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k.11~ evvel yapıbnı olan 
'-~ ınanenalannda Yu.. 

-. ile Yaaan Başkuman. 
~ a....a Papagos. .. 

~&eletiH 
~ti 
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buya• 
l11ıosLAv 

l ....... ., 
;;-: HASAN KUMÇAYI 

'-•s.nın bomba.rdmıan e 
~ Ctıa Jdhiyetl meçhul ta~ S,. ~ netioosbade ıt.aı,.. 
~- ....::,•qlldıp ,.e 'Yugoalav. 
iL~ 6.......--:.hğou mabat .. edıl!ll 

:"'IUIJ'ler al4riı bir mtMla 
~ ~ gelen haberler YugM. 
,.....,btyo nazmnm \"&Zlfesln. 

eUliiıd 'WılllttJ'or. Bil 
,~-~-:kan ..... tuda:t 1d 
~ ltalyan ordusu Yu. 

!' "• •-~ iclz 'azfyete dtL 
Sa~ deniz ve ba\,kuv. 
.. ~ ~ korkusundan Adrlyatlk 
~ 1-1Q71a yardım kavvetlerl 
~~ müşkülita ~ymea, 
ı...... ,...,.., üzerine yöklemnek ,.e 
~ ~~ bitaraflığını kendi 
~-·11111ek için tazyikler baş. :-- ı.. • bu l'&Zlyet İtalyan • Yu. 
~~den tı0nra !Pmdl bir de 
'"'it, • ngoslav harbi doğura.. 

~~ Avnıpa harbi artık Bal. 
' t ... ~nrnştır. Ancak Bal. 

"~ ''eren İtalyanın bu 
(De\UDI 4 üncüde) 

İtalyayı 
~~lkışlamıyanlar 
..!raf değilmiş ! 
l~ Çre gazetelerinin 

, .. b.. • • k .,..,., gırmeaı yaıa 
edildi 

l\~. 
t.....'-'~A.A.) - ltalyada, laviç· 
~'Ot t hı ıatıtmm menedilmffi 
"'°' '• .. be trJ4 bir tealr brrakmI§tır. 
~ l11ııa,.,~ bu cueteıerln lta1Yanıa· 
'~ muvaffakiyetsizll· 
)h." ~ettlrmlf obnalandu'. ı .. 
~ ' an. llVlçre mattıuat.ııım 
~ ~ Verdftı hakkmda stırUien 

' P etmektedir. 
~.\M GAZETELE&tl L"'i 

~.,ırocmu..uı 
~ (.\.A_) - D.N.B. Ajao11 

~ ~telertnin kAmil~n ~tal· 
,~"- ~k edilml§ oımamıı 
~: eden Glornale d'ltalia 

~~ Razeteıerl, hemen he· 
'Gı~ cSCll& Olarak Yunan mukave· 

~' .,_ l"I ıııemnunlyet beyan 
' )l~U gayet açık bir §e" 

~ · UmuıntyeUe İtalyan 
,~ ~erdikleri bir habere 

"'""'-~~ • İngiUz ve ya Ameri· 
~ l&rından altı, yedi haber 

~ ~ btUıaeııa matbuatmm 
'-ıt ~ Dk defa megul olu
......_ 'aal ~ 8u. Yazlyet mihver devlet 
f~ belli ve 1Uınat verici değildir. 

>'aptıı~ lsvtçre baammı itti· 
la:_:-0' lu au u tarafgirlik Czerine 
,Yler. ~I ııorın11\t lAztm"cllyor· 

1.lezı bltara.t ~ ! .. 

Arnavutluk 
cephesinde 

Esash 
değişiklik 
olmadı 

Vaziyet Yunanlar için 
müaait olmakta devam 

ediyor 

Selanikte 6 
ltalyan 

tayyaresi 
. düşürüldü 
ltalfaa tulllanllıa 
ftaıyaa llıtaıaruıa J 

EN SON 
DAKiKA llar,ı llarelEAtı 

Londra, 7 (A.A.) - Londraya 
gelen haıberlere göre ·.Arna.vut
luk cephesinde esaslı hiç bir de. 
ğİşiklik olma.mı§tır • .A8kerl VUİ• 
yet Yunanlılar için müsait ol. 
makta devam ediyor. İtalyanlar 
muhtelif noktalarda taamızda. 
bulunmuşlarsa da bunlann hep· 
si tardedilmiştir. Yunanlılar i§. 
gal ettikleri mevzileri taıhkim 
ediyorlar. 

lta.lyan tayyareleri Yunanis
tauaa birçok şehirlere taarruz 
etmiştir . .Bu taamu mi.iDıhuı. 
ran sivil halka tevcih ııııfilmif· 

(l>enmı' laetide) 

Yunan gazetelerinin 
neıriyab: 

ltatyanları 
denize d6 
keceğiz 

"Tiranada Amavutla
nn kurtuluş i.bideaini 

d:ı. .... ' mecegız.,, 

Atlaa, 8 (l\.A.) - Kat1merlnl p· 
zeteal yazıyor: 

''Zafere imanımız vardu'. Bu tma· 
nımız, heyecanımızdan delildir, bu 
imanımız, Etzonıarm mUtecavtzl dur
madan baltaladıklanndaıı detlldlr. 
Zafere lmanmuz vardır, çtbıkU. bunu 
iyice bilelim, kuvveUiyiz. ln•nca 
:ıcuvveUlyiz, maDenıece kuvveWyts. 
arazi vaziyeti Ue kuvvetliyiz, nihayet 
yalnız kaiblerimlz delil. tak&t aynı 
zamanda mantık da bize satert temin 
ettiği için kuvvetliyiz. 

İtalyanlar geçeml.yeceklmllr. Yal· 
nız geçemiyecekler detU, fakat bi:ıı 

onların üzerinden geçecetiz, onları 

denize a tacağtz ve Ttraııada bizim ve 
Arnavut kardeılerlmizin, çitte kurtu· 
lufU lbideainl dikecettz ... 

Yunanistan 
harekatı 
hakkında 
Londranın 
mütaıeası 

Mübalağah 
haberlere 

inanmamall 
Mihverciler Y unaniata· 
nın mütareke iıtemek 
üzere olduğu p.yiaımı 

çıkardılar! 

italyan 
·askerleri 

Halıle4cıllya ma11areı.e1ertnclo ....._ 
kahramaDhk götıteren Eh.on kıtala· 

rmdan 'blr mıfer.- (Ebon ıusteTlednln ...... .., ..... ,~.-- ..... 
.... lııdfoı; - 111111 rmt "" •• 
IQllıra memap olu ....... p,..) 

Hudud 
yeniden 
tecavüz 
edilirse ... 

Yugoslav· 
lar karşı 
koyacak 
Manaabra tahkikat 

komisyonu ve 
tayyareler gönderildi 

Yagoııav llarblJe 
auın lıtlla etil 

Bell'J'lld, 1 (A.A.) - Manastıra 
1 bomba atan tayyarelerin milliyetini 

tayin etmek üzere tetkikat yapacak 
mUteha.18ular komisyonu Manutıra 
vasıl olmll§tur. YugOllav hududu ye· 
Diden tecavüz edWrae kl.l'fl koyacak 
Yugulav kuvveUerinl takviye etmek 
üzere Kanutıra daha 12 tayyare rön 
derilml§tir. 

YU008LAV TAYY ABELEBl 
DEVBtYE Q-gzlYOB 

Belgrad. 8 (A.A.) - D.N.B.. ajanu 
blldlrlyor: 

Yug01lav askeri makamatı tarafm 
(Denmı 4 öndlde) 

Fırsat bulur 
bulmaz 

TESLiM 
OLUYOR! 

Selblk, '1 (A.A.) - Röyter a. 
jansmm. Yunan orduau nelıdindeki 
muhabirinden: 

Yunanlıların Görice'ye ka.Jlı yap. 
nuş olduk1arı muvaffakıyetli taar. 
ruzun neticesinde, M'akedonyaya 
binden fazla İtalyan eairi gelmiştir. 
Yaralılar, Sell.n.iğe nakledilmişler. 
dir. 

Yaralı bir Yunan zabiti bana ba 
ZI İtalyan gruplarmnı ilk

0 

fınat~ 
istifade ederek teslim olduklarmt 
ve Yunanlılann yanına gtiler bir 
çehre ile gelerek "Bella Grecia -
Gllsel Yunanistan." diye haykırdık. 
larmı eöyleii., 

üç gün blribiri ardı ma yapılan 
ve fakat askeri hedeflere dokun.. 
mıyan hava. akmlanndan sonra Se. 
linik, mürettebatı fena hava sefer. 

(De,-.mı 4 öndlde) 

SULH 
teklifi 

şayiaları 
tazelendi 

Şartlar a~aaında 
Çanakkaleye dair bir 
madde de varmış! 

. !\ahire, 6 ( A.A.) - Röyter bil
dı.rıyor: 

Ecnebi siyasi mahfillerinden alı. 
n~n malfunata göre, Hitlerin In
gıltereye tevdi edilmek üzere Fran-

Amerika Kızılhaırı sa büyük eıçisi vasıtasiyle Ameri. 
-:r kay~ bildirdiği sulh şartları aşağı-

1 

y u nan'. stana dakı noktaları ihtiva etmektedir: 
1 - İngiltere, diğer devletlere 

d 
. ait olup muhasamat esnasında iş. 

Yar ım ıçin gal ~tti_ği topraklan tahliye etmek 
~artıle ımparatorluğunu muhafaza 

Bir mlmeull edecektir. 

1 
2 - Almanya ve diğer Avrupa 

• aderdl de\·\etlerile kendi aralarında isleri 
Amerika kızılhaç teşkilatının ha!ledinceye kadar İngiltere kıta. 

sekreterlerinden M. Stanley bu sr. nın siyasi işlerine müdahale eyle
bahki Konvansiyonelle şehrimize miyeccktir. 

Askerler 
aleyhine 
Açılan hukuk davaları 
Seferberlik veya fevkala
de ahvalin sonuna kadar 

Tabir edilecek 
Bira ldemeıe mütedJr ola•aya•lıra 

lleledlJelerce melllea tedarUd 
mecllarl olacall 

Ankaradan verilen ma.lfuna.ta. 
göre, muvazzaf ve ihtiyat aske. 
ri şahıslar hakkında ac;ılan hu· 
kuk davalarına dair hazırlanan 
kanun liyihası, hüktlmet tarfm. 
dan Mecliee gönderilmiştir. La
yiha esa.sla.rma. göre, seferberlik 
dolayısile veyahut bir harp 
tehlikesi mevcut olan fevkallde 
hallerde ikametgilılarmdan ay. 
nlmış olan muvazzaf ve ihtiyat 
askeri şahıslar hakkında evvel
ce a.c;ılmış olup da henüz netice. 
lenmemiş veya ikametglhlarm· 

dan aynldıld.an sonra hukuk 
davalarile icra takipleri bu halin 
sonuna kadar tehir olunabile. 
cektir. Tehir müddeti zarfında 
müruru zaman işlemiyecektir. 

Hazerde silih altına alman 
muvazzaf ve ihtiyat erler hak· 
kmda - gedikli erbaş hariç -
askere alınmazdan evvel açıl. 
m.ış olup da hen.Uz neticelıenme
miş veya askere alındıktan aon. 
ra açılmış ve ac;ılaca.k olan hu
kuk davalarile ceza. işlerinde bu 

(Devamı 4 ttncüde) 

ldbalAt ve lllracat 
blrlllslerl 

il 
Bunların Ticaret odasına 

rabtı veya yerlerine koope
ratifler kurulması muhtemel 

Ticaret VellAleU bagblerde kaU 
lllr lsarar verecek 

lthalit ve ihracat birliklerinin 
vaziyetlerinin ve bugünkü tartlar 
içinde mevcudiyetlerinin devamına 
lüzum olup olmadığı hususunun tet. 
kik mevzuu olduğunu yazm11ttk. 
İthalat imkanı olmadı{'·ndan dola. 
yı lağvı takarrür eden çuval ve kP. 
navlc;e ithalat birliğinden sonra, 
öğrendiğimize göre, Çukurova pa. 
muk ihracat birliğinin lağvı da ti . 
caret vekaletince tudik oluımıug. 
tur. 

Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçu. 
oğlunun şehrimizde bulunduğu s·. 
rada ithalat ve ihracat birlikleri 
merkezinde yaptığı temas ve tet. 
kiklere büyük bir ehe.mmiyet at. 
!edilmektedir. Bu tetkiklerden son. 
ra Uç aylık muvakkat bir blltçe ve 
kadroları olan birlikler üzerinde 
bazı milhim karArlar verileceği an. 
Jaşılmalrtadrr. En ziyade muhtemel 
görülen gekil birliklerin ticaret 

(Denmı 4 Unctide) 

Topkapı Sarayına giren 

CASUS LUKRECY A 
Dördüncü Murad devrinde bir Venedık şövalyesinin~ 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

r .. ·-·-1111 HABER için hazırlanan bu tarihi 
tefrikamızdan enteresan bahisler 

isyan eden Kırım Hanının Edirneye kadar gelişi . Va. 
lide Mahpeyker Sultanın idam ettiriği vezirler • Veziri 
azim Hüsrev Paşanın muvaffakıyetleri • Bağdad mu. 
hasarası • Hafız Ahmet Paşanın yeniçeriler tarafından 
katli • Hüsrev Paşanın idamı • Yeniçerilerin saraya 
hücumu • Veziri lzA.m Receb Paşa ile R.um patriğinin 
yan y:ına idamları • Bir Venedik şövalyesir.in kızı 
Lükr~ya'nı~ Osma0nlı sar~yına ilk girişi • 1044 'ran 
seferınd~. Lukreçyf' nın rolu? ... Revan kalesinin zap. 
tı • Vezırı lzlnı Bayram Paşanın ölümü • Tayyar Pa-

l 
şanın Belgrad kapılarında şehadeti - Kaptanı derya 
Kara ~.ustafa Paşanın sadarete gelişi • LUkrec;ya'nın 
son rolu . Sarayda casus var! • Dördüncü Muradın 32 
yaşında ölümü ... ilah. 

...................................................................................... --Londra, "l (A.A.) - Dün iyi nıa. 
lfımat alan İngiliz mahfillerinden 
tasrih ediliyordu ki, Yunanlatanda • 
ki İngiliz harekltı hakkında benlls 
Londraya haber gelmcmittir. Kt. 
z.1, Mısırdaki vazivetin inkişafına 
dair de taf!llfıt mevcut değildir. 

gelmiştir. Mumaileyh kısa bir mild. 3 - Bütün cephelerde muhasa-
det memleketimizde kaldıktan son. mat duracak ve bütün kara. hava Pek va kında 
ra Amerika kızılhaçmır. Yunan kı. ve derJz kuvvetleri üslerine döne. 

~:~:.=·y:::~ 1 ~ıi::_ Alma(~~:.:.:/-1 HA8ER stunlarında İtalyan tecaviizüne ka.rtt Yunan 
(De....mı,~) 

--



2 H A B E ıt - Alt§am Poetası 
i! T z:zı 

Düşündüğüm gibi ___ -WWWA __________________ cwww: ______________________ _..______ 

Varsın yolcular sorıra 
gelsin! ıs anbu un e mel işi 

ve değir en 
Gazetelerde okuduk. Hükiı. 

( Asker için 
ılk hediye er 

verıldi 

,---·-·----· 
1 Belediye ile kasaplar 
i arasında 
r 
1 
i ihtilat çıktı met, tstruıbul irin ihtiyat 

un stoku hazırlamak maksadi) le 
Toprak OflsJne ~mdiye lı.adn.r ve. 
rilen 350 ton buğdayı 500 ton:ı 

iblağ ctmi~. Bu stokun hazırlan. 
mnsı için de İstnnbnl de!irmcnı • 
rinln lld ay müddetle belodil c 
emrinde çalı5nnlnınsma karsr ve. 
rilml ti. Bugünkü harbin snmutL 
U bir 1 tikrn.r gö termcsine lmld.n 
olnııyruı lktısadi ,.e tlc:ırt şartlan 
altında halltm belllba§b gıda mıul. 
desi olan ekmcf,rfn temin \'e tc<l .. 
rll.indc güclUklcrle ~tla.5nııı_ 

ma'k n böyle bir vBZlyet l?a~ı. 
smda. spekUlasyon ve ihtll<O.nn ö. 
nime ı;-~bllnıelt için şehrlmlzdo 
kAfi bir on stoku bı:ılundnrmak 

gnyet Js:ıbctlJ ve lhtlyath bir '"' 
olur. Bu itibarla hlikfunei1n bu k:ı.. 
ran COk yerinde \'C tnkdJrc lilyı' .. 
tır. Şo nya bu dcl:;rfrmen snhlbL 
nln lmndl phs1 menfaatini hnlk 
hayıı.tmdan daha U!tUn tutnmk 
bu mühim mf!IDIPkct isinde istedi 
ğl gibi ha.re.ket cdebllmeslne mani 
olma~c maksndlyle, değirmenlerin 
kendi keyfine hıralnlmamıuıı ve 
belediyenin enü. ve lmntrolil alh. 
na konnhna.sı ile on st-Oko bolun. 
durmak karan eınnfyct ve truı:d • 
kuk lmkftnı altına almm11 buhı.. 
nuyor. 

Bu l<a.rar İ"fanhulun ekme'k i 1. 
ni hususi sermaye nhiplcrinln e. 
Jinde bnloruın değirmenlere bınık. 
nıa-.ıa.~t ibttyaç ve zanırettnln blr 
iradcsldlr. Bu ihtiyaç ı:;imdi) e J • Universiteli kızlarımız Belediye et nakliye 
dıı.r blrtok \'esllt>lerlc ken lislıu d f ı· 

Emniyet 
sandığı 

ikraz müddeti 
uzatlldı 

B yotctl· 
URSA vapunmun tren oldO. 
larını almadan kalknUf h·. 

ğuna dair bir Jıaber şa)1. ~
dlseyl dHlcıine dolayanlar tlttt· 
yorlar: "Den.iz Yollan ı(lareSI tJf 
feden bir sa.:ıt en·eı nnsrl nl-P 
kaldrrablHyorlar?" aoıf 

Bilmem bu teli\şa. Jib;uDl ~ ~ 
Her zamaJJ istim eonndan g e·· 
değil ya, bir seferlik de erkdl ~o" 
mı,, ''varsın yolcubr ııonr& ge 
denilmi,tfr. hi scttınnıs '"°gazete sütunlarma. a aa ıyete parasını canlı hayvl'n 

cı~ aksetmişti. BagUn ba lhtiva~m geçtiler üzerinden almak 
daha kuvvetle takdir cdllmfıoı ol. 
luğuno görUyonu. c. H. P. İstanbul villyet ld&re he· • İstedi 

ıra.kat bizim kanaatimizce mc. yoU reisliği, vatnn~ıarın yün çorap, i.. .. 
selt-nln bu ~ldlde yanın \"e geçlci yün eldiven, yUn ve yilnlUclen içlikler- Ali Devlet urasına : 
bir hal uretine b&ğlan~anık de.n ibaret olan ilk hediyelerin )ıalk 1 ti al etU ! 
'köki.lndcn düı:eltilmc.cl icabeıfor. evlerine, h&lk evUırl bulunmıyan yer· D 1, 
BirÇ<ık f t.ıhsal §Uhc H'! mUess~P. lerıle de parti ocak, nahiye ve kaza 
lerinln del·letl«>~lrlldlbi , .c !• .. merkezlerine makbuz mukabilinde Belediye ile 1atanbul ku&pları ara· 

t __ ,._ dil bil ...ı ınnd& mUhlm bir lhUIA.t b&§gö:stermlf günkü fcvknlndc \"tıziyct dola:u. ............. e e ecc,,.ni bir beyanname 
siyle blrçdk ı~ıetmelerln mlllt ko_ ile h&lka bUdirmlşli. tir. Bu ihUla.t, ıimdi belediyeye 1DU· 
rnnma kanonu httldiml~ri altında Dün ilk tebcrrular, Eminönil halke· kal et.mı, ola.ıı ııehrln et na.kllyab !· 
çalıştınldığı bir uımand.n. un ,.0 vlnde makbuz mukabilinde yapıımıı· omden doğmaktadır. lkl tarat, bu ih· 
<>kmek işinin hi\la hncıu!li ellerde tır. Diğer halkevler1De dUn teberruda t!l4!ı bir turıu hal edemediğinden §im· 
ı rnlalma.c;ı do/;'1"11 dcğlldlr. bulunulmamııtır. dl, lhtlll! Devlet ŞOra~n& gttml§Ur, 

fsfanbnl schrinin srıkl?: yüz •i'lf' 1 Bundan bll§ka kiz mekteplerinde de Yaptığımız trudbata nazaran lh· 

Emlak terbini için y'2ni 
esaslar kondu 

Emniyet SandI#mJn emllk1Di ııa.t· 

mak, em!A.k ve akar almak il't.iyonle· 
re bır kolaylık olmak Uzerc t - gayri· 
menkul te§hlr aalonu açtığını yazmış· 
tık. Sandık müdüriyeti. böyle bir sa 
lon açmakla, alıcı ve satıcıyı mutavu 
~ıt elinden kurtarmak gayeslnl gtlt· 

mUııtur. Sandık, bu mutavassıt mua 
melealııe birkaç gUndenber1 b&§lıınuş 
bulunmaktadır. Bundan ba§ka, Em· 
niyet s:ınd:ğı, hıılk içın yt!ni b:ızı ka· 
rarlar almi§br. M~la. e&kl nlznmnn 
meye gare, gayrlm .. nkuller mukabllin 
de aza.mı Uç aene vaade ile lkra:ı:at ya· 
pılıyordu. üç sene sonra, gayrimen· 
kul sahibi muameleyi tecdit etmek Is· 
tel'8e tapuya mUracaat edilerek yeni· 

den muamele yapılıyordu. Yeni nizam· 
name ile bu müddet on hileye çıkan] 
m.Iftrr. 

yakın nüfıısnnun en hıwati ıı.1 .. naliyete geçilmi§ ve Beyoğlu akpm WA.tm eaa.:sı fÖyledir: Belediye et nak· 
yacı olan Ckınf'l~n ferdi llıtım .. l:ı_ kız sanat mekteblnde bir atölye açıl· llyat ve tevziatı l~lni üzerine almca 
ra bıı.zlce olm&oıma. bir ı;on \"<'rmek mıştır. Bu husuıtn lln.l'iersltede de fa· Kaııaplar cemlyetlnc bir tezkere yaza· 
lc:ı.beder. na hmm!I l<:ln tık , .c allyet ba:;ıamışttr. Hukuk fakUltesi rak §imdiye kadar ltcsllm!§ ve nakle· 
m\lhlm a<lnn ıtel;lrmt>nlmin milli. 3 üncü sını! talebesinden ııeçllmiş bir dilen et üzerinden alman nakliye Uc· 
leştfrllmcsl Uo a.tılnuc;ı olablllr \e komite, dekanlığa mUmcaat ederek retinln pay mahallinde ııablan ka.aap 
-ırtık o umım İst.anhul lı;ln un \'& hediye toplamak huıııuıunda mllıınnde lrk cruıh hayvanlar üzerinden alma· 
nlanclt derdi do lınt'IY'-" ya.kın bir ıstemi~tlr. BllAhare sınıfları dolaşan cağını blldlrmleUr. Kasaplar beledi· 
hısl , .c tecfavt ı;Mdlnc knnı~nş komite, gençlerin c~kun aıın,,ıan De yenin bu karan Uzerine derhal top· 14 ya•ındaki katı"l 
olur. kar§Ilanmı:tır. Diğer fakilltelerde de lr"ltı yaparak hemen bunun evvelce ~ 

Suat Derviş koınltcler seçilml.§tir. tl'nlversltell 1 vazedllml§ ola.ıı eaaaıar& muhallt ol· Elrkaç gün evvel Galat.ad& Pw-

==========================-==~ genç kıZlıır, bo: vakitlerinde çorap, duğ'Unu belediyeye blldirml§ ve veri· aembe~da fırıncı Mehmedi bt· 
kazak, eldiven ve tanll& örmefo baf· ll'.ıı karan proteato et.mı.,lerdir. Fakat çakliyar&k öldüren Sadula.b admd& 14 

·. 

79 Yazan : J<adicc,a,,,,_ J<afh, 
- Ben de yalnız sa.na gtiven • Jm.r edemiyordu. Yalnız onım hak· 

cütlm içfn geJcllm. Çilnktl sen bir kında yapılacak muameleye dair 
ba§kumandan oğlusun; babana ve fikirler tam.amile uymuyordu. 

sana karşı sa~gım var. ı Eve yaldqtıklan zaman PreM 
Prens Voronsof teşekkUr etti. Voronsof'un neşesi bulutlanmıştı; 
HaCI Murat ona elnıdi m!lıitle- bunun da gilhesiz sebebi vardı ve 

rini tanıtıyor: onlann kendisine haklıydı: 

candan bağlı olduklamu, çara da .Mlra.lay Voronsof'un kendi ha· 
ayni §ekilde himıet edeceklerini §tlı:ı Hacı Muratla a.nla~ına yapma· 
söylüyordu. ğa snliilıiyet.\ yoktu. Bunun için 

Prens Voronsof ttdarın levent kolordu kumandanı general MUl· 
endamını, ntm üstündeki heybetli ler Zakomleski'ye danrıımnsr, on

duruşunu takdirle seyretti; gll- dan izin alınMr IAznndr, general 
IUmseyerek onu eellmladı; ndar Mililer kendisine kn~ı yapılan ııay· 
bir ıın bu ince yapılı ~m ada· gı.sızlığı affeden takımdan değildi; 
mı süzdü: &tmm kulakJa.rmıı bak- bundan başka dağlılar haltlnndn 

tı. 1 mti.samaha göeterme)i hiı; bir uı.· 
Hamz.at'm ~pil gözleri büııbUtün man kabul elmemi§tl; bu itibarla 

ufaldı ve gUHimseyeıı yüzündeki Hacı Muradı hapsetme!!: isteme· 
kılıç yarası bUsbUtiln derlnleştl si uzak bir ihtimal değildi. 
Hanefi efendl:ıi gibi elinJ kalbine ı Prenses Marya Va.slliyevna o sa
götllrdU; baanu belli bellrslz eğdi. bah erkenden kalkınI§tı· banyosu· 
Sıra Fatah'cı gelinee prea.s Vo • nu yapmış, aynnnm karş~mda uzun 
ron.sof ona: 

zaman kalmıştı; sonnı. yer yer ıırr-
- Elçilik vu!fesini çok lyt yap ma çiçekler işlen~ olan mavi 

tm, sana hep böyle işler verelim! kadifeden tuva.Jetini giymişti. FildL 
Dedi Delikanlınm sevimli yil • Gi kadar dilz.gUn olan gilzel kolla

ıüne adet! ıı;ıık wrdu; ağ7.l yayıl· rmda mavi ta§lı b!kzikler pru-lt· 
d.ı ve bembeyaz dişleri btltnn gü-

1 

yordu; yuayuvar.lak ve uzunca 

zelliğiyle göze çarptı. boynunda bir dir.i inci vardı dol· 
Prenıı Voronsof ofmdl Hacr Mu- gun ve beyaz gBğsUne doğ~ ıınr-

rada ~8nmnııtu: kıyor, orada güzel yUzUne yarım 
- ~terseniz hemen gitlebllim! takat göz kamaştırıcı bir çe..""Çevc 
- Gıdellm... örüyordu; kadife tuvaletin uzun 

lamrşlardrr. belediye kararda ıarar ettıt:ınden k&· 1 yqmdakl genç, adliyeye te~lim edll· 
Toplanan hediyeler ayın 18·20 sin· saplar Devlet şoruma müracaatla mit ve yedinci 11<>rgu h6.kimllğ1De 

de teslim edllmit olacaktır. belediyeden §lk&yet etmlflerd1r. verllmiftir. 
Devlet ŞQruı, heyeti umumiyede 

E NAF CEMlYETLElıL~DE lhtılAfm teUdldnden evvel, karar ve· 
Bazı eana! cemiyetleri, bUtÇ(llerinde r1Unceye kadar et nakliyatı l§t.nden 

bulunan muhtelif merasim muratla· 
rmı kft.milen asker ve aubıylanmız& 
kıf hediyeleri tedarik.ine hasretmek 
kararını vermi11 ve faaliyete ıeçmiş· 

Jerd1r. Kunduracı, terzi ve dokumacı 
cemiyeUeri de evvelki gUn bu fnnllye· 
te iştirak kararını verml§lerdlr. 

CHimrfl 
ı~e 

DDI 

almat''lk paranm emanet heabma 
geçirilmesini belediyeye blldfrm.~Ur. 

Belediye, ŞW'&nm bu lht&n üzerine 
et nakliyatı Ucretinl emanet heaabma 
almağ& bqlanu§br. Katı ,e!dl Devlet 
ŞQ: •~mm kararile taayyün etmlf o
lacaktır, 

Deri çalmış, ayakkabı 
yaptırmış 

Muhtelit sebeblerıe memlekete ithal SUltanalımctte denet lbrah1mi.:2 do-
edilemlyerek ısenelerdenberi ıümrUk· poBUDd& çalrş&n Hl13cyin, dertıertn 

lerde b!rikmi§ olan ithal qya.111 çıkarıl kenarlanndnn keserek ayakkabı yap 
maktadır. Yalnız bunlar arasında bu· ımm, ve b:J ayaltkıı.bılan satmışhr. 

lwuı.n mUbim miktardaki alt !peklile· Yakalanan H!l.seyin, dUn blrlnci BUlh 
r1D çıkanlması mtımkUn gUrülememlf ceza mahkemesinde sorguya çekilerek 
tir. ÇünkU bu ku.matılann nesclnd• ı t.evklt edilmiftlr. w.r.r 
yüzde otuztlan lıı.zla odun vardır. Hal· 

buki evvelce çıkarılan bir kararname D d 
de Jl1!3Clnde ytlzdc otuzdan az odun e r s z a m a n 1 n a 
bulunan bu gibi kum~larm ithallne 
mll3aads eclildiğinden keyfiyet An· kahve ve 
karadıuı .ııorulm~tur, 

Milli piyango bugün 
çekiliyor 

sinemalar 
Bu sabahtan itibaren 
sıkı kontrol ediliyor 

Talebenin dc;rıı saatlerini, kahve vıı 

Mllll piyango dlSrdtıncU tertip bl· 
rincl çeldll i bugll!ı 18 de. Ankara· 
da 19 ınayııı at.adında ynpılacakttr. 

63806 numaraya 362,820 liralık ainemal1ı.rda geçtrmcmelcrl için esas· 
ikramiye tevzi edilecekUr. Bu çekili§· 1ı tedbirler almmış ve bu mevzu etra· 
te en bUyilk ikramiye 30 bin ltr.drr. tmdA dün, maarlt mUdUr!Uğünde bir 

1 
toplantı yapı!Quştır. Toplantıda, maa· 
ril mUdUrUnden ma:ıda cmnly~t lkiıı· 

art mecl grapa el §Ubc mUdUrU, eımılyet mUietti§lerl 
de hazno bulunmuıılardrr. Verikn kat! yar to lanıgor 1 kararlar bu sabahtan itibaren tatbik 

BUyUk Millet Meclsi plU'tl grupu edflmekt.edir. Talebenin kontrolü 1§1· 
yann sabah toplanacaktır. 1 ne müteaddit ııivll memurlar aynl· 

.Mecliııln bu toplııntıaında ihti.sU ~tır. 
-------~~~~---en c Um e ıı l c rl ııeç.lml yııpılııcaktrr. 

POLiSTE: 

Pia ve hileli 
karemelalar ! 

Galatadaki bul karemelA ve §!'ker 
leme imal!!.the.nelerindı evvÔlkt gUn 

yapılan a.n1 bir tefli§ neUcuinde bun· 
l&rm pla sularla Tit hileli m&l~me ile 
yapıldıJı &nl&film~ ve mağaza. ısahlp· 

lerl.ne ceza kullml§ür. 

---0--

Çocaklara bisiklet 
yasak 

Bete41ye rel.ııliği kaymakamlıklara 

dUıı gönderdiği blr emirle blstklet kul· 
lan.mak Satıyınlerin de ehliyetname al· 
mata mecbur tutulduklarını bildir
ml§tir. Bu emre göre 10 yafillda.n a· 
f&fl çoçukların • velev k1 kUçUk bl· 
alkleUerle da.hl olaa. • b~Lklet kull&n· 
malan yuak edllmlftlr. Blr kiflllk bt· 
alkletlerin ark&8Dla çocuk vey& &dam 
alanlardan birinci defa 15 lir:ı para ce· 
zam almıı.cak, tekerrtlrUnde ehliyet· 
nameleri istirdat olunaca tır. 

--0--

1-Ialk sandığı gişeleri 
İstanbul Halk Sandığı Türk Ano. 

nim Şirketinden: 
11 lkincit~rln 1940 ta.rihfnden 

itibaren ~elerimlzin qağıda gös. 
terilen saatlerde açık bulunacağını 
sa.ym müşterilerimize bildiririz, 

Sabah sa.at 9.30-12; Akşam 
ııaat 14-16; Cumartesi saat 
9.30--11.30 

Yoz at u esi ID 
An arada ı 

reslmierl 
Eminönü halkevinde 

teşhir edilecek 

Universite de . • ,,, 
vazgeçer mi dersı1ııı· 
B ın doçent, bir kitap ~ 

Bashmuı.ya ömrü ,·ef& e. 
moden genç y&§Dlda a.ı~ 
hediyen aynlnır,. gtııı 

Gel :zaman, git zaman bir dJ 
merhum doçentbı hail pystıııde· 
hazırladığı ldfo.p, müellif adfllf ,.ı. 
ğiştirerelt bir profesör bn.W51 ~· 
tında intişar etmi~ l\lerhanıun aıcst 
rlslrrt dava ikame etmf ıer; t r<• 
yazıldığına göre da\'a edcnlc~ı:n. 
fcsörle uyuştuıkb.nııdan da~ 
dan \"Ugcçml~ler, dava da 

etmiş. _....J.fJif· 
Onlır.r hakla.rmdnn \'32gey<>~ d" 

Jcr. Fabt bn '~• t}~e~f 
JıalrlmMian vıuıı;eoer mi ~ 

Pratik adamlar 
T)ttN, Amerllia cumh~ 

fı:Wıabmda adı tl)Jdyl ,, 
11.Pt'!ıran Vllld'nln 1mzanrruıs1 [b~ 
linden b~hsctml~tfm. Seçiın bJ• 
ttma 'I ynlsn çık:&rdı: Tilld 
kurt. Yani Ruzvelt kazan.dl. • bil 

Bir baJmna da. clcğjl, bi.rÇOk \rf• 
kımılan da knmnınnt;ı iyi oldO. ~tJ. 
ki 1.."aZ8JIJDı bulunsaydı, ıeşJd ~nt 
~asiye lmnunJarma grt"C vııdf ıt~ 
lntllıabmdan ıınoak altı ny 80 ıJ!l 
bD.§lıyablleook, bu mUıldet ı.nrfıJl:ıı. 
da Ruıo:vclt vcl<l\lct oocoekfir· J)iloc 
yanm bu ka.nşık ıuund& ne 01 

11
• .. 

öteld kat'I vo zecri 1:1ı.ra.rta.r 
maktan U7.nlt luılacaklnrdı. _. )'11• 

Ru.znlU t&rrn.r cwnburrcl~ 
panlar her Jmlde, ~ldiatı etf '• 
nln bu maddesini gözönttno g tuPıı 
mJ~ ve a.na kanunun bo mnJıztl n' 
kanana dcğlştfrm~ye llizllnl ıcnl! ~: 
dan dtizeıtmeyt dtişttnmUo; oln 
lar... J(lf 
ihtikar domatese ka 

düştü 

l ()lll' 
HTİKAR deyip de geçıı' > ae 

U... Bu, kendisini bet ~ 
hissettiriyor. Bu hlssettirtşln ı;ı d1" 
korlnınç bir dereceye yt11m0lıtfc,· 
\'B.kl,. ~e 

Hele-, t.eslrini domates il ~ 
de ~österdlğl dti,üntiltırsc, ı1 "511 
f-fddetll ha.rekat.o gcçnıokte 
dti .. Untilnıcmck lilmn. tJirf· 

Sarryerde, sebzecffil• yapa.n fi• 
nJn domatese yfizde yilr: ıc&r ı.o ıııı 
rak sıı.ttığı tcsblt ediimJŞ \"O $ 

mnhteklrden 25 Ura cıC'Zlı ıı.l~bı, 
Sl:r: lhtikirm, ıöyledJğiınfz uıı~ 

domatese ttadnr dUsmesinl kO'~ı&
,.e nkl tedbirlerinin şfitde _hL 
dJrilmeslnJ lcabcttlrecek bir IP'F 
yette bulmuyor masunaı: f 

~ 
Ankara trenlerinde 

rötar ~ 
Ankara trenleri bugUn de rat.l'l' " 

m~lardır. Sabahleyin 8,M de~ d' 
icap eden eksprea ıı,liO de, 11~· 
gelecek katar da 12 de HAY~$&~ 
ganna muvasalat edcceklerdlt'. ~ı. 
leyin T,45 de gelen ilk ,An.kart' 

bugUn vaktinde gclm.l§tlr. 

• 
Bir kadın bir gencı 

Nebati katran ihraç 
edilebilecek 

Bir sabıkalı arkadaşını 
yaraladı 

Ağaçları kesen baltalı askerler etekleri onun gilzel bacaklı:ırmr 
yolun kcnarmdn toplanıyorlardı: ~rtüyordu; llkln minlmlni &ya.kla

Hacı Muradı Uıııyanlar onu ve n- n altnı işlemeli ma.vi iskarpinler 
damlarını biriblrlerine göstererek lçinde ild sevimli ve yavru gijver

iy.l. veya kötü blrtakun h1f1ar s6y- cini andmyordu. trl elli. gözleri 
lüyorlar· u-- M dm h Ankara., 6 (A. A.) - Ticaret D"- gece, aehrimizde a~ bir 1 ·~ı Ura me§ Ur §e'hvetJe PflM)dzvan, U"""n kJrpa·la.. w.ı. v- 6 u 

la J ~.. "' .... - Vekaletinden tebliğ odilmi§tir~ cerh vakaeı olmuş, carih yakalan_ 
macera rmı üçer beşer kelime ile rl sık sık biribirin kclcntleycn, ka.· Gilmrük tarif · 280 
hatırlatıyorlardı. Bir zabit onJan emız numa. nıı.otır. 

lmca ve kızıl dudaklarında çapkm rasma dahil olup yabancı tilke. 1 Etmeydanmda oturan eabıkah. 
uzakla§brmak istedi, fnkat prens rl sık sık birlb!rlne kenetliycn ka. lere ihraç edilecek ma.hsul!t ve lardan Hasan, Davutpaşc.da Ha.. 
onlara ilişmemesini iiaret ettı. dm Petenrburğda bl!e nke kalple- mahsulatın lisan& tabi tutul. mam sokağında 4 SAyıda oturan el. 
Sonra içlerinden birine yaklaştı: r.l hasreUe yakmrş, titretmişti; da· ması hakkındaki 2/13477 sa.yılı biseci Temel ile, bir meseleden do. 

Yozgad J.isnııl reeim C5ğretmenl 
Cemal Blngöl'ün re.Eim sergisi, An. 
ka.ra ıcrgi evmde aı;ılmı§; aergi, 
Milll Şefimiz tara.fmda.n da ziyaret 
edilmiotir. 

BuradakJ resimler, Halk Partisi 
ta.rafından lstanbula getir~tir. 
Eminönü Halkevinin yeni salonla.. 
rmda teıhir edllecektlr. 

Emniöntı Halkevindeki re3im ser. 
gial, yamı saat 15 de açılacak, 17 
İkinclt~rin pazar altşamnıa kadar 
devam edecektir. 

ta§la yaralaclı 6# 
Dün akpm Uzorl sa.at ıs tf. ~· 

rinde Nurettin tmıinde tılriai 'fO; ı:ılt 
neden geçerkan Nerfm&Jl ~tıt' 
kadın.m tecavüzüne ma.ruz ti~ 
Nureddinin iddi.uma görtı ~e ~tır· 
kendisini W.,,la bqmdnn yartU8 

Neriman, yakalanmI§trr. ~ 

Bu be k tll k 1 dar. karama.menin tatbikine müte layı, kavgaya tutuşmuştur. K11.vga - ynz cc c ırat ı &· h3 genç, yakı§Iklı ve J.gtfkbali pa.r-
l ta d dair talimatnam~ye merbut 1 gittikçe kızı~mrş, etra.ftsın mUdııha.. 
1Y1 nı m mı? lak ol:ı.n prens Voronso!'u ııe\·ı·m- · numaralı föans verilmiyen mad. leler başlnmı~trr. Bır ara, Hasan, T f d d ti 

- Hayır eksellına!.. li pençesine alır almaz kocaıımı deler liste!IM dahil bulunan ne- cebinde taşıdığı sustalıyı çıkararak er 1 e en oçen er 
• - Adını da. duymadm mı~ bnııkmıştı; da.ha Jyiııini bulduğu bati katra."lrn ~Ö%Ü ge"'Cn bli. r~.tgele T~mele ea!dlrmış, keneli. Aııkaraya '1tm111 olan üniversite 

- Duymu§tum. Ekselılns onu zaman da ona koıımakta bJr an te mntnamenin li!ADI! Yerlfon m:td- sını muhtelıf ycrlerınden yarala. rektörU Cemil Bllaelln bir hatta ka· 

birçok defa YcnnılşU !.. ı re<ldüt etmezdJ. ÇUnku'" 
0 

vazifeye delere ait :ı 1 numar lı li'1:cye a_ mışttr. Hasan yakalanmıştır. dar hUktlmet merkezinde ka.lAcaJı 11· 
l k · A Btn AD UI OD ~SIND \ ınit edilmektedir. Rf'lktör Ankarada 

aııııs . 
ç. E. K. Emlnönn kaza81ll bit' r' 
Divanyolund& Çar§rkaptda t~ 

cuk d.lapaııaerl açıtmı,şt.ır. )d'O e411· 
hekimler tarafmdan muayene bıl &'" 
mekted.lr. Haata:n olan aıJeler 

018
rV 

paııserde çocukl armı pnrasıı et 
muayene ve tedavi ettı.rebll1r1 • 

• 
-

1 
Siz de bir o kadar dayak ye. ve .,., hsa de,ı;.:ı a:.hrete, ;h+;""m• mm asma arar venlıni!7tir. • · · • • 

diniz ,,.. 6 .... ,.,u • '-'Sa 0 lakadarlarm yukarıd& eözU ge. OLU CULUNDU bilhusa protesörlilğo terfi edecek do· 
• . ~ıktı. çen talimatnameye merbut nil· DUn gece, Galatada Voyvoda hn. çcntıer i§ile mqgul olacaktır. VAK iT 

- Yedik, ekself..M! iacı Murat hn.klı:mda duy<luğu munelere tevfikan haztrlall/).cak nmda çalışnn ~6 )'a.şmda Hayim ~ - (in 
M Voronsof gUIUm.eUyordu; Hncı şeyler ondıı ihtiras derecesinde t~'c-onam•ler ve 23 kunu~luk oğlu Jak, odaemda ölU olarak bu. Gıda maddeleri Onuncu tartıp kuponla 

orada: 'merak uyandırmıştı; muhakknk ki ilci ~ri jle li• .. nc; ?Y'errilerlne lunmu§tur. Jakm. bir kaıa netice. T tır 
Ne dediklerini nnlııdın mı? bu adrun mUkemmel blr erkekU. mliracaatlnn tebliğ olunur !lnde öldüğü ıuıl~ılmıı,, tablbiadli icaret vekaleti toptan n8Şrln8 başlamlŞ ee· 

o lb --<>-- · ee'ed!n defnine h~in vermlştir. Talı.. k d afU' ııl • 
er g J baktı, o, Ya!nıı ke.ndJ Öyle bir erkek ki kocıı Rus ordu· Jtlkata devam edilmektedir. Ve per!l en C satış 9 uncu ıorUple ReıtınU f! ~,, 

admm geçtiiini ~itmiş, iyi knr ·r- lımnr bir avuç kahramanla dafüt· Yol parası deği~ecek BİR ÇOCUK TR~'rIVAYDAN' fiyatı teabit ediyor muasmm blrtncl a aylık kol~11&t1ttı 
lam~tı; gülU~ ordu. mış, mahvetmiş, Naoolyonu yen- ntl~TO Ticaret veltAleU gıda. maddelertnın nu veren guete ~mdl bU ııı ııııP" 
IU. ur.ıt r geçti i yerde mekle övUnen h'ive.r bn~kum<ın- Şehrimiz belcdlyt'.sl, ,·c.ridııtmı art· Kuzguncukta ot11rnn 13 ya~da toptan ve perakende satıılarmı te.blt lk1Dd aıtr aylık kolek.SiyoııUJlUe ll~ 

bDyUit bir mcr kin, c·~!z hf .. h :· dan Vorcl'rnofcri l ün ür h'in ır trrmak üz~re ll::ıUmUzd ki m:.tlt y1ldıuı J. ';dullah, 129 sayrlı vatmnnm ida. etmek içla yı.pmakta oldufU tetkl· lamı~trr. Bu seride aynctı ııcÇ~rcct" 
canla al'!Pl nıyordu. Hiç kimse ağlatmıatı itibaren tru'ik i'ct'l"'

1
"

1
" vr ~d~l"'!"ln r~indckl tramvaydan dli~crck b:ı. katı bltlrrnek Uzcwilr. 131\ tetkikat yclerden mllrekkep bir kftııP sıııdC r 

---.ıı.a.aı:ı..ezı.;m...Jlll.:ıo1111LI~:nuı:ı.!.ıı~ml.ln!.· J j 1 kd~il O ıık:ıtvldyl.-ıcrine ~öre aıınmnıımı 1 c.n.ğtndan yarabnn:ıış. Şisll Çocuk l~krtlbrl.tmez lh•aUar derhal ilb edl· ttr. Tatsııa.tını Yakit gıızcte ! 
...ş nme e r. haetahaneruııe kaldırılmıştır. ~~ kuyunuz. 
~--~~----=~==-====:=__~~~---~~~~~_j 
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ingilterege 
dünkü hava 
hücumları 

H A B E R - Ak..sam Postası 

lngllterede 
anav2tan muhafız 

or. u u kuvvetlendi 

Emdende 
30 yangın 
ç l k a r l l d l Tababet lisanında unıumi mana-

Londro, G ( \,A.) - Bugün A. 1 · 
Lo•ıdra 6 (A A ) Hava ve l ~ntlrn, H (.A.A.) n<rlliz hava sile "deJ"enı:-rc" kc>lime i daluı. zı-, • · · - vam Kamarasında beyanatta bulu. "' e.• 

emniyet ne.zaretlexinin tebliği: nan laar biye rnüsteşnıı Gıigg arın. nezareti tebliği: yade bozuk, istihaleye ugr.ayarnk 
Bir miktar düşman tayyaresi vatan muhafaza teşkilat.mm esas. Dün gece bombardıman tnyynre. hayatiyetini ka) betmiş olan uzm· 

bugün öğled n sonra Sothamp- 1ı bir tensi.~e tabi tutulduğunu ve leri Emdcn petrol depolarına, Bre. nescini kastederiz. Mc>sela böbre· 
ton mıntakasma yaklaşmıştır .. bu suretle ordunun birdenbire bir merlıaven ve Brcmcn hnhriye ir . ğin deJcner<' höcreleri süzgeç va. 
Düşman tayyarclcrini avcı tay. milyon 700 bin kişi gıbi muazzam §:ıat tezgahlarına hücum etmişler. zifeııinde bir rol oynamaz; dimağın 

1 · · d d t dir dejenere zekıi. hiıcreleri uur ıne· 
yare erımız ur urmu5 ur. bir mevcutla t.akvi) e edilmş ve art. Emdendc bomba atılan mıntaka. kanizmnsında bir 

Bunların ekserisi toprakları. mış olduğlınu bildirmıştir: 
9 mız üzerine gelmeğe bile mu. "Muhafaza Le!ikiliitının kendi !51'. da 30 yangın çıkını tır. hezcJruı ile nıti. ı uzan: 

ı 
"et aff k 1 t S 1 Hamburgda Neuhof elektıik sant terafıklır. Fakat 1Jc.~.Adasaf ı. ~ v a o amamış ır out ınmp- bayları ve erbasları olacak ve o. marazi ruhiyat 

ve bazı evler \'<.' umumi binalar ve el hombalariyle yakında teçhiz da bombaı'Clıman edilmL"ltir. Harr. kastettiği "de. 
a)ltları ton iızcrinc bomb;Jnr atılmış tomatlk tüfckleıle, mitral:-özlrrlc ~:~ıh'i~~ :::;;:1~ ~~~~:d~czgr~~~~ seriri tevzilPrinin 

hasara llCr' ııııı::tır. Bir miktar edilecektir. Verllccck teçhizat bir burgda mUteaddı"t '-"angınlar ~ık. " ~ ,, .. jenerc" kelimesi daha umumi bir zer bir rok z 
k,~.. .._.,t;;il~ A in.san da yarnlnnmıştır. Birkac milyon ki,.iyi tam olarak silfıhlan. mt tır. mananın medlülıidür; ve halkın da ;).l ta 1, <. 

0"'\itı d ölü vardır. dıracaktır. B ı c ı Dil k k A "ık "ık kullandıg·ı ' 'deJ"enere tip" biıtiln aL-a n o'arak "tı' OStuınuz So\"1et R,...,._ G 1 G rt b t kil' tu U ou ognc, a aıs, n er . n. " ·~ "" 
" · .7 """ Bu~ünkü carsamba günü üç Pnera 0 u eş a 1 ın · ve F~l · l' !arı ve dil tabı"n· &..ıınd"n galattır. Eeki klAsık kaklıkl"n unku c !ı.l"t.... bll'.'lik bır" (T"••nUdur·· . fettişi idi." nı, essmgue ıma.n ş. ıu .. .. 

~- .... uız .7bu • ı::.R.. dtur"~ş.man tayyaresi düsürülmiiş - man işgali altında bulunan mjltc. akliye kitapları, dogrudan doğrm a reddi) e t 's c.dıl 
1 bit v gun, usyayı addıt tayyare meydanln.rı bombıır. sarih uzvi bir dimag tagnyyürU ve- lıtirkr ol ı ir. Halbuki bız bugün 

~lı:n ~ kanlı Çarlık idare- Bizim a\•cı tayycrclcrimiz. M ı ~ f donan edilmiştir. yahut da cemh·E' faal meslek göz kruııaştJn ı bir .ırat! l'Kil-

ı l9Ullden ku taran 7 teş. den ıki i kayıptır. Bunlardan ısır par amen O• Tayyarelerimizden ikisi üssüne bayatılc kabili t olmıyan cin- !eri, renkleri degı en vE> biz na-
~" u il7 ınkıl' bmın yıldö- birinin pilotu ı.urtulmuştW'. dönmemiştir. netler haricindeki yarı deli tlple- zaran norm 1 sayılan bir tnknn 
~~ r. !'ak ctmı bulunmak- DünkJ r lı günü kavııı diye sunda nutuklar Dün, ımlııl muhafaza t.e.'jkildtına :re (dejenere) ismini. takıyordu. sartlar ve zımıretl!'r altında ya ı-

• llJ.k 
1 

yu c ı) rt olan, bildirıl tayy r lerirnizden bi - mensup tayyareler çift motörlU Ve h tti ~üksek, orta, ~sğı dl;'· ~oruz. Ha.rp lbil , mılli varı ~nı in· 
l'ı.;:.. 1 abı ıle Turk ıstıklal ri cönmü ttir. L:!ı.'aennlcyh dün "Ş d · 'h iki düşman taVl.aresinin ıhUcumuna rec('d deJ'encreler tasnifi revaçta ktır cdcc k k:ıdar korkaklık, te-

""l u an a ıth at esastır,, "" Ulı: ~·e i!1kıl ıbı arasında. kü za) iatımız b!>s tayyareden uğrarnıs ve cercraıı eden muharc.. idi. Mesela bir mektep tahsili ya- vekkül ve zebunküşlik gösteren 
r· r ıkı ınkıl m daha ve i~ı pılott n ibarettir. 1\uhlr{', G (A.A.J _ Mmr ııarlll.· bede bir düşman tayyaresi dtişü. panu) n lbir sarsak aşağı dejenc- milletlere (dejen re) dedirtmiye-
t 1~dc ba lamıs, her iki mcnto u, H tc rınısanide :)!eni içtima rülmU tür. re. halbuki zekflsı mlisait olduğu cek derecc<lc cemıyet hay tmda 

e ~ e?np ryal" t kuv- et erfnlft uc\·reıılne ıa§lıyıı.caktır, Rll' lıa!t.a ----<())..--- halde bukalemun bir karakter., e.g- tab:ıvviıller ye.pmışt.Jr. Yıldııı:m 
~~t tnucade el rinde uzun kadar surcceıt tauıe b~ıamadan ev· Jnglltere ile ispanya zantrlk bir takım hareketlerle hiç lınrbilc yirmi ünde cilahını tes-
' ""11 ~ncak \e ~ lıuz iribir- e e e ileft ••el kr 1 emlrnameıııni dinlemek llzerc bir yerde tutunamıvan ve bUtUn Um eden ve şu anda büsbütün gn.· 
lla_t 'rkO tluk g· nnili}l rdir. dM·et ed,ien p ırlAmcnto azalan dUn arasında telkinlere müstait ~lan bir insana rip Ve menfi temayüll r izhar ed n 

l'u ,.._ve Len"n gıbi iki bil '~ r~arn beş daklkn stium bir içtima akdet· m•zake eler da yüksP.k dejenere denilirdi. De- FransJZ m'illetine bütün dünya bir 
~rı -:..u id re ·nde inkıla~ Mesele İJlgı"ltere ı'Ie mııı rdır. u r mek ki kara mekanizmal.anndan ağız n Cdejen-ere> ruyememeırte-
pq "'-'UVaffa İ daha ziyade moral, heyecan ve se- dir; çünku bu dun a listiınde b".ı· 
,..~y t' k olan Türkiye S :ı d Bu ıı;;u.na münasebetııe Mecus Re!· spanyanın ihtiyaç nİs· clye gıbi ruhi tezahilrlerl alikadar nun misallfrl artmaktadır. 
·~ı t 1 ile Sovyet Ru ya ovyetıer arasın a sı Ahnıet .Mahir pll§n demi§Ur ki: 
i:ln..':~ cı ..... h betı"nde bug~ day eden ruhi bozukluklar ''t-ereddi" 

S~~Uk} -u urı~ tleri birliği- göri.işülüyor "- Cereyan etmekte olan harp de· sayılır. Nitekim bazı mutaassıp ve 
ı...aı-ı böyle b"r mazi"'e L d · r· k 1 hllkO u tedarikine müsaade ltıi "ı.a .7 011 ra, t; ( .11.A.) - \\ am \.a· mo raııi ılc dlklatöı er me ara· maruf hekimler kitaplarında ego-

h~l \e artık tecıi.ibele. mara ında, lfaltık devletlcrıne ait sındndıı·. PnrlArnenlo ~ apııcaıtı mUs· edilecek istleri, ihtilakileri, anarşistleri, if-
~· ~ Sağlnmlı·ı teba- vapurlar \C altınlar hu u unda ln. t.altbel mUzakerelcrde demokrasi zllı· Lotıdra, 6 (A. A.) _Avam rat derecede luıssas veya lüzumun-
!tı....; u bu U:>;maktadır. Dost- giltercnin So\') etler Birliği ne ka~ı niye Um muhafaza etmelidir.,, kamara.sın da yazı He sorulan bir dan fatla altruist olanları aykm 
b~:1k (!+-.. Yuk bayrnmlarm. olan vazı)~tine dair bır çok sual Ayan mccllsı reisi Mnhmut Ho.lil bir tarikat veyn mezhep ile orta-
l~ı""' '"lllekle bütün Türkle- sorulmıı .. tur. bey de "o.vıe dcmMtr: suale cevap veren iktisadi harp t 1 1 "d . 1 " 
r.~ 1ı:_~tına t .. ld ~ " " nazırı Foost demiştir ki: ya a ı an an eJenere er grupu-
~ er uman o u- Bu ~uallcre ce\ap Hren lı:mci- '•S•ı nnda ıttihat esastır... .,_Büyük Britanya lhüküme- na katmaktadır. 1 te her gün h:ıJk 

t,.l attndcyiz. . ye mü:>teşarı B. But!er dcmı~tır ki: ti İspallö"anm bizzat kendi iaşe. lis::uımda, )ahut d:ı. ediplerin ro· 
'( .}> - Lctonya, E tonya \C Lıl\o:ın- (~~~ . manlannde. kullantlnn '•dejenere" 
q.,.~ .. Yunan yaya aıt 21 \'apur lngiliz htiku. ,- _..,~1 J J.~0~] ~~?: c~~~k:~<J::fm~ kelimeei tefsiri d<'lillrtini hunı.-

lll1tci k' rneti tarafından müsadere edi mir ~~ ~ dan almıştır. Bliyük Fransız ihtrui-
~~ e ı tır. Bu tedbır aHikalı nazuretlerlc arzusundı:ı.dır; fakat !başka yc;r. linin mefkure mUbeş..~rleriııden sa-

't'ttalar!. · ti., 1 d ı t lere ihraç etmesi için değil... yılan Ruso bütiın terhiye ve iı;ti-
"' ı:s~~re.cr en sonra yapı mış ır. • ı:.,. ndıa, ü (A.A.) - Çörçil ı.,crizlılt iKe"'" ts~ny"n•n .,.,.+,..ol stokları-
·.ı l\ıro,..k• ,.,dak" b" ·k ı · · d ı "1>"" .-. t'~ ...... t"'... maiyat kitapl:ınna, meshur İngiliz 

'" 1 .. .l' ;ı;; O\" ·ı U)"U e çımız 3 1a ' l ııt . • ~hs'--tmın mlkta~· ..J "-·} b" "yed d mu 
{11 .. on günü ulan ltal- ... ....., ..... nm ua ımar.u ır sevı e e;: edibi Oı't'nr 'V"ld nhescr kabılin-~ ...... ıan CV\ekc ln,,.iliz hukumetinin böyle t n •·ftrıı.P"'nmn~In dnM-+•rn· .,_, 1 -'· "--"' edil san d 'ıl ır· 

~
:"""llcış, ~harbi ltnlyanlar bir tedbire muracaat edeceğim bıl. d '"' ·- = ~6.,.... V;wıuı o a.ıı.J\, muoıö.<aza · me- den bin:ok bed:ı.alanna. hattd • 
il ı l'unanlılar \ e dost. dirmişti. Mesele lngiliz \'C ~\yet bugun J\ \'am kamaııuıma bil· sini de lngiltere arzu etmekte. Napolyon Bonap.:ırt bunca parlak mukallltleri ' t b n. o 

~ ho ·zı ı d tır. dir zaforlcn ve frtibl nn' e .-..ü.....en nnnıistleıin t k n 
§ surpn er e o- hük"funetkri ara"-ında müzakere c. · ' ·--n-· 

l)j <a % dilmektedir. Keyfi} et, muğlak ve Son zamanlarda İspanyol hü- yüksek dejenere etiketinden kur- manada d J re! dir. D 
e<a ~Udu~in gecesi sabaha tekniktir. Her hangi bir anlaşmaya kcnuı ' ııeıeıi lhttyaç•ımna kUmetile müzakereler yapılmış tutmamış olan bU.rUk insanlardır. nru-şi.ati a>kıız .,. , c uran bir 
~t~ ~ıter- ~i nbbctçilcrden varaca&'lmızı ümit ediyorum. · \'C n~nı yerde dt. otursa dl· ve lbu senenin. son dört ayına ait Bu misalleri Kaza.nova, Do"'ajWiii hamle ile f i sabıt m hiyetinde 
~ıı .... l.il'a .. lderın de uyuduğu bir Baltık dc,·Jctlerinin Soryetler ğer nilc efradının kazançları nazarı idhalfıt hususunda bir anlaşma gibi me hur aşıklara, Staviski ve bir ıdeal iç"n giyotine kadar um-
~ liA ,, ırılan Yunan Baş- tarafından i.:galınden doğan digwcr itibara Rlınmıyacııktır. hasıl olmuştur. Bu idhalat prog. Krcuger gibi beynelmilel dolamlı- nan bir meezup oldugu halde bugti-
" :'\i R"'-t · • Lond 6 (AA ) T nı ramr bugu··n 1oı"zzat l panyn ıı.. •• rıcılnra teşmı'l e .. "'bı"ldiği-mı"z kAdar, niln zebunkü • tfib mukallit be in. \ ldj;""' _ mühle.t,!i ultima. me-<:elelcrde muzakcre edilmekt~ ra, • · - orp enen ' ı:; uu- ~ .. clkol mensubu otoman bir makine 
1uttııı.?l ogr nıld gi zamnn, dir. lnglllz, cr.aurcnliç) ve <Patrocuıus) kfuneti tarafından konulan tah. bilhassa geniş halk klitleleri arnmn-
ı ..,..+_ talı 1 g1.I b" dı"data go··re t . ~.ı·ı . t" dıı bun"" hesapsız m=--•ıen· ...... ,,_ gibi memleketini, n netini, mukad-

~ ıta.ıl'::: Şit edilmis bu. Jngiliz - So\')'Ct ticaret muzake. vapurlarından kıırtarı anlRr bu n ır anzım t."Ul ffilŞ 1r. ""' =u • ..., desatmı b "kaJarmn tf>s!im CdC!Il 
~~~o...".'"1 kuvv tıerinin Po- releri hakkındaki bir suale de B. §lmaı Umanmıı ~ıkarılırugtır. Bunla· Binaenaleyh jdhalô.t miisaadesi cuttur; ve her glin mutat konuş· _.,_ -

·•ve b n qo"re ·ı kt •· malanın-da "br-km "U dejen"re- ve uııııagını satan bir budala ve a.· 14 ~ .. 4lın' Danimarka. ve Butler müzakerelerin de\am ettil'fi nn yckQnu 631 <lir. LaurenUçdcn 52 u n " verı me et ... ır.,, u. ... "' '"' lal '"'tpla ta-=# tti-· .::c.. 
"" "O • yi'." telmı"hinı' sık sık kullan"'O'"""' llU rınm '~ e gı en aşagı 'lt anlar tarafın. cevabını \'ermiştir. sub:ıy ve 31? er ve Patroculuedan --o---- . ., , ..... tipte bir dejellt'redir. 

· ~ ıı,:dib idi 1i şekilde bir --o-- da 33 subay ,.e 230 erdir.' Irak kral naibinin nutku lnsa.n ekseriya ınoral, Met ve hat-
'''b • ı" ı"le y · ta Akd 1 • ı ~ndra 6 (AA) Lortlar ""e .. ft~Ant 6 ti1 dliştinüş telkinlerine biraz aykı. Demek ki her devrin lın"at ve 
"'"l'n-ı. unanıs ll• ronsanın en Z "' • · · - .... .,..,. , (A.A.) - lrak kral na· " -~~ıer· · 1 k 1 b ... ı h-"' b' 1 rı veya yabancı gelen bazı insan teamül tecellilerine gore her +m.. ı..; lt' lili sanan ar co A\'nın kamara arı Uı."n "·" ırcr ce ibl Emir Abdullah, mecUsln açılışı ... ı---

"Ö 11.'kat h" d" - CIJOSD hareketleri ve tiplerini derhal ''de- deıı hesapsız dejenereleri mavcut-. ~lc a selerin ecre- ,1 ııe akdetmlşlcrdtr. Avam kaml\rası mUnasebetlyle söyledi~ .kısa nutukta 
olllınd ı "' jenere" tavsifile etiketlemekten tur. hkat şu farkla ki yirminci a-

~da I. talyanlar Cenevre, 6 ( A. A.) - D.N.B. hafi celseden evvel aleni bir celse de "mllttcfikimlz İngiltere vcsalr dost kendini alamaz. Fakat bu etiket za- sır kütlelerle, milletlerle dcje:nere-'.t' tlerlemek ~ö~le Vişiden alman bir habere göre yapmı;,tır. de,·letıerlc olan mUnasebcUerlmlz kar- mana. hayat şartlarınıı. mod11ya. ve lcr yaratacak kadar bed~t lbfr c. 
~?'akı kuvvetlerinin Ar. Fransamn Akdeniz filosu Cenu- • Bilkreş, G (A.A.) - Rador ajansı şılıklı i~blrllği esası Uzerinden de\·am memlekete gqrc dalına d ğişcn iç- sır.dır; medeni mamureleri ve in· 
~heıa1:Jı:Ia az ço!: iler- bi Fransu sahilleri açıklarında. Sa!A,hlycttar mahfıllcr, leye nazııran etmektedir,. demiş ve halllınzrnn mı.· timıl.i bir telikkidir. Yirminci ruı. sanlığı mahveden 89 harbi dahi bu 

~ldll.k etinin sol oeıı.a- manevralar yapmıştır. Amiral ray§mnrk kıymetinin yllkseldlğl hak· zık FrUan altında mcmlekcUn ehem· nn tecellileri dünkü insanlarm çıl· tereddinin en büyük bir aıa.mett
~eue:\ ehemmiyetlı mu. Darlan, manevraların inkişaf kında bazı yabancı radyolar taratın· mlyeU bakımından hllk<ımeUn llstüno gın, dPll, mlitercddi diyebileoekleri dir. Fakat beşeriyet bunu dn. at.la-
l< \o <>' azanmaıarına bi- tarzından memnun ol<luğunu be. dan yayılan haberi en ko.U surette aldığı vazltcnin ifasında milletten gör bir takım insanların normal veya tacnk ve belki daha normal ve mc-

ıı ~>'~ dI!ar. yan etmistir. teıtzlp etmektedir. dilğil mUzahercU ömı~tUr. normale yalını eserleridir. Günü- sut bir devrin şslıldi ola.c::ımırr. 
~!~~!tlııp~hinlerobazıs~e-................................................................................................. ._._.._ ................. mını:ıı:=mmı ............... .. 

f b ~ . ~alnıasma sebep 
... ~ a lta~bı demidir. 
ll!%al'~' nıatbuat :tehdit. 

l\ı,':'t.illıat t S~baha karşı ve
lb;~ •. tun ıle YunanJstanı 
l~~~s~klerini kolayca. 

lto. lni sanıyordu? 
b·l'ı}r Uykusundan u

'U:ll l' ada:nıın, daha. ne 
~ ~ e le IUnadan uyku ser 
\>~~lkf ~~ ile istenilenl 
t~~~dür. Fa-,_ lıJi.~~raı ~gıbı bir memle

:11 h:ı~ 0taJı:sas gibi lbü. 
.~~ bi Vo fevkalade bir 
"e~' ~?I:kuya kapıla

!' ~~r gurültiiye pabuç 
~~ h?.anııetnıek için 
h~ 1

1 ileri ~Y~l kurma'lrta 
~~le 'dıf ttiklerini kabul 
~~ <>~· 
l~lil ;'~~.bir h beraber !taiya

et iıt~ !bile esap ya.ptrğmı 
~ 01ıı~~iıu ~enu nıuvaffa. 
,~~ lıesa, Yüzde on nisbe
~ı?basıP!1Yara.k ona gö
~ı~ l'a b ıcabetmez miy. 
~~~ diL arp ilün etmek 

"l'I . iki Ş?nesmi ve AI
Yat~1t' aı lllılY<>n Fransız 

~-~ ıtr1ı~nlı;nm beklemek 
h~~~ bu ~~ren ltalya-
~~ltet "'adar dH'"ı-,.A I ! Cbtuı ~<.UJM;-

eı-den, d ~ 
1 
~lm.ası nkıl 

<l>e, gı dir. 
amr 4. ünrUclc) 

Sekreter 

Görünmiyen Harp: 

BEŞiı Ci KOL 
l'a7.an: 

VLAO t R SABA T 
Sabıl: Polomıa Etıtdliccııs 

Servis Scflcrin<lcıı 

22 
Neyi söyliyeyim '? 
Albay titriyerek: 
- Hakikati! 
Diye bağır lı. 
- Fakat hangi hakikat Sa -

merovic ? .. Beni öldürmek hak. 
kını size ben kendi ihtiyannL
l" vermiş bir kadınım! Elbette 
lı:i hayatımın oynıyacnk bir şey 
yapamam! Deli değilim, Samc • 
roviç! .. Benim hayatımdan da. • 
ba ziyade kıymet verl'cı-ğim ne 
olabilir h onu yapmış olayım? 
Onun için ne öğrenmek isti • 
yorsanız sorunuz!.. . 

Albay dişlerini gıcırdatarrk 

Valesknnın gözlerinin içine ba • 

kıyordu. Tekrar yıldırımlı bir 
sesle bağ11-dı: 

- Valcska!.. Hiçbir entrika 
bei durdurmıyacaktır! Söyliye· 
ceksin. Bir aktrislik hevesi seni 
ôldürür! 

- Fakat neyi söyliyeyim Sa. 

- Kirlçkinin ha!.. Diye bağır. 
d: Hani aşk işi olmıyacaktı ? .. 
Demek yine duramadın? 

Valeska hiç cevap vermedi. 
Metin ve pervasız bir tavırla, 
put gibi duruyordu. 

Sonra birdenbire sakin bir 
mero\'iç!.. sesle: 

Albav dişleri arasından tek - - Fakat Sameroviç! .. fürlç _ 
rar bağırdı: J.i benim eski bir aşığımdır!. 

- füriçkinin mi metresısin ., dedi. ~eni bir ~ey dcğıl! Sonrn, 
Jandarma çavuşunun mu? o~da hiçbir telılilcc yoktur! .. 

Va1esk~ tereddüt etmeden ce- Bilakis onu elimde istediğim 
vap verdı: gibi çalışlırıvorum ! .. 

- I<iriçkinin!.. r Alb"•· h . k ld rd • l' . . ..../ avaya ·a ı ıgı e ını 
Albay Snmeronç kurşun ye • . clirdi M .. tl. b" k"f'" 

mis bir \'abani domuz gibi gaı iıı ın şt · u uş ır u ur savur-
. - ~ mu· u. 

bır ses çıkardı. B d . 
~ 1· d k" . . b - u ala!. Benı budala ye _ 
..:ıonra e ın e ı ırı ta aııcay. . 

rıne koyuyorsunuz! .. 
Valeskanın kafasına vurmak i . 
çin havaya kaldırdı, Albayın Diye bağırdı. Ben Kiriçkiden 
~imdi ağzı müthiş biı· kin ve de emin değilim! .. 
nefretle egrilmiş, gözlerinin et- Valeska albayın bu sözüne 
:rafındaki damarlar şişmiş, yü . hayret etmiş gibi görünüyordu .. 
zü korkıınc bir hal almıştı. Şaşırmış b!r halde onun yüzü • 

,.aleska ise şaşılacak bir so. ne bakarak: 
ğukkanlılıkla gözlerini bile kı- - Ne gibi? diye sordu. Kiriç
pırdatmadaıı Sameroviç'in hava ki sizin en güvendiğiniz adam _ 
yiı. kalkan eline bakıyordu. lardan biridir!.. 

Albay kuduz bir sesle: Albay sol eliyle bıyığını aşa • 

ğıya doğru kopanrcasına çek -
ti: 

- Herkesten şüphe ediyo. 
rum, herkesten! dedi. 

Fakat öliim yağdıracağım, hu 
nu bil Valeskal. Hepinizden in • 
t ikam alacağım! 

Sonra tekrar Valeskaya dön
dü: 

- Peki, Valeska!. Senin aşı. 
ğın olan bu köpeğin bu sefer 
ne maksatla çalıştığını biliyor 
musun? .. 

- Fakat bunu söyledim, Sa. 
meroviç !.. Gestapo şefi Himlero 
götürülen mühim bir haberi ta
kip ediyordu! .. 

- Bu haber nedir? 
- Bilmiyorum! .. 
- Bilmiyor musun? .. Bu me 

sele üzerinde Kiriçki ile konuş. 
ınadın ını hiç? 

- Hayır!. 

- Vnleska!. ivi düşün! Çok 
mühim, muhataralı giinlerdc -
yiz! Bu üşıgın olacak köpek, ~
nin parmağında çevırdiğini zan 
nettiğin bu herif :ıeni bir tuza. 
ğn dUşüı-müş olabilir!.. 

Y aleska birdcnbiı e: 
- Asla! .. 
Diye bağırdı 
- Valeska? .. İyi düşiin!. Bn. 

na burada verdiğin OC\ aplnr. 
sonra hayatın hakkındaki hük
müme es:ıs olacaktıı ! .. 

Albay Samero\ iç birdenbıre 

yumrugurıu lıava~u k ldırıp sal 
l::ıdı. Korknç gözlerle, sanki cL 
rafını ç~\ iı mil? h y 1 tlere hay. 
kınyonnuA gibi, bağırdı: 

- Çünkü, bu fer, sen ben 
değil, Polony m vımb ~ tır! .. 
Ilıanet eden J,öp lderi domuz 
koval r gibi kovalı) aca:'llll : .. 
Öliim saı·al'a ım, ölum ! .. 

Alb v Samerovi hidd tind<'n 
soluyordu. Bır miıdd t soluya -
rak dm :hı. TPkrar bıyıklnı "Jll 

yemeye b . mı ı. 

Hem ziht iııd n bir . eyi r dil. 
§iinüyor, h m kanlmımıA gözle. 
rile ikide birde, bir şüphesini 

halletmeye çalı ırmış gibi, Ya -
leskanın yüriine korkunç nazar 
lar fırlatıyordu. 

Biı· mUddet böylece düşü dük 
sonra: 

(Devaaıt 1'<1r) 
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Son Dakika 

ita/yanlar
dan 4 top ı 

23 mitralyöz 
alındı 

Atına, '2 <A.A.) - .Ri.tyter ajan 
ıımdan: 

(f'bheden gelın!!kte olan habforlf'' 
a"lkl'rt mahllflll tatmin Nf'('Nl malıl 

Jett!'dlr. 1·11,anılar, Ama\'Uthık top 
rııklarındAkl butün ka7.ıançlannı mu· 
ha!nu \e tak\IJe f'tmı it rdlr 

Eh lt'~li.;dr, garbi l\1:\kedo ıJ ad:ı 
l'unanlıl.Ann muvnffaklJ<'tll bir ta 
arrıız lrra f'df'l'f'k 4 ıtahra t<!pu , ... 21 
mitralyöz lttlnam f'tml., olduktan 
bUdlrllmektedlr. 

lı un:anlılar, bir miktar e~r ıtınıı~

brdır, 

Ballalala nutka: 
Bilara f 

kalacağız 
Moücwa 7 (A.A.) - Böyter ajan 

undan: 
llkteırin ihtilAlinin 23 UncU yıldö 

nUmU mUnaaebetile Moskova §"hrl 
Sovyetlnin akdetmiı olduğu bir mi· 
tinrt• aöz aöyllyen yUkııek Sovyet 
reı.ı Kalinine, ''bilAmel bir cihan har· 
bl,, diye tavıif ettiği nlzadan bah1e· 
derek Rıayanm bu niza haricinde kal 
mak niyetinde olduğunu beyan etmlı· 

tir. 
:Mebuılar, Trade • O'nlonistıer, a· 

meleler ve entellektUeller, bu be~·ana· 

tı büyük blr akıt tutanı il• karııla· 

m111ardır. 

.A.ynı zamanda Kallnlne, RU8yanm 
''yerin• bitaraf memleket., olarak 
bu lhUllftakl menafline ifaret ederek 
ıöyle deml§Ur: 

•·- .tkUaadl ve aıkerf aatveUmJzı 

arttırmak mecburiyetindeyiz. Herku, 
Stallnln ldareıl altında komUnlzm ı· 

~in mUcadele etmek Uzere memlekeU 
kuvvetlendlrmeğe çalıımalıdır. Bey· 
nelmllel amele ım:tının tel&JlUdUnU 
arttrrriıak llzımdrr." 

ıerllDde yeDI 
Bomaara ııltrl 
Bm-lin, "/ ( A. A.)- St.efanl 

ajammdan: 
Yeni Romanya sefiri B. CoQa

ta.ntin Greciano, bu &abah tay. 
yare ile Berlin'e gelmiıtir. 

Balgarlıtada 
mıııetla madalauı 

kaaaaa 
&ofya, 7 (A.A.) - Röyter aja.nam· 

dan: 
Dahiliye nazın Grabovskl, mllll 

mecU.. ·suııar ınJllıUnln mUdatauı., 
na mUtealltk yeni bir kanun lAyihuı 
tevdi etmı,tır. 

Yeni kanun Uç kısımdır.: 
1 - Kanun, maddi veya ideolojik 

olarak ecnebilerden mllza.heret gören 
g1z1J teıkllAUan menetmektedir. Bu 
memnuiyet, bllhusa tranmuonlan 
latihdat ediyor. 

2 - Kanun, yahudilerin haklannı 

tahdit etmektedir. Yahudiler, bundan 
böyle ldart hizmetlerde bulunamıya· 

taklar, orduda hizmet edemiyecekler, 
kitap ve g'azete buamıyacaklar, nlm 
yapamıyacaklar, ulen Bulgar olan 
hizmetklrlar lrullanamıyacaklardır • 

3 - Kanun, milliyet aeyhindekt mu· 
zırepropara..,dalara k•t'fı ıtddeU! 

tedbirler derplı etmektedir. 

Madrit elçimiz ispanya 
hariciye nazırile 

görÜ§tÜ 
Madrlt, '1 (A.A,) - ~fani ajan· 

ıamdan: 

H&riclye nazın Serrano Suner, dUn 
Kolumbla, bvlçre. Uruguay, Tllrklye 
aenrlerl ile KUba maılahatgUzarmı 

kabul etm ıtır. 

Manastır 
bombar4ımaaı 
llarbaaıarıam 

allılerlnı yardım 

Belgraa, 7 ( A. A.) - Avala 
aJıı nsından: 
Başvekıl Tsetkovitch. Bıtoljea 

Manastır bombardımanı kur
banlarııun ailelerine şahsi bir 
yardım olmak üzere 50.000 di. 
nar göndermi!';tir. 

lngilterenin Yunanis
tana mali yardımı 

J..ondra 6 (A.A.) - Hariciye n<". 
zareti tarafından bildirildiğine g_ö. 
re mali :,ardım hususunda Yunanis. 
tanm vaki miiraraatı üzerine lngil. 
tere hükümeti Yunan hükümetinin 
emrine avans olarak beş milyon tr. 
"'iliz lirası göndermiştir. 

Ruzveltin zaferi 
tahakkuk etti 

Nc\'york, 6 (.\.A.) - Amerika 
Birleşik devletleri reisi ııeçiminin, 
Grenviç saati ile ııaat 14 e kadar 
öğrenilen neticeler ııudur: 

Rey mikdarı: 
Ruzvelt: 21 255.155. 
Vilki: 17.740.281. 
Ruzvelt 437 ııeçim reyini haiz 37 

hükumette başta gelmektedir. Vil· 
ki ise, 94 seçim reyini ha.iz 11 bil· 
kumette başta bulunmaktadır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Devamı ' üncüde) 
•hareketine Almanyanm ne dere. 
ceye kadar yardım edeeeil henüz 
belli değildir. Yunaolstandan sonra 
l'uı;osluya da harbe icbar edil. 
dlil takdirde Almanyanm bu mem. 
lekcttcki geniş iktısadl menfaat. 
leri ile Jtalyanm askeri arzulan 
kartılaşır. 
Romanyayı işgal eden Alman)&, 

ı·ugoıda\')'adakl lktıqdj menfaatle. 
rinden nzgeeerek bu memlekette 
İtalyayı tamamen serbest bırakmııı 
olsa bile, ı·anantstana kaJ'lı bUyiik 
zorluklar ~kmekt.e olan ltalyan 
ordolannm burada da kPndl başla. 
rma mo\·affak olaeaklan çok ıtlp. 
helkllr. 

HASAN KU.MÇA YI -------
MlbalAtaıı baber
ııre IDıamamab 

(Bat tvafı 1 incide) 
mukave19etine gelince, cereyan r. 
mek:te olan muharebeler hakkında. 
ki doğru haberlere bir çok pyia. 
!ar da karıtmaktadır. Belgrattan 
çıkan bu eayiaların ekserisi biribl. 
rini nakzeder mahiyettedir ve mu. 
balagalıdır. Salahiyetli lngillz mal". 
filleri, btı şa~ialara itimat edilme. 
mesi 18.zımgeldiği kanaatindedir. 
Çünkü, muharipler ara.sında tered. 
düUer uyand•rmak ve hakikati mih. 
verciler lehine değiftirmek mak. 
ıadını istihdaf eylemekte ve mil-. 
verciler tarafından çıkarılmaktadır. 

Belgrattan gelen bazı haberler. 
de Yunan mukavemetinin kırılmak 
ve Yunanistanın mütareke talep et. 
mek üzere olduğu bildirilirken yine 
Belgrattan çıkan diğer haberlerde 
büyük Yunan muzafferiyetlerinden 
bahsedilmektedir ki her halde mu. 
balagalı olsa gerektir. 

Yine Belgrattan, lngiltcrenin 
Yunaniııtana yardım için uzun z~ .. 
mandanberi tedbirler almıe olduğu 
ve adalan, deniz ve hava üslerini 
işgal için Yunaniııtanı harbe sev 
k:ettiği telkin edilmek isteniliyor. -

Hiç şüphe yok: ki, biribirine ay. 
kırı bütün bu haberlerin hedefi ef. 
k~ umumiyeyi karıttırmak ve ir .. 
kısar hayalleri mucip olmaktadır. 

lngilterenin bizzat kendisi için 
istifadeler temin etmek gayesiyle 
Yunanistanı harbe teşvik ettiği yo. 
!undaki alçakça telmihlere gelince; 
mihverin ilhamları burada gayet 
aşiklrdır. 

,.1 imi il Slnema tarihinin IÖnmlyecek bir &'Une,I lllHll&IS' 1 

60 r~ 0 LLO KAHRAMAN 
TDAKÇIE 

GARY COOPER 
RAY MILLAND-ROBERT PRESTON 

L A L E SiNEMASINDA 
lHovartaldy.U. devam ediyor. 

llllıılm Qlft: Oüntm en 1011 Nberlerl tayyare ile relen yeni t1lrkce 
PAJLUIUNT .JtTL~AL' .. 

Aıkırıır aıeyblnı . 
açılan ba1r111E 

davaları 
<Bat tarafı 1 inl'ldc) 

erlerden davayı veya icra muame 
lelerini tatbike mali kudreti mü. 
sait bulunmadığını kıt'a kuman
danları tarafından verilecek il· 
mıihabe'rlerle an.laşılmış olanlar 
hakkında aynı hüküm tatbik o. 
lunacaktır. Bu vaziyette bulu· 
nanlar. kira ile oturduklan mea. 
kenlerden çıkarılamayacakl:ır
dır. Yalnız hu hükümden istifa. 
de edebilmek ir.in kiranın üç ay
da bir tamamiyle ödenmesi şart 
olacaktır. Kirayı muntazam ela. 
rak vermeğe muktedir oldukları 
sabit olanlar bu hükümden itti
fade edemiyeccklerdir. Kirayı 
cdeme'1-e muktedir olmay&nlara 
aekerlik şubelerinin veya mer. 
kez kumandanlığının talebi ij 7..e
rine köylerde ihtiyar meclisle. 
rince. f!ehir ve kasabalarda ma
halli belediyelerce mlinasi.-, mes. 
kE;P temini mecburi olacakttr. 

Kanun projesinde yazılı bir 
harp tehlikesi mevcut olan fev
ka lRde hallerin baı:ılan~ç \'e so. 
nu İcra Vekilleri heyetince ta
yin olunacaktır. 

SaJlı teklifi 
ıa1ıaıarı 

tsvlçrede 
Geceleri 
ışıklar 

söndürülecek 
Maksat, yabancı tayya
relerin geçmesine mani 

olmaktır 
Benze, G ( A. A.) - D.N.B. 

lsvicre genel kurmay tebliği: 
Federal konseyle mutabakat 

halinde hareket eden ordu baş 
kumandanı general, 7 te rinisa
r..i 1940 akşa.n:ından itibaren 
bütün Isviç.rede geceleri bütün 
ışıkların söndürülmesini emret. 
miştir. 

Işıkların söndürülmesi, resmi 
emirnameler mucibince, aksi bil
dirilmediği takdirde, saat 22 den 
şafağa kadar devam edecektir. 

Şimdiye kadar, geceleri İsviç. 
re arazisinin bilinmesi ve bu 
suretle İsviçre havasına muha
rip ordular tayyareleri tarafın. 
dan "hürmet ettirilmesi için, 
normal ışıklar muhafaza olun
makta idi. Fakat normal ışıklar, 
İsviçrcnin bitaraflığına hürmet 
etmemeğe karar vermiş olan pi. 
!otlara yol göstermeğe yara
maktadır. Havalarımızın son za. 

. (Baş tarafı 1 ~cld~) mnalarda yapılan ve aynı mete-
men_ka ara~ında oı:ı senelık bır ~- oroloji §eraiti içinde tckarrür 
demı tecavuz paktı ı~alanacaktır. edebilecek olan ihlalleri, başka 

5 - Ça~kale Bogazı hakkıvn. usul kabulünün doğru olacağmJ 
d~, . buna Suveyş kanal~da old~gu ı isbat etmiştir. Bu sebepler do. 
gıbı, e~~ernas):onal bır ~~ıyet Iayısiyle, 'bugün, ikinci bir em· 
\ermek uzere bılahara muzakere- re kadar. geceleri bütün ışıkla. 
ler ~~pıl~cakt.ır. . rın söndürülmesini emretmek 

Royterın dıpl~atık muharriri doğru olacaktır. İsviçre, doğa-
şuruı yazmaktadır· cak riskleri üurine alarak b 
. ~!manya taraf~~dan y~pıldığı kararı ittihaz etmektedir. ~ 
ıddıa edıle_:ı ~u t~klıfler~ d~ır Lo~- kü İsviçre, bu suretle, her tür
d_ranın sa'.<:hıy~tlı mahfıllerı.~de hıç lil harp harekatını kolaylaştır. 
bır şey bılınmıyor. Son ~nlcrdc mağa mani olmak arzusu d d 
buna benzer haberler muhtelıf kay. n a ır. 
naklardan çıkarılmıştır. Hatırlar
dadır ki, harbin başıncJanberi bu 
gibi ''sulh taarruzları,, şayiaları 
zaman zaman dolaşmıştır. Müs
takbel kurbanlarına ademi tecavüz 
paktlar teklif etmek B. Hitlerin 
mutad usulüdür. 

Şımdiki teklif de ---eğer hakika. 
t.en ~aphoıpa- ı..ıa olarak A
merika reisicumhur itıtihsbah üze 
rinde müessir olmayı jc;tihdaf eyle. 
miştir. 

'fagoııavıar 
kar,ı koyacak 

(Baş tarafı 1 incide) 
dan tebliğ t:dılatğlne gure bu sabah 
Yugoslav hududu Uzerlnde l:'reapa 
gölü mmtakıuıında iki deta bir yaban· 
cı tanue srupu 119ft1Uftur. 

Bugttn ögledett !ttbaren 'tugoslav 
avcı tayyareleri Arnavutluk Yugoslav 
hududu boyunca devriye gezmeye ba§ 
lamıııardır. Bu avcı tayyareleri Yu 

Teıllm olu goılav hududunu ihJAl edecek her tay· 
yareye derhal atcı açacaklardır. 

ıtaıraaıar BOMBAUDIMANCıLAn tTALYAN 

<Bat tarafı 1 incide) TAYYARELERi tM1Ş 
cisi ve orta derecede rueancı olan Bel&"'l'd, 8 (A.A.) - Bombardıman 
İtalyan bombardıman taryarelerl. hAdtaeılni gözlerlle görenler dUn bir 
nin akmlarmı i.stihdaf etmeye baş. aakert merkez olan Manastırı bom· 
lamqtır. bardıman eden tayyarelerin ltalynıı 

:EAir edilmiş olan tayyareciler. lp.retlnl taşıdıklarından emlndMrr. 
den dördü, Brindizi • Selanik • A. ltalyanların iddiasına göre bu toy,>a· 
tina hava hattı meru;uplanndandır. reler Yunan işaretini taşımaktadır· 
Tayyareleri, geçen cumartesi günU lar. 
Sellniğe kargı yapılan bilyilk akın YUGOSLA v HARBİYE NAZmININ 
esnasında Yunan topraklannda ye. tSTlFASI 
re inmeye mecbur olmuştur. lçle. Belrract. 6 (A.A.) - Stefanl: 
rlnden biri, bu akma iştirak etmek: 
için Brencilziden 40 tayyarenin ha. 
valanmış olduğunu, fakat birç-0kla. 
rmm hedeflerine vaıııl olamadık!~. 
rmı söylemiıtir. 

Mürettebat, uçuş için alc!Acele 
toplanmış olduklarından biribirlerl 
ni, katiyen tanımamaktadırlar. Bu. 
radaki bazı mahafil, bundan, ltal. 
yan tayyarecilerinde Yunanllıtana 

Yugoılav11 harbiye nazın general 
Nedlç iıtl1a etmiş ve yerine rneral 
Petar Peslç tal in cdllml;1tlr. 

Yeni harbiye nazırı bugUn saat 18 
de yemin etmlştıı:. 

ldballt vı ihracat 
blrlllılerı 

kargı hava akınları yapmak arzu. (Ba' ta.rafı 1 lncid<") 
sunun pek zayıf olduğunu ve ask • odasına rabtı olduğu gibi Cumhur. 
rf makamatm ,.ihtiyari surette reisimizin Büyük Millet :Meclisinin 
mecburi yere iniş" tere mani ol. ~ ni içtima• devresini açarken söy. 
mak için bir takım tedbirler almak !edikleri büyük nutkunda bilhas. 
iztirarmda kalmış oldukları netice. sa tebarUz ettirdikleri kooperatif. 
sini hıtihraç etmektedir. Esa.~n lere doğru gidilmesi de ihtimal da. 
bu istidlal, Yunan arazisine birçok bilinde gorülmektedir 
İtalyan bombardunan tayyareleri. Alak:ıdar mahafilde, ticaret vr. 
nln inmesi keyfiyeti ile teeyyüt et. kaletinin birliklerin vaziyeti hnk. 
mektedir. kında kat'i karannın bugilnlcrde 

Bu tayyarelerin mürettebatı te" .. 1 ve bilhassa ticaret odalarının yılba. 
lim oldukları zaman tayyarelerini i şında başlıyan yeni bütçe ve knd. 
eağlam ve dokunulmamıe bir halde 1 roları kat'i !!eklini almadan \'Crile. 
bırakmaktadırlar. ccği ümit olunmaktadır. 

AKASYA Palas 
Parlak ve kahkahalı komedi. 

YALNIZ SARAY SiNEMASI 
BİR HAPTA DAH.\ GOSTERMEGE DEVA!\I EDECEKTllL 
BAırollerde: 

Haz.ım ·Vasfi Rıza - Cahide - Elelteriya 
BmUz rörememlt olanlar için .on fırsat 

Barbla 
bqıadaabırl 

325 Alman 
ve italyan . . 
gemısı 

batırıldı 
Almanlar İngiliz ve 

müttefik zayiatını bir· 
misli fazla gösteriyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - Bugünkü 
Alman tebliğinde batan ticaret 
gemilerine dair verilen rakamlar 
hakkında Londrada kaydedili
yor ki, İngiliz bahriye nezareti. 
nin verdiği rakamlara göre bir 
eylUI ile 28 teşrinievvel arasın
daki mecmu zayiat 663.708 ton. 
dan ibarettir. 

Harbin başından beri İngiliz 
ve müttefik zayiatının meçmuu 
2.689.9i9 ton olup bunun 
2.126.614 tonu İngiliz ve 563.365 
tonu müttefik gemisidir. Harbin 
başındanberi bitaraf gemi zayi
atı da 857.130 tondan ibarettir. 

31 ilkteşrin tarihine kadar 
düşman ticaret filosunun zayiatı 
ceman 1,132.639 ton hacmmda 
226 Alman gemisidir. 365.661 
ton hacmında 72 de İtalyan ge
misi batırılmıştır. Bunlardan 
maada 44.120 ton hacmmda 27 
diğer düşman gemisi. de batırıl
mıştır. 

Binaenaleyh düşman zayiatı
nın umumi yekunu 1.542.000 
tonluk 325 vapura baliğ olmak
tadır. 

(Anadolu ajansı vasıtasile 
verilen Alman tebliğinde, batı
rılan gemilerin mecmu tonilato. 
su 7.162.200 olarak gösterilmek
tedir.) 

Aja,Hdaı:m dili 
Sovyıt 
Doıoarımızıa 
BIJllE Bayramları 

(Bqtal'llfı S UncOd•) 

Gazeteleri bir müddet bu yeni 
harbe "İtalyan - Yunan ihtili.. 
fr., demekte ısrar gösteren Al. 
manyanın hattı hareketi de ala
ka ile takip edilmek gerektir. 
Alman gazeteleri Yunanistana 
boş yere kan dökmemesini ve 
ltalyan taleplerine gönül hoşlu. 
ğiyle boyun eğmesini tavsiye e
dip duruyorlar. Fakat Atinada.ki 
İtalyan elçisi taarruzun başlan. 
gıcından sekiz gün sonra Yuna
nistandan ayrılmış bulunduğu 
halde Alman elçisi el'an orada. 
dır. 
Bu vaziyetten de İtalyanın Yu
nanistan macerasına, Almanya. 
ya danışmadan atıldığı manası
n r,rkanlabilir mi? Bazı A. 
merikan gazetelerinin bu yolda
ki tahminlerini de hakikate mu. 
tabık olarak kabul etı.1ek pek 
mümkün görünmüyor. Biribirle
rine "çelik pakt", "ürüzlü pakt" 
gibi taahhütlerle bağlı olan iki 
devletin kendilerini tehlikeye 
dü.~ürmeği göu almadan arala. 
rındaki sıkı işbirliğini bo1..abile
cek harekete girişeceklerine i. 
nanmak gilçtür. 

Görülüyor ki ba.c:layalı on gü
nil bulan Yunan • İtalyan harbi 
etrarını saran rr.uammalı hava
dan heniiz tamamiyle sıyrılama. 
mıştır. Hüküm vermekte acele 
etmemek, muıtmmıılann birer 
birer avdınlı~a kavu~masını 
bekliyerek or.dan ~of'rll muta]e. 
a beyan etmek laz•nıdır. 

Sekreter 

\ tr• BIDlo,... mn,ı.,ımlzln lolefon, m•kt•P " ••1" .,, ...... 

LeJiii"l~M~öioO 
Bugün matinelerden itibaren gOt 

Yalnız 1. p E K Sin~m~smda tekr~aktır 
terılmıye başlana 

Filme Ube olarak: e1 yıJJD 
Türkiye BUyUk Millet MecllsiDln 6 ncı devreslnin 2 n •Jı Nııflt' 

MiLLi ŞEF INONO'nün Senelı ~ 
MerkPzl: BaJJç.ekapı, ıubelerl: ne,ojlu, KarakÖ

1
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Alkazarı 

\~ ·82-
'~ ~ 'nun elini sıktı. De. 
\~: 
~ıde kocaman bir de 
~ ~ar: Eğer taknnlart 

Yazan: Cak Loalfon 
çok çirkin hareket etti. Bana 
ne dedi, biliyor musunuz: Elim. 
desiniz, kurtuluş yok, gemi be
nim demesin mi ? Az kalsın 

çattatak çatlıyacaktmı. Gemide 
teslim edilecek emtea va.r, de. 
dlmse de kulak veren kim? 

nıuhasar 
ispanya dahili barb· 

~ orada 
~ . 

\ n.tundaki zatı takdim 
ait bir tarilıi film 

- Emteanm cehennemin di. ,'~~i - Gilet gemisinin 
~ O!eso ı ded' bine kadar yolu var! diye cevap ha n. ı ... 

~' 'ı!ıı l'ret ederek: verdi. 
.• dedi s· : . . Asıl mUhim olan iş benim 
0 

. ız mısınız, 

· 1eson ! Geminiz ne mes'eleyi halletmek ... 
' Gemideki malın bedelini her 
').fia <:evap verdi: zaman tediyeye hazırun ... Hatta 
ae.,~klanıd'mız gaspetti, fazla ağn-hk olursa yallah deni
.~~~ açığa gaspetti! ze boşaltırız olur biter ... 

\;,~bir kadın değil; vah- Şeldon elleriyle kulnklnrını 
~' tu~1!_Yeni bir hümma tıkadı: 
~l.\uınuştum ... Ustelik - Rica ederim kaptan Oleson 
~,t' \r .&arhoş etti... o kadar bağırmayınız! dedi. 

elsnıer gülmeğe baş- Kulaklarımı sağır ediyorsunuz! 

' Biraz sUkOnet bulup ta hikayeyi 
~ afih hiç te fena bir baştan anlatsanız daha iyi olur. 
~~ .01~dı: dedi. Bu mU. Hiç bir kelimesini bile anlam.ar 
t~ '~kiye tövbe ettiniz! drm dersem yalan olmaz ... Hay. 
~ltes~leson sözüne devam di, içeri girin de gölgede rahat 

,~~ll: 1.11
den zangır zangır konuşalnn. 

~ Şeldon bunları söyledikten 

''!ı y~iblet ş~mdi onun sonra kaptan da Misyoneri so
li~ili 'llZde be~yüı cmi- faya sürükledi. 
~ benıbatıracak ! Oturdukları zamnn kaptan 
.t~ kahrelı!in gem.iyi Oleson sordu: 
., ~ !... - Evvela bana şunu söyleyin: 
\ eJsnıer saffetle dedi o kadın sizin ortağınız mı. de. 

~alt' ğil mi? öğrenmek istediğim bi-
bi ıka Nev'işahsma. rinci nokta bu. 

~-~l t' kızcağız. Yaptık-

''~ 'l da yor ... Şeldon ta:sdik etti: 

Bir liadm kalbi bnzan büyük 1 Iierter silah altma alınm,ş, dahi. ' ma et, eşek eti yiyerek yaşayor, 
bir egoizmle yalnızca kendisi i. l li harp başlamış. çılgına düşen fakat her an için ölümü bekli
çin de çarpabilir. 1936 Ispanya halk ve bilhassa kadınlar. ço- yordu. Bu hava içinde Kar.men'i 
dahili harbine Alka.zarm. To • cuklar feryatlar basarak sokak- ayakta tutan sebepler, aşktr. 
ledonun muh~arasnıa kadar da lara dökülmüş, Alkazarı dol. vicdandı. 

~~ ~ayvanları adeta 
~ l'at ettirdi. Gemimi?. anı

l'U:hsatiyesini haiz 
· ha.YVan nakledemi-

'· ~Yledim. Fakat din· 
~,· derdini anlatabilir. 

~ \"~_,~tiye.den muhsatna-
~~ ~~İl\ canım! dedi. Siz 
\>'t~ ert bir adamsınız: 

- Evet, dedi. Ortağım. 
Doğrusu alıklaşıyorum! Hay-

retten hayrete düştüğümü sak. 
lıyamıya.cağını ! Siz ne dersiniz 
Doktor V elsemer? 

Sonra Şeldon'a dönerek: 
- Salamon adalarına geldim 

geleli çok garip şeyler gördiim. 
Harikul~e acayip teylere tesa
düf ettim: lki kadem uzunlu-

gfuel Karmen Herotonun kalbi durmuştu. Fakat muhakkak dışarıya 
başkası için çarpmı~ değildi. Bu çılgına dönüp tehlikeden, çrkmak hayat kazanmak 18.zım
Güzelliği dolayısile kendisine felaketten kaçan kadınlar ara- dI .. Anca.k ihtilalciler her tnrafr 
hürmet gösteren, iltifat eden er smda Karmen ile Konşita da dinamitlemisılerdi. Nihayet pa. 
kekler ta.rafmda.n bir az §ımar- vardı. Daima erkeklerden yüz pasJarm da ihtililciler tarafın· 
tılnuş olduğu için hayatı yal. bulnıağn. a!ışm.ış olan güzel Kar- dan idtma başlandığı duyuldu .. 
nızca kendisi için görüyordu. Fa men,. muhafız kumnnclanı Vela. Artık yapılacak bir tek iş var
kat aşk, bu kızgın güneş, genç yı gördüğü zaman ,hu..-rusr mua- dL Alku.ar muhasarasını yrk. 
kızdaki !buzdan elbiseyi erite - mcle ve yardrm istemiş, fa.kat: \ mak .. Ve bu teşebbüs yapıldı. 
cek ve hakikat olan kadınJığm 11

Fel§.kette müsa.vat" cevabile Fa.kat Alkazar bir iskambil ka.
bütün fedakar!ıklarnıı meyda - ka?"§tlaşmıştı .. Bti cevap ~IA. ğrıdt gibi yıkıldı, Ü."J taş ilzerinde 
na koyacaktı. güzel kızın izr.etlnef!rini krrmrş kalmadı. 

,~ ~~tı götürüverin ves- ğunda. fa.reler; rovelverle vuru. Gtlrel Karmen Herrero, ar . 
~ ~ 11 ~rar kim 50rar? lan cesim kelebekler; yamyam- kadaşı Konşita. ile buluşmak ü-
h~~de, Marta ile, si7.e larm kulaklarına taktıkları a- zere Toledoya. gelirken o orada 

\"Qt ~0tler gönı"rUm. ~ . tl yta d d h kendisini bekleyen Akibettcn a.sla 
'lı 

1 
gır zıyne er; şe n an a a haberdar değildi. lki ay biitün 

\~. eso.rt tekrar söze azgm zenciler ve daha bilmem bir ıefalet içinde zavallı kadın-
:~ neler gördüm. tarla koyun koyuna yaşamak. 

11 
karşı, dıpğrusu ya. (Detıamt wr) her türlU eıhht yardımdan uzak 

~ı~~t'Dı..,;· ;;;.;;; ___ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;~bulunmak, her a.n için öfüm teh-
, Q,fl,:- likcsi altında., patlayan bomha-
~ı ın bulmacası soıc1aıa •ta: tarın gürültüsünü duymıı.k. yı. 
,~~~:bulınaca.mıun b:llll: kılmak te-'hlike!inde olan Alkaza 
't~ ı - Yatılır, kör,! - Elem, bir vi rm soğuk t~arı :tltmdı't kalmak 
\~~ ~ I:>, 2 - Ada, Ttrakt, lA.yet merkt"zi, 3 - Yolcu katarı, tut· ihtimalleri hi~ de onun hatırın
~ ı.. tJ._~. • • - Amasra, Ye, bol mnçlan grupu, 4 - Kardeş çocuk· da.n ~eçmiş değildi. Fakat yaşa. 

t.._• ~ 6 - Eda, seıAm, 7 - ıan, ıs - Yurt, 6 - Bir aza, boya sur :va.cagı bu macera sanki daha 
'la...._-- lıııAı, şato, 9 - Gu, mek, 1 - Memnu, 8 - Manda yav- Toledo'ya attığı ilk adrmla baş-

ı 1 ı lıe, Makara, ruau, şahJI r.amirl, 9 - Asyada bir lamıştı. Filhakika 'kenifü:ini gar-
t 1 4 ' 

10 
bllyUk nehir, zerzevat, 10 - Bir nevi da karşılayan arkadaşı Konı>i. 

I ' 7 8 9 kundura, oyun &leti, t& Toledo muhafız kumnndam 

Yukardan qstı: 

Velayı takdim etmişti. Bu güzel 
yüzlü, mağrur tavırlr, oldukça 
gösterişli bir delikanlıydı. Doğ
rusu Karmen bu güzel adamla 
uzun müddet görüşemediği için 
iUülmüştti ama, esasen hn.yat. 
tesadüf onların ipkrini ıbiribiri
ne sarmıştı. 

ise de biJMıare genç şefin vazi- Dahilde asayiş temin olundu
fesini, yaptığını ve kendisine ğu zaman Konşit:ı ölen nişanlı. 
husu.si muamele yapıldığı tak. sma ağlarken güzel Karmen 
dirde bu halin suimis:ıl teşkil Harrero ile yUzba.şı Vela. Alka
edeceğini takdir etmiş, \'azifosi- zar harabeleri \i7.erinde bir aşk 
ni hakkiyle yapan bu genç zabi- mabedi kunıyorlardı. 
te karşı takdir duymu~u.. 1 Yukarıda mevzuunu hiktıye 

Bu takdir az uman sonra ıbir ettiğimiz bu film lspanya ihti-
aşk haline dökülm.Uştü. !ilinin en feci anlarını iki saat 

Artik Karmen teselli aramı. içinde gözlerimizin önUne sere. 
yor, bilAkis teselli ediyordu. cektir. 
Dışarıda. k~ametler kopuyor. ltalyan artistleri tarafından 

Hava t.orpıllen patlayor, dağlar çevrilmiş olan "Alkazar muha
ya.nlıyordu.. !e<eride, Alkaz.'lrda !arası" filmi beynelmilel It.n.ı
ise vaziyet daha başka ve daha yan filmleri içinde en ziyade 
müthişti. Burada yaralılar ölü- muvaffak olanlarından biridir. 
yor, herkes güçlükfo nefes ala· I Bu filmin baş rolünde Arturo 
bildiği bu yeraltmda birkaç lok. Geni& oynamaktadır. 

p• . .. . . ;..... . . . ~ _ ... ~, .... ~ - '.\·-::···;.,:.: 

1 VA KIT matbaası 
Kitap kıs"ıını yeniden 
tanzim edip açmışlıı 

ı - Elbisenin bir kısmı, hitap, e· 
mir, ııtgıuıı, 2 - F..akl İranlılar, t§tk 

veren ıey, 8 - Çabuk kmlır, erkek 
adı, ol - Şarkta bir "11Ayetlmiz, renk 
'5 - tııtanbulda blr semt, 6 - İşleme 
malzemesi, KW:t. 7 - Çocuğu bakar, 
8 - Katı bir nevi ekmek, çalgı, 9 -
Birdenbire, kısa zaman, peygamber a· 
dı, 10 - Cihaz, oyun VMıtası. 

Nitekim bunu takip eden ha. Kitap, mecmua, gazete basar. 
diseler bu bağlan sıkıştırmıştı. Tabiler namma clizğj İşleri alır. 
Kalvo Sotelo katledilmiş, c:ıdde- ll••••••ııaım•mmliıil••••~~•mezil 
lerde çarpışmalar başlamı~. as-

~'(l"!ıAGIMI NASIL--· Mehmetogeceyollarda şöyle it bir haber duydu: 
"Düşman ordusu yaktnda Arıtr 

K U R T A R D 1 M doluya taarruza geçecek. Beş 011 

1 gün sonra yollar kapawıcak.,, 
JI A • //" R Mehmet bu haberi ahnca: y lVl l 1 0 ffl Q n - Allaha şükür ~elim ki, altı 

\.~ ~~ön: ISk ender F. Sertellı mızda birer hayvan var, dedi. Yok· 
~'1 sa yolumuz çok uzıyacaktı. Taar 

~~ • 48 • ruz başlamadan Yavuz beye kavu· 

~:~estiler. yerek, yel gibi uçup gitmişti. §abilsem, Allahtan başka bir şeyi~· 
~ N " Zaten yarım saat ötede bir ba5· temem. 
~ b \'Urdular. ka köyün hududu ba~hyordu. Murat irade sahibi, inatçı bir 

~ ~ll<~ıl!l·e.k, gece karanlı· Murat, Mehmetle beraber, Türk gençti: 
... - Her zaman söylediğim gibi 

a... köyüne kadar, durmadan, dinlen 

~
ıı-.-çyin.. . • gene söylüyorl!lll, !\1ellnl€t çavuş ' 
'\()brı:'\o ıçınde atım sü· medcn atlarını siirdüler ve Çerkes· ~~ ı'"l:ll ümidini ke;;me. Ç.ok yakında Ya· 

\'' tıkarken, ufak !erin takibinden kurtuldular. vuz beyin karare;ahı~a varacağız. 
~ tı:>~ Mehmedin üstü· l\!ehmedin bir ata ihtiyacı var· ·Ve yolda giderken, ya,·aş ya.va~ 
\ '~ anıardan biri: dı. Ondan ötesini de yaya gitme· anlatryordu: 
~ t.ı:ırın ~erere gidiyorsu· ;:re vakit müsait değildi. Güzel bir - Bu taarruzun sonunda mır 
~;\,1 u~ da, Murat köv at !'ahibi olan Mehmet simdi · bu kadderatımu belli olacak. Dil~ma 
~aba~ çeken bir tavır1;: becerudi yol arkada~n<' heraber na Ttlrk yumruğunun ne kıdar a 
lta, .~.1 değiliz. ~imdi Sakarya hoylarını tutmu~. rfüı:gaı ğır ve kunetli o!duihmu .cö~ter<> 

H.tl sen • • ~ 1 v• 
ı:;.ıne gıt! dı gibi uçarnk gıtmegc baş amı5tı. cegız. 

- Bizimkiler de harbe hazırlan· 
dılar mı? 

- Şüphesiz, bütün cephelerde 
büyük kumandanlarımız i~ ba_şma 
geçtiler. Köylij, şehirli; kadın, er
kek, çocuk herkes cephe gerisinde 
ii'.'tüne düşen vazifeyi yapıyor. 
Kanh bir dövüş olacak. Dü~manı 
anavatan topraklarından sürüp a 
ta cağız. 

- Bu imanla çalış3n ,·e yaşıyan 
Türk milletini hiçbir kuvvet yene· 
mez, Muratçığım! Sen benim ma· 
neviyatımı perçfoledin! Ben, ls
tanbul la bir et ve kemik külçcsı 
halinde dolaşıyordum. Hiç kimse 
beni teselli etmiyor, lıiç kimse ba· 
na ümit vermiyordu. Sen kar-:ıma 
çıkar çıkmaz, damarlarımdaki ka· 
nrn birdenbire tutu~tut:ıunı giir' 
düm. 

- Ben de htanbula gıttiğim za· 
man çok meyu~tum, Mehmet ça 
vuş! Eğer beş on gün dalıa orada 
kalc;aydmı. büsbütün maneviyatım 

bozulacaktı. Belki de • \nadoluya 
dönemiyecektim. 

- Sen de tıpkı benim gibi ol 
muşsun! lstanbulun ha\·ası insanı 
neden böyle uyu~tuıuyor acaba?l 

S.\KARYA BOYLARIND.\ lKl 
ÇETiN ÇARPIŞ:'\1A 

Mehmet çavu5, arkada~ı Murat· 
la, Sakarya boylannda bır koyun 
dvannda konakladılar. 

Murat: 
- Bir iki gün sonra Yavuz bey· 

le buluşacağız. di) ordu. 
l\Iehmct her zamanki gıbi hc)e 

canlı ve meyustu! 
- Ya kavuşamazsam, ya bu top 

kamasını Yavuz beye ulaştrrmağa 
muvaffak olamazsam .. 

Diyerek, gece gündüz düşünüp 
duruyordu. 

Bereket versin ki, alt' annda bi 
rer atlan vardı. , ::'I. Iiıtenıadiyen sü 
rüp gidiyorlardı. 

Sular kanırmak üzerevdi. 

5 

lmp:ı.nıa 

l Sterlin l:i.24 
100 Dolar 182.20 
100 Frc. 
ıoo Llret 
100 IsvlrTe Frc 29.6875 
100 Florin 
100 Rayf.rnark 
100 Belgn 
100 Drahmi 0,9976 
ıoo Leva 1.6225 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 13.90 
100 Zloti 
100 Pnö 26.5325 
100 Ley 0,6225 
100 D!nıı.r 3.175 
100 Yen :'l 1375 

m 

100 Isvıcro kronu 81.00;.> 
100 Ruble 
Tahviltı.t üzerin m ı~mclc olı:na· 

7.1 l.940 Perşen1be 
O Program 

,03 MUzllt 
l5 Ajans 

8 30 MUzik 

18,40 Müzik 
19.15 MUztk 
19.30 Ajans 
l!l.45 Müzik 

900 Ev kadını 
12.30 Program 
12.33 Müzik 

20.15 Radyo gaze. 
20.45 Mllzik 

12.60 Ajans 
13.05 Müzik 
13.20/14.00 Müzik 
18.00 Pr.ogram 
18.03 Müzik 

21.00 Müzik 
21.30 Konll§ma 
21.45 MUzlk 
22.30 Ajans 
22.45: MUzfk 

8.11.940 Cuma 
8.00 ProgTaın 
8,03 Mllzik 
8.15 Ajans 
8.SO Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.30 Program 
12.33 ı.IUzik 
12.150 Ajans 
13.05 lrUzik 
14.00 Müzik 

' 

18.00 Progı-am 
18.03 Mü::;lk 
18.30 Müzik 
19.30 Ajans 
19.45 MUzik 
20.15 Radyo gazG 
20.45 TemSU. 
21.30 Konuşma 
22.30 Ajana 
22.45 MUzik 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepeba§ı Dram 
kısmmda ak§am 

20.80 da 
BİR ANA 

• • * 
lsttkl!ıt ~ Jtoınecll krsmmdn: 

Ak~ 20.80 da: DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Beyoğlu Balk Slııemasmda 

Pa&artesl • Salı ~mlan beklenen 
eser: (AKTöU KİN) 
---~oıo---

Türk Operet Heyeti 
Bu akşam Kadıköy Opera Sinema· 

ımda Vst:ıd l\luhlls Sabllh&ttlnln iki 
büyük eseri: 1 - Kerem _ Aııh, :1 -
F..fenin A~kı. ı:... 

1 

Beyoğlu. Halk Sineması 
Bog1ln: 1 - Dofine ada&l: '.l'Urktıe. 

2 - Kan davası: Renkli, 3 - Mlld. 

r--~-=-·--·, 
Ah:e;uAkJ:yunlu 1 

rak.11m. Ta~bane Palu No. • 
Pazardflll mu.da hergtlD aaat 11 

ten eonra. Telefon f012'1 

r:::rmc=---:·:::cmc:r:11aı t'I 

li 
!.' • 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

= • Beyoğlu • Parmakkapı, imam 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü ıöz 
ameliyab f1keM1 için paraıı7~. 

2 

wnı'"':::m. c=':::::1r=1
• •rsmn 

Murat birdenbire atının dizgin· 
!erini çekti: 

- Dikkat, :\Iehmet çavuş! 
- Ne var? Düşman mı sezdin? 
- Evet .. Uzaktan gelen şu aöl· 

gdere bak .. 
Mehmet çavu5 ba~mr ufuklara 

dogru çevirdi: 
- J ri tahmin etmişsin. Dolu 

dizgin geliyorlar .. 
- Şımd_i ne yapalım? 
- Ko.ayı \'ar: ~uradaki dağ ko· 

vuklanna girer saklanırız. 
Hemen hay\ anlarını sürdüler. 

Dağın yamacını tırmandılar 'e 
hayvanlarile birlikte bir büyük 
kaya oyuğunun içine girdiler. 

Aradan çok geçmedi. Düşman 

üvarıleri yıldırım si.ıratile koşarak 

iki arkadaşın saklandığı kayanm 
onünden ge.çmeğe ba~fadılar. 

Murat oyuktan ~ ist.r 
ken, bu sefer de Mehmedin gözü· 
ne birtakım ırölıı:e ilişti. 

(~-j 



1 g 

Adet l.lralık l.lr4 

l 2000 "" 2000.-
3 1000 - 8000.-. 
2 750 - 1500.-
4 500 = 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-
80 50 - (000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İ§ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmit olmaz. aynı za
manda taliinizi de denemiı olursunuz. 

Keofdeler: ' Şub&t, :? Ma~1<1, ! Kumb:l.ralı .-e lnımb&rıLa1z heeap 
1 Aj'uato8. 3 tklncl~ıiıı lıtnnda en az elll lruı bolananlar 

tarihlerinde yaptla. kur'aya dahil edlllrllır. 

Be,ikta, ınılll maJılrenıe8l ba§k&tlp
IJfinden: 

9(0/6 Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

tr:::::::::!n::m:::::::::::::::::= .... :.. ..... ::: ••• .::-..::::::::::::::::.-:~ ......................... -·-·----... ·········---··--·-........ _ ..... 
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1 
1!l• makbule S~k hediye, lıl§ 11.ip~I" _ • rın 

BACI BEKiR ŞEKERiDiR U!\ 
ı::. 

! Ali Muhiddin ili! 
l'~ .;h 

ın: HAC1 BEv R hii ~m ~i m~ .... . .. . .... . .. . 
:::: Şubeleri: ey oğlu, kıırako~·. Kadıkö\' :::: n:: =ıı... ·ı ...... ,, ............. : .......... :::: :::: i::r:::ru:rn:::::::::::::r:: :::: 

HubrTklPrdeıı idrar torbıı!<ma kadar :rollardaki hastalıkların mikroplarım 

kokhndı>n ft>nıidelllf'k için UEL.,IOBLö kullaıııııız. 

IELMOBLEU 
# 

JU.hrrklerin çalı~mak ı.udretini arttınr. haJm, erkı>k idrar rorluklarınr, «'fll.i 

\ f' .' Pnl bl-IM>ğuklııJi'unu, mesane ııtihabını, bel aiin~nı. ııık .,ık idrar boı.m:-ı. 

'4e bourken yanmak hRllf!rlnl gtdı>rir. Bol idrar t.eıuin eder. İdrarda ı.uııı 
!arın, rnc!ll\nedr. ta•.Jarm leot>kkiUünc mani olur. 

DiKKAT: ffEL.'fOBLö ldrarmııo:ı ~ıuirliyl'rf'k mınileştlrir. 
~ıhhat \'~kfUetlnin ruhsntmr hfllı.dir. HE~{ ECZA~EDE BULU?'i UR 

I·-__ ıstanbuı Levazım Amirhğmden verilen ı 
harıcı askerı kıtaatı Hanları 

Bir mot.ör usta okulu ln§aatı kapalı zarfla eksiltmeye konm~tur. Tah· 
mln bedeli 177.450 lira ilk teminatı 10.073 liradır. !halesi 25·11 940 pıı.zıırtesl 
gUnU aaat 11 de Ankarada lLM.V. hava satmalm& komisyonunda yapıla· 

cah-Ur. Şartnamt>, proje ve k~lllerl 8S5 kuruşa koınlsyondan alınır. Tahple· 
rln kanun! \"e:ılkalarlle teminat ve teklif mektuplarmı ihale aaatinden bır aa 
at &\'vel komisyona vermeleri. (1390) (10482) 

••• 
Muhammen bedelt 16.500 lira muvakkat teminatı 1%37 lira 50 kunıe olan 

ytl? ton un pazarlrkta almaraktır. tbaleai 12-11·940 gUnli saat 10 da Adanada 
ukerl aatmalma komisyonunda yapıtac&kt.ır. (1396) (1CJ523) 

••• 
2000 del tevhit ııemeri ıılmac&ktır. Pazarlıkla ek .. iltmesi 12·11·940 salı 

günü saat 15 teı lzmlr Lv. !mlrlltl aatmalma komisyonunda yapılııcaktır. 
fabınJn bedeli 72.000 Ura ilk teminatı 48!10 liradır. Taliplerin kanuni vesika· 
leıilc belli v&kitte komisyona gelmeleri. Şartnamesi komlayond:ın 'örülür. 

(1404) (10531) 

••• 
A'8ğıda yazılı m"'vadda k palı %artla talip çıkmadığından pazarlıkla ek· 

sıllm~lerı 2!l·ll·&hl gtinU akşamına kadar Erzi11can askeri satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahplerin koml.syona gelmelerl. (H02) (10529) 

Cinai Mlktan Tutan Teminatı 

Arpa 
Un 

kilo lira 1 ira 
500.000 40.000 3000 
400.000 72.000 MOO .. ~ 

AJ&ftda yazılı mevaddm puıarWda eksiltmeleri blzalannda yazılı gün 
,,. aaaUerde Çanakkalede ukerl aatmaltrl& komlıyonunda yapdacaktIT .• Ta· 
Jlplerin kanuni v~:ııkaıarUe komL-;yona gelmeleri. şartname.si komiıyondA 

gClrWtır. (138,) (104~7) 
Cinai Kik tan 

kilo 
Yula! 300.000 
Sadeyat. 40.000 
YUla!, 1,000.000 
820 adet ıaplı yuf&r zinclr 
1&p1 lle beraber,beheri 

Tutarı Teminatı 

lira lira 
2,.000 3600 
44.000 6600 
80.000 10500 

250 232,00 

* ... * 

thaie gUn ve ııa.aU 

13/11/940 11 
13/11/940 10.30 
13/11/940 10 

H/ll/940 10 

Esterin lly& .zlmmetindeki alacağı· 
nm temini ıatıfası Dmnmda tahtı 

haCT.e alman Ortaköyde ukl ~özlükçü 
yeni oekcrcl sokağında elkt 13, yeni 
58 No. lı ve gene Ortaköyde şekerci 

oğlu ııoka:md& eskl ~2. yenl 5'·56 No. 
ıı, ikl bab hanenin yarım blefıelcrl 

açık prttırmaya çıkanlmı_ş olup 6·11· 
Sl40 tarihinde §n.rtnamesi dit>anhaneye 
tallk edilerek 3·12·940 tarihine mUsa· 
dJZ ıı&lı günu saat on dörtten on allı· 
ya kadar claıremlzde &atılacaktır. Art 
tırmaya l§Ura.k için yüzde yedi buçuk 
teminat akçeBi veya mllll bır banka· 
nın teminat makbuzunu hamil olarak 
(20) senelik evka! tavl.z bedeli, tapu, 
harcı, tellAllye resmi mt.i,terlalneı ait 
Ur. Aksl halde en l!Otl arltıranm ta· 
ahhUdU baki kalmnlc üzere artunna 
on &"Un daha tem.fit edilerek 13-12· 
9f0 tarilılne mUsadl! cuma gUnQ aynı 
saatte en. son arttırana ihale edilecek· 
tır. KıymeU muhammenesl, '54 No, ıı 
h&nCUD taınamı HOO ve 58 No. hane· 
ıı1n tamamı 1800 liradır. 

Aoaltda yazılı mnaddm kapalı r.arfl& ekııiltnıeıert hlza!3rmda yıwh giln,a.at ve mah&Uerdekl aakerf atmaıma 
komi.ayonlannda yaptlacaktır. Taliplertn kanunl vesik&la.r1le tekut mektuplarmı ihale aaaUerlnden bir saat evvel 
ait oldufu komiayoıı.a vermeleri. Şartnameleri komlayonlarmda görülUr. '(1888) (10237) 

CUıst Klktan Tutarı Temlııatı !hale gtın ve SU.ti 

Arpa 
Kuru ot 
Kunı üz11m 
Şehri,. 

Pl.rlııc 
Sıttt eti . 
lıl&k&ma 

Eaman 
ot 

ktlo Hr& lira 
480.000 
273.000 

36.:SOO 
20.ııo 

lOUOO 
3~.000 
109.000 

2.030.000 
1.130.000 

111.200 
8.987.!50 

l:U13 
U6T 

63.032 
1H.IS80 
83.790 
~0.900 

189.000 

14•0 
811 
849 
8" 

3295 
7478 
2535 

'IS8f 
10.7°' 

8/11/940 10 
' 8/ll/940 10 
22/11/940 10.30 
22/11/940 11.30 
22/11/940 12.30 
22/11/940 1' 
22/11/940 15 
22/11/940 18 
22/11111'0 17 

thalenin yapılacatı yer 

Çorum 
.. 

Ed1n1e Havza .. .. 
• " 
" " 
" " 
• " .. 

Böyle bir e\11 

Si 
llABERin musa--
bakası kazandırır~ - -:ıı ı - 1'1tikeııcr bır ev. Hediyeıerı rrıı 

ı - Be;t ki'}iye Ud yüz lira naldı. ,cr&I 
S - Bir lJ~iye 20 liralık pardösü almak bs.kkJnı 1 

kart. ert.P 
4 - lkl kişiye 15 er UnJık pardö ü alın:ı.k bakb'lT'-1 

' 

kart-
5 - Beş kişiye Habcr'Jn senelik abonesi· 
6 - Beş lJ~lye Haber'lo aiti aylık abonesi· 
'7 - Kazananlardan geri kıılıınlara muhtelif hcdi~/' 

Müsabakamız nasıl olacak: eıı' 
HABER, hediyelerımiz..! kazanacak oku,.ucularmı se~nıe1"ııi ıılf 

re 10 Birinclte,rin 19(0 - 10 Birlnciteşrin i941 nrMmda, ?'~ 
sene içinde biribirindcn cazip tiç mU!abaka tertip edeceJttit• 

Birincı müsabakanın ba~langıç tarihi: 

1-Mart1941 
!kinci müsabakanın başlangıç tarihi: 

1 - Mayıs 1941 
Üçüncü milsabakanm başlangıç tarihi: 

1 - Ağustos 1941 b:ıı-'1>" 
Bırib~den kolay ve biribırinden cazlb bu üç roUsa 8ıı ,., 

i§tirak edecek okuyucular hal varakalarını zarflarından ke.P 
milhtirlenm~ z:nrflarla ldarebanemize tevdi edeceklerdir· ti dtll 

Yukardaki hediyelerimiz bu üç müsabakamızı doğru. ~e. Jlıl( 
!er arasuıda, umumt bir yerde 6 ncı Noter Galip Bingöl un 
nında c;ek!lecek bir kur'a ile tevtl edilecektir· tefllt' 

Müsabakalaranu devam ettiği .zaman içinde vo töreni~ 9 ıııf 
li atılacak binaya bu kur'a ile sahip olacak okuyucuxnuz b·ıtlde dl 
llyet fiatım .15-18 lira gibi aylık takelUerle 20·22 ve belki 
ha fazla senede ödiyecektir· il tı 

Bu o demektir ki, 20-25 lira klra getirmeye xnUteh~ tor< 
lunacak olan böyle bir bbıay& sahip olacak okuyueuxı:ıu~11~~· 
taksitini ödedikten 80nra ayda en az 10 lira da kazançlı çı 

~ 

tır. ~ 8ı!ı:•> 
HABERin bu teşebbtisU okuyueulan a~mda uındu~1 bir~ ~ 

uyandırırsa, bu her sene tekrarlanacak ve senede bir aeğı ' 0ıcıı''11 
ev yapmanın yollan aranacak: bu suretle hakiki FIABJ:mt ııc•lll ~ 
culan kısa bir zamanda lstanbulda bir de HABER mtıh9 
teşekktil ettiğtne şahit ~lacaklardlr·. d' r o· 

. HABER - Okuyucularının iazetesi ~ '111i· 
kuyuculan için hiç bir fedakarlıktan çel<

111 

yen gazete yİne HABERdir. ıı.ıt•ııe 
Birkaç güne kadar ne~rine başlıyacağnnız plfınla;:ı .d. bu61

' 

gözden geçiriniz ve neticede bize hangi planı beğendigWZ1 
• • 1 

l'UllJ:. 

BABEBE abone 

olun az 

M No. lı hanenin evsafı - Bin& kA· 
ıtr oluı> Ud katlıdır. Blrlncl katta bir 
eda bir hel&, bir kuyulu muU&k n 
semlni Jmesmıın dÖ§ell methal. 2 inci 
katta Ud od& bir araltlc bir heli. elek· 
tr1k, su teaia&tı :yoktur. ı.t:eaalwrı, 42 
K. murab&&Jdır. C58 No. lı halle bina 
90 katıl olup t&mamı kA(ir .zeroin 
k&tı 2 oda btr auttu bir hell met• 
Jı&l. ı jQd lt&t fk1 od& bir ııea bir 
ınuttat bSr od&aı Dalkonludur. M:Na· 
hallı ~ M. murabbaıdır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 31 / 10 / 1940 vaziyeti 

:?OCK No. lı icra kanununun 126 mcı 
ma<Sd08ine tevfikan ipotek sahi})! ala· 
c&klıl&r ile diğer &IA.kadarla.rm ve tr· 
ti!&k hakkı 8&.hiplerinln dahi gayri 
menkul Uzerindeltl haklarını ve busu· 
a!le fa.Is ve masarife dtı.ir olan lddiala· 
rmı on bq gün içinde dairemize bil· 
cllrmeleri lAzımdrr. Aksi halde tapu 

aldllerile 83.blt olm&dıkc;:a satı§ bede· 

linin paY1a§masmdan hariç kalırlar. 
lf bu madde! kanuniye ahkArnma 

s&e hareket eylemek ve daha fazla 
mal~t almak ilUyeı:ılerüı de 
W()/H83 c!oeya numarasfle mıımur1ye· 
tlmize mUracaatıan fl!n olunur. 

Mektep 
kitaplarınızı 
VAKıT 

kitabevinden 
ahnız 

AK T lr 
ilam 1 

Altm: Sat! ltDoer&m 71 it• &3" 
Banknot • 

Ufaklık • 
. . . 

O&lıJJdeld al.:ıllablıt.. 
tılrlı Llra.m • . 

llarlot.eıd Hııhabbierı 

• 
• 

A.ltm: ~ıı.n Kilogram ~ 215199 
AJtma tahvW k&tıo urbest d& 
Yfzler • • • • , • • • 
Diğer dövtı:ıer .,.. ~u Kllrlnı 
taldyelert • . . . , , , 

B&dne TabYllleıt a 
Oenıhte edile evralo nalrdfye 
lr&rfllığl • 

Kanunun e • a maddelertne t•1'11· 
nn Ruine taratmdu rtkt ta. 
l!fyat 

l!leotıeıa ı CtiT.da.au 
ııcaı1 Seı:ıedat • 1 • 

P.:"llam Ye ta.bTil&t etll:daıuı 
Deruhte edilen evTalD ll&kt'll· 
yen.in k&rftJıtı eaham •• 
t&b911At tUbart kıymette 

~ertıe.ı P.:ııhıtm H Tatı..Utlt : 

4•ıınıolar ı 

<\Jtın "• ô0vt2 D.urtoı evaD • 
l'abvillt Uıeriae uam 
1-fulııeye kıH YBO a,.ıı.nı 

"fuineye M60 No. 1.oaw:ıa can 
'(l)an aıtm lra~lıklı ava.na • 
ı-Uesedarlar 

Kuhtellf • • • . • 

f 'hmnıus 11SI 

101.012.889,54: 

8.303.175,50 
2.121.376.88 

193.151.11 

7.335.593,98 

25.545.591. 76 

158.7(.8.563,-

19.391.484,-

256.928.316, 48 
• 

4 7.059.036,93 
-

8.277.057,57 

5.980.68 
7.808. 722.-
1.178.000.-

80.584.926,75 

l'ekOa 

taı11ım~ ltfbare11 

Un 

111.437.441.92 

193.151,11 

32.881.185. 7 4 

139.357.079,-

256.928.376,48 

55.336.094,5G 

89.577.629,43 
4.500.000,-

21.026.496,98 

711.237 . .J55,16 . 

PAS1F. 
~ 
bttfJ&& •ıctıeel t 

4dl .. tevkallde 
HUIUll. ' • • • 

• • • • 
1'8daVCldekt Banknotlar ı 

t>ı-ruııte edilen ena'a aakdly. 
Kanunun & • a lnel maddelerin• 
tevtlkaı:a Bazın• taratmdan .ald 
•edtyat. 

Oeruhte ıdilea ena.lo aa.ıuıı:yı 
rıa.ldyeat . 

Karyılıft tamamen aıtra olaraır 
'1Aveten tedav1lle vazedilen • 

'l~ııkont mukabW ua.veteıı teda 
?ed. • • • . 

HEVUUATı 

·6.18S 666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.391.484.-

139.357 .079,-

17.000.000,-

236.000.000,-

nırtıı u..... 64.882.062,13 
"ıtm: san Kn~am R!l 572 125. 709,39 
i'tM No. kanuna gl5re badneye ___ ............ ......,._ 

'\Cılan an.na uıuk.ablll te•dl olu-
""D altınlar: 
~ ktlcgT&n:> 

lle\711 Taabbftdata ı 

'ltma tab'1Jl kabil dtı91zler 

nığer dövizler •• atacaıw Kll · 
ırııt hııktyelert • 

1Ubtell1 • - • - • • •• • 

78.124.167,90 

;}3.982.693,17 

Llna 

15.000.000,-

12.188.666,15 

392.357.079,-

65.007. 771,52 

78.124.167,90 

33.982.693,17 
114.577.077,42 

Y~D 711.237.455,16 l 
ü~te l!~dl "° 4 l.ltm O.ıine a....u " ı 


