 9 - GON: 2SO - HlZU': 125 

Mektep lere 
giriş şartları 

Yüksek öğretmen 
o kul u 

Ta • 
Si r le ine 

yDzde my pıl 
,- Bıı zammıda kafi görmiye-~ 
1 ceğe benziyorlar. Acaba g ine taksi 1 
\. bulamıyacakmıyız ? J 

Dün ta.1<sl sahiplerinin gerek ben· ı tat:mln olmamı.şlardır. Onlar 20 ku· 
zin fiyaUarmın artması ve gerekse nışluk açış ücretinin de 25 kuruşa 
hariçten gilçlUkle gelebilen ıtı.stık ve ctko.rıimasmı istemektedir. Belediye 
yedek aksamın pahalılığı dolayıslle Re mua.vıni ıbunun Jıakkmda da 
taksi ücreUerine zam taldbindc bu· şunlan söylemiştir: 
lundUk'larınr bildirmiştik. 

DUn Belediye Reis muavini LCltfi 
A'ksoyun başkanlığı altında topla· 
nan seyrüsefer komisyonu taksi sa· 
hiplerinin bu taleplerini haklı göre· 
rek bundan evvel taks ücretlerin· 
den alman 9{> 10 zammı ra 15 e ÇI• 

knrnırştır. 

Belediye lk muavini L(lt.fi Ak· 
&oy dün k ondi8ile görllşon bir mu· 
haniri:rnize bu hususta .şu beyanat· 
ta bulunmuştur : 

c- Taksi Ucr eUeri Uzerindek! yflz· 
de on zammı yüzde on be.,cıe çıkar

mağa ıkarar ve!'dik . Evrakı da bu
gün tetkik için Da.imi encümene tev· 
di ettik. Keyfiyet Daimi encümende 

<- Açış ücrctinııı 25 kuruşa çı

kıın:lması için lk net bir talep yok· 
tur. Maamııfih yapılmasına karar 
verdiğimiz bu zam gerek otomobil 
s.lbıplcrinl ve geı·ckse şoförleri tat· 
mın edecek rnııhiyctt:ed r.> 

L(ltff Akı'Joyun bu ibeyanaU şo· 

förlcrın tatmın edlldlğt kanaatıni ol'· 
taya. koymaktadır. 

Bllıyoruz kı, otomobil dcı·d son 

gllnlerde çok feci bır şek11 abnış, 

bayrağı yukanda otomobil gormek 
o.det& gtl11leşmiştır. Şoförler benzı· 

nim yok ı;Jıl bahane erle yak•n 
mesafelere bltmemektc ve o\ı suret· 
le blr buhran yaratmakta.dırlar. 

kıı.t'Ueştfkten ııonra tat'bikata geç!.lc· Belcd yenin bu za.m kararından 
ce'k ve böylece taksi sahiplerinin şi· flOnra şoförlerin de böyle uygunsuz 
:kAyetleri de önlenmiş olacaktır.> ı harel<eUerdc lbulunmayacağını ümit 

Taksi sahipleri yalnız bu zaml!ı. etmekte) z. 

Hariçten külliyetli 
mikdarda idhalat 

malı geldi 
Son gUn1erdo hariç piyasalardan 

QOk miktarda itlıa.IAt eşyası gelnıiş· 

Ur. 
Suriye tarikdlc gelen hu mallar a· 

rasında çok miktarda ntşo.dır, göz. 
taşı, otomobil 10.Stlği, makine yc<i"!t 
aksamı vardır. 

Bundan başka memleketimizden 
transit olarak geçip Macaristan ve 
ttalyaya gidecek Sur. yo malı kuzu 
derisi vo İran malı yUn transit de· 
polanna konmuştur. 

- Bunların ekspertizleri ikmal olu
nur olunmaz se\llkedilece'klerdir. 

Azami kar haddi 
listelerini asmayan
lar cezalandırılacak 

Fiyat Müıakabc konıisyonunea tes 
bit eğilml;ı mallann azamı satış f -
yatını ve kfı.r hadlerini gösteren lts
tcler komisyonca hazırlanmıştır. 

Bu listeler, önUmUzdckı perşembe 
günU akşamına. kad r bl\tUn dllkkAn 
!arda nsılmrş bulunacaktır. 

ıı <'YlOl akşamma kadar bu llstc
lel'i dliltklınlarma n.snıayanlar şid· 

detlc cczalandırılacnklnrdır. 

Kuınaş ve giyecek 
eşyasına da 

narh konacak 

Ye 1 en 
• 

şampıyonası 
:lstan'bul Su Sporlan Ajanlığı ta-1 

ra.frndarı Uç gün devam etmek üzere 
tertip edilen ve cuma günü başlayan 
lstan'bul yelken şampiyonluk mlisa- ı 
bakalarma dUn de Moda koyunda 
devam edilmiş ve bu suretle ya.nş· 
ıann ik.inclsi do nlhayeUenm~tlr. ı 
Bugün yine ayni yerde müsa'bakala· 
rın üçüncüsü de yapılaca.l< ve latan· 
bul yelken .r,ıamplyonu belli olacak· 
tır. 

Dün.kU yar!flara Gal~t&Saray, De
mirs:por, Feneııbılhçe ve Liman Genç 
ltk iklüplerlle Haydarpaşa lisesinde. 
13 şarpi iştırak ctıniştir. Dört: denız 
mili UzC'rlnde yapılan mllsabaka çok 
heyecanlı olmuş ve sıkı poyraz rüz· 
gtırı altında ccttyan eden yarış Li· I 
man Gençlflt klilbünden Behzat ile 
GaJa.taBaraylı Nedim ve Mahmut a· 
rasında çetın bir nıticadeleye ebep 
olmuştur. Neticede Liman Gençlık 1 

klübilndcn Bchznt Ue Nncinin :t>Uyllk 
bir rneharet ve bilgi ıle ıdarc ettık· ı 
lcri ş:ırpi rakıplcrindon 100 metre 
farkla biı ınc1llğ elde ot.m ştır. GU· 
zel tdarcd Bc'.hzattan aşağı kalma· 
yan Galatasaryh Nedim ikincı, ymc 
Glatasaraydan Samını Uçunçil ol· 
muştur. 

İki glin devam eden yarııılar neti· 
cesinde Lunnn Gençlik klUbtlnden 
Bohzadın 25 puvanı, Galata.saray
dan Mahmut, Necfım ve Samimin 21 
mllsavt puvanlan vardır. BugUnkU 
son yarış kat'l neticeyi me~dana çı· 
karaeaktır. 

DUnkl\ yarışın telmik neticesl şu· 
dur: 

ı - Bchzat, Naci (Liman klübil) 
1.1.25 

2 - Ne!dm, Hasan 
1.2.M 

3 - Samim, Erzin 
1.4.59 

(-Galatasaray) 

(Galatasaray) 

4 - Mahmut, Vecdi (Galata.sn· 
ray) 

5 - Niyazi, Klıımiran (Galata.sa.· 
ray) 

MUsa.'bakalara bugün yine Moda 
koyunda saat 14 te devam edıleoek· 
lir. 

--o-

Nafıa Vekili 
Azgın bir deli 

önüne gelene bıçakla 
sal dırd ı 

T cnret VekıUetı zeytinyağ, sa· Af an yada 
ıbun, kumaş ve giyecek c~lanna Alanya, 6 (HUSUs1) - Alanya.da 
a narh konulması lÇin :muhtelif vl- bulunan Nafıa Veki i AH Fuat Ce· 
l~yetlerc bir tcblf,ğ gôndermL,tır. besoy Serik ve Alanya yolunu tet-
Şehrimız Fiyat Mürakabe komis· kik elmiş ve açıldığı za.man bu mm· 

Evveik~ ı;Un, Çemberlitaşta. Me· yonu da bu hususta. tetkiklere baş· takanın muz, portakal ve limon mah 
silıpaşa mahallesinde Melıkof lıo.- lanuştır. Pıyasa vaziyetini bir ra- 6U1Unün inkişafına yardımı dokuna-
nında oturan Hasan ~it, eline ge· 1 T t Vek"' t bildir k --•· olan Dum kanalı fnAJ>atını tet-por ıcarc '"e ıne ece • \;AA • .., .... 

ı;irdiği kocaman bir bıı;akla. sokağa tir. ktk etınl.ştir. 

fırlanuş ve onüne gelenlere saldır· !""'~""'!"....,-"!!!!!....,!!""-"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9--"'!!!"I--""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!! 
mağa başlamı.,tır. 

Sokaktakiler Hasanın lbu saldınş· 
!arından ka.çme:k için koşrnağa. ba,. 
Iamı.şlardır. Bu aırada Hasan Reşl· 
di önlemek isteyen polis Mes'udu ya· 
ralamı.ş ve Mes'uda. yar<lıma koşan 

bekçi Mustafayı btuJından vumıUf· 

tur. 
Nihayet halktan bir kaç kişi bu 

azgın adlı.mm yapaco.ğı cinayetleri 
önlemek için birlik olup Uzerinc a
tılnuşlar ve uzun bir mücadeleden 
sonra Hasan Reşl.di yakalamışlar

dır. Bu mücadele c.snasında Çem
berlltaşta. oturan Halim ile Sult:an
ahmette oturan Tevfik de yaralan
mıştır. 

Hasan Reşit sımsıkı bağlanarak 

Adil Ttbba teslim edilmiştir. 

•• •• sap surg ne 
ildi a 

A 

ume 
Ayrıca et fiyatlarını kafi 

bu lmıyarak et kesmek isfemi
yen kasapların yüzden fazla 

hayvanı musadere edildi 

Tramv aY 
eğlencesi rJi 

n n :ımkça bir l ere gitııl 
~ tr m'l.n)a bltıdl~rıı tıl' 

ralıntra oturup gnz te ,c):J 
d 1 

taı• okumak imkanı ol1111l " 
.}Oldn cunım kılır. !lfe-cll'l' 

eınırli tmm\ n la. He) nı.ı<hı ı; ııır 

uzun 'e ıku·ı bir .l ole ulu~ 
l><>.}Ic tılr 301 ulııkta cğtcıı ~ 
rt' ini bnld n. E er ııeıwere 
na rll! ttars:un gcctl iınlı. > 
hiııal rm yııkarı kısıınJıırıııı 
cd r 'e cgl nlrlnı. tJ 

Bu nııı:;ıl ~C) deme) tniı- -red 
traıın ) dan dısarıyı ı>tl~ıi} 
blnııların ıılt Ju ınılıırın:ı, 
rn, gcçenJere b:ıkıınz.. tJ .. t t 
bakıruık pek aklunızdaD 

Halbuki tı t kı ımbrda ş!JJıııt 
dnr ne farkıl13 'nntm:ı.Jlll~ 
\'e eğlenceli Şt>yler gonııcl' • ....ı 

Bunlarda.o bir kaçını plP" 

llnden l''ere)iın: lşte > 
Ud bhıa ki biri altı katlı~ 
bdır, ot ki do bir katlı t1' 
dUkktındır: Çoban l'llebnıe ~ 
bulnn me hur cli~I ıııı 
nrmi' zannedersiniz. t-:te ~ 
yapı kl birinin tepl'Slnde • .1 
çlntsllc cYo. mallkllmllll<• ?', 
ki tamanılle kUblk; esld bit 
se çonıezlle yeni bir oobSt~ 
\erml,ler his lne kapılır5 
kcıı ynn) ana dort bina gli 
Blrlnc 1 altı, iklncl.sl dörf• ti 
ilk!, dordıiııcUsU tek ımtııdl' 
3cH umumlyesl bir nt 
farksızdır. n ka bir b~ 
genl5 saçaklı, yanınd!lw.ııl11 -1 
,.c tamçnlıdır: biri şapıaıl, 
şı acık 1k1 arkaduş s-örUr 

Keçec:zade izzet ~ 
1 - Fat ada öğretınen JJll) 

Özle Horuyor: Dh'BD , 
wn U t d şalrlerlnd n l' 
lz.zet lUollaıuıı Sadrıızıııı' 
şanın bııbas.ı olduğu sö>l 
do ~u mudur?. C tadıll 
nedır 'e kabri nereded~ 

Cevap - İzzet Moll~ 
.Murat, Reşat, Vedat a 
oğlu ı.ıırdır ki, bunıardJlll 
kl Sadrazo.rnlardan rıı 

Paşadır. Bahan efklU'• 
tı.sar adlı ıkı divanı ne :r.l 
şan ve Gulşcni aşk ad11 .~ti 
iki eseri me urdur. ()J)I", 

.şan) ı Ke anda menfı·-~ 
sırada yazmışbr. Ost»""' 
bulunduğu Sıvasta ô1J'Jl~ 
dtirı.üüp gomfilmUştür. 

tam bir n ır sonra. :tsuı. 
rllerck Avratpazanndl' 
bey m cıdi yanındald 
zarlığma Jconubnuştut· 

1 

Yapılan muayene sonunda köpc- RUMİ: 1357 - AGUSTOS: 25 
ğin kudurduğu anla.şıldığından o gtl· HlORl: 1360 - ŞABAN: lu 

tstanbal<h §clızadebll§ındadır. Te~ 
lefon numarası 28268 dlr. Yatılı ve 
p:ınısızdır. EdebiJa.t, fel efe, tarih, 
coğraf) a, riynzl) e, fizik, kimya ve 
tnbllye şubeleri ,;ardır. Tahsil m üd· 
detl dört yıldır. Girme şartlan: ı -
Türkl~e Cümhurlyeti ,;ntandaşı ol· 
m:ık, 2 - Tnm de\ reli bir liseyi bi
tirmiş bulanın~, S - Ya.'1 ;t irnıl 

beşten fazlıı obn:ım:ık, 4 - Sağlam 

olmak, 5 - l\lllsab!lka bntnıanıncla 
lcıızannı:ı.k. 

z - Kadıköyilnde Söğlit ti 
56 ııwnarada Bayan Z:~ 
soru)or: YcnJ mllsntıal' 
rnk edenlere 'erilecek 
neler olclul;'llllu ,;e ınll 
'aıılarmın hangl tarfbD; 

Bilecik (Hwsusl muha.'bfrlmiz· dero edilen yllzden fazla hayvanları bul edilec('ğinl niçin l1' 
den) - Bundan lbir :müddet önce pazara çıkanbnış ve satılmıştır. yor!illnuz? •• 

ne ka.dar ısırılmış olan kimseler t e- \ Ahll' ZE \. ALI EZA.' 1 
davi altına alınmışlardır. G'tD."EŞ: 6,33 10,59 

Diğer taratta.n gazinocu da teltı..şa öGLE: 13,12 5,38 

Belediye reislerinin 
vazifeleri 

Blleclkte belediyenin verdiği narlu Bileclkte ilk vuku !bulan bu iht'i- • Cevap- Hedıyeler )lsl> 
kfrli görmiycrek et kesmemek sure- ka.r hMlsesi, daima uyanrk bulunan sıl~tlı m furuı.t defaıı.tl; 

düştüğünden Erzlncana gönderdiği İKİNDİ: 16,49 0,16 
oğlunu lstanbula getirtmlşUr. AKŞAM: 19,33 12,00 

Alil.kadarlar hAdise hakkında tah· YATSI : 21,09 1,34 
kıkata ıb:ışlamışlardır. İMSAK: 4,49 9,lu 

Mezun olnnlnr orta ö,;retlrn okuJ
lanna 25 lira mıı.aşıa-stajlyer olarak 
alınır. Bir ı>eneJlk tnjmdu muvaffak 
olduğu takdirde öğretmen olur. 

Ankara, 6 (Tele.fonla) - Dahill· 
ye Vekılleti belediye reislerinin vazi· 
fe ve saltılıiyetlerinl gösterir blr ta· 
limatna.me hazırlamaktadır. 

uıe fhtikft.r yapmağıı. teşebbüs eden hükfunetimizin her ihtikAr teşebbil· ve yine de vcı ileceklit· 
1klı kasap ikişer sene sürgllne, elle- sünU vaktinde önleyen azimkdr kud- ha gi tarihe kadar k~ 
rinde bulunan hayvanların musade· ret! sayesinde bu suretle bütün es- lı k b tt 
resine ve beş yUz lira ağır para ce· ı nafa ibret dersi olacak bir şekilde nm ~ 
zasma. mahk1\m edilmişlerdi. Musa- sona ermiş bulunmaktadır. ===~~;;;;;;;~;;::;;;;;;;;;;ii~ 

l bşir Paşanın karısı 
7J.net Ue şch"Vete karşı iptllll ve 

inhimaki De meşhur olıın Osmanlı 

padlşuhlarmdan Blrlııcl İbrahim, 

ı;aroyında h r ~itten J Uzlerce cıı.
rl) e bulunduğu halde, bunlarla ka
wınt etmiyor, an.nsı Kö&em Sul· 
tnnıa Oind HOC:3nın körllkllyerek 
şahlandırdıklarr hJ:ııı "o hırslarını 

yatıştırmak için ray haricindeki 
ı;tızcl lmdıulam da saldırıyordu. 

Hnttö., SITilS tamflan nda bulunan 
lb,ır Pa~n güzel bir kansı ol· 
doğunu haber almış, • bu kmlının 
kendisine gönderilmesi için Sıvas 

ı.·all ine bir formanla adamla r bile 
salmıştı. Vall)1 zorla isyan ettire
rek ortalığı kwın boyatmıştı. 

Kalabalık bir mecliste bu lı.Adlse 

konu ulduğu sıradıt bir n kta.~l 
baba ı : 

- Bu işin halU lz yJğlUcrdcn 

ziyad e, ırz ıı:ıdlş:ılııııdır diye şeb· 

·, ·et teU!ıllığı eden, \'ara yoğa. fetva 
\·enflklerl halde köşelerinde JıIUA 

dfi.,tlncn ulema e!endill?rlmlzc dli
şcr. 

D tr "c bu ağır tarlzl ile ulema), 
ııadlşahın h al'ine mmalnkatc nıe<:. 
bur eder, 

Asıl mUhim iş Odrey'in sağ, salim bulun. 
mnsıdır. Hele bulunmasın. İngilizlerin e
limden çekeceği var. Kendilerinden olun 
ciyc kadar intikam alacağım. 

Rahman, yeni bir haber almak üzere 
tekrar sokağa çıktı. İki saat geçti. Öyle u· 
zun ve üzüntiılu iki snat ki, bu zaman zar 
Iında Selim sanki on yaş ihtiyarladı. Nı 
hayet telefon çaldı. Rahman konu uyordu: 

- Galiba bir iz bulundu. Grccnvood 
isminde k imse tanıyor musunuz? 

- Hayır, Niçin sordun? 
- Bir Çin oteline Misis Carter'e benzi· 

yen bir Avrupalı kadın inmiş. Fakat Misis 
Grcenvood ismile kaydcdilmiıstlr. 

- Bu otelin nerede olduğunu biliyor 
musun? 

- Evet, biliyorum. H emen oraya gidi· 
:vorum. Size yarım saat sonra telefon ede· 
r lm . 

R obert ile Lon • Su ayrı ayrı butün Çin 
mahallcsinı ve bütün otelleri dolaşım lar· 
dı. Nihayet Lon Su'nun her zaman gittiği 
küçlık bir otelde buluştular. Saat altı bu· 
çuk olmuştu. Robcrt çok yorulmuştu: 

- Biz bu kadar aradığımız halde haydi 
bulamachk, fakat Selim ki, bu kadar kuv· 
vet ve kudret sahibidir, nasıl oldu da o da 
bulamadı. 

Birdenbire durdu, düşündü. Lon Su sor· 
du: 

- Ne var? Ne oldu ? 
- Burada olup olmadığını sormad k. 

B~llil de ;-tzdcn heı zaman bahsini duydu· 

ED~l ROMANı 

Y cnan: Francis de Croiuet 
tU bu kilçUk otele gclmi~tir. 

K pıda uyuklnyaıw.b,tiyar Çinliyi uyan· 
dırdılar ve sordular: 

- Misis Carter isminde kimse buraya 
eldi mi? 
Cinli, cevap olarak otel d efterini uzattı. 

Lon Su butun isimlere baktı : 

- Yok, burada dn yok, ded i. 
Tam o aralık Rahman geldi. Hemen o· 

nun yanına koştular ve sordular: 
- Ne haber, ne var? 
- Fazı bir şey bilmiyorum. Yalnız şu 

var ki, bulunduğumuz otele Misis G r een· 
vood isminde bir kadın inmiş. 

- Şekli Odreye benziyor mu? 
Evet .. 

Robcrt hemen otel defterini bir daha aç· 
tı. Odrey'in yazısını hemen tanıdı: 

- Odur. Başka isim vermiş. 
Dedi. Rahman hemen telefona sarıldı : 

Lon Su kapıcıya bir çok sual birden sor· 
du. K pıcı şu izahatı verdi: 
-- Bu enç kadın d un geld i. Odasına ka· 

pandı ve bir daha çıkmadı. 

TEFRİKA No. GS 

Çeviren: Ren.an A. E. YALMAN 
İkııinln de içine fena §eyler doğdu. Rab· 

man telefonda Selim ile konuşuyordu. 
Şu haberi verdi: 
- Evet, bulundu. Burada bu otele in· 

miş. Fakat henüz göremedik. Bir dakika 
bekleyiniz, sorayım. 

Robert, Rahmana. kapıcının söyledikle· 
rini söyledi. Rahman sarardı. Selim tele· 
fonda heyecandan titriyordu. 

- Ne? Dündenbesi odadan çıkmamış 

ha. Aman Yarabbi! Hemen kapıyı açtır. A 
çılmazsa kırsınlar. Den &imdi geliyorum. 
· - Gelmeyim Buralarda sizi görmeleri 

dogru olmaz. 
- Hemen geliyorum. Kapıyı derhal aç· 

tır. Amerikalı doktora da telefon et. 

Knpı kırıldı. Odrey, kendinden geçmiş 
bir halde bulundu. Amerikalı doktor yeti· 
şip hast~·ı iyice muayene ettikten sonra 
teahislni bildirdi: 

Zannetmem ki, menenjit olsun. nu 
iğneyi yaptıktan sonra her h=ılde rahat e· 
der. Muayene31e ba~adıitım sırada snyıklı-

yordu. 
Selim bu arada .gelmiş ycti~işti, dedi 

ki: 
- Hastamızı burada bırakamayız, dok

tor ... 
- Fakat bu halde hiç bir tarafa kaldıra· 

mayız. 

Selim cevap vermedi. Odreye bn~tı. Ken 
disinf tanımamıştı. Göz kapakları karar· 
mış burnu kısılmış, Adeta bir olüye ben· 
zemişti. Tek rar sordu: 

- Kendisin i kurtaracaksınız. değıl mi 
doktor? 

- Çok ümid im var, epeyce vakit kaybc 
c10miştir. Yoksa hiç tehlike bulunmazdı . • 
Yanında kalacak kimse var mı? 

- Evet, buluruz. 
- Selim dışarı çıktı. Ratuncn, Robert ve 

Lon Su bekliyorlardı. Selim müjdeledi: 
- Doktorun ümidi var, kurtulacak. 

Kendi ölü gibi sapsarıydı. Rahmana tali
mat verdi: 

- Hemen otomobile bin. Sen l\tor ma· 
nastırına git. Rahibe Mart'ı buraya getir. 
Benim kendisini çağırttığımı söyle. 

Sonra tekrar odaya girdi ve doktorla ko· 
basını tazelemeli, dedi. 

- Her yarım saatte başındaki buz tor· 
nuştu. Doktor : 

Selim hastanın yatağının yanına oturdu 
ve Rahmana, dedi ki: 

- Sen gelinciye kadar ben buradan ay· 
rılmıyacağım. 

) 

1 Temlzlcnml!} paı;aıarı. 
bard k slrkc kan tırılll 
uda b~ saat bır.ıktıı<t 11 

ılık suda. u a u ı~ l~ktıfll 

'0Ct' az miktarda 6U ııo 
ko) malı. Knp:ı mın f; 

urla sıvayıp nteıı 1"1 
• IJI 
ll Alt ast bu 'azl) tte~ 
P tJ ten sonra, gU\ ('Ç l t 
ça '.\ a •1 rımlan bir ıJ1IJ; 
l ('PÇ ile çık rmalı. jpcf. 

gC!:lrl mlş bol ı,ınnıı.ı ~ 
nan paç3 )ağı içinde ge~ 
kadar k rıstır.ınık kıı.ıt' 
zunu, h lı:ırıııı H' arı'\ 
t rd kırmızı blbetlll 

Uzcrlne dokJl1~ 
ılaho. g Ulll atcste P '1 
rn, paçaları çıkanno.lı, ı; I' 
den a3 rılan etlerini bil'-Oı; 
b kol m lı. il Jnn•Jl 
ı:ıkartl ı n hudu bir JlP' 

rek h:ıınur h llne grtıı''', 
yumurta3ı gil\cçt ki Jl!lç 
ı;nrııtıı t n onrn nohut 

_, , I.' 
llihc edi11 ul ndınrı,..ı 

ki ııaç.al rın uzcrıno ı1o 
nefis olur. 
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~P-nz-iye-ti-~~-ç~s-e_n_e_li-k~M~aa_r_i_f~pii~ 
~lrnan darbeleri 

ı so~~L'MABERLERI l~.i;t!ifj 
Amerıka kıtası Makabline de 

~Yazan: 
'illan R 

t....~h 
"'il \ • O\ l et cephe inin §1· 
~ ııı: llıerkcz holı;elerındc b:ıo:l.:ı

~Yda,ı ınuh rebtlcrl onUmüz· 
rn:ta lrind lCnl lnklsaflıır 

1 
eııJ muhtemeldir. tık Al· 

Ola rruıu Bu!> birliğinin 5em· 
'ilı 11 l\ nı.ko\n L'itılmmctlnc 
~ &et "1ilnıı~tı. Alınanlar tnrihln 
si Crlertndc olduğu {:'lbl asıl 
~ Su'lctlcrin kulııgl\hı olun 
~ llu~~a lndırnırk ı teılller. l<'a

~ bü r bu tnnrruzu :;;molensk -
' lgetcrlnl kıılbedcrek !\tos· 
~ aoo kilometre garbında 
' t._ b nıurnHalt oldular. Al· 
' rruıu o gün buglın nıer-
~ak.lanu-,tır. 
'~ &oora Alınanlar ikinci 
"-~ iarbı Ukraynal a 'e Klet"e 

tttııer. Bu taarruzda birin-
~ ~ha fazla mu~ ffak ol-

' rdır. Kief \C Od a mü 
h Olıııak üzere ı; rbı l' krayna-
~ ettUer. :Fakat Budienl or-

' Dinleper şar&."llUl• çckll· 
'~t \c imk{ln \erdiler. Bu
~ ın olan m ele, Ru or
lt dtr hnıuı ı idi. Klcf, Inı;ko· 
4ı.' nde bir kalpg h olıımaz 
~ 

0 
llluvnffııklyetl büyüktür, 

'lılann arzu etti~ri netice 
"'-. b~ dej;Udl. !. imdi Rus ordu
~ Yeı>cr şark ısahlllerJnde 
'l~ ~rtnaktadırlar. Şarki Uk
'1/c ~t kabııanuşttr. Ancak bil· 

~U\llffaldyctll barek!ıtı ba
PaJııı ına elde edllebllecek-

t 
t 'ttıııcu 
' ~ ı\Jnıan taarru:ıu I..eoln-

1\ıııı ~ Cflı edildL Burad3 Ud ta
klkt uziletlnl nokta ı 

)', I~ lesblt ~k kiıbIJ de

•· nğt goğüse mnharcbeler 
.. , , \• 1 

lır kı , a nız şura ı muhak-
' d lllovogrod üzerinden f;il· 
' ,~ru bir Alman lhatusı lıe
~tıtc ;1nuınuştır. lraıl ettiği 
~lla 0roşllof Lenlngrad'ı sağ 
'ili • 1~rnak ııurctlle Lndoı;a 

) en gölü arw;ında garba 
Uee~ bir mUdafaa Cl.'phesl 

, , kttr. Herhalde 15 cylCllo 
"&ıı ~ \ )et tntı:ınr etını:m ıa-;t oroı:llof ordm;u ;ıırka çc· 

~ ita tnecbur lmJsa da LenJn
tq ~~ kan, on ana kadar 
lıı.ıı edilccck11r. Lenlngracl 
~hının beşiğidir. Ru lar 

t :ın bu ..,.hrl feda ede-. ı\ ·r 
hıııe kerı baknmlan da feda 

• !lo\.) iki hlıyük mah:ıur 'ar
' .) t donanması üssUz ka· 

~ trı;ı." ltendı kendini batıracak, 
41 1~:1n barajından gecerek bl
l~lıı eı: ı.uıarına lltlca cdet·ck· 

ilıt 1 <le ' lıtfııt O\'yetıer ırhı zurar ııa-
eıı 

1 
1 1, Alm:ınlur BuJtık de

' Cd lcınaı ıı:terl irin ıızami Is· 
- lltııı f!(·eklerdlr. O\)ctler Al· 

luı aı l .Jerlni gUrlcştlnnek 
\tıı,1 : 1ckte rnah:ıur görmeı.kcn 

011 ırakumazlar. Bu itibarla 
tıı llıetknUfuı;u \C bilyuk bir a-

b r lı ezı olun Lcnlngrad mü· 
Cdeftır 

ti,;, • 
~ 

il dt\ O\)(lt mukabil taar-
~ anı edil or. Fakat Dc;.s· 
~tıı dC&rbında Alman Jıarcketı 
tı ~·ildir. Bu taarruLlurda 

\ı .. lıabu ın kazanacağını kestlr
• "'Clıı ltıundeğtıdır. Zaten bunu o-

t, •ndanlar do. kat'i bile-

·~ ~. lıo1<ta 
l ı tla IUl\ e etmek ı te-

~r şi 
lııı lt lndi)e kadar ı;U\llri fır-

~~t • .\Ullıııuna)ıı fınmt bulu
-~, ~ık 'c rızruıız. arıızlde 

\a rşı hu\a hılrunıları ul
llttU:: bJrJU lcrlnl kullı:uıınak 

t~tı11 1· 1 ukat bir yazımızda 
~ lionb,.,L 
'~ta) -•ar "C kışa doğru 

im~ Ilı larcnın boka kullanıl-
1·ııı '"t ~alt olınal ıı bato.k, !;8-

0er1ıı1 r;:anJıktı arnllıle slharl 
.... "tttıır. l\.,. ıca . kullanucaklarıııı 

~ rt,1 b kerı mutıarrlrlcriıniz
~ıt lıt u ıınitnlflammı taıııa
'"~ııı~ lnzı :\azılı. m:ı: tam ee

tıll1', 0 ııhnak irin hadiseleri 
::'.. ıc0U: tUn l:ctmcılcn Knzuk 
_~ll{lııe rr bataklık \C ornınn-
~;uınan kıtaları gerl;;ln-
."Var 6~0Uaruın, istasyonlıı.

tıı. b rn '<ı gPri kıtaları 
~•b 1aw. Bizim 'erece

'r· ı °' · llit kaı:a 'let tebliği \crml~ 
\ J\.Jllıa k Ü\ arı kolu, Uk· 

tıı ~ bir nJıırın gcrl:;ln ork-
11:.ı~ıı, btı~an al:ı.) ının iki ta

,.~~ ctnıış, hataklık ke-
'e o t u rınanJar !rinde bir 
raıı:ıudu tt~ ıı l<ıı.) bolmuş-

1.i,,tl 
ftt "- blrllkJerlnJn bil) Uk; 

1 ql)lld . 
ı lllı\,1 6 ele ·il, fakat ınli· 

fı \e 1~ Şcrıııt içinde azami 
lılllia l 

etıtı < e ku1Janılal'ağını 
tt l~lk. b 
~ o'ltııt.ıı.ı ~\u yııuııın bat k· 

~e\ ::: bölgeleri sonbahar 
ltır h lertndo l>uua "'Ok 

t ~ • ~u ,,. 
~ lt ba'11angrçtı r. Zaman 

ula 
' tın lh arı birllkle-

\.'Uk lstU do edcc eri . 

Maarif Vekaleti bu 
bir plan 

hususta 
hazırladı 

üç senelik 

Ankara, 6 (Telefonla) - ;Maarif 1 21,751,500 Ji.ı·aya ihtiyaç vardır. Ay· 
VckAletl memlekebn teknik lhUyaç· I nca Ankarada bir ylik.sek teknik 0 • 

!arını karşılayabılecek elemanlar ye- kulooun inşası da karlll'laştınlmış· 
tiştırmek maksııdılc yaptığı t~tktk· ı tır. İstanbul YUksek Mühendis oku· 
lerı b tirmıştlr. luntın laboratuarlarını da bugUnUn 

Bu husu ta üç scnelık bır plfiıı 1 ihtiyaçlarına cevap verccclt b r sc
hazırlannrn;ıtır. 1941 • 42 • 43 scne-ı vlycye ç'karmak vı- talebe adedinin 
lcı 1 zarfında ''<' ah~aı mu aade etli· de 1000 kişiye iblağ edılmesi düşü· 
~I takdırde mcmlekctıd muhtelıf nfllmektedir. 
mın kı.kalarında ~cnıdcn l..ı erkek 
Sanat akulu, beş Yapı okulu, boş 

Tıcarct lıscsı, 12 Ticaret orta oku
lu, 23 Kız Enııt tlisti 45 Erkek Ak· 
şam Sanat olmlu, 43 Akşam Kız 

Saıınt okulu, 30 köy rleıııtrclliğı \'e 
marangozluğu gezici kursu, 50 

Diğer taraftan bir tayyare motor 
usta okulu açılması da kararlaştırıl· 
mı:ştır. inşasına başlanan bu okulu 
Sanat okulları mezunlarından kabl· 
llyetll olanlar almacak ve Uç sene· 
lik bir tahsH göreceklerdir. 

köy kadın kursu açılacaktır. Bu M aarif t.erfi Jbtelerl 
mektep ve kurslar sayesinde mem- Ankara, 6 (Telefonla) - Maarif 
leektımlzdcki teknik eleman mesele· Veka.teti muallimlere ait tayin ve 
si kısa bir zamanda halledılmı.ş ola· terfi ı lelerini hazırlamağa başla· 

caktır. Bu işi lba.şarmak üzere mıştır. Tayirıier yapılırken evU ka· 

dm muallbnlerin kocalarınm bulun· 
duğu memleketlerde vazife gönnelc· 
rl esası gözönUnde tutulmuştur. 

Sen·et Berkinin ceoaz.esi 
Ankara, 6 (Telefonla) - Servet 

Berkin, bugUn Asri mezarlığ'a gö
mWmüştUr. Cenaze merasimi çok 
kala.balık olmlli, ba.şta Hasan Alı 

Yücel olmak üzere blltün Maard ve 
Ticaret VekA.lctı crkılnı, dosUan ve 
bir çok mebuslar merasimde hazır 
bulurunuşlardır. 

Hu usi otoruoblUer tadllittıa 
ralıŞaınıvacak 

Ankara, 6 {Telefonla) - Hususi 
otomdbillcrin kUçük !bir tadtlltla 
kaptıkaçtı, karnyanet ve saire ha· 
tinde kullanılmasının önUnc geçmek 
maksadile bu kabil tndllerle çalışan 
bUtUn nak12 \•asıtalannın scyrüse· 
ferden men'i kararlaştırılmıştır. 

Yugoslavya ve Yunanistandan alacağı olanlar 

Merkez Bankasına müracaat etme i i ler 

devletleri şamil bir emir 
Dördü müstesna 
mühim bir karar 

verdiler 
Monlevıdeo, 6 (A.A.} - Amerl· 

kalı olmayan bir de\·letle harp ha
linde bulunan her Amerıkan devlett.
nln diğer Amerıltan de\"lcUer tara
fınd:ın gayrlmuharip addedılcecğine 
dair Uruguay tarafından yapılaıı 

tcldlfin ltayıtsız ve şartsız kabulU 
hakkında Oostario'da verilen karar 
Uzcıı ne Bırlcşik devletler ve Brezıı. 
ya da dahil olmak üzere on altı A· 
merıkan devleti bu teklifı kabul et· 
miştlr. Buna mukabil Arjantin, Şilt. 
Kolomıbıya ve Peru teklifı knbu, et· 
mem !erdir. 

o 

Kıb ı .) iyice 
tahkim edildi 

1 

Yunanistandan 
çıkanl arı n her şeyi 
musadere edilecek 
Budapeşic, 6 (A.A.) - Oray Uj· 

say gazetesimn Alinadan aldıgı bir 
telgrafa göre, Yunan huktimetı sa 
lfihiycttar makamlar tarafından 
musaadc edilmeksizin hiç bir sivil 
ve asker Yunanlının Yunan top· 
raklarındıın çıkarılmaması cm· 
rini almıştır. Bu emre, muhalif ha· 
reket edenlerin errılfık ve servetle· 
rı müsadere edilecek ve bazı ah· 
valde kaçakçıların aileleri Yunan 
chirlerinden ncfyedilcceklerdir. 

Ayni Z'lmandu bu <"mir makable 
de şamil olabilecek ve Yunan kuv 1 

vetlerinin ricatı sırasında hicret 
edenlere de tatbik ediecektir 

Girid'de 
Kahıre, 6 (A.A.) - Huia Or· 8 · y 

taşarktaki İnt:iliz kuvvetıerinın 1 ır unan genera• 
başkumandanlığı Sir Claude Auc· linin mCı.klb~ler j 
hinleck tayyare ile dolaşarak Su· 

'X azan: M. H. ZAL 

Amerikan bita
raflık kanununun 

tadili 
fr Amerika torpıtoı>unun iz 
land yolunda bir dcnb.attı. 

run tccın üzüne uğraması, Amerika
nın lııırbe ı,on-:mllbı ıne:;el lnl :1 e
nlden ate' lendlrınl:;.tlr. Aınerlkalı

lar: bu gibi denizaltılar Ozcrlne uk 
B'.'mnktnn. bunları bahrmuklu.n ',. 
Amerika gcmUerlnJn harıı h:ıları 

n:ı glrm~lne ınfml olıın bitaraflıl. 

kanununu dı-tıştırmekten bnh e<li· 
~orlar. 

Ankara, G (A.A.) - Ti<:ar&t VekA· 
!etinden bıldirilrn~lir: 

riye! Filistin, Kıbrisi teftış etmiş· Loı ra, G C AA ) - Gıritte faali· 
tir. l~i haber alan mahfiller muhim 1 ye_tte b ılu nan çetelerin başına geç

matz ayrı bırer vesıkaya yazmak su- barnamesinin alınıp alınmadığı, Kıbrıs scvkülceyşı ussünıın son mış olan General .Manol Mando-
retile vermeleri r ica olunur. 6 - Alacağın şimdıye kadar n!ç;:n haftalar içinde fevkalade takvi~e kasın dıkkate şnynn yeni bır mer-

H. Htı:t.\ clt bir kaç hafla e\ , d kl 
bir ıı ııtkıındıı Amerikanın bu kadar 
zahmet 'e fcclukürhkla , ücnde ı;ı·· 

tlrdlGi mal~ncıJf el metle İn!,-iltc. 
reye \ Urılınnak için ne ~upmak li· 
zımı.a :\ aııaca ııu U) lcınl~ti. Hallıu

kl bundan onra YDJıılan şey, lı.lan

danın 1-: ullndeıı 'e Amerikadı.uı lz
lnndaya. iden deniz.yoUa.rnıı ıı Amc· 
rlka hnrıı gemileri ' t..'"llrilkol ta~. 
~ arcleri tarafından tara ut altınd:ı 
bulandunılmaımıdıuı ibaret kaldı. 

8 . R uz\ elt, d11ha ileri gidemedi ' R 
A tluntik ınııhnrt'h lııiıı umwni !)&· 

luı .. ında t~irli bir rul u~ uanıadı. 

~aten bugunkiı bitaraflık kısnu.ı . 
Amerikan ı;cnıllerlrıln hıırıı mı ıı t:ı· 

kalıırına gtrmc:;lnc mani olduğu j~·l n 
k llnun cleğişmcdik~·c daha ileri glt

nıesino lınkün da ~oktu. 

Yugosla.vya ve Yunanistanın Al· 
manya tarafından işgali turihıııe kıı
dar bu memleketlere mal SC\"ketnıl!! 
olup henüz ibedcllertnl tahsil eyleme: 
miş tacirlerimiz..n rnat.1Cıbatırun tlS· 
bıti ma'ksadile, bu memleketlerde a
lacağı bulunanların a~ıda yazılı su 
aller dahilinde istenilen mıılCımntı 15 
cylCıl 1941 tarihine kadar Ankarada 
CUmhuriyet Mcr.kez Bnıtkasına veya 
bu bankanın şubelerine lblldirmelerl 
ve tasnifin kolaylaştmlmnsı için bu 
memleketlerden her birine ait mnlil· 

1stenilen maHunat şunlardır: tahsil cdılmedlği, edildiğini bıldiriyorlar. krbc ı öğ'renılmlştir. 
A - İhracattan mütıweılllt alacak· 7 - İhraç edilmiş olan mal alıUm· Mandokas'ın kumıındasınd~ hare-

ları: dar memleket gUnırUklerine gelmiş Amerı' kadakı' ket eden hlr çete, çete mut.nı·ebcloı·i 
l - Alacağın mtktarı, I olup da gUrnrUkten çekilmemekte ise y\apmakla zan altına alın'lrı b.r ,. ç Şunısına şlıphc ~oktu r ki R u .. yn

nın hıırlıt'i sürıiklenın(!!;I, Anıerlkn· 

nın harbe karışma ındakl hızı kr 
mlııtlr. Bu ... lin AmcrlJ,ııhların oı t 
dı>kuı.u lngllt~reye taraftar bulunu
yor. Onda aJtı

0 

ı da nıız.J sisteminin 
ezilmesi için, icabında harp dnhll ol· 
dıığu hnldc, ne Uizımsa ynprhnıısmu 
tnrnrıardı r. r ı.at harfee ordu griıı
dcrnıek uretııe hl:ı:z t hıırhe gir
mek; hno:kıı ~arı' hulunrn ıclıj;"ı z.ı:ı 

ınan mılracoat edlle<'ek bir tedbir 
ıl l~ c <'n sonn bırnkılııı ışhr. Ru~~'ll. 

luırhrı gi rmek s u rctile lngiltereııl ıı 

ilstilnılckl tıız lkı ııannetincc Anıc· 

rlkııdn: dlclkl biz girmeden de o· 
ludı fikri ku\\etlenmlştlr. 

2 - İhraç ta-rihi, ihraç edilen ma• bunun Sebebi, 1 rak alacak 1 art k Şlnin b r A!man harp divanında 
lın cinsi, S - 1tıraç ed lmtş olan mal alaka· :ııuhal<emckrt yapılırken rnııhken•e 

3 - Mal vesalkının hang1 banka dar memlekete verllml:şse nerede bu. Budapeşte, 6 (A.A.) - Pcşter .alonuna hücum elmiı,;tir. Mıuıdokns 
vasıtaslle tahsile gönderildiği, lunduğ'una dair verilmesi mUmkUn 0 • loyd gazetesinin haber aldığına go maznunları ı.urtarmalda kaımamış, 

4 - Mal bedeli ibu memlekette b'r lan rnaJiimat. re, Birleşik Amerikanın Bağdatta· 1 harp divanına men up Alnu ı z l , t· 
bankaya yatırılmışsa bankanın n.dı, B - İhracattan gayri suttUe tahas ki elçisi İngıliz • Irak ıhtiUifı sıra· lerınden hır kaçını da alıp götürmUş 

5 - ~fal 'bedeli bu memleketin. kle-, euı ~tmlş olan alacak lan miktarı, sında Vaşington hükümeti tarafın tUr. 
ring müesseses'ine yatırılmışsa Türkl. mahıyeti ve tahsil edılmem~ olması dan Amerikadaki Irak alacakları· 
ye Cümhuriyeli Merkez Bankası ih· sebepleri hakkında malCımat. na vazedilmiş olan blokajın kaldı· A YO 

=~===========================~~~~~~~====~~~==~ı~m~~~~u~m~~k~C ~I K · 
1 

kCımetine bildirmiştir. 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: [ ış mev:m ne hazırlanmış olan PROGRAMI_ 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

2000 adet tavla halatı .alınacaktır. Bu gib i halat verebılecekler 
ı~.9.941 tarihine kadar birer nümunelcrini Ankarada M. M. v. Satın 
oılma komisyonuna vermeleri. (1012 • 7829) 

* 10,000 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarfla el. iltrncsi 8/919.U Pıızart~i 

günü saat ll,30 da Adanııda a•keri satın alıııa komisyonunda yapılacaktır. Tah· 

m"n bedeli 16,000 lıra, tcmintı 1200 lıradır, Taliplerin kanuni v,..sikalarile teklif 
mektupl:ırmı ıbıile Natındcn l>ir saat en:e'I komi&}ona Termdm 

I 
c942> (7410) 

Aşa~ıda iktarları yazılı kuru üzümler kapalı zar!Ja eksiltmeye 
konulmuştur. İhaleleri 23 • 9 • 941 Salı günü hizalarında yazılı saat 
lerde Erzurumda Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
:iplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını il;ıale saatinden bir 

S i n em a sı 
Yen i sinema mevsimini yarın ak· 
ııam açıyor. 

Bu şirm ve nezih sinema salonu· 
nun faal mudüriyeti: Geçen sene· 
lerdc olduğu g"bi bu n dahi mü· 
tenevvi, hareketlf, zengin ve muh· 
tcşem programlar takdım edeceği· 
ni vaadcdiyor . 

Karilerimizin yeni ve mi.ıntehap 
programlar hakkında bir fikir e· 
dinmelerini tC'minen isimlerini bğ· 
renmege muvaffak olduğumuz şa· 

İhale saati hcserlerin bazılarını bildiriyoruz: 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutan Teminatı 

Kilo 

20.000 
13,500 

Lira _ _._ 

9600 
6488 

Lira 

720 
487 

11,30 
11 

0 022 - 7917) 

.MARLENJ:: DİE'l'RİCH tarafın· 
dan yaratılan YEDİ GÜNAHKAR· 
LAR, CHARLES BOYER MARGA 
RET SULJ.,İVAN'IN mi.ışierek tem 
silleri BACK STREET, Her vakit· 
ten daha sehhar ve daha şirin DE· 

Gayrimenkul satış ı·ıaAnı ANNADURBİN'inyarattığıenson 
iki filmi BAHAR RESMİ GEÇİDİ 

1 b 1 E 
ve AŞK ÇİÇEGİ, CHARLES LA· 

stan u mniyet Sandığı Müdürlüğünden : UGHTON'un oynadığı Victor Hugo 

Aziz Vinegradc! 23248 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (300 0) nupn mt'şhur ve lüyemut e."eri o· 
liraya karşı mutasarrıf olduğu Beyolunda Cihang ir mahallesinde lup sinema Aleminin biiyük bari· 
Kaptan sokağındaki gayrimenkulünü sandığımıza birinci derecede kası NOTRE DAME'in KAMBURU 
ipotek etmiştir. Bu gayrimenkulün dosyada mevcut tapu kaydı su· güzel l\'orveçli yıldız SİGRİD GU· 
retinde (Beyoğlunda Cihangir mahallesinde K aptan sokağında eski RİE'nin fevkalade tcmsilı UNU· 
15 yeni 57. 59 sayılı hududu sugı 2 , 6 parsel No. l u mahaller solu 7 'l'ULMUŞ KADIN. GARY GRANT 
parsel No. lu mahal arkası 6 parsel No. lu mahal cephesi tarik ile ve lRENNE DUNNE'nün muhte· 
mahdut arsa olduğu yazılıdır.) şcm temsilleri İLK GÖZ AGRISI, 

İkraza esas olan muhammin raporuna nazaran u mum mesahası LESLİE HOWARD·ın Oynadığı 
240,5 metre murabbaı o'lup 144 metre murabbaı üzerine 3,5 kat ola· ı BERNARD SHAw'ın şaheseri BİR 
rak çatı örtüsü ahşap diger aksamı kAgir olarak bina edılmiş olan biri KADIN YARATI'IM, ALLAN JO· 

Uç odılı ve diğer biri dört ve ikisi beşer oda birer m u tbak ve bir~r ha NES ve orkestra:• _tarafından MA 
lA ve birer banyoyu havi derununda elektrik ve terkos suyu tesisatı vt RUMBA musıkı ve dans ama· 

bulunan dort daireli bir apartmandır. Yeni sokak i:.m i S umam olup törleri için J~CK HİLTON ve or· 
en yeni numarası 29 dur. kestrası ılc Rıtz J!irotherslC'r tara· 

Borçlu vadesinde borcunu veremediğinden hakkında yapılan ta· ı Cından ARJAN'I'l""J , GECELERİ, 
kip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 r.ı 1 CAROLE. Lf,>M~A~D ın yarattığı 
maddesine göre satılması icap eden yukarıda yazılı apartman bir bu· 1 GECE NÖBETCISI, KAY FRAN· 
çuk ay müddetle açık arttırmaya k onmuştur. Satış tapu sicll kay· CİS tarafından MASKELİ İFRiT· 
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek fatiyen (1500) llrn pey ı LER. LİLİA~ HARVEY ve WİL· 
akçesi vcrceektır. MiJli bankalarımızdan birinin teminat nwktubu da LY FRİTCH.ın muhtc $em temsil· 
kabul olunur. Birikmiş biıtün vergilerle belediye resimleri ve tel· leri MODERN HAYAT, BENJA
liıliye ru umu borçluya aittir. Arltınna şartnamesi 5 • 9 • 941 tarih in l\TİNO GİGLİ tarafınd:ın YANAN 
den itıbaren tetkik etmek istiyeıılcre sandı k h ukuk işleri servisinde K~LPLER. yeni Df~~N A DUR· 
açık bulun<iurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzuml u mallımatta Bi N GLORİA JOAN ın redvo Vt! 

şartnamC'CIC' 'e takip ctosy~sında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, şarkı kralı BİNG CROSSBY ile be 
bunları tetkık ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her raber ynratlıgı yıldızlar sarkısı, 
şeyi ogrt'nmiş ad 't' tclfıkki olunur. Birinci arttırmi! 3.11,941 Pazar· ANN A NEGLE tar~fından ('CVri· 
tesı gtiniı Cağaloğlunda kain sandığrmızda saat 10 dan 12 ye kadar len ve şıklaı ın fılmı olan İRENE .. 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek lif edileeP-k bede· vesair da'ha hırçok _guzcl fılmler 
lın tcrcıhan alınması icap eden gayrimenku l mükellefiyetıle san· ve şuhescrlerd~n mur kk P uzun 
dık alacagını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art· listenin b~tun ısı~lerıni kaydetme 
tıranın taahhiıdu baki kalmak şartilc 19.11.941 Çarşamba günü ayni ge yerimız musaıt olmadığından 
mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada zikredemiyoruz- Maamafıh en son 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde blrakılacaktır. Hakları ta· sistem makineler!~ mücehhez §eh· 
pu sicillerıle :ıbıt olmıyan allık.adarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin rimizin bu güzel . sınema salonu da 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarifc dair iddialarını ilan tarihin· ima olduğu gıb mu\ affakiyetler 
den itibaren yirmi gUn içinde evrakı müsbitelerile birl ik te dairemi· ve rekorlar başında bulunacağına 

Eıele Ça ışına• 8,30 Program 19,15 Serbest 10 
8,33 Muzık dakıka 

S,45 Aj n.:: l0,55 Mtizlk 

nın iyi bir 9,00 MUZık 20,15 Konu.-;;ına 
9,30-9 <t5 E\1n 20,30 MUzık Bir Amerikn torı•lto unun teca' il. 

z.e uğramııı;ı, bu UJ lL~kluğu g ider· 
meğc hiunct t.lnl 'e b raflık ka

nununda ~eni bir t dil yapılma5ı ,e 

Amerikan gemlleri.nln h rrı aha. .. ı · 
na girmesi fikrfnln ortnyıı ntılnıa .. ı

na ebeıı olnı uı:tur. Eğer bö~ic bir 
t:ıd ll yııpılocak olursa Amerikanın 

filen harbe ı;i~mcsinc bir btllJlangıç 

hazırlanmış olacaktır. 

•• v • saati 21,00 Zırnnt 
12,30 Program 21,10 Müzik 
12,33 Müzik 21,35 İstanbul at ornegı 

(Başı ı incide) /// 12,45 Ajans yarışlarının 
tahSılin yuzunu süldürmek, mali· S.00 Mü k nctıccle.'"i 
yet masrafını indirerek hariçte re· 13,30-14 30 MilzJt 21 45 MUzık 
kabet etmek, kaliteyi git gide bir 

1 18,00 Program .:2,so Saat ayarı 
kat daha yükseltmek ve gun geç· 1 ıs.o:ı MUZlk 2::,45 Ajans spor 
tıkçc genışleyecek şekilde zirai servisı 
sanayi kurmak mtimkiın olacak· 18•40 Müzik 22,55-23 yarınkı 

l 
tır. 19,30 Saat ayarı program 

Bu yazdıklarım Tariş hakkında 
gördüklerimin ve duyduklarımın 
hüH\sasının hülasası .•. Elimde beş, 
on yazı yazacak ~ermaye var. Fa· 
kat iki, uç hafta sonra köylerden 
baslıyarak bütün kooperatif saha 
sını dolasmak ve her şeyi daha ya 
kından görmek iızere Fevzi Lüt· 
fi ic sözleştik. Sermayemi o sırada 
kullanmayı ve bu kooperatif bir· 
liğinin memleket için açtığı yeni 
çığırları o zaman aydınlatmayı 

tercih ediyorum. 
Ahmet Emin YALMAN 

ZAYİ 

Beyoğl u Tapu -= icil Muhafızl rğına: 
Beyoglu kazası Tapu sicıl muhafızlığı 2 941 347 
Beyoğlu Tophanede eski Karubnş yeni Hacı Amfi mahalJesinde 

Boğazkesen sokağında eski 123 ve yeni 123 kapı No: hı evvelce diık· 
kan şimdi arsanın kadimcn Osman kızı Hntlcc Uhtesinde iken olme· 
sile varisleri Saadet ve Nusret namlarına intikal ettirmek uzere mu· 
hafızlığımıza muracaat etmiştir. Tapuda kaydı bulunmadığından se· 
netslz tasarruf ımkanını göre 23 '9 941 4 tarihind salı gi.ınu saat 14 
de mahalUnc sidilerek tahkkiat yapılacağından bu gayrimenkule alA· 
kadıır olan bulunduğu takdirde ellerinde vesaiklerile birlikle mez· 
kür gunde mahııllınde bulunacak tapu memuruna ve ondan evvel de 
Sultanahmette Tapu dairesinde Bcyo lu tapu sicil muhafızlığına 
2 • 941 347 No: ra ile müracaat edilerek iddia ve itirazlarını derme 
yan eylemeleri ilim olunur. 6 9 941 

Fatih 40 ıncı okul 5. A. 460 nu· Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızı V. 
maralıyım 1941 senesinde alını~ Cenap Gülen 
oldugum şahadctnameml zayi et· 
tim yenisini çıkartacağımdan eski· 
sinin hükmil yoktur. 

Güner Özeroff Adres: Fatih Ocak 
h sokak 52 

İstanbul İdrofil pamuk fabrikala· 
rı T. A. • den : 

16 E\•lül 941 t:ırihinde vuku bu· 
lacağı iH'ın edilen fevkalade he· 1 
)Ctı umumiye ıçtlmaı vuku bula· ı 
madı~ından yine Ankara caddesin· 
de vilayet konağı karşısında 15 nu· 
maralı Mim Kemal Ökenin muaye· 
ne salonlarında 30 Eylül 941 tari· 
hine mUsadlf salı günü saat onda 
hisscdaran heyeti uınumiycsi fev· 
knlfıde olarak klima edecektir. E· 
snletcn veya veklHetcn 25 hisseye 
sahip sayın hissedarların yövmi iç· 
!imadan en az bir hafta evvel ma· 
lik oldukları l1isselerini Yeni Pos· 
lahanc karşısında yeni Valde ha· 
nında zemin kat 20 numarada şir· 
ket müdiriyetine veya bankadan a· 
lncakları makbuz.lan getirerek mu 
kabilinde duhuliye varakası .al· 
maları ilfın olunur. 

İdare Meclısi 

Ruzname! müzakerat: 
Yangın dolayısile şirketin tasfr 

yesine veya faaliyetinin devamı· 
na karar ittihazı. 

, ....... .._ ..................... _ 
işi Münakasası Nakliyat 

SÜMERBANK SELLÜLOZ SANAYii 
MÜESSESESiNDEN : 

Mucssesemiz için Bolu ve Düzce orman revirlerinden müba· 
yan <'dilecek 20 HA 30 bin metre mikfıbı tomruğun şose kenar· 
Iarındnki orman depolarından alınarak nihayet on ay zarfında 
Adapazarına nakil ve Adapauı rında vagona tahmil işleri; kısmen 

vt'ya tamamen; talıplerinc ihale edilecektir. 
isteklilerin metre mikabı • kHomclre fiyatını havi teklifleri· 

nin kapalı zarfla 22 Eyliil 941 saat 16 ya kadar izmittc muessc· 
semiz mi.ıchırlilğline tevdii ilfm olunur. 

Taahhut edilecek beher on bin metre mikabı için iki bin Ii· 
ralık muvakkat teminat akçesi kapalı zarfla beraber müesseseye 
teslım edıleccktir. 

Kamyonla nakliyatı yapacaklara; bedeli mi.ıteahhit tarafından 
ödenmek şartüe, lastik, benzin ve yağ muesscscce temin oluna· 

caktır. 

Taahhiı.diı.n tamamı için foküftc bulunanlar tercih olunur. 
Selluloz sanayii müessese&i ihaleyi icrada serbesttir. 

ze bildirmeleri Uızımdır. Bu suretle haklarını bildirme~iş olanlarla şüphe yoktur. 
hakları tapu siclllerilc sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın · -----------------------------n·~a~~~id~~eı 
dan haric: knlırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 39/1039 
dosya No. sile Sandığı mız llukuk i§leri servisine m üracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

DİKKAT : 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster· 

mek istiyenlerc muhammınlerimizln koymuş olduğu kıymetin '/o 40 
nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç ver· 
mek suretile kolaylık gostermektedir. (7104) 

[Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (2450) lira olan 10,000 adet J..iiçük 'e 5000 adet de hüyuk 

huır &iıpurGC 05/9ti94U zaılıc5i GU1lÜ 64&t Wl) oo birde Halidaıııaıau Gar 

l\'luessesesinc müracaat ediniz. RADYO NÜZHET son sistem alet· 
büyi.ık filmi birden lcrle mücehhez atelycsini emrinize ilmadc bulundurur. 

Sinemasında Bugün 
Mevsimin en güzel 2 

TI NO ROS SI l 
1 - PARIS Işıkları 

·rüRKÇE RADYO NÜZHET 
2 _ HERK Ü L ~ m.lill.G

11

_a. 1

11
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binuı dahil.ndeki komis}On tarafından açık rksilınıc usulile talın fJl:l4ealı:tır. 
JJu İte gırmrk İ le) nlerin ( 183) Jırıı (75) kuru.Juk muvakkat teminat YC 

kanunun la)İn cıtigı 'csaikle bırliktc ek•iltnıe gıınıi saatine kadar komİ!yona 

mıiracaatlıırı lazımdır. 
Bu i:e ait tıırtnamcler kom.i&)ood n para.ız olarak cksıtdmabadır. ~7MO> 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
1941 - 1942 ders senesi talebe ' ' t mu ""elcsi l R-., • 

bar"n 30 Evlü\e kadar sabahları y. nlac ktır 
l''llLlzı taf:;ıl t ıı. ·o mekiep i<Parc,,ınc mur caat cdılmesı. (7502) 



Fener idarecilerin e 
eraga bekliyoruz 

Bir pire için bir 
yorgan yakılır mı? 
Son gtlnlcre kadar lblr kardeş hls· tnrzllc yUriltmeslne irnkAn olmayan 

sllc obirb rıne bağlılığı ve blr kUtle idare heyetinin istifa etmesi ve ye· 
halinde çalışmastle TUrk sporunda rınl tbaşka arkadaşlara terkctmes1 
bir örnek olarak gösterilen Fener· 10.zrmdır. _... ~ 

bahçe ddUbUnün bir anlaşamamazlık Bır kaç hakiki FenerbahÇeli dün 
neticesi ibir buhrnn geçirmekte Ol· matbaamıza. kadar ğeldi. Anlattık· 
duğunu görliyonız. !arına gore idare heyetine tstüa tav· 

35 yıllılt hayatında Türk sporuna siyesinde i>ulunulmuş. fakat ldal'e 
en bUyUk hizmetleri etmiş. ı<azan- heyetinden b r iki kişi obu tavsiyeye 
dığı zaferlerle spor <tar:.himlzde bil· şu Ş(lkilde mukal>ele etmişler: 
yük bir mevki amuş, SQ\"glsi b!r « - Biz bir pire için yorgan yalta· 
mezhep halıne gelmiş bu yuvanı'l nz .. > 
idari lhatnlar, şahst kaprisler yUzGn- 'ı Bu sözler karşısında bu zevata ce
den geçirmekte olduğu lbUhran yat- vap vermek de ıbize dUşUyor. 
nız Fenerıbahçe tarat'Uı.rlarını değtl, Bu atalar sözllne göre, !birisi çık
bUtün spor e!.ldi.rı umumlyesıni tc- mış, bir pire için bir yorgan ynk
essUr içinde Juvrandmnaktad r. mu;. Fakat .şunu da ibilrnelldir kt, 

Son günlerde Fenerbalıçenln idn- o yorgan. şunun veya bunun değıl, 
resıni ele alan eski futbolcular, otuz kendisininmiş. 

yıl evvelki zihniyeti ta ıyan !kimse- Halbuki, 'bu idareci unutuyor k ; 
lcr yanlı.' ~ır yol tut.arak evvelCı. I klUp kendllerınln değll, memleketin 
fut.bolcu gen!:lığin lhays yetleri ve lz-

1 
ma!Idır. Bır kaç kişi ı?>ir memleket 

zetlnefislerlle oynayarak da.nlttılar. malını istismar edı.p şahsına mı,ıl 1 
Ve bugUn çok haklt olarak kalpten I edemez. Esasen 0 yuvayı kuranlar, 
Fcncrbtıhçeliltk rublle çarpmasına .k!Upçülilk hlssile kalbi çarpanlar 
rağmen klübUn semUne bile uğra· ı ,,una mAni olacak sallı.hlyctl taşl· ı 
mayarak şurada burada çal1ŞlYOr· yorlar. ve eyle zannediyoruz ki; o
lar. nu kurtaracak ve bu zihniyeti taşı· 
...--~urada ·bir noktaya işaret eıf ellın yanların elinde ö!Unıo rnahk(lm bı.r 

1 k ; bir işin başına geçmek kolay- va:z:iyete sokturmayacak ve yaktır
dır. F'akaıt lhUner, o işi randıman ve- 1 maya.caklardır. 

recek bir şekilde yUrUtmektir. Hal- Bır aııı.klld klUpçü, bir hakiki I<·e-ı 
bu~i, tiu zevat ış başına geldikleri ı nerbaihçeli her ~yden ewel feragat· 
gilrderiberl yukarıda da ıkaydettiği- kA.r olmalıdır. Bu feragat de klUp 
miz gıb1 te anUdU bozacak yanlış menfaatine olacak 'bir hareketi yap· 
yollara saptılar. Ve mhayet işi bir makta tereddl\t etmemektir. 
çıkmaza soktular. Bız, Pcnerba.hçe)1 bu mllşkW va-

Anlıyoruz ki, Fenerbahçe ldlibün· zlvetten kurtarmak <;in bugilnkU 
de tekrat' tesanüdü ıade etmek ve 1 id~recfierden istif o. etmek feragatt
blnnetiee kltlbU bu 11\Uşkill vazlyet- nl gtbteımclerlnl \>ekliyoruz. 
ten kurtarmak için bu işı bu fdare * * * 

1000 
LİRA İKRA İYE 

Rekor marka ZC) ıin ) ağının hııliaı yelinin aksini ispat edene verilir. 

Alameti Ucuz va 

Farika Temınafı 

Bakkallarınızdan ıırarla iııteyiniz. 

Toptan satı~ 'eri: 

f•tdnhul Tuıün gümrük Kenırrli sukak No. 21 Nazi{ Öurc.:ı 
, ______________________ llSEEZ"Q 

ızılay Cemiyet· 
U~IU~MI l\1ERKEZINDEN: 

Pirinç Unu, Sebze Unu Alınacaktır. 
Pirinç unu ' 10.000 Kilç 
Sebze unu 
Bezelye unu 5.000 il 

Kornflor 5.000 ıı 

l\lereimek unn 5.900 ,, 
Yulaf unu 5.000 ,, 
Patates unu 5.000 il 

Birer kiloluk tor~a veya kutularda olmak üzere yukarıda 
mil.tarı yaJ'llı pirine ve sebze unu satın alınacaktır. Teslim yeri 
istanbulda dCJlOlarınmdır. Taliplerin teslim tarihlerile en ~on fi· 
vatlarını birer paket nümuue ile birlikte 8 Eyliıl tarihine kadar 

Ankarada Yeni ehirde Kınla)· Umumi :\lerkezinc gönderm Jcri. 
Not: (1 > Miktarın beşte biri nisbetinde \"e her cinsten ayrı ayrı 

olmak üzere teklifler kabul edilir. 

(2) Telgrafla teklif kabul edilir. 

~,--------------------------~ 
rT. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

Matbaacılara 
Kiıı;,ıdı Kurumdan vtrilnıek ~urdıle 70 X 100 2 ebııdında olm.ık uzcre 

100 000 fııre ve 100 000 kurlııın afi~i ha tırılııuı ı açık tkğlıme)e konulmu,urr. 

\luhamıımı bedeli, beher yuz bıni 1000 lirııdaıı 2000 lira olup muvakkat ttminntı 
· 150 lırndır. l:.k ıltme 8 C)lill 9H pııznrtctıi ı;unü al 16 da T. H. K. Grnel 

m('rLtz lnna ında yapılaeakıır. Bu iıe ait ~~rınaıııc her gım Ankara .Merkez 

l 
"ııtınalma konıı!yonundaıı ve l tıınhul Turk llnv.ı Kurumu ~ubc ınd n 'trilir. 

lutkl ltr ıha! gunu komis)onda bulunmalıdırlar. u7730» 

Dokuzuncu hafta 
lstanbul Vilayeti hususi idare 

koşuları programı 

Blrlacı oşa (Bozkurt koşusu) Saat tada 
Üç yaşındaki yerli yarım kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 250 li
radır. Birinciye 175 lira, ikin iiye 50 lira UÇuncüyc 25 liradır. Siklet: 55 kilodur. Kazançları 
yekunu 500 lirayı dolduranlara üçer kilo daha fazlasını kazanmış olanlara beher 100 · lira 
için ikişer kilo UAve edilir. Mesafesi 1400 metredir. Duhuliyesi 250 kuruştur. 

Sıra Hayvanın ismi HAYVANIN 
No. Sahibi lrkı, rengi, cinsi Taşıyacağı renkler Sıklet Binicisi 

1 Suııt Kara Osman Heves Yk. in. doru at Mor krem 58 Mustafa 
2 Tevfik Ali Çınar Delikanlı YK. İn. Al, Erk. Sarı kırmızı 55 Ahmet 

İkinci Koşa (Bahariye koşusu) Sıat 16,30 da: 
'Üç yaşında saf kan arap erk ek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 250 liradır. Biriniiye 
l 75 lira, ikinciye 50 lira, üçün ncüye 25 liradır. Siklet 53 kilo dur. Kazançları yek(lnu 500 
lirayı dolduranlara üçer kilo bundan fazlasını kazanmıii olanlara beher 100 lira için ikişer 
kılo ilave edilir. l\lesafesl 120 'J metredir. Duhuliyesi 250 kuru ~tur. 

1 Şevket Kırgül Kuruş sk. ar. al erk. Vişneçüriığü sarı 53 Mecit 
2 Sedat Börtecene Süleyk sk. ar. al erk. Sarı kırmızı 53 :viahmut 

51,5 Hovart 3 Prens Halim Melike Hava sk. ar. al dişi Gümüşü mavi 

cışu (Satış k: şusu] 
İki yaşındaki sal kan İngiliz erkek ve dlsi taylara mahsustur. İkramiyesi 325 liradır. Birin· 
ciye 250 lira, ikinciye 50 lira üçuncUye 25 liradır. Azami satış fiyatı (750) liradır. Bundan 
aşağı fiyatla satışa konanlara beher 100 lira için ikişer kilo tenzil edilir. Siklet: 58 kilodur. 
Mcsafesı: 1200 metredir. Duhuliyesi 325 kuruştur. 

1 Asım Çırpan 

2 Suat Kara Osman 
3 Kadri Yıkılmaz 
4 Fahri Atlı 

Cengiz 
Bomba 
Yavuz 
Pardon 

s. k. 1n. al erk 
• JI 

• Sk. in. kcst. doruer 
SK. İn. Doru, Dlsi 

Yeşil sarı 

l\1or krem 
1\Iaron sarı 
Penbc 

58 Yula 
56 Şanclor 

56 Mahmut 
52,5 Abdullah 

n rdl .. el koşu (Moda koşusu - Handik:.p) Saat 17,30 da: 
Dört ve daha yukarı yastaki yerli yarım kan İngiliz at ve kısraklara mahsustur. ikramiye· 
si 225 liradır. Birinciye 150 1i ra ıkinclye 50 lira, üçiıncuye 25 liradır. l\lesafesi 2200 metre· 
dır. Duhuliyesi 250 kuruştur. 

l Prens Halim 
2 Talft.t Atcan 
3 M. Çelebi 

Poyraz 
Cesur 
Olga 

Y. k. in. kır, ı:ıt 

» il 

yk. in. kes. doru at 

Gumüşu siyah mavi 
Mavi luruncu 
Lacivert yeşil 

68 Davul 
55 Horvart 
53 Rıd\·an 

Beşinci koşa (C3ntilmen kqşusu) 
Üç ve daha yukarı yaştaki yerli saf kan İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi ; 300 
liradır. Birinciye 225 Ura, ikinciye 50 lira, Oçuncuyc 25 liradır. Siklet: Üç yaşındakiler 62 
kilo, r a ındekiler 66 kilo, B ~ v daha ynkarı M akıl r 68 kilo a ıya k\ar<lır- M :ıfe 1 

ı 800 metredir. Duhuliyesi 300 kuruştur. 

Ahmet Atman Özdemir SK. in. Al, at Mavi siyah 68 Özdemir 
62 Seferof 
60,5 Sedat 
60,5 Sait 

s. K. Osman Roi SK. in. Doru, At Mor krem 
H. Eray Mimoza s. K. İn Al, Dişi Vişneçürüğü sarı 
Avni Aynagöz Yetis S. K. İn. Yağız Dişi . Sarı laci\'crt 

ikili bah:s 3 ve 5 inci, çifte bahis 2 - 3 ve 4 - 5 
üçlü bahis 3-4 ve 5 inci koşular arasında yapılacaktır. 

Ağrı arı Dindirir! 
ROMATiZMA, BAŞ. DIŞ, SiNiR ve BEL .ağrıları ile Soğuk
algınlığından ileri gelen \'Ücut KIRGINLIGI, NEZLE ve GRİP 
hastalıkları O E R M A N kaşelerile derhal geçer, icabında 
günde 1 • 3 kaşe alınır, her eczanede bulunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğ : nden · 

Cinsi ,,liktarı 

Eczayı tıbbiye 84 kalem 
FLçı tapası 50 000 adet 
Karyola 50 ıı 
Beyaz sabun 600 kilo 
r"ki film .-35 m.m. X aza· 
mi 0.4 m.m. kalınlıkta ol· 
mak üzere 3.000 kilo 

Muhammen B. 
Lira K. 

834.00 
325.00 

1232 00 
33000 

'}O 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira K. Şekli, günü, saati 

68.55 Pazarlık 

24.37 A. Eksiltme 
92.40 A. Eksiltme 
24.75 A. Eksiltme 

9.9.9ı\1 

16.9.941 
16.9.941 
16.9.941 

10.10 
ll 
11.05 
9.40 

Pazarlık 16.9.941 11.10 
Araba 
At 

2 adet 600.00 45.00 Pazarlık 16.9.941 11.15 
2 !) 600.00 45.00 Pazarlık 16.9.941 11,20 

ı - Nümune ve şartnamesi mucibince yukarda yazılı 7 kalem eşya hizalarında yazılı usullerle 
atın alınacaktır 

2 _Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları. eksiltme şekli, gün ve saatleri hizalarında ya· 

zılıdır. 
3 _ Pazarlık ve eksiltme Kabaiaşta Levazım şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ I\ümune sözü geçen şubede görülebileceği gibi şartnameler de parasız alınabllir. 
5 _ isteklilerin tayin olunan gun ve saatte ,.. 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur komisyona 

müracaatları. (7813) 

BZ f L 
Her nevı Amerikan ve Avru

pa l'adyoları ehven surette ta
mir edilir. Bankalar Agopyan 
han No. 7. 

ŞlŞ İ BALKINA 
Muhitiniulcki TERZİ EVİNİZ 

uzaklara gitmeksizin her istediğini

z.i tenıin eder. 
Bomonıi istDS)Onu 189 

K. Sucaotfu, 

1!1111••- DOKTOR 

ÇIPRUT 
• ald:IJ'e .._ Ztllırevlye MMebaa-

aJBı Be)'o:ıu YmiJ Mallar I'.\· 
mn ~ Posta L.ıkatr 
k~lnde Mcyme:not ap~'l"tnaru 

·--· Tel: tSS53 ---· 

ELİ ÇABUK SilllNETt;İ 

BIFAT B6PBttLt 
E>lill için ı;ün almaktadır. 

Kabine.: Bcyotlu lle~rutiH·t ca l. 47 
Günq apart. 

Eo : ERENKÖY: Tel SJ • 71 

BAYLA 
hmnrlamn gi:imleklrr için si.ı.i mem· 
nun bırakacak bir kişi nrdır· 

S P ! B O 
Beyoğlu, Suıerazisi No. 6/1 

ZAl't 

Erzincan nüfus dairesinden al· 
mış olduğum nüfus tezkeremi 2 • 
9 - 941 tarihinde zayi ettim yenisi· 
ni çıkaracağımdan cski:ılnln huk· 
ınli yoktur. 

Laleli Aksnray cad. No. 6 Erzin 
canlı 1228 doğumlu Şukru inan 

a-t neslini ıslah içi~ 
·neler yapı ma ıdır1 
İngiliz kanınin ade 
dini arttırmalıyız !r 
At neslini ıslah için hUkflmetunizin 1 zariyelerıne göre yaran l<aııl,.. 

esirgemediği her turıu yardımı, bu kı tesbit edilmeden evvel dit· 
işte büyük bir !edaklı.rlıkla çalışan at kullanılmalan doğru değild ,ı 
yetiştlrlcilerlmtzi takdirle kaydetmek için de hizmet atı olarak ıtul ~ 
icap eder. yarım kanların yarışlarda ) 

Bizim için 'bir memleket dn,•ası o- rnası IAzımdır. Bu yar.nrı .ıcsJ1 
lan bu temiz sporun ihyasında. çalı· Elevajı, esasen memlekett~ 
şanları bu sütunlarda takdir ve te.ş- aygırının azlığı dolayısUe t 
vikl biz bir rnzlle blllyoruz. BugUn dut yerdedir. Bu rnahdud!Y~ 
;1ne yarışların at neslinin ıslahı Uze ileri gitmiştir ki, bir J<öyi 
rfndekl faldelerlndcn bahsederken mU blr İngiliz atmdan hasıl o~ 
hlm bir noktaya temas edeceğiz. sıı! koşu toplamak dolsY'"'~ 

At koşulan damızlık hayvanı seç- lan, ancak adedi iki ve)"8 

mck için bir imtihan yeridir. Bu im· mlyen çok yüksek kanlı 
t!handn muv.affak olan aUarın yeri do dan alman taylara inbfS~ 
damızlıktır. Fakat ne yazıktır Ki 1 Bu inhisarı yarışla fil Y 
memleketimizde buna riayet edilme- herkes bilir ve bu inhls:ıJ'C1 

dığini görüyoruz. Hemen bütUn atlar kes tanır. 
yarış ycl'inde hayatlarını imha edin· ı Bız bu hayvanların t~ 
ceye kadar koşup duruyorlar. Koşa· sinın ale)1hlnde değiliz. 13e!IC 
mıyacak bir hale geldlktep sonra. da 

1 
bil ek _ft.,,sıı ra yarış yapı a ec _. .. 

memlekete en ufak bir faldeleri do· 
1 

:ıtıını? 
kunmadan çekilip gidiyorlar. Bu hem tir. Fakat bu n~Jlz ıı~ 
at vetlştirlcllerl çin ve hem demem lekette hem adooınln ve . ~ 
leket için büyUk bir kayıptır. Bizce safının yl.ikse:!dlği zaman ~ 
bu işin ön tine geçmek zamanı çol< tir. Bunları sergılcrdc hln1•~ ~ 
tım gelmiş ve geçmiştır. \"tk lfızrmdır. Bu gUzel }ili) 

\'t 
lk:.ncı mesele de yarışların bir da- yctiştırllmesi çln tertip 

mızlık lmtıhanı yeı1 olmasına göre yerı sergıler olmalıdır. 

I dünyanın bUyUk profesörlerinin na- I 

Bugünkü favori 
İdarei hususiyenln tertip ettıği 11{11 Koşunun çok mucac:ıeıell 

yarışın birinclşl bugUn yapılacaktır. tahmın etmekle bero.bcr 
j Koşularllzerlndekı lalımınlerımlzl kazanması rakıplerıne nal"' 

1 
şu suretle göst~reb liriz. ladır. 

Ulrln<'I ko~u l<"avorlmlz: Pardon. 

1 

Şimdiye kadcı.r dai'.fa Elhanın pe- Plı\se: Bomba • Yavuı· 
şlnde gelen Heves 3 ){ılo farkla ken· DördUııcl\ ı.o~U 
disinl he.r zaman takip eden De.i- 1stanbulda b r defa l<~ 
kanlının elinden bugUn de kurtula- arkadaşı Elhana yenııen 

10 caktır. gün nısbeten fazla bir l<~ 
Yalnız mesafenin 1200 metre ol- uzunca. bir mesafe için O 

ması Delikanlıya bir parça şans ve- surla boğuşacakur. HeP51V" 
riyorsa da neticenin değışmlyeceği- mesafe hayvanları olm~~& 
nl zannetmekteyiz. bir parça ehemmiyetle;>~ 

Favol'imız: Heves. TahınlnIDıize göre PO~ ııtıl 
tklnd ko:şu la sıkıştıracak olan CeS 

Tarzan müstesna raklplerinin en yine koşunun Poyraz 
kU\'Vetllsl bulunan M. Havva, bugUn zanılacağını Umit edl;>"Or? 
en :Jıafü kilo ile koşmaktndır. Bu l<"avorlmiz: Poyraz. 
esasen kuvvetli olan şansını lbır kat • Beşlll<'I kOŞU !)ti 

daha zU'adeleştinnektedlr. Yaln:z Cenbbıen yarışı olan 
son gilnlerdc çok düzelen Kuruş'n Mimoza, Yetiş, Rol ve ô 
unutmamak da lazım. rlyorlar. Şüphesiz içlerırıd~,. 

Favorimiz: M. Havva.. veW hayvan Ör.demirdir. 
Ü1:iln<'iı koızu sa!enin .kendisine bir P~ 

İki yaşlılar arasında bır kısmı leceğlnl tahmin ediyoruı. 
pltıse bUe olaınıyan yalnız evvelki Favorlmiz: Öz.demir • 'i 
hafta Saronu vurarak kendisin~ bir Karilcrlmlze işi şansl~.JI 
ç,ok Umlt bağlatmış olan Pardon. ederken centilmen koş~/ 
bugiln için de fa.voı1 olarak görUn- yakkız bulurmıala.rını d& 
mektcdlr. siye ederiz. 

Genel Merkez BaşkanlığıJ1° 
Matbaacılara .. 

Kağıdı Kurumdan ~crilmek ureıilc ha tınlacak olan ıoo.OOo 
1
,1 

100.000 adet kurban a!işlerinin 2.5.8.911 pazartesi gunu aat 16 ua )BP1 

eksiltmesi 8.9.9U pazartesi gıinu f>3BI 16 )& bırakılmı,tır. 
t~ıekliler iluıle guııü komi5yondıı bu lunm11 hdırlıır. (7622) 

istanbul Belediyeıi 
Tahmin B. İlk T. - . i~ 
2700,00 202,50 Darulaceze müessescsı 

1 
cak 3000 kilo zeytinyııC 

1175,00 88,13 Darülaceze müessesesi i~~ 
tan alınacak 350 ton I<'\'ı 
ton kok kömürünün n11

1 1225,80 91,94 Karaağaç müessesatı JÇ 
muhtelif cins kereste \ 
zeıne. ı 

2175.00 163,13 Haseki, Cerrahpaşa ı:c tıf'ı 
mil doğumcvi için ali t 
çift mercan ve 400 çı! 
terlik. 

11 
3235,35 242,63 Emınönü gezisilc Flon ı; 

mi bahçeler için alınacıı 
cins ağaç ve fidan. 

1225,00 91,88 Mecari şubesi amcırsl 1~ 
lacak 25 kat ma kas1'C 
25 adet kaput ) 

Tahmin bedelleri ıle ilk tr:-1lnat miktarları yukarıda t 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zab~ 
melat MüdUrlU~ü, kaleminde (!örülebilir. İhale 22 • 9 • 9~11 
gUnü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talipler• 

1 
nat makbuz veya mektupları ve 941 yılına .ait ticaret odıı~, 
rlle ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulun~~gı 

==================================:::::--.t, 
Basıldığı yer: VATAN MATB AASI, Shibl ve Neşrb'8 

AH!\IET E~t İ.S YALMAN 


