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TiRYAKI 
l\Im ıterilerinüze mÜjde 

Karakc)yde Eksclsior ittisalinde ye ni açılan 

Merkez IUraatbaneslnde 

Yıl: 2 - Sayı: 375 SiYASi S:(llAM &AZETE-Sf Fiyat. 5 lturuş 

Kahvenin halisini, meşrubatın en 
nefisini bulabilirsiniz 

NAZ Iİ İYİDOGAN 

Be~zin sarfiyatı 1 

tahdit edildi 
Vatandaşların 

benzinlere de 
ıe:ı~ra • 

elindeki 
el kondu 

tıı 'tbJit 8 ~A.A.~ - BaşvekAlet- re benzin verilir. 
tı ıııı lto~dılmiştır: 2 - 19 İkinciteşrin 194'0 ve 2/ 
,ırı.d.:ıes· nma kanununun 36 ın. 14703 sayılı kararname ile meri
lli 13 "t mucibince ittihaz ofu· yet mevkiine vazedilmiş olan 75 

ııs sa Ustos l!Ml tarih ve 2 1 sayılı koordinasyon heyeti kararı· 
~irııe l'ılı. icra vekilleri heyeti nın (B) bendinin CC) ve (0) fık· 
~ ~~erılcn. salahiyete istina· ralarında yazılı binek otomobilleri 
il. •. ~(i~ v~aır .petrol müştakla- bilchare icra vekilleri heyeti kara 
.~ llıl1tıı rrık bılümum kara ve rı ile seyrüseferlerine müsaade O· 

8 tnı:ıı vasıtalarınn seyrüsc!e- lunan nakil vasıtalarından binek 
~ a, mu 1941 tarihinden itibaren otomobillerine ve deni:ı: vasıtaları 

tı-lteıtnde ddeU? aşağıdaki esaslar na ayda 150 litre ve motosikletlere 
İ tahdıt veya menedilmiş ayda 60 litre ben:ı:in verilir. 
~' tıçu 3 - Halen çalışınakta oldukları 

fiitılorn erin, konsolosların ve belediyelerce tesbit edilen taksile
lt oto atığe dahil memurların re ayda 120 Iitre benzin verilir. 
~ları:ObiUeri ile deniz nakil 4 - Ecnebi turistlere ait otomo· 

ka ille a ve elçiliklere alt olup billere bir defaya mahsus olmak 
it oto J:rıleket pllıkası taşıyan üzere 125 litre benzin verilir. ı 

ll'lobilJerinc ayda 180 fü. <Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Rusya da 
kış harbi 
~ hrk cepM.sinde bu 

""- ...!elecek ilkbahar de· 
~~'-'etini besaba katmak 

•tdir. 

'·~ . hmet Emin YALMAN 
1 ltı t 
•lı ~ an evvel kati neticeler 

~lıı l\acağını zannedenler ek
'f\.'lle:1· _ l3unıar, Sovyct askerl 
~d.tr ının nihayet eylül sonu· 

ırıcı tnhilal etmesini ve şark 
~ rnukavemctln tamami. 

tıı,I 1nı bekliyorlardı. o 
'"' ilttrenin 31a bır uzla. 

.\~ razı olacasını veya tek 
~I ıtıanya He uzun bir mü· 

lb...~tci~oze alacağını tahmin e· 

•~lcr b 
ı, A. u tahminlere uygun 

1 iranda 
Almanlar 

lngilizlere 
hakaret 

ediyorlarmış 
Lon<ira, 8 (A.A.) - lngıliz ve Sov

yet rnUmessillerinln İran hUkOıneti

ne bir nota tm"di ettiklerini bildiren 
cTımeS> gazetesinin diplomatik m:.ı· 
hı:ırrirt şöyle demektedr: 

«Tahranda bulunan Almanların ilk 
kork!.:larının :. 02~ ~ 
&"elen haberlerden anıa,ılmaktadır. 

Geçen haftanın sonunda Almanlar, 
eskisi gibi normal bir hayat geçir· 
meye bilyUk otomobillerde dolaşını

ya, gamalı haçlı bayraklan çckrni· 
(Devamı Sa. 3, Sii. 7 de) & 

Ruslar 
Manevi değil 

addi yardım 
istiyorlar 

··----
Rusların inh6aı 

lngilizlerin kendi
lerini ·sözle teşci 

ettikleri 
merkezindedir 

So\yot cepbecf. 8 (A.A.) 
Bıa.lar. ln&'Wz y&nlmwını fiili 
\'O mile1<sir olmasını &itıtclo artan 
bir ınarla kıtemekt.edirler. 

M.Olı\kova ra.cJyoııu ıpikeri Jolln 
Gibbons, bwndan bir kaç l"ihı ev
,.el, bu yardımın plAtonlk ma.bi· 

yetı aleybl.ode bulunmulJI \"6 bu 
yardumn bir takım IClmpatl t~l
&Taflarlle kendisini göstermekte 
olduiunu söylemı,ur. 

Ayni ı.plker, bu~lkı, tnıWz tra 
de unlon'larının mü'}terek bir ln· 
glllz - Bus ftfndikal komiteü ih· 
daaıı t.uretindekl teklifi Uaerin• 
Sovyet sendikaları merkezi reilll 
Chvernlk'in C111D1lrteıi akfamı mat 
buat mümesslllerine olan beyana
tını ele abo11,ıtv. 

Clı,·ernlk, b.ilbafısa ,c>3·1e diyor
du: 

İngWı; ~Jlerhlio y~nlım vaadi, 
cephemlı.de dii'}Mantn kU\''Vel kW· 
llyet<ini, tayyanolerinl tatmak \•e 

bu ı;uretle ooun 1npJlz adalarını 
\O bUhusa Londrayı bomb&rdl· 
man etmesine mAol oknak f!ure· 
tile memleketlerine Y8f'lltakta ol
dutwnuz yardımın tabii btr mu· 
kabelfl81dlr. 

:Sol·yet ilden l.Jıin'e olarak ~un
ları söylemJ9t.lr: 
Miktarları giinden «tine arimak 
ta olan Sovyet lataua~a 1n-
llıiU, .... ,... iilltldıt 1Mr 1jU9"' 

bütün talar'lbalım yapmakta ol· 
dutu bir sırada ıa.-u1z1er1n ken
dllerlnl eCJzle ,._uerle tt!ŞCI et
mekte oldukları merkHlndedlr. 

--~l!ti ltlınanıar cidden büY\ik 
1llcıen u~ret gii5terdiler. Ken· 

ıı.ı•, bu ~ıktarca b<>l bir düş. 
• lenı Yuk miktarlarda techi· 

tıt.: 3 rnesafelcrle çarpı§lılar. 
ı br ~lr ordunun taşıyamı· 

lat Yuku ezilmeden, bükül
~k ldılar. Fakat karşıların
~ f avenıet, beklediklerin· 

h..~ını~la çıktı. Rus ordusu. 
• "Cl)tt· ndtya harbinde kuman 
~lciı.1 lenkitıer uyandıran or 
. ~ Öl Alınan sevk ve idaresi· 

Türk-Alman ticaret 
hey'eti Ankara'da 

beıt~eıneme,kle beraber her 
it endiğinden çok fazla 

bı ııoa~lliyeti gösterdi. Ümit. 
~lttı r il.nen vaziyetlerden sıy. 
'-~~ Uslar, arazi, techlzat, 

'-~rı it ttiler, fakat muntazam 
' er dUvvet sıfatile imha edi. 

>t.t 'v Ü§rnanlarına da epey-
~ ,._ erdirdiler 

ti ""l>he i . 
hiteırıı s ndeki harbin kıştan 

ti:ıı11a Yeceğini ve Rus top-
1 ~ ~ışhyarak ağır feda
•ttııt &~zc almak lazım geldi

! rııır. 221 ınanıar da kabul et. 
~iltırı eıı liazfrandan beri Al. 
llrııhb ne bir milyon kilomet-
r. l:ıu aına Yakın arazi geç-

il ~~ı ~razide istifade edile
:~ ~11\t rn maddeler elbette 
~tı lt at Ordunun iaşesi ba
e tcvi Uslar burasını bir ha

il ~ıle~~l&lerdlr. Mahallinde 
Ilı ilı:ı l>e)t lecek iaşe maddeleri 
~ ıf~()tılu1t fa~ıa de,ğlldir. Hal bu· 
~lıırı b hı~. ordunun giinliik 

~ıı ~•nı Uyuk bir yekun tu
t~<lııtıar:rın bu ihtiyaçları ken 
~c~ IQ;ı1ctd•n sekiz yüz kilo· 

it ktır. ;ra taşımaları lazım 
1loltıet u bakımdan bir mil

ltı, ;c murabbalık işgal 
hır Ylarında bir kazanç 

1,. 
11 ltıt:~geı teşkil edecektir. 

r~te kar ar Yazın iyi yollarda 
ı. ..._.l it şı zafer kazanmışlar. 
~rJ.;ı ıtı 'tın karlı ve çamurlu 

~:.>tıın:Siif:: motörlü vasıtaıa. 
rf! dönecektir. 

~ıı 11azet 1 gor.. c erinin haber ver. 
ıJ " AI t-rıne rnanıar, bu halleri 
ııı rneh ~ :.>;ıcı, 1 sus slsteınli çalış-
~ ~lı .~ ~ldugu gibi görmüş
ırı 11.ılııt ı1tı 1 onıemek içın esas ._ ara 
o;lltıı i•rlşmişlcrdir. İsvfç. 
~all"ıyı:nı1ı;tarda takma bara-

~ l:laic.ıı 11t
00 

ve traktorlerin Ö· 
ıı <ılt k 

~ 1 (.ll'ıf.'t Drlı yolları aç. 
~ ~1'tır <.'decck tertibat sipa

t bıı1tta~ Norveç ve İsvcçe 
"erıı~~ kayak ve kürk 

~Ur Böylece Al· 

Ticari müzakereler 
bugün başlıy.acak 
~_ ... .....,, ..... _____ _ 

• 

TUrk - Alman ticaret mUzakerelt.ı rinde Alınan heyet.ine rlyaaet edecek 
olan Dr. Klodyuıı ı,tan bula muusalatmda._ 

-, Ankara, 8 CA.A.) - Bir ticaret 
manlar Afrikada sıcak ıklimle çar. muahedesi müzakeresine memur 
pıştıkları gibi Rusyada da soğuk Alman murahhas heyeti bugün 
iklimle mücadele için hazırlıta şehrimize gelmiş ve istasyonda ha· 
girişmişlerdir. riciye vekaleti adına istikbal edil 

Rus harbinin bir kış daha uza. miştlr. Alman heyetine Doktor Klo 
ması, harbin neticesi ı.izerinde te. diyus riyaset etmektedir. 
siri görülecek bir hadisedir. Ankara, 8 (A.A.) - Doktor Ki<> 

Bu son ikı buçuk ay içinde bir. 
birlerini yıpratmak ve yok etmek 
için tarihte gbrulmeıniş bir ölçüde 
ölliın ve harabi saçan iki kocaman 
dev; kış aylarını hazırlıkla geçi· 
recekler ve gelecek ilk baharda 
bir defa daha bil'birlerinin üzerine 
.ıtılacaklardır. 

Rusyada harbın kış ve kıştan 

sonra devam edeceğini istikbale 
ait hesaplara katmak her halde ar· 
tık caizdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

diyus riyasetindeki Alman heyeti 
lile, ticaret müzakereleri yapma. 
ga memur edilen heyeti murahha. 
samız hariciye vekaleti katibi u. 
mumisi Numan Mcnemenci<>ilu. 
nun riyasetinde teşekkül etmiştir. 

Heyetin ikinci reLc;i Ticaret Ve· 
kaleli müsteşarı Halit Nazmidir . 

Alakadar vekaleUerin tayin et· 
miş oldukları memurlar de, heye. 
tin müşavirleri sıfatile vazife gö. 
recek!Etrdir. Müzakerelere yarın 

başlan{llası muhtemeldir· 

• il' ıl evvel 

Kahraman ordunun lzmire 
girişi sevinçle kutlulanıgor 

Sovyetlere göre 
Çarpışmalar 

devam · ediyor 

Bir Alman 
Generali öldü 

Bir Alman erkanı 
harbiye uinunıi 

karargahı 
zaptolundu 

Mosko\"a, S (A.A.) - Sovyet as
keri tebliği: 

Diln bUtiln gün cephenin her ta
rafında şıddetli muharebeler devam 
etmiştir. 

K.ız.ılordunun tayyareleı;, dllifııa· 
nın piyade kU'''·etlerine, zı11hlı kıtaa
tına ve tayyarelcrtne ağır darbeler 
indtrmı.şlerdlr. .. 

Moskova, 8 {A.A.) - Reuter a· 
jansı, SO\·yet tebliğıne zeyl olarak 
bildiriyor: 

Kazaklar. düşmanın gerisınden hü 
cuma g~erek tesadlif ettikleri nıo· 
tör!U bir )<ola taarruz etnıişlerdtr. 

Müsademe esnasında bır Alman 
cenerali ve Uç yüz Alman aı;kerl öl· 

mllftUr. 
lkınci bir hilcumda kazaklar bU· 

tün bir taburu dağıtınrşlar, Alman 
erkllnı harbıyesı umumi karargthı

nı zaptetmlşlerdir. 

Birkaç satırla 

'i'::_ k ?eye yazıktır! 
Dtka öğle oeşrJyatmcla. ajana ha· 

berlf'rlDl okuyan An.kara radyosu 
ıplkerl ~yle dedi: 

«... Han~ kunetlerlnin üstürtlü
tü tU ile s9bittir ki ... » 

l'tirk~e ~Uzel, ahenkli ve kaideli 
bir dildir. cşununla-.. yerine «'U 
Ue» demek bu güzel dUe krymak
tır. Hata, ya ajanııta, yahut da 
spikerdedlr. Balbokl ajans ve rad 
10 ea l.yi yaaması \ "e ~n iyi llonq· 
_... .lılzmı pılen Hd mieeleeMir. 

f" ., 

---, Bugün 19 yıl evvel Dumlupınar. 
üa başlıyl\n, muazzam bir meydan 

1 

muharebesinin, bi\yük zaferini, 
'ri1rk tarihine hakkeden kahrııman 

Almanlara göre 
1 

ordumuzım, İzmir sahitıermdc Ak 

Alman ordula- denize :kavustugu gux:au~: 
Dumlupınarda Ataturkun: 

N · · d 1 - Ordular hedefiniz Akdcnizdır. n ev aya var 1 sözünden kUV\ et alan Türk ordu-
su, bundan, on dokuz yıl evvel 

Şlue.sselburg 'a 
hücum edildi 

Leningrad etra
fındaki çember 

kapatıldı, kara ile 
muvasala kesildi 

Berlln, 8 (A.A.) - Alman Baş

kumandantığının tebliğı: 

Hava t*kkilllerinden çok mücs· 
slr bir mhzaheret gören Alınan or· 
dusunun seri tümenleri, geniş bır oep 
he üzerinde Leningradm şarkında 

Nevaya \'IU'lllışlar ve Ladoga gölu 
üzerinde bulunan Şluessclburg şeh· 

bugün Kadı!c sırtlarından Akde . 
aizi gördu . 

Bundan <>n dokuz ytl evvel za
feden zafere koşmuş olan Türk 
a keri, bugünku yıldmm harplerı· 
nl idare edenleri bile heyrette bı· 
rakacak bir süratle İzmire gl.rmık 
ve her zaman her devirde ve her 
fırsatta Ti.ırk olduğunu ispat el· 
miş olan bu güzel şehre Türk za· 
ferinin bir sembolü olan bı:.ıyroğı. 

mızı dikmiştir. 

SUvarilerimiz sanki yüzlerce ki
lometre öteden gelmiyormu§ gıbi, 
piyadelerimiz bu suzel beldeye da
ha evvel erişmek ıçınmiş gıbi, a. 
deta koşarcasına, çırpınırcasına 

gözlerini kırpmadan, goguslerindc 
iman, kulaklarında başkumandan. 
larınm: 

- Oıdtıhır heeefıniz Akdeni2ıdir. 
sözü ile co63rak s rsılmaz bir iman 

,,.. 
b.ndr, 8 (HMIMI müabirimk

den) - 9 ı:ytat k•rttd09 bayraınt 

<Devamı Sa. 3, Si. 4 ete> // / 
ri ne hile uma l>Qşlamışla rdı r. '!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!111!!!!!!!!'!!111!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!111!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

Bu suretle Alman _ Fin kuwetlt!n 
tarafından Leningrad etrafında çev
rilen çember kapatılmıfitır. Şehrin 

fimdi kara ile her tttrH:l muvasalaaı 
kesılnliıştır. 

Paris'te 
karışıklık 

Pariste üç muhtelif 
yerde hadiseler oldu 

Parıs, 8 {A.A.) - Cumartesı pa
zar geceel Uç mıihtelıf yenle hldlse
ler c;:ıknuşt.ır. 

Abouklr eokafında si\Otl bir Al· 
man am~Jesi saat 23,30 da iki şahıs 
taraiıniian taarr~ utramaŞt.ır. 

Yıııe ayni saate doğru Lafontalne 
sokağ"ındıı. refaıkatnıdc bir kadın bu· 
lunan bır Alman yarsubayı ıt_açınaga 
muvaffak olan bi" bıaikleUiniıı at~ı· 

ğr iki kurşundan güç kurtulmuştur. 

Miisabakamız 

SuaJ No. 21 
Raya& arkadaşı olarak, saf, temiz, gilı.el, fakat &örrW>li& bir ltöyUi km 
He, fetıao, salN r.e\ k düşkün& bir ~il kadall bhiııi tercihe mecbur 
kalıiaruz. ne karar vcrll'l!ilDb 'l 

(Bu uaJe cevap ~e.riıireo knlar kendilerim erkek yerine koyarak. 
Ma. oğul ve karntYjlerini göz önüne getirerek cenp ,.enbller ). 

NOT: Bu sualin cevabı:u atat ıl.aki kupon Qzerine maac. ,..._. 
ve 30 sual tamtunla.nmoa oeYap a.~ Ure9lııiıııle btrWıde cwtem'me .... 
derecelulniz. 

Biraz sonra Alman bahriyeSi t•· 
rafından vaziyed edilen Fehcıen Da 
vid sokağındaki bir garajda yangın 
çıkmış ve hemen söndUrülmUşUir. 

Burada dört yere kundak ve bı· 

rlnel kata da bom.balar kondufu les-1 
~t ediıl.ın~ür. ...~~--------------..... ---------------------' 

1 

Oe\ap 
No. 21 



Rus tarihinden birkaç yapr 

De etroyu ikaz : 
'~ Oğlunu öldürme, öldürürsen kanı 

bütün Çarlara sıçrayacak ,, 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
Dell Petronun mcınleketıne sok-

tuğu gup usul vo Adetlerini beğen
meyenler, dınl, içtımal sahalarda vU
cudc getirdiği inkıl pplardan hoşlıı.n
mayanlar ve bu ycnillldcri Rusya 
~in zararlı görenler gizlı bir ccmı

yel kurmuşlardı. Bunlar Vello.hd A
leksı'yi d kendılcrlne uydurdular. 
Kcndı gb:11.;o ve dtlşlln(lıJlerlni ona da 
kabul ettırdıler. Maksat ve gayeleıi, 
lk fırsatta Pctro'yu beı taı·af ede-

rek Aleksı yı Çarlık tahtına oturt
ma k tı. 

mel'unca maksat ve niyetlerine or
tak olmadın değil mi ? 

- AGJa, asıo. babacığım, bana 
lıı.namıyor ınwıun.uz? 

Petro kalktı. Büyük bir ci<>la-bı aç
tı. İçinden çıkardığı ibir tomar ka
ğıdı O:luna uzattı. Bunlar, Aleksi~ 

nin, Na.poli'dcn A vusturyıı İmpara

toruna ve Rusyt\daki taraftarlarına 

yazdığı mektuplardı. O zaman ya
nınd:ı. buhınan scvgHlsl Afroziyana 
tarafından çalınmış, Kont Tolstoi'ye 
teslim edilmıştl. Aleksi tııklır ve iti
ıaz edecek oldu. Faka.t Petro'nun 
indirdiği şiddcUı bk yumruk darbe
sile yere ser.Udi. 

Lağım kokusu 
«... Sukağıruızda bulunan lil.

ğmıtur scnelerdcnberi tıkalı '\C 

bozuk olduğu Iı:ln pislikler dUk

ldintanmızın un.ııpıc'l ll!JPIJllU!? 
l:tr r ınd n f1'jk1m1allta, hiç 

şüphesiz ki, etrafa tifo mikrap
Jarı saçmaktadır. Galata nahiye 
m · dUıiüğUno sözle, yazı ile de

falarla murocaat ettfk. Alaka
darlacı bir t · rJU harekete gctı-

remcdlk .. .» 
Bunu Gıtlatrul:ı Fcrmeneciler 

caddesiÔdo esnaflık lnııan bir o
kuyucumuz ynzıyor '\O oru)or: 

- Ru pis kokul rı dal a koklı· 
yncak mıyız! 

Hariciye 
lstanbula 

Vekili 
geldi 

Hariciye Vekili ŞUkru Saracoğ. 
lu dün sabahki ekspresle Ankara. 
dan şehrimize gelmiş Haydarp:.ıı;;a· 
da Vali ve Belediye reis i" Doktor 
Lutfi Kııdar. emniyet muduru, ve 
dostları tarafından karşılanmıştır. 

r? 
Şirket halkın ihtiyacını karşılayamadığmı 

kabul ediyorsa da, bir çok zaruri imkan
:;,ızlıklar göstererek kendini müdafaa ediyoı ____ J 

Bir mi.ıddcl evvel Üsküdar - Ka- halkın şıkflyetınl mucip olan suç· 
dıköy tramvayları hakkında bir !arından dolayıdır ve bu ceza pa
yazı yazmış ve bu tramvaylarııı raları §trkete irat kaydedilme~ ıp 
halkın ihtiyaçlarını karşılıyama· her ay İktısat Vckaletıne gundc· 
dıklarını ileri sürmuş ve tramvay rılmektedir. 
seferlerinin yola konmasını şırket Yolcu fazlalıgı, araba aı.lıgı, mal 
ten istemiştik. zeme kıtlıı;ı ve isı;ı fıkdanı gıbi 

Üsküdar - Kadıköy halk tram· dört bi.ıyiık miişkul karşısında ka· 
vayları şirketi, bize yazmış oldu· lan ııirketimiz butün kuvvetılC' hal 
~u bir mektupta halkın ihtiyaçla· kı memnun ctmiye çalı maktadır. 
rını karşılıyamadıklarını kabul et Şırket. ayni vapura ye.tlşmek b
mekle beraber bunun ne gibi im· tıyen bütiın yolcuları hep birden 
kansızhklardan ileri geldiğını bil kaldırmak ıçın hıç bir mecburiyet 
diriyor. Bu mektup, ayni zamanda ve taahhüdü olmadığı halde Ka· 
şirketin halka karşı bir mudafaa· dıkoyden abahları 6,20 den ıtıba

namesi olması itibarıle aynen neş- ren D 40 a kadar halkın yedı '3· 

rn 
t 

• 

Asher ailelerine 
yardım için ete 
100 para zam 

olundu 
Fil at murakabe komisyonu dUn 

vali muavını Ahmet Kınıçın rıya· 
etinde toplanarak et m~selesini 
goruşmüştür. 

Asker ailelerine yardım için mez 
baha rcsimlNinc yuzde 50 ilave 
olunduğundan komis~ on dlinkü iç. 
timada et fı) atlarına yuz para zam 
yapılmasını kararlac;tırmıştır. 

o -

• 

Hırsızın bayağı~ 
ttl l'LJ1 er şe in bayağı ı. ~ ,# 

u-ıJ ynğının bile ba.) ağı~1 

- ,"!lr· gibi hırsızın da ba)agı"ı 
Bir mlldclettenberi E.)ÜP ~ 

Jıklarından ölülerin altın cUşlt~ 
C\ lenme :\'lızüklerlııi ı:atnu 

'e Ali i ı~in\le iki tırsı:ı: yuııııJ$' 
\C Ozrrlcrlııcle 15 eli;: ile dort) 
bulunmu~. 

«Ölilleri hıı.) ır ile ya<l e<tıll 
.)enll'r, mr:ı:ıırlnrı n~·ıp oJlilerfJJ 
tarını ılcğll nıazllcrlnl bile li '1 
mağn {C\"OZ \Crmenılo:ll'rdlr•' 
ebcdı bir Jstlrııhntgfilıtır. ı;ıı 
Jıatg!ilıa IC'j kıırı;nları datıi 
mez. 

• Ağzımda nlhıı diı:iııı, par ııP 
da e\lennı yüzüğüm 301'· f 
sa,\dı şiınclldcn ı:u)le bir '~ 
mc 3azurdım: ttl 
dşbu \U:.i.)etnanmınl JlO 

:ıurunda \e aklım ba,ınıdS rf 
1941 sen "l E)lfıhinun eı.-tıl 
ı.artcsi glinU saııt on aıtıdıı 
\C tahrir e)ledim: stııı' 

cÖldli um zamım, 1 tn ili" 

ı 716 yılı sonbanarında bckledikle· 
ri fırsat zuhur etti: Petro Danimar
kaya. gilmlştl .. Aleksl'nln etrafını al· 
dılar. Sın dereden su getır<-rck onu, 
Çarlığını llfına t.cşv k edıyorlo.rdı. 

Memlekete, Petro'nun öldllğü habe
rini yayacaklardı. Şayet dönecek o· 
lursa olup bıten karşısında bir şey 

yapamayacak, bır manastıra kapan· 
mak zorunda kalacaktı. Fakat A
leksı. bab sınd.ın ve yaptığı inkıllıp
lardan nefret etmekte olmakla bera
ber böyle bır teşebbüs ve harekette 
bulunma~a bir tilrlU cür'et ve cesa
ret edemiyordu. Babasından nefreti 
kad r korkusu da bUyUktıi. Kranıız· 
Jık ıçındc yüzUyordu. Tam bu sıra
da Kopenha{;''da bulunan Petro'<lan 
hır mektup geldi. Petro bu mektu
bunda Aicksı'nln hemen yola çıka· 
ro.k kendı yanına g lmeemi emrcdı
yordu. 

Er.lesi glln, sutkasd suçluların.uı 

hepsi yak !anarak lbu ış için kurulan 
bir mahkemenin huzuruna çıkarıldı
lar. Hepsi öe korkunç işkenceler al· 
tında oıı.n verdi. Bunlardan (Lariyon 
Dokukin) a<ilı bir papaz b1dUrülece
t;L sırada, Çara mUhını ifşaatta bu
lunacağını bildirdi. Petro'nun huzu. 
runa götUrillünce, ona aza.metil, V<l· 

kur -bir eda ne şunları söyledi: 

Belediye haberleri: 
Şebiroc otobüs seferleri artırılacak 

İstanbul belediyesi şehir dahilin
deki otobüs seferlerini tezyit ga· 
~esile yeni bir karar vermek mcc 
buriyetindc kalmı tır. Bu knrara 
gorc vapur ve tren h tları ile mu
vazı yerlere işlıycn otobu seferleri 
tahdit edılecek \ c bunlar ehır da. 
biline alınacaktır. 

rcdiy-0ruz. purn ccman 15 tane roınorklu mot 
Şirketin mektubu 1 rı tahrık etmC'k fcd r 'e butun bu 

, Bütim hntlarımız üzerinde bu arnb l r ekiı kıloınctre tulJndeki 
sene yolcu kesafeti her senekinden h t boyunca olan lr:ta yonlaı·dan 

Bundan böyle rtler eski fıyatıar j 
nazarı itibarn alınarak yuz pııra 

ilih esile satılacaktır 

inde mU eecel ölü so)ı;uıtC cı9 
met ile Aliyi cesedimin bll-1 
bcôlnlz, gözlerinin öıılınde 8 

altın dişleri, pamınğımd ıı e 

Bu emir, gızlı cemiyet mensupları
nı korkuya, tcllı.şa dUşUrdU. Çann, 
yabancı mcın1.ekeUcrdc oğlunu öldU
ı cceğıne zahip olmuşlardı. Bu zehap 
ve endışclerın Alcksi'ye de aşıladı

lar. Aleksi, babamın yanına gidiyo
rum, dryeı ek Rusyadan ayrıklı. Fa· 
kat doğruca A'Yusturyaya giderc-S 
lmparatorun himayesine ığmdı. 

Ona Bdhemya'da bir şato tahsis 
ettiler. Petro bu !ırarı hırbcr ıMmca 
kuplere bınd . Oğlunun geri gônde
rllmesı !çın 1mparatoı· nezdindo le· 
şcbbüslere gıriştl. lcap edense bu 
yUzden Avusturyaya harp açacağını 
da bıldırdı. FıranyL yakalayıp gel r
mek Uzcre Bohemya·y ... 'lıarıyet r Oe 

gonderdı. Bütün bu tcşebbUslerl ha
ber alan Aleksi burada kendisini em· 
niyette görmcdı 1-'l 7 yılı nisanının 

on beşinde İta!yaya geçerek Napolı
de yerleşti. Oradan Avustuı-ya İmpa
ratoru vo Rusyadııki taraftarlarile 
babası aleyhindeki mullabcrclcıine 

de'iam ettı. 
Nihayet Çarın nemml Tol9to üe 

yaveri Rumıyançof uzun uğraşma

lardan, tUrlU entrıko.lardan sonra 
Veiıahdi kandırdılar, Rusya~a l;Ctir
diler. 

Çareviç, ba:basmn kendisini azar. 
ltı.yacağmı, belk• çok fena rnuame· 
leler yapacağını sanıyordu. Fakat 
Petro oğlunu sörUnce kollarını açtı, 

Alıyoşa, Altyosa, Allaha şükür niha· 
yet seni yanımda gördüm, diyerek 
onu bağrına bastı. Aleksi, babasının 
bu yapma şefkati karşısında enerıi
sını kaybettı, gevşedı. Ayaklarına 

kapanarak k ıbahatlerın:n affedilme· 
sınl dıiedı. Çar onu yerden kaldırdı, 
yanuuı. oturttu. 

- Sana bUtUn yaptıklarını nflfe· 
decetıml, unutacağımı vadettim. Bu 
vadımı tutacağım. Yalnız haktkatı 

öğrenmek ıstcr m Seni doğru yol
dan ayıranlaı ı, bat>ann, ımparatoru· 

na isyana teşvik elmiş mantarı bil
melıyiın. 

Aleksı, olup bitenleri tamamile an
lattı. Ve taraftarlarını bır, b r ha· 
bcr verdı. 

- Sen bu haınlerin beni öldürmek 
veya tahttan indirmek hususundaki 

:HERGÜN BiR FlkRA 

Müslüman ettim. 
lldncl Sultan Mahmut devri rica

linden 'e tanınmış Uleruad o Ket
hüda Zatic Arif Elendi, okakta ;e 
zerkBD elinde baston denilecek ka
dar kı altılmış bir asa taşır, hoş 
meşrep bir zat olduğu için teısndiif 
etti ı do tlan Ue şakalaşırmış. Bir 
ı;Un, devrin :wrltlcriııılen :.'\lahınut 
Baba llc Emlnönüıulc karşıla5'.1r. 

Babanın elinde, o zııınanl:ır taşın
nıası znmanııı modası icabından 

acldedJldlği Iı:ln ı.oful:ır ara ınd:ı 
tam vcslle51 it tiha1. olunan zarif 
bir gümıi'jlü b.ıston görlır, Ye: 

- Aman Şc.)iıiın. Ucr. Eliııiztie 
frenk de neğl ne ezi~or ıfü.in? •• 

- l)J ama Efendi Hazretleri ı;l
zln elinizde de ııı.ağı ~ukarı bir ay

ni' r. 
Kcth ·da Zade glilcr \e: 
- Ge~I uır. l'akat, ben onu 

Mfu;lliman ettim. Bir ll!!ll şekli '\er 
dlm de o)ie kullanıyorum. 

Der \;C l\labnıut Babanm muka
bD t riıfni unlcr. 

- Eğer oğlunu öldUrUrsen, onun 

Bu knrar tatbikatınd n olarak. 

yüzde yirmi beş fazladır. yolcu top!") orak gelmektedır. 
Bilhassa sabahhrı ayni saatte i· l tanbul trnm\'aylarının mebzul 

şine gitmek ve ayni vapura yetiş· arnb ı vardır " b yük bir kı • 
mek isti)en yolcu miktarı pek mı bandaj ızlıktan muattal dtıı"' 
çoktur. maktadır. Bu idare mu ttal k lan 
Şirketin 40 motris ve 14 romork arab.ıların b ktçılerini kullanmak 

arabası vardır ve bunlardan bir ta 'c bı ım ı;:ibi \'apurlara yolcu 
iki tanesini daima tamirde bulun- ;>eti llrmck kulfetınd n de fııade 
durm3k mecburiyeti vardır. Şım bulunmaktadır. Yok !I , i çi bul· 
diki vaziyette yeni arobn celbi im maktaki ayni mu kul.ıta onlar da· 

A;>rıca kasaplar, dun komisyona 
yemden müracaatla et fiyatlarının 
bir mıktar daha arttırılmasını is· 
teımşlcrdir. Komi v~n kasapların 
hu muracaatını nazarı itibara al· 
mıyarak bunların dıleklerlni rcd 
detml tir 
Toptancı kasapların istanbula ka 

dar ıııurulcrlnl getirdikleri hıılde 

mezbaha' a c\•ketmedıkleri hak· 
kındakı ıddıa da ayrıca tetkık o· 

kam, semrı ve Çarların sonuncusuna 
varın<:aya kadar babadan oğula bU· 
Uin ev t ve ahfadının Uzet lnlze sıç; 
rayac:ık. V~ hanedanın, şimdi senin 
o lunu öklürmek latedifıin şeklide 

gaddnranc bir surette katledilecek o· 
lan bir ikinci Aleksi ile sona cı·ecck-

Bakırkby - Sırkcci , Tak im - Bü 
yi.ikdere, Eminonu - Kere tecılcr se 
ferleri de kaldırılacaktır. 

kôn haricindedir. hi maruzdur. 
· luııınaktadır. Araba darlığına, vatman ve bi- I çi bulmak için bizim gazete· 

tir. Oğluna, sUll'tlene, Rusyaya acı! Fırınlara 11ide unu tevzi edilecek 
Pelı'o cevap vermeden uzaklaştı. Ramazanın yakl ma ı dolayı ile 

Yaverillt', Dokukine başka işkence ekmek f rınlarınn pıde yapmak ir;in 
yapılmaması, sadece kafasının kopa- un i tcdıklerini yazmıştık I tan
nlması enırln ver-eli. bul belediye i İktı t muduılugu-

A.leksi de, hu sınıfa mensup 127 nün on le yaptı ı mutabakat neti 
klıjiden mUrekkep bir mahkemede cesinde fırınlara pidelik un veril· 
rnl!hakeme edildi. Ve o zaman Ru .. -

1 
mesine karar verılmi tir. 

yada tatmk edilmekte olan (dmot - Bugüııclen itibaren taksiler yüzde 
kırb&JS) cezasına mahkfim oldu. 

P..ı·cnses Kat.erin amatıyor: 
:ınu yılında, Umumt Harpten bir 

kaç hafta eıırvel Moskova.ya yolum 
dllşmüştil. Bır gUn öğleden sonra 
eski bır kiliseyi geziyordum. Bır du
varda Rasputin'in fotoğrafı dikkati· 
mı çekU. 
Sarayın cineiı91 meşhur R putın. 

Fakat iki üç sene e\Welki kıyafette, 
Bana kıla.vuzluk eden papaza, bu a· 

be zam alacak 

Beledıye rci muavini Lütfi Ak· 
sofun başkanlığı altında toplanan 
komisyon tarafından tetkikinden 
sonra taksilere yuzde 5 nisbctinde 
zam yapılma ı kararla tırılmıstı. 

Komisyonun bu kararı katiyd 
k bet.mi oldu und n b i· 

tibaren yuzdc on beş zammın tat· 
bikine bnşlanacaktır. 

damın !burada ıfi ne, dedim. Akaretler yolu 

- Bu benzerlik sızi de hayrete dU- Beşiktaş Akaretler yolunun in 

Beş nıuhkklr adli) e~ c HrUdi 
letçi bulmaktaki müşkiıli'ıt ta ın· lerlC' ynplı ımız ilanı r meydan 
zimam etmektedir. dad·~. ::\luteaddıt ilnnl ra ra men Fiyat Murakabe Komısyonu dun 

istenilen evsafta işçi bulunama· pı kin v t rbıyeli 1 çi d ıl a- ku u;tımaıncla ılıtıkar yaptıkları 
masınm sebebi ucretlcrin azlıgın· ;C'lfıd • (,' İ bıle bulumımıyor. Hal· abit ol~n muhtc>kirleri adlıyeye 
dan del;ildir. Alınan en mi.ıbkdi kın ıhtnacını kar ılamak il ken· ı scvketmıştır. . 
bir biletçiye 150 kuruş yevmiye ve disini mukcll f orme E' bile bir Bu~ların a~a~ında C'n ehcmmı. 
rilir. Kadroya ~eçince ayda uç dort idare sırf k~ndi ınenfanti namına yetlı 1 un ıhtıka;ı yapn:ıak~;:ı~ s~ç· 
lira zlyadc alır ki bu da vasati he- fazla raba tahrık etmek. fazlıı lu Ka ımpa ada Iasan 1 mın e ir 
sapla ayda 48 - 50 liraya yakın kazanmak i ter. Bu yapılmıl or a flnrıeıdır. 

k · deml'k ki, muztar bır , aziyet var- Hasan kendisine ekmeklik için 
bir para deme tır. verilen unhırı çok yakındaki ar· 

Bunlardan ceza kesiliyorsa ~ine 1 dır ... 

Fakat yaşının uf ak olması 
kendisini ipten kurtardı 

pacı Ergirinin dUkkanına solurlip 
saklamaktan suçludur. 
Kasımpcrş:ıya vcrılcn unlar sım

diye kadar bu ekılde saklandığın 

d::ın Hasan suni surettC' bir ekmek 
buhranı vartıtmaklan da suçludur. 

lrhıln dO kAmnda H.ı ancı it 
20 çuval kııdar un bulunmuş ve 
ayrıca ınuhim mıktarda unu da 
Hasanın fahış fıyatla börekçilere 
sattıgı tesbit edilmiştir. 

.şUrdü değil mi'? Bu, bildlğinız Gı·e- "&alının bir nn evvel ikmali içm 
.. Bundan bir muddct evvel Sulta. guvar RaspuUn de~ildlr. lLanyo:ı her turlü tertibat alınmış ve aHl· 

Mazaltonun ce .. erini moıı:a kaldırt. 
Hac:an dün ak am evrakı ile bir· 

liktC' miiddeiumumilige sevkedı! · 
mi tir. nahmctte, yıkılan hapishane bina· Dokukin) dir. Bızlm tar kate men- kadarlara lazım gelen dırcktiiler 

sının arsasında, Havva adında bir suptu. BUyUk Pelro tarafından bl- verilmi tir. 
dUrillmUşUlr. ötmeden evvel de, bır =============== dileneı kadını, parasına tamah e· 
ikinci Akkei Veliahd olduğu zaman dcrck oldt\ren Yugoslav tebaasın 

mı tır. 

Bir 111 u h t e h i r 
tevkif olundu 

M k t 1 dan Remzinin muhakeme ine dlin 
hancdanuı sona ereceğini Ço.ra haber e e p e r e Sultaııhamamında cyyar kU· 

İkinci Agır ceza mahkeme inde 
vermiştır. Dokukin, söylcdığini bili- ma ılık yapan s ıl adında bır sa· 

Bundan ba'ika i tanbulda Balık· 
pazarında, i met adında bir nalbur 
yüzde 90 şap karı ık nişadırı 180 
kuru a saltıgından, Maltepede is. 
mail Çetiner adında bir nalbur 3 
kuruşa satılması lazım gelen çi
mentoyu l<l kuruşa sattı~ından, 

Pangaltıda Ergenckon caddesinde 
Hurşit ve Muammer adında iki kö· 
mürcü kömür fiyatlarında fahiş ih 
tikflr yaptıklarından cfün akşam 
müddeiumumiliğe verrlmişlcrdir. 

gı·rı·ş şartları devam edilmiştir. yordu. Şimdi verdiği haberi gerçek· tıcı metre ı 6 lır.ıya olan kumaşın 
ı...~tı"rmek "'in yeniden dUny"y.a gel· Mahkeme, duruşma sonunda t 9 1 ,.. • ....., .,. ... me resını ıraya sattı6ındmı cuı-
miştir. Remzinin Havvayı taaııımudcn ol· mü meşhut halinde yakalanarak 

- Bu söyk:dtklerlniı:den bir şey z • r at o u 1 ar 1 durdugünu sabit sordugundcn SUÇ mahkemeye verılmiştır. 
anlamıyorum. lunun idamına karar vermiştir. Asliye ikmci cczuda başlıynn du 

- Mcnklbcyı bılmiyoı· musunuz? Ziraat okull:ırı Ankam, İstanbul Ancak Remzinin cinayeti işlcdigi ruşması sonunda Sait tevkif olun-
- Hayır. vo tzmirde bulunmaktadır. Bu okul- muştur. 
- Dokukln, öldürlilmcden evv<-1 !ar, ziraat ı lerınde çalışacakları ye- zaman 21 yaşından ufok olduğu. 

Çara söyledıklerini bizım tarikat sa· tışlir ·. Bunlara orta okul mezunlaıı nu nazarı itibara alan mahkeme
liklerindon birine tekrar etımş ve alınır., Tnh ıl miıddcUcri 3 yıldır. G•r idam cezasını 30 sene agır hapse 
verdiği ha:bertn gerçekleşeceği za- me şaı ti n : çevirmiştir. 

m:ı.n kcndısinin ~ar bu hayata dö· ı - Tilrkı;>c CUmtıuuyetl vatan· bb ... b • 
Herek (Romanof) hanedanını mu- d:ı.şı olmak, 2 - lyı hal \ e ahlak sa- Acaba t l l ır Bir .ınilddeltenberi İstanbul Em-

Veremle mücadele 
Cemiyet y 1 bir 
pavyon yaptırıyor 

kaddcl' olan akrbetlcrinc götUreccği· ıhibi lbulunmak, Jza fa mi ? niyet mudur vekılligi vazifesinı de 
nl de llbe etmiştir. Eh. bilıyorsunuz 3 - Bır çırtr.ın ı veya nıazı sah{bi- ruhte eckn Salahaddin Korkut, E· 

Verem Mucadelc cemiyeti, ve· 
remle mücadele için faaliyetrni ar· 
tırmış bulunmaktadır. ki şimdı Aleksi Adlı bir Vclıahdımız nın oğlu olm le, ı - 1D yaşından bil· Sırkecidc IIüdavcndıtıfır cadde- dirne vah muavınliğıne ve cskl 

vardır. Dokukicı de aramıza gelmiş· yUk omamak. :i Ha talıklı olmıı· sinde oturan Mordo kızı Mazalto· poli mudur muavıni ve lstanbul 
tir. Eğer onu dlnlemezlerse kan lçın- mak, 7 3 lane 1 " X G boyunda fo- nun bogazında bir ) ara bulundu- arşıv muduni Kamran İstanbul 

Ögr~ndigımize sore, cemiyet, E· 
rcnkoy sanatoryomuna ilave olu
nacak ıkinci pavyonun butun ha· 
zırlıklarını ikmal elmiş ve pav· 
yonun temel atma merasimini onü. 
müzd~kı cuma gumi yapmı~ ka· 
rar vermiştir. 

de mahvolacaklardır. Allah Raspu· toğraf. gundan hastahaneye kaldırılmı · Emııi~ct mudurluğune, Polis mek-
tini muhafaza buyursun. Şayet onu Okulo kabul cdılen tnkbcdcıı no- tır. Doktorlar yaraya bakmak için 1 tl'bi nıUduru Demır, Emniyet mü· 
da Dokukin gıbi kaUcderlcrse mu- terlıkçe tasdıklı bır taahhüt ııcdı 1 kızın boğazına boru sokmak sure· dur muavınl gıne ve İstanbul vi
kııddcs Rusya felAket, inkıraz uçu- alınır. Mezun olanlar bıııncı derece· ti!<' pulvcrizntorle pantokaın Si· I Ulyctı hukuk i lcri mudurü Tcv. 
rumlarına yuvarlanacak, (Romanof) de orta ih okulu dcı cc nde tah. karken kızın sarası tutmuş ve der· ı Cık uçüncü ubc mudürli.ıgünc ta· 
lar da da1ıa. pek çoklar1le bırll~te Isıl gôrmUş sayılırlar. ABkerlık 'liC bır hal ölmüştür. Müddeiumumilık bu yin olunmu !ardır. Yeni emniyet 
yok olacaklardır. Allah Rasputinı 

1 
lşyaı lığcı yeri mck hu u unda lise ameliye esnasındn tıbbi bir hata o· 1 amirlerimize yeni vazifelerinde mu 

muhafaza buyursun!.. mezımu hakkmd n ı t fad ederler. lup olmadığının anlaşılması için vafCakı)-ct dileri . 

hiç arkasını bırakmadığını hatırdan Ge!· 
çirdi. Fakat kırdığı potların en buyüı:;u 

bu dcfakf idi. 
Vali, büyük bir diplomatlık göstererek 

fimdiye kadar olan potları tamir edebil· 
mişti. Karısına karşı gösterdiği sabır V<' 

tahammülün haddi hesabı yoktu. Fakat 
bu defaki potun tamiri kolay olmıyacak· 

tı. Kendi kendine soruyordu: Hiç te mi 
rahat yi.ızü gormiyecekti? Kırk sekiz saat 
karısının yanından ayrılmasa gelmiyor· 
du. Hemen münasebetsiz bir şeyler ya
p;yordu. Kabahat kendisinde idi. Daha 
ilk gUnden karısına karşı wyif davran
mış, fada yüz vermişti. 
Karısını bir vakitler fazla sevmişti. On 

dokuz yaşında iken, ne kadar da güzeldi. 
İlk evlendikleri zaman kadın kendisine: 

- Sizi günün birinde hariciye vekili 
) apacal;ım, deyip durmuştu. 

Brandmor, karısının bu mevki ve şeref 
hırsını kendisine karşı bir sevgi nişanesi 
olarak telakki etmişti. Fakat kadın sa
de k~i gururunu okşamaktan başka 
emel beslemiyordu. Kocası bunu pek 
geç anlamış v-0 karısrnı geç fammıştı. 
Bazan kendi kendine: 

- Ne yaz.ık! derdi. İnsan bir kadını 
ancak sevıncmeğe başladığı zaman tanı
yor. 

Ra'hajang'd<'tı "t'°cn haberter :hiç de 

t oı.nt ROMAN: 

ho değildi. Selim ıki karısını birden bo· 
şamış. Acaba mı ıs Carter ile cvlenmeği 
ciddi surette mı duşunüyordu? lşte o za. 
man rezalet muhim bir mahiyet alabilir, 
)iıksek makamlara karşı mes'ul mevki
me du ebilirdi. 

Kendı kcndıne şu teselliyi buldu: Selı
min Mifil Carlcr' i alabilmesi için cvvcH\ 
kadının koca ından boşanması lfızımd'•· 
İşte bura mutlaka mfını otmıılıydı. 

Saat onda evine vardı. Lady Brandmor 
o sablh biı' kopek sergisinin rıçılış res· 
mini yapmıştı. Merasimden sonra da uen 
guzcl kopek • müsabakası olduğu için 
henuz eve dönmemişti. 

Brandmor geniş nefes aldı. Karısı gel
meden evv<'l meseleyi etraflıca ögrene
bilecckti. H usi kfttibinl çağırdı ve bu· 

olan bıten şeyleri dinle· 
hayretler içinoo kaldı. Ka. 

TEi RlKA rı.·o, G7 

t. YALMAN 
rısı nekadar insafsızca ve in aniyetsızcc 
hareket etmisti. İşi bu derece vahım gö 
termekte ne mana vardı? Mı,.,is Carter'i 
çağırtıp da bunları yalnızken soyliyC'· 
mcz miydi? Bu kadar ahide ne lüzum 
vardı, Karısı iste boyle tiyatro sahnele· 
rındeki facialara benzıyen işler yapma
sından pek hoşlanırdı. Vali kcndı ken
dine: 

- Çok aksi, çok aksi dıyc soylendi. 
Kütibi iyi bir memur olduğu için ol

mus, bıtmış şeyleri daima mu maha ılc 

gornıege meyleden biı adamdı : 

Fakat herkes Lady Braııdmor'a hak 
veriyor, dedi. 

- Olabilir. Fakat bu hiçbir seyi degiş. 

tirmez. Misis Carter'in nerede olduğunu 
bilen var mı,. 

- Bilmiyorum. Bunu ogrenmednn. 
Sonra volinin çok kızmış oldugunu far· 

Cuma gunü saat ıs ıc açılacak 
yeni pavyonla hastahanenin yatak 
mevcudu iki mi H artacaktır. 

kcdince ilci.ve etti: 
- Bunu ogrenmenin muhim oldttğunu 

tahmin etmemiştını. 
- Tahminetmemiştiniz, oylc mi-? Peki 

o halde bir ~eyrege kadQr bunu ögren
menızi emrediyorum. 

Sonra RobC'rt'in bunu bilmesi lazım 
geldiğini du undu "c katibine şu emrı 
verdi· 

- Yeğenimi telefona çağırmız. 
- Peki, derhal çağıral un. Fakat ja· 

ponlara ait bır dosya var. Ona bakmak .. 
- Yei;enimi telefona çağırıntz, dedim 

ya .. 
Sonra kendi kendine düş{ındtı: 
- Şu japonlar. nekadar dikkat edHse 

nafile .. yme memlekete do~dular. Hepsi 
Udaigor'dan geliyor. 

KJtip odaya geldi. 
- Telefon C'ttim. Mister Robert, Misis 

Cartcr'in yanında imiş. Biraz iyileşmiş. 
Fakat az kal ın i:ılüy<>rmuş. 

Vali cevap vermedi, fakat şö~ le dll{;i.ın

di.t. 
Bir bu eksikti. 

Rahman gece.) i otelde geçirdi. H r iki 
saatte bir sultana telefon ediyordu. Son 
verdiği haber çok iyi iai. Odrey sakin
leşmiş,. ateşi diişmuştü. Selim biran için 
uykuya daldı. fakat telefonun zili kcn· 

(Aılm. .ar) 

ylızlıglinli sıikunıız. Dişleri /. 
yüzUğü Aliye \eriniz. ceııııı 
muıımcleuln ifa ından o~tJ., 
rmız. U\ ki ırtl:ınlar gibi fi 
ebedi Ul kumda rnhabı:ı e 1" 

KÖli 

Nafıa Vehilİ 
Aııkaraya dÖfl ,., 
Ankara, 8 (Telefonla) 

müddettenberi tetkik seyal" 
bulunan Nafıa Vekıli Ali 
Cebcsoy bu akşam ı;:eç ' 
mobille Konyadan şchrıınll' 
miştir. 

K ymakamlar ~~ 
sında değişiklı 

Ankara, 8 (Tclclonla) -
ye Vekaleti ka~'makaınlar 
da yeniden bazı dcğışiklıt S 
tadır. Bu arada enmıyet unı 
durli.ığunde açık bulunan ~ 
durllıklerine kaymakamla 
yinlcr yapılacaktır. 

~~~~~~ 
Sorunuz A 

5öyliyeli t 

Ağızdan gelen~ 
ı - Müreftedc Ba ı AJI ~ 

par ımru~ or: Ökshrükteıı • 
ğızdan ı.an gelmesi ncd~ 
k nı ı. mek için çare 
Cevap - Bunun belh b8 
kice ğer veremıdır. Bund~' 
nefes boı ularmın geni~cl"" ! 
cıgcr frengiler!, akciğeri~ 
le G"ckn Ekinokok h ~ 
kalp hastalrkları, aıccığet' 

kangrenleri ile zawrree ~ 
nefes boruları iltihapları 
sebep ol&'bilir. Kanı keSrı' 
ne gelince, kanm ha 
layısılc geldığım anc ıı.1< p 
tayın v tedavisını der' 
btlır. Bizım t 11." yemi11 
baret olacakt.ır. 

Böykı 'b11· hal vukuundJ 
yataktn mutlak bir ıet r 
mek, lakırdı ettirmemelt• 
çirlmem<'k, buz parçaııırt" 
ufak kırıp hastaya yutt 
yoğurt, ayran ve lımonatl 
ğuk şeyler l'Cntlck, hı:ıst 11 

duğu odanın fazla S1 IC 
na dıkkat etmek, a.ynıcı.r 
hardal banyolan tattı ~ 
Ve 'bunları yapmı:tkla 
'hııl h<-l::iml gdlrtm<'k:_4 

ba!}ı ~-1karınız. Tuz \C tıl1 

kala nık bir ece eri.ıl f 
bırakıp baynUatınız. sır 

1 
oğ n ne bir korpe btl' ııt 1 

ince rendeden geçirip bir 

de hafif~(' ka\ urdukt P ~ 

leri bir miktar et uyu ııe ~ 
ko~ uıı orta ateşt ııi'}lrl.,ı 

Arzu ettiğiniz mlktıırdl' 
1 ıl .. irll' ke!itane~ l ı•t su3 u 1 e 1 

btılloe getirdikten 1'0nr11 

bir )emek kD?ığı to:t 

dort yumurtanın ısatı51 ııt 
knrrs;ırnrak plsirlııiz.. ırı41 

.. • • rt'<r 
zc lnkın bir kaıı; k tt' 

\;C ederek t b:ığn atınrt· 

lerl ılc ı.enarlarıun 
ııl 

ıır· Ç.ok Jez..zotli bir kcb31' 
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f ..!_r p vaziyeti Seyahat nottan llSON~MABERLERJl~c7f6ğl 
~~vaziyet Afyon'un bazı dertleri Milli Müdafaa vekaleti a·keri -B H. ı -....... 
. tt Yaza11·.-- ıt e-ın 
ır ı ba·~n BORAN hakim yetiştirecek bek.lenen n"'utku ı .... Belediye, hem kasapları hayva nlarını kendHeri 
~------

'• • O\'yet harbine ait ı;li• kesmr-g"' e mecb t tuyor "ııcı.:Ülılnı ımallcrl V.nlııgrnd '..;;. ur u , 
-, Ankar;ı, 8 (Telefonla) - Hukuk 
"\ mezunu olduktan sonra askeri ha· 

kimiıge talıp olrınların Mılti Muda 
:faa vekületının ıhtıyacını karşılı. 

y.amamafarı dolayısılc, dogrudan 
dogro~ a b r sınıf olarak askeri ha 
kim yeti tirılme ı karnlastırılmış· 

tır. Bu cumledcn olarak mılli mu 
dafa:ı vekaletı he ahına i tanbul 
univcrsitcsind<' a keri hı'.ıkim ol. 

K a ça k 
ikramiyeleri 

Q llluharcbeler bzP.rinde h d k, k 1 d 1~0:~ J~ı tarafın tcbliğll'rhıdo em e es 1 esim ücretini a mıya evam ediyor 
rı « t.'<!rlt, ınuhnsara-o kr.· 
' ditcr glıııllık haberlerdi", 
'de bol bol kullnnılmnktıı-

Afyon bir ay içındc, bir vali, bir şim. Cç ay kadar daha beklersin, 
de bcledıyc reisı değıştirdi. Halk y· az:'.ll: dedılcr. Ne yapalım, bekleyccetız. 
hep onlara aıt şeylerden bahsedi· Anlayamamıştım. Musaadelerini i 

ile ıılınar.1k bir ı;;l"lılr yor. İstimliık, t<'mızlik, ınşaat ve F!'l!fDk Fl~"İK ti~~r-ck lafa karıştım. 
'- "•ak «>;ı:" te.-r:ı edilir. Te<·· yenileşme hususunda onlara \'e - Nereden, ne bekliyorsun? ıır-
~ a • şdırııı tlört t.ıratın· bilhassa belediye reisine dair çok kadaş, dedim. 

1 
tttıı uıı1 .·• , hatluı:ıııı şeyler anlattılar. ekmekten mahrum cdiliy~ruz. Gc· j - Bır dokun bin işit kü <'l i fag. 

"1), llenıekt. . Fak 1 ı bu ter· Mariye ait bu çok şeyleri, zaman çenlcrdc halkın men!aatıni koru· !urdan kab,linden adam derdi· 
1 ltlırın'e kura~ u lnlıi.,111 c ıı-r. ve luzumundo sarfotmcği di.ışline· ınak maksadi!e c:ski fırıncılıı~dan nı dokmiyc basladı: 

'*ıııa ha\a ınu,asala 1111 kes· rck. halkla istek Vl' dılcklcn üze· Hasan Bıdıkoglu, açtığı yeni bır fı· - Afyonda nüfus memurluğu 
ıı-tde :~ııe ııılıınklııı tleğildır. nnde uzun uıadıya konuştum. Ye" rkınddıı ofisten mübayaa ettili 20 ton başlı başına bir iilemdir. 
'··rıt-ıııanıınız harplerinde ııi beledi) e reıslerinden çok mem a ar buvdayla beyaz ekmek ı;ı· M ~ . arış az olduğu için buraya orta 
ı. 11 loktur. :sehlr tecrit e· nunlar. Yalnız bıı memnuniyetleri, karttı. lşterinin sekteye uğradıj!ını kt ~ _ me cp mezunlarını tayin ederler. 

"'-~ ~'anJ kara \C ııu.m lnhl- karşılarında gördükleri gazeteci gören oiekHer bdcdi)leyc şıkfi-yct 1· 1 • t k' t ""q ... ş erı a ıp e mck kimsenin umu· 
""'- 11\ıu.aıa hatları k~lldik- nin amansız suallc-ri karşısında bi· ı ettiler. Rand.manı azdır. Halkı bes runda değildir. 
, ikinci ımflıa olarak mu· raz gevşer gibi oldu. lemez, diye, bu hrını kapattuarak ııı.-1a 1 d Bir imuı artırtmak irin hana1ar· 
ff'-r· • r. Bu, taarru:ı. eden - Memnunuz ama. dediler. Bir un arını musa ere ettirttHer. ,.. 
_'"' 

111 
ca gidip gcldigimız olur. 

~tıı.._ _'iehriıı ımi tahkenı hat· kaç şikayetimiz de var. Bu adam her ne kadar tebligat· -•1141 j k t · - Şimdi ne ışin var? dedim. 'a )enillen tertibat al· l. Önce kasaplarla konuşmuş· 3 gösterılen msbet dahilinde ek· 
'-~ tir. Bu tertibattan mak· tum. Kasap dedim de aklıma geldi. mck çtkarttığını iddia etti ise de, Evlendim, dedi. Karımla ken· 
~t,,.rı CJebrı hill'umla 1-:gal et· Afyonda kasap, İstanbuldakı bıldi· derdini kimseye anlatamadı ve biz dimin nüfus kagıtlrırımızdan be· 

... ıı.ı - · · k d ğildl de bu bir ka" ı'nhı's f ı' kar kelimesini sıldirtip, filanca fa. rt • zaıııanıı bırakarak gınız asap e r. ,. arcı ırının P • 
~h'~k u •·ephaııcıılzllk Orada kesilen hayvanın başı, pa· şirdiklcrl rastgele ekmek tipini lanca ile evlenmi tir, krıydının ko· 

lınıc me<:bur etmektir. çası, işkembesi, cigcrlcri ve hatta yemek mecburiyetinde kaldık. nutmasını istiyorum. Fakat yapan 
, etrafimdakl ,niyete bir kaçında, barsakları bile kasap Bunu tahkik ettirip biz Afyonlu· yok ki. .. 
ı:._~r tecrit edildi mi~ dükkanında etle beraber salılır. lara da siz İ~tanbuliu)ar gibi has Biraz susup dü ünduktcn sonra· 
;,~ bir ~Y olsa.)dı, ilmeıı - Nedir bu barsaklar. dedim. i· ekmek ycdirtseler... - Hakkım degil mi? dedi. 

Tevziatta değjşiktik 
yapıldı 

Ankara, 8 (Telefonla) - Gilm· 
rtik \'e lılkitiarlar Vekiiletl kaçak 
ikraıııi~·elerJn nasıl dağı~oca

ğına dair ola11 talhııntnameı\c de· 
ğl;-11.:lik yaımu17tı r. Bu değ:işlkll· 

~c göre, ka~1Uc:çılardan alıuat·ak 
para cezaklrıııtn l·üzde yirn1I be· 
şl Jıabcr 'erenlere, yfrı.de l inııi 
beşi ~ağı ;)akah~anfara, ylit.· 
de 011 beşi taklıı ''C ıııuhafaı.a ı,. 

terinde yararlığı &"Örölenlere \ e· 
rilCt·ektlr. Geri kalan ~ üzde ot uz 
beşj tae.11thtat klll'şıl ğı oianık mer 
kezde alıkonal'.ıtkiJr, 

\, ______ ._,,, 

B e rlin 
bombalandı 

~~ 1-.ı , c l'l'nuhunılaıı Al· çinde bütün muzahrafatile tuttugu Evkndirme memurluguna gitmiy Haklısın, dedıktcn sonra, ihtiya. 
,b11~ıe~ıııın :;;arka doğru ta· nuz bunlar, neye yarar? tim. nı doncrck JJa hücumun bu 
~rını, bu '.\ Uzılcn o mııı· - Atılacak, dediler. Şimdi sucuk Kanunu medeni çıklı çıkalı bu· - Neden yapmazlar ki baba? 

~ldcletıı nıubrebclerlıı ~u- yapma mevsimi degildir. Kasım rads evlendirme memurlutu yapan dedim. güne kadar ga-
tııııu oğrcııcccktlk Zira gelinciye kadar bu barsakları ata· ihtiyar, nur yüzlii baba bana Af. İhtiyarın yüzundcn büyük bir 

t l.eningracflı llü;ı.ırJ:le~ 'I rız. Kasımda yapılan sucuk iyi o· yonda evlenme işler.inin gfrdi çık- derde dokundugumu anlar gibi Ol· p ı la n la r l n en 
bağ Yanı b b rak • kır. ttsını anlatarak dedı ki: d k 'l.tnın,,.radantnıf O!iida, kII a Oturduğum iskemlede bılmem - 25 bin Dlıfuslu bir ı:ehir ot.ın um. uvvetlisi oldu-

,. e ra ın mu· · · ki - Bu kaçıncı defadır, diy<' anlat-
,. 4-Jıa ziJade bu şehrin gar kaç yüzüncü sineği kovduktan son Afyon~a .. şımdıye kadar 3300d ·boşı gvU bı.ldı·rı·,ıı·gor 
~ ('tııubu hl 

1 
d ki ra konuşmamıza devam ettik Pvlendırdım. Bunların arasın a mıya ~lııdı. Kaç defa şıkay<ıt et· 

r ttt~Yan :;;r " 11 e. m,~n- Belediyeden şıkayetçi:>-ız de· şananların miktarı binde bir nis- tik. Afyonda çogu evli kim!;ckrin Londra, s (A.A.} - Pazar geccsı, 
~~Ük bi J=· 

1 
Zate;ü .. 0 • diler. ' belinde bile yoktur. nüfus kağıtlarında hJia bekar ke· İngiliz ha\'a kuvvctler nin Berlin U· 

~ın.ı d r .Y~. "ığa şuıı. - Belcdiyeqen ikayclçi olmı· Burada evlendirme, İstanbula limesi yazılıdır. zcrıne yaptıkları taarruzun, şimdı-
)), a -..::nıngTada çeke· ... ~ B d · .. k l Hep nufus memurlu"unun kaba. ~ t d 

1 
yan kim var ki, dedim. Hepimiz, U\:nzcmez. ura a yuzu apa ı ge. hat!. o ye kadar yapılan taarruzlar içcrlsın· 

iti~ kaor u~ le mi'btahkem her şeyi onun uzerıne atarız, hep linc yüzünıl açlırıneıya kadar o de en .şıddelllsi olduğu, Londrada hıı· 
ııansa bile Ruı;larm · B' h ı Coı.u 

11 
'.. ona hücum edel'iz. Halbuki esasın· kadar ugraşırız kı, sormayın .. JIP.· ız er evlenene bir evl<'nme b"r Ycrllmektı'dir. 

'-' kı- men golu arasın· da çok defa belediye haklıdır. le geline - Evet: - dectidmek kagıdı Hrmek mecburiyetinde ol. Her zamankinden daha bUyUk mik 
""'- nııııı boı;ı bırakmala- d 1 .. t" d ·• h Id ~la "' - Yok, dediler. Bu sefl'r haksız. O la gnı; ur.» ugumuz a e bu kabahati ört. yasta tertip edılen hu taarruz mu· 

lltıı lor~~~ bir !.ı: oh:::z~ _ Nedir? Ankıbn bakalım, ıie· Baba ile biz böyle lierlle~irken, mck için ikinci evlenme kfı ıdını vafıakıyctlc lcra edilmiştir \O 1nsı· 
tıtı..:liı teı: e gore, n n· dim. üzerindeki esvabından Devlet De· veriyoı uz. ıız boınbaıdıma.n tayyarelerinin Al· 
, .. ~ ·rıt edilmcnıh1tir. 'l'ec· • _ Burada bir ın<'zbaha vardır. miryollarmda memur olduğunu an Karısı ve kocası cvlı olduklarını man hUlcümct mcrkezıoo yaptıkları 
hı. ~ ... gı lç.in, muha arala da ı< ~;"llt.,11'it Evvelce bulun hayvanlar bu mez· ladıt;ım bir adam odaya girdı: isbat etsinler diye .. » 51 ıncı hücumdur. 

'

"r ...... ır. üfusu üç milyon - Baba, dedı'. Bu oı1uncu gı'dı'. rcq,ırd bahada bayt.arın muayenesinden Faruk Fenik inı;lliz bombardıman tayyareleri 

ıı e en aşağı l artm ntll ı lbüd geçtikten sonra kesılirdı. Hoş ııim· --'!'!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!""~mi'!'!!!!!!!!!'!!!~'!!!'!''!""!~""-!'!"!""~"""!!!!!'""!"'""'!!!'"""!"""""'---- ı Londra, 8 (A.A.) - Dlln gece 
~,,,,,_ afaaya l~tirak ede· di ek! mezbahada k"sili.,or '. a... 1 1 ta 'A tnı ld ~ .. 

- .. q ltlUyouluk \'oro,..llof or " ,, -• B • t h d • d t • • • 1 n,gı ız yyaren;nnın a ış o ub ... 
.... ~re kapanDl361 ~e atiıl Yalnız. evvelki kesili" ilc,_şimdi· enzın a l 1 ızm r n r u ŞU bombalar yUzUnden Boulogne'da çık 

~-,,, b ki kcsiHş arasında muhlm bir fark mıf olan iki bU~Uk yangın saatler-
~ırakınıu.ı a kerliğe •1• var. (Başı 1 lndde) CB:l'•t ı incide) /// ce taJır bnt yaptıktan sonra bu sa· 
~ et detUdlr. AlnUuıla.r 1\1 ""'Yı le bir , az.il ele dti-,lir· Evvclte mczbahadakıler keser, 1 5 - Yak ve eşya nakline mah· yarı" te!>{t edilecektir. Dtındenhe· bah da. hA.Hi de-. ıı.nı etnwktc ldl. 
'·.)o 

1 
yalnız bizden kesim itcretı olarok sus ve halen çalışmakta oldukları rl ba;)Tamı görmek iiz<"rc şehri- Londıa, 8 (A.A.) - Dün gece Al· 

~--r ar. Fakat şlındi.)C sığır bac:ına 149 kuruş, koyun ba· belediyelerce tesbıt edilen kam- manya Uzcılndc yapılan harekfıta.. 
ltı.d-·<&rta olamamıslard•. " ıniz.I'.' on blıılerrn kişi ı;-clınl tir. 

·'""' et • r· şına da 89 kuruş alırlardı. yonlara ayda 500, aç1k ve kapalı yUzlerce lng-ıhz tayyaresi ştira.k et· 
ı.. rı&fııııla •ınıan ordu~u s,ehlr ı:ılnull.~e kadar mi il .. orııl--ı ıı ·~ ~ • Şimdi belediye bize bir emirle, kaınyonet~re ayda 24-0 litre benzin • 0 mıştir. Bu tayyarelerin büyük bir 

' llı~~lilor: 1 klld 1 ı t ~. -.. "lllıild hı:ıyvıınlarımızı kendiınız kct;nı-ek verılir. nıcııı ş şe c l 0 muş ur. Zlyn· 1 lusmı, hücumla.nnı Bcrlifı Uzerlndc 
~:"'il~ en l•'ln ku neUcriolo mecburiyetinde olduğunnızı.ı bH· 6 _ Belediye hudutları dahilin· retçlll"r ayııl zaıııancla fuarı ela ı leksıf ctmlşlerdır. 

le l\lın:ın orduııunuo ta- dirdi. 1 de işliycn otobüsl.crle insan nakle· gezmektedirler. ruarı bı:ıgiiııc l<a· 01

---

lllngradı nıuha ara et- k l , Gidip hayvanımızı mezbahada I' d<.'n kamyonetler ve kaptı açtı ar dar 489,628 kişi zl)nret etmiştir. ı d 
> ı\.hıi kendimiz kesiyoruz. Fakat beledi· scyrlisefcrdcn menedi1miştir. f a D a tt~.. taıuanda ı<arka do;;.ru l'arm Kışla, Atutiırk hl'' keli 

" t. · ~ ye, yine hayvanları kestirmiş gibi Ankara, İstanbul ve İzmir bele· " 
lııc1<& doga golu • İlmen ıo· sıgır başına 149. Koyun başına da diyderinc ait otobüsler bu kayıt. onlcrlndc toplantılar \C geçit r Almanlar 
~r'!ı;~~:lk •ı::::u c~;; 89 kuruş ödemekte devam cdiyo· tan istisna edilmiştir. istanbulda iş mi aııılaealt, nutuklar U;)leııc-

1 

ruz. Bu tahsılat acaba ne zamana li~ en vı: hususi şahıslara aıt olan ct'ktlr. ÖğledeJı sonra lJU~ uk tılr 
~ t 'hı kadar devam edecck?n otobüslerden hangi istikametlere zafer ala~" selırl doln';'llcakt.ır. 
' anı ıle[;U, UlDI za. - istanbulda ekmek nastl? de· iı::liyenlcrin seyrüseferde <H?vam C· 
ır l•ııılnıa 1 lazım gelen " Alrıca Knrşı,lakuda Atatilr-
~t &unun için de fazla diler. decegini vali ve belediye reisi biz 

-,
4

..._h ly~ \ardır. Blı.ce Al- - Nefis, dedim. zat tayin edecek ve başvek1ldcn 

...... 11 Kıskanır gibi olarak: mu". aadcl"riRı· <ilacaktır. 
un ı:arka ilerlemesi ' e - '-

'Phenın 1101 c·enahı ge
,, b~r şehir halinde bı· 

\ 11, nıutılınılir. Aımak hu 
L.-' 11"ilor . ~ Ue orduı;uııu tı•hlikc· 

· 1<._ ltıağlfıbhete uğrata· 
~ ;ı ıanıadiımıza g"öre, 
~ nubundaki Alman or· 
~ tik l<u.ını Lenlngrad 

~ '<'ib fllıta k edllrnişllr. Şarka 
lu, l\ı UH el ıılırlılmeıııiştlr. 

- Vay, dediler, buğdayını biz 
gönderelim de, sız nefisini, biz de 
gayri nefisini yiyelim. 

Nedir, eledim, anlatnııya b;,oş 

ladılar. 
- Şu sörd[ığıinlİZ çıtır çıtır 

kumlu gibi ekmek, hıç de Başve· 
kaletin talimatına uygun bir ek· 
mek değildir. Burada daha beyaz 
ve daha nefis ekmek yiyebilecek· 
ken bir takım fırıncıların inhisar· 

ıt1 1_hıanJar ku' 'etleri faz· "\in b cılığına kurban oluyor ve o canını 
~ • u~ Ük ~sımla ':'ar· 

"ıııııı.. Leııiııgrada 'e \'o· 
. .:: lan 'ermek i te· 

ı 'tıtı~ hci nokta da şudur: 
t -ıı 

ltnı once şarka ilerle· 
' lııl'alc ngradın nıııha_<;araı.ını 

lıl "1ak lsteml,lor. Buna 
tlıl O df'fildir. Llbyada 

~I r, ~anı ônc·c l\lıMr hu· 
t11ıı. 

111 
er, Tobruk kuleı;lni n 

Ellerının nstUnil örten bıçak V" 

yanık yaraları. ile tırıı;ıklıınnı sU3· 
llyen kirli kırmızı renkteki ojeler, 
bil ibirine çok aykırı olmasına raf;· 
men, göstermek gaycs1Jc o nıutema· 
d yen ellerinı oynıılflı"> dw·uyoı'du 
Sıı tında nıuh:ıklrnk kı, çok ıuymc' 

Şehır ve kasabalar arasında ha· 
len çalışmakta oldukları belediye· 
lercc tcsbit edilen otobüslere ayda 
300, kamyonetlere 240, kaptıkaç· 

tılara 180 l.Jtre benzin verilir. 
Şehirler arasında işliyen nakil 

vasıtaları valilerin tertıbile \e mi.ı 
navdıc ile çalıştırıl ı r. 

7 Yukarıdaki maddelerde tes· 
bit edilmiı: olan miktarlcır bcledıye 
lercc verilecek karne mukabilınde 1 
bayHerden alınır. 

kmı anueslnln mezarı z.l.raret e

dlle<•ek, orada da nutuklar ı.ol lc· 

ııe<•ektir. Hurt ulus ba~ ranıındakl 

blltıın teferruat filme c.'t kıleuek· 

tir. 

Ankaı·a • iznııı b klct yarışı 

iz.mir. 8 (Hususi nıub birimiz· 
ilen) - Aııkaro • 1mıir bl lklet 
nm:ı ~arın ':l t onda bltecl'ktlr. 

Hlsiklet~·ller tanı saııt onda A· 
tıtturk lıcJ keli oniıııde kıır~ılaııa
caklanltr. 

<Başı 1 incide) & 
ye, sokakta rastgcldıkleri İngilizleri 
tahkır ctmty ve milt.t.c!ıkler alcy· 
hinde şayıalar çıkarmıya b6"la.nı•ş· 

laıdır. Hu! a Almanlar 1ngllterede 
Tahrandaki Almal\ sefarntmin ka· 
pnnmasını protesto edenlertrı ta6&V· 
\'ur et.Ugi şekilde hareket etmt!ktc
du !er. 1-ran hUküınetine t&Ydi edılen 

yı•nl notanın bu hal<: nih&-. ver.c
ccğ ı Umit edimektedır. 

11-
:Moskova, 8 (A A.) - ~~ l6· 

tihb rnt bürosu ıranın Sovyetle.r t&· 
rafından lşSal cd len ki6mmde. ma· 
halli Sovyetıer tl"şkil edfüliğ,ine Ckt.:r 
\erilen habeı ı resmen t-ekztp etmek-

1 tedır. 

blıKtU .. 
Onu tekrar goı~1 '5&11lan ba.· 

na pek yüz vermedi. Y9fruı: yarı çıp 
lak bır va-zlyettc uzanmış olduğ'u ya 
taktan doğrulacak: 

1y kı, bana öteki inuRk.ı.ıı.n 
hayatım, yaşayış ta.rzlarlllt götıtcı • 
dın, dedı. Yok& oııııilm okiuks"lt on· 
lara haset edecektim. Bıze kötü dt-' ' onraya. lıı(ıraktıılar. 

tııı herıı~emlyect>klerlnl 
• lır 

ı.. ,.. sat \arken Tobruka 
~ "tdl 

1 

\'Crdığı bir elbıscsı vaı<lı. ÇilııkU o· 
na hiç beklemedığı bir zamanda, ııı • 
tık insanlar uasındcl dula~nıaktnn 

bıle çeklndiğı bir gü de: 1 
yazan : 111 t J. t f E 1 yorlar. E~et. bunun aksini ~ ya

şında bir çocuğa soylıyecek olsam, 
o bile buna inanmaz. 1~ ama onla· 

lı... lııgıu · onraya bıraktık 
-~ıı1 b ılcr denizden lak· 

- Kalk kız beraber gezelim, 

Ot'mış olan bır inzanln gczınıye 

gitmek ıçm elbette en güzel CRtnrl· 
sini giyecekti . 

dığımtz yerde çırplndı, fakat büyük muhıt kunnu 1 r 'e blzı kendıle-, rın bızden ! k ., 
. t · ~ı~ b n.. U 1 ar ı ne . 

bir hUsn ı nıy~~ u .u.unt süm.i ben rınden uzak tutmu lar S n bu k!lı· Dur'""u .... ıra bec ·~~'" u , u z, sonra c.ı,... • ..,,.e-
den sakladı. de!erı bozmak 1 tı)orsun. Bo;ı • Ben cctl bir -eozc baf;lamış g-ro SJkıla· 

Yolda. gazınoda. ıı.,M Acı- yer- gıd13orum. rak: 

mak üzcrt' talebe okutturulacak· 
ıtır. Bu talebc-kr ~a le)li olacak 
1 v~ya muayy<>n bır Burs alacaklar
ı dır. Bunların mlklaı ve alını~ şart· 
ları bu ders yılından evvel teshil 

1 edilmiş olacaktır. 

Askeri ve 
dip omatik 

bir sürpriz mi? 

Seriinin kat'i bir 
karar ittihazından 

bahsediliyor 
Bern. 8 ( A.A.) - O!i b,Jdiriyor: 
Gazcttc dt' Lausanne m Bcrllnde· 

ki muhabırine nazaran mezk{lr g-a· 
zctc şöyle yazmaktadır: 

Askerl veya dıplomat k ncvıdcn 

bir sUrprız ihtı:malıne ıntlzar etmek 
~zımd•r. Bf.'f'lınln kati bır karar it· 
tihazına el n çalı'iffi kta olması ib
tımalden uzak dcğildır Fakat bu k!L· 
rarın, yalnız Ru ya sefer le değıl. 

askeri \C d pomat , ah\ alin heye· 
U umumlycsı c \ c bUtUn cepheler· 
dekı haı ekfitın net cesı den sonra 
istih lı 1 zrm ge mekt.ed r. Mnkıı. 

b<ilgcslııöe !anlıyetin tcl<rar bıı.şla

m~ı mün kUndUr. Zıra, 3cavurucu ı 
sıcaklar yUzilndrn durnn harekfltın 

devnınına, nıew ım yaltınöa mUsaadcl 
edeccktl:r. 

Afrıl<o, Alman ordusunun, Hlzum·, 
lu olruı bUtUn rnalzemes.ru aldığı,; 

:ı.srada soylenıyor. 

Amerikanın 

harbe girişi 
Bir zaman 

meselesi 
Toklo, S (A.A.) - Greeu ha~iısc· 

sı hald,.ında mUtakalar .serdeden Nk: 
hı Nidri gazetesı yazıyor: • 

<B. RuZ\dt d llraf edı~or: Ame· 
rikayı lı r.be llÜkfemclt ışı pek y.a· 
vaş gidiyoı. 

Ayni g-azctc ian üfıve edıy-01: 
Bu iıJ, bil' zaman nıcsclcsldıı·. Zl· 

ı:a Am anın bu zamana kadar bi· 
tanır bir memleket halınde kalıaa
mış Hı mlı 1 l'h bo.a'1>e ı Uıak içm e· 
linden gclcni yapmış olduğll mtıMk· 
kal<tır. Grccı h d hangi 
tarafın Hk olarak at.eş nçn oklu· 
Junu bilmekte bir 1'nidc ;)'Oktur. Çlkl· 
ki, harp her halde bü kabı wx.'i 
veya UQUneü bir badtee )lÜZÜUOOn çt· 

kaeaıktır.> 

Bn. Sarah Ruz
velt'in ölümü 
Amerika ayanı 
matem alameti 
olarak celseyi 

tatil etti 
CıA lr} - Ayan mec-

11&1 kı btı· cclec akdederek Bayan 

Samh Dolano R-oosevclt i-n vo!atı mü 

Il8fl6bctlylc medıs n emppat.üe~ 

Reieıcumhıın ve aiiesıue iblftjma at 

taknıi ittifakla t~ı> ~ ve IDQ· 

tem n18meU ol ak l.'dseyi taük ey~ 

lem ttr. 

":(azan: M. H. ZAL 
'-8 tıkın 1 tikbalin, netk:esl mi"· 

lf rakla beklenen blr<;ok hadı· 
e-.1 'ardır. Mo kO\ ada toplana<.-ak 

konfcram;, Anı rlkaıı - Japon mii 
zakerclcrlıılıı ncllcc:.I, Afrika <'CJıhc
tilnde ba,,Jaııacağı beklencıı taarruz, 
Anıerlktın bitaraflık kanununun ta· 
dili bu aradadır. Bunların barldn
de ııek çok ınenık ıneH.uu olan bir 
~) de; ll. llitlerin yakında O,)li)C• 

Cl"ğindl"n b:ırn;t.'<111.cıı nutuktur. nuz 
\clt - Çorçll beJaıınnmc ine ce,aıı 
di,}e B. llitlr.rin mutlaka buglınlerd 
bir nutuk ısÖJ llJ t.'l:c&;I iled ı;ü.rülilu, 

tionra nutkun F,l hıl onuna kaldı· 
ğına dair bir haber dola!}h. 

B. JUtlerjn w.sulu, blituıı ku\\etl· 
ni ı;üoliıı en mühim ı,I ltt.l·rlne top· 
lıyHak çalışmaktır. Bunun için Ru 
lıarekeUnin ba-'jmdun beri 'aktiııi 

şark cephe.! karargfll1111da ıcçir· 

nıl.ı, nıemlekothıin dahllı işlerini de 
oradaB idare etmiştir. B. Hl'dcr bıı· 
tun ç.ahşnıtdarı co mühim Pl e) c 
tek if etmek w.ulune o kadar ehem· 
ml.}et \eriyor ki &)lantan bl'rl )enı 
l p&n)a 'e Portekiz scfirlerinlıı iti
ına4.naınelerinl kabaJ için bir ııa ıt 

bile \al.'it belama.ırn'itır. 

Bununla beraber Alınan ıımuıııı 

hayatııun 9ir takım kurulu an'ane· 
leri \ardır. Bıınlar Alman de\ let re· 
J İfthı bu sıralarda Bcrllnc gilıne,.ini 
w: nutuklar o)lente!ilni icap ettir· 
nıcktedlr. Buıtlardan biri «Kıı;; )ar· 

dınu» faalİ,)eflerlniıı başJarn&ı. U• 

zere olın:ısıdır. B. Jlitler, bu faali· 
~etlcrl bir nutukta açına.}ı t>encler· 
denberi adet edinmlı;;tir. Hundan baş 
ka Almaa mahsul ba;) ramı da lak· 
lao:ı)or. B. HitJer her M?nc bu mu· 
n~tle de nıutluka bir nutuk o~. 

ler. Bu tiCJlC halkı ;\'eni bir harp kı
!JH18 Jıazırlamak lazım gt"ldfği lı;ln 

outkumm her CJll.-dea zi>adc ehem· 
miyett \'Urdtr. 

Bu dahHi ebcplerdcn ha';'ka Al· 
ıııaıı <le\ let rcl!ilnln nutku, dıin~ a 
'aziycU bakmuodatı da a aka ile 
bckleamektedk. Bu nutuk, Ruz· 
,efı - Çor~I, beynilnarıı indeki e· 
kiz. madde~e nıuU.tka hüemn şek· 
Jiade ola\·ak ve «AW111ıa tesanııdliı> 
nant1na bir takım nı..;r1cr Heri ım· 
rccektlr. llarıı gal leri mnıınka-;a ı 

n. HUlerin nutku nctkcsinde lıC'r 
halde lıtzla•ac.-ak 'e umumi ozler 
kili g<irülıttl)erek ~ gide dalıa faz 
la nızuha 1rittftek istidadı ha ıl o· 
labHocektir. 

İzmir üzüm 

piyasası açıldı 
lzm , S (A.A..;) - Üzüm pıynsası 

i>ugiln meı-asunle açılmıştır. 'Ozllm ' 
[RCırm bugünkU şartlar dahıbnde m 

tahs le maliyetmı konıyaeak btr fı· 

yattan ~ düşm için hüku
metçe lUllllŞ oları t.edhlrkr pıya.&a· 
ıın açı 1-\Uffl nıütea3':p dcriıa! tcs rıı ı 

gostcnmşt.W-, 

P.ıy.aBallın açılmasının ılk günu o· 
hN1 bugün 9 numaralı üzüm ıı;fo te -
bıt cd km :Ctyat ~O kuruştur. numn· 
rall üzüm 38 V<ı 10 numaralı üzüm 
de ~ kurı~t n nummclc gonmiştUr 

)füst~ ! ~rdlln mernmındtır . 

~---o•~--~ 

Ankara - izmii· 
· ll'isiklet yarışı 
ı.fanisa, S (A.A.) - Yarısı takı 

be memw btt6ttsi ımthabn'Hnız bil 
diı"iyoı:: 

Yoedmci nıcrhaic olan Ala hir . 
Manisa )lel'lfına bu~etn saat 11 de> 
Al~1 başlandı. .Balıkesirli· 

ilıer bu RlC'l"haicyi 6 saat 24 dakı· 
kada katcuHer. Bugunku yarı ta 
.Malıtııa~a iHt girhcn kosucu İzmır 
den ba~ran1 aı&ı. Bugunku meha. 
)eniR neticesi şudur: 

1 - Bayram (İzmir) 6 24 

2 - Hıatit (1 tanbul) 6,36. 

3 - Sarı mayo~ '3§ı~n Osman 
(E..<>kiichir) 6,47. 

4 - Nuamettıq C.E.sklşcbır) 7.7. 
~ tasnü'tc yalnı~ Halil İs

tanbul dördüJtCUlilkicn \lÇUllruluge 
~mıştır. 

'41 llldu. Kale dayandı. 
~ h~esinde pllba bu· 

.. ti,11
11'l 0 rlar. llk bnce Le

'- llerı~kler, ondan son
lıı ~in 'l 1 ıoze a lacaklar· 

t ''ı~•d~n '\'erdun ,rlbl 

İnsanlardan çekiniyordu, onlardan 
korkması içın bUtUn kusurları işle

ml..ştı. Zannedıyordu ki, yalnız w 
yalnız kendısi kabanatlkltr. Oou blı 

üvey evlat gibi eilklp atan cemiyet
te hiç kusur yoktur. 

de ona bakarak ı:-IUUşenler oldu. O. Onu bir gün onra, Beyoğlunun _ sız &el'gl dıyonız onlar flort 
hayatın. kendısı~ı ~tmış olduğu çir· bardak in. şarap s:ı tan rrıeytınnclcrln-1 demişler. bız dost diyo~z onlar cı· 
kefte edindiği lbilyuk bır p~nlikle . ' al 

1 
kh dffi blnndc dostu ılc konuşuı kcn bul kolo diyorlar, Yalnız bir farldmız 

bütUn bu ay aca a rmadı. Hatta 1 var o da biz kötü k · 1 ~------------~~~ Coreeef ine deWet 

t!!alya 
erı"'8.9arp için 

>a dışede 
lh. &az t 
'<;i:t e !!Si) · 

ıı 'l' başk - Italyan Ge. 
l'tbı14 anı General Ca. 
il-. ~ iarp cephesini tef 

ı.~ '· neraı c "il! <ıtllııso . avallero son 
lltıllı1.1şt lıni mülAkatında 
~l~rind u. Son gelen 1taı. 
~ltı etıd~n İtalyanın Trab· 

• 
1 c du)'duju anla· 

- YUrU, dedim. 

Bir uşaktan daha mutt blı· hare· 
ketle yerinden fırladı. Ben cenuy~
tln vermiş olduğıı aiılltkl dt'ı·s\erln 

tesirinden kurtulanuynrnk ondıı.n bır 

kaç adım önde yUrUmıyc koyuldum. 
o gece, onu, şehı ln en kibnr yeı. 

terine gotürdilm. Kendisini f~ !atıp 

atmış olan cenuyctc sokmağa çalış
um. Ya.pmış olduğu ufak tefek fal· 
soları bUyUk lbtr mllsam&ruı. ile knı·· 

şılad.ım. Ona yaşadlğı hayaUan ~m 
başka blr hayabn mevcut olduğunu 
g&;terdtm. Anlalmrya u~·8'™11. O, 
6lldall ~ bit batık gtbı her CD'-

dum. • • ıfl, on ar namus 
benim kı.zarıp 'bozardığımı farkettı· lu. İyi ettin de bana onhmn n<ı mal 
ği zanıanlaı', benimle 'bet'ebcr olnın Saı h~tu. Ama nasıl sarhoş. Kul· d 

h nb diğ bi 
ol uğunu göstectin ... 

dığını göstermek için yanımdan ay a eylerin d ı g • tdeta Felo· 
rıhp gtlnıek Hı beni gkdiğill'ıiz yı' ipet olnııı.ı;tu. Bır cllnı kendısl im· Onunla eskisi gibi samunt doğtl· 
ı·in •kapısında bekleftWk bUyttkltig-ü dar sarhoş olan dostunun omuzur.a d'k. ÇUnkO beraer bulu.nduğunıuz 
nü bile göetcrcti. koymu.. kırm'tzı1arı da~ l'-IDl";t du· müddet lçıncle o, bizi birftririmizden 

Ben ona, doğı:u yoklli ya.şıyan in· dakları al'a 1na bır sigara ıli.ştırını.ş· ayıran farkları öğrcı.mişt.i. Ona bir 
sanlaı ın hayatını göst~ımck , e onu ti. GWtı~ordu. Ama na ıl. ı:an \ e 10. kere d:rha beıılmlc berabl:'r gclmesıııı, 
gıttiğı yoklan çev1rmek ıı;in elinden nülden gUll\yordu. İçkınln vennış ol· kcnd ini insanların çoğunun yaşadı· 
ne geldiyse yaptım. duğu bir ağırlıkla dudaklann1 oyna- ğı bır hayata alıştıracağımı s~le· 

aoce yorgun ve U?.gUn evime gel· tabillyoı. ara ıra da hiç rnzumu lok dığım zaman, gilldü: 
d1ğımiz zaman. o yine raıhata kavuş iken nCu a atar S' bı kahkahalar sa- Meğer, dedi. Biz daha namuslu 
mamıştı. oturduğu yerden kalkarak lıveriy-0rdu. imi ız. Banıı. bak! Bize çalım atma, 
uzanmış olduğum sedirin yaıuna gel Blıdenbire beni gördil. Dfizgü.>t saç sizın de ne mal okluğunuzu anladık. 
dl. YüzUme uzun uzun baktı: ları arasından kurtu'up sol gbzU UzC' YUrildUm ... Belki hakkı da vardı 

- A.nladım, dedi. Ne yapmM< is· rinc dUşen bu tutam çı clile kal· anıma ... 
t.diti»i· lnsanlsr bana. ait olan dırdı. Baktı, baktı:. Sonra dudak 

Tayyare 
kapanı 

Amerikada Da\·cnport adında 

biri tayurelere karşı bir korunma 
çaresi bulmuş 'e adım da *I'U!'Ji&· 

re kıttM&nı» ko.}mu-:. 
cı:i'a-y~arc kap:ınııt şudur: 

Boı•bardmr.uı ta 5ar<'Jerinin gel 
digi gorühır gorillmez &H'l ta) .}il· 
releri derhal ha\alauılorlar "e mu 
anen bir ;)Üksekllkten birbirine 
bağtr bir urü pn~Ut bırakıyor· 

lıl . r. ı · "'!\~et ağır ini· 
"f!'f -. 41N' btrin .. rapt~ 660 

metro monluğunda bir at ~tnll ede 
5 metre hesabile açılarak arkı~or. 
raraslifler gündüz n<'ık nıal'J, ge
ce koYQ 1'1'18VI ooy1'11Hhr. Hci ta~yare 
allı saniyede ha, .. L .. .ı.Gee met-re u
z1taluğuftdan eksik ohntyaa toldcn 
bir d~-ar me~ dana geüriyoriar. Bu 
du\~r. ur.un müddet ha\'Mda kaldı
gı için tnn ardcr buna takılııı 

«kapana» tuwluyorlar. 
Ancak hu korunma ~~.esini bir 

A' ruııa gazetesi bir 1ıa~U müddet 
C\ el y z.mı-:u .•• kııdl;) e ikadar bun 
dar • • -ıtlmedlğlne gore bu ka
rı ııın ıı Jt ı, bir ne&k-e "' m Ji>:.; 
ı l:ı ılın k o h' r 3,n ı 
:,lıı!!L.t .. 1'11d ı ln.lln ı ır '<" hattı 

idt nınıül tl~ i!.tUıw.nıı. 



Yeni Neşriyat: 

islam Ansiklo
pedisi 

Maarif Vckılliğınin kararı ile 1 
1 tanbul Üım ersıte i Edebiyat fn
kultesi tarafından neşredilmekte 
olan Islfım Ansıklopedisi.nin besin 
ci cüzu çıkmıştır. 

5 inci cuzdeki tehf maddeleri 
tertip sırasına göre ka;ı. dediyoruz· 

Ali Kuşçu <Abdulhak Adnan), 
Arabacı Ail Paşa. Çorlulu Ali Pa 
şa, Güzelce Ali Paşa, Hadım Ali 
Paşa, Hekimoglu Ali Paşa, Slirme-
11 Al Pnşa (Re~t Ekrem Koçu), 
Çandarlı Ali Paşa (İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı), Damat Ali Pn~a. Te
pedelenli Ali Paşa CM. Cavit Bay
sun), Hadım Ali Paşa, Semiz Ali 
Paşa ve A:mcdcı (Ta;ı.yib Gokbil· 
gin), Mehmet Emin Alı Paşa (H. 
Ungunsu), Ai Şir, Allan <Zeki Ve
lid! Togan), Alp. Altaylılar, Amid 
(M. Fuat Kbprülu), Alp Arslan, 
Amasya tarihi <Mükrimin Halil 
Yınaç), Alılsizndc, Amidi CM. Şc

refeddın Yaltka~a), Amasyn (Be. 

sim Darkot). 
Fiatı 1 liradn·. 

* Maarif Vekuleti Sosyalizm ve 
Sosyal Mucadclclerin Umumi Ta
rihlerine Bir Bakış., adlı bir kitap 
bastırmış. Bu kitap yüksek tahsıl 
gençliğine ders ve müracaat kitabı 
olarnk bastırılmıştır. 

TAI<V/IJI 
fi F.YJ.t'L 

~.\1,1 

AY: 9 - Gür{: 252 - Hızır: 127 
RUMİ: 1357 - AGUSTOS: 27 
HiCRİ 1360 - ŞABAN: 17 
\"AKİT Zl',\'ALI EZANl 

GÜNEŞ: 
ÖGLa 
iKir.'Dt 
AKŞAM 

YATSI: 
l~SAK 

6,35 
13,11 
16,41 
19,30 
21,05 

4,51 

11,04 
5,41 
9 18 

12,00 
1,34 

9,21 1 

VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

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

Abone Ücreti 

'fıirkiyr dahllinde: 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 
so 

s~nellk 6 aylık S ııybk Aylık 

1400 750 400 150 iL 

Hariç memleketlere: 

Senelik 6 aylık S ybk Aylık 

2700 1110 800 Kş. yoktur 

oaıct~yc gonderllen enak derce
dll in edllmei>ln iade olunmaz. 

BULMACA 

t 

' '--'--"--it 

5 

' 
1 

1 

1--'--"--

._4--1--+--j---+-+--+--

'~..ı-...... .,;;ı..-
" 

oldnn Sağa: ı - Kat; Bir içkt 
2 - Vllfıyet; Otuıanlar 3 - Men el. 
b r deniz hayvanı; Nişan 4 - Kasık; 

Çok ıvı 5 Pcdcrc.ıne; B r nota 6 -
Ankara. yolunda bir istasyon; Bı.r gı
da maddesi 7 - Bir kemik; Bir ıstır
ham 8 üç; Sah:ı. 9 İşaret edatı; 

Nakleden 10 Ad1 bir; Kcndml sat-
m k ıstıren ıı Affetmeme. 

\ ukcırulun Aşnğı.)a: ı - Doktor
ıuk, Genç 2 Başlangıcı olmıyan sa_ 
ıı ıt; Gırıtte bir körfez 3' - Maltım 
o' l 11-u haldc Şebeke '1 - .Di:Srt hııll
f d~n btr : Kö : Bazı hastalıkların 

Rahne G - Değnek; Şart 

c latı, Uzunluk 7 Asık; Bir Unvan 
8 Mcklin \ c eşyanın başlıca mu· 
hııfllza vasıtası; Huzur 9 - KotUIUk 
mUkAfatı, ıı..rkek d dı 10 - Ayı yu

LİRA İY 
Rekor markı ıeylin yağının hali:ıi yetinin aklini ispat edene 'erilir. 

Alameti Ucuz ve 
Farika Temina[ı 

Bal..kallarınııdaiı ısrarla iste)iniz. 

Toptan :sat4 yeri: 

i!tanhul Tutün ı;umrük Kancrlı &oknk No. ~l Nazif Öum:a • Tel.: 2'4197 ~ 

T 

Zi a 
Kw·uluş tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedı: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bıriktircnlere 28,000 !ıra ikramiye veriyor. 

Ziraat ' Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dagıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llralık 4.000 lira. 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
ı il 5t0 JI 2,000 il 

4 )) 250 )1 l.000 )) 
120 il 40 )1 1,800 H 

-40 il 100 ,, 4,00-0 il 160 )) :o il 8,200 )) 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
a ağı düşmiycnlcrc ikramıyc çıkt.ı '1 tnkdirdc % 20 i:azlasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylCıl, 

11 Birincikfinunda çekilecektir. 

Hadımköyde eski komutanlık bahçesinde 
Ordu çeşmesi üzerindeki askeri Sa. Al. 

ko. dan : 
12847 - 12848 - 12849 sayılı veteriner ayniyatları kaybolınuıı

tur. Bulunduğunda hükmü olma dığı !Hin olunur. (1026 - 7956) 

-GONON I~~ 
ı_ BORSASl=ı 

8 EYLÜL 941 
1 Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 

5,24 
130,025 

i DİS 
miltehasam 

» Peçcta 12,9375 l lfiAııı:;ız;::=:ı~aarii•miillli•Eli'tı 
11 1:.veç Kronu 31,0050 ı 

Eıılıam ' e 'o.Ah\Hat 
L. K. 

1933 Türk borcu I 
1918 lı>tikrau dahili 
1033 1kramiyclı Ergani 
1931 Sıvns - Erzurwn 
Anadolu Dcmıryolu ttı:!Wtli 

.l'\ltKt:'T 

TUrk altını (Re.şat) 

Türk Altını (Ha.mit) 

Kalın be ı bırlik 
Kalın beşi birlık (RoşatJ 

24 a:rar altın gramı 

RADYO 
ı_PROGRAMı _ 
7 ,30 Program 
7 ,33 l\lüz.ik 
7,.ıı; Ajans 
fi 00 Müzik 
8,30 8,45 Evin 

12,30 Program 
l!.!,23 Muzi~ 
12,4;; Ajans 
13,00 Müzik 
13,30 14 Müzık 
18,00 Prosram 

18,03 Muzik 
19,00 MUzlk 

19,30 Saat aya 
19,45 Serbest 
19,55 I\Iüzik 
20,15 Radyo G 
20,45 Müzik 
21,00 Ziraat la 
21,10 Müzik 
21,30 Konuşma 
21,45 'Muzik 
22,30 Müzık 
22,30 Saat aya., 

22,45 1\'!uzlk 
22,55 23 Kapa 

ELİ ÇABUK SÜl\~El et 
RiFAT B6PR0.LfJ 

Eyliil için gun alııukıadır. 
Kabine: Berotlu. llc~rutirft cıı /, 47 

Giincl apart. 
l:'Rf.'1\1\.Öl': Tel 52. i.~ 

D • IS. de 
ANTO 

DıUllLI BAST Al-QQ •• 

Ü'i'2DAS3lll 
Tünel Şahd~ ... Ne. :. 

Tel.~ 

2 doıs 6 e kadar 

vaıu; KötU şöhret 11 - İstifham; -------------
Kayına !'ıleti. ZAYİ - Adapazarından almış 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMA!'J HEKİM 
Dahiliye Mütebıı.NMa 

Divan.!.'olu 10'4 
Muayene saatleri: Pazar 

harjç !herv.ün 2,5. Tel: 21898 

l.\'VELKI Bt:L!\IACA.ı."'IN HALU olduğum nufus cuzdrınımla Hay· 
"oldun s3ğıı: ı - Llı.vanta; Oda darpaşa Maltepesinden aldığım ve 

2 - Eyam; Makam 3 - Katetmek 
4 Ekili; Elışl 5 Edldan lNndı-1 Bursa Askerlik şubesinin 118 sıra 
de) 6 Alay ede 7 Titre; İka numarasında misafireten kayıtlı 
8 Evalı ( lIAve) 9 Evci, Ceket bulunan askerlik vesikamı 1.9.941 

l O Aba, tmak{u· 11 Ta; Akamet guni.ı za~ ı ettim. Her ikisinin de 
ı uımrıctırn ı\ş:ıgı)·a: l Lekele- yenısini alacağımdan eskilerinin 

ıne; At 2 - Ayak; Veb 3 Vatan. 
hUkmü yoktur. 

Tava 4 - Amel, Aile :> Eltilık 

6 • Medar; Ma 7 Ameliye; Cam Fatih Babahasan mahallesi 
8 - Ak de; Teke 9 - Ok; Şadi; Kat Lütfiefendi sokak No. 1 Şc-
ıo Da, inekler ıı - Am:ı, Na. kip Bllci 

BAYLAR 
lıımarlanıa gontlekler için mi ınem
ııun bırakacak bir k.iıi vudır. 

S P 1 B O 
Beyoğlu, Suterazisi No. 6/1 

ıldığ'ı yer: VATAN MATBAASI 
Sahibi ve Neşriyat MUdürU 
AIC\IET E~IİS YALMAN 

T. İş Bankası mUessts hisse 135 00 

~-------- - -..,,._=-~--=r-

fstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 
• • aJ,:ııl l 

Aşaı;ıda )atılı mc,addın kapalı z:arfla ek•iltmcleri hizalarında )D~ılı gün, saat 'e mahallerdeki a keri sııtın 

, 011Jarında )apılacakıır. Taliplerin kanuni \c:ı;İkalarilc teklif mektuplarını ıhalc saatlerinden bir saat c\'VCI aıt ol ıJ) 
En idareli 

;lfü)ODI \Crmelen• J.::Haf VC §artoamelf.ri komİ!)Oruarında &Öriilur. {964 - 7;ı 
Cıım Miktar' Tut"'' Teminatı ihale ıunü Saati. ve Mahalli 

LA DA 
Lira Lira 

!:!adc yaı;ı. 
::-ıcır eti. 
;,aınun. 

Sığır eti. 
:,anı an. 
Ko•ele 

Kilo 60,000 93,000 5900 
6662 
2687 
1985 • 
ll4l 
5750 
2625 
3606 
1470 ... 

12.9.9n 11 

12.9-9U 16 
12.9.911 16,30 
10.9.941 15 
10.9-9.tl l 1 
JJ.9.9'U 10 
13.9.9U 11 
15.9.9U 11 
12.9.941 17 

Jımır Lv: iimirliği. 
İz.mir Lv. amirliği· 
izmır Lv. imırli{:ı. 
Erzurum. 
Sarıkamış. 

Dıyarbakır. 

Diyarbakır. 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

328,000 108.24-0 

\ akete. 
Sığır eti. 
:\akli)at. fon 

8-12,900 
126,000 

l,65'.!,000 
20,000 
10,000 

137,358 
j()()O 

35.82.t 
:6.460 
57,820 
90.000 
3.5,000 
48,075,30 

19,600 
Sokc. 
lı.mit Akcakoca ilk okulıı. 

Aşağıda yazılı mcvadın pazar hkla ekslltmeleri hizalarında yaz ılı gun, 
kert satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli va kitlerde 
da bulunmaları. Evsaf \"c şartnameleri komisyonlarında göriılur. 

•,•: ~·l :n~ HELIOS Cinsi '.:\Iiktarı Tutarı Teminatı İhale günu, aati, 

,- Kitaplarınızı 1 
A IF BOLAT 
1 AB EV 

alınız. Biıtün kitapları bulabi· 
lecegmiz gıbi Ankara neşriya
tının, Avrupanın model vcsair 
mecmualarının Babıôlidc ye· 
gAne satış yeridir. 

Nohut (Ton) 
Şeker (Ton) 
Patates (Ton) 
Kuru soğan (Ton) 
Bulgur (Kilo) 
Saman (Ton) 
Kundura (Çiıt) 

Fotin (Çift) 
Kundura (Çift) 
Lnvamarin kömiirü 
Linyit kömürü 

10 
ıs 

140 
142 

89,460 
1850 

10,000 
10.000 

6.670 
50 ) 
50 ) 

1 

Lira 

14,000 
8,520 

20,128,50 
120.770 

92,500 
92,500 
61,698 

Lira 

240 
360 

1050 
639 

1510 
7288 

l 1 .750 
11,750 

8670 

16.9.941 
16.9.941 
26.9.941 
26.9.941 
10.9 941 
22.9.941 
16.9.941 
16.9.941 
15.9.941 

15,30 ) 
16 ) Çorlu 
16 Çorlu 
16,30 Çorlu 
15 Ağrı 

11 Bolayır 
15 Erzurun1 
15 Erzuruı11 
1 o Erzururtl 

15 
17 
16 Gazetelere ilan ela kabul eder. 

Ankara caddesi 89 - İstanbul 

-----Jı 

Dizel motoru (Adet) 
Rontken makinesi tamiratı 
Pirinç (Kilo) c;o,ooo "5,500 1912,50 

18.9941 
]8.9.941 
15.9.941 
10.9.9.U 9 

Çnnakkalt 
ÇanakJtBlt 
Konya 
Ağrı 

0024 -

llIOBİLY A l\IERAKLILARIS A 

Sandalyalnr, Knryolnlar, Portmantolar vesair her nevi 
şık mobılyalar fabrika fiyatına satılıyor 

s . B . L Y M .ÖAZASI 
A il l\l E D FEVZİ 

İstanbul Rızapaşa yoku şu No. 66. Telefon: 23407 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Üniversite kutJphanesine yaptırılacak a922b Iıra keşifli dolap ve 

etajerler 22.9 941 pazarll."SI gı.inü saat 15 de rektorli.ıkte açık eksiltme 
ile ihale eaılecektlr. 

istekliler 70 liralık teminat ve ticaret odası ve ehliyet vesikalarile 
gelmelcrJ. Re im ve şartnamesi rektörlilkte gôrillür. (7833) 

* ıı' Aşağıda miktarları yazılı kuru otlar pazarlıkla satın 
0 tır. İhaleleri 12.9.941 cuma günl'ı hizalarında yazıh saatler il' 

da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talıplcrıo 
kitte komisyona gelmeleri. i ıe 
Miktal'l Tutara T~inatı b' 

K ilo 
1.620,000 
1,476,000 
1,260,000 
1,200,000 
1,140,000 

Lira 
64,800 
51,661 
44,100 
42,000 
39,900 

Lira 
4860 
3874 
3307 
3150 
2992 

(1028) ( 

Aşağıda yazılı mcvadın açık eksiltmeleri 15.9.941 pazıır1 
nii hizalarında yazılı saatlerde E skışchırdc askeri satın 11 

misyonunda yapılacaktır. Taliple rin belli \'akitle komisyorıB 
leri . 
Cin~i Miktarı Teminatı 

Yoğurt <Kilo) 
ADi:i':::.1:::::C::::::::m:ıc:;;;:::ı::z::;:;::;::;::::ii:::ii':;:wıılililiilBIE:2'.m•m•m•mı~ • Bü t (Ki 1 o) 

20.000 
20,000 

750 

525 
375 
450 

Küçük tacarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLAN! 

iilCŞ1Dın.ER: ' Şul>Bt. ı ~ 

l A~ 3 İ.k.lDClWlşrin 

ladbloriDdo yııpdlr. 

1941 İKRAMiYELERi 
ı adet 2000 llralık = 2000. - Ura 
3 :ıt 1000 > = 3000.- > 
2 • 750 > = 1!>00.- ~ 
• > 600 > = lOOO.- > 
8 > ~ > = 2000.- > 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > llO > = -iOOO.- > 

300 > JO > = 8000.- > 

~-~~~~~Zillm~~I:la~~' 

Hatalısı • Tanf - Teda'i •c tutulmamak çareleri 

Y.ızan: Oııerator Dr. Cafer Tayyar 

.tNKILAP KiTABEVİ 

Balıkesirde askeri inıntaka K. dan 
ı - İnhilal eden mimarlıga 200 lıra i.ıcretlc a§ağıdaki şerait 

mucibince bir yuk ek mimar alınacaktır. 
2 - Yüksek Mımar okulundan diplomalı olması, 
3 - Turk olmrısı, 
4 - Askerlikle ihşı •i bulunmaması, 
5 - Cumhuriyet hükümcti hü\•iyet cüzdanını hlımil bulunması 
6 - Şımdıyc kadar yaptığı işler hıı.kkında elinde vesaik bu· 

lunması. 

7 - Resmi daire ve müesseselerde çalışmı~ ~ elinde bonser· 
vls bulunması, 

8 - Sıhhi duıumu hakkında doktor raporu, 
9 - Musrıddak hılsnuhal vara kası. 

10 - Talıplcrin Balıkesir askeri mıntaka komutanlığına müra· 
caat etmeleıl. (1030 - 3960) 

Kaput dikimi (Adet) 

1 
* b 2000 adet tavla halatı alınacaktır. Bu gibi halat vere , 

1 Z.9.941 tarihine kadar birer numunelerini Ankara da M. · J\1 " 
alma komisyonuna vermeleri. (1012 • 

* 2000 çHt er foıini pazarlık1a Htın alınacaktır. Tahmin bedeli 19. ; 
teminatı 28.)() liradır. Taliplerin 2:?.9.9J· cuııu aaı 11 de Cdibolu la JlO 
tın olma komi \onuna gelmeleri E\•af•,c şartnamesi Ankara, İz.mir L:,, 

~e Ç;ınal.kaledc Hkerİ ııatın alıua komi )onlarında gÜrÜlur. (ll'J" 

* .\~ağıda ıniktarları }azılı oduıılar kaµ;ılı znrfla cksılınıc) e konul: 
leleri hizalarında yazılı saatlt"rdc 11 9 9U P•·r ."mbc cunu Criuda • 
almu komi~)onıında Yapılar.aktır. T:ılipicriıı kanuni ve ikalarilc ırkO'..(. 
rıııı ihale l'&atlcriııden hır 5aJl t'\\CI ı..omi:!)onu \ermeleri. E.-saf \C r 
Aııkara, inanbul Lv. Amirlıi;i atııı :ılu;a komi )onlarında do goruliit~ 
Miktarı Tutarı T rnıinat~ 1 
kilo Lira Lirıs 

960,000 
1 960.000 

640,000 

800,000 

3'l,560 

3~,500 

23,()40 

28,800 

2.392 
2592 
1728 
2160 

* . l Keşif bedeli 415,003 lira 5 kuruş olan Çangırıda ın~1 
!ıkla yaptırılacaktır. İhalesi 20 9 941 Cumartesi sUnü saııt.ejl 
karada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~4 ve propeleri 2075 kuruşa komisyon dan alınır. Taliplerin 4 
30 kuruş kati temlnatlarilc belli vakitte komisyona gc1ıne1e 

(998. 

• 243,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 
:2.9.941 pazartesi giinü saat 15 de Erzurumda askeri satıJl 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin hcdcll 60,750 lira, iJIC l,ı 
4557 liradır. Evsaf ve şartnamesi komısyonda görulur. Tal~ 
nuni vesikalarile teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
komisyona vermeleri. (1006. 7829) 

TÜRI< TİCARl;:T"9ANUASI ~ 
~UPONLU VADE:Lf Ml;VDU~ 
P~.RAN 1 BUR_A A _.,I)! 

o 


