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Bir mektup ve 
Bir yolcu 

Anlaşılıyor ki Alınan sa.nsürü 
de unutkanlık etmiş ve Füh~ 
tin nutkunu bUtlln dünyaya ilAn 
c hnek hat.asma diişnıti§tilr. Ra
kamlar ,.c hakikatler Alman. 
~·ada mukayese ve muhakeme 
<'dılmlyo~a başka memleketler· 
de bunun yapıla.bllcocği meş· 
guliyetin ziyadeliği hasebilc 
gözden kıı.çmıştır. 

Yazan: 
· sey ahltYalçın 

O KIT\ 1'Clil.AHllUDAl1i birin· 

den bir m<-ktnp nJdnn. Hit. 
1er'ln Almnn,1lnın fıknralığına ve 
ı\lltl;\n J.:ınmlnln ~!\yet ıkı ık bir 
~ıtldr. ynsadığT yolondaki idclbu>ı
ıın P~l• hı.'\namaılıi(nn i>ylüyor 'e 
'll ın itale:ıyı l iirütilyor: 

lngilt~re 46 mil~ on nlifn!la ma
llı.ur. &nı.,oillr ıulaı.mm me:-1\hal 
~'\lbiyesi ı .. e ancak 210 bin kilo· 
llıf'trc rnurabb3ındnn ib.'\rottir. 
\'t\kıa lılitiın lnjtilir fmpııratorlu.. 
iıı ~ıo nıilyon kilomf'tre murabba· 
•na hallğ olan nma.1.7.&m bir saha. 
) 1 is;.: al Nier. ra.l.at hu imı)8rator
lıı~un nühı u 46 milyon değil 450 
ll'ıilyondu r. 

\ lınan~ a hakkııııht be a~ ni ... ey 
"'1Ylenmıez. f'ührl'r Almanyada.n 
~~ftiği 7.anuuı Reir.h'm ele ge. 
~·ihliği y(•rler ahııli"ini de nüfll!I 

lekfınuruı ithal ediyor, fakat kilo" 

~tre murn.bbala.rnu bet.aba kat
ll'ıllyı unutuyor. to~iltereden bah
~ttığt mmıınsn kilometre morab. 
balarrnı h~p ediyor. 1''aloat bo. 
ııun üz.erinde ya.şıran nüfn-.taıJ 

bahsetmeyi unutuyor. 
Aziz okDJ'UC'D da blr noktayı 

\ınııt.rnll!l. llitler bn not.ku bir fab· 
~ ÇQıl Alman emelcr-lne 
hitaben t'Öyl~tir. Bunlar F"db.. 
~.tin dalma haklı olduğ'lina ,.e ne 
liiiyle.rsc hakikat t~Jı;.ll ettlğtııe 
~ e~ olmak icap eder. Bi· 
11~aley:h J'lihl"f'r'ln ,erdJğt ra

~l.uı dü_şünmck \'e muh!lkeme 
etıtıck kabiliyetinde değildirler. 
~cruki Führer 46 mtıyon lnglll
~ 40 ntllyon kilometre morabh&t 
•rıı.ıı isabet ediyor demiştir, bi.. 
"•etıaleyh bu eÖT. doğrudur. Böy
~ bir vaziyet içinde h er mak,adı 
l,ıbat edreck bir delil bulmak zor 
11~itldir. • 

l'nlnız an~lıyor ki Alman 
"an lirli de bu 1 te onut1ianhk et
tııl Ye Fiihrer'in nutktıno bütün 
'1 iinrn~"a nan etmek hatasma dü.,
llıil~1iir. Rakamlar ,.e hakikatler 
\tnıanyadıı. mukayese ,.e rnnh.akc.. 
1rıe ~llmiyor<O& ba ka memleket: 

~e bam JattdııılMleoeii _,. 
~reu ~ hM&Nll 

(Deftml 4 mı't11""'1 

-----------------
Şimali Afrika cepbesinde [ • ı 9 ı g de Alman yada ingi terenzn 
İngilizler Bardiya "isti ıas ın a iTAL YA"f" 
limanına hücum Onümüzdeki şubatta 1 

ettl.ler b bahriye ileri 
Teşe büs 

Bardiya ile tobruk 
arasında bulunan 

edilecekmiş harp 
aleyhtarhğına 

ltalgan 
tayyare 

meydanları 
bombalandı 

15 İfalyan tayyaresi 
t.Qtiaam edildi 

Sekiz ltalyan tayyaresi de 
düşürüldü 

Kahire, ıs ( A.A.) - B.B.C. : 
Son haberlere göre Libyadaki 
Bardİ\'a limanı civarında kanlı 
muharebeler olmaktadır. İngiliz
lerin motörlü ileri unsurları çö'. 
de kendilerine bir geçit açtıktan 
sonra limanın etrafındaki müda· 
faa mevzilerine müthiş bir taar
ruzda bulunmuşlardır. 

İngiliz piyadesi motörlü ktı\'• 
vetleri takip etmektedir. Yiye
cek taşıyan kamyonlar İngiliz
lerin dümdarmı teşkil ediyor. 
Bardiva. etrafmdaki muharelx. 
!erde 'lrigiliz tank teşekkülleri 
büyük bir faaliyet gö.<ıtcrmekte· 
dir. 

Sollum etrafındaki muharc'be
lcr<le hiir Frnn ız kuvvetleri mP. 
him bir rol oynamışlardır. 

(DC\'amı 4 ün<'Üdc) 

Bir kadın 
yandı 

Ağır yaralı olarak 
hasta.neye kaldırıldı 

Bir çocukda 
mabtelll 

rerıerladea J andı 
Galal&da, Yeşilsokak 20 numarada 

oturun 815 yaşında Emine, dUn gece o· 
da.ıımda kahve plşlrırken ınııııgaldan 
bir kıvılenn sıçramış. eteğini tutuştur 
mll§tur. 

Almanlar müthiş bir 
hava silahı 

hazırlıyorlarmış 
\"a.,lngton, ıs (A.A.) - n.n.c. -

1936 d3 cumhuriyetçiler partisinin re· 
lalcumhur namzedi olan Landon Al· 
mıı.nlarm 1941 §Ubatmda İngiltcro a· 
dalnnnm lstllA.sma teşebbüs cdecckle· 
rine dair mevsuk memb:ıla?'d:ın mnlft· 
mat almış olduğunu beyan etmlqlr. 

YF.N1 SlLAll 
Londnı. ıs (A.A.) - B.n.o. -

Tayyare imnlMı nıu:ın Lord Blvcr
bruk diln söylediği bir nutukta lngtl· 
terenin tayyare imalAtmın g('ı:en eeno· 
ld imal tın bir ml3l ni bulduğunu b · 
yan etUkten ııonra. bazı cnıin ~retler 

(D~ nmı 4 iin~üdc} 

KAVRULAN 
ADAM 

BUYUK HiKAYE 

iLHAN TARUSun 
Bu güzel 
hikayesini 
BUGON 
3 üncü sayfada 
okuyunuz 

Felçten muzlarip olduğu için 1'alkıp 
eteklerindeki ateşi eöndUrenıiyen F: ı 
mine, kimsesi olınndığmdan konl§ula 
rma ifltltrmek için bağ'trıp çağırmaı:a ı 
ba§lamıı. yetişenler kadını kurtar· 
mışlardtı·. 

Vücudunun muhtelif yerlerinden ya· 
nan ihtiyar kadın baygın bir halde 
Beyoğlu haııtaııcsıM kaldırılınıştır. 

Yaraları tehlikl'll ve ağırdır. 
Bundan ba§kıı. bir yanma h&.diılcsı 

daha olmuş. BeşıktaştR Serenccbcy 

başlamışlar ! 
Donanma mürettebatı 

gemilerine binmek 
istemiyorlarmış 

Şimali 
ita/yanın 

işgali yakın 
görülüyor 

Kont Cianonun 
değiştirilmesi muhtemel 

J.ondm, 17 (A.A.) - Bugünkü 
Deyli Meyi gazetesi şöyle ynz
mn.ktadır: 

''İtalynn denizaltılarının müret
tebatı arasında çıkan ciddi bir 
momnuniyet.sizlik İtalyan donan
masmm bütün kısonla:nna sirayet 
etmiştir. 

(Dc,ıunı 4 üncüde) 

Arnavutluk cephesinde 

Tepede/en 
ve Himara 
düşmek 

•• 
uzeıe 

ltalyanlar bu iki şehri 
tahliye ettiler 

Draç ve Bar! 
bombalandı 
Draçta birçok büyük 
yangınlar çıkarıldı 

(l"ıu.ısı 4 iliıcüde) 
-~-~ ...... -

yokU§tında, :? numarada oturan i ya 
tında J:.'ikret çocuğun da elbıscsl man 
plıdlılı tutuşarak gbğsU ve arkası 

,.mDlf. Şl§ll çocuk ha.st.ıınMine kal· 

... ta. 

\'uııanlılam tnglllz yardmn: Bir Yunn n Jimanmıı gf'lcn tngillr. 
modem hlr tayynro dafl topu ı;ıkıtrılırkoo ... 

grmi!linden 
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Un ınaliyetini azaltmak için 
eğ r enle 
ral cak 

Bunlar şehrin mütekasif nüfuslu ve 
Haliçten uzak n11ntakalarda bulunacak 
ıeıe i) e ile dejlrmencller arasında 

bu hususta bir anlaşma yapıldı 
Hepsi Haliç 'mmtaknsında 

toplannıış olan değirmenlerin b• • 
radan çok geniş olan 1stanbulun 
her tarafına un tevzi etmeleri: 
g-erek tevziatın müşkülatı, gere! . 
se maliyeti yükseltmesi ve daha 
birGok sebeplerden mahzurlu gö
rüldüğünden tstanbul belediyesi
le değirmenler arasında bu va. 
ziyct tetkik edilmiş ve yeni b ir 
karar verilmiştir. Bu karara gö
re, bazı değirmen sahipleri ve 
§irkctlcr şehrin, mütekasif nü
fuslu ve Haliçten uzak semtle
rinde yeni değirmenler vücuda 
getirecekleri ve bunu sür'atle 

yapacaklardır. 
Şehrimizdeki değirmen sana

yii ile meşgul şirketlerden baz·. 
!arı e\'\"elce şehrin muhtelif 
semtlerinde mevcut \'e uzun se
nelerdenberi terkedilmiş değir
menleri tekrar harekete geçiı
mek ve buralarda. yeni tesisat 
\'Ücuda getirmek için harekete 
gcçmi.5lerdir. 

Diğer 'bazıları da yeni in.'.}aat 
için tetkikat yapmaktadırlar. 

Bu değirmenler faaliyete ge
çince bı.ı~ay tevziatı bunlar da 
na.zan dikkate alınarak yapıla
caktır. 

Zonguldak limanında 
Bir gazetenin· tahayyül etliği 

facianın garip içyüzü 
Yelkenci şilebi batırılmamış, Taylanın 

pabuca bile ıslanmamı,tır ı 
.. Son Telgrn.f" gazetesi, dün, 

Zonguldak limanında bulunan 
Yelkenci Li'.ıtfiye ait 3 bin U>nluk 
Yelkenci şilebinin kömür alırken 
demirini tarıyarak liman metha
lindclti kayalıklnnı. doğru silrük
lendiğini ve geminin kaynla.:rn 
çarparak parçalanacağmı 11.111:. 
yan kaptanın . su kapaklarını a-
çarak gemiyi batırdığını, 28 tay
fa.nm denize atlryarak ve sandal 
indirilerek kurtarıldığını yar. 
m~ır. 

Bu saba!h, m.alOınatma müra
caat ettiğimiz Yelkenci şilebinin 
sahibi Lfitfi Yelkenci lbu hususta 
demiştir ki: 

"- Bu hadise baştanbaşa. ha
yal mahsulüdür. Gemi batmış 
veya batrnlmış değildir. Hadi
se de liman ağzında kayalıkların 

bulunduğu derin sahada olma
nuffltr. Yapılan şey, Zonguldalc
tan kömür alan gemilerin ica:bm
da. daima başvurdukları !basit bir 

(De\"amı '1 \in~üıle > 

Ba sabab lbtlkAr 
ıuçlle 

3 bakkal 
1 tuhaf iyeci 
yakalandı 
Üsküdar müddeium.umiliği ye

niden dört !bakkal ve satrcı hak
kında ihtikar suçuyla takibata 
girişmiş bulunmal."'tadır. 

(De-ı•ıunı 4 tinrüde) 

Yemişte bulunan ceset 

Hüviyeti meçhul adamm 
donarak öldüğü anlaşılıyor 

Dün Yemişte ıbir btuı:ı.knrun 
içinde, orta yaşlı bir erkeğe ait 
bir ceset bulunmuş, morga kald: .. 
rılmıştır. 

Cesedin üzerinde hüviyetini 
t.csbite yarıyacak hiç bir vesika 
zuhur etmemiş, neden öldüğü 
kat'i surette tesbit edilememiş-
tir. Bir tahmine göre kendisinin 

Hadiselerin 
Tefsiri ..... 

İtalyan 
Donanmasının 
Başına gelenler 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 

B IRKAÇ ~ün cnel n.~mi 
ltalyan tt-hll~ ln~llılcrin 

NaıJOli limanı \irerinc ~ldd<'tll bir 
hanı taarrurn yaııtıb'lnı, bu taar
ruz nctice,inde orta tonajda bir 
harp gemisinin h~nrn uğnuhğmı 

\'C bu gemi i~·iııde 40·!i0 ki~lnln öl· 
<lü~ünü bildinnl~ti. :}imdi İngiliz 
kayna.klarmda.n gelen ha.\ıerlerden 
iiğrcnlyoruz k1 Nııpoli bava. taar. 
rurn bnndsn e'"·eUd T-anınfo :h\ar. 

sarhoş bir halde 1bu !baraka içine 
düştüğü ve su.drktan sonra ge
cenin ayazı ile donduğu saruJ. 
maktadır. Ancak ika.t'.i vaziy: t 
morg raporu alındıktan sonra: 
anı aşılacaktır. 

Hüviyetinin anlaf)llması için 
ceset, bugün morgda te6hir olun· 
maktadır. 

rıım k:ulBr eht•ıwniyctlidir. '/.Jra 
Tanı.ntoda taarruzdan 1rnrtularalı: 
garbi Akdcnlr.o giden 85 bin t-On· 
lul, bü:\·ük zırhlıl:ırdıuı ikisinin 
• ·aııolltl~ bulunduğu ve bu ılefalô 
bombıı.rdrınıı.nla bıınlann cin hasnm 
uğradığı ıuıln~ılıyor. 

!'\11 lııı.lılo it.al)"" donıınnuı.,mm 
esasmı teşkil eden alh bUyilk 
zırhlıdan Uı;-ii Tamntooa, lkisf ·a. 
ııolldo hasnrn uğramı5 olduğ'unn 
;iirc ~erile ancak ssğlam ctarnk 
bir affılıarp gemi .. i 'kalmı oluyor. 
Fakat ~allba bu J: ırhlı da hcnli7. 
insa hıı.lincle \ ' C d<'nlu inmemi ol. 
du~undan filt'n bir kıymet ifııı:le 
l'tmiyor. 

Bu gidb ıu;ık!,~1 ı;öskri~ or ki 
.\kdcnlz impnratorluğu kumınk 
d:ınıst pe~ind<' ı.o,an 1tulynnm 
lılr giin hu ıleniııll'ld ıloııunnılllit 

hakikaten lüıl~a ):ırnmul.ısının 
mllila.fn.asma bile ldfa)·ct edemez 
hale gekıl'~ktir. 

RA ... . \ . • KUMÇA'\'l 



Tarihi el eniz romanı: 7 
Düşman ateş etmiyordu. KU. 

~te boyunca kocaman ve de.mir 
kalkanlar ıııralanmış, onların ardı· 
na k.oc:ımnn arkebüzler dWlmis • 
ti; topların tombııı rlarda kımılda
dığı, namluların gUneşto canavar 
ağıtlan gibi parladığı görilltiyor • 

du. 
Meısa.fe doksan kulaç, seksen, 

yetmiş ve altmış kulaca kıt<lnr in. 
di; düşman hlta susuyordu ve O
ruç reisin planı bozuluyordu. 

Ceaur d:!nis kurdu cWıa &1)11.® 
dayanamadı: 

- Ateı! .• 
Kumandasını verdi. Bir yolken 

parçalandı; prova dlr.,ğj c;atırtı • 
larla yıkıldı. Tüfcnklcrln yaylım 
ateşi Türk ~emL"'1n1n baş kasara 
provasında kUmelendi; ayni zıı • 
manda dUşman toplarının altısı 

birden kıç ka.ısara.!ma ve dumcn 
köıkü dibine &teı ctmışlerdi. Gill. 

lelerin dördU boşa git.mi§, fakat 
blrlei dilmene!. nyaın öteki de o • 
mm iler8indeJd iki levendi yere 

sermişti. 

Kuz..'"llll Ali haykırdı: 
- Reis, ben dilmene gkliyo· 

rum: tıyaa vuruldu! 
Oruç reis kılıcına el attı; can 

ev:nden yaralanan bir adam gibi 

bir anda kılıcını sıyırdı : 
- İlyas mı vuruldu? 
Tilrk toplan ikinci defa gürledi. 

Bir gülle d!Şnan toplarmdan blrL 
nl ve yanındakileri, lkln~isi de 
baş kasaranın yalduJı kuma.nJa 
köşkünü darmadağın etti. LA.kin 

Radoslular da ya.ınan ateş ediyor. 
lardı; deli Hüseyin bir 8.lld& topun 
üstüne dil!Jtil, yap;şıp kaldı; Fer
badnı sağ kolu Jnnhnıştt; onların 
yerlcrin.l bqkalan aldı ve bir lr:Ja 
mı yaylarını geriyorlar, • düşman 

gemis:nlıı güvertesine ok yağdı • 
rıyorlardı; nyasm yanma koşan 0-
nıç onu .oanaız ·bulunca anılan gL 

bi kil)~, Radoslu kaptan yır • 

tılırca.ıınıa haykırıyordu: 

- Alabanda iskele. •• Rampa! •• 
Rampa! ••• 

Kuzgun All dll.menl kırdı; for
salar kürekleri yissa etm.işlC'rdi; 

bir taraftan :ıakmmağa blr taraf" 
tan da ::incirlerini kırarak bo§an
mnğa çalışıyorlaroı. Oruç rels: 

- Kımıldıyanlıın vurun! 
Dcdl. 
Dü.şman gembi.nin aa.ncak bq 

omuzluğu büyilk bir çatırtı ile 
Türk gemtslnin iskele baş omw. • 

luğuna çarptı. Ayni zaına.tıda Ra.. 
doslu kaptanın: 

- Aborda!.. Aborda!.. 
Diye bağırdığı duyuldu. iki ge

mi borda bordaya gelirken halat; 
smk ve demirlerin uçlarındaki iri 
kancalar Türk gemisinin kfipeş • 
tesine yapıştı; kılıçlar halatlnr:ı, 

baltalar SJnklar:ı kesip pa.rçaliyor: 
la.kin demirleN! wnılan varyoı • 
lar onlan bUsbiltUn çivilcmelrten 
başka bir ıeye yaramıyordu. 

Şövalyeler Tilrk gemf.sfnln gU • 
verteslııe atlıyorlar; o anda yere 
seriliyorlar; yahut denl.ıe yuvar • 
lanıyorlardı. Ara.sıra piştovlar, tU

fenkler boğuk seslerle patlıyor • 
du. Barut dumanlan arasında kı
hçlarm panltıları, yuvalarından 

fırlamış kanlı baJuşlarr, homurtu.. 
lıır, kilfilrler, kumandalar, inleme.. 
ler ve haykın'°la.r ... 

- Reis, ktç kasa.raya kumbara 
atıldı; kıç ka!ln.ra yanıyor! 

!kinci kumbara daha ilerde, 
kıç allma giden merdivenin ha -
şmda patladı, alevler yUkseld!, 
keskin bir zift ve kUkUrt kokusu 
ortalığı sardı. 

Zincirler şakrrdadı, kırbaçlar 

ea.kladı. B'rkaç levent vangm ye • 
rlne. çuval pa.rçalarmı, kıç kasa • 
mdnld hasır, kilim, veya keçeleri 
altılnr, lii.l:in hiçbır faydası olma. 
dı. O zamann kadar dtişman gc • 
misinden ayıılmak l'3tiyen Oruç 

reis ve nrkndnşlnrı için o gemJ • 
ye geçmek ve zaptctmekten ba.c;· 
ka çıkar yol kalmamI§tı; bu, çok 

nuJı: b1r tım;tu, J!Jdn ümitti. 
Şimdi forsa.lan brra.lmuşlardı 

- nerl. YOldaslar. ileri!.. 

Yazan: Kadircan Kail. 

Şimdi onlar da kancarıyorlar, 

kürekleri birer köprü gibi iki kü
peşte arasına o.tarak. yalın kılıç 

saldırıyorlardı; biraz sonra oraya 
ç·kmı::ılardı; reLqJerinin sağında 

!:Olunad. ardında, ISnlerine her çı. 

kanı yere sererek ilerliyoriardı. 

DU!jmtul fazla dayanmıyordu; bel. 
ki bu da bir tm·.alı:tı; la.kin her ne 

olursa olsun ilerlemek IA.zımdr. 

Şimdi leventler grandi direği • 
nin etrafında, tostoparla.k, her ta· ' 
rafmda llltim çarklarının döndUğü 

korkunç v" cnnlı bir kale kurmuş· 
!ardı; biraz sonra ikiye aynlıyor. 

lar ve kıç kasa. ı ra doğru yayılı. 
yorlnrdı. Zincirlere ba~lT. ya..."l çıp 
lak ve sefil TUrk e!irleıi de kur· 
tulmak, yoldıış'annn ya•drm et • 
mrık için çırpınıyorlardı; sağC:an 

soldan, hatta dir0 l·lerden yağan 

kurşunlara, e>klnrn, kargılara al -
dımuyorlardı. Şövalyeler omuzla. 
rından dlılerine kadar inP.n kal • 
knnlıır ol.masa ~kt.an damında -
ğm olacaklardı. Gemi kumandanı 

kıç kasara üstünde haykırıp duru· 
yor; her Türk için üç beo kişi 

ka.ybelliğini gördUk~e kuduruyor
du; §U iıiyan, geniş omuzlu, anı. 
lan yapılı ve arslan yürekli Tfir .. 
kün etrafındaki bir avuç adama, 
§U koca gernf3i kaptmrsa gelmiş 
geçmiş :ıa.manlarm en rezil eö".al· 
yesi olarak ııntl!\caktı; yanıbaşrn· 

da!tl uzun bıyıkiı, zırhlı ve çclik 

tolgalı bir aJam ona yeni bir §ey
ler söyl~dı. Sonra yeni kumanda • 
Jar verildi. Direklerde, serenler • 
de ve yelkenlerin b3ğ!antı yerleri 
boyunda silrilnerok gidip gelenler 
oldu. Kılıc: şakırtılarm~: 

- Laşka .. , Mayna! .. 

Talebeye fazla defter 
ve lüzumsuz kırtasiye 

aldırılmıyacak 
Anka.radan aldığımız Dlalılnıata gö· 

re re, maartl vekAleU mekte!pler• blr 
tamim yapmııtır. 

"Bazı muallimi rin taleboyl fazla 
kırlasiyc tedanldne mecbur ettikleri 
görUlmekteJir. Bir ders içln mUtead· 
dit urrtcrler tutturulmaktan vazbcçll 
meli, <leftcrlcri kaplamıı.k tçln en u 
cuz kAğtt.IArdnn veya gazete klı.tıtıa· 
rınrhn faydalanmalıdır. Tedariki mllş 
kllt veya pahalı boyalar, pergel ta 
kımlnn, kumn,..lar. ö:gU malzemesi gi 
bl ~yanm satm alm•nası hususunda 
talcb~yl tazyik emclt asla do!:rU de 
tildlr. BugUnkU dünyo. ı.ıartıarı ııltm· 
d& her u.had& tasarruf yapılması za 
nırl olduğu gibi, buııa tasarruf tt'rbl· 
yeal bakımından da ihtiyaç vardır . ., 

Lamartinin 150 inci yılı 
Yazdığı tarih kitabı lle llk defa 

olarak bizi dUnyaya olduğumuz gibi 
tanıtan bllyük Fra11Sı:z pJrl Ll.mar
Unln yüz ellinci doğum yıldönUmU gü 
nU, TUrklyede de hatrrası ~ olwıa· 
c&kttr. 

Vakıt 
Aaım Us, •'Bulgarlar hatalarım an· 

l.amağa b&§ladılar mı!., bqlıltlı ma· 
k~e!inde Bulgaristan kralının aon 
nutkunu mevzuubaba ederek bu nut· 
1cUJı Balkanlarda koıqu memleketin 
bir kere daha tesblt elmlf olduğunu 

lraydederek Bulgar reisinin bilhassa 
§U cUmlesinln glSze qarptığ"ını i§aret 

ediyor: 
"Roolitclerl unutmıyalan -re lmliAn· 

lan· gG1.önünde tuıaJım.,, , 
Asım Uı, bu cUmleniD ms.numı kav 

rnyabllm!!k için krala ta.kdiın edil· 
mlş olan Sobranya meclls1nln cevabi 
artzasınm müzakeresi sırasmda bl\Zl 
Bulsnr mebuslarııım sözlerini hatırla· 
mak l!l'mmunu l~aret ederek diyor 
ld: 

ba,f\:eldJ Kö· 

'-ehn:- ıı'un kardeşi şöyle ıknfr:ti: 
'•\"ugosl:ı.\ya Ut: nıün:u.ebetıerl

miz ılo tı:n olmalıdır. Fakat Bu1-
garl-.tunın milli talrp1erl de dikim· 
1 c nlınmalııln-. Bundan b~!ika Bnl 
ı;.ırlstnnın F.gc tlonlılne çJkmak 
h:ıkl-ı ,·nrdır.,. 

Sobrruıyada bu tanda 80:z söy· 
!iyen sadt-ce Kösclmııof değildi. 
tı,;terlnde emekli generaller de da.
hl! oldop ha.!de dfier bir ~k me-
huslar aynı ftldrle.-f ve b~ert 
tekTa.r etmf!'llcrıll. Il.,t.fA içlerinden 
hazdan ")filli emelleriml7J tabak· . 
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~ÜNAK.ALAT 
VE Kili 

Dün de lime.nda 
tetkikler yaptı 

1 Gediz nehri taştı 
sular ovaya yayıldı 

Menderes nehri de Aydın ve 
Nazılli ovalarını kapladı 

atbalAt eıyası 
Ma vnalarcla üç 
günden fazla 
bekletilmiyecek 

hmir, 11 (A.A.) - Son gQnleıo. I Barsa, 17 (A.A.) - Mustafa 

1 
de yağan yağmurlardM BOnra bu Kemalpaşa.da dUndenberi tedricen 
sabah &ehrim1zo ha.fit hafif kar ualmaya ba.şlıyan sularnı tehdidi 
yağmaya ba.şlamıştır. altmda bulunan bım köylerin ge

Burııya gelen haberlere göre çen sene-ki gibi b:ı.skrnıı. uğrama • 

Şehrimizdeki a15.kadar daire
lerde tetkikler yapan Müna.'.ca.lat 
Vc!dli Cevdet Kerim lncedayı, 
dUn saba.htan öğleye kad!ı.r li-
man işletmesi umum müdilrlr .. 
ğ'ünde me5'.gul olmuştur. Öğle ye
meğini Raufi Manyas ve Tic:ı.r~t 
Odası Reisi ile Karadeniz vapu
runda yl!miştir. 

Vekil, öğleden sonra refak·· 
tinde umum müdilr olduğu halde 
Haliçteki inşaat atelyelerini gez. 
miş, i5Çilcrle görüşmiiştür. 

Vekil tetkikleri neticesinde iki 
mühim mesele hakkında emirler 
verınifi1:ir. Bunl:ı..rdan biri liman 
işletmesinin bozuk vasıtalarının 
derhll tami!" edilip kısa bir za
manda hizmete konmasıdır. D"
ğeri de şudur: 

İthalat eşyası şimdiye kadar 
çok defa günlerce, hatta hafta
larca liman idaresinin mavnala
rmda kalıyordu. Vekilin vere. 
@ emir üzerine bundan sonra h • 
riçten gelen mallar mavnalarda 
ancak üç gün durabilecek, bu 
müddet zarfmda ~ahipleri tara-
fından çıkanlma.7Jarsa i~letme 
tarafından bir depoya nn.klolun~. 
cnk. orada da üç ~in duracak, 
yine alınma1.sa geçen her gün İ· 
çin sahtbine depo kirası olarak 
üç misli para tahakkuk ettirile
cektir. 

Cevdet Kerim fncedayı, a'. 
şam iV.eri telefon işletmesine g 
derek tetkiklerde lbulunmuştur. 

• 
, Y ılanh ayazma 

cinayetinin karar .. 

Gediz nehri sllrekli yağmurlar n&- ınaaı için her türlü tedbirler alm-
fr.:-si C"i ~a!lt'm yU~~lm~r. mışt.Ir. Çeltikçi köyü ile Haydar 

Sula.r Emhi.leım cıvn.nnde.ki köp gecidi mevkilnde nafiaca yaptml· 
rllnün üstUnden n.'jarak ovaya ya. m11 olan bendin bir kısmı tahriba· 
yılmaktadır. Bir kaç köyün ekili ta uğndığmdan bu suretle mecra
arazlsln1 sular lstllA. etml.~Ur, amı değietfren sular Durumbey 

Bayındır kazası d:ıhlUnde de kil· k~yUnU tamamen htilfı. etm~ ve 
<;ilk ~.fendcr~s nehrin1n aular:ı Elif· halk civardaki çiflik bin.a.lanna 
li ve Kuruntu köylerinin tarlaları- yerleştirllmi§tir. · 
n• kaplamış bulunuyor. 
İnsan ve havvan zayiatı yorktur. 
A vdmrlan alman haberlerde de 

bir haft<>dır fasılasız bir surette 
yağan şiddetli yağmurlardan ttllf" 
mrş olan Menderes nahrinin de 
Aydın ve Nazilli ovalarmı ı.uıava 
buladığı blid"rlliyor. • 

Zelzele 
mıntakalarında 

yani inşaat 
Nafia vekaleti 

hazırlıklarını ilana! etti 
Anluuııdaıı blldlrllcliftn• gora. Na· 

fiıı vektlleU E~tncan ve diğer zelzele 
mıntaknlarında yapılacak devlet dlil· 
relen ve diğer blzınlnra &t ber ttlrlU 
ha:ıııtlıklarııu lkmıı.l elml~Ur. 

Bu bınalanıı clnst \'e met. yolıan 

huklunda hazırlanan proJ~ fÖYltdJr: 
Erzincan villyet ııı rkczlnde 200 kl· 

§ll1k, Tercan, Refahiye, Kemah ve t· 

Aza.ltı ve Çeltiltçi k6ylerl mez
ruatı su nıtmdadrr ve Azalu köyü 
nuı.hsur bir vaziyettedir. lnsım ye 
hayvan zayiatı yoktur. Bu sabah
tan itibaren Kirmastl çaymm da 
yükselmeye ba.5ladığı haber alm
mrştır. 

Gayrı menkullerin 
satışı 

Alım satım islerinin 
Koıayıaştırııması 

lçla bir kanun 
projesi llazırlandı 

Tapu ,.e kadutro umum nıUdürlUttJ 
gayriınenkullerl.D alnıı ve aatırnmı 

kolaylaştırmak tçin yeni bir kanun 
proje.si huırla.ınJ§, bundıı alı.ın vı: ım • 
tıın ışlertnliı u bir zamanda en tmıa 
bir yol ııe ikmalini temin etml§Ur. 
Projeye ıcre aauıacak ~ayrimenkuIUn 
ııayet vergi borcu varsa, alıtkndnr dn· 
!reler bunu hacls yollarlle tahall l!ıie· 

llç knznlannda birer h:ıplsban• blnaaı, hilecekler, tıı.kat s:ıtl§ı durduramıya· 
vU~yct mcrlcczl lçiıı b•r g&&bano bt• caklardır. 

l nası, aılılınt veka.letinln gösterdiği ili· Projenln ikinci mUhlm noktam <1&, 
zum ü.ıerıne bit t~çhi%hane, Jlendrı lMI" bir gayrlmeııkuliln yalnız bir parça· 
kı.a adede ibllt edilmek Uzere iki ilk .!lınm baalt bir muamele ile kısa bir 
okul, blr hUkQmet kona&'l ve Enmcıın zamııncla aatılabtlme.slnl temlD ıdını 

merke.;Q için daha sonra ytı.a yat.akli' hUkUınleıi ihtiva etmesidir. 
ya çıkanlmalc tı.ıere tlmdlllk 50 ya· 

Mevlaneka.pıda Yılanlı Aya:ı.- taklı bir hastan•. 
matla oturan Mahmudiye admdn Giresun, vllftyet merkut için yUz 
bir genç kız BaJıaettinin yanı • ktşıllk, Alucra. Şel:ılnkamhianr ve 
ela. ~:llı;.:an :M:ustaf a atlmda. birisi Görele kazalarında yirmi be§or kişilık 
tarafmdautecn.vilı:e uğram~ Ba.· birer hapishane, Alucra, Ş~iılnkurahi· 
hacttin, kızm b:ı.b:ı.sı Ali Di:kt>I- sar ve Yolancık kazalarında Uç hUkQ· 
y:ğı ç~ırv.r:ık k:zı Muc:-tafaya met konnğt, 

Mektepliler 
Kahraman askerleri
mize 200 bin parça 
e~ya hediye verdiler 

vermesi ir.in tazyik etmiştir. 1 Tolmt villyct merkezi için yeniden Askerlerimize kı~lık hediye 
Ali Dikbıyık kendi kızma s~. yüz ki5ilik bir hııpishane ve Re.şadi~·e hazırlanması faaliveti Halkcv

ha.ettinin karışmasına sinirlen- hlikumet kona~ın ınşası. leriylc Kızılayda.n haı;l~a okullar. 
nıiş ve tabancasını çe!:erek altı Ordıı vilAyetınde: Fatqg kazasıııda da da ba..'}l:ı.mrş, şimdi. ·e kadar 
yerinden yaralamış sonra da J:ıı- ı yirmi beş kt~lllk btı· haplahane, Onye, yalnız mcUeplerde .200 bin par-
çağmı çekerek sapl~rştır. Oölköy ve Fatea kazalarında biı-er <;a eşya tonl:uımıı:ıtır. 

w hllkO.met konagr. Bunlar o!ml müdürleri Ull'a-
Bu suretle Ba.ha~t~ini agır sr.. Sıvas vn~yettnlle: S~ehrl kıwu:m· fır.dan I'mlay şubelerine tanır. 

rette yaralıyan Alının muhake- da yirmi be§ ld§illk blr h:ı.pl.cıhRne. men testim oıunmust. 
m.esi dün ikinci ağırcc1.ada biti· Şuşehri, Koyulhisar, Zara kazalannda . • "' ur. 
rilıniş ve suçu sabit görülerek 41 birer hllkumet kona~. 1 ka.:ı:a. .. mdl\ htiki:met konağmın yenlılcn 
sene müddetle hapse mahkum Samsun vllllyetınde: Çarşamb& ve ı ln~~ı. 
edilmi~tir. ).1ahmudiyeye tccr. Termo kszalarmd& loirer haplshnne. GUmll hane \llllyetinrte: Kelkit ve 
vüz eden Mustafa da 6 a.y hapis J Çar§tlmbadn bir hUkO.n.et konağı. Şiran kazalarında yirmi ~~er kl3Ulli 
cezasına çarpılmıştır. Yoz;;at. vUıtyetlnde: Ak<!ağm:ıdeni birer hapiııhane binası. 

ku'k ettirmek için sulh io;tiyorul, 
fakat sulh lstlyenler harbe de ha• 
zrr olm&Jıdır.,, glbt sözler söyle
ml~lerdi. Bu osretle Bulgarlann 
milli emel dcdlklerl maksat için bir 
ı;-ü.D barbo glrcbUcceWerlnl hl set
tlnnlşlcrdl. 

İ:1te kral Borb yakanda kay
dettiğimiz vc~Wle sobranya meclis 
ıll\'anı ile hariciye komisyonu aza· 
lanna hitaben: 

"Reaııt~lerl anutmryalun ve tın 
kllnlan göz önünde tlitaıan." · 

Demekle bir mUddet cwel Sob
rıınyada ö5lenmiş otan bu gibi 
silılere ccn.p , ·ermlt oluyor ve 
dolaytsllc: 

''Bulgaristan etl'afmda «-ett\'lU\ 
ooen JıadJ eterden ibret almahdrr. 
\mın'lltlulda ve Libya hudutlon
tla İtalyan ordıılıumm başın& ge· 
len &eylere dikkat edelim.,, 

Demek istiyor. 
Hald''.;at halde tt.alyıınl:ınn bu· 

.ıtün başlarına gelen, bonılan 5onra 
da gelmekte de\·am ~~e!I o!:ı.n 

fe!Akctlcr &llsllesl Krnl Eorlsin 
1,arct ettii'l rPa~ite ,.,. i:tıkfın im· 
wt.ıa.nnı asli ~li:r. önüne ırPtirnı<' · 

ml_ş olmanın neticesidir. ttalyanm 
Akdcnizdc babı olduğu me' lde ka· 
ruıo.t etmJycrck bllttin Afrikayı ve 
yakın ~ark memleketıerlnl tahak 
kUmU altma almsk itin harbe gir· 
mesf öküz olmak lstlycn kurbağa· 
nm lddlasma beHer bir dava idi. 
VA!rıa bir aralık Bulgarlstanda da 
aynı yola glrmc'k üzere bazı hare 
ketler görillmedl değil. Fakat hl
dfselt-rln 8llratle lnkişalı bu komşu 
memlekclln nud blr tebilkeyt 
ıtoğru gitmekte olduğuna göst.cr. 
dl \ '6 vatdt n zaman geçmeden 
kendini toplama.'lm& hizmet etti. 
Runonla beralKır Bulgariıtanm ib
ret alacağı ~ka N.hneler de var
dır. Dobru«-.ayı Bulgaristan., 

Trnn!i1ih·ony3y1 Macamtan~ Be"6 · 
rabyayı Sovyctlere vermek moka· 
bilinde A!msnya ve ttaıyanm ıa· 
ranti'!l altına giren RomuJ"Ul111 
bu!!Un1:ii vaziyeti beftd llolpri"
t:ın i~hı daha CMJI bir den olabi
lir. Uonwıya Dohruea, T1'11ıril· 
v:ı.nya. ve ~!>yanın tedaaoıa 

ksr~ı tem!::!.t c!arak ruıbrt l~~t 
~örUrse ecnebi yardımı na D~ea· 

~n<'r 'o 'Iakeılony&}"1 a.lmaık kti 

yen Bulgaristanın netloode na.-;ıl 
hir muam4'leyc maruı: kala<'S'-'1 ko· 
la;\· anla'>ılır • ., 

Yeni Sabah 
Hllseyln C&hlt Yalçın, Hindistan 

ıımumı vallslnln bir nutkunu bahl.8 

mevzuu yııpmaktndır. Umumi vali, 
Hindlstana bir dominyon etatllı1U veril 
mcsi lngııtcrc i.,ln hlr ı;nye teşkil et 
lifini ve bu husustaki telcllflerlnin 
muteber bulundu~nu söylem'aUr. 

HUaeyin C&hlt Ynlçm. bu suretle bU 
yük dUnya meselıalerinden blıinl'1 

daha lıalledildJğ:.ııı ,.e tnıillz emp~r

yAlizmJnin mllletlerln mukadderatını 
bizzat tayin haklu ,karşısında yUks"k 
ahlttk preıulplerll}in lcnplnrını tatbike 
do~ru katı bir adım attığını görmek 
bahtiyarlığına naıl olnc ğttn~ı kay· 
<!ederek diyor ki: 

'•Hlndı .. tana tnglltf'n> hill•Ometl 
. tarllfrndM domln~·on ııt.atüo;ii \'Crllm4"k 
ılc>mek befertyetln S."iO mUyQ1'1 hllr in· 
'311 "f'f\ \"atancllM! ka~mı,.,1 manıt!lmı 
irade f'der. Apu zl\mandn lr11 tııJtCl7. 

hıtp!U'lltorluğu ,.e lııgm.- Common· 
wcaıtb't namma nnıa:ı:11'm bir kaumı: 
t~kll eıc!IX"f'J< tt rilıan polltlkıı..~ tlı~· 

rlndP heııw.pa kahlm.'l[g ı,ann1 bir tR.· 

:.ır yapacrurllr. Jnglltf're hültümetı 

mlhnr dt"91etierinln ti:tb-Ja ml-.Jır ile 
yaptıklarJ MM 1an·~:k tıehl'!idf' tıcmllln 
daha. susturucu bir ..,.,,,.P U. ~~ 

eclemlddt.,. 

Tepedelenden 
bahseclerhen .• 

B tR ~aı.eto (Günün ansfklo" 
pediı.indo) Tepcdelcndell 

balıaediyordo. Do kasabaulll he. 

men hemen en hurda tefe~ 
kado.r her &eylnJ kaleme aJaııŞ, 

hatta Tepede1cnll Ali P~ bU• 
ınlı oldu~'UJlu y~ da Nbadlet

tln N aılf'in admı ağzına bile ..ı. 
mamı'-

Mcrak ettim de sordamı 
- Acap anslklopcd.l moh,arl'I" 

rlnln Nlzamcdılln Nuifle biJ' JDa. 

raza..•41 '\-ar mı! • diyt'. 
0c\'ap \.'Crdiler: 
- Elbette biri, Re~t Norfyf ye· 

:u üstadı tanır, ötekJ de yuzı nsta. 
dı bcıılml der. 

Karadeniz 
nazikleşti mi? 

A TLAMALAR insana hareket 
ve can verir. Bu cıuılılı1' 

sayeelndo de bil'çok ıteY elde ede" 
bilirler, Yalnız t>un'i eanhlık neti. 
ceslnde <'ide flflllenler ekseriya fo!'i 

~ılmr. Size arslan gö terllenlerin 
gözünüzü ynna 1.-aydmp da kuyru· 
ğuna h:ıkarsana kedi oldut;'llno 'e. 
perta' :.ız arkasına. lmnulclui:Uıı0 

anlal"l4ıorz. 

t~tc bu kbil atlam:üar neticesW' 
ılc bir ha\ ruli ~ n':ınhyn.n Son '.['el. 

~alın düııldi nUsluı..•unda kcrdığt 
c<'viıln içinden dUnkU ve bugilnl.-ii 

gazeteler kurt ~ıkardılar. 

Grat Şpe~i taldit eder gil>f Itcndt 

kendisini batıran gemiye mi: ken· 
dMnl hahnnnk i~in ıu:cntesiudeP 
mü anele ic.tiycn l,aptnna nıı; 'yol\· 
fıa bıı haberi ~eri" §<!ldlne mi gül· 

Dlt'IJ '! 
l\aptnnlndn.n blrinlıı sandal lfl. 

dirip tayf:ıhı.nnı kuıfar-.ıbiJl'Ceği, 
dlğorlnln hareketini ncentesintı 
ınUnu .. u.ınthıe nlae:ı~ı CC\ ub:ı göre 

tıl.3in •·tmc.sluc mlisruıd<· eden • )r 

denize Kıırnc!onizlilc>r deniz. citıf;il, 
göl nılı ,-crirlt•r. 

es 

Paııı koranma 
dememesi 

!Btrka.ç l.1kııe kadar ,elırlınade aı 
u.ı ve pasif olarak yapılac&k oiııll u· 
muml altırm tecrUbesl için vlUlyet bil" 
zırlıklarma devam etmektedir. 

ıı· Tecrilbcnın yılbaı.ıından sonra yııP 
marsı kuvvetle mubtemeldlr. Günll }ı& 
Ler verilmlyrcektlr. AIAmı i;/;ıretl 
verildiğinden sonra tayyareler 24 6!'" 

at. fçcrisındıı fasılalarla kont.roi yııP8· 
uı-01· cııklıı.rdıı·. Blllıassa 1Ş1klarm ııönd 

mesl tccrUbelerlne fa7.la chOınmlfCl 
verllcccktır. Muhtelif yerlere ycnldell 
uJArm dildllklerl konmaktadır. Bunl8~. 
dan lecrtıbe mahiyetinde meınlekC 
mlzdo yapılıı.n el ile mlltchnrrlk bir t 
dildilk muhtelif yerlere lıonmU§ dör 
ı.nometre m~atedcn duyulacağı anııı 

Gıda maddeleri 
yükseliyor 

BUtUn gıda. maddeleri tıyo.tıarl 60:ı 
g-liıılerde yllksclmlg, yükıoldlk bl!Jı•S 
sa yağ, pirinç, ıııauıye gtbl ınııddclcr 

1 'l cın de mahsus dereceye çılanl§tır. ~ '.J 

Trabzon ynğı 140 kuruşa, Dcrın.ı.ıı;I 
fıısulyesl 44·46 kuruı:ıa tlrlamıııtır. ., biti. 
rincln kilosuna i~C'I" U!)Cr ltutıl~ 
mlştir. 

1 
Et !lyatlan da, dUn yazdtğıınlZ !e 

hl, çok yükaclmi§Ur. YUkseklik 
vam etmektedir. 

ıT 
GAZETESİ 

. e• 
Bir müdcietten..lJeri tcrtıp .. 

tiP.i ve gördilf<li rP.;;.bet yUzl.lJl .. 
• ., o n w k porı· 

den on defa tekrarladıgı ·u 
lar sayesinde okuyucularına de .. 
ğcrli birer kütüphane kazaudır .. 
mıştır. 

• 

VAKIJ gazetesı 
Büyük bir alaka ile karŞI13: 

nan bu hizmetine yine ok1;1b-r 
cularmı memnun edecek yenı 1 

ı?ekil vererek tekrar devanın 
karar vermiş, on 'birinci defa 
olarak hnzırladığı kuponları ne5· 
r etmiyc 'bn!}Janu~ır. 

Bu kuponl•ı .iz de 
mutlaha toplayır.'z 

(T.2fsilat "V.AKIT" dal 
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"'lA D4MıA 1 
E.rfo~~k ... \merikanm !ngilte

re~·e yardım hu~usunda yerıi kr .. 
rarlar Yermesi talep edildiğini 
a.~an lar ha;ber veriyorlar. Bir 
Lofü,ra tt:~gra~ma göre "Va.şing
to' tı au •• cr dönmez Reisicumhur 
Ruzveltc bazı nüfuzlu gruplar 

İngiliz tayyarele
rinin akınlar1 

Manhaym saat 19 dan 
sabaha kadar 
bombalandı 

Londra, 17 (A, A.) - Londra. 
da haber almdrğ;na göre, İngiliz 
hava kuvvetlerlnin dün geceki baş 
lıca faaliyetlerini, Mannhcim'in 
şiddetli bombardnnam t~kil et . 
mi.ştir. Akınlar Grt'nvic BM.tile sı· 
2t l 9 dan ilk fecir ışıAla.-rna k:ı • 
dar clevam etmi-,tir. Birçok hedef· 
ler alev irinde bn·akılmıl'tJr. 

---o--

İngilizlerin 14 
harp gemisı 

Cebeluttarıktan 
Attantlfte (rılltı 

J~ıcczire, 17 (ı\, A.) - D. N. B. 
ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: '-:~·çok istidalar verarek Ameri-

. Muhtelir smrflara mensup H 
' a halkmnı lngılterey~ ve Yı.. harp gemisinden mürekkep bir in-
11an.st.anı..1 cok el.aha genış ve sen · giliz filosu Ceh<'lüttanktan a.yrıla
hir y"lrdımd:ı. bulum•cak vaziyt?te rak Atl~tı denizine açılnu~tır. Mü_ 
ge~ırilmesini btemişlerdir. tı:3ddi_: tayyareler lıavalı:narak 
Amerikanın Princeton ünıiver- bır mud~et ~~rp gemilerine refa· 

sitcsin:ıı 34 az:ısr Ruzvelt nez
dinde teşebbfuıte bulunarak va
ta~rn tenlikede olduğunu ilan et
mesi için israr etmişler ve mem
leket in smal, askeri ve bahri 
kaynakların<n seferber edilmes: .. 
ni istemişlerdir. Bu hususta ve
r ilen beyannamede bilhassa Al
mayanın harbi kazanmaması A· 
merikanın menfaati iktizasmdan 
olduğu tebarüz ettirildikten son
ra şöyle denilmektedir: 

·•Ancak kayıtsız ve hudutsuz 
olarak Amerikanın sarfedeceği 

gayretler sayesinde Alman mu-

kat ctmı'?leraır. 

,. Vatikaıı, 17 ( A.A. ı - N~l yoı lu 

su münasebetiyle, papn on ikinci Ple, 
bütün hr.'.1.p esirlerine birer hediye 
verecektir. Paketler, esirlere, alaka· 
dar hlikılmetlerle işbirliği halinde pa· 
panın vekllleri tarafrndan tevdi olumı.· 
caktır. 

• BUkre~. 17 (A.A. l 
manya iktıaıı.t nazırı ile 

Stefıın,: Ro
Yugoslavya 

sefiri iki memleket araıımdaki ıhraca 
tr mart nihayetine kadar t amr.lm ı><IPn 

bir mukavele imzalarnışlardıı·. Muka-
vele Yugoslav maden cevherlerine mu 

Zdfteriyetinin önüne geçmek kr.. kabil Romen petrol müştaklarının 
mübadelesini derpiş etmektedir. Tedl· 

bildır. Bu itiıbarla her ne pa.ha- yat tsviçl"e frangı ile yaptlacnktır. 
sına olursa olsun bu gayreti sar- • Berne, 17 rA.A.) Havıı.ı1: Fe

fe;:lnErnizin i::>iiyük bir ehemmiy,.. uaral konsey, genelkurmay başkanı 

ti vardır. Bu lrnsusLa teşebbike İ lrrka kuma,eı.tanı albay Hı..ıl,ıuri~ \azi 

mek7e muvaffak olmak l;.. fesinde ibka;;ına kurar v.mnişt.r. 
geç "' Tokyo, 17 ıA.ı\.) - D.N.B. Nan 
zrmclır. Şimali Atl:mtik yolları- kinJen uün~n Japouyanın fe\·kalade 
nın açık kalması için bir gün A- murahhası A be, baıovekll pr"n~ Konn 
merikan do:lannıasmın yardım ~·c ile ıızun bir mülfılrnt yapınıştrr. 

etmesi lizrm gelirse bu yardın.. }fülükatta Japon Çin mUnase!ı<'t!erinin 

dan kaçnımamıya hazır bulun· halihazır vaziyeti göı'UşUlmilştür. 
• Vatikan, 1i (A.A.) - Havas : 

malı ve bu suretle denizlerin ser- Pa.pıı.mn nocl arifesinde radyoda bir 
bestliği hakkındaki tarihi Amr.. nutuk söyliyec.::t,l bildirllmekted!r. 

rikan prensibini müsterek düs- • Berne, 17 (A.A.ı Harns: ls 

mana karşı teyit etmeliyiz. viçrc komürust partisinin feshl mUna 

Nevyork Protestan Peskoposu sebetiyle federal konsey bu hıı:mst::ıkı 

Dr. Manning söylediği bir nutuk-
ta Amerikanın İngiltcreye yaı .. 
dmnm mühim miktarda artırını
ya devam Ptmekle heraber Yu
nanistana da imkan nisbetinde 
yardım etmesi için ısrar etmiF .. 
tir. 

Cenu:bi .Arr.erika devlet adamla
rından mürekkep bir grup Reisi-
cumhur Ruzvelte ''e kongreye 
bir mesaj göndererek lngilterr • 
ye yapılan yardımın arttrrrlmn.
ıırnr istemi~tir. Bu mesajda şöy
le denilmektedir: 

kanunun hUkl.lmlcri altında bulunan 
te~elcküllenn adliye ııcza re ti lo.rahn · 
<l'lll teRbil edllPceğıni blldirmi!;tlr. Her 
çeşit korrıunıst ynzılaır toplattrrıla· 

caktır. Feshedilen te:ıekktillcrl.1 em· 
vah hayır cemiyetlPri me:Uaııllne mil 
!!&dere edılecektir. 

Sinci Kol 
TefrikamJz bugün 

5 inci sayf amızdaclır. 

· Milli mücadelenin ortalarında ").fomleketımizin ehemmiyeti 
hatJ.ında fazla söz söylemek ın-.. Konyada istinaf müddeiumumisi o-

kanı olmryan bir buhran karşı- lan amcam, mektepler.in Uıtil ol 
y ma-.undan dolayr, beni oraya davet 

E'ı:nda bulundugtuıu zaıınediyo-

t ı>tmişti. N'ekadar kötü bir yer o-ruz. ngiliz camiası ile birlikte 
d. · · '"d f t.m 1 . . !tırsa olsun, muvakkat bir zaman 

.ıien ımızı mu a aa. e e t ıcın 
, k · · b ·k· k 1 • . 1 çin giclilen schir, daima güzeldir. oemo ras nın u son ı ı a es. 

Fazla olarak Konya, bizim şehri. 
nin ın ii.'.)terek serbest müessese
leri buhmduğu gibi müşterek bir 
dü~manlarr olduğunu da her ~c~ .. 
rl ~n evvel kabul etmek lazımdır. 

ntiz olan .Niğdeden hakikatte de 

da ha güzeldi. 
On ık,, on üç yaslarında var. 

yoktum. Ömrümde ılk defa olarak 
Bu itibarla şimdi. her ferdin gös- al b t b. · rd 

Y• • • •• • •• y nız aşıma rene ınıyo um. 
tereccgı faalıyotm, mılletın bu- N. ~d .1 Ul 1t 1 d 1 · .. _ • .. .. ıg e ı e u ış a arasın a. u ııo • 
tun ımkanlarmm ve hutun mer~ se, Faruk Nafiz'in (Han duvarla· 
balarrnm seferber edilmesi ile ı rı) . dersP- des· s . . • ~ manzumesı ne .ın, . ı 
alakadar bulunması laznndır. iner bir voldur. İnsanı arabasile. 
Askeri bir tehlike karı;ısmda bu- arabacısr~la atları ve çantalarıyla 
lunduğumuzu teslb1 etmeliyiz. beraber, adeta )lir çuval irine tı
Binaenaleyh gayTetlerin si.ir'ati kar ve Pozanti dağları hııc;mdan 
ve tanzimi üfnin biitiin askeri demir raylar görününceye kadaı 
muv?.ffa kıyetleri esasınr te~kil bu çuvalın ağzını gevşetmez. Sö . 

dtiğini de k:ı bul etmeliyiz. A- zil uzatmıyalnn; babamın tclgr~L 
merika h3 lkı lınrekete gecmiye Ja vcrdigi emir ti7,cı ine Ulukışln 
hazırdır." reji memuru - babam Niğde reji 

Mesaj ŞÖ)le d vam etmekte. müdürü idi - beni araba.dan indir
dir· 

SEKRETER 
(Denmı i incide) 

eti. E!'jyalarımı gara taşıttı. !kinci 

1 
mevkiin k:.ıdife koltuklan arnsmcla 
yer ayırtlı ve bir akşam üzeri 

R A B E R - Akşam P061:Mt 

Lord Halifaksın bir 
nutku 

İtalyanların gene 
güzel sanatlarla 
uğraşacaklarını 

umanz 

Almanyayı 
tezlıl etmek 

İng:ltere h:ikumet~11in 
istemediği bir şey mi<lır? 

LoıııJı:ı., 1 7 (A. A.) - A\·am 
kamarasında bir ınebllS Çörçilc bir 
.mr.l irat eılc ı ç.l,; lıill•funet.i:ll başlı. 

ca diplomatik mü~avm ola.n Sir 
Rch e r t Van.s:ı tart taraiındaı-ı rad-
yoda söyl ... nc11 nutukların 1ngHiz 

İngiliz hariciye nazırı hü~fuuctiniı1 s.ıyaaetinıie bir clq~i· 
Yunanlıların 9lrl:ıi:k ifade c<lip etmecliğ:ııi 5?r _ 

..; , 
1 

m l'fi i.ılr. Bu nutuklardan Uıgılte· 
kahramanlıgını takdırıe 1 r enin Alman milletini tezlil et • 

anlattı ınek iste.roediği manası çıkmııktn -
dır. 

I..on<lrcı, 17 (A.A.) - P.öyter: 
İn<?ifo~ - Yunan eemiyeLDin 

yem~ğinde :,ir nutuk ;rad P.<len 
hıı.riciye az1rı ı..ı0rd Hrıl:fak~. Je
mi!>tir ki: 

"Gı.:ırp c;ölündeki lngiliz ta.ar
ruzu, Armwııt·ukt2 Yunaıılıl:ırm 
elde ettil:l 3'ı-i parlok 71fer~crle 
bir kat c.Jc.ı.:1a tcsi:L c ı ıı<:tıır. 

!ılrsırdaki Ytmanlılal'ın kuv
vell el"i;.ııizle günüllü olarak iş
biı li~i yaJJma.l:ırı iki taarruz a· 
rasmdaki kuvvetli rabıtayi gös· 
ter:nektedir." 

Lor<l Halibks sözlerine şöyle 
df'va rn etmi-ş Ur: 

"Müc-tcrek düşmana amansız 
ca darbeler in<lirmeğe azmet
tik. Donanmamız ve hava kuv· 
vetlerimiz kahraman Yunan 
nü; lafileri ile btrlikte mesai et· 
Wderin~en dolayı büyük bir 
gurur duymaktadırlar. Bu türlü 
yardunlarla beraber mümkün 
olan diğer her nevi mali yar
dımı da nıhai zafere kadar yap
makta devam edeceğiz. 

Çörçil şu cevabı vermi.5tir: 
" - Meml<'ketimizde a.rnsrra, htl. 

'{fınıeti hiçhil' vcçhi1e ta:ıhhüt al
tına. sokmıya.n d.il{kate şayan nok. 
tain.1.7,arlar izhar edilmiştir. Ranu· 
ni hudutlar dahilinde ya.prlan bu 
s erb€st müna.kaşalaı· yalnız hültü_ 
m t tarafınjan değil, ayni zaman
da p=.rlamento tarafında,, dn tas
vip edllmoktc<lir ... 

Muhafazakar mebuslardan St_ 
rnuss da ~unları söylcmi.<;dr: 

·•- Almanların mağlüb olarak 
küçük düsınelcri ve bir 7.illct hissi 
daym1lan arzuya ~ayan \'e hatta 
el.zem bi'r şey değil midir;., 

Çörç:l bu suale şu cevabı ver· 
miştir: 

''- Almanl:-ırrn mağlfıb olı!ı::ı.sm 
d_an het•halde memnun olaC3ğrz . ., 

Romanyada isyana 
teşvik suçlle 
yakalanauıar 

''Fena rehberl~r tarafından Bükreş, 17 (A. A.) - Stdani 
yanlı~ yola sevkedilen İtalyada ı ajansırım muhabiri bildiriyor: 
nihavet yenidron güzel san'atlar- Romanya polisi, ha'kı isyana 
la iı:ıtiga!e ba~!Pnacağmı ümit e·. teı,;vil< eden beyannameler dağtt..'Ul 
mek her haJde fazla bir nikbinlik bir yahudi grupunu mevdıı.na er • 
olmasa gerektir.'' karmıştır. 

Lord Halifakı;, bugün cere- ~ V~t~r .. ~m~ ko~plo 
yan etmekte olan muhaıebelt'ri ~?fı .ııc: serıki cürümlerı tevkif e. 
büyük bir mcharetle hazırlayıp dilmıştir. 

--~">---~ tbik e.den general 1\ 1ct~ ksMla 
gen('ral Papa.gomı takdirle yad 
etmiştir. 

Lord ı:ıözlerinı> 
miştir ki: 

devamla de· 

"YunanisUınla müttefiklerinin 
en şonwıda, lıi.ır kalmak isteyen 
milletleri pençeleri altma. alına. 
ğa ~alışan şer ve zulmet kuv
vetlerine galebe ~alacağına e· 
min bulunmaktayız." 

Lor<l, sözlerini runıca olarak, 
''Yaşasın Yunanistan ve zafeı·i
miz1" d'.ye bitirrnistir. 

---o--

8~r haftada 20 
vatur bat•rndı 

Londra. 17 <A: A.) - Amiral. 
lik makamt 8 ilkkanun gece yarı
sı ni-hayet bulan hafta i<:inde clüR· 
maıı tarafmdan cem'aıı 101.000 
tonluk ) ·rmi vapur batmldrğrnı 

bildirmektedir. 
Si..Iahi) etlar bir menbı s.n bil· 

clirildiğ·~nc göre Düııkerk devre~i 
haric olmak. üzern harbin bidayc. 
tindcııberi deniz ticaretinin uğra -
<lığı hafta.irk zarp rl:ı r v2~r ti ola -
ı ak ~imdi 63.192 tonu bulmusttır. 

Almanya hizmetinde 

Hollandah bir 
casus 

Dtın Lontt.ratla idam 
et!!ildı 

Lomlra, 17 (A. A.) - Almanya 
:1izınelinde bulunan bir ecnebi a -
janı bu Rabah Londr.ı<la Pent.o· ı -
ville l!apis'~a.ııe'3inde fr'am e.dilnıiır 
tiı. Bu ha!.t·3d Yeren ı:lah.iliye ne _ 
zaretirıin te-bliğinde bu casuswı is 
mi Kiebov olduğu ilave edilmek
tedı". 26 ya§mda olan bu casus Ho 
landşlıyrlı. 

lüebov şerikleri olan diğer iki 
oonebi njcniyle birWcte mahküm 
edillıti"ti. Bunların idam edildiği 
ge:cıı hafta bildirilmiştir. Arka -
ıbs !an gibi Kiebov da gizli ha · 
hc:rler göndermek üzeı-e port:ıtif 
bir telsiz aleti ta..-,tmakta. idi. 1 • 
elam hükmüniin in:fazr davayı isU.
naf ettiği iç'n tehir edilmişti. Fa· 
:rnt IGehov bilahare talebini ged 
almışt1r. 

Geçen asırda 
İstanbul hayatı 
a:a:&2 • 

istanbn1 nllusuaan artması asayiş 
bak.tWk~dan · mabzarlu öriH yor a .. 
istanbala ıı. bmlmak i\:ta e!en Ana
doJa ve 11umeıı Bıallıına ar~a tetlb rier 

Yazan: 

Ahmet Biient iiO~U 
Eskitien !stanbulun belediye 

zs.bna.sı va.zifesini, yeniçeri oca · 
ğmm elli altıncı orta.cır (taburu) 
görürdü; bunlar .. Elli altılılar" dL 

ye meşhurdur. Fakat, yeniçeri o

cağında zabıt ve rabıttan eseı 

kalmadığı son yıllarda elli altılı • 
larm Yemis iskele.sindeki kulluğu, 

o~m..rı kasıp kavuran, İstanbul 

halkını da b.in türlü hile ve fe -
satla .soyup soğana çeviren bir 
ha..-;arat yatağı halini ahruştrr. 

Y L'niçeri ocağının lağvından ve 
yeniçerilerin de imhasmnan sonra 
pa)itaht:n asayiş ve r.izamı ile 
beraber İstanbul esnafının da za.b· 
t.r rabt altma alınması mühim bir 
meMle oldu. Evvela hicri 1242 

ytlmda belediye işleriyle uğraşa_ 

cak hir ''İlılisap agal1ğı" ihdas o

lundu ve bir "füt'sap nb.a.mname_ 
si" yapıldı; işe de, 1staınbu1 es -
nafrnm tah.riri ve, a...'3.yişiıı temini 
baklm.mdan, 1sta.nbul nüfusunun 
tahdidi ile ba.<jlan<lı. 

O za.ma.nl.a.r, mahalle içlerin.de, 
be.kir erkek bulundu:rmazlardı. 

Erkek çocuklarm bıyığı terledi 
mi, bir kız bulup baş göz eder1er
di. lstanbulun asayişini bozanlar, 
bir iş tutmak için Anadolu ve Ru.. 
meliden lstanbula gelen bek.ar 
tayf:ı.sıydt. Bunlar, hanlarda.. re -
kar odalarında, kahvehane ve 
a.Uk.kanlarm üzerindeki odalarda 

her lllrlü fıs.lu fücuıu irtikap e • 
derler, aralarında slk srk kan dö
külür, İstanbul balkı ela srk sık bu 

uygunsuz bek.Arların bir tecavüzü· 
ne maruz kalırdı. İşte 1242 iliti • 
sap nizamruı.m.e:e.!ude, 1stanbula. 
bir iş tutmak iç:in gelecekler hak
kında fcvka.la~ şayanı dikkat .lca_ 
yrtla.r konmu~tu: ki ~ağı nakle-

fmdan mutemet ~damlar tayin o· 
lunarıili ve hertir esnafın kethüda 

''e yeğen ba..:;;ıları marifetiyle ke· 
filleri alınıp ısını, e~kal, vilayet 

ve kefili tasrih olunarak defter • 

kro yazıl:ı.ca~tır: ve bir ayni ih· 
tisap ağasr tarafına veıilece:ktir. 

für kiın.sfflin İstanbula gelmesi 
lftzmıgeldi.kte, yerindEn ala.cağı 

mürur tezkeresinde, bir iş yahut 
ticaret ya.lıut asker yazılmak üze.. 

re, velhasıl niçın geldiğifiln bildi

rilmesi şiddetle te::ıbilı edilmi~tir. 

Rumeliden gelenlerin tezkereleri• 
n~ bakmak üzı>re KüçükçE'.kr,ı.ece • 

de, Anadoludan gelenlC'rin te?.lı:e

rele, ine bakmak U'l:ere Bostancı • 
başı köprüsünde birkaç neferle 
ihtisap aiasmnı doğru ve emin hl· 
rer adıunı kon.ulmuştur.-Gelip ge• 

çenlerin ellerinde olan tezkereye 
baktıktan sonra "ihtisaba" diye i. 
şaret edilecektir. Tavukçu yolun ~ 
dan gelip giden bazı ıı.hvali meçhul 
adamlar lıakkmd:ı. da tahkikat ya.. 

pıla.rak mürur tezkerelerine ''ihti· 
saba,. diye işaret edılece.ktir. th· 
lliıap ağ'\Sm:n bir adamı da Ya _ 

rnn:burgazda bulunan Derbentçile
rin yanmda oturacakfu; ve ne ta.. 
raftan geldi:;i, isim ve şöhreti 

deftere yazılıp haftada bir kere 
defterini ihtisap dğasma göndere
cektir. Gelcct'k tezlrercliler de tez 
kuelerine işbu iki yerden "ihti • 
saba" diyf' vaki olaca',{ işaretten 

.sonra doğnı çardağa, ihti.sa.p ağa.. 
sı konağına gelecek ve elinde o .. 
Lan tezkeresini gösterecektir. İh .. 

tisap ağası konağında da Anado
lu ve RunrnH de'tteri nam.ile iki 

deft"r tutula.ca.h"tuı. Bu· tezkereli • 
leriıı lırim. eşka.J ve v:IIRyeti ı:c.-gel 
eliği gün ve ne iş için geldiği 

diy<lrum: deftere kaydolunanı.k Çekmece ve 

·'tstanbulda nüfu."' fazlrılığmm Burga.z ve Bostancıbaşı köprüsün.. 

birçok maıhzurla.n oldu~daıı bun 
dan sonra 1stanbu!da başıboş ve 
scrsel'i makulelerinin gelip yığıl • 

mamasına ilıtisap ağası tlıkkat e. 

dec"°ktir. 
Bir aralıkta İstanbul mahallele

ri halkı da yazılmak üzere, şiın • 

dilik, tstanhula Anadolu ve Ru -

melidon gelPcek e!'has, ya bir işi

nin göril!mesi, yahut da tstnnbul_ 

da bir i:;ı tutup geçinm r.>k içlıı ge
leceğ·ne görP, o makulclcr gelip 

lfu:umunc1a.n 1,i:rnde çoğa.lmamak L 
çin evvelemirde Istanbul ve Üs· 
küdar ve Galata ve Boğ'3.ziçi iske· 

lelerinde nekadar hamal ve ka • 

yıkçı ve hamamlarda nekadar 
tellak ve natır, ve dükkanlarda ne 

kadar esnaf ve çırıık \•ardır, l5tan· 
bul karlı~ı ve ilıtisap ağası tara • 

dP olan memurlardan haftada bir 
kere \'erilecek defterle karşılaştr
rJacah-ın-. :thtisa.p ağası tarafın .. 
dan olan defterden ziyade adam 
er.karsa hangi kapıdan girmiştir 

bilinip aranmak; ve her gün her 
bir iskelede bulunan ha.mal ve ka
ytkçı ve sairenin ahvalini tetkik 
etmek üzere 1.cıtanblll kapılarında 

i:hti~a.p ağasmm birer adamı bu • 
lunımıs1 fa.ydalr görülmüştür. 

Kantar mukataa.lan da.rphanei ıi. 
mirenindi.. Kantarın '1a ihtisaba. 
milua.8eheti cihetiyle, kantar mu
kataa.smm sa.bık !bedeli ile ihtisa.p 
a.ğas1 olanlara ihale ve ilzam o • 
lunursa herbir kapıda birer oda• 
mı bulıına.caktrr. Bu suretle, ka • 

pılardan girecek te?.kerelileri doğ. 

(Lut/en sayfayı çevirLni.t) 

BuYUK HİKAYE 1 yazan: i L HAN TAR us kı:.ila istasyonunda treni Mral'! 

M!tm~ıııııııııııııııııııu!IJIU!m111ıı11~lllNVilll.ıı?lllNlmtttır.mHN!lll!lllll:ımıırmıııum~~rıa m.i:'.ktep çocukları geldi. Bunlar 

l{AVRULAN ADAM 
Konyaya doğru uğurladı. 

Trenin pencereleri açıktı. iner, 
kaJ.kar olduğunu daha evvelden 

bildiğim küçük yemek masasınm 

iki tarafında kan koca oldukları 

anlaşılan bir erkek VC' bir kadın 
oturuyordu. İkiı;inin de dizleri, 
halka kulplu ve şisman karınlı, 

yepyeni bir sepete dayanıyor, 

trl' ll sarsıldıkça bu Repclin için . 
rlen fincan, ta.bak sf'sine benzm 
h:ıfif şmgntılar geliyordu. 

Adam kırk bcs yaşlarında var • 
dı. Siyah ceket ve yelek giymif! -
ti. Fakat p:ıntalonu, oturduğu 

yerden bile açtkça görülecC'k şı> -

kilde bol ve genişti. Lüzumundan 
fazla seyrek olan yelek dü~'lll.e!e

ı;ıün alttan faıncir-inde altın bir 

kösteğin yuvarla.le dişli halkası 

pa.ı lıyor ve bu hizaya kadar in • 
miş olan ceket kl:ıpasmm arasına 
doğru ~aç örgüsü b.r kordon U7..f-I. 

myordu. 
Sa~ makinesiyle almmıı; ve göz

lerfoiıı altmdan burun hemen ay

ııi uzunlukta olan kulak kıllarma 
karışarak çene kemiklerinin sivri· 
'{inden arkaya doğru kıvrılıyordu. 

l"nkat sn~lan yoktu. Ustura ilC' 
dibinden kazmmıştı. Gerdanı, en. 
'.'\ffii vP nim çizgi içipdeydi, 

Kadm ona nazaran genç sayıla_ 

bilirdi. Kaşlarının hizasından tut
turduğu ~iyalı peçesini ba~nım 

arkar,ıma '1oğru sarkrtmıştı. Bu 
poçe yan.aklarını tamamen örterek 
ve alt tarafmdaki siyah pelerine 

sımırıilı yl\pJ!P'alt çenesinin w:u.na 
doğnı, bir mıtıselle:ı:ı teekil edecek 

tar:r.da, uzanıyordu. Yüzilnün ıı.ı;ık 

kalan burun kwmı !le üst 
0

dudağı
ve üçer santım yanak parçalıuı, 

mavi d11.maTlatını bile gösterecek 
derecede ince vr· soluk pembe 
ı enkteydi. 

Reji memurunun yanımızdan 

ayrılmMındıı.n ve treni.11 sessizce 
çekilmesinden pek az bir zaman 
sonra, adam, ilk defa olarak bnşr· 

nı camdan bana doğru çevirdi. 

Kırmızı fesimden kanarya sarısı. 

üstten bağl:ı, altr knbaralı ayakkıı. 
bılarmıa kadar her tarafnm süz _ 

dii. Karısına sert sert baktı. Bir 
de döşemeye okkalı bir tiikrlik 
at tik:tan sonra : 

"lfıte biri daha!,. 
Dedi 
Birdenbire aklı:ma, demin Ulu-

bağrı.51vor!ar, basamaklara binip i
niyorlar, kondüktörlerin hızla ar· 

kalarından koşmalarına Ye açık 

:wuçl:ırmı havad:ı. ss.llamalarrna 
aldrmuya.ralt l..in türlü haşarılı.k -
!ar ediyorlardı. Adamm bunlara 
kı?.mr~ olaca~ı dü~ü. düm ve ka
dınm o soluk yüzüyle dik dile ba 
na bakmasını bekledim. Fakat ıs 
umduğum gibi çıkmadı. O, dud~. 
ları yarı açık, gözleri.ndP be~bclli 

bir an.ne alakası ile bac;mı çevirdi, 
'·Paşa gibi ma.5allah !" 

Diye mırıldandı. Bu sefer ıııti • 
ratle i~ime bir korku ~rd!: ~ı.m· 

di herif lcrza.ca.k, bağmp çağıra -
cak, diyordum. NPtekim öyle ol • 
d'1: 

"Sen zatc>n bunlardan ayrıla. 

mazsın. Onları terkedemeT.Sin. Ak_ 

lınız nenin ne<-i old:uğu b::ılirsiz in· 
sanlara böyle yumu.,:ık ve surat 

göstermez, ağzınızdaki lokmayı 

onların gn tlağma sokmazsml!!. 
Hepiniz böylesiniz. Fakat ynkmda 
göreceksiniz! .. 

(Devamı var) 
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tarafı 1 ncide) 
ihtivati tedbirdir. Mesele şudur: 1 ... (Baş tarafı ı nclde) 

Bu memnuniyetsizliğin ~ 

Mecı•s •cı, tatili 
yapJca~ 

Ankaradan alm.ın maıOınata göre 
,ılyUk ı.ımet Meclisinin iltincıkanun 
ıaftnsmda bir ay kadar kl§ talili yap 
mıısı muhtcmcldlr. 
Dlğ •r taraftan altı .ııa.)c!.lmiz 

/ani ıstanbul, Kocacll, .:rrkl ı-eU, E· 
Jirne Tcklrd ğı ve Ç.-ı..ı ık!,alede bir 
ay mUdd.Uc llluı edilmiş olan örfi 
td:ıre~ln b r müddet daha uzatııacağ 
sanılmaktadır. 

Berfüı, 18 (A. A.> - Ma . .;§31 
Peten ve bllytik elci OLto Ob.;ıa,. 
dün Vişidc yalnız olarak iki bl' 
çuk ~aat süren bir görüşmede ha. 
Ju .m· 'ardır M."tcakJ>en içt!mc1& 
Lı. val de dcıet olunmuş ve görüi 
m ıa nn s. ıı.t daha sllIT UştUı. 

G·~mi rıhtıma bağh bulundu!'.;'ll 
halde kömUr yükleme~cte idi. 
D.ılgalann geminin yan tarafını 
rıhtıma şi:ldetliçe ~.arpmakta ol
luğunu gören kaptan, bir hasar 
vukuuna meydan vermemek için 
hPr zaman :ılınan bir tedbire br. • 
ıurmuştur. Rıhtımın önünde de· 
nız sığdır ve kumluktur. O ka
lar ki yli'tünil tamam alan bir 
Jeminin altı ile suyun dibindeki 
· .. rnınluk arasında ancak yarım 
metre me~::ıfe kalır. Hatta b • 
ı.a.n sular nz olduğu zaman, nh
':mda yü" iinU alan gemilerin 
lafif"" kuma otuı'1~1{ları da 
vakidir. Gemi üstünden rıhtuna 
'h-;ı.ırı, ;~de a.'tı ~.,.bert olduğun

dan dal~alar rıhtıma çarptı • 
maktadır. Kaptan gemiye biraz 
daha aönlık temin ederek yarım 
metre daha suya gömülmesine 
ve b~vlece alt tarııfmrn kuMa. d • 
~erek sallaıımasma mnni olmal: 
:stemi~tir. Bunun icin anbar 
l{ana.t-lannı ararn.k kifi mikt~r
aa·s·1 alnış ve geminin di':ini ku
ma. det"dircrek dalgalnrm sal!a
masma mani olm:.ıcrtµr. Tny
fa 1ıı.r ve kaptcı..n gem.ide bulun
ma.kt:dırlnr. Dün gece dalgal • 
rın şiddeti az;ı.Jdı~ından nnbaı !a
ra alman bir miktar su tulumba. 
ile boşaltılmıE:tır. Gemi bugün 
müt©ald yükUnil de nlarak ha
reket edecekt;r. Görülüyor ki ne 
ortada. bir batma, ne de tayfr. 
nın denize atlavrp canhrını kur
tarmıı1:ı.n gi~i bir hii..cfac varcfır. 
"&m Tel~f" gazetesinin bu 
yanlış haberi il?.erine tayfaların 
akraına ve taalliilratı merak ve 
heyecana dl~üşlcr, diindenbzri 
telefon1a ma10-n9.t isteyip durdu
lar. Halbuki t:ıyfanm kendini 
denize atması röyle dursun, kir-. 
se:--in pabucu bile ıslanmamış
tır." 

Ayba ında gtlnler azamaf aba .. layac 
için s&atıerıa b§rer saat eri 

allnması mabtemeı 
A.ııka.radan gelen bir habere gö· 

re, hükumet ışıkların karartılması 
dolayısjyle ıı.lmrnı§ bir karar olan 
yaz saati tatbikmı değiştirmek ta· 
savvurundadır. 

bu aym sonlarına doğru giinlerin 
uzamağa başlamış bulunacağı da 
miless'r olmaktadır. Kararın önll. 
milzdeki ay başından itibaren t....t. 
bi:k edilmesi ve saatlerin bir r 
saat geri alınması kuvvetle muh
temeldir. 

emareleri Slcllyada vukU8- ge. 
len hi'ı.diselcrlo kendini gösıerı:nll' 
tir, Sicilyada iki denizaltısı:nlll 
mUrettebatı gemilerine blnnıek iS; 
temem.lşlerdir. Bu Md:se sükClt U 
g çiştirilmiş ve bu bahriyeliler bC
m n ba.ı:ıka bir yere gönderiJrnlş~ 

1Jd gün sonra bu gemilerin ıı:ıil üt 
teb:ıtı tama.m!lc dcğiştirilnıiş · 
Brlndizide bir denizaltı mUrettebıY 
tından bir knç ki5} harp aleY~~~ 
bağırıp ı.:ağırdıylan için hap5t:W' 
mişlcrdir. 

M~lli korunma 
kanunu tad~iaU 

Proje Meclis 
ruznamesine alındı 
Esaslarını bildirdiğimiz nıiill kı..ill 

ma kanununda yap~cak Ladila.t pto· 
jest dUn Ankarada lıılecUs muhtelit• 
cUmeninde mUzakere edllm1§ ve Uca-" 
ret veka.tetlnln eski dJ§ uca.et uınur.: \ 
mUdUrU Cahil Zamang.lln izahatını• 

' mlltea.klp proje aynen kabul e~ 
tir • 

"Proje MeclJ.8 nıznamellııe ~· 
tır. 

Heı akşam 
H**-··ı---(B:ış tarrfr 1 ncldt") 

den kaçarsa artık işin llzeı ln(f., p<!k 
1a.ıla 111rar etmemek vazifesi de 
nezaketen bize dü~er. 

~. ~ 

Son günlerde İngllt.eredee, bir 
vatandaşımız a\·det etti. Tabfüllr 
ki kendisini görenlerin hepsi ka.. 
laktan lsltılmlı değil ele gözle gö· 
rUlınU' hakikatleri anlamak lste
Uler ve birçok &-uallcr 80rdular. 

un:arm hepsi bir n:iktada toplanı.. 
•onlu: Alman tayyareleri ne tah· 

il>M yapıyorlardı! 
Alman tnyyveJeriııln yaptıklan 

ahrlb:ıtm mühim olduğunu bu 
\'at.andaşımız temin etmektedir. 
Qünk~ bbyoklarma bizzat phlt ol

mu tur. Fakat trıhrlbattan çok 
d~ mühim bir nokta bulunduğu· 
nu kend!sJntn sözlerinden anlryo. 
ruz. lngillz haf.er tahribattan zer 
re kadar sa.rsılmıyor. Bllildıo gün 

geçtik~~ canh blr kin ,.e nefret 
beyke11 haline geliyor. Sığ-;naklar. 
da lılc klmsenln ağmıdıın bir can 
ıkıntısı, yorgunluk ,.e bezginlik 

kelimesi ~ı.kmamaktadır. Alman 
tayyareleri tngfliz1enle!d inadı, se
batı, harbe dc\"am azmini her gUıı 
yeni bir çMylc bir kat daha sa~ 
lam.laı;tınyor.lar. Londm bclld ta.. 
mamfm hıımn o1ttb1llr, fakat f nıtf· 
JI:ı mlllctt hiçbir bombanın yfamı. 
~ğı ka<l:ı.r lddetli bir galebe 
azim \'e lmdcsiyle daha ziyade mü
cehhez olacaJctır. 

Bu \atandn,.ın anlattığına göre, 
Uk zamanlarda b1r Alman tayya· 
reclsl alimcn dü Up esir edildiği 

:ıaman İngiliz halla ona gayet g\i. 

ler yüzle muamele ediyor, yardıma 
kosuyor, kah,·e ,.e çay ikram eyli· 
yon1n. Fakat cılmdl Alman tayya. 
ıecilerln sl\'il halkı bombalamak 
yolundaı.i bı~afsızca hareketleri 
İn';IUz lıalkıntla çok derin bir nef
ret \'e kin u ·andırmıştır. Bonılıuı 

doları esir dU en tayyn.recileri a~
keri km"\·ctıe muhJtfaxa etme~• lii.. 
zumu hl edilmektedir. i~te Alınan 
tayynrclcrinin tngilterede yarat. 
tıklım ruhi hnlet, 

Hiisc~1n Cahit l'ALÇIN 

ru ihtlsap konağına göndercı ek 
gelen ve gidenin haline dikkat e
<lecektlr. 

Ecın:ıftan herbir suuf tahrir o • 
lunduktn bekfı.r olarak lstnnbulda 
ncko.dar adrun olduğu n•ılaşılacak· 
tır. 

Denizden gebıler için de ihti • 
sap a~a.smm limanda ve Yenilta • 
pıdn bulunacak adamları kayık -
larb ı;elenleri kara usulline tat • 
bll:an tezkeresine iı;aretl~ ihti!!:ıp 

tara.rma göndcrcc~tir. Bu veçhi· 
le kara ve deniz yoluyla her ta • 

raftan gelenlerin hal ve eanlan • ı 
- ""•rcği r,fuf d.,{1•ftt 01··,,~c"''lı:tır. 

Ahmet Bülent ROÇU 

SEFİR MI 01..ACA[\ 
ZUrf'1, 17 (A. A.) - Abetz'nm 

V.işiyi ziyaretini mevzubahs eJ~ 
La Su.f.sse gazetesi muhabirine ~ 
re, Ab~tz'nin bu ziyaretin.in m\! 
nuı.ileybin Almanyanm Vişi bUyük 
eiçuigıne tayini ile neticelenmesi 
ihtimal dahilindedir. M ıhahire gö 
re, bu takdirde B. Abetz, Mare
§al Petenle daha sıkı bir tem.ası 
idame edeb"Jecektir. Çünkü hari. 
,ziye nezaretine getirihrlş bulunan 
Fla.nilin, halefi Laval glbi ayni za. 
manda brujvekA!et mua·Jfnliği sa -
,.Ablyetin1 haiz bulunmrmnkt!ıdır. 

LA'\' ALİN PLANJ 11; Yi\11Ş ! 
..on .. lıl, 17 (A. A.) - Hilr 

l<·uıslZ aja!lSI. bit"'raf menbalo.ra 
M.<en Lavnlin nzli hakkında ta.fsi· 
~ verm< ktedir. 

Bu tafsillita nazaran Almanya.· 
nm Paristcld mlirnessl i Otto A. 
bet.z. Fransanm Paris mUmcssill 
de Brinon va.sıtas~yle Mareşal Pe. 
tenin. Naro'vonun oğlwıun kemlk
lerinln Parise nakli vesilesiyle 
Parlse gelmesi ve Vişi~·c dönmi • 
yerek Ve~ .. J'da yıırleşı.ıeei husu· 
sunda Lavalı ikna etıniş bulunmak 
taydı. Bu bir tuzaktı. Ayni günün 
akşamında Pariste Lava! ile Abetz. 
nin yakın dostlarından mil'l"ekkep 
bir hükumet teşkil olunacaktı. Bu 
hilkflmet Bitlerle sulh mUzakere -
lerini tacil edecek ve ltaıynnm 
asken hez.lmetleıi neticooindc mi.b· 
verele inhilal eden mevkic Fransa· 
yı geçirecektl. 

Hfı.r Frr.miz ajansı bu pianm, 
polis prefesf Langeron'un dahili . 
ye nazırı Peyrouton'u, onun da 
ma."'e§all haberdar etmesi netice -
Binde suya dUatüğünU bildtrmek • 
tedir. 
İŞGAL MASRA-n 78 MlLVARI 

BULDU 
Vltl. 17 (A .A.) - Havas: 
Hül&~met'ks Fransa arasında ya• 

pılan ,YCDİ bir anl~a mucibince, 
mütareke muahedesine tevfi:ta.n 
Franc;ııdaki Alman fşj?al kuvvetle. 
rinin masrafını karsılamek U7 ere 
bankP.nm devlete yo.ntıf,ı mnvrk -
kat avanFlar trilf~arı 60 milyar 
frapı:tan 73 milyar franga çıkanl· 
mıırttr. 

Cezalandırılan 
bakkanar 

(Ba tamfı l nclde) 

lanan barbl 
Atına. 18 (A.A.) - B.B.C. - ltnl· 

yanların 'fepcdclcn ile Hlmarayt talı· 
llyo ettikleri, fakat bu iki ııclırtn he· 
nUz Yunanlıların elıne geçmediği dUn 
resmen blldlrUml~tlr. 

DUAC)A AKiS 
KaJı.Lre, 18 (A.A.) - ll.B.O. - ln· 

gUiz bava kuvvetlen umumi karargA· 
hının tebllğlne göre lnglllz tu.yyıı.rele· 

ri ArnavuUukta Draç limanına §id· 
detle bUcum etml.§lerdir. Bu bUcum 
tenıı. hava şeraitine rağmen muvaffa· 
kiyeUe ncUcelenmlştlr. Bllhassa dok· 
tar mıntakasmda Diddctıı lnfUl'\klar 
vukun gclmiştlr. 
• BA.Rl nonmARDUIAN 1'::.Dtı..Dt 

Loııdm, 1'1, (A.A.) - Roma radyo· 
sunun bildlrdlğlne göre, AmavuUuk 
hareltO.tı lçin ltalyanlnrm en mtlhlm 
lrkAp Umı:uılarınd3n biri olan Bari 
dUn gece lnglllz tnyyarelcrl tarnfm· 
dan bombardıman edilmlgtlr. 

Bunlar Kat'l1köyde Ea'la iye 

ca<ldec;in<le J5 m.1rrıartı.d::ı. bal kal Asker aı·ı ııler.·ne 
Tanaş oğlu 1Iya, Yaka cadde.ıin· ü 
de 58 yıpmı>rııda ~l..ltA.l S:ı.va, d 
Moda. caddesinde 48 numarada yar lffi 
tuhafiyeci Abbas ve yine Moda 
caddesinde 186 numarada bak· 100 liradan fazla kazancı olan-
kal İl yadır. lnrdan alınacak yüzde 1 n.i.sb, • 

Birer saat ileri almnn saatlerin 
tekrar birer sa.at geri almmasmda 

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

AfrJlra harbi . 
(Baş ta.rafı 1 neide) 

BO~lB.\ HDlulANLAlt 

Kahire. J8 (A.A.) - B.B.C. - lngi 
liz hava kuvveUcrl umumı kararga.hı 
nın tebllı:-Ine göre İngiliz bombıı.rdı· 
rnan tayyareleri Tobruk ile Bardla 
arasında bulunan bUtUn İtalyan hava 
me} danlarına şiddeUe lıUcum et ınlııler 
dir. 

Bardlyaya geceleyin kcaif bir hl\· 
cUm daha yapılmıştır. Kışlalar ve de· 
mlryolu Uzerine on iki tondan 1'nzla 
bomba atılmıştır. Yerli a&kerlerln kı:ı 
lalarındn. bUyük yangınlar çıkmıştır. 
Dört ııtddeW inlllAk mU§ahcde cdilml§ 
Ur. 

İngiliz avcı tayyarelert S !tatyan 
tayyaresi dU;Ji!nnU9lcrdlr. BUllln ln· 
ı;iliz tayyareleri Uslerlne dönmU9tUr. 

İTALYAN rstm ERi 
Kahire, 18 (A. A.) - B. B. C.: 
Garp çöllinJe esir edi!cn 20.000 

İtalyan ~amplara konulmak üzere 
Hinr!islı na sevkedilecektir. 

15 fAYYARI~ lOTtNA'iI 
E!>!LDI 

Kalılre, 18 (A. A.) - B. B. C. 
Sollum'wı zaptı esnasında !ngi 

lizlerin yerde bularak iğtinam et· 
l'.ıklerl İtalyan tayyareleri ''Ca. 
42" tipinde 1 O ve "Sa. 79'' tipin. 
de 5 tayyarcdlr. 

İNGlLtZ TEBLlGt 
K:ıhire, 17 (A.A.) - Orta şark· 

taki İngiliz umumi karargfılıınm 
tebliği: 

Mısırda, Sollum lle Ca.puzzodan 
sonra kıtalarnnız diişmanm hudut· 
takl Musaid Sidi·Ômer ve Shef
ferzen kalelerini de zaptct.mi.5lcr
dir. • 

Bıırdla mıntaknıımdald muhıı:ra-

belcr deva metmette ve yeni kuv· 
veUerin gelmesiyle düşman Uze • 
rindeki tazyikimiz tedricen art-
msktadır. , 

Dün gece, Avusturalya kıtalan 
bir düsman kolu ile mektap altında 
muvaffakıyetli bir muharebeye 
tutuşmlL~lar ve on.kil vaaıtnları ile 
b'..r top ininam etmLcılerdlr. 

tedildiğt bildirilen üç mUst.ahkom ALr.I \N tŞGALf fHTD! LL~ 
mevkiin hep Trablus toprakların-

dadır. Lonılra, 17 (A. A.) - NC"ll 
Sid".Omer-!sa, huduttan t.akri- _gazvteslnin d·pıomatik muhııl>i~ 

ben 8 kilometre ötede bulunmak· İtalyan vnz.i.yeti hnkkmda ffllll1ti 
tadır, yazmaktadır: 
1NGtUZ lillVVETLERi DBl'IIJn "Bitaraf menbalarda.n LondrS .~ 
l'OLUNDAN 210 RİLO"ll~TRI~ ya gelen son malümata göre, şı: 

UZAl\LA~Tll..AR mali ltnıyanm Almanlar taraflll 
J,,onılra, 17 (A.A.) - Londra dan S.S:teri işgal altına al~ 

salahiyettar mahfillerinden bildi· ya.lı:ındrr. Hitlerin böyle bir ~~ 
rlldiğine göre, A vusturalyn ve ye- kete girişmesi için müfr!t fn.§"'
ni Zelanda kuvvetleri de batı çö- lerdzn Fa.rina.çinin kont fÇa.nonull 
lünde!ci hart"kô.ta iştirak etmekte- yerine getiriimesi bir vesile o~ 
dir. Harekata i.stirilk c~rn bir Hint caktır. ası 
li fırka, tuğgeneral Noel Peirse· Far"naçi son günlerde ttal)' 
nin kumandası altmda. harp et- generallerine bilhassa Badogll.)'O : 
mektedir. Ha.re!ıAtın müstakbel ya ş.id:l ile hilcunı etmiştir. Z~..ı 
safha.sına gelince, ln"'.iliz kuvveti<'· nedildiğine göre, fa.şist p:lrı.ı--: 
r!nin şimdi MıSir demlryolund n kont CJanoyu da ka.bnlıatli gö{ 
240 kilometre açtlnuş bulundukla- melrlc ve harpten evvel Yuııan!S • 
rma ig:""rct edilme!-tedfr. tan an gekn ill_plcmatik raJlOf• 

Bardln civarmda harp eden kı- hrdnki yanlış malfunattan do1f.YI 
taatm, bu mmtakadaki lta.lyıın kr>n~IPi'li mes'ul görmektedir ... Jı.. 
garnizonunun Caouzzo ile Sollumun 1 Musoli11i zti.biren b'le olsa ~ .... 
i.'.]galiyle netlccltncn harel.f..ta ma- dar mevkiinde bulunduğu ~~ 
ni olc:unası iç:.rt gönd~rilm·ş olma· H Uarln L\;yle bir teşebbüse girif' 
sı muhtemel görUlmektedir. ı meğe ciddi surette nivet ettfli 

Caddede buf ınan 
ağır yarah eım 

tüccarı 

za.n:ır~mclttedir. Çilnkü Biti: 
bu ~ 1"'"1ıclcyi kn.n e&ül$cd . 

1 yanmak istemclrtedir. Ordu ile !• 
~ t partisi arasında ihtilaf 1J6Ş • 
söst.crdiği zaman ve halkın hoO • 
nutsuzluğo şidd<:tll ve fiil[ ~ 
raddeye gtlinee Musolininin \'&ut 
z"yeü o kadar milı}klil oıacaJL • 
lti dahili harbin bsRia.mn.siyle ~ 
mıın nskerl işgo.U kolo.yla.şnUŞ 
lunaca)<tır.,, Evvelki akııa.ın Ortaköydcı trıını\"a.Y 

hatlı ilzerınde ağır yaralı bir adam 
bulunmuş ve ifadeye gayrlmuktedlr 

bir halde Beyoğlu hastaneııtnc kaldı Mısır Başvekili fngili:ıt 
rılmı§br. 1 • fe 
YapılM tahkikat son\.\lld'l yaralının kumandanlanna zıy& 

Amaııyelı Elma tacırl~rinJc:n Kanber Verdi 
o"l-lu Rüstem olduğu ve o gece Bey· ,ır 

oJlunda içtikten sonra evine cllineıkcn Kahlro 18 (A.A.) - B.B.C. - dııt' 
trn.mvnyd:ın d~tilğll anlB.§ılmıçtır. srr B< ek U Hllseyfn Sırrı pa§lS ~ 
Sukut sonunda RU temin bB.§ındn de· neral Va\ el ve hava mare;!llı ı,o • 
rln bir yara açılı:a.ış, 1.abur

0
a kem k· mur ,erefine bir öğle ziyafeti verıxılf 

lerl kmlmı§lır. Ke .. dl&ının bu iln 6~· tir. __.,-
leye kıl.dar !Cad si alınamamıştır. Ha· ı 
~atı teh.ıkcde gbrillmektedlr. !'~ 

Şimali Kenya hudut mıntaknsın· l 
da, ya~ .ur mevsiminin sona er
mesi büyük mikyn.cta tecavilzi ke-
şif hareketlerine tekrar b:ı lama· den Almanların !n!.!iltereye k rşı kul 
nuza imkfuı vcrml;ıtir. j l nmak Uzcre ycnJ ve mUthl§ bir im· 
Sudan hududunda vaziyette bir va sll!lu hazırlaınakta olduklarının 
değişikllk yoktur. tahmin edHebl!cccgını söylemi tir. Na 

.\~ • :f. ZI1' iltt\•c etmı,ur: 

Londra, 17 (A.A.) - Kahire 
tebliğinde lnr.Ulzler tarafından uıp-

•'- Alınanlann bir tek 
vardır: lstllA! .. ., 

atlne!er en if 

. i L 
ENiZıNDE 

C SUSLAR 
Bunlardan bir kısmı mallarını tindeki paralan tahsile memur 

1 
da.ha fazla fiyatla satmak ma.k- 50 tahsildar i~ başlamıştır. 
sadiyle müşterllerini:ien sakla- Asker aileleri için b<>lediyeye 
mış, bir kısmı da fahi3 fiyatla gönderilen tahakkuk listelerine 
mal satmıya t;e,..cıebbUs etmiş ol- göre Fatih kazasında 21 bin 250, 
rnakla maznur.dur. Müddehunu- Beyoğlunda 30 Din, Bak1rköyUn
milik bu dört k~iyi bugün sor- de 6198 lira tahakkuk ettiıilmiş
guya çekecek ve milli korunma tir. Bu husustaki tahakkukat ve -
kanunu ihtikfir Mdiselerinin tahsiliitı yeni tedbirlerle yoluna 
tahktkat safha'3mda ımçlunun koymuş olan ~lediye her ayın 
mevkuf bulunmasını emretti~in- \ birinci günü asker ailelerine i·. 
den a~lebi ihtimal tevkif oluna· ilıkaklarınm behemehrıl tevzii11 ı 

· ÇE 18E AŞs·n 
l~msnll s:örlllmcml 2 ~h<' rr bi Jım 

fı 

nasında 
1 - l•rtm:ız bir nz.iru!r çalı~m t hnyntını, beşcrllC't için bir fellket 
ol:ın \'El'Jtl'\I l\tlKJ:OIH' ınUC'ııdcl inr feda ed<'n ROmm r hOCll 

ş 
Bn rolıle: Ölnırz eııcrkr yıımtnıı hej'nelrnlkl ı.lrıem ıcılığln en büJUI. 

~:uıııtl<!ırı nhn El\JIL JANNL"lG 

Bıışroll<'rdn: CO?\'P.AD \'J~ll> 
TÜRKÇE SOZLtl " 

1910 hıırbıııe ıt en son c.ıısut1° . 
fllınl, d .. ıılz;ıltı em led \'C doıı:ıı1 ,,. 
rn.a ••• Pnrp halinde. inglltcl't'd~ 
uslar- 2 Knhrnm:ın "'"\l'D bir ıaa 

dm •• C:ı.su Inr yllıllnd n dr.nl~ J:ı~r" 
hinde ölenler-

Ayrıcn fstıı.nbııld:ı ilk delil 

o!arnk 

1 en.ki ardır. kaymakamhkl~ bildirmiştir~ 

l tl 

'• 

DUn~ a l<om!l.l r kralı 

Ar .. ak Pc abıyıkyan'ın ~ 
Bugtlne kr.d:ı~ çe\•lrdl'!i en 
mlll<emmcl fllm!nde ııi::i bu 

a't ~ h'.l· "t~· .. :h r.·11-:ft:ıı 

ğ.n :o: lmd:ır g:ıı... J c . · t 
if2$Ct*iiM\Jlf ~diyor ~d~~ 

1 -. p DE l i 

Aşlun h )nt •.• fhttrn nı h:ırelcnt ••• Kinin ltt>l ccar ·~ 
l'H\zll':ln nteş \'<'rd'f:I ahesrr 

TORKÇE 

MA ii 1'U 
ŞARKiSi 

MARG UEHI ı ...., , OREN O • J~ \N GALL L...._D • JOSE 
Jlcr fPJlnde tılı;uı bir c 1lt ... Her ~:ım:b !Jln bir ı tımh l!ıllyt'n m hıır 

Yun !!l'!tanın Harbe glr1'1111 

• t'"ren sJnW:13 ~:ıekSJ bUttın 
t fsllltlle bnı;tln e:ı ıubılJ'6'1 

B :J o[:"Iunda yıııoız 

iNI 
SINEfAASINDfl 

Programa ilaııeten bir 
kaç gün daha 

"österilecclıtir • 
b 

Prn(Yramda: 

.. 



çocuKBAKıııl Oğlôma haoği 
lnesleği seçeyim ? 

Bugün bunun tayinini mümkün 
kılan tecrübeler yapılmak d1r 

bümaJuım prlGll. polta 
aaw.u ...,.. •nanatıcı ota.. 
~ela qlkArdır. 
ıtmn twa•arm ille ayakta 

ga'tıpnaJı lcUettlJm an'aıleri 

<lllU'lllPll~ kolael:1* ft tittı. 
olllUt; n•ktnWUk sfbl.,) Veya .. 
Ut otmdu1dan,.. Deri doiru 
liJıirl1 etııie)'l wtireD leleri 
(lı:mb'ud.Jk, tmdUk ifbll 
,....ı;u.Jdan ~ tayin 
tclUelıllr. 

BecleDlaı.Jaıo~ 
al,ıtalu ......... herk• QOCUk. 
..... ... iti J&JIUDIY8A'llı. 
iii .,.,... ı-ttreb!Ur. l'üaıt 

naJd an.Ju' IMY ...... ol. 
4ula -- bil İf ~ ft o 
wn.wübtr ~ 
fllatDi almak kıllMMler. Mll)i 

'*n'&nn met.adli bir ..-.... 
ft18kat her Olllt lmm1arla tıe. 

... iCüetttrm - Jl.plllll. 
JM&khm qlklrdJr: 'l'eWOll 
laDtra1 memmtutu. ..-.a ~ 
telpd JDelll11rluta, la&tgSJlt. 
mualltmlllr \ley& telrgliıı..dıt 
gibi.) 

Bir vanedar olaMJmek için 
4ikbtll olmak ... hafDuJ kuv. hhn rol ~ h-ttllldlr. 
wtU balurwnalr DUl1 eıı ndlllm bra mmlMeıtla asittlll il 
~--- ................................. ...... 
bir dilnlnl IQln ... Jı:aH.ti 'N mlJeJl 11tiöt9r. 
lllr Jamchanol ile .... 
de ....... (~) hltsl • 
~ daha .._ bul-. 

MerakJ' 
şeyler 

Görünmıven Harp: 

S ı ı K 
63 ...... ,... ........... ....... _.~ ..... 

...... .... Uot* .., elı1e .... 

............ v ..... 
Sovyet Rualu- heırlbma oallP:rlı 

befı' .. rqı .... a1ııbiw - be
IÜlll de dmlım. ..,. ......... 

V8llO'ftdMi 1-.ma •daın M. 
twr ..... , tlt ......_ .. ...,. 
IQııılıya ft ..... ,..... .... 

ıwlıleleri heJr1nnde l6ı1lftlm.; ~ 

- lylal ~ ....... ...,. ........ ~ 
maUktl ........ y8lalek .... 

........... .... edelı8dlııl8111d 

~ 
Mat -- ,.... ruJbtlt 

ele •vaea _,.... maltal&t eWıa .,., , ..... 
BlıP fullJed8P IUfet:tata ............,... ............. 

blllflııWI_.._ ........ 
... Abaa pllkta1ll ... 1* 

........ ile benıl9er ~ 
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Terry Hu t 
Sinema yı,dız l arının 
kendisinden ayrıla
madıkları adamdır 

Bu onu sevdiklerinden değil, güzelliklerini ve 
me~kilerini ona borçlu olacaklarını bildiklerin

dendir. 

Holivut sinema yıldızları sıhhat 
ve güzelliklerinin milhlm bir kıs. 
m.mı Terry Hunt'a. borçlu olduk-

larmJ bilirler. 

Rober Taylor, müthiş bir kavga 
sahnesine ha.zırlanmış olarak çıka 
bilmek için bu zata baş vurur. 

Frederik Marş, ~nç adam ro
liinde muvaffak olabilmek için 
Terry Hunt'un yanından ayrılma
mak 7.3.ruretini duydu. 

Seza.r Romero zayıflamak için 
Terry Hunt'a. müracaat etti. Meş· 
lıur sahne vazn Ernest Lübiç 
' rey Hunt hakkmda şunları söy. 

m~tir: 
"- Artistlerimizin güzellik ve 
1hatlerinden mes'ul olan, turu; 
ıl'.'utlu ve muntazam adaleli 

.unt' tur. Onun herhangi bir filin-

-

de, artistler kadar emeği vardır.,. 
Terry Hunt, bundan on dört se. 

ne evvel, alelade bir boksördü. 
Bugün ise, 750 artist, muhar

rir ve dire.ktörilıı devam ettikleri 

bu güzellik enstitüsünün sahibi -

d.ir. Zayrflamak veya rıişma.nla -
ma.k istiyen berkesin gidc.>ceği yer 
Terry Hunt'un mUessesesidir. 

Burada yalnız vücut masajlari
le iktifa edilmez. Güzelliği teıntn 
edecek her cins spor yapılır. Ar _ 

tistlerin <.'n çok 
tercih ettikleri 

bisiklet, ya.lmz 

bi<>lklet sporunu 
görülür. ÇünkU 

bacakları değil, 

vücudun her uzvunu az çok hare

ket ettirir. 
Bu sayfada göreceğiniz resim· 

lere dikkatle baıkarsaruz Terry 
Hutı:ı'un kimlerle meçgul olduğu • 

nu a.nlryabllirsiniz. 

T crry llunt ve ~la.ry Astor egzel"!itz yapadıırkı•n 

• f 

• 

J akelln Dalya'ya, Terry l lunt ınaomJ yapar ve onunla meşgul ()lm'ken 
1 

Rilli Kov'un :za\'lflayrp ıa.yınamadıl"·ı, hafb ... onunda, :uıislan!:ır 
~anıfmılıı.n tesbit edilir 

} 
1 

1 
'.li 

't 
i 
ı 
t 
t 

En-;tlhiıle bir b•ılı•H h :ııı· ı •ı. !ö;ıf'ali: tut;l:ll:ınn iizt>rim• ılükiilen su Ue 
elde <·Jil<•n buh.ıl"la \"irjinya :\lapPl ban;\ o yaıımaktadır 

l 
f 
t 

nilli !...03, huluu oıfa,ında h•rlrrl\en ne lmılar yüJ:~ .. ..tı ... u.-..~. 
hararet o nbııettc artar 

)> ~ 

/>· 
\ 
\· 

'· 
'\ 
~\ 

.Jean Tarkeı, bultada Uç kere, SO J.l' dakikalık jinuıastik yap:ıt 
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lltıa bana mitralyöz tu-
' dalı- bir konferans mı 
llııı • Yoksa bulduğunuz ip 
"rt &ıııatacaksmız? 
~ ede?-siniz ~. Ben de 

11 llılatacaktmı fakat bu , 
6Yi lüzumlu gördüm. 

' gelil orum: 
e bir antikacıya bu ya. 

dohudan doğruya İngil. 
~ndetilnıiş bir sandık 

"j'anın teslim edild1&1nl 

~; llluhatabm:ı "acaba ç1l -
·" ŞUpbesiyle tuhaf tuhaf 

• '°l'du: 

t.~ ~Unasebet? 
,:"'Uıltta b:.zi allıkadar eden 

tUfekierinln parça ha 

ııı.... lirıduğu bilinirse anlattı
. ~! olduğumuz hadise i.. 

ı...te dercvesini tayin et • 
'il.\ OJınaz 
1~~ antikacı hadise· 

~~ d recede kahramanla· 

'et. asa gereır ... 
Su lldam çok tehlikeli 

un vasıtası ... 
\r bu haydut? 
hUd ve çetesi. 

~dd~e bağırdı: 
~,le alay mı ediyorsu • 

llç Biz bunadınız mı? 
ay evvel elektrik san. 

oturtuldu ve ölil olarnk 
· liunu benim kadar sız 

~nuz. 
• ~. hakkmız var. Fa· 
d~zle ben d~ haksız 
İddJa edeceğim. Evct. 

l'egllıen i!B.n edileli, liıkin 
c11tadan kurtuldu. 

ı::Un gömülmüş olduğu 
geliyorum, mezarın • 

\· bir ölü \•ardı a.m:ı bu 
;d değUdl. Öğrendlğinıe 

Udu çetesi efradı yarı 
l'ı haydutlukla kurtar • 

~'lanı edilmlıj gfüi gös 
U'l/affak olmuıslar. 

dıl-'orııun? 
~erhıd n fırlamış, me

ltasıncıan tutmuştu. Tek 

nnlattrklnrm 

anlatıyorum şef. 

nıUbaldğa ettiğim 

~k J\I Vud ha.yatta diğer 
\> ~ faaliyete g~.miş. 

Ut gene <'Ski arkadııı; 
ll'or 

~b . 
beJasmı versin ! İşe 

lr.Yncağtt desene! Bu 
Yakalaması kolay da 

'· l<ardley bankasını o· 
n soyduğunu nereden 

( 
~ onun çetesinin so~. 

Ctnı.fyorum §ef. O bu 
l'apnıaz, bilirsiniz. Fa . 

l't;ı <>nun hazırladığını ve 
it olduğunu öğrendim. 

lııı du ki, Lukrcçya Sinyor 
~tıt~nnnk için, nazan dik 
>tı~~a elçisinin Uzerlne çek 

'1J.Jtn~ 
--.;1 "Ull bu kurnazlığı nere 

lllılayabutrdl? 
bel': 

~ 7.avaııı Hayrullah eren· 
. ı:Uruytıp gidecek sulta· 
t~ ne derse desin, ben 
b~ iğim irin, Hayrullah 
'1 bangı bir elçiden bir ke 
ı:ı- 1

· bir nıangır bUe aldığı 
t 
0tunı. Elbette gUnUn birin 
it 

~ Ydana c:ıkacaktır. 

~la llı:ıdılar •• 

3 
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AL VUD VE QETF...St 

Nevyorkta kırk yedtnci ı:ıokakla 
beşinci caddenin birleştikleri kö
şede şehrin en meşhur çiçekçi diik 
kı\nı yükseklikçe şayanı hürmet 
bir bina.nm zemin katını işgnl e • 
der. :\adtcle ve çok pahalı çiçek· 
ler bu dilkk{mm IUks bir yer ol. 
duğunu göstermeğe kfilidir. Esa. 
sen mahalle ve dllkkıinm bulun -
duğu bina kibar ve zengin insan· 
lar ye.tağıdll'. 

Binanın yinni beşinci katında 

Amerikalı zenginlerin, bUylik fab
rikatörlerin, meşhur sanatkarla • 
nn uğrağı ve kumar salonu olan 

''' ozmopoliten klUp" vardır. İçe. 
riye girebilmek itin klüp azılın ve 
d61ayısiyle 7.engin olmak şarttır. 

Bu klübiln poker V" bakam par
tllP-rinde bU~'ilk servetlerin sahip 
değisthmeleri sık sık görUlen hfl· 
dlsclcrdendir; müdavimler arnıım· 
da şaAAn pek olmaz. 

nıessese IUks ve mildavimleri _ 
nln kibar sayılan sınıftan olma.<:11 
itibariyle direktörü Mr. Sven Nev 
york kibar muhitlndo itiqarb bir 
kim~ir. Çok zengindir; Nevyor • 
kun meşhur beşinci caddesinde 
mua7.7. m b'r binası. Kanzasda bir 
malikanesi, bir yatı. meşhur bir 
harası vardır. Kllip müdavimleri 
kerufüine hUrmet ve müessesesi -
ne devam etmek suretiyle de hu· 
dutsuz bir itimat gösterirler. 

Bununla beraber Mr. Sven, iş • 
ll'ii yolunda giden herkesin oldu.. 
ğu gibi, aleyhinde söyllyenleri 
yok değildlr. Servettnin menşei 

hakkında şüphe izhar eden ahbap. 
ları araınndn sağlam aynkkabı sa-

yıln.mıyacak kimseler de bıdun • 
duğunu kulaklara frnıldıyan dedi • 
kodu('ulara ra.<Jgelinir. Fakat yü • 

zilnc karşı ve dostlal'Illa b6y1e de. 
dikodular sBylcnmez. ÇllnkU Mr. 
Svenin nUfuz.Ju dostları vardır ve 
bu ekildc dedikodularla fa1Ja 

me!jgul olmak ihtiyatlı bir hare -
ket o lmu. 

Bir aralık dedikodular dolayısi· 
le Mr. Sven hnkkmda tal1kikat 
yapmaya ba~lıyan zabrta delil bu· 

lemndığı ve nüfuzlu bazı kimse • 
!er derhal araya girdiği için ta.h. 
kikatı neticelendiremeden bırak -
mutn-. 

M. Sven ~akışıklı bir adamdır. 

Elli yaşındyn olma.sına rağmen vU 
cutça elan genç ve dinçtir. Kibar 
tnvırhdır. Ko.dmlar nezdinde mu -
,·nffa.kıyeti fazladır ve "Amerika. 
nm en iyi gfjinen erkeği,. Jakn . 
bmı kaznnmr.<:tır. 

.Brodvcıy liyatrolarmın yıldızı 

Glorya Şeri ile Uç s~edenberi ev
lidlr. Kanbersiz dUğün olmıyacağı 
gibi Ncvyorkun •'monden,. haya -
tında karı koca ikisinin bulunma. 
dığı bir C'ğlence olmaz. 

(T>e,amı \ar) 

LUKREÇl"ANIN VENEDtK 
t::LçtStNE BİR .MEKTUBU 

Lukı eçya, sınyor Greçyodan aldığı 

tallınat üzerine, Hayrullah efendiyi • 
Avusturya eltislndcrı para aldı diye 
lekellycrck bır aaha saraya sokmama 
ğa çalışıyordu. 

Grcçyo, yeni divan kAUbl olan Cc 
mal Çelebiyi nasıl olsa kafese kayaca· 
ğındn.n emindi. Bir kcae dUka altını 

Hayrullah efendiye bo!J yere vcrdlğlnı 
dUşllndUl{ÇC a.sabıleşcn slnyoı· Grcçyo, 
lstanbuldaki Avusturya elçisinin de 
ayağını kaydırmak niyetindeydi. Bu 
suretle Tllrk sarayında Avusturya el· 
çisi aleyhinde de bir cereyan çıkarma 
ğn muvaffak olmuştu. 

Lukreçya bir ak§am Vencdlk elçlst 
ne §Öyle bir mektup yazdı: 

Ankara 
o 

ve 
Ankara at yarııılarınm on ı 

kincisi fevkalade kalab ık b r 
ha.Ik kütlesi önünde bu paz r 
günü yapılmıştır. Yarı larm ne 
ticeleri unlardır: 

Birlııci koşıı: . 
3 yaşındaki yerli yarım kan 

lngiliz erkek ve di~i larm 
mahsus satış koşusuydu. ~~ a -
fesi 1800 metre. 

1) Tasvir, 
2) Döla.l, 
3) Cevlfin. 
C'anynn 155. p1ase1er 115 ve 

125 .. 
ikinci 1;o§U: 
~ ve daha yukarı ya ı.ki ve 

sene znrfmdn hiç koı=:u kazın· 
mamış hal' <:kruı fr t v 
kısraklarına mahsu tu. 
1800 metre. 

1) Ab'n Purö, 
2) Batıray, 
3) Gür Ayak. 
Ganyan: 155 kuru~. 
Ü çiincii koşıı: 
Üç ve daha yukarı yacrtaki 

haliskan Arap at ve l ı rt arı 
na mahsus bir handikaptı .• f ... 
safe 1800 metre. 

1) Sevim VII. 
2) Sava, 
3) Bora. 
Ganyan 595, plfıse er 165, 

135. ve 150 kuruş. 
Dördüncü 1roşu: 
Dört ve daha yukarı yar-taki 

yerli yn.rmıkan !n~iliz at ve 
kıs:raklanua malLc;ustu. Mesaf 
2•100 metre. 

1) Cesur, 
2) Al Ceylan, 
3) Gülca.n. 
Ganyan: 440, plas ler 130 v 

125 kuruş. 
Besinci koşu: 
üç ve da.ha yukarı y t ı 

yerli hnliskan İn liz at ve 
kısraklnrma malısus b'r l uvv t 
kosusuydu. M.esaf si 2 me 
re. 

1) Karanfil, 
2) Romans, 
3) Özdemir. 

Haberin bnlmacası 
66 numaralı bıılmacamı7.m 

1 -Dakika: Adım, 2 E 

Re, 3 - ,.arlı, Tnkaz, 4 
A, 5 - Rem, Selamet, 6 

mck, 7 - Te, E, 1 ıırct, 8 

z. Ne, 9 - Ramls. I<oç, Ç, 10 hı 

nan. Nazi, 11 Hin, Hon 'i m, 

c 1) 1 2 3 4 s " 7 8 9 10. I;> . 
1 

·: 

~ ;:, 

3 ~y l'.~~ 

.. 
Cj r.f- f:f) 

Eı ~: ·~ ~' 

7 ri; 
-· a .. , 

9 ·~ 

tOi it .. 
1t • ·--

"H:ıyrnm ı•ıışanm dl\ 1 t 
tinden hn >erJ yoktar • ., ırn 
hUtiin munhed ler dl\'nn 1 
nıllah f'.fcndlnln t•llndı'tl 

Gondcrdl(:lniz 1 alwr U 

k:itllJlnl zindana attınn 
fak oldum. Onun ~erin 

m:ıl Ç(I ı ıw mln t r 

. .,.... -
' 

·- -

,.o dı bdctı ~ ı• de ~ole d.I ıı.ı n < 
ğumı SÖ)lüyorlar. l'cnl \ 
Tllrk ticaret muahed ı n o un vn 
sıt:ı51Io l!itediğlnlz tadil tı ~ p ırm ı 
ğa mııvııctal;; ol:ıblllrslıılz:., 

Lukreçya bu mektubu yaz ı ve b r • 
muzun kabuğunnun bir k n rmı y 
vaşça açarak içine koydu 
buğunu tein-ar yap tınlı. 

ustilnde bir tabak muz 
O gUn Cevher nğayn: 

- Vencdlk elçısl ne n 
C<.'k? diye sordu. 

Ce\her n~a: 
• Yarın gelecek ... Yenı dıv n 1 

ı Ue göril§ccok, d di. 
Lukreçyn yahardı: 
- Venedlk elçisi muzu ç k s v r 

11§. Bu bir tabak muzu, :. m 
cc kendi ine ikram etm ni la yonı 

dedi. 
Cevher ağa, Lukregyanm rıcasmı 

ve 

m nlar 

ar 
ee 

Londra, 17 ( A.A.) - Röyter A. 
jan mdan: 

Alman matbuatı 1tal)amn Afri. 
kada ve Arnavutlukta uğradıkları 
m \ ffa!.<ıyetsızlıklerin ehemmi~·c
tini azaltmakta \e rn·h,er ortağı. 
mn cndise mı gıdenneğe garret cL 
m tedir. 

Bor n Zeitung diyor ki: 
'Az m ktarda fırkalara karşı el

de ed len mum ak ~etlerin bu mü. 
c.: d b r ehemmıyeti olamaz. 
Çu u .. Fırka muharebe crı.. nin 

·c ı ev\ lce a ınmıc:tır. Ş'mdiki 
fn t n zaranna olarak 

ı etm \te o'an harp kuvvetı. 
nın ımh ıclır. lngil;z hiılyalannın 
ortadan kalkncagı an yakJac:mak
ta ır. ltalyan m:ııetinin \C asker. 
ermin harp kabiliyetini kırmak ve 

iyi g·· letde olduğu gibi fena gü11-
I rde de Alman}a ile Italya ara
mda tam b'r iş birlıği yapılması. 

na mani olmak istiyen İngilizlerin 
bu arzu u yerme gelmiyecclctir. 

1t lynn mıl eti Alman milletinin 
\C Alman müsellah kuvvetletinin 
ltalyamn yanında bulunduğuu 
bılmektedir. 

\'AI:I RESlUI IJtR TEBJ,tG 

B rUn, 17 ( A.A.) - Yan resmi 
b'r mcnbadan bildiriliyor: 

1 ılız ı tihbarat senislerinin 
\e b has.sa Hoyter Ajansının Ar
n vut uı~ \ c şınıali Afrikadaki as.. 

.ı hadı .e i, İta yan kıtalarma 
k cldc eclılen mahalli muvaffa
kı}e.ıerın ufak ac;J..eri ehemmiyet
le ,Je nısbet kabul ctmiyecek mik. 
ya larda, propaganda hedefleri için 
kUJ nma a çatıştık an, Bertin .,i. 
ya ı mah ıllerinde nazarı dikkati 
cel ~tmemış değıldir. 

Hfilen lngi.iz propaganda ı, Ş!. 
ma ı Afrikada \C Arnavutluktaki 
h. ı . ..1erin ltal} anın dahili vazi
} etı uzerinde yapacağı tesırler hak 
kı, da en garip tahminler ileri sür
m ' tedir. lngıliz propagandası, si. 
vıl halkın mane\ I} atının derin bir 
u te ar ılma ı, batta bir rejim 
buhranı karşı:.mda bulunulduğu 
\C bır inkı ah ıstıhdaf eden bazı 
A man t obü erıni beklemek .i... 
cabeyled ı hissmı vcrnı •e çalış

, adır. 
n mahfillennde be} an edıl

di ~. ln z propaganda::ı1. 
nın y.ıptı ı bu mana::ıızhklar, esas. 
l ı ıtıba ı) .e, munakaşa ctmcğe 
d z. Bununla beraber burada
~-ı ,an. at, bun arın ka}d~dılmeğc 
d o u ,ıa:ı merJ,ezindooir. 

<_...u u pun ar, en gizlı lngıliz 
u 'e umıtle ını H~ ln lterenin 

e bu u du .ı. çıkmaz a kcri 
n m \az ) ttte ba "urdu-
phclı \a ıta an gc>:.tennekte. 

çox mu zengin ~ 
- Çok ınu z n in demek de Hl.! mı? 

C ı ç ı , İstanbul defterdarının 

" D t rd , !si.an ulun c.,kı 
Eırlelk kızı vnrdL 

U.Stllııe Utrerler .. 

T 

a<:kcri bakımdan harbi kazanamı
) acaklarmı pek iyi bilmektedirler. 
1ngilız zimamdarları, bir kaç kilo
m-.tre murabbaı çölün \e bir kaç 
kilometre ta~lık ve \'erimsiz topra
ğın el değiştinnesinın ne harbın 
sevri ne de nctıcesi üzerinde hiçbir 
te · ır yap:ımıyacağı:u bilm ':tedir. 
ler. lngilızlcr, amldı'bna göre, ye. 
niden, bu harbi bundan ev\ elki har 
be benzetmek :>ani muha unlarını 
bızzat kendilerinden daha zayıf te
lakkı eunek hatasını ışlemektcdir. 
ler. lngilizler kati urette şuna ına. 
myorlar ki bir tek muharebe. mu
' affakiyeli ve ufak hır arazı ka
zancı, bütün hayal inkisarlanna 
rağmen en ziyade kullanmasını sev 
dikleri ilaha, yani bölfc otomatik 
surette yardım eder. 

Berlinde ilii.veten bildirildığ. 
ne göre, İngiltere, §imdiye kadar 
bu harbin bütün safhnlanm ez
cümle diğer milletleri ve onların 
muva.ff akıyetlerini kendilerinden 
ve kendilerinin muvnffa.kıyetle
rinden daha a.sağı takdir etmek 
hususundaki eski fena talbiatıc .. 
rinden kendilerini kurtarama
dıkları için kay\betmişlerdir. Bu
gün İtalya hakkında c'ia aynı h • 
tayı istemektedirler. İngilizler 
şunu unutuyorlar ki İtalya, ltal· 
yanmilletinin kendisine has tatlı 
mizacını bozmadan yüksek ma
neviyatla bütün bir düşman du:• 
va.sının zecri tedbirlerini yenmış 
tir. ı rınayet, Sir }\1aitland Vi~ 
nun ileri kollarının 1tnlyada bır 
ihtila.li bekleme1t için yeniden Af
rikada. mola vermiş olmaları. 1 • 
gilizlerin bizzat kendi a.s~ ri 
hamlelerine az itimat ettiklerine 
bir sebep teşkil eyliyebilir. 

Berlinde şu cihet bildirilmek
tedir ki ihtilaller., umumiyetle, 
sosyal, politik ve ekonomik şart· 
tarın böyle bir hal çaresini talep 
ettiği yerlerde vukua gelir. Bu 
suretle İtalya, 1922 de fa.şist ir
tilalini, Almanya da 1933 de nas
yonal - sosyalist ihtilalini ya • 
mıştır. Bir ihtilal şartlarının 
bugUnkU Avrupada e~clii ne~
de bulunduğunu İngilizlere ı · 
bat temek için birnz tef ekküriıı' 
kilfi gelmesi 13.zımdır. Kaldı kı 
Londrada. şimdiden hissedilmek· 
te olan zaaf sebe'biyle İngiliz 
propagandasının manasız fanta
zileri bile ancak vaziyette bir 
saJilı vadetmektcdir." 

Ajansların Dili 
•111•••• • 
A EBİBANIN 
İNGİLTEREYE 

ABDIMLA ! 
(<Bal tarafı 8 UncUde) 

"Amerika halkının hakikatı 

anladığını, kat'i ve uzun süre
cek bir harekete hazır bulundu
ğunu zannediyoruz. Çalışmak i • 
çin, fedakarlıkta bulunmak için 
ve· herkesin gayret zarfetmesı 

için yapılacak bir davet düşma

manm hakkımızda beslediği hü!
yalara ağır bir dar.be indirecek. 
tir. Bu davet aynı .zamanda mem 

leketimizi ,.e idare prensipl.:?ri
mizi muhafaza etmek için her 
§eyi yapmıya hazır olduğumuzu 

da göstermiş olacaktır .. " 

SEKRETER 

büt1ln hekimler, l'OCtllnr ba§ma top 
lnntr. 

- Cerrw.l çelebi çok talili bir er 
keh,nlş. 

- Çelebi cidden talılldır. Nereye 
düşse, syak tlstUno dU er. Hayrullah 
efendinin )cıınc gelişi de iyi talUnln 
bır öm 11' r. Bu 1 e herkes kolay ko 
lay giremez. 

VezirlA.zam hazretleri de kendi 
sınden pek memnun olsn gerekUr. ZI 
ra Cemal çelebi, Hnyrullllh efendiden 
fazla dil biliyor. Kıya!elıne gelince, 
oteklnd n de çok yakışıklı, çok sevim 

il bir e.dnm. 
Cevher ağa ne lehde ne aleytıt.e bir 

ey söylemedi. 
- Muz )emiyorsunuz. Halbuki • 

ın için muzu çok sever demişlerdl 
Gr çyo bir lld tnne yediğini eöylc 

dl. 
- HaUrm lçinbir tane daha &18.yun. 

dedi. 
:Muzu yerken kapının aralijllndan 

aralı 'ından uzun kWWı ~ adam 
görUndll. Cevher ağa: 

- Duyurun Cen1al celebU • 4iY• 
sez.lendi • sinyor tıaueUvı .... Mk 
liyor. 

(Dev ... _... 
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Adet Llralık 

l 2000 
3 1000 
2 750 
4 600 
R 250 

85 100 
80 50 

::ıoo 20 

l.lm 

... 2000.

- 3000.
a 1500.

- 2000.
... 2000.-

- 3500.
.,, 4000.-

6000.-

L 

__,, 

l 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Kcşldelcr: 4 Şubat, 2 l\IAyt!I, 

ı Ağustos, S lldncltesrln 
tarlhlerlnde yııpılrr. ~ 

HumlY.ıralJ ~c lmmbara r7. hesn!)
lannıla en nz elli lraııı bulun:ınlaJ 

lrnr'nyn dAhll edlllrler. .. 
·~. ·.v._, . :,. .. 

r-M-aa_r ... if_V_e k-i-11 i-ğ-i n-i n-' 
Lise birinci, ikinci sınıf 

Fransızca kitapları çıknustır 

iT 
itabevinde Satılmaktadır • 

lr:r21Emırıım;~~~~mmmmammaa1U1D11E11S1-

18-12-940 
8.0S ~j:mcı 
8.18 liıırtr Proı:-. 
8. ı.; l'ı•mek il t. 

lz.m: Yeni arıcı .• 
12.50 \j:ıns 
rn.o:; Unlk t.ırı.u. 
l S.2 O r lu'!lt rıı. 
ı 8.o::: f\ont~rto. 
Jfi.80 Konu nuı. 
18.4 .. Çocuk sn:ıli 
10.lt; Çocuklar l • 
l 3.3b AJ:ın 
1!1.4::; Jrnmnl~ 
20.45 Fa ıl he) rti 
21.10 H:<ınıışm::ı 

21.2.l o~ un 
21.4i B:ın lo 
22.45 O:ub.•nt 

19.12.~10 
ıtos AJ:ın 
8.18 l'rognun 
8.4 5 Konuşma 
ıt.ss Şurkdar 
l 2.50 AJ:ıns 
rn.o;; Şar!. L-ır 

18.03 Jmd,·o Oaz 
1 .40 uariı;ık ş:ır. 
10.15 l\lf'lodllPr. 
10.80 Ajaıı:.o 
rn .. rn lnCf'Sllz 
::o.ıs ımıılo Gı.t. 
"0.•15 KPm:ııı 
21.00 Dinlr.}lcl is. 
21.SO lfonu ma 
21.45 Orkrstru 
22.80 Aj:ınr; 
22.4l D.ıııs 

il l o~lu ıılh lııılmk 1 flltlmli~ııdrıı: 

Ab<lillvnhl ı n B<.'yo~ınn:h Asm lı· ı 
mescit sol,nğındn r\:amhı hanmdn Klc 
r Jozcto Vıtall ,. Öjer.i alcylıleıine ı 
açtığı dıırnda mUddcl~l yhlcrln ika· 
metgt'ı.tılnr nm m çhOlıy ti şuyuunun 
imi · c J ırar " .. ı ı intl n ,.e mti · 
dclakyhl rln ik m t :ı ılıı.nnm mcçhfl 
llyetl cih Ul il'Uı n kararın t bl' in 
knrnr verllml ol i.ı~nd n :m:lrld ti 1 
knnunlycsi znr!mıfa ltlr:ız ve temyiz 
c<J lm si \C lıUUı -U h\ıkm m-ı ;:amma. 
kaıın olmnlc ÜZ"re ıl n olunur: 

Kaclıkoy Ik ncl sulh hukuk M.kimlı· 
ğindcn: 

Hl Ctltl~CilC\NUX - l!J10 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 I<"rc. 
100 Liret 
100 İsviçre Prc. 
100 ~'lorln 

100 Hayl~nıark 

100 BeJgıı 

100 D"nhml 
110 Le\'a 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
lOO Pen.ı;ö 

ıoo L"Y 
100 rnnor 
lOO Yrn 
100 tsveı; ltronıı 

lOO Rııillc 

E .ıınrn 'C' Tnlı\ ll'H 

1'~r .. anl 
!;ı\ as • F.rz ınım 2 

&ı,·rs • Erzurum 3 

Snns • Enurum 5 
O~manlı l nkası p lı. 

kllJllllll' 

6 Zi 

13:!.20 

29.GS75 

o 997"1 
l.G22~ 

12.93i5 

U G25 
3.17:'i 

31.t:l7S 
:ıı.oos 

rn.75 
19.l l 

Hl.10 
uı.ıı 

25.-

~it12ma ve Tiyatro!ar 

J H 'A B E R - J\kşam Postasr 

Tlrklye Cumbarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
h.uruluş tarihi: 1888. - Scrmay~i: 100,000.000 Turk Lir.ısı. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
'lirai t•e ticmi lıer 11eı:i banka muamelchıri. 

J>:tm IJlrilıtlrcnlrrc 23.800 lira 11.r:ıml~e ,·erlJor. 

Ziraat Dankasında kumb:ı.mlı ve ihbarsız tıı.sarru! hesnplnnnctn en az 
50 lirası bulıınanlara senede 4 defa ı;:ekllecel< kur'a llc a~nğıunkJ 

plG..nıı göre ikramiye dag-ıtılncıılctır. 

·IO 

100 

,\det ı.ooo Urulık 4.000 

" 
" .. .. 

600 
2SO 
100 

50 " 

2.000 
ı.ooo 

4.000 
5.000 

120 " 40 " 4.800 
160 20 S.200 

1.lra 
.. 
• 
" .. 

DtKKA'J. rie~plarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dUşmlyenlere ikramiye çıktığı taktllrde % 20 fıızlaslyle Vt!rllectktlr. 
Kur'alar ııenede 4 dc!'a: 1 Eylı'.H, l BirincikG..nun, 1 Mıırt \'e ı Hnzlrao 
tarlhleıinue ı;r.kllr.cektlr. 

iıCll .. 11:1111 .. BSmJl3m .... mm .... mJlllZll._ .... ._ ... 

pey akçesi 
L. K. 

Kıymeti 

L. K 
171 84 12 90 çarşıyıkeblrde uncu oğlu sokağında 2S No. lı dük· 

kllnın tamamı (5862) 
410 26 26 10 Çnrşıyıkeblrdc kUrkçUlerdo Rcbllye hanı alt katta 

12 No. it ouanm tamamı (71!13) 

Yukıırcln yazılı cmltıkln müzayedesi 10 glln mUddetle temdit ed!lmıştir. 
ihalesi 23·12·!140 pa7.artesi gUnU saat 15 te yapılacaktır. lı;tcklllerin Çeınher· 
lltaşta İstanbul vakıflar başmUdür!Uğtl mahl(llM kalemine mUrac:ıııtları. 

<11910) 

Balıkesir Valiliğinden: 
ı - Balıkesir bUkOmct kona~ı adliye kısmı kalörlf<'r tesisatı 

zart usulu lle eksiltmeye konmuııtur. 
kapalı 1 

2 - Keşlt bedell 17697 lira 30 kuru§ muvakkat teminatı da (13201 lira· 
dır. 

3 - Evrakı hcrgün naftada gürutebllir. 
4 - İhalesi 27 birlnclldlnun li·tO cuma günU saat 1:5.30 da hUknmet ko· 

na~mda ıı:ı!la mUdUrlllğ1inde mUt~ckkll ltor.1!syonc1a yaptlacaktır 
5 - Jstcklllerin muvakkat tcmlnntlarını Balıkr.:.lr mal ımndığına yatrr

dıklnnna dn.lr makbuT. veya bu miktar şayanı kabul banim mektu· 
bu ile ihale tarihinden Uç ı;iln ev\·cı vllAycte mlirncnııtta nafiadar. 
nlncaklıı.n clıllyet veslkaslle ticaret odası vesikP.larını trkllr rnek· 
t11h11n11 havi 7.ar!a koyarak meıo:kOr zarnarı :H90 sayılı kanun hU· 
Jülmleri dnireıılndc tanzim ve imza etmlş olaral< ihale gUnll ı;ant 

14.SO a kadar komisyon riyasetine vermeleri, poııtnı!a vııkııbulacak 
gecikmelerin kabul cdilmlyeceğl ilft.n olunur. < l 167riJ 

Maliye Vekaletinden 
l - Bir sene mUdclellc hesap mUtehasıuslarr re!nknUnde stııj yaptıktan 

sonra lstanbul, Ankara, lznı!r, Bıırsa, Adana, ~!ersin, Samsun ı;-ıb! vfltlyet 
merkezlerine tayin edilmek üzere müsabaka lle hcs:ı.p mütehassıs mu:ıvinl 

alıııncnktır. 

2 - Mütehassıs mua,·hilcrlnin aylık ücretleri 100 120 llrıı. olup lmtıhaa· 
d::ı murnf!rı.k olo.nlnrn 3656 sayılı kanım hUkUmlcrl <lnlreslnde Ucrc~len v · 
nlecoktir. 

3 :Müsabaka lmtıhı:ı..nına. girebilmek için mcmurın kammunun beşinci 
maddesinde yazılı şarllardnn maıııl:ı hulrnk veya lktuıo.t fnkültclcrlndcn vcyn 
siyasal bılgllr.r okulunrlan vcyıı.hut ticaret mektebinin ytıksck l:mr.ınılıırı ,·e· 
ya muadil cC'ııebl mcktcplcrclcn mı zun buhınmıık ve filli aslıcrlik hl:r.mctinl 
bitirmiş olmak şarttır. 

4 ~flisahnl\a imlihanı 2:J·12 !l ıo tarihinde lslonbul ıtcıtcnlo.rlı~ınıl'l 
ıııUtcşckkll imtihan heyeti tnr:ıfından yaııılacaktır. 

5 - 1mtilıann glrnıek lstiycnll'r yul:arıkı ı;:u tıarı haiz olu:ıkınrııııı. dair 
olan vcsikalıırını ve 4,5x6 ebaclıncl:ı fotoğr.ı!larını ve şimuıye kııdnr bulun· 
ılukları vn:r.ıfel"rle ayrılı-; sebcblc>ıini gıistcrlr kl'n il el yuzıtarıle yazılınııı 
t crümd hallerini raptetme!: sureUI' bir islid:ı il İstanbul dcttcrcl •• rlığınn 
20 12.0IO gUnlı mesai snntinin hitamına kad:>r mUı·ncruıt etm teri lc:ı.p eder. 

6 İmtihan npğıdakl mc,·zulıı.rdnn yapılacnktır.: 

1 - - Hesap: kesri neli ,.e a!!llrl, faiz. tcnnstip, bıkonto, tnksınt ınUtcnnslp 
2 - Hendese; satıh \'C hacim nıcs:ıh:ılıırı 
~ Vergi haklundn umumi mnlumııt 

İLE SABAH, ÖGLE VEı 
Her yemekten sonra ründe üç drfa muntuamaD 1, 

dişlerinizi fırçalayuıız. 

Devlet Demiryoltarı ve Li"1anlart 
işletme Umum idaresi ilanlarl 

2.g<10 paı'~ 
Muhammen bedeli (0000) lira olan 30000 Kg-. Dckl.atrin 2lJ·l !ıı)'Oll ti 

t csi gUnil saat (15) on bc§tc Haydarpaşa gnr binası dahUindekl 1<0111 

rafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. ıc-nııJluıı 
Bu işe girmek isUyenlcrln (675) liralık muvakkat teminat, 98Bt (Jll 

tayin etüği vcı:lkalarla tekllflerinl muhtevi zarflarını ayııı güıı 
on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zımdtr. J<tadıt'· 

Du işe alt şartnameler komlsyopdan para.sız olarak dag-ttılrn(;l~01) 

:t- :;. :r. rl'ccdtl\ 
Derinceden Mudanyaya 5000-6000 travers nakledilecektir. pe 

ruŞtur. ._.fiil' MUtlanyayıı hlr tonun muhammPn nakliye ücrcU (~O 300) kU e ~· 

Münakasa 24.12.940 salı günü s:ıat 11 de Haydarpaşa.da ı;ıctııı 
da yapılacaktır. ~t ve': 

Bu açık eksiltmeye girmek lstlyenlerln 90 lira muvakkat tern '11' ı-!,ı 
slle muayyen glln ve saatte komisyonda bulunmaları ıuımdır. ya 
lflt için !~!etmeye rnliracı:ı.at olunmalıdır. (11603) fi 

:{. #(. ~ ırd" es> e 
Vagonlann Uıhmil ,.c tahliye milcldetleri için Haydarpaşa ve ızı; ~wııııı 

diR;er istasyonln.rdıı (6) saat olmnk \izne vcrilınektc olnn mUhlcU ıcadJr fi 
aynı şartlarl:ı. !ldnC'lltAnıın !lH tarihinden fübarl'n !kinci bir l§'_8 raclldlt· 
·vam C'dllecektir. J.',ızla tn.fsll:!lt için istıı.syonlara müracaat edill11 154Sl 

(870~ 
~--------~----------------~~--~--

Maliye Vekaletinden: 
Gümüs yüz kuruslukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan vo pı~~ 
GOmuıı yüz kuruşluklaruı yerlne gümüş bir liralıklar darı> ııdJlcP 

31 
kA!i miktarda çıkanlmıD olduğundan gUmUş yUz kunışluklATDl l]ll~tıt· fili 
nun J94J tarlblnden sonra tedavutden kaldırılmuı kararla§tınl ,, ~ıcd' 

artıp • 
GUmUıı yUz kuru:tuklar l Şubat 1941 tarihinden IUbareO a 

etmlyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan lle CUınlıuri.yet ıter1' 
ırıbeleıinee kabul etllleblleccktlr. aril' ~ 

Elinde gUmUş yl!z kuruşluk bulunanların bunlsn Mal Sancııkl 
hurlyet Merkez Bnnlcaru ~ub<:lertııe tebdil ettlrmelert tlA.n oıunur~216) 

(70025) ~ 

san-bu_J_-L-ev-.. a-z-ı m-am-irl-iğ_m_d_e_n -v-er-iıePI 
harıe1 askeri kıtaatı ilanları ,,,,,,,,,, eıı 

--------------------------------~2~1-12~0 ~ 100.000 k!lo sığır eti almacaktır. Kapalı zarfla ek8llt.rncsi ·"""' ~ 
1J<'llr 1~ martcst gUıın saat 11 de Mlllll cpunuo.hı;JWOl{ ı:ınıııurı'BS 'l"sllP 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 2 .000 Ura ilk teminatı 2100 liradır. •il ~ 
t e'" ltanunl ''es!kalarıle teklif mektuplarım lhnle san.tinden bir saa 

y nn vermeleri. (1!186) \1146iJ 

:(. ·Y· '·' safı btr ~ 
ı:;:; ton C GOO makine ynğı satın ıılınacaktır. Bu ya:ın ev d•r teltsSl 

:..onılsyonı:!n gı.iıUlur. Tall1ıl,•rln 23/l::?,9!0 pıızartc.si gününe k:- ıı1 
4 Jcrinı Aııkaracıa l\1 . .M.\". ~ ttınnlmn komlsyonun:ı. vermeleri. ( 162 

111111cs1 ı ~ 
ır;ı,ooo lıilo .sığır eti kapalı :r.ar!le. cl,s;llnıeye honnıu§tur. ıs)'oııU11• 

koın rtıl"• 12/940 Salı !\'Unii snnt ı::;,:ıo d:ı lznılr Lv. J.mlrllğl satın aıına ra<lır. şıı. rıı.ı 
yııp:lacaktır. Tahmin bedri! 80,835 llmdır. ilk temiııatt 29SS ll c1ctuP~ 
nıeııi lıomisyonda l!'Örlllllr. 'l'nllplerin kn.nunl veslkalarlle teklif 111 

komisyona ''crmelcrl (1604 _ ttlll2) 

* * * oot~ 
H~her kilosuna tahmin edilen fiyatı G kuru~ 25 santinı ol~ 3~1r0!1 

arp:ı pa7~·ırııkıa satın alın:ı<·:ıktır. Pm~arlığı hcr:;Un Anl<aradıı ~ere J)il 

s:ı.tınaLıın komısyonun•l::ı ynpılncalttır. :ıoo tondan a_şağı oımanıak\"e cı••t ıoı: 
ayrı t.nlıplerr de lhı.ı.lc cdilcbillr. A rp'.llar dök Um h:ı.11.nde ,\.nl\8111 •e 300 ıı 
tasyonlardıı tl'sllm nlınır. :\000 ton için katı tem!no.t 21,250 ura :.111 ... -o.1d" 

}{O"• / jtt 
lı;ln kati teminat 2813 llrndtr. Ev6a! ,.e ş:ırtnamesl 9GO lmru,ıı ·onı.ı.n• 
alınır. l'alipterln hcrglın Anknradıı ı.v llnıtrllğl .satınnırua koınf!)i 
mclnl. \l:'ii2J ( IHOGJ 

••• :f. :o yşıı\I 
· ıarıııd11 .• ırtıf 

Aı;a~ıtla y:ızı:ı ıııc\•aJın lrnpı:lı znrfla ekslltnıeleri hı:ıll onpııııc..,. Dt 

gUn, saat \'\) mahKllerdckl ruık.!ri sa.ın alına. komisyonıannı~n~cn bir fı!J 0. 

·'l'nl pıerln kanuni 'eslltalarlyle te!dlt mektuplarını ihale sno. . 1,0n1iıl)'oıı1 
ev\•eline kıı.d:ır aıt olcluğu komlsyon:ı vermeleri. ŞarLnamclerı ,ııı 
rındu göıilltir .. ı 11 ii2) 11 , ... rııB11 

('in~I • l\Jlkturı 'Tıılnrı T•·nılııatı Jlıule s;-ilıul jilll\ • 

Sıgır eti. 
Odun. 
Bu~day. 

ı.ııo l.Jrıı Ura .. ~ıfd' 
21 l "41 lu trd' 

lG:i.000 36.300 2722.:il " ;-:ı,, 16 -.... t! 
630.000 13.122.00 !lıs.2: 21 11941 

11 :gı::.--
200.000 24 000 1800 :!O/JZ 040 

ı * * .,, uıııııııı' 
---------------------------.-- . . . d kf nst<crl S3 •tıtıı' 

4 - Ticari usul defteri. (lli87) 

A~ğıda yazıtı ınevadclın ı.apa11 Zllrfla cksiltmc .... n hızalnırnda yaz. • ti1t. sna~ \'C mabııllcr e sıınt c\<\ 
kom!!<yonlnrındıı yapılacal,ur. T:ıliplı• rln kanuni ,•esiknlarlle tekli! ml'ktupl. nnı ihale sıw.Undcn bir 
kat.hır n t oldugu ltomlcyon:ı. vcrır.t lPri şnrtnnnı•)leri komisyonlarında gcir•ııur. ı l5SOı lll4:;4) Erenlıöyündo Kozyata :n:l'J. 8 N'o. 

da. mukim Nureddin B::ıb::ıcıı.nın kııı 

Saliha. B:ıbac:ının I<.M. nin 355 inci 
maddesi m·ıC'ib!nce hacrına ve l<C'nrlısl· 
nln babıısı Nu"l'dd!nln vcHl.yctı ıılt•na 
konulmnsma li 12 9W tanhlnde karar 
verildiği nl!k darlara. illin olunur. 

ımmı~:zs:ıl!!E2lmml!!9Jme 

ı l Dr. K emiıl Oz.san 
l lll1 

'ılljl,ll\I .Sehir Tiyatrosu . 

'lll llll!llll 
ı·~b.,,, ıır·.ıru r<ı .. :nınt!ıt idrar yollal'ı hastnhk 

'' kşs ııı ıo.so 11
' iarı m ütchnss!r.ı 

Cinsi mikln rı tutarı teminatı ihr.Jcnln yapılaca~ı gtin, saat ve mıı.hallı 

Bir blnıı in!:' ı~p 
Er kundurası 
l"n 

lira Jlr:ı • 

19,998,6:.? 15CO 
SSOD 
2423,4 l 

24 12 LJl(I 

18·1!!·9 lO 

20 12 :HO 
27·12 940 
27·12 !HO 

iri 
u; 

l1 
ll 
l5 

Balıkesir. 

1ııf Pr1'!on. 

ı:::=:::::::::::-.::::::1.-::::::::::::::::· ı 

H .. .. I: Göz Hekimi 
H Dr. Murat R. Aydın ~ :. .... 
HBeyoğJu • Pamınlcknpı, imam 
J!ıo •ak No: 2. Tel: 41553 , 
Ü Muayene .e her türlü CÖ7 ·~ 
Öameliyatı fıkara için pııruı;ı.. ! 
H 
i'lJ:ı::::ı::z:;:::;;::::;;;;::~-::::'.::.:=c:ı:ıı 

111111 ı Bulunmaz Usaı< 
\cmın: .ı. M. Br\ı:tUf<~ lkı,\oğl•ı lstlkl, I (;u'.h.lı·ı;i ~o. ·~~t 

• 
btıkUI {'addC'blndo lfoml'~I kısımıııb: 
GUııcıü:r. 14 to Çocuk O~,ınıı, ,;k :ım 

%0.80 d:ı: 1•,1ı:;.\ HAZl>ETJ.El!l 

Beyoğlu Halh Sineması 
Jlugiln 11 de, Al.şum 20 de: 
ı - GUıı Do[;-nrken: TUrlcçe. 
2 - Tnk!.1 llA.) dutl;ın. 

Hursa Psı.Kıı lıstl.ı Ohaııytuı 

Apnrtmaıı. Tt•I.: '1'?33 

Çol."Uk lil'klırıl 

Ahmet Akkoyur.h 
fakalm. TaUruhnne PlilU No. • 
rnzardıuı maadll berglln 1Hııt ııı 

tc!l "Ollm l"tolefno 401 'l7 

Sığır et'. 
Arpıı ,·cya yt.ln! 

:o.uuo çilt 
27 fl.OOO kllo 

71l.1)00 .. 

l,li6.000 .. 

Hl,000 
32,312,30 

28.000 
105,840 

2100 
7935 

t 'P· o rfa. oşırlYI! 
F..dirnc eski Jl1 ,, 

.,-11 
Mubarnınen ~t 

l.t· 00 
ı:>emt. mah1lle Ca~c. sokak No. Cinsi 1 60 00 Qirşıkapr, Kalçcc! Hasan, Yeniçeriler 83 J.:nlçeçi HaS!Ul cnını S oO 
Kotılmuııt:ıfn p~. C ın'J.:ıziye A bdullahdedc 20 r:v ri oO 
J;'atih Kirmnsti C mi meydanı :Mckt"P mahalli 

0 CS:rfilıBI ı ııl' 
Fatih .Aşıkpıışa Aııık paşa medrcsek rııınıştJr. j1I \., 

k ·· Uza ... ·cdeyc Ç1 a 11"Ut1 Yuko.rd:ı yazılı mahaller 9iZ senesi mayıs sonuna karlar kira.ya wrflmr u Zf'CC m " 1 dUrlilB'"'' 
r l b l vıı.kıtı.ır ba~m ı teri 20 ka.nunuevvel 940 l!umo. gUnU sııa t on be~tcdır. lsteldiler (,'C'mbc ••.• 3Jta 5 un 11 

kıf akarlıır kalemine gclmcleı i. (11660) r 


