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HALK GAZETESi 
Her yerde 5 Kuraı 

The Times' 
S!! ~lr 

makalesi 
Bizce e•aslı nokta pulıır: 

Tahrandaki ingi· 
liz elçisi 

ıran hüku--metine bir 
nota verdi 

............ ~··~·Q························ .. •· 

Saf Buğda~dan Ekmek' 1 

Diingada 6irtfamdanna laıu. 
vetine lüzum varsa küçük 
devletlerin eşkiyalığına kar
şı değil asıl büyük devlet
lerin tahakküm ve istila 
hırslarına karşı bir jandar
ma teşkilatına ihtiyaç vardır. 

lngiltere lranda bulunan 
Almanlarm memleketten 

çıkanlmasını istiyor 

Yakın-da piyasaya çıkaca~ 
ve köylü ekmeği lezze- · 

tinde olacaktır 
Yeni buğday mahsulünün 

i 
piyasaya gelmesi fu,eriııe, hü-

lezzet ve renginde olacaktır. 
Yeni tip ekmek ununun 

randımanı yüzde 89 ile 91 a
rasında tesbit olunmuştur. 

L . _J 

Hü8eyin Cahid YALÇIN 

D ün gazetelerde The Times 
in .çok mühim bir maka
lesınden ufak bir bülasa 

gördük. Bütün cihanı alakadar 
~ebilecek mahiyette bir yazının 
bıraz daha etraflı ve tam bir 
surette memleketimize gelmesi 
pek temenniye şayan idi. Hele ı 
gaz<:telerimi7..<le bermutad mü
rettıp sehivlcri He anlaşılmaz bir 
hale sokulması cidden teessüf 
e,,diıec:k bir noksandır. Makale 
Şark A Yakında Alman ordusu farafmd an işgali beklenen Kief şebrlnd en bir manzara ı,, vrupa<lan bahseder-1 

ken. bizim gazetelerimizde "mer- r l ~.__.._o ......... __.. ..... 
ke-.a,, _Avrupaya taallük etti- 1 ALMAN d nlmiştir .. Bunu ancak Beyoğlu - RUS Pek yakın a 
ga.zete!ennde Fransızca metnini j -o--

oku~ugum zaman anlayabildim . HARB 1 • d 
~;vnı tereddüd ve mübhemiyet 1 a..en 1 ngra 
ıçınde kalmış,olabilecek okuyu- Berfin bildiriyor.• 
culanma ufak bir hizmet olmak • K · ef, -1 n 
~re telgr~ı Fransızca İs tan- K ., ef' de ve 1 

gazetesınden naklen burava J d •• . 
a~en tercüme edeceğim; '. • u ş m es a 

Harpten sonraki Avrupa ve kat I bı f 
~u Avnıpada yapılacak teşki- b ki • 
latta Rusya ile Amerikanın oy- meydan e en ıyo f 
nayacaklan rol, bu sabah "Ti-
mes,, gazetesinin başmakalesine 

m~yzu teşkiı ediyor. muharebes·ı Askeri harekat 
Sulh ve kudret,, ünvanını ı 

taşıyan bu makale mevcut kuv- Almanya lehin-
vet.I~r tarafından zorla kabul 1 R d 

r , 
IALMAN -RUS 1 

HARBİ 
Moskova bildiriyor 

Alman 
hücumları 
muvaffak 
olamıyor 

Rus mukabil taar-ettirilecek nihai bir tesviye tar- ı us or usuna ye- de iyileşjyor 
zı tavsiyeediyorveŞarkiAv- •d b .. ••k •k } b h 
n~pacJ_a teşkilat yapacak bir m en uyu mı - Berlin, 2 (a.a.) -Anadolu a- ruz arı azı cep e-
nıilletin lüzum ve zaruretini gö- yasda zayiat j:;ı.ıısının hususi muhabiri bildi- lerde iyi neticeler 
2-8 çarptırıyor. nyor: 
B·~a.Y;lllisin mUtaıeasma göre, verdirildi Son 24 saat içinde askeri va- verdi 
b.ır e§lk Devletlerin gittikçe faal ziyette hissedilir bir iyilik mü-
-c:Iitı~ 1~e gelen ro.lü ve Rusyanın Berlin, 2 (a.a.) - Alman or- şahede edilmiştir. Leningrad Moskova, 2 (a.a.) - Bugün 
.ı: e~ aleyhındeki mücade- duları başkumandanlığının teb- ve Kiefin düştüğünü bildiren öğle üzeri ne.şredilen Sovyet 
lheye dognıdan doğruya iştiraki liği: fevkalade tebliğlere intizar e- 1 askeri tebliği: 

arp ~?~ası .Avrupası üzerin- (Sonu aayfa a ııutun 5 de) dilmektedir • 1 Sonu sayfa a ııütun a de)) 
de katı hır nüfuz icra etmeğe -------------------------------------------
namzettir. • t n b 1 H Almanyanın Meksikaya ~azetc, kudret realiteleri ü- IS a u ava yaptıg" 1 tavsiye Amerika-
~rıne müesses olmadıkça hiç 
}r su~un devaımıı olamıyaca _ Mebusları Seferleri da asabiyet uyandırdı 
gı ve luzumu hissedilen ilk şar-

Bu sene de muhtelif ka
zalarda halkın dilekle

rini dinleyecekler 

_ _, ___ _ 
ilk tayyare yarın s;· bah 
şehrimizden Ankaraya 

hareket edecek 

tın Almanyayı cürümlerine tek
rar başlamaktan men için bir 
ıtalwn ~keri tedbirler ittihaz et
mekten ıbaret bulunduğu müta
le~ında?ı~. Birleşik Devletlerin 
rol~e bırınci derecede ehemmi-
yet ızafe eden şey işte bu şart- Her sene olduğu gibi bu sene- Yarından itibaren İstanbul -
tır. de İstanbul mebusları toplu bir Ankara - Adana hava seferleri 
zi ~vrupanın nihai surette tan- halde şehrimizin her kazasına başlayacaktır. Böylelikle İs . 
~ hakkındaki siyasetlerini giderek halkın dileklerini dinle- , tanbuldan tayyare ile hareket e

tayın hus~~s~nda Birleşik Dev- yeceklerdir. den bir yolcu, Aııkarada kısa 
!etlerle Buyük Britanyanın v Öğrendiğimize göre meclisin bir tevakkufu müteakip, ayni 
cibelerini hiç bir şey <.leğisti;= pa__zartesi günü başlıyacak olan günde Adanaya varmış olabile 
miyecektir. Bunlar meri'iyet Ağu5-tos ayı toplantılarının so- cektir. 
ınevkiinde bulunan tesviye tar- nunda mebuslar1mız İstanbula !stanbuldan ilk tayyare ya
zını idame hususunda gayret gelerek evvela partide bir top- rın 8.40 da hareket edecek, 
sarfetmeğe, tecrübelerden aldık- Jantı yapacaklardır. Bu toplanb 10.40 da Ankaraya varacaktır. 
ları ders dolayısiyle hazır bu- da mebusların geçen sene halka Ayni günde 15,25 de Ankaradan 
lunacaklardır. yapWdarı temaslar neticesinde kalkacak bir tayyare de 17.25 de 

Summer Velles'e 
göre bu: 

• 
Aşikar bir 
küstahlıktır 

Vaşington, 2 (a.a.) - M. 
Summer Welles, Mihver lehine 
faaliyette bulunduklarından 
şüphe edilen cenubi Amerika 
ticarethanelerinin kara listesi-
ne karşı Meksikaya birle§ik A
merikayı protesto etmesini tay
siye eden Almanyanın bu ha
reketini "asikar bir küstahlık,, 
diye tavsif etmiştir. 

Tahran, 2 (a.a.) - D.N.B. kü:met bugün imal edllen yüz-
bildlriyor: de yetmiş buğday ve yüzde 

Tahrandaki İngiliz elçisi İran g otuz nisbetinde arpalı ekmek 
da bulunan Almanların mem - 1 tipinde tadilat yapmayı ka
leketten çıkarılmalarını talep i rarlaştırmıştır. 
eden bir notayı h-an hariciye Hük. • d ·tib 
nezaretine tevdi eylemiştir. um~t yarın an ı aren 

B 1. 2 ( ) _ Deutsche yalnız bugday ·unundan ek-
er ın, a.a. k · li .. d ed k 

Diplomatische Und Politisch ~e ıma ne nıusaa e ece -
Korresponddenz gazetesi, Al- ır. 
manların lrana gtıya entrikalar Bu haber halk arasında 
çevirdiklerine dair İngiliz pro- büyük bir memnuniyet uyan

dırmıştır. Yeni tip ekmek saf 
buğdaydan imal olunmakla 
beraber bu unun kepeği alın-

1 mıyacağından renk itibariyle 

Öğ-rendiğimize göre Tica
ret Vekaleti yeni tip un ima
lirie başlanması için Toprak 
Ofisine lazım gelen talimatı 

v-ermiştir. 

Ofis yeni tip un imali için 
değirmenlerde lazım gelen 
hazırlı.klan yapmağa başla
mıştır. Bu hazırlıkların ta
mamlanması için bir kaç giln 
lük bir müddet 18.zımgelmek
te<lir. Buiitibarla şehrimizde 
yeni tip ekmek imali ancak 
çarşamba günü kabil olabile
eektir. 1 biraz esmer ve köylü ekmeği 

•••••s••••-..~.eo~~~•~•~•~tH11~ıetıet~~~~~tette4~~~--

Sililıri Faciası 
Kapdanı bulunduğu Salvator yelkenlisini kayalara 
oturtarak 203 Musevinin ölümüne sebep olan 

Viktor Yunanidis mahkum oldu 

tavsiyesini tutınıyarak sahile 
baştan kara etmediği için ken -
disini 1 sene müddetle ağır 
hapse 100 lira da para cezası
na malıkfun etmiştir . 

Bir miiddet evvel, Bulgaris
tanın V arna limanında yükle
diği musevi muhacirlerle Alt -
denize giden, Uroguvay bandı
ralı Salvador yelkenlisi Silivri 
açıklarında fırtınaya tutula - ------------

DoktıOr Göbbels 

Göbbels diyor ki: 

rak kayalara bindirmiş ve par - ı· ngı·ıı·z _ Fı· n 
, çalanarak batmıştı. 

• 

''Zaferi 
Hitler ka
zanacak,, 

• 
"Almanganın ya

ratmak istediği iç
timai hareketten 

kimse şüphe 
edemez.,, 

Berlin, 2 (a.a.) - D. N. B. : 
Alman propaganda nazırı 

doktor Göbbels cuma günü nas
yonal sosyalist içtimai muave
net teşkilatının Almanyadaki 
bütün mıntakalardan gelen mu
rahhaslarını kabul etmiştir. Bu 
murahhaslar bir kaç gün de
vam edecek olan bir iş konfe -
ransı münasebetile halen Ber
linde bulunmaktadır. 

Kazadan sonra 203 musevi ile 
3 sıhhiye memurunun ölümüne m Ünase ha tı 
sebebıyet vermek suçundan ikin 

ci ağır cezaya verilen gemi kap- kesı· ıı· yor mu ?. 
tanı Rus tebaası Viktor Yuna-
nidisin muhakemesi dün bitiril
miş, her ne kadar hattı hareke-
tinde bir suçu olmadığı görül-

"'~~ ~~~-...de, , ~~avuz ~ kaptanın j 

Rusya ya yapılacak 
Amerikan yardımı 

Roosevelt 
beyanatta 
bulundu 

Rusya icar ve iare 
kanunundan istifade 

edecek mi? 

Londra, 2 (a.a.) - Salahi
yetli mahfillerde, Finlandf ya 
hükumetinin yapılan tahkikat 
neticesinde Mihvere iltihak et -
meğe ve Almanya tarafından 

Büyük Britanya ile olan diplo
matik münasebetlerini kesmeğf' 
mecbur edilmesi çok büyük te
essürle karşılanmıştır. 

Zannedildiğine göre, Finlan
diya<laki Britanya menfaatle -
riyle birleşik Amerika meşgul 
olacak, İngilteredeki Finlandi
ya menfaatlerinin müdafaası 
lsveçe tevdi edilecektir. 

,-...... .-. Her Sabah 

~leyva boll11ğu 
karşısında lıöylii 

ve şehirli 

Şimdiki harbin sonunda Av- elde edilerek belediye ve vilaye- İstanbulda bulunacaktır. 
~anın tanzimi saati hulfıl et- te bildirilen bazı dileklerin tat - Ankara - Adana seferlerine 
t~gı zaman, İngiltere ile Birle- bikleri meselesi mevzuu bahse- gelince bu seferleri yapacak tay. 
şık Amerikanın devlet adamla- dilecektir. j yareler AnJrnradan 15.30 da kal 
r~.v~ h~kl~n kendi kendilerine Bu toplantıya vali ve bele- kacak 17,45 de Adanaya vara~ 
huyu~ ~>ır ıtina ile şu suali irat diye reisi doktor Liıtfi Kırdar- ı caktır. 
e?nelıdırler: Tavsiye edilen ted- la belediye ve vilayet erkanı da ı 8,30 da Adanadan kalkacak 
bırl~ri ':C hele bu tedbirler kud- (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) <Sonu. sıahife S sütun 7 de) 

Almanyanın tecavüzleriyle 
bir çok milletlerin hakimiyetle-

1 rini yap!J~nı ~atırlatan M. Wel 

1 
les demıştır . kı: 
Almanyanın Meks!ka veya 

herhangi başka bir memlekete 
hakimiyet haklarım müdafaa 
için ne yapması lazım geldiği 
hakkmda telkinlerde bulunması 
aşikar bir küstahlıktır. 

Bu münasebetle irad ettiği 
bir hitabede doktor Göbbels 
"bugün kimse Almanyanın ya
ratmak istediği içtimai hareket 
ten şüphe edemez,, demiştir. 

Alman milletinde bugün ken
diliğinden tezahür eden bu iç
timai nizam şimdiden diğer mil
letleri teshir eden bir propagan 
da mahiyetini kesbetmiştir. 

Vaşington, 2 (a.a.) - Reisi
cümhur Roosevclt, gazeteciler 
toplantısında Sovyet Rusyanın 
icar ve iare kanunundan istifa
de eden memleketler arasında 
olmadığını ve bu kanunun Sov
yet Rm;yaya da tatbik edilip c
dilmiyeceJini henüz bilmediği
ni söylemiştir. 

M. Roosevelt şunları ilave 
etmiştir: 

Sovyet Rusyanın birleşik A
merikada yapacağı harp malze
mesi mübayaatını ödemek ka
biliyetine haiz olması buna bir 
sebep teşkil eder. 

Yurdumuz, hamdolsun, l;ollu k 
ve bereket kaynağıdır. TUrk top
raklarında her nevi mahsul meb· 
zulen yetişir. Çok sıcak ıkl•m· 

lerde yetişen bir kaç mahsul ınüs· 
tesna, hiç bir cins meyva, s•bze 
ve zahire yoktur ki mübarek va
tan topraklarında yetışmesın. 

Hele meyva Türk vatanında ııu
dan 'ucuzdur. Buna ra(imen şehir
ler halkı, lst hsaı mıntakal rında 

parasız denecek derecede ucuza 
satı lan, o nefis Türk meyvalarını 

ateş bahasına yerler. 
r~tll .mılletler tarafından gönül !ll!!!~'!"l""-11!!"'...,_lm!l!~..,.~lm!"-~-=-""'!'!!!!!!!'1111~~~~~;.;.;.;.~...ı.;.. 
r_:ız~yle_ kabul edilmemiş oldu
gu k~.ırde, müt.eakib seneler
de m~~ ıy~t nıevkiinde tutabil -
mek ıçın ıca.p eden kudret d 
cesi ne olmalıdır? Kezalik e~:: 
rek kendileri, gerek halkları bu 
kudreti temine ne şartlar dahi
linde mütemayil bulunacaklar
dır? 

Times gazetesi Şarki Avru -
pada bY. sevk ve idare hareke
tinin mevcudiyeti küçük mem-

1 leketlerin hayrı namına pek lü- ı 
zuınıu ve esaslı olduğunu beyan 
ettikten sonra bu sevk ve idare 
salahiyetinin ancak Almanya 
Y~hut Rusyaya ait olabileceği
ıtı söylüyor. Çünkü ne İngiltere, 
~e Birleşik Devletler bu havali
r e hakim bir nüfuz ve tesir icJi: ~etıneğe hevesJi değildirler. 
A:~er taraftan İngiliz, Rus ve 
~~etika menfaatlerinin Şarki 

Vtupada Rus nüfuzunun Al
ln__an. nüfuzu tarafından küsufa 
u.~atıımaması icap ettiği de 
!füphe götürmez bir keyfiyettir. 

Gazetenin fikrince, istikbal -
~eki harp Te sulh meselesi Av-

rupada Almanyanın mevkiini 
tayin meselesidir. Alman kud
r~ti öyle bir amildir ki mağlfı -
bıyct dolayısiyle muvakkaten 
0~.\:~::-n kal~abilir. Fakat bü
yu · ır 1.ehlıkeye düşülmeden bu nu 1za le etrn ~ 
takdir etrn ege.! Yahut kabul ve 
tur. Maama~%egA1e imkan yok-

' many"""'- ceb ren parçalanmas ~ . . · ının devam e-
debı~esı . muhtemel değildir 
Emnıyet ıcapl8:rln1n ~r. Ede~ 
tarafından t~vsıye edildiği tarz
da ,yani halas olımuş Almanya _ 
yı genişlemiş v_e. ~uvvetıenmiş 
dünya çerçevesı. ıçıne '.3-°~ak 
suretiyle, tat.mm edılebılmesi 
daha ihtimal dahilindedir. ,, 

İşte The Times gaze~inin 
sulh meselesi hakkında muda. -
faa ettiği noktai nazar budur. 
Anlaşılıyor ki ~~ten. so_nra 
sulhu muhafaza ıçın bır Jan
darma kuvveti tesisi düşünül
mektedir. Bu arada Şarki Av -
rupadaki devletler üzerindP.~ 
mektep hocalığı, yahut mubas-
sırlık yapmak vazifesi Rusya
ya terkedilınek isteniyor. "Şar-

ki Avrupa,, nın hudutları ne
dir ve "Rusya,, hangi Rusyadır? 
Buralarım bilmiyoruz. Gazete 
nin kullandığı lisan ile sevk ve 
idare hareketi (Action direc
trice] ne :manayı haizdir? Bu
nun yalnız uslu oturmak, baş
ka bir millete tecavüz etmek 
manasına j:?:elmiyeceği aşikar " 
dır. 

Bizce esaslı nokta şudur: 
Dünyada bir jandarma kuvve
tine lüzum varsa küçük dev 
Jetlerin eşkıyalığına karşı değil 
asıl büyük devletlerin tahakküm 
ve istila hırslarına karşı bir jan
dHarma teşkilatına ihtiyaç vardır. 
alb~:ri The Times büyüklerin 

U:ca~lerine karşı nasıl sed çe
kilecegmi hi" d.. ·· · k k .. ükl . ~ uşumruyere u 
çb he~ sevk ve idarelerinden 

a sediyor . Bu hakikatte dün
yanın bliyükle~ tarafından pay 
!aş:ılınası)jtldan başka bir mana 
ifade etmez. MeseleYi uzun uzun 
düşiinJ?1~ ve tahlil etmE'k ister. 
Onun ıçın, tekrar bu ımevzua 
avdet edeceğiz. 

Hüseyin Vahid YALÇIN 

M. Welles, Meksikrının Alman 
yanın nasihatlerine ıhtiyaeı ol
madığını ilave etmiştir. 
vvvv~~ 

Yeni iktisat Vekili 
işe başladı 

Ankara, 2 (Hususi) - Yeni 
!ktısat Vekilimiz Sırrı Day dün 
vazifesine başlamıştır. Sırrı Day 
Vekalette, vekalet müdüranı 
nı bürosuna davet ederek Ve
kalete ait işler hakkında iza
hat almıştır. 

Sabık iktisat Vekili 
geldi 

1ktısad V ek.aletinden çekilen 
Hüsnü Çakır, istirahat etmek 
maksadı ile dün şehrimize gel,. 
miştir~ 

Nazır bundan sonra zamanı
mızın büyük siyasi hadiseleri 
dolayısile nasyonal sosyalist iç
timai muavenet teskilatına dü
şen vazifeyi teferrllatiyle izah 
etmiştir. 

Nazır demiştir ki: 

Reisicümhur icar ve iare ka
nununun ahkamı mucibince ye
ni kredilerin verilmesi için vu
ku bulan talepler hakkında hali 
hazırda Moskovada bulunan M. 
Harry Hopkin.sin birleşik Ame
rikaya avdetinden evvel hiG bir 
karar almıyacağını söylemiştir. 

M. Rosevelt, Peru ile Skuatör 
arasındaki ihtilafın halloedil
miş olmasından dolayı memnu
niyetini izhar etmek suretiyle 
beyanatına nihayet vermiştir. 

ıı. Harriınan Amerikada 

Alman milleti şimdiki harbi 
yaşama hakkını tanıtmak, iç
timai nizamını ve bu suretle bü
tün milletin mevcudiyet ve re -
falımı müdafaa etmek için yap
mak mecburiyetinde • olduğunu 
anlamaktadır. Bütün miUet bu 
lıarbın gayesinin ne olduğunu 
Alman.yanın bu harpte neler ka' 
za.nacağını biliyor. Ayni zaman 
da içinde bulunduğumuz tehli -
keyi, daha doğrusu hiç beklen- Vaşington! 2 (a.a.)- Ödünç 
medik bir anda bolşevizm sark- . verme ve kıra.lama kanununu 
ta Almanyanın üzerine çullan - tesrie memur M. Harriman be
dığı takdirde içinde bulunaca- yanatta bulunarak ödüne: verme 
ğımız tehlikeyi biliyor. ve kiralama işleri idaresine iza-

N azır sözlerini şöyle bitir- · )ıat vermek üzere İngiltereden 
ıniştir: Amerikaya geldiğini söylemiştir. 

Bu muazzam harpte zafer M. Harriman Beyaz Saraya 
dahi bir şef olan Filhrer Adolf giderek Reisicümhura bir ra
Hitler emrindeki Alman kuv. ı por tevdi etmiştir. Harriman 
vetleri tarafından kazanılacak- bir kaç haftaya kadar İngilte-I 
tır. reye dönecektir. 

Pahalı yedigimize göre boırl 

verdiğimiz para köylü karde~leri· 

mlzin cebine girse, yine üzerinde 
fazla durmaz: 

- Üzümü ucuza almıyoruz a:ıı • 
ma, hiç olmazsa cebimizden çıkan 
beş on kuruş mukabilinde koyfü 
dayının yüzü gülmüş oluyor! der 
belki haz bile duyardık. 

Halbuki biz şehirlerde meyvayı 
pahalı istihlak ettığimizden dolayı 

nasır söyleniyorsak köylü kardeş 

de meyvasını ucuza satmak mec
buriyetinde kaldığından dolayı o 
derece müşte~ dir. 

Oemek oluyor ki meyva boıh- • 
sinde asıl müstahsil fazla bir kar 
temin edemiyor, müstehlik fazla 
para veriyor ve bütün parayı da 
hakiki satıcı ile asıl alıcı arasında 

tavııssut vazifesi gören ya muta- • 
vassıtlar topluyor, yahud da mey
va, istihsal mıntakasından lstıhlak 
merkezlerine gelinceye kadar, faz. 
la nakil masrafı yükleniyor. 

Bu kör düğüm çözüldüğü gün 
köylünün de yı.izü güler, şetıirll 

de bol bol meyva yiyebilir. 

A. Cemaleddln SARAÇOOLU 
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~AZAR SOHBE'f.İ .... 1-

belilet, dlvanelBf ve meczuplar 
t. 

DeHmn manas.- Deli Fuat Pş. ile Muhsin· Karagözde 
d&li - NIOezzinin başına gelenier - IJ<inci Müezzinin 
ur.nazbi.ı- OskOdarda meşatma - Deli Salih· CamiSi 
at; minaresi ypM - Altılh deliler - Emine hanıma 

~uıukl - Kedici A&lye hanım - K:edilerin nakkı - dam 
ol Mehmet erendi - Allah akıllar versin!. 

• 11t !Yazan : R. C. u. ı IJ • 

Bizde deli kellıneel he>t• '2&- [ ihtarına kulak asmaz, bir ya.o-
mu. tamtm&nasiy)e alt!Um kay:- din bağmr, bir :y:andı.n çoluğu.na l 

tbetlniş, ziY'aDadan' çıkmış meo- çocuğuna~ "M~~ı Ki.ipten 
nun demek değildir. Bilikis faz.- clo!durun da. getırin boğazını 
la akıllıya, fu.la oesun ve atak kurudu. Mat alacağım! ,, diye 
:adama da deli derler: Bu sıfiıtm çrrpınu·, ve bıı hiı.dise her gün 
bö.~le imtiyazlı olmasına sebep tekerrür eder. 1 
C:3ki za.maniarda gözünü tiış-: Mblla bırgün dişini sıklp ce
taıı öudilttiı.n esirgemeyen "Ser vap vermese bir-cllitt:ı. kimsenin 
den geçti,, ıere "deh" denilme- yalının önüne gitmiyeeeğ1nde 
sidir. Köprülü Mehmet pa~our şüp~~ yok iken adamc:ığız ne
idam ettirdiği m~liıır l'.iirid dense bir ttrrfü dayanrunazmış. 
Fatiliini11 ismi (Deli Hüsey,in pa.... Deh.ik edebiyata: dır girmiŞ'
§3.),dır: Pek taımmuş-«umandan- tir. (Deli birader) mmnuda Dir 
larnnızdan merlium llUşir Ftıat şair var.tlır ki ismine mğmcn 
~ (Deli Fuat paşa) diye- a- ı şiirlerinde cinnet . eseri ~ktur. 
nılirdi; Hattilliu li11iabım kendi- Bunun bildimm.iz gibi "D li,, 
si d mıalği ip Kuzgnneaktal olmayıp "Dili., olduğunu söyle~ 
Cemil M6ll.aı.um y.alısıntlıuı ~ yenler de vardu·. 1 
nizi aeyred~~ içcri}·e giren lttanbulun ttı:n:ınmış dclilerin
nüi:tedan :M.tıösinm güldüğUııü den Aksa:rn.yda. oturruı bir-deli 
gömNiır. 1 Salıh vnrdi ki bütifu malnrlle 

- ~ göldüB lliu1ı.sin di-1 çocuklil.n: 
ye.sormuş. !Jılulisin de:: - Deli Shlili ! Gami31 var, mi-

- Vi.db.b ı-1JBm, sizi böyle nıırcsi yak!. lliyc. peşİI12: düşer
denizi seyrederken görilnceak.- ler. O da a.yağm<lıı. na.lınla.r. bir 
ıım. bir. darh mesel fWlcli ele o- E:linde lwcaman bir. anahtar, di-
na gUldi.im! demij~ ~ı inde bir fenerle onları kova-

Fuat Paşa: !ardı. 
_ Anladım çR.J!kın! "Su a• Bunlardan bir çoğu da. Abba-

kar, deli l:Ssk.ar:!,. diyecelisin de- , sper. devrmdeki meşhur Büh-

1 
ğil mi'? lw gıöi: 

Delilik.menkıbeleri bizde BCk Bw bir. ı.Ux} reviidir SJ.ıl ol; 
çoktur. Karagüzde:tiile. • 'Kar.a.gö dh ~mc sansınlar 
zUn deliliği,, diye bir OY.Un va.r- ı Diyerek rahat geçimnek yo· / 
dın M~ur hayaliler bunda 0 lunu tutınuşlnrdır. 
kadar güzel saçpxala.r ıcydumıuş Delilcı·, çocukların kendilerine 

1 lardır ki H11yaicinin ltayal geniş sataşmalarından zevk alırliı..r .. 
11.<ifnA ao-.. .. ırn-1- ...:uen ,,_ı-ez.. 
o- ~-- u.... &~· H:ıtta öir' gün 6\ı gibi zararsız 

ANKARA 
HABERLERi 

Büyük Millet Mec
lisi y.ann açıl yor 

Ankara 2 (Hususi) - :Meclis 
Pa.u.ı:teaiye ~lacağı cihetle 
mebusların çoğu şimdiden gel
diler. Seyahatte buliınaıı Vekil
ler pazartesiye kadar Aııkaraya 
avdet edeceklerdir. 

Adliye V:eUalatt hesatima: 
Ankara Hukuk Frak01te
sine gireceltterde ara.

nacak şart1ar 
Ankara 2 - <Hüsusi) -Ad

liyece tiazırliınan talimatname
ye göre adliye hesabına yatılı 
oı.anıc, Anliaı·a. hulrnkwıda oku 
yacak ta.lencJCn aranacalC şart· 
Jar meyanında 18 yrepndan ~a':>' 
ğı ve 30 yaşından yukarı olma
ma.l( tam sıiıhat rapor yaöan -
cı ile.. evli olmamak sarhoşluğu 
ve kumar oy,nnmağı adet edin· 
mi.ş olmama.li lüzum gprülürse 1 
açılacak müsnlfaka.ya girmelC 
haricte ma~c;lı maassız ücretli 
u~rci4iz hiç llir iş denılide et . 
memck ve:: şeraite riayetı etini· 
yen veya bir sena ayni sınıfta 
kalau ta.lt'bc yn.Wıktan ihraç 1 

olunarak yaprlan masraflar ı 
yüzde on fazlaıoile kendisinden 
geri almacaktır. Mektepten çı- 1 
kan talebe Adliye Vekilliğinin f 
teklif edeceğr vndfelerıi sekiz 
sene müadetta l~a.btıl mecbtıri
yetindedirlcr. 

Pa:rasız Yatıll talebe 
alınıyor 

Ankara. 2 (a;a.) - Maar.if 
\ elrilliğiııden tebliğ ediliniştir. 

1 - Bu sene 915 numaralı 
kanun mucibince lise ve orta 
okullara parası7. yatılı olarak 
g:irc-.:elder için açılacak müsaba 
im imtıhanlurına girmek isti
yenlcrh1 kayı<.l muamelesine 1 
Ağustos 1!>4..L de oaşlanaca.k 20 
a{:rustos 1941 de son verilecek-

YEN1 

Ayakk bı 
iht·karı 

OKUYUCU ' 
DiYOR Ki: 

Karpuz kabuktarı ve 
iki müşahede 

Baker mağazası sahip- t9t&AbuJ s.ı..cııyeaı wı~ aı--
leri tevkif Olundlı U ef Al"atuıfarfla: soka .. ları dO• 

lllF'fl karpuz utıcıtanna b..,.,.k 
Ku.wliıra: ft'-+-1-- iiZerinde .... -

J~ tqııllıaya m!lı:aade etmemde $U· 

yüzd. e 128 karla i.ht:ilCiU:: · vımmı. .; -~-- retUe ol-"1 9'.>kak!an kar:pua 
Beyoğlundakj B~ ~ ~· vs k•bukluınga kur:
nın mes'ul müdürii.Salanvm. &.. tara olnnı;c: m:? Yoksa temlzUIC 
raro il8 mağezmıın knndima da;. ohı~ diye cair d;..ıcıı mlcfir? 
:-....: "'-"i D; ..... ~tri Pa:~elkflsjn _.. ~ 'i!'S'- ............ LI-da ç.ktamhr Qijmı9dJ-
ımıhakem.elerinc cliin amiye ilün: ilm iki hidise: 
ci cezada ~lanmıştır. 1 - Koca bir çektlrm~, k~· 

Okun.an tahltikat evralOndmı dir:t anı>ncteki :;ıznılaUıc onu daı c!J. 

anlaşllclıgına göre, mürakabe ğer ganı:Dl.ı b.ıO :rm ıı, ı=:rt • ' ı 
memııriarı bugün Beyoğhuıu raddclcri, ı mamfa faalıyet fan a , 

t~ftislerı sırasında B:ıker w.a- KöprUdr:n H;l 'cıı gir ip ~k. 
ğazaSına da uğramıştır. Ve bu- yolu kıqnyor, yl.rüyemıyor, dü-

rada biri kac.!ın ayald>abısı ol- dükler, ıı .. Jı-ı§o."1&1ar, tıercurmırc. 
mak üzere 5 çift ayakkabı yfüt' 2 - K'ı ı>I< ei!I ku.l.\r uzun dl· 

sak fiyat~!lrl~- \'itri:ıe konuhlluş 1 rekler blrbl rine b;oğl 11m19, ön· 
olarak gormuş!erdir. de bir uneaı bunları çel<iyor. 

Vaziyet eti·a.fında. müraka~ l-i5liçten <il ... rı çıkacak. 

komisyonu tetkikat yapmış ve Sanırıınız ki ı .man bir bo, 
Bakı>rin harpten evvel de ayni çöldDr, ne gören v:.r ne işiten.; 
~elı:ilde yüksek fiy&.tiarla satş Bu h&di&eJer oluy.,rdu da gör · 
yaptığiıu tesbit ederek şimdiki müyormuyduk. Yoksa limu n· 
lıareketiııin ihtikar myılamıya- bıtası mı kaldırıldı! 

cağını kararla.~tirm.ıştır. Fakat M !inlre Sarı;~ 
müddeiumumillk bir ehli vukuf To'Phanelioğlu Tot:ıral< aoka.K 
teşkil ederek yeniden tetkikler: No. 58 Çamlıca 
yaptırmış ve bu sebeple çift a
yakkabının yüzde 128 e kadaıt 
yüks~k fiyatlarla satıldı~"IIlı ve 
harpten evvel de senelerce yüz
de elli gayri mc.ı;ru :Karla ihti
karı yaptiğinı tesöit ettirmiştir. 

Dün: muhakeme edilen maz
nunlar her ne kadar snçlarını 
tewlo <;.alışmışlarsa da mahke
me kendilerinin tevkifiiıe ıtarnr 
vermiş ve muhakemesi önümüz
des.ı; çn.rş amtia: gün une bırakıl
ınL'.ılır. 

O günkü celsede fiyat müra
knbe komisyonu azalan ile eh
li vukuf şahid olarak dinleaile-
cektir. 

Mahkemede kaı·
deşine saldıa 

katil 
Gecenlerde birinci agıv r- ceza 

~ 1 
mahkemesinde muhakeme edil
diği sırada kravatının arkasına 
diktiği sustalı çak:ı.s:ınt çekerek. 
ağabcyisi S!d.dıkı öldürmek ü
zere üstüne saldıran baba ve 
kardeş katili Zekinin muhake - I 
mesine dün de. ikinci ağır. ceza
<UL devam edilmiştir. 

Zeki ağabeyisini öldlirm~k! 
istediğinin ve oldllreceğjnin. ya.-

ım 

a ın mu y111es1 
Yazan : Ul:.tJNAV 

Dünkü gpzctelerd& şu kulıf 
hateri okudum: -

n·· "lstaııı:ıul taksilerinin heyetfj 
a- fenniye ta..ra.ündm. y~ fen-

.LJlı.-AA. ni muaycneleriı neticelewniştir. 

Bir lre _ ha:ftadanberi şelrnt

mizdC öultmım Jııianr...er Vcltili 
Hasan Ali ~ ve: Mali.ye; Ve-o 
kili Fiı:ıd A.ğt-alı dün ~:ım..Ki 

ek nsle An.K2.ra~ avdet et;. 

mi~lerıiir. 

Vekiller J.ia.ydıorp,ruıa garırulli 
\"€.l ilctler er.kfuu '\e dostl~ Uv 
rafınclıın uğu'rta.nnuı;ılanhr.: 

'l aks ilerin yii.zde onu şartlara 
uygun ÇJliımmıışıJar. ~ 

giii.nüııden itibaren ott:iOOSlerilı 
mıınyonemne-başlanaca.ktır. ,, 

Bir arabanın heyoti fenniye 
t.a.ratııidan femıi! sırret.t& mu.-! 
yenesi dmnelt seyril8efim ~/ 
nund.im tiir imtilian.ı ~ 
demektir. 'Tu.ksilerm :tüzde onu 
bu ımtihnmla muvaffak olaına.
mışla.ıı~ yani fr~n tiozukluğu, 
clireksi ·on ay:ı.rsızliğr, mutt>r 
hl~a.~r g;oi lıh" çoıt sebeplertfcm 

GıUA'YıCt· ve Cot'fr<rfi.J<ı kitaeTar.ı doliıyı çawmıa evsafını liaiZ. a.e;. 
lwzrrlık!arı ğillermiş. Buna rağmen şimdi-

Oğrenild.iğjne n:ıza.ran. önü - ye lfadar- çalışmışlar. Halk~ 
miizdeki hnfta Ankara.da calim de omıı bazuk: alan bu arabala-

ra.ı canım emniyet' etlniş-! 
\~ terb~yc hey~ti _bir top,la.~b. 1 Qt.Qmobillcrde. görünmez:. ka.-
y.apar~k ik.rual imLhaulil.I'ı gıırr- zaı y.okt.w-. Hepsi görünür W:ı
lerini ı; mekteı>'~ia açılma ta- zaUJ.r. Bir y,cr;ie müsadem~ 0" 

rihltırini tesbit edccehr. h.tncaıı derll:ı.l ma.zeretıer şu ~-
Gramer ve c:oğra ·ya kit:ı:ıpla.- kildu scı:d.cc1ilir. 

rınu a.iL Hazırlıklar devam eü - "Sür'at.ı.e köşeyi dönerlten 

me}.terlir. 

Fiat l\fü:rakabe 
f aaliye:Ueri 
genişletiliyor 

birdenbire k3.r.§1Sına. Dü: ıtam.:wıu. 
çık~ E'l freni i.şle.ıuediği ve.
şoför. de öiraz ~ ltuyjf oldu
ğu için arabasına.. hiUiliıı oıa.roa.~ 
m:ı.ş, iliıh ... ,. 

A.ı:a.baı kö~yi.. Il8den sür'atle 
dönmüş? 

El ü~ni neden işlemem.Üi.1 
.Am.banın bı.L.mülii.m. noksa.m 

:tStn:nbui ve-Ankara fiy.a.t mü- nedmı. ikmal edilmemiş_? Ve §(l

mlmbe kur sln1nı ikmal eden tor ııeill:n ç_a.kır keyif oiuy,or
kontI'Olörlerin peyderpıe-y; tA-ym nuış '! 
!erine ba~lanm.ştır. 1 Bu, beyle y;aEıfucağuıa N'as-

B geneler öil\imum istlil:mar retldin lioca.. gjbi desti. kırılina
m.ınlal,alR.nna ve otuz bes lrn.- t da.'1 t..udbh:ini diişilnselt da1ia; 
dar vilaye merkP..YJı!e. g&ideril- 1 doğru deJil midir.? 

Kamgö7Jde deli tipi alinde fen.er, delılerdc.n birisine çoeukl:ı.nn 
ayıığında tek nalın olarak tas- taş atıp b3şmı yaroıklanm gö
virJ edilir. ren öir adam biçareyi ya.:r.amaz-

Delilere ait fıkraların çoğµ- 1 larm eHerindon kurtarmak is-
nun - ev.veıe& tiroarhanenin °1 temi.ş, deli: l 

tir2 - T'.Uip olanlar111 20 Ağus- ---:--S p O R==::== 
tos 1941 ç~ba akşamına 
kadar bulumfüJdarı yerin lise Dünkü Yelken yarı şla· 
müdürlüklerine. lise olmayan rında lnönü'nün çocuk
yet'leıı:le orta: oKlıl müdürlükle -

lan olmadığmıy zira ağabeyi-
1 sinin vaktile annesine işkence 

ederek öldürmilf olduı;unu id
eli~ etmiş, bu hususta da şahit- [ 
ler göstertni"Jtir. 

1 

mektcdir. Ko11tl'oli.irler kendile- Ben, mksi denildl mi? Sarlil:lt
r. ·ne "erilen talimat mucibince bir şoffü·ün Harbiye. diırak ye:. 
derhal vrutifelerine: b-.ı.şlıyacak - rinde clltcğe mılı.tiıd.iın üç_ ii
lnrdır. Fiyat nıüra.kabc teşkin.- nh;:cı'Siti gen~ini bir tifrlii umı
tımn kurulduğu gündenber.i ta- 1 tamıyonım. 
kip edilmc'ktl! ol:tn usul' \·e fai- O üç ımüncv.vcr deljlianlmmı 
deler bu."ldaıı böyle ch ha esaslı bili <.la.hu awdct etmeleriiıe ili
oiıı şekilde ve daha fazla has;. I timal yok. Bari liu.ndan son.ra;. 
sasiyctie icra olu ıucaktır. kile.ı:i <l.iiijürıclim. Bu da. taılıUti .. 

lcr.i.ı 9e11etla biı olgunluk imtili&-
Bu riimleden oh1 ra.k pernkcn .linaz Taıt;. 

semtte olması dolaY.ıaiyle - Sü- _ sana ne oluyor? deım1'. Al. 
leymaniye tarafında: geçpğJı;öy- Jah benim canımın acısını mı. 
lenir. O zaman dCliler şimdiki çom.ıklarm: ncş'<Eine karşlık 
gibi tedavi cdllmezlermiŞ', p,ek 1 tutuyor~ O razı:. ben razl.: .... sen 

rine ve orta okul bulunmıy,aıı lan birinciliği aldılar Mahkeme bu ş.ahidleri dinle- ' 
meğe karar vermiş, <lurw~mayı 
bqb bir güne bıralmıı~tw. 

decı. ve .,onfJ!ncı s:..ücı!.ann faı- nına.ı. Uı.bi tu.t.x.-ıakl~ o . 
' " r< silen h ;ç olmazıııa hen ilü.ı a.yctit. 

turaıan kontrol edilecektir. ı b. , fennt: rnuayeneQeıı p;ınelf. 

azgınları zinclı8 vurulur, zin- na diye.: aı~ g:hiyorswı? 1 
yerlerde M1ı.arif müdürlüklerine Ycllten ._..,_,'iP müsabakası 
müracaat etmeleri lflzundır. ~,,.~ Sabcmm futur:ı. \:er.'ZllCSi ve Alurul dofayıaiy,te ımı-lr.ame nok.

alıcının da bunu.. mı.ıhafa.za et-j saru bin arahay.ı işlem&y,meJS 
mesi bilhassa a.ı·aştınna mc\G 1 halde bulunduruyorsa onu gar.a-

clre vurulnuyanlar da sopa ilet lst.rınbulun kadın delilerinden 
akılla;ndır:ılırmış: Sü.ley_ınaırlye bin de ~hanını tanırım. 
müezzinlerinden. birinin başına I "Gug-"11{",, dedikleri zaman tama
gelen v~'a meşJı.urdur: men zivaiıadan. çıkardı. Her 

M'ıi.sabaka imtihanlars bütfüı diin Mocb koyunda ya.pılmışµr .. 
sınıflar için şu tanihlerd& yazılı Büyük bir a15.lfa ile karşılanan 

müsabakaya Mill1 ~fim.iz İn- izmir Belediye Reisi 
dönüy.or olarak yapılacaktır. önü çocukları ömer İnönü, ve 

A - Tür.Kçe, edebiyat. 1 EY- Eroal tiıönü de lı;tirak e~ 
lfıl 194.l P.azurteısi günü saat ve:ıyanşı bir.inci olarak bitirm~ 

zıı unu tc.<3ldl edcef"J ... t:ir. ja. çekmelı. Tek. çift numara u.-
Oa.hiHye Vekili bug_ü11 sulu üı.Ulilt edild.i&i zaman adet;. 

len yarıya inen taıi.siW:ıin nolt-Adnıncağtz minareye Ç.ıkmış güu yeldirmetilııi giyer, evinden 
tam euna başl.8.y,acağı sırada. çıkar, nereden gcç_se bütün dille- 1 

yanında öir gürültii olinuş ; ne kfuıcılar, gelen geçen: 1 9 da. ğc muYaffak olmuşlar.dır. 
B - .Matematik, 2.E)yJilL9il ;:::=:::===========~=== 

Bir m üddett.erı oeri şehrimiz.. 
de bulwıan tliiillin belediye.: ~isi 
Behçet Uz, bugün İ7...ı:ni.re gjd~ 
cektir. funir belediye refsi şeli-

1 rimiz.deki .f.'fuır: l:lıizıI?liklarını 

tetkik etm~tir. 

glı:fj ~·Gr sanlığını hissetmedik. v axsmı 
Bir müddcttcnb"ri şehrimi~ yüzde..)9ıuni eksili: olııwı. Fa.Kat'. 

de istir.ıhat ct.meltti! olun Dahi· bindiğimi?. a.ra:baıı.ın frenleri 
1iye Vekili B. Faik Oztr:ı.gin ou sağl~ civa.talarJ yerinde, :mo... 
aksam A)ukg,rnya: döımıcsi mulı- töri.i ı~usursuz o!Sun. 

görsün! Tiinıuiianeden kurlu- - Emine haruma guguk! di-
lan bir deli yamnds duruyor. ye:bağrımnar: 0 daı en galiz 

Deli m.ilezzine: :RüfürlerJe mukaöele ederdi. 1 
- Ben bunıy.a: neye çıktım, Emin lianUDJıı en fuzl \Cız-

bllir, misin? ~ seninle el dırıldığı yer KAP.alıÇ!lrşı idi. 
ele tutuşuR hop diye ~ at- Zavallı Kadın her dükkanın 
lamak iÇPı. 

1 
. saat bam gibi ö~.ıı (gugu!:) fer 

Mil...,..nn sıf•.., ,._;:ı • .J.-k., ti• -..-.-. ~--~~ yadım i~ittikçe ha.,gi ta.r.ıfa sal-
raz etse kim dinler? dıraca.ğ:ını, likı.r.dı yetiştire<'eği-

- Pek güzel olur a.b.m! de- ni bilcm=i. Bir gjin biçarenin 
mi.ş. Yalnız müsaade et.de e?..a- öu perişanlığına acıyan kahya, 
nı okuyay_µıı. Bit'. de ta:ncid ve- esnafa: 
reyim. Ondan sonra dediğini ya- ı - Yahu! dar. Günahtır, ka<lı-
pa.lıın. nın yüreğin indir~eksiniz .. 

Deli, göaleriııi fılGir. fıldır oy• ı Bundan sonra zaYallıyı kendi 
natarak: halintr bırakın... 1 

- Ça.buK ol! emrini vermiş Esna!, k5.hyamn:; emrin itaat 
O zaman müezzin en acıklı ederler. Erolııc.. ertesi gün ge

bk m.aXamdan v saıinin ea. ne soluk yeluirmesini yclpirde
yüksek per.dcs.lııde1ı yanık yanık terek ç~ya gelir. Kims "G.u: 
başlamış: guk,, demiyor, herkes alış verışı 

- Ya ~ · el - mti-4ıliin.m ile nıeşgul. lki sıra dükkanla.. 
ve ya gtilJabw! Beli km'tlıhlu ' nn arasında.n bir. kaç. defa ge-
~ yaı gülliöil Mede.'I Yft nrl~ 1 çe~ e.traf ına bakınır:. hiç bir. 
lim.inl Yetiıı_ncnı111 ~- dükkancı aldırış etmez. Niha. -
~! Ya güll81ıs met~l!. yet: birdenbire ça.r§mın orlasm-

Etraftan b• aca.yrp ozam da..ı bir feryad koparll!~ 
· ·.._; .. ,_ kıoP.•ar-1•- korkudan ı,ş:ı~~, .. ~, - Ağalar! Yoksa. bana da -
bayılan nıüezsini dt'linin elinden rıldımz mı? ) 
ve muh1'klmk bir ölümden kur- Eımaf 
tarmışlar. - Neye da.nlalını Fınine 

Ba.§mlt' biylı3 bir lt::ı.zaı J:lcleıı lıamm ? 
Hlinci m\ieam daha kurı:ıazmış. - öyle ise haniya hamt gu· 
Ona da aıyni surette t~ o- ,.ı ,; ı 1 gUA. , 
lan deliye : Derd.emez, umumi bir kniika· 
- AraWıım; dem~ minareden ha içinde evveli emlıı:l- kahyası 
a§&ğı aUam~hrrkm yapan-... başle.r.: 
Asü maırifett .-u"ndaıı yukan- ~· ı..ı k' ~- - nııulD& ııarum.a gugu •• 
ya ?.ıplama.ktır. Bel"abm mina- Gene aksaray semtind• otu -
renin merrliwminden inelim. İki ran bir (Kedici .Nsiye) ha.nım 
ayağumı:ı ~ vump ~fcye vanlli Oiıdiki ~ kedfüıre 
kadar 7.apaıyabm. kar!3l ol ifra derecede bir: 

salı günü saa.L 9 dit. 

Bir kafif idama 
mahl:um ofdtt 

.A:nkara 2 (Hususi) - Dün 
Ankara. ağlı! cezw. muhakemesi 
Osman Fehmi Adanır adında 

bir maznWlun i<l:ımına karar 
vermiştir. 

Osman Fehmi kuru yemişçi 

İbrahim Beşiri öldürmekten suç 
ltıdur. 
--~ 

Dendu:rma 
İhtikarı 

Son zamanlarda dondwma. 
fiy,atlarırıa.: lfazı y:erleı'de zam 
yapıld.iğına ~ alakadar. ma· 
kamlara siki.~ vaki oluıu§,. 
tur. Bu amd.a.J lley,oğlwıda: 
dondurmacıli.rın ayakta 5 ku,, 
Ol§: olan doıldurmalan alti ku
ruşa çıkardıkları: görülinÜftiİI'. 
Bunun ti%eriııe a.Wıtadma.r, a• 
yaktil donduımamn. 5 kuruŞmı 
fazlaya satılmamasmıu temin e
dilmesine, mevstin dbla;yısiyla en 
fazla: sürümü ohm OO:maddmin 
fiyatının yüla;eltiliııesinin lir 
ihttltar hareWcti demek oldu • 
ğarru dondurmacılara bildtr -
mişlerdir. Dondurmacılar, a:yalf l 
ta dondurma satışUmnda kulla.-

1 mı.an külahl&rı:: fil'r)Ula.:;.satın:.al
dı1tlarını iddia. vo bu karara iti .. 
l'a% ctmekteıclirler. 

Bu cam'badı)ğ delinin dalın zi- muhabDet şeklinde idi: Kf~ü • 
yade boşana gitmif~ ~en- , cük cvinirrod~ bah~esi, renk 
den in~som:al muezwı a- renk, cins cins kedilerle. dolu 

~~ '::~n:~t idi. Kadınca.ğır>her sabah oline Bartm se.ferle~i 
tutanı.la kendini mahalle ltalıve- zembili alu; sal.hana.ya gidet:'; I Delrizyollar.ı iCb.reei tSbmbnl· 

işltem~. ciğer, et kırıntı.en dile,- ı 
sine atın11rı1 nlı; toplar: eve getirerek .kedk dan cumartesi günleri kulkan '*'" }eri beslerdi. Büyük 'Mehnıet Bartın postaia.rııu dünden ittba 

Üsküdarda.~alısı olan bir. deli AU PaşmılIY kızı ve Sadran.m rerr muvakkaten lağvetmiştir. 
Rakım Molla vardi. Herkes: Yusufi J{fwrll p~run luu:eımi Bu ha!~ yalnız ~ba g!bıü 

_ Haydi dellY.i kl.7.diralım!. (ZaY,Dep - K8mil) hastaha.neısı. tilhrik edilecektir 
di,yo,,sandala. binerler, ~alırun ö- nin mtiessi&i preues ZeY,nep ~ l"aptlr • 

nüne giderler. ses işi,tilccek )ta- nım ofendi bir gün o civardan r ) 
dar bir mesa!eden 'IJJeli Rakım! g_eç~ken Asiye hanımın cv.iıılıı 1 Türk çocuktan; 
Deli Rakım!., diy:e bağ:\rırlar, önlliıdc. sıra sıra. diZilen kediler Kwnb&ı:-alarınm. tasumf 
o da kafesi, p,encereyj sürer, diıneatin· oelbeder, sorar; mai- bonol:ırile doldurunuz. rr--rr 
sandaldaıtileı::ıe küfre ba§lardl; ·yetinde. bulunanl8.rdau biri evde :cuf ~numlZ kumbara, tüf em.. 
kavga gittiltçe kız:şır, nrWt iki kedi rrrorakbsı bir ltadtrı oldü - · asker 'ti'dlr. 
taraf da birbirloı:ine küfredecek ğµnu va bu bdiferin Hepsini sız ~~ ·B~ w 
kelime bıılamazlar; RaJQm Mol- ommız~ğtni ani.tir. Pı:en· .4.t~tınw' ır.ff-KP.11F ... • • 
la çolııK Ç9CUğµnun "Etine elen- Sel! ...... .,.~.op: 
a,i, ayıpbr, Hırak alffimnı;, gibi (8on11 Sahife 4 .uttm- 3 cle) 

Üç Yaralama 
~ait'ası 
- --o- --

ırzına geçmek istediği 
kız mani olunca ağır 

surett.e yaraladJ 
Us\tüdar.Wı; Tab4k1:ır m;ıbaDewinda 

17 numarada SaatılWiın yalnnd 
ı;ıılı9n Recep oğlu Ahmet All ac:boda 
blris1 dun ~de hln1ıteDin bultınma
ıtıa<;ından iztilade ilP 5:-dullahın kı

zı 20 y~ Smıi:,~niıı i.ıuriDa atıl~ 

l1llJ ıcma ıeı;meı: i~. 

Sümer E!ank Omum Mü
dür.l.a Karabüke gjtti 
İ.7..mittcki tetkiklerini bitiı:<lik -ten sonra:. şehrimıze g_elen ~ü-

merbank umum müdürü Dur- j 
ha.n Zilini Siınus, diln Kanöüke 

1 

gitmiftir. Umum müdür, orada [ 
üç gün ~dıKhuı... sonra tekrar 
şelıııi:mize.. gel-ecek ve bum.da. 15..l 
gün istirahat edecektir. 

temeldir. Ben dn.ha ileriye gi<liinrum 

b..ütfi Aksm~un 
teftişleri 

Belediye reisi muavini Lfıtfi 
.A:.I soy bir Ifa.ç gündcnberi .A'.da-J 
lar kazasında tefttı,ler yapm.a.k
tadlr. Liitfi Aksoy bu tefü~leri 1 
esnazındlı bilhassa el~ek ve 
francala: imnlatile ıncş~ıl olmmı 
tur. A:dalar, ka.aaı dahilinde 
bir. npk (!rnılara: ekBik vezinli 
ve~ piiptli.ş ekmek imal etmek 
suçile yıldırım cezaları veı·ilm."1 
tir. 

ve.: her iki aydw yanıla.cak mu -
ayc.rıa Uı.rihi.ııin tekarru.r etticil
nı~üni ileri sürüı:-0ı'Um. Bu 
suretle mua.y,en.e: zamanı.arı. t:aK
sileri gö.rücüy:P. ~ gibi süsle
moğe imkan kalmaz:. 

Sm!ye- büUliı Jn."'":'/Ctile ~et 
ctı:niş, bwwn üz.erin• Ahn\et Ali bı
çağmı çelııerek lııızı b

0

1'. kaç xerlıMlen r 
a&ı surelle y.nral.aını.ştır. ~amuslu ka.pıc~ 

~ şj)f'örlcn ne: olacak.? 
Har.biy,eclbki mü:nı~ v!Ul!a• 

dn.n sonr.n, btt gibi Vi.rlinelerin 
önüni.i alabilmek için ne tedbir. 
kullarulclı? Buna en ba.git blı> 
Ç\1;re olmak iWJre:ı ;yazduwnız 
"ka.-nOOe: meşruhat,, w;nli\.nün 
p@k fiydalıı ve müabet neticelu 
ve.tıeceihıi .amıediy.o.rın:. .Jlu; 
ufak bir. hiınmetl8 temin crciile
bil1r, şg.fürh:rinı ellerindeki ~ 
siltay,a;. bir. sayfa ilave od.erek; 
Orada; san' a.tmru ait vulwat.ı les
bitettt:ıek1 hem Şt>föı:ii mil~" 
kız bulundurur, hem de zabıta 
memurlannın işler.iıli. liolay,laşp,.. 
nr. 

Gürüllüye.. yetişenler tvr.t•rıdeD 

kurt.anlan genç kı4 I>ann bir halde 
Nümune h~ kal~ 
stıçlu yal.."'tll~. 

Düıı sabah, 1''atihde Kas.ao De
nıidiıuı maballesiııdak:i SUpürkeci 
hauuıdan çöpleri alan çôpı;Cl Hi.lse
yjn o1'lu Stıleyman ile h:ında. kltacı 
Şaban kavgaJ'n tutuşmuşlardır. Ka-v
gıı sonımd:ı Şaban Süleyrmıru tiqın

d.:ın sopa ile ağir surette yanda'mJtp 

t.ır. 
Yaroo hutaha~ ka!tınıimş; 

W('lü ,.ak~ır. 

DIGER BiR YARA-LAMA VAK'A&! 

Şehremirıınde, Den!ZltP .. ı matraı.:. 

lesinde 7 /2 ~ oturan limail 
Çalışkan ile Bahçeler mu Wriyetiude 
nıilirUııtid.em llisaa:ı dilli ece bk mr.r:-
fuınede i,ed n , s:z~uk )"1ldnden 
kav:a etmişlerdir. Kavga e.DaSlnd.a 
ihsan masaü: dUnırt:: dol?J bir rakı 
t:işesini k~pnrlf1' ve- tbnaW. başına 
indimıiştir. 

Şişe kınlmış. lımııilin hail yarı
lanak Y.lizil kesilmiştir. 

Yhrafi baygın wr Halede cen:ıh· 
p~ liastiıhanesine kaldın~ suçs. 
ıu~. 

BiR 0Ç0NC080 DAHAı 

Apariıman ki:rac1S1 Yanı.,aiuS:OO lira 
bymQ.fiiule bR yüzüğjiniiı sezdi'~me..
den ç_alnnş, fakaf a yni apartımanda 

kiracr ltul'uuan Baya~ Semff:a'ya 
satmak gafleiinde b hmmut 

Beyoğ ı uncft; Aswnrl ı mC'ICi dıhr 
cc-tıı ail~ .,.m:manınu kafPeı· 

lık' edatı Yu-f oflu Said adlrtda 
biri-, ı;ı, kaç ıii. ell'vel, apartman 

klreınlM'lıııdan Vaftinin evde: ol,... 

hu ~ vef'llen paranın tetu:ll o~a 

nac<ığına ctaır bir Mmeô almı9'-ır 

it l:J6yleıce natleııL:lml~~ bir 

akli ttıladilf treır §!!Yl alt i* etmiş~ 
m.-ndan isttfMl., e~ yanın• tir. 
da buhınm analYUırllt'l dah~•hı• ~ gi.in ıwklfkt:ıur gtlm Yattı 

Tiliiler kadar ş0förıerin dfl 
\•akitli vakitsiz olgunluJi imillı&P 
ıunaı t.abi tutuımaıan om zam. 
ret:. ~ltliniı a~. 

Ne.kil vasıtaları mektebiırinı 
en Umıb'el tuleliesi oluı otofü.iar 
ıerin muaY.eıul imtihaıımdA ne 
numara. aUıcaı.ıarım: 3Smdiclial;. 
kesti~ 
İmtihan kor.ltusiyla biçareleri 

şimdiden bin sancıı t.uhnu~ 
Ne di~ Allah yardimcl* 

'lan olsun.. UE.D ..... ~ 

glrftriftll'. 1<-..ıda l-:aT'lflt.ş1ıiJ Sd'Ylrarnw FJM"-

:-:~·~==:::~:::. ~~:.:.~,r.~:~.;-::~ , İff ~a-=H~:f e!r+:_! na~ v-.lınık Y.a.&caıarıacafiım ı.._ db liatian~ bir.-yanl~•g• l'IHl!.Y 1 + 
h~•f V6 yalnızca (t) 6CO li· dan vermemek iç!ır-veta c;alresl• Bir tık wl<U _ KM:ı:;um-
ra ctejerindeı bir elntaa y,ü.zük çal- nr. ~Mlk' y~jWrrll &rımT11> bu• rül..-'te, Şcmsedilln ın~lesiılııl~ 14: 
"''" yineı kltflJYI k4pı)';M'tl~ bil" f&Y. l:ım~mo;ı dau ip anlıy:aı:al<ı µelin nwuurati lturan Hayatl adında bl-
olnramıt g.ibi, odaelna, döomü~r. b~ vumıupur. r~ dun x ııında; tanıdilclanndaa 

Hakikat.n, Y."ÜLÜk hemen lb:JM PoHıçe yap~hnr tatıkilt-..:t ı:cnurı. Abı:n.:dıu 6 yo.ıiJmiai.;ı 1--..lT.l Aı:tı;m ıfe 
ohnackifnd.an Yaninin bin m""-' da lıu py ania~lnn~ yiizl: I< V • yolruı er!:'-'!n. ı;,'9cuk: lG:jO nuıuaca~ 

Me.n mmı.mıf';V& :ırl~w lforı teh• nlye te.atlm edill'lri4 veı lt;ıpıa sıı• ıt lı tilki mn nlüııd& IGalnn~ 

Said, ~üzüijü yine;,aynl :>f>Artl'IUi.R'• lerdlr: bakl • ..Ulıkı D-Arr.ın Misak CivUıtxmı a-
da kir.cı otan Semra aıiıncl.v b'lrı- &std ç__;ılışmalctan Semra; d , ,.,. duı.da binıu, dul&anına gıekn bir. 

lilteyi aavl&ffurduiunıı :zanneduı ilfl:' ~ra< c1ün adi Y~ verflm lsl ! * .\utıteHir mıhııacx - IIaı:biy-edf 

Büyükadada İskele caddesindeki kadt- uıtıwaW gaflctln de L-ulun· sıır. " alı :ti y,erek al ntak t~ •:t ..z. çocuı. ,_ s:ı ram he-lv1117'1 G k\UUllr 

BeledJ:;'e.:gazinoS\lllda @lışaı:ı. 16:.yn-ı ~IU'· Semra yüz.iifl,lin nıraıziık nUltcWr. Sörgu h-iklr'MI ir?Cİ'c $ Or• s::ı1.tl1ı lnı ur llC: Jıetv-amn liilCllU.DW 
6J.nda Mehmet ile ll)';ni yerde çalı~an l'ltllij olduğunu blldlğin~n! g~a 9'kilen 8\&f.!Wardan Saıd l'tet· ııo kuru a: c_etlrrniJ,ttn 
:Akil adında lılrl.ııi kavga ebnil, Akif 1 - Buını; li~na catmıtu.n, men tevkif e-'~~ ~ı- da y kalan:.ın ba1ı.l.."ill rlilu aalijııe lliie 
~ ~tik- pte. ~na~._.,,.. &aM 2!-4 llra.)'8 •i-~ ga)'1'i ~:.ıf oJa.raM rauhake.me- ci ccıa ı:mıhl:emeu ~- llo-
llolimdim ~. -.; .... aypa 111 llr• vete)'.'rnı edllnl-.ine kat-ar verilerd( •rbest raı]Jal'n' bir. hatlaıda:ıdMkkAm~ 

Yiıınlli W altlmr: al..._, Miiit Bald ister lııte.meı:;r ~ ·~ bırakılnnttır: kapaülin cmv• maölıiCraa eııllf" 
Y"tlaılaıımı,tır. "-'-------11!!. _____ ... ________ l!'!Jll~--"T ~. 
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Bunu tane tane, ağır ağır san-\ sigara kutular.ının kapakla; 
eski bir pa:§anın sevgili atı rındaki harfler deği~tirilirdi. 
ıkkuıda seyisine: "atıma su Size servetle mücehHez olarak 
~~n mi?" demesi gibi bir. eda gelen prens hazretleri görüyor. 
~ soylemişti. Bir tek kelime ile sunuz ki öldükten sonra bile 
ıvap verilmek hususundaki i· mevküni başka: birisine terket. 
ldeye harfi harfüıe riayet ede- miyor. O, daima; burada, ara. _ 
ıedim.; çünkü ikisini de söyle- mızdadır. Ben bu sözleri ~öy
ıek işime gelmiyordu; fikri ı~~ kapılardan biri açılacak, 
tlimeler aramnda boğ;nalc ~ gozmı.de (monokl> a~da bir 

~ı.Ne garip bir suall cTudlıru kar;1Ş k~ba ağızlığında siga
iz benim hanm.im.ı değil · ·• r.ısıy.le ıçeri girecek zannedi-
iz? n:ıım =O, benim, sizin, buranın 
. -. Mes~lc: kam 1rocalıkJ:a de.- l, • • sahibidir. Ben sadece si-
ildır; sevı~me<len beraber vn _ zın hir __ o_dalığmızdan başka bir 

1 

lyanlar çoktur. • ~ey degılim! E ski paşalar, oda- ! 
Müphem bir: sure.ite: lıklar.uun. ancak vücudımu ta-
- .Biz öyle ol<l~unuzu zan- saı:.-uf edeblliıılen:li; ruhlarını 
elmıyorum! dedim, d~ ..... : . · ı 

Dilfikar asabi surotte ay:ı.ğım Dılfıkar d~una: körkörüne ita- ! 
treterck devam etti: 1 at bekl.c<liği bir bende.sinden 
- Bunu lfat'iyen Dilmek isti- .serkeşlik gönnüş gibi hayret

orum. Sorduğum suali bir ta- le yüzüme baktı. 
n:ı mübhem cümleler içinde . -:-- Faz-J, dedi: Hakikaten ben 
ıo~an:ıanız için size, bana bir sızı tanımarmşım.ı. Bana karşı 
:!:e. j.1~ cevap vermenizi söy- b~ ka~ar. Gl;çıkça. söz.:. söyle.ye _ 

1 
bılmenız ıçµı. hayli zaman.dan • 

Kaçamak Çaresi kalmamıştı. beri dolgun ~ bulunduğµnuzu .ka 

1 
- Ben, dedim ağır başlı bira- bul et~c~ lazım geliyor. Ben 

.runım. size derin bir hürme - sızın .ıussıyatınızı. r.encide ede 
~ vardır. Muhabbetimi izhar cek bır harekette bulunduğumu 1 
çın hoppalık ynpamam. Balıu- zannctlnil-'.,onım . 
:US aramızdaki içtimai bi\yük - Efendim, dedim, siz bu_I 
ark bana bu füirmet duvarını ~u o kaclıır.. tabii bir. ~ur.ette. te-
ıştıramaz; lakki. ediyorsunuz ki belki şıı an 1 

DllfiRar :<~~larmı çattı: cL.'ı. liıle lienim itiramna hayret ' 
- ~e gıbı ıçtimai fark? ediyorsunuz. l 

. - Sız büyük servet- sahibisi- - Bütün bu teferrüat anla-
uz. Eski zcvciniztlen kalan mık istediğim noktadan beni u· 
>renseslik ünvanını da taşıyor- za.klaştırıyor. 
ıu!l'tz: Ben_kiınim? Züf:>iirt für - Teferrüat dOOiğfoiz şeyleri, 
LSl ıl bile degilim. Ne param, ne csas~n ayırmayınız. Blr ev.in 
nvamm var. Btmim si.re }{arşı temelt, esa.stir. Ftı.kat tefeı-rüat 
LŞk ve . nu.ıhabba~iu emrettiği add~len odaları, damı oturau -J 
ııeard~~~-hareket etinek.liğim lar. ıçm temeller kadar, 1:iellti ~-

u..uıt ~mncslilt demektir. n:ıeııer~en d~a n:iY.1~dir. Si- j 
3eu de ~yle yapmağa kalkış _ zın a.rrUınınk ısfötliğinu: Şf!yleri 
tam, tarıhte, ortaçağda şato _ a~cak _bu teferrüatla izah ede- , 
arda k_udreUi sinyorla.n~ kan- ~ı~e<:eginc kanaat' getiroiğim 1! 
a~ .a§ık olan derbeder. saz ıçın: bu yolda Hareket ettim .. 
Jll.Irlcrme bema-im. Buhmduğu - Gene' sorduğum suale av- ı 
ıuz mevki 0 kadar yüksek ki det edelim. 
~.ı:mı kaldırın size bir iı.şık na- - :Pr.erUılCS hazr.elteri size son 
_rıyle bakmağa cesaret ede - der.ecede hürmet cdiyoruD4 

~1Y1.~rum; kendimi öu ccsarotı _ İkim.iz de sustuk. 
nz ıge o kadaı:- ~t.m.lım ki size ı Bugtinlülc aramı7J<la.lti bahis 
ta~ı olan hissiyatımın hürmet burada kal<ıı. 
ıud~dunu aşmasına müsaade ------- " 
~tmiyorum. Benim sizo kadar 15 Terrmnm 19 •.• 
~en yitltseline:me imkan yok. i Yirmi gündür defteri elime 
lızm de bana ltadar · · ~ma.dım . Bu sarı yapraklan 
hilınkilit defil.. o natae.~~~ bı~ derd c.ırkadaşı gibi telakki ı 
~1ızı bir araya getirmek ka- ediyorum. Koskoca yalının için 1 

()ek 0tı:nıyacaıt:. Bu vwyet de bana... ait kapalı b;r çekmec~ t 
>lma~<"' anlaşırnşA ~ir karı kooa ye bile mali}{ olmadığım için def ı 
. b"linıza manı değil Be terimi seı'Viyeüme koyup kilit-
~ ş~siyetim fazlasını ~ - lemekten başka çare bulama-

1 ra ve ıstemeğe mü..rra.ade e~ dun. 
!?r·: Bilmem ne demek istedi~ Bugün yalıda kimse yok, Dil-
~ımı anlatabild'on mi ? fikar, Mis B:ırtriçlc 7.iyaretleri f 

Dilfikar biraz sük • t ff ı iadeye gitti. Annem de bunda.n 1 

~onra gayet vakur öir ~'tvı~la1; istifade ederek kiracılardan ki- ı 
- Bunların hepsi. eledi B;r ra toplamak için 1stanbula in

t.akırrı naza:iyalta.n .b .. · di. Ben de Scrviyetimi aldlm · 
tin içtimai fark ded~· a~et.. Si- ağır a.ğ.ır koruya çıktım. Kö§~ 
v_ct bahsinin bununla 1~;~ biser: k~ yanındaki kameriyelerden 
lakası yoktur. " r a bırınde beş on günlük hadisatı 

Sözünü kestim: g?z önüne getirerek kendi ken- ı 
Aff~-1 elime hasbihal edeceğim. 

dedi - . ...-uersiniz, içtimai fark İlk münakaşadan sonra Dil-
glm şcyd~n kaOOim yalnız. fikarla aramızda gizli bir mü- I 

~r:v~~ ı~esı değildir. Bizi cadele başladı. Kibirli kadın be- I 
k~~~~ v!~a§~rn~~an baş n.i istediği noktaya kadar geti
evlendiğıın izi düşUne~~-aSi~1~1~ remediğini görüyordu. 
kı merlıum Pa.şaruu h P - Fazıl! Beni seviyor musu-
scr~isind~n. bir. köp~k alı~~f:ı nuz? Dediği zn.man ben.im he
~~ seçtimz. Beni seviyor. mu m~n ~i.z çökerek bir elimi kalbi
kliuiz? H a y ı r ... Ben ka- mın ~erine koyup: 
d · b - Bunu soruyor musunuz 
erm ana hazırladığı şekli ka- ruhum? Ben sizin cse.ir:' . . ' 

bule mecbur bir. vaziyette ·1 ,.ı.·ım. " Öl d"...ı· - · · ıill2:.ım •· D-'k " .... ı.;..-ı.dgllllZ yerde ··ı.. .. . 
DQ ~ saçJanmuı dalgalı olına- "k l ' de<l' - · · 

0 uruın' 81 l . a "' - · ıgınız yerde kalırım. 
s~~ es t.i bil' (seter) yahut Dıyecegımı zannetmi1;1ti. ! 

(epanıol) cınsi bir köpeöfoizi Şimdi her akşam okuducn ımu 
hatırlatlı. Onun yerine bu ~efer b~ l ~~~ler~ koynunuza da alabi1ece- anlamasam da Dilfikfı.r yatın -
gın~z _bır er.kek ikame. ctmelt ıs- cıya kadar elimdeki bir kitapla 
ledın~. Nişan merasimi müna- u~ak _ salonda oturuyorum, be- ' 
sebetıylc verilen büyük ziva. _ nı c:agıruıcıya kadar yerimden 
~ette b~nill_1: hazır bulunm:ikıı- kırrulı~ııft~rum ... 
~ma b1le luzum göı·ülme<li. Hiç Ef 
k_ımseye larutılmadıın. Servet - endim .. 
sızc bu hakkı veriyordu ve ben - Gelir misiniz? 
de bu hakkı teslim 1 d __ . ~ z~ma.n sanki okuyormuşum 
· · 1 t" ey e ıgım gıb kita l' ıçın ta ıvycn ıtlruz etnı k lU ı P e ımde olduğu halde 
tırıma gelmedi. N\Şanl:nm a- odaya giriyorum. 
dan evvel beni y,alıya d:ıv(tt ~~ - Yatiınıyacak mısınız? 
tigıı-· i İZ zaman baQbaqn kaldık • - Emredersiniz · 

~' ~· Geçen ü . ·· 
Kanapeye de yanınıza beni işa- ken ~<ı.dag n ~açada oturur -

• w ....,... n gcldı · 
retle çağırdııuz. FJinızi sıkmaga 1 - Ha.nıın efena: . . . 
cesaret edemedim. Daha o .za- dedi. 

1
• sızı ıstiyor! 

llıan bunu anlamalı idiııiı. A- l Annemin odasına 
ranıızda içtimai farkların yı- mavi daireye gittim'. ı=fa~rdt~ 
kılt anuyacağını ben ilk mülaıra maddi olmak veya maddilil~te 
lllUzda keşfetmiştim. Daha: baş}<a bir şey düşünmeınek ~ 
ev.~ennıeden C\Wel görüştüğü - rahat bfr m.ı:;.awş! Annem ha
Rlıuz za.ınaıı size fikirlerimi a- 1 yat.tan is le li -~i her §eye nail ol
t~ça. söyleyen bir adamdım. ' muş bir eda ile şezlogta otur -
i .~ıi.. kendi ufak hayatımın muş, g~et müsterih gene .<P~
~~~· kendi kendine uçan bir l siyans 1 açıyordu. Odaya gırdi-
2.~~~urıı. Kader beni bilyük f~- j ğim z.aaıan elimlen kağıtları bı· 
ÇlUclıj alınca daha ziyade ku- raktı. . . . 
:ninı 1~ Ve kayboldum. Şimdi be- ı - Fazıl! dedı . Senın1e bıraz 
ll.iı:n ~~ bir ~siydim. yok. ~ ba.şbcı.,:u komu,nı~~ is~er~m. 
ll:ıe~ !]Qh.ı:;ıyet sa!tıbi olabıl- - UUylırun, stzın dınliyorum. 
aYni .. için sizin k:ırŞıntza Bir ii-ı1:emle aldım karŞısına 
lı~ ~~vi ~rtlarla çıkmak- oturdum. DHfikiırtn hediyesi ol
~tee ~eap ediyordu. Buna ise duğu it;:in artılt gece gündüz 
oıa._~dılllllian yoktu~ eğer iinltin p~nım~~!J:n çıkartmadığı zilin 

ll.robn.:.'~ Şlrt1{ odasındalti prens rut yilr.ugu panıaatacak bir 
'-~ ~ Paşaıun remni çok tavırla elini salliyarak': . 

0l'ada.n kaldırılır, günı\la, r Arkası vat) ( 

Alman hücum- r-KisaJTilmı _:-:;-=-K-ie""""f-Pd_e_k_a_t'l!l!U!lli--~.......::ı::s...._._~-= ~5!!1~ c:~oy~~' 
l ff k 

neşrolunan hır kararname n. 

arı rnuva a Ajans Haberleri bir rneydau :.a~:a1ıt!~B!!1yÇ-..!::· 
olamıyor ---·~~--.............. --- muharebesi Tokyo, 3 ca .. a.> - ofi: ~ ~~t":mT1"tç~~ji 

Raşid Ali Sofyad& imiş Japonyanın Moskovadaki el~ İzmir, ~, Samsun, SiVBS,r 
~ (Baş tarafı 1 invi sayfada) K ud üs, 2. (a.a.) _ Ku.diliı y:ı- .<Bat tarafı 1 inci ıuıhifede) ~tik katibi B. Sumi.ra Japonya Trabzon vi.llyıetlerinde tel, ~ 

Smolenslt istikametinde care- bancı mahfillerinde lıenüz daha Ukraynada Alman seri teşek- y:ı evdetinde müsa.h:edelerinden lAtör, telgraf, anten t.e11 ve ~J 
yan eden meydan muharebesi teeyyüt etmemiıı haberlere na- külleri derin bir sahada düşman bahsederek· demiŞ:tir Jri; na mümasil eşya atan h~1 
esna.smda Kı.zılordu kıtaları zacan menfuda olup Iral«lıı Ru- ricat hatlarmın içerisine ~iş- "Yolda. gelirk:.?n Moskova. ile eahıslarla., t1czrethanelerl OD;,4 
137 inci Alınan piyade tümeni- şid Ali Geyillni hareketinin aka- lerdir. Sver.dbousk arasında. cepheye gün zartJnda .nm.llarım beyamllf 
ni oozguna uğratmışliırdir. mele uğrtımasım mill.eakiP tra- Kieön cenubundan 250 kilo- giden bir çok askeri trenlere mecbar ~ Bım.lar' 1 

Dün geee muliarebeler, No - na kaçınış olan sabık Kudüs metre mesafede buliınan mm - tesadüf ettik. hilirftmet t:arafıııtlan değer. f-1 
vozhev, Nevel, Smolensk ve .zi;. müftüsü Hacı Eminillhüseyni hi- takada neticeleri kafi olacak İntiba!m, Sovyetlerin uaJc yatJa.rilo atın alınacaktır. ..... ' 
tonrir iStiK!ımetinde devam et;. len Kabilde bul~akt:ıdır. Ayni diğer bir muazzam meydan: mu- şark ordularmI takviye etmellw Hava seferleri miştir. , l mahfillı!rde söylendiğine göm Ra- harSebe.si cereyan etmektedir. te oldukları; merk~ ... 

Cephenin diğ.er istikamet ve ş;i.d. Ali de Sofyndaciır. molenskin şarkında. Sovyef B. St.mı.iro beyanatına şun.Ja-
1!?l~e~erinde mühim hiçbir de-

1 

· Norvcçt.e fevkalade 1*1.birler tü.mnlerini saran çember da- rı ilaxe etmi~tlr: (Bat tarafı 1 f11ei aahlfe4ef. 
gışıklik olmamıştır: afuııyor. ha ziyade daralmıştır. ta ı d ıo ~er d ıı.-ı..-

T7- ·~ tl · ı~ · lJ'...3" • T - d 2 c ) c::• D "Mosko>'acla.n hareketim sıra · yyare er e .'1V e ~-
n.:;ira nuvvc erıy.u: "5 ınıgı ....... n r.ı, a.<ı. - ..... av:mger: ü ngecc Alman sav~ tay -

yapan Rus tayyareleri dti9ma - radyosunun bil..!inliğtnc gô:c Nor "arcleri Moskovadakı' i"S"' ıesı· _ ı sında Sovyct makaml.ırı hü - ya inecektir. ,. 
J a.."' l·ün1cf"' i t u.,._..umi ~ t H~va. seferleri uolcu ta.rifee( .. . 

nın zıdılı cfu;üt..•unları, piya<la . veçte Alman müıncss'l;ne blilün satına., askeri hedefler-...: ve yu- ' ~ a · .,., rnagazaıarl ne D"Plince, ~bol _ Arlka.ra ı 
11- ıa.3· Y"' na ...... 1- -2..,I · ·ı hav:L seferinde yalnız v:itm.e 111' 1 

kuvvetleri v~ top mwzileı·ine memlekette fo\~<nl~'1o ahvııl " ı- ı kan Volga ile cenubi Ukt·a.cr- kap.-ıtm:ıid.a ve eşyaları amba - n~ 
daı·beler indirmişlerdir. ziyeti ilan etm1:ştir. Bu b roma- mı.d::ı.ki mUhim dcnu'ryolu mu··_ ••. ' ~ 1 ~ ... ut ıçerı ere sev - c· 1t"'f 1 .ı. .. bul · kt ·di lir.a, gidi ... n g<ilme 30 lirada'. Bu 

1 

RÜ~i!!1 Rus ıma.k:weırneti ınc ahk8.ımna W\"fikan luzumun- ,. ne.kalatı merlrnzleriue nıuvaf.fa- ~ .., .. n p_., U7.ere unma. a l .,, ;;r j va 1 fi~ıı't .A.:n.Rar~ - Ada.na. ntyyare l 
Il.ondrı:ı., 2 (ıı.a.) _Mı: da memleketin ba7.ı yerlerinde kıyetle hücum etmişlerdir.. -• ±J se'..ferleri ·İçin de böyledil'. .. i 
Minin Stokholmdeki muliabi- ı yohut bütün Norv('Çte örli ıdtıre lngilterey~ karl')I ya,ınlan mü- edilmiş ve kafx.ıakt:ı. olan Sov -

ri, Alina.nlarm Sm.olensk mın- ' ı<:ınunu tatbik adil~ktfr. cadelede Alman hav.a. kuvvet- yetler a 1 ·e 1 a c e 1 e mühiılıı lst'aiıbıtl - Ankara - Adan.ıi ~ 
takasındaki muharebelhr.c d:ıir ~ günde 120 gmm lc:z-i dün gece şarki İskoçya sa- ves.i.kalat• ve ha~itaları gömdük- ! raSın.d..a haxı"lr. hattında: seyu.li1d 
neşrettikleri raponlar.da aı-tıll ekmek lülleri açıklannda: biri petrol leri görülmüştür. edecek olanlar y:ılnız git.me"-ii;hl> 
bu mmtakalardaki muharebele- Zağreb, 2. (a.a.) - Afi: g-emisi ohuak üzere ceman 16 Şvoyter teşekküllerine aid j 2

8, gidip gelmek için 50 lini 
rin kat'i safhasıruı geldiği hak; H.alkn günde ve--..:ka mukabilin~ bın tonluk iki dil§man ticaret müh'im amirnaınelerden baş.kaı- t verooek1ei."dlı•. 
kında.ki fikri terketmiş bulun- de verilmekte olan ekmek mik- gemisini batınn.ışlartlır. rı>iğer ca .Alman şehiılerine ait bir çok 1 Iru seferler, pu&r gililfüıdena 
duklarını l:ifülirmektcıtlif. P.1man tan. 120 gramdir. bir ticaret gemisi ve bir düş- lıaritalax da bnlunmmıtur. Bu maada her gi1n tatbik: edilecek'" 
pmpaga.-W.acılramın bu hınms- 1'1. BrJmon, M:aNŞaJ Petainle man devriye- gemist ha.sara uğ-ı harit.alar civardaki Sovyet tay;. tir. l 
taki ifa.deleri açllıiça lıiı: çelfin- göi'üşttl ratıhnıştıı-. yare meydanından gelmiştir. l.::=====:::;;:;===========~ 
genlik göstermektedir. l Vichy, 2 (a .a.) - O!i: A:lman hava. lruwotleri şaı•ki 1940 illtbruıarında dll So~t Mesut bir ev1emne 

Svenska Tagbladet'iu yazdı- Fransız hükumetinin işgal al- 1sk-o-€}yn ve İtıgilterenin cenubu • devlet nı.-ıtbaasınd~ bastıl'li· ğına göre, Rus zayiatı çolc mü- · tındaki Fratısada buıtınan umu-· garb.isinde- bwu,ıan liman t$i - J mıştır. Ve .~Imanyarun qok i~- ga~~ulb:1!,~ (~! 
himclir. Fakat buna mukabil mi murahhası B. Fern:ınd de satana. ve bu aradn bir ha.va üs- 1 lcrin bomba.lanaea:k Alman ~._, -r·· 
Almanların zayiatı da ço:k a- Br imen, dün sabah buraya gel- süıı& de ınü.essir bir surette ta.ar- ı hirlerintlelti hedefi.eri gösterlr Da.verin kw Bayan PerDado 
ğırdır. Bitaraf müşahitler Al- miş ve öğleden sonra marcş;ıl Pc ruz8.e1!111işlerdir. manidar işa~etleri ihtiva etmek ~~~~le t~!ı:-h~~r~~ 
mnnlann ehemmiyetli takviye tain ve amiral Darlan tar:ıfind:ııı ı ahlı keşif uçu§larr yapan tedir. Rus aJaı'l.Slıınnın k~ifleri kıtalan sevkettikleriııi fak:ıt, kabul edilmiştir. l'Jr. Bnmon, res- Abnan tayyo.releri Faroe ada- neticelerini bildiren resimler~ j Nüsret :Metyamn oğlu Za.fi lıie~ 
cephe gerisinde Almanlar' ta- mi mahfillerle mulııelii mili:ake- lannın şarkında seyrüsefer ! formüleler ve coğrafi ve ilitiaa- yanın evlenme törenleri dün 
rafından naUıınıan ol:ımk kon- reler yapacnktır. e?en bir ~cıman ticaret gemi- 1 eli malfilnat ile hava şs.rtfarı1 ou a.kpm Taksimde.- Belediye G8,; 
rol edile:ı yolların -a.z. ami nis. hette Amerlk.aıcb ~~; sa.navil diırdu sıne liücum ederek bu gemiyi haritalara ilave edilmi."?tir. Sovl zinoswı salonlarında. yapılmış. ~ \ 
bozuklugu ve na.kil vasıtul:mnın ~ Vaşington, ! .... ~:ı.:ı.) :_ t ı.tihs~l ciddi hasara: uğr.ıtnuşlardır. yetlerin mühim gördUkleri lie- tır. Merasimde bir çok zevat 
büyük müşkülat içinde bulun- ~ dairesi müdürlliiü cuma gecesi Holy - lslıınd civarında bu- defler, lnrmızı rnnkle çerçeve- hazır bulun.mujtur. 
m~lan hasebiyle bu kuvvet -1 yarısından itibaren bütün birle- lunan askeri barakalara tam i- lemni.~tir. 155 numarayı t.aş1- Yeni evlileııi ~eder, son.c 
lerın cepheye muv~tının.. fev "ik Amerilt:ı.da ham ipek işle- sabetlcr kaydedilmiştir. yan !.fağdeburg ha.rita..-:ında f suz saadetler dileriz. 
kal~ d" t h h .. - - 1 .s k ;..._ ı ~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!I . a " ea ure ugraillgµıı tali- mesini n1en.etmiştir. Dol:ıyısile Bir Alınan devriye gemisi bir ·ilei~er ve içti:ınat müessese:-· ı = 
mın etmektedir. AI.r:ı~liır ayni bütün tııhafiye ve inekli mensu- İngiliz savaş tayyaresini düşür: ler de kırmızı ile çevrilniiştir. bulunmal<tiı.dır. TaSsı.n lıaheria;. 
zl!.Irul:nda cephee gerısındc çete catın im~ı.atı duracaktıl'. Bu yüz- m~tür . Alman mahfillerinde beyan rinde tekrarlanan bu isimler, , 
harbıne de karşı koymalc ve den 17 bin amelenin işsiz kalaca- Düş,man ne gündüz ne de gc olunduğuna göre bu haritalar. Novrose.y, Nevel, Sinolerisk v_... 
R~s mukavemet merzcklerile de ğı tahmin edilmektedir. ce Alman topraklarına hücum Almanyaya. karşı bolşeviklerin Zhomir<lir. Bililln. ou yer.ter ... 
mu~n.dele etmek mecburiyetin - Ordu ve bahriye salAhiyetli etmemiştir. taarruz niyetlerini ishat eden dalia. temm.W'. ortalannde. ,Al:. 
-· · makamları bundan sonra ıki sene.. So~ Alinan tnıa.rnıı:a vesikaları tamamlamaktadır. manlar ruaftrida.n ı.aptedJTmif.:.. dedırler ı . 

. -~venska Taghfated'in balıset- ı ir;in bütün birleşik Amerika ipek 1 ha.7..ırJaw .... ~~nıQ So'ITII"'"' t:eblig-leri nlail. tir. 
tıgı raporlar Almanların da stoklarına muadil miktarda ipe"e >1 ~ '"' · ·~:ı1üyo..ıı .......... 
bildirdikleri gibi Sovyet ordu~ ihtiyaçları oldui\.ınu bildirm~- Berlin, 2 {a.a.) - D. N. B. :· J!- &NLL.....ug BUı isimleriuı sa.yılması dil 
Iarınıu iyi techiz edilmiş olduk- lerdir. Bialist<>k ile Btranoviçi ara- Bertin, 2 <a..a.) - Moskova.. gösterir ki resmi tebliğ}erde. 
ları ı Stalin ı....ntt · · sındakf sahada brilunan Zelwa- nın askeri v-w.ı;;.ıerinde on gun" gl>#l_.. ;.>tiıla-in ... .-.ı.& ile hi,. · • 

n ve •'4- ı gerısine Bütün birleşik Amerika antrepo "'wı..Lfı"' ._...,.... ,._ ~ ~ 
<;ekilm:is olan Rus kuvvetleri - • ve iplik fabrikalarında bulunan run işgali esnasında Alman kı - denberi hep ayni mevki isimle· lakası yoktur. Sovyet orduJa.m....-
nin Sovyet ordular.ının en: iyi 1 i:ızec fnbrik;ı:larmuı «'bloke~ edil~ taları şehir civarında taze k(V rine tesadfif edilmektedir. run inhizamı hususunda: diln.,... 
talim görmüş ve en iyi teslih · mesi emredilıni.5tir. zılmış ve henm tamamile örtü- D. N. R nin öğreri.diğine gii yı aldatmak maksadı. bu :t"8llml 
edilmiş kuvvet.ı.eriııde'.l mü.ı.·ek- ı lememiş bir çukur bulmuşlar- re, l:iütün bu mevkiler, bir müd 

1 tebliğlerden mey.dan&. ~kmakc • 
kep oldu~nu zikre~ekt~ir. . Br-itanya·Komenist dır. Bu çukur deriial Muayene dett.eııberi Alman işgali altında tadır. Maamafih, umumıyet ıtibarı- ---------:--_:. ________ ..:=...:.:!:~::...:==::.:_-=~~---------' 

le Almll:ll . iler~~~ durdurul - P ~tisi 
mu§- gibı goru.nuyor. Ruslar 
bir kaçı tam muva.ffaluyetle ne- · ~ • 
tiaelenen milteaddit mukabil lıü G f • 't.. • 
c1;ıımlarda bulunmuliltarsa da, bn I! arp e yeni DiT 
hücumlar büyük bir. muknbil h • • 
taamız. mahiyetinde ?lmıyan cep e ıstıyor 
mahall ihareketlcr t~k.il ctmok 
tedlı-. 

Muharebeler anuda.ne bir 
surette .devam etmcketidr. Fa
kat büyük mikyasta für mu
~fül tau.rruzun yapılinası için 
birkaG haftanın g~mesi lazım 
geldiği Londı-atla tebarüz efü.
rilınek~Jir . 

Rus muliafiil üıo.rrnmn 
Lon<lra, 2 a.a.) - Alınana 

ların şark cepliesinde · ilerledik~ 
leri halikında hiçbir. haber alın
mamıştlr. Alına.n.lar hilclisolerin 
kendileri için müsait bin tarzdıı; 
cereyan ettiğini iddia etmekte -
dirler. Alınanlar mahdud ma• 
hiyette bir ilerleme kaydetmiş 
0}diıkları Londradiı.Ki iyi ına.;. 
h~~.a talan mahfill:erde müm
kun addedilmektedir. ----
Tahrandaki İlı

giliz e!Çisi 
( BiıJ tarafı 1 inoi sahifede) 

pagandası son zamanlarda bü
tün dünyaya yaydığı idiliaları 
çok manidar ve şayanı dikkat 
bir hadjse olarak telakki et
mektedir. 

Gazete, İngiliz hükiimetinin 
bu sözde Alnıan propagandası
nın mevcudiyetini isbat için 
İran hükumetine ikazda bulun· 
dn&'Tunu tebarüz ettirerek şun
ları ilave etmektedir: · 

İngiliz hariciye nazırının A-
vaın kamarasındaki beyanatı 
:~~da, bu İngiliz teşebbli • 
unun Sovyet hükfunetiyle tam 

~.u.tabık olarak yapılacağını 
soy!emesi manidardır. İngilte -
renın handiı bulunan bir kaç 
Alman faaliyeti hakkında yan
lı~ h.a~erler yaymak için sa.rfet
tııklerı gayret. çok şüphe uyan
dıracak mahıyettedir. Çünkü 
İngiliz - Sovyet pakti bu gayret 
lerin esasını lm]kil etmektedir. 
Bu zaviyeden tetkik edildiği 
takdirde İlgllli .ınan.wn. e
hemmiyet kesbetmektedlr. Şim ... . 

. Londra, 2 (a.a.) - BUyük 
Brıta.nya komünist partisi u
mumi merkezi dün akşam nes
ı;ettiği bir beyannamede g,arp · -
to ikinci bit' cephe teşkili, gü
nün en kat'i ye mübrem In03e· 
lesi olduğunu bildlınıekteirl~. 

Komünist parti3inin ta.mnmış 
B2.asından M. Pollitt, Londr3.da 
fugilteranin her tarafmı temsil 
eden yüroen fazla müme.c:ısilin 
öni.inde söylediği bir. nutukta 
bilhassa demiştir ki: 

"En az fedak8.rlığı istilnm 
edecek olan seri zafer, büvük 
Britanvanm nihat ve muaziam 
bir ga v.ret sar'fetınesini emre - T diyor. ":t.Stihsalata ve nakliyata o\samıf. Bonoları satı~a çıkarılmıştır. Bunlar ht'lf' .ıteseye eıv~lldli'. 3, 2.5, ıoo 
m~ . ı:.._ he ,.,.,,.] w~-ı 'L..-- 500 ve 1000 liralık bonolar ıhraç edllmlştlr. 

:n.nı o.m.u. r en,.,.,,.., a~e ~ 
tanı! edilmeli ta ki azami ye_.:. _ Bir T=I Bon08U almak paranıza iyi bir iiıiz temin etm~ hem de MUll 
riın elde ediİecektir. Her. iki Muda!aaıun artan ihtiyaç.larmı knrşllamak iç'in de\"let.e para ikraz etineıt dl meldlc. 

t.ara.ftiw. indirilecek çekiç dar- Bırmolar haziuenm kefaleti aıtı.nd;dır, lliını.iline maluustur. Beno aw tilitün' 
heleri, d~am harp kudretini baııkalarla şube ve a,ii:sısların.dım, Milli Piyango idaresinin resmi ~ alieleria. 
parca.laı:rıağa; ve harp kaliiliye- d0; ba.nlfa. olliiıy.aıı ycrlerotı Mhl sandlltlarındo.ın alab.il.irslııi%. 

tini azaltmağa mecbur edecek
tir. Bazı. kimseler, Kızılorduyu 
vazifesini yapmakta ~·3.lnı.z bı
rnkıfa.bileceğini dilsilnüy-0rfo.r. 
~tlerin kııvvetii istihdaf eti:no 
mek 18.zımdir. Ve Bitlerin ümit 
sizce mücadele etmeden yıkıl -
mıyacaktır. 

istanbur mebustan 
(BiPJ tara.fı 1 inci .<ut?J /ada) 

iştirak ederek mebuslarnnızın 
mevzuu balıs'edeeeği meseleler 
hakkında. izahat verect'".klerd.ir. 

İstanbul mebusları bundan 
sonra. muayyen bir program da
hilinde her kaza Halkevinde 
halkın dileklerini dinliyecektir. 

diki halde bütün meselenin 18.f
tan il:1a.ret olmasına rağmen, 
dikkatle takip ed.ilınelidir. 

tra.nın bu siya.si müdahaleye 
karşı aksülameli kafi derecede 
va.zılitır. İran diyor ki: Bu ha
berleri çıkaranlar ecnebilerin 

1 

her hangi. gayri kanuni faali -
~ bW\ınma.lUUıa: miiıi omı· 
İran teşkilAtmı bilmiyorlar • - ----- -""_ ...... _ 
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BONOLARIN 
ay vadeliler öir 
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senede 

" ,, 

yüzde 

" 
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fıiz getirir.: 
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Faizler bono satm alınıd~n bono kıymetinden tenzil edilinek lilUretile peşin ödenir. YAni bir :ıaıe vw.eJI so.1 

liralık bir bono için 94: lir.:ı vere<."P.k \'e buna muknbil bir sene sonrn 100 llra alncaksmı:ı:. 
G :ıy vfu.ieli 100 liralık bir bono için !17,5 lira verecek hının mllKabil altı ay, sc;ıru-a. 100 lira elde ed.....ıı.:...ı., 
3 ay vadeli 100 liralık bir. bono için 9!> llr.ı; '.ier~k bun:ı mukabil Ü~ ı:ı~ sonra 100 lira alac•ksrnı: 

Paranı~ daima paradır. 
Bono almak için \•erdii'iniz par:ı b::f1:ınmış dejilair. Yalnız adı değişmiş ve- lize ayrı bh: ~ tallllıı .. 

~tir. V'fide dolmadan paroya ihtıya~:nız olurs:ı her hangi bir bankaya müracaat edereli: 'b<ınOJl;ı dediaı1 tiı};a.e 
to ettirebilirsiniz. 

Bankalar , Tas=u.f Bo"""'1:ırın.ı hit.ı::nu v€ı4e kıymeUeti üzerinden& 
3 AY VADaLILRRI %- 4,S 
6 • • w~ 

12 lt • " "'--

Haddi üzerinden ve muamele veriisi kendllerine ait olın •.• :. ·oııto edeceklerdir. 

Paranızın en emin kasası 
Devletin kasası lıem. sizin paraa'lZı, 

l1iltiinlilgiinü ve istiklali ko.ı'u.r. 

llasasul.ır.. 
hem topıaA 

ElhıiZd~kini israt etmeyiniz. Para arttırııur ... 
Bununla bir TASARRUF BONOSU alınız. .. 
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YE"N'I SABAll 

[j. .. • Pazar sohbeti Yozgat Dain;i encıiıJ1~e1tinden Jl~tanbt1l limanı sallil sılilıı'gz mer~ 

ti ·~ERGE l E C 1 18RAH1 M Deliler, divanelet Kapalı zarf usul ile eksiltme ilanı \ , _ 8,!,~~:'.~~'!~,. ~':.':.~'!ı~:~~~n.~~m~•~ ""'"'"" 
~'/azan: M. Sami Karayel 62 

1 
1 - Ekstıtmeye konuıan ıs sın<- t.evrıkan kumaşı dairemizden ver.i.imek iSzer~ cı62• tnkını elb,ıı;e " 

Ve meczup ar Y"Oıgat - Sorgun yolunun S-f-270-12+480 inci kilometııeleri ara- kasKet diktiı·ilt><·E"ktir. l 
- Usta, 'l'o~un nerede? ı östiini1 başını idare ederdi. Üs-- ıııncta 4ı094 lira 18 kuruş keşifli esaslı tıımırat ve ima.tliı sırıaıye ~. Bikt;ınle aikiş harcı dikiciye ait olmak şartile beher talmrun dl/flfl# 
- Bırak şu valp herifi!. t.e de para arttınrdı. (Bat tarafı 2 inci sayfada) 2 - Bu işe ait şart.name ve evrak :;unlaroır tnlırnin bedeli 12 liradan 1944 liradır. 
- Çok foııa bır güreş tarzı! Yani, Tosunun Deli Hafı~:.a _Bu kadının bu kadar kedi- A - Eksiltme sartnanıesi 2 - Bu eksıltmeye ait ş:ırtnamelennerkezimiz levazımından ~ 

tuttu ~~~:~.d~i k~~~ ~ok ki oğ- ~~~ely~:~~~:ııa!!~.on vi beslemek için parası var mı? 1 ~ = ~::.v;~~r~=~~ı şartn~mes1, alın~. - Ekııütıfte t9 Alwrtos 1941 n.lı gOnu saat ?5.5 de' oaıatada ~ 
}um!. ~. Tosun. çok kavi ve alışkın de::_ N .. bet' derlE!:; Di- D - Şose ve köprüler fenni ~named, ı Kuabdapaşa salraimda mez1ı:Qr m~ sa.tin aıma~ 

- Nihayet yenildi. old~e.n .zora ve işe g~di. 1 ıenır ~~~p:tar. hay;.. . E- -H.ususl prtname ,.. ) tı:r. 
- Nerede şimdi? Halbuki, Hergeleci hemen her "van.l~ besler > ' l _.r•-r 'R' - Keşfi, metraj, proje 4 - Muvakkat teminat pm'9S1 145 Rra. 80 ~muştur. 
- Bilmem nerede! ••. Kisbeti- men hiç iş görmez gibi idJ. Zengin ~klcyasma. da.. ıstekiilıerin Y~at dalını -encib:rlenbıdew~ ve şar1narrieleri göre- 5 - Bu işe gireceklerin 1941 senesi Ticaret Odan 'V"'d):asını;:;~ 

ni omuzuna vurdu, gitti... Herg.eJ.ecinin köyde yapbğ.ı ner· · ler.. lert ve terzi olmaları şarltır. (65'17) 
- Acaba. temelli mi gitti?. iş devede lrulıı..ktı. Bil'""kere çift ...:._Bu bdmnı adr~dınl3>. ~ - Eksiltme 2318/1941-~&~-saat Jl)ode Yozgat-dmıı:Ji.-encil- ====================================;::;;;ı.z~~;:::ı 
- Bırak şınm be!.. İsterse yapmazdı. Hele, oduna katiyen aer vakıftan -evıadiyet- ohna:k tomsımde )'apılncaktı.r. D .1-t h il 

temelli gitsin.. Kim uğraşır bu gitmezdi. • ~ k~ :yda 20 tngı.. 4 - Eksiltmeye girebilmek ıc;m;nteldllerm. at5'Mt.ra.~a~ · ~ ev., ava yo arı umu~. 
kalp heriflet Hergeleci, sebm ~ liz lirası maaş ~er . .,....ım;;pe bundan başka ~ağıda)d vesaiki' haiz btılunm.alan lkın:ıdır. \ müdür)ü~-..ien 

- Gtfuahtır usta.!. çah1jcırdı . .Ha.rman zamanında Kedici Asiy& ha.mm • ~oktan ,.. :A. - En u on. beş bin Hrabk yol :tnşaah yçmış bulunması, 5u.a.n& _..i. 

- Uğraşamam artık.. İkide da. döğene, btnip ökib s&llardı. ' ölmüştür Fa.kat evl.8.dmın hA1A " ' B- 1:bale tarihinden üç gün evveı müracaatla vilSyetten ek.sil~ gi- '/lt/lMl Pamrtesi.~-.<fttbaren ~ ... ~ ....... ,.. 
birde insanı, :meydan yerinde Tosun bir insan nümunesi kedi) · ·yüzü h" eti ııebilecekleri.ne dair vesika al.malan, tu. posta, bağaj·ve gazete ~hna·.başbmacalttı:r-
rczil ~yor oğlum!. ,.J idi. Bir Anadolu çocuğunun sa- bu :~ı alına= ol=arır: C - ınşaat başında daimi surette bil" milhendlB veya fen memuru bu- Tayyarelerimiz aşağıda yazılı. saatlerde hareket ve Dmıraaaıa.t ~ 

Dc<lı. ftye~i, ~hl~kı,. itaatk.~rlığı, fe- işittlln!. huıdurulınası. lerdl.r. 
Hergeleci, dayanamadı. Gi- dakarlıgı ıızerm~~ ~~ımune ola- , 1stanbulda en ziyade şöhret 5 - Teklif mektupları 3 ii.ncil maddede yazıh saatten bir saat evveli- «Pazardan maada her gUn:> 

yindikten som-a Tosunu arama-ı ra~ mevcuttu. Du~uge, hocaya, · ruan "İlfilıi Meczu.b,, meşhur ne kadar dainıl encümene getiıilerek encümen reisliğine bir makbuz mu- ~\n.karadan harek:e1 tstanbula muvnsal~1 
ğa- c:;ıktı .. Fakat Tosun ortalar- usı:.aya hak Ye hurmet ne de- Beykozlu (Adam ol Mehmet e- kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
<la yoktu. Ona sordl' buna sor- ı mek c;Iduğunu bilirdi. fendi)) dir. Bütün halk ken - ı maddedeki yazılı saate kadar gelmiş o.iması ve dlş zar.tının mühür mumu He 

Saat dakika Saat dakilrn 

du. l'lihayet, birisi Hergeleciye Delı Hafızın galeyana gelerek.!"\, disini (Evliya) derecesinde gö- iyice kapatıhnası şarttır. Postada olan gecikmeler ttabul edilemez. (6560) 

şunları söyledi: Tosuna yaptığı hakaret yerin- rürdü. 
- Tosun, İstanbul şosesini d~ de~!~i. Ustası ağzına geleni Sokakta kime rast gelirse: ,_,_ K U Ş 

tuttu, gitti.. soyledıgı halde ~~sase~ yara-ı -Adam ol. dediği için bu söz 
TÜYÜNDEN -Tosun temelli gitmişti. Her- ! Ja.:ım.ış olan kalbııe) sükut et- kendisine bir la.kap olmuf?bı. 1 YASTIK, YORGAN, YATAK l<ullanmal< hem l<esenlze ve hem de 

ı:r,elecinin gözleri doldu. Ona a·I mıştı. Bir meczubun akıllı olduk - fsaıyhdh.aa~ıldnılrz.e eı·n KU~TOYO YASTIK 1 Ll.RADIR lışmıstı. Sonra, Tosunla iyi bir D~Ji Hafiz daha. ne söyliye-ı lanın iddia edertlere "adam ol- • y 
surette idmanlaşıyordu. cekti. . mal,,..,n,, n"aihat etnnesi akılca Yastık, 

B
'·yük' H ı · ·ı 1 k he.mal} -~ ....,. yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, 
u ortaya erge ecı ı e, _ - s

1
ke!eye gıt sın. ı- onlardan eksik degıv 'l, belkı· fazla 

Haf B 
.. ı b' - 1 Ömer Balioğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 

gün sonra yapılacaktı. Dem.ıştı. ~u, ~zler Tosuna> öldüğü zaman cenazesi bir 
ız kalmıştı. a~ gureş er ır ı gı yap: s.en<len p~hlıvan olmaz. olduğunu isbat eder. 

11 
• • kalk gıt senınle ugraşamam de- vezir cenazesi gibi kalcbrılan 

Hergeleci lbı ahim ile Hafız mekti. İ?..ze~i n~f:rl büyük olan . Mehmet Efendi hayatta olup ta 
bütün seyircilerin nazarı dik- Tosun, terbıyesını bozmadı. U~· Avrupanın şimdilô halini görse 
katini celbetmişti. !brahimi her i tası~a tek bır k~rşılık vermed!· 0 adam ol,, dan başka bir şey 
kes tanıyordu. ~ssı~. 8adasız kılll:seye. t~k bır , söylemiyen natıkası açılır veba-

Fakat Hafızı kimse tanımı · soz soylemede? ktsbe~~ omu- şwı alıp öbür dünyaya gitmeden 
yordu. Hafız, kendini yalnız o 

1 

zuna vurdu. Bır kuş gıbı ha~a: evvel bütün dünyaya karşı son 1 

günkii güreşte göstermişti. lanıp ortadan ka.yboldu. İzini teme-nni olarak şu feryadı ko-
Hafızın bilhassa KıZllcabyı bile k~ybetti. . panrdı: 

mağlfıp etmesi pek mühimdi. Delı Hafız, sonradan pışman - Allah akıllar venün!. 
Çünkü Kızılcalı büyük ortanın ohnuştu. Yaptığı hatayı anla-· ULUNAY 
en gö?.de pehlivanlarından ve mıştı. Her?,eleci, ustasının ne ( 
istikbalin baş pehlivanları nam derece hakaret ettiğini bilmi- , Yeni neşriyat 
~leri arasında görülenlerden- yordu. Eğer hakaretin derece- ı --------"-'---'-1:.---'---

di. sini bilmiş olsa idi muhakkak ~ SÖNEN tŞIK 
Hafız, Kızıleahyı bir kafa o· usta.sile münakaşa ederdi. 

cSönen Işık:> Kipling'in birinci yun.ile değil, tam bir güreşçi Deli Hafız, güreş gürUltülerl 
gibi öldüre öldüre yenmişti. 1 ile kendini avutmuş akşamı et· derecedeki romanlarındnndJ.r. Bu e-

Tosun da. yabana atılır pehli· misti. Kederini izaha valtit bu- ser, «La Dam O Kamelya•, cMa-
van değildi. o da pehlivandı. lamaroıştı. non Lesk<>* ve •Vertcn gibi hissi 
Ukin, büyük ortanın ikinci \ Deli Hafız, Tosunun biIBbü- acıklı bir romandır. 
derecede bir pehlivanı sayılırdı. tün gittiğine de inanamıyordu. Remzi Kitabevinin titiz bir itina 

Büyük orta güreşi süzüle sü- Lakin Hergeleci, onun İstanbul ile neşretmekte oldu[til, •Dünya I 
ztile nihayet Hafızla Hergele- caddesini tutarak gittiğini ha- I muharrirlerinden Tercümeler seri-

1 ciye kalmıştı. İkisi ae afacan, bcr alnuştı. si» nin 49 uncu k tabını teşkıl et
ikisi de hemen hemen okka iti- Tosun, ustasının ve Hergele- mekte olan cSönen Işık:> 1 tavsıye 
barile birbrilerinden farksız. cinin lstanbula avdetlerinde ge- =ed=e=r=iz=. =================== 
!kisi de oyunbaz ve mahir de- lip kendisini hemşehrilerinin 
likanlılardı. yaranda bulurlar fikriyle büs- Zayi 

937 sene;inden 941 senesin<: kadar l Hafız, Hergeleci i<;in bir teh- bütün izini kaybetmek içın de-
1 like teskiJ edebilirdi. Ve hiç rin bir köşeye sıkışmıştı. olan kazanç makbıızlanmla arabacı 
şüphe 'yok ki hafız, Hergeleci 

1 

Hakikaten de Hergeleci, 1::3- ehliyetnamemi zayi ettım. Yenilcrmi 
için tehlike idi. tanbula avdette onu arruı:t:~~ alacağımdan eskilerin hı.ikmü yok-

Güreş yirmi dört saat sonra k~rar vermişti. Bulup _gonlu- tur. 
olacağından her iki pehlivan da nu al~c~ ve g~ne berabennde a- Fatih Fevzipaşa caddesi 105 
dinlenm~'i bulunacaklardı. Fa- ı lıp gotürecekti. Abdullah oötu Mahmut Şengül 

kat, her iki pehlivan da yorul- ~ülasa; sofra zehir ?lmuş~ıı. I ı · 
muşlardı. Uf değil bütün gün Deli Hafız Aa, Hergelecı de ış- Askerlik işleri 
boğuşmuşlardı. tahtan kesi:lip du~al~şlardı: 1 .,_ __________ _ 

Fakat Hafız da Hergeleci de .~~rgelecımn. ~ozlen dolıı: ~t l Beyoğlu Yerli Askerlik şu-
favkalade nefesli ve çevik in - Bütu~ 7.a~eı:ıermı .. ve yarının a- be.sinden: 
sanlar olduğundan yirmi dört 1 pa~ .m~ musaı:~yı unut- 337 doğumluların ve bu do-
saat zarfında kendilerine gele-! muş}di. De!? Ha.fız, ıkide bırde ğwnlularla muameleye tabi di-

· ked ı · · · <l ger ogum n emmuz 
bilirlerdi çıragının gozlenne bakıyor·, o- ı _ d _ luları 1 T 

. Eğer yirmi ~ört saat sonra nu~erge~~~n~~. ~~ı;:;n ke- 941 tarihinden yoklamalarına 
kım daha ezik ıse o. muhakkak d 1 nd. V• • •• .. t·· H j devam edilmektedir. 
b

. div · ~ 1,.,. lmak ere ıgını gormuş u. emen, 
ır germe mag up o mu- her ikisi de gözleriyle birbırle- Yoklama günleri tekrar aşa-

kadder olurdu. rine bakarak derunlıır:.!.1 ifşa e- ğıya yazılmıştır. 
o.~~ -~kşamı çok kederli diyorlardı. 2 -Yoklama cumartesi gün- 1 

l!';eçti. Çunku Tosun .yoktu. Ne Nihavet, Deli Hafızın surat- leri hariç olmak üzere ayın tek 
de olsa ~osuna Delı Hafız ~a sızlığı ve konuşmamazlığı, Her- günlerinde yapılmaktadır. ı 
Hergelecı de_.alışmı~~arc~. Bır gelecinin da.imi sükfıtu sofrada 3 - Yoklamanın sırası: 
akşam yem~<71Ilde gozlen sofra bulunan ağalar üzerin de çök _ 31 temmuz 941 günü - B!'lyoğ· 
başında Tosunu arayan Deli Ha tü.. lu merkez nahiyesi : Taksim, 
fız HeI1!,elecinin g?7.leri dolmuş, Ağalardan biri Deli Hafıza I Galata, Kasımpaşa nah iyelerin 
tu. Tosunun yen boşalmıştı. hitaben: den gelmiyenler. 
~.i H~fı:!: ~ederlendi. ~~~ele- _Usta, neye yemek yemi- 1 Ağustostan 7 Ağustosa ka 
cının gozlerı doldu Har ıım;. de yorsun? Bu ne iştahasıziık! Ya- dar · Hasköy nahiyesi. 
iştahtrı.n kesildiler. Yem yemez rın güreş yapac,1ksın, ye be!.. ı 8 Ağustosdan 15 Ağustosa 
oldular. ı C<m boğazdan gelir. . kadar - Şişli nahiyesi. I 

Sofrada yabancı yoktu. E:ı:er- Dedi. Ve Hergeleciyc de dö- 16 Ağustosdan 22 Ağustosa 1 
çelilcrle, Torlaklıla.r vardı. He-- nerek: kadar · Kemerburgaz nahiyesi. 
men hepsi bir köylii gibi idi- - İbram! Sana ela ne olu- 22 Ağustostan 29 Ağustosa . 
";er .. ve hemen de birbirerile ak· yor? Kancbrah seni yormuş ga- kadar - Beyoğlu: Taksim: Ga - • 
Yaba gibi idiler.. liba!.. Çanına ot tıkadı galıba! lata: Kasımpaşa: Hasköy ve 

Gfıya ağalar o kadar acı duy· Gırtlağını döğümlcmiş senin Kemerburgaz nahiyesinden gel-
muyorlardı. Hatta. Tosunu bile herif ?e!. . J miyenler. (9702) 
unutmu~lardı. Çünkü eksilen Deh Hafız, hıç cevap ve!me- liiiiBJC:iiii&:m•IZlf.·SBHll••a• 
lns..1J1 onların evinden değildi. mişti. Ne söyleyebilirdi? I!Jra
lnsanın evinden bir kedi dahi him, cevap verdi: 
ıksilse itiyadl~rının tesirile mü- - Yok, yorgun değilim a
kessir olurdu. Nerede kaldı ki ğam! .. Bilmem bir iııtihasızlık 
~ir insan.. 1 geldi bana!. 

Sonra Tosun, çok terbiyeli ve l - Düğümlemiş gırtlağım he
it.tatkar bir adamdı. Bir kere rif de ondan!. 
d~hi olsun ustasına ve İbrahi- - Olabilir ağam! Pehlivanlık 
mt itaatsi7.ltk etmemişti. bu.. 

'.fosun, ahlakan de mazbuttu. - Yebe çocuğum! 1.slim al-
Her ne deriersc onu kabul eder mw..san yarın nasıl gürcşirı:ıin? 
ve itaatkfı.r olurdu. Sonra, çok Asıl güreş yarın!. 
·çalışkandı. 

Esasen Anadolulu ve çiftçi 
olduğundan Torlakta bütün iş· 
leri o, yapardı. Ustasının ya
nında bir yana.şmadan daha 
fazla çalışırcb. Hayvanları o, 
sağardı, çayırları o biçerdi. E· 
kinleri o biçerdi. 

Tosun ustasile çift siirer, to
hum atardı. Kışın odunu or -
mandan o getirirdi. 

- Bu, Hafız AJlnhın belası .. 
Asıl dananın kuyruğ·u yann 
kopacak!. 

- Can boğazdan gelir .. Kuv
vetli ye ki, yarma fayda.cı.ı ol
sun .. Çünkü yaı1n gi!rPş yapa· 
cağın iGin yemeyeceksin ... dedı. 

Ne Hafız, ne de Hergeleci 
tek bir söz söylemiyorlardı. 
Akılları, fikirleri Tosun da ıdi. 
Kimbilir, bu garip çocuk, bu 

ANTIMAGNETİK 

SAATİ Tosun bütün bu işleri bedava 
yapardı. Ustasından on para 1 

almaulı. Hatta, ilc'ilıııü basını akşa.m nerede idi? Yol bilmez, ı.z ••umı•••••••m• 
bile keneli yapardı. 

Tosun, köy, kasaba. ve şehir 
güreşlerinden ka.zancbğı para· 
lar ile hem }fa~hğını ve hem der 

bilme?.di. 
Nihayet a.ğahı.rından biri bil

miyerek bir bo~boğazlık etti: 
( Arkmn var) 

Sahibi: A. Camaleddin Saraçoğlu 
Neşriyat Müdürü: Mıtclt ÇoHn 

Basıldığı yer: (H. Bekir GıUr90ylar ve 
A. Cemaleddln Saraçoölu matbaası) 

Yozgat Nafia müdilrlüğünden: 
Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eks.iltmeye konulan iş: 
Yozgat - Sorgun yolunun şehir d<>hOinde yaptırılacak 62722 lira 38 :ıru-

?11' keşi!ll parke kaldırıın ve kanalizasyon iş.i. 
2 - Bu i:şe ati şartname ve evrak iUnlardır; 
A - Eksiltme :ıartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri genel şartnamesi 
D - Şose ve köprüler 1ennl şartnamesi, 
E - Hususi şartname 
F - Keşif, metraj, proje 
lsteldila- Yozgat dafmt encümeninde bu evrak ve sartnameleri g~re

bilirler. 
3 - EkAfltm~ 28/8/1941 perşembe günü saat 15 de Yo:ı:gat daimi encü-

ı:nentnde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek}jlerin 438'1 Ura JBUvakkat t.emi
ıuıt vermeleri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulunmaları llzımdır. 

A - En az 15 bin liralık yol inşaa1J. yapmış buhuınıaııu, 
B - İhale tarihinden üç gün evvel müracaaUa eksiltmeye girecekleri

ne dair vesika almaları. 
C - İnşaat başında daimi surettebir miihendis veya fen memuru bu

lundurulur. 
5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yaı.ıh saatten bir saat evveline 

kadar daimi encümene getirilerek encümen rcısliğine bır makbuz mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 i.lncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile 
iyice kapa\ılmış olması şarttır. Postad.a olan gecikmeler kabul edilmez. 

(6561) 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden 
Kapalı ı.arf usulile eksiltmeye konulan iş: Canakkare - Balya yolunun 

57 + 500 - 67 + 200 kilometreleri arasındaki 9700 metrelik kısm!n ta
miratı esasiyesidir. Bu işin keşif bedeli 20799 lira 90 kuruştur. 

İhale 8/8/1941 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Nafta Müdürlü
ğil binasında toplanacak komisyon huzuııında yapılııcaktır. 

Eksiltmeye girebilmek icin taliplerin 1560 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve ihale ,,. ·üf'!den en az üç gün evvel vilayet malcamına miıracaaUa 

alacakl::ı.rı ehliyet 'esikası ile 941 yılı Ticaret Odası vesikasnu komisyon~ 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Talip olanlar bu işe ııit keşif ve 3artnameleri Nafia Müdürlüğünde pa
rasız ola!':.ık göreh lirltr. 

Teklif mektupl::ırı ihale gtinü saat 14 de kadar komisyona verilmiş ol- . 
mnsı şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (6012) 

Küçük tasarruf 
hesaııları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayı•, 
1 Ajiuııtoa, 3 lklncltqrln 
uırlhlorlıtdo yapılır. 

l adet 2000 Llralık = 2000.· - Lira 
3 > 1000 :> = 3000.- > 
2 , 750 > = 1500.- > 
'l > 500 :> = 2000.- > 
8 :> 250 > = 2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- > 

80 :> 50 > = 4000.- > 
300 :> 20 > = 6000.- > 

l:J 25' 17 25 

İstanbuldan hareke Ankaraya muvı.•,,.1.ıı -----
Saat dakika Saat dnkika 

8 40 10 40 
'Ankarada: 

Tayyare yolcul::m merkez P. T. T. binası önünden ı;aat 15.00 de ili 
.reket edecek otobüsle, 

lstanbulda: 
Sirkeci garından saat 7.40 da hareltet edecek trenle meydanlara gıo• 

ceklerdir. 
Yeşilköyde istasyonla meydan arasında ayrıca otobüs sl"rvisi vardır. 

(5004 - 6502) 

1 ._ _D_e_v_Ie_t_D_e_n_iz_y_o_ll_a_rı_İI __ a_n_Ia_r_ı 1 
Galata rıhtımı üzerinde bulunan merkez ve şube acentalıklanmız ~· 

~inde vapurların hareketlerinden bir hafta evveline kadar bilet ted;ıriJ 
edihneci mümkilndür. 

Mevsim hasebile yolcu nakliyatın•n ziyadele~mesinden dolayı vnpurll' 
nmu:ın hareket gün ve saatlerinde izdihama mahal kalmamak özere sarı' 
yolcularımızın bir kaç gün evvelinden bu gişelerden bileUeritıi abnalarııı' 
mümkün olduiu ilan olunur. (6614) 

lstanbul Figat JJlürakabe komis-
yonundan: 

90 No. lu ilAiı: 89 numaralı ilana ektir: 
89 No. lu iJAnın son fıkrasındaki tentil:Attan makRat şudur: 
Toptan satıılarda toptancı ayakkabıcılar perakendeciye tesbit ediW-

kfrr J'\l.zdesinin % 15 n.i terkedecektir. c6575~ 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Tah-min bedoll 

Lira kuruı 

4190 00 

2598 

1291 20 

248 

456 31 

259 13 

37 13 

S200 00 

1275 00 

1000 00 

1000 00 

1000 00 

1300 00 

800 00 

300 00 

Teminatı 

Lira kuru~ 

314 25 

194 '10 

96 85 

18 75 

34 23 

22 

2 77 

240 00 

95 63 

75 00 

75 00 

75 00 

07 50 

60 00 

22 50 

Boğaziçinde Büyükdere ve cadclt' 
sinde vaki eski 16 yeni 29 sayılı J.,ıl' 
piyer oteli namına marui sahilhaof 
arsası. 

Eski Ayaspaşa yeni ömcr Avn; m'' 
hallesinin eski Beşirağa yeni Eme1"' 
tar sokağında eski 1 yeni 5 sa:ır•' 
ahşap ev. 
Pa.ngaltı mahallesinin eski Ce<lidı~ 
yeni Ölçek sokagında eski 9 yenı 1 ı5 
sayılı ahşap ev. 
Boğaziçinde Yeniköyde Molla Çe-
lebi mahallesinin eski Tekke yeııl 
Arpacı sokagmda eski 13 yeni ı• 
sayılı ah.şap ev. 
Firuzağa mahallesinin Türk ırucll 
caddesinde eski 23 sayılı 39 metre 50 
santim mesahasında arsa. 
E.'lki Hüseyinaga yeni Bülbül mahrıl' 
lesinin Tenekeci sokağında eski vt 
yeni 6 snyılı 84 metre murabbııl 
arsa. 
Eski Hüseyinağa yeni Şehit Muht.'11 
mahallesinin Kireçhane sokngmd• 
eski 21 yeni 22 sayılı 25 metre mtl' 
--qbba t arsa. 
A:itip 1\fust.:ıfa Çelebi mahallesinifl 
Çukurçeşme sokağında vaki 136 mel 
re 50 santim murabbaında vakıf bi' 
na mahalli. 
F..sk.i Bedreddin yeni Evliya rı•Jcbİ 
mahallesinin Bedreddin sokaınndıl 
vaki 90 metre murabbaında v:ıkıf 
bina m:ıhalli. 
Bogaziçinde S:ı.nycrde -Dere sokll 

ğmda eski 100 100/1 yenj 56 s;ıyıJJ 

alı<>ap ev. 
Boğaziçinde 1stinyPde Kilrkçiib:ışl 

ım:ıhallesinin l"ski • İstinye y<>nı Di>re 
•okağıncla eski 149, 149 yen1 9.11 
sayılı bir çatı ;ııtında iki ev. 
Hasköy Keçeci Piri mahall<•<:inirı 
Çöplük sokağında eski 4 ınükcrret' 
yeni 12, J.1 sayılı ahşap iki ev. 
Kasımpaşı:ıdn Nalıncı Hasan ın:ıh:ıJ~ 
lE"iinin Kulaksız. mahüllesiııde cskı 
23 yeni 51, 53 sayılı ahşap e'. 
Yeni.köyde Güzc.-lce Alipaşa m<ılı·ılll"-
sinin eski Tekkl" yeni Arpacı soka
ğında 6, 8 sayılı ahşap evin 3/G his
sesi. 
Boyacıköyünde Rcsit pa~a m<ıh~llf'~ 
sinin :M:ekt.ep sokağı eski 1 mül:er
rer yeni 84 sayılı ahşap ev. 

Yukanda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri pesin pnra ile satılm:ılC 
üzc-re 15 glın müddetle açık arttınnaya konulmuştur. !halı>leri 4/8/11')41 
Pnzartcsi ~·iinu sırnt 15 tedır. İsteklilerin vakıf akar ve mabluller kalemin"' 
müracaallan. (5977) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Haseki, C<:>rrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi h:ıstalıklar hastahanclerile 

Zeynepk<imıl cloğum evi için alınacak patiska, Amerikan bezi, peştcmal, 
havlu, battaniye vesaire 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fılc
rasına göre pazarlıkla satın :ılınacaktır. Tahmin bedeli 13955 lira ve Hk te
minatı 1046 lira 63 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat MudürJuğÜ 

kalemind(> görülebilir. İhale 13/8/941 çarşamba günü .saat 14 de Daimi en
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektııplanlAi 

ihale günü mu~yyen saatte Daimi Encümende btilunnıaları. (6080) 


