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iTLER 
Çok uzun 

Bir nutuk 
Söy edi: 

1
' Harbin 

Zamanımda 
0lrnasın.ı ben 

• 
zstedim ! ,, 

~aaya, Avrupaya 
•kkıa b rlyyet 

41 vermiş ı 
4::tnya nihai zafere 

ar harbe devam 
a edecekmiş 

fı,beru't 
'~ ~t ' 9 (A. A.) - Alman 
~~ "e ııansölyesi dün akşam 
1rtt e;: çok uzun bir nutuk 
İla.ı-~ 1§tir. Bu nutuktan bazı 
tfit1~;1 aş~ğıda veriyoruz: 

)~tıi 9eskı Almanyanın vazi-

9 İKİNC!TEŞRİN - 1940 C U M A R T E S 1 

i l<'ri rrıPyzide Yunan piyadeleri ,.e 
bir mitralyöz m eYzii ... 

\ uaaa cepbeslnde 
soa vazıyet : 

P indus mıntakasında 

i~giliz 
askerleri 
Yunanl ı larla 

beraber 

No. 29 

Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

ay t 
1 ı ğı 

Nasıl hafıfletilebil i r? 
Maaş ve ilcretlere 
zam mümkün müdür? 
İktısatçılarımızın ve diğer alakadarların fikir
lerini neşrederek hayat pahalılığını hafifletme

nin nasıl mümkün olabileceğini 
göstermeğ e çalışacağız 

Harbin, bu i~in içinde bulunan mem
leketler kadar harp harici bulunan 
memleketler üzerinde de tesiri her 
ııeyden evvel iktısadi cephede olmuş· 

tur. Harp sahası genişledikçe ve dola· 
yısUe ticaret yolları l•apandıkça ser· 
best tlcaret lmltllnları yavaş yavaş or· 
tadan kalkmış ve harbin dışmda bulu· 
nan memleketler de ellerindeki mev· 
cutaTla idareye mecbur kalmışlardır. I 
Bunun bir hayat pahalılığı tevlit etme 
sinden tabiJ bir şey olamazdr. 

Cumhuriyet hükQmeti, bu anormal 

tekerrürüne meydan vermemek için 
tedbirler almakta bilhassa husasl· 
yet gösterdi. Mllll korunma kanunu t• 
le vazolunan :fevkal!de tedbirler, gay• 
tabii fiyat ytiksellşlerini evvelden ön· 

(De,'amı 4 üncüde) 

BugDn 
' J4 harbini, o vakitki 

~-;~;;cüde) HARP 
EDiYOR 

ı 
vaziyetin baş göstermesinden itibaren 
hayatın pahalılaşmasını tabii hadlerin 
de bırakmak, ihtiklra. ve yakın ma.· 

Mufassal Yunanistan, 
ltalya, Arnavutluk ve 

ve Adalar denizj 
haritası zidekl acı tecrübelerini hepimizin pek 

~ti Bu I nğİliz kuvvetlerinin 
miktarı henüz. il şa 

edilmedi 

1 AIA. bildiğ'imiz fırsatcQ hareketlerin 

btı b..'; . . i btl'ti .. KMEK iŞiN 
~GQ 1.tTL!ŞTUIMEK 
~ ltlJ UDUR ? 

Fransanın yeni Anka
ra elçisi şehrimizde Avlungaga 

beş ton 
bomba atıldı atan. 

• HASAN KUMÇAYI 
cıı.~ ~liAI>AŞIMIZ Suat. Den iş 
\~~ bir llberde birkaç gün e' ,·el 
lı11~'lı:ı~ ~·a.zısnıda. tst.nnbulun un 
bııf'~et meselesine elkoymuştur. 
~it d,l' \ ı;e de~<irmenkıre fazla. 
t~~1tıı:rtnek \'e fırınlara. stok 
)~t tl{J~ geUnnckle maksadın 
1 i-' l~ıı e •nıs{'ceğıni ileri sürii· 
ı ,1 

1•tı 'e smdaıı h~llolunma."lt 

ista-qbul, 9 (A. A.) - YPni 1 şehrimize g~lmiştir. 
Fr&nsız scfiri J ules H enry, evvel· Sefir bu akı;ııun Ankara.y& ha. -
ki gün' Sofya • Burga:z tarikiyle reket edecektir. 

.\'ıtırıın-ı l~ek meselesinin dev
ı<laa t~J~, ~ini teklif ediyor. 
~ t ~, ha Ultızın teklifi birdenbire 
-~ ~l'ltt~ rp teJıföı:ee;i karşısında 
·ı~ ~3ijtıliı-gjbi görünür. Fakat bir 
~ ~t'"lı tlh.~ faydasından ziya-

' lılkıı.·lıetıcclcr vereceği ko
~ ~te l.:tı~r olunur. Misal olmak 
~ 1,örıı~ ~nk'ın eline aldığı şu 
· ~ıı U~ı nıescleslni gösterebi· 
~lhiJ. e\ Iet müessesesinin bo 

l ~ ~tltı~ Cttiğl u ul halkı mem· 
~ ıı~ti~~ (\,!\ tll·ade me'yiıs eden 

l •• b 'e-= ·1.ıı ô\bJ, "UJ~ti~: Bunun sebe-
ı ıı~~ ~ı ~ın komur satı,ında ,-e 

~~. \" ... ' 11 tcsklliıtlan tamamen 
"'il ... "''fl(ı Lıı ·ı~ır ç bırakacak bir yola 

~~ \ . 
1 •i b~~ .. f!lill"ıt>k meselesinde esa· 
1 O"ı '' d ~·~itı· e, iet t.opra'k malısuı· 
h 4 1 • 'il -u . . 
1 ~ t ıır \ ."' l1ahalesile tizerıne 

• 1">ıt~ • ltııfe almı,tır Devletin r ıı11 ""-'iİ : 
oıı• l<an tnUdahal~1 maksadı 

t t,.~l't l'eg .gelir. De"inncn1eri, 
Ilı 11 Ilı~ 1111 memurlar eline \'e• 

rıı Cllt • ' I • ıı ıı-ıefl. &ın te~kJJatları ta... 
'ıı 'let ,~ bir hnle getirmek 
~/ıı 1 feleriru umumi ha

~ ı '1e)Jdi~~ ~ferrliatma kadar 
\ 1 >.a...... ek halkın favdasma. 
~ '<l. ı~"t'tna . 

t, ~t~r . sebep olur; yani 
Y\i?flnden kahl'edilmiş 

İngiltere üzerinde 

Dün 20 
Alman 

tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, 9 (A.A .) - DUn İngiltere 
üıerinde vukubulan ha.va. muharebe· 
leri esnasında 20 Alman tayyaresi 
dU~ürtil.milştilr. !ngilizler a.ltı avcı 
tayyaresi kaybetmi§lerse de ikisinin 
pilot'! kurtulmuştur. 

ısvl(rede iki nazır 
istila etU 

Ber~ 9 (A. A.) - Havas: 
Federal konsey azasından har • 

biye nazırı Rudolf Minguer He 
polis ve adliye nazırı Bauman is
tifa etmişlerdir. 

Bu iki istifa ayni zamanda va: 
ki olmakla beraber ilk görüşte 
siyasi bakmıdan husu!ll bir mana 
arzetmemektedir. 

· I 

Bununla beraber bu istifalar 
1941 yıh için Reisicumhur seçi • . 
mini alakalandrrınaktadır. Zira ge. 
lecek sene seçilecek reis Minguer 
olduğu için, federal assamble yal
nız bu iki nazrnn yerine başkala· 
rını tayin etmekle kalmıyacak, ay· 
ni zamanda reisicumhurluğa Min
guer'in yerine kimin geçeceğini de 
tayin edecektir. • 

Bu zatın nazırlardan Vetler ola-l ~AN1 KUMÇAY~ _ cağı anlaşılmaktadır. . . . , 

Urkıyedeki Yunan : ve .. Arnavutlar -
--Q.,.P için Yunani.s

\, t ana gidıyor 
v~t· . 
" i • eyoğlunda Yunanlılar· 

tvanlar arasında hadise 
Ctkmadığıru söyledi 

(luw Z uide) 

Almanyada 
ingiliz 

casuslarının 
faaliyeti 

Görice cephesinin 
cenubunda 

Yunanhlar· 
biraz daha 
ilerlediler 

Gizlıce inşa Londra, 9 (A.A.) 
e d ı I en Arnavutluk Yunan 

Bir malılmmat cephesinde ltalyan ve Yu 
fabrikası lmalAta nan kıtaatı karşı karşıya 

bulunuyorlar. Şimalde 
ba~tar başlamaz Yunanlılar, Arnavutluk 

bombalandı toprağında harp ediyor-
stokııoım, 8 (A. A. ) - Allebat lar. Fakat Görice şehri 

ismindeki Jsveç gazetesinin Bertin /tal yanların elindedir. 
muhabiri yazıyor: ı D h y l 

tngiliz pilotlarının bazı harp a a cenupta unan ı-
menkıbelerinin takdir ve hayranlık [ar, biraz daha ilerle
tevlit et:ne~esine imkan yoktur. mi§lerdı' p· d mınta-
Bunun hır mısali Alman ha.va ba- r • ın US 
taryalarma. meydan okumak için kasında bir /ngiliz müf
B.erlin üzerinden. hiçbi: _ışığını sön rezesi Yunanlılarla be· 
dürmeden uçan .hır İngılız tayyare. b h . 
cisinin hareketidir. ra er arp edıyor. Fa-

!ngiliz pilotları, yeni inşa edilen kat kuvveti ne kadar ol· 
ve mahirane bir tarzda gizlenen d ..... [ " d. "' ·ıd · 
hedefler de dahil olduğu halde ugu ma um egı ır. 
bombardıman edecekleri yeri doğ- (De,-amı .ı üncüde) 
ru bir surette bulmaktadırlar. Biz 
zat Almanlar da İngiliz istihbara
tının mükemmeliyeti karşısında 
hissettikleri hayreti gizliyeme
mektedirler. Batı Almanyasmda. 
kat'i bir mahremiyet içinde inşa 
edilmiş olan bir mühimmat fa.bri.: 
kası imalata başladıktan tiç saat 
sonra bombardıman edilmiştir. 

Fraasadakl 
İtalyanlara fena 
muamele edlldllş 
Berlin, 9 (A. A.) - Vişiden 

bildirildiğine göre, Fransız temer
küz kamplarında İtalyanlara fena 
muamele edilmesi üzerine İtalya 
hükümeti tarafından vukubulan 
müracaat neticesinde, Fransa ha • 
riciye nazın Laval hususi bir tah· 
kikat komisyonunun teşkiline ka
rar vermiştir. 

La.val düşman memleketler te
ba.asma fena muamele edenlerin 
teeziyeaine •kaı:ar ~ bildir 
~. 

Yunanistan 
sanatoryomlarında 

Veıemli 
hastalar 
Fectaı gönllHt 

yazılmak istiyorlar 
Atina, 8 (A. A.) : 
Yunanistan sanatoryomlarmda 

bulunan veremliler, '•kendilerini 
öltime mahkum addettikleri cihet
le her türlü fedakarlığa amade gö· 
nüllü olarak Yunanistan ordusuna 
ithal edilmelerini" general Metak· 
sasa bir mektup yazarak talep et
mi!ılerdir. 

Sil&h altına davet edilmiş olan 
1939 smı:ft mevanmda. 1935 hükü
rnet darbesine ·iştirak etmiş olduk· 
ları için tekaüde sevkedilen 100 
su~y bulumnak.tadtr. Bunlar .şbn
di ordu kadrcaı:na ithal edilnli§ • 
ım.n-. 

ingilterenin 
Macaristana 

ihtarı 
MacariatamnJıareketi 
bitaraflıkla kabilitelif 

değildir 
Londra, 9 (A~.\..) - Röyterin dip· 

lomatik muhabiri yazıyor: 
Londranm sal!h.iyetli mahfillerinde 

İngliz hükümetinin Romanyaya giden 
Alman kıtaatmm Macaristanda.n geç· 
mesinl Macar hUk1lmeti nezdinde pro· 
testo ettiği hakkındaki haberin doğru 
olmadığı bildirilmektedir; Buna. bina· 
en bu yüzden Macar şehirlerini ha.va 
bombardımanlarma. tabi tutacağımız 
hakkmdaki iddia da vaı:it değildir. 

Bununla. beraber İngiliz hUkf.lmeti 
Macar hükfunetine, vaziyetin vaziye· 
tlnlıı mUşkUlA.tım takdir etmekle bera· 
ber, Alman kıtaatınm kendi toprak· 
!arından geçmesine müsaade eden 
sözde bitaraf hllkQmetin bu hareketi· 
nin bitaraflık kaidelerine uygun olmı· 
ya.cağı kanaatinde olduğunu §ilpheye 
mahal bırakmıyacak bir surette teb· 
!iğ etmiş bulunmaktadır. 

Bahusus ki mevzuubahs Alman kı
taatın:n 1ngiltereye karşı kullanılma· 
sı imkA.n ve ihtimal dahilindedir. 

Bugiln HABER, 
rınıı, a ltı gundı> 

oknvurnla· 
taoıonılııır 

m.ık Ul.ere ha7.ırladığı ınıı

Iassal luıritıınm ilkini v~rl· 

riyor. .>8X103 eb'adında bu• 
lıınarak olan bu barltanm 
ikinci lusmı yarınki nüsha· 
' mızdıı bulunae.ttktır. 

Son say f amızcla 

Ruzveltin ameli 
Programı: 

Amerika 
müdafaa 

malzeme.sinin 
yarısı 

ingiltereye 
Amerika ordDSDDUD ı verilecek . 

mevcudu bir 1 30~· vap~r~n .. ı~.g~.ltereye 
l devrı goruşuluyor 

mtlJOD8 ÇJk8rllJJOr 1 Londra, s (A.A.) - soo ticaret va· 
\'aşington, 9 (A.A.) - Harbiye Ne· purunun lngiltereye teslimi için A· 

zaretı Amerika ordusunun kadrosu· 

1 

me~ka ile mUzıı.kere cereyan etmek· 
nu bir milyona çıkarmağa karar ver· tedır. 
mlştir. (De\·aını 4 üncüde) 

iz mitte feci bir hadise 

Bir kadın çoca
ğaaa ·zehirledi 

Cinayetin sebebi kadının, 
aşığile evlenmesine 

çocuğu engel görm.~sidir 
Izmitte feci bir cinayet işlen. duğundan kendısıle evlenmek 

miş, Koç mahallesinde oturan istememiştir. Bunun üzeıriDe 
Hayriye :ıdı~da bir kadın. ~ört Hayriye çocuğunu öldürmeır.ten 
yaJµtldakı oglu Sabahattını ze. başka çare görememift.ir. 
hirliyerek öldürmüştür. .. .. ·n 

Yapılan tahkikata göre, Ha.y. Fec~ clna.yetıle butun ~. 
riye, Hasan admda bir gell!Çle ne!:retini ka.zanan. ft!&t •tilı 
~.fa.kat ~kt çocuiııl ol- uıa. Ye Aırptr tnldt emlmicofrr. 



•u ··şündüğüm gibi 
~ ~ZW:U_,1-' 2-l --= aıwa ... .... ............... 

skerlerimize kış hediye'eri 
D ( :YA z(!J]ginllkleriJJin ye- Mımyycn kadın cemiyetleri izi-

ni bn<rt.:ınta'ksimi için ya· l:ınnı muayyen ı;ünlerdc yün iir· 
ııılmaktıı. olnn bu müthi! harı, meğe 9f'ğmyor. Cnh·crsite kt7Ja
hcr glin hudut \e t--ü.mulünli bir nnm boş zamanlarmı hu işlere 
aı. nalııı. geni letiyor. llc.r gün hasredceeğlni oku) oruz. ltlcmie
yc i yeni in ıı.n kütlelorlni kendi ketin her tarafmdıı kadınlar ene. 
nl v lmlları içine alıyor. Bu bo· rlne şi ,.e tığ nlmıığn da,·et ecli· 
j:,'Usmı:.dn en ufak bir menfa.a.ti li)Or. 
olrruvan nice insan t-Oplulukları· Par.naklarımı ·lıı n l\erlt•rimi· 
ıun bu müthiş ~ ııngma nasıl ka- ze bir hediye h!!J'..ırla01Ak lstr) i i· 
rı"'tıf,'flll ibretle görüyoruz ve si- miz onlara olnn mnhabbeUmiır.I 
~·ıısf'!t adnmlarmnzm yüksek dlra· hissen ifade etmek için çok i) i 
; ctlle bugüne kncla.r hata rnuha· bir nsıt.ndır. Fakat l;ı5 Af'!mi ,!ir 
faza edcbildlğbnlz öz milli men. ,.e bizim belki de bir~oğunnızuıı 
fıuı.timize en uygun ve baldki bir elleri istooit;imb. sUrııttc çalı a
nlmet olan Türk sulhllnün kıy· ca.1' kad:ır bu ı,tc mahir dejtildir. 
metini her gün bl.nız dalın anlı" v,,, bn ellerimiz lüz.umn kıulnr i, 
~ rez. göremeden cn·el ı.arn kı" ('n 

F:ılmt hepimiz de biliyoruz ki merhametsiz soğui',"U ile ~urdu sn.· 
dort b5r bap bo.nıt ve kan tiitcn racaktır. Böyle bir \'BllY<'tte de 
lm ( · . için e • 8Ulh içinde hüsnünly~ttmlzln hir fnnto1Jyc 
~ a: ıyan • TürldyedCld bayat s('- benzonıosi pek muhlflmclılir. 
r iti de hakiki bir •olh devrinin Biz eğer h ıdntlımmı:ıı brldl
ı:cnıJtine pek berızly«mcz '\'6 yine yenlere bir an en'('I nffliflk ... ııe
hcp biliyor ,-o 'gönlyoruz ld hu rimlıi uzatnınl• i tiyor,.al\ daha 
ikinci fütuhat bıı.rbl bir clban pmUk hlr ~y~ ha11vuralnn. tk. 
harbi ha.lini abnağa. doğra inkişaf Ud&n olan baYBnlar liızım\'a nak· 
ederken ona. bllf!il 1'1tlrak etmt- di t.eber:rulıırda bulunı;unlıır. fü
ycn milletler do onun yarattığı ~lay da bu parayla Ö"gü '" dikiş 
i.J.-tısadi zorluklar içlnda knrraıu- ımkbıaeriııde ücretlf' fnldr ka
yol' ve yepyeni hn.ya.t şart '\'e dmJan çalı~tırsın \C bilhassa bu
ırechuriyetleri ortasında kalıyor. rada çab,aca~-< lwhnlıı.r tercihan 

işte dünya duroınunun bu. yeni yardn:oa muhtaç n lmr aıtelerfn· 
~art ,.e mecburlyetJerl de b~k den s~ll~in. O zaman hir.r.e he· 
\atanda!'llarmuzt normal bayatm· diye l!inln tek elden organlz.e f'· 

dan sökilp ~. b~k \'8.tan dilmiş olduğu ~fn d&ha seri ,.e 
evliidmı evinden oco.ğmıbn u· daha mmtbı.zam hir şekilde ba~
~.:ı.ı:'ila~tırmıs, birçok ~ocu''ll baba· nim~ olatak, hem de askt"rlcrt· 
sma, birçok kadını kocssıııa, blJ'. mizhl ,aıdona muhtae allelerino 
çok 1UUlyı oğhına, .bl~ok genci do ba flnretlr. yanlrm f'li 01:atıl· 

foınleşine hnsrot bıralmıı...tır. mııt olacak. 
15f;e ya. hususi hayntmda, ya Yudmumnm pratik olma.smı 

di - er ka.dm \ıtblr..da,larlle birlik· t'Jtiyorsak bu "o.retle hareket e
t '\'e onlarm acısına. lsff.rak ede- delJm. Ve hediyeler &!ikerlerhnl. 
r l• bu hasretin sınsmı benliğin· ze btr an ev\'el ul&9tıktaa sonra 
ıle lıulan Tilrk kadınlan bu ır;ttn da yine ftktl oo olanlu tığlan, 
i .ırt''i te g~<ı bulunuyorlar. ıtl6lerl, yttn yumakları alsmlar \'fl 
• !:iLerllk ''aZifcsini l1lP3.D vatan- ya c10df malduelerinln batma 

c• c;la.mn17.a ~ef'kat t'Jlcrlnl uzatr g~r, cmlanı. birer hedl:ve de 
rlar. Onlara ylin örgWer \'e Pi'" kendi eUerlyfe htL7.Il'la~mıa.r. 

Muklulıır hediye etmek i9ln ı... Böyle daha doğru olur. 
li~ ntc gc~yorla.r. 1 "( 

Gaz telerde her gün okuyol'll%. _ Suat Derviş 

Otomo~ille-,·in kanafl{I 
,_ .. sn - 1 e •: ·- - maması isteniyo'f 

Nakil vasıta- 1

1

i._f ............ D .......... o.g·~-,-u---, idhalat B·~İl~ze~~i,;öı;:;~, '!! 
talarmm bwn\a)· ;oı!.&.ruıı. ~ 

larına 10 1 limited yip gtN;111~e1erini e~~!!etM 
1 

i kD '\'Uitaıan a.ra mıla o-- , 

para zam l Değil mi? . ştrketieri !:.~n;:,:b~=~ :1:;ı~ 
Şehir meclisi di.lnltli içlimamda 

Ilava Kurumuna 
yardım için teklif edildi 

: ı -s j Blmklettn bu flltlr~ lntıba" ~ i Acaba mesai 1 Ve~ilen ~arar üzerine- mfll'ii ıfü~ünülebUirst' do ot rl• 

u.u· ·, 1 getirebilecekleri delilen tee11
..-I

• -'·- .,._. taafıyelerınc ba§iandı ,.e ka.myonlaıın bunu ııdıl ~~111 
Var Dil ıtııaıtt birliklerinin kuruımuı nze. le değer. · 

Şchır me"hııı dün öğleden ııonra top· ı· 1 rine kendiliklerinden lA~cdllml§ olan 1 Bizce bu haber doğrnJsa ~ 
lanmış.rr. h.1;1 devrcaının ikinci içU· Son günlerde İ tanbul sehrinln lUıalA.t llnııted ılrkcUcruıin taaflyele· ye ist:uıbul ,·ollarmı gl"ni"' ,srı...:;. 
maını tc,~.!I eden bu toplanuda hava en mUhlm mcselclcrinucn birini rine bql&nmJ§lır. Bu llmitca ,,ırkeUer demektir. Yalıut ,1s o1~"''r 
kurumunun b1r teklifi ol:unmu:;tur. tranın.y bnhranr U.~kil etmekte. den ilk olarak de ı 11.mited tutı h ka.natlı farzediyor 

~ dir. Yedek malzemenin hit.nı ı r ye a· 1 • • llliit Varidatını arturmalt içln yeni gelir line girml§ ve taıı!t~·c memurları t&· Yollann genl.5 0~1adığt, tf 
membaları te l>lt eden kuı'Uın; vapur, ,-e t:&.mlrlerin yapılamnnıaıımdan 1 yın olunmU§tur. Diğer Jlmitedler de, madlyen geıılBJettıınek :t.~!ı~ı 
tramvay, ve tünel bilet ücretlerine 10 dolayı franl\'ay araba lan ~olt a· ı heyeti umuınlyeleıin verdiği talifiye nln dcvrun Phnt'! ivJ" ~nııf. eti• 
para zam yapıımaıı:nı bu tckllf ile şe· zalou, olduğundan blr müddet· ı kararlan mucloince taafıye olunacak· ğuna göre kanatl~ farz~ill"~ J 
hır meclisinden tstcml§tir. tenoorl a.kMm \'e sabııhlan gorUJ. lır. Bunlar manifatura limited, i:UVal de karar k.dmak liızm. ıg~~.1rı 

----o--- ve J<anaviı:e liu.ıted, çay -.·e kahu ıı· • r s~ınm s ı~. r-Jı' mekte olan trann·a)' ıbırhğı m· ı vet hl kı t tine ~ 

2 5 ·1 l d h eli ~ehrln her famfmtia 1\e @nlln miteddir. Domlr limitedin kurulu~u sak bunu dognı say:ıblurfı. ff 
) mı yon ÇUVD. a 8. 1 hrır ıı;~tinde m~nmt hu Unı:ul{ta.• ı resmiyet keııbttmedjğt lçin bu liml· bu enılr knn&f!!llZUmn da tt9111 !( 

alındı dır. Tram,·aya lıln<"bilm<".,; bir ! ted t&sfiy 1 da d rtak hatJan üzerfnılf'fl ~r<;mcnıcJ('rl 
ı sans mesel~t haline gclclH!:indcn ı 

1 
e 0 ~~~ n

1
movcu u 0 

• kaııatlanmalannı 1·-p J+jrfl'leı ~ Hlndisto.nanı1 satın alınan ve bir a · ~ v an arumra ........... m o unmu§tur. ..... ""' §isllV 
ya k&4ar memlckctlııUze gelecek olo.n İYl'l~nlar !'timdlye kadar t'IC'hriml:ı· Diğer tarllfta.n U ·~kiü l • t"tubot belediyesi, ,ut. )il 
2 milyon cuvııldrın b:ı§ka Port . Salt· ile görülmemls dereoede çoğal. : ti leriD k c;retö'"u lerit to.ıı l'Chrf sak.inlerinden ne i..~yor, 

mı.o;iır. ı ye eonuna a ar nı re çok balıatlmh ne~ . 
te stok bulunan 2,!i r.ıılyon çuval ve ı rr b h f kısa. olan bu lmıltc~ere orlak olan J. 
100 bln metro kadar kanaviçe aıatm ı ~ rnnwa~· tı 13nmın r.n enn j tt t y1 b b 1 ~ 
almm13tır. ı \~ tlü~itnd!.ırüı-U tnrııfı lt!ldmlar caro ve an.na er s. mın zarar ger ~ 

, c k?zlarnnl7.ın tronwaylara bl-ı memeleri lçln §irltoUerc koyduklan 1 
ın<'memelcrifür. Sabah \'BDfe \e ııermayeııln kendilerine iadeııine mü· Sanayı· tetkı"k 

;f ürkiye - lsveç - Fin 
~ 18.ndiya ticaret 

temaalan 
'rllrkiyc • İsveç • l<"tnl&nıliya aruın· 

da Uç taratıt ticari t.ema.~ıar- yapıldı· ı 
tı haber alınmııtır. Anla,ema yapılır· 
aa, İl5\'CÇ bizden alscn&"l olan 3 milyon 

1 
Uranın iı.t rrulyoounu l ... inlAndiya he· 1 
eabma geçirecektir. Bugün F'inlAndiya 
bize 300 bin lira kat'l!lr borçludur. 

Boşanma 
kola.ylaştır ıh yor 
Adliye Vekaleti bir 

?~ leanunprojesi 
·.. hazırlıyacak 

'.Adliye Veklleti. bopnına dava
larmda esaslı tadilat yapan bir 
kanun projesi ha.zlrlımıak!a meş
guld\lr. Bu •retle medent kanun· 

•mekteplerine t;"iden, Rk"'am ışıe- ıaade et.mlıtlr. Ynlnn:; kcndllcrinden 
ı rinden ,.e mekteplerinden ı;:ıkıın buna mukabil bir 11enet alınUU§ "e h 
.. kBdm ve Jnzlanmn: böyl~ bir ka• taatiye bu eau ÜT.(!r.ne yfitlirUlmeğe ayeti kadrosu 

labahlm i~e gtremedlldcrlnden ba.tlamıgtrr. L!mlledlerin menkul ve 

~k mun.yo11an yaya ytirilmrk gayrimenkulleri 1ae tamamen yerltU'l· takvı·ye edı·ıı·yor 
llK'Cbarlyetlndtı kalmaJ.rtadır. o. ncı kaim olmuo bulunan lt.hala.t blıllk· 

t.edcnberl btsnbnl şcltri ldn bir !erine tnUkal etmlfUr. Limitedlerin İktlaat Vek~leU, büyük ,:ı~ 
şikayet; oıenuu fe!'IJ.11 f'<kn h- ortaklan aynı bu defa birliklere du· davaamda çok mtihlm bir rol • df. 

tanbul tram\·ayları hıı gllıı eski· huliye olarak bir mlktar verml.fler ve bulunaıı aııayt tetkik heyeti J<8 tt 
ıııinl ~ aratan misli görülmc•m!s ı yapbklan if Uı:ertndcn birliğe yüzde 8Ullu takviye etmeğe ltarar· vers11~tt' 
birer ı,kt'Dce makinesi hnline yanm vermeğl ta.ıı.hhUt etmiglerdlr. S&nayt tetkik heyeti, vazırutnl b cı 

1 ~ehniştir. ; ,umuıue yapabilmesi için rııeıı_911 

ı Şu vazlytttn hu..,ulüne sebep! Türk-Alman ve makine mühendisleri ile t.a'1<~ 1~ 

ı
ı olarak gö10t.crH~ y~dek Jtıı.rç:ıla· ı· dllecektir. 

rm nok-.&nlığınd • hnnu 'akit ,.e 

1 
umanıy1c du .. ünurı te~artkl ça. : anlaşması B. M. llecu ... d• 
relerine UH'SSül t"tıııemenin mf!!I· i 
aiti \'e~·· me!i'Ulleri ~·ok rnmhır':' t Almanlar tütün ve - laclmeaıer• J Yu-5& b~.nlal' arn~tırılmış mrclır~ j 

! diye dü~nttyonıı. I kuru yemi§ alıyorlar Aza ıeçlldl ııııv 
i Doğru değil mi? : Bir mUddet evvel Almanya ile A.DDn. • (AA) - BUy\llC ~ 
ı . ı aramızda iınzal:ı.naıı 21 5 milyon Kec1ial bugün Refet C&rutezlı:ı tiJı' 
~ ....... ,,,,' """"""""""""'" ....... :!liralık ticaret anlB.{im~ ta.tbl. lıtmda toplaııarak eıı.cUmeııler iJI 

• 1 kma geçilmi~ vo ilk iş olarak Al· b&bm yapllllfbr.: oı6 
manla.r lzmir ve havallııi malla - Meclla gelecek lçthnamı öntlll'I 

· da yapilma& dilştinillen değişi.itlik Yeniaen 2 
bin lirahk 
sığınaJ{ 

yapıhyor 

Q nndan yarım :milyon liralık tütün ki puarte8l gtınU yapacaktır. ıfld'' 
mUbayaa. etmeğe ~er."!r. 1 EDct1meD1er lntlhab&tmm ~-ap tcıl uul kanunlarmda ya ptlarak vücu • 

da ,etirilecektir. 

. Yazan: :J<adi.ccaff,- :J<a/1ı, 
Ş.lmdlye kadar sulh teşebbüsleri 

evveli. sulh mahkemeleri nezdinde 
yspılıyor, bu bal tein c:ok uzaına
amı, tara!larm ııkmU ve 1.arara 
uğrama&nı mucip oluyordu. Yeni 
projeyle sulh teşebbUsü istenildi
ği takdirde dofrudan doğn.ıya ıur 
liye malıkemelerlndo yaptla.cak ,.e 

C'l"V"P beklemeden, hizmetçiye, 

l; ' getlrmesini emretti. LD.kln 
H., ı Mu:rnt da, bUtUn Da.ğısta.nlı. 
l:..r iL~ knhveyi keyif veren biri< .. 
kı • ı~ordu; bir otu.ru6ta ymni, o. 
t z hnrdak çay içtiği hıılde knhve. 

i n'?zına alınış değildi. 
Bununln beraber Hncı Murat bu 

ik .. mdan dolayı Prensese rus..,. o. 
a ak te11ekkür etU: lakin tatarcayı 
ıyi Dilmckl.e beraber rusçnsı kuv. 
\' tli değildi; ancak pek ba~t il--
lıyac:larmı, anlatabiliyordu. Bunun 
için PrE'nsesl<-, tercüman vasıtnsi. 
le konuı~uyordu. Prenses ona nısça 
bazı sözler söylerken dikkatle din. 
hyor; anUı.mamış olmakla beraber 
bu sözlerin hoş fjeyler olduğunu se. 
:rjyor; glilUmsiyordu. Yirtıcı ve 
korkunç bir adam olarak tamt..ılan, 
öyle tahayyül edilen dağlmm bu 
taUı gülllm.seylşlcri Prenses Mar. 
.} anm pek hoşuna gidiyordu. 

Prens s Marya ona köyünü, evi
~ı. çocuklarını, lıeyccanh macera· 
1 rını soruyor; ccvıı.plın da me· 
ı .i ve heyecanla dinliyordu. Böj-

e yarım sa:ıt, bir S.'Ul.t, bir bu

c k 'lat g çtiği halde farkına 'n· 
r mamI§lr. 

H cı Murat, çocuklarmdnn nb
dıldiği zaman kucağındaki ' u -
k Bolgayı: daha derin ve göze 

c: rp n bir şefkatle kucaklıyor, 

< cıuyorclu. 
Bu sırada birdcnbırc kapı nçıl

d•. prens Voroneof göründü. Hacı 
?- uradm gUlüın.seyen yUzU o anda 
.} alçm bir kayalık hıı.lini almış, 

r Uh"ll dizlerinden indirerek he· 
m n ayağa. kalkır~tı. Prcncı V 0-

1 onsof gerek onu, gerek kammı 
"o çocuğunu sen bulduğuna se
\ nmiş, o da gUllinınenili tl. HaCl 
Murnt onun oturmru:nu bckleme
d n koltuğa tekrar yerleı;ll, kal· 

p::ı.Zm.1 kulaklarına doğru bastırdı. 

.Ancnk o znmnn Bolr,anm kams.ya 
k ~ı olan bUyU.k allıkasmı tam 
~ <>na.sile sezdi; onun bu hislerine 

, vr.p verme]> için adetA ihtiyaç 

duydu; oraya geldiğinden.beri ya 
iklnci yahut üçUncU defa olarak, 
bir an göz.lerinl genç kadmm göz
lerine kaldırdı ve S()rdu: 

- Acaba Ruslarda ev sahibine her türlil muamelenin en ktfla blr 
zamanda. ikmaline çahşıla.caktrr. 

bir hediye vermek fıdeti var mı- Alakadarlar, bu takdirde dalına 
dır? zorluğu ileri sllrUlen bo§anma d<ı.· 

Çocuk yeniden kamaya el atr..r- valarmm çok kolnylaşacağmı aöy
ken prenses Marya koca.!IDa. bak' 
tı. Fransızca olarak fiunlan söyle

di: 
- Ah, senin bu e§kiya. ha ı oğ· 

lun yok mu! Bak, Hacı Muradın 

kama.ama göz koydu! 

Hacı Murat küçUğün kumral ve 
dalgnlı saçlarını okşadı; sonra. ka
mayı kemerden çözerek ona uzat· 

tı: 

- Al senin olsun! .. Mademki 

o ır~ ~ar hoouna gitti! ... 

Bolga. kamayı sevinçle aldı; la
kin hicbir şey yapnuyarak babasr 
na uzattı. Prens Voronsof blr ıuı 

onun sapmı, kınrnı gözden geçir
dikten .sonra sıyırdı; ;;tize! bir çe· 
lik p:ı.rıltı ı cesur bakışları okşa· 
dı; ortasında. boydan boya bir kan 
oluğu vardı; avucunda tutularak 
bükfililnce zarif bir nıUnhn.ni çiz· 
di, brrakılmca hafif b!r vınla.mn 

çıkararak gene dimdik oldu. 

leınektedirl~r. 

lspartacla zelzele oldu 
tspcı.rtA, 8 (A.A.) - EııgUn ı:chfr 

mizde 18 Q 15 geçe ııtmall garb!den ge· 
len bir yer aarınnttaı olmu,tur. Hastır 
yoktur. 

Basra yola ihravil· 
tımıza da açıldı 
Şimdiye kadar uzak şark ınem

leketl~rinden ithalfltta bulunduğu· 
muz Bağdad • Basra yoluyla., diln 
ilk defa olarak Amerika ve Ja
onyaya ihraç mallıırmnz gönderil
miştir. 

Amerika • Yuruınistan - Türki • 
ye limanları arasında i~llycn Yu
nan vapurlarmnı !harpten sonra 
tatili faaliyet eylemeleri, Bağdat -
Basra transitinden e.zsmt ieti!ade 
imklnları aramamrıa. 8Cbep olmuı· 
tur. 

Yerli malı giymek 
- Çok gUzel bir kama, kıymet hakkında yeni bir kayıt 

biçilemez! .• 

Prens bunu eöyliycrck oğluna 

döndü: 
- Ona teşekkür et! 
Dedi; çocuk Hacı Muradm elini 

sıktı: 

- Büyüyünce bu kamayı taka. 
cağım ve sizi lılç unutmıyncağnn ! 

PreM Voroıısof karısına: 

Devlet ~eleri.Vde çalıean mus. 
tahdcmlerin yerli malt giymeleri 
mecburiyetine ait olan kanunda 
b:w değişiklikler yapılmıştır. Bu· 
na göre llizum ve zaruret halinde 
yerli olmıyan mallar da istimal e
dile ~ecektlr. 

~elediyeye garip bir 
müracaat - Bu hedly~i karşılıksız bı • 

nı.kmamab, acaba. ne yapsak? 

Diyordu. Belediye reia muavini L\itfi 
Aksoy'un yanma, dün akfam pej

Prenses hiçbır fikir veremeyin - mürde kıyafetli bir e..dam gelmifi, 
ca tercümana emretti: fakir olduğunu 68yliyerek iane 

- Hacı Murada sor bakalım yoluyla lneboluya gönderilmesini 
. ' istemiştir. üzerinde ynpı!ıın ra 

ken~ine na.sıl bir hediye takdim 1 mada. 53,5 Ura bulunm~, ııaram 
edebiliriz?, le bilet almarak memleketine gö. 

(Devamı var) derilmi§tiır 

Bunlardan bazıları 
ileride tünel halinde 

kullanılacak 

Tütünler limıuumrzda bekliyen l!DI mOtealdp blltUn encume~ 
Salzburg vapuruyla. ve Tuna yolu laııarak re1ıı ve mubatA muh 
ile Alınanyaya götUrlllecekür. Al- l le Jr&Uplertnl Hçmiflerdl-. 
manlar aynca memleketimizden 1 
mUhlm miktarda kuru yemiş de a. Muğlada aıker 
lacaklardır. 1 il l • d·_.. 

Bu maksatla Ankarava gı"den a e erıne yar ıa•· 1~• • a~~-
Alman ticaret heyeti temruılarma Mufla, B (A.A.) - Asker pıı-' 
devam etmektedir. den muhtaç olanlar için )·ardı~ 

bqlaıunııtır. Her aileye, nU{US ıaı- o 
bet TII 11 )'&IJDdan kUçUk oıan 

italya kralının doğUm ayda iki buçuk lira verlıme~ 
yıldönümü için 1 

Seferbe:llk mUdUrlUğiı §Chrlmlzde • v A K 1 
umumi Siper \'C tıııtınnk yap1lmas1 i• meraSlJn • 
çln bcleıliycd ıı 200 bin liralık tnhsl· 
sat istenılgtlr. Bucuııla bir kısım pa OnUmüzdelti ptıır_rtesl gilnll, t· 

tnlya kralı Viktor Emnnuelln do· G • 
ı;if korunma cldplcrlnln t'kıılkllltlcrl ğ gü u 'd w d B wl az et B s 1 Jdt'-• • um n o. ugun an ı:>yog un· 
de tamamlMacakur. Bu ekip.er için d~' .. S t "-t •kili lnd 

a.AJ en .ruı u:ın ses e ru. 
cie 70 tulumba almını§tır. 1 h"-' #. • ı ·•- İtal b .... ,u •YJII yapı actut, ya :ı.ş .... 

E\ n~lcc yapılan Rli;"lnakl.Ara na.ve· kon" lo" '"'-·ı 1 ... ı... •ı Onuncu defa h&%11'l&d:ıf• uc-- 1' r. .,o .. u ........,. rucc o ııa a-'Gom u· t .. 
ten 400 bi~ liraya ynpılacnk !7t:"ın3k· ıeri Ka:ı:a. Ditalya.da oehrimlz ... :ti ku;>onlftrmm ne~rtne ba!'1al'll'' . .,, 
lardruı iklsı chr!.n ~Ustakbcl pUlnın:ı. İtalyan kolonisinin tPbrlkatnu kn- mustcıma tmıatıarı kaçrrm:1Y11',s. 
gtıre kazılacnlt, ilcrıde bunlardan 1.U· . bııl edecektir. .ıdt gazete.ııinı takip ediDIZ· 

_ueı halinde iatlfndc olunacaktır. ::::==================:::::====~ 

• Dün Bulgarlstandan 50 bin kllo 
mnngnl kömUrU gelmiştir. 

• Ticaret ve oanayi oda.smda dün 
bir içtima ya.pıltnı!I, ı;clen lthallt eı· 
yasının te\.-Zli i§i kcnuşutmııgtur. 
. • Kadtrgada oturan lıımet ile Rıfat 
admda H:I ıı.rka.datı. ku§ tutmak yU· 
zUnd~n kavga etml§, tıımet ı;akı ne 
Rıfıı.tı birkaç yerinden yaralamı§tn'. 

$ Mıınrlf vcltAleU mekteplere blr 
tamim göndererek dll!lplln t:ıllmatna· 
meı!lnin ıukr bir surette tatb!klnl ı.m· 
ml§tlr. 

• roı.rıuığaç mezbahruıındr. u~ 

domuzlardan, diğer kasaplık hayvan· 
lardan daha yfiksek nakliye ücreti a• 
ımması karala.,tınlmıotrr. 

• :Maltepe iB'telcslne alt 4 numaralı 
sandal meçhQl bir motör tarafmdan 
bııtınlmı§lır. Motör, kaı;mı§, ııandJıl· 

cı kurtanlmJ§tır. 

• Sı:hh&t ve 1çUınB1 Muavenet Ve· 
kA.letl mUateşarı doktor Aaun Arar, 
dllD vali L~Ui Kırdan makammda zi· 
yaret etmlt§lr. 

• ŞehJ.rcillk mUtehaasıtıı Prost, Fe· 
nerbahçenin tamimine alt pllnlan 
tamamlıyara.k belediye relaUğlne ver
ınıotır. Bu plAnlıırm tatbikine derhal 
tıqlanacaktır. 

• Tramvay idareııl, hariçten otobQıı 
etlrtmek ve ~1ektrik, tram\·ay, tUnel 
1arelerlnln tamir maara!lannın k&r§ı 
ığı olmak tızere l>Eılodiyedcn 3 milyon 
liralık ııaH\blyet istemiştir. , 

Türkiyedel<i Yunan ve Arnavutlr' 
Harp için Yunani" 

talıa gidiyor 
Vali~ Beyoğlunda Yunanlıl_ar 
la İtalyanlar arasında hadı~' 

çıkmadığını söyledi 
Şehri.mildeki Yunanlılar, ltal- V ALININ BiR ~ıtıt 

yan. Yunan harbi Uzerine ordu- Diğer ta.raftan vah ·ıu" ~ 
larmdıı. vazife almak üzere mem· dar, fran.sızca ''BeY~ oğluJ!dl 
leketlerine dönmeğe başlam.J§. tesinde yazılan ve Y rttSıtl 
lardtr. Yunanlılarla Itaıyanl:-ı a icn;~~ 

Yunan konsoloaluğu memle. 
ketimWJe askerlik çağında ba
luna.n bütün Ymwı t:ebaumı 
isim ve adreslerini kaydettirme. 
ğe davet etmi§tir. Son iki gün 
içinde 237 kişinin via muame
lesi bitirilmiştir. 

Şahrimizdeki bir kısım .Ama. 
vutlar da Yuna.nlılar lehine ibar
be iştirak için Yunanietana git. 
meğe ba3lanuşlardrr. Bmılamı 
8:rasmd4, IKrnl Z<>gonun ma.iye 
til')d&gelen bir takım zabitler de 
bulunmaktadır. 

zabıtanın mUdaha.les _ bildı 
tiren bir hAdise çık~gın~i~lt b 
ren bir haberi tekzip \ .. pJlJllı 
ıw-ctle hiç bir tevkif~t ~ .. 
olmadığını ilave etnııştır. 

Y duauna hediY , unan or buluJl 
Merkezi lBtanbUl~·-"~ 'f 

'!\irk• :Elen dostluk mıu~lc 
1lan ordusunc1a =:Z:zere 
)ere bir yardml . eeeic c 
riml?ıdeıı y~ .: .. r~1'!ur· . 
ya m~J~·~-~çına go 

Buı;laıt": ~ 
ıieriieceı'ktia 
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H A B E R - Akşam Postası 

Cebelüttarıka 
uğradıktan sonra 
Londraya döndü 

Londra 8 (A.A.) - Eden lngilte-
reye d5nmUştUr. _.....& 

••• 
Cebc1itarık, 8 (A.A.) - Ne§· 

redilen bir tebliğde liıgiltereye 
dönen B. Edenin dün Cebelita.. 
nkta.n gectiği bildirilmektedir. 

Cebelitarık makamları bugün 
öğleden sonra aşağıdaki tebliği 
neıretm · şlerdir: 

B. Ed n ı e.faka.tinde vali ge. 
neral Lidd 11 olduğu halde dün 
o ·Ieien sonra kıtaatı teftiş ey
lemiş ve bu kıta.ata cesaret ve
rıcı z r ~öylemiştir. 

• tr E ".'l, orh s~rk kuv_ 
vetl ·yaretı e~n surda gör 

r.:l . \e O belitarıkta 
C! •ı r'nc karsı a1m!.n 
· n ı-·ıhusa memnuni-

İ,.., il z tay)'Al eı~Ti 
tnpnfıno.an IJom ıdı 

ingiliz 
tayyareleri 

büyük 
taarruza 

hazırlanıyor 
Lentlra, 8 (A. r\. > - İngiliz ha

va kuvvetlerinin bUyük taarruz 
haaırlrkları kuHetle Herl~ekte -
dir. Seçilen binlerce genç şu anda 
şimdi)' e kadar görlllmf'mlı? bir viis
at ve müessirlikte talim görmek
tedir. 

Hava nezaretinin pilot talebe 
kaydı kin son yaptığı müra.oaat 
bütün İngiliz gençliği ve bilhasaa 
20 den aşağt yaştakiler al'8aıJ.\da 
mtlkemmPl bir akis yapmıştır. Tay 
yare imalatmrn gıttikçe hnılanma· 
ar dolayısiyle teknisyen, elektrik.:' 
c;i ve tel izci gibi un.surlara ihti
yaç da nrtacaktır. 

General 
Gort'un Fran

sa seferi 
hakkındaki 

BEŞrnGi K O L ı 
ait bazı noktalan size sormak iste. 
rim... Vakit hayli geç oldu ... B ·• 
mem, benimle görii~ecek vaktiniz 

l"aun: 
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- Ben bunun böyle omugunu 
zannetmek istemem? .. dedi. Fa.kat 
ırizP.ı bizzat yapacağınız tahkikata 
tamAmiyle itimat edeee#fm r.. 

- Teşekktir ederim albay! .• 
Y elnu, mtlaaade edenıenis, falMlS 
Ponoviçtrr bombala.nmuı ~ tre~ 

var mı? .. 

Albay bürosunun üzerindeki pu. 
ro kutusundan iki sigara çıkararak 

birini bana uzattı: 
- Hayhay.. Dostum, dedi, bil. 

hassa g3niimeliyız! .. Çünkü hliö. 
senin ehemmiyetini bizzat siz de 
gördünüı:!.. Burnumuzun dibinde 
bu kadar bil) ilk i ler çevrllmE'ııne 
her halde sız de benim kadar hay. 
ret ve hiddet etmişsinizdir! .. 1kimiz 
de bciyle bir felaketten kendimizi 
aynı derecede mesul hissediyoruz, 
eüpbt>slz! ••• 

- Demek oluyor ki, muhterem 
albay, siz bu işleri genii w teıfki
lltnı idare ettiğine tamamiyle ,ka.· 

naat geUrmi.., bulunuyorsunuz, 
öyle mi? .. 

- Tamamiyle, az;z dostum!.. 
- Bu teşkilatı pek ftlmullll 

mil gorüyorsunuz? 

- Son dt"rN"e. Zim memleket 
içinde esaslı teşkılat olmadıkça 

biribiri peşine bu kabil işlerin bu 

tadar ~ " lnmda yapı,. 
~ takdir edeninl&t, 

Erdün emiri 
Mısarda 

Arap memleketleri 
'hirliği mevzuubahs 

oluyor 

Kahire, 8 ( A.A.) - Al - A:h
ram gazetesıne göıe, Arap mah
filleri bugünkü vahim hadisele.. 
ri karşılamak üı.eı e yakın şark 
ta.ki Arap menılekctlerı arasın
da bir birlik proje-sini münaka
şa ve tetkik etmektedirler. 

Gazetenin öğrendiğine göre, 
ilk göri" meler neticelen ·nce Mı. 
sır hükumeti Suriye, Filistin, 
Irak ve lbnissuud An.bistanını 
ihtiva edecek olan bu birliğe 
iltihaka davet edilecektir. Afga
nistan ile hanm da iltihakları 
mümkün görülmektedir. 

Erdün Erniri Abdullahın ha. 
len Mısıra ) aptığı ~iyaret Ka. 
hirede ıbu şayialar bahsinde cok 
büylik bir alaka uyandımuştır. 

ÇemltePl•JD atır 
llaata 

- Hakkınız var, muhler<>m aı· 

bay! .. 'Maalesef bu teşkilatın ma
hiyetini henüz tamamiyle kavrı -
yabilmiı; dr~il"z! .. 

- Evı>t. maalesef! .. 
Albay Snmeroviç tekrar odanın 

içinde, pw"OSunu gayet aabt ne -
feslerle çekerek, asabi aubt do • 
1 acımağn b"!}lamı tı. Sonra birden
bire durdu: 

- Ben bu teı:ıkilitın gayet et
raflı olduğunda, kat'iyyen şiiphe 

etmıyorum, aziz dostum!.. dedi. 
Görmediniz mi? Dim.ilrovjç köylil
leri arasındaki propagandayı! .. 
Kö\' papasmm olümU hô.disesln · 
den biliati'ade kö IUleıi hep bil -
kümet aleyhıne şiddetle ve sıste
malik bir surette tahrik etmek -
leler: .. Bilhassa Dimitroviç gibi 
\'a•"n uğrunda kahramanlıklariy • 
le Uı.nmmtc; bir köyde bu propa -
ganda bu derece şfimullü ve ge -
niş bir şcllilde yapılıraa, artık ö
bür tarafı dtiflinün! .. Demek ki 
köy!C'ri hllkfımet 8le) hinde tahrik 
etmek, köylüyle bUk6metin araar 
nr mUth!ş surette açmak için 1519-
teınle ça.b§tlıyor! .. 

İl&e; ~j&ım.oovigin bu .. 

3 

Evliya Çelebinin Sergüzeştlerinden 

Karadenizde müthiş bir trrtma ... 
Bir tahta parçası üzeffnde üç 

gün üç 1JR8 ... ! 
O NYF.Dt. •et asır ortarunda ya· 

şaıuış bilyük TUrıı: seyyah \'C muh r 
rırı E" lı~ 11 Çel cin, bu tlıyl r UrperUd 
macerasını, on cılllık muazzam hatıra· 
lıırının ik ncı cildind anlatır: . 

·• ... hicn 1050 d , .A7. k s f rl do· 
ntişünde, Kırun 

da Balıklava ka· 
le~ınde Reiıi Uca
lı Safer'in ~em!· 

\azan: 

A. 11. :.Koça l ııl k . 
l sıp can pazanna 

leri beni tepeden tırnağa kadar 
ürpertti. Zira birdenbire girdiği -
.miz günlerin muazzam vahameti 

gözlerimin önünde belirivermiş • 

ti. 
Hükümet başımızın uc-.wd& da -

ima Demoklesin kılıcı gibi aifıA 
duran büyük bir devletin dD:;ı.~ 
~yen gayet ~ ~ 
lan lrarşmmda, dahlH ve 
nekndar hataya düşmüş ollir88. 
olsun, memleketin içinde yekpate 
bir birlik k\lrmak ve yaratmak i
çin var kuvvetiyle ça.lı§ııı8)Dt&yd.L 

Sovyet Rwıya ve Almanya gibi 
iki ayn rejim ve iki ayn dilnya 
teşkil eden iki büyük devlet ara· 
smda sıkışmış olan Polonya, bu 
iki büyüt( tazyikin altında emme
mek için her şeyden evvel yek -
par<' bir birlik halinde olm&k la
zımdı. DÜ§man böyle bir t~ 
la eğer bu birliği tahrip e~ 
hedef olarak hakikaten almış bu • 
lunuyor.sa, mmıleketin can dama
rına bir darbe vurulmakta o1du -
ğuna şüphe edilemezdi. 

B lhnssa köylilyi.i hükumet a

leyhine çevirmek, cinnekte oldr 
fmnuz günlerde, Polonya igin ha-

1 nkdaha 

t,kiki bir felaket teşkil edebilirdi. 
Zira, Polonya, esasen blr JdSylti 
memleketi değil midir? 

BeıWn son derece ciddi ve va • 
him bir şekilde düşünmekte oldu
ğumu ·görerek acı bir sükut için· 

de ttkrar odanm ic;inde sinirli si· 
nlrli dolruımağa b&Jılıyan albay Sa· 
meroviçe dedim ki: 

- Muhterem Sameroviı; ! Be -
nim herlıaııgi bir dftşman tanıf1n· 
dan memleketin içinde bu kadar 
şümuJJil bir teşkıliı.l viıcuda geti· 

bileceğini aklım almıyor! ı.~a • 
t, bu papas Popoviç hidlaeal, e
r g5ründüğil gibi, böyle geni§ 

ve bilyiik bir t~~.kilatm eseriyse 

b6iün mücadelemizi bu noktaya 
tevcih etmemiz lUmıgelecegıne 

Pııhe ~ok! Rica ederim, albay Sa' 
merovic, meyus olmıyahm ! Fakat, 
Miden şunu sormak is'b!rim, mü • 
saadenizle... Siz bu Popoviç hlcli • 
sesini tamamil le hal ve izah ed~ 
tilldiniz mi albay' 

Albal Samero\iç durup dalgm 
ve kederll söZJerle yllzUme .lıüa · 
n.k: 
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italyada harp 

istikrazı yapılıyo~ 

P..oma, 9 (A. A.) - Hükumet 
bu ay !.;inde harp istikraz ta:wil
lcri çık:ı:acaktır. 

G.allabat nash 
zaptedildi 

) 

Lnndra, S (A.A.) - Suı:1:1n cepbe
~lnde Gs.llabatm t.ıgil!.zltr U.ra!mda.'l 
raptı hakkm<la ru tatciLH ve:.ımek· 

'eır: 
EÜ hud~t J..ıı.r:ıholu:ıda lta:yan su· 

c.~ y:i:ını::ı lrn!lla.ndesında yerll:.eden 
mUteşekkll ı...-uvvetll kıtal'lı' b·ılun· 
makta lıii. lıı"J,z!erln bıı ışgal hare· 
ket!ne Hind kıUılarının ı~tırJ.k etmı, 
olması Londrnda bilyükU bır mcm::ıu
ıılyolle kaydcdJlmekte:Ur. 

General Antoneskonun 
Roma seyahati 

Bllkrt!t 9 (A.A.J - Ha\•ruı nıuh:ıbi · 
rıne göre ;•neral Anton!'.!lko ı:;ılı ı;-U· 
nU Romayıı. hareket edecel<tlr. 

Tramvaylarda 
Univerıite talebesine 

kolaylık 
la~bul Onl\"ersit~. vua.lr )1lksek 

mektep talebeleri, tramvaylarda, hD· 
\1yet vnraknlarmı ibraz etmek sureti· 
le d• tenzflAtla bilet alabileceklerdir. 

---<0---

19 §oför ve 7 biletçi 
cezalandırıldı 

Emniyet altmcı ~ube memurln.rt 
dUn tr&mvaylar yUrürke:n aUa).,p bt· 
nen ~ lclıi ha.kkmda para ceZtUU kes· 
miller, belediye n.l;a.mlarıl'la. muhali! 
harekette bulunan 19 ıotör 11• !azla 
yolcu alan T otobUs biletçi.'!lnl de ce
za.ya ça.rptırmı~lardrr. 

.Ayne& KUç!lkpazardaki fırınlar 

kontrol edll.ml,,, bunl&rdllI1 .Uehmet E· 
minin fırmında 303 kilQ ekaik e:mıek 
bulunarak mtlsadere olunmuı, sahibi 

cczalAndirı:lmltt.Ir. 

POUST,.E: 

Kıskançlık yüzünden 
katil oldu 

İbrahim oğlu Behçet adında btrls1, 
fltı be§ g1ln adar evvel, &ı.l&tta, İamA 
il adınd'a'l<I bir arka.dıı.ıı ile ka)\ançlık 
y<lzünden ka,vp. J.tmif ve 1mıail. bı· 
c;;ağuıı c;ekerek Beh~U karnmd.an ya· 
ralam11tı. 

Bafmıaklan dı.fln !ırla:ruı bir hal· 
de Balat ~ı:use\1 huta..."le~ne kaldm· 
lıı.n, Behçet, dün ölnıüıtur. 

Bu suretlıı carlh iken, kotil \•azlye· 
tine s-~ı:en l.small yalrala:ımışttr. Bu· 
gü!1 adllyeye \'erileeektir. 

txt KA \'GA \"C 1ıU Y.\BALI 

Eyüpte C4mllkeblr rnahnllesinde '1 
nuına.rada otur:uı Dlı:n.lt:-i otu Fi!ip, 
d\l.n .. eblebicller çar11smdan geçf'r;cen, 
Rıdvan nd.ınds. birisi Uc çarpışmış, 

b~un Uzerine Rıdvan Flllpln UzerL'lıı 
aW1l1lJtır. 
Rıdvan altma aldJtt Filipl blr hayli 

d,.dflkten aonra eline geçirdiği bir 
t.&§1& d& bafmı yarmııtrr. 

P"lllp kanlar içinde kalmış, etraftan 
yetl§enler Rıd\•anı yakalamı§lardır. 

Bundan ba.şka Hıuık6yde oturan 
ŞUkrlye ''" Şefika ıı.dl:\nnda iki krz 
k&rdeı rle komşularından M:ırika ile 
kavga etmişler, kadmın sac;larmı yol· 
dukt.&n b~ka ta:ıa. da bafmda."l yara· 
lamııtardır. 

aa.nlayım ! .. diye can havliyle .arılıp 
bindim. Sa.nd&l ark.adaş!Arımdıın hiç 
ha berlm yok. Onlar kaybolmuştu. 

:Ru hal ile, dalgalara bata ı;ık~ ııo

ğukt.an ~itrerken gel'! tarafrmdan, 
deryadan bir feryattır koptu. ,Geriye 
baktım. Bl."ldlğtm tahta Uı:crlne iki 
gUrcü gu!A.nıı, iki çerkes bakiresi, bir 
Rll.9 guıa.mı yapışıp yarasa ku...-u "1bt 
sanlm~lar .. "Bunlar benim bindiğim 

J,.ahtaya ağ"ırlık olup boğıılmama sc· 
beb olurlar .. Ah! hallın neye \ara· 
cck? .. diye aklım perişan old-.ı: 

"Bunla.n ne yap.'!a::n da bu tahta par
çası b3.n:ı kalsa!? .. dıye dU::UnUrken 
tahtanm yanı ~ındıın bir s:ı Yarıll 
kabalc J;ibl yüzerek gidiyordu. Hemen 
Rus gulamı yUzerek Ya.ı-i:ln Uurine 
bineyim !lkrlle atıldı. B:çare blnemi· 

Gafil avlan-
. : ~. .~. ·:: ' .. : • - ;. .. • ~ .. ,: ' ., ~, ' • : i ' •• . • : .. · ~ ; ~· . ~ :. . . ' -
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k 
. . Yunan-ltalyan lr arbl 

mama ıçın... . 
(Ba., tarafı 1 ınciılc) 

Sovyctler seferber ve 
hazır olarak 
bekliyecekler 

IJO F.SfR DAllA 
Atin:ı., 9 (A. A.) - Rc.mıi Yu

nan tebliğine göre Yunan kıtaatı 
dü::ıkti harekat cs.'la.srnda ttalyıın· 
lardan 150 e~ir, 7 mitralyöz ve 

~fo~ko,·:ı, ~ (A. A.> - Rörter: mühimmat alm~brdır. 
Diln inkılibın 23 Unci.l )ıldönü- otıs Gl':CP.:Kt \"C~·As 

mU müM.sıohetiyle kızıl m1>yrla..'1.dn TBBl.tGt 
bliyük mera.11im ) apılmıştır. MUd:ı- 1 Atln:ı, !} (A • • \.) - Dün gece 
faa komiseri mnre~l Timoçcnko, Yunan kumandr.nlığı tarafından 
hir nutuk irat e:lcrk Stalinin ii.- n~redilC'n teblirre göre bütün cep
ki!A.ne ıı.i)"llS"tin'iC'n sitayi5ll> bah· hede şiddetli topçu ateşi devam 
setmiştir. Mareş:ıl, kızılordunun ed'yor. ltalya.n:ann yaptıktan bU
mukaddcs v1L1jfesini ifaya her z:ı- tün me\'·z~i tMrruz1ar. Yunanlılar 
:nan amfide bulunduğunu kaydet - tarafından pliskürtülmUştUr. 
tikten sonra, ge:-gin \'e muhtı>lif KORFU G.EST. BOMUı\L \!\"Dl 
sürpriz1erle dolu olan beynelrr.llP.l Atlna, 9 (.\ • i\.) - İtalyan 
va::iyette nzami derccedP müte· tavvareleri dün Korfu'yu oomba
yakkı:: b•ılunmak ,.e ecnebi düş - l::ı.~lardır. Bir ltnlynn t.ayynrcsi 
r.ı.:ı.nlar:n ibdn..'I €'decckleri hiı;b:r düşürülmüştür. 
bAdisenln ve mUrac:ıat edecck:c;;i A \'WXY.\ y A ımş TOX 
hiçbir hilenln gn riJ avlıya.'llama.cıı j- ı J!O'ICA 
<;1n tehlike ,.e bir aıık~rl ta~rruz Atin·'-, !l (ı\. A.) _ Avlonya· 
karşrı1mda lıUtün dE'\'let..in !!efer • daki 1tah"an ilssiilh!\rckc:ıı.inc ya -
her ve haı:rr bulundurulması L\ - p:l~n ha~.'\ t.aan-u:ıı esnıı.sıntla 5 
::nngeldiPı:i ııöylemlştir. ' ton bömbıı. at.ılmıı:tır. J.luazz:ım 
· hasarat ika edilmiştir. 

liltlerın nutku J~Stn K\I'JLI:Lı:r.t 
,\1ina !l (A. A.) - Çok m·k-

(Bu tarnrı ı incide) farda l~lyan esırl Selaniğe gel-
m2ğlubiyetin ;!lbnbmı uzun U7.3. me~e deva:n :di)or. . . 
dıva tahlil ettikten sonra ken- 'ı tT.\T,\ A;ı>; ırnıu.\;ı>;J>.\:\l 
disi iktidar mcvkiine geldiği va. L>1:(,l~TlR1LMi~ 
kit Fransa, Ingiltcrc ve Italya .\Unıı, ~ (.\,,\.) - Muhnrcl?e 
ile bir anlaşma yapmak istedi- bölgeterirdcn buraya gelen ~alu
ğini ve bu üç memleketten yal. mata göre. Yunan .. k~\'\'e!.lerı c~p
nu: mu.aolinJ'nin yüksek dchr.si- henin. Pi~dııs ,.e. c:'~rı_ce bolgcler~n· 
le idare edilmekte olan ıtalyanın deki ılerı mevı:ılcrını ıslah etmış
ken.di teklifini kabul ettiği hal. le~ir. Bu ~l~c1erde 1Y~n~nl.ı\arı~ de diğerlerinin reddettiğini söy- h~11f me,:::ıı ılerlemc.erı l.aydc 
lemi~. l~iltereye yapt1ğı silah. 1 dılmckte.dır. .. . 

ı 't klT · 1 ·u t 1 Aynı ::aınan<la butlin cephede 
sız anma e ı ının ngı ere_ n- topçu <llicllosıı dı;ı,·am C'tınekledir. 
;afmdan kabul . olun~ad:gına Atinaya gelen ve henüz: tcey~ Ut 
ışaret ~?rek 11:bıltere 'e Fran. etmiycn h:m !iayinlara göre. Ar
sanın mutemadı?en_ har~ ha- navutluktaki ltalyan kumandam 
z~;lan?ıkla:,ııu ıddıa et.mı.~ ."~ geri a.lınarnk yerine genci kurm:ıy 
sozlerıne §Oyle devam ctmıtıtır · ba.~kanı m:ı.reşal E1doglio t:ıyin c-

''- O vakit mesele harpten dilmiştir. 
içtinap etmek değil bu h:ı.;:bi Atinadaki Amer:kan :mnhfillc • 
bir, iki veya üç SCI!ı'.! tehir etmek rinde ısrarla dönr>n haberler Ar -
gibi bir şekil alm~ bulunuyor. navutlukta ml1,külat.tan ··c gale
du, !ngilU!renin lrnrp istediğini yandım b:ı.hsetmektr<lir. ·
anladığım vakit bu harbin be- 1 A~·nı mahfiller<? gelen dı.gc? I!a
nim z.a.manmıda olmasın.t arzu bcrlere göre de. İtalyan 51\'ll ı u
ettim. Çünkü ben yaln~ Alman. ' nan halkına kar~ı tanrrl'zllln dc
yanm onluca yüzlerce seneden vam için dnhıı ~u\'vet~i :.e daha. 
beri yetiştirememiş olduğu de- gcrl tay.yare tcı;ıekıcUllcrı gondcr -
recede me.şaka mütehammil mr>ktedır. ' 
bir devlet ada.mmdnn ibaret de. !'.\1111. nOYU::"C.\ lTAI.l"A"S 

ğilim. Aynı zamanda Almanya- T.\Zl'1Ii:t 
nın en büyük otoritesine de sa. I..o~ıl~ 8 (A. .\.) -:- r:.e~ı:ı:i 
hip bulunuyorum.,, ma.hfıllerı Am1tvutlulct:ıkı <:orı-

H"tl bu da b" cenin henüz ltal\'nnların clınde-
1 7r, .n .n so~ra ır. sene olduğunu bildirme"lttcclirler. 

. • . ... unan arazwn< "' u ....... " • 
evvelkı vazıyetı hulasa ettıkten 1 .... . . 1 .. '·ulun""' Si" 
so?,r8: demıştır kı: minice civnnnda kUçUk b!r Yn -

Bı; .sen~ ~vvel P~!onya o~- nan ilerleyişi kaydedilmektedir. 
dan s!lınmıştır. Bugu~, o tarıh: j Son raporlara na:r.aran, ltalyan· 
ten bır sene sonra sızlcre yenı ıar, sahil cephesin:lc büyük bir 
mun.f!akryetler haber verecek 1 tazyik icra etmektedirler. 
\•aziyette !bulunuyorum. Bütün 1 l'UXA1' 'l'Em.tc:t 
_;\\Tupa kıtası y::vaş y:ıv;ı:? kcn-1 .\.tlr.:ı, 8 (A.ı\.} - Elen bnşk'u
dine gelerek m~terek auşman mandaıılığmm pe~embo akşamı 
olan lngilt.ereye karşı kendi ken. nc<1rPrlilen t 2 numaralı tebliği: 
dini seferber ediyor. Almanya 1 Bütün cephede, topçu muhnre-
bu krtaya hüriyyetini b!r k'.l.Ç ay beı;i olmu!1lur. 
içerisinde bihakkın verebilmiş- Epir cepheı;inde, düşmanın mev
tir. lngilU!renin bütün A\"rupa. ' zilenmizc ka~ı mevzii hücumlan 

· yı Balkanlaştırmak teşebbüsü t:ırdcdilmi~tir. 
akim kalmış ve k:ıt'i surette ni- j 5 6 teşrinl•ani gec('si, hir Elen 
hayetlcnmiştir. , piynrle ,.e fennt kıt~at müfreze-

Ingiliz de,·let adamları bu si,_ 3 .. t~rini!anide l~pirde c~phe
nokt:ıyı iyice başlarına yerleşti. mız onUnde topru \'e tank d~fı ba: 
rebilirler. lngilt.erc bütün Avru- ~ryalarmın mm·nffakıyctlı at~ı 
P

a'l'J k k k t k . w· ı! harf'kctten durdunılmuş olan !) 

Ş . .; d" arma anşı e me • ıs ı. <lUıımım tankını. cüretkarane bir 
ım. ı orayı ~manya ve 1.t:ılya hareket ncticceinde tahrip ctmiş-

yenı?en tanzım edecek!c.rdı: . ., tir. ' 
Hıtler, Almanyanm nılıaı za. Düşman h:ı.va ku\'Vetleri. gün· 

fere kadar h:ırbe devam ~1el'e- düz J\:orfuvu ,., memleket d:ıhi
ği~i _!'öyliye~k nutkunu bitir. lind

0

e halı 
0

J:üçiik k:ıs:ıb:ı \'C köy
mıştır. Ierı bombardıman etmiştir. Dir k:ıç 

istanbatda da 
borsa açılıyor 

Söylendiğine göre hükümet, An· 
kr'ldaki merkeı: borsası baki kal -
mak üı:ere !stanbulda da bir borsa 
a~ılmasma karar verm~tir. 

Bu husustı:ı Maliye Vekaleti lıir 
proje hazırlıynrak Millet Mecfüi
nı' tıı1'dim ı>'ml~tir. Projeye g1fre, 
İstanbul kambiyo, nukut. e:;ham 
ve ta.h\·ıllı.t bol'!a..sı ö=ıümü:::ieki 
nİ!!an ayında a~ılacaktır. 

ölü \'e yaralı \'ardır. Askeri tcsl
s:ıt:ı. hir, bir ı:arar olmnmı~lır. 

H:wa dafi batar,vnlnrımıı:, cep -
he hattında bir dUşman hombardı· 
man tayyaresini diişUrmliştiir. 

1TAI.\'AN T.P.:BJ.t(';t 
Romn, 8 (.\.A.) - lri4 numarnlı 

tebliğ: 
Eplr cephesindeki harekat de· 

vam etmektedir. Hav:ının muhalif 
olm&sına rağmen tnyyarel('rimiz 
Preııpa ~ölü ch·:ın!ldn!:.i yol!:ırla 
I\orfu k:ılesi Uzcı ine hiicuml&r 
yaor.ı.ı~lnrd,r. E·ı hr kf! ·re bir b<; 
r!Pfa tım i nbetler kaydedilmiştir, 
bütün tayyarelerimiz üslerine dön-

H t h 1 1 \J Kartalda bir ıröY11 aya pa 8 ı ıgı diğer bir 
(Ba, tarnfı 1 ncide} 1 .farklı de~lldlr. Fa.kat manş tuı!lnbmm köylfiyil vurdP 

temek için kurulan flyııt murakabe kötU vaziyeti de meydandadır. _
1 

y~ııi· 

komisyonları, kontrol teıkllo.tı ve d:ı· Şu hale göre almnbilecek tek Bu sabah, Kartala. ba~ 1 
• r fl.• 

ha bunl!l.r3 mUtenazır tedbirler hep tedbir ihtikan her ne pahasına O- köyde oturan Kenan nuzı;a d!ll· 
bu ı;aye;1 temin için lttllıaz olunmuş· tursa olsun ezmek ve hayat paha- dında biri, tarlada Mur:ı.d 3ıı. et. 
tur. !ılığını her neye mal otursa olsun dn diğer bir köylü He ka'~ ?JU· 

Fak:ı.t bu ıı.raun bir taraftan da hn· azami §ekilde hafifletmek olmalı· miş \'C tnbancasmı çekere. tur. 
yat pahalılRşmaltla devam ctmlııtır. dır. Bugünkü tedbirlerin hu mak· radr sol omuzundan vurznuş . e 

sadı tamamiylc temin edemediği y .. ralı Nrum" une lıastah:ıncsın B'Jgiln, ll.l36 cylf:lllnden C\"\•elkl zamn· u. ı 
na naz!l.ran yalnız tedarlld gilç olan meydandadır. kaldırılmış Kenan yaknlıın.'lld ,. 
lthal.\t mau<.lclerinln değil, lhrncnt ve O halde ne yapmalıdır? Şimdi- tır Yaralı~m hnyatİ tchlikC c· 
dJ.hlll istihsal ve ıst.ııl~k m:ıddclcrl· ye kadar alınan tedbirlerin el:s'.k di~ • · ~ 

lı liği vey:ı nmm sakatlığı neresin- --·----------
nln fiyatlarının \la çok y kselml.ş ve 

dedir? Bunların hangi noktalar -
her sını! halkın ı;c;lnme yUkanUn çolt dan tadili veya yeni C'saslnr vaz'ı 
nğırla.şmı, olduğu aşlkll.rdır. Buna mu lazımdır? Haber bu geni~ \'C yük· 
kabil kazanç ~c,•Jyeslnln, b!lhnss:ı bl· sek· davada n:ı<;iz bir hizmette 
rlncl p!~nda gözö:ıUndc tutulması lfl· bulunabilmek için !!Utunlnrmı bu 
zımge!Pn maa' ,.c Ucret ashııbmın lta· mevzu::ı. tnhsi.s etti. .Memleket.in en 
zanc; seviyesinde bir değişiklik yolttur. ileri gelen iktısatçılnrının, tacir • 

Du s:n:Im en geniş 1mımUc alAka!ı 
bulıınnn ue\·leU:ı bııg:.Iııl<U §Rrtlar i· 
c.;indc ve bllhassn memleketin dah:ı 

mali menfnatleri için e:ıkls!nr:len çok 
ta::la tcr!iynt ve snrfiyatt:ı. bulunnlıll· 

mesl lı\zımgelıliE;I bir l'.amo.::ıda mao.ş 
ve Ucrctlerc z:ım yapması fcdakll.rlı
ğt bcklenmcmel.dlr. Hu.!lusl müessese· 
lerdc ı;alışanl:ır içi nde vaziyet bund:ın 

!erimizin bu husustaki mUtnle:ıt:ırı 
nı sorduk. Bu arada hayat pahnlı
lığıyla mücadele işintlc en mUhlm 
rolü nlmış olan ''I<'int murak:ıbc 
komisyonu .. nun nasıl çalıştığını, 
bu çalışmanın hangi cilıctlcr<le iyi 
netice vermediğini do tetkik et -
tik. Yarmdnn itibaren Haber sil • 
tunlarında hu çok mlihim mevzaa 
ait mnlümatı bulacaksınız. 

Amerikanın Rint Milli kongresi 
İngiltereye yardımı reisi de tevkil edildi 

(ifa~ tnrafı 1 incide) Yarıla, "Ilindbtan" j (.\ • .\,) -

/\'c-ı;york, 8 ( A.A.) - Nev_ 1 Hintli Tiaimirm:ıl harp aleyhinde 
york Timesin Vaşingtondan öğ- nutuk söylediği içi:ı altı :ıy nğır 
rcndiğ'ine göre, deniz komisyo. hnpsc m:ıhkfım cdilmlatir. nu, 
nuna ait olup kulla111lmıyan 63 1 Gandi ita:ıts;zlik mücadele.sini :ı · 
ticnrct Yapurunun lngiltcrcyc c;nlı<l:ınberi mahkum olnn iiçlinc:l 
ı-atılma~ı iı:in mü1,akereler y:ı- ı Hintlidir. 
pılmaktadır. 1 . 1• • • , • _ 

Aym zamanda husu.si şahıs- _ il 1'\D STA~ ~.\ZIRI!lil~ 
lara uit 80 ilii. 100 vapurun mü- IlEYı\r\ATI 
b:ıyaaEı için de müz..ıltereler ce. J,ontlr:ı, 8 (.\. A.) - llind milli 
reyan cylcmekte<lir. kongr~i reisi Nehru'nuıı dört sc 

Resmi mahfillere gelen ha- nelik bir hapis ceza.sına r.mhküm 
berlerc nazaran lngiltcrc 120 edilmesi üzcıine dün nmm kam:ı
ticarct gemisinin Amerikada ra.•mda birçok sualler sorulmuş -
yapılması için tedbirler o.lmış • tur. 
tır. Bunlnr 25 milyon lngiliz li. Bu suallere ccv:ıp veren Hin-
rasma. çıkncaktlr. d:Stn ıı:ızırı Tmery ezcUmle şun· 

tik vapurların en lm:;a bir !arı söylemiştir: 
müddet içinde teslimi taahhüt ''- Nehru, a.'lker toplama. fş-
edilıniştir. Ilütiin program az lcrhıi ihlal edecek, muhtelif sınıf. 
bir zamar.ıda yapılacaktır. far a:-a.sında ihtilaf vlicuda getir -

nuzn:LT.1~• sozu:r:.ı mek ve efkfm umumiyeyi harbin 
Yaşington, s ı AA. ı Hınvclt devamı huımsund:ı. 1.ararlı surette 

b _,tın gn7.ctccller toplanlı.srnda do- tnhrik etmekle ı-ıuçlu olduğu sa -
ınl~tır ki: b,i,t olmuştur ... 
"- Eul'ldaı'ı Uöyıe şn ameli programı ..._-"-'------------

tesblt ettim: 
Amerikan !nbrlkıı.lnrmdnn çıkan 

mUdafal\ malzemesinin :,Uzdc ellisi 
lngtltereye ve Kan:ıd'.lyo. v rilcccktır. 
Bu malzeme ara:mıdn bUytlk bombar
dıma:ı tayyıırelerl de varı1ır ... 

YE'.'.'1 Bllt ANI..AŞ~1A 

Ncvyor.':, 8 ( 11.A.) - lngL 
liz _ Amerikan teşrikimcsaisi 
hakkında yeni bir önıek daha 
kaydedilmektedir. 

Müddciumu~i bir kaza 
geçirdi 

lstanbul mUddciumumlsl IIil:met O· 
n:ıtm, evvelki gece. e\'lr.c!e l::lr dUş·. 

mc neticesinde 33;! ay:ığı ,.c beli in· 
cinmiştlr. 

Hikmet Onat, hcme:ı Ba!:ıt Muscvl, 
hast:ıne!linc kaldırılarak tc.1avl altına 
alınmıştır. Gazetemiz nllesl, ınUddci· 

umumiye ı\cll zifl\lnr diler. 

• +pri.)i 15111 

r·t'iüessif bir irtihal 

Londradan gelen \'C Nc\·york 
Post ile Vorld Tclegraph ve di
ğer Amerika. gazeteleri tar::ıfın
dan ncşrcdilC'n tclgraflıır. Jı m~
rika. !r.gilt re ve Avustı·a lyrı. 
clcle:"leri arasında ynpıl::ın gn-
rl.i.~mclcr neticesinde Pasifik de- Şehrimizin m:ıruf un 1Ur.~:ırla. 

rından Ti'.n sincmnsı t:ıhllıi Jsmail nizinde tcşrikimerai hakkında. 
bir prensip n.nla.cıması hasıl ol_ Sckban'm kardC'ı;i ve Profesör A· 
du~unu bildirmektedir. li Esat B;rol'u:ı k:!.ymbirr.deri 

Bu te1g-raflara göre. mczkür Sckb:ın Ali m<Uıdumu Ah • 
:mla!]m:ı, müstacel hallerde der- met S~itlı3n irtihal etrniı;Ur. Cen:ı
hal kararlar verilmesini temin ;:esi ynrınki pauır glinu Fatihte 
ed~cek şekilde derpiş edilmiş. Hfniye karş:smd3 Hnydar bey 
tir. cnddC'sindcki ( 10) numnralı evin· 
Anlaşma hakkınd.ı tafsilat \"C- den saat !l.30 dıı J;alı.iınlor:ık Sirke 

rilmc:ncktc, yüksek memurlar ci v:ıpıır iskclcs'ndl'ıı husuei v:ı
bu hususta her türlii bcynnc.t - purlıı Bcykozdnki nile knbl'lstnnı· 
tan imtina etmektedirler. na defncdikcektir. 

Bugün YugosJa\f18 .. 
dan gelen yoıcuıar 

B . "nk" k . nı:ıl treni. 
ugu u ·onvnnsıyo hrırbi 

şehrimize ltnlyan • Yunan , 'r:ılt 
çılttıktan sonra, ilk dcfn °·~~ur. 
Yugoslavya yolculdrı gcUf1ll

1 ııd· 
Gelen yolcular nra.sınd:ı B.eı;;r,a· 
dan geldiğini \'C Berutn gıdc: lill 
ni söyliyen mühendis •rur~ll ıeıı 
orman fakültesi profcsörtcriJlC· 
Dr. Alcksis Şcnsin'dir. 

. 
• • '1} 

Sahte memur iki kı~l.r 
dolandırdı 

ı.10 1 

Muzaffer aJındıı. bir IJ rau:ı )11" 
ayrı ayn zarr.anlard:ı Lıımbo 'c t e
gırdıç adında ll:l lci§:yc ın:ır:ı."~ ,-o 

1 ~ı~ derek memur olduı1"unu s5) e • 
dcmlşUr ld: c:ısl 
''- Sizin nU!us kôfıdmız yok·"' 

tevkif edeceğim.,, ~ 

Hakikaten nUfus kd~ıtıa.rı f!,1('> 1~o 
I.nmbo :Muza!fr.re 100, ~r:gırdı!i ~ısı· 
llr:ı. yererek bu i~ten lmtrulmtık 
ml~lerdir. ıi-" 

DUn yakalanan 1'.fıı::a!!er, t: ..., 
>01, .. ' 

sulh cez::ı. h!l.ldmllğtncc tevı~ı.: Cll" 

tir. ./ 
--------~ 
, ..... :amm;.:~" 

BUGUN 

TAKSii~ 
Sineması 

• .. ıc."'11' 
nrıu ve ı r:ırı unıumı u ,,11. 
ikin<"i llefn ol:ı.r:ık ş:ı.rlmı ,c 1~~ 
sırın bnınım:;. facia ınlinıc• 

FATMA ROŞDİ'nin 
Ül ıı:ıdıi;"ı 

SAADE1 
YUVASI 

Ilıı fi:m faıi!C't:İ \"e Hfc!il ~ 
~rnı: ltııın h:ıyatı \'C ro~1111ıır 
~östcm1ekkılir. ŞC'h' :ını 

1 
rı· 

, C''ileri:ıi tl\!ıııi.ı iç'n ~rn~ 're 
l.m i~fol rtınrl< istiy.rnl~~ 
~mrsı ifft>t ve bır.eti ıını.lll .1• • ~I 
rtmr~i l.ilrn 1 !r grnrln lıU c· 
r:ıclC'lcıll'n sonr:ı. s:ıaıl •te rrf111 .... -ı·r " .. ı.;iylc ılr faziletin ınn,; 11 ··tlltl 

- .. ·· ı -· drn l>ll ıı11ynrn "' ı:.orıı t•ceı;ın t'C . " ~ ···C ' 
~eııç~:k bu filmi (•hemnı1 •• 

"Önn"licli:· 
... '.A),·ı~:ı li.h·c olnr:ıl• 

~10NMARTR 
l<IZLARI 

45 - 4,15 
Oyun saatleri: ıı,ırı - l , 

G 4:; Ye 9 dn • .-ııl 
~IO"COJ!>'--

B•ınıınla beraber. şurası bili - • 
n.i.Y~.r ki. nnl_a~ma 8ingapu~· Us. tr . ._.... •• --•• -1'.ll--. 
sunun Amnıka km•,•etlcrı t:ı. ,.,l!llı'lm • ~ ~ • · · ' 
rafınclan kııllnnılmasını derpiş ' 

1 kt <l 1 
e... - lll<-bir J.alır~ıııı.uım tarihine y1111lmıyon bir şeref ... 

ey eme l
1 ır. ~" 

~ - Jliı;b"r :\ lğlt!ıı fe<lal,{tı lığrıı:.ı bcm:l•mlyPn bir nt.eş.~ 

1 
-llltbir lııs.·rn l>mlretlıılıı yaratıunı~ac."lj;ı lılr tı:ırıım-

müşlcrdir. ı · 
Altı tayynreden mürekkep bir 1 T ClJ R ~ Ç ~ 

~~::t~~~~~ü~~,.~~~;~;-~ t~~: ~ G O .. N U .. L L U.. KAHRA MA11 
Iarile a\•cı tnyyarelcrinin nni mu· -ı (1 
~~=1~~~~~~rr:ısı1ı~; ~~y~-~~:k~~; ~ 
halde ciij!er ikh'i de mulıtem<?l o'n- ~ G A R Y C Q r,. P E R 
rak düşiirülmUştilr. Murctt.eb~lm r.:~ \.~ N 
hir kısmı pnrııı:ütlc ntlrımı~tır. lki ;!il'§ RAY MILLAND -ROBER'T PRESTO 

ı İngiliz ı ıilotu esir cdi:miştir. 

yerek boğuHu g-lttl. B ı Allah kerim· ~ Vö.ıwııır~r-lm1!131111i11111!11i1~~l.!IHNll!lll! 
dl r d!ye ll er llyordu k. 'rıı::ıiiJ!l!ıf.'li' IM'll!!l1JllMURlllll!'.ım.ır.nıt!!'~J~ M':l~W~l.11 

"Buralıı.rda sa.hl! mahll belli değil.. 
0 

1 
Fai<at nlha.ret ortalık açıldı. Hava ı· . Bu GÜN t Şark e~.ebiy.a!~r::r~ Romc o v~ Jülyet' i 
eınd:. Den!z yllcıtt. cun do~3U ıilı. ~- • p E Kjı Şark ulmı:ılıgının Şahescrı 

Bugün LALE Sitf EMASINDA 
- Gilııün cıı mülılnı h:'\dlse,.i: Srın 1 1,\l;ıJenlr. Jı:ı.rbi tUrl•90 

~::~:ıas:~eö;::~~u~ç~;l:uu::::ı;:: ı ı .. i LEYLAA. ., MEl['Nu~J~" 
~2.2:::::~:~·~;:::~ 1 ;~l,~~:.s::~:Lrm. ~;,ıQ•n •Musiki ve lb~tek&r: üs::?adettin K a:,~, ij ı ,::,. ~ ~~~~ ~wWz A .·:İS"!.!~~~;;;~ ~~ 
d:ı.n g3:;rnişke::ı bu ama.n.ııız dery& iç!., • lj ~ S • "' J 
de bana gene dört eıs!r tllS3ll etti k' 1 'O N 1 R Leylanın bütün.s.ıır!.olan: ı!J amrmr an aşma i.1 Zoraki haydat 
h~r b4rl bin bir kabilinden mnmtaz \'C • ' .. - ~ YiKTOR FRAl';CEN • GABY ı 
:oUıııt.ıma ıW.&m ,.e cariye1e:- i'1! .. , 1 ~ N. u R 1 D D 1 1lj. .. t' ~· lttfuzeyyen Sena7 ~ MORLAY • PİERRE R . W!U! i. 

- Ahmet Bülent KOÇU ı-Buf(hl ııeanıııar: Saat U· 2· ua. s. so ve 9 da, ııaat 11 \-e 2 E3Dal&n t.enrlltt.lıdrr. MH~m;i uaa::ma.mnm hlr h:ırlk'ıısı ... 



-.~-ı.--ı-1-.JOJ 

-r..,...~---+--ı 6 

·"'f""'~-.ı 8 

\1o:i.600 
)18.000 

~ )21.600 
,._.lıııı 25.000 

., koeınnu adet fiOO 
H " 600 

'f Milli 
l\.. ~~an: ıskender 
~' l .. 50 ... 

F. Serteııı 

'1.ı. Statıb 
~oqltı: Ulda ba~ma ge· bizi buralarda bulamıyacaktın! 

~ tehinı beyimi Ni· Me!ı d ç ş 
~~rdnnile dediğimi top 'tia b.' ızı Y~rine getırdim. Ertesi sabah erkenden kalktıl:.ır. 

\~ ~ bin müş]<ii15tla Ya,'Uz bey. M hmed• yanına al. 
~ten n ~hp getirdım. dı: 

; ~ .. ~nın mu\iaff?ki~ct 
t 'lltJ 11 ~ıtıinct•m. ~ana 

t=rrnenı·. ol a) r!ıın, 

- Şuracık!. ~ ,. k~,. <'',.. G Ftnd" 

rcrkc:tirdiı"r"•n•. < p. enı u ... k.ı or! 
Haydi yürü b~ıl,al.m., 

H A B E R. - Aksam Postru1f 

1 15.000 giyim nal pıızaı tıkla s tın ahnncaktır. !lk temL'lııtı ıı ... ı 
Tııllplerln tcminntlarlyle 15/1 tı9t0 cuma gUnU saat lJ ae Çoılı.uıı 
s:ı.tın alma komiııyonun<1 g~lmelcrı. (140 - 10564) 

ıırndrr. 

llSkel't 

1 ~~~ 

Aşıığıd:ı yar.ılı mc,·adın paznrlıltla eksiltmesi 1511 l /9~0 cumn gUnQ 
r.a l 11 de 8Ulol51unda 11 .. keı·i sntın nlmn ı~~;-piı;yonunda yaj) l"cn!.tır. 1cıllp 0 
ı.riıı belli snalta lrnınlsH'ı" ! ., .. ını.lcri (1416 - 1051:? ı 

Clnsı Mık tarı Tcmıııntı 

Bir tepeyi tırmandılar. 
Topwı başına geldikleri zaman, 

.Mehrnedin gözleri sulandı: 
- Şimdi Ayşemc ka,•uşsaydım, 

bu kadar sevinmezdim, Yavuz beyi 
Ve birdenbire atıldı, topun nam. 

!usuna sanldr .. Ağzı \e üı:;tü pa .• 
lanmış. demiri çocuk gibi öptü. 
se\·di. 

Yavuz bey bu sahneyi güçlükle 
seyredebilmişti. 

- l\fehmetcik icrtese neler yap. 
maz .. .ı. ·e!er yaratmaz .. 

Diyordu \e kendini zor tutuyor, 
du. 

Yavuz bey o sabah tnpu 1eh. 
mede teslim etti: 

- l\l~demki oııu ııı .~n ııı ~ibi. 

hatta ondan daha çok .,. >Ol'•ıü .• 
Ona iyi bakacuk~ın, :\ Iehmct ! 

Arkasına döndü .. 
üç asker çağırdı. 
- Bunlan da sana yardımcı oıa. 

rak \·eriyorum. Barutlar, gülleler. 
,·e diğer lazım olan her şey şura. 
cıkta hazırdır. Haydi. şimdi topun 
namlusunu temizle .. Kamasını tak 
,,e bir tecrübe yap! 

Mehmet soyundu, arkadasları . 
nın her birine ctyrr birer vazife ver 
di.. Topu temizlemeye ba laclı. 
Artık Mehmet de mf'mnundu .. 
Yavuz bey de mü,terıııti. 
Yavuz beyin karargfilu bu geçi. 

din arka':5ındaki kayalı'darda bulu. 
nu}ordu. Mehmet gecidi uıtmuş. 
tu. Burada hundan ~·ıra kuş bıl<' 
uraım,z, ordu bık h~cemt<zcl: 

<.n.vıdin kap.-.ı :~ıc: mcdın dm. 
de)di. 

11 

O gün top ba~mda bü}•uk b:r fa. 
aliyet vardı. Topu tf'mizlemişlcr, 

kamasını taknu,.lar '~ bır mermi 

koyarak, tecrubcsini de yapmı~lar. 
dı. 

Yavuz bey geçidi tutunca. yem 
plfuılar hazırlamaya baş*'1ı .. lno. 
nü civanndaki düşman karargah. 

lanna baskınlar yapmak ı tiyor 'c 

sık sik geçitten uzakla~arak, kor, 
kunç maceralara atılıyordu. 

Yavuz bey her ge!:e, ort:ılığı ka.. 

ranlık sarınca, baskınlara gider. 
sabaha kar;,ı dönerdı. · 

Yavuz beyin kırmetlı bır Türk 

bayrağı vardı. Bu hayraı,, kayalık. 

i3r arasında Yavuz Ö."yin karar~fı. 
hında dikilmişti. Rüzgar vurdukça 

üi· 
Nakleden: lb.. L. 

s o 1'' 

dalgalanan ay . yıldızlı bayrağı, 

Mehmet, tepeden seyrederken bü. 
yük bir hcy:c-ccın duyar~ 

- Dünyada benden mesut kim. 
sc yoktur. 

Diye sevinirdı. 

Mehmet bir sabah uyan<1ığJ za. 
man, tepeden kayalıklara d-:>ğru 

şöyle bir göz attı. Her sabah ta. 

zimle çekilen karargah bayralı o 
gün meydanda yoktu. Ortada S?.. 

dece bos bir direk duruyordu. 

Melunct arkadmuarrndan birini 
çaiırdı: 

- Hardi koş.. .Kara~gaha in.. 
Bayra6'1mmn bugün nffien ~ 
mediğ•ııi anla da gei. 

( lHt-.. $Or) 
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8 lKINClTEŞIN - 1940 
kapanı, 

l sterlin CS.2• 
100 Dolar 13%.20 
100 :ne. 
100 Uret 
100 ım~ 1'r• 29.68il5 
100 :noriıı 

100 R&yffmark 
100 Be}ga 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva l.622CS 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 13.90 
100 Zlotl 
100 Penrıs 26.15325 
100 Ley 0.6225 
100 Dinar 3.1715 
100 Yen 31.137:1 
100 tsviç~ kronu 31.005 

100 Ruble 

Eaham •re Tahvi!At 

Sivaı • Erzurum 5 
A.sJa.n çimento 

19.85 20.35 
7.-

Sinema ve tiyatrolar 

• 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaoı Dram 
kısmında ak~m 

20.30 da 
BİR ANA 

latiklal C&ddeeind4' Komedi knmında 
,.Undfra H te Çocuk Oyunu 

Alc,am %0.SO da: DADI 

Türk Operet Heyeti 
Bu akpm Kadıköy Opera Sinema· 

unda 'Ostad MuhUıı SabebattJntn iki 
büyük eemi: 1 - Kerem _ A lı , % -
Efmln Atlo. 

Ratit Rıza Tiyatrosu 
JJ Puartal, 1% Sah ak5aınları 

Beyotlu HALK ~lnemumda: 
AKTÖR KtN 

Beyoğlu Halk Sineması 
Jkı~ ~ 1 - Dlıftne A daın: Tllrkr,. 

'! - 1'ft n J)eYA•I: ""11.:11 lı M P 

9 .11.940 Cumartesi 
8.00 Program 
8.03 Müzik 
8.15 Ajans 
8.30 J4Uzlk 
9.00 Ev kadını 

13.30 Program 
13.33 MUzlk 
13.CSO Ajans 
H.Oli Müzik 
H.20 .Müzik 
15.00 At yarı§l&rı 
lCS.30 .Müzik 
18.00 Program 

18.03 Müzik 
18.40 Mlmk 
19.00 Konu§ma 
19.15 MUz!k 
10.30 Ajans 
19.(5 MUzık 
20.115 Radyo gaze. 
20.45 MUzlk 
21.15 Konu~mıı 
21.30 Müzik 
22.30 Ajans 
22.50 Konu~ma 
22 50 MUzik 

Gayrimenkul satış ııanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Halllin 18008 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (3000) liraya karşı 

birinci derecede ipotek ,.dip vaadeslnde borcunu vermedlği.ıden hakkında ya· 
pılan takip üzerine 320!? .No. lı knnunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı 
maddesine göre .satılması ıcabcden Galatada Arap camii mahallesinin Per· 
şembcpazan caddesinde eski 1,100 yeni 1,i6 No. lı üstünde odaları olan k{I · 
gir mağaza ile aynı mahalle ve aokaktıı. eski 78 ycnı 58 No. lı nıaamügtcmi 

ıa.t kAgır fırının tamamı bir buçuk ay müddetle ar;:ık arttırmaya konmu§tur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 1.&tiyen {875) 
lira fınn için ve ( 470) lira da dukkAn için pey akçesi verecektir. Mili\ ban· 
kalanmı:ıdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikml§ btittin yer· 
gilerle belediye resimlerı ve Yakı! ıcaresi ve taviz bedeli ve telll'lliye rüsumu 
borçluya aittir. Arttırma §artnamesi ıo·ıı ·940 tarihinden itibaren tetkik et· 
mek lsUyenlere aanuık hukuk !~!eri servi.sinde açık bulunqurulacaktır. Tapu •&•••••••••••• .. l!icil kaydı \'C sair lüzumlu izahat dıı. !inrtnamede ve takip dosyasında. vardır. 

• Arttırmaya girml§ olanlar, bunlart tetkik ederelc satılığa çıkarılan gayrlmeıı 

!/eni (;Han 
ı kul hakkında her §eyi öğrenmı§ ad YC itibar olunur. Birinci arttırma 6·1·9U 

tarihine mllsadıf pazartesi günü Cağaloğlundn kAin sandığımızdıı. .!!&at. 10 

dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvaklcat ihale yapılbllmesi ıçln tcl<lif edile· 
cck bedelin tercihan alınması lcabeden gayrimenkul mtikelle!lyeti\e sandık 

ala~ğmı tamamen gcçmig olmam şarttır. Akıı! takdirde son arttıraııın tnah · 
hlldü baki ltalmak §BrUle 21 ·1 ·9"1 tarihine müsadi! tralı gUnü aynı mahalde 
ve aynı saatle ııon arttırması y.ıpılacnktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
al!kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hUBUSile faiz ve 
maaarife dair 1ddialarını Uı\n tarihinden itibat'cn yirmi glin içinde evrakı 
müsbltelerlle beraber dairemize bildirmeleri }A.zımdır. Bu suretle haklarını 

blldirır"nılş olanlarla hakları tapu slcll\erl!e .!!&bit olmıyanar ıatı; bedelinin 
~ LJ-- M ER payla~mıı.ııından hariç kalırlar. Daha fazla malümııt al~ak iııtiyenlcıin 
:::1 3 / 297 dosya No. sile sandığımız hukuk işleri .scrvi.siDe müracaat etmeleri 
RAKISINI iÇiNiZ- 1 IOzumu ilAn olunur. 

1 Galata, Kürekı;iler 35·37 ı , . D 1 K K A T 

l.lllll••••T•c•ı:.,40fi34 _.. Emniyet !landı~. ııondıktan alman gayrimenkulü ipotek gostcrmek isti · 
il = a yenlere muhamminlerlmlzin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 nı tecavü~ 

etmemek üzere ih!.le bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 
ı;östermeklcdır. (1065iı 

Mektepler açıldı 

1111r.1ım:ı::-.::m==-=r.m:r.um:m 

1 G·· H k. . 1 1 oz e ımı N 
ii Dr. M• rat R. Aydın si 
İBeyojlu Parmakkapı , tmam 1 
İ•okak No: 2· Tel: 41ss3 Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 
ıımelivatı hlc11r• idn p11r11m. kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko· 

1'FüSF ARSÜ!J 
Kan, Kuvvet ve"· i;tiha ŞurubudıJf 

Her eıcunede bulunur. / 

--~·~~~---~---~---____,,~ 
ısrı 

Devlet Demiryoltan ve Limar,rı 
işletme Umum idaresi il~n " 

rUıfodeO 
On be§ tonluk alelO.mum vagonların tonajı 25.10.~0 ı. 

on altı tona iblağ edllmiıtır. nısıaaJ-
Fıızla ma!<.ıma t almak Uzere ıataeyonlara mUracaat otu ()623» 

(7508) (l 

,u~· 

r·-;;;-~---'l 1 VAK iT matbaası 
Kitap kısmını yeniJeP 
tanzim edip açmıştıı 

t bata'• Kitap, mecmua, gaze e • br 
Tabiler namına dizği işlerı a '.'.'.::'/=...· .... _.. 

İstanbul Defterdarlığından: 
vüi 25 Ne. l'I ~ 

Beyoğlunda Yeniı;arııda Cezalr eokatmd& Tarıatıafl _._.. 
H.iri!ıta.Jd hanınm ikinci katmdaki da~de tk&JDet v• tııetdit ~ ~ 
131 ve Nane aokağmd& ll No. lı mahallerde umumi ev )li.aJt sUJSl 1 
ikametglh ve tıcarelgA.h adresleri meçhOl Agop otlu .ı{,rJ 

ııııe 7 ., 
leb!n!Z veÇ rfltl" 

935 ve 936 yılları kazanç vergileri bal<kında ta un ııı it 
hıı.t vermek üzere l§bu 1111.n tarihinden itibaren on beli !al<aınııı• IMuayene .,, b" türlü gÖ1 

!aylıkla tedarik edebi1irsiniz . 
11NWWW-:mtiiWI 1 HIJllll 1 ............................ . 

2 No. lı itiraz komUıyonun11 müracaatınız Jüz~mu teblij' 
mak tizere il.An cılunur. (10615), 


