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""4tatürk1n hemşiresi 
~ ~ Bayan· Makbule istanbulda bir 
~- evini Darüşşefekaya, Samsun-
~~eyin daki tarihi binayı da Kızılaya 

Milli Şefin 
Balıkesirlilere 

hitabı 
'Yor_VV\u~m,.._.,.! VVVlı teberru etti 
~ Çtp}&k 
~~o da 1blr .hakikat kalı-
~ bir ngilız adalannm 
'- '1eydaıı kale, bUtiin tehdiL 
llt n ~ okuması ve Al.. 

" Bahkesiri milli birliğin 
güzel bir örneği olarak 

takdir ederim ,, 
lıı.~ korttayya,. bakmımdan 
~ ıırnı unç bir düşman 

ea'dir. 

~ C:-t\'alçıa 

Bayan Makbule 

lz1anda ıaıarında 

Bir Amerikan 
muhribi hücu

ma uğradı 
-<>--

1 Meçhul bir denizaltı 

...,.,..r, ' (AA.) - .Mllll Şef ~ 
met 1nön0, düıı aat yirmlde Ayvalık 
yoluyla lmılrden Balıkeslre gelml§· 
lerdir. MllJ1 Şef, cadde ve sokaklarda 
toplanan on binlerce hslkın CO§kun 
tezahüratı arumda doğruca huswd 
trenlerine giderek geceY, orada se. 
çirmlılerdir. 

CUmhurrel.almlZ, bugQn saat dokuz. 
da ,eıırtn görWecek y~r.terinl. ve bu 
arada Kız San'at okulunu, Aakert 
ııutabaneyi. halkeTinl, Atatürk p&I"' 

kmı, Ziraat babçe8tn1 ıezmiflerdir. 

tnönü halkevtıı.in oparH!rU ile Balı. 

~~-torbaya sığmadığmı Si:"i t.o~ llwbuld tngillLler 
"'t lıL. ili "-4J h Ö! le bl r Mot< 
~ ~ Otta 911'8.81 geU nce bL 
~ ~- e{.a çıkanp eğlenl
~'• .. .,..e;.cU.rlyorlar. Geçen 
~ ~ Alınanlar, l n .. 
)~~ bllJtik blr taarruz 
~ o ~Banan muvaffakı· 
~ t.ftalı enündll<>r ki son 
~ ............ lliyetıertnı gizle 

Kn:ılaya teberru ectDen Sıumandald bbla ' 'AHI lrttttlplıaDe, BaU!ı 
blnuı olarak .~.· 

Parti 
1 muhribe torpil attı 

~ ~ lhgönnüyorlar, tn.
, ~ '!iÇ bareketlnin 
111 ~ bet on gttn içinde 
~ .:•ı bltlreeekleri 
...;~ ~ edyorlardı 
'~."-de •de Ftihrer, · tngi• 
~ ~ e'-t 90k §iddetll bir 
~.,..._ ~ lngtllzlerhı 
'~ , .... _ .. _. _bir .h{tcQJQ 
'-~ ~~ ıM>aleriai 

t... bt,., L e~ i . 
~ ._. ~ Pek G) n geliyorum! 

)\~~!::'-~~ın hllcumu bi~ 
'~ _ »oııu h-. büı ·· d"" 

ııı...- a..::-. ""'l•l"du· un un. 
,.~ ..,•ltere · 
'l .:..~.ta.. ~_,binin Slllltl çal 
~Jr!ır!lngflter. için 

Haber aldığımıza göre, mer. 
hum ebedi Şef AtatUrkün hem· 
şireleri Bayan Makbule Darüı· 
şafaka. ve Kızılaya yüksek bir 
teberruda bulunmuştur. Bayan 
Makbule, mıdıköyÜııde 25 bin 
lira kıymet tahmin olunan bir 
evini ölüme bağlı bir tasarrufla 
Da.rUşşafaka lisesine bırakmış. 
tır Bayan Makbule bu evi bir 
mUddei &Wet 25 Dİ"\ liraya bir 
1nF;ilizden satın almut bulunmak 
tadır. Evde beş bin lira kadar 
tahmin olunan bir masr:ı_f'la bazı 

1 (Devamı 4 tincüde) 

Bır ·ngiFz !ıruvazörU 

Bir italy~rı tııı S .. ..:~es· ,.e bu leh. 

~l'de hu nihayete (•rdl- r'enı·zaltısını 
"-.._ '- du....~ harbi • Y&kın maziyi ~ 
~ -~ bir n indi 1 hakkın-

1 
d 

'._ı-.:r- ~k ~:~!) sahibi ola.. mahmuz a 1 
-ıı..~1or ki -.rmetlldlr 
~ ~ ~ ey.fa lin ilk· hafta ---<>--"-
~ ... ~I ....::~(' e'ddi blr dö. Tahtelbahirin bir parça-
~ L..ı.. ~q~ •tnılş ve on ıaıı •• •• b d 
L. hı. ~tlba 1ı..._ııın sen· artık sı kruvazorun U1'DUD a 
"tı ~illi .._,ka b • • d ı.::._l,111L le dtiı lr Şekil almı~ takılı kal ı 
~. ~ 'daı-~an hücum kıta- 1 • 
.. ~e 111 1--ma ~ıkabilm-.. Londra, 5 (Radyo bu l&bab .. t 
.... ~ ~tır gl tere ~in • r- 8 15 de) - İngiliz Bahr!ye Nezareti. 
llıı.. "'1111 -...~:· llllikt o unı ı;a • i 
~Y\rr.L'~ it "• tng ıtcrenln nin resmi tebliğine göre Erm on na. 
ı..._" '·~ k.,"a hiicumlannı. mındakl İngiliz kruvıtzörtt, dalmak 
~.::.. "'9tlt1tn 'l•ladıiJnı Lon • Uzerc bulunan bir İtalyan tahtelbıı-

-<>--
---------. Denizaltının lll vyet 

iran 
Japllz ve Bu 
· llanetıerbdn 
Bazı şehirleri 

tahHye etmelerini 
istedi 

1aeııı dellll 
Londr&, 5 (A.A.) - B.B.C: Amerl-

• ka bahriye nezaretinin ream1 tebllli
ne göre, Greer adlı bir amerikan torpi
do muhribi Amerlkadan Izlandaya 
poatayı götürürken meçhul bir tabtel 
lbah1rlD hUcumuna uğramııtır. Atılan 
torpm~. ırıııluibe ıııbet -etmemıftir. 
lıfuhrip, tahtelb&htre dip bombalan 
atm11 ise de alman netice malQm de.. 
ğlldlr. Tahtelbabirin hUviyeti an18§ıl
maD111tır. 

AMERiKA BAHBlY.E NEZARETi 

Londra. 5 (A. A. ) - B. B. C.: MAL'CTMAT VEBMlYOB 
Alınan gayriremıl h&berlere gö. Vaflııgton, ti (A.A.) - Blr Ameri-

re 1ran hilkQ.meti, verdiği cevap. kan torpidosuna kar§ı yapılan hücum 
ta İngiliz • R U8 şa.rtlarmı kabul hakkında Kendilerinden malQmat ta.. 
etmektcyae de İ.ngiliz ve Rus kuv lep edilen bahriye nezareti erk&ın, bu 
vetler.i.nin Kajvinden. sc~an - hllcumun fecirden evvel mı, yokaa 
daıı çkilmelerinl İngilizlerin i§gal sonra mı yapılmış olduğunu tur1h 
ettiği hattm çıkıntı t.epil eden edememişlerdir. lıt:aamaflh, iki balui-
noktalarm taehibhıi jstemiftlr. \ ye zabiti, torpldolarm arkalarmdan 

(Devamı f llnetlde) (Devamı 4 Unettde) 

~rk cepbetdnde bir bav:ı. mııbarebe91. 
Dl llb)ıeden ltaıyaa Mkerleıt 

Kinı Haklı? ... ..-;....;._.. .... ______ , __ __ 
~Nt,_eı eQıj bombardıman hirı.nin mahmuzlıyarak ikiye b&mllr 
'~t ~Utı "~ IM>ğukkanlıhkla tür. Tahteıbahlrin bir parçası kruva. 
~ ~' _,:. \•c İngiliz, harp zörUn bumunda takılı kalmııtır. Tah. 
t.;..~L'" &611t;)o n bir hızla yü- teıbıihirin mürettebatmc!an klm.ee I 

Şoför de 
Halk da 

Mal sahibi de 
Şikayetçi! 

)~ ~t...ı 1 tut. AtlantJk de- kurtulamamıştır . 
... ~ ,~;:· ı~ kor"ulacak bir ~.:.:.::..~-..:.....-----.-.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-,-
~~~~ ttkın ~eeeeftftftftftAftftfttft++*------------------- - --------

~M~thcÇe d~~~:~e: E k . d . l d 
\~"-t.~"t~~":::~ s ı evır er e 

Bir mal sallllll acı aca derdlnt anlatı,or 
ve: iliyle gtder11 llltb arabaları 
garaıa çelllp barda demir u,auna 
ıatmata mecbar 11aıacat11 dlJOr ~ ~·l' ~.gt·~ an&\'at.a.- b .. .. b .. .. ·· ı 

~~--~~::~ B:~n:- uııu ve uyucu er 
\ "tll .\ltııan ~l'nfa b:rakıyo- '3 
~ ~lckf ~iv~ddlaJaruu lht - r ""' 
S lıl' "-~ bl ru:ı Faka• yi. 
~..; 'lı.g1r. r hakikat kah. 

Oka111ca1&nmmn böyök bir alüa ve 
merakla takip edooeklerlne emin oı. 

ctutumuz ba eaterMaD yazı eerhıl 

Y azan : SABİH A L AÇAM 

Taksi otomobillerinin uzak 

SATIRLAR 

kcalr halkına bir hitabede bulunarak 
ezctımıe dediler ki : 

"VllAyetinizin ~r tarafmda vatan· 
da§ları çalı§kan ve ne§cli buldum. 

Balıkeairi milli blrliğ!n güzel bir 
örneği olar.lk takdir ederim. Buradan 
çok De§ell olarak ayrılaca.ğım w dl. 
ğ.!r gittiğim vilAyetıere Balıkesirtn 

aelA.mmı götUreceğim.,. 

Gönüllere ferahlık verici bu sözler, 
meydanlarda toplanan binlerce halk 
taratmdaD allrekll alkış!arl& karp.. 
lanm11tır. Relalcumhur tnısnu, bugtln 
-.at 12.20 de huswd trenleriyle Balı· 

kesirden aynlm11lardır. 

Leningrachn 
Dıs 

mDdafaa 
hatlarında 

Şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
--0--

lovyet ı6zclsl 
Almanların Leningrad 
varotlarına dayandıkla

nnı tekzip ediyor 
(Yamıı 4 üncüde) 

t.~' ...__. ~ii=• •rmın yıkı: 
.._""" ..;._~"ı " n tehditlere 
~. 'et ~da: Alıne.nya ('in 
~ cll..._n h klttlkçe kor. 

--~ ~ aline girmesi • 
"'~~.~l'ldıı(' ~ 
~~~ela bq koı grzdlrir
>--"'1 ~,e~ llih kadar mühim 

Bugün altıncı sayfada 
ba•ladı 

o 
mesafelere müşteri almamaları 
yUzünden, halk şikayetçi. Şo. 
förler de, patronlara kilom~e 
batma fazla fiyatla hesap gor
mekten ve benzilerinin az ?ıma: 
sından şikayetç!. Mal s&;luple~ı 
ise, ahvali haziranın tevlıt e~tı: 
ği rnü~üllerden ve kazanç ım 
kanı bulamadıklarından şikayet 

Sabıka meselesi 
~ ~-- ~ g"rcn tngtliz 
~ to -._ Yeunden ~lııtanı hal-
~ ~~ lt.aı ktırtann13, 
~~~ı...tı Yan lllüstt'mle. 
'-"' '-t11t'h..n baslı halyan 
·~ ...--·~ Yere ermı ;ti 
~~ 'llruı::ri\ ~,1.. ,.,.,, !i hi~: 
~" ~YoıllJJııa nı; Y vere- 1 ~~ .__ il ~ • 
'~-~ ett l;.• o o Ltini şi-

... "'""" 'I " ~lbl bak yo
~"btt" ,Sa,.,: h t:: temizlemiş 

'l't '-' ~tı, rle terrı88ı te 
t lı .,. '- Vakaları sad 

~ lı ·• ve ece 

iç saylalarımıula 
bugünkü ya:ılarimız: 

ŞeyhtllialA.m deviren lmUban :- Kadir. 
can Kanı - Tarihte su j~i: UUıdri -
Suçlan körUkleyen aıhhP.l raporları: 

Dr. Raelm Adaeal - Tınih eay!ala• 
nnd&D kı.ııa hlkA.yeler: Rf'pt Ekn.'l'IJ 
KOÇU - Şl§l! GUzeli Mediha ll~ bfAh.. 

ınqt Salmln macera1J1. 

çi. d 
Bu meselelere, (H\ber) e 

dün ve evvelki gün yapılan neş· 
riyat ile temas olu.n~u. Bir .. kaç 
şoför, bir mal sahıb~ ve şoforler 
cemiyeti reisi noktaı na1~!an~ ı 
izah ettiler. Hepeinin fıkırlerı. 
bazan mütekabil bir itham ma. 
hiyetini almakla beraber, yuka· ı 
rıd~ hül!$ "ttiğimiz mihrak 

~ otr~rnd~ toph~ myortlu. ı 

Mebuslarımız. Halkevlerlnde 
halkla t.emaslarda bulunuyor n 
dertlerini dinliyorlar. Ne yazık 
ki bu "dert dinleme,, !erde, Ü7.C 

rinde durulan ehemmiyetli eli.
'alann çoğu, ~yfa darh jp yü
zünden gazete !fütwılanna geçe. 
mlyor. 

Yazan: H. R. 
hl"rbri "~bıb" derdidir. 

Sayın Vall ,.e Bt>ledlye ReW-
mlz Liitfi Kn4'a.nn : .''Bu cidden 

.. him içtimai bir mc\:ıudur. ret· 
mu - ·· leslll' kar-kik edooeifm ... ,, enm . 
"ıladıiı ,.aıua yüz.ündea bu~n 
klmblUr kaç bet.baht, işsiz ~ 
~ du: •. makta ve ınazlde irt:i 
kip ettiği bir &ıı(a tckrarlama
ıwıak iç.in \icdır.nUC ml\eadele ha 
i!in'1L>dir 

-... t~hlre kalk-
beUi oluyor. 

1 Fairet, 'biz~ mü~al eden 
=~~;w;=~~~ ... ,._,..,..,....,..,~..,.,..-....- 1 (Dı~·. :uıı.; 1 ii;. ı.:,ioo) 

E n Son Dakika gazetesi. btı 
kçnı.:~.ıao b\rinılc hul lll'.P.D 

i-sı.endcr F. Se:telll arı.acı...mu. 
-::m bir yazlSülı Deıt:"~ta.i . B11 ya 
zllla. tau.ıs ccWea ·• \leri" ıenı.o 

&Olal!,;ı:ı~tM-da ta.!!: 1U':l\.m .. :m 

{Dc~m •l ~-ıcfü~t·) 





R A B E R - A~am pesasr 

'~, lldib e 
~4'"' 

Hayatta n parçalar 
~~ .. N/~_OSTAS t - m:ıı:m:ııa;a 

\~ '" ~t.,attt Miitl:•-v 
tı,.J . asım Us 

S ~ i,, ~ Amarı caddbi 
·"" ltitfO ..... ....... llıllU 

ı
,~ · 1111

• '~n 
~-· • : 243l0 

1.. ~-· ~·. ~. 20335 i"'~ ı .... .,..Ar..ıT: •A• • • t! 
ı,s ·•~ ... ~• • ı,~ .... ,_ • 

.: • ı:.oo.... 1 

çarı 

sıhhiıt 
.nye 

r 
V • .\-Nü'YA 

4 eylül !arihli "Akt"am'' 
daki yazının komşu sütu. 
nunun btı§ında şöyle bir 
&erlevhc: gördük: 

dırıma fıkan bir a1'aba par. 
çcıladı ve ölümüne sebebi. 
yet verdi. GünlErcc evvel, 
Harbiyede buna benzer bir 
kazada yükcek tah::illerini 
yapan üç gencimizi kaybet. 
mt::tif,. O zaman benzin bol. 
du. Iler araba fotcdiği ka. 
clar alıyordu. Bu llazayı ye. . 
minin lazlalığmcfan yaptı
ğına hükmedilebilirdi. Fa. 
kat ya gimdi? 

~· H..oo •• • •.oo • • 
..... &.eJ d Hnyat sahnuılr:dc istisnasız ola-' /1 ı ~ ...... Gı, __ 

\ , / rak her inian dcı ece derce hata -
.ıt •ııa"'ı .,. J"'!' 

O 
~~!!!!!!!!~~~~·~?. lor .rupn.r ı;..·c bu hatalardan bazıla 

lı • lJ rı da hafif SUÇ veyahut dn CillayCl 
11ay~ • "eklini ıılır. Bu umumi hayat ka-
d \l·~ aıansı frıesj knbul edild'kten sonra ha.ta-

~Q IYOr ki : lar '~ suçlarla dolu olan insan ce-1 nlv tler.n.:le cezalnr kadar af ve rk • • ~mohahım da. bulunması ga -IYe• yetıe tabiidh. Bilhn.s!:n hata.sın? 
mlldr.k olara: itiraf eden olgun 

D 
hı· n bir Jr.snn i~in ba:::it bir ihtar dahi 
1 1 nğır blr ceza mrsa.besindodir. Fa-

~ kat mrayh ve disipline muhtaç o-
~roı lan her cc . ..-ııi~otte bilhassa kütle 

ı, as 1 ve müessese otor:tclcrlni Uıliıl ve 
'\~Lta tehdit eden rıuçıar dahi hat:ıın.r i-

'°ll I çin de-rece dere\!(; cezalar birer \, rnanlık ıkarıun hükmilııdedir; çünkü J. J. ve 'h Roırnscau'nun hılkaten ma'sum te. 1 tı• r !akı..; ettiği fıdcmrığlu manttees-
l r' .....___ Yat 1 tüf her vnkit hoddur. Bünyane tc-

-u- jfilddleri ve lemaylillcri ile fenalık 
il 1 llJ flat ~ :rnpnııya müstcittu- ve binaenaleyh 

1lt"t " l ltlm:ımıle diğerler~ için de zaten ibl'C't der-
0l' ı" si kebilinden tekd.irlere. cezalar. 

\1 lhdl QI ~0fln f1 muhtn.çt.Jr; \'C hatta fJ.İr Ziya pa. a (' s::uıın dediği gibi bazen do ''tekdir . ln ı~ \,) ımsıt\t !le uslanmaynnın hakkı kötckd.ir,. 
, (~ ~ nın ı ş tır \·ecize!iine hak verecek kndnr nğ1ı· 

• l A surludur. ( J" '•l ) 

(l er;in - Ofı Havns Bütün bunlara rağmen ~ok defa 
. 

1 
Yle di . Zafer bayramı mulıitin ve fena t.efbiyccin bozdu
a ~/or ki: ~ ve yahut da R,uutsuz tn.blalin 
t \ r. b;.ı\ruın! umu- bir ruh alili olarak ynrntt:ğı insan 

;-ı.: ;ıı- '• 1 :t~c.r dara hakkında merhamet beslemek ve 
2 f ti; \ 'Kt:. • (tl'.çidJ bu hisle ODU kurtannıya. çalışmak 

er t" oın akla k"l yin~ ruh intisaconızın bir tezahti-
cı ı..ı.r-• • .. -
a !atd· ·U l rırıc!eıı \ c rUdür. Cürüm \'eyn hnt.Mının f5Ü • 
r .. ıı1d <ı'l ınemleketle mu! derecesini ve ciddi.} etini ka\'

~·~ ıl·ç:ı. ".,l<J.rn bı:- birliv.: rayıp nedamet gösterebilen in
,illıetı t ,,c.ı •lrnuc:tıır san hakkında çok defa hiU~imll'rin ,,,. , cht'k "' 

ı d · .ı l'!er 1·,..1·n·d \'icdanr da.ha hcı.ssastır ve (muhaf 
ırı 1.. • .. e 

aıı. 'rıı' •'tt(' etmesi fcf sebepler) le bır idrun hükmü-
~1~ İ~~:c~ı~efj~ ~nutlÜ nü otuz seneye ltalbedeı-ler. Jı'akat 

tt I' ·•ı ar. ar~:cegın1 bu. cemiyette her insnn ferd olarak 
°"tı:' it , J.n ı..:b.ı ~mamiyle nefis muhabbeti \ amour propre) 
~~ ~llk ··tun Türk gayrP.ti \'e hodbini ile cinayetlerin 
~ • Ylld" 1~ ~ıı:- olduğu tle dahi hrutlı görünmek ve cemi

( r~l'atn:~':;nünUn kut- yeti aldatmak meyllndcdir; bunun 
~~' te~-1 t"c nıenıt. ıbcle- içindir ki en azılı ve cana.var ka
S~et-de t"b~urlerde, til <lnhl ismet ve iffet iddiası ,.e 

,.,; ~ ~tabu b'" aruz ettiril ~v:ı. vekilleri m!l.r:feti ile kanunun 
i' ~u aıu~ n,~ Şey olamaz~ takip ve darbeler.inden kurtolm~k 

"t1t11, ~ tft_ 1."ı. Atıy, t:lu. i<:in çalt§ır. Davn vekilinin de bir 
b ~;ellin k hlı nUshas·n- \'azüe \'C meslek ola'rak sarf ettiği 
~~t~~~~ a~~~ istiklfıllni gayretler, kanunun muhtevnlarmn 
• t~ bil· ""!) olduP.u uygun gelen kuvvelli beyyinelerle 
~ nu 1nrn~· ı· . mildnfa.nsmı deruhde ettiği lns3.nı 

Ilı m1~ bı.ı llcl ını ıa: nzımgel- cezadan kurtnrmak veyo.hut hiç 
'4 ~lı "-.!Uncıu • ıııyan bir 
~u~l'ltı..ltı.ıı+~nu ve bu a. olnuıısa. ha.yatını b:ı.ğışlatmnk yo-
~ l!t~~u v'<l ıl~ zafc:·in lundadır. 

C!~~~<ıı:ıda e Mılli Şef ile F:Umt ücretli dava vekili bir 
1ı. ~lllıtı'~e~k 

1 
lh.anetj asla· ço:t sugla.rda. ve h atnlarda kanunla 

, lt'lı~~~!l'o~ an blrlik bu. rm ve susturucu mnntıkm niltap
"'-ı tı- d "'n~nlı.;. Ve ertesi gü· l:mna ıbUrünc'bilecek delillerden 
'l:"Oı-Q itle~ oı"'ın E>uursuz ha \'e mlldnfnalardan nınlırumdur. Bi 

lı (" flladıfhna · r.nenaley'h insan ve cemiyet bu 
" C\"a ışa. i i ( .ı.1 

lu 
tnı 6 meıda) mUşkUl vakalard:ı tah h n s~uıat 

\ı raporu) nu bir ka.lknn gibi kullan-
\l6he maktndır. Hekimin içtimai va.zlfc-

t ~ ~ evveı bunu teri arasında gerek bedenen ve 
''l.t:t ., l.f n gerekse malfıl olanlara talep edi-

l ~- l!i;ı1 ~ len bir rnporln fenni ve vicdani 
~' uA\.t\RTESt kanaa.tinl bildirmesi de vardır. Ma 'o' g,lnte.ı· l(lllyet ve teJt.nUtlilk, hava. tebdili, 

Natıııtı • le§ebbU. st..gortn. ~i müesseseye voyn 11 •otı~ı,;" tnht.>ıtıniıı. mektebe kabul edilme gibi husus-
tır. 'l"f hlçblr .__ 

• ..._ lardn verilen raporlar yanında bil 
hassn muhtelif cürümler için is • 

tencn ~rlnr çok mUhbndir. Ad
li tababet ve b.l.Jhassa marazi ruhi
yat bu.p.un tUrliı tiirlU m:saııen ve 
tSCkilleriylc her gün mcs.,.uldür. 
Bir cinnet tc.hcvvUrünün ;u,·ak . 
luı.t bir buhranı içinde veyahut tef 
biri hezeynnlar nrosmda bir cins-
~ .. .......................... ................... .ı 
j Yawn: ı 

ıVı-' ~ 1t. Adasal! 
i ........................ ...................... 1 
yet işleyen bedbaht insanlar var • 
dır; bunların ebedi nıakaı ları ti -
marhanc!E.'rdlr 

le bile ve mfıhirnne bir p\Anla b'r 
ev halkını balta ile öldüren luıtil 
sar!a 'ddias:ıyıe muaycııeme gelmiş 
lir. Bir nıh hekimi sıfatiyle düşün 
aUm; üç hcmcmsini blr lfıhze için 
de boğazla.yan bu adama (deli) de 
mekle cemiyetin kazanacağı ı;ey 
ned.r?.. Senelerce timarha.ncde 
bir devlet nnfakasiyle yatak işgal 
c·dccek olan böyle hir cnnavnr 
Lom broso'nun n.nndan doğnıa bir 
katili dahi ol.sa. cemiyet için fay -
dnsızdır; bilakis kara bir Jclted.ir. 
Bir uımnnlnr Pn.rdıtc rcisic~hur 
Dumeı 'in katili Gor Glof'u, dalın 

"lılf~k örktia" 
Orktii'nün masdarı he1· 

halde ör!lmek olrıcok. Fakat 
ne demek? uNc demeli" 
"Nacı/ demeli'' "Nasıl .vaz~ 

al ,, .. J 
m ı v. s. sutunıır.uz'"a ma. 
naoını bildirirsen;z memnun 
olacağız. 

KAZALAR 
Dün aksama do:'jru köprü 

üctünde feci bir /,.aza oldu. 
Köprünün yaya h-:ı.ldırımın. 
da.PJ giden bir zmu:ıliıyı, kal. 

T ari 

Dikkat edelim! yaya kal
a'ırırrlarda giderlu•n de mü. 
tcyakkız olal!m. A nla11ılıyor 
ki, bu, otomobil, kamyon 
veya kamyonetlerde bir 
hastalık. R. 

-Yine Jnsan~ bazı heyecanlı ve 
ümitsiz za.nuınJ:mnda elinden bfr 
knzn. çıkması, bir hata yııpması 
vakidir; ve bunlar için mahkeme
lerde miJtehnssısiarın adli ve tıbbi 
mü~av<"rcleri rnesmu'dur; bir ha
kikate istinat eden srhhi raporlar 
mutf"berclir. Fn:kat bu rapor sehl
hiyctinin çok genişletikliği, sinir -
Hlik tabirinin en bayağı cinnycUE.'r 
ve ~Urlimlerde dahi teşmil edildi· 
ği görülmektedir. Hırsız ve mUr -
te5i, dolanrlıncı, canavar katil ırz 
dti~anı, vatan haini gibi bir' çok 
inranl!lr suçlermı fıı"SD.t düştlik~c 
bir h:ı.st.'1.lığa. atfederler ve bunlu
n bu yd!da t~k eden 'rt:hbcrler
de mC>vcuttur. 

eonrn m~hur sadist katillerden 
Viedmann'ı mildafa eden ve affet 
tirmek isteyen çok rnltilc kalpli 
alimler vardı. Fakat jnsanlığm mU 
yonlarcn genci bomba yağmuru 

nltnıda bir ideal uğurunda öldürill d 
düğü bir devirde yaşıyoruz; bin:ı- (J1 n l a l r 
ennleyıh bu mua.zzam kntlifi.m içir.- 7 
de bir katili kurtaracak kad:ır gay ı 
yur olmıı.mız manasızdır. T:ıbib ce- Altıyiiz deve ile bir keJb - Şehzade Emin ile Ue'mun B ir 
miyette bir çok gayri meşrü işle- k ı d ·ıt. 1 k 
rin knl.kanı olacak kııdar palyaço ıı.gın :amrr.a a "'ayı ıncaya adar tutulduktan sonra 
olmasın; tabibln fçtimni vn%ifclerl buzlt: su içirilip ölclürüle11 halile - Geceleri cıva dolu ha. 
~ _yükt~~ir, h~ hastalar .ve vuzda uyuyan diinyaın erı z:mgin hast h .. l ·· • H 
maluller muvacehesınde t:ım ma - a u lumctcıTı - ıT. 
nasfyle irusandır; ancaJı: insanlığın sız. müezzin ile rüyaya ~ir~n horoz. 
Ustünde lıeklın olmo.k i<lettli bir 
marazdır. Dikkat edelim bu ma -

T~rzurumda. bır knç ay evvel bl-
l'a.7.la bir çok suçlan körüklc>miye
linı. 

• WAK T rlüğ n e • • 

1 
UÇ KOŞELJ. ŞAP v A 
Meşhur lfıpanyo. cdıbt Dv.ı Pcdro Antoni,yo dö Alcarson ur. bu ~~ 

ecri, P.eml:! Tahtr Bt:rktln t.ara!nıdan çok temiz blr Türkı;:e lll' çevrilmiştir. 

AŞK VE i H ANET 
~ roman da o kadar cnLl.ı> V\i aürilkleyicl bır §ckllde ~ı:ındınlmış· 

tır. ki dünya mUnekkitıcri, a:.·ııı Jruıvzuun bn§ko. hlc; bir muhnrrlr tnra.. 
tındnn bu kadar ı;lb.cl yıu:ılıın:yacağında ittifak ctmL5lerdiı. •·Cç k6,şdi 
şaı.ıka,. nın bu üstür. değerini (.ürıUnerek okuyuculnruruzm k:tap halinde 
blr!.ktırcbllmclE'rl t,;in kitap ı.'yıalan halinde verrucğe kara: verdik. Her 
gtln gazetemizde dön sayfa olarak intişar edecek, kesip sak1a)·11Dlnr, çok 
kıymet ':ılr <'sere rı.l:ılp oıacakiardır. 

KAFES ARKASI 
Yı.şlılarm törc;tıkleri bu drvrı, gençlerin çok yakın bir mazıyi bütUn 

dı.ıl:orlnrı ve h.ırlla·Jaac canlı, hRTCketıı vnkalarla ynşayacnltJOn bir c~r. 
<llr. "Kafes Arkasu en .. tc~t mc·vzu vardır: Aşk. Nasıl sever, nasıl sevi· 
§irıcrdl, ne gibi mtl;iküllerle 1'4?pJaşılırdı? •. Bu eserde bUt!l.c bunları çc!< 
<:azlJJ mevzularla tıu:acaksuıız. 

ÖLMEZ R EiS 
l<'orma luılu:de \'C ynlnız l.u1.ı0n mukabilinde vermekte oıouğumuz bu 

tarını ~manı da !ı:ı%.rlamaktap~ Vakit geçirmeden kuponları toplayma. 

yllten pcjmilrde krya.fetli adamın 
hakiki hliviyetı öğrenilmesiyle baş 
ladı. 

Toplayan v.a Yazan: 
lr3nda 868 ile 008 arasınd.: 

hiıltüın suren Saffar süUUesm.aen 
Amru, Horasan hükümdarı 
Jc:mail ile yaptığı bir cenkte 
esır düşmüştü. Al~run üzeri 
kendisine bir bakraç ç"rba ver
diler, ekmek ırcrmeği unuttular. 
Aınru, nezaretine memur asker
lerden ekmek isterken bir kö. 

1 pek gelip çorbr..smı içmcğc b:ış-
1 i:ıdı. Esir hükümdar ekmeği bu· 

lup donünce, köpek kaçti, ka.. 
çarken de bakracın kulpu boynu
na ~çerek beraber sürükledi. 
Amru icini çeker~k güldü: "Bu 
sabah mutf::ı~ımızı nltıyüz deve 
ile Jrtiç götürürken ~lır.di bir kclp 
götüruyor! .. dedi. 

• ~ tlı 

Bir gece Harunerreşide ?.ev· 
cesi Ziıbeyde: 

- Anac:r bir Türk cariye olan 
oğlun Memun'u, handen ol
muş olan Eminden daha <:ok s~ 
viyorsun? Sebebi nedir? 

1 
Diye sordu. Harun gülerek: 
- Sebebini şimdi görürsün! 

1 
diyerek her iki oflunun o anda 
n~ ile meşgul olcluklarıı:.ı yok-
lnttı . Eminin daırcsine giden: 

- Şehzade, bir alay güzel oğ
lnna kadrn esvnpları giydirmiş 
raksettiriyor, işret ediyor! 

Haberini getirdi. İkincisi de: 
- Memun maiyetine memur 

gençleri etrafına toplamış, onla
ra tarih okuyor! 

Dedi. Bunun ü?.eıine halife 
Emini çağırttı: 

- Sevgili oğlum, sana çok. 
tandır bir ihsanda bulunma· 
dım .. Bu gece hatırını hoş et
mek isterim .. Dile benden ne 
dilersen! 

Dedi. Emin babasının ayakla. 
rına kapandı: 

- Babacığ•m falan ycrd~kı 
köşklü bağı bana bağışla .. Falan 
atı da verirsen beni ihva eder
Ein.. Falan e::ircide de bir giızel 
köle gördüm. param vok. onu da 
bana aldmver! .. 

Dedi. 

re 
J~~ı •• B.unun ~nne hassa as
kerıcrı ısyan ett~lor. on dokuz 
wışında toy bir d~lıkanlı o'an 
hiıklimdarlarııu anadan dorhna 
çır.l çıplak soyarul, bafüadılar 
ve sa~ahtnn ak ama kad~ kız
~ın guneş altında bıraıı:tılar. Fa. 
ltat anası ozluna merhanı ... t et 
medı. Hi1fıfet ve saltan:ıt;nd:ın 
vaz,..eçmesi içiıı 1 fu'tez hap· atıl 
dı:. bu sefer d~ delikanlı mc\·
kiın~en vaz~eçmeclı: istüa ct
~edı; bu ısrar kars mda Jnz.uııı 
bır hamama Eol:uldu, sıcaktan 
bunnlmcaya kadar bırakı1dı, ba. 
yılma dcre~esine ge'mce çıkar·. 
lıp .buzlu su idnldi; ve zavnllı 
delıkanlı bu işk •ne ve d yar:.a 
nı..ayıp ö:dü. Yerine g ren uncası 
oglu. Muhtedi Hu'tez in ana mı 
tevkıf ettirdi. oğlunun olumiıne 
sebep ol<m Knbiba admdald bu 
kad.nm sandıwından yirmi sekiz 
kere elli bin a tın <:r!rt.ı. . :;. "' 
. Dokuzuncu ıu:ır ortasında Su· 

rıye ve Mısırda hükü-.1ran o
lan Tulun o2uJıan, dan Humara
v7.Y~. tarihinin tanıd ~-en Z?n~in 
hulmmdo.rlarda biridir Bu zen 
gin _!ıükümdar uyku.su. lu1{ has: 
tnlımna tutuınıustu Hekimler 
cıva üzerinde vatt·ğı takdird~ 
uyuyabileceğini ~yied'!er Hu· 
maraveyb büyük iıir lmvu
za cıva doldurttu. l .. zerine brr 
halı ı>erdirerek geceleri bu halı
nın üzerinde yatmağa başladı. 
En bahalı madenlerden biri olan 
crva ile büyük bir havuz doldu. 
rabilmek ancak onun gibi bir 
ze'1~inin yapacai!ı İ"'ti. Her 
Yıl hassa askerlerinin ücreti yedi 
vüz bin altın tutuyordu . 

Mutfak ma~r:ıfı 21000,000 nl
tmdı. Mutfak ve vemek takını. 
!arının hepsi altındı. l{ızmı 
Abbasi halifelerinde;ı Mutezid 
ıle evlendirdiı{i zaman bir milyon 
ile cvledirdiği zaman bir milyon 
alt·n cihaz vrmiı:~ti 

Yazan : Casus mektebi profesörl"rinden tsve~li A. MENGTIAlr! 
113 Çeviren: 11. D. 

Zira bu p<ıjmilrdc klyafetli ada
mın meşhur Holandnlı dlritnavt 
millıencU.sleıinden Vangron olduğu 
anlaşıldı. Harun F..rninin dileklerini ka· 

bul etti. Sonra Memun'u istetti. 
Ona da avm şeyi söyledi. Me 
mun da Hanımın avaklanna ka· 
pandı: 

Humaı:aveylı, ~4 <le Suriycyc 
yaptığı bir seyahatte Şamda bir 
suikasta kurban giderek öldü. 

tecrilbe ve mUşahedelerlmden çı -
kardığını neticeyi de kayde tmek 
ı.seterim. 

Evet, casuslar dünyası dediği -
miz alemde mübaliığnlı bir muhay 
yele dalma b ükilm sürer. Bunun 
önüne geçilemez. Yer yüzünde en 
küçük ı;ıeyj milt.hi.q btr eurcttc bil· 
yütcn, her şeyin altında daima bil 
yük hiylc ve t~klar tahayyül e
den yekfı.ne muhit ve zUmresi ca
susl.a.rın muhitidir . 

Bu nıh hilctl, §tlphesiz ki, ca · 
suslnnn hnyatlıı.rmda dalma aksi 
hareket etmiş obnalandır. Malüm 
dur ki bir oosus işini yUriltmek i
çin takip ettiği meseleyi insanla. -
nn gözünden kaçabilecek derecede 
küçUlt.mck, ehemmiyetsiz bir h nle 
EOkmak mecburiyetindedir. 

Casusun dalına en ziyade kork· 
tuğu şey dikkati çekmektir. 

O en bUyük işinj dahl bütün gfu 
lerdc küçülterek en ehemmiyetsiz 
bir l§mlş gil:ıi yürWımele mecbur
dur. 

lşte bu itiyn.tla.ndır ki casuslan 
encrlndc olrrnıksmıı ga.)let vehimli 

bir hnle getirir. Onlar da, daimn 
kendilerinin yn.ptıgı gibi, en kllçlik 
bir hnclısede en büyük entrikalar 
tevolı hlinı ederler. Benim milşahe 
deme göro hemen d'Jnyn casusları 
na hiı.kirn olan bu ruh haleti i~e 
buradan gelmektedir. 

Fakat bilhnssa A lma.n casuslnn
nnı çoğunda haynlpcrverlik pek zi
yadedir. Onlar hemen ekseriya ha 
kiknte evvelf~ bir hayal veya ve -
hirnden ba.'.ilıyıı.rnk vasıl olurla:r. 

Onun için bu usill anları her şe 
yi tahkike ve ölçillerc vunnnğn, 
hn:kiknti ancnk o suretle anlama
ya sevkederler. 

Bundan dolayı dn. bizzat kendi 
kanaatlerinin husuli için iyi tah -
kik olunduğundan, Alınan casusla
rının i:>tihbarlan veya vurdultlan 
darbeler sağlam ve isabetli olur. 

B ununla beraber, Gestapo teşki
latı meşhul' (esrarengiz çanU.) hfı 
disesinde Danimarka, Holanda, 
Belçika, Norveç ve hatta lsvcçl 
altllst ettikleri halde sağlam bir 
netice elde edemediler. 

Hadiseyi bUhassa birdenbire bil 

Vnngran Holandanın işgalinde 
Danirnarknyn kaçınış, orada sefa.
iete düşerek yeni bir plfinmr sat
maya çalışmıştı. 

Meşhur bir d.ir:tnavt mlihendi -
sinin ismi ortaya çıkınca esraren
giz çanta. bUsbütun ('bemmlyct 
kesbetti. Gestapo memurları, bir 
da.fa, Holandalı mühendisi takip 
ettikleri sxrnda fabriknlarıı ne tek 
.tif ettiği sorulmuş olan fabrika 
direktörünü derhal tevgit ettiler. 
Zira, bu fabrikatöre kendisine mil 
rn.caat eden memurlara pejnı'irde 
kıyafetli a.danım bir delı olduğu -
nu ve saçma sapan ppltınlar te'k -
lif ettiğini söylemişti. 

Halbuki bahis mevzuu olan mcŞ 
hur bir diritnavt mühendislvdi. 

Binaenaleyh isi küçtiltmek iste
miş olan ıabrika direktöril şüphe 
altm:ı girmişti. 

Ve ayni zamanda anlaşılıyordu 
kl Entclljens Servis'in adam.lan 
Van:t(nn'ı Holnndndnn itibaren ta
kip \;Jmektc idiler. 

M~{:ndisi feci surette bunların 
öldürdüğüne ve elindeki plAnlarm 
nim~ 13üphe kalmadı. 

(Devamı var) 

~ Bab~cığım, halifenin zin 
danları adam almTyor diye işit. 
tiriyorum... Bazılarına Refant 
edebilir miyim?,. .Askerlerin ay 
h~ gecikmi!';, ihmalkar memur. 
ların cczalandtrılrl"a .. ını i...th ebi 
lir miyim?.. Hazin.eniz doıl.!luş 
tasıyor. vergilerin biraz hafifle. 
tilmesi acaba mümkün mü? 

Diye vah·ardı. "· 
• :.~ * 

Abbac:ilerden Mu'tez. kanlı bır 
ihtilal ile hilftfet U>ht·na otur. 
tulduğu zaman henüz on altı va 
şmda bir gcn~ti. Üç sene c;alta. 
nat siirdü. 869 da hass1 a"1~E'rle 
rinin ücreti verihnedi Hac;sa ku. 
man<laru hazinede pa~a o1m::ıdı 
ğ:mı bHiyo;du. falmt Mu'te:::'i:ı 
anasının ~k zengin olduğu dn 
maliundu ; bir kısın-; haklarından 
vaZ!!eçip askere da"' t'lmak lize. 
re hiç olınazsn 50,000 a1hn 
ist edi. 

Halife al}nSma yalvardı. fakat 
''param yok!" cevabı ile k:ı!'P.J· 

. :;. . 
J!;meviler zamanında ya'?amış 

ve 728 .1uhammed ad nda bir 
zat vardı ki Rüya ta.birindt lti 
tam isabetleriyle fovkalr de 
şöhret l:anrmrtı B"r !;Ün kefı 
disinc bir l'imc-" ge'ip: 

- Bu gece rüynmda ulema. 
dan bir zatın vüzüne bastım. de· 
di. Muab'bir: 

- Sen bu gece aynğında mes.. 
tin ile uymr.u"'sun! 

;)edi, ad::ım ,.., ~ rdı: 
Evet .. M~ t:mı c,ıkarına· 

mı<;tım! 
Ccvab ru v.:!rine<:: '\ı .. ar ö~ ley. 

sc: mc iri! .. d 1i. ~ d T'l mc l n: 
<;ıkarmca i~ind"n ilz~rinde kel 
mei tevhit yazılı b. akça rıktı. 

Eir Riln bir adam: "Rüyamda 
hıristıya'l para.s Jbuldum" d'~ e 
sordu. Mu:ıb"ir. "Saıın bir hayır 
oıa.,acJk" dedi. B:r b:ı.s1t:ısı da· 
"B:.m de rüyamda bir isHi.m ak. 
çası buldum" devince ona dn: 
"Bir suc işle}'ip dayak yiycccl· 
sin'' dedi. 

Dedikleri qıktı. Muabbir : 
"Hıristiyan akçasını ha' 

(!.ut-{e1J sahifC'lıi crvirrıı~J 
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üslerini tehdit etmektedir. Dün. ( 
Anıu!olo ı:ıJansmm ve-rdlfl bıtber. yanın en kuvvetli ka.lelcrinden 

tere iön: dil.uy• ""IJ°dlne bal.,, biri olan Cronc:tadt üssü de Le_ 

p 
en 'i 

General Denz ve nrka
daslaTı ne:-ede? - lnei
liz • ve Sovye!: kıtaları 
İran~ yerleştiler - B:r 
Almana mukabil 50 
Yuoocla v kurr.una dizil-

~ . 
di - General Necliçin 

beyannamesi 

Şnrk cephesinde biihııss:ı. Lenin. 
grad .etrafında haıı' çok § ddet -
l nmişUr. 

Bu arada. Almanların Lcn'ngra.. 
fa yaptıkları taarruz <levn.m et -
m.ckt ::dir. Ilu mınt.a.lındaki Rus 

1 bil taarruzu, cenupta Alman. 
tnra.fınan ku,~:ıtılan iki Rus 

.n.smı kurtnrmak ma.l:s3dJe, 
1 len gölU isUl::ımetine tevcih c
d:tm·3 gibi gözUkmc.-ktedlr. 

Mare;;ııl Voro;;~of tarafından 
birkaç gilndeı::beri hazırlnnd ğı an. 
~ıln.n bu mukabil taarruz, Sov • 
l"Ctlerln, Kareli berznhmuald &Ü• 
rutu rie:ı.tini izalı etinckledir. 

A~..an h:ı.vJ. kuvvetleri, Lenin .. 
gr.ı.d bölsesiııde, h:ıvanın fcnaıı~ • 
na rnğmcn çok faal olmakta bcr • 
devamdır. 

l.'Ier··e: cephesinde mnr~nl Ti • 
moçe.-ı!:onun ynptığı mukohil truı.r. 
ruz, §;mdi yliz kilometreyi mUte • 
cnviz bir cephe üzerinde inki§af 
etmektcd·r. 

Bu lurrekctin Uç başlangrı;: nok-
tası §unlardxr: 

Smolcnsk • :Moskova yolu llze • 
rinde Vi::sma, B4iank ile Smolensk 
nrasmd:ıld yol üzerin Roslıı.v 
ve Mookova • Gomcl :rolu üzerin.o 
de B!''rut"'.k nehri ;}akinindc mu • 
kabil t.ıı.:ırruz yn.p.ınaltWdırlnr. 

N Jıayct Almnnbr:n dün v6..sıl 
oldukları Br' ans!.t Rusların Uç ta .. 
rafından kua::ı.tıldıklan haber ve .. 
rlliyor. Fakat aradan Rusların, sı. 
lalı ve yardım~ı kuvvet getirıneğe 
ui;rraştüları bir yol mevcut bu .. 
lunmaktadır. 

Odeıındo. vaziyet değişmemiştir. 
Ruslo.r, şerln civnrmı anudane mü. 
d:ı.f:uı ctmcktcd"rler. 
Lcnir.grad he:ıüz dügmedi 

Lozovski ga.zete!li, Almanların 
Moskov:ı .. K:ycl' demlryolunun il.. 
ti33.k noktası olan Bria.nskı zap • 
tctmiş oldukları iddiasını ''radyo 
zaferi" diye tavsif etmektedir. 

Bu ga7..ete, Almanların Lenin· 
grada d~u ilerlemekte olduk
laruu ve mevzilerini muhafaı.a 
etmek için mühim tah-viye kıtaa. 
tı ı:etirmeltte bulunduklar:nı ila. 
ve etmektedir. 
Aynı gazete, Almanların Dnie· 

per nehrini dubalarla geçmek i· 
çin yapm·ş oldukları birçok te. 
§ebbü.slerin tardedilmiş olduğu. 
nu vazın? kt::ıd•r 
Baltık Jcni=indc'ıi Sovyel 
füosu ne olacak? 

Baltıkta.kl deniz kuvvetleri mu. 
va.zeneS:Uin istübaldc ne olacaf,'l 
l::ı.k:n.da. Lolldr:ıda. endi~e ed:lınek 
teclir. Hususile ki Savyetler Tııl • 
llni kıı.ybetmi5 ol1u.1darmı ifraf 
ve Almanlar dn. Bnıt·skiyi alm.:ş 

oldu.kla.rnu idc!ia c<lly~rl:ır. 
Şimdiye kadar Rus donanmam 

Finlandiya körfezine hakim bu_ 
lunr.:ıakta ve Alınan kJfilelerine 
bUyük zayiat verdirmekteydi. 
Fa' at naziler karndn miitem..,di· 
yen ılerlc.me1cte ve Rusların sağ· 
lam bir surette yerlcı:ımiş olduk· 
lan Hangö hariç olmak üzere 
Sovyetlerin Avrupad:ıki bütün 

him a1q::a.:::mı crr\! rcrdun. scl>e· 
bi nedir?,, c1iye sordular, "hıris. 
tiynn par, ..... ı dn ta'-< re.,mi vnr· 
dır, devlet n!amctidir; rnüslüman 
akc'.lSınd:ı da (i-ırab:ı yaz lı d~
ğil mid.r?!,, C: di. 

Dir gl!n b;r n..:1lll: "RU"i :t.'llda 
evime bir ho:-cz girmi": gordü.m!" 
dedi. Mu:ıbbir: "Y:?.k-nda bir 
malın çalınirsa bana gel!" ceva
bını verdi. Hal:ikatcn birkaG ~ün 
ı:o:-:ra bu adamın bir kıymetli 
kilimi <:alındı ve Mın~bire k~
tu. Muabbir· 

- 11:?.hal'<>ni.."l. rnfe->ini evine 
clir ızider oh' ..,b n m dır? 

ningradla beraber ciddi bir teh· 
dit altı:ıdadır. 
Bcsarabyanrn mülki 
idaresi kuruldu 

Bcs:ırab,·arun ve Bukovlnanm 
mUlki idare ~istemi dUn lcat'i ııel'-
lınl nJmı§tır. Neşredilen bir ka • (llıış t.arafı ı nclde) 
rnnu•.me mucibince her iki vilayet hususi garnj sahipleri, Baki 
ken1ine mn.hsus müstakil bir ida.. Üsküdar ile Behçet Öz, mevzu· 
re teşki!Ut nn sahip olacak ve bir un daha esaslı hatlara. dayandı. 
vnli, koordinasyon mccllsi tnrafın. ğ nı söylediler. 
dan idnre edilecekt..r. Otomobil buhranının iç yüzü· 
Japonyadan ayrılacak . nü aydınlatmak maksadile, Ba· 
lngili:.der · ki Osh."iidarlının anlattıklarını 

Japonyadan ayrılmak istiyen ln aynen razıyorum: 
giliz tebaasının tahliyesi işi, Ja. '' - Evvela, otomobilciliğin 
pon hükümetlle, yakında, milteka. dört aslı unsuru üzerinde dur. 
b iiyet esası üzerine tanz·m edile. mak lazım. Bunlar, yedek par· 
celtt!r. Eğer Tokyo htikümeti, İn .. çalar, benzin, yağ ve lastik ih· 
glliz teb:ı.asına, Japonyadan git • tiyaçlarıd.r. Elimizde ır.evcut 
mek mlls:ı.adesi verirse, Japon ta.. o•omobil tiplerinin kısmı azamı 
biiyctini haz olan kimselerin de Amerikan mallarıdır. Piyasada. 
Büyük Brltanynyı terltetmclerlne bir miktar da Alman mamulleri 
mtis'l'.ld~ olunacaktır. vardır. 

Ş:mdiye l:adar lngiilz tnbiyeti.. Dünya buhranı tahaddüs etme 
nl haiz 350 k·şinin Japonya.dan den önce, ihtiyacımızı karşıla. 
nynlmnk arzusu Wıar ettikleri yan malzemeyi normal şartlar 
haber nlınm~tır. Bunları alıp gc.. alt nda getirtiyor, bu yüzden 
tllrmek Uzere, bir 1ngirz gemisi • hiç bir sıkıntıya dtişmüyorduk. 
nin bu ay sonuna doğru Yo;rn Ha · Vnkta ki harp patlak verdi, 
maya gelmesi beklenmektedir. Ja yollar kapandı, işte o zaman 
pon hükümeU, bu gem'n!n, ser .. i~in de rengi değişti. 
bestçe gelip dönebileceği hususun.. Bunları birer birer izah ede· 
da teminat vermiştir. yim: 
Ruz.rJeltin a:z;m~ Bir ıastiği 35 liraya alırdık. 
Vaşingtondan öğrendiğine göre, Şimdi, fiyat murakabe komisyo 
Japonyanın son siyasi teşebbüs- nunun tayin ettiği had 70 lira· 
!erine rağmen reisicumhur Ruz- dır Yani mücbir sebepler yüzün 
velt, Sovyet Rusyaya harp ma.L den, bir lfi.sti~in bedeli yüzde 
zemesi e-cr.dermive azmetmiştir. y'.iz artmıştır. Biz, buna da ra. 
Diğer toraftan birleşik Amc_ zıyız. Fakat; bulmak mü:ı1kiln 

rika reisıcum!ıuru Çine yap:lan değil?! Hakikati saklamaga ne 
askeri ~ .. ı d~ı tensik etmiye ve lüzum var? Elimizdeki otomobil 
lngi!ter.) ve Holanda Hındistanı 1 lerin işliye.bilmesini temin et· 
ile birlikte Japony:ı.nın cenuba mck için, tek bir lastiğe 400 -
doi:-ru yayılmasına mani olmıya 500 lirn veriyoruz. lşte. balu
karnr vermiştir. nız, şu hususi plaknlt otoma. 

Eu suretle Japonya tamamen bili. hakiki kıymeti 1500 lira. ol· ı 
cevrilmis bulunacaktır. du?!u halde, lastiklerinin hatırı 
Gcr.eral Denz ve ic:i;; 3500 liraya aldım. Yani dört 
ark ... rJaı:ları lastiğe tam 2000 lira vermiş oı-

Gene~l Dentz Su.riyede esir dwn. Araba, takoz!arın ftstün. 
edilen !nglliz subayları serbest b!. de duruyor. Böylece, çürümeğ~ 
rakılmcaya. kadar mevkuf tutu • mahkum! Fakat ne yapayım kı 
lan diğer bazı Vişi sub:ıylarile taksilGrimi çalıştırmak için, bu 

birlikte per§enbe sabahı Küdüs .. zarara. katlanmnğa razıyım! 
ten Bcyruta hareket etmiı.;tir. Gelelim benzine: Evvelce, bu 

İki general ve b:r yaver Fransa mayii mahrukun bir §İŞ~i 74 
d:ı kalan son İngiliz subaylarının kuruştu. Şımdi ise 126 kuruş. 
iadesine .kadar burada ka.lncak - y a.i{ n bir kilosunu, or1s kana· 
lardır. Jından 55 kuruşa - ônı:eleri 40 
I ne iliz. ve Sovyetfor kuru"tU - alıyoruz. J\ .. yzi ölçü· 
Iranda yerlestiler sü, 8 3işe benzin sarfeden bir 

tr:ındaki muhı:ı.s:ı.matm ba.cmı • otomobilin bir t(İIO ya~a ihtiy:ı. 
danberi geçen bir baftn.run sonun cı olduğu ~ek!indedir. Faka.~. 
da Br:t...nyn ve Hind kıtalarmın yt!d~k parça bulunamamak su· 
lran !çinde kuvvetle yerle§ıniş bu zünden, bu miktar, sekiz §ircd.e 
lunduklan burada hnber verilmek. 3, hatta 4 kiloya kadar <:tkmnıt 
tedir Bu kuv·veticr, mün:ıkelc hat tadır Bu zaru:-~• c.:ıi:icasi·;lc, hu· 
tı liz~rlnde ki sevkllceyiş ııo~talıı.- susi ~Herden bir kilo Mobiloil 
:rı tutmnktndırlar ki, bu da mih • yaf,mı 200 kuruşa almağa rnzı 
ver:n biltün mııksn.Uarma mani o. oluyorduk. takin, şimdi onu da 
laca!:: b

0

r engeld'r. bulamıyoruz! 
B:ı 1tıtatar, garbi lrand:ı, dağlık Yedek parçalar ise, piyasada 

ve sarp bir ıı.razl1e tııkri!len 650 ki • yok. 1\leselft, bir arabamı, grup 
lometre TC 1rnnm. cenu!:>i gıırbl.s'.::de, dişlisi takamatlığ·m için. üç ay. 
torak, kumlu, ısl!IZ nraz1<lc ve kayalık d1r i~e c;ıknramıyorum. Bu ma· 
bir mmtıka:ia 300 klliJ!nttTeden fazJa lm hakiki kıymeti 18 liradır. 
llcrlemt~\crdlr. Fakat ben 15ü lirayi dahi göz· 

Ş mdl bıışlıca l>'!tro. ~tllı:ınl mm den ~ıkardım. Amma, ne fay. 
Ukal:ın ve Irandan F.Afltna;-a'ya gt _ da!? Tasavvur edin, beş kuruş· 
den başlıca yollıır dahil tılmak Uzcre luk bir somunun fiyatı ya 30, 
mUhlm nuruz daireler'!l! cllerlnde tut yn 40 kuruş! 
maktadtrlıı.r. Evvelce, ya:rıi yedek parcaln· 

Krtnınruı l'ltser ahvaıac alnlade gc_ rm müsait bedllerle • bir la~ti. 
çitlerdeD !balet '1lıın bu yollar boyun ,ğin ~5 liraya. bir şişe benzinin 
en Uerlcmclt hususunt.ıa g6stcrdiklert 74 kurm;a, bir kilo yaP,m 40 
sUr'at Hind ordusuııun. ~··ldımn h:ır _ kuruşa. sat·Idığı sıralarda; bele 
bl ıımuı.tmd!I. tıstc.t k~ll:!~inl lııbat e.. diye, ac;ış parasını 20 ve kilo· 
der denUmektedlr. metre ücretini 13 kuruş olarak 
Bir A lmana m-Jkabil hesap ctmiııti. 

50 Yugoslav 
Belgrat radyosuna göre jşgal 

alt ndnhl Sırbbtanm Al:n.ıın vıı.lis.l 
Belgrat §ehrin!n b0 r sokağında. blr 
"Sırb komilnisU,. tarafından bir al 
man a!keıinin öldürülmesi sebe _ 
b'le elli k:ı.dnr komün!slin mukn • 
belci bılm's!l lın:ık üzere kurşuna 
dizildiğini dün al:§am haber ver • 
miştlr. 

General Nediçin 
beyannamesi 
Frankfurter Zeitung'a göre. ye· 
ni Sırp hükumeti reisi General 
Nediç, pazar günü rad) oda bir 
beyanname okumuş ve hilldirne
tin iş programını tarif etmiştir. 

General. müael'filı bir kuvvet 
ihdas ve Srrbist:ına iş servisinin 
ithal edileceğini haber vermiş. 
tir. 

Bao;vekil, Sırbistanm kendi 
milli ni~nlar-na. arma!arma. ve 
bayra:;n:ı ma!ik o!mak hakkını 
elde etmiq olı'h.ı•"'.ı.ınu bildirmictir. 

Bu,.,.ün, nı:ısrrllarmuz - ki, 
miktarlarını yukar•da izah et· 
tim - artt·ğı .tıalrle. b:.ı tari[e 
ta.dil olunmaını~ır. Vak·a, öğ . 
rendlC:imize nazaran. cemiyet 
ka?ıalı ile ynotığımız müracaata 
belediye makine ve sanavi şu· 
besi müdürlü~ü ile reis muavini 
Lütfi Akroyun riyasetindeki ıro· 
misyon tarafından müsc:t ce. 
vap verilmiı:ı, lô.kin. daimi encü· 
men henüz bir karar ittihaz et· 
medi;;.i i:;in. zarannuz önlenmiş 
değildir. 

Biz. ot.r,-?obill~"'irn:z: nidrı 
çulı.c;tırrvoruz? Ha11,a. hizmet 
etmek ve muknbilinde normal 
bir kar temin ederek hayat"!lu. 
zı kazanmak iı;in. de'til rni? 

Size, b!r tccri:.bemi anlata· 

D:di. B~n· i: "L- et' deyince: 
''H' G kim "n·., r .. ra m:ı ·rme ı 
hI'l"2!Z m "'7 • •· .. !. cedi. 2~Ü"Z 
z· :n C7ini bast:ııar, ~a.lırenış ki. 
!imi buldulur. 1 

General Nediç, komünist kun 
dakç lara ~iddctle hücum etmiıs 
ve S:rplan amırı::i •c ve inhitata 
karc:ı mücadele etmek ve d.:ıvletin 
ven:d n ihyasına ça!ıc:ım"'~ üze_ 
re b':-ieşmiYe d~vt etm~tir. Mu· 
ı::c:ı=!cyh. s-·,lc cları•.,.tir: 

S rn btrdil"'c .. ;, Srro mil!etinin 
bu ınhıt1hı bi-~~t r.ilıayct ver· 
ın"oi iC'in t•<>~üJ etJ.njş olduğu. 
mı sövlemiştir. 

yım: Soförle bir adnınımı bcro; 
b<>r buluntlurd·ım. Arrş ücreti. 
nin 20 kurus. kilometre h~abı· 
mn 13 kurus o1mas·na ve yüzde 
on ummm mevcut bulunması
na nazar:ın, bun1:.ırrn V<!.!';atisinin 
17 kuruş tuttuı'hınu anladım. Fa 
knt. b!l P3.rn, otomol;ilin amor. 
ti man-na. lfu.'til· bedeline. zanı· 
ri tnmirlcre. yn.~ ve hmzin be· 
d .. 'll rin~n cdenmcsinc J·fi.fi gel. 
m<>df. Bunlara. g3raj kirasını. 
'VCT"İVi, rrı ·;.,t::ı.J:ı.tfünin ücretleri!lİ 
d"' il"vc erı~n;~k. kilom2tr,. ba· 
ŞI!!=t '- kunı.5 ziyan etmiş olu· 
yordıık. 

Ankara ve lzmirdo :>ctş para. 

a ı? 
EI 26 kuruştur. Bir meseleyi da: 
ha nazarı dikkate almak lfız:m: 
Bu §ehirlerin. 1stanbula naza· 
ran, hudutları dağınık d~~!ldir. 
Halbuki, Istanbulda uzak bir 
yere c;ıkan müşteri, ~raya götü. 
rüldüğü takdirde, taıtsi bo.<S dö· 
necek; bu yüzden hem benzini 
bitirmiş, hem de zarar etm!ş 
olacaktır ki bunu, mal sahibile 
şoför ödemek mecburiyetinde 
kalaeakt!r. 

Bu mahzur, otomobillerin gün 
de dört şi§e benzin aldıkları 
zaman varit değildi. B:ıhassa, 
günün erken saatlerinde "ben· 
zinim yok!,, 18.fı sudwı bir ba. 
hane oluyordu. Lakin, bir tak· 
!linin istihkak mikdarı 3 §işeye 
injnce, vaziyet ".leğtşti. 

Ufak bir hesap yapalrm: 
Üç şişe benzin ile 75 ilomet

re ç:al!Şılabiliyor. Umumiyet iti. 
barile kilometre başına 15 ku· 
ruııtan hesap ~örülüyor ki 1125 
kuru~ eder. Bunun 15 kilomet· 
resinin boş gidildiğini kabul e. 
delim; yekun 9 liraya iner. YUr 
de 20 §Oförün ha!tkıdır. 376 ku· 
ruş üç şişe benzinin, 100 kuruş 
da. yağın parasıd·r. Geriye. an. 
cak 242 kuruş kalmaktadır. 

Ben, kilometre başına 17 ıru· 
ru§tan hesap görüyorum. Bo3 
dönüldüğünü kabul etmezsem 
dahi, elime, bir günlük hasılat· 
tan yalnız beş lirn. isabet ede. 
ccktir. Bu paradan garaj kira· 
smı, vergiyi, müstahde:nin üc· 
retlerini, lastik bedelim. otoma. 
bilin amortismamm, y~dek par· 
ç~ bedellerini nasıl c;ıkutayım 
ve nasıl geçineyim? .. 

Şimdi, bir de şoförlerin vazi· 
yetini dü§ünelim: 1ki, üç uzak 
yer mU11terisini ta.,ıdığı ve ~~ 
döndüğü takdird~ he~ benzım 
kalmıya.cak, hem de mal sahibi. 
ne karşı cebinden para eklemek 
gibi bir vaziyet ile karşılaşa· 
caktır. 

Binaenaleyh, yapılacak iş şu • 
dur: Mevcut tarifeyi. bir fen 
he\'ctin.in müsbet hesaplara da. 
yanan raporuna müsteniden de· 
ğiştirmek. 

Bu ynp•lmad·ğı takdir.:fo, bü· 
tün arabalarımızı garajlara çek. 
mek ve bir müddet sonra. da 
hepsini hurda demir fiyatına 
satmak mccburiyetin.:lc kı:ı.l:ıra: 
- 1 gız.,. 

Belediye, bu hu3LLSta. acaba 
ne düşünüyor ve nasıl bir karar 
verecek? Bugün bu mevzu ile 
meşgul olar:ık bclerliycr.in ınü· 
talea ve ka."<lrlarım da yarın 
yaz:n~ğa. çalışaca~. 

ayan ak ulenin 
teberruu 

(Bal! tarafı l ncl•le) 
tamirat da y:ıpılar.~ktır. Böyle· 
ce tebemıun kıymeti 30 bin Ji· 
rayi .b.ulınaktadır. 
Diğ~r taraftan, merhum Ata. 

türkü:ı 1919 da Samsun:ı. c:ıktık· 
ları z:ırr,an ikamet et~ikleri ve 
içinde vatan:.n kurtuluşunu ha· 
zırladıkları tarihi bina Samsun. 

" ıuıar tarafından Atatürke hedi· 
re edilmişti. Bu bina Atatür 
kün vefatı üzerine hemşireleri 
Bayan Makbuleyc intika1 ctmifŞ 
bulunuyordu. 

Bugün altı kütüpha=ıe ve üstü 
de Pa.rti merkezi olarak kulla. 
nılan ve 80 bin lira kıymetinde 
olduğu tahmin edilen bu binayı 
da Bayan Makbule aynı ~ekilde 
K z laya teberru etmiştir. 

Bu bina.da Atatürkün yattık" 
lan ve çal·şt kları iki oda, kur· 
tuluş tarihinin ilk günlerinin öL 
mez birer aahit ve hatırası ola· 
rak aynen muhafaza edilmekte. 
ve Türk gen<'Jiği tarafından dai· 
ma hiirınet ve hayranlıkla ziya. 
ret edilmektedir. 

Bu iki tebemıa ait noter mua.· 
melesi diin vali Lütfi J{1rdann 
da ha.zır bufondu !u bir toplan· 
tıda ikmal edilmiştir. 

Btt sabah Kadtl{öyün-:leki e. 
vinde kendisini ziyaret eden bir 
muharririmiz. rabats·z bulundu· 
ğu iGin Bayan Makbule ile gö· 
rücem~miı:;, ancak mumaileyha 
b;!vas~a. bunun biiyük bir mem. 
leht hizmeti ıtibi teHi.kkisin;n 
dohn olmadıi7mı, yanılan ir.ıin 
nariz bir varclnn ve vazife oldu· 
ğunu bildirmimir. 

Z \ YI - 31/30778 numnrıılı lkrunct 
vesll:nmı r.:ty1 ettim. rmı ini tıkP. 
racn~do.n eskisinin bt\lımU yolttur. 

Ferik!Sy nanıtıuıe c:ıd1m Lnlıı~ln 
sokıık No. 101 H.trlsto Maryog!ç; 

Nakil vas talarına za 
sabahtan itibar n başl~ 

Asker ailelerine yapılacak yar. I ve bu şeraiti ha.İZ ol:~ 
dan karıiıhğım temln etmek Uze • tecil senesi içL.ı 5 11 
re hazırlanan kanunda mevcut tır. i 
milkellefiyetlcrden uehrlmizde tat s LJ 
b'k olunacaklarını tcsbit eden pro ""' 
je şehir meclislnln fevkalade top o~~,. 
lant:sında tasvip edilmiş ve pro .. 11 dl! nJ 
jenin tatbikına. bu sabahtan iti.. t~bıım,ı, 1 baren başlanmıştır. ~ -~ 

Elektrik fintlaruıa kilo:-at ~ • Londnı. 5 (R.-ıd)·o, ~ 
şına yapılan zam, elektrik lsti.h. ' Diln gece >.et 
saliitı aylık muayyen mliddete gö ~,lfide) - OO:Uen So\1 

h ... ,ldiğine nazaran Ey • .ıtovadıı. ncşn: re esap ew tcbr ~. 
lf1lden 4 günlük istihlakM idarece ~gı: . _ cephede 
ta ·i olunarak umumi rakamdan Diln bütun satı ~ n 1 d •-iQt.Jr. .., t 
tenztı edildikten sonra alınacak - er evam ewn "'. uıtıtlr .J) 
tır düşman tnyyııresı ... ,..,~ti 

• · • 28 ,,w ~I 
Havngazinde metre mikfillma tir. Zayıaım:rdı:nı:ın tJ (iP 

yapılan 20 paralık zam da ayni . Rus bom bir Alnlnıı v 
5P.kilde tatbik olunacaktır. 1:• ~t~ 0t;Jnl.Şıerdil' 6 

.Mezbaha rüsum undan alınacak fılesıne h?cnın · ·ıe ııb' iP 
yUzdc 50 zam b~z has::latı, soğuk man. ~nklıye ge;nısı (liğer ~ 
bava depolan kirası ve et nakli.. ge~ı ~batmlın ~ğrı>·llı9 
ye Ucreti tahsil olunacaktır. ele agır hasara , 

Konturat resminden alma.cak oturmuştur. rı5 
ytlzde 50 zam için noterlere ve K ı ı:J O 
belediye şubelerine tebligat yn .. r a a;1 .aetl' 
pılnuştır. 500 liraya kadar olan seaa 
konturat mukavelelerinden şimdi. a miral .. a 
ye kadar alınan 20 paralık res~ f:er el iJ111 JI 
yarından itibaren 30 ve daha yük "I et' 
sek mukavelelerden almn1! 40 pa.. zl aıet f ·rf1 
ralık resim 60 paraya iblağ olu • _.. ~ 
ruı.caktır. Hal ve telllll:i.ye re!m.i de Sofya, 5 (A. J\.) <10rwı1 
ayni şekilde yUzde 50 zamla tah· evvelki gUn Alın;rl ~eli 
sil olunacaktır. ba!;lkumandanl. R <'lC f.1)" 

Sincmn., tiyatro ve konser bl • ve şcref:ne bir 6ı;uıun":':"' 
!etlerine yap:Ian yüzde on zam mişUr. Ziyafette ~e cıY., 
bi:etler:n üzerine soğuk damga l. kU. harbiye nazırı nıu' lı 
ıe i5aret edilecektir. Yüzde onlc.r ço'k şaluıiyctler 11 

1 müdafaa vergisi de dahil olduğu tardır. h'lf ~ 
halde biletlerin bugünkü fiatları • b ŞO J, 
üzerinden hesap olunacaktır_ ıran azı ., ıa~ 

Harç vapurları mUste;;na ol .. " 'ıs p 
mak üzere deniz ve kara vesai .. tahı·ıyesı"nl . JJ'. 
tinin birinci mevki bllet ücretle.. ~ rl") 
rine ı kuruş zam yapılmıştır. Bu (Jın.Ş tatt'f\ 
zamlarda blletier Uzer!ne Jşaret G 

1 
• hall<IIl ~~ 

olunaca.ktır. ece en ·ıeriJldctl ;~ 
Otobüs biletlerine Yıtllı!an zam dan sonra. e~a.)tl #") 

lar otobüs R.hiplerinden, sata • ~1 ba·tı"b!U"eı:ı ~ 
cakfarı bilet mlktnrmdan peşi.nen bugUndeıı 1 

Wısil olunncnktrr. txr. g"'rl~ 
Aynca askerlik müke~lcfiyeti Hu··cuma u ~ 

~anununun 63 • G4 ve ihtiyat zn- ~il 
bitleri kanununun 25 inci madde. 
teri mucibince tcc'l edilenler..n amerı·kan tor 
listeleri kaymakamlıklar tarafın .. 1 ~ j 
dan askerlik şubelerinden istene• (6:1' t1 i~~ 
cekttr. Bu listeler tahakkuk ve btm'!mınkta oıduklıı ~ 
tahs!l şubelerine tevdi edilecek görmek mUnıldlrı 0 1 

SATI R L AR 

Sabıka n1eselesi 
(&,ı tarafı 1 nclde) 

btri, ' -a!rtiyle nasılsa bir suç iş.o 
le~, CC'!llSIDI çclanis, lınpi.sha
Detlea ~ıkmı~ ntanıl:ıştnrm i~ bu. 
lnma.dt.<brraı söylcmi5. Scb~p o
larak da fıWlU gösterm1~: .. Çön• 
kU, • dem·~, nlellısul halikmcl:ı. 
truıWkat ya,ılıır..h werc isti<lası 
polise havale cciflnce, yinni &e
ne en·c~ suçu bir s:ıbılaı. ola. 
rak göstcrl!mc!.-tc ve biıuıeticc 
vata-da:; ııc n·m resmi, De r esmi, 
Do lıusu:I bir mii ~ etle 13 te
min elen:.cmclttedlr. llattü scr
ma~icsila bir dültlWı bile açamı-
yor! •• 

Görtfüyor ki böyle bir StJtlu 
ömrünün sonuna. kadar sabıkalı 
d:ınıgn.sı ~ mak mecburlyctlnde 
kalıyor. 

Di>;l;: b·r cez:ıyı han~ kanon 
ve h:ıngi ''cda."l kabul edeıplir! 

Bn haklı §f]myeti öne siir@in 
cc::niye' ten btrdiği ~ büyük bir 
~ey dei:ril, zaten k:ınonon habul 
c1t:jfcli:. O: "Sufar oo be5 e
ao sabılı:ı s:ı.yı1sm ı Ylnn ~ene 
evvel nasılsa bir ~ iş.iyen, ö:n. 
rünün nnun::ı. lmdar bun!l omuz.. 
larınd.ı ta5mıa."ın. Suçundan 
sonra on b~ş srnc cemiyet i~in• 
de d:ungn.lı gezmcslno ve bir iş 
sniıibl olrun:un:ısm:ı. rağmen ;-e
nlden bir suç işlemeyen ı l:ı.hı 

hal etmiş yılam:ız mıf,, diyor. 
CJziın bUdJ~-iınizc güre, ka.nn.ıı 

b.tll trof;l:ı bir ik"ncisl i~lcıı
m · :rı m.l<clircle 15 - e oma 
s:ı bıka sayına.maktadır. 
Diğcr u~lnbınn sabıkala.n da 

muhtelif müddetlere b:ığl:uup 

tcsblt cdı'lml~..Ir. 
Da , Ltayctlnde haldıy -
, demclc zabıta.da bu l~ balam 

kısmın, WulOIUlll b:o kaydını göz 
önüne nlms-..ınnsx veya lrli~ük b·r 
d i kltntsizliği )"fu:lindcn ldmbilll' 
n"' ·adar \':lt.:ın~ muta:arnr ol. 
mnstnr. 

"Ylll Vııll LUt:fl Jiırdarm, bu 
m"' cın mcrlnde tlt1z dıı.vrnn.nt3 

lmlrllmtcn fcydafi 0 1 zn.-
tcn mnztnrlp olıuılnrın, ıstırapb
rını hafifletcceldJr. 

ıı.. 

mL,lcrdir. ııııcı.:ı:ıııı' ~ 
Resml tebl!t· !"IXJed G• 

doğru olarak bUdi·eıctcc!lf ~ 
nı de tasrih etnı.crxı ıı.IJ ~,, 
giden bütün ~ı:ne~ ~,, 
rinln, bUtlln ışıl'J ıı.W ,~,.. 

aurctıle bıırı> zaı:ıaıı~11 hareket etmekte ytıJ t> 11' 
Bu gcmllıorin ~1~ , 

bah!r dinleme 

"'hhozdi•1''- dd8 ı 
Leningra 6~ı defli muh~~~:. 

( /1 f..) ·~Jl l..onılrn, 5 • dctı'l• 

!6zcUsü ı:..ozofsıd ıP'ı.ı; ~ 
- Almantarıtl .,~ 

}!.P" 
rmıı girdikleri tJt. 6ıt ?"'l 
masaldır. ~uhıı.re ·ıı.1' o'%. ~ 
lan önUnde cerC)orod • r'. 
nın,.....ad Ue No'\'g _.,, ~ 

o· dCV'...,- t 
bir mub:ıretıe ıctd" 
ıar 1§!!111 etUfl ~eri 
için takvlye kU" 

1
.,... J. 

bur kaiıyorJ..at'• t ~C. ~ 
Odcs:ıda vazi,C) .,.... .. ~~ 
Londrıı, IS (A~ fP'._iJ lı 

zetetertnden bl crP'~ ~ 
Ruslılr nıerkCZ ·e.~ ~ ~ 
metre ncrlleınlŞ• ıı ~ 
aım.şardır. ~ıı!Jlc .Al' 
Almanlar klŞ h i'tıı?'~ 

-.-;,,,~~oı 
Hindist~,ıfP' 
mane11'11~.c 

) / .Mf~,,J 
Londra, 5 (ı\-!; ıt r f.Y.A 

tc·; 'A(JI 
m;;redilen b.r c1 c?::.... ~ 
rinden H blri?l ıt 
etmeit uzerc ~~ ~ 
ruz bir fsti!AY11 t< .,e '1P ./J 
rallın yapıtşctlcr t' ~ç: P'J 
ba§lt~ tııtı..ı::ıl ,r e$P_~~ J? 

Bu mn.n~\-rııl cı:ı ~ li 
bir ıstn~ ı.arŞ~ e~v .d 
km nııstl harclt ııtttıf' ~ j 
taıtmat vcrltcc pııJ J , 

7..A:ı"İ - ~ ı?"'~ı!J?o 
ıngu erat~ 1 e'f ~ 
terhis tez:ıcer::, 
alacağımdall 



pek sarhoştun! 
Diyerek,Rüstemin kapısın 

darı seslenmeğe lıtaşJamıştı. 
Rüstem derhal bahçeye 

indi: 
- Gel bakalım, dedi, ko

nuşalım biraz. Akşam düğün 
nasıl geçti? 

Halil, Rüıtemin Martayı 
sevdiğini bildiği için kapalı 
konuşuyor ve: 

- Bırak §U düğ::n lafını 
diyordu, baıka şey konuşa -
lım. 

Halil gözüyle etrafında 
Gülbeyazı araştırıyor, göre • 
mi yordu. 

Gülbeyaz evin ıçinde bir 
gölge gibi dolatıye ... , Halile 
görünmemek için ıaklanı • 
yordu. 

Nihayet Rüstemin: 
- Bize terhe\ getir, Gül • 

beyaz! 
Diye bağırmaıı, Tuna yıl-

iş/ i Yı / dı z_ I 
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dızını zaruri olarak meydana 
çıkarmıştı. 

Gülbeyaz, biraz sonra tep 
ıi içinde iki bardak şerbetle 
beraber bahçeye indi ve Ha. 
lile: 

- Hoş geldiniz .. 
Dedi, §erbeti ılk önce Ha. 

lile uzattı. 
Halil süzgün bir bakışla 

Gülbeyaza gülümsedi •. ter -
beti aldı: 

- Kocan, ak,am çok içti. 
Ben olmasaydın, bir köşede 
sızıp kalacaktı, dedi. I 

Gülbeyaz cidd; hir tavır. 

la: 
- Allah sizden razı olsun. 
Diye cevap verdi. 
Gülbeyazm ba§t örtülüy • 

lüydü. Macar dilberi ikinci 
terbet bardağını Rüsteme 
verdi. 

- Arkadaşın seni düşün. 
müş.• Belliki, biribil'inizle can 
dan aevi~iyorsunuz. 
Rüıtem baımı Hllac:lı: 
- Ben Halili kardeıimden 

fazla severim. Geliholuda o. 
nunla yıllarca kardeş gibi ge 

çindik. Ne yazık ki, çok ya. 
kında gene Geliboiuya döne. 
cek.. 

Halil: 
- Gelibo!uya d<5nmek is. 

temiyorum ama, Sancak be. 
yinden ge'Lirdiğim arizaya 
veziriaznm cevap verdi. Onu 
kendi elimle götürmeğe meo 
burum. 

Dedi. Bunları ~öylerken 
Halilin sesinde manalı bir 
ihtizaz vardı. Rüs'~fm birden 
bire arlmdaşmdar ~üphelen
di .• hailn.' beğemııerli .. gözle. 
rinin içinde fena maksatla • 
rrn izini sezer gibi cldu. 

- Haniya ilk gcJdiğin za. 
man Geliboluda çok mesut 
olduğunu söylemi~tin ! hatta 
orada hir yavuk!Lmdan da 
bahaetmittin.. timdi neden 
Edimeden dönmek iıtemiycw 
sun? 

Halil göziinün uc.uyla Gül 

beyaza bakarak, Rüsteme ce. 
vap verdi: 

- Bur3da bir aşiıfteye tu. 
tuldum. Buradaki Gelibolu • 
dakinden daha bat.kın çıktı. 
Beni Edirneye İbiigladı. Vezi
riazamın mek•Lubur-u götür • 
dükten sonra tekrar Edime. 
ye dönmeğe çahş.:ıcRğım . 

Rüstem tereddüde sordu: 
- Buraya seni bağlayan 

aşüfte ile konuşup anla§tm 
mı? 

- Hayır. Onu sadecede 
seviyorum. Bir kerı: öpmek 
istedim. Benden kaçtı. Onu 
delice seviyo:um. 

Rüstem burnunc!an ıolu • 
yordu. Kan tepesit:c Çl~~
ğa başlamıştı. Ac:J. ıa Halıhn 
sevdiği ve öpmek ur·tediği iııla 
aıüfte kimdi? 

Rüstem bum.ı aniama'k il. 
tedi · 
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Devirlerde Baya ve BUyacaıer Eski 

Çıngırak ı 1-Iocanın hatıraları 
Biiy .ik Röpoıtaj Serisı: -1- Röportajı yapan Rami Yavuz İLE 

H:>calar saltanat·mn mutlakı 1 yacak. Gel gelelim oğlana me. , 
yeti:! hüküm sürdüğü (Osman- ram anlatamıyorum ki ... 
lı) devrinde Türk içtimaiyatını Sonra. sesine yalvarış ahengı 
zehi:'liyen; cemiyetin temeli ve verdı, ilave etti: 
~ekirdeği ol:ın (aile) yi meta· - .Ne olw· bir defa da sen 
fizik ma yette mevhum kud. söylesen .. Belki seni dinler de 
ret telfık \ eriyle tehdit eden (peki) der .. Sevaptır evladım. 
mcn'Jaı tamamen hayalden Hayırlı bir işe delfilet ediver
ibar ~t bir çok okurun usullCTi sen! .. 
ara :nda büvuye verilen ehem· Yaşlı kadınların kanaatlerini 
miy ,t çok b'iyüı-tü. sarsmak, onları inandıklarından 

Tıpkı ıphdai ce>miyetlerde, çevirmek çok müskül bir kcyfi-
Afrıkanın vahşi ormanlarında yettir. Bunu biliyordum. Ka•Jı· 
yaşaran klan ve kal-ile teşkila- nm ısrarı karşısında da vaziye. 
tında olduğu g:bi o devirlerde tim nazikleşiyordu: 
büyücüye atfolunan keramet - Ben böyle şey yapamam! 
derC'cesuı.d 'tı ihtiram da ayrı Desem, yaşlı akrabamızı gü· 
bir imtiyaz ,.eklinde görülüyor· cendirecektim. Halbuki (nefes), 
du. (biiyü), (hüddam) gibi üfürük 

B.lhassa gönlil iı;:lerinde çes;t. serisinin metafızik tesirlerini 
1i d:ılavcrelere alet .olan bu benim kadar gülünç bulan Mu· 
me' hum kudret telakk•.:i, zaten hittine de annesinin tavsiyesine 
pamuk ipliği sağlamlığında bir riayet etmesini söyliyemezdim .. 
rabıtayla kurulan aile oca~ını İşi kestirme bir atktışla tatlıya 
yılrn kocaları eşsiz. yn vruları ba,ğlamak istedim, karşnndı 
anar • babasız bırakır. bir çok müsterham bir yüz ifade.siyle 
içtir t facialara sebep olur, bekliyen ihtiyar akrabama sor. 
baz ' .re de yüzlerce kil'-lilik ta· dum: 
raft:.r kafilelerini cinayetlere - Bu hocarun nefesi çok kuv-
sevk "r, kanlı vakalar mahal- vetli mi? 
le mu'•"' heleri meydana geti· Kadın başını salladı: 
rirdi. - 1 •e diyorsun evHldım .. Es· 

er r. ıyetten t-0nra modern kiden evinin kapısı mahşer gi. 
Tür·, ın ahının feyizli eliyle biydi. Sade lstanbulun dört u· 
tar; n · edilen büyü ve bil. cundan değil. memleketin dört 
yüc • .ıkü materyalist ruh bucağından dertliler onun kapı· 
ve 7ıhniyet karşısmda bir ma· sına akın ederdi. Zincirde bağlı 

' tc18.kkı olunduğu halde bazı gelen deliler bir nefeste iyileşir, 
ıillerin hala bu vahinıeye zincirlerini orada bırakır döner. 
.ıd•~mı gazetelerin gundelik !erdi. Selamünkavlene uğramış 
ıtn vukuat· arasında tek, kötürümler, sırtta ~elirler, yürü 

k r 0 tlanan vakalardan anJı- yerek avdet ıederlerdi. Hocanın, 
. vruz. koca elinde hfrpalanan tazelere, 

Büyu mevzuu, hiG şüphe yok evinden uzaklaşan çapkın er· 
,d bizlere, l""odern fikir ve te· keklere ettiği hizmet hala semt· 
1kki sahiplerıne ~öre münaka. te dillere destand\r .. 
?3SJ değil, ağıza ahn.,,ası bile Sordum: 
rtilünç, basit bir iğfal mevzu· - Bu hoca demek büyü de 
ı..ından ibarettir. Bir seneye ya- yapardı? 
.mı süren bir uğraşma netice· - Yapardı yaa .. Sade büyü 
>inde lstanbulda saltanat devrin. değil, hüdamla ne işler görmez. 
'ı.e büY'l.i tahtının otoriter sima· di. 
!arından geçinen Hoca tlyas Eski bir büyücü ile görüşmek. 
Meverdi'nin hatıralarm1 kendi hem de lstanbulun en §Öhretli 
ağzından dinliyerek olduğu gi- büyüctisiyle ka:rşılaşıp onun ha· 
bi (vakalar) çcrGevesinde aziz tıralarmı dinlemek benim için 
okuyucularımıza verirken. 00.tr ~k cazip bir mevzuydu, Acele 
la inanışın en hsrikalı örneğini ilave ettim: 
asırlarca (aile) ocaklarını teh. - Şimdi ben bir defa bu ho· 
dit ve tahrip eden mevhum kud cayı ~öreyim. Bakalım söylediği. 
retin pratik havat sahas•ndaki niz !ibi nefesi kuvvetli, ilmi faz· 
tezahiirlerivle tesbitc çalıstım. la blr adamsa .Muhittini okut· 

Acıklı. gülünç hatta feci vaka· maifa razı ooerim .. Nerede otu. 
!arın zincirlcn.mesinden ibaret ruyor bu hoca? 
olan bu ya1{larımız bü~·~yö ve 
büyücüvü tekmil iç yüzıyle ve 
en salahivettar ağızdan nakle
den Osmanlı içtimaiyatı tarihi· 
nin bir intikal sahifesini teşkil 
edecektir. R. Y. 

Büyü ve Büyücüler 
-1-

Çıngıraklı Hocayı nasıl lanı. 
dım? 

Tesadüflerin hayat üzerinde· 
ki' yapıcı ve yıkıcı tesiri herke
sin kabul ettiği hakikntlcrdeff 
!iir. 

Beni de bu asırlar artığı bii. 
yü telakkisinin en son ve en 
şöhretli adamile bir tesadüf kar 
şılW'}tırdı: Hobyarda rahatsızlı· 
ğını haber aldığım bir akrabayi 
ziyarete gitmiştim. Hastayı 
yokladım. Sinirlerinden rahatsız 
dı. Tezcc sıhhat temennilerin· 
den sonra evden ayrıl:yordum. 

Hasta aqabamın annesi beni 
kapıya kadar indirdi, selametli· 
yecekti. Eski kadınların kapı 
arka~ı sohbetleri ma!Om. Bizım 
ev halkına selUmların tekrarla. 
ruşiylc başlayan bu sohbet, be· 
ni on dakika 1'adar ayak üzeri 
baş sallatmağa mahkfun eder· 
ken ihtiyar kadıncağız söz ara· 
sındrı. dertli dertli icini <:ekti, 
başını salladı, söylendi: 

- Hekime, ilaca avuı; dolusu 
para döktüm evladım.. J. .. akat 
bir tesirini göremedik.. fmc 
Muhittin tam bir bu<;uk aydır 
scrk: döşek yatıyor. Kaç defa 
yalvardım, yakardım. söz din. 
lctcmedim.. Şurada, Horhorda 
c~ki hocalardan bir Çıngıraklı 
Hafız var. Hüddam (•) sahibi, 
kerli. ferli alim bir adam. Nefe· 
si de b"<'ak gibi ke>skin. her der
de birebirdir Muhittini bir 
t.fefa nefes etse. bir şeyi kaim!' 

( • ) 11ı'lddam: E.,; ulC1C 'lf1'1til· 
lf! ve neft.'l snhibi hoc~tarm 
cinlerden. ~terden kc•'!lilcri. 
ne hizmet-!' m.;;n.ur (JÖ.,.Tmme~ 
iı~ hicm 'ki.il l;a/Üı88:1w d~ı-
m. R. Y. 

, Türkiyenin 
parolası 

c Baş ta.rafı s ün<"u<le> 
İşte Türkiyenin parolası şu_ 

dur: 
·"Kahramanlık ve ihtiyat .. " 
Reisicumhurun orduva göndl'i 

diği telgrafta da gene bu iki 
nokta görülüyor. Filh ... kika bu 
telgrafın ilk eümlc~i millet ı<:İn 
asıl teminatın ordu olduğu hak· 
kındaki cümle, Türkiye)'C miite. 
madiyen verilen Ve:' emniyetten 
ziyade haksızlıklar doğurabile. 
cek olan teminata doğnıt:an doğ· 
ruya bir telmih olarak telakki e· 
dilmektedir. Bu cümle ihtiyatı 

tazammun ediyorsa telgrafın he. 
yeti umumiyesi de. sulhu ko. 
rumak ic;in sarf edilmekte olan 
gayretler akim kaldığı takdırde 
milletin kahramanl·ğına mUra· 
caat olunaacğrnı ifade ediyor. 

:3u telgrafta bizzat Reisicum· 
hunın da işaret ctti"'i ~ibi. J"eçen 
hafta sulhu korPmak yolunda 
Anknra ~ikfımdi muazzam ~av. 
retler sa~etti. Hctırlardadır ki 
Rei~icumhur biribiri ard•n<lan 
ln<riliz ve Alman büyük elçileriv. 
ic gbrüştii. Her iki büyük eldnin 
hcİ.riciye vekilı ile de uzun uza· 
dıya konuştukları malümdur. Bu 
suretle Türk hükOmeti iki tara· 
fın hakiki niyetlerini öğrenmiş 
oldu. Fakat her ~ey olup bitmiş 
değildir .• 11. Von Papen Ankara. 
da iki gün kaldıktan sonra tek. 
rar Jstanbula dönmüş ve Alman· 
vaya hareket etmiştir, Orada M. 
Bitlerle görüşecektir. Diğer ta· 
raftan lngilterenin de tran mPse. 
lesiyle <;ok rrıeSf!ul bulunduğun_ 
dan daha bir mtid-1 t her hangi 
bir tesebbüste bulunacağı zanne· 
dilemez. 

Binae!1::ı.levh. Anka ada büvük 
bir lrnrc:rs·~I 1< hav:ısı devam et· 
m"l:tr-dir. r :f1illet bunu biliyor ve 
ta."l"""?lyle ith•ırt E'tti<fi fo:;~fi et. 
r:ı.fciga sc-.·kit:ıbii ile nnsrkı top. 
!anıyor. 

İhtiyar akrabam muteriz 
bir tavır takındı: 

- Sen gider konuşursan gel· 
mez evladrm.. Zaten 18 senedir ı 
bu işi bıraktı. Biz el altından 
haber gönderip rica ile belki ge· 
tirtiriz! 

maziye sahip olduğu ilk bakış. 
ta anlaşılan bu kö'hne evin ses· 
sizliğini kamçılıyor .. Epey bek· 
!edikten sonra taşlar ürerinde 
hareket eden bir nalının tıkırtı. 
sı kulaklarımıza geliyor.. Ağır 
hareketlerle aralanan kapıdan 
çetrefil bir dille sorulan sualin 
karşısındayız: 

- Ben; hocanın kendisini gör. 
miyeceğim. EtrJtan sorup öğ· 
reneceğim.. Sen bana onun ad· 
resini söyle; akrabam fazla rs. 
rar etmedi .. Adresi verdi: .. Mat 
baaya döndüm. Biraz sonra da 
fotoğrafçı ile Horhorun yolunu 
tuttum. 

·~· Arsaların orta~ında, harap, 
ahşap bir evin kapısını çalıyo· 
ruz .. Tolonağın derinden akse· 
den toık sesi, en az bir asırlık 

- Kimi istiyorsunuz?. 
- Ç:n.gırakh hoca efendiyi 

göreceğiz .. 
Biraz sertçe talaffuz edilen 

bu cümlemiz kapıyı açan buru· 
şuk yüzlü Arab bacryı ku§kula.n· 
dırıyor .. Bir tereddlit durakla. 
masının arkasından karşılık ve· 
riyor: 

(Devamı var) 
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At yarışları 
Bu haftaki koşulara gireceka atlar 

müsavi kuvvette olduğundan, 
sürpriz beklenebilir ... 

At y~larınm dokuzuncu 
hafta koşuları pazar günü Veli· 
efendide yapılacakt:rr. Bu hafta.
ki koşulara az at kaydedilmesine 
rağmen, kuvvetlerin aşağı yuka . 
rı müsavi olması koşulardaki he. 
yecanı arttırıcı mahiyettedir. 

Bilindiği gibi son iki haftanın 
koşulari vilayet idarei hususiye· 
si tarafından tertip edilmiştir. 
Bu koşuların tahsisatı. Valimiz 
Doktor Lütfi Kırdar'ın himme
tiyle bu sene vilayet bütçesine 
konmuştur. Gelecek sene de aynı 
himmeti sayın Valimizden bek
ler ve İstanbul at severleri namı. 
na şimdiden teşekkürü kendisine 
"bir borç biliriz. 

& haftaki koşularda müşte. 
rek bahis üzerinde ufak bir deği
şiklik yapılmış ve Uç yerine iki 
itııili bahis konmuştur. Gene es
ki Gifte ve bir üçlü bahis vardır: 

İkili bahisler 3 ve 5 inci ko-
1tılarda, çifte bahisler 2 _ 3; 4 _ 5 
?fıci koşular üzerinde, üçlü bahis 
3 • 4 · 5 inci koşular üzerinde· 
dir. 

Bu haftaki koşuların mesafe. 
leri ve kaydedilen atlar şunlar. 
dır: 

B!RJNCl KOŞU 
(Bozkurt koşusu) 

o~ yaş·ndaki yerli yarım kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara mab 
sus. Mesafesi 1400 .. 

1 - 1/mıcs (Sııat /{arn.o.<mıan) 
Siklet: 58 •. 

! - Delikanlı (Tr.ufik Ali çı· 
nar) Siklet: 55 

İKİNCi KOŞU 
(Bahariye koşusıı) 

O c; yaşındaki saf kar. Arap er
kek ve dı~i taylara mahsus .. Me. 
snfesi 1200 .. 

1 - Kııru.ş (ŞC1ıket fürgiW 
Sil;lel: 53 •• 

f - Siilc-ı(k (Sedat Börtcçcnc) 
Sildrıt: 5S •• 

3 - Melike (Prcn.cı 1/alim) 
Siklet: 51,5 .. 

4 - Pardon (Fahri 
Siklet: 5~,5 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
(Handikap) 

Atlı) 

Dört ve daha yukarı yaşta yer. 
li yarnn kan İngiliz at ve kıs· 
raklara mahsus. Mesafesi: 2200. 

1 - Poyraz (Prens Halim) 
Siklet: 68 

! - Oessur (Talat Atcan) 
Siklet: 55 

S - Olga (M. Çelebi) 
Siklet: 58 •• 

~ 4 ~ 
~~. 

·"~~~~ 
~~ 

....... ııımıı~ ~' 

BEŞtNct KOŞU 
(Centilmen) 

ÜQ ve daha yukarı ya~ta yerli 
saf kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsus,. Mesafesi 1800. 

1 - Ozdemir ( A . Atman) 
Siklet: 68 •• Binicisi Ôzdemir 

2 - Roi (S. Karaosman) Sik
let: 6! .. Binicisi Dr >Seferof,. 

~ - Mimcza (H. Eray) Sik. 
/et: 60.5. Bitıicisi Sedat Evrenos. 

4 - Yetiş (A, AyMgöz) Sik
let: 60,5 .• Binicisi Sait Alason •• 

Fuar fut bol 
m "sabakaları 
İstanbul takımı 
maçlara iş ' irak 

etmiyor 
b.ınir, 4 (Jlusn İ) - I<'unt fu 1• 

bol müsabakalarının fiks! ürli bu • 
glın hazırlanmıştır. fstnnbuJ böl. 
gesi Beşiktaş takmıından oyuncu 
nlamadığ: icin maçlara lstirnk et. 
memektedir. 

Müsabakalar Ankara, tzmJr, ve 
İçel muhtelltleri anısında yapıla
caktır. 

6 Eylülde Ankara • tçel, 7 Er
!Uldc Ankara • İzmir, 8 Eylülde 
İzmir • İçel takmılnrı karşılaşa _ 
caklnrdır. 

OÇONCO I<OŞU 
(Satış ko~ıısu) 

Pazar günü de tstanbııl iz.mir 
t Ankara. Balıkesir. Aydın ~ınta ~ 

kalnrının rPkortmen atletleri kar 
şıla acn.klnl'dır. 

iki y~·ndakı safkan İngiliz 
erkek ve dişı taylara mahsus .. 

Fuar tenis müsnbakaJarına dn 
ktillür parkta başlanmıştır. 

Mesafesı 1200.. 2 0 1 
1 - ~e,;:~:~ ftsım Ç1rpat1) l~~;;R; ;:;;~ 
! - Bomba ( S vıt KaraosnıanJ ~r'at w P!mntvet ı 

Siklet·: .'56 1 ' .! _ Yavuz (K. Yıkılmaz) MUrucaat yeri: AksarııJ liarakoı 1 
Siklet•: 56 ka~rnmdıı Husus Oulrt 

-------ı 

. . . 
'· l. ; ·ı. 

KIZILAV C. UMUMi MERKEZiHP 
Pirinç ana, Sebze ana aııaaG_.-

Pir.ne; unu ı; 10.000 Kilo 
Sebze unu : 
Bezejye unu 5.000 ,. 
Korn!lo- 5.000 .. 
Me::cimek unu: 5.000 ,. 
Yulaf unu 5.000 .,. ~~ 
Patates unu : 5.000 ,, ~ 1" ... 

Blrer kiloluk torba veya kutularda olmak Uzere yUkarrda D1 4,~_,, 
rinc; ve sebze unu &ılın aunacaklır. Tesllm yeri tstanbuld" t ısV'....ıı 
dır. Tallplerlıı teslim tarlhleri!a eL son flyatıarmı bl.rel' palC~1 
hirlfüte 8 Ey!Ql tarihine kadıı:- Ankarada Ycnlşehirde g 
Merkezine g5-cdt'rmeleri. 

1 
.f" 

Not: \1) ~~kt.ann be§to biri :ni::betinde ve her c.ın.steıı aft 

1 üzere teklifler l!abıl edilir. 
(2) 1elgrafı:: teklif kabul edilir: 

İstanbul Belediyesi ilanları ~ 
Sarıyerin t:ııtUnde Kllyos yot•.uıd.akl hall arazi kısnııl~t ~~ 

karma~< Uzere ta, ocaklan ntzamnıımeaine göre tccdldell ~ rUI"" ... 
bulunulmuştur. Sahlpı:'z hali arv.zı olan mezkOr mabaııer ıaııtll~ı 
yen ba'ka talip \,ulunduğu takdi.rdo bir hafta zar!mda ~ (fi"'. 

Riyasetine istida ile ınUracaat etmeleri lUzumu llAn oıunut'· 

istanbul 
31122 

arsa. ı60 
52301/2038 i"eı.c& d.? TcvkficaZ..ı:- .Mab. Ktreçıuuıo S0

· 

E: 10 Y.: 12 kil.gi r o.1lkkA.ııın 12/t ıııssesl. 
1

56 
152301/730 Beyoğlu eski Kamcrl:atun yeni çukur }.Jab. 

Elcni yeni Çakma.< SC'. E: ve Y: 3 No. lJ 

evin 4/64 hissesi. 
1
00 

5511'0/2372 KaragUmrUk Atika:lpaşa Mab. YeşUC(ldirel< 
~o C>IJ No, h 150 M:? arsa. z40 

75/6320 F.dlrnekap. Avcıbcy Mah • TUrbc So. g: !). 

Ye: 7 No. lı 160 M'2 arsa. ~n 
'O 20" 

5115lı25"tl 3cyoğlunda BUlbUI :Mah. Vişne So. 6 ~ · 
l ı 26 2S M2 arsa. gl11'ı1 ~ 

Yukarıda yazılı 1:a:;rimenkulll': 10-9-941 çarşan1bS '/f. '"" 

Milli Eın!Ak MUdUrıllğllLde mUte~ckkll komisyonda ayrı 6~,;eır 
ma lıe sntıl!l.caktır F~.zlıt tzaJ:ıat iCL:ı Milli EmlAk t uncıl 
cut. C7~20) 

De vle t 
._ __________________________________ .~el 

.!'er-· d11' 
Mı.ııammcn bt<ıcJı 117118 Oı •ira olan 17 kalem çanı dil 1 

pazartesi gtlnU saat l 5,3C da kdl ;ı!. zarf usulll ile Mti<at8 ~ı 1 
ela saı.ın alınacaktır. teıı'I ı 

Bu işe trirmı>k Lstey<:nlerln • H ::44 ı liralık muvai<I<at 1 ı• ~ 
nurıun ta. '.l <ttl~ı vcrlkaları ve td•liflerlnf a~'Dı ı;UJI ~ 
komisyon reisliğine ~·ermeleri lAı.ımdır. ydtı~~ 

Şdrlnameıer lCO kuruşa Ank:ııa Eskl§eb!r vr f{a 
de satılacaktır. 17613) 

5.9.1941 
12.ııs Ol un 

hantları 

12.4.'l .\janı; 

ı s.ı)O l'lyu!!a 

t-arlula ı 

t3.S<i f{a rışık 

rroıtram 

ıs.o:• l\l ııhteıır 

prkılar 

111. ıo , vl.ıı g 
kuartctı 

19.0C Konuı;ma 

<1ktısat 
Saati ) 

19.Ir· .·vıng 

19.8" .\jan!I 
• l9.4.'.: KlMlk 

Türk 
müı.ığl 

~O.ili ltadyo 

gazetesi 
.!O. tı) Karışık 

~arlolar 

.!1.CM) lirııat 
Tnk,·lm l 

.?J,10 :CemsU 

kııartert orkest rld• -· -----· J 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünde'!.· dıırl ;,; 

2~. V. 941 sal glinU saat 14 dt tstanbuıda :N'ntıa wcl orf' 
l:onılsyonu oılasınctu i'l1.'5 lira ke~ • bedelli KadıkÖY 1 e-' 
tadllı'ıt ve tnm,rnt !~1,.rl açık eo<.,ıl:meye konuıınuştursl ye, ~,edP' 

Mukavde, ekstltm.;, b:ıyınd.r ık işleri genel, bU~\I " dlP' 
lerl, prcje. keşif l•.ılllhıslle buna mUteferri dlğcJ' evre. 
oektlr f lf . ~ 

.Muvakkat temınat 5ri8 llradn. ışc tıe ~~ 
tsteklıi<.rin en az l'lr tnalı!ıUt·e "6000" liralık bil det' ıst ~'~ 

na daır idarclcrl:nde.r.. ıı1mış olduğıı vesikalara isunıı S gtııı c'ı 
ne mUmcaatıa ekslltJl'e tarihindeı1 tatil gUnleri tınrl~eıcf 
l'hllyct ve 941 yılımı. ait ticaret ooası vcsikalarıle gel 


