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Dun izmir, kurtuluş bayramını büyük ı ,..-; 
tezahürle kutlarken inönünde 

Kanatlı gençlik 
8llgünkü İnönü törenine 

lııcı116 
hazırlandı 

tllh._ . ' 8 CA.A.> - Türk Hava 
ı..-'«lllllnun i ·- ~ 
~~ 01 noou kampı yapı. 
~ır ;n törene hazırlanmak· 
'ıııd~ ~ınpın çalışma meyda. 
~il \aPlanöıııer birbirini ta.ki. 
lttiıı lı V'alanıyorlar. Paraşütçü. 
teııeri e~az şemsiyeleri sık sık 
:t. · l •Yor. 
'4!1.atıı . 

Cenrlık heyecan için. 

de yarınki bayrama hazırlan· 
maktadır. TayyareciJerimizin bu 
töreninde hazır bulunacak olan 
Türk basın mensupları da bu 
sabahtanberl burada bulunmak· 
tadırlar. 

(İzmirin kurtuluş bayramına 
ait haber uçüncü sayfamızda. 
dır.) 

'!'ürk münevveri 
Vazifesini 

'Y apıgor mu ? • 
8zşarıfacak vazifeler o kadar çok ve 
~- adar ağırdır ki zamanın modası ha
~n.de olan cereyanlara tabi olarak kuv-
et dağıtmaga işin tahammülü yoktur y , 
azan: Ahmet Emla Y ALMAR 
il dü 
clii. nya buhranı esnasın· 

>Tııı l'urk mi.ınevveri vazife. 

dö~ış~ rn_ıdır? Demir sıcak 
ı ı.ta cluğune ~öre, bir buhran 

lllla Yaratıcı, fikri ve içtimai 
l Q~Cntak için elbette en 

1 
la Ildır. Türk nıUnevvcri, 

~1 ~adc etmlyc ve içtimaı 
1tı fr intibah bazırlaınıya 

aı •dır? 
ııt e 

1
10P Yekun hayır demek 

>uıı11ı0 ur. Yer yer pek iyi şey. 
it ltıu~:::-· Bır kısım Halkevle

r ~•it lıf kolları pek güzel 
_h r r1~!'113lardır. Fakat umu
~ ba1t ı ve içtımai cereyan 

ruz. Bunlar; gençliği müşterek bir 
fikri hareketin etrafında tophya. 
cak vasıta değildir, ayırıcı flmil. 
!erdir. Alakaların dağılmasına, 

kuvvetlerin menfi mı.inakaşalar, 

zararlı ihtıraslarla israfa uğrama· 
sına yol aı;arfar. 

Memlekette birbirine bu kadar 
aykırı neşriyatın yer bulmasını, 
münakaşa hürriyetinin Heriledigl. 
ne ve memlekette olgunluk hasıl 
olduğuna bir delll dıye karşıla. 
mak, normal zamanlar için belki 
de caizdir. Fakat bu nevi görüş, 
buhran devirleri için pek zayıf bir 
tesellidir. 

l\Jerkezde Alınan kwnandanı 

l'on Bock 

Almanlara göre 
Neva'ya varıldı --

Leningrad tam 
bir çemb~r 
altına alındı 
Berlin. 9 (A.A.) - Alman ordu· 

ları başkumandanlığının tebliği: 
Almşn ordusunun seri fırkaları, 

hava kuvvetlerine mensup savaş 

tayyareleri teşekküllerinin miikem 
mel yardımı ile Petresburguo şar. 
kında geniş bir cephede Neva şeh· 
rine varmışlardır. 

Fevkalade bir tebliğle bildiri!· 
miş olduğu gibi Ladoga gölüne sa
hil Şluesselburg şehri, bir piyade 
alayı tarafından hücumla zapte. 
dilmiş ve bu suretle Leningrad 
Almanlar ve Finler tarafından tam 
bir çember altına alınarak sehrin 
memleket dahili ile bütün miınka· 
llıtı kesilmiştir. 

Savaş tayyareleri, gündUz ve 
gece Leningraddakl esliha ve iaşe 

fabrikalarını bombardıman etmiş. 

tir. 
Alman hava kuvvetleri, Mosko-

vaya bir gece akmı yapmıştır. 

Odesada 

Stokholm, 9 (A.A.) - Bir Al· 
man harp muhabirine göre. Odesa 

müdafaasının şiddetli mukavemeti 

karşısında Rumen kıtaatının ileri 

yürüyuşu tevekkufa uğramıştır. 

İnönü töreni 
Bugt.in İnönünde yapılacak törene ait inti· 
baları oraya giden muharrir arkada§larımız 

dan Faruk Fenik gazc temize yazacaktır. 

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

Merkezde mu,·affaklyctlerl blld irilen So,·yetlerin bir hafif tank kolo cepheye giderken 

Harp Vaziyeti 

Leıllngrad mu.har ·besi 
Leningradın hafa tecrit edilemediğine ihtimal veriyoruz. 
Almanlar Ş lussefburg'a doğru ilerlerlerken Rusların Şark
tan, garpten mukabil taarruz yapmalara muhakkak lazımdir. 
Böyle tehiikeli bir harekete seyirci kalmaları varit olamaz. 

(Askeri mııharririmizin yazısı 3 üncü say/ amızdadır) 

Merkezde Rm kuma.nııam 
Tlmoçeııko 

Sovyetlere göre 
·Merkez cephede 

Sekiz Alman 
fırkası 

mağlup edildi 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyel teb

liği: 

DUn bUtün gün bütün cepheler· 
de şiddelli muharebeler olmuştur. 

Yirmi altı gün stircn şiddetli 

muharebelerden ve sekiz Alman 
fırkası pliskiırtüldilkten sonra 
Smolcnsk civarında bir şehir Sov. 
yetler tarafından geri alınmıştır. 
Bu sekiz fırkanın bakiyesi garbe 
doğru çekilmiştir. 

35 Sovyct tayyaresi kaybedilme. 
sine mukabil 62 Alman tayyaresi 
dü:ıürülmü~ü,. 

Pazar gecesi Sovyet tayyareleri 
Bilkreşi il~ defa muvaffakıyetle 
bombardıman etmiştir. 

* L-ondra, 9 (A.A.) - Rus rapor-
larına gore Leningrad Alman top. 
larının at i altında değildir. Al. 
man toplan harkl kemerin istih. 
kAmlarına at~ etmektedirler. 
l\1areşal Timoçenko, Voro!:ilof'un 

yanlarına yapılan Alman tazyiki. 
ni azaltmak için Gomel mıntaka
sında bir mukabil taarruza geç. 
miştir. 

llıesu~~lndan münevverleri· 
qll'ıanı 1Yctlerini kavradıkları 

~lıfa~ fevkalAde istidatların· 
'~ e edebildikleri iddia 

Bütün münevverlerimiz ecnebi 
örneklerinin t.esiri altından tama. 
mile kurtulsa ve memleketin ru· 
hundan kopan ihtiyaçlara tabi ola. 
rak ayni milli program etrafında 
birleşse ve yarını el birliğlle ha. 
zırlamayı iş edinse elbette daha 
hayırlı olur. 

r,-----------~===::-==ı======-. s============ıc::::::========================== 

Türk ve Alman İran hükOmeti Müttefik kuvvetler 

On ikinci harp haftasının başın. 
da Rus ordusuna ve şeflerine te. 
şcbbüs zihniyeti ve ölünciye ka. 
dar mücadele etmek azmi hAkim· 
dir. 

--o<J---ıt llıııi h 
~'ı:rı: oarp günlerini hatıra 

4~tct i 
1 
~aınan memleket bin 

on ~de idi. Noksan techi
lııc, M rt muhtelif cephede Bu memlekette çok iyi §eyler 

yepılmıştır. Fakat ileriye doğru 
attığımız her adım, bizi bunu ta. 
mamlamağa daha bir c;ok reyler 
yapmıya adeta mahkum ediyor. 
Başarılacak iş o kadar çok ve 0 
kcıdar ağırdır ki zamanın modası 
icabatından olan sağ ve sol cere. 
yanları arasında kuvvet dağıtmıya 
işin tahammülü yoktur. 

hey'eti murahha • B. Ç6rÇİI 
saıarı arasında bu AI m an I arı 

1laıar emıcket bugünku mad 
tılctug~a~ ve teşkilattan mah 
to~ .. ,. ıçin halk uzerlndeki 

"ıoıtd ö erıe 1
• Yle olduğu halde 

gün Hariciye Ve 
kaletinde ti c ati tes:im ediyor 
müzakerelere baş

Avam kamarasında 
Atlantik mülakatı 

• lonıu t ~Iya Gökalp'ın etra
\r ı b bır halde birleşmek 

Qt e fıJtr~Yor. pek esaslı içti. 
•qrcı 1 areketlere temel ku· 
ıtııı1<!~ Cen~lık için Beyazıd
~~lı aı:ı binasile Türk ocagı 
1 ~re~e canlı bir merkezdi. 
~_ecteb Ua) ayarında neşriyat 

~ıa1b ıliyordu. Harp ihtikA· 
l llctı a ~enginlerinin israfları. 
!ııı llh1:ı~aforculuk ruhuna. ku. 
~ sıztığa karşı şiddetli 
tııı llfet .. 

haı gosteriliyordu. 
lloğr\Jdlt, varlıkla ve istik· 

lalıaıarcı8n doğruya atakası 
he ç0lt a Umum! harp giin· 

11 ler rı fazla hassastır. Acı 
b r ha etıccsinde millet daha 
ler, ti le gelmiştir. Fedakar. 
~illi llha şuurlu, daha umu

~-~lllerı~evk ve idare; Umumi 
r •ctar c kıyas kabul edemi. 
ıı;. tıUht~U_ksek, uyanık ve bil· 
~ rıl'lt kıre karşı, zamanının 

1 lere •~ı her türlü içtimai 
~ tıılthıtı arşı Ankarada hü· 
'• ~it nde çok sıkı bir has. 

~\r•rı.tı Uyanık bir mi.ıcadele ._.t r. 
'rurıı: 

"<l clt>kılcı· lllCincvveri vazife 
~e <'lnt •r. Halk, ihtikarla 

• r lQ ek hususunda hiikı.i· 
eı<tı rıu elele vermemiş. 

'1lctarı urnurnı menfaatleri 
r~ ı it Vazifesini ka\•ramak 
'b ~ lhtııt~ndı tşınin çıkarma 
" al\cı v ra karşı mücadC'le· 

ıı e ~ey· . 
~ bUtu~ ırcı kalmıştır. 

lanmıştır. 
(Ankara, 9 A..A.) 

F. Bahçe hadisesi~in içyüiül 
Kendilerine profesyonellik isnad edilen 
futbolcuların ellerinde profesyonel ol· 
madıklarına dair ki üpl erinin resmi 

mektupları var 

F 
#$•" ; !4Q aµu;;: .. ;; m -. 

!:.RUArlÇ~ :~POR KLUB ... 

~ ... 
~ı; l."Uatc-.a 19~ • 

b \rerırıc n nıcsuliyeti Türk 
Itır lUrıu aıttır, çünkü vazife. 
tıq t&ıılı:y t hnkkue benimseme- l•,.&&l 411u ,ıı:-vı:."'1•r11ı. t•, td .. u· .. a • J ~ 

tı (!b:~~i kavramamıştır. {M$-~ , .. ...., '_, 

lı:ııunt ını araştırırsak en ıo•ın '!lei•l 
,lJrnıJnt~ı:e batan manzara blat7c .ııoeıı 'u.u 

1'1bı 'l\ı~khurbin (Yeni Mcc. • .Jmılıi .iqta 
lll ruhundan kuvvet 
~ t ~illi olçulerle vazife Fenerbahçe klillıü kongre relıılnln profeı;yonelllklerl iddia eaUen tutbol· 

M.h ona ··t ıe muharebesi hak-
ı v 0 r ve mu e- ı 

may':'I devlet!er El- :<ında malumat verd '. 
.1., I . k t 1 k Londra, 9 (A.A.) - Reuter: tngılız 

çı IK erı apa ' aca Başvekıll B. Çörçıl bugün 8\'llm ka· 

Tahran, 9 (A.A.) - Rculer ajan. 

sı bildiriyor: 
İran başvekili, Alman ve itnı. 

yan· elçiliklerilc, Mihvere müte. 
mayil memleketle~ elçiliklerinin 
kapatılacağını ve Iran hukumeti. 
nin kabul ettıği İngilız · Sovyet 
talepleri mucibince, bütün Alman 
tebaasının teslim cdilecegini bil
dirıni§tir. 

* 

marasmda alkışlarla. karşılanarak 

soyledlği nutukta evvela. B. Ruzvclt 
ile yaptığı mU!Akatı mevzubahis ede 
rck tıaşlıca mevzu Uzerindc mUhim 
neticelere varıldığını söylemi~tir: 

Evvela 1ngıltcre ve Amerika hU· 
k\Unetlerlnln ve mUlctlerinin bugün 
maruz bulundukları mUteaddlt tehll
keier karşısındakı hareketlerinın sa· 
iki ve rehberi olan umuml prensiplerı 
ve hedeneri gösterir 8 maddelik be· 
Y.annamc. Saniyen Bitlerin Rusyaya 

stohkolın, !) (A.A.) - iranın in. karşı yaptığı çirkin hücuma. Ru3yanın 
mukavemet edebilmesine yardım içl:ı 

giliz ve Sovyet işgali altında bu. ittihaz edilecek tedbirler. 
lunan kısmındaki Alman menfaat. ÜçUncU Japonya hakkında takip e· 
!erinin himayesi İsveç tarafından dilecek sıyasct ve kabil olduğu tak· 
taahhüt edilmiştir. dirde Uzak şarkta 'bUyUk Brıtanya 

Almanların 
Brema kruazörü 

batırıldı 

ne Birleşik Amerikanın emniyetini 
\•eya menfaatlerini tehlikeye koya.hl· 
lecck dı:ı.11a ba.şka tecavilzlerin durdu 
rulma.51 ve 'bu suretle harbin Pasifik 
deııizine yayılmasının men'i. 

DördUncU olarak tama.men teknik 
mahiyette blrçolt meseleler mevcut
tu . .Bt.ınlar üzerinde konuşuldu ve her 
iki 

0

mcmlckctin bnhri asken ve hava 
yüksek kumandanlıkları ıırasınd!I. 

Londra, 9 (A.A.) - İngıliz deniz şahst sıkı münasebetler tesis cdlld!. 
kuvvetleri Mourmaru,k açıkların. Harb n nelicclcrtnln henüz tahmin 
da bir muhriple bir balıkçı ve bir cdilemiycceğini bildıren B. Çorçll '°Y 

le devam etmiştir. 
ticaret gemısım batırmışlardır. 

Alman hafif kruvazörü Breme 
hasara uğratılmış ve pek muhte. 
mel olarak batırılmıştır. İngiliz 

kuvvetlerinin hiçbir zayiatı yok· 

tur. 

J.Akin bUyUk Britanya ile Bırleşlk 
Amcrilta tarafından müşterek bir be 
yannamc neşri bllsbUtlin 'ba.şka ma· 
hlyette 'bir hA.discdir: (Alkış sesler•) 
Başvekil mUşrerek lbeyannamen :ı 

prensiplerini tebarüz ettirerek şöyle 
demiştir: 

YATAX - Alman resmi tebliği Ancak müştereken e.ktettiğimlz b:ı 

Spitzberg'i 
işgal ettiler 

lngiltere mühim bir 
üs ve 

havzası 
kömür 
elde etti 

Londra. 9 (A.A.) - Bir seneyi mil. 
teca.viz bir zamandanberi Kanada kI· 
lalarının İngiltere haricinde göster· 
dikleri ılk !aaltyet Sp tzbcrg'i ff,gai 
etmek olmuştur. M.üttefık teşekkül 

Kanadalı ıbır z:t!>ıtin kumandasında 
idı. 

İhraç kutuba 1200 ktl~etre me
ısaf cde kAın bır nokta.ya siu·atıe ya· 

(l>m'ılmı :Sa. 8, ısü. 2 de) X 

Libya 
lngilizlerin yeni bir 

taarruzuna mı 
uğrayacak? 

(Radyo Gazetesi) Yakın şarkta 

faaliyetin arttığı anla ılmaktadır. 
Tahminlere göre, İngilizler Libya. 
ya karşı yeni bir taarruz hazırla 
maktadırlar. Bu taarruz muvaffak 
olduktan sonra İngilizler Tunus ve 
Fasa taarruz edeceklerdir. Vichy 
ile İngiltere arasındcıki gerginliğın 
mcvcudiyeli böyle bir ihtimali diı. 
şündiıriiyor. İngiltere Vıehy'yc 
karşı her zamandan daha sert bır 
vaziyet almıştır. 
Fransızların şimall Afrikadaki 

müstemlekelerine yeni kumandan. 
lar tayin etmesi de böyle bir ihti 
mali kuvvetlendirmektedir. 

Müsabakamız 

Sua! No. 22 
Koca olarak saf, ktwvetll. zeki yaı.1 şıklı, istidatlı bir köylü De bob ııW 
ncv'loden gösteriş meraklısı, idealsl z bJr .şehirli gen~teu birini koca 0 • 

ıarak tercih etmek mecburiyetinde kalsanız ne yaparsılll% ! 

NOT: Bu sualin oeva.bmı a.f&i!ıla.ki kupon Uzertne ıuaaca ~ 
ve 30 suııl tamamlaıımoa cenpla.-ı adresinilıle birlikte cuetemiae c-. 
derecekslniz. l ltr htı Yerine· bugün (Ye. clllere yu.dlğı mektuplardan birinin klişesi 

' <t:ınarallı) lar görUyo. ~ • (l'az.ıllD.I dörd~ ı.ayfamı.d.a okuyunuz.) Breme'in battıjıw bildirmektedir. (De\'lUlll Sa. 8, SU. 5 de)§§-~------------------------' 
Oc\'ap 

No. 22 
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Rus tarihinden birkaç yaprak 

• • • . 3 rl~~~;~~:~;;;~~'.J ırı ızmacı Kumaş mes'elesi Ne baş angıçtıf 
f ne de son· keh ' USül ne 

ka neşriyatında, şarkılar 'c fn 
bıllar arasında tiUZ. akortlarınıı 

zaman zaman 'e dlnleylcllerln il 
yablleceğl bir şekilde yapılma ... Halk ucuz kumaş 

Ajnn~ tclgrafia.rının bU 

Bunun ö üm haberi üzerine Çar 
Nikola ,herşeyden ümidini kesti 

pek de hoşa gldooek bir ı:ey ol 
muyor. 

Dinlediğlnılz dlğer 1 tıısyonlar· 

da hlç bir znman tcsndüf cdllnı 
yen bu çirkince halin, butün dU. 
ya.)a karşı Ankara raclrosuııd 

satın alsın diye, 
fabrikalara toptan ve perakende satış 
yapmak müsaadesi fayda verdi mi? 

,c 
ı;tiro lnglllz donarunı' 1 • 
iş birligi ~ np:ırul> !\or' cçr &I 
berg Aclalannı i"gal rttııcr· 
dalil ınuhlııı komur mllcl , 

1 hllr 
!,'alı';'Dll J 2.500 r\ or\ l'Ç 1• I 

1 Yazan : Cemal BARDAKÇI 'ukuu blı.Jerdc, do~rusu tceı;ı;iıı 

uyandırı.)or ... » 
İsmi vc adrıı! i matbaamızda mo.z.-

out okuyucularımızdan ve Eskişehir 
uccarından bir zat, dün matbaamıza 
.ığranuş, biraz mal almak Uzcre 1stan 
mla geld.ğinl ve aradıklarını piyasa· 

Zaıhlrcn halka UCllZ ınal sa.tınak r ' lilcre lltllmk rtnıek uıcre 
vaıt ve gaycsıle açılan bu satış şu· K ~e nakledildi. ~ 

belerin n evvelce yüzde on dOrt !le asap 1 Londranııı \erdiği mal 2 mayı .. 1912 de Cinci Rasputin, 
Çarıı;;e Aleksa.ndrayı tdldit ediyor: 

- Durmadan alcyhımdc çalışan 

ıarezkar ve mUfsıt adıı.mların ı;;öz· 

Jerıne kulak asmayınız. Eğer beni 
terkederscniz altı aya. varmaz, oğ· 

lunuzu "e tahtınızı kayt>edcrsınız. 

- Senı nasıl terkederlz. Bızım ye· 
gfıne hA.mlmız, en iyi dostumuz de· 
ğtl m. ın? 

2 hazuan 1915 te, meş'hur Rus si· 
liı;h tabrıkal:u ı sah!bı (Potilof), 
Fra anın PctcrSburg sefırt Moris 
Pacslog a aniatıyor: 

Bunu bir okuyucumuz ya1..ı· 

;,.or \e alukalılnrdan soruyor: 
- Bu akort l~lnJn dlnlc.>kllerln 

du) ıum.) ncnğı bir şeklide ynptınl 
nııı.ı.ı nıiunkün değil mldJr ıll. 

ha? ••• 

Futbol 
• • 

mevsımı 

tanıdığı \'e ötcdenberl muamele 
ıaptığı birçok toptancı kumaşçılar· 

dan hiç birinde bulamadığından bah· 

mal devreden fabrikalara fırsattan is ı re bu harckut birkaç bıı"101 
A 1 

• , oo ,or' tifade yüzde H derecesinde k r te· h • 
1 

ilimdir: Bir kere 125 • !> 
mınine vasıta olmaktan başka l>ir fay 1 esı .uınılınıştır. onrn şiıuııl• 
daları olmadığı, hemen bülUn toptan 1

1 
ile O\~etlt'r birliği arll"1oıl' pt 

et ve perakendecı kumaşçılar tarafın kale\ ı kolavlnstırıı<,ak ,e 

dan ııöyıenmekte ve fabrıkaıarın, to~ , Ete zam olmayınca ne ..\ıınaQJ~ ;ra ın11ıı ~uı ~ 
tancilara alt yüzde onları da kendı ılen ınUnalmlc~I gtıçlt'~tırec'tıl' 
kllrlnnna lltıve ettikleri de yüzlerce, celepler hileye temin edilmiştir, Alnı:ıDY81i, 
mtsallcr gösterilerek iddia edılmekte. ibten "c nıııhlııı koııılır r 
dir. başvuruyor:ar rın<tan mahrwn bırukd111r."1~ 

Öğrendiğimize göre fabrikalar le· lııglltere ricali, Londrtı "' :--on günlerde toptancı et tuccar ö 
sis ettikleri bu şubelerden mlıda mııh !arı, et fi;,.atlannm nrttırılınnsı gaz.etelcri, Ro) ter ajan~• ,, 

- Çarlığın günlerı sayılıdır. Ar· 
tık ondan hayır yoktur. Halbuki 
Çarlrk, Ru ya11ın çatısı, mtlli blrli· • 
~·n garant ıdır. Yııkında korkunç 
bıı .ııtılal başl:ıyacaktır. Artık on· 
dan kınıl:ımaz. Onun önüne geçi· 
lcmcz. B ı lhtıltı.l, patlamak ıçln bir 
fıı at, b r ba'h&nc beklıyor. Bu ba· 
hane, bır askeri bt>ı.gunluk, viltı.yet· 

lerd kıtlık, Pctersburg'da bir grev. 
Mo !<ovada bır isyan yahut sarayda 

Pazar günü yapılacak 
şenliKıerle açılacak 
Futbol mevslmln.n onUmilzdekı 

pazar gUnU açılması mUnasebetile ls
tanıbul futibol ajanlığı açılış şenlik· 

lerl yapılmasına karar vermlştır. Bu 
münasebetle o giln ikı muhtelit ta
kım teşkU edilecek ve bunlar arasın
da. bır maç ya.pılacaktır. 14 Eylül 
Pazar günü Fener.bahçe stadında ya
pılacak bu şenliklere mılll !utbolcü· 
!erle eskt sporcular davet edilmişler
dir. Bu sporcular davetiyelerini l>ölge 
spor servı inden alacaklardır. 

ile piyasada ekseriyetle (yokJ satıl· 
dığından ve fakat, bir kısım yeni a· 
çılmış mağazaların aranılan mallara 
fazla fiyat ıstedlklerlnden \'e hatt.A 
mal bedellerinden bir kısmının fatura 
harici olarak ödenmesini tekllf ettik· 
)erinden şikı\yet etmiştir. Şikı\yet 

makamlarını gösterdiğimiz, müracaat 
ıçin teşvik ettiğimiz bu vatandaşın 
verdiği malfUnat üzerine bir muhan·ı 

rimizı piyasada tetkikler y pmasına 
memur ettlk ve şu neticeleri edındık : 

Zaman ve vaz yet icabı mUstchlık· 
tere ucuz kumaş temin edılmek gıbi 
ı.-ok hayırlı lbır maksatla, kumaş fab 
rıkalarına birer şube açmaları ve bu 
ralarda halka perakende satış yaptır 
maları için veı ilen mUsaadenın, tecs· 
sürlc söyllyeli:ın ki, sUiistlmale uğra
dığı ve mUstahsll ile mUstelılik nııı· 
snda pahalılıkta Amil olduğu .sanılan 
toptancıların kaldırılması ile ısUhdaf 
edilen gayeye varılamadığı anlaşıl· 

maktadır. ÇünkU, bu şubelerde satı· 
lan kumaş fiyaUarında yine eski pa· 
halılığın hüküm silrdUğü ve mUstah· 
sil ile müstehlik arasındaki ellere ait 

telif yerlerde başka namlarla mıı~a için mıitemadi~en mllra('aat el· «sıı·aı;ı geldigl zaman 'ıO' 
zalar açmışlardır. Bu suretle mamu· mekte ,.e nııiracaatları haklı ola· maJCUıı olını)an bir nokl 
llı.tlarıııın satışlarını büsbütün şah:;ı rak reddedildi/;i zaman da ehrin ı:ıkurııı bir crr•he kU ,.;, 

lnhısarları altına almışlar, toptancı- et ihti;\·ac·ını tchlilie~,. ~oka<'ak tekrar cttıklerine, 'c diı~, 
lal' şöyle dursun, hatta perakende ku ..... d 1 ıhı. iklnl'I bir <'t'Jlhıı ile tı hilrlcre ha-: 'urına ..... ır ar. ıııı 
mn,.,.ılara bile j!; ve ekmek 'brakma· ''llrtlıın tezinin .;ık MI> ...,,. Ounklı nushıı.nızda et Hıccaria· " bl 
mışlaı·dır. Bunu iddıa edeıı bT ku· . wu rlllld!IWlne gore. acıı ..,. 

rıııın zam yaııtırmak i\·ın "On "' ., .. 
maşçı, l.ddlalannı icabında ıspat edP· ınüraraallarının ıla fİ)Dt ınura- berg'in işg il Auup:ıdıl 
bıleceğlııl söylemiş \·e: ccnlıc 1 kurulması duşrıııc 

kııhe komisyonu tarafında-n red· r 

c ... Postahane karşısında yenı Val· dedlldiğini yaznw:tık. bJr ba langıcı ııudırf ~ 
de Hanının zemin katında Bay Şem· Rugiın haber aldıgımua. gore 817.t·e bu gibi harekctleı'• 
seddin He Mahmut.paşada Havuzlu celepler imdi de başka turlu bir ba.şhuıgıç \e ne de bir "° 

b.ı rczale.. olıı.bilır. Fakat Rusyayı hesapsız gUnahlarıma rağmen ben 
tc.'ıd t eden tehi.kelerin bUyüğ{l ihti· ufak ölçUde bır lsayım. 

Handa Bay Şeref tarafından idare C· hllf'yl" ba~ vurınll'~lanlır. 1.amıuı biteceği bllinnıi't"ıııı 
dılen mağazalar Karan1Ursel fabrika. Ru toııtnncı tfü .. 't·ıırlar ha.pıın- mnımsız bir harbin kar.;ıl• 
sının, iddia ettiğim şekilde açtığı ma ları, hapım bontasından t•anlı 0 • larındnn anrnk biridir. tıdrı l:ıl de.,ildlr. Kelimenin tam ve ha· Başka bir glln de, Sen Piycr ka· 

kıkı manasıle bir itıUlfıl ned•r? Bi.r ıesmtn altından geçerken şu sbzlerı 
reJımuı hafif veya şıddctlı bir sar· mırılda.ıunışt.ı: 

ğezalardandır. Şemseddin, Karamtir· larak ı;-eçirmlşlerdir. Fakat tl\c· da, hasmın uıyır bulıltıkl' 
sel şirketi azasından Bay Şakirın, Şc. (•arlar bu hay\anla.rı perakende· lnrına bu gibi darbeler i 

sıntı ıle diğer bir rej mın ycnni al· - Burada, bu kalenin ıçınde pek 
ması değıl mı.? İhUUl.I eğer yıktık· çok k mselere işkcnı::eler yapıldığı· 
ten sonı a yapa'bılırsc bir mıllet içın nı görüyorum. Bunlar teker teker 
ha~ırlı ola:b!lır. Bu bakımdan Fran• değil küme halinde kurşuna diziH· 
sız, lngihz, hti!Allcn faydalı olmuş· yor. Cesetler yığınlar tcşkll rdıyor. 
tur. Bızdc tse lhtUlı.I yalnız yıkıcı Bir çok grıı.ndük, yüzlerce kont 
olabılır. Çünkü memlekette milnev· idam ediliyor. Neva nehri kızıl kana 
\er sınıf ehemm1yetsiz, manasız bir boyanıyor. 

Muhtclıt maçları için: 
Beşiktaş tun: Mehmet Ali, İbrahim, 

Yavuz. olarak tayin e<lılnıiş bulunan karla· 
Fenerbıı.hçeden: Cihat, l!'ıkret, E· rın Ustclll< bu fiyatlara zam edilmiş 

sat, Nıyazı, Ali Rıza, l<'ıkret, Rcb!i, olduğu açıkça görUlmcktedır. 

Naci, Ömer, Murat, Naim, Zeynel, Yani, evvelce fabrikaların maliyet 

rcf de Karamürsel Şirketi MUdürU cilere .,atıu·ak )·erde geri in grrl , ne dun olduğu gibi )arın~ 
Bay Mehmet Alinin damatlarıdır. A· tekrar a~ıllarına gönderıni,ıerdlr. lacağız. Bunlar, henU:r. ııı' 
şırefendi caddesinde Kemal ve Ethem Toptann ka ... aplarm )&ptıkları bu ıneınlş iki bokı;oriiu fırı;Bt~ 
Çolalt ve ortakları fırması ile iş ya· lıiledrn dola~ 1 ıwrakendec·ı tuc- blrbirlcrlne \urduklun aı 
pan mağaza da Kula fabrikasnın bir carlar nıurııkulıc büroı;une. şlkfl· 1 ll yumrokl r gibidir •• .. 
şubesi mesabesindedir. Keza, meded ~·et etıni'ilerdlr. Biıro bıı ı:ılkalet- ı ==========:oS ...,/ ~ 
kanundan istifade ıle Mlthat ve tzzet !eri tetkik etmektedir. ~ , 

azlıktır. Te~killıt,'ı, siyasi tcrbiyes, 
halk küUclerlle teması, rabıtası yok· 
tur. işte bcnım fikrimce Çarlığuı 

en büyuk cınıı.yeti budur. O, kendi 
ı csmı daırclcriııden başka bır yerdtl 
ı:) a~ı hayat "c fanlzyet merkezleri 

kurulma ına ınUsaado etmenılşUr. 

Bu obepten, dcdiğım gtbı, resmi tcş 
ktıat çatısı .C kılınca. Rus devleti 
tam ve mutlak bır in:hılA!e uğraya• 

caktır. Rusyayı kurtarmak maksa
dıle. belkı ilk lhtılAl ı.şar tınl mU
nc\'\ eı ler, burJUValar verccektır. Fa
kat burju\·a ihWA.llni hemen ame1e 
ıhtılali takip edecektir. Ve pek rız 

sonra bu htllalden de köy!U ihtlli· 
lıne dü9eceğız. Ve işte o zaman kor
kunç ve onu gclmlyccek bir anıırşi 
başlayacaktır. 

Petersburgda dedıkodulann art· 
ması üzcrıne Çar NHtola, 24 temmuz 
19lü te, Rasputını, memleketi olan 
<Tobolsk) a göndermek zorunda 
kalıru tı. Cıncı, ayrılırken Ç3riçeyc 
ışu tchdıtleri savurdu: 

tyı bıl ki benım ne imparatora, 
ne de ana fhtıyacım yoktur. Beni 
düşmanlarımın elinde yalnız bıraka· 
bılırstn z. Bu beni korkutmaz. Be· 
nım onlarla boy ölçüşecek kuvvet ve 
kudretim vardır. Şeytanlar bile be· 
nim karşımda ı\clz kalırlar. Fakat 
ne ımparator, ne de sen benden ge
çeme ınız. Ben sizı hımayc için bu
rada bulunmazsam oğlunuzun başı· 

na mttha~kak büyilk fehikcUer ya
ğacaktır. 

Ruputin, lJH6 nısımında. Madam 
1'. ye kendı akıbetinden bahsediyor: 

- B1lır nıısln? Ben yakında mUt· 
!ı ş ve şıddetlı ıstıraplar içinde can 
vereceğım. Fakat ne çare, Allah ba· 
na. sevgıll hültUmdarlarmuzın, mu· 
lrnddes Rusyanm selfımetıcrı uğruna 
olmcği mukadder kıldı. Korkunç, 

Kabahat kaderde 
Ç'amlı da.ki Bckta'ji tekkeşlnlo 

mublplerinden \e O küdarın safi· 
3et \C hoş meşrepli i ile tanuuwş 
,ah l)etlerinden Deniş Ilü aın, 
dünyu \arlı ı Ue yokluğunu nıu-
&\ I ba;>an \e her olanı kaderin 
icabı tanıyan blr znt iml!j. Bir gün, 
istediği bir ŞC) in alınamama ından 
münfail olan karısı, Dc.n1ş lhlsa
nıı ndam alnllı hırpalar \e C\ den 
kovar. Zavallı Deniş, teessürünü 
dağıtın it üzere 9amhcuya doğru 

çıkark~ )oltia, ahbaıılıırından "e 
zamanın udur \e ulema ıııdaıı ::.ııl· 

dık Beye nı Ua.r. Başından geçeni 
hlkli)C ile blmz da a lor. Tel'5Sii· 
rilnden birdenbire cr..Jallannn ıddık 

Bry: 
- Beh ) zlzinı nedir ı;cktlğln 

bu kadının dinden. •rerket şu men
deburu. Şa)et nlk ıhım \erecek pa· 
rnn yoksa. ı.ı,> le de onu da 'erelim .• 
Tın 1) "inde bulunur. Den iş Hiı 

am da derin derin solur ,·e: 
- Ö)IC dJ)'onıunw; el'('nlt'.'r ama, 

kabahat blı.lm bacıda değil ka· 
drrdr. Bu mukadder dayağı ya bir 
ba,ka.sından yl)C~dlm d:ıha mı iyi 
icll 68Dki?. Ce\a.hı fle Sıddık Be;> 1 

tl%UII uz.un g-lildı\rur. 

Lcbip, Aydın, fiyatlarına yüzde 14 kAr zammı ile * Galata.saraydan: Osman, Saim, Fa· toptancılara devrettiği, toptancıların 
1916 senesi ikınclteşrln ayında ruk, Adnan, Salım, :Musa, Enver, ytlzde on ktı.r He perakendecılere ver

Petcrsburgn gek:n Fransız gazetele- Eşfak, SelMıaddin, Mclınıet Ali, Arif, dikleri ve perakendecilerin de fatura 
rinde görWen kUçük ve ehemmiyet· Billent, İsmail, Gazanfer. fiyatlarına yüzde yiıını ktı.r katarak 
siz bir hıı.'ber sarayı allakbuilak et· tst. Spordan: Kadir, Tarık, Sefer, müstehlike sattJkları her hangi bir 
miş, Çar ile Çariçeyi ve etraflarında :MUkerrcm. . kumaşın e\·velld satış fıyatları ıle il.· 

bulunanlarr derin bir yeis ve fütura 1 Vefadan: Enver, SU!eyman, Fıkret. çılan bir fabrika satış şlibclcrlndekl 

lsımlcrinı alan ve Kaldam 5oyadını \ J Fotoğraf nıll~: 
taltınan Muiz ıle lzak Kaldırun fab- JI 
rikası da şube lesisı mfü;aadeslnden T u- r k mesi ueı 
sonra Fıncancılarda Yusufyan Hanı ı 

karşısında bir mağaza açılmış. ica- Son günlerde lııgıltere ,.e 

1 
kUllıyeUı miktarda elcktrt!C 

bına göre toptan \'C perakende sat~- s v e ç 
ıara bliŞlamıştıı· .. ,. \öe rontgen malzemrsı gel 

düşürmüştü. lkl sencdcnberr devam 1 Bcykozdan: Şahap, Bahadır, fıyatları auısmda hiç bir fark bulun· 
etmekte olan haq>tc Rus cepheleri Tenis tıırııu\a ı mamakta ve binaenaleyh, aıadan 

Demıştlr. Bu hususlara dair ecl lndi
ğlmız malumat ve nıa~azaların yUz. 
de kır!< kı\rla yaptıkları satışların 

kllleı ini yarın.ki ııaymuzd.ıı. yazaca· 
yarılmış, yUzblnlerce Rus askeri im· 13 Eyltil eumartcsi gilnU Moda de· kaldırıldığı sanılan toptancrlar S)bl, 
ha vt'ya esir edilmlştl. BUtUn bu fe· ,nia kllibUnUn korij ında bu nenek• tcmln cdllmClli a=u olunan ucuzluk 
laketler, Rus hükUmdarlannı bu turnuvaya ibaşlanacaktır. tzmlrden da s özde kalmaktadır. ğız. 

kUçük haber kadar tel~landırma· 

m:ış. acınclırmaımştt. Gazetelerin 
beşinci sayfalarında ibir köşeye sı· 

kıştırılmış olan bu iki Uç satır, bl· 
lir misiniz, nasıl bır haber veriyor
du? (Llyon) lu s!hırbaz, falcı, ispir· 
tlzmacı (Pa.pus) un olUmilnU!. 

(Bu kı,,mın sonu ya
rınki saynnızdadır.) 

Mekteplere 
giriş şartları 

Yapı usta okulları 
Okullar Ankaı·a ve 1stanbuldadır. 

ve Ankaradan da bu turnuvaya birin. 
el sınrf oyuncular iştırak edecektir. 
Fınaller 20 ve 21 Eylfilde oynanacak· 
tır. 

Üsküdarda mü
rakabe bürosu 

açılıyor 
üskildar \."e havali.sini murakabe 

etmek Uzere Üsküdar kazasında yeni 
bir mUrak be 'bUrosu açılmasına. ka· 
rar vcrilmiştır. Bu büronun teşkUa.

tı için hazırlıklara başlanmıştır, 

TAKVİM 
10 El'L L 
ÇARŞA1'IBA 

AY. 9 - GÜN: 253 - Hızır: 128 
RUMİ: 1357 - AGUSTOS: 28 
HİCRİ 1360 - ŞABAN: 18 

VAKİT ZEVALl EZA..'1t 

GÜNEŞ. 
öGLE: 
!KİNDİ 

AKŞAl\1 

YATSI: 

6,37 

13,10 
16,44 

19,30 

11,02 

545 
9,20 

12,00 

Deniz en çıkan 
acaip bir hayvan 

Kadımn üzerine atılan hayvan feryadı 
duyunca soluğu denizde aldı 

İzmir, (Hususi) - CUzcl Yalıda 
denizden çıkan vahşi bır hayvan bu 
ı.emttekı halkın heyecanına sebebiyet 
vermiştir. 

Otuz ya~larında dul bil' kadın olan 
Melek, annesllc birlikle evlerinin de· 
niz tarafındaki bahçesinde yemek pi 
şınrkcn, deniz tarafından bazı gilrül 
tUler duynnış ve büyük bır hayvanın 
çıktığını -sormtiştUr. 

Bu vahşi hayvan kadının üzerıne a· 
Warak yere dlişUrmUştür. Kadın feı 
yada başlayınca hayvan dcnıze atıla· 
rak ka9Jllışbr. 

da denizde bir yaban domuzunun ce
sedi bulunmuştur. Hu hayvanın avcı· 
ların elinden kaçan bir yaban domu· 
zu olduğu tahmin edllmektodir. 

----,o----
lzmire tohumluk 

gönderiliyor 
1zm r, (Telefonla) - Zıraat veka· 

Jeti lzınir ç.ıft.çllerinln ihtiyacı iı:in 

yakuıda tohumluk gönderecektir. 

Ufak !)ocuklara rakı ~en 

!lfeyhanccl 

Ticaret müza
kereleri 

Ankara, 9 (Telefonlaı) - lsveçle 
htik.Clmetlmlz ıu·asında yapılacak o· 
lan ticaret anlaf111asının Ankarada 
müzakereleriııe be.J7lamnıştır. Müza
kere mevzuu bilhaesa bugünkü dün

ya. vaııiyetlne nazaran her iki hUkü· 

mctı-n muhtaç oldukları maddeleri bir 

birinden &lmaları ee;asma dayanmak· 

taciH'. 

İki hayırlı amele 
.., 

magazayı soymuş 

Sorunuz ~· 
5ögtig81' 

Dişlerin parl8~ 
{ı 

Oku)ucularıınmlun S. ~· f.'ll 
so~or: lgurıı. tıryal' ~';/ı 
raz fazlaca da ~.ay ' c 
rim. Günde üç defa t 
ihmal etmemekle bcı'flbtr 
deki 5arılığı izale 
Diı:Jcrlmln parlal• "c lJ!rl 
)aZ olm ı için ne )B 

Cevap - Dlş tenıızııtı 1 

toz ve su hallndekı ııAç; 
maktan malcsat ağızdV 
mayalarını bozmadan 1' 
mizlemek ve zararlı 

mahvetmektir. Fakat. P) 
tılan ıUıçlann çoğu dıı il 
temın edecek ' asıfl rd 
dur. Bınacnalcyh, arzu rd' 
dırde bunlaı dan ,, azgcÇI 
Ilı, bıraz tem z sabun ' 
na ta ile dışleı ı oğup ıı 
ltolııy \C UCUZ b r b kil 

pek ala mUmkün o 
kullanmamak şaı t le t 

t 

faydalıdır. ~ t 

K. l5inısek 1 i21 lıııza~ııe 111' 
- • ~I 

cleren okuyucumuza: • 
zun l'e\abı \.crUmck iiı' 
tmrlh adresinizi bllılirlnlt-

Buralarda, ibugilniln modern ınşaat 

tekniğine vakıf, mühendis ve mimar
lar tarafından verilen inşaat: re5ımle· 
rlnl okuyup detaylarını bizzat yappa· 
bılen 've bu resinılerl inşaat lljlerindc 
filen çalışarak latbık cdcıbllen nıUh· 

telif yapı ustu ve kalfaları yetişUri· 
lır. Okullar paı·asız ve yatılıdır. Ay· 
nca paralı, yatılı ve yatısız kısımla
rı da vardır. Yatısızlardan para alın· 
maz. Okula ilk tahsllını bıtirmiş o· 
lan 13 • 17 yaşlarındaki çocuklar, 
müsabaka ile alınır. İMSAK 

21,05 
4,56 

1,34 
9,21 

Komşuların da gordliğü ıbu hayva
nın tarife göre fok balığı ııev'inden 

bır hayvan olduğu anlaşılmıştır. Fa· 
kat za.bıtacn yapılan ta:lıkikat sonun· 

lzmır {Husus!) - On beş ve on al· 
tı yaşlarındaki çocuklara rakı içıre'ı 
Ömer ve Mehmet adında iki meyha 
neci Adliyeye verildiler. 

Bundan bir mUddet evvel Aziz ve 

Mehmet adında iki ıı.danı Ga.latada 

Civan Limited şirketine girerek ame 

ltı olarak çalı~ışlardır. Bunlar ça· 

lıştıkları e&nada şirketin teaisatını 

öğrenmişler ve şirketten ayı·ılmışlaı

dır. H ır müddet sonr..ı da bir gece 

kepenkleri kırmışlar, dükkAna gir· 

mlşleı· ve bıı· sürU Aletlerle kasayı 

kırarak içcrde bulunan 1100 lil'a fle 

5000 liralık senedatı alıp Za.ğl'aya 

kaçmşlardır. Yapılan takip sonunda 

Mehmet ile Az.iz Zağrıı.da yakalanıp 1 
lstarıbula getlrılınlşleroir. 1 liiiiıiiıiıiıiiıııliiiiii-..iiıiiıııiiiiiiıııııiiiiiiiiiıiııı.,;iiiiiıl"'" 

disini yerinden hoplattı. Telefon eden 
doktordu: 

Su müjdeyi verdi: 
- Kurtuldu .. Yarın rahibelerin yanına 

naklcttirmek mümkün olacaktır. 
Selim heyecandan konuşamıyordu. 
- Gelebilir miyimi? Hemen gelebilir 

miyim? diye sordu. 
- Evet, fakat. çok kalmamak şartilc ..• 
Sonra doktor illıve etti: 
- Misis Cartcr'in ilk soz.u sizi sormak 

olmustur. 
Odrcy nckadar zamandanberi rahibe· 

lerin yanında olduğunun farkında dağil
di. Kendine gelince sordu: 

- Ne kadardanbcri buradayım 
Rahibe Mart cevap verdi: 
- Sekiz giln kadar oldu. Yakınad evi

nize donebileceksiniz. 
Eve dönmek! Bunun Odrcy için hiçbir 

manası yoktu. Gözlerini kapattı, sekiz 
gundcnberi burada tatlı bir uyku halınde 
yaşamıştı. Sabah akşam Selim gelip ken· 
disini görüyordu. Fakat doktor bir çcy· 
rckten :Caila kalmasına müsaade etmiyor
du. Günun oteki zamanlarında hıçbir şey 
dtişlinmedcn yatıyordu. Kafası bomboş 

gıbi idi. Ne maziyi, ne de istikbali düşu· 

nüyordu. Selimi seviyor, Selim de onu 
seviyordu. 'Üst tarafının ne ehemmiyeti 
vnıdı? Tekrar uykuya daldı. 

Odrey'i manastıra naklettikleri 7.aınan

danberl Selim Rahajang'dan ayrılmamış
tı. İmz.alanal'ak kiıgıtlar her gUn tayyare 
ik gclı~ or ve tekrar Udaigor'a gıdiy.ordu. 

EDEBİ ROllA.."'i: 

Y emn: Francis de Croiuef 
Bu muddet içinde Rahmandan başka kim 
se ile görüşmemişti. Yalnız bır gun iki 
Japon ziyaretçi kabul etmiş, onlarla bir 
ka<; saat pek mühim işler konuşmuştu. 

Bir sabah Odrcy biraz. ayağa kalkmış· 
tı. Nckahatinin on ikinci günü idi. Selim 
bundan memnun olmakla beraber dfışun· 
celi bir hali vardı. Rahman yanına gele· 
rck: 

- Vali ile görüşcccktiniz, dedi. 
Selim bir müddet düşundü, sonra ce

vap verdi: 
- Evet.. Fakat cvvclA Robert Lindsion 

ile goruşmek istiyoıum. 
Wilford ile Roberl'in Odrey için gös

terdikleri dostluğu haber almıştı. Onla· 
rın ikis i müstesna, bütün İngilizlerden 
nefret. ediyordu. 

Robert eniştesinin yanından ayrılır ay
rılmaz, Selimin kendisini görmek istedi· 
gini haber verdiler. Robert hfıdıscden 
sonra teyzesini gormck istememiş ve ya· 
mna hiç gitmemişti. Annesile de arası 
bozulmuştur. Çünkü Lady Lindslon ocı 
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Çeviren: Rez:ıan A. t:. YALMAN 
rcy'den şu şekilde bahsetmişti: 

- Bu duşmii~ kadından halA haber al· 
mağa devam ediyorsunuz ôyle mi? 

- Mısis Cartcr düşmüş bir kadın de· 
ğildir, böyle bile olsa ben düşmüş kadın· 
!arı cellatlara tercih ederim. 

Robcrt bu sözleri çok hiddetli bir eda 
ile söylemiş, annesini çllcdcn çıkarmıştı. 
Eniştesinin hareket tarzına da bir ti.ırlü 
aklı ermiyordu. Vali iki defa kendisni 
yanma çacırtmış ve Odrcy'in sıhhatini 

alaka ile sormuş, projelerini ögrenmck 
istemişti. Kadından muhabbet ve iyilikle 
bahsetmişti. 

- Ru zavallı Misis Cartcr hakkında 

gösterdiğiniz. dostluğu anlıyorum Robcst, 
bunu hoş görüyorum. Fakat malüm ya, 
teyzenizin bazı sabit fikirleri var. 

Robert bu sözlerden ytiz bularak: 
- Zavallı kadının yapacağı şey, Selim 

ile clvcnmcktir. 
Bu sozleri duyunca valinin bakışı de· 

ifümis ve şu cevabı vermişti: 
- Bunu nasıl yapabilir? İnsan a,.m za· 

manda iki kişi ile birden evli olamaz ki .. 
- Kocasından boşanır. 
- Binbaşı Cartcr'in boşanmagı kabul 

cdccegini zannetmem. 
Robert eniştesinin bu sozlcrindcki mu· 

nayı düşündü. Doktorun tabiatını pek 
iyi tanıyordu. Valinin her dediğini yapa· 
cagına emindi. Fakat eniştesinin hali de 
pek acayipti. Acaba ne ti.ırlü biı: oyun 
oynamaga hazırlanıyordu? 

Bir mi.ıddettenberi vali, Robcrtc pek faz.· 
la doı.iluk gosterlyordu. Karısının kız kar
deşine gittit:l bir akşam y<ığenini tek ba· 
şına yemeğe çağırmıştı. 

Vali kendisile bu kadar ucrasıp durur
ken, bir taraftan da Selimin kendisini 
aratması Roberti şaşırtmıştı. İki ateş ara· 
sında kalmıştı. 

Robert, yarım saattir sarayda Selim ile 
konuşmıya dalmıştı. Sultan, valiye ve ka· 
rısına ait biı tek sual sormamı3{ı. Robcrt 
geniş nefes aldı. Selim dedi ki: 

- Misis Carter bir kaç gune kadar Ma· 
nastırdan çıkacaktır. Sizi buraya davet 
edişimin sebebini anlatayım. Sizden bir 
~ey ;sormak istiyorum, bir mesele hakkın· 
da fikrinizi almak istiyorum. 

Robcrt gülerek cevap verdi: 
- Aman efendim, benim fikrimden ne 

istifade edilebilir? Bu gibi iltifatlara alı
şık değilim. 

- Siz Misis Cartcr'in dostusunuz ve 
İngilizsiniz. Benim bilmediğim şeyler var
dır. Bazı incelikleri sizden anlamak isti. 
)'Otum. (Aıt.mla ,. ) 
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~' ~lleJ. ara!.ında lrtihat, 'c mu 
"'it. ~4

11 bt.ı gbl<tcn l!>tıfade edecek
t'ı~ '!l it •I ftusıunn art ık Ladoga 

~ıı ~llda \c Kareli berzahında 
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!( 
~ 1 Uyorlar. Bu itibarla, 

ela ladoga golü ile 1Jmen gölü 
ı.. lı.i ilah 
"'llıı a~ı. \'oro!jllor ordusu-

Ye .... 
lıı~ ... akııadile leni kuHet-

'a&oarını \C muka\,cmet e· 
lııı 

'tıtıtq ilanı~ oruı.. Bu tedbire 
' Ol! l.larııa. bu ihmali pek ııa-

'lı.e-<:ıek \azl.) etlne duşerler. 
ıq, lııısıar, yaptıkları mu
Ctr~llılarla 8 -. ı o Alman fır-

t11 P~kurttUkJeriııJ 'e Al· 
"1-~ qHat· \erdirdiklerini bildi· 
~tııllba ~· Alınanları ,imale '\·e· 

1\,., _ itle l.I\' et ka.) dırmaktan ta· 
~ ~ ,, llcttnış değillerdir. Bu ta.-

ı... • "'0ıtı 
~,,k el ,arkındakl Alman 
~ e~ınc bir parça ınil~sir ol 
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ı=ıı SON H l~E!~ll~ ~ 'l~c7unai'I 
Başvekılımız Moskova 

Denizcilik tarilıinden bir yaprak 

( 1803) deki teşebbüs 
Napolyon, ingiltereyi istila teşebbüsünü, havadan 

taciz edilmeden rahat rahat hazırlıyordu •.. 
tnzılız Ba"'-•ekılı Mister Çorçil At· ı y Napolyon İngiltereyc karşı ani - ... azaıı .· ff k' u \anlık muharcbcsınden bahsederken 1 muva a ıyc er temin etmek iç n 

l tngilız adalarının cylfll oa.şlarında 1 Hüsameitin ÜLSEL muazzam bır askeri kuvvcll 1ngllız 
j,1gıltere ıçln Celılket doğllınbilmek adulanna bir anda se\·ltelmek dU· 
ıstidadını gösteren bir taarruz ve ~ n e nre e et ığ ıçın Y 

1 
:Eı;kl Bahriye Müııte.,urı ü ccsll h k t t" ı · bü Uk 

lstllliyı bekleme it ltızım geldiğini bir 1 bUttin Frensız denlzclllk elemanla- bir projeye ba.şlamak ıstıyordu. Bu· 
ad l t nun ıçin (2500) kadem uzunluğunda defa daha ve uzun uz ıya an u • ı rını faaliyete geçlnnlşt r. 

ı "liz h lk "k İ 1 ve (1800) kndem genlşlığindc bir sal 
mıştır. ng. 1 u .mı 1 az ve ng-.- Napolyon, askerlerini denızden a-

lt k 1 il yapacak ve bu salın muhtelif mev· 
l.z nıanevıyatını yUkse me • ngı z daya götürmek i"in kurdu""u ıılAnlar 

1 t " "' kilerine hM·a değirmenleri, hava per· 
azmine yeııı bır tenerJ > şırınga e • mucibince ıAnvers) Chcrıt Bi·uge vancleri koyarak harcketinl temin 
n.ı.ek maltsadırıı taşıyan bu söz .. leri nıevkllernıde bu I"~ yarar' şcldlı.lc 

t i ı "' edccelttl. Salın llzerlne askerln ıhra-soyleıken ngıltere turlh nın boy c dcnlz inşaatına sUratle devam edeı • 
fl ı ı cına karşı koymak isteyen düşman 

felılketlcre karşı şcı e 1 net ce er kt'tı bugün istılıi limanları diye .... a. 
d l ıd "" d " kıtalan üzerine ateş etmek Uzere kazanan va:kal,ıır 0 u 0 u.,unu a dedilen (Ca !es). (Dunkırlt). (Ar· 

ilave etmeyl unutmamıştır. (36 ve 48) fundluk (500) den fazla 
tend) gıbı limanlarda da seferber top konacak \."C bu nıua.zzam tek 1e 

But!°ün A vrupada ıst ıa. ettiği edı'lnılş faal kuV\·etl d · 
mem~keUerde korlmlar salnn Al- eı·c yar ımcı oı· 'bır seferde (50) b,n askeri tıı.şıya-

mak Uzere usta m ;hendls VI? maran· cıık kudret ve mctanctte olacnktı. 
man askeri kudrelının 1n,...ılterede ı d Ut kk ı (10) b u " goz ar an m eşe ı ını m · Napolyon havadan asker naklct-
doğuracağt fclil.ketler karşısında tecaviz bir deniz inşaat kUtlesınl de mek için balonlar da hazırlatmakta 
(büttinlük ve beraberlik) le müda· buralara se\•ketmlştlr. Bunlara ma· d Rll " 

ı . zg .. ı m istikamet ve şiddetin· 
faanın ehenıınıyctlni tebarüz ctUı·en tyetlnde "al k ti z ,. .. ışına zeı e maı ııngo den istifade etmek üzere yapılması 
Ba.-;ıvekll, lngıllz ıradesın.n sarsıl- ameleler le vermek suretlle bliyük l(ızım gelen hertUrlll tertibatı geniş 
maz metaneti önünde Alman tanrı U· bir denız fılosunu pelt az zaman zar- havsalasına yerleştirmişti. 
zunun kırılacağına ve yeni dUnya fmda meydamı. getlrmeğe muvaffak lngllterey~ karşı taarruz Vl' lstıl.1 
harbinin tarihine yeni bir şeref say- olmuştur. emelini besleyen dtinkU Fransa ile 
fasını dolduracalt güne it matla bnk· r Bulon) limanında beheri iiç adt'l bugllnkii Almanyanın haı·eketlerı 
tığını vakur lbir lisan, gı.ıruı· vcı·en ağıı· top taşıyan t36 ı gambot yn· hemen hemen bırbirinin aynıdır. He· 
bir ifade ile canlandll'mıştır. pılmıştır. Bundan başka az su çe· def muayyen olunca gidllecelt yolla· 
Şmıdıyc kadar İngılız adalaıının ken 1152) tekne de ihzar edilmiştir. rın azçok farklarla yekdığcrinln ay· 

u~adığı taarruzların en korkunı.:u Kalede her biri tl50) muharip ta· nl olacağını nkıl bulnbiltr. Yalnrz 
Napolyon'un (1803) tc bnşnrmuğa şıyabllmek kudretinde toplu (70) a- iki zaman nrasındakt şartlar farkıııı 
muvarfaık olrunadığt istllA hareketi- det btiylık sal hazırlanmıştır. gözönUnde bulundurmak icap eder. 
dir. Napolyon bUtUn Avrupa kıtası· DUnl<erk'tc ağır toplarla müceh· Dlin Napolyon, Fransa sahllleı·lnde 
nı Işgali altJmı. alarak dUnya impa- hez ( 17) gambotla asker nakliyat:- asude, !zaç ed.lmez bır şc!tllde çalış· 
ratorluğllnu kurmağa en bliyUk ml'l· na müsait (200) tekne de ıkmal o masına devam edebılmekte tdl. Bu· 
nla gördüğU lngiltcreyl, fatthllk kud ıunmuştur.. gUn ha\•a tanrı uzları bu ihzarat il· 
reli önünde secdeye kapandırmak Napolyon bu limanlarda kurduğu manlarını, fabrıkalarmı daımn bom
ıçın yüksek zekfısının bütün incelik· ( tOO) den fazla tekneyı Uç hafta ile balaınakta ve hazırlıkları dama tah 
lerinl kullanmağn muvaffak olan bir bir ay arasındaki zaınıın zarfında rıp etmektedir. Dlınkü gemılcru<. 
adamdır. itmam ve ihzar için Fransız mllletı- tahrik vasıtalnrr yclkendl. Bugıln 

Napolyon, yalnız lnglhz adalarına nin tekmil faaliyetini kullanııuşlır. 1 kuvve! muharrıkc b nzln, mazot H 

asker nakletmek hususunda ayrıca Bundan başka ı Ostand) da ayni petroldlir. 
mühim bir deniz kuvveti hazırlama· zıırnıın zarfında yapılan ve seyyar Napolyon nlsbeten kuV'·eUl blı· do· 
yı zihninde yerleştirmiş ve meydana bataryaları taşıyan sallarla gambot- nanmuya sahipti. Almnnynnın bu· 

Türk Hava Kurumu merkezinde 
tetkiklerde bulundular 

Ankara, 9 CA.A.) - Sayın Baş. 
vekilimiz Dr. Refik Saydam, Türk 
Hava Kurumu genel merkezine 
gelerek bir buçuk ı,aat kadar Ku
rumun mesaisi hakkında tetkik
lerde bulunmuş ve başkan Erzu. 
rum mebusu Şükrü Koçak'dan iza. 
hat almıştır. 

Kurumun bugunkü çalışmaların. 

dan ve mu~takbel mesaısi i.ızerin· 

de alınan tertip ve tedbirlerden 

memnuniyctlcrınl irade eden Baş 

vekilimiz müteakiben Kurumun 
tesislerim de gozden geçirmışler. 

dir. 

Demiryol inşaatı 
Yurdu demir 

faaliyetine devam 
ağlarla örmek 

Irana 
deki 

ediliyor 

giden hattın yarısı önümüz
aylarda işletmeye açılacak 

Ankara, 9 (Telefonla) - Nafıa 1 kılometrclık kısmın ınşhatına bu· 
Vekaleti yurdun uç muhtcltf nok· gunlerde başlanacaktır. Bu hattın 
tasında demiryolu in.,aat faaliyeti· İran hududuna kadar bütun etı.id· 
ne devam etmektedir. Ögrendiğl- leri bitırilmiştir. 2.!0 kilometrelik 
me güre. İran haltı rny ferşiyatı ı Adapaznrı, Diızce. Bolu. İsmetpa 
bazı ufak noksanların tamamlan. sn, te>mclidi hatlarının etildleri ik· 
masından sonra önümüzdeki ay mal edılme>k üzeredir. 
larcla Kurtalan istas,·onuna vara- Bu hcıttın t('mdidi olan, Şomu
caktır. Bu suretle 3.20 kilometre , can, Osmancık kısmının etüdlerıne 

. . baslanmı tır Bu hat O:,maneıktan 
olan bu hattın ı 60 kılometrclık l'b G . h k ,.. f 

ı ı aren "umu acı oy, .-.erzı on 
kısmı işletmiyf' açılacaktır. \'(' Amasvad 11 grc:erek, Erbaa VI' 

İranla muvesalamıı;ı temin ede. '.'llikc:arı ı kıben Erzurum hattile 
eek olan hattın İran hududundan lltic:ak pc' da ('dPt'(''<tlr Zongul 
Van golü sahilindeki Kapvnn şeh dok . Kozlu hatt•nııı be: ına de 
rine kadar tulü 330 kilometredir. vam !l\1111'Tlaktndır. Bu hat onı.i 
Halen AUızıgdan itibaren Çapak mi z-lrk• c:e r ı::onundn ikmnl olu 
çur hizalorına kadar 130 kilome>t nıı(' ki H ttın iı erinde l>iri 
relık kısım üzerinde c:alışılmnkta 113 ')() d• l'ri 261 ml'tr(' ı li.ınde ıki 
dır. Çapakçurdan Muşa kadar 120 • 11:'1 h •lıırmaktadır. 

B. Çörçil Kzzıl c'enlz.'e 
Anı rka 

bir 

getireecğ"l bu lstıl~ filosunu. J<'ransız !arın miktarı da ('1871 yl bulmuştur. glln donanması hemen yok glb.dlr. (Başı l lndıle) §§ 
açtk donannıa.sınm hUnayeslnde (Chenl) ve f Bruge) deki hummalı Bu noktalar rllkkat gozU ontındc bt.ı· alt'ni mUlabnkııtın ha:,ııtl ve derın İ) Q P ll r [l b Q t l r l ! dl 
kullıınmayı tasarlamıştır. Bunun faaliyette tıplu yukarıdaki liman- lunrluruhırsa Almanyanın İrıgıltere· ı nıah yııtıni gostermek için şu Nazı V~lnı;ton, 9 CA A.) _ Kızılde· 
üzerine verdıği talimat daırcslnde tarda gösterılm mesaiden az olma- yl denlııden lstılAya fır at bul.ımıya· zulmunun t ımamcn imhasından sol· nizdc Stccl Se ı! r('r 

1 
miııdckı A· 

I<'ransanın muhtelıf lersanelcrinde mıştır. cağını taıbıi gormek ıcap eder. rn cümlesine nazarı diltkatı ('elbet· merıkan şılcbı 1 ·,1 bır tııy:ı arc ta 

J nıek ihtiyacındayım. rafınd, n bat p ld gı oğrcnılmıştır. 

Spizberg 
işgal edildi 

(Başı 1 hıdde) X 
pılnuştır. Londradakl Norveç hl\kü· 
nıeti bu hareketı ev\·elce tasvip etmış 
tir. Kanada kuvvetlerine hın p ge
mileıinden mürekkep lrnvvclli bir fi. 
lo ile donanmaya mensup tayyareler, 
1ngıllz \'C Non•eç mtifrezclen yardım 
etmiştir. 

izmirin kurtuluşu 1 ş:;~·~:~7 t~~~'::r=~ h~:;:naı::e;·~~ b ~('~!:11~?~t!~ ~ı:~~ ~:~~;:i re mi 

Hınclistanın Brıtnnya cami ı • 1 Hl.' halef in ılt r lıf' abına e>v. 

Dün Büyük tezahürle kutlandı 
hUr olarak ,.e mUs:n ı haklarla ı tı- rıscfor eden l>ir Am('r kan , ap~
raklnc yaıdım etmeğl l!HO Ağusto· runun Şap denızındl' Alman ha\'n 
sunda taahhüt eyıcdık Bu taahhUdli· kııv\ etleri tarnfından batırıldığı 
mliz. bıltabı Htndıstanla uzun zamıın c:övlenml'kledir. 

İunir, 9 (Hususi) - Şehrimizin la biltun halk bır dakika ıhtiram danberl mevcut r ıbıtularımızın mU HC'rlin siyasi mahfilleri eger ta. 
kurtulu~ bayramı büyük tezahiir· vaziyetinde kaldı. ' ıeaddlt ıııczht'plıırıne. ırltlarma v ha'<kuk c.de>rc:0 bu hadi l'Yi Şap 
lerl~ kutlandı. Sa~alı s<ıat ~-ekiz~ , Partı idar~ heyc:ıncı:n. avukat 1 menrantlcrine I< ırşı olan mcsuilyı'tle denizinin hır çok zaman evvel 
doğı u muazzam bır halk kutlcsı, E_krcm Oran n kışla bcılkonundan rımizin ıcap cttırdığı \'ecibclcrc rin· İtnlyanlar tarafından harp saha ı 
baştan ba~~ .~nanınış şchrın cad· ı soyledıgı çok heyecanlı nutuktan yet şartına muallaktJr. ' il An edilmiş ve bu haysiyetle sa. 
delerlı~e d?kulmcye başladı. • . s~.nra. ~ıtala~ımızın coşkun teza. Blı manyada muhtariyet htikümetı rih surette hudutları bıldlrilmlş 

Partı. hm.asında toplanan "~lı, hurleıle alkışlanan geçıt resmi tesis ni ıstıhdaf eden siyasetımızle ,·ıı I olması ke.) fiyetlnin pek tabii bir 

konferansının .. 
"Ara kararı,, 

":<azan: M. H. ZAL 
JA,. ıııerika, lııgiltcrc 'o ~t".) el 

~ HU'•.} anıtı rnilıııc,.slJlerl .) u

kın ~.umanda i\lo ko\ ada konfc· 
rnn.. lıullnde torıtanııcakl.ırdır. Bu 
ilı; nıcmlekct :ıra;.ınd,ı ıniı~tcr<'k hı 

('Cplıe, ıııiı-:terek bir hetlef bulun 
duğuııa göre \llZI.) ctlıı ?:arurctlHı

ııi bernbert·e knrşılnnıııl:ırf, buııl.ı 

nı karı:ı ınlıştı?rek tedbirler aroııı.ı 
tarı pek tablıdır. i\leo;el.ı Jupoıı~ a.) .ı 

kar':'ı ıııuı;;h'rek bir c·cphe kurup J,ı
ııonlarla bir anlaşmaya 'arırlar a 

' e her ıı~· ıııcmlckct :ırkulurııııfaıı 

ı·miıı olural• hıı sa~ elle kU\' etle. irıı 
bir tek reııı1e toıılıyııblllrler • 
kendi he ııplurma elbette i~i bir ı;ıe.) 
~ D.JlllllŞ olurlar. 

Fakat ortalıktaki haberlere ı;orc 
ı~ bu kadarla kıılınıyat·aktr. 1'loı.· 

kO\ a konfcrunı;r, yalıııı. bu harbe .ılt 
miı':'terek hare.ket ııtünlarlle mc·11~ul 
olmaJı kufi gorml~ccck, dUııJanııı 

.) arını hakkında uz.un 'adcli kar-.ır
lar ıla \erecektir. 

Bu karurlur m·ııba ne gıbi bir 
ruhla \erllecektlr? <.ieçen haı 1 
gorlliığumlıı. gibi, buglınUn ı.orıuı, 

lor ınclıın kurhılnıak kin ıırcu~lplc· 

recıa edilecek, l arının ı.ulhll '<' cııı
nl~ eti .)eııı ha tan trhlll,eJe maruz 
hırnkıl:.ıl'nk mıdır': 

Hiç Şİl(ıhe JOk ki :-iO\JC'l nuo.;~3 

t,"arlık Ru"J aısı dci;ildlr. Çorı;il 1 
gilteresl Lohl Cor•· İııgilter~lııdı·n 

dağlar kadar farklıdır. Amerika da 

cliıııJ a işlerini 'e kendi m!!!iull.) et
lerini \'llS<ın :r.aıııanm~an l"'Ok İJ ı 

ku\ raınıştır. Bununla beraber u~ 

rııenıl\'l,etlıı J1ik ek prcııslıılerc hcıı 

birden tanıonıllc rl:ı~et c•ılcı·ckle 1 

hakkıııda ';'imdiden ~hı.de J uz krn
cll m:ılmasıııı kendileri de bekllJ, -
nıeılrr. l\fosko\a konferansı bu tıa

lmnd n çok nazil• bir imtihan te~:uı 
ede<•ektlr. 

luiılıcıııC'lcr, (Ara kurun) llen~

lrn kararlur 'C'rlrlerl.en hunlar, 
kat'ı kıırnr lıakkıııda nı., çok lılr fı· 

1.lr \f•ılr. '.'\lo ko\ ıı 1 onferan ınııı 
'ııracııf;1 ııctit•l'lcr de ılı•ınokra .. i 
c·eplı~I hal,ııııındaıı bir (Ara kar 
rı) t~iı ini .) apat'nktır. 

:\loo.;ko\ nıta 'arılıı< ak netkelrrlıı, 

harbin hundun onrakl lnkı-:arı tıı 
rlnc her halde çok ıe ... ırı olacak \C 

deıııok ru 1 "' ııhf";lrıln. de\ aınlı b r 
"ııkıın 'e "ulh tPnıin cdcbllcı·ca. 

J 111.,,ek ıırcnslplcre haf-lılık derce -
"lııl ortnJıı ko.)acaktır. 

B. HUl\ eltin lıltııtıe .. ı 

vn.,ıngton, 9 (AA.) - HUrrlyet 
gilnUnün yıldönUmU olen 27 Eyllıld" 
yapılacak mcraslnıdt. yenı ın'!le c:!ı· 

len 12 tıcaret gemı ı denızc ndlnlt 
cektlr. 

Hcl ıcUrnhur B. Ruzvclttcn bu mti 
nasebctlc blr hlt be ırad etmcsı rıca 
cdllmıştlr. 

Bu hareketin g zlı tululmuş olması 
netıcesınde düşman tamamile gatıl 

a v:lanm ıştır. 

şehrlmızdekı mebuslar, bclcdıye başladı d b Mlen tatbık ınevlmnde bulunan ted- n('tieesi telakki edeceklerdir. 
reisi, parti mensupları, °\ ila'"·et ve Saııt 11.30 n ır heyet Atatur. "' bırlerlc, Bırmonya"lın dahi vazıyet ~-.-""""! ___ mll! _________ "'!!"lm!!!!"'!!!!"'!!!!'"'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!""'!!"""'~-""!!!!!!'!!!~· 

şehir meclbi iıznları otomobillerle kun annesınin met.arını zıyarct 
Halkapınardakı şehıtlıge gıttıler. ederek muteadclid çe>lcnkler koy. mUenımendır. Kanadalılar karaya çıktıktan son· 

ra Norveç ve Rus şehirlerinde yaşa· 
mağa başlanıışlardıı. Umumi kaı·aı -
g".ı.h bır Rus şehrinde kurulmustur. 
Şehır halkı kıtalaı ı hararetle lrnrşı· 

lamıştıı· . 

Merasime saat dokuzda b<ışlandı. dular Allantiktekl nıUlıikatmuzda zihnı-
r 

Askl'ri muzikanın çaldığı lı;tikial Öglcden sonrakı lll('rashne aat mızı ilk işgal eden şey şımdı Nazı bo. 
marşından sonra İzmırın kurlulu· 15 30 da baslanmı tır. Önden keri yunduruğu altında bulunan A\Tupa 
şunda şehit duşenlcrc karı::ı 11\iıı bando oldu u h'.lldc ) ütu) LIŞ(' g('. dcYlctlerm.n ve m.ı.c.lerının hAklml· I 
net ,.e şiikraıı duygıılıırına tl'rclı ı:cn nlav An frrtal r cndd<'sini yetini, muhtariyetini \'e kara huduı- 1 

Seferı kıtalara rcfakaL eden YC'Sll· ınnn olan nutuklar trad edıldı. Bu takıbcn Tılk.lık \ra tıı, Bnı::du. iarının mcnuhahıs olması muhtenıc 

Milli Piyango 
2inci çekilişi 

15 Eylülde 
ne gazeteci olan Kanadulı ımıhahır 

avdctınden sonra yapılıın hıızırlıklar 

hakkında l)cyanatt.ı bulıınanık de· 
mlşlir k: 

Mı.ittefik kuvvetler nereye gldcccl•
lcrını şimal buz mıntakasınn geldik· 
ten sonra şeflcrlnın ağzından oğren· 
mlşlerdlr. 

İki noktaya daha asker ihraç edil· 
mıştlr. Spllzberg'dekı Norveçlıler vtı 

bilhassa gençler Spltzberg'den a)Tıl· 
dıklarına memnun görllnmekte idiler. 
Bu gençler <Serbest Norveç LeJYO· 
nu> na kaydedilmek Uzerc 1ngıltere· 
ye ı;onderllmişlerdır. 

t~galln ehenmıi~ eti 

Londra. 9 (A.A.) - Brilanyanın 

askeri ıntinekkldl, Spitzbcrgın lngil· 
tere tarafından işgalt sayesinde milt· 
tefiklerın eline çok mU:him lbır sev· 
kUlceyşi noktanın geçmiş olduğunu 

beyan etmektedır. Fılvakl bu nokta, 
Grenland ile yeni Zamble arasında ya 
n yolda kaındlr. Bu takım adalar, 
senen n bazı zamanlarında şimali A· 
merlka ile Rusyayı lbir'blrlne raptedc· 
bilir. Çünkü yeni Zcmbleın cenup 
müntehası, Rusyaya ancak ı 750 k ı· 

ıometrc mesafede bulunduğundan bu 
ralardu lan·are m<'ydanları ınşa olu
ııaoillr. 

Ilu işgaUn yek ırnzaı·dn pek o ka
dar mer'i olmıyan ikinci bir ecphesı 
de Almanya ile ,Japonya llt'usında de· 
ııizyolu ile heı tlırlh ın llnakalClta miı.
nl olmasıdu-. 

Bu iki memleketin cenup denizler• 
tnrlkile aralarıııcla mllnakalfıt tesis 
etmeleri lmkli.nı mevcut olmadığından 

şimal buz Okyanusu yoluyla bu mU
nakalA.tı yapmak Umldini bcsllyebillr 
lcrdi. Fakat hareket Uslcrı Spitzberg 
de bulunan lngılız gemi!C'ı i, bu kşeb· 
btisU son derecede tehlikeli bir şekle 
sok~ılir. 

nutııklarcf:ın sonra .'ıbicle ('trııfıncl.ı rak. Krınerallı, Hukümd \C' Kı. ladıll lşl1de lı&kım olacak prensiple 
yer alan bir ınnnga asker havaya laolllı yolu ll•' Cumht rıy~! nH'\ da rı teının etmekti. llu, Brltanya tac.· 
ü<: el atı'ş rdcrck şehitler se>Uim nına l'lcrck At:-ıturk anıtı onunctc na sadakıtt boı çlu olan milletlerle 
lamlı. kcndılcrine gostcrilcn mevkii <ıl nıcsl<ün mıntultalardakl muhtar hü· 

Heyet buradan kışlaya gC"ldi. Sa. mışlarçlır. ı\hıdcye .} uzlerce çelenk kümet mUcsseselerlnın tedrici tekfl· 
at 10,15 de Eşref Paşa, Tcpcköy konmuştur. nıUltınden bUsbütUn ayrı b r mesele· 
ve Halkapınardan olarak iıç kol 9 E) lül İzmir kurt.ılu!i bayramı dit'. cAlkış sesleri> Bu meseleler Uze
dan hareket eden kahram~n as Ş('nlikleri başta Milli Şefimiz ve rinde. bizatihi tam, sarih \"e alA.kadar 
kerlerimiz burada birleştiler. Bu Reisicumhurumuz fnoniı oldu(:u arazinin \e milletlerin ahval ve şero
anda şanlı bayrağımız, İstikliıl halde cumhurh et hi.ıkümelinC' \ e ttıle mUnıı.sebeU beyanatta bulunduk 
marşı çalınırken evvela kışlaya ve Partimize karşr savgı \"e minnet bu beyanatın müşterek beyannameye 
sonra hükümct konağına çekildi. j duyguları altında halkın en üstun ılham ,·eren hürriyet ve adalet telılk· 
10.15 dl' K adifekaledcn atılan top- tezahlirlerile de\•am ('(mektedir. !tisi ıle tamamen ahenktar olduğu gö 

rtilecektır. 

40 şoför Ü o er,. ç evi ren benzin c ,. 1 m:h~:~~~si~~r;as~;a:ı;:~:'va:t~~~t;~ 
. le beraber batan genıılerln s-lttıl\çe 

• 
lzmi'rde çekiliyor 

Milli Piyango bu sefer yine İz mirde fakat 7 Eyluldc deı:;ıl 15 
Eylulde çekiliyor. Buyük ikram iye (25.000) liradır. (10.000) lıra 
!ık ikramiyeler de uçe çıkarılın ıştır. Ba kaca beş tane (5 000) 
lira, kırk tane (2.000) lira ve seksen tane (1.000) lira \:ardır. 

(500) liralık lkramıyeler yüz yirmı ve (100) lırolıklar sekız 

yiiz, (50) liralıklar da bin iki y uz taneye çıkarılmıştır. A:ı rıca 

dört bin kişi.}e (10) ve seksen bin kışi;)e de (3) lira dagıtıla 

caktır. 
Tcmennimız tali barometrcniz in buraya kadar ınmemesi, bu. 

l uklcr arasında dolaşmasıdır. 

Garajında 4500 litre benzin ve 
bulundu 

azaldığını, tngıltere sahill<'rine ihraç 1 

edılcn eıntıanın her ay arttığ-1111 teba. '-----------------------------••" 
rtiz c t tir ın iş \' e şöyle dev um e tını~- !"'!!!!!!!!~'!!'!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!lllllO ... "'!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!I!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!'~!!!"!" 

" 4 7 varil yag 
Her zaman bulaıuk suda balık 

avlamak ustalıgını gostermek isti. 
yen insanlar mevcut bulunur. Ko· 
ordınasyon heyeti daha dün ben. 
zin ve müştekatını tahdid kararı. 
nı bildirdiği sırada bir garaj sahi. 
bi 4500 litre benzin ve 57 varil 
yag stok edip bundan istifade ~·o. 
ıuna sapmak ustalığını göstermiş. 
tir. Fakat bu ustalık para etmemi:; 
ve ac;ıkgöz garaj sahibi cürmü ıncş. 
hııt halinde yakalanmıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Dün sabah 45 • 50 taksi şofiirii 
benzin almak üzere Taksimdl'ki 
Modern garaja müracaat etmişler. 
se de. garaj .sahibi Seha Çelebi şo 
förlere kendisinde benzin bulun. 
madığını söylemi:;tir. 

Bunun üzerine garaj sahibinden 
şüphelenen şoförler. şoför Raufun 
1743 numaralı taksisine Ramazan 
acimda yabancı bir §oförü bindir-

mlşler ve .Modern .:araja benzın 
almak içın gondermışlerd'ir. Gara. 
ja müracaat eden Ramazana ben. 
zin verilmesi üzerine şoforl<!r ga 
rajda bC'nzin bulunduguna kanaat 
hasıl etmişlerdır. Bu vazi~ et üze. 
rine Sait. Rauf, Mehmet Ali Sadi 
Niyazi ve Aziz adında altı

0 

şofo; 
derhal Petrol Ofi!;e V(' zabıtaya 
nıiiracaat ctmışl<'rdir. 

Petrol Ofi, muf0ttışlerindcn 
~ichınet Ali, Bcyoglu polis mcrk('. 
zinden bir ııwmur ve Şel İngiliz 
petrol şirkC"tindcıı Şerafeddin adın. 
da bir memur garaj:ı gelmişler ve 
arama yapmışlardır. Ara!;tırma so
nunda 4500 litre benzin ve 57 va. 
ril yağ stok halinde bulunmuştur. 
Bu vaziyet vilayet(' bildirilmiştir. 
Fiyat miırakabe biirosund:ın bir 
kontrolör de tahkikata i~tırok et. 
miştir. 

Tahkikat ı;cniı;lctilmektcdir. 

tır: 

İkinci saltı.h son üç ay zarfında Al· 
man ve İtalyan ticaret ~enıılerlllln 

tahribinde gbrül~n fe'li kalade tezayUd 
dUr. Bu :ıahıl muhafaza ı;ervıslnin ve 
lngıliz hava kuvvetleri bombardıman 
teşekkUllerin!n yeni ve parlak tAbıye 
s ndekı ınk!şa! sayesinde çok bUylik 
mıkyasta nı·tacaktır .. Hava ku\•vctle· 
ı·inln muvaffnklyetlcrlne denızaltı gc 
mılcrım!zin ınuvaffakiyetıni de .Hhe 
etmeliyiz (De\ aııu .) arını 

o 

Çin ve Japonya 
Şanglıay, 9 (A.A.) - Çin mat 

buııtının verdiği haberlere gore, 
Çin makamları Japon kıtalnrının 
yenideQ. bir kaç Çin limanından 
ve şehrmdcn çekilecekleri limit 
edilmektedir. 

Zannedildiginc göre yakında ya. 
pılaeak Çin mukabil taarruzlarına 
karşı koyabilmek için Japonlar 
Çındeki hatlarını kısaltmak iste· 
yeccklcrdir. 

~~-~~~--iiiiiiiii---~ 
Kurşunları gül 
yapan general 

Rlrft'"lk Amerikanın lyasi haJat 
tan ç.ekllmlş bir senrı buglin bir 
,\nıerikn ınecınna ının Berlin nıuha 
biridir. Hu muhabir, J <'ni 'azlfeslnc 
git ınck iı:ı:crc geçtiği ı .. pan~ adan 
ıııet·ıııuaı;ıııa t .. ııun~·aJ u alt bir rc
ı•ortaj gimılerııılştir. (;enı•ral Pran
koyu uıt nşa~ıılakl satırlar bu re
ııortajdun alııınuştır: 

Rııgiiııkll tsııan~ nnm ha;pıııla hu
lunıııı (ıencral Franko l,ö'! boyun 
da, şlşmaııra. yu,nrlak başlı, saç
ız bir adamdır. Kendine ~ok emin 

gilrünUr 'liC çok az konuşur. 
l 'lm1i yaşında iken Rlf Arapla

rıııa karşı bir nmhareheJ c i~tlmk 

strnlı:tir. Kumanda ettiği Fa lılar, 
Fı·~ou~ kendme ııtrlan k1trşun-

ları giile tah' 11 eden ihlrli bir kud
rete malik olduğuna lııanınışlardı. 

Buna ratınen Franko nıldeslnclen 

yaralanmış. kumanda ettiği ı a"lı· 
lardan aJ rılııııı: \ e 3:? 3a~ncla b
rıan) anın en gr.Jı~· generali olnıuı>-
tu~ ' 

hııan.) n ele\ Jetinin haşında oldu
ı'.;'11 halde kendisini nıUınklın oldugu 
kadar slllk gô'if" •e ~alıı:ır. i\l:ıd 
rittcn JO klloıııetrl' nıesuf<'de El 

Pardoda ikıunet eder, ancak ıniımes 

sil \C ııeflrleıin itimatııamelerini 

takdiın ıneraı;lnıl ı,ribi ınilhlm ah\ al 

de şehre inrr. 

General Frunko ükunetl \e so
ğukkanlılığı ile meshurdur. Kralın 
eeıuu dua ı c na mda tam hlr sa
at • · • dakika hiç kıııırdııma-

' r hu n•" ~ 

cl.ı J lwz b r wrC' elıı.ı k 
ııunu ka .. ~mu~tır. 

l ııı l•ur 



]- GONON 1 

LeoRsAsı.J 
9 EYLÜL 9U 

l Sterlin 
100 Dolar 

5,24 
130,025 

> Yen -,-

ahçe • • 
sesının 

» Peçeta 12,9375 
J> İsveç Kronu 31,0050 

Eı>ham "'e 'h.hvHit 

1933 Tilrk borcu I 
191S İstikrazı dahili 

L. li. 
21 30 
22 00 
20 30 
20 15 
46 50 

BAŞ, O 1 Ş, N El LE, G R 1 P, R • •• •• ir? 
1933 lkramiyelr Ergan! 
1934 Srv - Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili ıçyuzu ne 

~UKti'r 

Tllrk altını (Reşat) 

TUı-k Altını (Hamil) 
Kalın beşi lbl.rlik 

25 ':'5 
24 35 

116 00 
121 50 

3 54 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes~! 
edilen Kendilerine profesyonellik isnat 

futbolcuların elinde bu isnadı 
cerheden resmi mektuplar vardır 

Kıı.lın b<tşi birlik (Reşat) 

24 ayar altm gramı 

RADYO_ L PROGRAMı_I 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu ı<ı.ıtıl 
ısrarla isteyiniz. 

~~~~~ 

lstanbuJ Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 
de~ 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarila eksiltmeler! hızalarında yazılı gUn, saot ve mahalle! ili 
Kulübun 35 yıllık hayatında bir

bırine bağlılığı ile spor sahasında 
bır ornck olarak gösterilen Fcncr
bahçelilerin gcçırıncktc olduğu 

buhran, spor scvcrlerı tccssur için. 
de kıvrandırmakladır. Bu buhran, 
~ anlış telakki ve tefsirlerle gazete 
sütunlarına aksetmiş ve gunün en 
muhim spor meselelerinden biri 
l!nline gelmiştir. 

İlk hatıra gelen en mühim nokta 
bugüne kadar boyle bir meselenin 
vukubulmadıgı bir spor yuvasm. 
da bugün neden bir hfıdise doğ
muştur? 

Bir kaç kişinin kaprisle harekel
eri, hiç şüphe yok ki, bu ikiliği 

(aratan başl~ca Amildir. 
Bugı.inkü Fenerbahçe idarecilc. 

rinin fırsat buldukça mütemadi. 
yen hlicum ettikleri eski idareci. 
.er zamanında kulüpte ikilik do. 
ğuracak hadiselerin çıkmaması; 
onların, ancak kulüplerinin men
faatini duşünerck çalıştıklarını, Fe 
nerbahçe kulubünu örnek hale gc. 
tirmck gaye ile hareket ettikleri
ni ispat etmektedir. O idareciler 
değil midir ki, kötü bir talıh eseri 
olarak güniın birinde yanan ve bir 
nnda mazinin bUtiln eserlerini bir 
kiıl halım~ getiren kuliıp binası 

yangınından sonra hiç kırılmadan 
çalış:ırak yeni bir yuva kurdular. 

O idarccılcr değıl midir ki, gece. 
11 giınduzHi çalışarak bugünkii 
güzel Fenerbahçe stadını kulübe 
mal ettiler. 

O idareciler değil midir ki, muh
teşem trlbunleri, muntazam bir 
pisti, güzel sahasile lstanbulun, 
hattA Balkanların en güzel bir sta. 
dıru bir f'ıbldc şeklinde ylik lttl
ler. 

O idareciler değil midir ki, gc. 
rck futbol \'e gerekse idarecilik 
sahasında kazandıkları zaferler ve 
şampiyonlukları Turk spor tarihi· 
ne sılinmiyecck bir şekilde kay. 
dcttılcr. 

O idareciler degll midir ki. Fc
ncrbahçelılik se\ gisini mükaddes 
bir sevgi haline sokarak spor duy
gusunu spor sf"verlerc aşıladılar. 

Bir tesadüf bu ldarccılcrl iş ba. 
şından feragatle uzaklaştırdı. Qn. 
lar yerlerini, çalışmak arzusunu 
gcistcrcn kardeşlerine seve seve ve 
tereddütsüz bıraktılar. Fakat bu. 
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ACA 

oldan Snğa: 1 - Sulu boya; Tatlı 
bir madde 2 sıgaralarımrzdan biri 
3 - Halk; Bır mo~"\e 4 - Eski devir 
lelin süslU UstlU't 1 bası 5 Bır renk 
Çolt tyı 6 Dalın olma; Eğri 7 -
Zck \C feraset 8 Karadeniz uşa
ğ'ı; Oynak şuı kr 9 - Bir ecnebi pa
ra: Ekmek 10 Adlar; Rahat 11 -

gün Fenerbahçe kulUbü kotu bir ı soylıyen çocuklar, bu idarecilerde 
talıh eseri olarak bir buhran gc. hu:>ntı niyet gormedikleri için Fe
çlriyor. ncrbalıçeli kalmakla beraber fut. 

Bu buhran yüzünckm Fcncrbah· I bol oynamıyacaklatını bildirmek· 
celi futbolcular, kalbleri Fencr- ı tedirler. 
bahçelilik ruhile çarparak ve bu Htıdısc gösteriyor ki, iddia edil
yuvayı kendilerine ebedi bir yuva 1 Ciıgi gıbi çocuklar herhangi bir 
bilmiye devam ederek yalnız fut- tesır altında hareket etmemekte 
bol sahasından çekiliyorlar. ve kendi soyledikleri gıbi, ayni 
İdarcsizlik~ri yüzundcn işi çık· idarecılerin yarın ayni isnadı tek

maza sokan ve kulüpte bir ikılik rariamıyacaklorına emin olmadık
doğuran idarccller, daha düne ka- j lnrı için oynamamaktndırlar. Ni
dar renklerini muda!na cttlrdikle- kkim bu isnad hemen tekrarlan. 
ri bu çocuklara bugün profesyo. mış ve gazete si.ıtunlarmıı intikal 
nellık damgasını vurmak, efkarı ettirilmiştir. 

7.30 Program 
7.33 Müzik 
7 .t5 Ajans ha. 
8 MUzlk 
8.30/ 8.45 Evin a. 
12.30 Program 
12.33 Müzik 
12.45 Ajans !ha. 

lS MUzik 
13.30/14 Müzik 
18 ProgTam 
18.03 Müzik 
18.25 Konuşma 

1S.t5 R. Çocuk K. 
19.30 Saat aya. 
li.45 Serbest 10 d 
19.55 MUzik 
20.15 R. Gazc. 
.?0.45 MUzlk 
21 Ziraat T. 
21.10 MUzık 
21.30 Konuşma 
21.45 Milzik 
22.30 Saat aya-
22.45 Müzik 
22.55/23 Y. Pro· 

kcci satın alma kimlsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesıkalarile teklif mektuplar~rl
le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Ev~! ve şart na~cleri ~~misyonlarında ı;b,ıv 
Cinsi Miktarı Tutarı Temmatı :bale gunu, saat , .e w:ı 
• Kilo Lİl'a Lira 

Nohut 
Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
Fasulye 
Nohut 
Pirinç 
Sığır eti 
Sade yağı 
Sabun 
Odu o 

89,000 
120,000 
144,000 

48,000 
48,000 
48,000 
48,000 
90,000 
18,000 
48,000 

600,000 

480<> 
10,800Q 

7680 
11,520 

7680 
:!1,600 
21,600 
27,450 
28,800 
13,500 

... 

360 
810 
576 
864 
576 

1620 
1620 

2088,75 
2160 

1012,50 

25ı 9 941 
29 1) • 

~!} !) l) 

C9 l> » 
30 l> » 
l!O » » 
ao ,. 

1 lQ/ D 

l n » 
1 il » 
l » D 

10 
9 ) 

l4 :-
16 ) 
9 ) 

14 ) 
16 ) 

9 ) 
H) 
16 ) 
17 ) 

umumiycye onları bir mezat malı Matbaamıza gelip bize bu fzaha
olnrak tanıtmak istemeleri çok tı veren futhilcular yine diyorlar 
acıdır. ki· aBiz kuH.ıbümlız için çırpınıyo-

Hadise şudur: Her zaman ııtcsa. ruz, kalbimiz Fencrbahçeliiik ru- r 
düfcn bulunduğundann bahseden hile -çarpıyor. Bir aile ve spor oca VATAN GAZETESi 

Aşağıda yazılı mevadın pazarı ıkla eksiltmeleri hizalarında yazı Iı gün, saat 
keri satın alma koınl.syonlanndıı yapılacaktır. Taliplerin belli vak ıtlerdc ait 
bulunmaları. 

Cinsi 
30 yıl evvelki senelerin idarccısi ğı olarak tanıdığımız kulübumlız 
bir zat, bir toplantıda idare heyt'ti uğrunda tam amatörce her türlü 
namına söz sbyhyerek bu çocuk. fedakarlığı yapmaktan c:eklnmi 
lara: yoruz. Pakat bize -çirkin bir isnad 

- Siz profesyonel oyııncusu- ı da bulunan ve kara bir leke sür 
nuz, bir mezat malısınız, para mu- mck i tiyenlerle beraber çalışmak 
kabilinde alınıp verilen bir meta- ta bizi mazur gcirsUnler. Bu sözle 
sınızo diyor. Bu zatın sozlerini rımizdc ne kadar sıımiml oldugu. 
diğer idare heyeti {ızaları da tek ı muzu zaman gôstereicktir.ı. 
rarlıyorlar. Bundan bır kaç gün evvel yazdı 

Bu çocuklar, bunu izzeti nefis ğımız bir yazıda da kaydettiğimiz 
ve haysiyet meselesi yapıyorlar, gıbi cger bugünku idareciler ha 
ilk toplanan umumi heyete birer 1 kiki birer Fenerbahçeli iseler, ku 
mektup göndererek, haysiyetlcrile l lubiı kurtarmak için feragat gös 
oynandığını ve bu vaziyet karşısın- termPleri, yerlerini bu ikiliği or 
da futbol oynamaktan vazgcçtıklc. tadan kaldıracak arkada~lara ter 
rlni bildiriyorlar. kctmckte tereddüt etmemeleri la 

Umumi heyet isnadı haksız bula. zımdır. 
rak bu sözleri sarfeden kongre 35 yıllık bir yuvayı bir kapris 
reisinin imzası altında tarziye ve- uğruna fena bir vaziyete sokma 
rllmesinc ve hepsine ayrı B) rı nın ıncsulıyct ve gıinahı hafif ol 
mektup yazılmasına karar veri ı tnaz. *'°'* 
yor. 

Kongre reisi bu karara uyarak ZA \'İ 
bu ;:ençlerin her birisine ayrı oyrı 1 1813 numaralı taksi otomobilinin 
yukarıya klişesini koyduğumuz 4 207 sıra numaralı benzin karne 
mektubu gonderiyor vc onları bu mi kaybettım. Yenisini çıkaraca· 
Çirkin isnadlardan tenzih ediyor. ğımdan eskUnin hUkmii ~oktur. I 

Çok geçmeden imzası ile bu tar- İhsan İlkcsen Yoğurtçu lhlas so-
ziyeyi veren idareci yine < tcsaduf kak No. 9 Kşdıkoy. 

eseri olarak» bulunduğu bir bölge ';~:C::~Clllmlll!ll•••••~ 
içtimaında daha ağır bir şekilde : I '-

- «Amatörce davet ettik. Gel- .• TEZIL 
mediler. Bunlar profesyonel adam· Her nevı Amerikan ve Avru-
lar» diyor. 1 pa radyoları ehven surette ta-
Ağır bir isnadla karşılaştıktan mır cdılir. Bankalar Agopyan 

sonra verilen taniyeyi kabul edip ı h N 7 
1~ia~nii;i0~· ~·.::::::111•1111111 ........ etmemekte serbest olduklarını "' 

Leyli 
Erkek Ye • 

1 
Nehari 

Kız 

ilk - Orta - Lise - Taksimde Sıraservilcr 86 
l\ludür: Sabık Şişli Terakki Direktbru M. Ali Ha~met Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı dillere ehemmiyet vermek, talebesinin 

sıhhat \'e inzıbatiylc ya kından ahikadnr olmaktır. 
Telefon: 41159 

.. 
iLAN FiYATLAR! 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

'\Iiktarı Tutarı Teminatı İhale 
Kilo Lira Lira 

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

Pirinç 32,000 15,361) 2304 13 9 941 10 Erzurum 
Kuru fasulye 130,000 29,90~ 2240 19 ıı D O Ardahan 
Çam odunu 500.000 16,5<>1 2475 15 ıt 11 Erzurum 
Saman 187.750 5.6~~ 825 18 • » 15 Erzurum 
Koyun eti 10.000 6,000 900 15 ,. 10 Çanakkale 
Sade yagı :!0,000 84,000 2550 29 .. 11 10 Erzincan 

--------------------- -, ... (1036. s r; 
"'1••G!IDIUD Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarıtı rı AX.1 - İLK - ORTA ve LİSE ..tı 

HAYRiYE LiSESi 1 
zılı giin ve saatlerde İsliıhiyecie a skerl satın alma komı!ır 

1' ATiLi • ::ı yapılacaktır. Talıplcrin kanuni \ esikalarile teklif mektupııı.rıD 

ton Lira 

le saatlerJnd~n bir saat eı:vel komisyona vermeleri. ~ 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gtlıt• • 

Lira 

l"ATISIZ 

FATlH : ~araçhaneJ4':1 

Kayıt içın her glln 10 dan 17 ye kadar mektebe mUracaat. 
Arzu eden talebe mektebin husu si vesaltlle saoah evlerinden 

nır. Akfam evlerine bırakılır. Tel: 20530 

ah· Sade yağ 25 
200 
800 

1200 
2000 

38,392 
52,720 

6,560 
67,200 
39,200 

2880 
3886 
1992 
4610 
29-10 

1 

Sığır eti 
Saman 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Kuru ot 
30 il 

30 il 

.nımmım•llllMililA~A - JLK-ORTA ,.e LtsE:IW••··--·--i:ı. Odun ı ıo ' 
(1032. 6 

~ Kıı: H' 

I; Erk~k BOGAZIÇl LISELERl Yatılı ve 
yatı&U 

1 
Arnarnıküy . Tramvay Caıldcsi: Çift~ araylor 

Kayıt için h!."r ı;im 10 dan 17 ) c kodar mckteho mürat·aat edilehılır. 

İlk Jtı ... ım 29 Eylülde, Orta ve Li se kısımları 25 Eyluldc derslere 
başhyacaktır. 

Telefon: 36 • 21Q ... 
Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İş:etmeleri Umum Müdürlüğünden : 

ı _ 28 s 941 tarihinde mekt upla teklif istemek suretile ihale 
edileceği evvelce ilan edilen muh telli celik tel .. ve galvaniz halka 
için teklif verme muddeti 1/ 10/9 41 çarşamba gunu saat 17 ye ka· 
daı· temdit edilmiştir. 

2 _ Teklif mektupları, 566 1i rr.Aık teminatla beraber .. en .. ge~ 
1/10 941 çarşamba günU saat 17 ye kada~ Metro h~n ?or?uncu 
kattaki levazım müdı.irhiğline imza mukabılinde tevdı edilmış bu· 
lunmalıdır. 

c 7761 D 

~ 

Dahiliye V ekale~i Belediye ı mar 
Hey'eti Reisliğinden : 

Talip çıkmıyan 50,000 metre !m3şırlık bez pazarlıkta sB\ 
nacaktır. Tahmin bedeli 15,950 lira, kat'l teminatı 2392 lira ~. 
tur. İhalesi 13.9.941 cumartc. i günı.i saat 11 de A.nkarada Ti ıf. 
Hava satın ıılma komisyonunda ~apılacaktır. Şartnamesi koııı,... 
gôrülur. Tallplerin belli vakitte ko misyona gelmeleri. (1000 

Yüzer hayvanlık 2 adet tay de posu ahır yaptırılacaktır. ı;:e 
• c:tut· deli 57,191 lira 42 kuruştur. llk teminatı 4109 lıra 57 kuru,, ~il 

namesi 286 kuruşa komisyondan alınır. Kapalı zarfln c~ııı' 
19.9.941 cuma gilnli saat 15 t~ Ankaradı:ı M. M: V. ~atın 8

1
j,f 

misyonunda yapılacaktır. Talıplcrln kanuni vcsıkalarılc tele. 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermelcr17ıe 

{986·'İ 

Tt!rldye C_,,___ 

Ziraat 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari her nc\•i banka muameleleri· 

Para biriktirenlere 28.000 lira ıkramiyc veriyor. 

samsun sehrinin ur•rnmi imar planı, avan projesinin tanzimi 

l'l•••••••••a•ıı:Dm~~-IPJmlB•••••••~~ yük~ck mühendis ye ınıınaıl:ır arı..smda müsabakaya vazduwnu§tuı·. 
~ Müsabaka 2.ı.042 tarihine :1ıiısadi! cuma gün!i saat 14 t~ nihayet 

bulacaktır. Bu tarihe kadar projelerin Samsun Belediye Reisliğine 
teslim edilerek muk~bilinde lc:::lim tarihini ve tevdi edilen projeye Yatılı - Yatzszz --Kız - Erkek 

r D • 
ısesı ŞişrT 

A N A - I L K - O R T A ve L 1 S E 
.:\'lşarıtar.t: ÇINAR SOKAGI 

Talebe ltaydr ıçln her gtln m Uracaat edılir. Tclefon: S05H 

, KUŞ TÜYÜNDEN 
1·aııtık, l'organ, Yatak kullanmak hem ketiCnlzc '\."C hem do 

l
alt parçaların adedini miibeyyin bir ma~buz alın~a~ıdır. . .. 

Projelerini bizzat teslim edemiycnlerın escrlennı aynı gun ı::aat 
14 e kadar postaya veya mesajeriye teslim etmi;) ohnaları. lazı~dır. 

1 Tc\.dı olunacak projeler bır JUri heyeti tarafında~ t~tkık cdılerek 
neticesi mUsabakarı ın nihayet bulduğu gi.ınden azamı bır ay sonraya 
kadar gazetelerle lll'ın olunacaktır. . 

1 nu n usabaka tafsilfıtıııa ait program ve şartname ve ı zahnam.c 
ile teslim edilecek imar planı, avan projesi \'e leferrüatına esas te~kıl 
eden fenni evrak ve krokiler Ankarada Belediyeler Bankası bina· 
sında Belediyeler 1ınar Heyeti Fen Şefliğinden ve Samsunda. ~ıımsun 
Belediye Rcisli~inden beş lira mukabılindc tedarik olunabılır. 

MUsabakada derece kazanan proje sahiplerine programda yazılı 
nakdi mükMatlar verilecektir. 04940 0 (6473) 

• uf~ 

I~ei~~n:~::; ,~~:~1.~:~~ Bir şeyın ::8~.:i.~ Bir uştüyü astı { 1 Lirad r 
Usttlne yuklenebılmek 2 - Tersi; Bır Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar Na diyat .işi Münakasası 

Ziraat· Bankasında kumbaralı ve ihbarsıı: t:ısarr !< 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çc 
kur'a ile aşağıdaki pliına göre ikramiye dağıtılacaktır• 

4 adet J ,000 liralık 4,000 lira l 00 ndet 50 lirıılık 6.otı!'tf adama alt olan şey; İlçe: B r nota Ömer Balı oğlu Kuş TUyU Fabrikası. Telefon: 23027. 

3 KUçUk, llo.ıhçıvan lıletlerinder. Beyoğlundıı ı;atış yeri: Beyof'lu nURSA !•azarı 
•I Huya cdeı ; Fııl>at 5 - Bir er- ; ....... 1BimSm::EZll!:i'5!Cl!EE~:zr::lES1••••••..; 
kr; ı mi, Buhııın 6 Masset; Peren • 
d j Hfilcn yaralı bir Fransız ; B.r 
renk 8 Patlayıcı bir madde; Krsn 
\e kalın şart edatı 9 Bır sayı; Na_ 
mus 10 Kadınlığın en şcreflı halı: 
Çoğrııf~a tılblr ndc..n 11 - Bır hay· 
vnn. 
},\'n•:LJU Bl'L.'IACANI~ HAI.Ll 

ldan Sağa: 1 - Tabaka; Cm 2 -
ıı : Sekene 3 Bal na; lz 4 - Ane; 
Allı. 5 - Baba gibi; Fa 6 - Etime· 
1ıut: Et 7 - L(i.de , Ne 8 - Se: Alan 
9 - şu Akturnn 10 Adaş; Ukala 
ıı - Bağışlıımama. 

Yukarıdan Aşnğıya: 1 - T!!babet; 
Şab 2 - (S) anat; Suda 3 - Bıle bl
lr; Ağ 4 -- Ali; Ama; Aşı ;.ı - Gedık 
6 - AsA; tse: Tul 7 - A'buş; Aka 
s - °Kllıt, Aram S1 - Ceza; Lala 
ıo - ln; J<'cna nam 11 - Ne; Paten. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
108 numaralı ilfın : 
Asker aılclerinc yardım \ crgı sı dol::ıyıslle 93 No. lu ilanımızla 

tesbit edilen azamı et Iı~ atlarına kılo ba ına 2,5 kuruş zam yapıl· 
mıştır. «800711 

Hadımköyde eski komutanlık bahçesinde 1 

Ordu çeşmesi üzerinde~<i askeri Sa. Al. 
ko. dan : 

12847 . 12848 • 12849 sayılı veteriner ayııiyalları kaybolmuş
tur. Bulunduğunda hUkmü olmadığı ilfın olunur. (1026 - 7951.i) 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Shıbl ve Neşriyat MUclUrü 
AHMET EM iN YALMAN 

SÜ.V.ERBANK SELLÜLOZ SANAYiİ 
f f;ÜESSESESIND~N : 

Mü<'ssesemiz için Bolu ve Düzce orman revirlerinden müba· 
yna edilecek 20 na. 30 bin metre mikabı _tomruğun şose kenar· 
larındal•ı orman depolarından alınarak nıhayct on ay zarfında 
Adapazarına nakıl ve Adapazannda vagona tahmil işleri, kısmen 

, (y 1 tamamen, taliplerine ihale edilecektir. 
ıstcklilcrin metre mikabı - kilometre fiyatını. ha_vi tek.~ifleri

nln kapalı zarfla 22 Eylül 941 saat 16 ya kadar Izmıtte mucsse· 
scı:niz mildiirhıği.ıne tevdıi ilan olunur. 

Taahhı.it edilecek beher on bin metre mikabı için iki bin ll· 
ralık muvakkat teminat akçesi kapalı zarfla beraber mucsseseye 

tc .. lim edilecektir. 
· Kamyonla nakliyatı yapacaklara; bedeli müteahhit tarafından 
orlenmck şartılc, lastik, benzin ve yağ müesscsece temin oluna-

cakt..ır. 
'fnahhUdun tamamı için teklifte bulunanlar tercih olunur. • 
Selllıloz sanavii müessesesi ihaleyi icrada serbesttir. 

-~--·-
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46 )1 190 » 4,000 )) 160 il 20 )) ' 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir !'öcne ıçınde 50 f~ 
aşağı dUşmiyenlere ıkramıyc çıktıgı takdırde r. 20 11 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, l l mart, 11 haziran. 

11 Birin~ikiınunda çekıleccktır. 

RADYONUZUN 
Mükemmel bir surette tamiri ve ıslahı için R .. 

Mü.,..,.,slno ~maa~~ RADYO NÜZHET son sisi'~ 
lerle mUcehhez atelyesini emrinize amade bulundurur. 

RADYO NÜZHE1, 
Galata Voyvoda caddesi No. 47 Voyvoda Hanı Tclf'fOil 
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