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!lacLiselecin 
tetsici. -- ----
~ 

8ovyet. Alman 
ltlanasebetıerı 
?t~ılk bir salbaya 
Giriyor 
Yazan: HASAN KUMÇAYI 
7' Ass Ajıınsı Almruıl:ı.nn Ro

ltin nınnyaya. '1Sker göndermek 
lıab;ıC\'\'clden So\'yetler Dirllğlno 
ırıa/ \erdikl<-rinc dair bir DanL 
tJ ~~·gazetesinin çıkardığı ri\"ayc. 
llll.,y •b etti. Bu tekzib Tuna ko. 
t:!l'.rı~nuna. l\fo koladan murahhas 
l!:ı.11 ~adıi;.'1 i~in So\"yctler tanılın. 
lilııra 

1 
rHndc yııpıl:ın kscbbüstcn 

ııı ,,.d hıs - Abııan münasebetleri. 
.\ miat.an mUhlnı lıir Jıiidi cdir· 

llc :ı.~nyıı. Anton<'Sko hükfımetl 
1 rn rınııa fo.kıı.r,rür e<len bir an. 
eli il ~Ya lstlnaılen Romanya.ya ken. 
t~rb~l~Crll'rinl - Yclev kl talim ''O n~a.,:ıııı 
d"tl ~6 Jnnfomdlylo ol un - gön. 
l'etı~ en :ınaliunat Hrmcmi sc So\". 
~illin r lılrlij;i taraf.ndan bu hare
li~~ lllcrnnunlyet lzilldo karşıla.. 
1-aı ~a l'SÜpbo edilebilir mi! Fa.. 
\ı. 11

110n gelen ha~rlero göro iş 
lıı"ı '~esinclo do kalmıyor· Al. 
~tı·llSkcrlcri do.ha Romanynya 
'tıı11; anr.a1c bir mı gün olmu.5ken 
lı:ı,. 1 ~'.n . nl;-Lxnda Ru askerleriyle 
lor. n iidı eler ''ulrua. ~clıllğl ·~tlli. 
lıtUce~ ları:n Tuna ai;'ZDlıla topla t' ez gcnıJlcrinln sayısını ar
dJ~, .. l'•~--~ceburi\·et hissettikleri, 
tıa l'e -nııtan ncs:.uabyn hudnı'lu. 
h~~ı:ı.a il.iden kU\ vctlcr gönilermcyo 
~ •kları söyleniyor. 

• lıal(~Ynnm l~gaU bu za.\iycacn 
ı\ııııa ca lraradcnize knda.r inen 
IPt lı~~ın bunilan sonra. Sovyct._ 
d~ b .. ~~ ile olan mUruısebctlerinin 
•ııiı.~ blr safluıyn. girmekte ol. 

~'l:llclll.iğfnclen nnla~ıJır. 

~ HASAN KUMCAY.L 

aomba 
~ağmuru 
'\~anyada askeri he

efler üzerinden 
ton eksik olmuyor 

rtı~ttı!" lG (A.A.) - Resmen bildi· 
lt~etıa &öre, dUn gcco lnglliz hn ,.a. 
lltııız l crı, .Almanyanm §lmallndc bir 
'l'a:glUunı, doğu ve merkez! Al· 
)~ \e lllUnaıroıo yollarmr, nlUmln· 
~n .. llctroı tarllyc fabrikalarını ve 
ıı "llll~ 

aıtıa de işgal altında. bulunaıı 
lt \ ,. rı bonıbardıman ctmi~lerdlr. 
f'°tıd •lEZ.Al:E11NlN TF..B: ! .l 
l "ıı·ra, 16 (A·A.) - Rö) ter: 
l 1n~ havan .. ~~ tin in tebliği: 

bonıbardımnn t:ı> yarele
( O<'nımı 4 ünrUdc) 

· Türk Ra\·a Kunımn Etlme.!lut tay yare ruektcbtnac stnjlannı blllreh genç liam 5Ub:ı) larımu: C\"\"clkl gUnU mo· 
mimle ha\'IJ, ordnmum lltlhtık ettiler. 

!üknrlkl :rcalmClc, tnllletln geni' yar dnnlarllo hcrgilıı biraz daha fııallyctinl arttıran \'C kahraman hnnı orduınııu 
l:"enl elemanlar yct15tıren TUrk ilnvll Kurumu tayyare mcl<tcblnde sen~ Tll rl.-: lüırtallarmın talı~nınhırnıdan blr 

1 ıı:ıhncyl görUyonunuı. 

Jllr a. Sa t~ş Ollsl ,, 
kar~lay·or ı 

Sümerbank fabrikalarının mamulat ı 
ve mensucatı tek elden salllacak 
.fıümcrbank rumuklıi ve yünlü fabrikaları mamulat ve mensucatı. 

nr, iplikler de dahil olduğu halde. ·.Hastahaneden tek elden s:ıtmnk iç:in bir ''Satış o. 
fisi'' tesisine karar vermiştir. 

· Ofisin merkezi lstanbulda olacak 

İngllterenın bir 
glaltlk barp 
muralı 

45 milyon 
Türk lirası 
Bir milyar İngiliz 

liralık tahsisat dört ay 
yetebilecek 

J,ondra, 16 (A·A·) - Bir saati.en 
az süren müzakereden sonra, Avam 

(Dcmımr 4 'üncüde) bir deli k açll ve faaliyet sahasına göre diğer bü. 
yük \'ilayctıcrimizdc yavn!,! yn\'aş Şarlonan yeni 

Y enimahallcde tarlalar şubeleri açılacaktır. 
arasından giderken Sümcrbank fabrikaiarınm imala. filmi 

tı tamnmiyle bu ofis vasıtasiylc , , Bu·· y u·· k 
yakalandı tevzi olunacak, böylece yerli men. 

Bu sab:ıh sa.at dokuzda ~nkırköy sucat üzerinde ihtikiira meydan ve. 

:ıkıl ıvıst.ahnn"Eindcn kaçan bir de. rilrrivcceklir· d • kt tö 
li Ycnimnhnlled<ı tarlnlnr arasından 'Amerikada bir silah ' 1 a r ' ' 
~derken köylüler t:ırnfındnn görii-
lcrek Ycnimahnllo polis karakolu. fabrikasında yangın Eşsiz sanatkar bu 
nn haber \"erilmiş. polis deliyi ya_ 'Ne\)orl•. JG CA·A·) - llöytcr: filminde c ;J,t"'to··rlerle 
kaiamtşlır· Bu sabah erkenden Camden·dc çı. "' ~ 

De·li hastahaneden kııçtığmı söy. kan \'e neden olduğu esrarlı kalan ..ı.: al:'} :-4.ıyor 
lcmiş, bundan baııka hiç bir şey, 1 bir yangın harp ~C'mileri için mnl
hatttı admı bile söyl"ll"'emistir· De. zenıc ironi eden Camdcn Torcc 
li, h"'ı.:lp.hnneyr> İ"'k C'dilmiştir· Compo.ny tesisatmı tahrip etmiştir· 

• n.m ... ı. Nakil vasıtalarına 
ı- ':Pangada 

11 
~1~1?nYasabık ··Ücretli çalışma 

t\ eısıcumhuru 

11 ıı,~~şuna dizildi mecburiyeti kondu . 
~;~~:~~~~~~?~~~~.~~}.,Bunlar Nafıanın yol, köprü ve meydan \ 
\ ından rnpanye divanıharp • d • ti 1 1 

C\'~'"'d g11:~a lll~hküm edi~ ınşaatın a ilcre e ça ışhrı acaklar 
~cıo ku~ ontiıuchh hnpish:ı.. Çarli rıııılcıı "~ıırlı/' kılıj:,ınıla 

una tlltllmistfr. ( l'ıızısı 4 üncüde) (l'ausı ı Unclillc) 

Yazr işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

çuval 
ihtikarı 

1
Ekmek fiyatlarına tesır 
edecek ma_hiyet aldı 
Dellrmeacller belediyenin ya çuval 

tedarik etmesini, yahut una çuval başına 
30 karaş zam yapmasını istiyorlar 
Bazı vatandaşların çuvallan 

toplayıp sakladıkları iddia ediliyor 
Son zamanlarda kendini daha 

fazla göstermeye başh:yan çuvnl 
yokluğunun nihayet lstanbulun ek. 
mek fiyatına tesix: edecek bir ma.. 
hiyet aldığt görülmektedir. 

lstanbul belediyesi ekmek narlıı.. 
nı hesap ederken değirmenlerin bir 
çift çuvalr yüz kurufitan alnbilecc. 
ğinI gözönündc tutmuş ve narh bu
na göre tcsbit olunmuştur. Halbu. 
ki şimdi çuval fiyatları 160 kuııı. 
§a yükselmiştir. Bundan manda, 
değirmenler ancak 24 ı:;aatlik ihU. 
yacı karşıhyabilccck çuval tedarik 
edebilmekte, ellerinde fazla olarak 
tutacak çuval bulamamaktadırlar. 
Değirmenciler bu suretle narhın 
hesabında ii.m1l olan bir çift çuva.. 

lin 60 kuruş birden yüksclme.5i ne
ticesi un fiyatlarına tesir edecek 
bir hale geldiğini gözlinüne koy. 
mu§lardır. Değirmenciler ya bel('. 
diyenin kendilerine çuval tedarik 
etmesini, yahut bir çuval unun fi. 
yatma. 30 kuruş zam yaptlmasmı 
istcmcktoclirler. Bu takdirde ek. 
mek nnrhI 10 para daha artt~lmak 
lazmıgelecekUr. 
Değirmencilerin iddiasına göre, 

!stanbulda. çuval yok d{'ğil, vnrdır· 
Fakat bu çuvallar, ötedenbcri çu
valçılıkla tanınmış kimsc!er ve b:r 
taknn vntnndnşlar tarafından top. 
lanın saklanmıştır. Bunun delili o. 
lanık da iyi fiyat verillnco ~u\•alla. 
nn meydana çıkması gösterilmek. 
tedir· 

Bu sabahki feci kaza 

Ankara Ekspresi Pendikte 
bif kadmı parçaladı 

Bu sabah Pendiklo feci bir tren 
kazası olmuş, Anknradan gelmekte 
olan bir numaralı Ankara ekspresi 
Pendik istasyonuna yakın bir yer. 
de 80 yn§larmda ihliynr bir kadma 
çarparak parçalann~tzr. 

Bu kad,,ın PC'ndiktcı oturmn'ktadır. 
Bu sabalA hat güzcrgiılıında dola. 

§lrken trenin geldiğini görenıcmi.e; 
vcı birdenbire karşısında lokomotifi 
görilncc bilsbütUn şaşırml§lU'· Ma. 
kin.ist her ne kadar fren yapmı!\sa 
da mesafe azlığından ihtiyar kadın 
lokomotüin tekerlekleri altında can 
vermekten kurtulamamıştır. Hldi. 
sc yernide tahkikata. bnşl:ınrnıtı, bir 
keşif yapılmıştır. 

Büyük Müsabakamız 
Gazetemizin Ba,ııjı yan ındakl 
Kuponlarımızı toplarsanız 

Şu hediyeleri llazanabilirsiniz: 
1 - Mükellef ve bahçeli bir e:ı 
2 - Beş kişiye kırhar lira 
3 - Bir kişiye 20 lfralık pardesü almak lıaf:

kını veren kart. 
4 - iki kişiye 15 şer liralık pardesü almak 

hakkını veren kaı·t 
5- Beş kişiye 1-!aber'in birer senelik abonesi 
6 - Beş kişiye Haber'in altışar aylık abonesi 
.7.- Müsabakalarımızı kazananlardan geri 

kalanlara muhl'elif hediyeler 
Tafsilatı 6 ncı sayfamızda 
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60 Yazan : :J<adiccan- :Raflı 
Hacı :Muraılın Şamille so • 

1e:rı di&'i. yiı..kmdıı b!r glirUlUl 

B 
n 

z 
le 

ele deki pey 
ahs 1 n •• m 

DoğJ-u~~ 

Değil mi? 
ararıa kAjıt 

ıer de 
kai amaıuıırı 

' 

llnbcr \'f'rlldiğlnc göre, '.l'i('JU'C~ 
ieliEHctlncc, r;.imıliyc Jmdar flY•ur 

e 'ıın tesbit cdilmt::ı olnn muhtc ti 
nnddcl~rin ııiy:ısninkl yazlfC ' 

• ıpacağı söylendi. O k:.dar ki 
nemi Argatinsiti Hacı Murnda 

.zli bir mektup gönderdi. Bunda 
fülın tarafa gel, seni Dağıstn -

• -'1. zaptettiğimiz ycrleıinc ku-
1dn:ı \'C vali yapalım; dilediğin 

. lar pam ve sllfıh verelim; 
li asker topla; Şamilin üzerine 
ı, onu ortadan kaldır. O zn. • 

.ı..u bütün Dağu;tnnm bA.Jdmi o -

ı;amo.:ıki usulUnu kullandı: Atin • 
n çok kuvvetli olanlar: daha l:ö • 

pliklü \'C coşkun olan ~·erdr.n br. 
5ı yakaya saldırttı: bu sırada dn· 
ha ncası tnraftn olan akmtı ha • 
fiflcm!J;, anaforlar nzalmıs oluyor. 
du; öteki atlıbr da oradan kolay • 

• 

/ 

• narh koyma. r:ekllnln pi~"; 
To ı1fancılar · ''K omisgon peghır ıgafını yaptığıtesırıcruzcrınaeıetkiı<c 

~ . ~~~ ~ 
!ıkla geçiyorlardı. 

Ordu kumandanlığı merkezi o • 

lan Timurhan~urn sokaklarında 

her cilnkü hayat kaynıyordu: Be. 
yaz kasketli Rus askerleri, parlak 
üniformalı zn.bltlcr, §ık kadınlar, 
uzun k 1pa.klı kumuklnr, asık 

yilzlü çcçcnler, kısa \"O UsUerl yu. 

d • • b • • 1'1yat mürnknbc konılsyonuJl n ek a da r i Si et S e İn l f I n, Zara r I il l m 1 ımdıyo kııdar konuıan rıyat1f 
hemen cl'5erl~·etıo piyasada t• • 

deg ... ı./d ir / 1
1 

-ı bik ohınnıamıı;;tır. :Fiynt muraı:; • 

ı.:"..ksm; E!:'Ilden hiçbir eey isto • 
ıiyoruz, s:ıde-.c ç::ı.rlıı ittifak ede. 
~in!,, Diyordu· 
Hacı Murı:.t bu mektubu lm:ım 
ı. 1i'o gllnderdi: '·Cevabını sen 

ı. • ., diye haber yolladı· 
t nam Şn.mil ctrnfmdaldlerden 

. .,unun kıskançlık yilzilnden yap. 
•ıklım mUzcvirliğe hiç aldırma -
mi) , en dcğcrll naibinden zerre 
kadar ştıpho etmemişti; çUnkU o. 
nu l nekadar nçtk knlpli, tok saz. 
ıu o:Juğunu pek iyi biliyordu· 

1\IC'1 ttubu söstcrmck vo onlnra: 
- GörUyor musunuz? Dediği. 

nız g '11 olaydı Hacı ı.rurnt böyle 
mi Y"'P~dı? 

D m-..k JsUyordu ;fal:nt ne m • 
m. iıınteri tasarladığı gizli bir 
plan vıı.rdı ki onu tazyik için bu 
mcktu 'UJ1 sıı.klnnmnsı; hattı\ Hllel 
Mu -tm görUnU§te Ruslarla pa • 
Z;lrl .._ girmesi çok faydalı olacak· 
t. 

•c..:n Şamil bir gece gWlcc ve 
f1Il .n, Hac: liuradm bulun(juğu 
TJ h r.ırulunn geldi; ımrınııa nt • 
m • ı bir ::ıaa.t l:adar başbaşa kal
dı 11"· 

""'".111 Şamil Rwılan yenmek L 
ın " lnız bllgirlo değil, entrika. 

-ı. başvurmak lilzumunu duyu. 
.ı: Ha.er Murat bunu hoş gör· 

tı' · ·du; Ul.kin eeflnin fikrini de 
lı tulu reddetmemişti· 

Adliyeye küfe ile 
getirilen Hın 1 

muşak sivri kUlli.hlı Av rlar göze 1135 lik Ha ene hamal 
garpıyordu. Her ay birkaç tane k"fh 
do.ha açılan dükkanlar caddelerin .sırtında tev ı aneye 
ikl tarafını doldurmugtu. gitti 

BirdenbJrc nnıı. cndJcnln nğzm. Dlyatbnkırlı iins"ne ıı.diuaıı bir kn· 
, . • dm tevkUlınncd" hutunan kızıııı glJr 

dan nal scs.erı gcldı; dönüp bakan mek U.Zcro ınUddl!lutnutnlllkten mUsa· 
Iar bir ellerinde piştov, bir ellerin- ade ntm:ik ı tcmı1, fnl•at Jll:S 1nıına:ı 
do yalınktlıç ve ağızlarında. kamı. o!duğ\Jnaıın nyııklıın luttnııcııtı J~ 
olduğu halde kasırga gibi yokla§an adliyeye blr kute lçln6tı ccıtırllmlglır. 
dağlılan glSrdUlcr; yer yer çığlık. Hi.i!~O:ıl1ı J:Uto ltennrındn fır tir 
ıar imdat sesleri yUkscldi; silah. dönen gözlerııc b:ı~mı güren koridor-

' dııkl ball: ev ·cıtı: 
lar patladı; bnyılanlnr ~ldu· .. _ nır urııngols.n gtlırninlı.ıl diye 

- Hacı Murat geldi; bu Hacı b!r luıyJI ıneratfa aıı1mıı1ıersc dö bti· 
Murattır! nun asırlılt bir fhUya.r ıuıdttı bliluğunu 

Diye bağırdılar; o zamnn pruıil: öğreıilnce, tnl!rııklıı etraf mı çcvlrmij 
ylli: misli bUytıdU; geridckller "Ha. lerd.ll'. 
cı Murat girdi cen c tUrklisUnUn Haaenıı bvll bir erkekle beraber ya· 

g " kaln.narnk le,•kifhancyb )"t\lırılan lti· 
son mısralamıı gtlr seslerile hay- zmı Blmiıdcn Cl'l'Cl gtlmıek Jstcaıgını 
kmyorlnrdı; bu adct{1 bir borruım rıöylcmı,, kcndlslnıı mliddefutııuınllik 
uğultusuydu. tnnı.rmda.iı latetıen mU!ııadc \•erilin!§ 

Uzıı.lttan ve yakından bonı ve ve hanla! kenill5lnt tevklllı.iineye gli· 
trampet scslcrf, zabitlerin kuman. WrmUıtOr. 

dalan duyuluyordu: lft.kln mey • ------n---
danda 'Rus askerleri görUnmUyor. Türk • Alman ticaret 
!ardı:. Dağlıla:rsa. dUkka.nlnnn altı. anla tnast 
nı UstUne getiriyorlar, yükte ha • 
fif pahada n~'Ir ne varsa kaldınp 
gölUrUyorlnrdı· Bu ııırado. Hacı 
?.iurnt dosdoğru gencrnl Arga

tlıuıklnin oturduğu blnnya gitmiB; 
onun gönderdiği mektubu bir ka. 
mnya geçirdikten sonra kapıya 
saplam~tı· 

SöyleoaJginc göre TUtk • Al
man ticaret iıillaşnuuıının fiilen tiı:L 
biki lCi Tcı,rlnlsnni)'c tehir olun. 
muştur. 

Formaliteye alt bıttı nôkfı,lar eL 
ra!mda yapılan mU:::ır.t:rat bugüne 
kadar blUtllecekfir. 

1 
. t be koml .. yonu tua.fmdan :uıno l'-

dl• g oı lar it yaya ınr o konulan flyııt limon darlığı oldO t. 

1 
t.a tüccar YC esnaf tıı.nıtmdar t~ 

a P 11 a b 11 D 
blk olunmnm15 ve limon 5 • '7 ,'J ,.7': 

1 
Flynt mUttı.kabc kofuls)'onuhun 

m U r a c a R t ı a r ı tı ı tnUttınıı.· 

diyen t-cııaetUgı perttlrcller \'C balt· 
kııllıı.r lru red katarlntındıın rııma 

mıııar ve komlsyotı" >·cnHlen nıUracn 
aUar 1tı.pm.ı1ıatdır. Nlhliyet komtıı· 
yon loptruı ll)latı!lrm i krlı:r tesbl· 
Üiıe katar \'ermf•tır. 

Peraltcndtı fl7nU r ltiı löpUin fl1al 
ın.r ll.tnsınd:ıitl Cllrkw ntlıt;ııdin ilola. 
)'I bakklllatıiı beher p ·jltili lrııeke!.ln 
ile bıı.sıl obn hrc farkıiıı ka.rııtayıı. 
tııallıklııı-mı ve zarara glrmtmek h;ln 
tkBCti btı.ktı.Utırın beynt plıytılf sdma 
likla.triıı yıu:mi§tıit. Icoıntsyo:ı l:r..ı ao· 

Jo. bu farkı genııtlltmek llıtemektcdlr. 
raJCat perııkenao tiyat o1iüı du hüru· 
ıo. zıı.m ynpmald.tmııa. toplan flyni o
lan 42,~ kun11un lndlrlltıml llotfu 
1!6rülliıU1lUr. TopWı fl)•at olarak 87,G 
lruruı üiılıa. mUnaslp l.ıultıritııüıtur. 

:ı ıruttılle l1!1kktıllo.ra, bit kllo pey· 
itırdl! 7,3 kurüı ytıtüıc ll!,5 lturuı k!r 

rllmlı olııeak, blr tcııete tlllrt lttlo 
lrc verse Hah! Mr imkMıı ko.taeak

Ur. 
Fıııtat loptııiı:cWir W karardan t.eıa: 
6Uımetnıı g6rtlnmekleıııt Çilnltü 

lop tancılar bıubn.tıef etdekl ııernlrie· 
rln kendi namUı.nna Clt:Jll atıi peftıji 
hıUst.aiıaııı ıınmına Oep!J t:tıılmııf blttü· 
JfunUı kentlilcrln!n mal nldılttll kiloda 
2,6 kurna ııo ıı:ıtıo 111.plıWarını ko· 
mlJlyon 42ı5 kuru• toptiln kıitıı fl7rli 
lespJt edince IÖ kurı.tılan inlıbayaat 
~tıkl n gibi p11ll 6 hllıatnlisllden 
peyµlrln J:tlJosunu 85 kurusa atacak 
farını fiyat d3hii da inlJltllııı~ ene btr 
zarar tıırınl7ec~kll:ırllii tı!Jj'Jem~kle· 
lllrler. Du suretle lf)ıılin lnın"l pey· 
ıili' mll!tahi!lllnlıı k!nnti 61>1tunmu o· 

. j nı~ arnsıncla satılmış. Limon tL 
yntlnn lcomlsyonun koyduğu rn 

ıh t ı 1 ı • i h yatttın çok nı,ıaf.rı dli~tilktcn oıı raca u1;men [ ır hs luıcıık bu fiyata ruciı edilml)lt• 
kısmen ıerbe t dövizle Komi yo~un muhtem nunı.aJ1l 

TUrk - İllılyruı kllrlhgt lanınınen tly kııhYelcre kçyduf,'11 188 ltU~ 
leblinJıe 111 li1ı.lUı cıJUuğuhdııtı vo lttıl· ba lmdıır flyd d:ı ptyıısndıı tatb 

0
• 

clunmamı~tır- Bilhassa. son gU 
1 yanie.tın iki tnllyon kUstJt Jlralılı bor ierde '-ino sun'i bir kah,·e bubnıJl 

cu tıdctitılğliıdt-n ilal)·aUan thrncat <J rıı~ 
mııllnrınıtta 1'.atıı tnlepltr !ulala;ı:- f:ırnblmı \'C fiyatlıır 160 ku ~ 
tnııür. Dü latı.pl"rm blr kısirt.I ıı11rıtıg nn yu1'and:ı. oynam:ıJ :ı. bn)lJJJ11;_ 
yotuylıi atğer l.ısnu an serbest i:llMtı 'Jr. 27,5 l."Uru~ baz flJat ı.oı;.,O 
ol.miılfüı.dıt. lc.n ~hi fiyatı piynsadıı 100 • lU• 

Tfcııtct vekAletı bu \'atlyeU nnzarı kuruştur; bu da herkese ,·r.I ı 
dil:ııte tilııratt ftnıyayıı kllHng yoluy· ıncmckte, tJ nltmılno satış ;rııP' • 

:ıaktadrr· Bu mlı;allerln ltooıM'0t1-
lii • balık, nohut ve )'UihUrlnnın lhtat:ı ı:ı fiyat lrnııulıı.n illğcr nınddcJCt• 
ııa ınlısaauc el.m1ıUr. Ancak bu Uırnc; lo de bö.vle oldu.~ru mUı:nJlcdC 0-
madelerlnln Uaanslan Tlearet Vtkn.Iıı· 
U tataİınd:ıti verlJccckllr. lanmaktadır· 

İlalyttyıı. ecrbc!t atlvl::Jc lhrneat rıı· Bugilnlcü l'Azi.} cUn b:ı,hc:ı 5~ 
pılıı.büct:ckUr. lıebl komisyonun snılecc fly:ıt ıtı't 

nnkla. 11.ttfa edi~l, fnlmt f1~1ııı 

Yeni. a111 ı·y hano kontrol cdilmeyl~ldJr· ~ııt 
U itil bu ltontrolü yııpıır.nlt t~' r 

lDe\'CUt değildir. l\.omt yon kaf1l; 
ta YI. n 1 er,, fıırmı kuğıt Uzcrtndo lm.lnııJdıı. 

nırtnnnak lçln geni' \'C osaslı, t>'! 
Lie e tilih alakatlnrl ra ııı zamanda hor ıt<üyct ,-uırıınıı;. 

la yılılınn~ silr'atıylc hıırclıcte ft. 
tebhğ dildi ;erek mlJlı korunma kanonuıuı. -e 

Yeni ac1!lyc hı.yin1 !f!ifl ve nn. lnruı eden her nc'i uru izi~ 
kil fıstesi ~·üksck tnsdlktcn Çık. lelillerl salı1ıınnmadan yatc 61\o 
in ;.ı lllk tla rn ti tcb11gw o· hlr lcontroJ teffldlntı kurmnkt• .......,.. 

i ıg Vlıcl:~ . n r r fut fazla geclkmcml'Jlyfz, dJyorv~ 
uqmuı ur. •

1 ~criJ i!at.C 6ylcdir • j Dofiru değil ,,.,. 
Yüz Hrcı. ınaaaıa t11trtyit h:tıL. -d 

kem0 si li.za r rgm ceza \: ı:ı le\ kif •---~- ~ 
cvlcıi u. mtıdUHl Arif, 00 llra ~ 
mn~la Manisa reisl!ğihc Atit.ıı.k 1 

B-"ko.ç gUn sonra Hacı Muradın 
g • ral ArgaUstkiye verdiği gizli 
ı.:l v pta "general Gluk da böyle 
ya. nıııtı; fakat acab:ı. glivenmck 
mfu.ll:Un mUdür? SW cesur ve na. 
mue!u görmekle ncaba nldnnmt • 

Aradan ~·arım sa:ı.t gcçmomJ.5U 
ld net bir ıslık fütli; eehrln sokak 
vo dükktınlarmı:ı. dağılmış olan A
varlar nna caddeye fırladılıı.r; 

Hacı Muradın nrdmda, ortalığı 

• limlıde satır, atım ve JdSrlcr 18.c!!.ktır. 
cı reisi Batlık, ütiuıbuJ hfiktinli. H b : 

gfnc BütSa biikf mİ Senih \'C Si· a er İn bu!macas' 
>r muyum?,, deniliyordu. 
G eral Argalinskl maksadına. 

c n · değildi; 15.kin Umit knpıst 
da. b ıs· Ut Un kapanmmnı:ıtı; hatta 
"peyce n~; 'bunwı için, ııovlnt.. 
·orJu. :!"'CI Mumda yam.ığı mek • 

t h 11 r-::onası cundan ibaretti: 
•· \ltl t .ı aldanır!'' 

nu ~:: bir tnnıftan "Gcnenıl 
c;· l. ld:ıttı \'e nldmıdı; ben onun 
·ıı.ıı yapınam; çUnkil kendim! al • 
d1tmı olac"'ğmu pek J)i blllrlm!,. 
d • "t,;. Dlğer truııftnn da ''Eğer 

n .i aldalma~:ı. ı:nllnaınıan bil 
k 
lı • 1 

_ '"li aldalm13 olursun!,, mn
gelebllirdi· 

1:.ırat sonuncusu ilzerin • 
a çok durdu· O k:ıdar ki 

< \ ru kAğıt ve :kalemle değil 

. ıı vo kurııunlıı. vermek arzusu. 
ııu ydu; hiç kimseyo sezdirme • 

d ı lınzırlıklara başlndı; ortalığa 
\ dcno gitt.iğ:.nı yaydı; halbuki en 

tltrclerc-k uzaklaşWar· 
General Argotinsklyc hıı.ber 

verdiler; gitti, kaınayı çekip çıkar. 
dı; mektubu aldı v<? kendi satırla. 
.nnrn oltına fili tözlcrln yazılmış ol. 
duğunu gördli: 

''ŞUphelcnirsen şUphclcnirler. ?,, 

-.21-

ZIYAFI~T ... 
General Argotin.ski dağlı ruhu. 

nu anl:ımıa bir ndamdı. Ona çarın 
verdJği vazifeyi gilçle11tirmeleri 
canını sıkıyordu ; lli.kin dU§Jllnnla. 
rmnı cesaret, doğruluk, açık kalp. 
Ullk gibi yllksck mezlycUerlne, ta. 
hammUl ve sabırlarına da hnyran. 
dr. Eğer dağların bu, yUkle ha. • 
fil pahada nğrr milleti Ruslarlıı. 
dost olu~:ı. çarlık o:ıu kcndino r
smdır:ıbilinıc bir kn t dah:ı. kuv • 
"etlenccckti. 

General Argotfnski derdi ki: 
- Mert bir dU:;m:;:ıla ınertçe 

harbcdilir; lakin ona ka~ı kin, 

mel t t e b 1 tnratıııdan tc§kil edilen orkcs 
tn yalanda. hnlkevlndc bir konser 
verecektir. Bu konserin hasılatı ile 
orkestranın s:ığ'tr. dllatz \'O kOrler yur
du 1n,a. edilmek Uzerc memleket dahi· 
11.nde bir turneye çıkmll.'lı karnrln§tı• 
nlmı;Jtır. 

Gtresunda oldukça §lddcUl \"C iki 
s:ınlye suren blr yer S3rımıtısı olm~ 
tur. Has:tt yoktur. 

o ş. J{Arnhlsıırdıı. ortıı otddcttc bir 
zelzele olmuştur. HaMr yoktur. 

• Tcdrlsatmı bozmıyacıı.k ka.d&r u· 
!ILk tıun!rlere 1hUyacı olan 40 kadar 
llkolrulun t:ımlr işine pek yııkmda 

ba§lanacnktır. 

• Fatih mnlmUdUrlUğU muhaacbo 
lıAtlbl Hll.!eytn, dul, yetim \'C mUto
kalt maqlıırmnı nna detterlcrlndo 
tahrlfat yapmıı.k ııureWo 1hU14aU:. bu· 
lunmuı; ve yapılan lahklkııt bltUğl.n· 
den ağır ecza rnnhkemcslno vcrilınlıı· 
tlr. 

• D~lcdlyo lktı.sat ~lcrl mUdUrlUğU 
gıda fiyatları üzerinde tetkikler l'nP' 
mağa ba§laınI§tır. 

ı•,.,...,.moo hele rlefret beslenemez! -...--· Cum:ı. 

~------------------------ 1 
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Kömür 
7 kuruşa 

~ : Belediyenin mütehas-
r. sısı iskelelerde tetki-
1 kat ile meşgul 
! oladursun 

f Kö rcaıer ber 
1 gün fiyatı 
! arttırıyorlar 

. , 
11 

n<>p reisi l brnhim 80 lira maqla t;ı 
9 

co 
Antakya hakimliğine Knstamu. 8.J t 2 l 4 s " 7 8 
nudan İlhami, Van h5.kimliğine ' ----'--
temyiz raportörü Hlişim, Kon· 1..._"-~-+--+-.._ 
ya hakimliğine İstanbul eski 3 

1--"--lııı hAldmleriu~cn Mithat, 70 lira it 
maD.§la. bao muavinliğe Trabzon. s:--1~ 
dan SenaJ, Trabzon mUdeiumu. 6 
miliğine Samsundan Salih, 1-"-J-~.1-
Samsun müddeiumumiliğine Mer 7 ı......-.,_..M.__ 
sinden Mahmut C'nyc hakimli· 8 ..-ıı--ıı~-
ğine Bandırmadan Hamdi, Ma. 9 ı-...ı...-"'-' ra., hakimliğine Bandırma reisi fO 
Tevfik, 60 lira maaşla. Manisa Soldan s:ığıı: et.et· 
hfi.klınliğine 1st.anbuldan Kamil, ı - Mecus, caı:ı sıkmtııı ifade ı..-o' 

~ Urfa. iza.hğına. Çemi§kczckten 2 - Çavdar ckmeklcrfno konuıa:~ 
i Fahri, Boğazlıyan hA.kfmliğlne 

1 

kulu, btr nebat, nıaça evet ınnll ~· 
; temyiz raportörlerinden Yusuf, 3 - Adet, zlyaretı;ı, 4 - son 1'~ 

Kastamonu mUddeiumumiliğine lerdc en bUyUk gazeto dedi~ • 
Belediyenin mUtehnssısı odun ve lnegölden Tevfik, Rir§ehir hL bir nevi çapn, 5 - Boluıun ;t. 6"" 

kömUr ihraç lSkelclcrindo tetkikat kımliğinc Birecikten Nami, Bur' pokerde en bUyUk k4ğıt, !!) ııa~ı, 
yapadursun, kömUrcUlcr fiyaUıın h-k· 

1
. W• B rda c--" Mnhsul, dayanıklı bir yUk --tıl~ 

1 kuruşa kadar çıknrm~lardır. Ha. sa a ım ıgmc urdu n ~- Wızc 7 _ Allah 8 _ JJnfY~ • .,, 
vnlarm erken soğuması kömUrcU- fet nakli \'C tayin cdilmi1'tir. §8.bı, '9 _ Yıı.rı n'kı11ı. ahnıak. ~ 
lerc bulunmaz bir fırsat lef}kil et. Eğlence ycrl, ycınln, nrnpça 
mlgUr· u " • ı 

Belediye, mlitehıwırs döndilktcn mumı sıper er m;:::ın a,ağt: .• ı ol' 
sonra kömür fiyatları yeniden ve ertt'~ 

Mahkumlar çalı~tırıla- 1 - BUyUk btr a:ıneyt nı ~"" kat'i olnnık tcsbit edecek, ihtiklır ~ mıyu namzet bir knsaooııuı. ~· s ; 
yapan kömUrcUler adliyeye verile. rak yapılacak Gayrlmc .. ııı knzant". gtız rerız;·~ .. :ır 
ccktlr ama. o zamana kadar k5. ~ sıc .,.... tf/ 
mUr fiyatlan 10 kııru~a sıknnl· Kauııard:ı yapılmıısı l:arorln~tm· :r.Iııııtar l&.hlkuı, yüksek ııc lJlt' 

.·cın yamacı geçer geçmez atı • 
.:'\ ba.smı o\•alaın, Sulak nehri 

ı· ı!arma cevirdi; zaten pek sey. 
't olan köprUler kuvvc•u Rus 

. Jfrczeleri tarafından tutulmtı§· 

t • hem de bu rnllfrczeler nçıkt.a 
Udi; yüksc.k \'C taştan kulcle. 
vcrlcştlrilmLsu. 

\'nkJUer \'ruıutt EıanJ \'asatl Ezani 
( [)cvamı var) GUncştn 6.H lZ.ııc e.ııs 12.tB : .................................. - ........... ) do.ttuşu 

,~ .... lıın bUyUk umum! alpcrlcrln ln~sm· ma, 4 - Bıkıın, bir renk, O ~ _ ıJ.' 
1 tlı:ı, beden terbiye.si nıUkcllcfiyctl.nl nebi adı, akıl 1lUU1!1Slllll gelir. yit S "" 

haiz gençlerin yerine adliye \•eltllletl· 1 zıı. !ransızcl\ mektep, 7 : A~ 'p "" 
nln mll.!o.adcstıe :ınahkflmlann çnlt§· Blr muh rr:!rimlzl.n ndr, Y 

0 
_ ff>' 

tırılması mu,·nfık görUlmUştUr. Bir- Aşağılık, yutulur, blr ren_~·~ c0• 
kaç güne kadar mahpuslar siperlen ıı:ıt zamanmdıı mahsUl ;,.,,·-• 
knzmağa, temizlik ıımclcsf de kendi· rcnklL ııaJll= • 

~ O 11 Ç R E 1 S \ ~~:~dı 1 r ~ c.s2 n .uo 
J~.03 9.36 15.02 
J '7.27 12.00 17.2.l 
Jtı.ım ı.sı ls.:--.s 

9Jl6 
1%.()Q 

.ıcı Murat nchıin en tenha ye. 
.• ·eçtı; knrı,ryn geçme!: i~l"'l her 

i K:ıdircnn Knflı'nm gıuetcmlz f~!n 1 Akµm 
i hazırhı.dığı lıu ml'ill b: Jı:orsnnhk i l 'l tsı 
İve Jcnhranunlık tcfrllmsmı hu : llDMlı: 
: ütunlardıı. okuyııcnksmız? 1 ------------... -........ - .... 1 .................................................. 

4.s~ ıı.ıo 4.36 
ı.sı 

ıı.ıo 

Define 

Uıktan sonra dn ~ine Rlzeye ladc
,lerl kanır o.ltmn. almmı~ 

\'elhasıl n.Jtın ııla?uıyı okutma.. 
· lan mümkün ol:uruımı_. l'azılnn. 

U sefcrı.ı dC'flno hll:üycst lam lnruııruı.k lazırngcllr c bir mil. 
hnki1,i bir de.iıno lılkfıyesı: :ro:ı lira kıymetinde \'C tarihten 

11-'\dlsc ınnlii:ın: Rizcdc bıri, C\ ln1n CV\'elkl 2.11.mc.nla.m nit olması icap 
IJalıçl'Sinl lmznrkrıı l:lr altın plak.. eden bu nltm ııl:ltın \'C !,'ÜınU5 p:ı. 
l.ı bir mllıtar giimtı-; para b ··-u,_ mlau. hıılılld bir define dooıcmek 
I\'.nnsıylıı. birlikte. İstanbula ~tir. elden gelmez. ntr çap:ınm ort:ıJt. 
mel, vo ol;u!m~!• Uzero vapura çtkardığı bir milyon 11:-a ... Üyle bir 
bindiği lıab{'r :ı.~mc":ı. yakalnnnu:J, milyon Ura ki, mn:ılcseC r:ıknmd:ı. 
adliy yo vcrllmf", sorgusu yapıl- kalmam mahhfun. 

1 

Konferanslar 

/stanbul mimari eserleri 
Türkiye Turlnk \'C Otomobil klUbU· 

nUn hazırlndıgı kon!crans scrl.slndcıı 
olmak üzere Tcpeb:ıumda ünyon 
Fmru;cz s:ılonund:ı. cumartesi gUnU 
a:ı.at 17 do profesör Gabrlyel tarafın 
d:ın İstanbul ınlmıı.rl eserlerl haldan 
dıı. b!r kontcrııns vcrllecckUr. 

!erine yardıma baflryacaktır. 2 num:ırnlı btılo~ı.ın 
1 

!J'.• t" 
Diğer taraftan s~i'erbcrlllc umum ı - Kalpazan, S, Z - Elll ~ JJts< J. 

mUdUrlllğU el 'o <'lektıiklc mUtehar- nı, 8 - Kn!kns, Dem, 4 - ~0• 
r1k allrm dUdUkJerlne llAveten 50 tn· ı s, 5 - tmııl, Bedia, 6 - ro;~r ~ 
ne do benzin moUlrU Uo çalı§an dUdUlt R, 7 - cı, Mruı. Ö, S - Nl;csııcı: f!Jtlr 
almmıısmı knrnrlaştırmı§tır. O - Ad Ani, Res, 10 -~ 
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\'~;~~1 i iTilJSll#;~ 
~6aan Rasim us 

~~~:,.ıı,~ .. ~:...~ Bir Alman . 811116" 8 Sofyaya 
ı.., .,.,.. • telefonu ' 73872 ZIR "'AT ... A Zf RI 
~. ~ 24370 k f J • .m n b. A ı lfö•·· ·-J··~ •• ~~?. Vapur a h0SI Romada Ciano ve tr man 

NE -.>ARTLAR• ; t h · d ld · Musolini ile görüştü t · d · 
~ ~ra ~·· ~" ..... i a rıp e 1 1 nonıa, 1G (A·A.) _Bulgar zi- heye J gel 1 

4
•
00 

• .oo "' 1 rnat nazın Bııgrııınof Chigi sarayın_ 
~ ~ ·--~~ İngilizlerin bir ela hnriclyc nazırı Kont Ci no ve 

>ı:ı \ A \IJ ı.:ıın"ll.n"' kruvazörü hasara bunu milteakıp Vcncdlk tmr.ıyın_ 
:Al'alnrında Alman 
Maarif Nazırı ve bir 

hariciye mümessili var "' d da Duçe Jle görilşmclerde bulun. 
ugra 1 duktan sonra, entemnsron:ıl zirant 

Londra, 16 ( A.A.) - AmirnL 
lık dairesi tebliği: 
Akdcnfa başkunınndanmın ~im· 

di bildirdiğine göle. Bundan ev. 
vclki tebliğde bildirilen harekat. 
tnn UssUne dönerken, kuruvn.. 
zörlcrimizden bir tanesi, Liver 
pool kruvazörü, torpil 1.n.'}ıynn 

düşman tayyarelerinin bir hücu
cumu esnasında hasara. uğra. 
mıştır. Bu kruvazör, ~imdi, sa· 
limen limana varmış ibulunmak
tndır. Knyıplar ağır değilqir v~ 
ölenlerin yakın a'krabalnrı milin. 
kün olduğu kadar çabuk bir su. 
rette haberdar edilecektir. 

Bu haberin verilmesi. gemi· 
nin üsslinc vnrdığmın öğrenil
mesine kadnr tehir edilmiştir. 

Loııdra, 16 ( A.A.) - Amiral. 
lık dairesinin tebliği: 

Üç i:ısc vapunından ve iki 
himaye gemisinden mürekkep 
bir Alman gemi kafilesi, tahrip 
edilmiştir. Bunlardan bir ticaret 
gemisi, yedi bin tonilatoluk, di. 
ğerlcıi i!:c daha küçüktür. ım· 
çüklcrdcn bir tane.si, batmadan 
evvel infilak etmiştir. Bundan 
başka, yedi bin tonilatoluk di
ğer bir Alman vapuruna da hil. 
cunı edilmiş ve Uç torpil isabet 
cttirilmi§tir. 

Eden Mısıra 
gitti 

Ortaşarktaki kuvvetleri 
teftiş edecek 

Londrıı, IG ( \·A.) - Hao0 r alın. 
dığın:ı. ı::orl', f ngili::: harbiye nnr.m 
Edon ftııırn ı:cltnf~t r Orta şark 
km'Vi t1 ri b-ışkum ınd:ını General 
Sir Arthıbald Wavcl ile görilşcce. 
ği ~<ınncdilmcktcdır. Eden ortn. 
şarkta bulunan İngiliz ve mUttc!ik 
kuvvctlcıi tefti§ edecektir. 

enstililsünue 'kendl . erefine tertip 
edilmiş olan kabul resmine Mirak 
ctmiı:ıtir. 

----<o---
ingiltereye 

dün şiddetli 
hücum 
olmadı 

J.c>ıtUru, lG (.\·A.) - Resmen 

Sof~:ı, lG (A·\·) - J), N. E 
bildiriyor: 

Bulgar Ba§vekili ve Mnnrü Na. 
zırr Filof'un da\·eti üzerine Al
m:ın maarif nazın Rust yanında AL 
man hariciye nazırı \'<>n RibbC'n. 
tropun hususi mfimcESlli orta elçi 
'fvnrdovski 1:e manrif nC'uırC'ti f. . 
kanmdnn beş kiııi oldu&u halde bu. 
gün Sofyaya ı;eimiş \'C istasyonda 
Baş\•ckil Filo( ve diğer bircok zc. 
va.t lara!ındıı.n karşılanmıştır. 

Alman nazırı Sofyada birkaç gUn 
kalacaktır. Jlurnd.'l lrnynl:ırm 

bildirildiğine göre son gelen rnpor Bulgar gazeteleri, Alman nazırı. 
lar dUn 18 Alman tayyaresinin dil- nr .sclfunlaınaktn ve lıu .ziyaret.in 
5Urillm~ olduğunu hnbcr \'ermek- tam Bulgnr ziraat Jlllirl nomadııy. 
tedir. Dunlann 17 si g{lndilz, bir kcn vukuunu, Bulgıır miilctlni mih. 
tanesi de a.kşam lizcrl dü§ürUlmUş· ver devletlerine bağlıyan rabrtala. 
tür. 15 1ngiliz tayyaresi zayi olmns nn yeni bir tczahüril olarak tefsir 
sa da dokuz tayyarenin pilotu sağ etmektedir. Bir İngiliz muharriri Ad ndcn 
ve salimdir. bahsederken "lns:ın lm knynlı!da. 

Nts.nr SÜKÜl'\".1'.'T rı ı:;örüncc niçin burada c~~lar 
J.ondrn, lG (A·A·) - BugUn, Kastamonuda bir un dolaşmıyor diyo hnyrct cd r, bu d -

İngiltere ilzcrindcki hnva harbin· fabrikatörü tevkif edildi kora, ellerinde lazgm catallarilt' 
de silkfınet kaydedilmiştir· Bugün, dolaşan ifritler ynkış~. cehennem 
bir çok haftadanberi en sakin liast.riıııon~ı, 16 (A·A·) _ J<'iya.t mahkumlarını omuzlar:ndnn yaka. 
günlerden birini teı;kll cylcmigtir. mUrakabe kom· yonunca. ilıtikfir bynrnk gayyn lcuyu unn fırlatacak 
Londra mıntnkagmdn, ancak öğle- yaptıkları tesbit edilen un fobıikn- ynb~Ilcrin oturncağı bir yerdir bu-
llcn sonra iki nlii.rm ı .. nrcti vcrilmi~ rn.sı." dc-r. .,.... .,.. törU Kocaoğlu Tnhir ve oğullan:, lo 
ve bunların ll:isi de kısn sürmilş-- §erikleri adliyeye veriülil.'} ve mıid. Adonin muM.ar ı bu tarife hak 
tür. defı:muınflikçc te\•kiC edilerek mev. vcrdire>eek knd r \"ilbsiJir· nurndı:ı 

Gündüz muhtelif zamıınlnrda sa- kufcn mubııkcmelerine ba§lanmL!l- çok garip rC'nklerc tcs:ıdüf edilir, 
hillcr etrafında düşman tııyyarc· tır. deniz lmkrr <::ütgr k"dtır ) e ildir, 
lcri bulunduğu bUdlrllml§ ise de, gök dalma k\U1!UJl rengindedir· 
bu tayynrcler, her halde, silratlc Dağlar kızıl, si~ahımtrrak kızıldır· 
tislcrinc dönmeye mecbur edil· 1. n' gı· ı ,· z Toprağın her noıtnst delile de§ik. 
miştır. tir· Sahiller mcrc:uı .ndacıklarllc 

Bu sabnh, mcrke7.l lnglltercnln doludur· Senıalarınd:ı nkbab lar-
garbında bir hölgedc bir mal"!'}an - donanması dan b~ca lm3 uçmaz. 
diz treni ve bir demir yolu i6çi c- Burayı görenler dcim:ı Carlp 
kipi, clll metroya kadar pike ya- Dünkerk limanını h:ıynllere kıırılırla.r· Din ldtapları-
pan bir Alınan tayyaresi t:ımfın- nm nnlattı"ğuın göre vnktilc burn. 
dan mltralyö% nt~inc tutulmuştur. bombardıman etti sı cennetti, Adc."llle Havva. buradn. 
l•'akat hiç bir klmseye isabet vaki y~dılar. Allahm asabiyeti bu ccn 
olmamı~tır. Londra, lG (.A·A·) - Amira.llık nele temas edince Aden bugUnkU 
Diğer bir Alman tay~arcsi de, do.lreslnin tebliği: halini nldı· 

öğleden sonra cC'nup sahillerinde DUn gece deniz kuwcUcrimiz, Seba mclı1tr. ı B lki , hzyntmm 
bir şehir cİ\·nnnda bir .lııgiliz avcı DUnkcırk limanını bombardıman :mtırnp,la.mı bu vnh~ topmkl!ıra 
tnyyar<'SI tarafındı:m kovalanmaya ct.mqıtir· 1'ııngınlsr cıkarılmış ol. gömmek isl di· B.ıral:ı gcldJ, lm
ba.şlandığı w:nmnn. biltUn lıombaln.· duğu mUl!ahede cdiimi~tir- Uu yan.. yn J·ovukl:ırında, yer nltmda n·ş 
rmı hC'mnn btral:mııı ve hombafa- gınlann bUyü1c ha.sıı.rr mucip oldu. meskenler hazırladı· 
rm ekserisi denize dUşmUştür. L'U muhakkak addedilmektedir. Yine rivayctlC'r Adendc bir vol. 

E\'VEI.J\I GJ~<m YAPILAN knnın patladığı gün ktynmetin ko. 
nucını lngilterenin Vaşington rıacağuıt söyler. 

1..oıııJrn, 16 <A·A·) - Resni ol. elçisi İ§lc Adcne ayak basan bir sey. 
CEPllEU:rmE • CKON mıynn tahminlere göre. dün gece yn.b, her şeyden ewcl bu masa.ll:ı.. 

Londraya karşı hava. hilcumunu Uzbon, 16 (A.A.) - lngntcrcnln n dinler. 

r", 1 A· \. - ngfliz u. ·rı en 250 Alman tayyar~i yap. b ...n cıı •- l'U"'t""ın•··u· "'d"n •. 
ıtmfni karıırı;fllunın tebliği: mzatır. Ilu tayyareler 200 li:>:ı kadar ub .. n ppcr .... yyarcsl flc Llzbonn > a. n ~ · 

Knhl G ( ) 1 1 tak ib V~lngton bUyUk elçi.si Lord Lothl~n 

\ BUtUn cephelerde silkun vardır. bomba atmıslardrr. gclnıL!t1r. Lord Lothlan buradan Lon· BugUnkU Ad enin görün.ımi l.. ·r 

::==~=~=====================~~~>=~=~=d=~=c=~=r=.======~·b~m~c~d~B~~n<liley~m baı;lta. baF.ltn ırklıırma mcn.s.ıp el-
• Onnbcmıs, 16 (A.A.) - Röyt.cr, 

A\'Wltrnlya. dahiliye nıınn. 1ngtltcrc· 
den tahl(ye e:lllcn ilk ı;ocuk kn:tllal· 
nln Avustralya.yn gcldlğtnl ve bu c;;o· 
l ukJarı knbul ctmcl~o A \"U3t:riılya1Ila • 
ım duydlJo1lıı ııcvlı:cl bllcllrml§Ur. 
• Ncn.-yorX, lG (A.A.) D.N.'13. San l'ed 
rodn lJuluno.n Amerikan <lonanmıuıın• 
aıı.n gelen bir telgrafa gllrc harp :t'i· 
ıoaumı mensup 12 aen t:ıY.Ia gcml 
Ha\-ay o.d:ılnnn!l gitmek üzere yoldıı. 
bulanmaktadır. • 

• Baraclon, 16 (A.A.) - st.era.nı. 
KarC§al do Bono, bugün Ala Llttorta. 
ü.yy~ ile Romaya dliiımck UZcre 
Barselon tayyare nıeychuımdall hanı· 
ket ctml~Ur. 

da.vnlıırda ön safta hak iddia et • 
mcklc, dalına bu şerefe istihkak 
göstermek için milli me!clclefc:lc 

\ 

büyük blr tanssupln hareket et • 

mclct.cydilcr. 
Nctckim J928 do Polonyadn 

köylü partiai ilk da!a J!ğvohmdn. 
ğu za.mruı bjililn köylerden sila.h
lnr toplandığı halde Dlmltroviç kö. 
yüıiden kimse ailllhla.rını te11llın et
melerini istem~. bu köyo milı1. 
lcsnn muamele cdilmi..ıti· 

Keza, Polonya ile Almanya n. 
rnsında gcırginlik r.on dc>rccc ~d. 
dctli bir ı cnk nlmayn ba.5la.yxnc:ı 

~urp hududundaki köyler 25 • ~O 
ltfloml'lreyc kadnr kAmilen tnhU • 
le eılild .ltfori ho.ldcı. Dlıiütrevic; 

kö) n tahlile ediım~ı .. Bu köy 
halkı rnemlcl:rtin dahili politika -
smd d:ı bUyUk bir rol ôy~amak 
iddinsmdaydtlnr· 

Nclckim Polonya Diyet mecli _ 

oi.'ldc muhalefet partisbıi teşkil c. 
den koylU partistno sikl eılaya 

bağlılık göstcrınckteJ,-dner. 

• Toltyo, lG (A.A.) - D.N.B.·Do· 
ı:ııuımıı. kumandanı Prens Toziml ve 
bahriye nazın 0.skar:ı bugün lmparn· 
tor ta.rarından ltnbul cdilml~lcr ve 
rnporlamu verml§lcrdlr. 

• Bclı;-nıd, 16 (A.A.) D.KB. NnJp, 
prcru Pol d!l.n ağlc(1cn sonrıı z.fr:lat 
J:la%rn Tclıoubrflovltclıl lmbul ctınlş· 

tir. Slya.sl mtıh!illcr bu GÖrU~mcyl 
Yu,goslavyıuttn %!raat i§lcrinl ~At 
lımdırma kmilrflD nM.kadnr görmekte 
dir. 

• Ncvyorlt, lG (A.A.) - Amerika 
tarntından Japonynyn gidecek hurda 
C!cnıirlcro ltonuıan nmbnrgo dUn gcco 
mcrlyctc glrml Ur. 

• :MoııkoTa, lG (A.A.) - Tna ajan· 
ıııı bildiriyor: 12 mart 1940 t.arlhll ba.· 
rıı.ı muahcdeııine \"e hududun tahdidi 
bnkmdakl !!9 nisan 9'10 .tııriiııı proto
kolıı uytıın olaral( SovycUcr birll'ği 
ne Finl:lodlya ıı.rasındnki knra ve de· 
nlZ hudutl:ırmın tnhdldl ifl 1kmııl o· 
dllnıl~Ur. Bu hudut takriben 705 kilo· 
metro ~cnl§ll~rinclcdlr. 

• Londm, lG (A.A.) - Hnrlclyc ruı· 
un Lord llali!aka, bugün barldye 
dalrcslndo bpanya bUyllk clc!s!nl ka.· 
bul e~tir. 

harp 

5 inci kol 
3 Yazan : VLADMIB SABAT 

Sabık Polonya Eotcllkcns Seni Şcficrlnılcıı 

Köylil p:ırtisl hlikfuneti idare e. 
den ,.c hakikatte bir kısnn rulkcr
lcrln eli.'11dc bulunan mllli parti • 
nin siyasetine nınhalü olduğu için. 
Dimitroviçliler de hilkümcte mu • 
halütilcr· Buna rağmen, hUkfunet 
tarnfmd:ın bir nevi imti~·azlt mu .. 
nmele görmekte, ynni kendilerinin 
milliyet ,.e )'Ury.sevcrliğinc tam1. 
mi"le itimnt olunmaktaydI· 

Köy balkı ötcdenbcıi politikayla 
sıkı srkıya nl5.kndnr oldum.t için, 

Sildet Alıilanlnrmm Çekoslovakya. 
dan aynlıwısı işinde Polonya Al-

manyaya ınil7.nhcrct ettiği halde 
sonrndtın Alm::ınların Polon~ıınm 
taleplerini reddetmiş o1masmdan 
dolayı hükfunctc son derece Jm • 
nıı 1ar, Almanyruırn son dcrl'Ce 
dllmilanı ke~lcrdf. 

Al:ınruıya bu sefer dön!ip eski 
dostu \"e y:ıl'dnnczsı Polonyad3n 
Dami~ liman ve koridorunu iste
\ince biltlln Polonyada olduğu gL 

bl Dimitrm'İç köyllnde d" gayet 
galeyanlı günler ya0 anmaya titı.s. 

!anmıştı. 

Köylü partisinin lideri g('nernl 

li hin i~"l oturur. Bugün Adem 
ismi ,,,C'rilen knyalılı yer ll::i Şt'h
ro taksim cdilmiı;tir· lnrrilizlerin 
SUmer 'PUvan ifilnini verdikleri Ç'". 
hir ticaret lim:ınma yakındır· Ge. 
mi ncl'nlclcri, bankal r, büyUk 
mnğnznlnr buradadır· Sok:ı.1'1ar 
muntazzımdır· Du yollnrın nçıldr"'.'t 
bilylik meydanda 20 hurma nğa. 
cı \'nrdrr. Adcndo lıu yirmi ağaç. 
tan başka nğaç bulunmaz. Bu a
gnçlnr t!ı. ŞUvcyıı'dcn v purlarla 
getirllc>n su ne b~slcnir· 

Faknt asıl cbt'nuniycili oL'\D. i
kinci ~ehirdir· lkinbi ı:clıir liman. 
dnn rutı kiloml'tre u·a.1d.adır· LUv. 
Ia.nn ve ya.ı:a.rdnğ nğ:ızl:mnm ara. 
sına gömillmü.~ olduE;'U için uzak. 

Smircnsltl ile hükfunct p:ı.rtitinin 

bcllib:ışlı generallerinin arnsı da 
son derece açıktı· 

Köylü parti;f hnrb istcnılyordu· 
Pnrtilcrinin harp nlcyhtnn olma. 
larma rağmen DimitrO\iç köyU -
nUn halkı fi6aetlc b~ tarafta _ 

rı;.-dılnr· 

Polon}·nrun yc-..,.lııe deniz mnh -
reci olan Danzl"' rmanmın Alınmı. 
lnra verilmesi) le Polonynnm gırt. 
lağım Ahnanlnrnı eline t~lim t. 
menin ayni ı;c~· oldu "'.'U k:ı.n:ı:ıti 
köy lınlkmı gal<'ynnn getirmektey
di. Muhalif partilerin muknvcnıe. 
ti yllzUndcn hukfunetin seferber -
lık knraınu almakta gecikmesi DL 
mitroviç köylülerini de son d~cC' 

s.inirlcndlrmektc)di· 
Zira, hudud:ı g:ıyet ) n 'mı ol

dukları için, A!m:ınlarm :;.llmmnlI 
hnzırlıklamu farkrJl'r k bile-bütün 
hc-yccanıı dilşUyorlard.ı· 

Btmdan dolay1 köy h \:ı res:r .... 
da blltün mUnak cı:ı.1 r si} .. te 
inhisar etmekte \'O her 3at Al .. 

1 tll 1<1ınl1ır. Bu lstihMlmlnm knp:ıll 

. ırr. 

tan görUnme7.- Bura.ya lngilli:lcr 
volkan ağzı mnnn.smn. gelen Kra.. 
ter ismini v~lcrdir· Burada 
halk yn:lı, k~lı, geceli gündllzl ı 
bir ho..mnm ltUlbo.nıbda. ynşnr gıöi 
) a.nnr· Bumda dört bin yn.hudi, ye
di bin Hintli, Hnbcl,ililer, Çinlil r 
ile beraber 30.000 Arap yaJ>ar· 
Burn.s: baUin Arabi.stnn hazin 1 • 
linin deposudur· Z!unk, günlak, 
lmhvc, Ha.beşistanm nv derileri, 
Çinin ipeklileri, Hindistanın pa • 
muklul:ın, Cayanm meyvclan dUn. 
yanın her tnrafm:ı. burndan sev. 
kolunur. Reçi dlriilerlnin dolıı.ştt
b'l, sakale.rrn kırb:ıla.rln su taşıdı
ğı bu soknklardıı. son sistem AmC'. 
riknn otomobilleri dolaşır. 

Adcn istutıdimlnn: 
Adcndo üçilncU blr rıclıir de var. 

dır· G!.zll ve n.bali.?iz 'bir şehir. lli'r 
iki li<Chrc hfilüm olan ve anlan 
koruyan bir ııchir··· Soknklan kn. 
ynlar :ırnsmda açılın.IJ, cvlerl is. 
tihkllml:ır ve mazgallardan iba.r("t 
bir ltıuın.b:ı· llumda dağların. tt'
pclcrlzı her kademcsl blr istihklm
dJr. Bu müdafaa tl'rtlb:ıtmı Tüı • • 
lcr kurmuıı. İngilizler telt!lınül ~t
tfrmtstir. :ln.,<>illzler clvardııltl Mnk. 
s:ı.r Ye Kor üslerinde yerleştiril. 
miş birkaç :tnyynrcnin· Adcnl Qr -
dul:ı.nndm dalııı iyi mildnfnn ede
bileceğini hesap ettiklerinden bu 
istihkftmlanı. blly{l!t bir kıyın<' 
vermem~· lngUiz o.skeri kuv • 
veUeri bu istihkıimlardan ziyade 
yeni Adcnde yııpıln.n mun.ta.ıa:n 

YOı hnvndnr k.t;ılnlardn oturmakta. 
Aden diinynnm. en clıcmmiyctli 

tabiye noktnlnrmdan birisidir· 
Burrun lla.dnımut ,.o Yemen üL 

kclcrlnlıı. tnbit pazar ycrl.dir,· Anı. 
bfstcnm ltarn }"'oll:ın ve lra.nm dt"
nir. yolları burııdan ib:ı:ılar ve tu
rad:ı. biter. Hindistan, büliln e:ır. 
ki Afrikıı. ) ollan burada birle · . 
Süvey .. c, Avrupayn. Singnpurn, 
Avustrıüynyn, Jııponyayn, lJnda _ 
gaslc:ırıı geçen vnpnrl:ırm u;.rağı.. 
drr. 

Bu ebcmmiyctll nnkt.ımı. Mkim 
olan millet d:ıima. dün.yaya. h • 
kim olınuı tur. Eski Romalılar. 1-
rnnlli!ır, Portekizler, Türkler bU
yük imparatorluk deYrlnde bura. 
ya da hakim olınuruar ve lı r vı 
dlerlı:.dc bulundnrduklnrr müddet_ 
~(I yer yüzilno hfildm!yctlt'rindC'n 
emin olmmılardır. 

nu>..nya il.? bir harp ihtimalleri ko. 
nuşulnmktnyd.ı. 

Son g\ınlerdc, geceleri, ko~un 
civarından da sık mk meçhul taJ -
yareler geçmelcteydi. ırny lıalkı 

bu tayynrelmn hangi ta.raf nit 
olduğunu görmüyorlardı· J."ak:ıt 

bir ,·ahrunetln pııtln.lt vermesi ya_ 
kın olduğun:L bilh!l!":;:ı bınıl:ır bil • 
yük bir emare terkli ettiği için 
J·üy h.:ılkmn:ı s'..nlrleri bil bUt.ün ge. 
rilm~ 

Henüz sclcrherlik ilan edilıhc -
mJ: oldu''U hnld", Polonyanın 
me.~ur dh•aıi nlaylnrmıı mensup 

olan ı oylUlcr de bird~irc \'n:z:i. 
fc b~<jrna !>11ğmlmışl:ırdı· 

İf;te bütün zihllı1 .. r blr l1a.rp fö. 
tinuıliylo m~ gul olduklo.n bu sıra. 
da, pazar sab3h? uy3llan kö)liı.1 r 
ara.smdıı. bUsbütün ba.!;kn neviJ , 
fakat et:ıscn gerilmi, olan ılnır. 
lerl birdenbire vidd Uo kamçıeya. 
cak b!.r aylıı ağızdnn nğtzo. sUrat
le yayıldı. 
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• 'ihayet halk, mn.çm başla· 

ması için en evvel ıazım olan 

Zafere kadar .. BOR~A BOYOK MOSABAKA 
HA E ER 'i evi nasd 

ve nerede vaollma1•1 
yın kendilerinin susması ol. 

duğunu anlamış olacak ki sa
lon yavaş yava.5 scssizleşıneğe 

b stadı. 

Spor, macera, aşk romanı 
Yazan ~ACll fUGRUL OGEl 

- Ankarat6-l0·940-

--<... EKLER 
1 Sterlin c;.2sn 

100 Dolar ).32.:?0 

Ycnıtlen bir fırtmanın kopma. 
sına meydan bırakmamak için 
sipikerın sesi derhal oparlörde 
duyuluyor: 

"- Allo.. Allo !.. Seyredece· 
ömiz müsabakanın ehemmiyet ::-
\ c cıddiyetıni burada size anlaL 
mağı fuzuli bulurum. Muhte
rem seyircilerden beklediğimiz 
yegane şey: Sessizliği muhafa. 
za etmeleridir." 

"Üçer dnkikad::ı.n 14 ravund 
surecek musabakanm orta ha· 
kemı Mister Aleksi'dir. Kendı
sinin bu işte bilgi ve salfı.hiyeti 
herhalde herkesi tatmin edecek 
derecededir. Şimdi eldivenler i
rın kur'a çekilecektir ,, 

İki boksörün menecerleri rin. 
gın ortasında, yerde duran eldi· 
venlerin yanına geliyorlar. 

Atılan parayı herhalde bizim
ki kazarunış olacak ki yerdeki 
eldivenlerden bir çiftini seçerek 
köfWSine dönüyor. 

İki köşede hummalı faaliyet 
var §imdi.. 

Y~rlerc serilmiş bir yığın 
bandaj boksörlerin parmakları
na sarılıyor. 

Kemal, menecerleri bir yan
dan parmaklarmı sararken, ken· 
disi de hiddetle salonu gözden 
geçiriyor. 

• ·e muazzam alon bu yarab. 
b:m!.. 

Bu der c kalabalık bir seyir
ciyi içinde toplayabilecek bir sa. 
lonu hayalinde yaşatamamıştı 

asla ... 
Tavanda. asılı koca koca pro· 

jektörler gözleri kanıaştırıyor. 
Belki binlerce mum kuvvetinde. 
ki lıu lambalar salonu ısıtacak 
kadar kuvvetli... 

Boksörlerin k<>§Clerindc de
vam eden bu faaliyet bitince, 
Menccerlerin eşyala.rmı topla.. 
yarak kenara çekildiklerini gö· 
rüyoruz. 

Ringin ipleri dışına çıkınca 
Kemalin meneceri Adnan bok. 
sörünün kulağına fısıldayor: 

- Dediğim nasihati oyunun 
sonuna kadar kat'iyen unutma 

' 

ve söylediğim oyun tarzında ıs
rar et.. Daima. ağır, kaçamak 
\'e yorucu yıpratıcı bir sistem 
takıp edeceksin. 

Ringın ortasındaki hakem 
ıki boksörll ortaya çağırıyor. 

Kendilerine kısa bir şeyler 
söyledıkten sonra boksörler el 
sıkışıyorlar. Ve tekrar köşeleri
ne dönüyorlar. 

Adnan Kemalin kulağına: 1 

- Haydi, arslanım, diyor, 
maneviyatın kuvvetli.. Unutma 
ki halkın da tezahiiratı senin 
için çok fazla olacak .. Göreyim 
seni Kemal .. Türkıyeye güzel bir 1 

zafer götürelim. 
Birden bir ses ... 
BUtün salonu bir ölü sükutu· 

na boğan bir ses .. 
Gonk sesi! .. 
lki boksöri.ın yerlerinden fır_ 

layarak ileriye atıldıklarını gö
rüyoruz. Ringin ortasına gel. 
dikleri zaman evvela yumruk· 

.lan çatışıyor. 
Bu çatışma, her ikisi için de 

belki ehemmiyetsiz .. 
Fakat salondakiler hemen 

yerlerinden fırlayorlar ... 
Merak içinde daha ilk dakika. 

larda bir nakavt bekliyenler bi
le mevcut .. 

Boksörler ringtc, göz kırpma. 
dan biribirlerinin hareketlerini 
bütün dikkatlerilc kontrol ede· 
rck boş zaman kollayorlar .. 

Seyircilerin heyecanı geçtik. 
ten sonra, salondakiler şimdi 
bir tek vücutmuş gibi nefesleri 
bile duyulmadan maçı seyre ko. 
yulmuşlar. 

Ringe yakın sıralardan birin· 
de yanyana oturan iki kişi hafif 
hafif konuşuyorlar .. 
Arkadaşım dinliyen uzunca 

bo)·lu, C'arışm adam, ağzındaki 
pipoyu çekip dumanını lakayda
ne Ufleyerek: 

- Öyle mi zannediyorsun, di. 
yor. Adamda nefes çabuk tüke· 
necek .. Bir kere en aşağı iki ay. 
drr antrenman yapmayor. Bok
sun çocuk oyuncağı olmadığını 

sana ne zaman öğreteceğim ben. 
Şimdi ba laııgıçta belki biraz 

Tür' iye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KuruluR Tarihi: 1888 

Sermavesi: loo.r,,o.ooo Türk 1...irası 
Su be ve A 1ans sıı ,tedi • 265 

Zirai ve ticari her nevi b::..nka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

tutunacaktır. Fakat hiç düşUn. 
meyorsun ki bu adam iki aydır 
en gayri müsait şeraıt altında 
yaşamıştır. Bazı gUnler olmuş 

aç yatmıştır, bazı günler olmuş, 
hastalık geçirmiştir. Maneviya· 
tının berbatlığı bir yana, bu za_ 

manda kuvvetten düşüşü kafi
dir. 

- Fakat geldiği zaman ne ka. 
dar ümitli \'e kuvvetli gözükü_ 
yordu. 

- Orası öyle fakat sen de 
boksör olsan, ve iki aylık fevka· 
lade bir hayattan sonra tam gü
nü gününe. hayır, saati saatine 
mUsabakaya yetişsen, sen de 
kendinde zincirleri koparacak 
kuvvet hissedersin.. Fakat bil. 
tün, hovarda bir mirasyedinin 
bir serveti kül etmesi kadar ça_ 
buk biter. Baksana Almana ... 
Daha şimdiden bir şeyler yap· 
mağa niyetli gözüküyor mu? 
Yoracak... Yoracak... Solll"'d 

zahmetsiz bir yumruk ... O za
man gel de berikini yerlerden 
topla! ... 

Adam böyle söyliyer~k cebin. 
den tütün kesesini çıkararak pi. 
posuna dolduruyor .. 

Ring şimdi birdenbire hare· 
ketlenmiştir. 

Kemalin bir köşede Alman 
boksörünü sıkıştırdığını görü
yoruz. 

Hasmını §3.Şırtmak için mü. 
temadiyen yum.ruklarm.ı sağa 
sola sallayarak Kemal bo~ bir 
nokta. anyor. 

Öyle bir nokta. ki isabet vaki 
olur olmaz netice kat'i olsun .. 

Fakat Alman boksör bu nok. 
tayı bırakacak kadar boş bir .r 
dam değil .. 

Derhal Kemalin üzerine yas
lanarak, muhtemel yum_ruğun 
önüne geçiyor. Hakem biribirle. 
rinc dolaşmış iki boksöril ayıra_ 
rak ortaya atıyor. 

Fakat hızını alamamış olan 
Kemal, tekrar hasmının U7.erine 
atılarak iki deh§etli yumruğun 
birini omuzuna, diğerini göğsü· 
ne vuruyor. 

(Devamı var) 

100 Frc. 
100 Llret 
ıoo lsvlçre Frc 29.675 
100 Florin 
100 Ranmark 
100 Belgn 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Çek Kronu 
100 Pcçctıı. lS.8925 
100 Zloti 
100 Pengö 26.52 

100 Ley 0.62375 

100 Dinar 3.175 

100 Yen 31.1223 

100 lsveç Kronu 30.09 

100 Ruble 
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BAK ER 
Mağauslan 

Menim mUna~bctllo bütlln dalro 
ıerlnl zengin f;Clttertc sUslcıımı,tır. 

Sayın nıu,terilcrlııln :ılyarctlerlnl 

bekler. 
• • • 

f:rl•ck, kadın \'O ı;ocuktnnı. 

Tren~kot, Koycrkot, Lodcıı 
\O S. den. 

rAnDESOLE& • 
MUŞAMBALA.lt 

• • • 
Erkek \ e ı;ocuklar lı;ln 

JWST°O]ILER 
• • • 

Kadın \"C gen!) kızlar lı;ln 
l\IUŞ.\l\IBALAH, MA."li'TOLAlt \C 

RODLA.RI. • 
CD aon modelleri 

• • • 
tsmarhınıa ko tllm, pardcsU \"O 

paltcluk 
EN ALA CiNS KIDL\ŞLAn 

• • • 
Rob, '.l'ayyör 'o Mnntoluk 
l.O'NLU m:;~ıA~LAR 

IPEKI.ılLEn • FAl\IUKLULAn 
• • • 

En BOn moda modellerde 
KADIN ŞAPKALAR! 

• • • 
rerdcllk TO tcfrfpt itin 

TÜLLEU \"o KU1\IAŞLARIN 
en son 'e CD zengin c~ltlerl 

• • • 
ltadmlDJ' 'tir 

ÇAJ\"TALAR \-O 

.sAJITt YAN l\L\ 111 ULA TJ 
••• 

Kadm, erkek \O çocuklar için 
TRIKOTAJ'ın 

Zengin \"C mUntelıap ç~ltlerl 

----------------------------------Olkkatı 
«ıpıa· 

llABER Gazet.65lnln ~ tarafında bulncatınız kuponları gıııı~ 
maya tıqlayuuz. BunlDJ' ıılılıı llabcrlo daimi <1ku3 ucuııu oldU aıuıuıı· 
ı bat edecektir. Tertip cttJğlmlz müsabakaları doğru hııUetoıl' ııJ!:'blt 
s:uuz dahi kuponları tam olarnll ibraz cdcmcdlğlolz takdirde eeııurı· 
ııcy talebine hakkınız )Oktur. l\uponlıır sıra numaralı otmaıu :,dJtde 
dlr. Geçmiş oll.shalııruı ldarcbanedcn me\cudu buluodu~"ll 
temini ancak guzetc fiyatının Uç mlsllle kabildir. ___.,--

JVjU SABAKALAR NASIL OLACAI 'l " 
datl OD 

E\i lcazanacak okuyµcuyu seçecek mUsabakalıı.ra bll§laıllaı-ardl~ 
yapılıı.cnk ve hazırlanacak birkaç noktadn okuyucuların ) 
ihtiyacı var. 

Müsabakaya l- ~ş lamazdan önce ~ 
HABEU, yapUrmaya !tarar verdlği evin. okuyucuıaruım arıt' 

muhassalası olmasını istiyor. Bu itlbarlıı: ~· 
~VV~: lJalml okuyucularımızın evın nasıl \O nerede yapııına!l oııJ"· 

geldiği hakkında !lklrJerJnJ ve verilecek mnıcımatıı. göto tııtiııtt 
dan kabataslak ltrokller isteyecek vo tertibat hakkındaazöDıııı 
lerlno yakın krokiler esası alınarak veyn fikirleri g 

1 
topll 

bulundurularak p!Anlnr UC§rlne ba§lıı.nacak ve en ÇO!...ı~ee'ıııll' 
yan plAnın, lnşa.smn geçilmek üzere faallyeto gµ-;;ı pılJI. 
E\in nerede inşa edileceğlndo do yine okuyucuıarııxı 
terek fikirleri dikkate alınacaktır. 

0 
ıJPll 

SA'Nll'E."li: Blltün bunlar devnm ederken, 10 Birinci teşrin 1940 • 1 e 411' 
tesrln l9U arasında okuyucularımız arasından, cd 1 --~ 

• re~-
hcdiycıerımızı kıızanacak okuyucularımızı seçmek uze ~ 
blrlblrlndcn cazip Uç mUsabnka. terU;> ed::cekUr. Bu Dl s,1'~ 
Jnrda.ıı blrlnclslno iştirak eden okuyucularımız hlU ~ ı 
kapalı ve kendileri taratındo.ıı mllhllrlcnmlş birer 11~ 
idarehanemıze tcsllm ed?celtler vo mukabilinde birer s1' 
alacaklardır. Bir okuyucı: Uk mUsnbakaya hangi ııuDl st' 

iştirak etml§so tklnclslno \"O UçUncUsUno de aynı nuıı:ırt ~ 
iştirak edccckt!r ve sırıı. numa.rııslyle isimleri ve adresle 
bir tte!tcr tutulacaktır. ~ 

Her mUsabakanm nlha,>ctlnde, okuyuculann bize te,•di 
ıert ltapalı ve mUbUrlU zartlar Altıncı ~otcr GnllP 11~ 
teslim edllecektlr. Bu suretle her okuyucunun nynı ıııı~ 
taşıyan Uç zarfı bulunacaktır. Ancak Usı mllsnbaka .,ı 

fO crdll'J aımda - ki, bu zaman içinde ev do yapılmış 
11 1 ~ 

olacak - Altıncı Noterin kontrolU altında açııac:ı"• rt# 
sabıkın Uç mUsab:ıkayı da doğru halledip etmedıklcrl ~ 
lacaktır. E\ in kur'asmn dabU olnbllmek için musabılı t ... 

1'19\ 
milMbaknmız.ı doğru bnlletmlş bulunmal:ırı o:ırttır ... ·rı>"~ 
nü ballcdeo hiç kim o çıkmamı~sa - ki mUs::ıbakıı.lll~1,
lay olacağı lçln bu fmltAnsızclır - ı.ur'a lklslnl fll 
arıuıında çeklleeektlr, ~ 
Şayet halleden yalnız bir kişi 15e ev doğrudan doğrtı)" 
§artl:ırla onn bır kılacak, birden !az! yııa, dUn ız:ıb l 
pkUde tıareket ohmacaktır. 1J ı 

HABER KUPONLARINI TOPLAllj 
IBMAL ETMEYİNiZ 

MUsabıklıı.nn her müsabaka blU§lndo zarflarını gct 
sırada UAn eclllecck tarihler nrasmdnkl kuponlarını ~ , 
göndermeleri mecburiyetinde buluncluklıı.nnı dU~n ~,P 
tlen ona sarc hareket etmelerini, sazetelerını muıı 
malııruıı tekrar hatırlatmayı faydalı buluyoru:ı:. ' 

Şimdi Haber okayucuıarındaa bit• 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKKINDA MALUMAT: 

1 - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aynı zamanda yemek odası 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo . Abdesthane bir arada. 
5 - l\lutfak. 
6 - Bodrum katta sıl:rınak halinde kiler. 
7 - Kömürlük \e odunluk. 
8 - Bahçe ... 

L'OTFEN CEVAPLARINJZI G0NDI 
d,r: _..; 

t3u husustaki cevuplannızı ''5 Dlrlncltcşrln 1940 tarlhlnC !<il~ 
Ankara caddesinde \'nkıt yurduııdn Hııbcr p:ıetcal bUYill' 
memurluğu. 

Adreslno göndermenlZI veya. getlrmen!zl rica ederiz. 
Cevap için hiç bl: formaliteye ve kupona ihtiyaç yoktur. 

~ 

~ :ı '~:e.Q ıf• -:;m_,.., ... ::=:ı:::: ••• 1: :ı tr. i!!f:i!!'r.; . ··~!ı!ll._ .............. -=··ıe§· --"r • ;ı;ı., ...... •••ia .. .ı ... oloiHo••-•iMoo ...... - ... - • 

!LSf Jlııklld TUrk tJpl :ı;cker, ı;ckcrlcmo \O loJ."UJJl; 
:!!i IIaklkl bir Türk olun H.ACI BEKllUn eseridir. t """ 
:il:" -nnB ı mi HACI BEKlR'ln torununun elinde bu dede Jadlgtrı _.. 
~ blittln dUnyıının lıaJ mnlığını kaz:ınır bir hale ~eldi. · ı Ali Muhiddifl 
:İ BACI Blltlll 
1 • 

i :i Ticarethaneleri : :~ BiRiKTiR Glraal Bankasmcıa kUm"oıralJ ~-- Uıtıara12 tas!lrru.ı nesavııırıncıs eD az 
CiO Ura.o butunanıarıı senede t deıa çekilecek Kur'a ue a~ağıdııkJ ........................................ j j" l\!erkcz.l: Hamldl)o caddesi Bahç.cknpı htıınbnl 

• Şubeleri: Beyoğlu, Kıırııköy, Kadıköy plruıa ı;ııre lkramıyo dıı~ıtııacaktır 

' &de& l.000 Llnıtıl& 4.000 Lira 
• 600 • 2.000 ' • 

' • 250 • ı .ooo il co • 100 • 4.000 • 100 • 60 • 000 • 1%0 • 40 • 4.KllO • 160 • 20 8 2110 • 
OIKKA T· He!aplarmdakı p11raıar bir sene lc;lrlde 5'1 ıırartnn a,aı?ı 

1u,cııyeo ere lkramlye çıktı ı Uık lr e '"' 20 fil la I} ıe verııeccktır 
ICur'alar ıeo d• f <lef 1 E!:yıoı ı Blr1nclltAnun ı t.!art n ı HazJran 
tarl!ılertndo ı;ektıec ktlr 

1 •: 81pıır~lerl Uc:ırcthaııcnln merkezi knbul eder. . ··ı··:ı········--·········· ....... ..... .. . .... ··············--:::::::::-:..-•• •• •••••••• .. •••••••••••••••••2·····1··1····· ··············::: .......•• :.•j• : :. : : ::: : : ::::: ::: :: ::: : : : : : : :::::::: ::: .:: .. ::: :: :: : ::::::::·:: ... ········· T. iş Bankası ı adcı 2flllfı lira • ıcıoo. Ura 
ı • 11100 • - snoo.- • 
11 • ı:ıoo • - sııoo.- • 

,., • 2:10 .. - aooo- • 
en ıoo .. • ••ıoo.- • 
ın • ro • • ı11:10.- • 

'10 • 2· - !\2!\0 - • 
Kirahk kat ve odalar 

. k ıade ııııı' 
Ankara Caddesınin en muteber yenn.de _te\ a a ,rıc:J l< 

Ke~ideler: 1 ŞuhAt 1 Ma havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Aynı bınada } 

1 vıı, 1 Acuatos 1 f!<ınritPsrir ,dalar da vardır, 
ınrihlerindf' vnnılu 

Vakıt Gazetesi idarehanesine müracaat. ·-----------------ı-------------= 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

lkramıye Pin,,. 


