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~aAşa~: 
~opof 'un Nütku 
~ünasebetile 

'ttırıt 
lJ:ıı lllalbuatr durup dururken, 
iti gıırlar tarafından tahrik edil· 
te~en. Bulgaristan aleyhinde 
biı bir satır yazı yazmışlarsa 
~e 'hteessunerimizi ooyan etmi· 
\·euu ~rnı. Türk matbuatı kuv· 
~e ~re Yakl§ır bUylik bir s:ıbrr 
~ lllntnUI ve ilida.l gösterme· 
haıtÜlsaydr o zaman Bay Popof 
eo~e·atc~ uykusunu kacıracnk 

r U.ıtelıilirrii. 't Yazan: 8&Jin Cablt Yalçın 
lJo.;o~m Hn.rlclye Sazın Bay 

t~lı. OJ>of, p:ırlAmenfocla. nutuk 
~ c:ıı l'Urk mat hun tından ban 
~~s ler nlr~cttiğini f.41ylccll. 
~bııat llariclyc N azmruı Ttirk 
~it. t trı.ı:n "Cs! ho-; s;elmcmı, ota· 
"'il doıaltat ac:ıb3 hu sesl'!rln ne· 
'ı~ ayı. 3-ilb;c!dlğini mf!ral< <'t· 
~ llııı ltı.ldır? Çünltü bonun !leh<>bl· 
lııaıb~k lst.cmJ~ olsaydı Tiirk 
~~ ltıı:n s~ ı .. k:ı'"Tna~·n:ı t-<;ef 

ı.._ ~~bilakis bu l\Mlar az 

1
"."lll 1 rna ,.c itidal r:seri ~Ö!\" 
thtor- ııc havret cdecelrti. Ant:ı· 
llıııa~t~ llulı:;nr tıarlciyc N:ı1.ın 
~~Cb ın Gospodin Poııof ('>Cnaptıı· 
t•~ 1 tnatbu::.t ile mc,ı;ul ol· 
ı' ''ldt lluıı;ar gı11.ctell'rinl okumı 
~tıı11 hııtamryor ',. Türk ~ar.ete 
~t 11

• J:ib1 mecburlyetlc-rk·, nl! 

~ ~ 111Ut<ınıooi tahrlklf'rd<'n "nn 
·"" ~ arndn. rrrula arıık bir lh 

"' ll<ll7.a. lüzum Jıl!!settl!Hnl an· ..,. '() 
:-q t, 

' ~tı hıı~usfo kendisine yardım 
ı~ ~· lşte Bul~ar mathnn.tında 
ıı_ ııı'lıı l(•r gUn r:ı.o;t•;cldlğtmlr. ,.,, 
lıı lfıı11 leJu'!t nrn mda bir matbuat 
,, ~, ~ flleydan \'CnnP.meJ< için eü 
'tılıııı C'!I ız~ btı.hsetmcmeyl tcrrih 

llııt• dtıgumuz yaz.ı1arılım bir nU· 
ç s.ı,; 
rı~lı 1~a tıkan Mir p:ıızf't~lnln 
~~\~~~tarihli nil"ıh3~ında "E· 
~"t' •ı GOnü;sntJôt) CE 

t l'ii lJr:rcnuNDA" scrl:ıvhah 
~ ... Po~. 
~ • 'l'u J ,.nr. ~lııharrir nuı· 

ta~Ulerı.tk huduı.lundnrıd Bııl~ar 
'.t\ y6 ilden bir kısım hallun 
G lıır d edlldtı:,inl, bu liöylülerln 
~ d Cttferi bulunduğunu, bu 
->qı !( e Yine TRAKYA YA a,·det 
~~~!> ~ldıığtınu. ktiydc dUkkA.nJ~· 
) "''1ır~Dlr .... ~E" yahut "EGE 
~ta lsinıterinJ tao;ıdıkJarım 

.:..\ıtı n 8<ınra m:üialeslnc ~öyle 
'(.:~ edJYor: 
~ g~ta lninarc1erlyle bUyilk bir 
ı!. • () blilnıneıttedir. Bu Eöirnc· 
. "'l' ~ ~lllıdu~umuz yere ne kıl" 
~\ l'ıı. ~akındır. 20 kilometre bile 
~lr :Ya YilrUrseniz dört gaattcn 
tır.:~~Uddet tarfındn Edirneyc 
~~~ Co!Inı~. A~abar.nnız. olıı.n Gos· 
~-~ll ~~ı Yi hır görsenız, Edirne· 
~"'iti () ır nazarla bakmş.kladll'. 
~ R2'a:'ia uçmak istemektedir. 
~ ll~ııtıı.c;Uği orada geçmi~. 
.~lerta Yaşayan bu köyi"lcr sa· 

k; f~~ Raç senedir burada hiç· 
~·~,llUıe .1lıdetik vukubulmamıştır. 
ı:~trı l"iıı hepsi de burada bulun· 
ti-~ lıtr "'0 bizi muhafaza ettikleri 
~~rı11 ~r duymaktadırlar. Hem 
~ 'tı C:rn do kuvvı>tll olarak 
~!ar .• l'~YE doğru bakınak" 
~ l~~t 
~, ~ b llıırtclyo Na1.1rı nay PCl· 
~~r 11 CuJgar seslerinden ha· 
~ t tau ta onJıı.-ı bUJlılil ötmıı:sl S tıııı f Ve ho' huir.tal;tD.dr.-. Fıı: 
~ lıı,. ,4:'n Türk kulal•l:mnda ela 
~~? -.."Şır )1ıpacağını mı zann~· 
~~~ 
'il ~lltfallıathuatı dunıp dururkf'n. 
bı.t~tı llr tarafınd:.n tnhrlk <.'ılll 
~"-it, aı~ar-ı~tan aleyhinde tek 
~Ut ~1~7.ı yammılarsa blz tec~r 
blj )( tlıat-0 beyan ehnl;\·e haıınz, 

'l \jllt)( bı tınlı kuw<.'tUJ('rn yakı,ır 
~~tir 5 hır \O tahammül \"<'iti" 
,~··~ ~ Sfıııt~m1<'ml' ol~a idi, o 
l'~y l>opof haklkat~n uyku· 

~liı-ı._ llJ k ScizJer lşi~blllrdl. 
tı '1 "*· atbu"tmm tal.in ettiği 
• ~ " bıU ı· 
~ ~a l\ad~tmr hattı luı.rt'ke· 
~~l:tııı~laırn.da tahammülil ka~ıran 
1~ llltaı, rn karşı yaptıklan nfak 
~ tll'e ~bile la7.la. balan Bulgnr 
~tliıı.ıru ıı:zırı kenıll ~azetelerloJn 
~.~dı. ı:Ün~"Ji dost:ıne oeşrlyntı 
~ • tule bir tecs ur eseri 
~1 ş 0hıııydı lı!zd\:n bu ce\'tabı 

l Eplr ceptesıncre 

Premed~ 
Yunanlılar 
t::ır atından 

i şq a 1 
edildi 
Ağır zayiat veren 

ltalyantar 
Şıma~e doğru 
ricat ediyorlar 

Ric'at, Ayasaranda ve 
ETgiride de başladı 

Atına, ô (A.A.) - B.B.C. 
DUn gece DC§redilen resmi tebllğdiı·, 

Premecıının şımallntle, l talyanlarıl'.t 
şfddctıı mukavemetine, zırhlı otomol>!l 
ıerle :;apukları mukabil ta.arruzllll'a. 
ra:ı;ı-nen YUDan kuvvcUcri iicrleml§lcr
d.ir. PrcmedJ Yunanlılar tara.tından 

l§ı;al edilml§tir. DU;man ağır zaylıı.

ta u~amıg, 500 esir, 6 top, birçoi: 
harp malzemcsı ele gcçirllm~tır. 
Şimalde Pogradeçln garblne doğ.-..ı 

~idı.leUI çarpliIXlalar olmu§Uır. Yunaıı· 
lılar bUyUk muvaftaklyeUcr elde etml§ 
lerd!r. 

Yunan tayyareleri 'keg1t uçuşları 

yapmışlar ve dUşman kollarını t.om· 
bardıman etmlşlerdır. Bu arada bır t· 
tiıyan tayyareııı dU~Urıi)JnU~tUr. Yu· 
nan tayyareleri salimen u.ıııerlne don· 
mUşlcrdlr. 

RİC'AT UMl.ı':\llLEŞtl'OR 

AUna. ~ (A.A.) - CB.B.C.) 
A Una radyoau aal<crl vazıyet hak 

kında O'J ma!Omatı vcrtyor: Preme
dl vadlslnden Glmale doğ'ru rıcat edcıı 
ltıı.lyanların yolu Uzertndek1 blr köp 
ril tahrip edllmlGUr. ltalya.nl&t Ayaaa.· 
randa ve Erıtrldl de ncat ediyorlar 
lngillı tayyareleri de harp harek!tJ 
na ı~t!rak etmektedir. tJslennde bulu 

(Devamı 4 lln<'Ude) 

Kitapçılarda 

Siyah kağıt 
satışı başladı 
Kağıtlara parça ve 

metre fiyatı 
kararlaştırıldı 

Kağıt fabrlka.smm 1<tkardığı IŞlk· 
Ja.rı karartma i~inde kulla.ndacak 
ola.n ~iyah kağıt t1atışmı Sümerban· 
km Ycmiı, l~kelesindeld satı.., gube· ı 
einde temin etmenin imld.nt bu· 

(Dcnmı f lln<'lidt-) 

il 

Rnttkef.e hnrırlıınnn 

Bir İngiliz gazetesinin 
Verdiği çok mühim 
Haberler: 

Moskova 
haıbin 

Balkanlara 
ve bilhassa 
Türkigege 

yagılmaslna 
• 

manı 

olncaklır 

Molotol Bitlerin 
blt8n telllillerint 

reddetti 
(Yazısı 4 lln<'Udel 

• 

e 
n r11 ·· ı iye= 
hitabesi 

bir Yunan tayr:ırf! 1... 
. . 

ingiltereye 
büyük bir 
Amerikan 
ist,krazına 
doğru ... 

İngiliz siparişleri 
iki buçuk milyar 
doları buldu 

Vaşington, .~ ( A.A.) - Röy • 
ter njansmın muhabiri bHdiri. 
yor: 

Birlc.şik Amerikanın lngilte
reye yapacağı yardımlar hak. 
kında mühim karaı l::ır '·erilmez • 
den evv~l tcpl:ınması mutat o. 
lan devlet rica.:i '•Ônfcranşı, tiül! 
hazine nezaretinde içtin:a etmiş· 
tir. 
Bu toplantıda hazine nazırı Mor 

(De,·amı 4 ünei!de) 

Amerikadan gelen 
Şayialar: 

Roma • Berlln 
mlbverı yerine 

Paris - Beri in 
mihveri mi? 

Bitler ltalyadan 
daha emin bir 

oraak arıyormuş 
ifa/ya 

Almanya 
hududunu 

takviye 
ediyor 

J.onclra, 4 (A.A.) - Times ga· 
zetesin1n Vaşington muhabiri yazı
yor: 

"Lııval'ln yakında Berlinl ziya· 
.ret edeceğine dair dola.şan gınyia· 

Mülkiyenin kuruluşunun 8 4 üncü 
yıldönüınü merasimi münasebetile 

Cumhurreisimiz, beliğ 
bir hitabe ile gençlere 
asıl vazifelerini anlattı 

uMuıetımız. 

blyflğl, en 
milletlerin en 
şereflisidir .. ,, 

Ankara, 4 (A.A.) - Sıyasal Bilbt· ı Reisicumhur lsmet lııönUnUn yüce 
Jer ''MUll<iye., okulunun kuruluşunun huı.urlarlle §ere!lendirdikleri bu mura 
64 Uncti ve Ytik.sck Tedris mUcssesesl sime BUyUk .Mıllct Jdccllsl Reisi, Baş· 
oluşunun 63 Uncu yıldönUmU, Cebeci· 
delti okul binasuıda büyük törenle kut 
lanmıştır. 

. 
vekil, vekiller ,mcbuslnr ve lçlerlndııı 

muhtelit devlet deyairl crk!nındnn 

(Den.mı 4 Ün<'üde) 

Yeni kararlar 
Dört Vekilden mürekkep bir 

heyet teşkil edildi 
idhal ve ihraç maddelerine satış 

fiyatı tayin edilecek 
Piyasada muntazam ve daimi murakabe tesis edi
liyor. Otomobil lastiği getirtmek İçin Ziraat Ban

kasına kredi verildi 
(l"azısı 4 üncliclc) 

Maskeleme 
kararı 

Yakında tathikata 
fasıla verilmesi 

muhtemel 
Yalnız, yapılacak kontroller neticesinin bütün 
memleketin ihtiyaç anında derhal maskelenmeğe 

hazır bulunduğu kanaatini vermesi lazım 

Şehrimizdeki noksanlar tamamlanıyor 
Ankaradan verilen bir habere 

göre şcltlrlcrimizi maskelemek hak· 
kıtıdaki Vekiller Heyetinin 15 İkin· 
citeşrin tarihinde verdiği karara 
ait tatbikata yakın bir zamanda fa· 
sıla verilmesi muhtemeldir. Karar, 
zaten halkı pa.c:if korunma tatbika· 
tına iyice alı$hrmak ve biitUn mem· 
leketin ihtiyaç anında derhal mas· 
kclenmeye hazrr bulunmasını temin 

etmek maksad.iyle verllmi~ti. Bu 
maksadın tahakkuk ettiğine hUkü· 
metçe kanaat getirilmek için, bir 
iki giine kndar tayynrclerle kont· 
rollC'r yapılacaktır. 

Kontroller, mfüıbet netice \'erir 
se kararın tatbikatına yakm bir za· 
manda fasıla verilebilece>Jc \'e fakat 
icabında dcrh"I fiili tatbikıı.tn geçil· 

(De\·a.ını 4 ün<'liıle) 

Basın Birli'ğinin 
dün gece <.i ziya/ eti 
Gazeteciler Vali ve örfi idare 

Komutan ile 
hasbihal~er de 

• A 

samımı 

buluna ular 

• 

, . 
n 
n-
r 



H A B E R - Aham Poı::ta!! 

Düşünd.üfiüm gibi ~ 
- 1 ~ -~~--_.,--.,..::;.-~ ~~e~ h~s~~-aynıfiyatta ;~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

satılmasını temin etmek lazım uç cinayetin Götüi'ü v argiye tabi 
kararı v~rildi ir.omerr. İl6 mUess~s~ler H ALiimnzıN b:t5lıca. grduı 

ve banttan do'ayı d:ı en 
•b\ivül< lh'i"n<'ı o'ıın 'km ~in 
fi.);atma bu clda da ~ine otuz 
ıı::ır:ı z:ım ya.pılrl:. ll:l~·nt ı:eraili · 
nln gün:kn güne g~ç~efi1W \r. 

lmzn:ı~l:ınn ma:ıl:!~ef o nlsbctte 
nr1m:ısr ~ry:c durcıun ma'7"m<' 
yo!;!u_::'l!cd:.:.n blrçolt bran,tıı ça.· 
lısm:ın n bj!e ln!d:ı:ı ui;•·~dığı bts-

Ü:llerrlc !t:ızan;;-!::.rı m:ı!ı•lut o':ın 
,·ata:ıcfarı'arn artıl< hrldl:'lkn 
"')

1
{ p:ıbh divclıllrce:_imiz blr n· 

., ata J ::~•sr,mi'] o'ıın eln"'leğl al· 
mnlcta müııhülat çckcce_;i pek 
n~"'-rc.lır. 

_ mcğl burrtlnl<ll ke'ltc.,lyle 
i. 1,1 • n <\:lh:ı ucuz.". çıluınrın.I: im· 
··~ .,, yn'< .. , """ h'\ t-ı~ h:- ha ÇC'\" 

ıı. dy h:ı.zırlnnncal< ikinci nc,·I ve 
'-""' ::r c?;r.!e!t t'th\rma~ imkinı 

1 
"-·W ...... ılcnı mlJlr? 
~J &e bi.r clunei,oin çıl<anhrıMJ 

107 Yazan: 

Halil, bey o kndar dalm~tı ki bu 
al&ylı siizlcı i <!uyn.adı bile ... 

Boşlukta l ul:ım !ıı !ayan yumur 
ta1arın lıJç t;i i toprağn aynı §Ckilde 
dllşmüyonlu. D:ı. ~.ıl:ırın hepsi de 

Hacı :.ıuratt.an el a nz n'şancı do 

&illcr<il 
Hacı :Murnt teldifinl tekrarladı: 
- S:rn sende .•• 
Halil bey bu sefer korl:unç dağ· 

lı}, büyüyen gözlerle ıslizdü. 
Hacı Murnt onu Urkiltmek iste· 

miyordu; başka ve daha kolay bir 
fırs:ı t vereli: 

- Senin ntm bt'nlmklnden daha 
güzel ve kuvvcllldir; haydi biraz 

koştur:ılnn ! 
Nuhanın ve civnrmm tın !lnlU su· 

varisi de bu teklüi iyi kar§ıladı; 

hayvanmt m:ı.hmuzladr. Once rah· 
vana, sonra tırısa, dal ;;. ~onra dört 
nala kalktılar. 

Hacı Uur:ıdın zayıf ve Meta mis· 
kin görUncn atı, 6teklnln parlak 
tüylü, dik başh, yelesi kabarık ve 
ağzı köpüklil atmı ~:lbucak arkada 
bırakmıştı; üdcta uçuyordu; mUrit· 
Jcr de onun birkaç admı ardından 

hlç ayrılmıyorlardı; kazaklar t>pey· 
cc geriden, soluk aolufa g~liyor· 
lardr. 
Krımcncfin canı sıkıJmı~; ken· 

dl kendine bir §eyler homurdanıyor, 
r,cni şsa~rıh, yüksek ve ağır kata· 
:nasını mclımu.dayıp duruyordu. 
Hemen ynnıb:ışında giden lakin diz· 
ginlcri gevşetse kendisini geçeceği · 

ne şllphc etmediği kUçUk zabit Na· 
saro!'a cmrettl: 

- Şu adama yetiş! 
Sonra kızgın kızgın s8ylenclJ: 

- nu yarı, hoııurruı gitmiyor! 
N biçim gez"nti •.. Hep de dağlara 
dc~"u gidiyor! ..• 

Ha"t :Murat H:ıl'I bcyl çol:tan g·ç· 
m· ·ti. Bir arnlık uurdu ve atmı şah· 
lnndırdı; geri dön dil; mağrur Ilisu 
bnyinln ynnma \'arınco. kaşlarını 

çatlı; gllzlcrlnl parlattı; dişlerini 

s·~:tı; onu b:ışta!l aynğn kadar 11Uır 
dü; yüzUnc tükUrür gibi !ŞUnları 

söyledi: 

- Haydi b:ıkalnn, binlerce dtığf:. 
bir tek A \ arl:ı kaşıln!'ltyorsun: se· 
nin mcşhtrr sllpilr~e cöplerinl kut· 
lanma zamanı gclJi ! 

Geoeki ziyafet, snrho hık. rnlııv
ralar bir anda hntırlnndt; Halil bey 
de elini krmıldata"nk hnl l:almnm:!!, 
Cıdeta donuvermişti. 

Halbuki liıı.cı Murat bir ıındn eli· 
n1 tabanca.sına atmrş; çekmiş, onun 
iki ka.oııntn ortasına çc'lirm.iş, ateş 
dmi~tl. 

Ko:kunç blr gtlrUltU ve u~ultu ... 
GUzı:l ve dinç b:r alın ilslUnde 

bir ad:ım Ut :·iyor, ı;ırp!nfl'or; at 

a:ıhl:ımyot" ,." adl!m srrtfüıtil yere 
yuvarlanıyor!. .. 

Halil bey öJ:iyordu. 

Nazaror hlr knrıır ""~u: 
- Vay eanrna, Myl*' 9P'.f 

:mu! ..• 
nhır 

Kamcnnf tor l(lnd~ lt&lm11t. tA u· 

ile b4lkmı.ızm eltserlyctlnJ t<'şldt 
edem az; gcll•li Dilcleıin ywü gü· 
lebllir. 

U:ı..buki, ckme~e on Ud L-unı' 
on paradan narh Liçlldli4i b·1.:-;Un· 

' l<'rde belediyenin bir lklncl nevi 
cJ(melde, hatta bir ta.'44nur ha· 
llnclr bile alaka•lar olduğunu du
yanm·onız. Böylo bir ~ey ll)ltmo· 
dlğlmtzden b"~ka 12 knru' on 
pıır:t•'1\ n'trh 1ionn'010~ bu ekme· 
ğln H::-~ol< ~erlerde 13 karu~tan 
sahl'.lığrnı da gazete!erde oku· 
m:ı!<tayrz. 

Bari bu pnbalı elant>ldere blr 
de lıen:lili!dzrlndoa otlu para 
z:ım yı:.panJar §lddctıo takh> ,.e 
t~~zlvc cdlMnlcr kl İstanb11l hat
lu hiç o~maı.°"a. bu aç gözli\ muh· 
teklrleıtn hırslarmı doyu.mı.ak 
bdaamd:ın kurtulsu.ıt. 

Suat Derviş 

zakta yolun dönemecinde gec;en hl; 

diseyc tam bir mana verem.Iyor; 
atının karnını mahmuzlarlyle dür· 
tUp duruyordu. 
Hacı llurat tabancayı ınkaT sık· 

maz atmı dörtnal sürdü; müritler 

omm ardını hiç bırakmıyorlardı. 

Hepsi de inanılmıyacak bir hızla, 

dalgalı yam:u;larm kıvnk yolların· 
da ilerliyorlardı; en uygun ve ya; 
km yerde vadiyi çapraz geçecek· 

le::-, sağda göklere doğru yilkselen 
:mrh dağların sarp geçitlerinden 

1 birine dalacaklardı; Bir defa oraya · 
çıktıktan sonra tepeleri aşmak ve 
'tnfkaslann ötcs1ndekl bUr Dağıa -

tana kavuşmak için güncşhı doğup 
batması kadar zaman yetecekti. 

B"YU bir köy karşı.ki yeşil ya· 

mnçta gillümslyordu; ba7.t tepele· 
rln etrafını ince sisler sarmıştı. Da· 
ha a.!j:ığtlarda, ycşll çuhadan birer 
biiyük yamayı andıran buğday ve 
arpa tar lalan gtlneşte parlıyordu; 

benU:: açrlmaya bn.slryan ba.~aklar, 
hafif hafü dalg.,lnndtkça yeşil ren· 
ıPn bUtUn ç~,Itlerinden, ııUreks·z 

hareler yaratıyordu. 
Soldaki dere çağıl çağıl aktyor; 

dağların heybet.inden kırtJltılar ta· 
~ryordu. 

Eoldan bol etekll, ba.,Iart ş:ını 
1cadrnlar geçiyorlar; omuzlarında 
bazıları sepet, buılan da bakır 

"'ilı'!i.hnJ•r g6tUrllyarlar; lz'nll as· 
kerler iki taraflı alı_:ak arabalara 
-relişi güıel oturmuşlar: ~rkt soy-
1Uyortardı. Tarlnlarda, bahçe ara· 
larmda her boydan insan karalttJa· 
rT görülüyor; kuytu ve çayır kl5~,e-
1"r~e bevaz ko"Un allrUlerl, ~avır
lnrd:ı kara keçiler otluyorlardı; ko· 
r~man gocuklarmt omuzlarına ata· 

rak eopnlarmn dayanmış olan ço· 
b nlar ~·oldan g~enlerc bir an rıuıt 
"Clc b"ktyorhı.r; sonra gözlerini ıU· 
rlilerine çcvtriyorlardt. 

Knmerıef!n ı>tı her nl'!d n'e bf· 
!'ru: toTıallıyor~u: kumandasmdaki 
!cazal:':lra sordu: 

Bir talebeyi C.ldüren 
so.bı!i:alı 22 sene 

yatacak 
Dlln birinci ve ikinci ağır ceza 

mabkemcleri Uç cinayetin mahkeme· 

l ılni bitirmiş ve kararlıı.rmr blldirmi§· 
Jerdlr: 

1935 ııencsi haı.ıranında, Ga!atada 
Mnllmudtye caddesinde Ye~1ldireıt 

lınm:ımr önünde K1zım adlı birini ta· 
banca lle öldUren Erzincanlı Gülizar. 
birinci ağır cezada l~ıı.ma ma.hkWn ol 
muştur. Ancak m1.z:ım.m memleketin· 
ıle bu kadmın kardeşl IIasan Aliyi 
öldUrmUı olması, tahr k mahiyetinde 

ı ı;örtilerek Jdam cezuı 13 Mne ağır 
hapse çevrllmlıtır. 

Sahi ~s:z para ve 
mücevherat 

Merkez bankası 
varidat kaydec!ecek 
Banka'ır ltanunu muclb"nco sa· 

hlplerl zuhur e:me~lndcn Cum· 
!1Uriy2t Merkez B!lkıı.:cın • "Vroıu· 
nup beş ııene mUddetle bel •-ttıme· 
lcrl lı\znngelen ~ara vo krymet'l 
mad:klcr mUddetlerlnl fücal etmek 
tedir. R.ı meyanda Emnlyt>t Saner 
ğı tarafından evvelce Merkez B:ın· 
ka.<Jrna devrolunmuş olan para ve 
kıymeW maddelerden şimdiye ka· 
dar sahlnleri çıkmıyen 14.6 kalemin 
!!!ıtllJa ı;rkarılması takarrür etmıı· 
tir. Sahibi çıkmıyan bu eşya meya· 
nmda çok kıymetlileri mesel! 2000 
lira kıymetinde pırlan•aJar vaTdır. 
Bunlardan maada heci bir aradalar, 
clmash satlt, yUzUk vcaafr mUzey· 
:venat. lnt'flı>r, liyakat madalyaları, 
ınuhtellf mllletlerin altın ve gUmU!J 
paraları bu meyanda Varangel or 
dusu zamanrnda Sandığa verllmiş 
ve sonra sahipleri kimbilir ne olmuş 
gUmü:ı Rus nıble ve kapiklerf, ftU• 
rnUş yemek takımları, ni5an yüzük" 
Ieri, nazarlıklar, kol düğmeleri ve· 
saire vardır. 

Cumhuriyet Merkez Bankasmca 
bu eşya satılarak. varidat kaydolu· 
nacaktır. Bundan rnaada Merkez 
B!l.llkasın:ı. bankalar t:ıra!ındruı 
devredilmiş ve mu:ıyyen milddette 
s-ıhibi çtkmnıruş bUtü~ paralar va· 
r:dat olarak kaydolunmuıstur. 

Pli saklayanlar 
Fener sürmeğe 

lcalkıganlar baklanda 
takibat yapılacak 

Ellerinde pıl bulunanlarm, bunlart:ı 
mlkt.a.ruu bl.dlrmek Uzcre vermeğe 

mecbur tutuldukları beyan.namolerin 
nıUddeU bllml§tir. 

Birkaç t:ıclrin eskiden kalma cep 
tenerlerinf .atmak lçlıı yeni pilleri 
gl\mrUklerden çıkarmadıktan, movc•Jt 
pilleri <110.kladıltl:ırı ve birer birer te 
ncrlerle beraber aattıkları an:&§ılmal; 
tadır. Du fibiler hakkında taltibat ya 
pılacali.Lır. 

lktı3ad Vekili geldi 
tktısat vekili HllllnU Çakır, bu aa· 

bahki ekapreale Ankaradan aehrtmize 
i:elmlşUr. 

Mndcn ve odun kömürü 
nakliyatında tenzilat 
Devlet Demtryollan tenzila.Uı nakh· 

yab 251 numaralı tarifealne madtn 
köıntlrU ve o<lun nakllyab da itha! 
olunmUJtur. 

Yeni Sabah 

- N:-zarofa Jtl.Mler ye~eblllr! 
F.l!nd"'n g1>lse devtet'n vcrilGi a · 

•ı ıfa q t;.,, nara~mt yiyecek olıtn 

tgnnti"et' hemen flnrf atı!dı; as· 
kı.:rlif1nfn ~on g\inlerlndo zabt ln 
-.:;..ıı,.,,. Pi..,..,P.lc '"'r hr'~e 

fayda~ırz d"fldl. ikinci k zak Mi~r 

Hüseyin Cahıt Yalçın, "Mihver dftv· 
Ietıeri katvtsu:ı.da Türk polltıkaaı,, 

başlı.>.:.ı makalesıııdo, mihver devlet· 
kin AdTT'!~& btr gıı:orr.tl, ktırnaz ve lcrlne karşı Türk1yenln takip ettiği 
'jÜrbUt ~n: u (nk tefek, çevikti; or cayct haklı, açık, dUrUst ve her ba· 

rı •d:ı ,:ı· ·~etmek fııtf:vordu vr- bu u· 1 kımriaıı mU:to.!aası kolay kuvvetıl al· 

'hırda hn şeyi göıe r.lmaktan çe· yasetı tahlil etmektedir. 

!:inmiyordu. Muh:ırıir, mihver dcvletlerlııfn TUr-
Petro1rof diye ça~rılan nçUncU klyeden §ikO.yet edebilmek için blçblr 

• .. ,. , ·, , _ 1 haklı sebeb gösteremiyeceklcrlııf, zira • .,.,~...,!\ J'!P !""" ,.,...,..., n"'J ''P" "'!"'Jl" 
' Türklyenln ne Almanya, ne 1talynya 

da, sarışın, uzun burıınlu, kUçUk ve knrgı hiçbir uman mUtearn&ane bir 

parlak ba!nşh bir gençti; her işe 

1 

emel bes!cmedi~inl ve esasen buna 
karışmakla tanmmıstı; buna da ita· maıHcten imktuı dıı bulunmadığını. 

r•iJh. Otuz beş yt>ı:ımc:la, s:ırkık hr takat bir.im Almanya ve ltelyadan 
},kit, çatık ka.jlt çavuş Frapantof çok şlkAyetıcrirnlz ve cndl;ıeterlmll: 
dıt ntmt kam~tladı. mevcut olduğ'unu kayded~rc!{ ttalyıı· 

nm cslıl Roma lmparat01·ıuı;'l.lnu ihya 
hususundaki emellrı1ni ve böylece bO· 

R'nmenı>f onlnnn a'l"dmdıuı seıı 

lendi: tun Akdeniz devletıeı1 için lehlıkc 

- llavıTt gf\r~v1m strJ 1 . Sl5yle· teşkil etUğini ıınlatrrı.akt.ıa ·~ ş!Syl• 
tn de c:&bulr döııeün ! tlemektedlr: 

yeni anlhşma· 
lara varr ltlı 
Karşılıklı ticari 
mübadeleler 

elı~mmiyetli surette 
artacak 

Anl;:ını, 4 (.\.A.) - tebll~: 
Tür!dye ve İngillere bU:Cfunet· 

lerl !ki memleket ara."lındaki Uca· 
ret 'hacmini tlc:ırf mUbndelelerle, 
limit ettikleri v~hile, ehcmrnirct· 
ll ııurttte arttıracak anlaşmalara 
vnrmt§lardır. 

Bu anla5malarm merlyetl mild· 
tletiııce Tilrkiye ile Stcrling ara· 
smda yarrl:ıc3k tedlyclerin. TUrlt 
lirası ile tng'lfz lirasmm hnlihnzrr· 
dakl paritesi eıı:ısı Uzerlnden icrası 
derpl~ eclllml3Ur. Tilrklye ile nr;. 
tanya imparatorluğu arasındaki 
ticari ve dif;cr tediyeleri kolay
la§tırmak ma!tsadile hususi hcrap· 
lar açılaca.lmr. 

.Menuubn.h's anlaşmalar 3 şu
bat 1040 tarHıinde Parl!te imza· 
lanmış olan ticaret ve tediye ill
Wının mütcrnmlmidirler. 

lzmitte b:r tacir 
çırağı mahkum oldu 

lzmltten blldlrlldlğtne göre, Adnpa 
zannda 49 kuru~a aatılmn~ı l'lztmg'3· 
len çiviyi 150 kuru,tan satan MUmın 
Çlz.gi ismindeki tacir çrro.ğı ne 100 
parıı.Jık kAğıdı ~ kuruşa satan Nasruı 
lah adında kırtasiyeci tevkif edilmlo· 
lerdir. Müminin Kütahya.ya iki aenı
ailrg11n edilmesi ve ~00 Urn p:ua ceza.· 
a vermeal mahkemece kararla~tırıl· 

mı~llr. 

Bazı polis vazife ve 
salahiyetleri 

Orfi idara 
l<omutanhLına 

devredildi 

Aybaşına kadar 
müracaat etmeleri 

l~zım 

Muamele verg~l kanununda mu· 
~fiyet hakkı verilmem.iş olan bazı 
amai müesseselere gölil"lii vergiye 
tabi tutulma~, istemek hakkı mua· 
-nele vergisi kanuncnun 27 nci mad· 
lesinde y{'_mlan tadilatla verilmiH· 

t!.r. Ancak bu haklardan istüad 
'çin iş ııahipl<'rinfıı bu avın sonuna 
'tadar maha11t var'dat dairelerine 
ınUrac:ıat ederek götflril vergtve 
tabi tutulma!:ın Jçin e~asen takdir 
'wmiS"•cmınun \'t!zlyc l"ri teUdk e· 
1ip b!:- IT'iktar tcsbit etmesini iste· 
meleri Illznndır. 

Bu mlbsse!!elcr l§t;i "ayısı ve mu· 
:ıarrik kuvvet bal.ımmdan muafı· 
yet drşında kalan ve bu bakımdan 
\·ergivc taht plan srnai müesseseler 
·ıen. sal'ılb! de dahil olduğu halde 
·'}çJ sayrsı P"Ün~e onu v<? muharrik 
'mvvetı <le b~ bP""'1ri gcçmlven sr 
"lat mtle" eeel"r ne t"'!'thıı.rrlk kuv
veti on b:!ygirl ,,. .. "mİ\'en elekli de· 
;İrrnC\ıı1erle ml'ıf"·ct şartlarını 
'ıaiz olmıynn elckslz ve mt•hanik 
'mvveti on beygire kadar olan de· 
~-ınıcnl crclir. 

Bu nevi kUr,Uk '!:lJ'lat mUe!!seııe· 
!eri bu ayın son ırllnUne kadar mil· 
racaat ederlerse ken1ilerlnc götll> 
rli suretiyle vergi ta."'ıa.kkuk edile· 
::ektir. 

Avru~a hattında 
Eski usul ve ahk~m 

ilga edildi 
Devlet demin•ollan ic':ıre.4't J. v

rupa hattmm eski Ş:ırk dcmlryol· 
'::n 1mmpan~·as~c!.'ln d:vnı'··" rlr.ı· 
diye k8ifal" tatbik o11111ıon ve l;alen 
meriyctte bulunan bUtun csns ve 
tenzilatlı yolcu ve eşya tarüelerinı 
ve bunlara ait ıusulletle ahkamı u· 
ia etmiştir. Bundan sonra Avrupa 
hattında eşya ve eşhruı nakliyatın· 
da devlet demfryol'.tnnm eı;aıı tarı· 
feleri. bUtün ııebelcooe kabili ı atbik 
tcnzilli tarifeleri, !!Stul kaideler, u· 
sul ve ahkam tatb!k ,ıunacnktır. 

Yalnrz Semplon tr:mlerlne alt 
'ıususf ahkli.m, Ur.ret, gilmrtik mu· 
amelntı, rıhtım, iskele. vlnc;. eşha· 
sa ait, sarnıc;lı ve frigorn1k tesi· 

Ankara 5 (Tclt.foııl3) _ Iııtarıbul sa.tlı va~onlı:1rla mıldi•·at, kıymetli 
Edirne, Tel<irdağ, Çanakkale ve Ko· e~ya nalt!lvatı ve yunmrtıı nakllya· 

tı tarifeleri beynelmilel hliklimlere 
caell vil yeUcrlnde UtLn edilmlıı bulu· taalluk ctti<(lr.den aynen tatbik 

0
• 

nan örfi idarenin dc.vamr mUdtlctinco !ur.makta devam ef<>eektir. 
ve örfi idare kanununun ikinci ma:J· 
desine tevfikan 2.J59 sayılr p~li• vazi· Scr.ıplon katarlannda ve ana.hat· 
fe ve .ealı'l.l?iyet kanununun 6 c 13 dıı dahil olduğu halde de\'let demir 
u.:ıcu, H tlııcU, 18 inci 21 ın:; ~ad· , ··ollarmm b:'~'Jl;trnilcl mUnns2betıe· 

. • ,.lr1c kendiler ne ayn•a yer tah· 
d lerlle 8 ıncl maddesinin D ve 9 un· 31.51 isle t dört k d 
cu maddesinin F tıkralarındaki vazi!e nm yen yaşın~ ·n ar 

~ocuklardan ı!:: bir ücret n'mrnıya.· 
ve sa1:1hlyetıerinı.n örfi Jdare komu ...... k, dört y~rn..:an yukarı ve ken· 
tanlığına devri Vekiller heyetince rlil;:rhıe a•-n yer ta'hrlst lctcnen 
kararlaştmımııtır, :Iört y:ırmdnn acı"'ğı ç~·ı':lardan 

• Çırçırda bir yangın yerinde suı

tanahmettekl aıuıau r mektebi tr. 1,•be· 
sinden Ha.sıınr bir kadın mt'seleslnıten 
dolayı makas ve bıçaklil öldUren Rı· 
tnt, birinci ağır cezada 22 sc:ıe ağır 
hapse mahlcôın edi?m~tır. Rıfat, öl· 
dUrdU!U ı;encl.ıı k&rdcısl Ayııeye 851> 
Ura ölUm tazmlnatı ödJyecckUr. 

• Be~lkta.,ta Şcnllkdede mahalleeln· 
de kendisine ihanet eden karısı Aıl · 

yeyl on Uç yerinden bıçal<lıyarak öldU 
r.::n rcnçbcr Ahmet B:kek ,ikinci a 
ğ'ır cezada 7 .ene • ay hapse mahkQm 
edllmlgUr. -
mihver pollt.1kaaı ka~ı k&ı'frya ıeHp 
akıl vo mıuıbk dıılreslnıle kon111maı> 
knllcarlaraa anc:ık Tilrk polltlltas& 
bu devletlerden ~lkAyette hnklı olabl· 
tır. l\llbvor devletleri bildcn bJtbll' 
v~hlll'l memnunlyetelıllk beyıuı etoıo

ğe bnk kaz.ano.mazl:ır. 
1''nlaıt alyıWyatta hnktcm bo.bsetme

nln gWUnç olduğunu biliyoruz. BiL bu· 
nu unutmu!J obal< bUe mlhvl"r devlet· 
!erinin çctıcri bu balı:lkntJ blltUn dUn· 
ynya gUstcrnıl;>lerdlr. Kuvvetli dev
letler kıtn>.rlaı;brdıklan toonvUzlen 
kraft\ mlb: it Yaktın hulfil attljtlnl ırö 
rilııoo berhallgl bir t>eb lrot f'derlıır 
\le ııydıırın:ı bir tınk mllM-' altnıda 
lftnrnır.A ı:t'QCrler. 

nl7. mihver dcvlf'tterfn~ h~ke 
ıtn"""I mU!UUll'betltırc~ Mvanı ~ 

"anın bll"t !'·-·" ~'---·~ktrr. 

Talebe tramvaya 
binemısor 

Sabahlan reamt dairelerln tııe baş· 
lamuı ile mekteplerin açtlmuı r .. ym 
saate tesadilt ettlği için tramvayların 
fevkalMe kalabalık oldufu, bu . "ü: • 
den talebenin mUokUlAta man.ı.a kfil· 
dıklan, dtlıı, maarif mUdO.rlUğtlnd!'.n 
villyete blldirilml~Ur. Maarit mUdUr
IUğll, devaJrin mesai aııaUerinin 9,30 a 
çıkarrlm:ıamt vtayetten Lateml§Ur. 
Keyfiyet tetkik edilip vek.llete bindirl 
lecekUr. 

a 

ten ba'Jka hiçbir te:r laf.emiyoruz.. On· 
w da bu normal mllnucbctlere do
va.m etmek meııleltlnl tııldp ettıkJerl 
Clln TUrkl~e Ue mlh~-cr ~vleUerl a· 
ruında mevcut aotuJ<luk vo enuı.Jyet
ılzJlk ortailnn ka.lkmnp doğru yUrllr. 
IIAt~ mlhver devletlerinden teminat, 
pmntl, lmzıı, ml.!nk, llA!ı... bllo lllte
mo;)iZ. ÇllnkU bUttın bunlar normal 
mlln:ıscbctler tCrtCVMI lçlnde Ja...-
malt nett ini bıızırlıyacak tcdblrlel'
dlr. ıı-uımt tclill<et !J1l ki artık bu ~· 
lılrlere klmısenln ltlmaılr kalmamr,trr." 

Muharrir, mak.alealni ıöyle blUrl· 
70r: 

""J'l1rtc p<>llttkaın l!fa. llfol> ..... 
inkar ohmu ..aad1ere dP.ıtfJ, reellto
ya l11tlnat edt~or " raf"' ~tk ... 
dl\tll<d taultUl\ll"Or. Karşıımdalı:Dehlaı 

r 

ı 
Benzin tasarrufa l 

. ~sır.J• 

Ş lFÜRLER remirch ~ndd 
gazctceltcnı aöyledlY-~· 

3Jrcndik ki. nsldJ \"8..<Jrtrun_..rnıı et' 
:Udi he!17.!n fas3.rrufuna t~0tttl 
:-1Cm!..,. Huso!'Iİ a.t":ıb"\'l\f hBf~f~ (iİ' 
meno'onmn.zdıı'1, fal·sllel' ~~ 
'"k, bir gfJn çift (alıştırı 5,t 
)nce İstanbul r" l·:-·1nr b"..J'~a~ 
fodiyo:'l'l:ı ylne o kaıla.r sarf ~ 
ıu~. l' :ınJ tahclıt t::ısarrufu 

ctrnclt'Jfo ıç'J 
Naldı ~at:ı.rmı az:ıtttığt ~t 

-c·-J .. i'3 ~dlr> ,,.e!mc01I ...t'ç!~ ·ır • " • •.• ·' ,.... d"!. 
l\lo.lısat, ~llt=he yolc l:i ba, ~ 

ıı. t~t:ınbuUu bu sıkmtıya, Jı.1r 
nıf ter.ıln edl'mı., bnln-ıs:ır.d~ ıılf 
lanm:ı.ktan 11Upbe yok ki bu' 
~e,·l, duyardı. e ff" 

nu ha'ıl<> vapt~ ""'1· ytıı .. ~-. ' •(' ,. 
z•'dr~ gibi kıtr.ı..n t'l,. r•-a .. ' ıt 
C"'l("'tıyı M•l•l"f'cek. ıasarrnf0 
·nı .. p·•~~eJ: bir ş""'~ so1'lJl11l'- tP 

na d'.l, sc.nmz Id anenlt 1·e ,.ıı ti 
'>lr r,ih'!ilt b:!nzln !llarfi:-ı.tııı~G~~ 
~uru~u fotl'nen l;ısmı ç.!=arıP~ 
··ııhn:nr hksi vo ha.susllcrO ' 
·ı .. ,·emıck. ıA'1' 

n~-r'~n. "'" t~•·c-' ı.t~ .. -'~" od~ 
do üç lıo•raslye yanm I~, bit r~-ıd 
"Jı;ccelanfq. 11«! :vn11alım. Jf t' ro_· 
'ı1!ise ine düşenle kanolnuu1111 

0,r 
·~"" "rar. hn kı.dın· anı"~ , ... ıı> Jı1lf' 
• .. ı bir \'Ulyotte kaJmnkfşJI 
tol ur. ı;. 

-.d? - poı};!f) 
Blr birahanenin ~ 

yıkıldı ? 
5' Amnalımeııcltte thrahlnle t1t-~ 

maralı (Hoşgör) blrahaııesinlD .; 
claki binada tamirat devam eder / 
dtlıı binanın enkazından bir ıtı~ 
rahanenln Uzcrlne yıkılmıştır· ~ 

altmda kalan (Hoşgör)U tavaıı' ~· 
mU~e do lruwıca zaytat oıııı&JSI 

Dün cezalandır:.131' 
eanaf ve şoförlet ~-1 

Emniyet u.ıtıncı ıubc §U!itl Jll~ 
lo.rı tarnfmdıuı dlln şbhirdC )~ J' 
tefU§ler neUcesinde Fıruza~6-1ef 
san BUlendln fıruıında 125 JtilO 1.J 
ekmek, Ağaho.mam 69 nutn~ııeıJ~ 
taCıınu:ı. fırmıoda 1.;Jrll pasa ~ 
Galataaaray hamamı civarı:ııdB .,.,;ıf 
yotun i§lettiğl aile mutfağın~ ~ 
aız tencereler, KaragilnırUkte ~ 
Çetizun tınnmcli 80 kilo ewılk peıııl" 
bulunm111tur. Bundan btı.§ka ..• ~ i 
Ahnı t, AbdUlvahit, Muhtar. Jillo7'et1" 
duıdaki kasap.arın da nuında ~ıııt 
koyun eU di)e sattrklan görUlııl pıetl 
Ekmekler m:laııdcre edllmlg. ~~ıJP' 
ve ~er 11uç:u1a.r hakkmda 
takibata gcçllmlştır. ef/;~ 
Di~er taraftan, aıtmcr §Ube ı1' tP 

lan, dlln gece yaptıkları tc..t.l~ış ıS 
amda ltınıbalarınr mnskcJCIIl ~ 

i"~ ;;Ü::•• ;M~ 
- ~6f 

Beıikt.aşlı Musta:a Karıını.1~ >' 
nan, Ç.atalcada kalb duru;;Ull tiJilıılıf 
tat etnıJı ve cenıızesl evine ,c ~eti 
Ur. P•ıgUn S!ııa:ıpa,ja cnmlillde ~4 
zr kıJmaıak aile nınkbcreslll" ıı>;r; 
1 ccktir. Hayıra hl.%mcUerile \1 il 

olan rahm .. tlliıln. kendlsinc ~erı>
~r. zavallı ailesine ııabırJal" 

~·* '"' cmmunırn~ gazetesi ro otJ"'" 
elsi Ziya Canalın bir kızı d ıot ~· 
ı;elm.l§tir. l:&vn.ı.ya uzun öıııur 
!eriz. .. ~ 

llOTl:KAtT levazım ı:abltıc ~e' 
§ark balı kumpanyası sabılt ; ,srJ 
.ııillerinden Beylikçi zade ııe~l o:'~ 
Baki Atak vefat etmiştir· O~~ e'd 
buglln öğle Uzcrl Taksim lfe-_,~ 
desi A.srt apa.rtunandan ıcaidI 
aile kabrlıtanına de!ncdltrnl~~ 

ıs ~ 
et 6; 

htedlti do bundan ~1'1ı bir li 

~UılJr .• 

Tan ~~ 
Falih Rı!kı Atayın bugtın!rll et 

gru:etesfnde çıl:an makatcstnl ııl r.t'J' 
••J)\ll> jl 

ınektedir. Falllı Rıfkı .ı\UlY ııı~ 
tandan iyi htlbcrler., mıuııklı bU~~ 
lesinde, Bulgnr~tan tıcaret ıı tcıW~ 
''Bulgaristnnr harp dışında )-.!" 
için hUk~meUn elinden ge!cııl JJl0,? 
c:ığ"r .. hakkmdakl bcye.rıııt.roı ıd" 
ubabıı ederek ezcUmlc diyor ;,. ,46' 

''Sulh ıı:ın çaı~ı.a do\'1\ tıliır 
Um. Mll!etlcrlmJWı \'O eııınlyci #ıııt• 
lcrlıulı.in lı:ıyın ve &ellhnctl b ~rııl" 
llalkanlarcla ~onlşUyeock W fff"" 
m~l>et \"f:Yl' mcııa nct.ıcetıi >~,uı' 
devlcüerlndon hlpblrtnla rncııf .. ~ 
olaıuıu.. Dalkaalar için tek ~tırl'1'"" 
dır: ıre-au&. Bulprl&ian ''" e fil'jc<l 
... ı..AQd r.syrf oldUğa ,-ercı rdf f1 
111 edetıek, lrlf'JVCGt nlrmıd$ !~ t 
rntablleocek lllCV~lor'· 

•J yapaJDD... 
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1 e.a.ııaı flrt!Jt f.- • 

• .nı1ı •:.oe &.. aı.oo .... 1 

• •• ,~ c:: = ·:::: . I 
~bil LH,. t.OO • ---- -·-'--.. /Jasıldı{Jı yt.1. V11t .. ı , u ,,aası 

Almanynm lngiltereye yap. 
makta olduğu hava taııruzunu 
tekrar şiddetlendirdiği son gün
lerde gelen haberlerden anla,aıl
ma.kta.dır. JntiiliZ ajansının tah. 
min ettiği gibi "görünilşe göre 
Hitler §imdi dik:rn.tini ln(;ııtc. 
reye küJ"Şı yapılan taarruz üzeri
ne tek.sif edi~or. Bu ta3.rruz, 
son günlerde şiddetini arttırmış
tır. 9 sontc.c:rinde Münihte söy. 
lediği nutukta H:tıer, denizaltı 
muharebesini şiddetlendirmek 
ta.savvırunda bulunduğunu bil. 
dJrmi~ti. At!antikten alman rnd
yolardn. Bitlerin sözünü tuttuğu 
anla;;ılma ırtadrr. İngiliz zayiatı, 
Almanlar tarafından iHin edilen 
hayali rakamlarla mukayese e
ü :lemiyecek derecede az olmakla 
l---"'5l>er Alınanların lngiltereye 
It-l"fil yapılan deniz harbinde bil. 
tı.ıll gayretlerini sarfettiklcrini 
göstermeğe kafidir. 
Diğer cihett.en hava harbi 

Coventry ve Southampton'a ağır 
darbeler indirmiştir.,, 

Yunan ilerleyişi aynı 
Süratle devam 
Edebilir mi? 

Yunan kıtalannm Elba.san'a 
ioğru ileri harekctkrinin devanı 
~ttiğinden bahseden İngiliz mnt. 
ouatt, muharebenin kar fırtına· 
lan içinde ltalyan Dümdar kuv
vetlerile Yunan ordusu ara.sın. 
da. §iddetle devam ettiğini teba. 
niz ettirmektedir. 

Times garetesinin askeri mu
habiri diyor ki: 

"1ta.Iye. ile Yunanıista.n ara.sır.
da ilk harp ayı geçmi~. Yu. 
nan topraklannd:ı. buhma.n Ita.ı. 
yan kıtaları harp esiridir. Yunan 
kumandanlığı, balangıçta em..s 
taaruzun Selaniğc teveccüh ede
ceğini zannetmişti. Fakat bu 
taarruz, Epir mmta.kasmda ya
pılmıstır. 

Bulgaristanın veya Yugoslav. 
vanm istilası surctiJe yapılacak 
bir taarruz hareketi müstesna 
olmak üzere Görice, Yunanlıla. 
nn cllerir.de bulunduğu i~in ar
tık kara yoliyle Selani~e taar
ruz ihtimali kalmamıştır. Yunan 
ileri hareketinin 2ynı tempoyu 
muhafaza. etmesi ihtimali azdır. 

ttalvanlarm maneviyatı yı. 
kıldığı takdirde bu tempoyu 
muhafaza etmek mümlrün ise de 
şimdive kadar sarsıldtğı mııhalt
kak olan İtalyan maneviyatı 
henüz bu derece boz•ılmamıştır. 
Hezimetlerin b'iylik bir k!!mmı 
temin eden fi.mil, dlişman kıtala. 
rınm üslerile muvasalaln.ııııı ke. 
s n ve bazan bu kıtalan lhulıa
s1ra. eden Yunanlıların mültem_ 
m0 l s0vkülcevş hare!tetJeridir. 
Bir <'ok verlerde ltalvan kıta.lan 
büvlik bir r~"r0tle harp etmicı. 
lcr ve a"lrkbm ölr"'lt derece!':ine 
..,elmeden teslim olm.,....,ı~lardır. 
Itahuı'l 11c-1terlerir.in Aln an as
hı·rl kf'rb.r l""rD'"I""!l.ğa hcr-·i 
olmadT;;y a.si1~ir b1·lunmalda be. 
raber rilha ... ~~ b'r harp planının 
mevcut o1m:ı.,.,~ı cc!nvısile Yu
nnnistaria uğranılan muvnffa
kryetsizlil:ton nıecıt~l değildir. 
Vnz;vcti oldu 'hı P"ihi kavrayan 
Yunall kumt'nda:rılu'Yının ve tak_ 
t ·k mı:>l'ıere~'f"-i a vnrmdıı. cesa_ 
ret l'.'" .. ~0ren Yunan ordularını 
tebrik ('tmek lazln"<3•r .. , 

Sekreter 

Yeni nesriyat 

Yeni Edebi •at 
Yeni Edebiyat gaz•t slnln d!Srdlln· 

:t1 sayısı dit.kate c er cd bi yazılnr 
ıa dolu olarak ve b r ~:ı.yısmdıı. dil.ha 
bUyük bir tel<AmUl g&terer k tnllşn.ı; 

blaka y8zlndea 

Almanya 
çok fena 
vaziyette 
İngilizlere göre 

ablulcanın tesiri yavaş, 
fakat katidir 

Lonıt.ra, 4 (A. \,) - Taymi8 gaı:c
tesl, Dalton (İngiliz 1a§e ne.zın), ta· 
ratmdan söylenilen nutuk hakkmda 
tefsirlerde bulunmakta "e ezcUnıle 
ıı6yle demektedir: 

"Dııltoruı göre Alnıa.nyanuı ışı;ali al 
lmdıı bulunan meınlckeUerdekl petrol 
kauçuk ve bakır stoklan öyle bUy!Uo 
bir yağma.ya uğramıştır kJ Almanya. 
ı;ılmdl altı ay l'\'Velki \•azlyetine veya 
daha fena vaziyete gelmiştir. Alman· 
yaya ve onun ortağına tahmil edilrn 
ablukanın neticesi, ağır gitmekle bera 
ber kaUdlr GörUnUşc göre abluka ge· 
çen harpte oynadığı rol kadar mUes· 
slr olacaktır. 

Dalton, muharebeden sonra dUnya· 
dakl muazzam zenginliklerın faklrli• 
ğl ve f§slzllğl izale ederek yeni bir 
hayat standardı tesis edecek olan yeni 
ekonomi usulUne telmih ederek Am-J• 

rikan milletinin bu yo.pıcr vazifeyi ba· 
§ıırııca.ğı Umldini izhar etml§Ur. 

Avrupa.dan alınan l!on haberlere 
göre, Alman idaresi Jogal altında bu· 
lunan memlekeUeri mcmbalarındı:.n o 
derece mahrum bırakmakta.dır ki 
bu hal İngiliz hükumetini deniJ: aşın 
memleketlerin na7.l iatillsmdan kur
tulduğu zaman kendilerine blriktlril· 
m1,ş olan gıda maddelerinln \'ertleceğl• 
n1 ilAn etmek zarureti karşısmdıı bı• 
ralmu~b:r. 

Leithrossun idaresln<1e bir komite· 
n1n t.eDCkkUlU yağmaya uğrayan vo 
faklrle~en mllloUcr için Umit verici 
bir baberdlr. Komite mUstac:el ibU· 
yaçlardan Hertıin! gönncııınl · blllrse 
Daltonun radyo ile ne~rcdilen meıa· 
jmda zih-redllen dilnya lktısadlyat:ı 

tııa.ninn bnyaU t>ır ynrdımaa bulun.mu~ 
ola<'akl:Ir. 

• Llyon, • (A.A.) - Havıuı. harbi· 
ye nezareti, lsviçrcde ent~me edil· 
mtı olan 20 bin Frıı.ruıız eılrlnln Li· 
yona geleceğine dair erkan haberleri 
tekzip etmiştir. tsviçrcde enterne edil 
mı, olan 30 bin kişinin avdeti için da
ha bazı müzakerelerin lntaç edilmesi 
l!znngclmektedir. 

., Roma, • (A.A.) - Bir Bulgar lk· 
lısat heyeti, Dulgar!Jıtan ile İtalya a.· 
rasmda teati edilen maddelere alt 
l<ontenjanlann mUtckabil lmkAnlar ve 
ihtiyaçlar nlsbetinde tadili hUBUsunda 
mUzakerelerde bulunmak Uzere yakın 

da Romaya gidecektir. 
• Tokyo, 4r (A.A.) - Stefani: Ro· 

manyanm Mançukoyu tanıdığı haber 
verilmektedir. 

• Vautnugton 4 (A.A.) - Burad& 
haber almdığum göre, Fransanm Va· 
§lngton btiyUk elc;lsl Henry Haya son 
48 saat zarfında istifanamesini Vl§I 
hUkQmctlne tevdi etmiştir • 

Görünmiyen Harp: 
B ŞiNCi KOL 

l'a(A.O: 

VLADNılR SABAT 
50 

- Knnun konuşmayor! .. dedim, 
Valeska! ... Kanun üstünde olım ba· 
zı vazifeler konuşuyor! .. 

Vnleska hiddetinden bembeyaz 
kesllmi5, dudakları titreyerek: 

- Peki! .. Ne demf]k i!'ltiyoı~u· 

nuz? •• dedi. 
- Yalnız bir §C) sôyle~riniz! .. O 

\•akit size söz veriyorum!.. Biçare 
Alb:ıy Saranoviç'in sizi tevkü etti· 
ği anı hiç kimseye söylemiyeceğim ! 
Antika. taciri aııi11.ad<"! Luna.siski ile 

ol~n mllnasebctnizi de nleyhınizde 

bir delil olnrak kullaıımıyncnğım !.. 
\'a.r§ovıı müdafaasına ait genel kur 

• may planlarını artık elinize geçire· 
bilmek Umidini de gömmcliıdnlz : •. 
Hürriyctlnizı lnd" C<lemiyccckscn. 

de Bizi idama rnahkiım edecclt dı>lil· 
lcri diva.nıhaı be t 1im et.memeye 

H A B E R - Akşam Postası 
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Bulgar 
hariciye 
nazırının 

nutku 
Bulgar meclisince 

memnuniyetle 
karşılandı 

Bolgarlstam yeni 
nizama uydurmak 

lçlD yapılan 
gayretler ... 

Sofya, 4 (A.A.) - Sabı:nnzlıkla 
beklenilmekte olan hariciye nazın 
Popof'un nutku Sobranyıı tızalaıı 
tarafından memnuniyetle karşılan· 
mıştır. 

Hariciye nazırının nutkundan 
sonra iaşe nazın söz alar;ak, hUkiı· 
metin son za.ınanlal'dn alınış olduğu 
toobirler sayesinde iru)o işlerinin 
temin edilmiş olduğunu beyan eyle· 
miştir. 

Dahiliye nazın Gabrovsk.i, Bulga· 
ristanı yeni fikirlere, yeni cereyan· 
la.ra. ve yeni nizama intibak ettir
mek için hllkf.ımetin sarf etliği gay· 
retleri tebarüz ettirmiştir. 

Bil&ha.re meclis, Kl"alm nutkuna 
verilecek ceva.br aynen kabul et· 
miştir. Bu cevap bl!tün mebuslarm 
huzuruyla yapılacak bir mcraai.m 
C!'nasmda. Krala takdim edilecek· 
tir. 

~"UTKUN UIZE 1'AALL'CK EDE..'° 
KISMININ KET.Si 

Sofya, ·1 ( A.A.) - Bu lgıır nja.n • 
sı bildiriyor: 
hariciye nazırr Popofun nutkun· 
da Türkiye ha.kkındakl kısının met· 
nl aynen 5udur: 
"Komşumuz Türkiye ile mUna· 

sebetlerimiz iki memleket arn.smda 
mı:>vcut dostluk. bitaraflık, uzlaşma 
ve hak~ muahodclcrl zihniyeti 
dahilinde devam ve inki§af ebncık· 
tedir. Bumda ~ lıaüpler tara· 
fmclım tebarüz ettirlldiği gibi TUrk 
matbuatında ekseriya, iyi k~u· 
luk münasebetlerimizi gölgeliyebi· 
lecek mahiyette yazılar çıktığı 
doğrudur. Fakat, iki btııriimct ara· 
smdaki münasebetlerin karfılıklJ 
bUrmetc- \'e dostluğa. dayandığını 
söylemt"kle yo.lnız Bulgar hüküıne· 
tinin fikrini ü'ade etmediğimi sanr 
yorum. Türk Traltya.ıımdaki askeri 
ham-l.ıklar hak.kmda, Türk hUkQ· 
meti, bunların yalnız tedafüi mahi
yette olduğunu bile birçok defa ~· 
min etmiştir. Son zamanlarda yeni· 
den bu tat'Zda teminat aldık ve 
gunda.n katiyen em1n1z ki a.ramızda • 
ki iyi komşuluk münasebetleri in· 
k.işaf etmekte ve kuvvetlenmekte 
C:evam edecektir." 

izmıte kar 1•ftdı 
tmılt, f (A.A.) - lkl gUndenbert 

devam eden soğuk dalgaamı müteakip 
memmin tık kan Keltepe ve civarda
ki yüksekliklere yağmf§b:r. 

muvafakat edebilirim! .• 

Ne sorsam in.kir edeceğinizi bili 
yorum! •. Onun için sizi asla i11ti~r 

vap etmek teşebbüsünde de bulun· 
mıyacağım! .. Yalnız, tek bir !fe) 
hakkm<ia sizden evet, veya hayır, 
cevııbnu almak istiyorum! .. 

V alesknnm gözleri vahşi bfr iıı· 

tihza ile yanınıya başlamışlardı. 
Kurumuş kalın dudaklarını bük· 

tU ... 
Son derece gizli bir gıHU.5le gUIU· 

yordu. 
Benim yüzün" bakarak ce\'ap 

beklediğimi pekalA görmekteydi. 
Fakıı.t 1lhninden kimbilir ne şe~~ 

lanetler geçirmekteydi ki bir mUd· 

det cevap vermedi. 
~onrn gnyet müstehzi biı tnv1r 

la: 
- Fakat •. dedi. Daha l']iındı \"Pr 

diğinlz sözlerden bir ta.nesin" ihn· 
net ettiğinizin farkında mısını7.? .. 

- NP gibi? 
- Beni fstiç,•a.p niyetinde olma· 

dığını.,.1 öyl('mlyor mu; chınuz? 
- E\'et ! Bövle bir nİ\'l'tte deği· 

llm! .. 
Valeeka net, sinirli bir g!ilU•ie 

gllldU: 

Londrada 
bombardımanların 

tahribatı 
Askeri hedeflerden 

ziyade sivillerin 
ikametgahlarında .. 

f,oudrn, 4 (A.A.) - Daily Ex· 
press gazetesi tarafmdan neşredi
len bir makale, Londrada yapılan 
tahribat hakkında bir fikir vermek" 
tedir. Bu §ahirde hasara uğranır 
yan bir tek mahalle ka.lmamıştu-. 
:M.akale<ic şöyle denilmektedir: 

Gen.iş mikyasta yapı1ml3 bir Lou· 
dnı. haritam gördüm. Hıuıara uğra· 
yan noktalar, haritada iğnelerle i· 
uaret edilmiştir. Dokların ve de· 
pollı.rın bulunduğu Taymis civarın· 
da §.iddctli bombardmıanla.r oldu· 
ğuna dair deliller mevcuttur. 

Şehrin diğer kmmnıda muntazam 
fasılalarla bombalar dil.şmüştilr. 
Btmlann askeri olnuyan hedeflere 
atılması, sivil ahaliyi tedhiş etmek 
kasdini göstermektedir. Fakat e· 
lektrik santralleri ve köprüler gıöi 
mühim hedefler, ibomba.rdunan tay
yareleri tarafından atolayca. görün· 
melcri imkanı mevcut olma.sına 
rağmen hasara uğramamıştır. Lon
dradaJı:i hedeflere isabet kaydet • 
mek imkünsızlığı karşısında Alman· 
lnrm diğer mrntaknlarda. askeri he· 
deflerc isabetler kaydettiklerine 
dair verdikleri haberlere inanmaJc 
milşkilldUr. 

E\"\'ELIU GECE YAPILAN 
HVCU1ılLAR 

Londm, 4 (A.A.) - Hava ve 
dahill em.niyet nczaretlerlnln teb· 
liği: 

Snlıyr ÇaJ'§ambaya bağllyan ge· 
ce zarfmda. düşman Londraya ve 
merkezi tngiltereye hticum etmiş 
vo bu mıntakalnrla sa:hil arasında. 
yclı:dlğerlndcn uzak mesııfclerdo 
bulunan muhtelif noktnlar üzerine 
de bombalar atmı.ştlr. Hücumlar 
bUyük mikyaslarda olmayıp az de· 
vam et.mi§tir. Saat 22 den az sonra 
akinlara·niha·yet veıilmi~tlr. 

Ölll ve yaralı adedi azcın.. Jılerke· 
zt lngilterede çıkan bau ya.Dgniiar 
önlenmiştir. Londra mmtakasmda 
hJç bir btiyUk }"a.tlgm zuhur etme· 
diği gibi mUhJm biç bir hedef de 
hasara. uğramamıştır. ' 

Alman tayyareleri 
Holandayı 

bombardıman 
ediyorlarmış 

Sonra da kababaU 
laglllzlerla tlstlne 

atıyorlarmıı ı 
Londra, 4 (A.A.) - Radlo oran· 

ge, Holanda hilkfunetlnln himaye· 
sinde tertip ettiği bir prog'l'amda 
evvelki gece bazı .Alman ZMt.odla· 
rmdan bah.setmiştlr. 

Radyoya göre Almnnlar açık ve 
milda.fe.asrz Holanda. şehirlerini 
bombalamakta ve bunu lngilJz pi· 
lotıanna atfetmektedirler. 

Radio, şöyle demektedir: 

1 

- Fakat, aynı zamanda dn evet 
veya hayır, cevabını istiyorum, di' 
yorsunuz !.. Ben bu cevabı kabul et· 
mckle fikrinizdc beni jtJıam et· 
liğiniz cUrmll kabul etıniD olmaz 
mıyım? •• GUzcl itiraf ettirmeyi bili· 

yorsunm! .. 
Valcskanın bu cevabı krı.rşısmda 

hayli sarsıldım. Fakat sesimi daha 
mUlayimlcştirerck: 

- Hayır! •. dedim. Yanlış anla· 
mayınız! .. Sizin hakkınızdaki itham 
lnro ail tek bir kelime b:ı.hie mev· 
zuu değildir!.. Bunlardnn ba.heedP.' 

cek değilim! .. 
- Ohalde neden bahsedeceksl· 

niz? .. 
- Hntırlıyor muswıuz.? .. Dimit· 

1-0\•iç köyündeki köy papazı Andrcn 
nm 1 ombnyla öldürUldiiğünli ? .. 

Evet.. . 
- O gün, sizin )akın dostunu:ı 

olan Kirlçkı scrııem bir hnlde tu· 

tulmuş, sonra tekrar kaçmıştı .. 

- F.vet .. 
- Jqte ııormalt iSll diğim nokln 

burnctndır" .. Yalnız hana hakikati 
söylersenız, size, haya tınız jçin bir 
tehlike olmıyncağma şerefim Uzcri· 
ne söz vermiye hazırını! .• 

Gününe Göre 
mr.ırıııııllillllilllııımıııııemı~mıı::.ııımııııımr.ıa 

GENERAL 
DE OAULLE'I 
M VSTAl{İJ, Fm.nsı:.& ajan ı hil· 

diriyor: Kwn:ı.nda. et:tfğin 

kun-etler SS bln nskcrl, J 000 tay 
yarecl'i, 20 harıı gemisini \e 60 ti· 
enret npurunu buhnu~. 8 - 10 mJI· 
yonluk koca Fransız ordusundan 
yalnız 3.'> bin a.ı;kerl.. J."almt garp 
c.-epbosindc mllyonlann göremediği 
ı~ı, en bu binlerle ~örccel.sin. Da· 
1'ar'da karaya ayıık ba<;,Q,Q)niiın. Fa· 
kat yarın §an 'e ı:erefle Parise gi· 
rcocksln. Fransn: ordusunun kahra· 
manhk an'a.ne-;lnl Ye Ur renkli bay-

E :jt.Nl iyi cçmdk, ısadooe er 
keklerin hakkı değil, mıa

ruı da yerden göğe kadar hakkıdır. 
Fakat kuJar bu sarih hıı.klannı pek 
nadir olarak kullanırlar. Kendi 
lreylflerine bırakılıl'sa - ki u· 
manlarda denildiği gibi, ya dnvuJ· 
cnya, ya. zunı.ıı.cıya \'Snnazlaısa 
da - tatlı dlle pek kolay aldanır 
lar. Onun için damadı l~i seçmek, 
kızm annesine ve bnba.<Jma ,-adfe 
olur. 
Damadınız olmasını istcdlğhıiz 

dcllkanlıyı, mesela; deniz hamıunm· 
da göreblldi[,•inden ne knda.r iyi! ... 
Kı,. hamamlarında göbek taşmm ü· 
zerinde ekmek ka.dsyifi ile tm5u 
yemek hilii. Adet olstı.ydı, söz ·es· 
mellen önce böyle blr ziyafet v<',r· 
menirl bwlyc ederdim. Şimdi bu· 
ıın. imkfın olnındığmdnn damadmr 
zm iyi ~uk babası ,.c kuroc.-ağı 
ym anm llMlSUt olmasını h.tcrscıllz, 
söz h:esme)1 deniz banyolan me,
slmfoo kndnr uzatm.ı:uın daha i~ 
olur. 

Tam el'.kek ,·ürudunun anı, itil" 
IHıss:I. göğı ünde, kıllı olnuıktır, SJr 
tında iki kUrcğinln üzerinde de öyle 
olursa daha. iyi •• Fakat kıllar pek 
uzwı olmamalı, pek de yuınopa.k 
değil_. Bir 'kolayına g('ltf.rlp de kr 
im çabuk koprhadı,"lnı tc&übo ede· 
bllln;entz, ne kadar güç koparsa o 
kad,ar makbul .• 

Fakat., dl\Jllat olacak delikanlı· 
nm \ilctıdonu görebilmek, tecrübe 

rağmın hn.ysi)etbıi enin amıln ' 
•ayretin lrurtaı"acak. Alnı yerle 
sürünen F.nın u a~...-om başnıı 
nin ellerin kaldınp yükseltecek. J 
\al \"C nınstrotion mecmuası nıli, 
t4'sna, bUttin Fransız mllletlnJ 
ınaılderen değil c de, nınne 
ı;enln arknnda olduğuna. s\l 
be mi '-ıı.r! _ Pu.ri S-Oka 
lannıln, senin i"!llline telmih ol<iU 
diye, lkl lüstik bnston ta l)Ip (la 
a ! .. ) nvazclerinl yüksclt.~n gen 

ler cezaya ~aıı>ıfllılar: Sen bfle, bı 
giln (haini vntnn) damgMım s 
yorsun. Ya.nn, b:ı ta M~l J•cte 
olduğu halde, seni bUtUn 1Fnınsı 

lmrtnncı, dil·e nlkı lıyıscal• ı .. 
Bunu yalnız Fnı.nsa değil, hurr 

yet nsığı her millet bf>ldiyor. 
KU'11T 

etmek tubli pell güs; 1 • Hcndlsl fa 
kına ''3.rll'S8, canı titkılınsso bili 
crk<falertrı görücüye ~kma.sı hl 
bir \'ılkit fidct olnındığmdan, 

ınr. 

Şu hald<-', onun yilllinü \e açlı 
nnı tetkik etmek lmlır. Delikan 
bütün tnıslı olsa d:ı., ~'Ü!üne yı 

km dan bakmak gil~ olmaz; pek lıl 
sc saknlm mıı.kbul ol:umyncağn: 
hadım:ı.ğnwınm sakalı hiç çılam 
lll!lSı gösterir ••• 

Saçlara dikkat ederseniz: Pek ı. 
sa, telleri pek kunı ,.e seyrel< oluı 
e.a o saçlann salıibinc kızının ,·eı 

ınode.n önoo rok düşlinmelisiııiz. 
Biraz kınrcık, ince, ıı rl. ı, ' 

uzun saçlı erkek makbul. Fnl.a 
~lan .,ık ılt 'lu:~tırebllir de dalını 

kısa görlinUr. O zrunan ilti lıaft 
tiOnra bir daha tctkil\ edeı'l>ini1. 

Saı:Jar çabuk tıztuDı sa. i i <1 • 
mok ••• Saı;lar b:ısın ortn mılı n d: 
gelmiş olursa hiç :r.:ır:ıra ~ol.. Ut ıı, 
nkslne, fııknt. ynnwm, ~lmklnrd:ıı 
döl..illmUs olmnmnsma pek eh m 
mlyct 'ermeli iniz, cUnkü bu h 
90"JC defa bulıısm hn tnhğın m<'shu 
bir nliunetidlr. 

çlar dökülmerni olursa, nl 
tla.ki \"tizi '('tlerinr. ı;ok dikkat etın 
li iniz. Erkek 6llÇl alnın üzerir. 
doğru tamıun, alnın iki tarafınd: 
ba5ın nrknsmn doğnı ~ıh olur ' 
bu o.çıklıl• ne kadar ilrrlye ~ilmi 
olOJ'Sa o kadar Jyt •• Alın Ü7.C'rind 
tekmil kalan saç lmdııılı •ıı mnh.,ıı 
tnr ... 

Sese her \'a1dt dikkat edcblllNıi 
nlz: Erkek "esinin <mnı kalrn ol 
maktır. lladımağn.lannm 6CSi, bilir 

1n siniz, ince olur. 
''Eğer Almanlar, hakikaten • Blr de, drunadmız olacak deUlmn 

gillz tayyarelerinin her zamnn has" lrnm ı;önlil daldan dala. konar cin!! 
tahanelcrf, kiliseleri ve meskenleri t.cn olm:ımnsnm ç-0k dikkat etmeli 
bombardıman eitı'lı:lcrine inansa~,.. slıılz. Öyle ol:mlnr ka<lınların gön 
dr, askeri hedefleri !kendilerine yv: liinü :tlm:ı.smı dnha İJi bilirler ' 
km yerlerde :tesis etmekten çeki· ı.endllcrlnl peh çabuk se' < :rirler 
nirlerdi. Fakat ıhaldkatte Almnnlar Fakat bir erkek gonlünün d lwu 

=~~~= :=~ln ~ dala konması, :r.aıınedlldiğinin abi 
--ı:o ne delıilct eder. Sadece aile 

pilotıımnm bombardıman ctmiyc - deti balmnmdan değil, ~cok habe.8 
:::~.~ildikleri yerlere naklet· olmak bakımından d i~i erkek yal 

nız bir clalda knlır. 
Radio, askeri hedeflere taan-uz Çabuk C\'lcnmfyen erkekler dı 

edildiği r.a.man projektörler ve iba· - dikknt cderseıılz - gönlilW 
va bataryalıırının fa.nliyette 1bulun· böyle daldan dala konanlartlrr: A 
madığmı işaret etmekte, bu ise, rarlar, anufar: faknt ilendi c:rinı 
Holandn efkirmı İngiliz tayyareleri de,·aınlı ~ olacak kndıru bulamaı 
aleyhine tahrik etmek için Alman· ı ıar. Çiln'kü C\'lenmck için tsblııf:t"1 
lann oynadığı oyunu sarahaten omlr olma.mı b.rdrr ••. 
göstermektedir. G. A. 

Vale8ka birdenbire dolan 8lmsi· 

yah g<5zleriyle gözlerimin içine, 
sanki ruhumu görmlye çalışıyor gi· 

bi mütbi,, bir bakışla baktı. 
Samimi olduğuma kanaat getire· 

bilmiş olacak ki: 
- Peki,. dedi. Benim bu kadar 

sinlrlerlmi bo§andırdıktruı ve mc· 
rnk.mu tahrik et tikten ~rn sayıc· 

)iniz!.. 
- Tamam, Valeska !.. Sonnak 

istediğim ve henüz halledemediğim 
cihet şudur: 

O gUn B.şığınu.... Affedersiniz. .• 
Yakın dOBtunuz Kriçki)i başına an· 
sızın bir darbe indirerek o ha.le ko· 
yan siz miydiniz': .. 

Valeeknnın yfö:U birdenbirı> eon 
dcr~ce clddileştı: 

-Evet! •. 

-Tamnm! .. Teşekkür ederim! .• 
Peıki.. Bunu niçin yaptmız ? .. 

- Gayet basit... Kiriçk.iye id· 
detli bir ~cvgim vnrdır! .. Onun bu 
takipte hayalının tehlikeye gire· 
cr>ğindcn kol"kuyorum!.. Kendisini 
gizlice takip ettlın! •• Ve her zaman 
yanımda bulundurduğum meşinle 

sarılı kUçük blr demir topuıu - k1 
hani şu hınıızlıı.r ıslzcc adam bayılt· 

malt için kullanırlar - r.rltnam 
dan ~ına vurdum .. Nitekim, b ı 

yüzden, onun takip etmekte oldu~ 
adamlar çoktan kayboldular" .. 

- Demek sebep bu! .. 
-Tamamlylc! .• Daha doğruım 

Sebep hakkında beni lstlçvap etmi 
yeceğinize :llÖz verdiniz! ... Ne der 
sem kabul ctmiye mecbursunuz! .. 

- Peki ... Fakat size bu vnzife) 
Novonılt tedhiş cemiyeti mi ve 
ınişti ? .• 

Valeska hayretl yüzlime bakı 
yordu. 

- Asla! Ben böyle bir cem.ıv 
t.anmııyorum ! .. 

Dedi. 

Sonra .başını IU!:lbiyetle arkalı 

doğru atıp yüzüme }"lrtıcı gözleri' 
kıknrak illve etti: 

- Hem ... Bir dakika geçti z.,n 
ncderlm! ... 

- Hakkınız var, Va.leska! .. A 
ma, doğru cevap vermeniz de ) 
güne şarttı! .. Bu !)arta riayet 
mediniz? .. 

- Nasıl teliikki ederain1%! •• 
- Va.leska.! .. ~rl!Yonw Jd ile 

nı mf'rus etmey'~ kurşuna mztlmh 

tel'cilı t'dh "':-rı-ır.ın:' .. (Devan.ı 1 
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illi Şefin miil
igelilere hitabesi 

(Baş tarafı l i.~dde) 

k seçkin çeva.t. eskl mezunlar, o 
profe.sörleri ve talebe h!t.!&tr bu· 

BSK1 :\IEZUNUN SöZl..P.:Rt \ 'E 

SON S~"JF TALEilEStNtN 
NUTKU 

rene talebenin okudllğu lstiklal 
mr mtitca.Jdp Direlctör .iLmin Flrı· 
· btr httabasile ba.şlanmı§tır. 
Eriştr;il bu hıtabesınde M'iUı 

n müesseseye karşı gö.!terdikleı'i 
sek ve kıymetli ala.kay& !llinnet!e
ıı.rzo; leıniç, Mülkiyenin eaki ve yeui 
ımlan ara.sında mukayese yapmr!I 
1r :ıneslekt mektepten beklt:!ncn 
!ere tııaret edere~, ilk mülkiye 

unundan bugünkü. sıyo.sal bilgi
okulu talebesiııo lcadar, bu mUııs· 

en yetişenlerin halka hizmeti şi· 
dinmlş olduklanru tebıı.rtiz ettir· 
·r. 

ircktöru takiben, okulun en e"ki 
unlarmdan Ot'du ı.feb'usu Ahrnet 
n Tokgöz ki.irstıye gelerek heye· 

lı bir scsl:ı duygularını ifade ve 
kıymet~ri hatrralarrnı nakle~· 

tir. En eski mezUDdan sonra, mek
n son .sınıf talebesinden İsmail 
sal arkadaı:ıları namına gUzel ve 
ecanlı bir nutukla. büyükleri tev· 
ve tebcil ederek söz!erlni şöyle 

rmiştir: 
.... Bu toplantımıza şereilerin en 
ıetlisini bah;,eden yüce huzuru· 

do., biz, bugünkü Siyasal Bilgiler 
ltı talebesinin de bizden öncekiler 
, ıratıın \'e millet kaygısını: ve o 

Jıı o milletin neca.t, itih1, ve tıe
etini k!fil blricik vasıta olan cum· 
iyeli hayatımızda tek gaye tam· 
ıı.k o uğurda icabederse nefisleri
. seve seve feda edeceğimize and· 
o ruz. 

·siz en büyüğümüzden örnek, ışık 
hız alarak, milli birliğin koruyucu 
J;:uı.·vet verici çer~ve."I iÇindfil hıtl· 
refahına, yurdun lstikli.line ve 

Un bir medeniyetin durmadan in
afma çalışmak, yüksek idealimiz· 

Bunun, teJ;:zip edilemez bir hıı.ki· 
olduğuna itimat buyurmanızı !ç
$:'elen gelen saygı ve sevgilerimiz· 

dıleriı: ... 
REİSiCL":\IHU RUMUZ UN 

l:ItTABF-LERl 
u genç taıo.~ye hassaten iltifat 

'tlran llıfillt Şef, Okula ka!1't bl'sle· 
leri teveccllhUn yeni ve pek kry
tıı bir ni.§anesl olmak üzere, l~tfen 
sllye gelerek aşağıdaki sözlerle 
beye iltifat ve kendilerini ir;ıad 

1lrmuşlardır. 
!eisicuınburumuz demişlerdir ki: 

Arkadaşl:ır, 

lya..o;al Bilgiler Okulu memleketi· 
in ıdare haya.tına her sene seçme 

• \'lar yetiştiren en kıymetli mU~s· 
lerimiZden biridir. 
lğ'er btiyül< ilim mli"sseselerimlz 

.. un verirken vetahsiJlerlni bi· 
nleri bayata çıkarırken onla
serbest mesleklerde de çalı.şnak 
n\nlarını veriyor. Fak&t bu mues· 
yi bitirip çıkanlar, d:ı.h:ı. ille gUn

nde kendilerini ele 'Yete vakfetmek 
ariyle işe brışlı: ~ r1:ır. Serbest ha· 
1 en zayıf ihtimRl olarak göz ö· 
de tutuyorlar. ömilrlerini millet 
metıne lı."lğtşlıyorlnr. Memlekete 
dair olmayı maksatlarına. ı"ygun 
uyorlar. Bo.şlıc:ı resmi idare ına-
:ıızmMt ic:inde va-;ife altyorlıı.r. Bu 
um.dan bu müessesenin hususi· 
, Ye kendisine mahsu'l ı;cref ve 
lyazı vardır-. 
\rkadaşl:ır, 

Uyi11< hlr millı>tin • hizmeline gir· 
k tizeresiniz. Bu milleti an'ane ola
' alle o1arak sevmekten de.hı faz· 
temiz bir ~klıı hissetmelisinlZ. l· 

·e hayatında, ikttsat ve maliye sa
mda ve her sahada, milletimizle 
ıas etliğiniz zamım onun kuılret 
isteklerini yakmdan göreceksini.7.. 
ze bu müesı:ıescde mtimkUn oldu· 
lmdar kuvvetli bilgi vermeye ç:ı.· 
yonız. I<abul etmeli.siniz. Size bu· 
a mUmkün olduğu kad:ı.r engin u· 
I:ı.r açmny:l. çalışıyoruz. Zira ha· 
ta çok geni~ bir bılgiye ihtiyacı· 
. \'ardrr. Ancak bütün bun!ar, bun· 
1 sonraki tetkik ve çalışmalarımız 
1 anahtar mahiyetindedir. 
demleketln idare hayatmd:ı. mille· 
izin temas edeceğiniz l4leri pek 
tur. Memleket mevzularının hep-

.. tıı.allClk . den bilgileri, size bura· 
en ince teferruatına kadar vermek 
birimiz.in iddiası değildir. Bu. si· 
ihtiyaçlar karşısmda. te~a.dü! ede
n!z mevzuları öğt'enmek ve tanı· 

için göstcrecl'~lniz gnyrl'te biriı,· 
d"recede bağlıdır. 
\ rkada.şlar, 
~U mevzua tl"m3.!'! eılişimin SC'bebi. 
!ur: Müesseseyi bılirmekle ilmin 
mcdiğlnl, a:-ıcalt lJ.zım ohn bılgile-
lde etmelt için bunların size anah· 
olarak nrılcliğini göstermektır. 

llyede, iktı.satt:ı., idaredP, siyaııPttc 
ın esas rolUnUz, aldı!!;ınız vazifeyi, 
duğunuz çarkı en iyi şekilde işlet· 
k dejtildlr. Bundan daha fazla ola· 
, yeni ihtiyaçları önleyecek ve 

tmleketl ilerletecel{ tedbirleri bulup 
ıbik etmeniz, asıl vazifeniz ol::ıcnk· 
ı MUtcm:ıdiycn araştırmayı isteyen 
l mesleğe gireceksiniz. Ru memle· 

te teşlcililtçı, kurucu ve bulucu bir 
1 leği ııeçtiğ!nt i ilk günden hatır
ı ınız. Kuruculuk ve buluculuğu yal· 
l zeka. yapa.mo.z. Bunlar, bUyük 
ı yasta bil~iye, tetkike, ve tecrübe-
lhtıyaç gösterir. Onun için öğren

§ <>rinlz çok kıymetlidır. F'akat öğ· 
tı ceklerinlz, geniş mikyasta önü· 
lt..de :ıc;;ıktır. Bn açıt,ı, vazlfe başm-

l çal~ınn.lannızla kspayacaksrnız. 
~rka.dn.şlar, 

b le:nuriyet hJı.ya.tında. nP.fslııize iti· 
dınrz, illt günden itibaren esaslı 
vasfınız olmalıdır. İyi öğrenmek 
6ğrendlğinizl emniyetle tatbik et· 
k ru1ı haletl, size hakim olmalıdır. 
fsinize ltimıı.dınrzln bu . ..tiyledif:lm 

nuz. Amirlerıniz size her zaman iyi 
yol gö.ııterecekler ve iyi muamele ede· 
ceklerdir. Aınirlerınlzden ivı muamele 
görmeye emniyetle bakıniz. Fakat, 
hayatta, biliniz ki, hazmı gtiç olan 
muam~le, iyi muameledir. 

Bir insanı .sert idare etmek kolay
dır, teveccilll gören memurun müte· 
madiyen iyi muameleye hak ka7.an· 
masr çok gtlçtUr. Teveccüh ve iyi 
muamele k:ı."l;!ısında insan, kendini 
kaybetmemelidir. Bu da, Herlemek ve 
muvaffak olmak için başlıca ii.mildlr. 

Demek isUy ;r·um ki, kendi nefR~rıi
ze olan ltiml4.(l.ınızla a.mirlerinizi size 
kolaylık göatermeye teşYik etmek, 
sizin elinizdedir. Kendinize inancınız 
hiç .sarsılmamalıdır. En sert, sizden 
çok yajlt muhill<ırde bile layik olciu· 
ğumız mevkii tutabilmenin şartı, net· 
sinıze htirmetini:ı:dir. Nefse hUrmet, 
terbiyesi yerinde ve temiz ahlaklı o
lan kims~lere en yaşlı ve en çetin bir 
muhit içinde bile en sayılan bir mev· 
kli kazandırır. 

A rk:ı.daşlar, 
Sizi, bur:ıya, Siyasal Bilgiler Oku· 

!una gırmeye karar verdiğiniz andan 
itlbaren, millete hizmeti yUreklerinl2e 
yerleştirmiş olarak kabul ediyoruz. 
Sizin, gösterişli vaziyetleri düşün
mekten ziyade kendi vicdanmızr tat· 
min edecek surette millete hizmet e 
deceğinize kani bulunuyoruz. 

Tür!.;: milleti içinden yetlşiyorsunuz. 
Türk milleti, idare lıayatmızda göre
ceksirılz ki, tasavvur edemiyeceğiniz 
kadar ince gtkUşlUdür, gUç bçıtenir 
ve kusur arar değildir. Elverir ki, va· 
zifcde buluna.nlarm cddi ve idealle 
çalıştıklarına kaı:i olsun. 

Arkadaşlar, 
Size eski zamanların bu memleke· 

te bıraktığ'ı bir çok fena huylardan 
bahaetmiycee;tim. Eski kusurlar, 
·Cumhuriyet ailesind-0 unutulmuştur. 
Doğruluğu, artık aramıada ba..,ltca bir 
n:ıeziyet saymıyacak kadar ileriyiz. 
lyi vasıflar dediğim zrun:ıı:ı, ileri ve 
istikbali açık Türkiyenin i.'!todiği yük
Sfilk \'asıfları anlıyorum. Onlara ken· 
din.izi haı:ırlamalısmı:z, bunu i.stl~•oruz. 

Sizin bu müesse.!ll!dc.n yetişen geç· 
mişleriniz, bu memlekette iyi nam bı
rakacak şekilde çalışınıılardır. Şan 
ve şeref kazanmışlardır. Sizin de bu 
bakımdan an'ane olarak, onlara ve 
içinde bulundutunuz m\luseseye borç· 
larmız vardtr. Sizin hayatmızı takip 
eoderkt-n ekseriyetle lntlbaım o dur ki, 
boradan yeni yetişen arkadru;lar, bi· 
7~, istikbal için daha fazla Umit ve
recek vaziyettedirler. Sizi, bu mtillle· 
ketin istikbaline, .. ııl~lyetle yüksek 
insani ve vatanperver vasrtlariyle hl· 
kim olmağa hak kazanmış birinci de
recede Umit verici unsurlar olıı.rak 
JQrşılıyoruz. Sizin mıtvaffakiyetmiz, 
millete geniş ölçüde hizmettir. Si7.clen 
çok hizmet bekliyoruz. Temiz hl.zmet· 
ler göreceğinize emin bııhınııyonım. 

Millet!C'rin çok m UcadPlccive <;ı-ık 
yırtıcı olduklan bir zam:ında. yeni 
Ttlrkiyenin, yüksek, parlA k Tlirkiye
nin i.stikba.llnc hükmcLır I' üzere ye· 
üşecek arknda~lar · .;ı, biıytik hizmet· 
ler ve çok yUk<ıek va<ııflar heklediA"i· 
mizt t<>krar ederim. Bu vaıınflar sizde 
vardır. Ka •ınızda. vardır. Zira bizim 
milletimiz, milletlerin en bilyUğU, en 
şereflisidir ... 

Hazır bulunanl::ı.rın coşkun ve ~u
rekli alkışlariyle karşılanan, Milli Şe· 
ilmizin bu beliğ hitabelerinden sonra. 
davelliler okulun iç avlusunda hazır
lanıın bti!ede izaz edilmişlerdir. 

Bu ııırada muhterem Cumhurreisi, 
clırektörlük odasındR. i:;tirahatıe mek· 
tei' hakkırula izahat almışlar, tedris 
lwyetine ve talebeye yeniden iltifat 
etmişler ve geç va kit, talebenin içten 
kÖpan hararetli alkışları arasında o· 
!l:ııldan ayrılmışlardır. 

Slyab ka!ıt satışı 
(IJa..~ brnfr 1 nciclc) 

lunıoadığı anlaşıldığı için, iki gün 
evvel Sümerbank Basın Koopcra· 
tüiyle temasa geçmiı:ı ve bunların 
geniş .mikyasta satışını temine ça· 
IışmIŞtr. Esas itibariyle banka ile 
anl~n kooperatif, siyah kağıtları 
sattırmak Ü7~re dün, kitapçılara 

tevziat yapmıştır. Fakat, tamam 
satış halinde bir i:htilli ba.şgöster· 
rıı.Urtir. Gazetelerde bu kağıtlann 
kilo ile satıla.cağı yazıldığı için her· 
kes kilo ile almak istem.iş, lakin 
kitapçılarda kağıtları ta:"i.acak 
kantar, tel'azi bulunmadı~ \: dan, 
birçok kitapçılar sahşa nil1ayet \"er 

mek zaruretinde kalmışlardır. Çün· 
kil bunlar, bu kağıtların metı:-e ile 
satılmasını daha uygun bulmuşlar 
ve kilonun kaç metre kağıda teka· 
bili 0deceği noktasının te.c;bfüni is· 
temişlcrdir. I~oopr>r~tif, Sümerban· 
km ticaret şefiyle temasa g€'çmiş 
ve bunların metre Ye pal'ça h~a· 
biylf' satılma.'>mm yollarrnr aramış· 
trı:-. Neticede Basın l{oop<'ratifi, 
kağıtların metre ile satılmasına ka· 
raı:- vermiş ve fiyatlarını teı:ıbit et· 
mi~tir. 

Verikn karara göre 110 Mntim 
genişliğinde bobinlerden k(>S:lN:ek 
siyah kağltlarm metresi 8 buçuk 
kuruı.;tan; 220 santimliğinin metre· 
si 17 kuruşa fabı:-ikada kesilmiş 

90 X 130 boyunda tabakalar halin· 
deki kağıtlar da 9 kuruştan snttla· 
caktır. 

Vakrt mÜE'SS<'sesi İstanbulluların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
dün gece h:1.7,1rlığm1 yapmış \'e hu 
AAbahtan itibaren Ankara cadde· 
!Oinde Vakrt Yurdunda. Vakrt Kü· 
tuphAnf"~inclc yukıı.rıda.ki şartlar 

Kilo 

Romangada 
Halkın silahları 

toplanıyor 
Demir muhafızlar da 

silahlarını teslim 
edecekler 

Pr. Yorganın 
katll!erı idam 

edtıdi 
BilkreJ, 11 (A.A.) - Havas : 
Hükfunet neşrettiği bir be

ya.noo.me ile halkı, üç gün zar_ 
fında silahlarını teslim etmeğe 
davet etmiştir. Bu emirname 
hila.fma hareket edenler 6 ·ay ha_ 
pisten beş sene ağır rezaya ka. 
dar tecziye edilecek \·e bunların 
ayrıca malları da müsadere o
lru.nacaktır. Lejyonerlerin şefi 
Horia Sima, bu emirnamenin de
mir muhafızlar da dahil olmak 
ümre bütün Romenlere ~amil 
lb-ulurduğunu beyan etmiştir. 

Son günlerde cereyan eden 
hadiselere sebebiyet veren birc;ok 
!kimseler tevkif edilmistir. Pr. 
Yorga ile Magreanu'nun katille
ri idam edilmiştir. !dam edilen
ler meyanında Pluesti polis mü
dürü de bulunmakta.dır. 

Parıs • Berlln 
mihveri mi? 

(Ba5 tarafr 1 iııci<le) 
lar, sureti umuıniyede iyi haber a· 
lan mahfellerden muhtelif şekiller· 
de tefsir edilmektedir. Söylendiği· 
ne göre Yunan macerasmdanbcri 
H.itleı-, Musoliniden memnun değil· 
dir ve onu pek emin olmıyan bir 
ortak telakki etmektedir. 

Hitler, mümkün olduğu takdirde 
Laval'e doğru dönecektir. Çünkü 
Akdenizdeki Fransız filosuyla Fran 
sız üslerinin !ngil tereye karşı açı
lan harpte ltalyadan daha müessir 
olacağı kanaatindedir. 

Petcn ise Fransaya yapılan tek· 
lifler ne kadar müsait olursa olsun 
bir Bertin · Pari.s mihveri kurulma
sı taraftarı değildir. 

Bu şayialar, 1talyadan gelen bazı 
~imselerin verilikleri haber ile tc· 
eyyüt etmektedir. Bunlar, ltalya· 
nnı Bı:-enner g~ic:lindeki hududunu 
takviye rt,.,ıPkle meş&W olduğunu 
bildirme'.· · rlr." 

Yanan harbi 
(Ila~ tarafı 1 incide) 

nan 17 ltalyan tayyaresi tahrip edil· 
miştir. 

Al'ASARANDA D()Ş.:\IEK ÜZEHK .. 

Atlna, ·1 (A.A.) - Atina rad
yosunun haber verdiğine göre Yu
nan ordusu Ayasarandaya iki kilo· 
metre kadar yaklaşmış bulunmak
tadır. Aynı rad~·o, merkezi mmta· 
kada, kilit vazi.ft>sini ı:;-örmekte o
lan Ergiri şehrinin şark kısmına 
hakim bulunan iki mühim tepenin 
de Yunanlıların eline g~miı; bu· 
lunduğunu haber vermektedir-. 

YUN:\._"l TEBLtGt 

Atına, l (.\.A.) - Salı akşamı neş 

redilen 38 ııayılı Yunan tebliği: 
Pogradeç mıntakasındo. şiddetli 

muharebelerden sonra Yunanlılar yeni 
tepeler işgal etmiş ve esir almı~lar· 
dır . 

Cephenin sair kısımlarında muhare 
beler, Yunanlılar lehine bazı terakki· 
lerde devam etmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz diiş 

~ kollarına ve geride bulunan de· 
polara hücumlar yapmışlardır. Büyük 
yangınlar çıkmıştır. 

HARBiN St\'İL KURB.\-:"•LAHI 

Atina, 4 (A.A • .) - Alina rad
yo.sunun veı:-diği rakamlara göre 
göre harbin ilk ayı zarfında İtal
yanlar tarafından a~rk şehir ve 
köylere kıı.r~ı yapılan h:ı\'a akın
ları esnas1nda G95 ki~i ölmüş ve 
1070 kişi yaralanmıştrr. 

Romanya 
Almanya ile 
bir anlaşma 

yaptı 
Londra. 3 (A.A.) B.B.O. 

Roı:nany& ıle Almanya arasında :i5 
senelik bir anlgşma ya.:-ıılmıştır. An· 

laşma mucibince Romanya arazi ku· 
rutmıı. vesair suretlerle zirai istihsali 
iyilt-ştlrmek için ltdbirh:r ıılacaltt.ır. 

Yollar ıslah edilecek, petrol istihsali 
arttm!R.caktır. Almanya Rom:ınyayıı 
para yardımında bulunz.cnk ve Roman 
Y1I. l'l'IAhsullerini, hııhran vaziyetini nR.· . 

Tüıkigeye 
verilen 
teminat 

.. --- - - - -------~-

Italya ve Almanya ile ..• , Maskeleme karan 
l"ugoslavya bazı . <n:ı1 tnr:ırı ı .._> 
anıa,malar yaptı 1 =ui~~a~t;,y· her aıı, haDlk 
nc-ı~rat, 4 (A.A.) - Avala: ŞEIIRtMtZDE GOBCL'.EN 
Yugoslavya ile Almanya arasın· 1 NOKSANLAR 

da hudut münakalatına dair biı:- iti· Şehrimizde ışık maskeleme '" 
Londra, .ı lA.A.) - Deyli Hcra.\•1 ıar ve kaçakçılıkla mücadele hak· karartma işini teftişe memlll' edi~ 

gazetesinin diplomatik muhabiri, lli.· len Scfe·rberlı'k Mu''d"ru·· ..,,.__\ Gö. 
lerle - :Molotof mulakıı.tı hakkını.la kında bir anlaşma akdi için dün ha· u .ca.n::.ıu 

· · · d · nen, evvelki gece İstanbul ve Be--
şunları yazmaktadır: 

1 
rıcıye .. nezaretın e ikı taraf arasm-

"Molotof, Berlin mUzakert'leri e~no.· I da muzakerelere baf?lanmıştır. AI· yoğlunda teftişler yapmı.<jbr. Mtldü" 
smdo. Hitlcr tarafından teklif cdi:cn m:ın murahhas he;\·etine maliye ne· riin dün, pasif korunma komisyonu· 
teahhütlerdcn hiç birini kabul etm~- zareti umum müdürlerinden Vuc· na verdiği rapora göre, şehrin h.Ef 
miştir.Bu ha.ber,dün resmt Sovyet mah her, Yugoslav heyetine hariciye men birç<>k yerlerinde ışıklar hiç 
fllleriylc sıkı münasebeti olan bir ma- nazırı muavini Pilja riyaset etmek· maskelcnmemiş veya talimatnam.e~ 
kam tare.Cmdan verilm~tir. teydi. ye muga:ı,ir olarak kırmızı, yeşil 
Rusyanın Almanyaya karşı tar- k&ğıt 'c bezlerle maskelennıiştir. · 

Ilclgrat, 4 (A.A.) - Avala: Bilhassa sinema'.ar, k""ap, m"',.., 0 ... 

zr hareketi ve beynelmilel vazi- lt 1 ·1 y 1 d ..., .... ~.' . a ya 1 e ugos avya arasın a tütüncü dükkanlarının talimata ri· 
yette müstakbel Sovyet siyaseti bir mükelleften her iki hükfımetçe 
mütemadi şüphf.' ve tereddütlerin vergi alınmaması hakkında bir an- ayet etmedikleri görülmü.cıtür. 
mevzuunu teşkil etmektedir-. Fa· la.~ma ile mali meseleler-de iki laraf Liman idaresinin Haliçteki ha.· 
kat Hitı 1 t ~ "l"-'· t esna vuzlarda yalctı<n mavi lambalarm 

tor e yap ıgı mu ...,._a - arasında idari ve hukuki yaı:-dnn · k' b ,,. 
smda Molotofun S. Rusyanm istik· temini fıususunda bir mukavele ak· ı i ı in metreden görülecek kadar 
halde kendisini herhangi bir mem- dl · · B kuvvetli, Denizyollan ve Şirketi 

ıçın aJgratta maliye nezaretin· Hayriuc vapurlarının direklerinde· 
lektc karşı ihtilafa sürükliyebile - de ha.şiryan ilk müzakereler, müs· ki laro"'balarm da gayet fena maske· 
cek bir- taahhüde gir~yeceğini bet net!ce vermiş olduğundan bu 
sarahatle sö.vledi!f1' anlahşmakta · ı 1 lendiği görülmüştür. Bu rapor ü· " ~ an aşma ar, Romada imza edilecek· dır. ti 7.erine vilayetin kaymakamlara gön 

S. Rusya Finlandiyada, Polonyada 
ve Romanyada yapılan hareketler
le Letonya, Estonya Ye Litvanya
nm işgaUni bazı sevkülceyşi se· 
beplcrlc lüzumlu addetmektedir. 

r. derdiği bir cmro göre, badema, 

Basın &rrliğ.inln 
dfln geceki ziyafeti 

kazalannda iyi maskelen:ınemiş r 
~tklardan bizzat idare amirleri me
~uı tutulacaklardır. İdare amirleri 
derhal sıkı kontrole başlamışlardır. 
!)imdiye kadar ihtar alan ve ceza 
zaptı tutulanların adedi 300 e ya· 
kmdrr. 

Söylendiğhle göre Molotof, S. Rus· Valimiz Doktor Lutfi Kırda~ 
yanın biı:- nüfuz mmtakasiyle ala- rm Istanbulda vazifesine başla
kadar olmadığı, ancak bir emni· yışının üçüncü yıldönümü mü_ 
yet mıntakasiyle alakadar olabile· nasebetile, şerefine dün akşam, 
ceği noktasında ısrar etmiştir, Mos- Istanhul Basın Birliği tarafın.. Yenf kararlar 
kova hlikümeti, harbin Balkanlara dan Parkotelde bir ziyafet ve- An 
ve bilhassa Türkiyeye yayılması - rilmiştir. Bu ziyaiette örfi lda- karadan bildiriliyor - Buğ. 
na mani olmak arzusnu lzl1ıı.. et- <lay fiyatlarının tesıibı"tı· ·uın.T,,.., • re komutanı Kor!!eneral Ali Rıza J..,..ı...._. 
mistir ~ da hükumetce kararlar alm--~1~ 

" · • Artunkal, Parti İdare Heyeti ld w - i:Lll.L<ıA 
J\folo,of~ Berlini ziya:etinden , Reisi Reşat Mimaroğlu, şehri. ta o ugu malumdur. Buğdayın 

so.~ra ~f:, a. ~e Belgrattakı Alman miul.eki gazete ve mecmuaların müstah.silden itiıbaren un hali
~:ın!essıller~nın bu memleketlerin sahip ve başmuharrirleri hazrr ·1e geliociye kadar bütün safha. 
hukumetlerıne Almanyanın Bul- bulunın l d lamı.da azami satış fiyatlarmrn 

· t y ili? ar ır. t b"t' bu k l ga:rıs anm ve ugoslavyanm ta- lstanb 1 te .1 . b .. ·es ı ı, arar:_r elim esin. 
mamiyetini ihlal etmek tasavvu - f . u . gazeö ~cıterı, u zıya. dendir. Sade buğday değil, ça.v
runda bulunmadığım bildirmiş ol - et vcsılesıle rfı . dare Komu. dar, arpa, yulaf fiyatları bak
maları dikkate şayandır. Aynı te- tanı .Korgeneral Alı Rıza~: kmda da kararlar verilmiştir,. 
minnt. Tiirklcrc de veril~tir. kal ı_le tanışmışlar ve samımı· Bu tedbirleri muhtevi olan ·Jra.. 

Hitler, söylendiıfüı.e göre Sovyet h~bıhallerdc bulunmuşlardrr. rarnameler, bugünkü resmi ga.7ıe 
krtalarmrn hud;ttan çekilmesini Milli mücadele zamanında. 15_ te ile neşrolunacaktrr. 
mernnuniJ.·ctle karşılıyacağrm ih - tanbulu An.adoJuya bağlayan Diğer taraftan, dün neş~ 
saq <'tmiştir. te.şk:ilatrn bellibaşlı 3.millerindett· nan 62 numaralı !Kıoord1nasyon 

Molotof S. Rusvanm .kendi tara· biri olan Korgenera.lm yüıkse!K heyeti kararı ile Maliye, 1iktısa.t, 
fmdan hududu talıkirn etmiye d~ ~~yetlerini .bu kısa .. tan~a Zira.at ve Ticaret Vekillerinden 
vam edeceğini ve bu iş için geee ·lb~tu:ı kuvvetıle tebaruz ettrr~ mürekkep bir heyet Milli Ko_ 
gündüz çalrşıldrtı cevabını \'~iş- mıştır. rumna kanununun 29 uncu tnOI.. 
tir. Yazılarfyle Orfi Tda.rcnln ga.:- desine istinaden lüzum görülen 

Hitler1D taleplerine ra~en Molo-ı Y..el~riııe ,azami derecede faydalI, ithalat ve ihracat maddeleri iÇizı 
tot, Çine yapılan Sovyct yardımım olmayı kendi vazifeleri bilen fiyat tayin etmek ve bu suretle 
11ekteye u~ratacak veya bu yardımı ıbul.uı;ıdwkla~- ve bütün hizmet. ::a) in. olunan fiyattan fazlaya. 
tahdit c~ccek mabıyett.e bir müzakere len_nı bu ma .. sada arzcde:ı gaze_ ıthalat veya r.ıoksanma ihraç 
Y: g1rlşmektcn imtina etmiştir. tecılere K~rgcneral Alı .Rı:za; ,yapın.ağı meneylemek salahiyeti 
Aynı membadan verilen haberlere Artunk::ı.l şoylt: cevap verrruştır: ·verilmiştir. 

gnro Moskova hükOmetl Japon kıtala· "~ Benim vazi~em ~uri- Bundan başka hükfunetçe ak. 
rmın ştma.lt Çim.len ve <lahiıt Mogolis- ~etın ruhunu aynıle temsil et- tolunan mukaveleler veya itti. 
tandan çekilmeleri ş:ırtilc Japonya i· tırmektir. Cumhuriyet.in ruıhu, haz edilen tedbirler dolayısUe 
le bir ademi tecavüz misakı al<dlni her türlü kanuni tcdıbirleri haki_ ıbir malın dahili satış fiyatı ile 

'müsait bir şekilde karşılamıştır. ÇUn· ki ihtiyacm derecesile takyid e. .il:ıarici satış fiyatı arasında faz. 
kU Sovyet Rusya UzaJ<şarltta nskcrt der ve halkla iş görmeyi emre- la kar olduğu takdirde Milli 
bir tehdit altında bulunmak isteme· der. Korunma kanununun 27 nci 
mcktcdir.,, 1\lemleketin selametine ve maddesine istinaden bu fazla 

ingiltege 
istikıaz 

(Baş tarafı 1 incide) 

gentau, harbie nazırı Stimson, 
ibahriye nazırı albay Krı:::ıx, fe
deral istikraz ofisi idare meclisi 
reisi Y esse Yones, genelkurmay 
başkanı general l\1arahall, istih. 
tiıhsalatı müdafaa komisyonuna 
mensup azadan K.nu~n, bahri_ 
ye müsteşarı Foreetal ve hari~ 
ciye müsteşarı Sumner Vals ha
zır bulunmuşlardrr. 

İçtimada hazır bulunanlar 
görüşülen mevzu hakkında hiç 
bir şey söylememişlerdir. Yalnrz 
bunlardan birisi şu beyanatta 
bulunmuştur : 

• 
11

- Toplantıda hazrr bulunan 
şah!3iyetlere nazaran nelerden 
ba.hsedileeeğini belki de tahmin 
edebilirsiniz.,, 

Evvelce yapılmıf? olan buna 
b~n7.er bir toplantıdan sonra 
Ingiltereye 12 bin tayyare satıl_ 
dıf!r bildirilmi~ti. 

emniyetine ait icapları takdir kirdan Ziraat Bankasında bir 
etme~te .hepi.miz müsavi bir fon tesisi için Maliye, llrtısat, 
mevkıdl?yız. Ne yazmak, nasıl Ziraat ve Ticaret Vekillerinden 
yazmak lazımgeldiğini siz de mürekkep heyete salahiyet ve. 
benim kadar bilirsiniz. Siz, rilmiştir. 
Tü:k . gazeteciliği memleketin Ziraat Bankası, fon hesapla. 
reşı~ b.ır k~yv~ti olduğunu ispat rmm. miktar ve vaziyetini •her 
etmıştır. Türkıyede sansür şek- ayın ılk haftası zarfında Ticaret 
lin.de bir fikir hiç bir zaman Vekaletine ve Ba.şvekilet Ko. 
hatıra gelemez, çünkü ancak ordinasyon bürosuna bildirece'k. 
sansürsüz ve hür matbuat ken. tir. 
d.isind:n. beklenen memleket va. Diğer tarn.ftan, Koordinasyon 
Zlfelerını faydalı bir surette o-ö- lıeyelinin H numaralı kararile 
rebilir.,, " ve milli Korunma kanununun, 

Çok samimi hasbihallerle de- 26 nc;r madesine tevfikan, Zira.. 
vam eden toplar..tmm s:•nlarına at Bankası emrine haric;ten oto. 
doğru Basın Birliği İstanbul mobil ve kamyon lastiği mü:ba.
mıntakası idare heyeti reısı yaası için 850 bin liraya kadar 
Hakkı Tank Us, şerefine top. ·bir kredi tahsis edilmiştir. 
!andıkları değerli valinin kendi. :rvIUNTAZAM: VE DAIMI 
sine söz vermediğini, esasen ne l\fURAK.ABE TES1S 
söylese, bunların, bütün arka- ED1LIYOR 
da~Iarm duyd~kları ve bildikleri Diğer taraftan Ankara _ Is .. 
ş?.ylcr_ .oı~~gın~ . an~at~L5 ve tanbul _ Jzmir gibi mühim piya.. 
sozlerını şoyle bıtırmıştı: sa merkezlerinde muraıkafbe iş. 

- Ancak üçüncü idare yılının lerinde calıştmlacak mc>murla.
muvaffa.kıyetlerini de şimdiden rm takviyesi icin tedbirler alın. 
selamlamakta oldukları ıbu sıra- mıştır. Fiynt ~ mumkubesinıin 
da ger~k b~nu .alkı~lama:• ,.e gc_ muntazam ve daimi surette ya_ 
rek azız mısafırlcrımize ~iikran. pılması yolunda Ticaret Yeki1e_ 
!arımızı gösterme!c için hep bir- tince yeni tedbirler almmakta
d?ı: .iGmek müsaadesini istiye dır. 
bılır.~z . ., Murakaıbt-11in kaput bezi, bas-

Böylecc bu güzel toplantı ma, pamuk ipli~i, lastik, çivi gi. 
z~vk ve neşe içinde S-Ona ermi§- bi esaslı maddeler merinde tek. 
tır. ı sif edileceği anla.5ılınaktadır. 

Salahiyettar bir menbadan bi . 
lahare öğrenil<liğine göre, lngil
terenin mali kavnakları mcsele
sile bu memleketin B'rlcşik A_ 
mcri:rndan harp mal7.cmesi mü_ 
b3.yaası kabiliyetleri içtimaın 
b~lıca mevzuunu teşkil etmiş
tir. 

,mı~~ Şen , Neş'e li, Eğlenceli va Kahkahalı 

LOREL- RARDY 
Diğer bir menba<lan haber a _ 

lındığın.a göre tetkik edilen me_ 
seleyi Birle~ik Amerikanın ln. 
giltereyc istikraz yapıp yapma- , _ 
dığı meselesi teşkil etmemL5, 1 
yalnız, İngiliz siparişlerinden do
layı husule gelen vaziyet tetkik 
olunmu.ştur. ln.giliz siparişleri_ 
nin miktarı bugün iki buçuk 

1 

milyar dolara baliğ olmaktadır. 1 
Bu miıkt::lr ~c>le<>ek .~ne ?:ıırfmda 

H AYO U TLA.R ARAS 1 N DA 
Türkçe sözlil komedisinin 

• 

SARAY Sinemasıntib 
GördUğü fey';:alfıda rağbet lıa.ııebila 

Btıt HAFTA DAHA GÖ..~~Ttı\ 



·ES· 
~kışı &eçnmtştL So!anm a1tm• 
~ i?rlcrin ışığında sıralandılar. 

\rt adali bnt'aklnrından bun • 
ı:n ' ~ Cnt;eler:ıti anlamak peknll 

th-• liepsl de dağlık ve orman· 
«rletd 
~il' e Yaşamı§lardı. Esaretle· 
t itan.si bedenlerinde ku11iun, 
Q t harbe yarası şeklinde görü· 
l'dtı, 

e hemen hepsi de böyle bir 
~ftrsatı çıktığına seviniyorlar; 

~ ıı Yeknasak ve can sıkıcı me· 

'~tatnıdnn velev birazcık bile 
~rtuıacakları için !cvkaliıde 

~ll g6rUnUyorlardt. 

d ~~· onlarm lşi çiftlik yap • 
ı-u ~ı. adam öldUrmckti. 

_::~ (Guadalkanar) m balta 
~~ onnnnlarında, yalnız be.ır 
e '~lardı; muhakkak ki glr 
~aret edemezlerdi. Zaten bu· 

>.t Ynb:ınc:sı idiler ""lt . 
&.. • Yanlarında Janla Şeldon 
\Q iç-
~ ı.n korkmuyorlardı, Bu iki 
cı1 :nanen kendilerinden ns • 
la'laug\ınu teslim ediyorlar; ve 
'da r lchlikeli olurs:ı olsun baş· 
~ O~lar bulundukça kor' 
~ tln·yorlardı. 

...... ~ bll§!ta, "Bilyük beyaz e· 
. n~erinc sekiz Tahltili ge· 
ll de beraber geleceğini s6y-

tııııı. 
~ ~ · '.Punga'lı zenc'lerln gözle· 
:ı Parlıyordu. Kn.lçalarını 

bezden başka üstlerinde 
~ltnına b'ç bir şey yaktu. 

ğ %ı de burunlarında kap • 
b a. kabuğundan kocrunant 
l\jlrt!.r ha,lka ve kulaklarında 
rıu acaip ziynetler vardı, 

~l'iııden biri göğsilne bir çüt 
~ donıuz:u d.lşl asmıştı. 
t :r bir:lıün göğsnde kocaman 
\'ardı. 
~Oıı 

~ ti bunlara bir sürU izahat 

1, u izahatın neticesi fiUU& va· 
~ıı. . . 
• tın 

Oıı ~k harp yapılacak! 
~ 

t l!llcj sur:ıtıannı burueturur 
\~UınaodiJcr; ve neşelcrindcn 
~-lıı 0Ynnmrya başladılar. 

i1 bunu görUnce dedi ki: 
~lt• a, Yamyamlar slz1 kay • kay 
~ ~lsa? 

·~:l'iııden Mergül gibi biri cevap 

la.b ~ lı yamyamları kay • kay 
"Cıı ? 
~· >=encinin latife makamında 
~lla, gtilmektcn kcndlnl ala· 

~· 
~~erı gönderdikten eonra 
ln dePoya g1ttl; ve Janm i5I· 

"t.t ·~ıı.cak mini mini bir portatif 

-~ 
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~htTA GÖRl\IE1\ı1Ş 
~ onalANl.ARDA 
~aJ 
, , f llabah şafakla beraber he· 
~d·tıiyc ı;'.!tllkten hareket etti. 
~areket eden donan· 

ma vahşl kayıklarlyle kUçUk aaır 

d:ıllardnıı ibaretti. 

HcyeU seferlyeye gelince o da 
şunlardan mUrcltkepti: 

Jan, Şeldon, Lalapenı, fjarley, 
sekiz Tııhit'll gemici, ve Ponıa • 
Pongah on zenci. 

Zznciler parıl parıl yanan litlbta· 
nnı bilyük bir gurur ve iftiharla ta· 
§tyorlardı. 

lcabmda byıklarm bqmda bek· 

dılar. Buşe ise ı;l!tllğe nezaret et· 
mek Uzere kalım4U. 

{'v;.•,..,., .. ., r·~·çl ""~t on bft'e doğ

ru den'z tarikiyle Balesuna nehrine 
vardılar. 

Sonra nehri takip ederek Binu•ya 
geldiler. Burast yirml kadar kulU· 
beden mUrekkep bir 1ı:öyceğizd1. 

B:.ırada otuz kadar zenci daha 
kmdilerlne iltihak etmişti. Otuz 
kadnr, harbeler ve topuzlarla mu· 
cehhez ol:ın zenciler harp kryafet· 
Ieriyle pek komlk b1r mam:a.ra ar 
zediyorlardı. 

N ehrln sulan iptida durgun iken 
sonradan akmtı fazlalqtı: ve ka· 
yıkların hareketi müşkülata ujra· 

dı. 
Aynı zamanda sular eski.si kadar 

derin değildi. Bu yfü:den ka>-ıklnnn 
dibi çakıllara ve taşlara sUrtüyor 
du. 

Bazı yerlerde ise nehrin mecrıuır 
nı bilyük ağaç kUtüklerl tıkamıştı. 
O zaman kayıklardan ınıyorlar, ve 
hep beraber kayıktan kaldırarak 

maniayı &1$tyortardı. 

Geceleyin Karl!'ye vardtlar. Mu· 
kaycse edilirse, hiç de fena yol 
almam~lardr. Zira, Blııu'dan illi· 
hak eden zencilerin sö:•tr.1ikledn e 
bakıhrsa, TUdor ile adamlan bu 
mesa!eyt ancak lld :flnde katede· 
bilmişll't"df, 

ErtP.ı-1i saban kayı!·lart, çiftlikten 
ihtiyaten getirdikleri on lld zer.el· 
nln muhe.fuası altml\ bırakarak 

nehri terkettller ve iç tanı.nara 

daldılar. 

Blnu'dan gelen zenciler dalıa ile· 
rl P,'ltmek '.stenıediltleri için arkada 
kaldılar. Yalnız, içlerinden en ce • 
surları bir mil daha gidebildi; fa • 
kat oradan yine gerisin geriye 
dö .. tfU. 

Heyete ~arle'' ktlavtttlttk ~<''''or, 
haftalarca e\PVel TUdor ile ark!ldaır 
larmı götUrdUğU dar yot!ardan hl~ 
ea.şınadan Uerllyordu. 

Akşam oldu; ırk bir ormanm t • 
(inde konakladtlllr. Bura!lı, ırcak 

ınemleketlere mahsus balta görme· 
miq bir ormandı. 

ÜçUncil gUn kervan yıı.myamta· 
rm bulunduğu yere iyice yaklae· 
ınıştı, vab'i otlar araamda kaybo· 
lan dar yolda tek ııra ytlrlimiye 
başladılar. 

Onnanm içinde yılankavi yollar 
dan ilerliyorlardı. 

~ N·, ·18· 
tı~·Cı~er gibi aptal mı olsun?. - Vallahi sultanun, yazık 0 1a· 
l rn·gıbi dü~üncesiz. mııhake· ca bu kıza. HünUr efendimize bir 
~trı 1 o!sun, a sultanım? "ze daha bu kadar müna~ip bir kız 
• .. <la bir ka::lm için kusur bulamıyacaksınız! Hem ben size 
"llu ·ı ~ ela ı k defa duyuyor.mı bir şey söyliyeyim mi: Lukreçya, 

t!~e:ıe.nı~ .. Yani anlayışh son günlerde müthiş bir ~~ırılık 
'l; "k istiyorsunuz <>U!tdllım? içinde sinmiş ve afallamıştır. Re· 

«:.vet ' ' ly· · Q>k anla}•ıc:lı.. cep pa~nın, Şaban ağanın baş!a· 
~~e 1 Ya işte. Karşısmdclti leb nmn kesilmesi onu öyle korkut 
~~·leblebiyi anlar E!e:ıdiıni· muş ki.. 
'S Yle i lazım. - Bundan ne çıkar? Yann 
'~'~~ ne dersen de. T~hlikeli hepsi unutulur. O yine yapaca· 

1. • Ben, oğ1umun k•,ynun.ı ğmı yapar. ~.hrat bu gece ha-
. " l·ad 1 ~~ ' ınxn, oğlumdan fazla nendelcrrlen bir Jc:ıçmı çağırt.. 

\\nlayı~b olmasını iste· mış. Havuz b&§lilda eğleneoek. 

HA BE 1t - Abam Postut 

.~~NÇ • • 
ıçın 

GORUNMEJ< . . · ı 

50 yaşlarındaki kadın· 
lar, nasıl 35 yaşında 

görünebilirler? I 
Me~hur bir dit mütehacısr~· 

tarafından keşif ve gene; bay. 
vanların cilt ve hUceyrelerınden 
kemali itir.s ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil· 
dinin unsurlarına müşabih olan 
"BİOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher. halihazırda <'ilt 
unsuru olan penbe renkteki To
kalon Kremi terkibine karıştırıl 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan 
ewel sürünüz. Uyudıı.'Ttınuz her 
dakika z:ırfında cildiniz. bu 
kıymetli unsuru mas edip besle 
necek ve her sabah kalktığınız· 

HABER'in bulmacası 

8o1dan UA1'S 

1 - Allahın evt, bir usvurnuz, ı -
Atılgan, bir derinliğin aonu, 8 -

Hatiplik, aarınm yarw. • - Sakat, 
beyaz, bir maden, O - Yuva, manası· 
na gelir, Allaha yalvarmak, 6 - Kuı· 

lara mall!:uatur, T - İşaret edatı, Ça· 
ıı, çırpıdan l!rül:ntış duvar, anı.pça, 

"alz·alz .. ,, manasına gelir. a - AkJıl, 

içki (farisl), 9 - Oımanlı tarihinde 
meşhur bl.r SadT&Zam, bir renk, 10 -
Mektep taıebelerlnln en çok 1'orktu~ 
bir dere. 

• 
Yukardu aptJyat 

1- Bllmemezllk, tl%lliıtll tlade .. 
der. 2 - BU.yük bir Türk kumandanı, 
blrlblrlne çok yakın ınsanlarm ~plıJ.· 
luğu, S - Aynı günde birkaç kere ti'k 
rarıanıın oyunların devam müddetle· 
rlnc verilen ısım, Fran&'\Dın mel}hur 
bir Sayfiye tıebrl, " - Çlfl!;l\Crc \'C 
bahçıvanlara çok 18.ıım bir A!f't, 5 -
Su, okumaya yarar, 6 - HlkAye, 7 -
FelAket, çok tnUı, 8 - ısım, ıŞ1k ve· 
rir, D - Kendi evl olınıyanlann ba" 
~11\sı ,tahsisat, ıo - I<admll\rdll yok 
tur. bir göz rengi. 

- Acaba bu eğlenceye Nilil
fu mi, yoksa Lukreçya. mı çağ· 
rılacak ?. 

- Budala! Bunu halA anlaya. 
tnadm mı? Elbette Lukrcçya.. 

Ayşe Valde Sultanın yanından 
çekildi. 

J{apının ônllnde dolaşan Cafer 
ağa: 

- Ne oldu? • diye sordu • 
Lukreçyayı Nilüferin elinden 
kurtarabilecek misiniz ? 

Ayşe limitsiz bir tavırla ara· 
bın ylirune baktı: 

- Sultan efendimiz: "Va.rem, 
biribirini boğsunlar!., dedi 

Şu güzel kıza yazık olacak. 
Cafer ağa! Sen bunların arasını 
bulamaz mrsm? 

- Gayet kolay .. 
- Ne dedin .. Gayet kolay mı! 
- Ev3t. Nilüferle Lu.kreçya-

nm arasını bulmak, onları kar. 
deş gibi geçindirerek blribirine 

da cildiniz, daha saf daba taze 
görünecek ve gençleşecektir. 

GUndUzlerl, beyaz (yağsız} 
Tokalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet 
lendlricl unsurlar, dahile nüfU2 
ederek gizli gayri saf maddele. 
rt ihraç ve siyah noktaJ:ın izale 
eder. Açık mesameleri sıklaştı· 
rır ve bu suretle cildinizi beyaz. 
latıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği şaya· 
nı hayret bir elit ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 
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ısmdırma.k benim elimdedir. 
Ayşe, harem ağasının kolun· 

dıın tuttu: 
- Ne diyorsun ayol? Haydi 

odama gel de konu.salon bu me. 
seleyi seninle beraber. İçerime 
Vallahi birdenbire serin bir su 
serpildi. 

l:A \'UZ BAŞINDA BIR 
ECLE:NTL 

Sultan Murat ses mera.ldısıy· 
dı. En gür.el hancndelerden Uç 
kişi daima ~arayda bulunurdu. 
O gece H~bah~enln küçük ha. 
vuzlu kameı iyesi altında hanen· 
deler coşmuıJ; def ve santur ses
lc!'i yü~~selmeğc ba:'}la.mı~tı. San
turun hazin nağmeleri d:ılga 

dalga yayılarak sarayın pcnce. 
relerinden dağılıyordu. 

Dördilncü Muradın yanmda 
bir kadın vardı.. Fa.kat, kim ol
duğu belli değildi. 

Ayee, Cafer ağanm odumda 

1 

Kız mektepleri arasında 

bol maçla ı 
Dün Eminönü hallu:vi salonunda başladı 

Başlıyordu, ba§lıyacaktı, ba~
ladı derken nihayet kız Jiselel'i 
vole;-bol şampiyonasına bugün 
Eminönü Halkevi salonlarında 
b:ışlandı. Günün ilk maçı kız 
muallim mektebi ile Boğaziçi li. 
sesinin kızları arasında idi. Bo. 
ğaziçililcrin servis atısı ile b:ış· 
!anan birinci se tkız muallimin 
baskısı altında ge;ti ve ilk seti 
Muallim mektebi 15 - 8 ile ka. 
zandı. lkir.ci sette Boğaziçililer 
keuciilerini topladıl:lr ve Kız 
:\Iuallim ancak 15 • 12 ile oyunu 
kazana.bildi. Bu ilk maça takım
lar ~ağıda.ki kadrolarla çıkmış. 
la.rdr. 

Kız .Mııa1lim: l\feldh<ıt. I!a11. 
rhıe. Hat1Ti11e, Nerimmı. Jlclil.a. 
Nevzat. 

Boaazicl: Nilüfer, Solmaz. 
La·rıia, Zeliha, Handan. Rebia. 

Günün ikinci ve en. heyecanlı 
maçı Ereköy ile Cumhuriyet a
r:ısıda idi. Bir;nci set Erenköy. 
\ülcrin lehir.c 15 - 13 ile netice. 
lendi. Ddnci Eete başlar taşla
maz Kıdriyenin yerine giren ka .. 
niye ile Nilüferin güzel oyunu 
sayesir..de Cumhuriyetliler haki. 
miyeti ele aldılar ve ikinci seti 
15 - 10 ile ka.r.anmaı;a muva!fn!i 
oldulaT". Birinci seti Erenıköylil· 
lerin. ikinci seti de Cumhuriyet. 
lile!'in J,s:.z.:ınmn..~ı ti7,crlne ücıün. 
eli F.f:ti duba dU.:;,_....Un cyr.ıvan 
I•-:renkvvlüler 1!'> - 13 ne mUsa
baknlarrnı gnlibiyetle bitirmi~ 
o~dulıır. 

Bu hcy~anlı maC'.n. me1rte-plL 
Jer a§ağ1dnltl kadrolarla çıkmış. 
lardı: 

Al/elizm 

Federasyon Reısiigine 
Satfet Gürol fayi 1 edi:di 

Aakcr k vuıtcaırıe davet edllmlş o
lan atlrtlzm iedera::yo:ıu ı:cisı dolctor. 
.Adnan HUsnU yerine, beden tcrJlyraJ 
dlrektörlUğU ne§r1yat ve prcpaganda. 
mUdUrü Saffet GUrol tayin edJlınilSttr. 

E:ıkl bir atlet olan ukıtdll§tm~ 

yeni vazi!eııinde muv:ı.f.taklyet tcııı\!Jt' 
n1 ederiz. 

Haydarpaşalılarin 
çayı 

HaydarpA~a ııscst mezunlar cemfl 
yeU bu cumartesi Parkotelde bir ça7. 
ziya.eU tertip etmişlerdir. Snııt S teJI 
ııekize kadar devam edecek toplantr 
nın güzel bir ı~kllde cerey&W Açlla 
bcr tUrlU tertibat aluımfltır. 

8uJta•·ahrnd bUiDd aıUa 
mahkeJDP6l11deA1 

9'0/36 
HaUce Kumqçı ve Mehmet KumD.f 

çmın şayian ve mil§teı·eke.ıı mu~ 
nt c;ılduklıu-ı latanbul, Ced1kp11§nda 
Emin Sinaıı mahallem, cnnıi •o~ııı· 
da eald 20 u ye.ııi 23 kapı, 2 lti :.ı.cıa 

v" G par.ııel ııuınarulı baC-çell hancnın 
tulı:l §Uyuu :.uı:u:ı.waa ıılruhtu tnxıu
dlr ederek m!l.uıycdl"ye vaz0Iunın111· 
tur. He1eu umumiyesinln kıynıctı mu 
b&ınllll.ııc .. t 6{00 be; biil dörl ) Uz U· 

radır. Birıacl açık arttırması 27.12.9-10 
tarihine mUaadlf cuma gilnü sa.al on· 

J'irctıld>u: Siihctıld, Nezahat. dıın o.:ı ikiye kadar icra olunnr.caktır. 
lıfübecccl. Ti.irkan, NeV11d.de. Kıymeu muhaninılııcııinm yW:de yet· 
F ·ı t mlş bc~!nl bulduğu t.nkJlrdo o gtın 
a:ı e • 
Cumhurivct: Nı"h.al. Bida1. Uı&lel lt&Uyw yaptla.cnlttır. Bulrıııı.· 

llaurünnisa. Semahat, Bellci.s, dığı takdirde en eon lirttırnnm ta:ı!ı
KaanJe {l{cifıiue). bUdU l>aki kulmax lız\?ıo on bil:ı ınüd· 

VAHiT ORGUN ) dcUe temdll edller k lklııcı açık art· 
• tıruıuı 6.1.li,ll lar.:t .. ıı:e m.ıtiildu ıııızııı: 

-- ·--- - te3i günU nııt ondan on lldyo luıdaı' 

Uuıuını accntnlıt,ı: lııtanbul, KuUu 
han, 1/4, Ttı.!lra l~ln acenta ıınnıyor. 

yavaş yavaş soruyorrlu: 
- .Acaba hangisini çağırdı? 
- fürru:e bilmiyor .. 
- · T.ilüfcr odasında ise, mut. 

laka Lukreçya kameriye altın· 
dadır. 

- Biraz önce Mruşturdum .. 
İkisi de kendi odalarn!da imiş. 

- Tuhaf ~ey! Haniya sen on· 
lan kardeş gi!>i geçindirmek 
yolunu bildiğini söylilyordun. 

- Bırak şimdi onları. Padişa. 

hm yanındaki kadın kim acn.ba? 
Onu ö~'l'enebilsek .. 

- Sa.na ne on.dan! Klnt olur
sa olsun. Sen hıine bak! 

- Hangi i~ime bakacağımı 
ben ele ~n~rrdım. İşte o kadar 
çoğaldı ki.. 

- Senin bu işlerire benim hiç 
aklım ermiyor. Val<!e Sultan 
saray dertleri yetmiyormu, gibi, 
bir de dışan iı;ılerile uğraşıyor. 
Bugünlerde sık erk ;caybolduğu. 
na b&kılırsa, galiba timdi de 

icra kılınacak ve o ıWı en çok o.rtu• 
rana ihale edilecektir. lpotek ımlı1bl 

alacaklılarlll diı?er aıakaaarııı.ruı l§bQ 

gayri menkul Uıerindcld haklarını ve 
hususile filiz ve masrafa d:ılr olan 
iddialarını evrakı .mUııJilcleri•e oıı 

be§ gUn içinde blldlrmeleri l~mdır. 
Aksi hnldo hakları tapu slclllerlle aa• 
blt olmadıkça aatıo bcd,.llnln pnytar 
masmdan hariç kalacaklıı.rdır. Mü~ 

raklm bUflmum vergiler borçlan nlr 
betinde lıl.ssadarlııra ve telltLliye " 
vakıflar kanunu muclb!nce )irml ee
nelllt ta\'IZ bedeli ve lhııle pulu Ye ta• 
pu maaratıan mllşterlye aittir. 

Arttırma ıartnamest 13bu UAn ta· 
rfblndcn lllbareıı mahkeme divanba• 
nesine tallk kılmm~tır. Talip olan!&· 
rm kıymeU muhammlnesinln )-ıwı. 

yedlbuçuğu nlabeUnde pey akçcdnl tm 
mllcn o gün ve saatte İstanbul Sultaa 
ahmı:ıtle tD.pu binaıunm alt katmda 
dıılroısl mahsusıu:mda Sultamıhmet bl· 
r!?:cl ısulb hukuk mahkemem başltita· 
beUne 940/36 numara lle mUnıcaat: 
lan Uluı olunur. 

kaptan peşinde koşuyorsun?! 
- Nasıl da bildin, Ayşe! Val

lahi sen yaman bir kadmsm! 
Derya kaptanı Kara Mustnfa 
paşa çok sert. fakat çok da mer. 
hamr.tll b'r Rdnm. BugUn döğdil
ğUnti, ertesi gün taltif ediyor. 

- Eh .. O!urya. Bu da bir 
huy'dur. 

- Malyetindcld!er adetA da. 
ya!~ yeme ynnsma. çılunr!'j1ar. 

ÇilnkU Mustafa P~n bnf;!.:u:ma. 
kızınca, hiduetinJ maiyc.tind~ 
kilerden alıyor .. Atıyor sopayı .. 
Ondan sonra da gönilllerir.i aL 
ma.k içhı hediyeler, bahc:ic:Ier .. 
Vo daha. kimbilir neler dnğılı
yor! 

nu sırtı.la !!1.r.tul"U11 l1n.=!n dar. 
heleri perde JM!rdc y:ii scliyordu 

Sultan Murat, arkası dönüı< 
hanendelere: 

- Bu akşam ~ istiyo 
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Tasarruf elmek. 
isleyen biri ••• 

Kunduraların tabanlarını korumak için 
çoraplarını yırtıyor. 

Fakat ucuz lamba mübayaa etmek su
retile ayni şekilde hare k c t edeni er az 
değilcfr. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildiğinde tezahhür eder. 

Hakiki bir tasarruf yapmak isterseniz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TUN G S RAM ampullarını 
almalısınız. 

~ 
. 4' .1. 

TIJNGSRA~ 
~. 

EN AZ PARAYA•EN BOL AYOINLIK '• 

· BOURl~~ B'iRADER·.LER 
... -~ laTAl"il8.UL. ~ r AH~AAA • t1Mi" 

!•-~C!_nbul aeredtyesl.. 
ııanıarı 1 

·-· 
Tahmin 
bedeli teminat 

1551,10 z::=:,GS Cerrahp:ışa, Beyoğlu ve ZOhrevt hasta!ıklar hastanele• 
rUe Z<.-ynepkAmll do~mcvt ihtiyacı için almacak kuru 
uzum, zerdali, 1lryanierlğl vo kayısr. 

76';',GO 115,H H~:tl, Cem.ıhpa,,a, Beyoğ'lu ve Z !lbrevt hnetaıı'üat 
113.'Jtanelr rUe ZevncpkAınıı do~vmevl.nlıı ihUyacı fçiD 
almnc 1052 ltllo beyaz peynir ve 302 kilo ka~ 
peyniri. 

To.hml.n bedelleri ile teminat miktarları yukarda yazılı mcvad d~ta.terı 
tcallm edilmek ~'le satın alınmak Uz.ere 2490 numaralı kanunun 46 mcı 
ınadc!e3!nln L fıkr:uımn göre ayn ayn pazarlığa konulmU§tur. Şartnameler 
zabıt ve muaınel!t mOclilrlllğU kaleminde görlllccektir. lhale 6·12·940 cuma 
gOnU ııa.ı.t 14 te daimi encümende yapılacaktır. Tııllplerl.n teminat makbuı 
vey:ı mektupları ve 9CO yılma alt ticaret odasr vcstkalarile ihale gUnU mu• 
ayyc.'l saatte daim! cncUme.nde bulunmaları. •(11471) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 

' 

AKTiF 

Altm: san Kllognm 
lianknot • 
Ut&klı:it , 

Oa.blldelııJ &lubablrk>ra 
ftrk LJnw. 

llarh;ı.ek.I Alutıablrlerı 

72044100 

• 
• • 

• 

A.Jtm: c;an Kilogrıuı:ı 1\ 2111199 
A.Jtma t&ııvUJ kabU Hrbeat dO-
Yit.ıv , • • • , 
Drıer dllvtzJer "' borçlu' KÜnzı; 
bakiyeleri • 

RaWıe Tabv1llert ı 
Deruhte •dUen evrala nAkdlye 
hrtnlığl , . . . 
Kaııuou.ı:ı 6 • • maddeler1nt tevn. 
Jraıı Hıı.ıı.oe tlıratındaa t'lkJ t• 
dtyat • • . 

&-nf'dat t'Uı.danıı 
X!car1 Senedat , • • 

lt!'ham "' tatıvııu cllutıınıı 
Oerııı:ıte edilen evr:ılcı aatrrtt · 
yenin kcrşıtıgt eabam ,, 
taı:ıvıuu ıtıoorı kıym,tıe 

Serbfat E:lb., Ye Tabrilllt; 

A•-ııMlar 1 

AJtnı ve dlh1.z Durloe avan , 
TabvtlAt Uzcrl.De &Ya!ll • • 

• 
• 

Hazine'• kuıe vad e1'&n.e • • , 
Hazineye !,,~O No. kanuna cOre 
acılan ft.ltm ırareıtıklı ava.na , • 

Hl.s!M"dıırıar • • • • • • 
Mu.btoUI , , ,.. .. . • a 

101.335.917 Jr1 
6.74-0.402.50 
2.222.093.05 

481.318.nS 

7.335.593.98 
r-

29.1s2.orn.s3 

158.748.563.00 

19.i46.696.00 

253.J 7 2.868.45 

4 7.060.616,93 

8.2( 5.325.42 

8.749,9R 
7.808.722.00 
4.352.000.00 

97.584.926. 75 

l'e~ 

Utlar.en. 

Lira 

110.298.412.93 

481.318.Gf 

36.487.607.SJ 

1~9.001.867.0C' 

25s.112.868.4v 

55.335.942.3f 

~ 

109.75-1.398. 7~ 
4.500.000,-

13.545.684.84 

727 .578.100, 7D 

ll A B E R - Alişam Postam 

l Devle~ Demiryonart ve Limanlan 
~letme Umum idaresi ilAnfan 
Muhammen bedeli (1206) lira 70 kuruı olen MOO metrıt parafinli zil te· 

1 it, SO adet entereptör, 38 adet ampul, 61 adet hartcl armatör ve ~:ı adet e· 
lcktrik batlıırı içlıı porselen izolfLtör (9.12.940) pauı.rtest günU saat (10.45) 
onu kırk be~te Haydarpaşada gar bl.naııı dahlll.ndekl komJsyon tar&fuıdan 

aı,;tk eksiltme usulile satın almacaktır. . 
Bu ~e ı;trmek lııtiyenletin 190) Ura (151) kuru,ıuk muvakkat temtnat v" 

kanunun tayin ettiği vesaikle bi rlikte eltıılltme gUnU aaaUne kadar komlsyo· 
na mUracaaUarı lA.zımdır. Bu işe alt §artnameıer parasız olaralt dıığıtu 

makta.dır. (11109) 

••• 
Muhammen bedeli (9000) lira olan 30000 Kg. Dekit;trin 23·12·940 pazar 

test ı;U.nU saat (lti) on be~te Haydal'Pa~ gar blnaBı dahilindeki koml.syon ta· 
ra!mdan kapalı zart usullle ııatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iaUyenlertn (67!5) liralık muvakkat teminat, kanunun 
ta.y!n etU~l ve3ikalarla tekliflerini mUhtcvi zar!lıır:nı aynı gün aaııt ( H) 

on dörde kadar komisyon Nisllğine vermeleri 10.Zımfiır. 
Bu l§e alt §artnameler k~lsyondan paraııız oıaro.k dağltılmnktn ~ır. 

(11501) 

~.f 4 

111/941 tarihinden itlbaren: 
ı - Avrupa ha.ttmın "Semplou trenlerine atd hususi ahkAm ve ticrct. 

gUmrUk muamelıı.tı, rıhtım, iskele, vlnc;, e~hııaa ni.1 sarnıçla ve frlgor\tlk 
vago.:ı.lar ve C. F.H. ldarealle müşterek kıymetli ~ya ve yumurta tari!ele-. 
rln1n devlet demir yolLnrı tarife esnıılan ve hu:rusl ı,ıartları dahilinde tatbi· 
kine devam edilmek Uzcre .. şirketten ınUtlevver olup. ~A.len mer'lyette bnlu· 
nan diğer bllQmum esna ve tenzllll yolcu vo e:ya taritelcrllc bu:ılara mtit· 
terrl esas ve usuller ve ahklm kaldınlm~tır. 

Bu tarthten ltlba.ren Avrupa hattında "kendi mesafesine ınUnhuır olmıık 
üzere., bUO.mum e§baS \'e e§ya nakliyatında Devlet DemiryollMmı:ı eııa.s ta· 
rlfelert, bütUn şebekede kab.ll tatbik tem.illi tarifeleri ve esaıı ve tenzili! ta
rlfelere ınüteterrt usul ve esaslarla tarlfe tatblkatıua mUtcdalr ı •• er'lyctte 
bulunan bUtUn ahklm ve §eraitl tatbiklye tatbik edilecektir. 

2 - D.D./2:11 :;o.h tarlfede, blrlncl kısma maden kömOrU ve odun ft· 

J 

'~---------------..... ' Resmi ve Nim Resmi Müesseselerin 
ve Halkımızın Nazarı Dikkatine 

tJl!i Askerlerimize hazırlanacak hediyeler içinde en ıayıne 111--
olan önti ve arkası kalın bez şayaktan yapılmış avcı yeleği 
parişleri alınıp sür'atle teslim edilmektedir. Haftada iki ~" ';: 
!ek teslimi mümkUndUr. Mühim ve toplu ola.raktan yapıl&c
parişlerde fiyatı 200 kuruştur. 

(Bundan cv-ınl bild.lrilen perakende 200 toptan 180 JcurııŞ 
fiyat önü şayak arkası astarlı yeleklere nlttir.) 

Türkiye Köylü ve Jsci Elbiseleri 
Toptan Satış Yeri : 

lstanbttl Sultanhaınam trtaniye Ç1Ll'!'iısı fo. ıs-ıg 

================::=== ı e 
Ş h . r· Dr. Kemal o~at1 

~ e 1.r ıyatrosu 

I'~ "'':::;!:.. 0;,'.;0 K.:.""" ldrar yolları ha•talık 
i~ __ Bulunmaz Uşak iarı müteha••151 

ı ar.an: J. M. B.ı\RRtE dfı9I ?Jo. SSo 
Beyotlo htlk.W Cad -a 

* • ~ Ba.nıa Pacnn t}stU oıı-ıı:~ 
c:addl'l'llndl' komeı<ll k111mında Apıutmao. Tel.: 4US5 .......: lstiklı\J 
Ak~m :ıo.:ıo da: ,...,...... 

========D=a=d=ı==================:::::::~ 
,t1' 

h~I edilmcl:: ve n tnel kıı.ım Ucretlerl beynelmilel nakliyata teşınll 
suretleriyle ta.dJlıH yııptlml§tır. bll4JS!ıııı> 

3 - Semplon katarlarmda ve ana hat dahi d&hl.l olduğtl ııaJd• edlııııe' 
beynelmilel ınUnaaebctıerde çocuklardan, kl'ndilertne eyn yer tatııı\J ttı• 1"' 
mek §&?'tile dört y~ına kadar Ucret alınmıyacak ve dörtten on yaş~ 
dar olanlarla kendllertne yer ta.b~llll istenilen <lört ya~mdan kUçilk ı; 
dan yarım Ucret tı.lmacaktır. (tH14l 

Daha. tazıa ta.fsUAt için uta.syoıııara mO.nıC':utt edllebtur. , . ' Böbrel~Prdcn idrar torba.ama ka l 
dar yol'ardaki hastalıkların mlk j 
ropla.rmt kokUnden temizleme: 
için HELMOBLô kullanınız. 1 

ıstanbul Levazım amirliğmden verilen 
harıci askerı kıtaatı ııanları 

tıtl 
. ttcri,.. ı 
~ğıda yazılı mevaddm kap.ılı 7.a.rtla eksiltmeler! hizalarında yazıl g'fl.o, saat ve mabl.erdeld as pit ,,.S HELMOBLEU alma koml.ııyonlarıncla yapılacaktır Tt\liplerl.n kanuni veıılka!arile tekU! m"ktuplaru.ı lbale M&Uerindell 

evvel ait oıc. .. ~u komisyona vermeleri. Şart.nameleri koml.syonla.rmda gb lllor. (1534) (11212) 

Böbreklerin çalıııma kudretini art 
tırır. Kadın, erkek idrar zorlukla 
rmı, eski ve yeni belsoğu.kluğu.nu 
me11ane lltibabmı, bel ağrısını 

sık aık ldrar bozmak ve bozarkeı 
yanmak hallerini giderir. :Bol idraı 

tenu.n eder. İdrarda kumlann, me 
sancde ta,ıanıı t< ı;cl~kWUne man 
olur. 

ClnSi Wkts.n 'l'utarı Tt>ınlnatı ıhalı.l gün saat ve malıallL 
kilo lira lira 

Sığır etl 
Un 
Odun 

118.850 20.751.50 2229 llS lzmJr tv. lıııil'Uği 
700.000 122.500 IK88 11·12 94\J 

10·12·940 
15 
o 

Erzl.ncan 
760.000 24.700 18152.50 Urta 

• • • !d r.~1cttf 
.A§afıda yanlr mevad ve ln,a.stm kapalı zartla <?kslltnıclert hizalarmda yazılı gün, saat Tiı ınaballef~d.,ıl r.ır 

aatmalma komlsyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve.sfüala•Ue ttı'ı<Ut mc , tuplarını Uuı.Je saaU• 

DİKKAT: HELMOBLô idrarınızı 

tem!zllyerek mavlle§tlrlr. 

sut evvel alt olduğu konı.l.syona v •ıu;elt>r!. şartnameleri komisyonların·~ '!ôrUlllr. (1638 ) (11241) 
Cin.al miktarı tutarı teminatı ihale ffUnU v; saati ihalenin yapılaeatl ısı~ 

lira Ura 
S!hhat vekA.letinl.n ruhıatmı haiz 
dir. 

Un 
Memur evi inp.aı 
Ahır 1nŞUL 

540.000 ldlo 
3 .det 

lM.600 6380 12·1.:.!·!hO 11 Ellztl ıc&~ 

llS.324.39 1150 16·12 940 11 M..M.V. Sa. AJ. ~afi\ 
HF..R E~ANEDE BULUNUR 

•:BIAvnıpa vo Amertkada bile pe.k bDyUk uhret bunan l!Eb:§f. 

1111 ~~E~.i~- ~ .. rl~~~CI BEKiR İ 
·ill ~:: h!! Mflrkfld: Babı:<'kapı, ~belerl: Beyotlu, Karaköy, KadıWy m~ 

lfü Emsalsiz KADIAKLI LOKml \-8 KESTA?'-"E ŞEK.ERİ fü! e··---··· ... !!:!!.!!···---_,_··-··-....... ·-.. ~• ..... = .... -..... ................... !!!::l.!....::·····-·-· ... ····-.··-.... ··ı··!ii~- ...• ··~·· .. ı: r· .... ·2z:r:z::::: ....... ..::::::::::::::::::::::::::::.:: --· •• :::.::::...::~: •• 

inhisarlar .. - umum 
müdürlüğünden: 

l - Sl.nop civarmcl& bat~ olan Kızılırmak vapurundaki idaremize alt 
20060 çuval tuz ve 2000 adet bo:ı çuvalm çıkartılre:ı.ı;ı ı,ı ıaruıamesi mu.:ı· 

bince pazarlıkla ihale olunacaklır. 
2 - Pa7.arlık 12.12.940 per~embe gUnU saat 14 te Kabat&§ta JevaZTin ve 

mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktrr. 
3 - Şartname aözU geçen cıubeden para.sız almablllr. 
4 - !steklUerin pazarlık lı;:in tayin olunan gün vtı saatte tekli! edecek· 

len fiyat Uzcrlnden y\ı.=.do 7,:S güvenme parala.rlle birlikte mezk(ır komisyona 
mUrııcaaUarı. (11526) 

Bankası 30 / 1111940 vaziyeti 
P. A S 1 fi una 

Serma1• • . • - 15.000.000.00 
tııUyaı ütalı 

~<11 ve fevkAJA.de • 
HU«U.111 • • • • 

- . • • 
• • 

- -• • . .. 
1'edavtUdf'kl Banlmotlnr t 

Of'ruhte edil"• evra'tl nakdiye 
Kanunun tJ • 1 inci maddelerine 
te vf Ik ıu> El.ulıl• tara.t mda.ıı vakl 
tediyllt • 

Oeruht• edllen nrı&la oalcd1ye 
oaklyesl • • 
KarşılıgJ tamaıneo altın olarak 
llAnteo tedavUle vu.~d!len • 

~er•k171lt mukı bill llAveten teda. 
·1 .. cı. • 

~tEVllnAT ı 

nlrlı Ul'IMll 

4'ıtm: S:ln Kll~ram HIR ~.fi) 

6.188.666.15 
6.000.000.00 

158. 748.56:J.0( 

19. 7 46.696.0 ... 

139.001.867.0C 

19.000.000.00 
242.000.000.00 

77.ı: ı.2cs.2;, 

148.087.05 

12.188.666.15 

4C0.001.867.00 

77.572.~5.28 
S M No. kanuna ıl'ırt b117'.lnr\'t ------
'\C:ılan !lvıtnı D'!ukablll tevdi olu· 
n11.n aıtmlar: 
quı kilogram fı..1 541 fl3U 

1111~17 T-hhOdatı ı 

.t.ltın:ı tahvUI kahtı dövfzler 

Otğcr rtôv17.ler Ye alacaklı Kll· 
rtne tıAklyelerı • • 

"tUhteıır • , , , , , • -- ----

lskcmto beM! ':I ı Allna 

78.124 .167.90 78.124.167.90 

: .:.<:41.C :ı.o:- 31.641.041.02 
110.050.003.41 

YtkCln 727.f>78.100. 79 
nzeılno ıı.Yana ,.., ., 

25.925.61 19SO 17·1:2 !•40 11 M.M.V. Sa. Al· 
:t- :,. 4' - _m p1· 

ıcıru--: • 
Beher kilosuna tahmin edilen tiyatı 159 kllruf Olan 15.000 k}lO _.0o:ı1Jl11, 

muk 20·1.2·940 cuma glltıU saat ll <!~ Ankarada M..M.V. 11at.xna1Jtl4 e111ııı-t 
nunda pazarlıkla eatnı alm1.caktır . ..;..teklilerl.n 3577.W llralık ı-aU 
larlle belll vakitt.e komlayona gelmeleri. (1568) (11402) 

~ • ~ ooO tD' 
Beher kilo.suna tahmin edilen fiyatı 6 k~ 71S a&Dtim otan 5 ıızsitı@ 

n.rpa pazarlıkla aatnı alınacaktır. Pı:ı.zarlığı hergün Ankarada 1'"· r' 11'1 
sa.tınalma komisyonunda yapılacaktır. 300 tondan aşa~ı oımıurıalt uıeı"" IS' 
8}TI taliplere de ihale edilebilir, Arpalar döküm half.nde Ankar& ve C!()O toJl 
t.Myonlarda tealJın alınır. 8000 ton için kaU tem.inat 22,'750 Ura "eı yoD~ 
için katı teml.nat 3038· liradır. Evaa! ve prtnamtsi tl60 kuru§& ıtoın ~ ~ 
alınır. Taliplerin hergUn Aııkarada Lv. &mirliği aatmaıma ko~ 
meleri. (11572) (11406) ... ~ 

1200 ton odun alınacaktır. Kapalı za.rtıa ek.slltır.eal 16·12 940 Jla~t.ıf• 
ı günU aa.at 10 da Çorumda aske:1 aatınalma komlııyonunda )-&P ,eeel(leff 

'J a.hınin bedeli 18.000 lira ilk teınlnatı 1350 Ura.dır. TaahiıUde gl.,ııııudoıı 
hcdelinln Uçte bir ıwana olarak verilecek, bu ver!'en peşin para ta t t~l 
son taks!Uerine mah.sup edilecektir. Taliplerin ihale a:ıaUI:den bir ~1ıı54' 
kaııunl veeikl\lartle tekilt mektup!arını komisyona vermeleri. (155:l) 

• • • ıeıı tı1'tı 
El:alltme gOnU iatekll bulunmıyan ve beher k11osuna ta.ıınıtıı edl t 11 dl 

4i'S kuru, ol.3n 50.000 kilo ya.ta}<.lık pamuk 0·12·940 pazartesi gıınü se-& ı3tll lf 
Ankarada M.M.V. ntmalma komisyonunda pazarlıkla ihale edilece~dı!! ıı0' 
toluilortn 33715 ilralık katl teınl.natlarile birllkte pazarlık gün "e ~ 
misyonda bulunmaları. (15'76) (11430) 

-~* ~ ~ıı~da yazılı mevaddın kııpah zarfla eKsUtmeıcrt ı:ıızaıartnd& 
1 

ydJ!Jf>' 
gUn ve saatlerde Edlınede eski mUşlriyet dalre.s.lnde satcıaıına }!"'lrtl !I lt.!J,1l~ 
da yapılacaktır. Tn.Uplerl.n ihalo ııa.aUndcn bir saat evvellne ıcscJ$1' 
vesikalarile tekil! mektuplıı.rı.nı komisyona vermeleri, "e ~tl 

C nal mlktarı tutarı teminatı ihale ı110 

Z!!ytlııy~ı 
Pirinç 

Kuru Uzflm 
Koyun eU 

Makarna 
Kuru fasulye 

thale saati ihıılc gün il 

ı' kilo lira llrA 
25

_12-940 
11 :z5.ooo ıe.2:ıo usa ..... 12 940 
11 

960.000 432.000 - 40 
2,.12 9 J~ 

20.000 
115.000 

6.000 4:50 25-ı:Z 940 14 
7.500 ~·4 ., ... 12•940 .~ 

60.000 :ı.ooo Uıi5 .,., 940 .. 
lH.000 43.:?00 3240 ~3-lı 370) 

*** 
muvakkat mııhanımen bedell 
umtnatı 

(t!Sô6l (ll 

JtUo6U ~ 

hra 1.-r. lira krş. 

ı 1 27-12 910 750 oo ıoo o w 4sOOOo od: oH 
15 2i 12 940 412 oo 6500 oo 22uOO 1110 

l ~ 27·12 9~0 lC74 ()') 22320 00 144000 uıı 
15 2s·ı2 940 7:16 oo ıouso oo 4soooo odun ttl 
H Z5·12 010 6~ 00 S7ö0 00 ~ Blt1~ılJ c( 

Yuk:ı~da miktar, muhammen b.!~ııl, ve muvakkat tcnıııı:ıtıart 
1
7 ;ny.şP 

zn.k kapalı r.arfla eksiltmeye konuımu,tur. şartnanıelerl 1stanbU:Uıtel'Jllorıı; 
ve Ga.zlantepte ukıır1 aatına.lmn. konılsyonlanndlı. göril)ebl'lr. L\1' tcl<ıı. 
yukıırda ynzilı gUnlerdo \'I) ihale saatinden bir ıınat eV\·eııne kad ye cöll 
mektuplarını Gaziantep askeri ııa.tmalma komisyonuna vcrınelerl 
dermeleri ilin olunur. ( 1588) ( 11509) 

• • • 0olt~~ 
MU~nhbid nam vo hc.so.bma bir hastane inşaatının gcrl ]>al~ si gUJl 

kuımı tamı.mll\ttırılacaktrr. Pa.z:ırltkla eluıUtınest H·l2·9-&0 cunıar1c cıı1'tt1'· da yapı a ,, '(~ 
&u.t 10 da Ankarada M.M.V. ha\•& aatmalmıı komisyonun J{e•ı> • 
'fıı!unln bcdell 413,05:? llra 6 ku,.,ı§tur. lli< teminatı 20,274 ııraıilr. ıtıttO ~.1-
,,nrtnamesi 20 Ura. 66 kuru,a komisyondan almrr. Ta:iplerln belli ya 
nunl vcıılknlarlle kom.lsyo:ı:ı. gelmeleri. ( 1500) (115n) 

11
• 

• • • e•Jllt 10 ,.. 
Beher çiftine tahmin edile.'l fiyatı 170 lrunış olıın l0.000 çlfl t •

6 
ptı~ 

{140 ııalı '1Jnü saat 11 de .Ank&rada M.M.V. Satım.ima komtsyonutl
11

i
8 \".ı.ı•ı 

!ıkla a.-ıtın alma.cııktır. Taliplerin 2.'S:IO liralık it .ı t.cmlnııtıarilo be 
komlsyonn gelmeler!. (l"i6'0) (1H04J. 


