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:Xact; seke in 
'-',_,,, ,_., ,_, ._....__ 

t$ici 
~----

Balkan ar Sulhu 
Ve Bulgar~s an 
Yazan: HASAN KUMCAYI 

A I:Nı\ \'UTl.l li'fAl\t it.nl~·an 
orıhı"u l unan hudııtl.ınım 

lf'ra' uı. edf•r t'tnıcz Tlirklcrin 111.: 
Jıatırına ~<'len şey Hıılgari~taııın 
hu hiıdisc 'knr.;ı.;ında alacağı nızi
;) et oldu. Hazı Tıirk gazeteleri 
haklı olnrnk Bulgar do tlarımrıa 
rahat dunnnk lüzumundan bah t.'t
tiler. Ilul~nr ajansı Zam gazt.'tesi· 
nio Türkler tam fınd n l apılan bu 
kabil nc"rl~ntn. u tar-1.da mukabe
le <'Ulğhıi bildirdi: 

''Türld~ l'l fi Uulguristaıı tariki i
le tecn\ İİ7. cdilın<"Sl bahis mC\ zuu 
olamaz. Uunun için bir Uufgnr ta· 
nrruzuna. müsamaha edilcmiy<'ee~ri
tıin Ttirkler tanıfındaıı ihtarına. 

hacet yoktur.,, 
Bul"'ar mcslckıla-:;ıını1.ın 'erdiği 

bn teminata tc-scl.kür cılrriz. Uul
~nrların 'l'ürkiy<'y<! kra\ iiz ic;in 
bnsknlnrma 'iiiiıırli olınn"ı bahb 
•nen:uu olnııııln<'.ağmı biz de knlml 
ed<'lim. f.':ıknt nll'S<'le bununla bit
nıt'J olmaz. ıtallnııııı \ uırnnbtnn 
alelhlno de\8m <>den harbi Ölle 
bir snfhal ıı t.rfr<'bllir ki Jhıl~arlara 
<:ok <'ıızııı 'aitler l llJıılnhilir: ken
dll.-.rinc-: 
~ ··- • l' c1uru3 orsunuz, Uedea
~a<'ı alınak icin l:ı: de unanio,;fon 
llzt>riıır Tnık\ a hudurhından frc;ı
~ il~ ediniz. tl~imiT. birden hu mr.5c
ırl ı kola~ <'a hnllelleriz.,, dcnilctıi· 

r. 

Ho~ le bir 'ıızh C'l1r- Hıılgari-.tnn 
"0ııuıııı ı.achır ıı;tinısına ınııj;liıb 
~lllaıııak t•linde mlılir':' l»tc Uulga
t Stnıuıı U llmıı !oilllfılinii 11111hnfo:ı:a 
lı111}(:<'Ai, ;rnlıut f'tmh <'crA-i ıınC'nk 

11 
\' :ll3 eftc bl'lli olur. 

.........._ it \S.\N ın;w· \YI 

c 
ctcıa 

e ttarı 
al ek nuyor 

l\1'1.(1 "t 
•ııı rı , '7 ( \.A.) - Stcfani aJan_ 
ı: ~: Algcslraa'dan blldlrıldığınc 
>'a.~ lngııızıcr, CebclUttank'ı 1berik 
~llıtı 11daama rapteden berzahın ka_ 
ll:rl &ııı anıeliye"lni bıtlrrnek Uzcre 

tr. • 

lıı.ıı~UizJcr, bu suretle 1nglliz müs. 
tı~ em nıevkllni uda haline ve binnc_ 
lııı.lı;ı :'f&ııaşılanuı:ı: ve dokunulamaz bir 
IJ!~ı gcUrcceklerlnl '\lmlt ctmelttc_ 

~ lo_n_d-ra_d_a_2_ 

casus 
rnahküm 

e ildi 
Casuslardan biri 

kadın 
ı...,, d 

~~ l l'U., 8 ( A. A.) - Çarlık 
lltııt~da Rusyanm Londra ataşe-" 
37 ~ 11 olan amiral Volkofun kızr 
~d~Olda Alına Volkof bugiın 
~"ar::nın Old Bailey mahkemesi 
lı'ıilb.~u dan 1 O sene kürek cezasına 
~nı Cd.ilıniştir. 

it l'aı- :~ıne Anna Volkofun resmi 
llllıı v aJcktndaki l9 l ı tarihli ka

lıı.ıı.... e lllüdafaa hakkındaki u • 1 :-"'ı..ı ııı .. ___ • 
lığtn ~ara. muhnlif hareket 

r ~karar vermhıtir. 
~U 1 • Anruı.'nm eski İngiliz 1 

~ J0 °rd Havhav • Alias Villi
~.rı. gJ:cı gizli vnsıt.alarla bir mclt 
:~'crıncğc tevessül ettiğini 
~lll'adanvo eski fnsist reisini Al-
l' htıabn İngiliz harp gnyrctini 
,~tı l'a aya mat.uf radyo neşri -

<ı; tıt J;.ln bir "hain" olarak tav
~ ~~rı~Ur. 
cı~:. 11~~~e, ayrı bir muha· 
cı,. ~i .--=.ın.cıe, evvelce Lon -
c ltatip .Aınerııuı. büyük elçiliğin -
r a~v<lod 01.an 29 yaşında Tyler 
al'llaJı ol ~(endin de düşmana 
bıt-t v abilecck ve devletin em
t """Ce]( ı...lnt'll.faa.tine zarar vere -

it d~~ vesikaları elde ede
~ lıı o]d ~ bildinniş olmaktan 

11dıaını 11ınına karar vermiş ve 
l'lrı, o.ıll.h Y<'di sene kürek ceza -

küın et.nıi;;tir 

karva 
f ı o uvor 

Şe r ··zerinde senevi 
75.000.000 kilovat saat 
enerji verecek 
r elektrik santralı 

inşa edeceğiz 

S·ıı.nr~·ıı ıırhrlnln )nnıııılan geı;til;I \C ~·rnl ı•lcktrll< ıınııtnıli~ '" bii~·\\k 
iııldş.ıflanı ımv.har ola<"al< ~chlrkrimlı.dPn ,\tlnp:ızrırı 

ar 
•• • •• 

te 
• ar ·e gaz ar 

a a ı kal ıya karar verdi 
Hal evlerinde ve mektep

lerde ihti al var 
I'nzar ı;.ınü Alalurk'ün ikınci ölOm 

yıldonllmUdUr. llu mtinasebetlc Ebedi 
Şefin hatırnsınıı. hürmeten okullarda, 
halkevlcrincle, halk odalarında ihtifal 
merasimi yapılacak, radyoda da Ebe. 
dl Şefin 10 uncu yılda söylediği tarih! 
nutuk ile 1smct 1nönti'ntin millete be. 

yannnınesl olrnnacak, büyük Türkün 
ruhu taziz olunacaktır. 

GtinUn pazara tesadüf etmesi hiç 
bir değişlltllk vücuctıı. getirmiyecek, 
okullarda yine aynı saatte ihtifal ya_ 
pılacaktır. 

Şehrimizdeki lıllttin Blnemıılar, gazi. 
:rıolar vesalr eğlence yerleri pazar gü. 
n!l ımb:ıhtan itibaren pazartesi saba. 
hın::ı. lmdar kapalı kalmaya. karar 
vermişlerdir. Böylece btitUn Türkiye 
Ölmez Şcflnln mnteınlnl tutmuş ola. 
caktır. 

Merasimlerde sabahleyin Atatlir. 
kUn ölüm saati olan 9,5 dan itibaren 
beş dakika sUkCıt edlleeck, aonra s6:ı: 

alacak olanlar AtatUrkUn hayatını, 

memlekete yaptığı unutulmaz ve e~. 
siz hizmetleri anlatacaklardır. 

Seyhan üzerinde de 
ğer bir santralın 
inşa projeleri 
bazırlanıyor 

Yurdumuzun muhtelif mıntn
kalarmda tabii kaynaklardan 
istifade edilerek 'büyük mikyas. 
ta elektrik enerji merkezleri 
vücuda getirilmesi için beş • altı 
scnedcnberi yapılan tetkikler ilk 
rahnelcrini vermeğc başlamış
tır. Aldığımız maliımnta göre 
Nafıa Vekaleti elektrik işleri 
ctüd dairesi Sakarya nehri üze. 
rınde vücuda getirilecek büyük 
enerji santTalmm kat'.i projesini 
hazırlayarak Vekalete vermiş
tir.Bu satral, Sakarya nehrinin 
binlerce yıldanberi akan sulu. 
rından sun'i 75,000,000 kilovat 
saat enerji istimal .edecektir. 

Elektrik i Jcri ctüd dnl~si 
ı şimdi sondaj arn~liycsi nihayet 

bulan Gediz nehri santralı J>ro
jelerinc başlamış lbulunma'kta. 
dır. Bundan so~ dünyanın en 
büyük santrallarından lbirini 
teşkil edecek olan Seyhan nehıi-

(Dc,·anıı 4 üncücle) 

Eden'ln Orta Şark 
ordularına bir 

mesaıı: 

''Zafer . 
saati 
akın,, 

I.ondra, 8 (A. A.) - Dün gece 
radyo ile orta sark krtalanna hi
tap eden İngiliz~ harbiye nazın E· 
den §Öyle demiştir: 

"İstikbal ('ilerimiz arasmdadır. 
Size itimat ediyorum. Zafer santi 
yakındır.,. 

Çirkin ve utanılacak bir hadise: 

'J'unca vaziyeti to1klk ('()c;n fııglltf' _ 
n~ln Mndrlt Sefiri Sanıod Hor 

T c a 
it ı a 

Bir erekek, kardeşinin 
yedi yaşındaki kızına 

tecavüz etti 
DE iZAL TILARI Mahkemede yavruyu gören 

Bitaraf mınakadald ırz düşmanı jandarma arın 
statilkODUD 

e ışmesı arkasına saklandı 
Meseleler 
çıkaracağa 

benziyor 
spa a eski bir 
ave i peşi de 

., ı 4 llıırll•lc•l 

Şimdiye kadar insanlık tari
hinde tesadüf edilmiyecek dere. 
cedc çirkin bir tec:ıvüz hadisesi 
adliyeye intikal etmiş bulun
maktadır. Yapılan tahkikata gö. 
re bu iğrenç hadise şöyle ecre· 
yan etmiştir: 

Beykoza bağlı bulunan Boz.. 
hane köyünde Halil adında bir 
çiftçi otunnaktadrr. Haliin bir 
karısı 7 yaşında Vasfiye adında 
hir "'"• ve 2:~. 24 "tı~larrnda. da 

ıri yarı Sadettin adında bir er
kek kardeşi bulunmaktadır. 

lştc bu Sadettin bir kaç haf. 
ta evvel, evd~ kimseler bulunma
dığı bir sırada, ağabeyisinin kı. 
zı Vasfiyeyi yakalamış ve 7.a
vallı kıza zorla tecavüzde bulun. 
muştur. 

7 yaşında olan Vasfiyeyi, an
nesi babası eve geldiği zaman 
kanlar içinde baygın yatarken 

(Devamı 4 iincfült'!) 

'l'ıınan tayyare dan milrnl~iizlr.rf faaliyette 

İngiltere 
Sovyetlerle 

nasıl 
anlaşabilir? 

Bir Alman muharririne 
gore 

İngllterenln 
Amerikaya yaptıtı 

vaadlerden vaz 
g~çmesı lizım 

Berlln, 8 (A.A.) - D. N. B. ajan. 
sı bildiriyor: 

Börsen Zeitung gazetesi Kari Me. 
gerlc'nin iınzas:lyle neşrettiği bir mn_ 
kalede Londranm bir İngiliz • Rus 
yaklaşması hakkındald nlkblnllğinc 

işaret ederek diyor ki: 
Bu yaklaşmanın temini Ic;ln Lon. 

drnnm Sovyetıer Birliği tarafından 
bugünkü harpte knzanılnn yeni bir 
araziyi tanımamak hususunda Amcrl. 
kaya yaptığı vııattan vazgeçmesi len. 
bcdcccktir. 

Londrada siyasi bir 
ziyaret 

Londro, 8 (A. A.) - tngiltere
nln Amerika bUylik elçisi IA>rd 
Lothian dün Polonya başvekili B. 
Sikorskiyi ziyaret ederek kendisi· 
le Polonya ve harp meseleleri 
hakkmda görU~mU11tUr. 

/itaıya. Yaaan llİlrbl 

italyan kıtaıarı 
bütün 

cephelerde . 
gerı 

püskürtüldü 
Brendizi 

BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

ltalyan ordusunun 
mağlubiyeti 

arazi müşkülatındanmıt 

· Arnavutluk 
llmanlarile 

Avlonyadakl 
üslerde blcama 

utradı 
Loııdrn, 8 (A. A.) - Ba.§ku

mandanlık tebliğine göre, İtalyan· 
lar dün cephedeki Yunan ordusu
na karşı taarruza geçmişlerdir. 
BUUln hücumlar geri ptl.skflrtil -
mUştUr. Bütün cephelerde şiddetll 
topçu düellosu kaydedilmiştir. 

(Dc,·amı 4 üncüde) 



H A. B l!l R - .ı\kfam POBtua ... 

o' Mili' • 
ıya 

.. dü11. çek "ldz 
.ıın lira 183.875 

• 1umaraya çıktı 

Kahveye 
giden talebe 

Polis tarllfından 
yakalanacak 

KAHRAMAN ASKERLERiMiZE 
KIŞLIK HEDiYE 

111 piyangonun le§rin.cvvcl ter. 
dUn Ankarnda 19 .Mayıs stadyo, 

..n<1a aaııt 18 de çokilmlştir. 
Çekill§e İstiklAl M~lc başJanmı§ 
' l:alabalık bir halk kitlesi hııZJr bu· 

ilk leberrular don ahnmıya başlandı (7!l2GJ He nlbııy t bulan numaralar~ Dün Maa.~ mUdUrU Tevfik Kut, 
bcrcr :>Uz lira k.ızıuıU4Jlardır. Emniyet ikinci ~uhe mtidilrü ve · 
100 L'tttA l(A7.ANAN NUMARALAR maarif mllfetti§lerinlıı iştira.kile 

unımıştur. 

:0.000 llrelık büyük ikcam.lyeyi 
88870 numara ka.zıimnI§tır. Bu nu· 
naralı blletiıı bfr pıu çası Dursunhııy. 
il.ter p&rçBM da. ~l'Qld.adır. 10.0.00 
tıraıık ikramiyeyi 151133 nwnara ka.
zaıunıııtır. Bu numarnlı biletin bir 
~~ası lstanbulda KCG~ 
&ef;YW° satıcı Cclfildedir. Diğer parça· 
!! da Bireclkte sablml§tır. 

fi.000 liraltk ilmlntjvclerdtn blcl 
16~225 numaraya, dlğej ts,_.000 liralık 
ifi!i&mtye de 29U89 mınıarnya çık· 
IDifUr. 

QJ9533, 231452, 276764, 266870, 
2ft822 numaralar da lklaer bin lfra. 
lık ikramiye kırı:anml§l~dır. 

SGn d!Srt rakamı (265"4) vo '(3124) 
:iJıl Dlba19t bulan SO numara lıılnir U· 

ıa:~·~~llYE KAZANAN 
NUMAR4.LAJt 

Son Uç ııakamı (197 ı ıle nıhayct bu bir toplıın.tı yapılmış, t&lebenin 
lan 800 numara y[lzer lira ıtımı;t.ır. ve kahvehanelere gitmelerine mA-
:so L1Rt\ KAZANAN NUllARALAR ni olmak ilzere a.lmaca.k tedbirler 

korı.uşulmu;ıtur. 
s~ Uç rakamı (917) ile nlhıı,yet bu2 

lan ztıo numara ellişer llrn almıştır. Mektepteq kaçarak kahvcl&rde 
oyunla wkit ge9iren t&lebelar po
lisçe )taltala:nncci{, n.ynca. ~ 
idaresince de haklarında ~ ve· 
rilecel."tlı. 

10 LlnA KA,,7'..ANA:N NUMMl~R 
Son iki rakıımı ({15) ne nihayet bu· 

lan 8.000 nıimara onar lira. 
Boıı. rakamı (1) ilfl ı:ıiha~t bulan 

3().()00 nuınara ikişer lira kn.zıınmı§· 
lardır. . 

90 I4BA. TESELIJ: IOK1\FATI 
KAZA..~AN MJMAUALAR 

181810 188m 183M2 ısss1s ıs3874 
188876 188877 183&78 lBS879 1&8805 
18881~ 18!823 l~ 183Sf-5 1838:>5 
1831!65 183865 18Si76 180875 lllS71 
182875 184875 185875 186875 187875 
18887\'S 180Ar5 108876 1!1!876 11887& 
1818'1-li 1'8875 1"8875 lGS875 173875 

1Q3876 083875 288875 

Sovyet konsolosh ne· 
ıinde dünkü merasim 
Sovyet ihtilı1liııin yıldiinümü 

münasebeti.le §elırimiz.deki Sov. 
yet konsoloshanesinde dün ge
oe bir ı:ı,tlo verilnuştir. 

.S.lod& Vali ve Belediye reisi 
doktor Lutfi Kn'<lar, vali mua.. 
vini Ahlnet, &nniyet müdürü 

HudutlamnıZ't bekliycn. kahra
man aRkerlerin:ıiz için, makbu.z 
mukabilinde kışlık lrt'Mfye kabulü
ne dUnden itJbaı-en Eminönü Hal
lı:eovindıe 00.ŞlanmL,tır. 

Bundan bafka. ıkız mekteplcriıa • 
de de faaliyete geçil~ ve Be-
yoğlu akşam kız sanat mekte
binde bit- a.t>!il~e a~dınışt.ır. Bu 

hususta Untverattcdc de faaliyet 
ba.§laınştır. HuJtuk fakUltem U
çllncll amr! talebesinden ııeçilmiş 
bir kom!te d anlı~a mUracaat e • 
derek hediye toıılamak hu~usun • 
da m.Usa.ade is~tlr. BUAha.re 

.. dört rakamı (0261?), (MeQ) • 
..,;ı...._ ________________ ~_.,!"!!""'"--~..._----_...---------ıMuzatter.Akalm, belediyemek. 

ilaç sıkıntısı 
kalmayacak 

80 

Eczacılar, bir toplanb 
yaparak ihtiyaçlarını 

teıbit ettiler 

tnpçusutNecati, doktor general 
~vt'ik ğlam, Fahrcttin Ke.. 
rim, Qr an. aje.ns müdürü Mu
vaffalt, konservatuvar müdUıil 
Y1li'Mf 2Jiya, ~ ~ubar. ... 

rirleri. ~onaı>losla.r, ocneqi mat. ~ır depol8':1 ~ple· 
'l_ı __ J! ·----- ,,,--_il. ~ ~plleri ve bl'r çoli' rı, buı;in111 ~ 

Yazan:~ J""fUo gilzide §ahslyetler ihllZJl" bulun. ın~ kmn A:rar'm ~a1ın-
r~-L. m~. de bir tophuıtı yfıp_uµşlar, m~ 

BDmetçi kOf& kova ,geldi: . • 1 Be!rienuımm tar&fındaı n&G&. ~vetıiler tebrikte bylunau1t· ketin ll!ç ve mUbthzarat 1htl§a.cı 
- Prens! ... Gdiyorla,ı-l.. ,., f&·temlea ~ tddlrle Jwa. ~ ~a •. 21engin bUfMc :iıaz üzerinde gör!l,,~şlerdir. 
Genç kadm. pencereye ko;tU; ~ı -.ada& FUi• -'ftl. · ~ltrdır. Mu.step.r ecza depoLan '3hiple-

ld Qç yt\s adım ile.ride, aaker iıif'" C) b49 M tlf ill:klr ~ de ----0--- rinden ellePincle ~e °lka.da.r &\ok bu• 

C 
-. hmduğuna ve ihtiyaglıı.rmm nele.:--

ran arumcıa yakıa"'!" lr9C8•m•.~ ' _. 118'8-. -. ~ Dün iki kadın den ibaret oıduğpnll datr. en kıe& 
d1l; onun yanındaki bef.u ceb~ • .. 1ataQlllk elnl UllMI. Baı. yaralandı bir zamanda Uirer beyaımanı8 
l1 adam bfttttn 111 kahba1ı1r ~ fi JımU" wm•u lmdar aımear. vermi!lerini &ııtemifitlr. 
bak:qlan hemen kendine ~ .. pn.md&n .... hfG bir Wmm ŞeliJ:ı:adeba.'1nda, tramvay cad'- Sori zamanda Almruıf!L, !ngiltp-
du; prense9e 4e bu temden kUI" .um tut:mamilb; ılkbı PreDlelln deihlde otunm Ekrem a.dı:nda bi· re ve lsviçre ve Amer'Jtado.n ilAç 

__ ._ ~ r1ai, dtln karEı Ayt;e ile kavga et- ve mfLsbılır.arat getırtllnıeM tehün 
•lamadı.. Beyu -~ .--v- ·~~de m.YDI tekilde mJş ve 1*çapıı çekerek kendisini olmunuı,,tur. Gelerek flE«:lal1ll ~ 
J*rlıyan gttmut np>r!Meıi, Jil9 • ~ ~- Bıpı:azd:& be. a4tr eqrette ya.ralamışUr, Hyet fiatları v<tilet tarafmdaD 
meli mlAblan dikkatle~ P"A. taBer onmı ettnt ~re't iılm'. Bundan bq&a Balat~ tesblt otunaeak Te t'.az1a~ satan· 
çirtlyordn. Yalnıs Han lifanD ı:~ ;ıozti :tıarnn6bo otlmm Muatafa a.dmda litriai, 1a.r milli lronmm.a kal'ltıl'ltt !rtlkfun-
kır atı prem Voronaot'uıı ~ PfıeBI ~GfoMof ltaı1lmc1en ft ıoetnlli Zebtatı laakaııç1* yilzlln• leriyle cezalandnt.ılncıı.k1nrdır. ~ ,· 

boylu atı yanııı4& flll0}'08 aUDdi.ı &iillunltM 8* dllecll~ Oeııt. muhtelif yerlerinden yarak· ı 0 ~ 
17eaaea Harya, Avar bbram.a. - At.ımzwr noa edeılm, dahJe ımttmB • .n.~ """""" ...ı...ı..... Taksim kı laMnın 

n~ yak.la§tıkça dt\ha çok artan klAla\ lidft'ef B61 .:!nah Jdmmn.; er ....,. ........,_ )'-.ımtn, ka.dm- •• ünd• eki • l 
blr merakla g&den ıeçlm~ lal' teda"1 altm.& almm~ OD gazmo ar 

clanlıtm& tll.mpQF, babama da bi» na..1l'- ~ Taksim kışlrumun öni.ınde bu. 
Kapmm lbıllne vardıtlan zamiı.n °" ... eın. ~; cabuk elline. ,,,......._ ---o-- lwıan tramvay cadaesiıiôeKJ 
nu ealonda. ka.rşı18mak bere pen- rim. ~CJneke buhranı l1 lrahve ve,gazl.nolarle. diğer taıhta 
cereden aynldt. o.aııtt. ~.rcıı,ses ~e saıo. kalmıyacak akl8mm belediyece istimlak olu-

Katbi çarpıyordll; gaıip bir h9' •lU1- en.raha.t vo gQA.iş koltukların.. nup f?ktmlma.Aı kamflıı.§tn'rl. 
yecana kapıtmıwt:ı; onu bastırmak dan tıtrfut gtSsterdt; oturmasını rl. mat murakabe komisyonu dUn tnl'!fbr. 
iQlı tı4r' an durdll; bbıneti;i~: v. ea ~ Hacı Murat bmın bir emir f9.p~tır. Bu toplantld& lngıl-

- Balza'yı da salooa getir! ı ; ·teredcıı geleo 2~ bin &lpM1ık tene- İ l 
,ıml§ gfbt yaptı. P~ tam k!r. kerun itlıaIAtr;rlar ta.raftndan p1ya• ngi tere 40 bin toıı 

~wek kapıdan içeri g.inil. -dald dMı.na oturmuş; oğlunu saua _,.a-1~·· ve •"'zde 15 kfl.r- ·• • l 
11 ... - J- ~ ....... ~ ,,... tutuna ıyor 

-Prelw Voronaof attan i'D.irice da yaa.aıa. alııı!fli. Haet Mtırnt altı ht sEtrlması ka..rar~tmlnuştir. 
Hacr Murat da onun gibi yaptı. ~'bu pulak ~ı. de'. Te:ıekalerin lldncl ve tı~Uncll elle- t_ç,gilil!lerin lbu yıl rnemlekcti-

rin n..ı:t re ve' • .... ..... _.. , __ ... ...__dan mitdeın. 40 bin ton tütUn nla.cak. Voroneof yave e onun muu. - _,,, kumral .... ır, aeviınll çocug~a -· ç-E;s.tJlMı w.w.uıa.u O.w.ı.Mü;c;w 
,.....,_. ı..--t tti ...... - p'fymı.Mhı. teneke buhranı k&lnuyn: lan antaşrlmıştn·. Bu h~ 
_. .... .-.. e : pa.Jayor; tatlı tatlı gOlUmatyordu; ca.km. ba.zırlrklara. haşl:ınmıştn-. 

smtflan dolaşan komite, gen1:le .. 
rin coşkun alkıştan ile karştlnn
ınıubr. Diğer fakültelerde de lto· 
miteler aeçilm!ştlr. üniversiteli 
genç kızlar, boş vakitlerinde ço -
rap, kazak, eildiven ve fanila öı
meğe bqla.nuela.rdır. 

Toplaruuı hediyeler ııym ıs - 20 
sinde teslim edilmre olacnktır. 

Hediyeleri blr araya. toplayıp 
gönderme i§1 kolordu. vilayet ve 
belediyeden se!lflen birer mUm,ee • 
ailden mUrekkep bir komisyon ta
ra!mdan idare edilecektir. Bu ko
misyona vali mua.vhıi Ahmet Kı
nık riyaset edecektir. 

Türk - Fin ticaret 
müzakereleri 

Anlaıma birkaç güne 
kadar imzalanacak 
Öğrmdlğiml.ze gör.ı Ankarada. ce. 

reyao etmekte olan Türk • Fin yeni 
Ucaret aııı.,maaı mtızakereleri ikmal 
ecS1lma& U&en4lr. Bu AJllBfD'a TUrk 
• Fin Ucaı-eUnl yeni cssalara gl:lre 
tanzim edecektir. 

Tlca.ret VeWeti dlf ticareUml.zln 
birçok memleketlerle olan Uoaret ve 
tediye aııla§malarunızı yeni oartıara 
lnUbe.k eWrmek için temaııtardıı. bu. 
hın.maktadır. 

--0-

Bir motör battı 
DUn Çubukluda gaz depolD.rr ö· 

nün1!etü iskelede bağlı dumn Mu
danya limanına alt Mehmet kap
tanm idareaindeki motör, Rıdvan 
kaptana ait Deınirhisar motöril • 
ntin le.demesine maruz kalmıştır. 
Metı.met kaptanın motörU b3tm13 -
tır. fıı•nca zayiııt yoktur. 

--O--- lllM 

T . "h ı· . ~ uz ıstı sa ımız 
Çamaltı tuzlasından bu yıl 150 

bin ton tuz istihsal edilmiftlr. 

Dünkü ihracatımız 
t>ün 100 bin liradan fazla ihra.. 

cat yapılmıştır. nırnca.tm mllhim 
bir bmu eeli>e!t dövizle olnı~. 

halyan Baskonsolosu 
Valiyi ziyaret etti 

Şehrimizdeki İtalyan başkol180 • 
lo.au, dün, viltlyete geleırek VaJi ve 
Belediye Reisi Doktor Lfıtii Kır
dan z!yaret etnti§tir. 

- Bwılan aen eöt..ilr; lıqa t\ıt! gocuk da dan. lı«ı1fıı.m.11tı. H ---------------------------------

Eendlsl de Hacı Murada döndü: Murat onuo.ı ynnına ~ğmr gibi : A t • d •ık l 1 : KUÇtJl\ :HA~~~ÇtH :ı 
- BUram lbenJm eviınd:r; misa.' ~ }'11.J>Inca eDDestnc b:ı.lrtJ.. Pren l na an L yo c 1f11 

11riıııı!hıJz! Buyunınuz!.. 8es: iC. • Belediye 9-il senem varidatını 
1'endtsi iSnden yllrilyer"ek 6i§erl . arttırmak üzere yeni tedbirler alml§ 

- qıt, ~vnım;, o ceşur ve iyi b b h d, yol 'V'9l'61sin1 

~v-..ıa .. - ;:;-~=::!:".:~ u s_a a gel l ~:."su":..~Z:.::~~:: 
~e ııordu: '~ö~a mU:ırıl&\ olımı.ı !_ •-'I'• •• ...._ ti 111.... I d kesten mU.savi olarak almıyordu. 

- Preııaea nerede T D'frdl DfLD W-UUI pa a .... auı UJDMIŞ • Belediye, Taka.im. ı:uınoaunun sa. 

..... Salonda... Dalga Mo ~~~n-. dıa*U 8~. ç k b •• Ok t !onuna bava71 ta.sfiye edici bir lleUn 
Mhıat1rlnl Oray& götU.rdtl. JJiCI- ;inerek 0Ba j!_ft o uy ve mun aza.m lr.OllWmallll& karar VOrml&tlr. 18 bln 

Murat genç ve gUzcl kadını büitıJJ. 
1111 
.. ür 'vo ynUcı kurdun. liraya alınacak olan Alet mUnakaaaya 

Ilı~ Ye inceliğiyle görUyordu; lfeictJ.sm& ~ı mmanlnrdt.. Ati na sıg~ ınakları .conulmu,tur. 
likJn 'bBJa§lannda, hayranlık veya iı..t • Trabzondan lstanbul piyasru;mıı 
anu anlatan en kUc;Uk bir p~t1 ç.korltung olma.drğrna bunda.tı da.. ltaıya • Yuna.n harblııln baıtama. l .zn.nu imli}. Hnlk hep bir ağıWAII: gele.ıı. ba.berlere g~. burada 17 bln 

ha kuvvetli bir milal bulunam:ır.dı. amc1an eonra Yuna.nlstandan ilk yoJ. - •'Ynşasın Tllrklye. Y~ıwıuı lıı. kilo erimemi§ Trabzon yağı ile b6 b1ıı 
olmadı. H.a.eı Murat çocuğu dizlerine o. cu bu .sabahkl Kanvanatyonelle Atına_ gntere.. Dll§manlan denlze <Ulkece. lillo Kara ya~ bulunduğu anlqıl. 

Prenses Marya belki hayatında ~aıi oehiiınJze gclmf§ttr. 1 ~iZI'' diye hı.ykırarak meçhul ıuıke-r 
w ~,- tu.ıtıııuş; oqayordu; çocuk da c.. d ......,, 

ilk olarak Myle bir erlrege rııı:11..uı. .Bu yolcu eski gazetecilerimizden ve Abidesine 0 t» u Jlerllyordu. 
mm kaim balarına, iri parlak ıöz. ..ı.~ Us"'' yordu. lA.k1n bu hal onun Avar balen Uca.retle l;,tlgal etmekte otan Sonra _,ıım "" aJAnn lfa,reti ve. 
terine, ibilyilcek delikli sivri ve kes. IldL Halk bUyük ""- ...,•k'· .. -• 1·'"'-kahrnmanma k~ı duyduğu gUı:cl Satvet Lnttt isiml& bir Türktür. r 'u..- BOc.u ....... ı ,,.... 
kin bumuna., incecik uçl:ı.n biraz Bir muh4rrlriml%le görtlşO!l satvet sığmnklara girdiler .. 

hislere hiç bir fena tesir yapma • yukarı ktvrıbn~ olan bıyıklann:ı., LQtft, harbin ba.§lamMmclan llônra Bu srğmaklar Atlnada çok muaz. 

mıştı. kalpağıİı ı:a.knklardruı ceneye doğ. Yunanistanda rıahlt old$ hMlselert zam ve bUytlkttır. 
Prens Voronsof karısını ıni.:ıa.firl. ve inU"A'armı ""yle anlntm"-"tır·. 1 ltalyan tAyyarelerf yUkaeklerde.n nı kısalarak uzamış bir parçasını ....... ,.,... .... 

ne tanıttı. TercUmnn bir kenarda. "Sabah kalktıınn. :zaman .,.6 .,ate uçtular ve tek bir bomb:ı. ııtamadıw 
andıran sakalına, elik yakalı m1n.. ı:; .. u ........... Ul 

duruyordu. mUve?.%1leı1nin tcl~la ko~~tuklarmı 

1 

çekilip git er. 
Hacı ).furat Da.ğıstand:ı fıdet ol. tnnma, yaka.sız beyıu kafta.nma, gördllm ve hemen bir rrıızcte aldmı. c.ce, bUUln 15ıklar maaltolcnm.IJU. 

duğu gibi, genç kadmn bakmamak hele !~lemcli sll~hlıııına hayran tt&J.ya ne Yunanistan aruında harbiıı Gazeteler ikinci tabılar çıkararak tn.. 
hayran bakıyor<lu. Bir nralık göA. bqladığmı hayretle olu.ıduın. Sabah glllz yardmımm ba§ıladıfmı bildirdi. 

için zaten gözlnrint yere indirmiş. k 1 ıer. Harbin ikinci gUnl\nUn sabnhı da 
!erini sapı ve krnı altın i<jlemell a.. sa.at 9 dan Ati kak! d ti. Şimdi de Prns s t'l"nl gö'hrone sonra na so · ann 8 j 1ngW.z tayyareleri AU!ıA tızerlnı1c uç 

ı:ötiırerek selli.mlıyo,.. maya dikti; onu <'llcdi; çekip al. yer yer toplanan halk vaziyett konu. tular. Halk, İngiliz tayya.~tertnı gö: 
nıak istlı·ordu. §Uyorlardı. Sonra ıiğleye do~ b\jyllk rUn"• ı--'-Urata banla .. ·• 

- nl"Mls tn:rrfından mi0 a1ir edil. bir ..., _..., " "' 
halk kllUe:sl ellerinde l&.&lı:a.1 be§ ltaıyanm harbe glrmeshıdoıı btf, 

üğlm i~in teşC'ı. tilr ed-'""İm: onun * • t bll...-ı•·•u me tt ., ..... ğünde bir TUrk b&yra_ altı &1lJı •eçtiıtt halde bir kan~ bile 
Ulesi de kendi ııil m dbi muhte. ğı. yine aynı bUyUklUkte bir lngill" ııeruyememect, buna mukabil Yunan 
rem ve mul:addcstir. - :i2 - ve Yunan bayrağı oldu/l'ıı hal~e nU. tataıarmm cro.,man arazlslnde hlrçolr 

Diyordu ma.ylf ya.pıyortarclı. tepe. m1:, köy ve kuaba i§~al etmesi, 
UJ~D1l'M ER • . • yllzl k 

Prenıcs }(ar n H cı Muradı rcı .. a Bayraklar erce işi tarafmdD.n esaaen bl\yQk ola.n Yunanlıların mano. 
tan tl"'"'~va kndar c!i'·l· tl" "'Ö" p r H M d eller UstUnde rrBtürUIUyordu. Diğer on v1 "8tmı bllsbUtUn arttırmıo tulunu_ 

rC'nSP'I rn·a ncı urn a sor. binlerce ~ de ellcrtnP Türk, İngiliz yar. 
geçlrircr: C'nurı blh1l1• " 

1 n:ı;;.." du · · 1 ve Yunruı b3yraklnrmr almI§!ardı. Btltün kasabalarda nllkl r yapılı. 
nar!ak r>l ·esin<', i km<'l ilahla.. - -B.u~rn ıç ... ıniz, değil m!T Bu. Yunanlstnnd& 171mdlye kadar yor. Atına ııokaklarmdn hııllt sevinç 
•m::ı ldeta hayran oluyordu. (D<"l·rı.mı 1ıar) yapılimf olıın nllmayf§lertn en mua.z. ve nep Ue dolqmaktadır.'" 

•?U§Ur, 

• şeııtr meclisi. öğleden 80ill'a aaa t 
l' de toplanacak, ruznamcstndckl ııe. 
ıır l§lerl.ne mUteallik meseleleri mu. 
&il.kere edecekUr. 

• Adliye Vek.Meti, adliye UıjkUAt 

kanununa mutena.zır olarak ceza ve 
hukuk u.ruıu muhakeroileıi kanunlan 
ile hAklmler kanununda. da baZi ta. 
dillo.r yapmrya karar vermJ§Ur. 

• DUn BuJ&'&riat&ndan 2~ ton man. 
pl kömllrU gelmifU.r. 

• Romaııya n Bulgarlatarıd&D mu. 
hacır akını devam etmektedir. Dün 
d~ Altı& Yullya vapuru ile ,ebrimlze 
1000 kadar muhaorr gelmlıUr. 

• t8taııbul parti tefldJA.tma alt 11. 
ler h&kkmd& a1Akadal1ar1& tem.ulat. 
da bulunmıı.k tızere Ankaraya gltmlf 
ol.an lltaııbul PMti idare ~)'eU re1lıl 
Reııat lıl!maroğ!u, §ebl'lmlze darımaı.. 
tnr. 

• Band:ırmada yeni bir vapur :lake., 
leııf hıp edilmektedir. tskelm!n b. 
zıklan çakılmnlcta oldufundıuı bu a. 
mellye blUnceye kadar bura.YI' lda !ılr 
"UeI'&kib glrmlyecckttr. 

. . 
"(Akla Kara) dan bıtı 

CEl\IAJ, Nadir'ln yaı1lttı! 
tlplerdeo blıf de, da cıır 

doL~u ildst de (Ak'la ıu.r-> ,.~ 
:Neteklm, Ak'la Ka.ra'nm ınacf' rıl' 
larmı bir !dtap halinde tıopl&) Jıl 
U4'f:)r«ti de. Bu C8el' fll\phe yok dl" 
bir terbiye ldtalndır. Birfnin eeJ 
ğerlndcn dahA üstün g~ • 
&?'Zlllarmm lnskan!:lığm ınsao bir 
na neler getireblleoeğtnl ,ın.zıh cıı 
surette anl:ıtır \"C kend.Jsfnd 

r edt.r· 
beklenen telkini hakkiyle i n. ııj!;ı' 

Bar fUl'ml yapmak 1çtn bırsrı ·r.ıı· 
kalJmıan gencin ınnhkemedoJ.1 ~s· 
desinl olnıduğwn zaman oenıal . 
dlr'in (Ak'lu. F..ara.) ımn h~r. 
dmı. Ba.kmız bu genç ifadesin 
D(" d2yor: i· 
"- Zmgbı çoeukl1lmun Be1° lııl 

in 00.rlannda genç gü:r.cl ~ 
eltlenlp zeyk etmelerine fmrond · 
Ben de gençtim, fak:ıt fald~~ 
B:t.rla.r.ı gitmek, or::Wa. U.leıtl lı" 
pıpmah için deri çaldmı. Yapt~orı 
ğmı Qfakkn.bılan S!ltarzk 1~ ııJJ 
gece e"ğlcndlın. IAkin burnnınd 
geldL,, ıjll' 

Ne yazık ki bu genç lıer fıl 1'· 
teri )'nparkea. Cemal Nadlr'in (.ı\111 
la Ka.ra) Si ı;ı1mıımustı. Ç..ıkSll~r" 
ve hu ~1'~ onu bir ~ö"Zden ~e.(ı 

11 
seytlt bP.rh:ılı1A hu f6lal,.et ~ 
gelmezdi. 

B r 
Kar§ılıksız çek kabul 

etmemeye başladı 

Şehrimi7..deki bankalar, ~~; 
k&bul etmemeğe ba."?lıı.n;1 de~ 
Buna sebep lmıdra uzerın ıe;t 
k~tde edilen 'Çelderin. ~fol-
1..ondr:ı. ile muhabere milş~·ıct.-i 
du~d~ karsılıks;z te ,.1 r 
eclilmesidiT. !Karşrlr ·It . ~ 13•1 
derhal tediye edilmckted :· ·r,cJc 
vaziyetten bilhassa. şe.hrıını ·ıc· 
bulunan ecnebi tebaası ile vcJı i 
ri AJ·deniz havzasındaki cet' bC· 
m~mlekctlcrinde bulunan tale 
lerdir. 

Bir sinema 
kapatıldı 

·ı· 
.A.b:ıraydaki Aynur sin~~<ı 

nm duvarla.rI çatlak ve 
mall inhidamı örüldü.ğilndeJl g !!IJC!l• 
diln mahallinde belediye ro.ı.u ,,,'tl. 
disleri tarafmdsn bir k~if ·uı. 
ptlm:q ve l!linema ~~ ıta.J>8. 
ml§tır. 

B • ı . . ... çıktı 
ır ame enın gozu 
Fener caddesinde ıss nuına~~ 

yün deposunda. çalışan amele 11rı 
mazı ile nrJta..ı""'I Hııs:uı diin ) 

~ ' il. 
balyalnnnı kaldırırlarken, o~ur 
nm 001.yayn g!Smlilü kancası ~r 
tulmnt ve Hnsa.ıun fl!lğ gozune 
mfr:ıtir. al· 
Göıü akan amele baygın bir b 19 de Balat hastanesine kaldırı!Jll 

tır. 

Bir adam demirler 
altında ezildi .11 bS.g 

Dlln Tophane nht.ıJillll& l.iJıl~ 
Tr:ık vapunından yilk atan re· 
idaresinin 269 numamlI nı"~ 
is1 Ha.mlt, bir aralık diltkB . ıı 

.. - d ·,.ine dilŞ 
yuzwı en mavnanın ;ı~ ~I" 
vepunın korkuluğu a.lt.ında 
tır. }ı.C • 

Reis ağır demirler a.ıunda JJ"ltl • 
ml.ltleri kınla.rnk hur~M. 011Jlldt'I 
ifadeye gayri muktedir bit 
hastaneye kaldırılm~. 

-0----

Hindistandan rnübayııts 
edeceğimiz 01allar 

ınaJla.ıi 
İbtlya.crmız olan baZ1 ttt .. 

Hiııdistruıdan getirtmek nze; öıı 
kikler yapıldığı. bu :ııı.aJUI& datl 
T.icaret Vetileti :meınurlatıl\ 1'ıJl .. 
Turhan Boray'm .Hindistaııa g btı 
derlldiği malQmdur. Tn::lı~tır. 
illnlerde Ankanı.ya. dö~. 
Temesı .. r mliaait natic8 asaP1f 
llk olarak 2 miJYoıı çunl . 
bir ay igfnde aatma~· 

-o -
B• b. I"k 1" ;;,,edildi ır ır ı Re.· ~,t;11 
Samsundaki ~t '!_...Jf. 

tohumlar birliği 111~~ 
B" uıw .. vazlfeeinf bllndfl!l 
ae~eki lıirllk ~· 

---<0- -

Kartal Askedlk pb f '-:S'..,.. 
Şubemiade kayıtlı d'~ 

mani ve gnzeı ana~99) ~ profe6Öl'lerlndeD <- ~ 
numaralı 323 ~n (,ypr'ıfi 
H.a.Jdn Oğ. 1srnaJJ H~ Y 
acele olarak ~ 
Jfı.n olunur,, ı 



:!__~ığı yer: Vak-ıt matbaaM 

elifi 
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ta:;!~~:eri ıısş·~~~~~···;-~ı 

Napoligi 
bombardı-man etti rebe 1 

Ifohire, 7 ( A . .4..) - lngiliz .1 b a S 1 ad 1 i 
:;~~-:}~~~~in~~~i7~.t~: rı ıng•l 5z1 ler br"r i 
lıgınde, ılk defa olarak, Napo- f ~ t il 
ildeki askeri hedeflerin. orta ı k b 
şark ham kUV\°Ct1cri tayyarele asa ava ansızın f 
ri tarafından bombardıman edil J 
diği zikredilmektedir. h"" ett· ı·ıer 

Bu keyfiyet. Akdcnizdc ve ucum 
orta şarkla bulunan !ngiliz ha.. Bare' .. Ata ta,ıv~re 1 
va kuvvetlerin.in faaliyetinin ) • . na ~ J u • 

büyük bir ~enişlik_ i~ti~ah ~t~ lıerde iştirak ediyor 
melde olduguna bır ışaret gıbı t • . • 
telakki ediimektedir. Kuhıre, 7 ( A A.) - l!ırrılız 

Oğrenil~i~fon gör~. Nnpoli, ~~umi karargahının resmı tcb
üzerinc yapılan bu hücum, or- lıgı: 
t.a fiark iislerindcn ltalyan ara- s~.danda: 
zisi üzeri.rıe icra cdi!('rek hare. Dıın sabah C'rken tayyarclc. 
katın bir ba.şlangıcmı tc§kİI ey rin himayesinde hareket eden 
lemektcdir. • bir Ingiliz kolu ansızın Galla. 

Çinde Ja~onların 
vazi}feti nazik 

Çin lntaları 

Muhtelif noktalarda 
faaliyete geçti 

Çunking, i ( \..\.) - Japon kt· 
talarmın Çindeki harekatı muhte· 
lif faraziyelere yol acmaktadır. 
Kuangsi dahilindC'ki Japon kuvvet
lerinin çekilmesi neticesi olarak 
Nannig ve Lun"'ceunun Çinliler ta
rafmdı:ın istirdat edildiği blldiril -
mektedir. Çinlllcr sahilde bulunan 
yangçeuyıı hlicum etmişlerdir. Bir 
mii.frezenin pazar aktıanır şehre gi· 
rerek sokak muh~eri yaptığı 
haber verilmekte 

Çunkinge gelen 1P!\ rlere gört', 
diğer bir Çin kolu dün Hindiçini 
hududunda kfdn Çcnonankuanı iş
gal ebni§lcrdir. 

Japon kuv\'etlerinin Yangtse va
disinden çekilmeleri Şanghay ve 
Nankin bölgelerind Çinlllerin tek
rar faaliyete geçmelerini intaç ey· 
!emiştir. Matangın iı;gal edildiği 
haber vcribnoktedJr. 

Keza gecen ya?. Çunkingin bom
bardnnanı için Hanko<la tahşit e· 
dilmis olan Japon tayyarclerinden 
ynnsmm Japonyadaki Kagpsima 
üssüne geri gönderildiği bildiri! -
mektedir. 

'Diğer taraftan, Domei ajansrnm 
İçruıg'dıın '\'Crdiğl bir haberde J a.· 
ponlarm §iddctli harekattan sonra 
Nantinkunm zapteltiklcri bildiril
mektedir ki hu haber Japonların 
pek yakında lçangr da tahliye ede
cekleri hakknıda Çungingdon veri
len haberlere tezat teşkil eyle· 
mektedir. 

... ' ----40---
lngiliz Kralının 

ziyaretleri 
l..ondra, 8 <A. \.) - Dün Mm ... 

sey bölgesinde teftişte bulunan 
Kral ve ]{raliçe I..ivcrpool \'C Boot· 
leyi ziyaret etmişlerdir. 

BEŞiNCi KOL 
Yoznn: 

RVLADf~I SABA T 

23 
- Sen, dedi, Valcska, Fraruıa. 

dan gizli gelmiş, bazr silahlar hak. 
kmdıı. Kiriçkiden hiç bir şey işit. 
tin mi? 

_... Hayır, Saranoviç! .• 
- Ya? ... 

- Katiyen, Saranoviç! .. 
- Peki ..• Şu bombalanan papas 

Popov.içi hiç tarumayor musun? .. 

- Hayır, Snrnnoviç !.. 
- Onun nereye kaybolduğun • 

dan haberdar değil misin? .. 
- Hayır, Saranoviç! .. 
- Papas popo\'için yerine sah. 

te papaslık eden Y~ bombalanan 11. 

damın kim olduğunu bll.mlıror ..mu. 
sun? 

bati zaptederek bir :miktar esir 
almıştır. Hava bombardımam_ 
nı müteakip yapılan şiddetli i -
ki mukabil hücum muvaffakı. 
yetle püskiirtülmüşliir. 

Kassala bölgesinde: 
İngiliz seyyar kuv\'eti Tene. 

Jai - Cebel bölgesinde düşman 
müfrezesi iir..cı ine tazyıkini <le -
Yam etlirmcktcdır. 

Mısır. Filistin \'C l\cnyada: 
l\ayda değer hic bir şey ol_ 

manuı;tır. 

Roma, 7 ( A.A.) - ltalyada 
bir mahal: 

Şarki Afı ikada dii~man Gal. 
labattaki mevzilerimize taarruz 
ctmistir. Ganıizoııwnuz tarafın,. 
dan püskürtülmüş olan dü~man 
azim zayiata uğramıştır. 

Dü.c,man, biribidni müteakip 
hilcuml~rınr tekrar etmiştir. 
.Muho.rc>be, l'P.niiz devam etnıe.k
tcclir. Tayyarelerimiz. müker
rer hü"w'ılrırla kıtaatımızm ha. 
rekiıtına. iı;tirak etmiştir. Bu 
hnrckiit c •ı sındn avcr tayya
relerimt?.. du manın Glostcr ti
pinde 6 tan nrcsini düşürmüş -
tür 

Bu t? vyarl'~<'rin m::r"'tebatı 
t<'Slim oldukl:ın 1.nman tayya
rclerini F-"'ğlam ve dokunulma. 
mı11 bir halde bırakmaktadır. 
lar. 

Lavaf, Petenle 
konuştuktan sonra 

Parise gitti 
C'~n<'nı•, 7 ( ~ •• \.) - D.N.rı.: 
Vişiden haber vcrflc!lğlnc ı;örc, ba.q. 

vekil muavini ve harJcJye nazın B. 
Laval, refakatinde büyük rlçl n: de 
Brinon olduğu halde bugUn öğle Uzer! 
Parlse hareket etml11Ur. B. !.aval ha
reketinden evvel mnrcşal Pctenlc kı· 
sa bir görüşme yapmıştır. 

Atina radyosunda türk· 
çe neşriyat saati değişti 

Ankara, 7 ( \. A.) - Haber al· 
dığımıza göre Atina radyosu iürk· 
r.e n°5riyatını Ankara ajans ncşri
yatiylc ayni ııaatle vermemek için 
ı;aat 22, 10 da yapmağı kararla.ş

tırmı!5tır. 

- Hayır, Saranoviç! 
Albay, Valeskaya, öldürecekmiş 

;ibi korkunç gözle bakıyordu: 
- Valeska! .. Jandarma çavuşu. 

nu evvelce hiç görmedin mi? .. 

, - Hayır! .. 
- Valeeka ! .. Polonyada Novoni 

lııminde bir ölüm cemiycıtl te~ldl C'. 
dildi.ğinden Kiriçki sana hic ~ıılı$P • 

medi mi? ... 

- Hayır Saranov1ç! .. 
Albay elinde tuttuğu tabanc!l..c;T_ 

nı cebine koydu. Sonra odanın sol 
f.arafmdaki küçük kapıyı bir tek. 
me vurup açarak bembeyaz yüzüy. 
le ve çatılmış ka.~lari) lo put gibi 
durmakta olnn Valeska:rn homurtu 
ile: 

- Peki! .. dedi. Bu oda.ya gir! 
Orada yatak var! •• Benim mahpı:. 
sumsun! .. Eğer verdiğin cevaplarda 
bir entrikaya sapltğnu meydana 
çıkaracak olursam yarın ölmüş bu. 

lunacaksm ! .. 

Valesk& ba§nu eğdi ve aitr adım.. 

Bulgarıstanda 
YahudiJeı in 
sınıf /arı 

tahdit 
ediliyor 

Sor~a, 7 l '.\..A.) - Hoyter n.ıansııı-

1. s ımsı:xız onu broıı it drr. 
!ni1.. Fakat o\ le ıl<';\1ııct• 

lence batını.., ınil.roıılıırııı ı hı•ıı ol. 
ıhft,Jıın bir iltihap gt>lir. lallıuld 

he.l,in 111.t e <'il veni fiJ•irlere ~orc 
g(ii ·, ıu .1 si <laiına ~lr ilt"lıaıı df'. 
mel, •il'i;ilc!ir. Çok d fa s:uk re lıl 
soJ1 ' .ıl,.,ınlıi;ınd:ın ileri ı.;t•lir \ 
bcllllı .... 1ı bir iltihap bulunmadan 
ıı~.t.lr halinde knlır. 

Kısın göi:rüs neılesinin birdcnbl. 
re geldii:,'i de olur. raıuıt soğuk 

d:ın: ntgınlı~ının ilkin hurun:ı, onra bo· 
Dahiliye nazırı Gabrovskf, milll i 

meclise 'Buıgnr mıllcUnın mUdnfaa.ıu,. i,"117Jl, daha soıııa ~ogıisP fc"fr et1 -
mı mUtcallık )eni bir kanun llyıhası ~i dalın 7j)~~ ?lur. ,J{imi'llndc so. 

t d. t u ~k al~ınlıgı ~ddetlı ulur, burun, ev ı e mış r. • - • .. 1 • , 'rd 
y 1 ka u k d ho;;az 'c gogııs, ıPpsı dl en rıl"'l. 

en nun ç ısım ır.: 1 leHı tutulur. 
ı - Kanun, mıı.d(ll veya ideolojik 1 · . . .. . . . . 

olaıak c-.:ncbilcrdcn müzaheret ı:-orcn <•oı.ru" nezles_ı~ın n~aınetknııl 
gizlı teşkııtıtıarı mcnctnıcktcdir. Bu l lıt·~:-n .~ıe.rkc ~ılı~.: ~ogul< bir srs 

1 t bı'lhcı.ssıı. 1....," nl H' oltsurhk ••• f'>lt.,urııl< 1rnru olur 
mı:mnu ye , ..... maııo arı • .. .. 
i t 'hd f d. ·or. \t' gC1·clerı artar. Dnhıı ı>oııı. oksu. 
s ı a c ı:, •. 1 .. • .. .. • f ı 

2 - Kanun. yahudilcrfn haklarını rur rnn go,?;ııın ~n ·~rn ffi( ıı VI' r• 
tahdlt etmektedir. )'.ahudlleT, bundan . ağı~a doı.,"l'u hır nJ.,71 llC)da olur. 
böyle ıdari hizmet.erde bulunnmıya- Bu da ök;;ürürl•en insanı ha. tice 
caklar orduda hizmet ed mlyccekl('r rahafs17 Pder. ilk wnıanları kuru 

' ' olan ukmirı kt n onra biraz renk. kitap ve gazete basamı~ ncaklar, film 
yapamıyacaklar, aslen Bulgar obn sb: SC) lrr ~ıkm:l' ıı ba.-;lar, bunlar 
hizmetkarlar kullnnamıyacaklardır . daha "oorn ~ Psfl lıir reni. alır... li_ 

:: - Kanun, milliyet nlcyhlndeki mu 
zır propagandalara ka!'§ı 11 dd tlı 

tedbirll'r d('rpfş etmektedir. 

Berlin ve 
diğer Alman 
şehirlerine 

taarruz 
Almanların sahil . 
mtldalaa batarya
ları tabrip olundu 
Lonclra, 7 ( A.A.) - Hava ne. 

zarcti aşağıdaki tebliği neşret.. 
mektedir: 

de lwr hastalıkta bozulmaya h111.ır 
oldu~nd:uı :;ö~i.i DPzleslnde de 
hazmı nz ~k bo:ı:ıılur. l'lne J.ıe.r 
hastal(,.tıı olduğu gibi az ~ok kınk. 
lık dıı huhınur. 

J.'akat ı.:ö,i:;rüs neılesinılo nwsin 
) iikselnıesi sart df'ğilıllr. Tabii ha.. 
rarct biraz artabilir, ı.ek l ük.oıel. 
mez. Zawn lıiitün hastalık birkaç 
gün sonr" ~~.er. Ane.ak tekrarla· 
ması da -:.oktur. O 'a.klt insanı 
ha) lı<'.a ) orar. 

Uaynğı bir göğUs nezlesi, kendi 
ltt~bma, ehemmiyetli bir hasta. 
hk sayılanUl.7. lirle UZU\ larırun 
Jıep 1 sağlam obnlardn. - tekmr. 
lamnzsn - çabuk unutulur. :Fakat 
insanın ı;ö~ünde. kalbinde.., ~ahut 
böbreldrrindıı gö.ı:;rüs nezl inden 
ünrı• marazi lılr hastalık bulunu"-'6 
o \akit uyuyan bu hıu;talığm alev 
nlmnsrna (•b<'p olur: l\lesoıa ı.;ö. 

j;riMe !'O<'Ukloktaıı '-almı", fakat L 

ı •ı olur. 
\I< d eri i, kalbi '<' bolırPkl<'I' 

hıbl Un ·ı m insan hrr 'a~.ı 
bulunanu) il(> ı.;mdan, insan ~ÖJ.."11 
ne1le l ı.,clinc<'ye k:ı.dar o u m l:ı 
nnd n bir rn t ızlık du~ mu" ol 

s nrzl<>-;ınc tutulun 
c:\ onu ilımal l'tml'mek dnh:ı i1ıli. 
\atlı b r h:ın"k<>t olur. 
• Onu ihmal l'tmis olnın.m:.ık için 
<le ) aınlaC'ak !'.<'~terin rn m\ihlrnıni 
lıeııwıı ~ a ı,t.n istirahat <'tmt'ktir. 
İnsan Jılç bir UZ\ uııdn. bir Jmstalık 
) ah ut ~ or•=unluk lmlunmaılıl:'lndaıı 

<·min olsa bıle göğijs nc ... lrsi a. 
J akta ı.;cc:irilPbilir. 1 al.at g-öğiis 
ne-.1.lc dni a) uı.tı ;.~ir<'hile<'C ;tn· 
zanncd<'rkcn e.ğzmdan kan gclmı•k 
b:ıJgınhğa tutulmak \ahut başı :r.i 
~ ade dönen~ - dıismck dc(-ilsc 
de - birdenbire oturma~a. mec 
bur olmak fmkanl:ınnı da hatı 
getirmelidir •.• Göğü oe7.lc 1) ı~ bir 
likte lıanıret clcrec<•si - az bil 
olsa - ) ükselirse o v..:ırnan )ntak. 
ta b1irahat etme!· mecburi olur. 

Yatakta L<;timhat ederken bol, 
bol sr<'al• ~yler: Ihlamur uyu Ai. 
hl, fnkat ~y değil ••• l'lye.cek "C'Y. 
ler hafif: Slit, yof,rurt, !;:Orh:ı, t;('l 
:r.o suyu, ho~f. İştnlı yerinde olur 
ve mide bozulmaırus bulunon>a dn. 
ha hun tli 3 emekler .. 

Go"'.'iistc a.ğn olursa onu trntür. 
diyotfa. geÇimıcyo çalı§Dlak pek de 
fayda 'ermez.. Hardal kiğıdmı so. 
ğuk suda. 1~1:ıtnrn'k ağrıyan yerin 
üzerine yapıstınnak, yahut sırolc 
fiuya. tiilbcnt bandırarak onu ı,o~. 
mak cl:ıha. i~i g<>lir. 

Jlekinıc danı'>IWlila.n kendi kf'n r. 
ne miıshil icıncktcn, bir de at( 
•lü üren ilaçlar almaktan s:ılimmnl, 
da liizımdır. 

Diin gece Almanya i.izcrinde 
tayyarclerimizin yaptığı çok 
geniş harekat esnasında lbom bar 
dıman tayyarelerimiz Berlin ci. 
varındaki Spandau fabrikaları. 
na ve şehrin §imali gar)>i$inde 
b!r ct"mlryoıurı.a taarrl•Z etmi'}
lerdir. 

Londraya yeni 'bir 112 8 
Amerikan askeri İtalyanın vazıye 

Bun.dan başka Leuna ve Ham 
burgdaki sentetik petrol fa:bri. 
kalarma. Duic:berg ic limanına, 
Dusseldorf civanndaki fabıika. 
lara. Halle, Pret?.clı ve Köln 
yakiıılerindeki vagon depoları_ 
na taatTuz.lar yapılmı§tır. 

Sahil miidafaa tayyareleri, 
carşamba günü gündüziin yap
tıkları harekat esnasında düş
manın Grisnez burnunda.ki ba. 
tarya mevzilerine hücum etmiş. 
lerdir. 

••• 

lleyetı ıeıdt çok müşltülleştı 
I.Azbon, 7 (A.A.) - Ameri. 

kan askeri müşahitlerinden mü 
rekkep yeni bir grup bugün 
Clipper tayyaresile Lizbona 
gelmiştir. Bunlar harbin bugün. 
kü hal ve şartlannı tetkik et. 
mek üzere Londraya gidecek
lerdir. 

Aşağı yukarı aynı vazife ile 
mükellef Amerikan askeri mü. 
tehassıslarından mürekkep di. 
ğer iki grup daha evvel lngil. 
tereye varmış bulunmaktadır
lar. 

Bir çocuk bütün vapur 
büfelerini soymuş 

L<>ndra, 7 ( A.A.) - Daii. · 
Slretch gazetesinin Ka.hircdel 
harp muhabiri yazıyor: 

İngiliz kuvvetlerinin yapmak 
ili.ere olduğu hayati ehcmmiye-
i haiz hareketler arifesinde 

yiz ve bu hareketlt~rin Akdenir
de çok mühim bir tesiri olaca. 
ığı bildirilmektedir. 

Uslerimiz şimdi ltalya ile 
Oniki adadaki {iarki ltalyan üs. 
leri .arasında bulunuyor . .Aske -
iri makinarnız bir saat intizamt 
ile jşliyor. Lon<ira, 7 ( A.A.) - !talyan 

tayyarelerinin Londra bombar. 
dımanlanna iştirak ettikleri 
hakkındaki Roma tebliğlerin. 
den sonra Romanın açık şehir 
olarak telid{ki edilip edilmiyc • 
ceği hakkında avam ka.mara-

Samsunıu Dursun adında 13 ya ın
smda Sir Stanlcy Rccd tarafın. da bir çocuk, son günlerde blıtUn §ir-
dan irat edilen bir suale But. ket vapurlarına girip çıkarak 'apur
ler yazı ile verdiği cevapta §Öy ların bUfcsinden fıncan, tnb:ık vcsair 

Çoktanberi beklediğimiz bir 
fırsat zuhur etmek üzeredir. 
Akdenizdeki lngiliz kuvvetleri -
nin vaziyeti şimdi Fransa. tes. 
lim olduğu zamanki vaziyetten 
çok dnha müsaittir. 

Halen kuvvetlerimiz Girit a. 
dasını, bizi bu esas sevkulcE-yş 
mevziinden cıkarmaya matuf 
her türlii teşebbüsten masun le demektedir: çalmağa başlamıştır. 

Şirket bilfecllerine bir hayli yaka 
~{raliyet hükumeti bu tebliğ. silktiren Dursun nihayet dOn yo.kn-

lerı !iaydeylerniştir. Ve buna lanmış, adliyeye teslim olunmuştur. 
binaen Romaya karşı tam ha _ Birinci sulh ecza mahkemesi kUçUk 
rcket se besti . . h f , hırsızı, Yll§I dolnyıs1ylc gizli olarak 

bir hale koymuşlardır ve bana 
bildirildiğine göre, ltalynn.m On 
ikiadndaki vaziyeti Roma hüku
meti icin endi~c uyandırmaya 
başlamıştır. 

r. sını mu a aza C)- sorguya çekmiş, ve tevkifine karar 
lemektedır. 1 vermiştir. 

larla odaya girdi. 

Albay kapıyı bizzat kapadı. 
Ye bir müddet, kapının öntinde, 

bı:,.,klarnu yiyerek müthiş bir yilz. 
le, düşünüp Ciylece knldı. 

Sonra, ağır ağır bana doğru yi). 
rüdli. 

Sa.ranoviç sanki beş on dakika 
içinde birkaç sene daha ihtivarla. 
nuş gibi idi. Hadisenin daha doğru. 
su bu hadise altında sezdiği müt. 
his hakikatin ağırlıt';"I, hissettiği bi'. 
yük mesuliyct 7.avallı albayı, şim. 
di adeta <'Ökertmiş gibiydi. 

Yüzüme uzun uzun, ga:, et mus. 
tarip ve meyus gözlerle, fakat ha. 
rikuliı.de candan bir samimiyet ba ~. 
!ılığı i~de bakıyordu. 
Albayı hiç o andaki kadar sami. 

mi görmemiştim. 
Sonra, birdenbire yorgun ve yeis. 

li bir eda ile: 
.- Hadiseyi ba.ştanba.ı:;a gördü • 

ntiz! .. dedi. Sizin ne kanaat edin • 
diğinizi. sormaya vakit bulamadnn, 

aziz dostum! .. Geçirdiğim buhran. 
dan dolayı affmızt dilerim! .. Fakat 

takdir edersiniz ki bu lli.zmıdı! .. Ga. 
yet ta bildir, değil mi aziz dostum, 
gayet tabii... Çünkü basit bir ce. 
sustuk zannettiğimiz hadisenin al. 
tından muazzam bir te kil"ıtın yüziı 

beliriverdi! .. Memleket için birden. 
bire pek fena ukıbctlerden kork .. 
tum! .. Bu gece uyuyabileceğimi znn 
etmiyonırn.. Ha... Si7..dcı.n <'Ok 
ehemmiyC'tle bir §ey rica ~der• ğim: 
Bu Kontes Valeska hakkında. esaslı 
mallımat tedarik edmı.ez misiniz? .. 

- Buna bütün varlığımln c;alHit. 

na hayret ctmis, fakat size bu ci. 
he ti sorma:, ıı. vaklt ve fırsat bula. 
mn.rnıştmı •.. 

- Sız onun hakkınd mevcut 
malümatı 'ere bilirim!.. Bu kadın 
hakikat n Kontes Val ska ailP ir .. 
d ndir. Asıl Kontc> in t yzesinin kı. 
zıdır! .. Bunl r asi n Polonya mu. 
0\'il rind0ndirl"r.. Binaenalc) h, 
yahudı d.i m ııhğı haı c>ketinin ba • 
lndığınd beri Almanya mcselele. 

rinde bü:ı ilk bir kin ve atesle ça. 
lı maktadııl r' .. Bu kadın verdi"". 
ıuiz vazifeleri bru;armaktn o kadar 

rım, muhterem albay! muvclfakı:,et ve maharet gösterdi 
- Teşekkür <>derim .. Bu bil has. ki kendisini her tiu lü imtiyaza mıı.z. 

sa si?jn için daha kolay haşam bil .. har ettim .. Görüyorsunuz ki son de. 
ceğiniz bir iştir, zannederim!.. rece itimadımı kazanmıı tır!.. Fa. 

- Şilphe yok!.. kat bu meselede onun gayet meşum 

- Aziz dostum, tabii Berlindc bir rol oynadığım zannC'diyorum! .• 
tevkif edılen asıl KontC's Vale ka. _ Bunu ben de pc'k ala hisset. 

yı hp: .halde yakından tanrrsmız!.. tim, muh•l rem albay! .. Hattlı, ı;ıür. 
R .. ,ıınuhL<'rcm albay .. Tanı. JıelC'ıinizd hakir cıkacağımzmdan 

nm ~ndan dolayı bu aja.nınrzın dan .nck korku.\orum! .. 
da isminin Kontes ValcSk.a olu[Ju. (Dovanıı 'VltT) 
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Radyoda Ttlrll 
mlzlğl kadrosu 

D'· on ün .· ve b.il g D~ n~,ıı .. n ha b=e '.r ·~v~e< .hadi 
• , ~; ,. J' A 

Tancada ltalyan 
deaızaıtııarı 

Londra, 8 (A. A.) - P..öyter a· 
jansmm diplomatik muhabirinin 
salahiyetli bir kaynaktan ö~endi
ğine g'Öre, Madrittcki İngiliz,.. büyük 
cl<;i~i Sir !;amuPI Hoar Tancnva 1· 
talyan deniz allılannın muv~ala
~1. ~·e bu arazinin stntilkosunda de
b"lşıklikler vukuu hakkında tahki -
katma devam elmPktedir. Du hu· 
.su ıta hhkikntm hitamından ev _ 
vcl hiçbir şey neşredilmiyecektir. 

20 taksi şoförüne 
ceza verildi 

1 Alm~ ,. 
lca 

Ses sanatkarları arasında 
Londra, 7 

J t ve dahllt c 
Çarşamba 

Bugün mütehass ıs bir jüri iki fırında eksik ekmek 
pislikten ceza gördü 

Ve düşman tnrı 
tclit mıntak 
!ardır. York 
gelen hasar J 
ğuna dair 4 
Şark kontıul imtihan yapıyor Emniyet altıncı şube mcmurlan 

dün, fazla yolcu alan ve para al
dıkları haltle bilet keemiyen 4 oto· 
hüs biletçisi ile 20 taksi ııoförünü 
.czalandınnıştır. 

atlayıp inen 20 kişi de para ce1.a
sına. çarpılmış, KaragUmrükte 
Pevzipaı;a. caddesinde fırıncı Emin 
eksik ekmek çıkarmaktan, fınncı 
Abdiirrahman d:ı pislikten cezalan 
dınlmışlardır. 

rm çoğu tnrc 
yıkılml§tır. 

Gece old 
cumu Loııdr 
mlştir. Btiyil 
muştur. Ölü 
civarındaki f 

TUrklje rad.)iO d!Iızyo:ı po.stnı:ın kut etml§ n bu aabah sa.at ondan 
nın TUrk mu.siki.si heyeti kadro11unu~ ltlba i llh *-«·* ren m ıı.na ba§'anm:§tır. lm T • 
y~nlden tanzim olwıacağını ve bunun tıhan bu;rlln o*lcden sonra ve ıc.ı be. ter A~clra!. 7 (A. A.). -- ~fançes· 
ir;in bir imllhan açılacağını yazmıştık, d"'rse yarın ucvam edecektir 1 l'h • , . 1 .:ıardı~ :rn ga7.etcsı. Tanger-dc· 
Bu lmtıhanı yapacak 1 •• '1:.Ch:ııms jüri na girmek üzere rehrimlzd · m 

1 8
• kı spım;7ol tcşr>bbüsü hakkında 

Anka d tb t · en meşhur •un lan '-'az.m k' -d rıı a ma ua umum mUdUrlUgil birçok Bes ve aaz aanatkl 1 " " a ""' ır: 
Ayrıca. tramvaylar yUrilrken, bu şarki lto 

balar ulişmq 

rad o d fi Udü 'r an dUn 1"pan'-·anm bu O 1 h J • • Y :ı:yon m rlUğün le teıek. alqam Ankaraya hareket el ı ti F • ,, . ~ • a a esı ıster 
.:-=-=====-:.:-==========~=========~~m~~~r~·= ranko - H1Uer gorilşmcsi netice- İtalya - Yaau harbi dan başka hava hücumu kay-

Atılan boQ 
mamışsa da 
\'e binnlar b 
bu nııntaka 

Alman 
taygaıeleri
ıı in dünkü 
zararsız 

akınları 
· Hava ne=aretinin tebliğine gö
re, Alınan tayyareleri dün IngiL 
tereye bazı taarruzlarda bulun
mUf}ardır. Tamise nehri-mansa_ 
!bma yapılan ilk taamız derhal 
lngili:r; avcı tayyareleri tarafm
da.n geri püskürtülmüştür. 

Alman tayyareleri öğleden 
sonra Porstmsuth deniz üssüne 
~a.rruz etmişlerse de hepsi ge. 
n püskürtUlmüş, hiç bir zarar 
ika. edememişlerdir. 

Zeland 
kanalında 
batırılan 
Holanda 
vapurları 

___ si ister kendiliğ"nden yapılmış bir 
(Bs.' tarafı ı inride) dedilmemiştir. 

Amerikan 
seçiminde 
kaybeden 

Vilki 

hareket ohrnn, Tanger'dcki vazi · 
yetin yeni inki.,~fları ehemmivet-
li hulunmaktlldır • 
İspanyollarm Fransız Fasından 

ve Atlant'kten bir kısım alarak 
ts.panyol Fasmı garbi Afrikadaki 
~ıo d,. Oro müst<'mlekesine birleş· 
tırm.ek hususundaki eski gayeleri 
y~ruden uyanır gibi görünmekte _ 
dır. 

Sakaryada elektrik 
santralı 

İtalyan tayyareleri dün Korfu- • İtalyanların pazartesi günü 
yu ve civarındaki birçok şehirleri ~arissa istasyonunu tahrip et -
bombardıman etmi.~tir. Olü ve ya tıklerine dair olan iddialarla 
ralı vaıdır. Askeri hedeflerde hiç halk alay etmektedir. 
bir hasar ika edilmemiştir. YUNA~ 'l'EBLIGt 

Yunan tayyareleri Arnavutluk Atina, 1 ( A.A.) - Yunan 
limanlarını muvaffakıyetle bom - başkumandanlığuun dün akşam 
bardrman etmişlerdir. Bu arada neşrettiği 11 numaralı tebliği: 
Avlonya üssü ve İtalyan askeri Bütiin cephede topçu muha. 
tah!jidatı vardrr. rcbesi olmaktadır. 

lTALYAN ODUSUNUN Epir cephesinin sol cenah 
MAGLUB1YET1 ARAZI müntehasında kıtaatrmız hafif . 

l\IUŞKULATINA çe geri alır..mıştır. 
. ~Bn:} tarafı 1 lndde) ATFOLUNUYOR .. Bombardıman tayyarelerimiz 

nın Somanı ayağı üzc::-inde vü. Loııdra, 8 ( A. A.) - Stcfani duşman tahaşşütlerini muvaL 
.xe,')ork, 7 (A.A.) _ Steianl Ajan· cuda getirilecek enerji santralı. ajansmm Italyan _ Yunan hu- fakıyetle bombalamıstır. Tayya-

sından: nm projeleri ha7.trlanacaktır ki dundaki hususi muhabiri !tal- rclc_rimiz düşman topraklarında 
Reisl~umhur lntlhabatının bllA.nço bu santralın ~llC\'i temin ede- yan ordusunun mağlubiyetini a . keı,ıf uçuşları yapmı~tır. Bütün 

~~~~i~g;e~k~rfy~~~e~~ b~ne~~:;i~:~ ccği enerji 1.000.000,000 kılovat rar.i müşkülatı \'c yol noksanı ~a~:arelerimiz üslerine dönmilş

111111 Mldalaada 
mlblm bir mevaıe 

getirilecek 

rey kazanını§, B. Vilki ise 
9 

hUkOmet saat olacaktır. Bu suretle bütiin ile mazur göstermcğc çalL5mak- erdır. 

Cenubu g 
mUteaddit b<i 
hasar olılu 
tir. Bir l>aç 

1Jiı.llands'<l 
lan hUcumd~ 
tur. Zayiat ı 

tskoçyanı 
tel ve bazı c 
kaç kl:l de 
Şimdiye kad 
sair yerlere 
ı>ara sebebiy 
tarı bazı yer 
azdır. 

A 
de 

lrlan1 
edili d.u11ıın.de muvaifak olarak 

6
3 rey elde c;nup ova ve bir kısım cenup vi. tadır. .. Düşman tayyareleri gündii. etmiştir. layetlerimize kiı.milcn elektrik BREl\'DlZl B0:\1BALA='DI zun memleket içinde şehirleri, 

d 
Halk tnra!mdan verilip şimdl~e kıı- cereyanı temin edilmiş olacak- Londra, 8 (A. A.) - Pava kasabaları ve l:.övlcri bom bar -~r malClm olan reylerin miktarı H .ı d J dÖ V J mılyon 6i:l.8H olup bunun 

24
.
363

.i
9

S tır. kuvvetleri karargahının bir teb. ıman etmiştir. Ölü ve yaralı 8 
lnl B. Ruzveıt, 20.282.049 unu da B Ayrıca Zonguldakta. kurula. lıbinc göre 5 - 6 te~rinisani ge. vardır. Askeri tesisata hiçbir te 
Vilkl almışlanlır. · c:ık ve kömürle işliyccek cleKt- cesin.de tayyarelerimiz Brendizi zarar olmamıştır. 

B. Hun, B. Ruzveltın kazanmış ol· rık santralı pro.ı'esi de lıazırlan.. ü1.crinc mu\'affakı vctıı· bı"r akın Garbi :\1:.ı'tedonya cephesinde Lontlr.ı, 8 

duğu zaferın hancl alyasetınln zaferi ,, olduğunu ve bu siyasete uevam etllle· ~~ş ... ~.ir de Kütahyada Linyit yapmı~lar ve dokları , harp kıtaatımız tarafından dün ya- Avam J{.nm ceğ~i beyan etmiıtır. komurule herekrtc gelen bir tezgfıhlarını, ve bir 1 isak nok. pıla11 ve 10 numaralı tebiic7de şöyle ueı.llği ~0"'J'ork, 7 (A.A.) - va_:ın ... tona santral kurulacaktır. tatarım şiddetle bombardıman bil:Erik-n taarruz esnasn:ıa "Hııva ve 
gitmek üzere Nevyorkta Hydepa~kdıı.- etmişlerdir. düşmP.ndan alman gnnimet 4' 

veıt "Burada oturmağı tercih ·eder- Çirkin bir bAdlıe lngiliz tayyarc!eri Italyan li- top, V r.avan topu ve 22 mitral-

şe hususun 
garp sahili 
bu suretle l 
da !ayda t 

ki lkametgllhmdan ayrılırken B Ruz· 
dlın., demekle iktifa eylem;.,ur. G manian üzerinde kcşü uçuşları yö

7
.c taliğ oimaktadır. 

İntihabat neticeleri peyderpey gel- da yap l b "h' AÇIK ~EHtR• ER B0'1 mektedi s b ı .. .. ( llnş tarafı 1 incide) mış ar ve u mu ım ma. '::> ~ ı.. ·' BAR-r. a a ıa katlar yalnız be~ 1. t ld t · I d. DI'1ANI DE\'A'i E I edenıeyı .. tmı kU~Uk h~kOmet reyl~rinl tamamlle g~:n1uşler ve hemen 7.abrtaya uma e e e mış er ır. l\ • l\ D YOR ,,. verıp bltırmlf bulunuyordu. 1:'uracaa.t ederek Sadettini tes. Çarşamba gün.Ü Assab limanı Atina, 7 (A.A.) - ltalyan Serbest Ir 
Kongre lçb\ yapılan lntıbabattan hm etmı&lerdir. üzerine bir hücum yapılmış ve tay;>_•arclcri Volos açık şn.hrı·ru· dUn MI ter 

alınan neticeler, mehu.san meclisinde k "' ı ti ~imdiden 264 dzalık kazanan yanı es· Sadettin dün sabah birincI a- çı an yangınlar 25 mil uzaktan yenıden _bomba,ı'dıman etmişler. verm ş r: 
I". m•d,.. nau"'n 6 auhk ,.,

18 
to· ğır ceza mahkemesinde gizli ya. görülmü~tlir. <lir. Ilafıf zayiat t•ardır. Yeni. Bltamf mın eden demokratıann daha b:JyUk pılan muhakemesi sonunda tcv- l.'U~AX1STA1\"J)A BlR ~ehir. Patras ve Korent limanı bir Us ver ~~';:;~~~ı~.•nnmakt• old,kl•n•• kif olunm~tur. YILDTRIM HARBiNE ile Misolongi de lılieuma uğra- •tm•k 

1

~' 
A.yan mecllslnde cumhurı·ye+nilcr 

4 
.1.fahke. meye s.uçlunun ag-abe. Th!KA=' YOK mıştır. cıık lıerhıın "- "' H 1 l l 1 D"' landa kanı .u.alık kazunnıı§larsa da 12 fı:ı:alığa yıs~ a ı . Vasfıye kucağında ol- /mc ra, S ( A . A.) - Mister . uşman tayyareleri Korente karşı !!

2 
ı\7.alık temın eden tlemokrat- dugu Jrnlde gelmiş ve Sadettin Ammldo, YunanistaT'ıfa harckfı. gıtlerken \'C avJetlerincle Atinh \·crmiyccek 

lar ek.serlyetl muhafaza edlvorlar. b I .. .. t k"f' d d .. · d Ds Vnlcr B t h b ~ .~n. ar_ı _gor. unıce ag~lamag·a, "Ck. • _m a ı crece c .çabuk olmadı- uzerın en gcc_4mislerdir. Bu mü. 
u .ın ı a atın dıkkate değer vıı.s!ı, t - " - } kk he landa llmnı:ı ........ Amenkan gazetelerinin yaptığı tavsi· ıgı ez.ıcı vıcdan azabının tesirile gı ıa mda tcnkıdlerdc bulu .. ~asc. tlc Atmada iki defa teh. lerlni tekzip 

====:::;::=======~~= ye.;1 Amerikan mılletinln kabul etme· ~cndisini görmemeleri için nanl:ıra CP-\":lP vcrmi~ ve Yuna- lıkc ış:ıreti verilmiştir. mlş olmasıdır. .ıandarmalarm arkasına giz- nistanda Lehistan veya Belçika. KRAL BOMBALANAN YER-

Londra, 8 (A. A.) - Berlin 
radJ osu, Alman istillsı esnasında 
Zelan~ \il!yeti ka.rutlı ve ırmakla
rrnda Hola.nda ordusu t&ra.fmdan 
istifade edilemez hale konulmuş 
olan 400 vapur Ye mavnanın AI· 
man komiserliğinin bir emri üze
rine yilzdUrülebileceğini Ye tamir 
edileceğini bildirmektedir. 

1 

Irland~ 

Ajanslacuı dili 
Mabalıtaıı Haberler 
Ve Sinir Harbi 

(Ra..' tarafı S üncüde) 
tebliğindeki 'U\apişişta. geçidi. 
n~ şimalinde ve Prespa. gölü
nıın cenup kolları arasında. Yu. 
nanhlarm te~ebbüsleri püskür
tülmüştür,, cümlesi 1talyanla.rın 
Mak:don.ya cephesinde muhare. 
h:lenn Arnavut'uk arazisine in
~ı .'al ettiğini nihayet kabul ve 
ıtıra! ettiklerini açığa vurmak. 
1.a:dr~. Binaenaleyh bu vaziyette 
~ıhl~te kaısabP.sile Lemplak'm 
~ uıı.anlılarm eline geçtiğine dair 
gelen haberlerle l\Ianastır - Gö. 
r ce yolunun kesildiği hakkında. 
.Betg;attan verilen haberin doğ. 
ruluguna inanmak liızrm gel
mektedit;: Gö.rice - Manastır yolu 
Rcsne uzennde bu civardan 
geçtiğine göre bütün bu haber
lerden M~k;donya cephesi mu. 
harebelerırun ı:;imdi Florina ile 
Prespa gölii arru;mdaki dar hu
du~ r.arc;;asının ilerisinde cereyan 
ettıgı anlaşılıyor. • 
~n ltalyan tebliği (153 nu. 

maralısı~ 'hu cephe vaziyetinden 
~ahsetmıyor. Buna mukabil 
fırk~ lan~ız Kalamas n~hrini 

geçmı~lerdır,. cümle.silo kara 
hareka~ından bir tek cümle ile 
bahsedıyor. Bu tebliğe inanılır
sa ~talyanların Epir cephesirıde 
salı;l ~olundan cenuba doğru 
ı~er •dı.kten sonra şarka. dönüp 
~alarnas deresini bildirilmeden 
bır noktadan geçtiklerini kabul 
e?nek lazım gelecektir. Bu tak 
dırd~ ltalyan1arm maksadı a: 
çıktır: Yanyayı <'enuptan 'ı.ır 
mak ... 

Tebli~ln Italyadan verildiğ" · 
nazarı iti :a r.ak . ını 

B. Vılkl, matbuat tarafından §imdi- 1 n.meğc çalı!<: .. mıştır. daki gibi bir yıldmm harbi ol- LEP..I GEZD! 
ye kadar hiç bir reıslcumhur namze· fü.ne müyeaııer olmıyan mUzalıercU masına ihtimal bulunma<lı«mı Atina, 7 ( A.A.) - Atina a-görmUıt•lr. ilave etmiştir. 

0 

jansınm tebliğine güre, kral 

KOLOMBlYA RADYOSUNUN Barcırab ıarlı YUNAN KITALAR! comb.a~dı~an edilen mmtalrnyı 
BlR H ABEIU b8kk1Dd8 m•bım ~1EVZ1LERIN1 TAJ{\'lYg evvelısı gun ziyaret etmiştir. 

Xıı'·lork, 7 (A.A.) - Kolomblya u EDlYOR Halk krala heyecanla tczahü. 
~~~~uve~ı~ı~~mkl ne~rlyatmda §U bir tamim Ati na, 7 ( A.A.) - Dün Yu - ~tta. bulunmuş_tur. Reıslcumhurıa teması ola.n mahal· nan krtaatı zaptctmiş oldukla. UNANlSTAl"\DA OLEN IN. 
!erde zanned!ldJğine göre, Ruzveıt Adliye \"ckı\lcU, mUddelumumilikle rr mevzileri muvaffakıyetle tak- ~ILlZ TAYYAREC!SI 
mlll~ mUda!aada mUhim bir mevki re bir tamimde hulunmuıı. harcırah· viye etmiştir. En son gelen ra- Atına,. 7 ( A.A.) - T:.öyter : 

lılar n~ 
\'a~in~to 

ciye nczar 
nnrn nvde 
ya göndn · 
mi<:ıinin s 
tarafından 

<le Alman 
edilmemiş 

dir. ~~~~ıs~:f~ı;~:ee~~~~. Vilkitıln teşriki sarfını mllstelzt>m muamclelc-rin \'e porlar, birçok noktalarda ltal. . Yu~nıstanm müdafaası em_ 
Ne,·york, 7 (A. \ .) - Amerika Bir- krtıete maH'lrnat verllmedPn ynpılm:ı · yanlar yaptıkları hafif hücum. r~nde oll'_n ilk lngiliz ta.vyarcci-leşlk devletlerinin her tarafında ge· ma.;ını ve 1940 yılı btiteçslyle tah. I; !arla cephenin mU\'azer.csini sı, asken mer:ı.~imle, Atina pro- ,iiiRa• 

reK cuınhurlyetcılerde gerek de~ok edılen harcırah tnlı!:lsntının pek nz ol bo1..amamışlar<lır. Yunan resmi t~st.ın mcınrlıgma gömülmüş. 
~~~:;1~ ;~~l:e~~~~e:~:.usu sUratıe du~ıınu, bu paranın dn ancak mübren~ nıahfilleı i, v:-ıı'yetten memnun tur. TA Bir çok §ahslyetıerden sonra ı936 lhtıynçları kar§ılıyabllcct>ltf, \'ekı\letc olduğunu bildirl".'cı<t dir. ,Eu. tayyareci, Yunan tayya _ 
seçıminde cumhurıyetçi namzedi olan haber verilmeden s:ı.rCed.lcn parat~rm Dün ikindiye kadar münferit reı~r~ 1~~ be.raber Yunanistan a-
Landon da, mılll bırlık lehinde bulun- alfı.lrnd 1 d uran bir ltalvan tay.,,arcs·ı·.ı·,·n razısı uzermde 1t:ılyan cu··z·u·. 
mu§t~. B. Landon, Kansasda Topeka :ır ar an k sllec"ğtni bildir ,, ., U 1 b dan radyoda aöyledlgl nutkunc!a de mlşt r. • :\lissologhi üzerine yapt?ı;:rı akın ~m arını ombardıman eden 
m!ştır ki: =.:-;,============~===========~~=== hı:. bombardıman tayyaresi 

Amerikan birllk zihniyeti bir vakı- murcttcbatındandr. Bogiin ı 
11.S-J;U \ 'O 

ikinci dd adır. Bu zihniyet, bugün, B. Ruzvel· Ma ıı·y e v k Al d . Haber ahn.dı:!ma !!lire, ln!!·ı. 
tln davetini bekliyor. DUnyada mit e Q t • 1 ~ ,. ~ ralyözlerin blrllğl \3.l'dır. Fakat dün- e l n en : :7, \'C ~t.11~!1.bombardıma.n tay_ 
yada, ayn zamanda hUr bl 

1 
~ nrelerı. Gorıce de dahil olmak sırın tanl 

ilham verici bırııiı de ~e~~~~tln Gümu··
5 

·· k 1 kl d uzcre Arna\'utl ukta askerı· he- 1 J.' \ THA t..unıhurt · t ıı d ur. , • · - vuz urus u arın te a vu""lden .}e C er vtı emokratınr mil· de!'leri ~id<l.etli surette bombar. 
~aZ:~~~~f:r. hususunda yanyana' dur· kaldırılması hakkında ilan dıma.n ctını~lerdir. 

GUmU§ yllz kuruşlukların yerini! gUmu, bir liralıklar darp \·r. ı 
kA.!l mlkt u k P ya~ayR ~UZ\'ELT \ 'A':'lSGTOSA DÖSD O 

\ ıışln;t-0n, 7 (,\,,\ .) - B. Ruzvelt bu. 
glin Vaşingtona dönmüş Ye bu dönU'J 
bir za!er dönU::ıli şcklınde olmu~tıır 
Beyaz Sarayn gldı.-n yol U;ı;P-rlnc!e blD 
leree halk relsleumhuru alkışlamıştır. 

ar a çı arılmış olduğundan gl.fmUş yUz kuruşlultlann 31 lklnelk1· Başvekil İspanya 
elçisini kabul etti Dun Hl4l tarıhinden sonra tedavülden kaluırılmnsı kararla~tırılnıı~tır. 

etmıGUmUş yUz ku.nışluklar ı Şubat JIJO tarihinden itibaren artık tcd:n1ll 
Yf'Cek ve anca;{ y:ılnız .Mal Sandıkları !le Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince kabul edUebilecektlr. . Anl•arrı, 7 ( A.A.) - Başve_ 

b ı Elinde ı;UmUş yl~ kunışluk bulunanıann bunlan Mal Sa!ıdıltlarlle Cum· k;! doktor Refik Snyd:ım bu-
ur yet Merkez Bankası şubelerlne tebdil ettlnnelerl 11!\n olunur. gun saat 11,30 da BAf?VCkii.lettc Ispanya elı;isi Marki Duprat de 

B. Ruzvelt soyledit;1 kısa bır hlta· 
b~ae, biraz uzunca bir mliddet itin 
döndUğUnden mUte\•elllt memnunıyc· 
tini, blldirmlştır. 

,::m:ııı~ı ll:l!:lftll~~m~P~E~K~Y~A~K~l~~N~D~-~A~l~-~~~~~~======~<
7

~oo~
25

~>~<1:02~tG~) ==~N~·a:nt:ou~il~Iet0~·y~i ~k~ab~ul~c~tm~i;şt~ir~. \ 

1 lstanbuı • 1 Beyoğlu ~ ,. SAKARYA Sınemasında • 
i ÇEMBERlıT AŞ ŞARK [Eski Ekler} l 1 1

- ~~·:~~:;·;;,'.-~,~-:·::;.,:•::;:·: '. 

1 ~ .... ··;:~;;;;;· i'ıi;· mu.am. • -K a Çak 
·GENERAL YEN 

Korsanlar 
Jtı·nlıll Ye Fmnsızc:n ırıözlli bi r 5:Wcser. 

2 - Clstanbulda ilk Defa BOGUCU CANAVAR 

Bu film 
gf'nç kızı 
göstcrm 
vcslerlnl 
ları lğfı 

'•Ul.~I i ff 
<>tmeği b 
c-atlc lcd 
siylo de 
mıyacağl 

gen~lik ~ 
görmeli 



·83· 
4ıtlk büttin bunlara k8.1"§1 ea. 
~ blir hayret duymuyorum. 

La.~ Goğrusu ya, sizin Mis 
bunların hepsine taş 

~ .. 
~ k~ısrndakinin 8ÖZÜI1Ü 

&": Yine tekrar edeyim ki, 
~~ Lakland benim sadeee 
~ ~- Bera.nd çiftliğinde. 
k hle.u~en başka aramı?.<.ia 
-ç bir tnilna.aebet yok. 

ıe.; Kendisi de bana böyle söy· 
~ lllıa... Ben bir türlü inan-

k ietemediın. Delil maka.. 
~da ibru edecek evrakı yok-

.;- ~aha.l}kma kaptan Ole-
cıddt koDıUŞa.lıın ... 

Yazan: Cek Londoı; 
dunus ha.. Biraz bekleyin de de. 
mirilyellm ... 

Demiı' attıktan sonra kayığa bir 
ip merdiven uzattım; Mis Lakland 
gemiye tırmandı. 

Yanma gelince, damdan diişer 

gib~ nefes nefese: 
- Aman kaptan "Ol ·~on'', dedi, 

hemen soldan geri yaprp geminin 
ba.şmı ''Punga • Pun-;a" ya <;evi. 
rin. •• Marta gemisini sn tın aldım; 

fakat gemi karaya oturmuş bir hal. 
de ... Sizin yardımmJZa şicldetlc ih. 

tiyacım var ... 
Ağzım hayretten bir karış açr1. 

mıştı. Kendi kendim~ soruyordum: 

"Acaba kızcağız aklını m1 o~·nattl 

ki! ... " 
Kendisinden izahat istedim. Si • 

zinle ortak oldu~unu bildirdi, inan. 
madım. 

HA B E R - A1ipm Postam 

MAY ~UN iŞTAHU ftmld 'iZ? 
Sebatkaı veya kaıaı SlZ 

olduğunuzu öğ,.enmek 
için ne yapmalısl . ıı ? 

Ruhiyatçılar derler ki: Ka • den soğur musunuz? 
1.lınlar kadar çok ve ç..,buk de. 4 - Kocanıza veva karınıza ŞAHISLAR: 
ğişen ve bu karaktı>rlerile guı ur ı sabahleyin: "Bu ak::::ıın erken Veysi: Otu.; beş ya.1ı1ırlı7 • 
tiuy~n b~r ma}ılu.K da!ıa yoktur. y~me~ yt::yip .sinemaya gidelim Se'Vim: (Söyle<iiğiııe i ''.'tı ıliı'. 

Filhakıka l.aJınlat u hemen dıye rıca etmışken, ak".am olun sa.) Yirmi seki-: t §' , 

ekserisinin .c:ok maymun iş~ahlı , ca başınızın ağrıdığrnı, çok i~i. PERDE : 1 
olduktan, bılha;-:~a ask balısınde niz olduğunu, filmin 1 vkaliıde (SO Eylill. reysi, ldralık ev 
bir daldan diger ~ .... ~a kolaylıkla j kötü ve seyredllmiJ ccek va.zıyet bıtlm.ak ir,iil .w,fo../.tan su'kağa 
uçtukları mulıakkaktı.r. 1 te bulunduğunu ileri siircıek eı; lroşmakla m-l!'f!JUl. OtıırJuğu evi 

Fakat hu krraltterı yalnızca de' kalmı:.kta karar .kıl .. r nma - ertesi aabc:.1w kadar l>oşo.lt1111:ı 
kadınlarda aı amam.•lıdır. Öyle ruz? 
erkekler de vardır ki şiınc1i soy. , r-;;. • • • bıılunması lci::mn. Saat ona çey. 
lediklerinden biraz sonra cayar. 0 - Bır :ışe ka.rar verıp/ap. rek ka1a.) 
lar. Bu karakteri yalnız kadın • tı~~~ sonra~ nadiın ~lup: .ıceş. Veysi: - 1r;te. bir kiıalık evi 
larda aramamahdll'. Öyle erkek. ki bovle Y~P ayıp, şo~l~ ?aı-e • Bakalım ne yt!zryor? (Yaklaşl1'. 
ler de vardır ki şimdi söyledik- ket etseydim .. :, der mısınız? ok.ur) '1ki oda. hol. banyo. mu • 1 
!erinden biraz sonra ... ca~arlar. 1 6 - Boş bır vngond.~ trenle fak v.s. kiralıktır''. Ta.u1 istedi. 
Bu kararsızlık çok kotu bır hal. seyahat ederken, yok guucş ge. ~. 'bi ~· a· ,. .. r 
dir insanı en çok harap eden liyor, yahut ensemden çekilir gi gım gı · .,mı 1 e\: gorme ı. /. 
muhakkak ki herhangi bir mev bi gidemem, bu tarafın nuınza · ı (Ka~ı çcılar'. ~· 1'.a-: soııra_ w. 
zu üzerinde karar veremeden .ra.sı gü.zel değil filan g;bi Yesi- pı cıralıgıııdan bu ,,adın sesı du .. 
uzun zaman düŞünmek mecbu . lelerle muttasıl yerinizi değisti. yulur.) . . . 
riyetinde kalmaktır Tabu en rir misiniz? Kadm - l\e ıstıyoısunuz. <• 
mühim kararsızlık ve mü~külat 7 - Birçok kitapları ayni za. fendiml . . . . 
la evlenmek husus~nda. bır ka.- manda okum.ağa bıı~iar mıaıruz? Veysi - .Aifedersıuız, sızı ra .. 
rar itW:az olunacagı za~an k~~ Ve beğenmediğiniz için kitapla~ ha.tallı ettim.. lKiralık odaları gö. 
şılaşıldıgını burada soylemegı nn birini alır, ötekini bırakır rebilir miyim? 

Nakleden: L. 
Sevim - Belki. Fa 

düğün gibi, değişti~ 
sen, neden eski evind~ 
yorsun! 

Veysi - Çünkü 
fikirdeyinı. lnsan ara 
evini acğ'iştirmeli. 

Sevim - Karısını 
mi? 

Veysi - Bel;:i. Fnk 
tirmedinı. 

Sevim - 1nanavım 
VPysi - lster~n, .. 

sessizlik) Peki, ev sahi 
de görebilirim '? 

Sevim - Hemen mi 
istiyorsun! Otur biraz, 
kahve pişireyim.. Eğer 
canın sılahnıyo:rsa. ... 

Veysi. - BilAkis ••• 
Sevim - O halde 

ye otur; fimdi geldm. 
ver. 

b.. =:- ~yle ise evvela bana bir 
~"llalt içki vermelisiniz ... Unıit 
"""'-ııtı ki Doktor Velsmer mü. 
~ederler. Biliyor musunuz, 
~ gijndenberi a~zıma bir 
h.L... Ia içki koy<lurmadı. Susuz
.""~ ölüyorum. 
~Doktor ta.ctdik makamında bir 

)a~ ~ptı. BWlıun üzerine Vi
gtt... Viski ve sifon getirmiye 

Bunun üzerine kızdı: bağ,np ça. 
ğırmıya başladı. Büylik bahası ye. 
rinde olduğumu, hatırlattım: kuru 
gilrültnye pabuç bırakan takrir'. 
dan olmadığım1, hu yaşta bir ca.p. 
km kttdan korkmıyı:ıcağmu sllyle. 
diın. 

fazla buluy?~m- . . mısınız? Kadın - Hayhay! Buyunm, 
Kar~kterınızl ~~ıl~ek hıç de 1 8 - Genç ya.sa geldiğiniz za içeri geçiniz! (.Betmn., Vey'8iniK 

fena bır şey deıpldır. Bayanlar, man muhtelif meslekler aratiın. (Veysi. bir pencereden tıydtL Zıp gidt!lr. Vey8' ko 

~~t 
Sonra da gemi~;. terkcdin git . acaba maymun ışta.hlı ve karar. da bir tercih yapamadınız mı'? l4nan 1&ol8 tr Şiımdi 1x:ıymta bir oigara ya'knlr, 

sız mısınız? 1 y h t .:ı_ b" 1 ~ k h g er. dalar.) 

~I>tan viskiyi yuvarladıktan 
"'- rahat etmisti. 

nıesini emrettim. 
Bunun üzerine yumuı;adı, ve en 

tatlı sesiyle: 

Bavlar karar ye sebatt.nn 8 u ~ ır mes ege arşı e. dik1ttıt f!Jder.) Veysi (Düfü;ııilr) _ ~ 
mahrum 'musunuz? Bunlan ög- ves duyduktan sonra hayatta Veysi - Sevim! Sen misin? zan insam. ne cilveler 

~ldon: 
- Dom: olalım, dedi, kaptan ••o. 

leson ... H.aydi aksiliği bır:ıkalnn 

da barışalım. Lima.ndaki "Emili" 
gemisinde nefis viski \·ar. Bu gf. 

miyi demin size bah8ettiğim mesc. 
le i~ kiraladım. Haydi, gidelim 
de dostıufumuzun şerefine icelim. 
Hiç değil8e bana müfit bazı tavsi. 
yelerde bulunursunuz, olmar. mı? 

renmenlz lazımdır. Nasıl mı? j ba.mbaşkn bir yol mu tuttunuz? .Affedersin! (Gitmiye hazrrlL Dört senedir Sevimle 
Yazımızın sonunu okuyun... . 9 - B~en~~ meslek d~ğiş. mr.) 
Şimdi size aşağıda on iki sual tirmek, hıç değilse başka bu: e- Sevim- Veysi, gitme, ca.nmı! dmı; gjm.di de.şeytan 

~ ....._ Şinıdi güzelce anlatın ba. 
~'tir!. dedi. Mis Lakland gemi-

sora eJız. Bu sualleri t~k~r te- v~ ~a~ı~mak arzusunu hisseder Ben.im bura.da bulunma.klığnn, =i ~~ ~ 
ker cakkatle okuyun .. Egeı soru mısınız. seni &IA •-adar eden evi görmene 

ııas1ı gaspetti ? 

llh..':° llaştan anlatayım. Tul~~ 
"~henüz giriyordum. Ber
tt~t kayalığın yanından geç. 
tJii. ı için üsteki yelkenlerden 
'k~nı.ı indirmiş bulunuyor
,. Geıninin sür'ati epeyce a-

1 l (ha ) d ! n.4 bugun·· daha genn dıah 
~n sua e yır ıye cev~p ve. 10 - Hl d ..... ..,d d l. bir mani teşkil etmez değil mi? :s1 
nyorsanız derhal yanına bır m • ç u~ ~ an . ev c n .,,....... ' gibi geldi bana ... 
fır kovun. Eğer: "eh, bazı bazı eşyela.nn v~ ufa~'. :-~k bı~l?l~ .; .un.eraeıı, bec u.zakl~~yım: sen (Biraz 30tıra &WA 
olur .. kabildir., diye bir cevap ve nn yerlerini degıştırır mısınız.. rahatla evi gezebilırsın, olmaz getirir.) 
riyorsanız (bir) koyun, kat'iyet- f 11 - Sizi neşeli bırakan bır nu? I . . 
le kabul ediyor, (tabi, evet) di • kimse, bir çeyrek saat sonra _!:ek Veysi - HaYll', Sevim. Çeki!. ~· ~vım.. - ~vemı 
yorsanız o zaman "iki" numara rar geldiği zaman görünürde mene hacet yok. Ben senin için gını Umit ediyorum. 

~ l§tı. 
Zira bana anlattıklarına göre me. 

sa.Dl bahriyede fevkalade ihtisas 
aahibl lmifjsiniz, 

koyun. . 1 hiçbir sebep mevcut. olmadığı diyordum; mevcıudiyetim belki ğlnnuz zamanlar 'Disird:ül 
Bu işler bittikten sonra on ı. halde sizi yüzü asık, neşeaiz bu. senl nLtıa.tsJz eder diye korktum. veye benwniyor. 

hld~ bu srrada kayığiyle o 
ki cevaba verdiğiniz notl~rı ce • bulmıyaQğınd&n emin olabilir Sevim _ Ne mUnuebetf Bo tiki 
medJniz. Eğe~ sıfırla sekız ara. mi T pndtktan dört sene 80lll'a mı! 

~ Ve Yanaştı: 
._. ~ da bir aürü dinsiz herif. 
L ••• O •OCama.n ''Adamu Adam'' 
~~te. • 
~ iti ta.bitliler vardı. 

~...ı l.a.kla.nd kayıktan b:uıa ba. 

•'1 İtaptan Oleson ! Siıe söyli. 
~ el'İ.tıı var!.. • 
......., ;evap verdim: 

...._ <>nuşacak yeri ama da bul. 

~ 1,. 

.~ABER.in bulmacası 
~ ~1'8.k bulmacaınızın Jınl/l: 
' '"''?~tık, Gam, 2 - Acı, Adana, 

' ""~ 1 ~' ' an, Lik, 4 - Amcazade, , 
~ 'Vatan, 6 - El, Badı:tna, 7 -
'""', t, 8 - Malak, Siz, 9 - Obl, 

~I t lO - Lepçlc, Za.r, 

Böyle eöyliyerek koltuklamn1 
kabarttı. Öyle ya, ne yalan sö~·· 

llyeyim: ''Me!aili bahriyede müte. 
haasm" tabiri pek hoşuma gitti. 
Aklmıa hiç de fena ı:ıeyler gel. 

m1yordu. Ka.tiyen §Üpheye düşmi. 

yerek Mf8 Le.klandm kayığına e.t. 
ladrm; ve "Emili" geml.~inı> doğnı 

açıldık. 
(Dcuam·ı uar) 

ı -Bir yemi§, 2 - !stanbUlda 
bir semt, erkek adı, 3 - Horozda. bu· 
ıunur, .MUik, 4ı - Erkek adı, hakaret 
al:lzU, /5 - Eksiksiz, tecrübesi.7., 6 -
Hayvan yemi, gemi<!o bulunur. 7 -

E"f'lerde vardır, dl§liyen, 8 - Ellşi. 

Garp, 9 - Halk, gUmrllksilz, l O -
şettar madde, bUyUk Tllrk ı;anatkAı·ı 

1 - Karadeıılzde bir kesab8mız, 

\ 2 - Bedava., bir \liayet merkezimiz, 
__ __. 1 - Bir &rap harfi, mevki, ~ - Kun· 

sında bir netice almışsanız, ken 
12 

· t 
dinizi tebrik ediniz, çünkü sebat - Evliyseniz evleninceye Tuı1i&f BeY. Yahut da sen. •• 
kir, muvazeneli ve hiç te may. kadar ufaktefek sebeplerle muh Veysi - Ooo, hayır. Billkia, 
mun i§tahlı olmıyan bir ka. telif defalar nişa.nınızı bozdu • !!leni gördUğüme son dere<:e mem 
raktere malik.siniz demektir. E . nuz, sonra hemen ayni gece ni. nun oldum.; 
ğer sekizle on altı arasında bir ıŞanlınıza on sayfalık bir mek • Bevim. - öyleyse gir de, oda.. 
neticeve varmışsanız, vasattan tup yazarak at dilem~k suretlle lara bak. Buram ll()fa. Bunua 
vukanya çıkamamışsınız demek yeniden banştmız mı · kUçlik saloıı v. yemek odaaı. O. 
tir. Kendinizi iyi kontrol ederek 1 İşte dze on iki sualimiz. Bun- r.ııa ban ŞU1"881 benim. atak 
tablatinizi dlizeltrneğe çalışınız. lara teker teker cevap verin ve odam. M:te.zam d .. yt.abtt 
Eğer elde ettiğiniz yek{in on ye cevaplarınıza göre takdir ettiğ!. f"la ... ~~ dn...ı;... d h eğil, takta · 
di ile yirmi dört arasındavsa. se niz notlan yaıııarak cemediniz ~ ............... , ·"6YU.t a a ya n 
batsızlık, kararsızlık, maymun Bu 3ekUde karaktı:ırinizi sebat·: yeni k~kmıştmı! . 
iştahlılık mikrobu siıe hakim _?1 k!r \'eya kararsız, maymun iş • . ~eysı - Ya~ odala.rmd.a~ı 
muş, esaslı tahrihat yapmagn tahh olduğunuzu anlamış olur . mtımmsızlık de.ıma. hoşuma gı. 
ba§lamış demektir. Kendinizi sunuz, der .•• (Girerler.) Şimdi t.ek ltişi. 
muhakkak tedavi etmeniz lazım ilk yatakta yatıyorsun, öyle mi? 
dır. tşte size bu karakterinizi Sevim - Evet. Ve her halde 
~österecek oıan usul. su~.uen - Sinema ve tiyatrolar bu eeni memnun etmİştir. 
mizi dikkatle okuyun VP yanla. Veysi _ Neden? Yatağın iki 
rına icap eden numaraları ko • D Şehir Tiyatrosu kişilik olsa.ydı, Uztllecek miydim, 

vu; . ..:_ Sizin de düşünüşlerinize ~~":i ;>~: amyÖrsun? .. . . 
uymıyacağım hiç düşünmeden, 20.so d~ Sevim - Şü~hesız.! Sız: erkek. 
:lostlannızın meziyet ve ya ku - BlR ANA ler m1lth1ş egoıstsinız. Boşadı. 
surlarını te§hir eder misiniz? lstlkl~~.s~o~~da: ğmız kadını on sene sonra bile 

2 - Lokantaya gittiğiniz za. kmkamrsmız. 
man garsonun ı<ımarlamamış R • R Veysi -A, doğrusu. bu mese. 
olduğu yemeği getirdi.~i zaman aşıt ıza Tiyatrosu leyi tetkik etmedim ... Sahih, bu 
mesela: ''.Bu ~t. yı:ığ·Iıdır, iste. ıı Pamrteıı1 ~e H Sıı.lı Alcı,amlnrı evden ni,..in taıcımıyorsun? 

d b d , Beyoğlu Halle Slncma!lmda: !' "' mem eyıp, ıra?.. ~oı:ır; a nf) - AKTöR KtN Sevim_ Bıktım artık. lki $. 
se kalsın.,, der mıımuz . edir d t uorum 1r 

3 - Bir elbise yatırmak için n aynı ev e o ~J. w.' .• 
yara, 8 - G:ırbt A.nadoludıı. bir ka.ııa· iiç hafta terzi terzi dolaştıktan Beyoğlu Halk Sinemn~ı san. arad~ sıra?a evını degıştır. 

'-. "l..J bamız, balkon, 9 - VUA.~•et. bir nevi sonra elbiseyi ısmarlııd1ktan son Bugün snctt ıs,so da: 1 _ T>~fiıı~ melı, fikrindeyım. 

dura dertBI., l!eS aad&, 5 - Köpek, aşi· 
na., & - lla.ve, ra.bıta cdatt, 7 - Ktt, 

"-'- yemJg, ıo - Gözü açık. ra daha almadan "fena oldu, Adası: Türkçe, 2 _Kan Da -:ı"ı: Veylll - Baz.an kocasını da, 
--~ ... ---------------------•hiç de sevmedim .. diye elbise . R<"nkll, s - l\lild. değil mi? 

~~AYRAGIMI NASIL- -Yaonlardeğilse ... Yadüşına "'\ - nm kucağına dü§ersek ... 
Mehmet dinlemedi. 

~ K u R T A.R D iM ~;~=d~asıııdan çıktı. 
M l·ı11" Roman Ve gür sesile bağırdı: 

- Yavuz bey •• Yavuz bey .. 

Yazan: ISkender F. Sertelli bi~=~=l~i~ayalara ak~eden 
~' ~ • 49... - Parolanı ver .. Yoksa ateş e 
""t lle'>t b" deriı .. 

· ' ır kafile daha geli· konuşuyorlar. 

llıl,.~ ' Mehmet kulak verdi ve birden Murat: 
~ lca • tıknuyalım buradan, kafatasının içinde müthiş bır u - Aman, dedi, yanlışlıkla gü 
d~ !-'~~caya kadar. ğultu duydu. Sevinçle bağırdı: rültüye gitmiyelim. Bu, Yavuz be 

h. ~ ~olrnaz. Düşmanın eline - Yavuz beyin sesini işitiyo· yin sesi değil ama, herhalde bizim· 
QI ı .. 

1
~ 1~ Sc> Yamandır. rum.. kiler olacak. 'it' 1lra geçen süvarilerden - Ne diyorsun, Yavuz beyin Mehmet tekrar bağırdı: 
~tı. lta>'alarm önünde dur buralarda ne ı,i var? - Mavi, beyaz .. 

~~\!tat b· - Kulaklamn beni aldatmıyor, Ve arkasından ila\·c etti: 
, ~ İği} ~bire Mehrn€din Muratçığmıl Yavuz bey galiba - Mehmet çavuş btanbuldaıı 

~Cır llu . Qı: düşmanı takip ediyor. dönüyor. 
. blf l';ı..;k 

"" çetesine benzı· Murat bir ~Y duyamadı. Kayaların etrafında dolaşan at 
~etec:ı Mehmet lSrarla yUrtimek i<:.tedi: ların sesi gittikçe yaklaş1yordu. 

' buy ~ anladm? - Haydi gidelim. Bır daha on- En önde beyaz bir at göründü 
mu Yor .ı..-.,.U""--~-----~-ı.A'-1..-........._ 

Mehmet sevinçle cevap 'erdi: 
- Benim, Yavuz bey,! sizi arı 

yordum .. lyi bir tesadüf oldu. 
\'e attan atııyarak, Yavuz be 

yin atının yanma koştu: 
- O>k şükür Allaha, bugünler 

de gösteroi bana. 
Yavuz çok heyecanlıydı. 
- Bir kelime ile ce\'ap ver ba· 

na, Mehmet~ Emaneti ~elirdin mi? 

Mehmet ümit ve neşe dolu gür 
sesile haykırdı: 

- Getirdim, beyim.. yanımda .. 
- Aatla hayvana öyley~e. Bura· 

!arda durmağa gelmez. Bir dü~· 
man müfrezesile çarpıştık. Biraz 
sonra onların yardımcı kollarile 
karşılaşmamız ihtimali ı..ardrr .. ile· 
men dönelim mevziimize. 

.Nlehmet atma atladı. 
l\1ura~ da bu "Irada oy\L1"tan 

çıkmıştı. 

Yavuz bey, müfrezesine 
dt.: 

bağn .. 

dar yeter. Bir arkada~ımız hafifçe 
yaralandı. Buna mukabil düşma· 
na on beş yinni zayiat verdirdik 
~çitten ayrılmasaydık, hepsini 
mahvedecektik. 

Atlann nalları çakıl ta~ları üze· 
rinde hazin sesler çıkarıyordu. Ka 
ranlıklarm koynuna dalarak ikı 

buçuk saat kadar ko~tuktan ::.<>nra, 
Yavuz beyin karargahına ~e mi~· 

lerdi. 

Burası, Sakarya OO)fannda, ikı 

büyük oyuk arasında küçilk biı 
körfeze benziyordu. Ç.ok emin hiı 

yerdi. Etrafı ağaçlarla ortülmfrştü. 
Yanı başından su akıyordu. Yavuz 
beyin çetesi kırk kişiden ibaretti. 
Yavuz bey, Okyanusların ortasın
da dolaşan bir karakol gemisi gi· 
bi, Türk müfrezelerine seyyar göz· 
ctilük yapıyordu. Ününe düşen 

düşman müfrezeleri onun takibin 
den güç kurtulabiliyordu. 
Başkumandan Gazi ~'lustafa 

8.00 Prognı.m 
8.0S MUzlk 
8.1& Ajana 
8.JO KUldk 
9.00 lllv kadım 

12.30 Program 
12.113 llllzilı: 
12.öO Ajana 
ıs.ors K11zf.k 
14.00 Mllztk 

8.00 Program 
8.03 Mü.Dk 
8.15 Ajans 
8.30 Müzik 
9.00 Ev kadını 

13,30 Progr&m 
13.33 lıltızık 
lS.50 Ajans 
14.05 lılüztk 
14.20 Mti%ik 
115.00 At yarışları 
15.80 M:Uzlk 
11.00 Program 

larına atılganlığma hayran 
iki kere kendisile karşıla 
nmdan öpmüştü. 

Yavuz bey yüksek ve 
bir gençti. Sakarya civarın 
kanş bilen iyi bir zahitti. 
cesaretine düşman kuma 
bile hayran olmuştu. 

Yavuzun mcnakıbmı d 
cephesinde bile duymıyan 
mıştr. 

Başkumandanlık 

elçi sıfatile Esk.İ§ehire gid 
Türk zabiti, karargaha d' 
zaman: 

- Düşmanın ağzında Ya 
Yavuz gibi birçok kahr 
mum menakıbı dolaşıyor, 

Yavuz o gece ild kaya ar 
ki oyukta kurduğu karargah~ 
girmez atından indi. Mehm 
nışu ça~rrclı: 

- Ey, söyle bakalım. dec 
den geciktin bu kadar? 
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ıs~. VakıHa~~t DırektöriüğU ilAnları 
Hobyar mahalle.sinde Yenlpostaha.De karfmnda bu kerre infa olunan 

Vaktıt Jhmnm 5 inci katı kiralıktır. 
Bu katı Joknnlil, kırnathane ve ateıye ittihazına tlverişll Te 1cabmda 

itras n t&kslmc mu aıttlr. lsteklfierin §t'raitl anlamnlt tızere on bq gün 
zartmda Çcmberlltaşta btan);ıul Vakınar B~mUdUrlUğü Akaret Kalemine 
mllracaatıan. (l05!1.) 

'"ıl~ 

l•tanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Eyüp - Edlmckapı arasından e en Abdurrahman, Ş ı t \'e Fethi 
Çe bl )Oıl rı Uz rlnco \e yolun s (; ve solunda bulunan mezaılıkların kU. 
t;Uk b r kı mı t \ 1 cdıl n mezkCir yo'a g ttığlndcn m3hallındc çakılan ka. 
zıkl r dahlllndc m \'CUt mcz::ırlnrın bir ha!la zarfında aliıluu:larları tara. 

fmd n kaldırılmadığı takdırde Belc:!iyece nııkl dılccegi nıuı olunur. (10i9S) ..... 
Tak üın gazıno ına bıti ik !!alon etrafmm camekA.nla kaptıtılmaaı ve 

teshin! 1 1 kııpah nrf u:rull;>le ekslltmeye konulmu,tur. Ke it bedell 10il3 
lira 6J kuru, ve ilk temlnntı 803 lira 52 kuruııtur. Mukavele, eksiltme. ba. 
yındırhk i 1 rl sencl, huaust \ e fenni ııartnamclcrın, proje, keşif hUld.sa. 

ıılyle buna mUteferrl dığer e\•rak M kuruıı mukablllnde 'Fen lşleri MUdu~. 
Hlğtlndcn ' rllceekUr. lhale 12/11/940 Salı gtınU saat l<> de ı ıml ı:ncl. 

mende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz \'eya m t ı:ı' n ı ı ·• 
ttr1hlnden "itiz ~Un evvel Fen lşlerl MUdUrlllğllnt' nıtir-;ı. ti'ı p1 l .:! rı 

!cnnl ehlı • ve 040 yılına alt Ticaret Odası \l' ı'.al rl\ le 2100 m.n """ ı, 

kanunun tn ır ılı cevrc:oılnde hazırlaync:ıklan teklif mr'.tuplnrını !hal" J?:ll. 
nU aaat 14 d • k dar Daimi Encümene vermeleri ı zımdır. ( 10312 ı ----- ------------------------

.. .' ,Ati- • ~ - • "' • J. 

1 

A det L1nbk Ura 

1 2000 - 2000.-
a 1000 - 3000.-
J 750 - 1500.-

' soo - 2000.-
8 250 - 2000.-

1:5 100 - 3:500.-
80 so - 4000.-

JOO 20 -eooo.-

Türkiye it Bankasına para yabrmakla 
yalnız para biriktirmit olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiı olursunuz. 

K ....... : 4 ~t, 2 Jlayuı, 1 Kamllanlı Te lmmlıuuız beııap.. 
ı A.tmto-. a lklncltefrto larmda • az. em lıMı 1ııa1anan1ar 

tartblertnde ,apl)D'. knr'•7& UlaD edlllrler. 

RSA 
7 lklncltetrto 940 nyatlan Kayıp Köpek 

l Sterlin 
'loo Dolar 
100 ıo·rc. 
'100 J.iret 
100 İsviçre Frc 
100 Florin 
100 Rayl§Illark 
lOO Belga 
100 Drahmi 
100 Le\n 
100 Çek lo:ronu 
100 Peçe ta 
100 ZloU 
100 Pengö 
100 Liıy 

100 Dinar 

Upaaış 

15.24 
132.20 

--
29.68i:5 

---
0.9975 
1.62215 

-
13.90 

-
26.5325 
0.6225 

3.176 

.... _ ...... f.etrinln :Z ncl Cumarteel ~ünU 
orta böytiklükte erkek, tdyah bir 
Bas köJW!lt kaybol~tur. Bulanın 
~Mten Ttlrklye Ha~-vanlan Konunıı 
i<Jemlyftine laabt-r \'6nnP,SI rica 
olunur. Trlrfon: 802U 1 

1 il -

1 
Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoflu • Parmakkapı, imam 

l
aobls No: 2. Tel: 41553 
Mua,... H her türlü röz 
ameli,,.b ftkan için paraıız.. 
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~ 6dnici·---·• 
Herkes bilhassa eocuk1ar ııra'1ndan ahn!IW• gay~t 

~kol~y ·müessir bir müstahzardU', ~ • . 

Balsak'. · ,Solucanlarına 
.. 
l 

lllrp f lJt f l~ff. .;;.. eolutı .. arlfll~ btitii'l~ N Kicül<ltttlt 
~cbcboltcatı lcblil&tler 161 _...., ••ılı aoluc:M ._...,......,. ._" 

•an.-.ı... ıa,dıt.ct ... . , 

Hekimlerimiz• ·ve hatkı""za tavsi1• eclileft im 
müstahzar her ecıanıde bulunur, 

t<utu9U 25 """'-'""·~ 

r--lstanbul Levazım Amirliğinden verilen ı I_ harıci askeri kıtaatı ilanları 

B herine tahmin ed len fiyatı 55 kuruıı olan 100 000 adet kar gözrnı:u 
p ~~mıkla mUnal:asaya konmuııtur. !halesi 14/11 !.140 peı"§cmbe gUnU saat 

H dC'c: r. K t'i t mlnntı 8001) ı.rndır. E\Sn: ve artname,.i 2i5 kuruıı 

rııuk .. bUmıJe lrnmı .}Ondan altnablllr. 1stclclilerin kanunun emrcltil:'I be•. 
g !erle lh le saatinde Ankarada M. M. V. satın nlma komisyonuna geı. 

mderi. ı 1394 - l0:.21) 

• • • 
A"':i ,ıua yazılı nıevauın pıı.7.8?'lıklıı. ekı!iltmcleri hl7.nlıırında yazılı J;i!n 

ve ııantlerde Anknrada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır 

Tal•plcrln ihale uatındc koml11yonda bulunmalan. • 
Cınsl }diktan Fiyatı Teminatı lhale gUn 

Kuruş Lira ve aaatı 
Sargılık bc1 J00.000 Metrt> 
Klor detıl 30.000 Adet 65 2925 .. .. .. 11 

Yataklık pamuk G0.000 Kilo 45 33i5 25 .. .. 11 
]drofil pamuk l:i.000 Kilo 1G5 3487,50 27 " .. 11 

Terlık 10 000 Çi!t 160 2400 .. " " 11 

(1406 - 10533) 

••• 
15.000 ıı.det mat.ra pazarlıkla aatm almacaktır. Tahmin bedeli 22.500 

lira. kat'I teminatı 33i5 lira 50 kunaıtur. İhalesi 16/11/9'0 çarııamba gtlnU 
aaat ıo da Ankarada M. M. V. Hava ııatm alma komiııyonunda yapılacak. 
tır. Evaa! ,.e nUmuneıl lrnmlıyonda göı1llür. Taliplerin kal'l teminat ve ka. 
nun1 vesikıılarlyle belll \'akitte komi.!lyona gelmeleri. (1398 - 1052!Sl 

*** Beherine tahmln edılen fiyatı 27 aantlm olan 3 000.000 adet dört dellkll 
tozluk dUtme"I; behcrine tahmin edilen fiyatı 24 ııantim olan 500.000 adet 
dôrt delikli gömlek ve f&pka dOfmeıd; beberlne tahmin edilen fiyatı 49 
sanUm olan i50.000 adet kaput düğmesi ve beherfne tahmin edil n fiyatı 
49 santim olan ifıO,OQI) adet ceket dUğmes1 pazarlıkla mUnakaııaya kon. 
muştur. thaleııl 13/l 1/ 9-iO ta"'amba günll saat ll'i de Ankarada M. M. V. 
ııatın alma komf5yonunda ynpılAcaktır. Katı teminat 249i lira 50 kuru~. 
tur. Taliplerin lıelll vakitte koml!ıyona gelmeleri. (1400 - 10527l 

*** Hepsine tahmin cdılen fiyatı 180.000 llra olan 2400 ton buğday par.ar. 
lıkla Htın ıhnacı\ktır. lbalesl 25/11/940 pa7.arteaı gUnU sut ı ı de Ankara. 
da Lv. lmirllA'i satm alma komisyonunda yapılacaktır. Kal'l teminatı 20.460 
liradır. Şartnamcıol lO liraya komlıoyondan almır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona ~ımelerl (141!1 - 105741 

• • • 
Beher kilosuna talunln edlltn fiyatı 4 lira ollln 10 ton aan aabunlıı 

1ı:&H~ JlüllT!rkla atnl alm~ktır. Jbalut 21/11/tNO peiôtembe Jrl)nll aut 
H de Ankara Lv. lmlrlfli aa.tm alma komi,.yonundıı yapılacaktır. Kal'i 
teminatı 8000 liradır. Evaaf Yt prtnllmeııi 200 kuru:ıa komlııyondan almrr. 
Tahplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1414 - lO:liO) 

• • • 
~00 ton un pazarlıkla ıatın alınacaktır. lhaleııi 16/11/940 cumartesi 

gUnU aaat 11.30 da Çanakkalede askeri ııatm &ima komiEyonundıl yapıla. 
caktır. Tahmin bedeli 9;; 000 lira, kat't teminatı 12.000 liradır Tallplrrin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. <1422 - 105i8) 

• • • 
l5.000 giyim nal puaıhkla utın alınacaktır. İlk teminatı 934 liradır. 

Taliplerin temlnatlariyle lll/ll/940 cuma gUnU ııa.at J:; de Çorluda ukert 
aatm alma komisyonuna gtlmelerl. (1408 - 10564) 

• •• 
Afafıda yazılı mevadın pazarlık!& eklıiltmelli llS/11/940 cuma gllnQ 

aaat l1 de SWoğlunda askeri ıatın 11lma komiayÖnunda yapılacaktır. Talip_ 
Jerin belli aaatıe komla_yona gelmeleri (U16 - 10572) 

Ctnat Miktan Teminatı 

Kuru fuuly• 
Makarna 
Pilavlık plrinıJ 

• • • 

Ton 
:;o 
4:\ 

l:i 

Llra 
2100 
1687,50 

922.:K» 

500 adet çelik kUrek 12/ll/ 940 nlı gUnU saat 11.30 da pa7.arlıkla satm 
alınacaktır. Tahmin bedeli 100 kuruı olup kat't teminatı 75 liradır. Talip_ 
lerln belli saatte Çanakkalede ukeri satın atma komisyonuna gelmeleri. 

(1410 - 105M) 

• • • 
H.000 kilo kuru fasulye ile 5600 kllo §ehriye açık cluıiltmc tıe ııatm 

a1rııacaktu. Faauı:renin tahmin bedeli 3010 lira; ıehrlyenln tahmin bedeli 
lMB liradır. Taliplerin 21/11/ 940 perşembe gUnU saat 111 de Tekirdağmda 
askeri satm alma komisyonuna gelmeleri. (1420 - 10576) . . .. 

2000 det tevhit aemerl almacaktır. Pazarlıkla elca1ltme..,ı 12 11 940 salı 
günü ııaat 15 te lzmir Lv. Amirliği astınalma komlayonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 72.000 lira ilk tf'mlnatı 4850 liradır. Taliplerin kıtnunl vesika· 
larile belll vakitte komlayona gelmeleri. Şartnamesi koml.ayondan göı111Ur. 

'{1404) (10531) 

* *. 
4800 ton butday ötüttllrillecektlr. Kapalı zarOa ekııiltmeal 111·11•940 

güııU a.at 11 de llanlMd& aakert aatmalma komiayonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 96.000 Jlra ilk teminatı 7200 liradır. lstekllJcrln kanuni vesi· 
kalarile tekllt mektuplarmı ihale aaatlnden blr aaat ev,·eı komlayona verme· 
teri. Şartnamuı koml.5yonda görülür. (1364) (10319) . "' . 

100 Yen 
100 lsvtı:re kronu 
100 Ruble 

31.1375 
31.005 

Aşağıda yaz.ılı mevadın •kapalı zarOa ekailtmeleri blzalarmda yazılı gUn. ıa.at \•e mahallerdeki ukerl ını.tm 
alına kom!ayonlarmda yapılacaktır. Taliplerin lha.Je aaatıerinden blr aaat evvel kanunt vcıikalarile teklif mektup_ 

-
Esham ve Tab\'ilAt 

&ıvaa _Erzurum 5 
Aa1an çimento 

l0.85 20.3:5 
7.-

~ Hekiaıt 

Al.net Akkoyunlu 
TaJrlıbD. 'J'ltlmlwM Palu Na. • 
Pual'dall 1D&&da bergQn aat U 

tu --. TeJeton 401J"r 

laruw alt olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komlııyonlarmda ııs111ıur. 

Cinai Mlktan Tutarı Teminatı lhale gün ve aaatl 

Kuru ot 
Zonguldak vey-... 
Karabük kok köınUrU 
Nohud 
Makarna 
Kuru UzUm 
Sade yağı 
Piıiııç 

Ka.karn.a 
Kuru tuulyt 
Gaz yalJ 

KUo 
1.12S.OOO 

l,125,000 
131,400 
131,400 

64,200 
20.000 
48,000 
70,400 
M,000 
49,000 

Llra 

M,000 
23,652 
35,4i!l 

J990Z 
2~.000 

19 200 

2:l,52S 
J6.200 
.12.250 · ... 

Ura 
G906.2:i 8/11/940 JS 

8111/ 940 1:5 

1224 20 .. 15 
1849 20 .. .. lG 
1493 20 .. .. l5 
4200 ) 

2880 ~ 

83i9.20) 
2430 ) 

. J.837,50.) 15 

İhalenin yapı_ 
ıacafı yer 
Çorlu 
Çorlu 

İzmit 
lzmıt 

1zmit 

ı.-ırklarell 

J:mck otelinde. 
'(1346) (10271) 

Böyle bir evi 

S iZE 
• • HA·BERin musa-

bakası kazandırır 
Hediyelerımiz 1 - Mükellef bir ev· 

2 - Beş kişiye iki ) ü:ı llra nakit. 
S - Bir klı:iyc 20 llrahk pardöıtü a.lmak hakkını 'eren 

kart-
4 - lki ki~lye 15 er liralık pard&.lü almak hakkını nrcn 

kart. 
6 - Re" ki.Jyc llaber'ln senelik abonesi· 
6 - r~ş ki-.i rn ll&ber 'in alh aylık abonesi· 
7 - Kaımn:ııılardan ı:cri kıtlanlara mubt~lif h<'di f'IP.r· 

Müsabakamız nasıl olacak: 
HABEr:., hediyelerim.izi kuanacak okuyucularını seçmek uzc• 

re 10 Birincıteşrin 1940 - 10 Birinciteşrin 1941 arasında, yeni bit 
aene içinde biri.birinden cazip üç mUsabaka tertip edecektir: 

Blrıncı ıfinuD&ıuUiln batlangıç tarihi: 

1 - Mart 1941 
lkinci mUııabakaııın baıılangıç tarihi : 

1 - Mayıs 1941 
ÜçüncU müsabakanın batjlangıç tarihi: 
1 - Ağustos 1941 

Bırib!.rinden kolay ve blribirindcn cazfb bu ile; müsabaka)., 
iştirak edecek okuyucular hal varakalarını zarflarından kapalı .,. 
mUhürlenmış zarnarla idarchanemize tevdi edeceklerdir . 

Yuknrdnkl hediyelerimiz bu Uç mllsabnkamızı doğru hal!cdtSI .. 
1cr arasında. umumi bir yerde 6 ncı Noter Galip Bingöl'ün bUl1' 
runda c;ck:lecck blr kur'a ile tevzi edilecektir· 

Miısabakalanmız devam ettiği zaman içinde \'C töreni" t ~ 
li atılacak binaya bu kur'a ıle sahip olacak okuyucumuz bina 'ttl' .. 
liyct fiatmı 15-18 lira gibi aylık taksitlerle 20·22 ve belki de el' 
ha fazla Sl'nCdt> ödiyecektir. . o' 

Bu o demektir ki, 20-25 lira kira getirmeye mütehammil b tf 
lunacak olan lXi)le bir b!n:ıya sahip olacak okuyucumuz, ıı:, .. 
taksitini ödedikten sonra a~ da en az 10 lira da kazançlı çtkac 
~ ~ 

HABEHin bu tcşcbbUsU oku~·uculan arasında umduğu al~~ 
uyandınrıoa. bu her .. ene tl'krarlanacak ve Sl'nede bir değil, bif) .,, • 
e\' yapmanın Yolbrı aranacak: bu suretle hakiki HABER o1'1l'~ 
culan kısa bir zamrnda, lst.anbulda, bir de HABER mahBtıesil' 
te§ekkUl et ti 01n° ı::ahft nl11<'aklnrdır· lr 

HABER - Okuyucularının gazeteaidi~:..r 
kuyucuları için hiç bir fedakarlıktan çekİJJP"" 
yen gazete yine HABERdir. ,,ıı• 

Birkaç güne kadar neşrine başlıyacağmıız planlan dılı ucll .. 
gözden geçiriniz ve neticede bize hangi planı beğendiğinisl b 
~iz! • 

.......__~4"llııı..ıılllt...<f."./" ~--------~ ~"..;t,~ ~\.LIWU.. 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları ,.,, 

Muhammen bedeli (3740) lira olan UO adet yün battaniY• <~1;,-1" 
cuma gUnU ııaat (111 on birde Haydarpqada gar binası dahlllndeld 1' 

yon taratmdan açık eksiltme usuıue satm alınacaktır. ıO •' 
Bu l,e girmek 1.5UycnJerin (280) Jlra (60) kurU§luk muvakkat te JI' 

ve kanunun tayin ettl~i \•cs!ikle bll'llkte eksiltme gUnil aaaUne kada1' 
m!ayona mUracaatlan JG.zımdır_ tadl'°' 

Bu ifc alt ,artnamelcr komisyondan paraaız olarak dağıtdıııak 
'{10360) ___../ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden t .- .,,-. 
Yeşilköy telsiz ıatasyonu binasında yapılacak fosseptik teaı.& 

dek açma iııi açık ekıılltmcye konulmu~tur. -·-" 
- bln&!I 1'A11"."..ıı 

Ekalltme 27/11/940 ça1'9amba saat 16 da B. Poatahane sUJ"9 
da Valde Hanı ikinci katta idaremiz umumi depo muhaalpliğl od8 
!anacak mudUr!Uk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1525 Ura 43 kuruıı, muvakkat tenıln&t ll:S uracı:~at t 
Ö ek ve mu'a d Taliplerin olbaptakt kqlt ve p.rtnamealni g rrn ede iP 

natlannı yatırmak üzere çalııma günlerinde lJUyUk Postahan giln , 
katta mezk(lr müdllr!Uk ldart kalem levazım kısmına, cksUtmc 
Unde de en az bir taahhütte ıooo liralık bu işe benzer 1 :'ı 

b 1 ,ı• 
idarelerinden a!Dll§ olduğu vesikalara lııtınaden 111tan u 
cııaUa eksiltme tarihlndf'n 8 gün evvel alınmış chlly t \'e " O \ 
ret oduı veslkuı ve teminat makbuzlylc birlikte komiByO!lll m 


