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ny&tı 5 KURUŞ 

izmirde 
zelzele 

ı 41 seni ye suren şiddetli bir sarsıntı 
oldu halft bahçelerde geceledı 

Dlln rece aat 9 u 29 reoe tzmtr ~ mtıı.ldı> halk korku 11• 

l\Dh\"t'r ck\ 1f'tk>rl ~lel'Wa tspap,_,.. )"apfıkArı ıi~torf'tlfırte UDeftttubalaa.eGIWlll --..Slralr olan 

Viyana haberlerine 
göre 

Bulgaristan 
Topralllaruada 

Alman kıtararı 
geçmestne 

Muvafakat 

Balkan devleUari 
aleyhine bir 

harekete 
ittlrü 

etmlJICltlal 
ltlllllrdl 

CelM'Ulttıın!.tan bir manUra.. •••er a,, .. , •• 
11llfrlerhd 
delqıJar 

=.~==~ı.':::;·,naA: yı· nlerVekı·ı-ı· yeti ha~mda şunlan yazıyor: 
''Almanların bUliln Romen yol· · - . 

=·=t~.::ı:= ge· rı· ça· ğı· rıı· d. ı 
elde cbnek üzere bir kumpa.Dn · • 
teşkil &yleclikleri bildirilmektedir· · 

~~;~~1~Z:: mı:~e: ! ou·yunu . Umomiye 'mecUsiniİI "hiı,?.llnkD 
nıu ha.bcr veJ'Dlektedlr. . , ~ 

rm1:aıra:ı:==ta ka:. ~ l' . . şartlar içinde. . vazife 
• -· 

1·:=n. :..~ · · göremıyecoji : anlaşıldı 
1 Ankara, ~1 ( A.A.) - Maliye dii ve hamiUerin llukukmıu temi. 

ta O men SU 
le~Rden teb&ii ·ecfümiitir: nen lizinıgelen her tüi'lü tedbir-

• ~ski Osmanlı i~torı•un · ' (Deftim .ıl 11M14e) 
Jksime \ilrayan düjunu hamiUe- · . 'IMlm. ..... 
ni temşil eden dü~u ~iye --

cat Satışı ı y~~i;~~~:hı::~~ Beyogtunda 
:111 e~°" ·imkln ~ oldıJ. b. · · 
~ h°"Qmetin mecli5' mevdu : ir otelde 

• vqifek;ri mev~t an\aŞIİ\alard~i 

tnallar pazarları hem toptan CSlSlar dahilinde ifaya karar ver. arama yap1tdı 

ve h&Y&llsfnde 41 aniye atıren 'çok llObklara tırlamlf, blrçoklan geceyi 
tlddcUl blr zcl:r.elc olmu~tur. aobk ft bah"çelerde geçlrmlıtır. Şeb· 

1'ba muhtelif eemUerlnden bt~ok ev· 
Aı:ı:Wdan yukarıya dotnı ,edlt lılı: ler1n dıvarlan çatJ&JIUllır. 

ıarıımtı ,eklinde baflayan ulsele, u- !zmlr kazalarmd& buaratizı çok 
gullularla U -.niye den~ etmlftlr. olmumdan korkulmaktadır. 

1 /ngiliz Bafl)el&ilinin tlün 
geceki nutku: 

yaeayor 
ş. s.aıun.r. 1 1 <"-"·> - .Aym 18· 

Zlıidenlıerl Jıaflf Ôlarak ~vam etmek 
tıa olan yatmurlar dllıl kar De Un
flk ratmal& ba,Jamq ve Jrualıam 
ctnnndald tepeler brl& &1.tıımtfl91'. 

Avrupayı 
nE'lZİ 

Vebasından 
T emizliyeceği z 
S:Oa puıa IJI 

glleeelltrr 
l•tilbı lngilizlerle 

beraber balıklar da 
hekliyor 

Büyük miisa6okamız _. ., .. il-... --.. 
~ 

perakende satış >yapacak ' .Eski 1:azı~riciye f!*,1!.111.~!' .......... 
.. J -, UI V- [it lıldııııMw ....... ~ l'llllldl ıtmlmba ..,...,_ lpJmllllle ----•-•wtet 1alntkalan •••alttm• 1 Bek .AhlAk Z&brta• memurl&n din....: .... ••ı'• , ,, .. ......... ...... ...... laapiwlan .... Net 

""•••da matanuatı or1at1u l Romanyada =~:::~1:9::-.::uc,: -·--. ., ......, ~ aieılılld;y ..... lıallrm.J 
a acallü temlaldlr 1 :::.:.;~~~ MA DIU&llDA · 

-"l....ı~~~llılıııiı...._ dn1eı tabriblan mOdtlrHltonden tkttnt \•euı.tizıe ve tevkı·f edl . ..._.i d• )'8.kal•mlfl8rdır. Müaabalıalanmmn ltal. ıeliilleri Noter Gali,, 
.... tmı memlekeUıı rtlmlftit· • ıu OteUn um ............. b1r ..... Büwöl• talim edileceli N 'liiD'~a ~ iP.n 
~ ~ tıı&ta maledebll Buırıaa. proJe u. taUrrUr ll8lirett n <A.A.> - Poloa)'lllm devu mahaW o1ara1c Jmllamldıll .amı· ltal etmif olanlar omın ı..,,..,; altfıiıla yapllGcali 
~~ mutan.mı eda -. \'Ulyet hakkmda aldltJmı:r abıık barlclye ııum ltP'ID dtıD Blk- maktadır. 1 A • 

lçtn bir top11&11 m&llJDa&a fÖl'e, tıv bDJ'O StımerbU .... clvıırmda 1-Yklf ecmcqs blldlrll· Otel mo.Mlr1enpı1f, .elbl acm,.,. oe lnıra aırnamı bir ,.,-_de ,..ne Noter Galip, 
l4ılnll Ozer1nde çabftıtı· km JVU maııar puartan mtıaaıttı· al4tedir. BOki'e§te. 'Bek1D 'blr mlld· nrllm1ftir. Kadmlar bir hutalıklan BU..öl'iin laasriril. yapılacalftır. 
ısta PtQJe hn.mlammf. ğUDQ~ bir kolu olacaktır. Proje Ue dettenberl Ro\l'IJ118,dan kaçmata. ha· l olup olınadı~ tal•fl'lnUI lcin nıu· ... 
~ ---~ ..... (Dnllm ' ...-1 .,. ~ılı ldd\a Olumı)•• ,_,.-.,. N'Y~~. 



65 tazan 

Etrafta mırılt.ıli1I' ve blrlbl:lnin 
gözlerinin lçlne bıık11:ınnlar oldu. 
Zagalav son cümlenin faıl:ı sert 
2Jktı~ını anlamıştı. Gerçekten sert 

ı. 'i nyn.i ymn~l:te hem et 
;ı.l YCIN.:t lnrnfs::ı vimdi 

• buluı:.anlr.r:n hemen he • 
men f de ba.rar.ı :,·omiş, en bU 
yük .. ' 1 r n birin:: girmi:J bu 
lıını.;. ı; :r o Şnmil bu gü· 
nahı } ol nr • •b Ml~t.hl:ırm en 
hfiyUI; .. !ıU } ... ::ıcnm ı;U· 

Ztı.~ıı.lnv tcdn1 }'l!etuı;:ı.t.ıımk tö. 
züne devam ctU: 

- Llllıin bu bir israf mıdır ? Hlç 
allpbe yok k.1 lınyır-· ÇUnkU !lk de· 
fa. yapılıyor ve p::ırla!t bir ::aferin 
sonuna, dU.~ıınlnnn yıltlıkl .. rı za· 
m:ına r:ıstlıyor· Pcygambcrlmlz de 
TJhud savaşından sonrn r.tlo balı 

ayni yemekte yem.'ş, ycdirml.iiler. 
dl; ey lmnm Ş:ımil, sen onu ör -
nek tut.mU'; oluyon un; ne m:.ıUu ! 

Kurnaz ve culh aıııt"l hoca bu 
tar.Jıi bilgJyi ncalm ncredo oku 
muştu? 

Orada.kllerıl.n hiçbiri hatırlaya· 

m.ıyorlardl· Yoksa uydurdu • mu? 
Belki- UJdn böyle de yapmış ol. 
sn iyi yapmış oluyorda: çUnkU or
talığı clektr;kUyen ni:'II' hava hıı

flflcmiş, yUzlcrdc, \'c güzlerde, 
ı;ünaha girmGmlş oldukl:ırmı an • 
la.maktan do&'Rn ganuı rahatlığı 

nksetm!şU. 

Genç Malıın!lav Hncr Muradı 

lazgnı buluyordu; doğrusu Zaga • 
la.v'm söyloytı tarzmt, önce ça. -
murlayıp eonra sabun~a.masmı o 
da beğenmeınlftl; blr a.-ıda doğ • 
nıldu: 

- Zagtılav, peygambcrlmlz böy
le blr ziya.feU yahm b1r dela ver. 
mişU, değil m1 T 

- Evctr" 
Öteden Kibid Mahomatla Şuayip 

birib!rlnlıı ardından mınldanddar: 

- Biz de t\yle yapalım! 
1mam Şamil gUUlmstıyordu; bo

ynz yUzUntı pembe bir renk kap· 
far:;: baimı birkaç defa hafif ha• 
fif lSne doğru salladı: 

- Hacı Murada ben de hak ve. 
rlyorum: ondan farklı dllfUnmedl
ğimi bflmem k1 nutl ispat etme· 
m 

Saldan so'dan sesler yllkseldl: 
- Bun& Umun yok: inanıyo -

ruz! 
Ziynfctten sonra tmam Şnriıil'in 

IIacı Muratla ~ kalchklan, 
o:nanm kuytu kögelcrino dofnı 
ı~o::ıu.53 konuşa gtttlklerl ~rUldü· 
Ertesi sa.balı aynlırkcn de !mam 
!]nmil aevglli ve cesur kumandam 
b::...,"r.na bastı; ardmdan uzun uzun 
b:ı.ktı· 

Onlarm aralarında b1r ~ 
l; ~:Jladığ'!lll giSlt.eren hiçbir Is )'Ot. 
tu; bununla beraber fena 4edlto
clu1ar tek tUk duyuluyordu· 

lmam Şamil kendi yerine oflu 
Gı7.i Mahoma.t'ı geotnnek arzusunu 
açığa wrmalrtan ~; 
çUnldl on çok gUvendiğl Jdmaele· 
rin bDe bayle blr teklltl J.yl U. 

Sayım ve YCll muele.i 

S AUM yapılclılr ınrah apar. 
tımanında btllnnan bir doet, 

htlarda otnrnn kadmlı\Jm •JDD 
rncmurlımna hakikatten famamlle 
uzak ralmmW- fwldadı.ktanm l!lt
mfş. 811110 C13tbae.da sö7lerken: 

- Sayınım IJlzl ao bir eblk, ne 
bir fazla göstcnniyeccilne kani· 
im· Yalnı% laıdmlann yaşı b:ıbsln· 
de mUtcrcddidim, _ eledi· 

Muhterem vo ho~bbet Dalal
liye \ 'cldllmJrln bile sayımı yapr 
lırkcn )il' bahslndo ı;Ulllnıslyettk: 

- Mutla~a lnmu aöy1emek JA. 
r.m nıı ! · diye aol'dlıiafta: 

Ve: 
- E\'OU • denllinc~ ae amnta 

Jino bir tfirlil ra~mı söylemeyip 
doğum yılan •6ykmC81ne bftlnhr-

)amıı,ac:ığ na güphcsi yoktu; lına. 

ııu az çok çekcmlyenler bile mcm
e!:ctln hilrrlyct \'C istfkl;.ı dava· 
smdtı. onı:n ı;:ıluıının oynadığı ea • 
el.% rom lnl:ar cdem!yorlar; nyni 
şl blr b:ı.ş!.::uıınrn ayni kudretle 
·npatilı:crğJıcı inanamıyorlardı; 

Jelo Hacı Uurc.t, da.ğlnrm eağlar 
rn.ılo.r dll: başlı o!nn bu cesur a. 

..ııunı, Gui 1.Inhomat g;bi hcnllz 
\1rmi yr..~ını.10.l:i bl.r clelikanlıdan 

emir nlm:ıya lt:ıtlanrr mıydı 1 

lm:ını f):ır..ımn, cesur olduğu ka· 
dnr tedbirli, IUzumundn filli ve 
m:ı.!:satlarını gizlemeyi bilen bU • 
}'ilk bir b:ı..1, bir dchn olduğunu nn.. 
latan bh-ç<ı:t mi:!allcr gürülmU1ı1tU; 
bu sefer ce onlnrn bir ycntsini 
iüve ctrr..!.~L· 

Artık gUn:ük iglcr nr:ıs:na gir
miş olan lı~lcr \'c akınlar, ytlla· 
rı n11bildiı:1n:: kı:ınltıyord~· 

Hacı Murat, Rus hudutlarmm 
ötelerinde, hatta kalabalıJc ga.ml· 

zonla.rın bulunduğu knsabalarda 
t.ıllc hiç bekl~nmlycn z:unanlıırda 

görünmekte dev:ım ediyor, knsrr. 
galar yaratıyordu· 

General /ı.rgntinsk! onun "c! 
ve br.1" hakkındaki itirnmıi 1mam 
Şamillo yc.ptlmıı;ı blr atışma §ek· 
llndo öğrer.mL~ti; bir mliddot için 
uyuştunılrnu., olan eski plfuı bort· 
tamıv ,,.c mclı:tup yazıru§tı· Bunda 
gene '·b~ak,. tan bahsediyor; 
Hncı Mumda P..as idarcslııdeki bU
Uln Dağu;tanı vcroccği.nl, orada 
btr ordu kurarak lmam Şamil U. 
ıerino yilrU.mcsi için dilediği IIa
dar sll!h ve pa.rnnm csirgenmlye· 
ceğ!nl flAvo ediyordu: ''Böyle b1r 
hareket, harplerden dolayı pek 
rıı.lllr dllecn, birçok nurus kaybe

den d:ı.ğlılnrı sC'\'indlrccektir; on • 

1ann kurtuluşu anc:ık bu yolda • 
drr. Sen lıanılyctli ve knhrnman 
bir adamsın j d1n \'O adetleriniz, 
her eeylım bl.ı.lm i~ do mukıld· 
<leatır. İşinize knrI!!Jlll}'acağtz, 
milsta.kll bir devlet kuracakıımiz; 
lstccUğlıım uey sadece bizimle 
ıUllı hallndo olnl!lllu:dtr· Çar seni 
blr milltcfilc tanıyacaktır.,. diyoı

Ju. 
Hacı Munıt bu ıncktubu da he. 

men gcflnc göndennlştl. 

İmam Şamil, ynpılıın nkmlarta 
Rusları uman :zaman zorluklar 
kargmmda bırakıyordu· Bu akmla
ra en kuvveUi vo iyi mll§a.virler 
le birlikte hep Gı:ızi Malıoma.tı 

göndererek onun otorlteeln! ço • 
ğalt.maya, kudreünl kabul ettir • 
meye do çnlşyordu· Bununla be
raber Ruslann bUyUk fed&kirJJt • 
tar pa.hn.smn c1n olsa ya.;aş yavq 

daflara sokulduktan inkfir cdllo
mezdl. (Devamı uar) 

f Gümüş 
i~~~~~~·~·~m-~~m~t·,~'-!_~~~~~~~~~~~~r. lır~lıkl~r 

Petrol Ve benzin 4evz 1 ıoo kuruş ibareli 

Hdb~i:.~ 
j .. ' ... .. 

f • • ... 

l ob.nlar 1 şu!ls.tt~::ı Odun 
derdi 1 sonra geçmiyecek 

m 1 n ta k a 1 ar 1 av r ' 1 d ' l 1uıntaıj:~ua \·lleltiıre·lıarcUn!_~~1.·m:;ıy~u~ Komisyon dün bu İ§İ ı:.~ .. ı~ , 

1 .. k" AJ ( t flb ı •-.ı i.m gclmi'"tir· Bunda güm ca 
tonuşmaga va ıt ınaa yen e irlerle ııe'1rOı ve b&DZ~ 

1 
ıoo ırnruşıuı:•arm yerine pın:k·: 

bulamadı! tevzıatının sekteıe u~rn mama!iı ~ :.t. u~~~:rı;u;rı~iu~~~~~:!! 
Fiynt muraka.tıe ite.misyonu dUn goç 

1 

\8 JIUIU edildi l:°n"ikfınun W41 de tcda~ bll 
vnktc k:ıdar aııç ıcvhn fiyntlarmın 'mltlırılmasının kanı.rl:l<JtırıJ.ııCJ ı;U-
tosbJU 11~ mc,gul olınu;. nı::namedıı Petrol vo bo:ızln tc\'tiııt ıvınacu Deme.o umumlyeUo DUyllk ''arillcrıe lir.:mcktcdir· Bu l:arnra göre 941 
çol': fazın mo-.oZU olduğlınc!ao lğneada tcnelto ve bidon d o•lc:ı ınadcaı tıı;ıla yapılmal:tadır. nunı:ı.r:m fiyatı barp mJ<J yilz kuruşluldr.r, 1 Şcb~t .. ~ • 
ve d!A'er odun, k~mur iskelelerinde rm ıı.uı.l?Il!l.sı mllhlm tesiılcr )nplığın ten evvelln>' n:ı.zarnn tam U~ nı .,,, t•rih:,vl•n lt.ib:ırcn gcrmly ... c :1 r 
totklltat ynp:ın oo!edlye mtı!ctuu!ni Cian yeni todbJrlcr aıuımıştır. H~nz n. ıırtmıtı bulu'lmn!<tndır. Cllttı:ı peı.roı :ır. Bu tarihten sonra bu rar," url~ 
dlnllyeınem'A~r. ya!n·z ırnJ s • .ın'lıl:l::ın fü C.'Cl. c" petrol ve yağların ttyat ve tcvzıauı. \".:: bcnzln kunıp:ınynları \'etilen vtt 1 ril1 .. 

r,-.1,....n!•. toplııntıda bu ı~ "---'-de 'ı'C't ~ ler':ez b:rnkesı şube c 
""" .. ~. ".il ......,,..., !~l·ndar buluno.n ll\tıs:ıt Vckruclı rUlcr1o sUnı.Uc ıııdcd ve evvcıce uıub 

meşgul olu.'lacak, odun vo ma.ııgal kö ınemlcl:ctLl mu.'1tcll! mm:.d::ı.lannda tdl! mr'csıır.:ıc ve c.:c.r.!o bulunan vtt .:abu! cdilec:-ektir· 
mUrü flynUan yeııtden tcsblt edile- ki zirat, s:ıı:ıl \"C nıcını:ıum balkın rlllertn toplanması için t~kllAt yap ---.ı1----
cckUr. Aııcıı.k h:ıvıılann tıcrbsuıgı lbUyıı.çl:ı.rını gözö:ıUndc tutarak lhU mı~lnrdır. 
odun ve kömUrcUleri tını:ıttan ist.J...:ıı. : nçlıı.rmm behemehal knr§ıl:ı.nmaaı cır ~ !'e. bcnz..nclc l:ulln.n!lr .ış olan As·. er aıleler ı~ 3 

yar lHm ışı 
Bugün vilaycae büyük 
bir toplantı y~p:Iıyo~ 

deye sevketmckte ve bu \"a:lyct mU lCU:tmg.!lcn mmlak:ılılrln. Uıll mınta· tC!llc!tclcr ısc ıı;:ı.=sl. cırr ) ağlnr nal<l 
tcnındl §lk6yctler1 mucip olmalttadır. ltal:ı.r tnyln etmiştir. Tcvzl:ıt bu C8lll! yııtıncııı lmll:ı.nıl:ı.b:ımcl:te~1!r. 
Şehir dll:Ulııdc odun bulmı:lt \'C Mk lara göre yapılmıı.ktndır. Almc.n yc:ıl t"rt;b!ıt Ue, memleket 

lctmck blr c:ıbı: mcııelcsl ballnl al· Bir defa kufümılan benzin teneke JM!llnc!c petrol ve bcnzln tevzıat.ı 

mış, hele Do~:ı:lçl gibi u::ık ııcmllcr- len blr dahıı. cc benzin no de petro nın hiçbir uınıan Belcteye uğrama~ 
de otur:ı.nlıı.r, L~füelelc~nc odwı knyılı için kulla:ıılıım~dtğmdan benzin tevzı ııı temin cdilml§ olmsktndır. Yalnız 

lıı.n gelmediğinden odun.:nız k.ılmışlıır- 1 atında bllh:L&n teneltc azlığı ltendlnı c n chc:nmlye.uı rn?Lt.::.kı.I:ır tcrcllı A k ....ı 1 · a.il"'leıJlO s ere t;·.d n cr.n ~ •tO 
yn..rJnn maksAd1lc bugUn viJ{ıye• dır. göstcrmektcdJ::-. Petrol tcvzıau da c dllmcktedlr. 
bUtün ka~ mal:amhı.r ve c'cl.C'' en: 
ciimcn Rzfr'"lnnm Lıtirr!:i!C \0:.;Jı· 

skanderan limanı 
Limanlar umum 

müdürü raporunu verdi 

ıdha:aı ve ınr aca. 
b.rl ı klerı 

Bazılarının birleştiril
me~i için bir p,oje 

hazırlandı 

Ba~kll doktor Rt>!lk Saydam. ~· 
takatinde Ticaret Vekili Nazmı TQp· 
çuoğlu olduğu halde Hataya ı;ltUğt j 
vnkit, lskcnderun ve hlntcrıtı.ııdııım 
te\'Ell ve icap cttlğl şckildo tanzim! · 
için nlakadarl:ı.ra eıniJ' verml§U. Baa· t lthalAt ve lhrncat birlikleri mubıı. 
vekil, gOrdUğU IU..""Um tlzertııe Uman· 1 ,JCbc ve bütç"lcrlnln tctklklnd<'n sonra. 
lar umum rutidUrü nautl Manyasın almcU do ba1.ı blrUl:Jert."l blrle:urııwe 
bizzat ma.haJllno giderek tcUdltlcr 8:1 t.as:ıwur edılıneıctc.'<iir. n ı arada 
ynpmnsmı cmrctml§tl. UlUk, cıerı, ve barsak lh.racat biri.Ut 

Rnufi Mıınyn.s, bu tctldklcrlni b1U· lcrinJn tevhidi f~ın bir proJo hazırı.ıı.o 1 
rerek ho.zırlııdığı raporu Ankara<!a mıııur. 

vokCıloto takdim ctmı.,Ur • Fakat, hııbe'r aldığımıza göre, bb 

Edirne ızcileri 
bu sabah eldi 
Şehrimizden 400 izci 

bugün Ankaraya 
gidiyor 

Okullaroo. Cumhuriyet Bnynı.mı 
hııft.::ısr progrnmın.ın tatbil:ına dtln
den ftlbaren b~lanmrs ve ~t 
resmine iştirak edecek orta okul 
vo l!selcrln beden terlliyesl öğ
retmenleri dUn eaat 15 ta latan.. 
bul kıs lisesi salonundıı., maarif 
mUdUıii Tevfik Kut'un rclsllği.ndc 
topla.m:lı&tır. 

Bu toplantıdıı f2cilorin ~'a!et· 
lcrl, umum talebo miktan, her 
mekteb!n kaç talebe ile geçit rcs
mino iştirak edeceği konuşulmuş· 
tur. 

Dünkü nti.shıımwla da yazdiğı,. 
mız gibi bu yıl her mektep 45, 50 
izciyle merasime lı;tirak edoock • 
t:1ro hcllerın ta1hn provala.n ta· 
mamlanm~tır. tstanbul izo!lerl -
nln bugUn L5 te, oimadığı tııkdir
do saat 20 do kalk.an trenle An. 
karaya gitmeleri mukarrcı'Cliro 
Şehrlıni7.den Arıhraya 400 i7.cl 
gitmektedir. 

EDbL~E IZott.ERt GELDt 

!:ısım ~k tiı.cl:'lcrl, bu tevhldo ta· 
r.lttar c1eğildlr. Buntarm söylecı.ıgiIM; 

söre, zat.en ortacla mevcut t§ıer, birWı 
ibda.ama bllo ltızum b.WıotUrmlyccek 
mahl~ttedlr. BugUD, taclrlet". kcndJ 
nralıırmda toplanaralt bu husustaki 
nokt.a.1 nnza.rlarmı tcsbit edocekferdir 

25 llaratlak maka· 
rayı ıoo karaşa 

• ıatnuıı 
Bir odun taciri haklan. 

da da tahkikat 
yapılıyor 

tzmıtte yirmi bcJ kunııııuk malmra 
yı yü% kunıp satan Osm:uı admda 
tıa- tüccar, lhUkAr suçundan, tevkif o 
Junmuutut-. İzmit mUddclumumlll~ 
ihtikAr yaptıklıın zannedilen diğcl" 

bazı tuccarıar h3.kkmda tnhklknt yap 
maktadır. 

lstınye odun cleposu sahibi Hasaıım 
da odunun çektalnl 4~ kurup sattığı 
iddia oıunmu~. tahklltata ~l:uınu.!i· 

tır. 

Denizyollan müdürü 
seyahate çıkıyor 

labill e Vel: uı 
Bu akşam Ankaraya 

dönecek 

"" n n rfyn! tf:ıde bir top'nntı )~ 
'• l:•ır. • 

r~nhalli frn~ıara göre to- ~.-ııs 
·nl: ve d:ı:;ıtılacnk ol'.Ul partı~:ıı. 
teşekkUJ edecek bir bUro •a.rr 11;: 

Blrltnr; rrtlnllcnbcri §Chrlml.zde bulu nn tcvıii dil•: 'lI:'c::teC:ir• -ya a· 
nan Dıı.lıll!"o v ·~ı ı.·an: ôztrak. dun "·m Jstfven n11 .....,;•n o1·uvun .~ztt! 

J ~ • • • ds.Jl 
\'llllyctte, p:ırtı 'l'e bclcc:.Iyo c!aire~ıaıı.. ıı yo'..sa rı~lC'r m"mur tar:ıfr1 

' • ....ıdcr mc~gul oımu~. lkt:sat mUdUrtı :>atfet !oldurulacak, koca5ı a.s::--rc o• '(!: 
kabul cdl·rc:t §Ch:'in gıd:ı işlen tw.k k"n hli.m!le olu'l sonra dc"'urnJl " ( 
ı:md:ı tzı:ı.hııt r.ımıştI?'. 1 n~cre çocuk için de y~dml yaP 

Fıı.lk öztı-nkm bu ak{am Ankarnya lacaktır· 
dönınesl mubumcldlr. Kazalarda teşekkUl eden kO~ 

o::: .r, knznlarmd::ı.ki muı.t"" ıs' 
•r allc!::rl..!lin te~bltl f,.oıini tıY ~ 

'B kacnr l'tinniş "•-ıca.k 
mnlarm ynrdn""a mflst::.'lelt oıo.ı; 
-~ı tefri!t için de tetJri': kor:ıl 

C:aa (.ıkmadaa 
lloy çıkmaz ı 

Tevkifhanede hasta 
yatarken bHe hırsızlık 

yapmış! 

••n.,,.,,, (pp1;,.r•,.._ ,.."~"',.,,., ..... ~ 

Askere davet 
F11tu a..sker.U< tutıesıııdcn: e· 
Şimdiye kıldar hiç ıı:ıkerllk e:S, 

Sat< r Eser a.dmdo. bir ııa.bıkalt dUn. tnı. ve borbangl blr sebeple g şı6' 
1'01takta r~tladı(tl Mebmdt SoyıJar 

1 
celplerde bakaya ve geri ıw.ı~~ 

:ı.dıııda blr!:!nln cebini araııtırml§, !a· 33' (d.ahll) doğumlu (dcnlZ) ~· 
kat 11 llk ıııs-ara palcctlnden bqka 1 mensup eratın hemen nU.'llS C 
l:tr coy bu!amıyıırnk elini çıka.n.rkCll larlle outıemıze mnnıcaatıarı~ 
) nkalıı.mnıştır. 

Sa.fer il:incl sulh ceza mahkcmes1n· 
co f ay 20 gUn hapta ceznsma mah· 

l~m edllml§Ur. 
Bundan ba§kn tevki!hnncde mn.h· 

l~m bulunan Nail admda birl.11 do 
tevklthanc hııstaneshıln yataklarm· 
aan birlnln pamukla.mu çalmış, kcn 
ill yatnğl ıı:lno dolelunırl:cn yo.ltnlo.n 
nu11Ur. Nail do b!r1ncl sulh cc.-:n nuı.ıı 
komC!!1.nco 9 ay r:ıUddetıo hrıpsc mah 
lcöm olunmu§tUr. 

---ıo)----

Gemlikte bir vapur 
iskelesi yapılacak 

Limn.nlıı.r lL1lctmcs1 umum mUdllrlU· 
gıı Gomllktc bir vapur tskclcsl ynptır
mnğtl luır:ır \'Crm~Ur. 

10 bin Um sar!cdllccek olan iskele
nin tnpsmıı. ynkmda ~ln.nn.c:ıktır. 

----o---
Göç hararetlendi 

Haber~n bulmacası 
Gf t 2 ~ ' S '- 7 0 9 iO 

•ı-+--·•--
s 1--'l--lf--flR+-+--ilı'llr 
3 ı--r--..-+--+--....... 

' 8 
9 

Soldan mğa a· 
1 - Bir dalı.a, tokrar, deJınlY0 /,,,.. 

rur, 2 - Fikir, zevk, sorı;u cd:ı.Uı aCt• 
Bir kadııı adı, bir novi lc:ıyık UL~l!D· 
f - Son Hacıosmanba:rırı cına>' -"'c.tl 

rl ıı:rv 
de adı geçen b1r hudut oeh ' :ı.Jtllllı 

ı---------------: Ankaradak1 pçite ~ ede. O 8 U ~ B E 1 S ,~ cek olan Edlrpo erkak lisesi ve er 

Dcnl.eyolları umum mUdUıii İb
rahim Kemal Baybora, Karadeniz 
s:ıhillerindo tetkiklerde bulunmak 
Uzero bu n.k.5WU Samsuna hareket 
edecektir· 

Havaların birdenbire eoğuma.Sl y{l· 
ztındcn sayfiyelerden bu sene erken 
t.şlamt§ olan g3ç son günlerde dalla 
fazl&la§m~tır. Dün Denlzyollarmm 
Adalıı.rdnn gliç postamu yapa.o vapu· 
nma tıadc11 tsUnbiden fazla göç eoam 
s-elı:nfııUr. Kllprtıaıtıru doldunın bu er 
1& geç vakte kndar tqmabllmJgUr. 

bire, G - Erkek, blr ne\'! çok ıı:ı~ cla' 
lpllk, 6 - Son günlerin CD btlY 1 ,.,.. 
dlkoduau, hamur açmıy:ı yarar• pbS' 
Borç, .dağ, kOV11CU. 8 - 1ftCJ1Ul cıııJ)Sf 
sı, cak1 mc.,hur bir TQrk kuıll~0 -
t - Bir uzvumuz, p1paıı1Ilt, 11,tıebl 
Dcn1ztn ytıksclmeıı1, b1r nota. • 
V1lclldUmü.z. 

Y kek muallim mektebi bellerinden 
Kadlrean Kalh'nm &azctt..'Dllz için 1 mtlro:tkop SG kiş1Uk bir kafile bu 
Ja.tarladıll ba mhllal'& korsanlık il sabahki konvansiyonı>lle §ehriml -
ve bhnmenJıJı tefılkalmı bu ·ı zo golmişlordlr· Karue Edime cr
slltanlarda ~! •kek muallim mektebi müdllr mu. 

2111••••=••••=•••• , w•••=•=•• av:lnl Ferruh ErgnndQzO.n idaro-

1& 1nı 1Ja.hlst.e bClmtan hlg ele Jaa1r. 
m ba1ınlmaJı)'lz· 
Ama~ 113ylen41ğlno göre bir 

ook lautımlarmnmı nUfus cüzdan· 
larmm hakikati ortaya. koyacağı
nı ve blWıaro malıcup olacaklan· 
ru bile clU~lhamedcn mescın Ya§la. 

ıdnde bulunmak~ Edime izci· 
leri Haydarpaşa liaesfne misafir 
odllmtşıenttr. Bu ak'"nm yahut ya
rm Ankıırnya lidecekle.rdfr. 

Fitre T& ı:eki.fmı TUrk Ha.va 
Kurumuna ,·er· Ba l>U'S (Bava, 
Kmlay, Çocuk Esirgeme) kurum. 
lan arumcla lı:anl~o payla§ıbro 

n 45 kcn, buno S5 gibi gösterdik· !============== 
leıi do , .ak) olmue-

DahUlyo ''eldftmtifn t.evellü4ü· 
nil söyUmıcsl bhco kadnı1anml1a 
bir ders malılyetbıdo do teWdd c
cWeblllr· 

Do~'llm yıllarını söylerlerse kaç 

1 
)'&llllda hll.londaklannı mubııtapla.. 
n ko1ayla1t!A hesap cdcmeder. 

Belki dlycblllniab ki: 
- l>BhlHyc ''ckUlmlzin 58 :ra-1 

5mOO. bnlundağuou sayını mmıara 
hemca l!ayleytvenllll' 
nmıa cJa eenJ>mı 111'1111': 
- Mohr.taplum~ sayan mon\U: 

ru oluru baktısmız. Fakat b611e
&Jae bel tt11ec1e 1ılr rutlarsuuz. .. 

Seyalın.Un gayesi vapur ihtiyacı 
ile Uman1ıırdakl ncanto tc§k!ll'ltl. 
nm tcvslidir· 

Sovyetler piyasamızdan 
yapağı alıyorlar 

·son batta fç!n&ı Sovyetıertn plya· 
EamJZdan mnı aınutğa ~ladıklan 

gOrtilmektcdlr. ŞlındlkJ halde SoV" 
yet mnbayaatı yap:ıeağa lnhlsa.r et· 
mektcyso do l'Clll imkAnlar elde edil· 
~ takdirde T!lrk • Sovyct ttcarı 
mUnaaobatmm inkl§tlfma phlt olaca· 
ğmum muhnkks.k nazruilc bnlolmak· 
tadır. 

Gecen hn!b içinde Sovyetler, p!ya· 
aamızdım 51 ton yapağı almtşlardır. 

ı· T8kvim 
VaklUcr \'aaatı EzanJ \ 'uaU Emn1 

GOnc§in G 19 12 tıe 6 20 1 00 
doğu§U 

otıo 
lk1ııdl 

ıı 08 e ıse 11 08 s to 
M 57 i> 88 14 5G 9 88 
17 10 12 00 17 18 12 00 
lS ~2 1 31 18 50 1 31 
4 4(1 11 20 4 41 11 22 

Yukardan Bf:ltı: bir ııe'i 
1 - Ealddcn kultanıla.D ... tt, 

n - .,..--yazı kalcmJ. ehcmuıJyct, ~ .... tr deıiO 
muhanir, aort ot. 8 - su,-~ 
b1r J11m, ' - Sıkıpk, bir ~ 6 -
ıs - vazı.ret. l'UZID çok çıkaf• ~ 
Kumar oynıyıınl&rdan ıııın:r. noı-- S 
tan. 7 - Qok değil, vllAYe~ &

- Kenar, keder, 9 - ES1d ~Aınıa )'a' 
deUerlne ait, genl§lilt ıo - µv-

lem mllrekkobı. fjtC §Uracııcı.: 
G No. h bulmmcıuınnn bJllll• P• 
1 - Parts, Peld. 2 - 1, U1U'° ı.P"'• 

1 - Roma, Ara, • ' - :ıı:ıeı:n. t, f ,.,. 
5 - 4 Ma.. ı, A, G - san.;:;. ı ,.,. 
O.il Azot, ba, 8 - F, A. adeıJ• 
Yönem, Adi, 10 - Ac:aT· )!~ 

,. 
1 
' 
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~~::ter • :· ( A.A.) - D.N.B. 
ti:':'~ ı:ın Belgrad elçisi Sir 
ııı; ~~~·ı Illpbcl dünkil Oryant 

ır e htanbula hareket et. .. 

~ 
lıl(att 

Alman 
maarif 
nazırı 

Bulgarislanı 
• gez1gor 

Sof ya,, 22 ( A.A.) - D. N. B. 
bildirjyor: 

Alman maarif nazırı Rust 
yanında B. Sarafof olduğu hal
de dün ''1\ızanlık" a. nmvas."1.lat 
etmiştir. Şehir Alman ve Bul
gar b:ıyraklarilc donatılmrşt.L 
Halk ve mektepliler Alman n.:ı. 
zırmı samimi bir sureltc karşı
lamışlardır. 

Na.zır Şrpka. geçidini vo istik
lfil muharebelerinin cereyan et
tiği tarihi yerleri ziyaret eyle. 
~tir. 

Rust ölüler abidesine çelenk 
koymuş ve tckrnr Sofynya hn
reket etmiştir. 

"' . . 
Sof ya, ~1 ( A. A.) - D.N.B. 
Bulga.rista.nda bir tetkik seo 

yaha.ti yapmakta. olan Alınan 
nazı:n Rust dün öğleden sonra 
Bulgaristanm ikinci büyük ~h. 
ri olan Filib~ye ge1miŞtir. Na
zır r;erefine Filibedc bir kabul 
resmi yapılmıştır. 

Alman nazırına bir müddcl 
seynhatindc refakat eden Bul
gar ba~ekili Filof Sof yaya dön. 
müştUr. 

Japon tayyareleri 
Birmanga 

yolunu gene 
Bombaladılar 

ToT:yo, ~1 (A. Jl.,) - D.N.B. 
Japon donaıımasma mensup 
tayyareler dün ikinci defa. ola
rak Birmanya. yolunu bom'OO.. 
lamıelardrr. Tayyarelerin va.zi. 
resi her şeyden evvel mühim 
köprüleri yıkmn.ktr. Haber alm
ctğına göre, kısmen f cna görüş 
§arUarma ve Yunann dağları ü. 
zerindeki bulutlara. rağmen Ja
pon tayyarecileri vazifolenm 
yapmı§lnrdır. 

Bundan blşktı kamyon kolla· 
rma taa.rru~ edilerek kısmen 

tahrip edilmiş 'crsmen cc dağı. 
tılımştır. 

. Diğer bir bombardıman filosu 
askeri endüstri tesısatma ve bu 
arada Mcngtse'nin cenubi garbi 
mmtaka.smda bir milhimmat 
fabrikasına yeniden taarruz ey
lemiştir. Bombalar iyi isabet 
et:nıifftir. 

Bingazi ve 
Derne tekrar 
bombalandı 

Kıbrıs üzerinde yabancı 
tayyareler görüldü 

11a1ıire, 21 (-4. A.) - İngiliz 
umumi kararg8.hmm tebliği: 

Bütün cephelerde sükCtnet 
vardır. 

KAHlREDE .ALARh! 
Ifohire, 21 ( A.A.) - Gece, 

Ka.ııiredc iki alarm işareti veril
mişse de lliçbir tayyare sesi 
:şitilınemi§, projektörler kullanıl 
mruruştır. Beş 1,aftadanberi ır.tı.
hircde ilk defa alarm işareti ve
rilmi§tir. 

lUBRISTA 
Lc/ko§a, 21. ( A • .A.) - Res

men bildirildiğine göre, Kıbnstu 
geçen perşenbc günü ve cuma 
günü de iki hava tehlikesi işare. 
ti verilmiştir. Bomba. ntıltna
mış, tayyare dnfi bataryaları da 
ateş açnıamı§tır. Hüviyetleri an
laşılamıynn tayyareler çok yük. 
sekten uçmu.5}ardır. 
1NG!L1Z TAYYARELER!NlN 

FAALlYETl 
Kahire, 21 (AA.) - 1-.Irsırda.. 

ki İngiliz hava kuvvetlerinin dün.. 
kü tebliği: 

Cumartesi günü tayyarelerimiz, 
Bingazi \e Dernc'de düşman ge. 
milerine ve askert hedeflere k~ı 
çok muvaffakıyetli hava hareka
tında bulunmu~ardır. 

Bingazide dı, limanda bulunan 
bir sıra gemiye bombalar isabet 
etmistir. Berkadaki kı~lalarla bil
yük bir yangın çıkmıştır. 

Cuma • Cumartesi gecesi Binga_ 
zidc askerl kararg5.h ile kışlalara 
ve telefon merkezine bombalar dO~ 
müştür. 

Bardianm garbında kışlalara ve 
nakliye kamyonlarından mürek • 
kep büyük bir grupa isabetler kay. 
dblunrnustur. 

Sollum civarında Halfaya'dn 
hava dafi topları arasına ve Buk
da dafi bataryaları mevzilerine 
bombalar dU~ü~. 

Cuma • Cumartesi gxcsi bir 
taarruz da 12 adada Martiza üze. 
rine yapılmıştır. Fakat hasm-at 
tesbit edilememiştir. 

Habeşistanda Diredau·da han. 
garlar:ı hüCümlar yapılım~ Ye in. 
filfilcler neticesinde _yangınlar çık
mıştır. 

Basra körfezinde Bahreyn ada· 
sı dört ltalyan tayyaresi tarafın. 
dan Cuma • Cumartesi gece yan. 
smdan sonra bombardıman ooil. 
miştir. Hasar azdır. Zayiat yok
tur. 

Bir Fransız matbuat 
ataşesi teıJkif edilmiş 

''nsfngfon, 21 (A· A·) -Ha\'as: 
HenUz tccyylit ctmiyen gıızcto 

ha.berlerine gCSre, Fransnnın Va. -

M 1 l 
şington bfiyllk clçllJği basın nta. 

080 il 18klZiDCI şesi Brousse vnill"esi başına gldcr-

ordll1'1I tef ti~ etti ken Bermudes ndaln.rmdıı. İngiliz· 
J ""! ler tarii.fmdnn tevkif odilmfştir· 

Roma, 21 ( Jl.A.) - D. N. B: Büyük elçiliğe ait olmnk üzere 
Musolini dün Sappiani dva- beraberinde götUrdUi!il diplomatik 

rında Dük De Bergnmo kuman. çanta mUsııdcrc olu."lmu:ıtur. Brou-
. • so bu keyfi :-.ı:.ı:ı.meloyo karşı şid-

dası nltulıdn bulunan eek~zincı . det1e protesıtod:ı bulunmuşsa da 
ordu kltaatmı tefti~ ctmlstır. proteat.01&..1'\ :ıe~ kalın4ştır. 

Madam 
Lupeskonun 
Roman gaga 

iadesi 
istendi 

Bükreş hük\ımeti 
ispanyaya müracaatte 

bulundu 
Bii'kra, ~1 ( A.A.) - D. N. 

B.: 
Romen makamları, İspanyol 

makamlarından, sabık kral Ka
ro! ile kaçını§ olan sabık snray 
marcşruı Urdareanu'nun iadesi
ni istemiştir. 

Urdarcanu, ihti15.s ve sahte 
cvrnk tanzimi ile itham edil. 
mektc Codtcanu'nun (Demir 
muhafIZlann eski .ı;efi) ölUmU
nün esaslı sebeplerinden birisi 
oln.rak telakki oluıuna.ktadır .. 

Bayan Lupesko için de bir 
iade talebi hazrrla.nmaktntlır. 
Bayan Lupesko da aynı suçlarla. 
itham olunmaktadır. 

isviçre üzerinde 
yabancı tayyareler 

nern, 21 (A· A.) - Stefa.ni: 
lmiçre ajansının b!ldirdiğine 

göre cyltlldcnberi ilk def:ı. olnrak 
ynbnncı tayyareleri geçen gcec 
İsviçre topraklarına girmlş1erdir· 
Alarm 22-15 do verihnL5 ''o bir sn.
at kadar sürmüştur. Gtx!e yansını 
25 daltika geçe ikinci b!r alarm 
diıba verllmiştlr· --{l-----
Moskova elçimizin 

Sta inle gizli 
mülakat 

Yaptığı haberi 
yalanlanıJor 

Mos'kova, 21 ( A.A.) - Tns 
ajansı bildiriyor: 

Amerikan United Press ajan. 
sı İstanbul muhabirinden aldı • 
ğı bir habere atfen Moskovnda.. 
ki Türkiye bilyük elçisinin 18 
ilkteşrinde Stalin ile gizli bir 
mülakatta bulunduğunu yazmış 
trr. 

Tn.s aja.nsı, Unitcd Pressin 
verdiği bu haberin hakikate uy 
gun olmndığmı beyana. mezun • 
dur. 

Alman • Fransız 
mütareke komisyonu 
azası kazaya uğradı 

'\'i), 21 (A. A·) - Havas !bil. 
diriyor: 

10 İlldcşrhıde mü.Uırekc komis
yonu Aza!mdan ilç Fnınmz vo dört 
Alman mıba}ı vcra pilotuYlıı. 6 
.Alman erbaşı ve askerini tarıynn 
lir tayyare Akdeniz sahillerinde 
herhalde fırtına yüzünden yolunu 
~rak ibntmrş olııco.ktır. 

Fransız Ye Alma~ hnv:ı. kuvvet· 
lerlnin yaptığı yorulmaz bütUn a.
ra.stirma.Iar neticesiz l<nlın13ttr· 
Dnlga!nr sabile ibirlcnç ceset nt .. 
nuştır· 

ıı. fııır 1 • • htt
11 

ın n bu adnm oldu· so.rhoşmuş gibi s3decO sersem 

~ i oı~ <lola~ı hiç ltimsanin screem bılkmaktnyd!· 
... \-.ı atci;. :Kcnd!sine söylenilen ooıleıi 1 • 

Görünmiyen harp 
~~~,_ - ~ ~ - .---... 

'r ':. tııı.n 
'-" \1 l tl ndain, filhakika, el- §.it.ıniyor vern anlnmtyor gibi bnkt· 

·'ı:ı ta;a d;r i lftUnaSebcU ol. :rorda· 
b~ t tn Ylc yabancı, hlç Adam güya. uyku ilücı içirllın!fl 

Ilı:~ t1ıııın ~Mığı bir adamdı· gibiydi. Hlı:bir sualo cevap ver • 
>~ :· U lU :narındruu t~lar ara: miyor, tek bir kelliı'ıc söylemiyor, 
~11 1\a~ b a§r toz toprnk içifido veya söyllycmlyordu· 

tı~~~lı.I lr hal<lo tutulmu5tu. :Adamın dilsiz vo sağır oldug·un· 
tı ""il. ad:un ~ ı ısa ın Polonyalı dahi dan şüphe cdiln1~li· Fıikat onu 
t.ıd, ~ı Yleruldi. Adamın daha )'erden kaldırıp sUtUkliycrek jan. 

s • • 
ıncı o 

8 Yazan: YLADMtR SABAT 
Sabık Polonya ~n~lllccn~ Servis Şeflerinden 

~ -< ~ ~alı, \'eya Bohemynlt darmnlnm teslim etriiicı olan köy- H t ı. 'tat lledi!iyordu. ';# il ta j:ındarmo. çnVtL511 dn ada. vuşu ndnmı söylelınckten ümidi 
ti"'lll ~ıı Z1 lülcr adamın 5aşkm vo garip ha· nım sılhtckarlık ettiğinden şilphe- Jtcstiklerl için onu köyün jandnı-
~ Clh~t b/a~o hayreti mucip llndCn dolayı mutlaktı. cst<lrcn!?iz .ıenerek söyletmek için böğrllnc mn koğuıruna kapamışlar, telefon. 
~ haıa a anım gayet ga- bir illi.O iClrllmi oluğunn hUkmo- birktQ mahmuz da :indirm , fakat Jn flChirdcn bir doktor davet et-

~~ 11 ' ulunu uyau. diyorliıi'dt· Eğer, ndam bu hnll meçhul adam mahınuünrm ncısı1e ~lerdi· • 
~l"a ~cıs/tlanu ynki:ıla~'IP salıto ol:ıra.k yapmıyor taiysc... yalnız boğuk iniltiler çıkarmış, yl· Meçhul adamı ynknlıyan köylll· 
~e av<l un eden kôylUle .. Müddeiumumi de jnndarmalıınn ne boı; ve acı gözlerle bakınıp cluı- Jcrfa verdiği bu malümnt blltlln 

lorıl\la INlre eUcnndc verdikleri l' yanmda. mechul ncUımı isUcvnp et. maltla devam ctm.18ti· köy halkını dcrtn btr hayret ve 
~ ı lr,ılt l~İtide bolhbalı adam toz miŞti· '.FnRnt adam tek bir kellıhc Köy doktoru o gün şehre sit. ~aş1tmlıga dUşurmUştu. 

J\rı httıunı:ı:ı' Yere yıkılmış bit söylemedi· S:ı.c'ıece mtıaaalumumi - mi.ş olduğu fçl.n ndnmm doktor Hadise bUsbütUn garip, nnl:ı,~ıl· 
1tıılı:ıtr1~·ıı hiQ~~tu. nlıı yUzUno ndctA pcltclc§iniş gôz• gözUylc bir muayenesi de yapıla- mnz bir renk nlmt§ bıllunuyordu· 

ı.ı. l{öv .'.r l?rnrı kımıldan .. lcrlo bl5n bön ve nlık alık bakmak- ma:o:ııştı. Köy papası Andr~a.'n'ln 81llrnü 
____ ....;a;.ı.ıı.ı.ıı.m.-------------~----___:_~.a.ur..:ı.m...:.,,_.,._ı~..._,;.._....Lu.rftA........,...:...-1,;_;;.,u,ıaaaiıı" w' ~hfü;lnM b[lsbÜliln n... 

- lnsan kırda l;endini ne kadar 
değil mi, ltocacığnn ? .. 

haf iflcmiş his c ... 
- Fransız kari.kat .·, 

Yazan:ABDULBAKI GOLPINARL' 
(Baştarcıfı dün1&1. 3ttYfmt!cfo) 

· Ahı ulu gürutlıhumt )Uz komndr li:wa Çhliıb 
'mı: kimse çnrc ltılm.'1Clı clöQllüm linc flnno. Çt\lab 

::t *:;: 
Jşit öziiıni ya Yeli eğer ucgfil i en deli 
OJIC lm;pınnu5 ol ulu onnlıı seher vnktmdn tur ............ .. . ....... 
l\lü clmaruım diyen ı.~i §nrlı ııodUr bilse gerek 
l'nngnnm bu~'TUırtın tutnb be~ \'nl.-t nıını::ı.:ı: .ı.,ısa. gerek ::: * ı;i: 

Snn.-ıatın ylğtti:l namM imis 1io17 bl7A) 
X:ımaz kılan Jd~iılo olmaz ya.\'UZ cndişt 

::! * * 
Samı dlr<.>m Jy Yeli tur lrto ıuımazın.a 
Egcr ılcgiilc;cn mi tur irto 'n:ıınamııı. 

be~1tlcriylc ba.slryan r.ürler gl.bi danır. getirdiği ~eylcrdir· Biıiı.lanı. 
orlodoks mUslümnn1rk akidelerini muknb! divnnr, Mtınt tcmııYllllerl 
telldn \"e terennüm eden 6i!.rlcr nçtkça, hatt!ı. pek co~kun bir ıru
yok değil. Bu ş.!irler, ya Yunus'iln rettô &i)steıir şiirlerle doj>dolüdtrr· 
jlk devirlerde yazdığı t-ıilrlcrdir, Bmtlıırdan misaller veriyoruz: 
yahut mUptedt saliklcr için mey-

Uir l<cz yilzini ı;örcn ömrünce unntınayn 
~·c bihl sen olasın <>l nynık din tutaınyn 

;le * * 
J>inü m111ct sorar i en n~m din ne hicct ' 
A:;ık l>i~i harabolur harııb bllmez din ruyılnct 
.\.~d<larm gönll :;özl m:ı.'5uk dılpa. gttnııs olur 
A~ ruk :süretdc no Jmltır kim kılmar ttilıdil t"'t 
Tant 1itlan uınıı.'\Ic lçün din tutmnynn tamu lçün 
Ol ikiden :furığ' olur neye benzer bu J~arct 

Jfa\'i'u rcca. gelmez anda \'&rlık yokluU bırağana 
llmU amel sığın:ıı ruub. ne tci'CzU \Ur .no .-ımt .......... 

1• •·• •r 

Jfaldlmt erenlerin şcr'ilc bllmedller 
ll:ıkiknt dlrlighü riya deıilliıetıner 
Ualiikut bir ôeııglıdür 5cri Ulur ı;Cbllsf 
Çoklar girıli gemiye dcnglt0 talmadrlAr 

~:: * s;: 
Tn~lar nşub beryo söktıb mlk yirc omc.k ~1rtlb 
j tcdlği bumla fücn lıri ne ıaceb setCrdUrllr 

-~ * ,;: 
Yctmi::iki millete bir göz ile bakmayan 
!:ier'in e,·uyac;ıysa. Jm'.dlrn.t<le üsıdor 
::;er' ile lı:ı.I;ik:ıtun ,·nsfıru aydmı sau 
Şeriat bir gcmldiir Jınldtmt dceya.siılor 

• 
·ueınc ntohlicnı Uo faJıtalan gcinintln 

Me,·c nncni:,'TT. dcn:;U:ı: nnt usncla8idtrr 
::: ::c ::: 

• 

Şeriat- <>ğlıınlnrı nice yol ldcr lıizo 
JJııt•nmt llcryôstnıla. bı.tıın o14om yiizercm -:: * ~: 
Azrfıil ne ki5idürür Ii!l.Sdiılebllo cilnlUlın 
nen anun :knsdnıı gine kıınclüy-0 zmcl:ın eylöSent 
Ye Cclırail kim o la ldnı bülmddc b nüm UliufJ1a 
Yüzbin Cebrail ti\biyi btr domilo pernuı eylcymı 

• 

• 

Bir iki beytini nlclı~"IrnlZ 1ru man. nus, ll.§ıkm dinlt\ diyanclle alıtfe-
zuınel~rin Mpsi, baştan bn n. bir t.i4}i ohrityn:Cnğnu, uçmak l.çin tnat 
bfıtmi sn.mimiyefüıi taşrmaktndtr inlmryneağr gıöl tamQ için· de din 
ve ibu misalleri istediğimiz kndnr tutmryac..-ığmt ,.e ikisIIiden de fa-
çoğnlfabiliriz. GörülUyor ki Yu· (Devamı 6 mcııla) 

n!}1k ve mcy<lnn:ı. ç1ktnıısı çetin 
csrnr içino kıı.rrliltlası i:se, Dirnit
roviç iköylillerini nyrıcn da son 
<lerccc kızdırmıştı. 

Kadınlar evlerecn çocuklan 
göndererek babalarını çaSırdıkln.· 
rr lınldo hiç k!mso evine öğle ye
meb1 yemeğe gitmem.i§ti· 

Herkes kahvelere toplanmıştı. 

Durup durup tekrar hararetle ko. 
nuşuyorlar, baz1 pek nte~i olan
lar da grup grup dolaşarak işi n~ 
lcvliyor1nrdı· Öğleden sonra §Chh
den çağrılan doktor gelm~, tutu. 
lan garip haldeki adıunı muayene 
ederek raporunu vernıi5, tekrar 
otomobiline b!n1p ~ehrc bnrcket 

clrnlıitİ· 

Doktorun muayene neticcısini 

i>f:'terunek istiyen köylillcr ise 
mllddciunıumi tah1tlkatının gizli ol
du~'l.ınu, hiç kimsenln tahkikatı fh· 
m et.meme i lil.z:mgelcll~inl eert 
'bir lisanla söyByerek gemin gt'rl· 

:v cm-irdi· 

Bu lıal ki5yde merak, heyocaru 
:ve hiddeU bir kat dahn a.rtmmşu. 

Tutulan 'katilin kcndiıüni -&lıte 

olarak mı saSır ve dil&z &Ci!terdi
ğini nnlıys.ınıyan köylUler, mUd • 
aclumumtnln bu mttmnelmıinden 
do fm•kallidc ınUteossir olnmşlar -

dl· 
KöylUletden §!ddatle galoytu1& 

gelmL~ olan bir grup postallaneye 
giderek htikfunet merkezine tol. 
grnf çektiler ve hadiaeyl blldirlp 
lnısusi bir tahkik !heyetinin gönde
rilmesin~ istediler. 

Filhakika. dahiliye nezaretinden 
de bir saat sonra. telgrtıfia ~evap 
gltdi· 

Faknt bu cevap gayet kwı.ydı. 
Dahiliye nezareti k6y halkının 

bir köy papasının ölUmU gil>! ga· 
yet fıdi bir hMJ.sc yilzU.ndcn, bö~
lc vntanın gnyet vahim. ve tenu· 
keli ğUtılerinde bir gıı!Je çıknrmn· 
mnlnrtnt ta\iıiyo ve talep ctmek
tc1 di· 

(Yarın bilct61c) 

• 

-



4 H A B .E R - Akpm Poıtası 22 Btlt1Nc1TEŞR!N - 1040 

Toptancı 
satışı 

BERLiH 
DO n,o .. n .. y.:·.ı ;, b: . .:l ·i"D)w:l~\~hli~oitr ·ve hadi s:e:ıer-i 

~ .; . ,.. '; ' . 

(Şibin ) değil Şebin 

Ou a..'\b:ıhl.1 Tan, ltıır 3-nğmııya haf· 
ladr~ı ha''ltdlslnl ,·erlrlmn, bu \ilAyeı 
nıerkez.lmlı.ln ndmı yn~ı, ynnyor: 
:;-Jbln dt"ğll Şcblnltarnhlıarıdır; bu ndı 
nlnı:ısmın ı;.ebcbl de cımdn Şab m:ıde

ııl bulıınueu ... 

Prenses ŞI ve karın 
dadısı yanarak öldü 

Beyoğlu tornfmdn oturan prcn· 
s es Şivekıirrn <ladılnnndan 70 ya
§mda nukiye, bu sabah odasında. 
gu sobasını yakarken etekleri tu- ı 
tu"mu~. yanmağa b:ışlamıştır. 

İhtiyar kadının acıdan kopardığı 
feryatları işitenler koşu~uş, el • 
bisl'lerini s5ndilrerck nğtr surette , 
yan~n kadmcağızı Ş~li çocuk has· 
tnne.sinc kaldırmışlardır· 

Fakat Rukiye biraz sonrn öl
mtis, cesedi adliye doktoru tara
fından muayene edilerek defnine 
ruhsat verilm~tir· 

(88.§ tararı l nciılc) 
yeril ma.llar pauran mUdllrlUğU biri 
toptan ve dl~eri perakende satı§ kıamı 
olmak Uı.erc 1klyc nynlmaktııuır. Yc.r· 
il mallar pazarları bulunan Jıcr yer· 
de devlet !abrikalarının mamul~tı \'c 
masnu:ılmın hem perakende, hem de 
toptan satı:ı yapılac~ktır. Bunun llçn 
icap eden kadro da hazırlanmı§tır. 

BUro, ynlnız de\'let fabrikalarının 
pamuklu,. vUnlU mcn.sucaUle iplikler!· 
nl toptan satacaktır. 

Proje tasdik olunur olunmaz yerli 
mallar pazarları yeni ~ekildc çaıı.,a· 

caktır. 

YF.:\'t şrnEı.ım 

Y.mallar pazarlarının yenldc.'l açaca 
ğmı yazdığımız uubelcrindcn En:urum 
&ıubesi hnzırlanmı§tır. tklncl umumı 
mU!ettlııllk merkcı.lnde açılan yeni 
yerli nuıllıır şubesinin kU,:ıt ınerwml 
Cumhuriyet bayramım'l11 yapılacaktır. 
Dlyarbnl:ır \"t" Trabzon §Ut>elerlnl ~1r
ml gün sonra S:ımaun ~besi de yılba· 
~md:ı. nçılaeaktır. 

---------------------------
• ,.:; "~ ,,..,. ' '. ·: ~ . • \ 1 ·.. • .. ' • . . 1 !". ... :. ""'· . ...;.· .... --Senenin en fcl kıillıcle filmlerini elde clnıc-ğc mm l\ffak olan t ... t:ın. 

bul' un en bliyük 2 sinrması: • 

Şehzndebaş• FERAH ve ÇENjBEHLıTAŞ 
YARIN Matinelerden iTlBABEN 

ATLAS EKSPRES 
TURKÇE 

:ı:ı.nıet \'C ihtiı;aınilc hasları <liindürcn··· llı-yN an \'e helcr:ınlınllf' 
kalpleri clnrcluran ... l'e~tlik tarihinin ı1n.rl:ık d-.nn~I: 20·000 
snn'atıdir, 10-000 tllmendifr.rri , ·c. t . .)0').000 dol:ır:ı rnnl olun CEC'İL 

Il· ele l\lf LI.E'in _nhcscri· 

• Ayrıca yine 2 sinemada lllveten • 

utland ~:~~i Türkçe-Paramunt ~:d~sı;ri I 
................ c.T ... o.R .... K-ÇE) 

~ B .. s·u·MER s· ' ugun ıneması 

• J- • • ~· • ..;, . ' rl_ ' • ..- • ' ' • • ~ 

Mevsimin "fovk:llAde muvaf!akıyctl o1ıı.n 

CHARLES BOVER ve tRENE OUNNE 
. 'un tınhnnc tenı:;lllo.rl 

Büyük Aşk 
Senenin FRANSIZCA SÖZLÜ ve bUyUk AŞK PlLMJNlN 

ikinci Zaler Baltasına- Ba,ııyor 
HenUz göre:neml.ş olanlıırla, tel.Tar görmelt l!Uyenler bu fırsattan 

fsll!ıı.dc etsinler. Telefon: 428S1 

rm---~-m.mı1H11m!IR!lll.B!am•-ı..a 

11-TAKSiM Sinemasında•" 
Hiç bir filmde görlilmemiş bir muvaffakıyet kazanan 

ÇANAKKALE 
GEÇiLMEZ 

Filminin seanslarına dikkat 
Her gün sa.at: 1 - 2,30 - 4.30 - 6,15 ve !! da __ , 

• • '· ,," ,·~ ........ '· ~- 1 '. • • • 

~IP~'mm .............. ... 
mıtlin Dllnynyn meydan oku

:ı.-an, Amerika Polis t~ldliitmı 
Şa:iırlnıı, Mcmlelmtlrrl bir }"ela.
ket gibi Asan, bir Afet gibi sn-

rnn 

GANGSTELER 
AZRAilı 

Çanakkale geçilmez 
Filminin rn:.-.:ır günliü .sean'tla

rmıla halkın ebedi eflmi1. ATA
'.fÜUK'ii ' 'C ~ıtı.ı.t ŞEFiMİZ ıxo
Ntl')ii aY.u::ilnmak iizcre Jıakkilc 
gösterdiği. tchıu·ünıü lılıırc ctnı.-k 
hususunda. hii~·lik rar:ırlıkları ~ü· 
rül<'n Pollslınl:r.e , .c hu filmin sıır
liılarım bc.cılcleyt>n ve okuyucu mii
zi yenlerini tıları- eden bu.,~ utc iic;· 
tadmııı SA Dl·:Tr ıx KA l.:.N ı\ 1\. 'a. 
o.lencn teŞ{'ltkUrlerinl takdime ken
ı~isinc borç telakki eller. 

Tak im f'incmnsı Müdüıi~ efl 

Vakıt neşriyatından 

Seçme 
Hikayeler 

Dördüncü Kitab 

Hahra defteri 
adıyle neşredildi 

!Ju Kitabda: 
Kenan Hulugİ 
Hilanet Münir '1 

Yekta Ragıb . 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' -
nu' ':ıJl.n~ clerl ,·ardır. 

Unutmayıı:ıız ki, :ısla durm:ı -

\ 

yacağ11., nsla yorulmıyaca~ız. 
asla boyun cğmiy~ceğiz \'C unut 
mayınız ki. bütün milletimiz, 

1 bütün iınparntorluğumuz Avnı. 
payı nazi \'ebasından tcmiılc· 
mek ,.e dünyayı yen.i bir h:ır. 
barhktan kurtarmak nzifesine 
bütün \'arlığilc bağlıdır. 

Yaşasın Fransn. yaşasm 
bUtün müstemlekelerde kavbol
mu~ bı.ba miraslaPını nrav~ \'C 

en iyi günlere do~nı yÜrUycn 
merd insanların kıyaml. 

ALKAZAR 
SJnema mda B A ~ L 1 1' O R ---------- 1 

128 sa} talık bu kitabın kıy.

1 
'J'ak...inı o;lnr.nı:ı .. mda lnıJiyc 

1 meti 10 kumştur. lıdar ~örülmcoıı, hü;riik bir nuı· 
Yatraı.;y<>t lP. giisteril"n 

ingiltere ile 
ticaretimiz 

Hır nıUddcttenhcri Hııımınynda im· 
lunan iiç kişilik iıir ticaret heyetimiz, 
bn ımbah 110.nt onıla Bı.:snrııbya 'npu· 
ru ile ~chriınlzc gclınlııtır. Heyetimiz 
Çukıırovıı pamuk lhracnt birliği rci.sl 
ve Bilecik rıcbusu Knı11m GU!ck, Zl· 
rnat Banka.'lı lstanbııl ~ubcsl milılllrü 
Mehmet Ali ile l'etrol ı.lmltelllcn Sc· 
d<\,1.to.n ınUleşcl•klld,r. Ticaret heyet\· 
ınize, Csl:ıta ııhtınunda ba~ta şchn· 

mlzrlekl Romen ticaret ntaı:e.91 Krls· 
tıynnu l!c Rôytcr mUmesslll Knnotl 
olmak Uzcre hususi dostları, ve TUrk 
gnzctccllcri tnrafmdnn knrşılanmı~· 

Jardır. Heyet nuısı, gnzetecllcr, TUrk 
· Homen ticari mUnnsebııtmın norrruıl 
1:c~·rlnl taldp ctll~lnı , es!\sen l<endile· 
rlnin, mevcut tıcaı el n nla§ın!! lnrını 
nllı.knd:ır etlen teknik \ııısııslnrdnn 1 a,· 
kil blç;blr l"Y ilu mc~ı;ul olma<lıkla· 

rmı ~öylcnıışlrrrllr. 

Ucsarabyn \'t,puru ile J~omAny:ıda 
bulunnn 1nglliz tebansındnn bir lusmı 
dnhn gelmiştir. 

Bulgaristan 

Nihai zaferin 
kazanılacağı harp 

sahnelerine 

Himler 
;\l:ulriıl, :!l (.\ .. \ .) - lrpanya· 

nın yrni hariciye nuırı Sııner 
Madriclde bulunmakta olnn Alman 
pois trşk;liı.tı rei'Si Himml"r f:ere
finP bir r.iyafet vcrmiı;lir. Ziyafet. 
te birçok 1spanyol, Alman ltnlyan 
ve Japon ricali haz:r lmlunmt16 -
tur. 

nt~ER !)J.;HIRU-:RJrn 
:'l:ulrld, 21 (.\. ,\.) - D. N. D· 
Alman polisi ve s. s. kılnlnrı 

şefi Jiimmlcr, yanmda fahn.i ~k· 
retrri Gamero, kont :'ı.fayıtloln Ye 
Alman büyük elçisi oldıı~ıı halde 
bugiln Escori:ll'a giderek falanj 
müessisi .Tose - Antonio de l'rimo 
Dcri\·era'nın mezarına bir çclrnk 
koyınuı,lur. lVmmler, buradan To
l11doyn giderek Alkazarı gcnniş. 
tir. 

Eden Erdin Emlrlle 
girl,ttl 

lh•yrııt, 21 (.\. A ·) - "). N. P,. 

n~1n~ı mdıabirinin öğrendiğine 
g9re, u lng!liz hı11·biye nnr.ın Ellen 
~ıclü~ :wıiıı~·ıa ı-:rrlün e ı;elml~t 1 r. 
I\'(>ndf::ıinc fnı?llterr.nin ol'ta s;:uk 
kıımıındanı grnl'rt\l \'ıwrl refakat 
ctekt ı>dir. 

Eden, hu seyahati esnnsmdıı 

~diln Emiri Abdull:ıhı ziyaret ey. 
lemiştir. 

1ngfltern harbi~·e nazırı lekrnr 
J\ııhirc~·ı> ;:!tmiştir· 

Bir Amerikan gazetesi
nin Balkan muhabiri 

Bu sabah 
şehrimize geldi 

;o,. '"::or:{ gnzeteqiniıı Balkan muha· 
1J1ıi Sl:ınvilk bu ~ııbahkl Semplon eıık· 
preıılle Belgrattan ~chrlmlze r,elmiş· 

tir. Bıırn\!ıın Mısıra gideceğini aöyll· 
yen mubııbir, bıı~nl•U Balkan \•nzlye· 
U hnkkındakf intıbalnrını ~öyle ifade 
ctmlşUr: 

- nntun rlUnyıının gözU son gnn· 
lerde Balkanlar U:ı:crlnc tevrllmlş bu; 
lunuyor. Fakat şimdilik Bıılknnlıırd:ı 

yeni bir hareketin vukun geleceğtnl 

Daylnlor Vekili 
(na5 tarnrı 1 ncldt) 

·1erin alınmıs bulundUb'll ye mali 
ı-ervi in yine aynı müe!-\se~ler ma. 
rifetiylc aym suretle icra edilcce. 
ği ilan olunur. 

D.\.Yt!\U:Jı YEJ{fLl 
ÇA(iRILI\"OI~ 

ve itaıyadB 
iki şe.h ir 

Bombardıman 
edildi ·ıi 

ltalyada bir çel~ dı 
fabrikası hasara ugra .,c. 

:ııava .. 
Londra, 21 (A.A.) - edilen teb

zarctinin bu akşam neşf 
liği : n wYY:ı. 

Djn gece bo:nbardıtnaıarı uıc· 
relerimiz dü-:znan toprak u}ıı[llllıl>"' 
rinde geniş harekatt~ b rı'llıhtelıl 
!ardır. Bcrlin bölge ınd.e rfal:ı}'ctlc 
mühim hedeClere mu' n 
hücum edilmi~tir. 'forinodıt 

ltalyada. : Jilano . ve jsabCtırr 
sa.nayi mücssec:elerınc bır çclt~ 
kaydedilmic:. ,·e Aostada tır 

• , w t ın1ıc. .. . ,, 
fahrık:m has:ıra ugra ~ d~J1011ı~·· 
Bombardıman tan ar •c yıl. 

diğer hedefleri Hamburg r.~ı:ırı ol· 
helsha\'en'dcki deniz tc~g .• ı i·:tb<"t 
muc:tur Bü\·ük bir gcnll)~..ı·r 

• • J • cktevt . 
vaki olduğu zanne<lılın 

NÜFUSUMUZ 
· de 

Tahminlerin f cvl<ırı 
· l ot çıkacağı anlaşı ıY 

Başvekil d~ 
tetkikler yaP ~ıcr•ıı 

ıdl ıır. ır 
,\nlmra, 2:! - BaŞ\'C ,ı.tüd 

vnıur:ı ti 
Stınlam clUn lı;latlı!!lik a-ı~c 

• f s \:Pµ / 

lUğUne giderek, yeni nUfll t ·tl<ll;Jcr 
ml:ı.: etrnCınd~ izahat· nıntı~ ~ 
de bulunmuştur. lif ııırııtll 

tı'C f Şimdiye kad:ır 320 rnu ' 11 ıc1$rıl 
Jca nıl!us miktarlarını şifrcdlrı:ı:ıt:ırl"' 

tıll • -ıı· 
Jarl:ı umum mUdilrlllğC .c,·:ı) 

1' ııfll • • e dir. KaU neticenin bu n ı: 1ı1111r 
rm belli olmRsr nıuhtenıddfr. ııo:ıJ ,.,r 
dilen kuv\·euı bir kanıuıtc 11,,dcd!r· 

{C\ •" cJ" 
:ıunıuz t:ıhmlnlerin çok 5 yıın 

hmlr - DurarJıı yııpıııııı ~ or.turı:· 
nasında 105 yaşınd:ı .ı\b~;t oııJıı'llıı:: 
soy adında birisine tes:ıd ıorı:ıı 

runu \'C t r. 
ihtiyarın 4.6 çocuğu, to 01111•1' 

lll!'rc d• 
nun çocuğu bulıını.Iuğ'J •·nılıllııı 

bir,.. 
Ayrıc:ı 20 yaşını.la ıcl.lf· 

dlln'I ~ 
6 ı•oc111t'lı olduğu tesblt c:-

Eksik tartılı 
ekmek ıe~ .. rllrı 

ptCI IJ 
Emniyet altıncı şııl>C ki duı-ı-sn d 

dUn Taksim ve cl\·arrndıt ıJır}ıuır cııııo 
rı l<ontrol etmııııcr, ııehlt dil 3!1 it r 
desinde Saniyenin !ırroııı dsr öıtlt~ı 

,,, 11cr ...... 
eksile tartılı ı:mnca...-. -·rtdll .,.. , t r, .... - rıııt" 
caddesinde V!!terin 1 bılltJll r 
kilo eksik tartılı ekmek cırıtl t$

111 

buntan müsadere cdcrelt • d" 
leıinl cezıılandırını.eınrdJr~uıhtnr c:cı 

Bundan başka şehit sc~ • 
ısrııilr J.. 

dcıslnı.le ınanlfatıır:ıcı 
1 

ıta8:JP rl' 
1 verl' :• f'C 

:Muharrem, scbzcc 7,a\·cP• cP 
gop, bakkal Yani, 1'tı53P 

40 0uııısl'L' ııe· 
dl''C "aylak sokağında d ı•ıce:l> 1 ,, ,. rrn ıı. ~ ft"r , 
ltaııap Yorgf, Balıltps:a ıırııct cııı 
el Damyanos, §eltercl /> 11oıt•'1' of 

t i ~tro ı-oı 
put.Acı Kcgam ve 5 cl.ll<et ıif 
bakkal Angelidl.s, pı.sllk~:ıtı J.lluııtc 
mamak \'C ı;alrc suçıar 0 

cezalara çarpılm~şıard~~ınnııl1le';sr 
Ayrıca seyrUse!cr ıs ş ı 

muhali! harekette buıuıı~uct Jt~. 
ile para. aldıkltU'l )lıı.JdC 7 otol>U' 1;ıı· 
yen \'e !azla yo!CU alall z_'lptı tll 

Jetçlst hakkında da ceza 

mıııtur. 

Ankara, 21 ( A.A.) - Anadolu 
ajaıl'::mm istihbaratına nazaran, 
1933 Türk borcu tahvillerinin rk. 
seriyctine ~ahip olan Türk hamil. 
!erini tem:;ilen Türk bankaları mü
mc_~illeri bugün (21 _ 10 • l!.HO) 
da Ankara \'ali ve helcdire rei~L 
nin nezdjnde içtima ederek a~:ığı. 
daki kararı almışlardır: 

Dürnnu umumiye meclisinin 
muka~·elenamelerle kendisine ve
rilmiş olan vazif eteri bugünkü 
~artlar içinde ifa Ye hamillerin 
hukukunu temin cdcmirccek bir 
,·azi\'clte bulunmasına ye hükO. 
mctÇe ittihaz edilen mukarrerata 
te\'fikan Türk hamillerinin hukuku 
teminat altına alınını~ bulunma. 
sına binaen 1933 Türk. borcu tah. 
villcrinin mühim ekseriyetini e\jn.. 
de bulunduran Türk hamillerinin 
artık mecliste bir aza ile temsil e· 
dilmesine lüzum kalmadığı cihetle 
\'azifesi hitam bulan Türk dayin.. 
ler vekilinin mro1lekete a\'deti için 
kendisine 15mn~elen tebligatın ya
pılmasına Ye keyfiyetin bu yolda 
i18nma karar vermiJerdir • . 
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\ ·48· 
~": lilrilyor, ayakta du • 

t. --~llıl gibf yaparat büyük 
.. , gı"bf &YüJannı aUrllk'" 

Yazan tek Londou 
m, hepsine de §iddetle ihtiyac:ı • 

Dll2 \'ar· l§Çl bulmak hwıusunda 
biz de 8lkmtıdayız. 

Todor aordu: 

R A B tı: R - Aham ı>o!ıtam 

~ - . . . . ... . -. '- '• ' ; ~ 

ile sabah, öğle ve akşam 
ller yem<ıkteo 90nra günde llıı defa muntuaman dJtlerlnW 

fll'!)&l&ynı.ız 

" bıı- IUrınw renkli sakalı t ~ de:nıeu gibi, yüzfi ~ 
~ ~il yapışmıştı. 
~· ~0 ke&ldn g8ılerl mı • 

~; t~ b:faıun. merdivenlerini 
'Ctıenı iki Yabancıyı kar§tla" 

\\ ıı J~~ islınlcrini s5ylediler. 

- Bi% diyonrunaz? Demek bu. 
rada G}rkct hııllndeslnlz. Halbuki 
Govnbda bana orta!;rınmn öldU • 
ğüııU ve yalnrı kaldığmı:zı slSyle- •""llll_Wl_. ... .._ ...... Wl,..~'llll-.~Wl-----1111-"•""' 

1._~ g Yanına gelince, mi-
~ te ~ ktza takdim NU· 
~ 8alt \'rt bi~ İsk~yaltyı 
~ ~ aııı ndamm Jsmi Fon 
'ıı, ~~ Alınan kokan bu a.. 
~l'Q:d e~ı Yabancı §ivcsllc 
~c u. 
~~ adı Todor'du Con To· 

oq b·- • 
lııt ' 1.-ıgillzcc ile konu -

Uı bJ. insana münevver ve 
~~~. ,/ Aınerlkalı hissini 

ru~.: b lkat dikkat edilince 
~ far~r bir Alman şlvesln~ 

,_...~~ hı:ılunuyordu. 

~terdi· 

Şcldon genç kıza bqı ile bir t· 
şarct yaptı; ve biraz sıkllır gibi L 
zah etti: 

- Mis fokland çiftlikteki his
seye iştirak ettiler· Fakat, gele • 
Um m"sclc~·c: Slzb tel:rnr cdi~~ 
rum, zcncller'..ınlzdcn 'ıızgcçcme • 
yiz; esasen l~lı3 de pek yanımı· 
yacaklarmdıuı eminim· 

:l\danm içerlorlnc do~'l"U .sizin!< 

bernbcr gitmcğc rnr.t olmazlar. 
sanırmı. Nehir boyundaki Binoya 
gelince s!zdcn nyrılacaklnrdır. Bi· 

no buraya Jcnyıkla bir giln sürer 
Bc.n1m ynnımdn çalışan zenciler 
Malayt.a adnsından topl~ı!} işçi 
dirler. Bu adanın ya.myamlarnı • 

~~a ~:l.ş'J.a kısa. kcsllm.t~ bt. 
...ı l!llıınvati idi· 

d "::ı ı dan mUthiş surette korkarlar; w 
~ ' lltJ a l:nda kırmtzı ve 
0~ &.n.~ göze çar;llyordu. işte bunun içindir ki ndıumı iç t" 

""ll l.ı h nıflarma gftml"yr. cesaret ed( 
ı. "" ::.ş.n ~:ınuırnsma 

Kok satışları 
EJ)eğli Kömürleri l§letmesinden: 

Alıc.ı.lnra b1r kol&ylık olmak üzere Yedlkulc ve Dolmnbab~o gazbane. 
ıortyıe Hasköy kok tabrlknlıınncıa ve Kuruı;e;ıno depomuzda da kok 8tltıı. 
ıanna ba,ıanml§br. 

Dolmabah~ gub&Deainde beı tona kadar 
Ycıdlkule gamaneslnde lk1 tona kadar 
Hasköy kok tabrikalıırmdn bir tona k&4ar 

aauoıar yapdmaktadır. 

Gn.l:ıtada ycn1 :roıcu 83.lonunun 1lçllncU katmdıı.kl idare merltezlın!Zde 
eskisi gibi bilümum satışlara \'O Kadı köyündo Pazııcyolundakl depomuzda 
C1& Kadıköy ve Anadolu yakııaı sat11ıanna devam edilmektcd!r. (1014') ---____________ , _______ _ 
lst. Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden 

1.hıı.ıodcn sonra onbeı gün lçhıdc m.ııhalllndo teslim Erzurum lisesi t~ 
2345 Um tahmin bedelll 65 adet soba ve 715 lira tahmin bedelll 650 adet IKr 

bıı borusunun 6·11·1940 ça11ıı.mba günll saat 15 te llırolcr satmalına komJ.syo
:ııu binasında ayrı tkl kalem olarak açık cl<Elltmeleri yapılac:ıktır. Sobalarm 
tık U.mlnııtı 176 ve bonılann teminatı M llnıdn-. Şartname Galatuaray l1lr 
e1ndedlr. <l01G4) 

1 Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Urla Naif a llldlrHllllldea 

Ut!ada mııa ~dilcceft cvveloo ilAn •dllmtt olan (17650) Ura (4) kmuf 
b§lt bedelli gümrük muııatua atölye bhıa11nm kapalı r.ar/ U8Uliy1e .ıutıt. 
muı 'l/llMO tarlhlne mUııacllf per,embo g11DU na\ 11 de 781'ılm&k O.... 
btr ay mUdetlc temdit cdllmljUr. (OP23) 

Devlet DemiryoUan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

24/10/94.0 tarihinden lUbıırcn tatbik edilmek Uz.ere Denılryol anbarlan 
emtea ve eşya kabul ve teslimi 1çl:ı ad! gQnlerde: 

Jhyıs ba:ımdon bırtncr.tA.nun sonuna kadar oı:ın aylarda atıcı tauu l>lr 
buçuk B&at olma\t Uacro saat 7 den 18 eonuna kadar. 

tkhıclkAnunun ~dan ıı1san .onuna kadar olan a71arda 6tle tlllUB 
blr saat olmak Qsıore aaat 8 den 11 aoaunıı kadar. 

Açık bulunacaktır. 

Vagonların muayyen tahmil ve talıltye mQddeUerl 24111/1940 tarlWD .. 
den ltlbnren bu 1133.tlere ı;öre heaap edilecektir. (7004) (1013l5) 

!\ 

Knbammen bedell (2500) llra olan ~ cb·admda 1000 metre bali 
.,. dr§l helC"'..onl telli lAaUk hortum (H&\"a}i muza;1lı AleUerl IÇSD) teaJıb11.. 

dQnU ita cdtımlyen mUl.t'a.hhlt nam vo hesabına (8.11.194.0) cuma gUnO 
A&\ (11) on 'btrde Hııydarpap.da gar b1na.ııı dahnt:ıdeld komtJıyon tarafta. 
dan açık cksilbne usullylc sntm aJmscaktır. 

Bu l§a girmek isleyenlerin {187) Ura (50) kuru~luk muvakk&t tem!. 
nat ve luınunmı tayin cttıgi vesaiklo birlikte cksfltme gtlntı aaattne kadar 
J:omlayonl\ mnracaaUan IA.zımdır. 

Bu tıe alt prtnameter kom1ıyondan paruıs olarak~. 
("81), 

'•ı ''>d "'tr1 or bllfı.I:ls g('rek ha • 
te;~1~rek lfnde tarzı itlba
~~ de scvimlıydl· Çeh _ 

tı:t:ı a gülUmsUy .. rdu. Söz 

)it~ ~tel .!lcrt c:ınhnıp parh · 

mczlcr. 
Belki Binoda onlarm ycrlcrinP 

bnşkalann: bulabllirsinlz. Fakat 
onlar da, emlnlın, sizi bırakıp lm 
.;acaklardır· Yamynmlanı ltcndile 
rlni rlyıüct t"kmekten pek hoş · 
lnnmazlar s:ı.ntrmı· 

lstanbul levazım amirliğinden verilen 
harıci askeri kıtaatı ilanları 

> 

ı · f\ z~:tr eseri olnınu -
.,~ 

Fon Bl!ks sordu: 

- Sahi mi? 
ııı~~, :~l'i ·z:-ı &elc:ı bu m!sa.flrle. 
11.~. }i ı. ~bcbl henüz belli 

lı: • n'"Pt - Hiç şUphc etmeyiniz· Gundn 
il hu- tal:alh ııds:n Şcl· 

ı ı\~a ~t:stı, lz:ı~nt vcrmo~o lan.kar adıuımm fç t.nraflnn hcnilı 
~ :( 'llııı a ~"l ı:ynretıerinden mnk k~şfodll~ değildir. Ornlnm ka 

~ta :-'lı:ıktı. Altın topla • dar bcyaz!nrm g!remcd.ıiclcri mu 
~ tıU.: bur~tarn gclm.I,ıcr. hakkak· AcLıdakl yıımynmlnnı 
~ ~~ l't>iai. Todor da o • diln)·anm hiçblr yer",.nde tes3dUf 

t ~ ~r b Ydt. cdilmiyccck kndnr ,·n.bşt bir hald. 

"' ~tine dnhil olan ~itml knldıklann~ıın zerre kad:ı.r şUpbt' 
~ ~~l ~lan gemici, fa· n1z olmasın· 
~ R 1 ı:ı c\laskn \'C Mcktlkn. Ben şah9'!m itibariyle-- s&yllyo • 

~ Ilı ~tın nrayıCllardı· rum· Ömrümde onlardan birlr 
~~ll'aı,~~a ntıbnlnnn hepsi g5rmüş deh'iJlm. Hem görenler 
,:0~:.,,r da a:ın .mnden1 sa • de tannnıyorum· Esasen sahillere 

~~ 'ıç~ kıymetli ncsr.eye fnmcılcr kJ tcnadUf imkanı hn111 

~ llcı11 te!ıtlkeyi göze a - olsun. Yalnız tlrntıra fırsat bulur 

( Dm1amı var) 

~l'ihı it: 11lılryorlıırdı. !ars:ı cllcrlnc geçen yerlileri çlf 

~'~ il~~ bu sefer de altını çiğ yerler. 
t it:. !'tnda aramağa çık. 

150 tim plrlnı; teminatı kaUyesı 8200 Ura 200 ton bulgur temlnntt k~· 
yest 2700 llr:ı. -0lup 25·l0 D~O cumıı. gUnU u:ı.at leh urı. lG dıı pazıırlfüla çanak· 
klllcdo .rııslcorl cnlma.lma komisyonunda ııa'tın nlmnc:ı.ktır. Taliplerin belli 
ııne.tte komlsyonıı gelmeleri. (1820J UOlllı) 

••• 
HepıılDl tahmln edllcn fiyn tı 108.000 l1nl olan a,şağı:!a yazılı OC kalet.. 

muhabere matzamesl S·ll ·040 cuma gUnQ saat lli tc An karada M.M. \'. aa 
tmalma Jtomtsyonunda kapalı zarfla ekaUtmeyc konmuştur.Taliplerin 66~ 
ıtra.lık Uk tcmln:ıttarllc tcltllf mcktupl&rmı ibalo nnUnden btr ant evveı 

ıcomJayona V<>rJ?clcn. Ş:ıı tnamesı fHO kunzı::ı komlsyondıı.n almır. 

1000 adet ngır lmblo n ita tezkeresi komple (zaCama clnclrl ,,.c çevire· 
cek kolu dahil) s.aoo aı;-ır kablo makarası. 

120'J knblo mıı.h!cs!. <askı tertibatı) (1824) (101691 
•• ır-

A,ağldıı >-nzıtı mevaddm kapalı zarfla ekııtltmcııl Ç~na.~alcde U· 
lllilrbeY<lO askeı1 aatınıılma konılsyorıwıda 7·11·940 p('rşembe gtınO saat 13 
Le yapılacaktır. To.llplerln kanuni vestkalartlo tekil! mektuplıı.rmı ihale aaa· 
Unden btr ~at evvel komlsyon:ı vı:mncıcrt. C1812) (l015i) 

Clnsl ınlktan tutan 

Hulgur 
Meşe kömUrll 
Ptrl.nç 
l..ahana, 
ıPrua 

lapan ak 

kilo lira 
120.000 19.800 

1.000.000 50.000 
70.000 24..500 
4~.000 2.700 
60.000 uoo 

100.000 10.000 

* .. .. 

tamlnatl 
lira 

1486 
3750 
1S3i.50 

202.50 

~'l'Odo· 
tl(!b r un riyasetinde Ba· 

~ b~ dağ:~ Çıkarak, bu yolla 
'!~~ la krs.nıına girecekler
""'lla lı 'tt!!ı, Fon DUks'ln cm.. 
~ al"ta'ya rakibcn Ma· 

A§ağıdn yazılı mevaddın kapalı zaıfla ekalltmetcrt hlztılnnnda yazılı gün, saat vo ıruı.bııUerdekl askcr1 satma! 
ma komlsyonlıırındn yıı.pılacnkUr. Tallplerln nlt olduğU kom!3yunu ihıılc a:uıtındeıı bir s:ı.at e\'Vel kanuni vcslkııbul 
le teklif mcktuplnrmı vermeleri. Şartnamelcrl komisyunlıırında görWUr. uOı 67) 
Cl.nsi mıktan tutarı teminatı ihnlc :;1ln ve saııU ihalenin yapılncağı ::yer 

llra Ura 
ll:ı:ı. , Sadeyu.A 

Arpll 

4G.OOO kilo 63.000 472:1 C/11/940 16 
8/11/94(1 16 
8/11/940 15 
8/11/&fO 
8/fl/940 
8/11/940 

t .. ~!'ı>ıaı-,.,_ tıkacaklar; orada 
~~ ·~ıll.tdı. 

h ... &a!taı• 

l.476.000 .. 95.940 6047 Ni~c 

Tire Arpa 121.000 " 7.68~ 689.87 

... t ıı a adam bu izaha-
~~ ~onra sordu: 

Kuru !asulyo 
Pirinç 
Patates 

130.000 " 
33.000 " 
63.000 .. 
40.000 .. 

11 
11.15 
11.30 

Konya Lv, Anı.lrlftl 

" .. .. .. " .. .. " n 
~tıııl:!k ~~er Todor'ıı kıta • 

l\ htıı:ı. 1~1n zenciler lazım. 
r -a rıt:ı.ı nıısınız? 

\ Ilı ıo lta · • 
~>ı- ~tırıh ll'Şarak ua \'e etti: 
~~~o c ~·ok, ücreti neyso 

, •• ~ııet!e ~dar para istiyor 
~ ııl'a1 ~ senevi Ucrct -

Kuru S0\'8. 

Plrinç 
Yulaf 
Siyah ya~lı Mselo 
Kuru !nsulyc 
Kırmızı mercimek 
Arpa ,·oya yulat 

77 .ooo .. 26.050 
500.ooo ,, 40.625 

~ ton 16.500 
l 20.000 kilo 25.!?00 

80 ton 16.800 
820.823 ktlo 

2267.10 
1268.44 
679.22 
412.50 

!!021.25 
60!)3.715 
1237.50 
189\) 
!?2BO 
1646) 
l~OJ) 

8/11/940 11.46 
5/11/940 ıaııo 

ll/ll/940 16 
7/11/940 l1 
7/11/940 lfi 
1uı1119ıo ıG 

8/11/9-ıO 10 

Kayseri 
Gelibolu 
Diyarbakır 

.1.zmlr Lv. Amirliği 
Ankııra Lv. Amirliği 
:lzmlr Bornova 

11 rr 
~- ~~\ ... 
·~ .. p \>C?'(lj • 

~encu . 
Ll.Dylt lcömUrU 
Mnkarna 

600 ton 
73 .. 

170 .. ~ ot '1lnn•k lmk&n-

~ A G l MI NASIL: 
~KURTARDIM 

y Milli Roman 
~i'on· ıs~ ender F. Sertetıı 

~t~ . 

~>~d~ · kim . • 34 .. 
ıı.:" lı~~ e ınan:ıcağmı bil ~y •• Hiçbh şey istftmi;-orum. Sa 
~ ~ "<a. dacu na: •·Haydi benimle falanca yere 
ı4~d· ·~li b· . · Sen sevimli \"e tf" gel! .. demiyorum. Eğer böyle desey 

),,_ ı " lr k ··~ .. eı, ha){ ııa benziyorcunl dim belkı benden şüphe edebiliı-
'ı t~~ııun •kati bana c;Oyle din. Sana. bu:-adan kaç .. Emin biı 
~G ~dır">bu dala\•ereıl işler yere saklan! diyorum. Bu ak-;am 
aı~ ~ı<'h • polisler bura)'3 gelecekler.. Seni 
~ ~<ı~ lllcc)j camiin :ırka tevkif edecekler. B::ımı neden inan· 
· ı ~· ~ti: ıruyorsun? 

l') ~ 1Vo:-ı.-
.._ l·~ ~i~·o '"'11

• Mehmet! 5e" - Dedim yel, Eliıa .. inanmak 
ı~_%ı ,Sa;.a ~111• Sözlerimde y:r için aklnnı 0}11atmalıyım. Senin 
'~ ~ ... ~1 r· dığnu i~n. bugün getisin benim l~lerimi ve ıı1mimt 
't ··dirn ~~ alarak buralara altüst etti. 

e~ ~1 lah a~na ban3 i· - Ziyam yok. Yann öbQrg{1n 
crı n e Para, ne b::- h<'r ~y )'oluna girebilir. Fakat, 

6000 
lGtlS 
1913 

7/111360 16 
15/11/940 11 
llVll/940 15 

Uzunk!iprQ 
Ankara Lv. AınlrUği 

,. .. 

Yakayı ele verirsen, aylarca zin· 
danlarda sürünür, inlersin! 

Elizam0 söyledikleri manasız 
değildi. Yahudi kızı, ~lenmedi se· 
vi}Or, o:ıa ıc<tatdlrl':k gôstermek, o 
nu btiyül: bir tchli~edm korumak 
istıyordu. Fakat. Mehmet o kadar 
§'l~ınnı~. o derece mantık ve mu· 
hakemesinl kaybetmişti ki.. o d:ı
kikada karşısın.1 Ya\'uz bile çıksa 
''- Artık s:ına da inanmıyo· 

rum!,. diye bağıracaktı. 
Yapılacak bir iş \'ardı: Derhal 

Fatih civarından uzakla5Ilıak. 
Eliza Mehmedin zaafından isti" 

tade ederek. mütemadiyen: 
- Seni seyiyorum, ao::lanım! ne 

olur, beraber ~·aşasakl be.., de ken
dime senin gibi bir eş ::ırıyorum. 
dirorclu . 

Mehnlet safiyane bir tavırla fOr 

Clu: 
- Yani benimle cv1enmck mi i~· 

tiyorsun? 
- Belki o da otur. Fakat, şim· 

dilik ben ko!ay ko'.ay evlenemem. 
Kocamla ayrı y:ı51yoru7~ Çok ge~ 
cvlt>nmi~tim .. geçi~emedim. Ayrıla 
cağız. 

:\1ehmet kı&"? bir za."I\an için bu 
teklifi kabu' etmeyi düşündü, az 
kaldı: 

- Peki.. beraber ya,t)·ahm di· 
yecekti. 

Birdenbire kendini top!adı. 
- Ben ınemlekette evliyim .. ~· 

cuktanm da var. Yarın biribirimizi 
daha tok seversek. nasıl a}Tihrız? 

- Biribirimizı seversek. nec!en 
ayrılalım? O 7amaıı birleşiriı. Za 
ten Anadolu karm::ıka .. ışık. Orala 
ra <tidıp ne rn. :aksn .• Mehmetçi 
ğiml 

Eliz.a kendi hesabımı kazanmak 
istedıği Mchmedi ka~ırmağa ç:r 
lışryordu. 

Mehmet, kaşlanru çattt: 
- Bu işi bugün halledemeyiz, 

Eliza! Hele şu fırt1nay1 ~tlatalım. 
Ondan sonr:l. 1· ;. •· • 

Afa#tdıı yıı::ı11 mcvaddm ~rlıkla ekslltmelerf Kırklareli lğnecede 
allkerl a:ıtmıılına komlayonundıı h1Ularmda. yuılı gUn ve sı:ıaUerdo y&pda• 
caktır. Tallplerln bt'lll a:ıattc komisyona. gclmeıorı. '(1318) (1018!) 

Ctnsl 'Miktan Tutan Teminatı iba.Jo &tlnc 
a.atı 

:?5/10/940 9 Plrl.nç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Mercimek 
Kuru cıt 
Saman 
ICuru ot b:ı.!ya 
ÇU\ııll? nrpa 
Odun 
'1dn ma. 
fehii&.Y'e .. 
'I\ız 

KÜru Uzum 
Şc.ker 

Kuru biber 
Kuru oztım. 
Şeker 

Kuru biber 
Şeker 

Sadeya!ı 

Sade yatı 

kilo Ura Kr. 
10.007 8920.SO 
12.1573 2137.41 
16.025 4166.60 
11.721 2t61.Cl 

ısoo.ooo 88Jj()O 

500.000 32M>O 
166.000 12.782 
177.000 17.700 

1.000.000 12.250 
18.~ !Wl2.01 
.67~3 1828.31 

ll.871 sso.ın 

63M 1659.84 
~443 2122.77 

614 2415.60 
&S4 1659.84 
MtS 211S.87 

614 243.60 
8000 31:?0 

ll.7G& 17.6Q4 
ll.7G& 17.69' 

••• 

:Ura 
659 
::21 
626 
370 

57'7:i 
4575 
1918 
26~6 

ısss 

752 
274 
125 
249 
819 

&1 
2t9 
318 
31 

468 
26~ 

~:s 

o 
9 
9 
9.80 
g.30 
t.'5 
1.4.5 
G.45 
~.5{) 

9.60 

lO 
11 
l1 
11 
11 
11 
11 

lLIO 
1' 
lUO 

Ap.ğıdl.\ :)'IWll mcv:ıddm pazarlıkla cksfltmelcrl hlzalnnnda yazılı aUn 
Ye saatlerde troıltto nskcrl satınalma komisyonunda ynpııaeaktır. Tallplerln 
kanuni veslkaltı.rllc belll vnklrerde koml!yona gclmclcrl. (1314) (10159) 

Clnsl .Miktan Tutan T ... nlııatı fhnlc t;tln \"C 

kilo ııra lira .caatl 

Un 1.000.000 .o •• OO'l l.jS() ) 

.rtrinç 100.000 40.000 3000 ) 
Kuru !ıı.sulye 
Gazyağı 

100.000 25.000 1783 ) 
150.000 22.000 ]6:1() ) ~/10/9t0 ııs 

Kuru UzUın 
Kuru fasulye 
lferclmek 
Şehriye 

Peynir 
S:ıdeyağı 

18.000 &.580 .(19 ) 
S6.000 9.000 675 ) 

9.000 l.800 135 ) 
0.000 2.620 lS() ) 

12.000 7.440 5:>8 ) - -.... 
s.3.000 49.500 3'1JE ) 23/10/!HO ıs 

Mıılmm:ı 

Sabun 
ZCytlnyağt 

27.000 6.7:KJ 507 
24 000 9.840 738 
33.000 ıtı.800 U85 

Kuru ııovan 
Patates 
Pirinç 

25.000 
46.000 
33.000 

Tekrar konuşuruz. · . 
- PeldUa. O halde \xı11 gidiyo· 

rum. Birkaç gün sonra nerede bu 
luşahm? 

- Ncrde istersen .. 
Eliza dü~ündü: 
- Beyoğlu taramfa geçmen 

d~Ynı olmaz. Seni Sirkecide şimen· 
difer istas):onunda ~klcme saio 
nunda bekliyeylm. 

- Fena değlt Ne zaman? .. 
- Bugün sah .. cuma günü ak 

şamüstü sa1t beşte. 
- Ah· ben o saatte pansiyon· 

dan rıkamam. Mehml'tçiğim! Er· 
Lr .i günü cıım:ı-'"3İdir .. Benim ta· 
ti! gunüm. O gfın buluşalım. Aynı 
saatte. 

- lyi. 

- Beni aldatmn·ormn.. gel<'· 
c:eksin değil mi? 

- Sen berıi aldatnurorsan, be· 
nim de ~ni ald3tmadıf,rma ~min o· 

1.750 
8.CSO 

12.110 

l" .. 

27G 
oos 25/10/940 16 

Camiin bah~nden arnldıtai. 

Mehmet tereddüt içinde ~ı· 
yordu. 

Acaba hakiki casus, bu kıı mry· 
dr? 

Çfinkil l\lehmet, Cemilin sözitfr 
ne o derece irummıştı ki.. onu."'\ 
casus olduğuna ihtimal veremiror 
du. 

- Ne olurs~ ol:>un, dedi, orta· 
da dönen bir dolap vnr. Hiçbir ıa· 
man bu dolaba dilc:mck istem~ın. 
İhtiyatlı davranm~hy1m. 

O a!~~am. Cemil ile sözleştikleri 
kah\·e~·e gitmedi. Hafızpa~ cadde
Einde misafir bulunduğu e\·de er 
kcnden yemek rh•ip yattı. 

Me.imet yatakta uyuyamıyordu. 
Acaba c~-ıil kahveye baskın 

yaptırmı~ mıydı? Bunu anlamak 
güç bir iş değildi. 

( T>crmm ı•nr) 
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!ki boksör de biribirlerini ter. 

kettiler. 

Zafere kadar .. 1 
1 Spor, macera'aşk romanı 

Yazan SACll TUGRUL OGEl 
• 

St+oi'/ -g(fyoK MÜSABAKA 
Terkettiler diyoruz; çünkü 

bundan evvelki ravnUarda ol
duğu gibi, boksörler de köşele
riİıden şimşek gibi fırlayacak 
kuvvet yoK. Fakat bu ra.vnt. her ik:.:ıinde 

Bundan bir iki ravnt evvel de, ba§langıçtaki gibi bir çekin· 
ringin ortasında çatışınca, ilk ger.lik göze çarpıyor. 

olsun ... 
Ne kaldı zaten şurada? .• 
Oynanandan fazın bir ravnt 

daha ... 

BoksörN~IGönür HABER'iN evi nas-' 
Bır detıve cevap ive nerede vao11malı· 

verıvor ~ 
" • • .. t - Mükeııer bir ev· Hedıyeıerm11ı 
Rakıbım egef' bu sefer 2 - Beş kl~lyo lkl ~;ı,. ura nakit· ,-ere' 

işleri hemen ohınca kuvvetleri. Boş an kolluyorlar .. 
le bir ,birlerine abanmak oluyor- Bekliyorlar ki kat'I netice 
du. . • 1 hemen alınacak vaziyet hasıl 

-==================:::=:;==-= 
Yunus· .~ş~k Paşa 

Ondan sonra günün galibi, 
ringin ortasında zafer tacını 
giyerken, bir milyon liralık bir 
servetle, senede 50,000 lira irıd 
getirecek altın kemeri kazana· 
cak.: 

iyi hazn·lanmış değilse ~ 3 - Cir ld~iye 20 linıhk ı>arıJösii almak lıaktan
1 

b k h d 
kart· ,·ercO 

onu o s ayatın an 4 _ ll•i ıo~ıve ıö er liralık p:ırdösü alr.ıak haJJalll 

ebediyen ıızahlcı~lırırım,, ; kart. • 
5 - Ile.5 kiı:iyo Halıcr'in senelik abonesi· 

~ 6 - Beş kişiye Ha.ber'in alh ayhk abone!"!· • ·eter· 

(Bıış ta.rafı 8 ilncUde) 

rlğ olacağını, ho.klkatin, bir deniz. 
şerlatln de gemi olduğunu \'e ni. 
hayet deiz dalgalanınca gcmi;>i kr 
racah'llll söylüyor· Azrail ve Ceb
railin kendisine • içbir şey yapa· 
mıyacağmı, onlarla adeta alay e. 
dere.it bildiriyor, hacca ehemmiyet 

vermiyor, m!zan ve Srratm olma· 
dığını kail, kUfrUnil imana değiş
tiğini ve ort.odoks mUslümanlıkta 
ranrı'run ilim sıfatını taşıyan din 
iilimlcrini "§eriat oğlanları" diye 
tcz~·ü cd~yor· 

Aylltm am lya ı;;öng-ül knru farLu kanı sünnet 
Aydur ki yok te,\·l:;ı yfmc bu ı:;a, iye amel lnnc1 

* f.: * 
llmü ıımel söıi degUI l'unm; dili söyledigl 
Dil ue bilür dost haberin ben dost ile nice blrem * :;: :;: 

Hem maçın, hem de bu müs· 
takbel manzaranın heyecanı, ü
zer.inde toplanan halk, sonsw. 
bir sabırsızlık içinde ... 

Naran ringin kenarında, bir 
yumruğunu diğer avuciylc · r,nr 
s1kı yakalamış gözlerinden hal 
çekilmemiş yaş;nrl:l Kenı:ıli ta 
kip ediyor. 

Corciyc mey~·m o'rı•:•an bolcMSr 
Nıızlf Gö.ıür 

1
~ 7 - Kaz.ananlardan A'Ori kııl~nlııra muhtelif bedi)-:,....-" 

ı MuSAIAÜLAıl -N&sai. OLAt:AI' f ,,.· 
~ &\•I kazanacak okuyucuyu :ıececok musabakalara 1>14'ıarnS.::~ıııı~ 
~ Japıtacak \"C hazırıanacnk rıtrkac; noktada okuyucuıann ) 

• .ntıyacı \'8r. 
• 1 Müsab~kaya •-:.~lamazdan önce ~ 

rııı"' 
fL'\BEH. yaptırmaya karar verdiği e\·\n. okuyucuıarınııı 11 

JJUha531llası cıımasını ı.stıyor. Bu itibarla: 91 ı&Slııı ı 
..:V\'F.LA: uuımı ukuyucuıarımızın evın n:ısıı ve oercdo yapılıtl~re oııJl'·t 

g~ldlği hakkında fildrlerlnı \'C ..-crtıecek maıo.rııata ı;dS bırıtıl~ı 
dao kabataslak krokiler 'tSteyecck ve tertibat hakJıtO ıııl'oOO 
lerlne yaltıo ltrokllcr esası alınarak veya rtkırıert g reY t~ 
buıundurular:ı.k pıtu1ıar neşrine ~,ıanacak \·e en çol< rışilceeııtı' 
yan pltı.oıo, t.aşasına gcçllmelt Uzcro Caaııyete '~ıtıtl ııı°" 
Evto nerede loşa edllcccğinlle de yine okuyucuıarı 
terek rıklrlerı dıkkate alınacaktır. 0 ı•~ Dinil millet.den gerer ışk eserinden iuyan 

l\Iezhebü din ml seçer kcndüyi yoıı;a sayan 
•:• * * 

DlnUn terkitlcnün kUfilrdiir i~l 

Mümkün olsa da içinden ge 
çenleri etraf ma anlatabilse ... 
i çi eziliyor... Eziliyor... Yarab
bim şu maç hen.en bitse ... Nedir 
Kemalin yüz;.ind~!~i gözündeki 
hal ... Bu r..~ biçim spor.. Hayır, 
hayı~ .• Spor dağil bu .• Vahşet .. 

Naran birden heyecanla bir 
çılguı kopararak doğruluyor: 

-Hi! ... 

Boksör Corci'nin def.isine ceva
bını: 

'\"EN: BUtUn bunıar devam edt>rkcn, 10 Blrtncl teşrin ı9f0 • \.c dlı' 
t'i ııt' 

teşrin 1941 arasında okuyuculurımız araaındai.1. re 8' 
bedlyclcrunızı kazanacak okuyuc:ılarımızı seçmek uı~0,.ııs~I 
blrtblrlndco caz.ip l\c; mUıı:ıbaka terU;ı ed:cektlr. llU ara"'~-' 
lardao birincisine iştirak eden okuyucularımız blı.I \'~ 1(1".;ı 

Bu nice kUfr imandn.n lçcrü ......... 
......... ·I'" 

Dinli millet kodurdı ol benüm ~ön;i4rn al:ln 
Anı :;:ören ld5iye ne ~ön~ül ltalur ne can 
Toynıayanlar bafümJ <linin lmdı dlr b:ıns 
Mc1lıcbii <1iıı mi s:!Çer J..:enclüyi yof,r:ı sayan 

Jşkun sc;hcııgl heni komn:r.1 hiç~ir ncı.nc;c 
N c lslfmııl:ı ne dinde anılmaz küfrU in~ 

Diye ışk yil.rlindcn ibadetlerin" ve r~ka ilim ve nntclin srğmıyaea.. 
terkottiğini, :dinle dUnl~ alışve~l ğmr, farz ve sUnnctten fariğ ola· 
knlmadığmr, ''dinlnl. imanını ter- cağmr ı:ö~lc;>i;>' 
ketti'' diye kmandığmı Q!ldiriyor 

Omc ruun:ı.z gusül hac blcabdor aşıklara 
Aı;tk bundan münezzeh ha.55ulha\1lS içinde 

hlikmilpU veriyor. A.şıklarm dinle, cağnu kcnciiı!lı1e her şeyi unuttur
kayıt \•c şartla mukayyet olrunıya- duğunu söyliyen Yunus 

Zühd ile ~ok istcdük hlç müyesser olmadı 
Terk idUbcn küllisin günıan yağmaya \irdük ... ... . .. .... .... .... 
Zühdü tiı.at usfıii dlıİ ışk haddinden ~cıra darıır 
Nlsbct degüldürür bana hem secde 'il rllkiı kıyam 

Diye eski haliyle oimdlki h:ıllnl irlerlndcn Cal·b1 de yine 
mukayese ediyor· Ayn! ruhi halet. nazire ola.'i bir flirlnde: 
~ 17 nci asır Meiıimi·Ha..TLZavi şn- -· ,.. .. ' .. 

Ol bir ile bir ofau clirnl~ i.teme tol:uı 
Böyle sultanlık bulan J..-ulluk kıfosı dcgül 

Yur.ua'a 

ı. . " 

Demektedir· Burnsı. yani Yu· det şirktir, onların 
nus-'ün, Gavbi'nln ,.e sair bazı so- ça böyledfr· 

telakki&! açık· 

fi.Ieıin crcliklcrl bu makam öyle Dahası var: 
bır m3knmdır ki o makamda ibn-

MC\·Jüna ınoollslııclc saz ile i~ret oldı 
Arif m:ı'nlyc taJclı <;ün blledür ferl~tc 

Diyen Yunus'iln biz, iı;k! kull:ı.n· baliliği :> üzünden itirazlara uğra
dığına eminiz· 1st!ycn safd;f.er, bu mıııtır. O, bütün Bcltta§il<'r gibi 
enrabın nşk ıınrabı, irfan badesi namazr, vuslattan lbnrel, rüküsuz, 
olduğuna in:ınsrnlar, kanaatlerine sücutsuz olarak kabul e>d!yor· lf;te 
hUrmctkfmz. mJsaller: "' 

Yunus, ınmnnındanberl <1ini liu. 
• t : 

Gayndnr her millctden bu bizim mllletimıı.:· 
HJı;bir dinde bulunmaz dinli diy~nellmiz 
Bu dinli diy::nctclc dünya ,-ü i.hJrctdo 
1' ctmlşlJd nıllJetde ayrıc.lur lyitumz 
Zıihlr suya banmadın el ayak dcbrcnmcclln 
na~ SÜt"Üda inmedin kılmur Wtnnıı.: ::: *' :;= • 
~ana Dllm'.1.Z. kdm:ıı.: illycn ben kdunm nıım:ızmıt 
Ktlarıs:ını ı..,ln1:ı.zı5:ı.m ol Hak bllür nh·iızonı 
ll:ık'd:ın artık Jdmsc bilmez knfer rnllselmnn ldmdürUr 
nen kılara.ın n~'llu:ı::ll lfak ıtt'.!;lrirım nlizmıı 

~~ ::ıisa:lerl o: bir lı:ı~:li çoğal· riştiği hakEtaU bile mUhimscmL 
tabıl:rız. Hnttil. )'. unus, IlLlayet e· yor. fşte: 

Jstcr iCIUm ı\11.!ıh'ı lıulılum ise ne oldı 
Ağlnr idüm dünU giln gülclUm ls:ı ne oidı - . 
Alimler ulcmainr mcdl't'scdc huldl!la. 
Ben h:ımbit l~incle buldum ise ne oldı 

Ortodo-:.s nlddclcrc sahip mute1H .ı.ıofilerdcn ı;scyh 1Itadc·nin bilo 
Yunııs:ı: 

Cennet Ck•unct dediklcrl bir c,· · ile birkaç huri 
t t~yeno ''er szn ::ru b:ın:ı seni "er::~t seni 

Dcdiği:ıdcn dola;, !Uraz ettiği· 
ni .. Vnkıfıt" tnn nr.lryonız. Müna
catındnki mü~tehzi cdı:ı ise malum. 
dur. 

Bütün bur.lrmlar. bc.şka Ec ktc~ı 
ve Kız:ılba:jların akide:erinı:cn c
la:ı ve ne sünni, ne ele ~!i mü.-iü· 
11'_!311lrk,tn Y'-rı olmıyan nkidc!cri 
1 unus ta nynen buluyoruz. HJl· 
l~nttc!'l ön.::~ bir ! Ildızm yaratıldı. 
gı, kı:Uar mccl;~ı. o mecliste 
kırklnrm b:ı itine neşter Ç'llrnıp 
krrkmdıın aa kan a;tt:;g·ı·- · uıı:c( 

neler de nC'ICr· 
Sözü bir h::ı.y;i uz..-ıt:.;k, ::.. rt.ık kP

ı;eJim. Yunus .Aşık p:ısa cle~ilc'iir. 
Bcktaııili!:, Hacı B:~tcş tarnfm· 
dan tesis edilmem· tir· Hacı B~k
t.11. Babanrıin, '1'.l"'l bt.'•-t z:.:?:'. 
relerden en kuvv~ Ui!:"nin \'ahdeti· 
n~ temin eden b:r lıf..trr:.Jir· Sal· 
tuk va B:ı•:ık Ba'•alarl :ı hcr~b"r 
bu zı:.t:n r?~ic!~h·i t;J;n!:l.-niy1c 'dl 

zıh ve batmi akideleridir. Tapduk 
13ab:ı cia bunlardıuıdir, Tapduk 
Babanın müridi olan YJUlus da el. 
bette bu zilmrcden olduğu için 
bu zlimrcnln akideleri ile a.kidc-
1 nmiştir· Escrler!nde de bu aJti· 
d~br apnçı:: gürilnmckteGir· Bu 
çok büyük çn!rimizi şu veya bu 
no:,ta!n:ıznrdan değil, olduğ'U gibi 
lcll:H: •: ! tıhUl cd ~n;ek kazan· 
mn rlu:-:.:: (l)· 

Abdülbo/:i Gürpmarlı 

(1) Bu 1"l:lk~l~rnizdc \"rmus:ı ıtit 

Y<':lİ bir ldcllıı:1a buhmn~uor; eleği. 
Uz. ·.ın·::ı·enıiz, :ıne:ı.I> S::dt'tUn 
XüZ::ct'lı1 b:ızı tel:iklriieıl doln·n· 
si!-- fl'-"r'" 1ır!~l t:xzth t'!nhlvet.l:r 
' '"" ....... Z! .. '·i!\ ,." ....... .. •...__rnn·z .. z:-n-tn 
hib"j;-o·rr.ıf\u,,iln ' 'Yunus }~mre • 
h"·r'ı" :ll."Hı l'rerh'li1.~e bul3bllir· 
siniz· 

Gözlerimiz hemen ringe dö 
oU'yor. 

Kem:ılin sarsıldığını görüycr 
ruz .• Şimdi müthiş bir yumruk 
yedi. 

Ayakta bir an durabiliyor .. 
Sonra yere ),kılıyor .. 

Tam Naranın önünde .. Ve yü-
.zükoyun .. 

Hakem Kemalin ba§mdadır .. 
Bir .. İki .. Üçler yine başla_ 

yoİ-... 
Say;ı be~ geldiği zaman Ke

mal başını yerden kaldırarak 
silkeliyor .. 
Gördüğü ilk şey Naranın :;ü-

::Udür. . 
Endi;c ile ·ve yah·arar:ık ken . 

disine b'lkan yaşla dolu iki yeı;.il 
göz!.. 
.Bü~ Penliiini saran bu renk 

·derhal aklını top~rlamasma yar-

; 

dnn eiİ!yor. ~ 
O zaman hakemin sayılan 

beynin1e daha vuzuh peyda e. 
diyor. 

Ve hakemin (yedi .. sekiz) de
diğini iyice duyuyor .. 

Bir gayesi vardır artık.. Her 
ne bahasına olursa olsun der
hal ayağa k:ı.lkmclt C!öğilşme~ .. 

Kemal b-:.ıradan ötesini hatır
lamıyor .. 

(D011amı var) 

GENC 
OÖBtlNMEK 

lST11BNLEBE 

\1 

50 yaşlaı·ında!<i kadın· 
lar, nasıl 35 yaşında 

görüne biliyorlar? 
M!:~~1ur bir cilt mUtchll!!sısı tnra 

fmdnn keşi!, s:ığln"ll ve genç bir cil· 
d!n utıaurlanna müşabih oıarnk genç 
hayvanların .cilt hUceyrelerlnden ke· 
mali itina ile isU;1sal ve cnıoccl ı · ta 
bir edil ı. yeni \'C kıymeUl ce\'her, 
cildin unsuru ola:ı pembe renkte:;! To-
knlon 1.rcml terkibinde me\'cutlur. 
Her nkş:ım ltullıınmı:ı:. uyuduğunuz 

ber daklk:ı esnasıncl:ı clldin.:ı: bu J.;ıy· 

rcetlı C"\'ht>rt mnıııcclcrel' besler \"C 

t~:' sııb:ıb knlktı.;mız<Lı cfldlnlz1n da 
!ıa bcy:ı:z, dııhr. tru:e olduğ'.ınu ı;öre 

cek!lin z. GUndUzlcrl de \Jcyaz (yagmz) 
Tok:ılon kremini kullanınız. Bu basit 
le<l~vt ve ltınıı snyes1nde hlltUn ka 
drolar 10 1~ yoş gcnc;leJcblllr \'e .ş:ı 

yanı huy ret blr cilt ve lene m:ılik o· 
lablllrlcr. 

3 sene evvel rnkıöim boksör 
Joro! tnra.fmd~n umı.fındıın 8 
ravntluk bir mnç için defi cdiL 
elim, bu maçı kabul cilip kcndisi
le kar§ılaşınıstım· Beş ravnt kadar 
çetin bir döğUşt.en sonra iki kere 
nakdavn ve beşinci rnvndun b!t • 
mcsine sekiz s:ı.niye kala nakavt 
olarak sol kaşı tamamen yarılmış 
kan içinde ve iki dişini kaybetmiş 
bir Ynziyettc kend:Sini rnnğlüp ct
m.iştinı· 

Suvanyör ,.c mcnecerlnin ringtc 
göstermiş olduklan yardnn s:ıyc
sinde birkaç dakika sonra baygın_ 
iı~mı gidererek kendisine gelen 
rnkitv.nıi yine ringte yüzlerce se
yirci arasında beni Uç ay sonra 
re,-anş için defi etmişti. 

Fakat değil Uç ay, Uç sene gibi 
geçen uzun bir zaman zarfında hiç 
sesi sedası çıkmıy:ın rak.:blm Jor· 
ci'nin artık beni unuttuğunu zan. 
ned~rek cidden milteessir olmuş
tum. Fakat bu kere ~ine 8 ravnt. 
hk bir reıvaiiıs 1<:tn Mm dc!!i ~cllşı
nc ~ok memnun o!dum,.:_çün~~ b~· 
.til unutmıyarak tekrar 11atırlamış 
oluyor. Kend!sile karşıla.5J11aya 
derhal hazırım. Fııkat şunu da 
kendisine söylemek isterim ki bay 
boksör Jorcl eğer i)i bir şekilde 
muntazaman idman ve antrenman. 
larma dc,·am etmemiş de şöylc

lline bir hazırlıkla tekrar benimle 
kar§ılaşmağı göze aldıysa şunu f.. 
yi bilmelidir lci, bu s eferki kat'§l -
Iaşışmuz belki onu boks snluı.sm· 
dan uzaklaştıracağı gibi lJoks spo 
nınun ba.hsolunduğu yerden de ka
çıracaktır. Ben nrzu ettiği ringto 
karşıla§ıiı..'lğa hazrrtru· Yalnız maç 
gününün hemen lfararlaştırılması 
için meneccrim bay Tıihfr Vuru -
cuya menejerinin bildirilmesini 
sabırsızlıkla beklemekteyim. 

Bolısör Naı.tr Gönür 

/lal yada: 

Milano 4' 
Napoli O 
Uzun bir te:ıhhurdtın s<1nra !taı

yada futbol milsab:ıkalnrına bnı;· 
lanmıştır. İlk m:ıç bU)ıi.ik b~ se
yirci kitlesi k:ırşısmda. Miliuıo Uo 
Napoli taknnln.rı arasında oynnn
m.ıştır· Güzel bir oyun tutturan 
Mil.inolular büyilk bir 63}, farki!o 
maçı 4.0 kn.::a,nmı§l3rdır· 

ı· .. ::=:-·····-.. -::::s::: .............. =. H-· ········-.. . ........ _._ H 
1 Göz Hekimi :: 
fi ~ 
H Dr. Mu:-a.t R. Aydın i 
ÜBeyoğlu . f'amuıkkapı, imam Ü 
pıokak No: 2. Tel: 41553F. 
üMt:ayene vt her türlü gö1 i 
ı: . .. Hamelıyatı fılııtra •çın pl\nıııı:L.. !! 
H ~ ı: 
:r.==:ı::=:mc====·::n:-.:r.:ua 

iP'"~~~ 
22.10.940 Salı 

12.~: MUz!k: MubtdlC ' §arkrlar 
(Pi.) 12.50: Ajans ba!ıcrlcrl. 18.0S: 
MUZ1k~ Muhtelit çnrkılar proS'T"ammın 
de\·:ımı, 13.20/ 14.00: Müzik: l{Rnşık 
program {I'l. ) 18.00: Program ''e 
memleket 93a~ ayan. 18.08: ~IUzlk. 

Cazb:ınd ı Pi.) lS.30: Kon11~mll (Çift· 
çinin saaUl, 18.46: MUzlk: (Çiftçinin 

kapalı ve kenct\lerı tarafrndna ınUbUrlenml~ birer 0ııSSI 
ldaretıanemıze teslim ed?ceklcr ve mukablll:ıde oıre;ııoıJ!' ' 
aıacal<lardır. Bir okuyucı ille mUsabakaya bangt ııı•" 

tştırak etmişse ikincisine \O Uc;Unctıstlre cte aynı ıı~eıi ).,!> 
iştirak edccelülr ve 11ra oumaraslyle isimleri \'C adres 

bir uefter tutulacaktır. edf".J 
Her mUsabakanm nihRyetlnde, okuyucuıann bize te''dl 13~ 
ıerı kapalı ve mUhUrlU zarnar Altıncı ~oter caUP 011~ 
te~llm edUeccktlr. Bu surette h-er o~tuyucunuıı aynı 0JJ'toıJI 
taşıyan Uç zarfı bUlunacaktır. Anrak Uç mtl5SbB1'

9 ~ ol 0 
erdlt1 aırada - kl. bu za m:ın ıc;lnde ev de yapııınııı ııel' jll ti. 
olacak - Altıncı Noterin kontrolü nlhncb açıtıtes"~ 9 rfftl 
ubıkm Uç mUsabakayı da doğru halledlp etıuedlklC li 1,,.ıı ıı'
lacaktır. F.\in kur'asma dahU ol:ı:Jllruck için rnus:ıl>~ )-ti JO 
m~bakanım doğrn bl\lletmı, bulunmnl:ın 03rttır· ~1ı:ıııf -1' 
nU lıalleden biç kim~ çıkın:ımı,ıın - ki mUıab:Jl<lll:ıı1" 
lay olacağı lçiD bu tmkll.nsızdrr - ıror·a ııdslnf ırJ 
arasında çeklleccktlr. (Pi 
şayet balledeo yalnız blr klol mı ev do:rudan d.:ı:ru:ıı 
şartlarla ona brrakılncak, birden !azlay~.ı. hC<liYeıcr 

•• ~r }Wt'lruna! h-ur'a. ile tevzi edilecektir • fJ 
BABEB-KUFONLAB!NI TOPLAl'j 

lBMAL ETMEYiNıZ t1rd1~ 
MUsabıkıarm her mllaabak& b!UşiDde zatnannı ~ ııır1 ; 
sırada mı.n edilecek tarUıter arasındaki kuponıarfıl1 reli ~ ~ 
göndermeleri mecburlyettnde bu1unduklannı ~eoıaııı'll 
den ooa göre tlareket etmelerltıl, gnıctelcrtnl mu:ıt 
maıarını tekrar hatırlatmayı faydalı buluyoruz. ,, 

Şimdi Haber oka1ucalarındaa bit 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIOIR ? 
EV HAKKINDA MALUMAT:. 

1 - lki oda: Yatak \'e oturma. 
2 - Hol: Aym zamanda yemek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo . Abdestha~ bir arada. 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sığınak halinde ki:er 

LDTFJ = ;;::=~~zı . oöND•~ 
1<ad•r: _;I 

Bu buımstakl cevuplar?Ol%ı '!5 Bllinclte§rlD ıom tarU1tııe t1fl'1I" , 
Ankanı l'Sdde..'ilnde \'akıt 3~rdıında Hn~·r pzetcııl bl\l.U" ' 

memurluitJ. . ~ ' 
Adresine göndermenizi \•eya ı:etırmcn!zl rica ederız. h 
CO\'ap için bh; tıl: formaliteye \"O l:uponll lhtty:ıç yo~~ 

,\;.Q'V'Ş t;V'VO'V , '7t "C~~ 

4' o 

, Şekc.rln ~ iııllnU ıığart:ın hiç ,upb~iı bUyUI< 

Tirk Şekeroısı Bacı ae11ır~1 
Ali MUHiDD•:; 
HACI BEKi~ 

Tlcarettıane~erı 
D.:lhçckııpı, Beyoı:ıu, K:ıraköy. Ka~öy 1 ff.~ 

u.,., ..... , ••• ":.'.'..:~,~~.~'.'" -"-~ Siparişleri, 

sa.ııU. 19.00: MUzlk: 19.30: Memleket 
ısaat B)'Bn \'C ajans haberleri, J0.45: 
MUzlk: Faınl heyeti. 20.115: Radyo ga. 
::etesl. 2Ô.45: MUzlk: Saz eserleri 
Muhtelit c:ırıuınr \ "C t11rkUler, 21.30 · 
Konu,ma, 21.4l5: Mllzlk, 22.30: Mem 
leket saat ayan, Ajans babcrlorl. 
22.45: MUztk: Iındyo salon <ırkestr.ısı 
programının <le\·:ı.mı, 23.00: MU7.lk: 
(Dans mUzlğl) (Pl. ı ::!3.25/ 23.30: Yo.· 
rınkl program ve "keı;ın.nıı:ı. 

Şehir T iyatroS" 
Bu akşam 20,30 da ndll 

TcpcJ>t!şı Drsnt ktSIL- ~ 
Otello di 111fl" '.I 

Şehir Tiyatrosu ı-;oın~st•d ~ 
umumi lstd< U::ftrınc . 

Bu aı.şaıt: ~1< eflltl· 
ScbabatUnln iki bU) 

KE
RElI • ASI>l ~ııl 

1 - • ıtıOl?' 
M zik11 bUyük tınrlC 

U u sıU 
., E~II" /\' ..A• ,. - ı•r.ı•• PO~""' 

:Milli operet ( 4 ) 
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