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SO N ~--1 A V A D i S r~ E R 
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~c: Tel. 24370 Sene 9 - SAYJ: 3109 

~adis:~~ 
te/sici -----::erlka • Rusya 

•apoaya • Rusya 

Yazan : HASAN KUMCAYI 
A lllER1KA So,yctlcrc bir re. 
~ nılledo bulunıhı· }~' \'elcc 
ı_~ı;:o l<oymuş Qldui:"ll Uus mal-
1-rı 1 serbest bımkh; diğer taraf. 
~1 b Jn.ııonyada <lıı. So\yctlcr<' kar
....._ lr Uzlasma 'o isbirlli•i ha\ a:sı 
-"'lll'~ • "' 

'C .~c .. b~5laclı· 
tını Cuzıu. ıt1lfıı.kın P.ıü~wrek hcdP. 
l'etı ~kıl eden Amerika il<' So\'. 
Iıt 1aerı~ biribirleıinl' yaklasmalnrı_ 
ltlif hlı bulmak Jllzıındır; zira bu 
lııgı~k bir taraftan Amcriknnın 
ier lt-reyo 3 ardmunı kl'Smck, di. 

11 tarartan So'1 etler Jfüliğini 
d~ !iat';(ta Japonl o. He kl1c1it c. 
liıı A' ruııad:ı. miln er ele' !etle
~ daha ziyade yardnna mecbur 
,._,~k \o hiilüli ı\slıula Japon, 
letııı.Pada. Alınan • İhılynn haldmi. 
ıuba: tanıtmak için ;\apılmıştır· :Bu 
~~ 

1
1a. Amerika ile So\"yctlcrin 

lıke 1ı:;lı \"a.ı.Iyctlcrl mü~krek tch. 
lll.611taJc rr;ısındıı hirlblrlcrino yak
'. lhti)acmı duyan insanlara 

\: tilebiJir. 
80,}~k arkta. ı;imdi~ c kadar hep 
~tıJtler Birllj:;oinin mcnfa:ıfürinl 
~ ~'kin. me gul olıı.n Japonla.. 
t~~terdii;i uda ma \"C i birliği 
b!J. e{ulfcrine gelince, bu hal lJizc 
~u11u11tldc silah tutan, diğer di ile 
harau ainınğa ~.aJrr.;n.n bir adamın 

Giı ~1 .. hatırln.tı~ or· 
ruıuyor ki So\') etler Uirliğinin 

(Dc\amı 4 üncüclc) 
Londranm Almnn 
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tayyarele ri tnrafmdan bomba rdrmaplannda ölen YCyn. yaralanan h illrr çok 
oluyor· Bu m<la. ynra.lamınlarılan biri hastanede "Önilmeldcdir .. ................................................................................................................ :······· ............. , L d 

~n 3 üncü sayfamızda: 1 on ranın 
.... ·--;.-;;;;.-;;,-•• ...., j dün geceki 

~ • - 1 Bombardımanında 

OSTASI 
Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 !KURUŞ 

'.Şişli civarında apartımanları 
soyan ve 

"Ben <iZrai.lim ! ,, 
Diyen h ırsız yakalandı 
Gırdıği yerlerde karşısına çıkanları 

bıçaklayan gözü kanh adam 
bugün adliyeye verihyor 

Bir müddet c\"VCl Ştşllde mllhim bir 
pırsızlık hldiscsl olmucı, Eamanyolu 

· sokağmda Hristakl aparlımıınına gc· 
ceyansı g.rcn meçhQl bir şahıs sırtla· 
dığr cşyal:ırl.:ı. kaçarken koridorda 
kapıcı Ue karşılaşmıı:, kapıcının "dur! 
~n kim.sin!,, :;ualino lmrşı: 
-Azrail! diyerek çckU..,I knma~ı 

lt:ıpıcının göğsUnc sapl:ı.mı~. ortalık· 

lnn sır olmuştu. 
Koı;o nldığt ynralnrlıı yerde inler

ken yctL5en1"r tnrııfınd:ın hastnneyo 

On Alman 
fırkası 

Romanya da 
bekleniyor 
İşgal liareketı bu 
~alta genişletilecek 

Uükrc~, 14 (A· A·) - Jngiliz 
ataşemiliterilc deniz ataşesi ve 
rnrmurları bugün Bükrcşten ayrıl. 
mışlardır. lngıliz orta elçisi Sir 
li.rginald Hoarc şimdilik Bükreşte 
k"ı" :ı tr ... Öjl"' zann"cliliyor Jti 
flom:ınyada İn~"ll&: tebaası olarak 

c>lçillğin 20 mC'murundan başka 
kimse kalmıyacaklır. Bugün Bük -
l'C5l<'n ayrılan İngiliz tebaalnrm • 

,dan mürekkC'p bır kafile akşam 
Köstcnccdrn vapura l>in('rCk ls • 
tnnbula hareket edecektir· 

kaldırılmış, aradan kısa blr zaman 
geçtikten sonra da gene Ştıııı clvarm· 
dıı. Roscto apartımanmda buna benzer 
bir vaka cereyan ctmıştL Kapıcı Sa· 

(Devamı 4 üncüde) 

Bulgaristanı 
Romanyaga 

benzetmek mi 
istiyorlar? 

Jngiliz ga zeteleri böyle 
bir ihtimal ileri 

sürüyorlar 

Almanlar ise 
.tekzip ediyorlar 
ı..ondra, 14 (A· A·) --: Röyt.er n. 

jansmın diplomatik muharriri ya. 
zıyor: 

''Mihver devlctlcrlııin müstalt • 
bel projeleri birçok mütalealara 
scbe-hiyet vermektedir. Pakat bu 
müt.alcalı.ınn ekserisi, Yunanletan 
vo Bulgaristanı Romanynnm tut. 

• (Dc,·amı 4 üncildc) 

Suriyede hür f ransa 
lehindeki hareket 

., ... _ T•rklyenı·n okuması, bllmeıl IAzım gelen bir eser Londra, 15 (A.A.) - Dün gc·· Biikre5, 14 *c'~~ A·) - Slefnni J"ev~ifatla şimdilik 
''111 u a cenin ilk saatlerinde Alman tay. ajansından: durduruldu 

i 1'01on,·ıı. Ent('lllcens Sen.is .. eIJeriııden \'ladmir S:ıbat m kaleminden rıkan bu eser, bu .. UnkU harbin yarelerinin Londra mmtakasına Daily Mail, Neves Chronicle, Ka1ıirc, 14 ( A. A.) - Röyter 

~ EŞ 1 N C İ K Q L 11 Bombalar gelişi 
• ı glzeı atılmış 

" " "' ,. 0 y ld kları taa ..,.zı ı · Tnvmis ve Daily F..xpress gazete.. 
llıaıkesinl tmldırmıı.ktndır. BUtUn çıplaklığilc size "Be§lncl Kol,,un faally~tlnl blrlblrlne bağlı haklkt apmış 0 u 'r~ .ı ar c:o c lcrlnin muhab~rleri ile İngiltere ajansmm hususi muhabiri bildi-

~ "akala.rl:ı. anlatan b:ı eseri oımmak diyebiliriz ki bir vatnn borcudur da.. şidd~tli olmuştur. Bir çok irtfk- (Dc,·runı 4 Uncüc1c) riyor: 
~ lJ .. .. .. S f d 1 · taroa yüksek infilaklı bomba:' ----------- Aldığım malıimata göre Suri· 

g u n 3 u n c u ay a m 1 z a . : larla tehirli bOm'balar gt'liqi ğu. ye' de yüksek memurlar arasın. 

8Qyu·· k müsabakamıza iştirak edinii! i :~::~~;~1~kı:~~fi.11~:~~: · .. Romanı ykada :ta~P!~~ ~ı:i~:~~:~k:~ ~~~ 
l<a 1 tayynreıerının faalıyctı hanr oı- • •UÇ pelr o uyu su belki de pek sağlam oımıyan bir 

~~~.'.~;1;.J~~~.~'.;~~~~~;,r_~;,;.~!,~;,\.~;,~~!J iitfu~::J:ı::~~t~i.:· mi.,.ş. r,a~~~.) -Dün §;~~;§l~E~i~ "9 ı petrol sahasında çıkan yangında Vişi hükfımetinin mümessili 

Cbur edilecek Beş,· ktaşta b ·, r f u h ş y u· 3 kuyu yanmıştır. Romanya hü. ola°' general Fougerere tara Ol 1 İrig" iliz . Kralı:. kfımcti yangının sebebi hakkın- fmdan yapılan tevkifat ve her 
UI' arsa . , cta birşey yazılmasını yasak et· türlü faaliyetin sıkı bir surette 

lOrkler vası meydana çıkarıldı nın büyük .. mis;.:·yangmaclair Alınana. ::::1~~~~ik:!~0~ehı:~~i 
~rdb~ı nf adae 15' 16 yaşındaki kızları tuzag~ a düşliren kızı '.. -_~:-~_:ı_st_~t_::_l~_.ıı~-~_;f_a_~-~~_1,_c~-·r_'~~-aı_u·_:_~_~i-c~-~-~-·~-iü_~~-~-d-ili_k_d_ur_d_u_rm-uş 

Amerika ya gönderilen· ·uıııı~u-.M-.-.ıı-.ıı-.ıı9'ııııl9'ııııl,.._lllllllılllıııılllııı-.ı-.ı .. ••~~ 
Harıkalar ibrahi ın Hakkı adında birısı yakalandı çocuklara hitaP. etti· .. 

Ahlll.k z.ıbıtnsı dUn dr, 15 16 yaşm· 

Yaratırlar dakl kız:arı kı:ındırarnk Cuhş:ı. sUrUk· 

Siı· in ·ı· . ~~~c~~~.:~~~ı eıc geçirmiş, işlettiği 

gene kilçUk yaşta bir kndınlıı bir er 
kc.k mUn:ısebetslz vaziyette görlllmU~ 
tUr. 

b .. 
gı ız gn=ctesı .,,. Kızlar muayeneye sevkolunmu~. tı.. 

l 
Bu C\' Bcşiktnşta, G:ıyrettcpcde lb- rahim Hakkı yakalanarak ııdllyey('. 

l.a'lld oy e yazıycr r:ılİim Hakkı ndınd:ı ttrlsfntn evidir. teslim olunmuş. ev mUhOrlenmlştır. 
~ın Halk~' 11 (.4.A , .:_ .'\•manla· İbrahim H:ıkkmm burndıı, uzun za· İbrahim Hakkının bu ııcldldc bıış· ı 
1~;:,ılıtıa'~ar tız rinden Sü\·en mandır Canltyett" bulunduğu ve tuza· laf! çıkardığı kUçilk yaşta daho bir 

ltıı ~llt>ri ~ı b r taarrur }apmao;ı ğın:ı bUh:ısJa 14·1'1 yn:ıınaokl kızları çok kız bulunduğu anlaşılmış bunla 
tlır t Ra2:et~~ n bah:-<!clen Ekono· dilşUrclUğ'U tcsbıt edllmlş ve dUn ani rm isim ve adrcsleı inin tcEbi\lne b:ıŞ' 

;.. 1• "Unları yazmakta olaral{ bir arıı§tırınıı. yapılmı;-tır. !anmıştır. 
ı.. '>tr..· lkf bUyUk oda ve geniş bir salon· 
'll\ l.:'11 Crinı · uo~ ların zın Mı ıra giden sa· d:ın lbant buıuoaıı evcıc ıcı yaşında u•• •• •• ı 

1 bombardıman etme· Ayşe adında bir ı;enç kız yarı çıplak r g on u 
Teıe m.,= •• ü•rü••> :lnrnk ..... m ... ·:ğ" .. , ... .,, .. bi; 

01 
unca 

fon şebekesıne yem abone iki gen çle bir kıza sah-
• " 

11 
• r.e altındaki talaşlık 

Şeı..,ke . ilave edılemıyor Y•~~i::.~:.;:~.~:~~,,·~::.~ 
lı~eç}e llt~n tcvcii için hazırlannn projcn!n tatbiki, mamı,ş bir binada dUn gece enteresan 

lCaret mÜnasebctJe.rİmİzİn veni bir şekil · bir hAdisc cereyan etmişUr: 
d 

J SahnPnln alt kısmında taş ve talaş· 
e tanzim VC inkişafına bağfı !ar yı~ılmıııtır. DUn akşam bina bek 1 

( \·aıısı 4 iincüdc) ( Dc,·anıı 4 Unci.itlc) 
Prr.n< "S eli:ı:abrt 

(Yazı~ı 3 iinriiılr.) 

Okuyucularla bir hasbihal 
H.ıbl'r, hu:; ün, çcl,lrıilmc..,i ga.) rimüınküıı sebepler kar§ısmda Son 

Tcl..;ruf 'c ııaı,n,at gazeteleri gibi fiatı bcıı kuruşa yilkseltmlş olarak 
inti'>.'lr ctllyor· 

nol.ıı:r. bene en el '.l'liriiiyc matbuatında ilk c1cfa 3 kuru~ f iatla 
infr;;a::-u ba5lıyar:ılt, bu fiatla s:ıtılan gnzctclerin alemdarı olmu5ftı· 
)>ir ı m :ı da diğ'"r rcfil,lcri gllıi sayfalnrmı on altıya !:filranık bcs 

a hunı~:.ı .) iıl.ı.f'lml~ \(' Jı:ırlıiıı haşlııngıcında, güniin son ha,·adi lcrJnl 
'Prchllınl'k rndi ~c..,i!l~ "J;ıı Soıı Dakika" yı tesis cttıtoi zaman on lru. 
ru~a II,i gazete 'er<'rcğl y<'rdo olmyııcularınıı. alh kunı~la Ud olgun 
ı;a.r.<'I" , crclıilınrl• i~in yeniden fiatmı Uç kuru~a indirmbti· 

llnl>cr ı,u son tiatındıt ılalın uzun seneler kalmak nzmlndeydi· 
1 Ne ~apalı~ M, bıı~üıı cUııizılo. bulun>"° :ıu altı sa~ialık ı;azetcnin yal. 

mz J.i'ığıd:na bir ~uzrkdcn elımlze geçen paranın dörtte üçUnU ;xir. 
ifil;. nrurctintlc3 iz· 

ll:ıberlrı tkari bir :ı:ihniycUc ~ıkarılmadığuıı, onu doku:ı bu ka. 
dar .. rncdir p5ai:ınlıır PC'lc iyi bilirler· Diğer refikleri dörder say. 
fn3 kcn h<'r ~iin altı sayfa. olarak ellerine aldıkları Habere, bugün 
3 ine a:rnl şartlar c1ahilindC' beş kuru" ödüyorlarsa hu futanın her
h:ını;:i bir sur<'tlc ;\ine l<rndilcrinc <lönüp g~lcecğini bilirler. 

Haber 3 npacağı i!}lcri, görcliirmcye ~:ılrşbğı :faycla.1an lafla değil 
fiili.)a.tla. göstrrmC'k '!İarındaclır. O okuyurulannm, o Cumhuriyeti; 
bir gazete.sidir· 

mitün bu baliımlanlan c1üııl<Ü okuyuculanmız nasıl slzscnk, bu. 
günl,ii \'e ~ıırmki okuyuculnr:ınm <fa '31no sb: o1M'alm.nftan cm!ntz. 

Ui:r.o gö terc1iğiniz nliıkac1an <lolayı size feşc".ikUrler ederiz· 
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58 
Bir kazak Sil\•ari alA)ı onlarm 

rkalıırın:ı tnkılnuştı; Hncı Murat 
ı,.hre yakl~tığı sırnda durdu· 

- A~ in! 
Kumandasını \'Grdi; sonra her-

• sin kendi atmm nnllarmı çıkarıp 
!.r'S takmumı emretti; çi\iler, 
ekiçler, kerpetenler lıjlomeğe baş 
adr; bu dağ bn.'Jmda birdenbire 
üzlerce nalbant belirmiş gibiydi· 
Verilen emri yerine getirmek i
ı birkaç dakika y~· Hacı 

'1urat atim sUrdU; ötekiler de 
oylc yaptıl:ır; yerdeki .izlere ba • 
kanlar geri döndllklerlni sanırlar -
ır. 

Sulak nehri köpUklü akıyordu; 

oprll yoklu· Hacı Murat: 
- Kimbı atı kuV\•ctliyse suyun 

akıntı tarn.fmdan geçsin; ötekiler 
'l!inğt taraftan gitsinler! ... 

n_.ıı. 

lkl gUn önce başkumandanlığa 
"Hacı Muradı kısknTak yakala -
dık ı ... ,, diyo yazan Rus generali 
Kimdi onu k-nçırmış olduğunu ne 

kilde yazacaktı! :t,t.e bunu dil· 
silnt.yor, bir tnrlll, kol'9'1I1I bula-
mıyorı:u ' . I 

-2! -

B1R OEVAP-
lm':.lll Şamil Dergo'yu emniyetli 

bu\:n,uyor; kendisi için daha (llve
ıi it bir hUkfunet merkezi arıyor
du · N'aipler ona iki üç yer söyle· 
cı r; llkln beğendiremediler. Vtr 
d • taraflarma geldiği z:ınııın ora
dc gUıel manzaralı bir yer gördU; 

'" ::ıe döndilkten sonra iki adam 
j.ıderdi; o yerin satılıp satılamı

ı,ğmı sordurdu· Köyllllcr bu 
.ı. , lU acvinc;lo lcarıtladılar; ı. 

. n Şamil Veden·• yerl&itL O 
... Ja elll dört yaşmda ve dlnçtt; 

ı· rnuk'lu hocıı Cemaleddinin genç 
· gUıcl kızıyla evlendi. 

lla.cı Murat aktnlarma devam tr 
'ı~ :ırdu-

0 yıl VoroI110f Kafkas ordusu
. sem bln ki311ik bir kuvvet 
d.,!:ııı ilave ederek Veden Uzerhıe 
; u:-ümek icln ha.ıırlandt· Lakin 
kendisi harekete geçmeden Hacı 
M'lradm mUriUeri atlarmı Terek 
ı chrlnde suladılar; o:::un ardmdan 
İmam Şamilin o:ıı b!n kişilik ordu
su K:ıbtay ülkesine giriyordu· Sağ
da Eolda yllkselen Rus kalelerine 
aldrran olmuyor; Rus mfifrezelcrl
nin tuttuktan geçltler birer açık 
lap ·ın farkm: kahyordıı· 

D ~lılar Viladi Ka.flcas'tan çok 
ılr>rdeki Nalçı1t kalcslnl ~attııa.r. 
Vdcn üzerine ytlrUınek :fst.Jyen 
Rı: başkumandanı oimdi kendi 
geri' rint kurtarmak zorunda kal· 
mı t.r. 

H ı Murat Terek ncluinden a
t' t• .. aflıınnı kasıp kavuıııyor: 
Yel· trin<Y.,Tad şehrini alt üst edi

~ordu; imam Şamllin orduau bu 
y, ır.an akmcmıa çizdiği yolda par-

Neredesin Necip F cu;ıl? 
B lR dosl; gazete lütfedip Ha. 

ber'ln okuyuculan için yap. 
fmle&ğı C\'dcn bahsetmı,; bahset.. 
m!' ama ne hM!!edl~ Ah ben de 
ıılçln yapamadım; niçin oııdan da. 
ha e\"\"e) akıl edcmeılim kabUln
drı:dlr- Yazısında buyuruyor td: 
"ta •zctell'rilcn ba:ıun okuyuculan. 
na plyanko blletl, ba1ısı ev \'uile. 
tliyi.>r• Ama ylno ne aldıran, ne de 
.. <ıran olmuyor·,, 

'I'ı: enln alrlınlmadığmm nenin 
.... ı ulmadığınıu pek (arkında değf_ 
li: :uns, yalnız bo ifadenin türkçe 
•ıimtı.yr!Jlyle büyük t.:lr gaflet uy
ku o mahsulü olduğunrın farkında. 
)J • 

z.,·allı dost sanıyor ki bir gaze. 
tcnbl ortaya bir ev koyması, oku, 
yuco &\'lamaya maturtnr; hayır. 
Bu mevcut okuyucnlarma eeaeler. 
dfr gueteıertne 1-ğlı kaJıılamun 
bir tUkrarudır.. 

OuetcalnJ anoi 1ebep1er dola.. 

. " 

lak bir zafer ) urilyilşlı yapryor; 
d~m:ı.nı f;aşırtıyordu Yoronsof, 
fırkalarını durm:ı.dnn şuraya bura
ya ko;1turuyordu ; çünkU d:ığlılarm 

H "!( B E R - i\kşam Poatast 
1 

·.· ..... L · ... · ..... 
Hil·u~i1f 
• ' t·... ,. • • \ . . '\ ,f 

Eminönü Halkevinin 
eski binası yıkılacak 
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Doğru• 

Değil mi? 
Ulak bir ldlametl 
misilsiz maazar 

bir park 
kazaaabWrJı 

Sillcymaıılye-do eski M~ 
dairesinin bulunduğu yerde bit 

bugUn burada. yarın başka yer • B • • b • •t 
de olduklarını öğrenıyordU· U n U n yer l ne gen l f na ı e kül ffJşkil 

ı enstitü bin.ası yapıldı· Buııun aJh, 
1stanbulun boğ117.a ,.e Halice bi· 
kim, fe,·kalidc manzaralı bir ~ 
ha ol&ralc bomOO, duruyor· :ENY 
Mcyihatin büyük bah~I olaD bll 
yerdeki setler \'O tarhlann ~ 
h1Ji gözo tarpmaktadır- g.....
ha\'alarda civardaki JıalkPI bir 
kısmı buraya gelerek otu~ 
nerıs manzara ,.e boğazdan kopGP 
bu sabayı yalıyan serin rözgirdall 
istifade etmektedirler· 

Dönliljte Terek nehri kıyısına k b b / • • • 
geldikten zaman, yolun Ruslar ta- edece i r in a yap l m a B ı l ç l n p r o J e 
rafından tutulmuş olduğu görül - J ============= 
dil; dağlılar, hemen hilcum:ı geç-

1============ haz l r lan u ı 
~~: ~:;;n n~:?:euuk;:e~: Amerikadan ın§antı, znnın.'1 zaman durarak Sarım saat 12 de 
lindc saflar yaptırdı; ayni vaıi • 1 1 k l'e birçok ihtiltı.rınrn sebep olarak b t · ı k 
yettc yürüttil; böylece hem gerl ' Aç getırı ece ltını ÜÇ sene dC'\'BM eden Emlni>nll 1 ırı eca 

Q Halke\'inln yeni Jmmıı nlhnyct 1k;. 
çekiliyor, hem de her taraftan gc- Eczacılar birliği dün rnnl olunmu~tur· Cumhuriyet Halk 1200 yedek sajim Bu gUzel ,.e fm•kal&do ~ 

ralı yer bombo' "\'C metruk .,.. 
halde, bir arsa halinde darscai'-

1 na ufak bir himmetle tanzlnı edl-

len hücumlara kolayca kar§ılık d" Partisi Genel Sekreterliği, 1stan. memuru kay· ı .... -'il~i 
veriyordu. Gece, gündüz yürüdü - yeni kararlar ver ı buldn bU)lık mikyasta blr halk C1~ a 
ter, yorgunluktan dil§ilp kalanlar TUrkiyc ecz:ıcıl:ır cemiyeti, toplantısı merkezini teşkil bdecek 
oluyordu; bir tcpe~·e çıktılar,· bl . b 1 ·ı olan bu kısmm. Halkevlcrlnin ilk 

., Avrupa h:ır nın ac nmnsı e açılış tarihi olan Pubat J1 j tak.ip 
dinlendiler; sonra nehri geçtiler. memleketimizde his~difmesi eden ilk pnznra bırakılmıyarak 2n 
Giderken önde olan hacı Murat muhtemt!l olan iliı.Q buhrnnını Te~ini vvcl Cumhuriyet bıı,-ra • 
d8nüstc arkadan geliyordu; Ruslar önfotncJc üzere Sıhhat Vekaleti. mında kUşnt mernıı;imi yapılmasmı 
ona yetiştiler; topçu hacı Yah~ ı ne {iç lf"sle vcrmfcti. Dün ynpr münasip görerek bu ş<:>kildc E:mir 
toplan sıraladı; dil§man snflaı - lan top anttaa bu buhranın ö. vcııni~lfr. Bunun için dahili o.kSa. 

nüne ıı.eçilmel< ve vatandaşların m t ım· · in su· rııt vcru .... a..ur na blrkac; gülle savurunca pils " m anz ı ıı; cı .. ~ • 
hayatı iÇin elzem ollm ilaçlan Halke\'inin bu yeni kısmmm mo. 

kilrttU. temin etmek yolları araştınl · bilyclcrinin l?lilt<'ııhhidi mobilyele.. 
Vororuıof Vodcn ilzerlnc yfir.ı mı tır. rl 25 tcşrlnie\"\'Clc kadar teslim 

mektcn vazgeçmemişti; kolııyJ l\ 1.femJeketipıiıe ilk olarak it. otmı:ğf ta:ıhlıUt ctııfştir. Şimdi c
olsun diye Çe~en dağlarmm s.k. halt lazım olan ha~·nti kıymeti vin b:ıhc;c kısmı duvarlan yapıl. 
ve bUyilk ormanlarını ortadan kJ.l haiz mustahzarlar ile kimyevi makta ve bahçenin tanzimhıe c;a. 

maddelerin hepsinin Amerika· lıınlmnktadır· 
dırmak istedi. Odesadan pek ç<1k dan getirilmesi mlimktin görül· Halkc\·fnin bu yeni kısmı bU. 
zift ve kllkürt getirtti; ağaçlan ı.- mtiR ve bunun için de yarım mil. yük ,.o J'flo<lcx:n bir mcUınlle üstte 
tcşe vereli; Wtln esaslı bir &CY yon liralık serbest dövize ihti· istirahat ve kilçUk toplantı salo-
yapamadr; çUnkU bu memleketin :ı .... t• • 1 nu, yukarda beş ytız ki3ilik bir fç. 
h 1 - yaç olaugu ne ıcesıne ''arı llllf" Uma ve tcmsil salonu, 10 metre 

ep meşe 0 an ngnçlan da ntCf C tır. Bu tahsisatın alınması \'O geniEıllğlnda modern bir R3hne ve 
dayanıyor; bir tUrlü yanıp kül ol- idaresi salahiyet ve mesuliyct sahneye müteallik tertibat, ~ahne.. 
muyordu· bakımından Sıhhat Vekaletine ye nit temsil vereceklerin hazır • 

Çar 1\ikola Knfkns ordusunun düşml.ktcdir. lık odalarındı:ın alt knt:ta 100 kişi. 
cesaretini ve harp arzw;unu art.. Bugün pıyasada mesela şe. nln nyni zamanda çalışabileceği 
tmna.k istedi; kendi ailesinden kcr hastalığının tedavisi iç.in büyük jımnastik salonu, soyunma 

b . ı ö d rdi 'r ı::art "'lan cnsülın yoktur. Bir daireleri ve banyolardan mürek. genç ır prens g n c ; oron· ı1 '"" keplir· 
sofa da haber verildi· Başkumnn- çok hastalar humma haline gel- Parti, lstanbul gibi Türk.iyenin 
dan misafirin istikbali için yayı:ı mekle ve bu ilacın bulun.mama en bUylik fiChrinln cıı milhinı mcr • 
ve aUı, üç bin kişi gönderdi; bir- sından hnyatlannı kaybetmek kczinclt> ol:ın Eminönü Hnlkevinl, 
likte ordugaha g lirken Sulta kö- tehlikesine düşmektedirler. bu şc-kıldt' lhllyacn kiı.fi ,gOrmedL 

Neosalvnrı:an, F roginon,, San· ğinden yeni binnnrıı yanında mev
yUndeki dağlılar pusu kurdular; tonin ve daha emsali hastalıklar cut eski Halkc\i binasının da yıkı. 
bir kurııun genç prensin kulağı !arak arsa ve b:ı.lı,.o üzerinde yeni 

için biberon ve her türlü kauçuk " 
toztl!la girdi; nğlr yaralan<lt: hlr bina ile kül teşkil edecek modem 

eşya darlığı \'ardır. az sonra da öldll· Voronsof telAıp . .w. bir binanın inşasına karar \•ermiş. 
Derhal tc·~eb'bUsc: geçıldıgı tir· Bu karar üzerine ihzari bir teL dilşttl; bUyük znf'Cl'in mlljdcsini takd' · k h · 

,.etirc<:ek olan prensin ö'Usll Po· .ıı:de h ·ıy::.ti ıy.:m:ti aız o. 1 klk yapılmış. Halkevl bllrolan, 
., lan ılaçl.u ıı.hayet bir ay zar· komitPlerin icUmn odnlnn ve tali 
te1'3burga dönilyordu· fında koli r:<ıstal olarak Aıneri" ' toplantı salo;lan ile bUyilk mer-

Prens Voronsof bunun intikamı- kadan getirilebilir.. Er.sü\iain kez kütllphaneslnl ihtiva edecek 
nı almak içi ı bfiyfik hazırlıklara Dan.imarkad:ın gctiri'mesi icin olan bu bina i~in bir de proje ha. 
girişti; Ağustosta taarruza geçti. de teşebbüs yapılacaktır. zrrlanmıştır· Süra.lle inşasma baş. 

t-....ıı:~ • w !anılması arzu edilen bu kısnn L Şair Jukovskl ~~ milli msr- Dıgcr taraftan doktorların da. "in 70 ton dl'mirc ihti ... ,. .. nı • 
hı d 1 '· n I kette l ·· kün' ,. J"" gor cımm r mısramı a a :ı.raı: .. us mem e yapı ması mum mUştllr ki, anc:ık bu demirin temi 

milli marşını yazalı on dört sene olan ilaçlar yerine mlistahzar nin den sonra inşaata girlfijlebile: 
olmuştu; general Svof'un bestele- vermemeleri darlığın bir derece- cektir· 
diği yeni marş artık billiln ordu ye kadar önünü alabilir. Sıhhat 
tarafından öğrenilmiş bulunuyor' Vekaleti bu hususta doktorların 
du. dikat n.a.7.arlarmı çekmelidir. Oteller 

Prens Voronsof'un kU\"\'Ctlcrl Sıhhat Vekaletine bu hususta 
bu marşt söyllyerck ilerliyorlar- üç liste veren Türkiye Ecza: 
dı: cı!ar Birliği, Vekaletin acil ka-

Belediye sınıflara ayır
mak için malumat istedi 

no~ Tsaria khranll 
Sllnyt, der ja\"llyi; 
Tsar Sn·oulna, Slavuna, 

SJa,"O.nartı"· 

Tsar st.a\'Otdna st.n.kh \TAgam ! 
rsar pravo sla,"llyf, 
BoJc Tsıırlya khranl ! 

rarını beklemektedir. Belediye otellerin smıflandml. 
mnsı için yeni tarifeler }'apmalan. 

B "'d t h tt ·ı ki• 1 nı ve henUz sınıflara nyrılmıyan 
ag a a ı ı e na ıyat kahYclerhı tasnifi için otelcllerlo 

kolaylaşıyor kahveciler cemiyetine tcl>ligatta 
HUkQmct, lUıalO.t ve ihracat isleri· bulunulmuı;ı, kendilerinden kira bc

m!zdo Bağdat haltınd:ın tı.7.arnİ isU· delleri, i~çl miktarı ve mobllyala. 
fadc l.nıMnlarmı araştrrmaktadU". Ya n hakkında mufas'Jal hır lzııhnamo 
bancı memleketlerle temnsıar yap· istemiştir• 
mııktadır. ----<>----

NlUus saynnı hazırlıktan için Ierck bir miktar ~l~k dlldl5e ee
çal1şan bUro, dUn sayım gijnU 80. ı lı.lr bUyük değerde bir park ~
kağa sıkmaya mecbur olanlarm nablllr diyoruz. 
vesikalarmt hatırlamakla meHUI ' D ... d .... 

1 
•"/ 

olmuştur. ogru egı nt1• 
Sayınım pnza.r ~U 12 ye ka • 

dnr bltfıfünesı ıcin kllt'i tertibat 
alnıniıştır. Herhangi bir sebeple H b · b Si 
\•azlfeyc gclemJyecek saymı me. a erın olmaca 
murJımnıp ycrliıl doldurmak Uıere 
1200 yedek memur i:laha ya.zil • 1 
mıştır. 1 1..:1:.ı--:...y...:~;,..;:~,_;;."T-",.-.-: 
Sayım memleketin her tarafın. , ___ _ 

da B3o.t 8 de baM•acaktır. Fakat t 
solı:afa ~ıkına yasağı saat betten ı 
ltibarcndir· 

Llmı•lalll n 
ıidııtl•all 

Iddia edildiği gibi 
büyük değil 

Liman idaresinin 935 • 936 se. 
nelerine ait olduğu iddia edilen 
su sulistlmall hakkmda Münakale 
Veklletl müfettişleri tarafından 
yapılan tahkikat bJUrllmio, hıwr
lanan feıleke Vek!Jete gönderil 
miştjr. 

Söylendiğine acöre bUJ wnaı b&. 
tnl:.:n yapıldığr, ve faka.t sa.bJk 
bir memurun iadia.sı gibi yUt 1>1D. 
len aşan p:ıra yolııuzluğu olmn • 
YIP az mJktarda bir para auilsUma 
ti bulunduğu anlaşılmıştır. 

----o-
Karacabey harasında 

parasız te§hisler 
yapılacak 

ZJraat VekıUeU Karacabey baruı· 
mn bUtün memlekete faydalı olabil· 
meal için hayvan yeti§Uricllerlne bir 
yardım olmalt llzerc ho.radD. meccanen 
gebelik te§hiBlcrl yapılma.sına karar 
verml§tlr. Bu te§hlsler için bUtUn ter 
tibal alm~tır. Kapalı bir oi§ede ge· 
be hayvaııın ldranm gönderenlere tc~ 
his neticesi bUdlrllecekUr. 

Cumhuriyet bayramı 

8oldan saca: ~ 

ı - Sadarun akıl, :ı: - Matı rıc•Pt 
b1T erkek adı, 8 - Fransızca ııı~ 
oota, ' - Çok JUrumlu blr eY e _, 
l'llUlle§Urmek. yenllqtırmelt. e 
Ytıa gtl.zelllğlnlıı mUblm bir ıu•ıı,ı.s. 0' 
- Denı.tn ghintl yapt.Jtl bir yef·ç-· 
zum ağaCJ 1 - Kaba., tcrblyc:ıl$. ,.ıı
ltgkıı.n. 8 - BJr erkek adı. rara ;• 
laDaıı yer, D - Arapça hıı.yır o> "" 
aııı.ıı.dır. Köle manaauıa gelen W •' 
Umcnln tem. Allah, ıo - Blr ~ 
dJ, babanm yarın, 

Yukardan aoatıya: ıP'' 
1 - lçllecek blr oer. mastar et' 

kası, renkli, benekli, 2 - En ıco~ , 
kek çocuk, 3 - Bir nota. ı.ara. 

6 
_.. 

Karda yürQ ." belli etme!, aetıeb. ,,o· 
Dünya, 6 - Baston. kAğıtta etl 

8 
_.. 

yllk, içinde, 7 - Fikrini aorınak. ,il)lt• 
Toltun aksi Yavuz, 9 - aeıır, ' ,..,. 
10 - Lokman nıhu, yenDtıeek 

===~==~ 

ı Takvim 
hazırlıkları saıı Çal"f801b8 ,,_. 

Cumhuriyet Halk ParUat tarafından \."aklUer \'aaaU Ezani ,,.,..u 41 
GUne:tn 6 ll 12 S9 6 18 1' hazırlanan "Cumhuriyet ba)Tatılml dOğu§U e ş1 

kullama talimatı, ve uııacak vecize· Oğle 12 oo 6 30 12 00 9 80 
!er \1JA.yetıere gönderllmi§tır. 1 ~:.:~~ 1

1
15
7
.0
80

15 1~ ~g i~ g: 1
1
2 .~ 

Mektep idarelerinin maballl kulla· ~- Ol 
ma koınltelcrile temas c<lerek icap Yatsı ıo 02 ı 31 19 3• 11 oO 

tmsak 4 S3 ıı 02 • - .___,.. 
eden OCldlde ~aııımaları blldlrilmlf, ------ ~ 
ocbrtmlzdo be: zafer takı yapılma.· ===========;::;..-~ 
ama karar verllml.ştlr • blrtctbl 

(Devamı var) 
Tilıık.Jyc \'e 1rak devletler! dcmlryol 

lan ile Suriye \'e cenup demlryolları
murııhbruılarmın lgtirakllc ynpılruı 

kon!cmn.sta devlet dcmlryollnrlle İrıı.k 
demJryollıırı lstaayonlan aruında 
nakliyatın lgUrak eden ldıırelerln va· 
gonlarllo al:tarmasız olarak yapıl· 

masma ,.e mU~terek navlun usulUnUn 
tatblklno kıırar veıilınlşUr. 

Elektrik ldareıı §ehlrdo yapılacak Zamruıonnda bUtlin ted JiıOll~ 
Kız talebenin askerlik !§Ik tezy'..natmı ltnr§ılaınıık üzere ted mlispct bilgilere dayanınas~ ""' 

dersleri bir alml§, btltun hazırlıklara bız ve· gelmektro.ır. NUfusunun h• ber ,._ 

yısfylc rlo olss 3 kuruştan be& ko. 
ru53 ı;ıkarn';cen, o!:uyucusuna ıarta 
teşekkilrlln kili olduğunu sanan. 
l:ır bunn böyle saymakta hakhdır
lar· 

Haber onuncu yılmm eşlğindA, 
bUyük alil.kayla, onun bu kaclar yı. 
la ka\'Ustlıran a7J"' olrnyuculnrma 
bir ev ynpıp , ermekle borcnnon 
binde birini bllc ödlycmedlğfnc ka. 
nlrllr· 

Öyle ya, yazıcı gcçlndl~-1 baldo 
f:Urkçcnln basit bir kaidMlnln bi
le henüz farkında olmı. ·an bir be • 
yln bunu ncvBma bir olmyucu to
ı.ağı sa.yarsa n)ıp1ruımamal:olır; o 
mazurdur. 

Hele ba'kmız şu türl<çeye: ''Ama 
yine ne aldıran, ne de soran olmu. 
yor., 

Neredesin Ncclp Fazıl Kısa.kil. 
rel<f Sen daha çatın altındaldlere 
öğrct~memıs~ıo şu kaideyi: ''Ne" 
nrny e<lafmdan sonra. mll<ıpet 11-
n "ne aldırn:ı, ne soran,, oluyor ... 

lar aranıp sonıhruyacak· 

. . ..... 

Bu kararl.ıırm tatbikine geçilmek 
l\zere alakadar memleketlerden cevap 
beklenmektedir. 

Kız talebenin değlfme yapı· rtlmııtır. romunu bllmlycn De,·ıetter1;bed0 
lan mU!rednt programı bUlUn okul hadald tedbirlerini Jdfl bir 

ıaro blldirllnıişUr. Tnlebeler bu ders [: KUCUK:HAÖEKLER ittihaz edemczl<'r· rJlleri' 
yılından itibaren yeni programla tlcre . ~: Madrli, mane\i bUttln ~ bO '-
görmeğe ba§lnmıtılnrdır. • İki rrtındcnberi Marmıı.rada. ...,k kaynağı olan nUfusu tan ·rJet ~ 

~ "y Ubarla mu,·affak~·<'tll J)e 1'İf'll"" 
Pro;ramda kı:& talebe içln aynı tlddeUI bir fırtına hUkUm aUrmektc· resinin b•!ilı~a prtlarındall 

zamanda. stajlar da mevcuttur. Bu dir. ..,. 
h hU 1 rmd k ı olmuştur· ...111 Jıls" stajlar ava cum ıı a o.dm an • Şohrlmlz Emniyet mUdUrllllll ÔDUmüzd~kl Uçüncli ı;a,,~d.,rtı. 

ınızm vazifeleri ve ccıphe gerlslndeld dlSrdUncU §Ubo müdür muavinliğine en büyük Milli ku\"\'C~ _.u• 
hlımıeUeıi mevzuu ctrafmdadır. tayin olunıın, Ankara poll.a enatıtu.tı monu \'C onun inki!'Jal ,-c ~ 

Talcb lcr, rıtajlnnnı okulda ve okuı emniyet ıı.nılrlerlııden Muzaffer An· larm ktl 
dr§ında uygun gl:irUlccek yerlerde ya· kan dllndcn ltıbıı.ren vaU!eslne ba§la· ı göstcrt'ce riı.s,·ekil~ 

:p=ac=ak=l=a=rdı=r=.=================m=~=b=r·========================·~~ 



J·iffabe~ 
:~.A M PO S TASI 
~ı6r tte Neiriqat Mütliiri 

İl) • •e':' Rasim us 
'-' ~E EV/:- ısıa11:ıuı Ankara r.addıısi 

y : ...... Z 14 to•rtı aen.i lstuht llAll:I 

ld:tı ifltn. telefonu' 23872 
.. ,. • • l 24370 

l•ı·" . . : 20335 
~~o·-..~··· ···· ·· ·· ·• ; 1, ,,,E ŞARTLARI • 
...... ft<tıJo ı..... • 

• ' t 41rlı1ı 14.00 K r. :7 .00 K 1'. ,. • 

l'..t~ •.1111 • ~00 .. 
• "'1ıı 7.St • 14.00 • 1 
~'": uo • &.00 .. 

t::a - --------··· ~~er \ R ·ıı ın tb"l.ası 

~ftiüt içinden,.. -'l'aıınıın bolluğu 
lf 1' ltl\1<;s s.ılı:ılı ~azctr.sini 
~~t~arJ,en, ıı.lışn.ın radyosunun 
~r nı ÇC\İrirken düııyad:ın 
q >.p ILlrna-:. lhllynrilc hu harcko-
1~1. ~or. ~·aıuıt lıu meral• \C bek. 
~). llıduA,'U bir "C'' hnkli:\'en jıı. 
ıı..:'trııh "· ~. 
ı~'kı . cyccıını tlcj;il, cıı um. 
~li hır İl"bcrle lmr,:ıl:ı~mnk 
'ııı ~h tıl J.";öı:önüncle tut:ı.n birisi. 

l:ııı 1ı;>:1.iıi:'1ıhr· 
~ 'I ~1 harbi yıı.~ı~ :ınlar bilir· 
~t"1t'.~"1 "l'(1 r il i s:ıyfnılnn ibaret 
i~ti hli alırken k.u·şıln~c:ıi;'lll11Z 

l'tliJc '!nrs<'l• bile tahmin cclc
~11-Jıı l al.ut lıugün hirlıir ı:.;ey 
,...' •r,·"'krriyonır.· Jiıirlisat garip 
·..q kÜ ırı,. )iiri ~ or, m<'sclii. itnl· 

1•ltlı)\İ\\Nll'ıt ~·iısır hmluduniliı. 
~ qe\ 0 b:ı5lı~ orlnr, im hnft'l\C. 

~~·ı trı •1ının1 'e nr.tfoclı-riııl ılüsiL 
~1:\1-a 'llrbin SIKll't mcı'{CZİ naı. 

.\ı tn~ıııır oi!JI 0Ju1·0:· it l'lı•ı • 
~ ~t~~ ııan'l' ır:nrnıd!l., sihirbaz 

1 t lJ:ı.,~ ılenilen bir c~lrncc Yar. 
,;_~' ,,: .ıbnıın iinliı:d~ clı:r:ın lllr 
. .,,ı, '"' ·~"' ~·r' r ':!nıulnn ıı;r <-ey me-
~~ d 1 1 ir..n(il lıır:ılmı:.ını::, ndanı 
Ilı•. lı>rı .. ~""kit' teııCC'l"CY<' doku
l :ı:ı~ .. l' "rcJc:ı hiç ihti•ııel ver. 
l:r~. ı1. lir '•<"'.'\" ınr en <'anlı bir 
~ .. :ı • • 

ı 1 ~il\ l'tısu rıkt\'<"rir· iste bu 
l: • ıa~rı • · .,,1,. • in r.1::nzn:-csı ... 

~~ bir 1>.' .. len:ui~·cn lıfuliselcrlo 
ı, ); l<' 1 •lıan buhranı ı,arşısmıl:ı 
ı~hırıı'r lııs-.ııı sinhlenılircıı nok. 
~. ~i~·r' ~?İ;\"Cli ha:,ı ımla ynptlıın 
·,1 •ı~/ oluyor· ı:ı ı.;mılıarbiyo 
• ıı-'ltlll~tıln oJalıırınd:ı, hin bir ki. 
• 1 •ıı :ı "':ıldı 'cı.lkal:ırdn bilo 
ı 

1 
'lııı, ~~lümat a:ıU clılr, me\'. 

ıq ~. ,;•hı lıeı 1.e blr tahmin yıı.
ı/LI)~ {, h(·ıı.r lılr müt.ulr.a liirii· 
'-..v' ı1l:ı~7"lclcrin slitunl:ın bilo 
·-..~' ~\1•1llC' kall\"clcrlnl andır. 
~ı.'.ıı~ 1\ aı, Anrak m:ıhnllc lmh· 
ı~.ıı 11 "krlini ıcrslnc giymiş, 
'• ııı ; le bi:ıi. hir flindc mırgi. 
~ ~"'l'ııiarpurt:, ~etli dih·cle si,r:ı. 
"ııııJa 'fJ~ı~ ; C'~c-nlcri.ı ıığzmda:ı tı~ 

l! v .. t:~ 1 ~ımdl ~azctc sütunla
(ı~·aıhu]tj "umu;ı; olu~ or· 
~ ~lıj ~uı, rcla ılıı i nrct cttl· 
~tt 'tUııı~~~PrizJcrle dolu bu lıııh. 
~~i ıtUıı •de blrcok nılitıılealar 
lt ~tır. t(':•tip cclllm~ğc mn.lı-

) ıı.. 
ı'lı ~)c~ .. 

•t'l atıcı~ 1 
b<'Jki hlllrsinlz: Eski 

'l'~ ıı ıtlt'~~~rne:ığrzın birlı.I mlnn. 
"!ı-~~ilf mı t?ı taınır rdcrken dU5cr· 
~ı ~~ı3 llarenln ııltındnn bir in. 
~ ~lrıı11 1°~u · t.i ta tam incir 
'ıtı~:ı.~ır.e chi"1üb"Iİ içln yumu

'" )'ı rıırı ııı- nrasmdB ölümden 
'!ttt ~ olu'''· raı.at içine hlr kor. 
~~iıııa~· Artı?< mlnoreye !:ı'ka
-llı ~iııı 1 n b:ıJ ~"dcr<'k folmUt 
'~'lı:ır !'lt<'r. fsfü!asını 1.ama. 
~ ~ırı ı"ntırın:ı s•mnr. Nazınıı 
1-ı:1\\ lfa~,tı1na: "Fın ali ~ibi mu. 
~-··, \\ttiı.. Cin kaleme dlvo ha ."1!!ı r ıı; ı ııı ,... • . " • • 

'": .,orur "urm<·z nbrt til-

(()"' ıımı 4 ünrilde) 

~afferEsen 
l>t~ • .. , l ı\ 

))EVLETLERL"\E 
as nınnAç soz 

'tr llıllyonı . 
~ ~l'btr uk hır devletin bütUn 
& ihlııd(I 0~Ulannın, c'Hlnyn harp 
~ ~Uıı ı,. 1 gornımemiş bir ~okilde 
il ~ llde . • 
~ ~İr 

1 
ezıllp koca bir millc-

l"lıı, :; 0 rtıasilo biten Polonya 
lı 1 rıcı it 1 'o ol'lya 

0 
° un hir eseridir· 

li Ytdal'I' rta Avrup:ının Al-
~· llonra, en bUyUk devle· 

~~~ l\tl ~Ol p 
lıı~ t lb~ olonyayı içinden o 
~~:a orduı: zaptetmişti ki, Po
,1')..~ C~rk~tının cencl kurmay 
t . ~ baoı nıharbiyc heyeti) t:ı.-
ha~· ~li adığı dakikadan itiba .. 

"ti L Uehre ı . 
f~ ~~Ye • 1&.nsı knMbaya, 

~ı lt dU !:tkildiysc akabinde 
· 5tna 
l:)llıtıı n tayyareleri belir" 

llıt) ı. arı tavy 
~ 'lty~lint • arcleri genel kur-
hı~ hl'\ lcurnı adeta kovaladılar. 
, lld~ ay heyeU §aşırmış 
tltıl'or ttl rhıı otomobillerini de

• anının 
aı otomoblllerlo 

EE2!!!S::Z 1 

Yangçe nehri 
l zerinde Japonların 
mlnakalatı kesildi 
Çuııgking, 14 ( A.A.) - Yangt. 

oo'nin cenup kıyısı ilzcrindc 6 
gün devam eden bir muharebe. 
den sonra Çin'Jilcr nehir iiczrin· 
de ve Şan.ghayla Hnnkeu arasın. 
da orta yerde kain scvkülceyş 
olan Matang'ı istirdat etmişler· 
dir. Bu haber Çin'liler tarafın. 
dan sevinçle Jmrşılanmıştır. Zira 
bu işgal Yangtsc üzerinde Japon 
münakalatının inkıtıı.ı demektir. 

Gandl diyor ki: 

Nazi zaferini 
istemiyoruz 

Fakat Hindistan mese
lesinde İngiltere nokta i 
nazarını deği~tirmelidir 

Eonıbay. 1 ~ (A.A.) - Kongre 
partisin.in icra lwmitcsi, dlin, 
Gandi'nin mahdut kimselere şa. 
mil olacak ··~ahsi sh·il itaats:z· 
lık" 4kararını tasdik etmiştir. 
Zannedildiğine göre, şimdilik 
gandi yalnız iki ki§İnin kendile. 
rini tevkif etlirmeğe çalışmaıa· 
rına. karar vermi~Lir. Bunların 
birisi "Pasif mukavemet" taraf. 
tarlarının en ileri gelenlerinden 
bir §ahıs, diğeri de Pandit Ya· 
wa.karhl olncaktır. 

Gandi, haftalık llarijan gaze. 
tesinde şöyle yazmaktadır: 

"İngilterenin noktainazarını 
değiştirmesini istemek caizdir. 
Fnkat Büyük Britanyanm mağ" 
lüp olması için dua etmemeli. 
yiz. tngiltcrcnin mağllıblyeti, 
nazi muzafferiyeti demektir ki, 
bunu arzu etmediğimiz gibi arzu 
etmekliğimiz de caiı değildir ... 

İngiliz Kraınaın 
büyflk kızı 

Amerikaya gönderilen 
çocuklara hitap etti 

Londra, 14 ( A. A.) - İngiliz 
Kralının büyük kızı. Şimali 
Amerikaya gönderilen çocuklar 
için radyoda yapılacak olan ko· 
nuşmalar serisinin bn5langıç tö
reni münasebetiyle, dün radyoda 
ilk defa olarak bir nutuk .söyle. 
miştir. 

14 yar;mda ol:ırı Prensese, 
ıo· yaşlarında kUçilk hem§iresi 
Prenses !\1argarit refakat et· 
mektc bulunuyordu. 

• Lonc1rn, H (A.A.) - Röyter: Lon 
drııya gelen haberlere g!Sro Alman 13· 

gall aıtmda. bulunan Polonyada I!jlk· 
ıarm s!SndUrUlmeııl hakkındaki ni.uı· 

mat ı;lddcUcndırllml§Ur, lnhlllz hu·a. 
kuwctlerlnln bombardnnanlarmı bıı 

mmtakaya kadar genl!'iiletcckkrinl Al· 
mantar tnhmln edlyorlnr. 
• llerlln, H (A.A.) - Sle!anl nj~· 

smdıın: FUbrer, 1'ğle vakti ba~\'eJ(fl· 

let da!resiııdc ltıılyan nıUhodcleler ve 
davizler nazırı Rlccardiyl kabul etmı, 
ve kendisi ile Alman nar.ın doktor 
Frank dn hnzır olduğu halde uzun u· 

o köyden o köye çekiliyor: fnkat 
öilşmnn, kurmny heyetinin yerini, 
ha}Tet ve dehsct veren bir şekil
de, fınrndn haber alıyor: hemen 

tayyareler sökün ediyordu· 

O halde ki Polonya genci kur· 
may heyeti bUtlln Polonya içinde 

yer bulamndı· Cenubn doğru celd
lc çekile, tfı Romanya hudutl'.ırın
do.n jçeri sığınıncayn kadar bir 

cefa bile içfünn edip de harbi ve 
hnrekfıt1 idare i<:in k:ırnr verme
ye vakit bulamndı. 

Hollandanm, o kadar mUkcmmel 
§ek.ilde hazırlanmış mcı;hur kanal 
müdafaa tertibatına rağmen, en 
mükemmel surette tc!:hiz edilmiş 
ordulnriylc 5 günde teslim oluşu 
dahi, 5 nci kolun ikinci mel'un e· 
seri olmuştur· 

Hollanda ve Bclçikaya ani taar
ruz, 10 Mayıs gUnU, geceyaruı, 

ansızın başlamr~ı. 

5 ncl kol işini o kadar mUkcm
mcl lıazırlııtlı ki hudutta köprüle-

- . 
'lıı , , .. t . . • 

llerne ve Tobrak 
ingıliz 

t a y yareleri 
ta r afından 

Şıddetle 
bo111bardıman 

edı ldı 
Adcn, 1/ (A.A.) - Dün yal. 

nız hareket eden bir Italynn 
tayyaresi, harbin ba11langacın. 

danbcri Adcn'in maruz kalmı~ 
olduğu 18 inci hava akınını 

yapmıştır. Maddi h:ısarat Ye in. 
sanca 7.ayint olmamıştır. 

!NG1L1Z TEBL1C! 
Kahire, ı 1 (ı\.ı\.) - Dun ak 

şam ne~redilcn lngiliz ha\"a tebli· 
ği : 

lngiliz tayyareleri Bardiyada 
askert hedeflere taarruz etmişler 
dir. !\ luY:ı!fakh·etle hücum edilen 
bir kış'aya en· az altı tam isabc! 
kaydedilmi~tir. 

Et·Edhemde toplanmış olan dii~ 
m:ın tan-.ıreleri bombardıman edil 
miş \'C -~ühim ha-arlar te\'lit edil· 
miştir. 

Derncyc yapılan bir baskın ne· 
ticcEinde. c;ehrin denize nazır l.:ı;;· 
romda hü):ük bir yangın çıkmı~ttr. 
Büyük hir binaya ağır bir bomb:ı 
dü~müştür. 

Tobruk üzerine yapılan baskın· 
lar esnasında büyUk yangınlar çık 
mıs ,.e infilaklar ha~ıl olmuştur. 
Limanda demirli gemiler bombar
dıman edilmiştir. 40 dakika sonra 
kesif duman sütunları görül· 
mcktcydi. Bahriyeye ait bir kışla· 
ya tam isal:ıetler kaydedilmiştir. 

Asmara bir kere daha bombardı 
man edilmiş. iki hangarla bir hava 
meydanına irnhet kaydedilmiştir. 

Guraya y;ıpı l:ın iki baı;kın esna· 
sında yane:ınlar çıkmış ,.e bu yan· 
gmları şiddetli infilaklar takip et· 
mi~tir . 

Cenup Afrikilc:ı ha,·a filolarr bü· 
yük bir !'aha üzerinde ic:tik'jafüır 
da bulunmııc:lardır. 

BülGn hu harf'kfittan tayyareleri 
miz salimen üc;lerine dönmüşler· 
dir . 

--o.._-~ 

Hoııandada 130 
kişi tevkil edil~I 
Amstcrdam, 1~ (A .A .) - Stc. 

fani ajansından: 
Felemenk Hindistanında mu· 

kim Almanlara yapılan munme. 
leye kar~ı mukabclcbilmisil ola· 
ı·ak geçen haita Hollanda'da 
tevkif edilen Hollnndah vatan. 
daşlarm miktarı 100 kişiye ba
liğ bulunnınktndır. 

z:ıdıya ve dostnnc blr b:ı va içinde grr 

rU~mUşlUr. 

• ~evyoı-k, 14 (A.A.) - Stc!nnl n· 
jansınd:ın: Amerlltan petrol mUcsse· 
selcrinln Şanghay ve Hongkoııgdald 
depolarını Sln~apura nnl<letml§ olduk 
lnn haber \'Crllmcklc~lr . 

• Londra, 14 (A.A.) - IWytcr: 
Satılo.n torpidolardan yeni bir katilt
son ~Unlerde bir lnglllz limanına gel· 

General dö Golle 
beraber Alrikaya 
kıtalar ı ön derildi 

Dııaln, 11 ( A. A .) - Geçen 
hafta Kamerun'u gitmiş olan 
hür Fransızların §efi General Dö 
Gol, Duala'da yapıl~n ibir mera. 
sim esnasında, Kamerun'da bu· 
lunan iki alaya bizznt bayrakla. 
rmı vermiştir. 

Btt merasim ilk defa olarak, 
hiir Fransaya iltihak etmiş o· 
lan kıtaatla uzun bir seyahn.ttan 
sonra. Kamerun'da karaya <;ık. 
mı~ olan krtaları birleştirmi§ 
bulunmaktadır. 

··---0-

ROMANYADA 
PETllOL SONDAJLA. 

RINDA YANGIN 
A lman itfaiyesi 
müdahale etti 

Bıil:rcş, 14 ( A.A.) - D. N. 
B.: 

Baieoi civarında husust bir 
şahsa ait bir sondaj, pazartesi 
sa bnhı ateş almıştır. 

Bu s·ondajda çalışan amelenin 
ifadesine göre, ka1,aya sondaj 
3.Jetlerinden birinin çıkardığı 
kıvılcımlar sebep olmuştur. Bu 
huslısta tahkikata devam olun· 
maktadır. 

Ate.~ civarda diğer bir sonda· 
jm deposuna sirayet eylemiş vo 
depo da infilak etmiştir . 

Ateş. bundan başka, Hlock 
petrol şirketine ait üc;üncü bir 
sondaja da sirayet etmiştir. 

Müessesenin itfaiyesinin yan· 
gını bastırmaktan aciz olduğu 
görUlünce plöstide bulunan AI· 
man itfaiyesine mUracaat edil 
nıiş, Alman it.fniycsi öğleye 
kadar yangını tamamilc söndür 
meye muvaffak olmuştur. 

Amerikada altın 
mevcudu 

21milyar244 milyon 
doları buldu 

Va~nglm1, 11 (A.A.) - Ste· 
fani ajansından= 

Geçen iki ny 7.arfmda ecnebi 
allınınnın akmındaki tenakusa 
rağmen bütün "Federal Resen«~ 
Bank" ın n~şredilmiş olan bir 
raporu, Birleşik Amerikadn, ım. 
ra halinde me,·cut altın rniktarr 
run 21 milyar 24.4 milyon <lolar'n. 
baliğ olduğunu \'e bu itibarla. 
tığustos ayının sonund:ıki yekO.. 
na nazaran ~~31 milyon dolar 
miktannda bir tezayüt bulundu· 
ğunu natıktır. 

ml§tlr. Torpido muhrlplerlndcn blrl· 
nln kaplam scyolıatlnlıı htıdLııe.slz geç 
tlğlnl 118yleml&ıtlr. 

• Yn~!nglon, 14 (A.A.) - Stefanl 
ajansından: Blrleıılk A meriknnm Mek 
ııll:a ile cv\·etec I-\':nnad:ı ve Amcrlk:ı 
nrasmda mlinak!d mUşterel{ mUdaCnrı 
paktına mUmn:rll lıir pnltt akdi lı:;ln 

mUzalterelcr ynpılnıaklll otdıığu h1ldl· 
rllmcktedlr. 

• Stllttgnrt, l4 (A.A ı - Ste!nnl n· 
jansınd:ın, ltalyan ı;-azett"cllcrl !nşlst 

ı;enü!lmsı reisi Gııgllclmottl, bumyn 
gelmiştir . 

Görünmiyen harp 
......__..,,.....,....., ._, ~ ~ 

s inci kol 
1 Y azan : VLADM•R SABAT 

Salı.k l'olonya E ntc•llic·c-ns S<:'n is ~cflcr1nıkn 

ri lın\·aya uçurmak ıçın nöbet ltüprillcrln bcrhavn edilmesi cmrl 

bekliyen kıta bile kımıldıınmayn verilemediği için, tn:ırruz ordula • 
,·akit bulamndı. rı yıldırım gibi geçip memleket! 

Çilnkü bu kıtaya köprllleri hava· istila etliler. 
ya uçurmşl<: için emir verecek o
lan subay, gcecyarısı, birdenbire 
bulutlar arasrnd::ı.n sıyrılıp beliren 
bir tayyarenin bombıısilc o nnda 
h:ıvnya uçtu. 

Taarruz gece uykusunda genç 
subayı havaya uçuran bu hariku. 
JA.de heeaplanmııı bombayla lıaşln-

dr· 
Her 15ey hazır olduğu halde, 

Norveç b:ıskınmda, yine geceya
rısı, lfmanlnrn korsan gibi sessi.7.
ce giren nakliye gt'mil<>rfnin ka
pakları açılıp da birdenbire kara· 

ya çıkarılan askt>rlcre hemen bü
lün Non·eç mlislnhkC'm llmnnlnrı, 
hayretler ''erecek bir tılsımla, 

teslim oldular· 
Norveç orduları, nedE:'n HOnra, 

garip bir bUyünün §aşırtıcı uyku-

- Slzo simdi rok ince, t,eüzcl rn yum5lJ,k deric1en rnoc1e1Ie.r göste. 
rceci:,<im. 

- Aman görelim··· .Aman görelim· 

Tilki 1 ı' 
ltayrağa •odası 

T tun kuynı~"tl hikii.yesinJ bi- eder.Ertesi saba.lı paclişalı,bu sefer 
ı;rslnfz: kımığllDc1a tllld Jmy.roğll olmadan, 

K kl zaman p:ı.di :ıhl:ı.nndnn bl- dh"a'.İı oaasmn. !:Ilmr ,.c bş·ezlrtni 
rinlıı nrod:ı. ıracln tebdil çılmmk !::ığırt.nrnk: 
pal ft.nhhnın ahrn.Jini tcfti5 etmek - J.ala, <ler, tilki J.."'DlTIIğunclan 
mer:ıln \'nrmıır Elr gUn den iş ıo· lıcn artık bıktım· Hemen ~rkcso 
yafetinıle rnrşıd:ı. doln5ır'iren tlifü- emir utastrr, ka\iıkla.mıa tir.ıd koy. 
lcinlarm lıi rinde, iki eli ~kaklarm- :ruj;"tl ta.lmınnş olanlar onu çıkart~ 
tla bir delikanlıyı görür, yanma gl- smlar··· 
der, k<•ılcrinin sebebini sonır· ne- 1stanbuldn. dükkfınla.rm, mağa-
Jiknnlr : zal:ı.rm, bUttin ticaret ycrlcrinln 

- ,\Jı der' i:o b:ıba, halimi hlc i' knpılnrma' nsıl:ın o kırmızı boyalı 
<:omıa, ılCr· G~en yıl babam m· 1nhtaı.lan tabelalar da. tnkt kuyru· 
diiğii 'nl;lt mlr:ıc; olarak b:mn. bin ğıı ınodnsı ı,rlbi olmu5fu. Yirınl yıl· 
alhn L ı rnknıısh· Bu sermaye ile dan" ziya.do oluyor, bunlar yeni n-
bcn rıe i"' t utıı.) mı tllyo d U5UnU.r- ıldıit ' 'akit, o ,-,amanlar tla. sayı·. 
kcn babamın ahb:ıplannılan oldu. ı1 Jarıoı J,imsenin bUcnı~brfni esnaf 
ğuııu söyli~ en bir ~alı udi gelıll· A· cemiyetlerinden birinin hat~n Jç1n 
ınan oğlum, dcıll, en ı.iirh ticaret icnt ('.dHdlklc.rioi söylem.J5lerdi· 
tilki lrnynığo satmaktır. llnbn.nm Ynhlızlr yazılarla. sü lenıni5 camc
bıraldıb'l alhnm Iıeıı!.lyle tilki kuy- lrunlım bnlun:ın ticaret yerlerine 
ruğu nı, bir difıikiln tut, oray:ı. yer bn tubcl:ılarm ~rklnlik nreoeğfni 
le tir· Az znmnn içinde çok :ı:engin öyllyenlcr olduysa. da, o aman 
olursun .. , Onun dcdi~ini ynptnn· hep l susturulmuc:, butün ticaret 
Fakat o ,·::kit1cnberi benclen bir C\'lcrinin Jmpılarıruı. o kmnıı.t bo· 
tl!l.:i kuyrtıb'U s:ı.tmalacnk ~ikm:Wı· ynlı tnht.alnr :ı:orb Ye tabii parnsı 
llnlim ne olnrak ıliyo cliiJiniiyo· nlııınr:ı~ ns1ırılmr5tı. 
rnnı... İ5in n ti gn.rip funı.fr, o ''nldt.tcn 

llunun iiıerinc den iş hn.ha ılcli- beri, kıhrı için bu tllld kurruj:;'U çı· 
kanlıya b!r oltııı ı·zu'-ırak lıir fa- knrılnn esnaf cemiyeti kalmadığı 
n <' tlll,f lrn~ ruf,u :ılır, r;lılcr. Erte- lmlcle, fabcliilar unutulup kalmış 
si sabah, paıll.ah kıl\ ıığunun arl•n. \"O tic:ırct C\'lerinin Impılarma bu 
tarnrınd:ın blr tilki kuyruL'll ıı ıh lrırnuzı b<>yah tahtnlnnlan n..cımak 
olduğu lınldc clinın oılasııı:ı çıkar· İı;t:ınbnlıl:ı adeta bir nn'ano ol
B:ıs\ cı:irini çıt.b'lrtır: ınustu. Yeni bir dül,kii.n nçmak i-

- J~ln, dC'r, lm\ ui'.','lln nı':m ma istiyen herkes.in ilk isi öyle blr ta
bir tllld kuyrui:11 a mnk pek ho~ beı;, yııptırm:ık olunlo. 
oluyor· Uütiln \ eıirlcıime, beylC'r- Şimılikl 1 taııbul u~ll lnclen \I• 
bc)·lerinıe, l<:ıznskC'rlerimc hemen lalı .rnzı olsun, her tuttuğu l~I {ic"n 
emir ula~tır, onl:ır ıh liarnklan- eylesin· İstanbul gibi tabiattan gii· 
nm nrk:ı tarafına birer t:llki kuy. zel olan \'O in aıı eliyle de bir Jmt 
ruğu l nksınl:ır· nuı1°l l'Hl bö~lc lm· dalın. ~iizellcştirilmclt istenilen bir 
"uğa tilki !.uyruğu t:ı.Junnl• iıclet "!<'hinlc o tilki lnıyruj:;'ll modasmm 
ol ıın... lJir clrklnJfü SC'bebl olcloğunu akı l 

l'aıli~ahın f<'rmanı, tabii, ) erlno etti de Jnrmızı boyalı talıbılarm 
~ctirilir· Araılan bir zaınnıı gc~tZ.<- kalılırılııbllere[.'1no knrnr Yerdi· 
len sonra den is lmb:ı. ı~eno deli· ltıı lınyırlı karar, bunılaıı onm 
lmnhnın diikkiiıııııa ~itler. Bu serer ıla. ı~t:ınhııldıı. arh1r bıı11k.-ı hlr tilki 
ı1ı-llkıın lı) ı sC\ inç icinclt• glirür· Bir lnıyrııb'll ,modası ~ılmııyacağmn. lıir 
ılahn, baba ılostu diyenlerin sözü- delildir· 
~~ uymamasını sıkı sıkıya. tenbih i\I. F. 

sundan birdenbire uyanmışlar gi
bi, teslim edilmiş kalelerin arka • 
sında Umitsiz bir harbe girL~tilcr. 

Bu m yu<J harpte şehri müdafa
aya koşan lnglli.7. kıtalnrının treni 
son derece garip bir suikastc uğ
radı. Bu tren garba hnrelcet ede
ceği y~rdc, sanki C'Srarcngiz bir 
şeyt:ının eli tren mnk.ıslannı de· 
ğişUrmiş gibi, ~arl::ı hareket etti 
Ye düşman şehri j-;gal etti· 

Fl:ındr harplerini mUtc:ıkip, biz

zat Londranın göbeğinde, lngifü: 
kurmay heyeti gizli bir otelde içti-

ma etmC'kteydi· 

Bir, gece otelin penceresinde bir 
mennle ynnd:ğı görüldü ve gece. 
yansı, bulutlar araEındnn alçalan 
bir dU5m:ın tayyaresinin birdenbi· 
re attığı bir hava torpili otelin 
cephesine çarpıp korkunç bir infi
H1kla pntladı· 

Kurmay hey<>tinin berhava ol
mnsınn ramnk 1mlmıf11.ı. 

Bu otele, anla!!tlınaz bir şekilde 

sığınmış olan Flandr muhacirle
rinden Polonyalı yahudl bir kan 
kocn o sabah kul"Buna dizildiler . 

Alman ordulnrmm Scdan'n hü· 
cum ettiği gün Fransız eephc.sin
ıleki köprlilcr, yine esrarengiz bir 
rcldlde, havaya uçurulmndan bıra
kılmıştı. 

Ve dünyanın en büyük kara or
dusu olan Fransız ordusu, 35 gün 

gibi görülmemi!i bir müddet zar 
fmda, mnğlüp ve periııan oldular· 

Bütün dUnyn sersemletici bir 
hayrete uğradı. 

5 inci kol, böylece, 1040 harp
lerinde, yer yer hiç görUlmemi!'I, 
nkla gelmedik müthiş felü.ketlrr 
saçtı. Avrupa kısa bir zamanda 
ölmUş, devletlerin bir morgu hoJi

ne geldi· 

Ve 5 pci kol 1940 harbinin gö
rlinmcz, korkunç bir hortlağı gibi 
biltun dünyaya dehşet saldı· 

(Dcııamı ı·a ) 

•• .. : • _.: ••• • • ' • • . • 1 J 
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teliı-:lı ~ör. 
.. :ı inden ge(memi~ 

ı oldu~ıııu hllmcrli~i

Yazan : J<tıdic,rrrndine ma1 <'clhcrmı<;. 
~nınn,ındnn sikaşct etliği 

bir tehlike ::;ı>lir~c bunu 
Sır kazak SÜ\'ari ala)ı onlarm lak bir 7-ll, Am:" utluldnn 'rliıııik 

rknlarına tn.kdıruştı; Hacı Mur.ıt dii9manı n ntık bir tabirle tehlike 

Phre yıı.kla~tığt sıradn durdu· fırkalar-
- At- in! 
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tk· (J3:ış 1nrnfı l ııcide) 
'·H 'azi~ P1i Jınkilmten nııziktir· R:ılm
dı lım, birilıirinin hayatına kast~dC'r 

dt'rrcedc dü .m:ın Jki siyasi İı<;ıl:tan 
hlrinl fcrdh mi <>dcrektlr'l' Yoksa 
hrr ikisini oynlıy:ırnk zaman kn. 
zanm:ıi:"IJ. mr çn115-"lcaktır? 

in t~U ğo 
(llnş 1nrnfr 3 üncücle) 

- .\llahn.,lnn:ı. der, rninar<'drn 
incir J.üfrsiııc clüı;;errk sağ knlnn 
hir crnsalimi güsterlııiz. Alacnt;ıııı 
ınaaştruı 'azgeçe~ iın· 

ı:rn <le n3 ni şc~·i söylüyonını: 
I.lir sene içcrsinde umnlmndık 

':lbalnnnm s:ı3 ı<;J ~ılın giinlerine 
: :ıld:ış:ı.n lJö~ le bir mnh:ı.rebe3i in. 
ı.tınlık forihinde gösteriniz ... Harp 
lınkltmclıı. 1ahmln yaıııl:ıbllcc<'ii,inc 
inanayım. 

Muzaffer Ese n 

Bir dans salonunda 
neler oluyormuş? 

\'ılfık zabıtası memurları evvel. 
• "CCC BeyoJlundn umumi bir 

· ntrol y, pmışlar; <'Ski (Ova), 
\ ni (Gardon) dans salonunda o
t ız kıdar kadın \'C crkeoği müna. 

b t iı: \'aziyctlerde yakalamış 
hr Jır. 

I~ tlmlnr rnuay neye scvkedil 
m , dans r:ılonunun s:ıhibi hnk-
1-•nu:ı t:ı' k'kah ba'ilanmı;?tır. 

A· 

Türkler harikalar 
yaratırlar 

(llaş tarafı 1 n<·İlle) 
leri,'Egc denizinde dc\'rire gezme· 
lcri, Ycya Trenle ile Tobruk Ji· 
manian arac;ıncla a«ker naklire ve 
) a ia~c gemilerini batırmaları. bil· 
ha·sa l:iiçük Asya tariki ıle yapı· 
lacak olan bir ileri hareketinin teh· 
likelerini pek ziyade arttırmakta· 
dır. Diğer taraftan keyfiyet, Ilille· 
rin yolu üzerinde bulunan ınemle· 
ketlerin mukavemet azimlerini de 
ziyadcleştirecektir. 

Türkiycde naziler kendileri gibi 
ınil:i inkıffıbile ''tamamiylc reni· 
leşmiş., bir millet bulacaklardır. 
Kahpelik, dö:ıeklik \'C ihanetle do 
lu bu karanlık dünyada, Türkiye· 
nin lngiltere ile olan ittifakına kaı 
şı ı:adakati bir ışık gibi belirmiştir. 
Ei{er mecbur edilecek olurlarsa 
Türkler, yollarım, dağlarını· yük· 
c-ck yaylalarmr, köylerini \'e tek 
katlı demiryollannı, müdafa:ı har
bi için bir harika haline koyma~a 
nmktcdir bulunmaktadırlar. Diğer 
taraftan kıtaatmı denizden naklet· 
mek ihtiyarı da Almanyanın cim· 
de deği ldir. 

Almanyanın hava km·,·etleri 
bakımından Balkanlardaki fai
kiyeti şüphes!zdir. Ji'akat hava 
geri hizmct!cri kadrosu, bt'nzin 
ııakliyatı, tomir aletleri tesiı;i 
i~lerinde husule gch:cek teknik 
müşkilti.t, Almanl:ırm merkezi 
Avrunadaki üslerinden uzaklaş. 
masiylc muazzam meseleler or· 
taya çıkaracaktır. 
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On Alman fırkası 
(l\ns tarafı l ııtidr) 

sefareti a taşcmiliteri ile hava a
ta;; esi Köstcmccye gitmek üzere 
Bıikreşten ayrılmışlardır. Orada 
r.omcn petrol sanayiinde istihdam 
edilmekte olan lngıliz. tebansıııdnn 
30 kL~i ile beraber vapura binerek 
lstnnbula ~ideccklerdir- Yalnız .ra. 
rı resmi İngiliz njansı olan Röyte. 
rin muhabiri henUz BUkrcştedir. 

J\0 "fEXCEDF. I>J~:\" IZ t'~st~ 
nllkrr.,, 11 ( ,\. ,\ .) - Höyter: 
Bir Alman bahriyi' heyetinin 

j arın buraya :;:-elmesi bP.klenmrk. 
tedir. Bu heyetin ~ell~i. sanıldığı
na göre, Knradenizde Köstcnce li. 
manr civarında bir rlrnir. üssü in. 
ı;ası ile alakadar bulunm:ıktndır. 
~ Mam:ıia'da bir deniz tayynrclr. 
ri İİ!ISÜ tesisi için ltalynn tayy:ı. 
reci subayları şimdiden T:.onınnya. 
yn gı>Jmişlerdfr. 

BükrC!;teki Alman mnlıfcllerinP. 
göre, pek yakında on Alman fır. 
lmsı Romanynda bulunacaktır. 

MACARIST.\:-\IX \'.\Zt Yt:Tt 
Iltıılnpeste, 11 (,\ . A·) - Rüy. 

trr: 
Budnpc~tedc gayrircsmi mnhfel

icrdeki kannntc göre, Romany:ı . 
nın işgali, bu haftn lc;inde büyük 
mikynsta gcnişliyccrktir· Homnn • 
yaya gitmekte olan bir<'ok Almnn 
krtaları kolları, cumnrtcsl \'e p:ı • 
:ı:ar günleri, Budapc!itC civar:ndan 
gecmişlerdir. 

Macar matbuatı, çok ihtiyatkar 
da\'ranmakta devam ediyor· 

Buradaki kannatn göre, Tran -
silvanyanın geri kalan kısmının 
da mih\'Crin emrilc şimdiye kadaı· 
Romanya tarnfındnn Macaristann 
verilen kısma ilave olunncnğı 
hakkındaki Macar timillcrinin trk. 
zibi. Almanyanın Mııcaristana 1mr. 
ı;ı olnn mahiyeti gayrisarlh ve iki 
yüzlil hattı hareketini gösteoımek. 

tcdir. 
Almanya ile Macaristan nrnsm

da son günlPrde nktedilmiş olan 
ticar"t anlaşmasındaki ı:;rraitin a. 
ğırlıj{r, Macarlar için de bir siir • 
priz fefikil etmiştir. nu anlaşma 
sanıldığına göre Mncaristanın ö • 
ııümiızdcki Ü<: sen,. ic:inde Alman. 
yaya ynparağr ihracatın miktarı 
llT tnnzim etmektedir. 

GI ::'\ Im \L A:\''fO:\' l :SKPXU~ 

ZiYAFETi 
Bitim•':', 

:ıjan.sından: 

H (.\. ı\.) - Stefani 

Romanyada vazife halinde> bu. 
lunmakta olan Alman kıtaatı he. 
yeli. im sahalı .r.omrıı mrc;Iınl ns
kl'ri ftbidcsinc ÇPlenklP.r koymuı;. 
tur. Saat 14 le gcnPral Anloncsku 
Bükre>ş nskcri mahfelinde A iman 
askeri heyeti ~erefinc bir ziyafet 
vPrmiştir. 

Bu ziyafete Alman ve ltalyan 
sefirleri, ataf;ı'mllitcrlrri, I~omen 

rırkiınıharbiyPsi ve A iman heye. 
tinin yük!;ck rii thC' il zabitleri işti. 
rak etmiştir-

Altı haftalık bomhardı-
mandan sonra 

Londrada 
hasar çok 
fazla değil 
Bina ve f ahrikaların 

yil.zde birinden azı 
zarar gördü 

lJondro, 711 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin 

Telefon şebekesı Al manyaya 
! : nr .ı tcıcton ıuare~ıne son ı11 Bir haf ta 

.. ·n-:' a . -ı abone talepleri fChrın h~: 

• - •. n l ~imdiye kadar görUlmc:pl~ z a r f 1 n d B 
~e: aJ~ çoğalmıştı r . Fal;at m~'"'ut 

tcs ~1.t :l11ha Cazl:ı z.tonl")"C mUte 156 akı rl 
nnmmıl olmadığından ~ehr:n e .sen 

1 ıcısıml.1r:nil:>. telefona yenı bır ~b::ını-
I raptetmek lmkAnı bulunmamaktadır. yapı I d 1 
Yapılan ıJAveler e!'ııscn yUklU Jlan 
ş"bckeye yeni bir kolla tektlll; t'kl<'n 

12 
r,ırııt· 

mclt'rden lbarN kalrnalttadır. Bu Jn Loıı ılr:ı. 11 (.\ · .\·) -:h ,,rt bil' 
~ehrin lır.r tornfın<lrı. knbil olmamak· ritr~rin gıinü şafakla nı 11:

11 
\'e U· 

tadır. lnn hnftn :mrfında, A lnıaı~} uzeriıt6 
lstanbııl teıetonu, ~lrkctten dc,·ıet gal n!tında bulunan ar:ız;arı ge. • 

eline gectı~i zııınnn 9000 ıt.bon ellkll. .vnpılmrn olnn havn akın. biİ'°uıc 
tobliği: lb~ 

Bu!!Ün lngiltere üzerindeki Münnl•alc \'Cl,ıilctl telefon idnrctı•ni C:<':l h:ıftnkl ak:nla: ~ rr· r. r-= • 
~ !;ll:jll :<'\ntralının lnşa<ıı ve ~cbck•'YL' mi:···~~·ft~-t'l icra edılflll!I .-· c gC· 

düı::ınan fan liycti . ni~betcn az ol. • .. - nildı"'ın 1.1 • 
·ı l yeni kısrmlnr lllt\'c<ılle nnc'lk <1 5Cl'l ıı mı k·\\'nnklıırdnn ogre . ı::rr ı 

muş Ye cenubi ngiltcrede \'C bone daha llAvc crlrbilmi3tl r. Şınıdı re> h" lıca hcdef!l'r, 11rr9ı 111 rıı1 • 
merkezi lngillerede bazı nokta· bundnn rnzıa abone IHl.ve cd.lt•nı .. mck ıll'.' olmak lizcr{' ci('ktrik c; 18,·~'ll • 
lard,a bir 1:tıı: homb:ı. atan mün- te<llr l:oıtnnbul telt'fonıınıırı m«'d~nı lan ha\'a .. nzi fahrikalnrı, .l< 111~1. . • ' kt' 1 
fcrit tayyarelerin yaptığı bir bir şehre yakıııır bir §Ckllde tcv•ıı I· 1 :-c mot<lı fa brik:ı.13ı ı, C'l" lr\'oıııır1• 
seri hücumlara inhisar etmiş. çln hıı.zırlanmı;, ''c t:ıtbll<lnc geçılme zcmPsı fabıikaları. dl'~ ınb rd'' 
t·ır si tnlrnrrUr etmi' proıeler v11rdır. Fa marı'sıııllz i~tnııyonları. do J' rtll' 

. l'I . . Essen c ...,.. :ııı 
s t 1- V kadar alınan ha· knt hnrp \"aziycll dolayııuıe bu proje man f'C ı mıstır· ~ · bıırd•··· 

be
. laa '.. - c ··1" ·e \''t r·al ı m'k lerın tnthıkatmn r,<'Çıimeııl imkllnı hn fabriknları jkj defa bo!l'I ıır~·ıfl· 

·• t r· ti • d ~ıl olmıımı"Jtrr. Ancak 11\'l'Çle licarı N ı nııı:;tıı·. ıger . (Ürtıil1) 
r C'rc gore o u \ ' ı · 

1 

l ı·ı · . n· · hecicflcr ıııf. 

tarı azdır. hcı> 'on u~un. '1 vıu:i:,·l'timlzin yeni bir şekilde kabil o rla Crcvenbroich 'dnkt n b!lrdrfl111; 

bir f'lehinh~ bir kit.C ev \'e du\ckan hırsa bıı tc,·ıııııtrn vapılnıası ımkanı fabdkası VP iiç defa tıoın cl3ınıPıc 
hasara ıığramır:tır. D'ğer Y<'rlN. 1 hnsıl olacaktır Akııİ tak lircle .. cbrkı· :ıa tahı tut11lan Anıstrr 1 bıılll

11' 
. . ı ' . • F ki . . f ı rikıılM 

de hasar hafıftır. , hırı::-Unkü ~rldil!'." kaloc:ıktır. · o <<'r tanarc ao ı' 
R lTAP..Aft' BJR GAZf::TEClN I:-\ mnktııdır. ur cıı>:~·., 

1NTI BAI Deniz kU\'\'Ctlcı ınc ~cns te 11111' 1) 
_ no·... Azraı l ım relerimiz tnın.ınd:ın :No!'\eç tıC ~ 

.C:.tol:lıolnı, 1~ ( A.A.) J ;:cmılcrl ı>:ıtırıimı'<tır. J'Cl1'eıııibtfl br 
ter: d tnkr ·etı tl 1 I .,ı Almaııyarla sene " ıtııblli) . 
~tokholm Tidniııgf'n g:ı:!ı>lcsl. u 1 yen 1 lf s l z 1 J:IÇJk milyon toıı ı•tihs:t1.fiyC csbri .. 

nin Londra muhabiri divrır ki: oıan ytıli bllyük petrol _t'l-:.,r.ııeıı~ıı.1• "Altı haftalık bir hnva hüc·u- (Ha~ hrR t ı 1 ıwiıll" ) kısı ile ile llnmbuıg-tııkl ~,ıı~r 
tenlkln kııpı kıli<li birisi tnrl\fın ıaı 1 'ddctli bO 

mundan sonra Londra o kad:ır .\ 0c;:ı~ .. fahri tn"ı şı 
kırıl:ır:ık içt'ri ı:;lrilnıış \'C c:aljı~ı <'~ ı 1 t bl t t 1 ıştıır ,.ı;I' 

az ha::a r g-ikmüştiir ki yine ln· yal:trl:ı sokağ'.l çıkıH·ar,ı srraılıt ı,apı l ııı~~ ;ra a l ~ ıı m~ııtnb.ktııt 111t \' 
giliz harp ga} retlerinin merkezi et S:ıtrnll< ı:eıh·rrmiştl. .Mrçhıll hır.&ır n tn zar ın a, m ınc,·r.iltrı11c .ııı• 

1 k k 1 kl d l l<'r<', Sllhil mlld:ıfna ı:•rlt• 
o ara ·a ma a ır. lJu ııefcı· de bıçat,ını ç<'lmıı~. kntlınıı: . r. ıJ mlr•·oı·ı 18rt' grıııılt"re karııı »S, e , ,.,,ıı 

Bina ve fa brik:ılı ın ancak "- Ynl<laşn:a yal;arını : .. ıll'dlktPıı· ııı. ıots~_, de' 
noktnlarıyll! mnrşnn< • 

1 
13 t 

yüzde birinden azı hasar gör- sonra r~ynları ı:ııın:ş. 1<ac;:mı,tır. n:ı karşı 28, fııbrıknıarn ıcnı rııı' "1 
mii~tiir. Tayyarelerle bom bar. Şışll l!P.mttnı bır haylı lıl"yccanpıı. nız ''t kıırıı tııyyıııc· rn('\cı~nııı rıııırll•"' 

d k dd t la~•ı'n korkuva dıı~uren bu iki ,·akadan ıınn fl''t! rfl ımanın mu a cra ını . • şı :-:~ petrol depo 'e tıı• • rıı ı;• 
edemiyccc~ine f;nhs:ın her za· rıı. Tcpcbn:ınd:ı Pıremecı :suıoı~ıntlıı· ıarın.ı ımrşı ı:ı. rt·~mı tıııı:ll~ 

39 nunınr.:ılı Uğurlu aparıı1111tnına ~ı ıır ııfll' 
mankinden fazla kanaat getır· ct:ı 7 lıa\'a akmı )ııµıırnı" ıı'11 11 •• • 

ıcn btrl~t b:ı:ı:ı ..-~ya çaımı~. lııınıı mu k ~ 
dim. Tabii, bir tarafın müd~fa. Pt:k ltu\"Uk ınıkyMtıı 1 r 1' teakip Hamııtoıışı ı.:ı.od .. ııinrtt- :ıc, ııu nY' "r ft ti~ 

t "• mamı·ıe kır,"'cal' k, ... dar • ··' l::ır r~nıısınıııı k ln~ıırıı: L ·,ırr: .. " " ' " marnlı ı.p ııtınıarı kapıcı•ı bllıtıı { .... a .. 
broıırııı~. buıııı nl'Jk" 1111 "~ ' ıı 

asını 

diğer tarafın üstiinlüğli miistes· 
n:ı ... Londra ü;e bu halde değil
dir. Umumi hizmetler vakıa 

biribirinden ayndır. Fnkııt bu, 
umumi hizmetlerin bir kuvvet 
knyna~ı olmasına bır mani llŞ. 

kil etmemektedir. 
Hüı;nüniyet sahibı bitaraf 

müşahitlerin intibaı ile benim ele· 
lrnnaatım !}udur ki. bomba har 
hinden doğan tehlikeler \'alnn.; 
claşlar arasında bir arkadaı:;hk. 
içtimai bir anlayış zihniyeti vC' 
mağl(ıp ederek dü~manı püs. 
kürtmck azmıni yarnlnu~tır. 

Bu, bombaların yaptığı mrar· 
lnrdan çok daha mühimdir.,. 

Kaynanasını öldüren 

• ı _,Oj11ITilJ.J~lU . ..ııt'C''l t • 
1 

yıırcsı mıı!'ı:'lkk k 
Zabıtıı \ll.Ulı ZY nıttıınan !JCI 1 11:1 tı~.e 

rrır~ııı 
r1nde olıJuğu Lu mlıtceıı' ı;o; \'•J ~<•Zl· 

ilanlı hırsızı ıl\ln l'le geçrrmı ~c ıııu 

Bulgar ,s ta(l 
11, ııırr 11 

(l~as ı :ı. r<t l• 1 C'J: ı • ' ,.•·ct:tl ~, r· 
mu~ oldıı::;u \'rıla ~c· •· •1 , .. 

biı ır •:f'hhusıc bulunııııır:ıı:i 

\ ııClıık ı.ı nıu~tur. 

Bu, Sıva"ın Barık kıızaııınırı, 'hıv 

tan koyünden .Seyit oğlu . .Musn El;f'ş 

keı•ndı'dir ut Enir· 
ı--:ıı bwııklı tıınoıı7. buglln aılJıyeyc ve 1 Yııı<· bıı rrıiıtalı•:ılnrı ) 1'

1 (!l'rıı • 
rilecektır. ıe gon. Jırojrnln [ıti ~.'1~"' ı::ır,; 

etmekt<.> cıldıı:~u ı;ı' ::ı~ ıı:-ı-cJı • 

ıir. Musa ı<:lıe~ lııı ~~lı;>h !"nıntyet ılı 

ı ~ı;törllığUne getıı ılmiş. IJlıtlln hmıız 

lıklarını lJfrer birer !Ur ııt c:tmlştır. 

U-"ç go··nu··ı bı" r olunca 1 n~lına ılo.;r-ıı bir ıırıı ,ıe \ \':t'lım• ':t ı~ ibn ret tir· ~{lı:~ıııır 11 

lıo;t n jn ln .. iliz orduı;u 
( Ha '.j l ardı l nC'idl') \'B?•V"lt<' l~ulıınmııktndır .. f.(İ) W 

çisi kendısıne !Azım olnn bir A.IPti :ı.ı· · . 
J.o ııclra, 1 t (A· ı\ ·) .. -, ..... ı.'o. r·. 

ınak Uzrrc huı aya ~ırıneft tnlıışlar a · ,. •. 
rh diı,:omnt:k mulıobırık.e~ırrııı 11 rıısımta etme bır inııan t'lı ili~mı, • r •· ti 

bunu tutunca bir genç talıı.;,lar n~a· g ılkaıı hlikiırnet nıe hl~ı:ı~·ıı,jtl 
anıdan kalkmıl', bun~ı ikinci bir deli· d!':ı gelen hqberler. t J11ill''C· ti 

ost tin 
e rinfie 

~:sa.mrı111111m.••--'1 
Hnpl lınıırlcrlıı korl.ıınç drl!ıi:t.le- Romanyada ekmek l 

Dokumacı 
Geçenlerde Aksarayda kıs· 

kançlık yüzünden kavnanası A. 
!'ıiycyi öldiiren, lmrıs;nm kandi
sini nldattı~ındnn şiiphe ettiği 
Fahri~·i ve karısı .:\adirC'yi yara· 
Jıyan dokumacı Ailnin muhakc. 
mcsine dün birinci ağır ec?.a 
malıkemc~indc baıılanmı!3tır. 

. gcr..,.in o!clu;;unu foka . • ·ıc:ıJl'lc 
kanlı tnklp etmiştir, F;n ııonrıı da hır .. "', 1 1 1 

"'ı k tı'nin ı'l· 1 ııl:ır mu!'laK>e ınrc P. .. rıı:ı 
genç kız bclirml~tlr. Tıılaular araSln 1 kk d h Ü pJdc bil. 

• 

Bizans 
sarayının 

Raspotini 

ZA 

1 ini inleten, demir lttıfl'!ılcri snrsıuı fiyatları bir misli 
bc'rıi !.'ıl.nr frr:. ntJarıııı i~lttlnlr 

arttırıldı 
dan ı; ıkarılnn iki ~enı.;le kadının ır b 1 d v b'J ı·rmck• ,·c" . . . .. . \' ıınnın ıgını ı ı ı t.t:ı. • 

b. 1 ın ın n en ıı: •cdır· 1 

ı:nç gecedir bıırnya gelıp "ıkı ı;onrı. l• · 1 . 1 Arnavııthı ,.. 1 11•• 
nıl, lı:ınl:ırrn hep~lnl. 

MASKELER 
"" 

AŞAGI 
na~roliı•rrlı•: 

ıa·cıi JOil:\'ES • 

J: l"Tll C'OJ.E!\1,\ N' 

.\merll.a pofü; tr 1,if:ıtını "ll'jırtarı 

nırnıl,.lt ı:rri l•ir iıfct J;llıl s.ırnn 

YAR 1 N 
l\l:ıllnrlı·rıl•·ıı illb:ır"ll 

!Jiikrcş, 15 ( A.A.) - Röyl<'r 
muhabirinin bildirdiğine göre 
nomanyaoa yiyecek te\'7.İİ kont. 
rol altına alınmıştır, Ekmc~in 
cinsi aşağı olmakla lbcraber fi. 
yatı bir misli artmı~tır. 

ilkmekteplere namzet 
talebe kaydına başlandı 

İlkokulların birinci sınıflarınn nam· 
?et olarak kaydedilen 03t dof,umlıı tn· 
lebelcrln alınmasın l dünden llibarrn 
bn:;:lanmıştır. 

Kndroları dolu olan okul idareleri 
bu talebeleri yakın semtteki dıfier 

ve kndro~u ıız olan olmllnrn devrede· 
bllecekUr. 

Namzet olnrnk knyd dilnıi olan 031 1 
cloğ•rmluların ımyıı;ı binden rıu;larlır .• 1 

blr olunca .... samanlık ....... değil or: k"
1
.\ ~\a:~n tt b~lundukl11J0~rıı· 

•·uç "'Öniıl bir olunca tal:\Alık acvıan ~~ :rı ka şı 0

1 
t amel 0ıarol< " .y • v•··ı, pi' mu1 e 

olur,. mcııclinc uyup keyıf çattıklını dur. . ..,051 rrc11' 

nnlaşılmış, knraltol:ı. ı:-•illırUIUp hal>ln· Enıarclcrin ve dcl::ıiJın ;cJ11rcl11111 

rında znpıt tııttılm112t11r. "ınn ••ih·r nrenncr g5r{ı .. i ıııı · 
Katil sorg-usunda cinayete se

bep karısrnın kardc~i çocuğu Manllaturacılar 
bulunan Fahri olduğunu, C\'İne ' l 
iki günlük misafir geldiği halde Esnafa kı:t lı. ;: ma yanın-
haftalarc:ı. kiıldtğınr, karısının da yazlık ta alınmasını 
Fahrinin karşısına dekolte çı- şart koşuyorlar 
karak beraberinde sinemalara, Topt:rn mnnifatur:ı. ı::atı.~ında 
gazinolara. gittiğini, nilrnyct yPni blr usul ihdas olunmus, lıiı· 
Fahriye artık e\·inc dönmesini kıı::ım tacirler pcıakcndecill're 1ıir 
söylediği ?.aman kavnanasmın c:eşit mal sntmama~n. meı:;ela k ıı;_ 
Fahrinin bir yere gitmiycccğini !ık bir malın yanında yaz:ık çPı:;:L 
söyliycrC'k hakaretle bulundu. !er de nlmayı r.art koşma:::-a bP.ı::la-

" • ,.. ' en ı) J9 • 
heı·h::ılde, B:ılknnlnrın .,:;i 1<nı-ıır • 
rC' 1tfıt s:ıh:ısı tt'.'şkil <'ttı- ır ı. ı ıtır· 
t 1 "b' .. ··kmcktcd ııo 
ırı Mıı; ~ı ı go:ı:u • .. ırr fC' ,rJl. 

ver ,.,.. "e:-iklcri. talı 50~ıc pc!C · 11t 
kııtrrı-ı.l:>r komb'ncıonu 1 ',.cyııhr:ı 
krnclıı Rel..,.rııd ..ı\tirıtı ·ııi jr. 

~ • 'k)('fl 
Sofy:ı Uzerlndc ta:ı:Yı tı' 
l'<l"C'l'kll'rdir. \ irtıBll ı;ı~~r. 

Fakıt nomanvad:ı ı "arclf11 ı 
• bOrJl" ' "' fıı kaları ile pikn u c'"·elı}l' • 

tnn·.,rc-lerinin bulunU!i 'ı ·ıırıiYcc 
. . • k ybCC 1 }c' 
ıle fnzla zaman . 8 ırr.ıınl:ıı' f, 

1 
hic,i.ıi V<'rmrktC'dır· }. 11er clC 
1 1 . k" oıan . ter 
'\nı m:ıııı ım anr . .. 1Jittııbl 

li. ~op:ı d-ı ı besi usulılnıı ., 
o. C'lh ctm,..ktcıclir· Jc cnıcr<'.~~ · 

0'.unıı "Övle . t' ~ 1. 1 ı· mışl:>rdıı-. 
1:> : ·• • mış ır .•. a 11t er c ın- 1 Pcrnk<'ndecileı in bu va7.iyct 
lcnnıış ve muhakeme bn~ka gü- zerine vaki ı;ikiıyctlC'ı i tPtkik 
ne kalmı!jtır. 1 Jnnm:ıktaclır· 

Baba Eıenlerin Ramazan f zkralarz 

~tı rilırti Jcaydetırıc dunbf'rı 
•Jrr •·ı Graziynni, bir. 3.~~dr bllı•:; 
1 i:- l'orlr•rH' trşr'>hü:U dC J11t'' 
m:>d:ııı Sidi • B:ırrnnıd~İt" 
ini "tahkim" ctmcıttc 

· f\ZI nı 
,\f ,:\l.\:SJ,.\RIS ·rı~ ;sı'I ı ~...........__.........__.... .....__.~---------------------..--------~-------.._ ____ __.....,Awww<_..~-oW'------------------...--------

Gideır gitmez l 
n"rliıı H (,\ . ,\ .) -:-:1·1,·or: 

' b'\dırı .ı 1 
mi bir menb::ıdnn 1 lrnan ıııtfl /ı ı 

I:ııl~ariııtnnd:ı .A 11usustıı r'' 
bulıınduğuna ve ~~crneıeri )'~er. 
mnn • Bulgnr ~~ıüb sınındll 

Ş ı :n ı ;n.;ı . ımıs n ı:s ılizi ıfü i k:uıctill ı-r 
c,:ırknı:ı.)·a lıa~lnmhll : Mah,\ nf'ıl:ır, Cln hir 

n,\ mahpıı~ J,a lnn nıarifotlrrini ~İİ!.,1f' r i.) orlar, sıı y:ı 
ııal.ış .)8[1ar ~ilJi lı:nıı.':ı .)811 ~nzma~·a , r l"..,im 
çizmf!yl' <'Rlısı.''Orln rclı· lhınlıur ~·afllllR.) a çalısır. 
Jnrkrn, ı.:ın d illcr ,;:ıll,ıın ı;:i hi sn rkı~·nr, sa~n. .'tik_ 
'r ı i, or, ... oı:ı kayıyor, titrı•sı, or , ıı~ıı~U .)'Or 'I' san
ı,ı gli~;trn cl:ıml:ırlii•ıı minar e hoğumlannn takılı 
J,:ılnıı<; ~ ılıl11 J, ı rınt ıları ~ilıi i noo;:ına. C'srnrlı bir IH'. 
,YPl':tn \C'l'i~ ortlU· 

rt:u· ı Uel f ı s l.ııllıırııulaıı deni" :'lklıııırt, knlı. 

'rniıı iiııii:ııl ı• of u rnııı,, f ••r:n iurn çıl,:ın nıümi ııl<'. 

ı 1, min arcl<'rln saı:tıj; ı nurani '"ıklar alt ımln s<'~·

rcıli.) nrıl u. Hn :ırn lıl ; ra 111i ıl <' n çılmn hir yohnz .' n. 

n ııı:ı 'ıol.ıılılıı . 'fı•ı .) if dolu bir ;özle '-İİıuek .. nr
ılıı : 

I r:ıj!ın'l dair JngıJız . a.ıştJT• t;r 
n :,.,.,H haberler çıkıtıdıır 0Jıın r • 

- :\talı ,·a kıırulu.;unıı mu "'~)'rrdi~ nr ... un ~ O. Eu mesele ile allık? acn 5~er t 
rnç tut rnnı..,ın , a lnın <>t>c·dei rahmana kapanmııı· !in ıti\'aSİ mahfel!erın 

1 
r 0511~1 

J:amn11rn ı yalnıı: nıah~·a seyretmek lc:in nıi ı:.cl.,in dlğin,.; göre, bu Jı~be~~a.~bl'rl J1t • 
diJ~ hc kl<>rsi n ': drr. Bunlar ]tedcfı çf. tııgiliZ ıııı 

- lfa ıııa ı:ıııı lfaııı:vnıı diye ~c\'"rinı· Ali~ 1, liım r,lnn fena niyet 1 ·ki """''rıır:ı. 
,\li ıli~·p "e ' ıf i:Y lm ;:ihi· brrlrrldir· Cenubu ş~ı n r;syrr 1 

- 1 a l.at hlz :siıln ::ihi df'~liı· f<..fl"riı ı.ı hrr Rmcla Alman ve lt~ Y~u ıınberJlr' 
giiıı llnmlllan ol.,ıın , hrr ~iin onıc: tntalnn ! rini tahrip mnk'!ndı c , lnııın)'ll ııı 

. 1 .. • 1 ü rinc r cJıı - ( >~ c nmn, nPmaıan ı:-ıdn ı:. tmn lr ar. Bul~arlstan ZC' ttiı;indrn 
1 

rill 
kn:.ından hn~ ram rıl<>r,iniı ... Rir •ulıınıın r\ dii:i hatla taz,yik ic~~ ~u 11abcr ~~rı 
s iıl inC'e miitc•c ... s ir olur· ~laf e m hı•ar· Renim hiç balıc;Pdilm e:. tedıı; • oırnak. ('f tl . 
h:ıyram Ptti illmi gördiin iiı mii ~ nll. iki .. lni fü• ho~ hedefi sulha manı t j hllre1'C 
~i.irrnlcrıll"niı. ( 'F.l.ERI kıırıştr'rmak \'C s:ıbo :ı 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;.;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;====== = ============= ============= 1 ri m:u:rı·lnnın ktır· 



-- -- ----------------- - -··-

HARP'f<-A.l:"ı P)~·ıı,-, 

lsz~;;;buı Le~~~i;ııb~nden. verılen 1 
ıu:rıcı askerJ IHtaatı ııanları 

...._.,....,... W*SX"..,.;;"""'~ı:.z»=:::=-=ams::::=a.....,1111:! ........ ,_..,._ 

ı:•.r kHo.:ıuna le.hm n cJıl n !lya•ı :ı. ı kırış olan 159 ton h.uru f:ı.s.ılyc 
''e bir ltllosunıı t ~mln c 11 n fiyatı li l:uruş o.:ı.n l.ı9 ton bu.gur ve b1r 

ö.. •4i· Yazan. (l"ek &~G "'c-ıa ıctJosuıa. t:ı.ımın c-ıııcn rıyJtı 1 ı.uru cı n looo ton arpa ayrı ayrı ınp ıı 
.·•eeıı bir h za.rna almac:ıktır. I\:uru fı.ı.su~ycn!.:ı ilk t mlnntı 23S5 , bulgurun 20!H \ e 

er hl' . omurlu ) üla: idi, l:ımağa g"itller ... z~nn :lC'rim, gc- 1000 t m arp:ının 4750 lir el p lhal ı rl 2!s _ 10 o-ıo p:ı.zart< ı gunu saat 
~· ~~~:n f'scri g\i t ~rm ~c leni r FlP,~rLi • J b•l\cn kaptan 15 dedir. Kuru .as:.ılycnln rtn ımr i lGO ve bul.;urun 135 \'e arp:ının 330 

-..ı._ • 1 ılhların nb"ı .. -',nrı bn- Ol ,,.~ 1 1 . B 1 ih . kuru a uıtılır. MUnaka., Jıırn ı;ireceklerın lh:ıle sa:ıtlnd n en nz bir saat 
~-~a .. " .,.,n :ı z nr <'rı. ... n :mız tı - . 
~ ÇCvrUını.,u. ' evvel Ifars M ... t. Mevki s •• tın Alm '1 h.o. n ı \ermeleri. (122Sl (05i > 

l!lıbire " ynr kaptanın tli l:ür kçllC'rin üs - ~ , :r-
bir ' gok gUrUtJ.:.Un!.ı an· tiınd(' nasıl Jni:ı ku l:ıyor. Hizh / A :ı ıJ yazılı scl.ız 1 'rln k P lı z rfla ' ltm 'eri 6 11 9l0 gUn ı r 

~- turek "a'Iac!ı ··.~. !don'' kil ı · ı ' d ~ 1 t ı k ltt. "<lllıld '' re : ç .:cm :, or.ur. A amcar;ız ... zr ııttc n 1: rl ı:alın lm:ı •mısyc"lur.rh y p ı c ktır Talıpl rin kanu· 

'
~ ... :·· a blr cam ş:ın~r şan. da pek ~öktü, b .... e ... rcmi~or-

/ 

nl " s .aJ:ırlJ tc.l.llf m 1 tuplannı lh 1 :ıal r e. bir • at en ı ı.c..nı :ıcn:ı ;~~~nıve ..ı. ... 
tlizı r~. Aynı zrunand:ı, _ s~hi ... Fnl:at asıl iş, bu a • verme crl. (126U) l9 ı:.l) 

""-" dekı fL"eg·· ı ·1 t • 1 J k' - Cinsi .M!Kbn 'ru• rı T mln:ıtı ~lif· "J ı "garası e u- ·nç ar :ı ı n\, ne y:ıpnc:ıGtz? Der- ı ı.uo Lir Llr:ı. 
~-- ftrJ~~ı .. ~~ratlı- zencilE.'rin din büyüğü bu... Yıllnrc:ı orndn 

1 Llıh:ına ıo. 00 11 
.., 

112 
~ha l::ı.l:uunz!ar ya... I>ras:ı 24.750 lıcı.ıG 140 
"" - \'ada i · · 1 • \. ""ll~'trak nilınn :ır:ı çız"rck - - S:ıbır ! Ewcliı. gUzel blr ders ltpı:nıık 20.760 4455 334 
~"' .. zcncilerln bn"ları Us· nrellın. ~ 7iıı6 :lbti ı... cııeçer1c 
,~ ll\tıj· en ndıırncıld:ır mat- '·Ş,•ldon'' böyle söyliyerelt, bü - L!l.lınnıı. 14.<100 1080 SL 

l;;ç go lutulm:ısm mı! Ka- yUi: çanın bulunduğu yere do.ı:.nı Prasa lS.000 JS.,o 102 
tork ll:ınil... Hnlbuld fü·cğin ilerledi. İJprumlc 21 600 .:ı2ıtrı 213 

ltııç bl ~00'' ~lU ~ tıau r sesi falan çıY.mıı- Bunun sebebini izah ederek ila· y v uv ~""" 
~'ıştı. Fal:a.t p:ıtla.dt· ve etti: 

~ '~~? Vahşiler çılgın bir - Zenci! .imin h men hepsi .ı-
~ ~ kaçıyorlardı. danın iç taraf! rındn'd ormunhk 

~ .. silah s :;inden uya- yerlerdendir. Dwt t ,z miS!lfiı IC'ri" 
~~-da kap:ıh bulunduğu miz gC'lin'!e ,onlar da .. :ılıil adam· 't:' ga Çab:ı.lryordu ''Jan' l:ırı. Bu iki kısım vahşiler biri-
' j) ~ kapıy1 artı. birLrindcn pek ho-;!:mmnzlnr. 
~~ an, demin l andıı k:ı- fjimdi eğime •yi seyredin· 

~ttc' C:ok tuhnf bir komcd· "Şcldon" r:ml:ı zcncıLri "Uğırı -
ıı,· ı>lC'ndf. ... 
-~ l'll yorJu. 

Otı~e,:rnğınr rıtnn solu~u Şeytan tekrar eve lıapsed'ldi· 
'\:.~ 1 nğnçl:mnd:ı nl:yor· Kopek bu murunclcden şikayetçi, 
,,., aUaıt bullnk olmuı.tu. rnuttncıl hn\•lamakln d('rnm cdi -

\ı ~~f'Pı:lnc birden yeU~i- yor; fakat derdini kimsc!crc d.n • 
"t •lytlı de hir bir zamnn, bu )demiyordu. ÇJllikk Ç'llı :ı.n ild 

~ 0~ et ısırmak BE.'rbcsti- yüz zenci Ç!m s sine> ko tuır.r. 
~ b· aınıc::tı. DE'r'!ıal mes('k~ i anlanuş!ardı· 

8Q.~CaJ:I:ırı elli liyor, yrrt!- Svvinçlerinden, a ~nçlnrın altın -

'i~, le kaybetmeden zc n· da raksC'diyorlar, dallarda tüne -

t ~ doğru ilril)ordu. yen irsi düşmcnları=-a ktifUrlc'r .. -
o <1 ııtun çctl' nğ .. çlarn sı· \'11.ruyorlnrdı. 
~t t Soluk soluğ.ı durdu. 

h.r "T 1 \' cı cpnsc"' ortada 

~~lı ve rişman olduğu 
"t- tırmannmıvorrlu Yer-

!ll. ~ • 
·"'" bir hnld'"' uu:nmı du-

,~~·· ~.'' d bir ağaç kilttiğü gibi 

Bu nmlı:k k:ı~ta:ı. Ok::or. s..Jıi'c 
yan::~ıştı. Z:ıvnllı nd:ınıc:ığız 

müthiş b:r hıimmn nl:I' ti i'~ arsı. 

larnk E:ı.llana scilnna, nıu kı Jiitln 
ilcrli;;tbiliyordu. Nôb tın lddctin· 

elen o ltndnr titr.yordu ki ncı e • 
dcyso yüzü, mosmor kcısilmi~u. 

Ynkıcr gline:':-ı nllm'.!n diı)E.'rl biıi-

birüıe çarpı) or; 'li ilcudu zangrr 
z:m ~!" ti :rlyo:ı:ı ;.ı. 

(Devamı var) 

Ullinna 
Pr 

Pro 
İ'lparıak 

Ton 
5GO kuru ot 
400 .• 
200 

" 400 ,, 

Gl.:!v 
7:;41 -b. l.J 

31.200 

37 4 '° 

** 

367 
ırnı 

1101 -:... ı. 
1872 
2 40 
5616 

Ton 
300 saman 
300 saman 
390 saman 

28 

" .... , 
b3 
~ 

141; 
140 
1i6 
421 -,.,, 

Yukarda ) uzılı ot ve samıt.ı pnzarlılda satın nlıruıc ıktır. Taliplerin 21 
10 940 gUnU pazartesi gUnU aat 1:; 30 da G lloluda Bolnyır askeri satına! 
nın komisyonuna gelmeleri. (1260) (0574) 

*** 
Tel:lrd:ıfl'ınd n Kırı.ı r 1 12 1 ton yemlik rn"vıttl n:ı.kıc.ttırllccd t, 

llk t .-ı;.ıuıtı 3iG2 lir t.ır. I t ' 'il in ltanıını -. es ı .. hrı:c 213 10-940 cı:mart 
glm ... s t ı .. d suıc..,ıunda n k rt t:ı.tın m k-:ı:.ıisyonunn gelme! rl. 

* * (12lı2) lfl ir. 
A • ıda .1azı!ı ıntv l lll ı a) rı pr.:: .. :ıkh tın aJ.n:ıca ttır.n Ta...;ıl 

2-!·10·9 CI .. :ıu • :ınt 15 t ı. 1 • ..ır ~:ı n '· ri _ t n:ılnı.ı :o:n yonunn gcı 
m l"r •. ( ı:.:<>S) l95o2) 

Patates 
K.Hcrcinıek 

Ba, bunyn fasulye 
Kırmızı l ll::er. 
Çorbalık pirinç• 
Plltl.vlık pirine:. 

bun 
no.ıut 

:Cu cır 

. :(. . 
Ea 'cya •ı 

• J.uru f uı.1 c 
Tuz. 

200 ton kuru t:.ısuıye t lip ı: km~dı ınd n paz.ırlıt:ı 25 10 040 snat 14 de 
Anlmpı !C'Yazım (lmlrlı""I s t::ı in koı.nfayo~ı.ıı .. h yapı: caı,.\ır. ,ırup~m n 
bedeli 4. 1.001) l.ıra il't t mlnntı 3300 lir dır • .Ş:u tnıım ı 220 kuru omisyon 
dan aıunr. nu mUdd t iç ıUlnde tallplerln knnunı \cs.ll<aJarllc komlsyon:t mu 
r ccmlları. ı 1270) (OS 4) 

\" :t:ın bu dilfimann s:ıl· 
~ • ~ adar isi kalplirdı. 
~,~a~~l'lnuş sibi, h:ıvln)a -

~ ~:la ağaca ko!;uyor, nis· 

l"tl:ı knl:ın zencilerin 

~lıj,. ların:ı doğru sıçrıyor· .Aşağ"ıcJ:ı y:ız lı m \ d ım p znrlıkl:ı cksııtm ı ri hlz:ıl rında y zılı Un \C :ınU.rd" biz arındakt askcı1 s:ıtm· r:: t almıı. kom eoyonl rr:ı1n yap:ln :ı.l.tır. Taliplerin lt:ı.nuni \" ' l:ırllc ılı:ıl saatlnd alt Qldu ı komi.,~ ond:ı bulunma· 
• ,_.,1 tlıç kıza: 'lan. Şartn:ımelt'ri kornlsvon'arındıı gllrtıllır. (12..ı4) '9Si8) 
~- ~tlıı fitili i)'i tutu ma· Cln 1 F.' llm nın Mlktıırı 

oıaca llneucrim fişek frna y:ıpılnc:ığı yer 
bıt b lt. A.ffmızn ~ağrurcn, Enıayc matrn Anlmra M M.V. G0.000 adet 

( ı.. llustc . lıi d Te\•lılt semeri ıskclell Ankaın .M: M.V. ti.000 aJct 
~ ""tp Qtf' SlZO rnz ers ı Yol ln:;;ıı.sı Dnlıl,e lr 
~~l!ıuhbıı ~Yor. Dikkat edil<'· Un nnlıkc:;lr 
bı .. lıatır okta... Demir karyol.:ı Anlmrn ı.v. 
~~'1 Ço oınuzl:ınnr tilkti: llmlrllği 

tı,,•e l'olt~ lcendL<i dcf,:ı göl· Yatak, pamuk yastık Ankara LV. 

•~t 11' • diye cevap ver- llmlrlltf 

4.00 ton 
30 adet 
35 ,,) 
38 .,) 

T1.1 rı 

121 Kr. bc-h rl 
4(i0 I"r. be." rt 
li.Gı4.20 Lr. 

16.5 Iı:r. kilo J 

Tcmınatı 

Lln 
500 
450 

ll!lOO 

ıhalc gün ve snaU 

21/10ı9ıo 

J9/10/040 
24 10 940 
22/10 !!4.0 
17/lO 04!1 

21/10/940 

l4 
J2 
J5 
15 
l4 

14 

"tıo 110 
geze>r .• Elime kil· ... 
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llnt ... Mesele bundan Cinsi cksıltmen n ) np Ju ?.Ilktan 

~ 
~l ... bunıan söykdikten 

l'al'lb • 
' bir agını ağzına soka· 
fa.~, Ço~ gibi ISiık Çal· 
~11~ "e li:ınlranc Islıkla 
~ ' lllaiycUni çnihrıyor· 
\\ı~ ter 
~01\tı.ı~ce ıslığa fenn luıl-

. l3u sefer do \ine 

Sadeyıı.tf 

Sadeya,,ı 

Un 

Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Gnraj foş:ısı 
3 p:ıviyon tnıı:ıııı 

Sığır eti 
Sıf,?r eli 

cağı yer 
lı:ml:- Lv. O.mır! ğl 
lzm.r Lv. tımlrllğl 
Çanııl.kalt 

trmurb y 
Ç.ın:ı.k k n ı 
Ça.nakhu'o 
<; nnaltkn!c 
.Mcr::lfoıı 

Mrrzlfon 
Celi bolu 
Ccllbolu ~ııb d d .. 'I ~ ııı...."' ura a cgı , - Sığır eti q il nehrinde balık av· rıgn. eti 
Gelibolu 
Gelibolu 

~RiGlf&~INA 
~ KU~TA 

Roman 'r Milli 
~~an: ıskender F. Serteııı 

~~ • 27. 
}~-~Otlard 

litı.._ ~i kı 1
•• Mehmet, lıu 

i. ~l'a ~ına bir akaşm da 
"lıq gıtıneyi tcld"f ed · 

bırd . ı e 
~ enbıre a;·ağa kalk· 

Ş ın:~ra dolaşıyor zan· 
~ il ~el~lı~ Allahaıınklrla· 

llıi? ığımi kim_eyc Sôy· 

hu bütün 

kaçım~tı; gece) i na ı 1 geçi rece'!;, ini. 
tilfıh dtpo.:ıuna nac:ıl ineceğini du· 
§Ünilyordu. 

Bütün tedbirlt>r, butün ümitler 
suya du~mü,.tü. D mek ki p:ın5j· 

yonda kendıc:ini takıp eden k::ı; 

makam N•Jri rey imıindc bıri var 
dı. 

.\caba bu ad<>nı kimdi? 
Elizanm dediği gibi, 4'l'ndi ine 

ra.dım etmek mı i tiyordu? Yoksa 
; a.Jım perdesi altında ~Iehmcdin 
hm iyetini anla~ :m:ık kendisini 

1
ll man km ,·ellerine mı ; aJ,abt:r 
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.\ynı ge::e .... 

Saat bir buçuk. 
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Pansiyon ~ahibi madam Sara. 
Elizarı çn~rrdı: 

- Kıı, halfi bu ~lehm1;dt11 ::m 
olduğunu, buraya n"çin r.ddıgini 
öğrenfmc.din mi? KJymak:ım • ·u· 
ri bey beni sıkıştmp duruyor. Kcn 
disini güc~ndinneğe gelmeı .. Bili· 
yorsur: ki, onun ) iızundcn çok pa· 
ra kazandı:~ ve !.o.ıamyoruı. Kırl, 
yılda bir i tediğıni hft a yapama 
dık. 

Eliza, madam Saraya ; a\ a~ ; a· 
rn} ~unları anlattı: 

- Mehmet, !;izi temin ederim 
ki karyolasının :ıltmd<ıki 'alizı 
hcnuz !ıiimdi - benim ikazımla • 

gördü. Bu adamın bir ~eyden ha· 
beri yok. Çanakknlcdt>n gclcce'. 
kardeşini bckiiyormu5. 

Sara kac:.larınr çatarak homur 
dandı: 

- Iludala! .:n de bu ... ozkri i· 

2:.'i/10,040 
2 ı 10/!HO 
2S '10 940 
2ö 10 !'40 

lG 
lG 
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ra.ıdın· det;: m ? Onun uz!eri bi· 
ribirini tt•tmu}or. Buraya geldiği 
~un, k::ırtl inin buralarda cola,tI" 
[,mı röy:crnı .ti. Şimdi Çanakkale· 
de oldug-• .mdan hah ~di}or. Bari 
w; eri ·d yalanları hir def tere yaz· 
a ela uı untma · a • 
s .. ra hızlı hızlı Ü) lrnirkcn, 

sokaktan bir tabanca se~i ak tti. 
Pencere; c ko~u)tular. 

- .\h ... vuruldum. 
Acı b:r sc k2ran'ıl.lar arac:md:ı 

ha in akis1cr yapıyordu. 
Sara b:rdenbi'"c ürperdi: 
- Bu ec:i tanımadın mı, Eliz? 
- Tanıdım madamı .. Nuri be· 

yin ~e i.. 
- Haydi ko . .ılun kapıya. 
Eliza, pansiyon !;ahib;nin 

hından tuttu: 
ko· 

- Poli gelmeden okağa çıkar 
sanız, sizi de ) akalarlar. 

lki kadın pencerenin iç tarafın· 
d:ı ) :na" ~ :p; .ı hnm uyorclu. Cad 
d ) hi l .L r, I' .. ı 11. : .. :· r'cri 

o 
··•+•6+<tdıı..Q , •••••••••••••••• _ ...... ....... , 

OVO K ÜSABAKA 
~ı evi nasıl 
e yapılma~ ı? 

--~~~--~----~~--------------------------------
Ufül.at: 

IIABEH G:ızctcslnln b:ış tarafında bulnc:ığınız. lnıponlan t-Opla· 
maya b:ı5l::ı:, ınız. nurıl:ır silin JI:ıbC'rlıı dAlmi olnıyııcnsu oldoğunllZIJ 
bbat ed •cet.tir. Tertip t>ltlğlmlz nıUs:ıb:ılmları do~r:ıı hnUctnıış bulun. 
sanız <'~ılıi J,uporıları tam ol:ırnl• lbnız. edemediğiniz takdirde hi~blr 
şry tall'blnc h:lld.:mız ~oktur. l\uponl:ır ıro numaralı olma ı mecbwi
dlr. Gcı;mls ııUshabrın ld:ı.rchnnedl'n nıc\ roda bul:ınduğu takdirde 
temini oncak ı,"'ll:ı:l'tcı flyntınm Uı; rnlsl11e ı.ııblldlr. 

NASIL Olr~CAil 'l 
E\i kazanacak okuyucuyu scçccelc mUsab:ıkalnra b:!.§!amazdau &ce 

yapılacalc ve hazırlanacak birkaç noktııd:ı oku~uınnn yardımına 

ihtiyacı var. 

Müsabakaya baş lamazdan önce 
llABEI:, )aptırmıı.)'a karar verdiği. evin. okuyumlnrmm arzulartnın 

muh:ı.ssnl:ı.sı olm:ı.sını istiyor. Bu !Ubarln: 
~ EVVELA: Daimi oltuyucul:ı.nmızm e\in nasıl ve nere~ yapılması !Azını. 
~ gcldlJ-i hakkında ftkirlerin.I ve verilecek ma;IO.mata g5rc onlar 
~ -41 d:ın kab:ıtnslak krokller isteyecek ve tertibat hakkında blribir. 

!erine yakın krokller esası nlmarıllt \•cyn :Clltirlert göz5nllııdc 

bulundurularak plllnl:ır nc§rinc ba§lan:ı.cak w en çok rey toplI. 
yan p!Anm, fn§8Sına geçilmek üzere faal(yctc girfşllecekUr. 

E\1n nerede inşa edllecei;'inde de yine o~cuıanmızm mtıa. 
terek fikirleri dikkate alınacaktır. 

SANiYEN: BUtUn bunlar dc-.am ederken, ıo Blrincl te&rln 1040. 10 lldnci_ 
teşrin 1941 nrnsı:ıdn okuyuculanmra anısmdan, C\61 ve dlter 
hcdlyeler1mizi lmzanacak okuyucularmıızı seçmek üzere Babe.r. 
bhiblrindcn cazip Uç mUsıı.bnka tcrU~ edeccactfr. Bu müsabaka. 
ıardan b!rlnclslne fştfrnk eden okuyucularımız hAl Varakalarını 
knpnlı ve ltcndllcrl tarafından mUhUrlcnıniş birer zart içinde 
idarehanemlze tcsllm edecekler ve mukıı.bUtnde birer numara 
aı:ı.caklardır. Bir okuyucu ilk müsabakaya. hnngi numara ile 

iştirak ctm.,sc lklnclsine \"O UçUnctıstıne Ckı aynı numara ile 
l~tirnk edce~kur vo sıra numnrruılylc fsimlcı:l ve adresıert yazılı 
bır defter tutulnc:ılcttr. 

Her mUsab:ıkanm nlhıı.yetlnde, okuyucutarm lılzo te\·di edecek. 
!eri kap:ıh ve mUhUrlll z:ırfl:ır Altmcı Noter Galip Bing6l'e 
tcs im edilecckt.r. B ı suretle her olruyucumın aynı numarayı 

taşıyan Uç zartı bulunacaktır. Ancak Uı: mliııalıaka nlbayete 
crdlLi srrad.'l - ki, bu uman içinde ev do yapılmı§ ve b1tm.ıı 
olacak - Altıncı Noterin ı,ontrolü nltmcla açılacak, her mn. 
sabrkın Uç mUsabnkayı d::ı doğru halledip etmedikleri arqtın. 
l.. ktır. ı;~ in kur'a m:ı dahli ol:\bllmck lı;!n mlisablklarm Uç 

mllsııb:ık:ımm doğru Jmllctml5 bulunru:ıl:ı.n ııarttır, Şayet DtU 
nl\ lt:ıllcdcn hiç ı.ımsc çrknınmı11sa - kl mUsabakalartmız ko. 
Jny olnc:ı.ğt için bu fmk4nsızdır - lcor'a Udsiııl hnUccJcnte; 
arasında çcldlccrlrtlr. 
Şayet hnlleden ynlnız bir kf§I ise ev doğrudan doğruya, nıalllın 
§:ırtlarln. onn bırakılacak, birden fazl5ysa, dün lznb cdlld!Si 
o kllJo bıırekct olunacaktır. 

HABER KUPONLARINI TOPLAM.AY! 
B AL ETMEYiNIZ 

MU :ıbıkların her mu.,.ıbaka biUş1ndo zarnarını getirdlklcrı 
sırada ll~n edilec:"k tn.rllılcr nrasınd:ı.kl lmponlarmı da blrllkte 
göndermeleri mecburfyetındc bulunduklarını dll§Unerck §imdi. 
d"n on:ı gl!rc hıırekct etmelerini, gnzctclerlni muntazaman aı_ 
mnlannı tcltrar hahrlatmnyı fıı.ydnlI buluyoruz. 

, Şimdi ~aber oknJucuıarındaa bir ıaaı : 

EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 
YAPILMALIDIR ? 

EV HAKKINDA MALUMAT: 
1 - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - I Iol: Aym zamanda yemek odası. 
3 - Ku;uk bir antre. 
4 - Banyo . Abdesthane bir arada. 
5 - Mutfak. 
G - Bodrum katta sı&rınak halinde kiler. 
7 - Komürlük ve odunluk. 
8 - Bahçe ... 

: lI.'ÜTf!N CEVJıPLARINIZI GÖNDERiNiZ 

1 

13u husust5kl crvaplarınızı 25 Blrincltc~rln 1940 tarihine kndnr: 
Aıılcnm c:ıcl"c lnd~ \'nkıt ;, urdunda llıı.bcr gat.etaıı bUyUk mllııabaka 
memurluğu. 

Adresine gönJermenlzl \·eyıı getirmenizi rica ederi%. 
Cevap lı;ın hiç bl: form:ılıtcye ve kupona ihtiyaç yoktur. 

dolmu.tu. 
Cep fc.nerlerinı ; aJ...tı!ar .. ~kak" 

ta ani bir ka!ab~·lık bflirdi. ::\uri 
bey her zamanki gi!}i sh ildi. 

Zavallı adam~rrızı kim 'urmu5· 
tu? 

Biraz sonra yctif~ıı pol; kr c:.a· 
ğa sola soruşturdular: 

- Vakarı gören yok mu? 
Sara pencereden b:ığırmak i~tc· 

di. 
Eliza tel,rar tuttu: 
- Ne ) apıyorsun, madam? 

Başına belfı mı anyorsun? lşe ka· 
nşrrsan, karakol karakol rola r'"· 
sın! 

- Hakkın rnr be! Sen ne zeki 
kızsın! Her ~eye akim eriyor. 

Nuri beyi biraz sonra gelen 
bir hasta otomobiline bindirerek 
Kulcdibindeki İngiliz ha~tane5ine 
götürrnü~lerdi. 

Sara mtrakmd:ın çıldmyordu. 
.\caba J, "yma:.a'.ll ~uri beyi 'u· 

rnn J,ımd t 

:n"'~9" .......................... ~ 

lmdada yeti;.en bir Türk poıb: 
Nuri heyin ],an zayi etmemesi i 
dn kolunu sanru~tı. Dernek ki ya 
ra ı o kadar arrır de~ildi. 

!\1ehmet çavuş. tabanca sesını 
duyunca, yataktan fırladı .. Fanta· 
)onunu girerek sofaya çıktı. Eliza· 
yı gördü: 

- Ne rar matmazel.. Birini m 
vurdular? 

Eliza sojukkanlıhğını muhafaza 
ediyordu: 

- Evet, dedi, birini yaralamış 
lar. Polisler geldi.. Hastaneye ıö 
türdüler. 

Mehmet şaşkın §<!~kın genç kı 
zm yüzüne baktı: 
~ Kadın mıydı, erkek miydı 

\'Urulan? 
- Erkekti .• 
\'c y:l.\ ac:ça ıla,·e etti: 
- Hem de biz·m ımi.terimiz .. 

( D t'nmı var) 
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Spor, ' macera, aşk romanı ı 

Yazan :iACll fUGRUL UGEl j 

48 Bu anda, mahşerden bir nü· ı 
mune olan salonun içini terke. 

Squarc Garden'nin kapısından derek sol.:ık kapısı önüne g.t· 
binlerce adam hadisesiz g~tile'r. melt mecburiyetindeyiz. · 1 

:\hısabaka s'aatr gelip te rin. Sür'atle gelen bir taksi spor 
;ın üz •rindcki kuvvetli projek· sarayının önünde fircnleri gıcır. 
törler yakıldığı ve salonun diğer dayarak duruyor. 
lam·, !arı söndürüldüğü zaman Açılan kapısından ac~le ile 
na 'k dn bir kaynaşma sezildi. bir genç fırlayor dışarı ... 

HC'rkC's ringe doğru y~rüye. Square Garden onu sadece 
<ek boksörleri alkışlamağa ha· meraklılarla doludur. 
zır!anıyordu. İçeride oturacak yer olmadığı 

Bu alkışlarda Amerikalının için kapılar kapatılmıştır. 
his!'csine düşecek miktarın aza. Uzun boylu bu genç. halkı itip 
mcti herhalde Alman boksörü kakarak kendine açtığı yoldan 
lehinde yapılacalt tezahüratla kapıya doğru ilerliyor. 
kıyas edilemezdi. Önünde 4 polisin beklediği 
Şampiyonluğu Almana kaptı- kapıdan adeta koşarak içeri gi. 

ı an Amerikalılara hiç olmazsa riyor. 
kemer Avrupa. krt'asma geçme. Polisler bu ani çıkış karşısın· 
den önce Alman boksörünün bir da birdenbire şaşırdıkları için 
kere yeri öpmesini jstiyorlnrdı. 

Nihayet Alman boksör,· bok· 
sörlcrin çıkmasına mahsus ka. 
pıdn, üzerinde bir burnoz olduğu 
halde menecerlerile gözüktüğü 
zaman salonda bir alkış koptu. 
Alkış sesleri oldukça fazla idi. 

Fakat şurası muhakkaktı ki 
salondakilerden ancak dörtte 
blri iştirak etmişti. Geri kalan· 
lann bir hareket yapmadıklar; 
aşikardı. 

genci tutamıyorlar. 
Fakat içeride bir delikanlı 

yolunu kesiyor. Ve yakasından 
yakalıyor: 

- Kimi arıyorsun? 
- Ringi.. 
- Ne ringini.. .Ne olacak o. 

rada? .. 
- Yakamı bırak ta söyliye • 

yim .. 

H A BE R - Akııam Posta~n 

Baş, Diş , Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

" derhal keser 
tcabındo. &Unde 3 kaşe alınabilir. 

'l'AKLlTLERt~'OE~ SAK1~1~1Z. HE Jt \T.Rl>E PULLU KUTUL.\Rl 
ISRAntA tSTEl't~ l:l 

ı. • • . ,, ....__': ,."1 .. 1 , • ' • 

istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

939/1147 
Emniyet Sandığına borçlu tsıu Veliye varislerine ilAn yoluyla tebliğ: 
Bayaıı Vellyc. MollagUranı Seyitömer mahallesinde Mecidiye k:ırako· 

lu caddesinde eski 12,10 yeni 31 No. h bir evin tamamını birinci derecede lpo· 
tek g'lstercrek 24·5 927 tarihinde 191/3826 hesap numarıısile sandığımızdan 
aldığı (120) lira borcu 14·21'10 tarihine kadar ödemediğinden !aiZ, komisyon 
ve masarifi He beraber borç (120) Um (48> kuru,ıı varmıştır. Bu sebcblo 
3202 numaralı kanun mucibince hakkında lcrn takibi başlamak Uzere tanzim 
olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterJlği ikamctgtıhına gön· 
dcrilmlşsc de borçlu Vellycnln yukarda ya:ı:ılı adrest~ öldilğU nnlaşılmış \'O 

tebliğ yapılamamıştır. MezkQr kanuı.ıun 4:> inci maddesinin \·erat halinde teb· 
llgatm UAn suretiyle yapılmnsrnr tunirdir. Borçlu Veliye mlmsı;ıları işbu lllm 
tnrlhlnden itibaren blr buçuk ay içinde so.ndığımızn mUracaaUa murlslerlnln 
borcunu ödemeler! veyn kanuncu katıuıc şayan bir lllrazları \'arsa bildirnıelcrl 
lAzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtannazlar veyahut başlıyan takibi usuıu dal· 
resinde durdurmıızl:l(Sa ipotekli gayrimenkul me:ı:kür kanuna göre sandıkça. 
ıınblacaktır. Bu cihetler allkadarlarca. bilinip ona göre hareket edilmek ve 
herblrlne ayn ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak Ozere keyfiyet 
Utm olunur. ltl851) 

Alman boksör, kapının eşi. 
ğinde kısa bir tereddütten son· 
ra ringe doğru yürümeğe başla. 
dı. 

- Senin yakanı ancak polis. 
lere teslim için bırakabilirim. 

Bu sırada kapıdaki polisler de ıiiiiiiiiiiiii' iliiiiiiiiiiiiiiii 
içeri doğru koşmaktadırlar. 1 

Arkasında da 2 meneceri, 15.s· 
tik torba içinde buzlu su getiren 
bir adam .. Elinde havlular bulu. 
nan başka. bir adam var ... 

Poksör ringe çevik bir hare· 
ketle sıçradığı sırada salon bir. 
den uğuldadı. 

Herkes yerhıdcn fırlayor. 
Birden bütün salonu saran 

bir alkış tufanı kopuyor. 
Eski dünya 5umpiyonu Jak 

Polo gözüktü. 
Salon sanki yerinden sa~ıldı. 

Kulaklar mahiyeti tayin edile· 
miyccck bir gürültü ile uğulda.. 
yor. 

Cknç Amerikan boksörü, halk 
arasında açılmış olan dar voı· 
dan seri adımlarla ringe doğru 
yürürken gülümsiycrck başile 
halkı selamlayor. 
Amerikalının bu sevimli hali, 

halkı büsbütün coşturuyor. J{en. 
disini hepbirden tempo ile aı· 
kışlayorlar .. 

O da. ringe çıktı. 
Ringin ortasında. b~·az, kısa. 

kollu gömlekli hakem, yerdeki 
eldivenlc.r için boksörlerin mene. 
cerlerine kur'a çektiriyor. 

Kur'ayı kazanan Alman me· 
neceri, yerdeki eldivenlerden bir 
tanrsini seçerek köşesine gitti. 

Boksörlerin parmaklarma 
bandajları sarılıyor. 

Bütiin bunlar umumi bir gü. 
rültü içinde cereyan etmiştir. 

Gencin herhalde acele bir işi 
olmalıdır ki yakasını çekmek 
için tekrar bir hareket yapıyor. 

Fakat bu sefer güçlü kuvvet· 
li, boksör yapılı herif avuçla. 
nnda tuttuğu yakasını sarsa· 
rnk: 

- Kıpırdama diyorum!.. 
Deyince, genç adam birden 

silkiniyor. 
Ve yakalarının kurtulmasile 

beraber mUthiş bir gerileme ile 
sol yumnıı;runu herifin boğazr 
na oturtuyor. 

Hani oduncuların baltayı odu. 
na bütün kuvvetlerilc vurdukla· 
rı zaman çıkardıklan bir ses 
vardır: (Hah! .. ) gibi .. Jşte ka. 
pıda yolunu kesen herif tc böy· 
le bir ses çıkararak kökünii kay. 
betmiş bir ağaç gibi dimdik yr 
kılıyor. 

O zaman serbest kalan genç 
tekrar salonun iç kapısma doğ. 
nı koşmağa başlayor. 

Kapıda yolunu kcsmeğe uğra· 
şanların birini sağa birini de 
sola. iterek salona giriyor. 

Berdenbirc kapı tarafının ka. 
rı§tığını, kaynaştığını gören 
halk, o tarafta bir kavga o?du· 
ğunu zannederek ayağa kalkı. 
yorlar.. · 

Gördükleri, ringe doğru ko§an 
uzun boylu bir gençtir. 

(Devamı var) 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı " V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz • ....................... 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi müdürlü 
ğünden: 

Cinsi 
TadllM ve taınlrat 

Tahmin bcıdcll 
27!50.TS lira 

KaU teminat 
U3.97 

Perakcn~c kitap ııab§t l§l 1ç1n 11!1tanbu1 üniversitesi melhallndekl bina· 
nm dahli! tadlldt ve tamiratına alt pazarlık el<slllmesl 16 blrlnclteşrin 1940 
tarihJne tesadllt eden ça11amba gUnU saat l:S te Ankara caddesi lkdam yur
dunda.ki mUdUr!Uk binıı.smdn yapılacaktır. Hususı ve fenni §artnıı.mesi ile ke· 
::ıt evrnkı mUdUrlUkte görUlebil!r. lateklilerln kaU teminat okçrlcrile blrlfüte 
Jl~ edilen a3atte mUdürlUk komisyon odasına mUnıcnatları. (9865) 

Kirahk kat ve ·odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fe\'kalfıde nazaretlı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. A}•ni binada ayrıc:ı kiralık 
odalar da \'ardır. 

Vakıt Gazetesi Idarehanesine müracaat. 

Raşlt Rıza 
Tiyatrosu 

Halide Pişkin blrllltte Beyo~lu Hali< 
sinemasında bu akfam: Karmaklın~ık 

Vodvil 3 perde 

Sinema ve tiyatro:ar 

il 
Tepebaşı Dram 

kısmındıt: 
Akşam 20.30 dıı 

OTELLO 
• • • 

Bestekll.r Muhlis Sebnhattinln eseri 
BU AKŞAM 

Şehir Tiyatrosu Komedi krsmrnda: 
l - Kerem Aslı: Muzlkalı Şark 

masalı. 2 - Efenin Agkı: Milli Operet 
4 perde. 

Beyoğlu Halk Sineması 

ht'GC~ FI L~I SONU 
1 - Üc; ahbap c;avu;ılar harbe gidiyor. 
2 - Mahkfimlar kale~!. 
3 - lrllkl! .. 

tlııklldar lern memtırlut,ııııd3n: 
939/2670 
Mahcuz olup satılmasına karar ve· 

rilen bir radyo, §l§e soğulma havu· 
zu ve gramofon 24·10·9~0 perşembe 

gUnU sut 14 te başlamak suretile 
Bostancıda Bostancı plll.jı önUndo bl· 
rlncl açık arttırması icra kılınacak 

mahCl!Z mallara. teklif edilen bedeli 
muhammen kıymetin yUzde 75 şinl 
bulmadığı takdirde ikinci arttırmaya 
bırakılarak 28·10·9t0 p:ı:r.artesi gUnU 
aynı saat ve yerde ikinci arttırmanın 
yapılaenğı llAn olunur. 

İstanbul clördllncü icra m~murlu· • 
ğundan: 

940/4133 

Müthis bir gcr1Temô !To soT yumruıunu bolazınıı yerl esfirdJ ... 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup ta 
paraya çevrilmesine karar verilen 
940/4133 numaralı dosyada kayıtlı 

3G parçadan ibaret hane c~:;ası 15·10· 
940 salı gUnU saat l:S tc. Kurtulu§la 
'J'epeUstU Erio np:ırtımanı 109·4 No. 
radıı. sablacıı.ktır. O gUnU teklif olu· 
nan bedeli muhammen kıymeti yUzde 
75 §ini bulmr.Pğt takdirde ikinci art· 
brma auretlle 18·10·940 cuma gllnU 
aynı yerde ve ayın t:aattc satılacağı 
UAn olunur. 

T 1940 
15 BlRfNClTEŞR~ ' 

.~~NÇ 
GORUNMEK . -_:_' - . 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 yaşında 
a· 

görünebilirler da cildiniz, dahn saf, daha tıııc ' 

Meşhur bir cilt mOtehassısı tara· rUnecek \'C gençleşccckUr. l 'fOI' 

fından kcrılt ve genç hayvanlann GUndU:ı:leri, beyaz {)'llğsIZJ<iblndeııı 
elit hUeeyrelerindcn kemali itinn ile lon 'kremi kullanınız. Teri 1 uıısıır 

t i ndir c -rı· 
istihsal edilen ve bir genç kızın taze beyazlatıcı ve ırnvve e ·ıti gıd 
ve 63.f cildinin unsurlarına mDş:ıb!h lar, dahile nUCuz ederelc gı nol·t' 
olan ''BlOCEL,. tabir edilen kıymet· saf m3ddelerl ihraç ve slytl:cıcri eııı: 
il ve yeni ceı.•hcr halihazırda cilt Jıın izale eder. Açık mestıinıı:I t;l')~. 
urururu olan pembe renkteki Tokalon lııştınr ve bu suretle clld ıııısit ıe 
kremi terkibine kan§lırılmI§tır. Bu !atıp yumuşatacaktır. :BU ç ııcıı 

... bir1<8 ııııc 
nkşam, yntmad::ın evvel sOrtlnUz. U· bir ımyesinde her ırown rın 
yuduğwıut ser dakika zar!rnda cil· ı gençleşeblllr ,.c genç ıuzl3 ııır C· t 
diniz, bu kıymetli unsuru mııssedip gıpt.ı. edece~ şayanı ha)'t'C~IZ· 
beslenecek ve her sab.:lh l<alktığınız· ,.e bir tene malik alabUlrs 

..1 

istanbul Emniyet Sandıgı 
Direktörlüğünderı 

nıo/1501 1 yı:ı ıoıı~! 
Emniyet Sandığına borçlu öllj Emine Bedriye varislerine U1n yo ~01<11ğı' . 

Bayan Emine Bedriye, U.skUdarda lhsanlyc mııhalleslnde \'t! ccdf ı~.. I>, 
1 · dere :v 

eski .2 yeni 36 No. Jı maabahçe ahşap bir e\'in tamnmır.ı b!.r ncı d ~ııııı_,..,, 
tek göstererek 1S·7·92S tıırlhlnde 372/!lll.? hesap numarnslle r;an ~0nıi.<r 1 aldığı (200) lira. borcu 6 3·DCO tarihine kndar ödemediğinden fal.Zvıı 5cııebl:ı 
\'e masaıifl ile beraber borç (231) lira {63) kuruşa varınıştıı'. re tııJlpı-. 
3202 numaralı kanun mucibince hakkında lem. takibi başlamak u:r:~ıııtll' ı;~ 
olunan ihbarname borçlunun mukavclenal\ledc gösterdiği ıımınetS gi1 11nl~ . 
derllml§se do borçlu Emine Bedrlyenln yukordn yazılı adreste öldU ("t ııslııı. 

1 ,·c.. 11'-' 
mış ve tebliğ yıı.pılamamt~tır. MezkQr kanunun 45 inci ma.ddC.S J3edri)'c r•· 
de tebligatın Ut\.n ııurctlle yapılmasını Amirdir. Borçlu ölU F .. mınc ızn nı1l ~· 
rasçıları i§bu 11~ tarllllnden itibaren bir buçuk ay içinde sancıığılll bir ıtır'11, ca:ıtla muı;lslerinln borcunu ödemeleri veya kanunen ltabulc ş3Yan ,·c),.ıı r 
ları varsa bildirmeleri ıtızımdır. :?.Urasçılar ipoteği lturt.arınaz!ar ıtııl .~~p 
bıışlıyan takibi usuıu dairesinde durdurmazlarsa ipotekli ga)•rlrn~ tıV-" 

1 
kOr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu clhetıer aUl.kadıır~ [11!lıı11111 
ona göre hareket edilmek ve herbirlne ayrı a)Tı ihbarname tebl•ı;· ./ 
na kalın olmak Uzere keyfiyet 110.n olunur. (985:.i) ~ 

~DDllf mı;P 
I\:ıymctl 

L. K. 
::45 7:S 

218 25 

200 55 

241 l4 

826 00 

Pey akçesi (f 

L. ı..::. ıırsllldC ı'' 
2G 00 Fenerde Haraççı Kara Mehmet mah~ r:o. ıı 

kUbt caddesinde 70 aUk 91,!IS cciJı 
1 

541J ddc· 

16 45 

l.'.i GO 

ıs 50 

metre murabbaındakl arsanın tam~ ıtıeY cıı -
Ulellde Kemalpaşa mahallesinde yetll ırı tııt11 
sinde ta~han Ust katta 4 No. lt od!lll dJf 

mı 2272 tııibC)' cıı , 
Ulcllde Kemalp:ıı:ı mahallesinin f'C ıs(ll 
sinde To.şh:ın üst katta l No.lı odanın jtf'' 
mı 2247 1 ııs:ıP -cııı 
Etyemez1c eski Beyazıt cedit yeni c sl<l zJ ) 
r.lah<ıllesinde J.llhrihatun sokağında c ·d'r 
20 No. ı hanenin tamamı :>36!1 1111.n Jlll) ıı 

G2 00 Fatih Haydarda Sinanağn mıı!UlJle~ ce..dıl rJC· 
lmııret sokağında 5 mUkerrrr atllC S nll11· tı'· 
G odalı manbahçe ahşap hanenin t:ım u-ıırıltt11• tlll 

Yukarda ynzıh eml(l.lt {15) gün mUddctıe açık arttırrnııY3 ç ıstcı<lilC 11ı· 
lhalesi 23·10·940 çarşamb:ı gUnU saat (15) te icra edıleccl<tlr· ıııurot' 
Çembc:-lltnşta lstanl:ul vakıflar başmUdürlUğU mahlOIAt k111cıninC ~ 
ları. (9593) -------- /ı 

1stanbul asliye UçUncU hukul< M · ı 

klmllğınden: E O R SP 
g.ııo/ 

lsmaU Hakkı Haltvcr tarafından 

1

. Ankara 14· tO· ~ 
Beyoğlu Hil.seylnağa mahalle.si Saksı c R ...,,--
sokak 14 No. da mUtcveffa Nlkol:ı ___ Ç E K L 1:. 5.Z' 

Boyıı.rlnot kızı Aleksandnı. alcyhJne 1 
1 

Sterlin ,s:ı.:ıO 
açılan 940/45 No. lı ihtara mU:;tenlt ı 100 Dolar -

d 00 'L... ,.,,,,,,. 1· 
b:>şanmıı davasm a mUdde::ı.leyhanın l ... re. :,ı9 ~ 

ikametga.lunı terkcderek halen rner· 1 100 Liret 
" 1 100 1svlçrc Frc. 

hClllyeUne binaen !16.nrn yapılan teb· 100 I-'lorln 
llgata rağmen muayyen olan ll ·10· ıoo Ra.yşınark 
940 cuma günU s3at 14 te mahkeme· ' 100 neıga 

100 Drahmi 
de isbatı vllcut etmediğinden muma· 100 ı..eva 

lleyha Alcksıındra hakkında gıyap 100 çek ıı;:ronı., 
kararı ittihaz ve 116.nen tcbllginc ka· ıoo Peçem 
rnr \'Crllmlştlr .• Muhakeme gUnU 15· 100 Zloti 

100 Pen:;ö 
11·940 onbeş onblr dokuz yOt kırk sa· 100 Ley 
at on ilçe talik ed!lmlş olduğundan 100 Dinar 

----~ o.~~~ 
J.G;' 

b 100 Yen 
iş u 116.nın tebliği tarihinden itibaren 

100 
lsveç ı.::rontı -

beş gUn zarfmda itiraz etmcdlı!i taı:· 100 Ruble . ·ıat ""'! 
dlrde bir dalfn mahkemeye kabul edil l ahV _ l:.sham ve .9.56 
mlyerek gıynbmda muhakemeye de· > · ./ 

ımm olunacağı tebliğ' 'l)nkamınıı. kaim 1 Ergani ~ 
olmak üzere i!An olunur. · I_..:, _______ __ 


