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~Qdi seletiH 
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'&VA BAKİMi'YETİ 
lif Q"TEBEYE . 
81ÇDİBTEN SONRA 
Yazan : HASAN KUMÇAYI 

Menfur ·bir 
teşebbüs • m 

Kahraman askerlerimize hediye edilecek 
eşyanın yapılacağı 

Yla çileleri lzerlade 
ız ç~~ıı blrkao glin m ,·el ı.·ran. 
~ llettne hitap l'ttiği söı.ler a. 
194

1 
dil lngtliı ha\ a orılusıınun 

ı~~ &ertesinde hanlara. haldm o. 
l'd.ı.':1' e.n kat'i bir ifade ile sö3. 
hııı U~ün 19\0 ),lmın onuncu B. 
fiıOııra bitınnl'k üzere.)iı: bir harta 
""Ilı 0 ? blrinri a~ a glrer<'ğtz. lhı 
'tıı~t ı r 1<t <laha buı:,iinclr·n 19H 

Bulgar kral \'O t.rallte,ııl 
,· lbtlllAr ve saklama başladl 

il nın e~lğlnd<'yiz· 
t~ itibarla Jnı:fllz Rıı.;,·eldlinin ' 
"'tını •ı nıllletinr, dola) ''"İ) le kf"ndl 
lttii!ıJ f'kf"tin" kar~ı 'erdi~i teminat 
~ltıı llldfr. Zira bu~iin drnizlt•rc h:i. 
"':lan lnglltt'rl'nin ) arın lın.' a. 
ııı.,. a. hildm bir hale ~elcrrği 7.n. 
\~ t. "1ık çok uzaklıır<ln dt•iildir 

OQ h" ""ttı •kimly<'t hlr kere ı:l'lir<;e, 
''ftı l>a harbi t~muunPn '<'ni hlr 
~-\ ·~·a girrct"kflr. l>ıılıa. slnıc1idcn 
~~~taarruzları ile Alnınnyonm 
''lt h""-frıu, lınttiı. bir dere<'cyo ka. 
lıı~ıı;, aı~'8~ ı t<'fıdlt Pfmt>kfc olan 
l'llr-ab ha, a ordusu pt•k c;ok ""~ lcr 

Ço llir. 
lel'I ~I lnglltercoin ha\ a J,un·ct. 
httı~ kmunıfon \ lmnn3a)n nis. 

!;eri olduitıımı ''" l'\ \ l'l ıu:ık 
~ 4 iin<'Üd<') 

'f unanistan 
~rnavutluk 
tıud u.d unda ki 

köprülen 

Berhava 
~t~,ş değildir 
-ıh ver taarruz ederse 
ı.ııntere Yunan 
lGaıarmı işgal 

edecek 
'l'~1ıdra, 2J (A.A.) - Deyi~ 

h11e:.a.r gazetesinin Atinadakı 

1 
1 nıulıabiri yazıyoı : 

lığı taıyan kaynaklanndan ~ık. 
g,ıe tanneanen ve Amerikadan 
/\.~ haberler Yunnnistanın 
tUıe _v·utıuk hududundaki köp. 
trı~k;ı ~rhavn etliğini bildir-

i ~\( ~~ı:- ı - d -ı·d · taıl' ucr er dogru eg ı ır. 
tırı 

0
an, Arnavut \'e Bulgarla. 

\~tic~ aydır devam eden telaş 
\·un~ faalıycti ve tehditleri. 
rn,,ın1~ <-'~karı umumiyesindc 
'llkuı:- f'tın bUtünlüğüne karşı 
"etnet Ubcak tna.rruzlara. muka. 
<lf·ğışr kararından hiç bir ~y 
leket 1rnıell'liştır. Bütün mem· 
bıktır gen('ral M~aksasla muta. 

1 Mihv . ~ 
at~ikt t'tın Yunanistana yaptıgı 
\'tınarı·~n bahseden ve mihver 
d,. ln 1"'tanı işgal ettiği takdrr. 
tırı 1 gllııletin de Yunan adala· 
~;ı;nı edeceklerini ve bu a • 
illan~· Ronıanyanın .bombardı.. 
ter tı ılrneşi için mükemmel bi· 
t~n b~r Olduğunu tebarüz etti. 
'ıi<>Jt iyı krnı.:.kalc, Yunanistanda 

Hitler 
.Franko 

ile 
. ' 
ispa nya 
F ra n sa 

hudud und a . 
gOrUstü 

MllAkatta Almaa 
aa,1111mandanı ııe 
erkAnı harbiye 

reisi de balanda 
Madrld, 2ı CA·A·l - General 

Jo'ranko dlin H!tlerlP. iki saat r.ilren 
bir mülakatta bulunmmıtur· MülL 
kat Fran.c;a • lspanre hududunda 
'bir trende cereyan etmış +e F't>n 
i?Jbbrntrop iln tapl\nV'I!. ltarld~ 1ia... 
ıırı Serranl'l ~mıl4r hazır bıı1ua.. 

n1uşlardır· 
Mare.ca\ l\a) tel !le Mare§al Bl"B.'1. 

ı;;iş'm Hitl<'rC' refaknt ettikleri öğ. 
renilm i<ıtir· 

lkınci bır m\iliı.kattan onra teb. 
liğ neşrcdilmC'!Iİ bf'klenh or 

Gt~~T.\ PO ŞEriNIN' . Jo;YAHı\Tt 
l'ladrlrl. 23 ( f\ . . ) - tspanyol 

emnirct umum mildilrü Kont ' Ma. 
~-aldcı, B· Himmler'in şerefine di'n 
akşam bir ziyafet vPrmiı, ve ziy~ 
fet sonunda hornrctll ııutııklar tea. 
ti cdilmistir. 

Madriıl, :!~ ( ı\ ·A·) - D· N. B. 
nj-:ıııcmm hususi muhabir bildiri. 
yor: 

Alman polisi s;('fi Himmler mal 
~"eUylr birlikte bu sabah ta~~ı:ıre 
ilP Barsclona .harckC't e mifjtir· 

Ameıika 

Vişiden 

vaziyetin 
tasrih ini 

istedi 

T aymiae göre 

Bulgarlar 
sergüzeşt 

taraftarı değil 
. .. 

Bulgar kralını zıyaret 
·eden Alman 
şahsiyetleri 

Sor~·· 28 (A.A.) - D.N.n . 
Alman maarif nuın Rmıt ~1 

gtın Bulga:rlatanda kaldıktan sonra. 
dUn Sofyadan bareket etıni3tir. tataa• 
yon4a kendialnl t('3y\ edenler ara.em· 
da ba§'·ekıl pro!eaör Filof, hemen 
bUtUn Bulgar eUkCımeU erkAnı, kral 
mlimeSl!lllcrl, Alman elçiliği yUkaek 
memurları, ltaıyan. Japon ve Macar 
elçiliklerl ve Slo,.·akya mael,.batf1)za· 
n bulunmaktaydı. , 

'l'A l 'Mt StN MAKALZ81 

londra. 23 ( A.A.) - Tay:mis 
gazetesinin Sofyadaki muhabiri 
~·aııyor: . 

Rul;rnr k.r.tlı bir k~ç im evvel 
, (Dwa.mı 4 ünMide) 

· lspu1a11 elde 
etmeli için 

Mihver 
Fransız Fas ın ın 

bir k1sm ın ı 

ispanyaya 
• 

verıyor 

· Maref81 Petea 
tekUDerl reddetmlı 

Londra 2-l (A·A·> - Hitler. Ll. 
val mülfıkatma dair bu ı;aba.h mil. 
him. bir tebliğ ncşrodUeceği . dün 
akşam Bcrliııden bildfrilmiştir· 
M..\'XtDAR BiR MOI~AKAT DAHA 

\ 'ltf,I :u (,\.,,.,) - Lava! J-IUerle 
göril§tükten ~nra buraya dönmil§ ve 
ırı&l'qal Peteni ~ya.ret etmt~tir. La\-&l 
tekrar Parlııe hareket etmezden ön · 
ce İılpanya tlçislle görU§mil,tUr. 

~ELER TEKLq,1 Jmtı.Mt"' 
Ziirih, 23 ( A·A·) - . Volluı~cht 

gnzct~sine B~rnden bildiıildiğine 
göre mihver devletleri Vi!'li hilkiı• 

(~·amı · • tinoilde ) 

Mııır üzerine I .l\.ttn atf;ılanmıştır. 
~hnıtd~ iyi malfımat alan Ya;,in,on ,.24 .(.\ ·A·) - Stcfanl it 1 
"~r bu e~!1 fıkrinc "'Öre. mih. ajansından: . .. • a yan 
~ltnaktbolgede. bir kı~ harbine .Amerika hükiımr>ü, Vış! huku. • 

t eld an 1ıyadc ı,imdiyc ka • metinden . ~vıı.ıpa il~tilafı 'ka~TStn. taarruzu yakın 
\>ı~e Cd c ettiği kaznnclıın tak. da vazlyct1 ne oldugunu tRsrih et • • 

~ktir . . mc~inl ist(!miı.lir · i görülüyor 
lliiyük mu··sabakamız 1 

ı....., ! İngilizler çölde yeralb 
~lll'ak · istihkamlan yaptılar 

~~.......!!~~"''~~~~~=~!, ,~!?.~~!1,!, 1 l,ondro. ~3 (A.A.) - Röyter 
~, l'alntz. liu t.nrlhten aonrıı gcçoıl, günlerin kupoolım tı;iu • ııı·p·ı ajansının garp çöliindeki lngiliz 

' O.: rııı ... ıını ödemr..k mlll'borfyettndc kalınmı1~ J ordusu neminde buh.mıın hususi 
J muhabiri yazJyor: 

Ticaret ve Sc{nagi Odasının kararı .. : ~ 
Çileler ızerlne aietrnt ve gramıadaa bqlla clu ve ~tıf 

fiyatı ile dller maımaatua yazıımııı mecbarldb' 
Bir taraftan 'kı.s me\-siminin b~. 

lamı olması, diğer taraftan halkin 
hudutlan bekleyen kahraman as. 
kerlerimize kışlık yil.n fanila, eldi. 
:\'tıl vesaire örmek hazırlığına. "'.gi. 
ri§mesi ötcdenberi her fırsattan is. 
tif&de~i kaçımuyan bazı vatan~. 
lart harekete geçirmi15 ve bunlar 
yeni bir ihtikara başla.m~la:rdrr. Bu 
:menfur ell<'r, yün çilelerini plya.. 
sedan kaldmna'k, bu suretle sun'l 
bir darlık yarat.atak fi3-atlart yük. 
seltmek tcı::cbbü!lüne girişmişlerdir· 
:Fıik2t bu fena hareket alika~ar 

;makamların gözlerinden kaçma~. 
:halkın bu vesile ile de muhtekirlC'r 
tarafından Rldaulmasma imkAn 
vermf'mek ir,in yeni tedbirt11r. alm. 
mı~t ır. 

btanbul ticaret ,.e ııa.nayi odası. 
haiz olduğu sa18.Myctlere istinad€ln 
ge~.en serie l:ı1tanbulcla ~atılaca'lc 

y\in dİelerinin metraj ve gramajı. 
Dl tayin ve tesbit etmişti. Bu · su. 
retle yün ipliklerin kontrolUrtU O. 
Zllrine alan ticaret O<iımnın, yeni 
vıµiyeU karşılamak için çilelerin 

Bevoğlunda garıp 
bir hırsıziık ·hadisesi ) 

Bir . htrsız girdiği · evde ev " sahibinin 
kar.ıoıası il\Qlda ~ kll1h l 

Bir aralık karyolt1J1ı gıcırdayan ev •ahibine: "Gü
rültü ytıpma!,, diye bağu-ınca yakayı ele verdi 

' 
Evvelki g~ Beyoğlunda. ga· 1 evvelki geee sarhoş bir halde 

rip bi,. hırsızlık ,•akası o\mu~ RB.§idin evine gitıni6 ,.e doğruca 
ve hadise polıse intıkal etmeden ~;atak odwa geçmiş, fakat 
kapanmıştır. tam bu d - d b. ·· 
Ağahamnmıtlda Kuruçeşme -:-,,. sıra n. aşagı a ır gu. 

sokağmda. Obc:n apartmanının rj.iltü duyunca karyolasın~n. al
ikinci katında Raşit isimli biri tına saklanarak ev sahıbınin 
oturmaktadır. • gelmesini ·beklemiye ~lamı§-

Raşidin her gece eYine geç tır. F akat hrrstz sarhOf' olduğu 
vakıt geldiğini bilen bir hırsız (De, .. mj 4 ünl'Ude) 

üzerinde ipliklerin mı.ıayyen mat. 
raj ve gramajıru .gösteren -etiketi~. 
re yeni nıalümat ilavesııu mecburi 
kılması münasip görülmüır.Ulr. HaL 
kın aldanmamasını, ihtikA.ra mf;'l'. 
dan verilmemeıııi için kontrolü Jı:o. 

lıı.yl~tıra<"ak olan bu yen! e"81a.. 
ra, göre. yUn ipliği satanlar dl• .. 
!erin iizerine içindeki ipliğtiı u.zn. 
hığu Ye ıı.~rlığmdan maada. cinsini. 
istanbulda cari olan 11a~ fiyat1 ile 
diğer bazı maliıroatı da yazmaya 
mrcbur 1utulmuşlardrr· 

Kilyosta bir 
motor battı 

5 kişi 
· boğüldu 
Dün ~ Boğaz:. dı.oı:ıd&. tolt 1'ecl 

bir deniz kazam olmuJ, l'i kiti botul· 
muetur Bu tect tildlaen\n tafııtlla 
lfUdur: 

• DUn ıeee saat 21 raddelerinde KD· 
yos önlerinde babk tutmata çanpa 
Sürmeneli KemaletUnin balıkçı kl.Jı• 
ğı, birdenbire ı;ıktn fJrtT,ll8.ya tutul· 
muş, lçlndekl tayfalar, fırt.ınalıul f1d 
dctlne ehemmiyet vermiyerek a'Vlan· 

, mağa devam etml~lerdlr. 

Y.'akat. sert hava gittikçe tıl urt• 
mı~. ve biraz sonra Kem&lettııiln ba· 
Iıkçr kayı~ı· kayadan kayaya çarp. 

rak batmnq!tr •. Neticede kayikta bu• 

Bu doktora yapdan garip bir teklif ~~:; a~~~S:e ~tile~ 
mtş.tır. Kaybolanlal"Jtl lııimleri fUD)&ı"-

" ya karini 1 aJ rrsı n,. d~;urmenelı AaJa.n oğl~ , Sül~ 
Balaban, sıırmeneli Şükrü oJlu Temel 

Ya h U ~ b
. an a GUmUş oğlu. SUrmeneli Mehzut .A.1J 

ot tu HUseyUı Bıyık, SUrıneneıt JD!ı· 

met o:ıu Dunnm Bal ve gene SOrm• 
· • · ı • !l• ll ömer otlu Yuiuf. 

500 11• ra 1 ve' r ,· rs ,· n '· 1 Euolıı.rdaır''smeyman ·Bala~ Hu· 7' 

1

. ~'!~"İn Bıyık ' ve Yuaufuıı ~tlerf bu· 
• ıu~mo§tı.ir. Tkbldkata devam edll· 

Hid4etle m'uayenehaneyedal•n bir koca bunu l<a- I mekted~r. , . · 

·bul etmezse, doktoru öldürecekmiş 
( \'&Zt!Q 4 uni'iutc l ÇeJrmeiede 

------.-----.------~· >. Feci bir ·kamyon 
kazası oldu 

Kamyon hendeğe 
yu~arlandı 3 amele aiır 

yaralandı 

Su • bah Küçü.kçekmece Ue Bü.yll.lc 
çekmece a.raamda.ki Banunldere clva· 
rmda tecl \;ıfr kamyon lcazuı oımu~. 

Uç kişi &ttr ıuırette yaralanmıştn-. 
2506 numara.ıı ı.amyon toför lama· 

llln ldaresinde ve içinde altı •mel~ 
bulunduğu balde btanbllla doertı C't· 
Urken tıir virajda blrdenblre kaYJllll 
ve tcpetaplak b!r bendegtn içine ru· 
varlanmtJtır. 

t\f ii~ b NOTER BUZUBIJNDA 
lli11g~·ı 0halarımızrn hal şekilleri Noter Galip. 
~~l et~~ teslim edilecek ve kur' aya iştirak için 
tıe h ,ış olanlar onun nzareti altında yapılacak 
Üi11g:~,~ um umi bir yerde gene Noter Galip 

un hırz.urile vapı/acak'tır . 
Talıllltı 5 net saylamızda 

• cepheyi ziyaret ettikten son. 

i 
ra garp cö1Undeki İngiliz müga
faa tertibatının dikkate değer 
bir §ekilde tak\1ye edildiği inli· 
bamt taşıyorum. Halihazırda 1 
askeri faaliyet büyük değildir 

1 
ve bilha~a küçUk müsademeler 
\.'Cl ileri hallarda bulunan zırhlı / 

·. 
r • 

Kaza tonunda kamyonda bulunan a· 
meleden ~çil ağır surette yanalıuı~. 
tıemen bir otomob!lle Cerrahpqa 
tıa.st.a.neııine kaldmlmtşt.tr. Y&nlılar· 

dan birinin bayatı tehlikede ıfiriU· 

mekted!r. 
...oför tamail Balnrkoy jandarması 

tara!mdaJı yakalaııınt , . tahkikata 
b:ıfla.nm.,ırr. ( ))~"'"'"' 1 iin~iıl~) 

• 



67 Yazan : J(adiccan- :J<af,lı, 
- Blllyorum ki böyle bir hare

ket s:uı.a ho~ gelmez; lakin mem. 
Joketin \'e mllletin kurtutuııu tçln 
her ne l&znn olunıa yapmak bor
eumu%dur. 

- Öyledir· 
- O halde? ... 
1mam Şam:ilin pllnı pek bulttl: 

Hacı Murat, bir dargınlık yUzUn
den Ruslar tarafına geçmiş görU
necek; düııman eline geçen Ulke
Jcrde yerlllerden bir ordu kuracak 
Rwı s:ıflarmda harbcdecekıni!I gibi 
her tfirlü hazırlığını yaptıktan 

sonra ~wn imam Şamil tarafı· 
na dönecekti· 
Hacı Munıt dQ§UnUyordu; acaba 

b'Unda muvaffak olacak mıydı? 

lbW bJr adam değildi, herke8e 
kargı pek açık kalpli da"ranırdı; 
makeat ve fikirlerini hemen he • 
men hlç gWlyemezdl; bu kara.k
terdt blr adam bUyUk b!r entrl -
b1! nasıl çcrirebilirdit 

Mademki memleketin ve mille -
Ua kurtulUfU için herhalde bunu 
~ llzmıdı; yapaeoktJ. 

- Peki imam-
- Etrafmmda.kilere, aramızda 

pU bir anlıpmamazhk çıkmlf gt· 
be s&tennek liznn; bunun için de 
Wr care düetıncJ&m. 
' - Ne lfbt? 

- Ziyafetten sonra ben iht1-
~ yerlml oğlum G&Jd 
Malıom&ta btrakmak tatedlğiml 

M>yUyeceğim, sen bun8 itiraz cde
eelmln; diyeceksin Jti ... 

Çabuk uyuflular· 
lmam Şamillıı gözleriıUn içinde 

W.ytt fakat gtzll b!r Umlt serili• 
)'Ol'du. UJdn Hacı Murat durgun. 
du; adetl omuzlamıa Od dağ ytlk
lenmlştJ; en korkulu ve aorlu a· 
kmlara gireceği zamanlarda bile 
bu çeşit mkmtmm, ha.ttA farkma 

varmanuttı· feln &o JUst1nll bllm.1-
yenler 8fm&den onun İmam Şa • 
ınllie baş"oaşa fena bir mtına.bışı 
paptığma htlkllm veriyorlardı· Bu 
ela maknda gidm ilk achmJarm 
munf!akiyeti demekti· 

1ınaın §amil bıı etJter de rıb'a· 
fett. hem et, hem bal bamlat. 
ımttı; bet senedeııberf Bacı M~ 
az,. tenlddfne gok ehemmJyet ver 
iDii gtSrOııdil~ halde bu yıl nlı>üı 
pzıe israfa sapırordu. Bunun ce
hbmı bira& eom& ODUll eğamdan 

Nddarı 
1 - 8ca )'il da wrtmli 111dır; ga. 
,...., dtpoluda bidrti; darlık 
-Jarasda dv, botluk zamanla· 
emda bol da"n'BmllÜ sU.nnettfr; 
Bam Yarat bunu elbet ~ğrenmla-

• lir- HWdlmler, umana ye vazı • 
,.uere sere 'delilf.r; d~yen 
I* py Allabm varlJfı ve birliği· 
!lr; ODIU1, kullarma bağı§ladığı 
ldmetlerdcıı faydalanmak o nimet. 
lere kup t;llkran borcunu ver • 
=et rıöldlr; bir bUyliğümilzün.mi• 
eatiri olduğumuz zaman biı.c )-a. 

pdan lkmıılardarı el ~kmck doğ-
nı olmaz!- • 

Mollalar, naipler ve mUrltıer bu 
sözleri d.lkkailo 4blledller; sonra 
JÇ]erinden bir kmnu biıibirlcrine 
b.nrak kua ısözleı- ve hareket • 

lerıo tasdik ettiler. Hacı MuratQ 
h!.sleı?.ni gizlemek i~ btltiln kuv
vt:tlnl harcadığı halde VUzUnün 
hafifçe ku:armasmn. kaşlarmın 

yakl~masınn mani olamamıştı; 

bunun için de başını öniln!l eğmiı,ı, 
belindeki inco kemerin güırtil~ 1§

lemell tokasını sıkıyordu. 

Yemekte hoca Cemaleddin ve 
lmam Şamilin yakmlnrı hep Gazl 
Mahomattan bahsettiler· Ta.bnaa • 
ran seferinde D~rcele daE:'mda 
Ruslarla; yapılan çatpıı;mada dağ • 
lılar çekJlmeğe mecbur olunca 
Gazi MAho'mn.tm altı kl~iy!c yüz 
miell dlişmana knl'fl koyarak ri • 
cati kolaylaıstırmruıı hatırlandı· 

Hattl bir anılık Gazi Mıı.tıomat'm 
kaynata.sl Danyttl bey de Söze .ka.
~tI: 

- Ölüm veya a~nlık da Alla
bm emridir; başnnttdan eksllı: o1· 
mum ama, eğer trnam Şamilden 
mahrum kalmınk yeri btlsbUtlln 
I:~ kalmryacakttr-

tmam Şamil dir1'eğini dizine da
yadı: son zamanlarda. hemen he • 
men hiç siyah teli kalm.ıyan u.ıun 
sakalını aıvazladı; omuzları da iyi.. 
ce çökınüıs görllnüyordu· Etrafta· 
kDer Danyal bey!n &ijderini taa • 
dilt edince bqm.ı kaldırdı: 

- Ben de m.e bunu söyleuıelı 
için hazırlammı§t:ım; artık fhtlyat
lachm; kendimi pek yorgun bulu
yonım; ~urad& ne kadar l>mr1lm 
Uldı ki-· y~ ol!am bile mn
riUerlme oturduğum köşeden e • 
mfrler venııek gUcUıne gider. 1m.am 
o,anlann her Y.am&n cenuıa.ttıı 6-
ııilnde bulunmalan gerektir· 

Ortalıkta dıa yoktu; Gut )ı[a • 

bomat daha dDc oturu~'Ol'du: Dan
ı--..ı befle hoca Cemaleddinln ve 
naiplerden bir mmmm yüzlerinde 
hayret d.eftil 8~ olrumak m1bn· 
k1lnc!U. Haa Murat.ea cOmut a&pb 
kamçmmı çtmıemnfn ynmaoak kon

cu aruuı.dan çıbn:ıu~, bfi.kUp da
ruyOt"; e.yaklr;.rmm ucuna bakıyor
du. 

Şamil devanı ediyordu: 
- Eğer imamlar önde g!tJner 

lerse Mllarda. dilY.en olmau; co • 
ml8t1n im.ant ~amtabUlr. Önde 
gitmek fçfnse her eyc!en evvel ce. 
saret, ge.nçllk ve kuvvet lb.ımd!!\ 

Bende bunlardan bfrin.cislııln hl 
bir zaman elaıllmedlğfni cUmlenta 
bil1ndnJs: lAkin ötekilerden pc mıı 

kaldtimı nuı1 fnkir edebilirim! 

İmam 3aınn f!Ualmt yenlden 8r· 
vuladı: 

- Blr gUn aMmn 6JdüğUm za.· 
manyerlııı.kint..n~çcceğinita• 

yhı fçlıı ufütefek de olia. müna. 
k~a çıkabilir; buna meydan ver
mek doğru olma:ı:; tedbir nlmalI • 
drr; bunun için de hıleflmm tın

dJden ta;inln?. düşündüm· Buna ne 
dersin Cemaleddin ? ... 

( Douamı ıvar) 

-----··-·-----·! 
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Kadirean Kaflı'nnı gazet:cnıh için 
hazırladığı bu nü&illlz korsanlık 
ve kahnımaıılık tefıikaiınr bu 
Utunlıtrdn. oku)aca.k mn:l 

ww•wwwea wu:w.-nı•n•H•• .. ...-.....,.....,ıııttt~ 

Umumi kaidenin bir istisnası 
G .unu, yDz kuru lukl r ı -. abattan on ra foda' ülden çeli1

• 

lcccı,. Sebf!p'." Zira ''ah :ı,. ufaklık sekllnclc r,ı!.;arrlmıs olan 
hu paralar ile bera~r t.ed:n·üJtlc klfl d recede k ğıt Jirnlar ' r: 
JJu k!sğıt Uralar ümU~ liraların \·arlfeslnl görllyor· U::ısılnıa r nl • 
betr.rı d11ho. ma raflı olan ilmllt Hralann tutulnınoıınn hnctt kal. 
Wl)OI• 

lo,Jtonouıi pollli1' flnıiııfo es sh bir kaiclM.I \ ıırdı: ı·cun pnrA 
iyi p<ırA) 1 plya dıı.n ko\ ıır· r.u luı.ide3 e göre glimll lir:ıJ nn kigıt 
liraları ortada;ı 1 Ulınnası I" ıımgcllrdl: hnlbukt h '\ I" olmadı: 
bil kı" 1ia~ıt lirnlu ı;Umü Jlnıbrı Jli a~claıı tılıyur· Zira Uğıt 
llralarsn mulıafaın ıh ika dahn koli'~' ı;<"lhor. \lı \rıı .. C"t;nahııı. 
da bozut.luk olar.ık fnıJa mil.tartın ~ım·" llrn 'l'rilN'ı~< olun;a 
mu!;fcrHrnıı m ı,'.;w.u .ılıı•ılroriıı derh 1: .. Aman l.uznııı. ı.&~t 
Ilı :uııı .l ol. nm ~ .. d J;.: i i ili or. Btt r. Ilı <>'.•ıncımi politik iinıı. 
nn lyl mıW:J dc:ı .).tpılıııı • ıı.ıınl rm ı•i h trr lıı~ '1<"1 .. lz ııı !lt' . 
ı1,.I' • 'lpılnw; p..ır.t.·\1"1 n tıı 1 ]"'(Jrrı 1 •1 lı"rı:u• 14ı o1•·n ':11.1 11111111•11 

pide ine IJ:k (Jch vJıırak 1 ir htl mı nı • tıısıııı ~rlh or· 

~,·- · ... : 

ı 
__ ........ ____________________ ·ı Viklder '~. 

~ • .ı_._. _____ .._, Fetva yokqaada j 
.. 

·11d·ber.:f . . ..... 
' .. ..,_ . • . r: :· ... 

i -·-....... wl 
i Benzin ve petrol ı 
= fiyatı değişti i 
1 Yeni fiyatlar bugün- i 
f den itibaren tatbik İ 

edilecek · 
Ticaret Vekaletince petrol, ben. 

zhı, ve motörinln aııamt fiyatla.n 
teablt olunmU§, dün mmtakn ticaret 
mUdilrlUğünc bildinlrnişt:.r. 

lstanbulda çift bliyUk tcnl$e 
benzin 925, "çift bfiyllk tenck,c pet. 
rot 660, tek kUcUk t~neke petrol 
97, motorin çtft L<ıneke 4ô0 kuru§. 
tur. Bir litre dökme benu.n 25 ku. 
ruş 7 santim, bit kilo petrol de 19 
kuruı 55 santimdir. Yeni fiyatlann 
t.atl:ılluna bugllnden itibaren baş. 
laDDU§tır. 

Telgrafık ifadeli 
Ultra modern şıu 
Cinai münasebeti tcısvir 
ettiiind en mahkemeye 

verildi 
Blr aıllddet evvel Serveti Fil.nun. 

da orkan Ponia. adttıda bir şiir, Ad. 
Uye Veklletinin nar.an dikkatlnl 
celbeta:üt ve ca:ı:etenin Mh!bi Ah. 
met lhuıı 1.'okg6z, nc~yat mUdii. 
rtl Halit Fahri ve şUrin aahibi Ca. 
hlt Saffet Irgad aleyhine bir d:ı.Ta 
açılımttJr· 

Ancak Ahmet 1ıuıan mebus oldu. 
landan letiril muunlyettnin ref'J 
yoluna gidJlmif ve Halit Fahri ile 
Celıf t Saffet dün uliye üçlincU ce. 
ıa mahkemesinde muhakeme olun. 
mQflardır. Halit Fahri, mahkemeye 
avukatı EMo.t Mahmut Ke.rakurt ile 
l'tlmfttl· 
~t ıtaıunut 6ilrin ınüt1tehcen 

mahiyette olmadığnıı, bunun smn. 
boUmıin ultra modem örneğini teş_ 
JdJ etti~, ıcıfrin telgmf!k bir !fa. 
de ne makea.dmı anlattığını, bina. 
enaleyh elitin ancak intikal suretiy. 
le anlaoılabileceğtni ısöylem.iotir· 
lla.tıteaıe 1Ur1n ehli vukufa. tetkik 
et.ttrtlm.~ine karar vemıt~tir. 

Bir adam karısını ağır 
yaraladı 

l'at:Uıt. Nlyad Melih aok8'm~ 82 
numarada oturan Muhıı.rrem 9Un ka· 
rm HUrmQz Do kavga etmlf, ıve Htır· 
ıntıı:U muhtelit yerlerinden &itil' mıret 
te Yaıal&mıftır. 

Kadm hMtaneye l\aldın1ını,,, Mıı· 
b&mmı yakalannll§tır, 

• Belediye yeni tanrlm olu.nıuı Dol· 
mabab~ • Ayaspqa cad<1Wııln gU· 
zerg&lunda. bulwuın but htl.r&p btna· 
lAn ve dıvarlan da kaldırmağa karar 
'l'ermJ§Ur, }l"oluu aevtyumden yt\kısek· 
te kalıA arazı lnmnları ek ıığıltJe.n• 
dmlacaktır. 

• İhttl4st.an euı;ıu belediye t&Mll· 
da$rındaıı HllınlilııUn muhakemeırt 
dQn btrlncl ağır ceza. mahkemesinde 
bl.tlrllml§ ve euçu sabit olduğundan 

2 acn 11 ay hapJa ve 22G lira. ıı ku· 
1111 para <:eza.sına malfkcım olmıJ§tur. 

• Bundan bir mtıddet evvel ekmeğe 
zam yapılırken trancala tıyutt fbkn 
edllmf.IU. 1"rauc1ıa fiyatı, bu.,"11ttdeı:ı. 

itibaren 17,3 kuru~ çtkantrn11tır. 
• Den.!%cllcrln terfi imtihanları "' 

t rfnlllllll ııazarte.st gUnU Ortaktır 
ıdek! )'llbek deniz: ticaret nıektcblndo 
yapılacaktır. İmtihana gkınelc istiyen 
lcrin Ltmen Reisliğine mUrncnatıarı 

llzm:ıdrr. 

• .Ramlde, Topçular mevkllnde met· 
re:ılni oldUl'dUkten eonra bahı:eoye gö· 
meıı Jta.tll Do.nyal, dOn adliyeye tes· 
Jlm olunmu§tur. ,Danyal, mllddclumu· 
nıtın<to do nettt.sınln at çiftesi ile 
öldOğUnQ, kcndlslnln de, ltorkudan 
gGmdüğilnU lddiadıı. ı.sınr ~tmı,ur. 

KaUJ, dllrd ncU sorgu hAklmllğinln 

kanu11e tcvldt olunmu§lur. 

ıeaır 11a1ıaaa•lll' 
Cumbar!yet baır·mu mbasebetııe ZooguldaJr..a otuna ~ 

nnuzdaa Şlnaal Altuğ blse plJa. 
dığı bir mektupta diyor ld:_._... Ank raya ik' şer ekspres 

tahrikine karar varildi 
"Geçen.lcrde tstanbuJa ga-• 

Tahtakale yakmlanncla ~ 
unn birinin komğmda bir balb 
misafir kabnıştım. Konağoı g.a. 
taı'Cılar lstikamettne bakan pell· 
ccl"Cbinde ontnırken, Deınlrt-Ş 
m:ıbaU si Fct\"& yoku,.nda ~ 
'1l&rn.Jı binanın yakmnu1akt ,-~ 
du\"&rlarm kennrmıla. birçok \"el 
wılann glzllcıe rar, erofD 

0 
'tlorfin kullandıklannı gördlltn• ~ 
"rkekli dl ili fnsa.nlann arasJll 
'nuhtelir t.abn1<alara mensup o~ 
'ar vardı· Ve bn du\-arlarm dip ~ 
1kşnma kadnr boş kalmryorılr· • 
llmdulun haber "·ercoıcdtr 1'°0 

·nldağa dönmeye mecbur ı.atd":'· 1 
~nnu )'ll.2anı.k nlika.dar 7.a~rta ~ . 

Fakat buna Tağmen ayın 26 ue 21 sinde kalkacak 
dört ekspret1 ele §imdiden doldu 

Cumhuriyet bayramı mUna.ııebe. 
tiyle birkaç gUndenbcri trenlerdG 
mUth!ş bir izdiham başlamıotır. 
Numaralı bilet alman Ankara 

ramı meraıılminde bulunmak nze. 
re yer isteyen yoletılar ihtlyat ola. 
rak lraydolunmaktadır. UçUncO ka. 
tar tahrik edilemez veya vagon 
ili.ve edilemezse bu yolcular ancak 
14,25 de Haydarpaşadan kalka.. 
cak katarla Ankaraya gideblle. 
ceklerdlr· 

Diğer taraftan İzmir ve Ş:ı.rk 
hatlarmda.n da aynı §Ckilde hUkf1. 
met merkez1ne tch3.cUm olduğt 
bildirilmektedir. 

Şeker bayramı ve Cumhuriyet 
bayramı bu sene yekdiğerfni ta M. 
ben geldi"lindcn ve yü!tsek me'· 
tepler de hr'men bu tatil devre~ır 
mUtes.kın a.c;ıle.cağrndan memlekr 
tin her tarafmdan İstanbula büyi 
b!r akm vardır. Bu seb"plc Denı
yollan vapurları da çok kal:ı.bah: 
olmııkh•rhrr 

mıırlAnnm nıwm dikkatıcrı.~ 1 

~-:::~~~~~~~~~~ 

~============~~ 
Ba a aazı a ıatn 

tal bl 
. 'e 

'3elecl:ye bunu yer .. nG 
bulmıyor 

Haydarpruıa ekspres katarlannda 
Haydarp8§8. garmda §imdiden yol. 
cular bilet alamama.ktadrrlar. Bil 
ha.ısM ayın 26 ve 27 nci giltileri içl.n 
ekspres katarlarında yer kalmn. 
mqbr. Devlet Demlryollan İdare. 
ei bugünler iı;'n ekspres katarı o. 
!arak ikişer katar tahrikine karar 
vermiştir· Fakat ikinci katarlar da 
hemen kapnt:ıımışttr· Her katarda 
servis vagonu ile vagon röstl.lran.. 
dan maada dört vııgon bulunnbile. 
ccğinden bundan fru:lnsına imkAn 
görtllmcmcktedir· Aym 27 sinde, 
bir üçUncü ek pre tahriki vc~·a 
bir vagon n vesi dlişUnülmektcy. 
se de lıcnUz buna karar verilme. 
m~tir· Şimdilik, Cumhuriyet bay. 
_:..;.;__::_ ____ ~----~~~-:---------------~------
T aksıler garaja m 1 

• ııttJ• 
Dün öğled n ısonra bclcillY"d" 11 

çekilecek? 
Şoförler kış mevaimir:de 
çalışmak istemiyorlar 

Bir kısım taksi şoförleri, yak. 
ıaşan ve erken gelen kıo mevsl· 
mi karşısında, arabalarını gara. 
ja çekmeği dilnşilnmeğe başla. 
mı§lardır. Şoförlerin söyledikle
rine göre. karlı havalarda. pati· 
naj yapmak isin tekerleklere 
takılan zincirlerin bu sene kıil. 
Jamlmasma. imkan yoktur. Zira 
bu zincirieri/ı fiyatları çok yUk
selmiştir. Bundan başka isteni· 
len fiyatla zincir temin edilse 
bile teke~leklere takmak llstik. 
lorin dayanış mUddetinf dörtte 
üç nisbetinde azaltmak:> domek· 
tir. Çünkü bu zincirlerin, lastik· 
leri vaktinden e rvel erittiği 
rllbelerle sabittir. Zincirsiz te
kerlekler de bllhaesa. karlı ha,·a· 
lB.rda patinaj yaptığından şoför. 
ler, kış ortasmda çalışmaktansa 
a.rabalannı garaja Gekmeği da
ha muvafık görmektedirler. 
Mevsim dolayıslle esasen taksi 
mll§t.erlleri de aznlmağa. başla
fnl§tır. Ynz ortasında uzak yer. 
lere gezintiye giden mü!)teriler. 
Iüşm ya.km sinemainrı tercih 
etmektedirler. 

Bu vaziyet ka~mda soföt
Jor cemiyeti, bu yiizden ekmek 
yiyen 3000 kadar ailcnjn mağ
dur olmamalanm temin maksa
dile hilkfimet nezdinde bazı tG
şebbUslerde bulunmağı dtlstin. 
mektedır. 

Kininlere sahte etiket 
koyuyormuş 

'.roht.aknlcde, Sabuncu h:ınında 82 
ıtunıarıı.da oturan Ant ndm'1n. bt~· 
ıım Kızılay kinlnlertnc sııtte etiket 
yapıştırarak plyaımya UrdUğü thbıu 

cdllmlf ''O dUn btr ctırmlim~hut ter· 
Up olunarak Asaf, 1tlnln1cre •·Holnn· 
da. • Roterdıun., ynutı et k"tlcr )"npı'· 
t1nr'ken ~'1lkalıınıntştır. 

Pamuk ipliği İ!!Iİyen 
fabrikalar 

Pamuk ipllğt lı;llycn bUtun fabrlka 
ve lmalı\tııanelertn yeni muamele ver· 
gUcrinln tarhı için aUl.kadnrlardaıı bo· 
ynnname istcnml§tlr. Beyannameler, 
ıı.znrııt ' UdncJtc,orln paurtes'l oaat 
12 y kadar mmtakn iktisat mlld ır
luğünc ''Crllecclttlr. Bu beyn.nn°'1:e· 
Ierdc, ham madde d tert knyıt':ırına 
göre bu g'lbi mües.scııclerin Jtullıu 1ık· 
ı n ham m'lt1d .. 1cr1n mıktan yıu:ıla• 

calttır. 

Er.eğh kömür 
ocakları 

Devletçe işletme 
liazirlıklarına ba§landı 

Ereğll • Amasra ıırruıın • ki s~ la 
bulunao bütun ktımUr ocaklarını: 

devletçe l§leWmesine 1tarnr verilmem 
Uzeriı!,. totetmo tıı.allyetine alt hazır· 

lıklara giriJUml§, tul vı ya mctrQk 
ocak aablpl ri Ue devlet mUn:cuUlen 
&l'UDlda bir toplantı yapılı.nuı karv
ıa;tırılmı§tır. 

Bu toplantıda ocakl~rdakJ tcıılııat. 
aJlt. edevat ve malzemeye kıymet bı 
çU~k ıve derhal pe§lıı para ile dev 
ıet tarafından satın alınacaktır. 

Ocaklarm tapulan l.şe gene ayrı 
heyet taratınd'Ul konulan kıymetler 
llz.erlne devlet.o lı:ıtikal edecek, takat 
ocakların bedelleri yüzde bcı; falZJ 
oD eeııo Ya&dell l)Qnoııırla l.>d nccektır. 

Bu auretle kısa bir zam.an zartıoda 
devlete aeçeeck R6ll1Ur SB.busında CD 

mcdern, en sert \'e en n.ndımanıı trtil 
eat v1lcude ı;eUrllecck. tııtıl".nnı !u 
blqtrnlacak barice latenildlğl kadar 
ihracat yapılnbileocktir. 

Emperyal otelindeki 
araştırma 

Otel müsteciri meeeleyi 
tavzih ediyor 

Beyoğlundıı lnglliı: ""farcthaneıd 
bitl§lğindekl büyük Empcryat otelin· 
de ablAk zabıtası mcmurfan tarafın· 
dan yapılan bir kontrol ca. asında iki 
erkek ve iki karlının gayrı nl:r.aml oo· 
kilde otelde mlııııtır ccUldlk,cı1 görill· 
dllğUDU, -. c t&h:dhııta başlanarak otc· 
Un muvalı.kııwn ı apatıldı~mı gcç~n 

&Un yıwnli•ık. ' 
Otelin mUsteclrı Rcmzı Ai<d ığdan 

aldlğımız bir mektupln otel<.ll' bulun 
cJukları ("Ayrı nıuıml s l}'lı m lk er 
keğın iı;Uınaı ın~\·ıu b{lhlbl Zt!\'Ut Ol 
dukl&ı1 ve )llnlarmdnld ı,nıJınl::ırı <lli 
bluat <loltturuıı imz<ılııclıkl rı \'C po 

d bil~ 
sat mildUrU Saffetin reisl'[;in c fctfrll 
b zl §lrkeUcri mtimcss:.ncrlnin ı~tl• 
' le bir toplantı yapı!mı~ ır BU ı.rıı 
• ada havagui §lrketlcrinin {l)'S~•)e' 
z ım talebi görU,UlmUştUr. 13l'le •·ttı 
bıı zam isteğini yermde bulın8~ bfr 
dır. Zammı icap ctUren fiebeb·C~yeye 
ı·apor hallnde yazılarak b•le il 
veri.ime.si, şirket mUmcssmertndeıl , 
tı'nmi"Ur. Hapor, bir baftıı)'ll 1<• 
belediyeye verilecektir. _____.. 
-================:::...-~ 

Haber ~n bu'n1acas1 
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SolcL-ın sııf;a: ., _ 1{i 

ı _ B•llı.nm pOa'ltfıllllall ~ c<1tııı' 
1 ın ' barlık. su kabı, 3 - J{ul ı .f , 

es'd blr şebi", nemretsl:r., ı;atıs ,.çı ı 
Su, bir renk. 5 ~ GUn10 .. , r•, bl' 
6 - Avuç iç!, I;ğri. 7 - lhtııt';ı; ti'r 

erkek adı. - <"olt to yam -~ r 
• ıcr ru 

hayvan, zengin. l öY!ül de~ v~rııt.1 
l:ı:r.eU ııefil!. P -- Sebt'b. r;cıB 
ıneıhur bir dağ :1ilı<llf'sl. ıo -r1 t•lllr· 
ketsiz, çol' ı·uııımıun btr Rt 

\"uknrıtan n ığı: ralJlll' 
1 - Nczakct 0 1.e. 2 - örli" : ,, 

e'""· kızmals huy•1,S - Alltıh. ııı K 
4l - rnr crJ c' odı. bti~iik w· tıı; '1J" 
Amudu fıkım. 6 - h:U\~ uı • 
bakanın ı;onı . tıır reuk. 7 ıl• ır 
evli kıza deri r. .le ·ı >11. ,.ır r•w' 
lorl,, muka.bıllnd kul nuır. ı; tJll 

c;oı< 
O - Kaba l<umatıtan ııJtAI• ~tt• 

l·,I ar. il 
Ildır. 10 - N ~lı tıl. 
siz bir hay\'1111 ' u.ııı: 

G nunı:ın:ılı ıxılm:ıcurnrıırı .t:l J 
" ld 

llise te\'dl cd!ııut, olan tıe~ uı mcıere 
zevceleri olarak 1-..ıyc.. •tmııJ bulWlduk 
lan ve bu lk·ı znt.ın ok'o A.oadoludan 
baı;a31arf!P. tıcrabu gelml~ c''iuld:ın 
bildiriler k bu 'l Url, mUess.-ııcıılnln oo· 
nclcrdenbcti ueuhet vc- 'ltıriilftlUğfll' 
tarunmı~ , . .., ragbct gornıUş bulunduğu f 
lllve cdılmel,to ,.e ıneııcl"nuı bu §ekil· 

ı - J)cfa, .Mnkııp. "' iP .M' 
Ne, 3 - \'ıd n, t:nl. 4 ıpsa 0 '!J\ 1 

6 - T, Er, lpck, l.J JU;t I , !' 
7 - Ödtw, A, tn, 
El, ~e®m ı, ıo 

de tnvz.tbl istenmektedir. nu otelde 
Vimdi)'C kadar znbıtayı nlt\.l<alandlra· 
cak hiçblr hıldıs\.run cereyan etmemi§ 
oldu~ vcynpılaıı ynrllıştığuı tctıdk ve 
lashltıl için alAkad:ır nınkaınlara mU· 
rııcaat cdlldlCI <'I bu meltturtn bildi 
rflmekledlr. 

---o-
Altın llyatı 

• Altın fiyatı dUıı 8:i kuru§ ytlltlel· 
mlşllr. E\"\elkl glln 23 lira olan blr 
nltmm dUnk!l fiyatı 23,S5 liraydı. 

VııktUcr 

GUncşin 
dot,uşu 

Öğkı 
ikindi 
Akpm 
raw 
lmsnk 
.. . .. 

Pcı cı:ıbe 
\ lt1'1'tl fi,7.atıJ 

li.2~ J.05 -0.ıs 

G.4l ıt~ Jl.68 
J4.bf H.6l5 9.3 

17.16 JZ.CO J'T.11> 

18.4[) 

J.1'.! 



Japonyadaki 
ingiliz ve 

Amerikalılar' 
ayrılıyor 

Tok.lo, 23 (A·A·) - lngiliz bil. 
~ :yük elçisi, Japonyada ümmet P-t. 

il"' mckte olan lngiliZlcrc en kısıı müd. 
uŞUNJl(jQtfu GlBı det zarfında mcmlC'keti terketme. 

Hamburg·da ' 
inşa halinde 

Harp geınileri 
bombardıman 

edildi 
Tersane ve civarına hin 

bomba atıldı 

~
ke .. a·ı lerini tav.siye cfmiştir· 

' 1 el · _ı-__ Dı~r taraftan haber almdığınıı ı 
~i or e~ıne yaruıın göre Am<'riknn bandıralı bir vapur !Joııdra, 23 ( A. A.) - Hava 
ctdltt} ganıze etmek yakmdn Japonyaya gelerek Amcri. n~iaretin<len r~srnen bildirildiği. 

ara düşen bir kan teb:ı:ısınt tahl~yo edecektir· ne göre, fena hava dolayısile 

~1 Vazifedir :r- :Y. :r- lngiliz hava ~uvvetleri aiin gece 
kil' kaç .. .. . J...ondra., ,23 (A·A·) - Röyt,?: ?· Almanya.~~ l~gal alf_m~a oul~-
~Yo:ruzgündur gazetelerden J:ınsmm c1iplomaük muhamrının nan arazı uzcthıdc hıçbır faalı-

lll'cla bek .l\.a.dmiarmız hu- öğrendiğine göre, Jnponyada ika. ycttc bulunman11§lardır. 
1 § ı n lıycn askerlerimizi met eden liigilizlcrin toptnn tnhli. t 

· f!Oğuğundan koru- yesi meselesi b:ıh!s mevzuu aeğil. HAMBURG BO:\IB~HDL\fANI 
ı.ıı Onlara ·· .. .. dir. Bununlıı. beraber Jnponyada: Lonara, 23 ( A.ı1.J - l Ia\·a ne

~laı-,.}lardan yun. orgülcr ye kalmayı icabettircn ~·nzifesl olmr. zarcti istihbarat bürosu,. !ns:li,z 
ı ~1a irrı" licdıy~lcr ha. yıı.nların şimdiki müsı:ıit artınrd:m bombardıman tayyarelcrının sa•ı 

•Aeijjl'~ t .... _181cr. Pek yakında. istifade ederek nyrılacnklnrı mu. gecesi lfamburga kar~ı yaptıkl:ın 
~ lti!atı""'tılaına ve yollama. hrikkak addedilmektcd!r- Ancak §U hücwn hakkında şu tafsilatı ver-
~ kerı~ ~~rrııacak hediye- ~mda vaziyet değişmemiştir· :Japon. mt>ktedir: 
t ~ ~\' rıtnizc tevzi edilniek yada işi olanlar şartların müs:mdr. Blohm ve· Vo'Ss tezgahlarında 
· keanmeğc başlanacak. , n nisbctinde işleriyle meşguldür. inşa edilmekte olan dü"man harp 

er o 1 gemileri ~iddi bir hücum~. uğr~ 
b letnıizc eridcn idccek ı • • ... mı5tır. Bu sa::ltt"'n fazla suren hu-

' l'al'dıın kık· :ık. d 1100 hın tnetre tnıkaplık 1 cu~ esnasında ylıksek infila~ kud
~~ ta .... -_kkak Y." ın~' ~ e: bir toprak kütlesi kaydı retınde t?nlar~tı bomba ve ınşa?t 
~ .. ~a •1• yac~ :p tezgRhlarıyle cı\ ar havuzlara bın 

t>~aı. ~bilecek bır vus. Bclgrat, fS ( A.A.) -D. N. B. 1 tane yangın bombac:ı :ıtılmıştır. 
~taıaı-ı akat her ne de Belgrat Sismoloji enstitüsü mi.i· j Ruhr ha,•zası:ıda agır bomba.rdr. 

h,; tııa ndan ve yakınla. a- - Mili 1 . man tayyarelen Dusseldorf c.ıva
{;~ ~ bulunan bu sevgili kurubul a ovlzcıçl, R_omabn!.a~ka. vb~· rmda Heic:holz petrol ta fiye fab
-t?- Cbl ıMecek ı b h fil u an zc enın uyu ır rikasına knr::ı yıldırım gibi hü. 
~ ata gcr"do an h ~: - satıh kaplamakta olduğunu, ve cwnlar yap~ışlarclır. 
~ 0httanın :.e c;. . a ~ 100 bin metTemik§.phk bir top. Hücuma saat 19 30 da başlanmış 
~ lııUiıak'kak ~-mı Ye~: c rnk kütlesinin 30 kilometre de- tır. On dakika içi~de yüksek infi-
~e tı Şeyi ~cfk ~ en: bb J rinlikte bir heyclfın husule ğc- lak kudretinde bombalarla yangın 

lıi "~k oıanj a .. ~. a. e tirmi§ olduğunu beyan ctmis.. bombalan yağmur halinde tasfire 
!ili e ku\'v ara buyu~ bır te. tir, :. fabrikası üzerine dü~müş \'e H 
~~~ et Yerecektir. Bu J ..... -... yangın çıkmıştır. Du eldorf mar .. 
~'V'l ~addi olduğu kadat şandiz garında <la bir çok yar.ım· 
~CS.asıı Ctleri Ye lümbilir Almanya ile Romanya ı lar çıkını~. infilfıklar vukubulmur;:
ıı~ ıkt;ınetıcrI Be bura- arasında bir anlaşma tur. ' 
~ b~ 1 
~ ki~adınlar §unu iyl 73iiJ;rcş, fZS (A.A.) -D. N. B., 
~a .. eğer onlara bakiın aja.nsmrn hususi muhabiri bildi-
~~e g0stermck ve onlara riyor: 1 

Bükreşte 
hava 

müdafaa 
tertibatı 

Bir tecrübeden sonra 
takviyesine başlandı 

Eül:ı·cs, Z,3 ( A.A.) - Stcfanı 
ajansından: 

Dün gece Bükreşte payfohtııı 
müdafaa tertibatının ne suretle 
işlemekte olduğunu ve düşman 
tayyareleri tarafından hücum 
vuku unda halkın ne suretle sevk ' 
ve idate edileceğini kontrol et· 
mek için bir tehlike işareti ve
rilmiştir. Alarm_. saat 3,35 ten 
4,20 ye kadar ôcvam etmi§t;ir. 1 

Ek.spcrler, tesadüf • edilen 
mahzurları izale için, muktezi o. 
lan tedbirleri tesbit etmişlerdir. 

Amerikada beş ticaret 
gemisine Taziyet edildi 

Vaşington, 23 (A.A.) - San 
FransiskO'dan haber Yerildiğine 
göre, dün Birleşik Amerika do· 
nanması Panama Pasific Llne 
kumpanyasına. mensup beş yol. 
cu Ye nakliye gcmisiı:e vaziyet 
etmiştir. Bu gemilerin doLanma 
nakliyatı veya kü~iik tnyy:ırc 
gemisi olarak kullum!ac~ 1.ları 
zannedilmekt•_<lir:. ........ -----:c.--- 1 

Akseki - Antalya yolu 
açıldı 

A~c1.-i_, 23 Akseki 
kazası hakkında büyük :bir sa
bırsızlıkla. açılmasını beklediği 
Akseki • Antalya. Akdeniz yolu-
nun açılma. töreni dün Antalya 
valisi Haşim İşcan tarafından 
yapılmıştır. Törende mebusları· 

3 

Ilayvanları sever mi.sinizf 
- ~iiplıc mi 'lıar... Billıassa, maıri tilkileri ..• 

Tarih içindeh: 
zasz c 

1854-1856 da Türk gazeteleri 
Aşnğıdnki sntıı Itırı, Kırım har

bi sıralarınaa A· H. Dufour adın· 
da bir Fransız yazıyor: 

"Türkiyede gazetecilik, ik~ Fran· 
sızın tc~ebbüsil olnrak ba~lnmtş • 
tır. Bir inci Fr:ınsız Cumhuriyeti .. 
nin B:ıbıali neztlindeki sct'iri mös
yö Verma!nac Saint - Maur. 1795 
to Bcyoğlundaki seforethanede 
bıızı bültC'nlcr ve havadisler ncş • 
redcrek gazeteciliği tecrlıbc etti. 
Fnknt Türkiycde gazete neı;ret
mek ı;ı>refi diğer bir Fransız::ı na
sip oldu. 1825 tc mösyö Blnk, h
mirde l'lmp::ırtial de Smyrnc n· 
dmdnkl gazetesin! ncşrotu. Sultan 
Mahmut tarafından 1stanbula dn
vet olunclu. Fnkat lstnnbuldn. gctıç 
}·ıışmda vefat etti. Eserine oğlu 
aevam etti. Bundan sonrn lstan
bulda gazeteler günden güne ço -
ğaJdı. 

''Bugiın !stnnbulda ikisi tUrkçe, 
dördil fnınsızca. dördü italyanca, 
biri rumca, biri ermcnice ve bir! 
de bulg:ırca olmak üzere on üç 
gazete ve risale vardır: 

rient. Her ayın 4, 9, 14, 19, 24 ve 
29 uncu günleri çıkar. 

4 - Fransızca Le Courrier de 
Constnntinople, h:ıftalıktır. 

5 - Ftansızca le Courrier de 
Commerco ticaretten bahseder ri· 
salcdir· Her nym 4, 14 ve 24 üncü 
giınleri çıkar. 

G - Fransızca La Caze>tte Mc
dicale, nyhk fennt r.i.saledlr· 

7 - ltalyanca l'Omnibüıı, hld'
tada iki defa, salı ve cumarll'!i 
günleri <'ıknr-

8 - 1tnl~·anca l'lndicatorc bl· 
z:mtlno, haftalık risaledir· 

9 - İtalyanca l'Album BizantL 
no haftalık rlsnlcdir· 

10 - İtalyanca La G!uris pıır 
dcnza. bizantino, hukuki gazetedir· 

11 - Rumc3. le '.l'elegraphc au 
Busfore, ltaftnlıXtır. 

12 - Ermenice Hcıiasdan (yn -
hut Ermenistan), haftalıktır· 

13 - Bulgarca Novina Bulgnrs
ka, haftada iki defa Rus harflc.'ri 
ile çıkar. 

~~beraber olduğumuzu ı Cenubi Bukoyina. Ye Dobruca.
ı:~"'l ~~~ bulunduğumwru; d~ki Alman c1mlrtyetinin nnkli l 
1 ,..:_C!~~k liğUmUzü onlara hakkindaki Alman - Romen an-

ingllterede 35 
ya,mllakller 

askere 
çağrılıyoriar 

ltf ·ı:.~~ "to bunun ni.saneleri. taşması Aımnn hükflınetinın l 
ıl'~ 1~r.!arı:ı. deste:it olmak murahhası sıfatile hareket etlen ı . ı~ııdrıı, 28 <A:A·> - lB ve .mn .. 

1 

mız ile civar !kazalardan gelen 
beyctlcr ve kalabalık bir hulk 
kitlesi hazır buhfiimnkltı ittf. 

Aksckililer ~u bayram gilnle-

1 - Takv;mi ,·akayi. Bu resmi 
gazetenin crmcnico nüshaları dn 
var6tr· Ermenice nUshıılarmın '.kc. 
nıırındıı. türkçe mrtin de buluıı
mnktndır. 

Takvimi \"akayi devlet biltçestn 
<len• nc§rcd!lir. Diğer siyasi gaze· 
tclerin herbirl (ccridcı, jurnal Te 
KonstnnUnopl, kuriye, telgraf) s 
nevi 30·000 .kuruş {frnnk 6 UOO) 
tahsisat nlırlar· 

Jurnal dö Konstnnlinorl'un tah. 
sisntr, Eko dö Loryanla birleş -
tikten sonra iki misline (13-800 
franga) çıkanldı: 

~ '• Y•!Xlcağmuz §ey baş konsolos ve hususi kıtalar lı lıuını~t ııezaretl, 35 ~a~md_akı er .. 
' ~~ brt"'- • . . .;:.; , .. k. kekten 9 ve 16 Teşrınısanıde as. 
~ V, k ~üklı;h evlli~ öCfl. W. Roô.de tle noı:ıerı ılU U• kerlik icin ka •dolunmaya. davet et. 
~ ~~1ıırdcşe yardın1 elı- metı murahhası sıfa.tıyle hare.. m· ti . ~ ~ 
~ ~ lt.ı OlJlarıyız. V c iyi bilme- ket eden fevkala~c ~lçi J. 

1~u~lar, bir mfiddet evvel neşre. 
1et~ ~lerın gerıcıe bı:aktıkl~. ~roschtı. aras~aa dUn BUkre~ta öilen ıkararnamo ile <Iııvcli derp!§ 
~ l,.~lcitıt ınulıtaç bır vazı. ımza edıhiıl~tır. tdilen sınıfa dahildirler. 
~ •. , ~IUını r ve yoksulluk isin .. 
~~l'l ı adıklarmdıı.n emin 
""it Q} aman k d h fili • Londro. 23 (A.A.), - Röyler a~ 
l\aıt 8.~ ço a a v. jruısının diplomatik ınuharrlrinln 6ğ• 
~~ rıi1 ır. 
~-i~hı ~~le.~ne yardım: et. rendlğine gtlre, Bel~lka. bqvcklli l'i· 
·~~tztı l~k - erlot ilo hnrlclyc Dszın Spaak Londra 
~ . ılatıanmağa !baş- ya. gelmf~1crc11r. 

~ h~e kad • Ottnva, 23 (A.A.) - Hafta. taU· 
q,;ı:ıllan ar asker aileleri. llnl nuzveıttc geçiren J{anada. umumt 
~:::ıııaittadı~atdını §11 §ek.ilde vallsl Lord Alhlone, dÜn, Aıherlkndan 

fçİııdo r, Her mahalle ottavnya d5nmtl§ ve Kanada. ba§Ve· 
~~<l ll askere gideıileıin l:ill l!ac'kcnztc Ktng- tıırafmdan l<ıı.ı~ 
l'~te ~ !ı;ğc,r mülıtiıç bir '='llanmr:1tir. 

lıı-. 'l'a .";"'" Yaronnla mü. 
~~~re hiJ. .zengin mıilıallc· 

~l.~ bi ~Menler ailelerini 
"'taclır. ~aziycttc bırakma • 

<o cdlt fn.kir mahalle. 
0\nnu 4 ü.ıiclidcı) 

Suc:it Derviş 

il Dem. 25 (A.A.) - Steranı, Vfıl· 
den blldirlldl~lne g<ıre Fransa, Hllidl· 
çiniye gtımrllk muhtarlyeU vermek 
tasavvurundadır. 

• Fas. 23 (A.A.) Havas, General 
,Veygıınd dUn sabah tayyare Uc Fas• 
tan Cezalro celmtştll'. 

~ LUksemburg,2S(A.A.)D.ı ·.n. Alman 
vali, 22 teşrinievvel 940 taı1hll l<arnr· 
nainc ile LUksemburg mebusan ı:nccll· 
sirll ve devlet 1toruıeylnl dağılmqıtır. 

"' Roma, 23 (A.A.) - Slcfanl, Na· 
zırlar mecıtsl, 8 lkfnclteorin cumarfc· 
S1 ğUnU itin lçllman davet oedllml§Ut. 

• :Moskova, 22 (A.A.)' - D.N.B 
Moslt0\'3. tntfyosuıtun haber Yerdlğlne 
göre, Leningraa ve Jlelsinkl arasında· 
ld doğrudan tloğruya. §iniendlter serer 
leri ôUnd~n itibaren yehlClen ba§lnftuıs 
ür. 

ırinde nsırlardanberi Toroslnrm 
kayalıkları arasına sıkışmış ve 
lbunaltnış olan kazalarına pek 
lkısa bir zamanda böyle bir yol 
ile bir çok imkanları bağışlayan 
Cuınhuriyet hliki'ınıetine şükran 
ve minnetlerini bildirmişlcroir. 

2 - Ceridri Havadis. Çörçil 
adındn. bir İngiliz tarafından ku -
rulmu3lur. Bu znlın 1816 da. ölü· 
münden sonrn, gatetc oğlunn knl· 
mıştır. Bu adam, gazc:>tPsinde ec
nebi havadislere büyük bir ehem
miyet vcrır. 

3 - Fransızca Le Journal de 
Constnntinople vo F..clıo de l'O· 

Bunlardan b:ı~ka, Belgradaa. 
Eflak ve Buğdanda, Benıtta, 1s -
kender~ycdc, Kahirede, fransızcn. 
yahut mahalli dillerle çıkan bir 
takım gazeteler vardir.,, 

hnıet nuıcna .KOÇU 

• Moskova, 23 (tı...A.) - D.N B. '===::=:::::=:=:=::=:==::==:::t:::::::::::::::::::::::::=::::::::::.=:::::==== 
Dürt senelik plAn komisyonunda ista· 
1isUlc i,şlel'lnl idatc ctmckto olan Snu 
tinin \'ilZifefilndcn nffedilcilği rcs .ıı 
bir l<aYnnl<tıı.n btldlfilmekteair. Sô.ulln 
ba§kft. fBIO rtıe§gul olacıı.ktrr. Ycrfnr 
Statovskl tayin cdilmi§Ur. 

• Stokholm, 23 ı(A.A.)' - Stcföni, 
l!abcr nlındığmo. güre iki bin yUz 

ingilteıege 
dünkü 

hücumlar 
az oldu ton hacmindeki ve Convallarlıı udında 1 

ld İsveç vapuru, §imall Atlas Okya.· 1 
nu!unda torpUMıml§Ur. :Mürettebnb· Lo11d1a, 23 ( A.A.) - Hava nc-
nın l<AfCesl ılmrtarılmıştir. zarctinin tebliği: 

• Novyotk, 23 (A.A.} - Nevyork Dü~anrn b~ünkü hava faali. 
iUniyccllcrinden bir grup Londraya yeti münferid tayyareler tarafın. 
giderek yangın sl5ndUrmc usullerin! dan yapılan bir kaç nıünfcrid ta
vc gönuııu teıkiliilının yardımcı ola· arruza mlinha1:1r kalmıstır. 
rıı.k nasıı kullanıldtğmı tetkUt ede· Bu tayyareler cenub sahilinde 
ct?kUr. bir §Chre ve Londra bölgesinde iki 

yere bombalar atm~lardıt. Hasar 
hafiftir. , -r ,, , t 

Londranın bir bölgesinde mcv .. 
cut pek az ölü ve yaralı müstesna 
olmak üzere başka yerlerde insan
ca zayiat yoktur. 

EVVELR! GONh~ 
TAYYARE ZAYİATI 

Lo11dra, 23 ( A.A.) - Dün ·y;;. 
giltere üzerinde cereyan eden hava 
muharebeleri esnasında üç Alman 
tayyaresi dü$ürülmü~tür. lngiliz 
hava kuvvetleri altr tayyare zayi 
etmiştir. Bunların ikisinin pilotla. 
rı paraşütle kurtulmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

~,.. '.l1 ll 

~ (;(l:~• ... tri lUl\IMLERE 
~ ifü İLltN llAilER 

Beni görür ğörmez, adeta. bir 
bomba gib!: patladı· Gümbürtülü bir 

sesle: 

Albay Samoreviç iki eliyle bı - ğin monologları gibi güldUrü}'orsa 
yıklarının iki uçlarını tutup ayı • o halde benim burada i.qiın ? 

racakmış gibi çekerek gijrledi: Diye bağırdı. 
9örünmigen harp 
-- - - .-z ~sıwww: ~.--..... 

fb."'·n. n)qjanı ::_ . b l 
. ~rl:!\tj ,. uz.erı en n .. 
11.ııı. A• l:ın Yanmda bulunu .. ll Cı.Jbııy 

lııı ~!teri 
1 

. Sanıoreviç garp 
İeıı lıa\'alid 15lilıbanıt reisi idi. 
~ th; 1 cı, llnıumi seferber .. 
ı ı 0lıı ~ i ~tıh idatta bulunul " 
~,~Ul'1ıt h~~ Saınarcvlç :bUyUk 

ta,,."at r. lllındevdj. 
""-l> • ~d.ttı ~ 
~tı ;a ~ '\"eçlı.iıc, btitün bu 

~ttilnberg<lcki g~li villa· 
t cı <:d.i ' ~lıil lordu. Bcnl a)'lıl 
q~~ t.'l~ltaanı.a doğru ~telli .• 

1\ l)~tr lr: ?-ic albay, ne ben 
tı.11,_ lıab!!rdovıç köyUndekl hadi

t~ ~lıı ç tr değildik. 
\ "-~arı. a ıvnıa odasına. girdi • 

<;,_ ·ıı h oııu 
"'ill 'l'b uı 'Uzun, heybem bo-
t, b '. ~a l>os hlYlklııriyle o • 

bıı; il' İ' t <lii Un 
~ ~tır.ıı ~a~ b" celi bir hal· 

• l!:ı:ıdJ ır Yukan dolaşır 
'"" 3Clt b" 'lt ·ııluıcı b ır ta.vırla, y}nc 
.ı. ' ıyığmı yeyip du • 

- Neredesin?- dedi· Öğlcden
}Jcri seni arattırıyorum· 

GUJerek albayın elini sıktım· 
- Bir emriniz mı vardı, sevgi-

li nlb:ıy'f •. 
Yo Albay yiizüme balnyorc'!U· 
- Şöyle otur, dedi. 
Beni masasının knrşı.sındaki kol

·1uğa oturttukttı.n sonra h:r kllrcğe 
bcıızjycn kocaman clJylc pos lııyı · 

ğmı havaya <ıoğru btikmeğe h ? · 

la dl· 
- Emir fil: n t'kmt. dedf. S:ırtn 

bir hnvadisim var! .• 
- Hayroia, n\bay? Bu ha vadi! 

§U sıkıntılı gUnlerde b:ıti n1emnun 
edici bir §CY olsa! .• 

'.Albay, süvarilere. mahsus bir ili· 
yatla, nttnn yere aUamııı .gibi iki 
ıı.yağının üsWndc yayltınıp ayak 
burunları literlne ~nhl\ kalkarak: 

- Ne gezer? diye gUrlcdi. is
tifa edi~·orum ! .. 

Sinci kol 
1 . .. 10 Yazan=· VLADM&R SABAT 

Sllbık Polonyıı .Snt~llicens Scni<ı Şcflcrinclcn 

Hnyrclıe a)bııyın yUzUnc ba1: · 
tım. 

- lstifn mı?·· Allah Allnh. Cid 
tlt n'l 1'Gyliiyorsunuz? 

- Evet, çok ciddi .. 
- Fakat böyle bir zamanda· 
Havaya b:r yumruk atarak ~özU. 

m!i kesen albay: 
- E\•ct, bö~·le bir v. mandıı 

diye ba'ğırdı. Bılhnssa böyle biı 

ıamana:ı ! Yani crkanıhn.r'bıye il 
htikfırnetın birih!rini tanımadığı bir 
zamanda! -· 

- Ne diyorsunuz, muhterem ol-

b:ıy ? .. Erl<Unıharbiye ile hükume· 
tin en ~yndc müttehit olınıısı qfı• 

zımgelcn b:r zamandn bu1unuyo • 
ruz! .• 

- EvC't, salim bir akla göre 
öyle olmak lfuımgcllr!. Fnk:ıt, gel 
gelelim, !~in iç ytizünde kimse ikim 
seri tanımıyor!·· 

- Faknt. muhterem albay, Z!ln.. 
nC'derim hUkümet haklıdır! Zira 
hiçbir h'Ukumct kendi emrinde oı· 

mak 11\zrmgclcn crktinıhar!>!yesl • 
ne, sulh zamanında., tfı.bi olmak is
temez! .. 

- Evet ama sulh 7.amanmda! .. 
Sulh :ı:nm:ı.nmda mıyız ki? Alman 
yn topemizdcı!· Almnnra lılltbo ha. 
zırlnmyor! ·· 

- lnnnıyor musunuz buna muh
terem :ılb:ıy? .. 

Albaym hiddetindekl sebebi ıın
lnmağa b:ı lar gihi olmU§tıım. Al
bay Samoreviç e~asC'n sUvıırl t\l " 
bayı idi· Süvari alaylarının bilyuk 
şerefler kazanmr~ olnia!ıı muhnre
beler. sayesinde olduğu için dalına 
kahrnmnnJık f'ırsatlarmı sever bir 
zattı· Hilkünıetin harp sözleri li • 
zerine ihtiyatkar do.vranmasınıı 

tahammUl edemiyordu. 

Albay görünmiyen bir ndnms 
göğüs Yurur gib! bir lınr~ctle: 

- Balı '~ diyO gürledi· Bu da lif 
mı? İşte db.nııntn kuyruğu buradn 
kopu~or ya! .• 

Erk{ınıh::ırbiyo bu kanaatte. HU· Verdiği mahrem raporl:ır Uıo .. 

kumct bunu bir türlü ciddiy(.) al • rinc Polonya hüklımctinin hllfı 
mıyor Huduttnki kuvı:ctl('n bile harp ilan etmemiş olmasına ta • 
biıı mfüıkül5.tla arttırnbildik !-· Er - hnmmül edemiyor gibiydi· 

kanıhaıbiye seferberlik i-;Uyor, bil Albay Samore\iç'ln hUkümctl 
kümct Sa\·saklıyorı.. kendis! idare edcrmişcesine hiddet 

YUzüne kan hücum ederek alnı· \ "C 3iddet göstermesine tebessüm 
nın damarları ş,•~mış ola.n albay etmtl::ten kendirrt nltı.nnyorum. 

havayı bir dalın yumrukladı. GUm• Mnamafih samimiyetini yakından 

bilr gümbür bir sesle: bildiğim iı:in tatlt bir Uıtile a&zıy· 
- Verdiğim raporlar onlnrı ia: 

Yal'§o\·a Buf t y:ttroııı:ndnki komi· (Devamı var) 



4 HA BE R - Akşam Postas1 
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# '• t . ' - . ,, 

DO .. nOn v:e: ·bugünDn ·haber ve h6dİ ·sele.r ı. , 
Hadiselerin 
tefsiri 

( Ba~ fa rafı 1 ııriıle) 
tan açığa "tİ)'liyl'n, 'soyl<.'ııı<'yc ""· 
saret ~ıl<'n nırsul lıir ılf',·IC'l alla. 
mıdır; hundan lmı;ka şiıııdi)"t' kndar 
hiıfiin ııııtuklarmıla. dııima bu ııok. 
tadan ihU~atkar olmu-,tur. Onun 
için bu ılC'fa 1911 Pıw .. iııclc lı:" .1 
Jalki~ Uniıı hıgilt~rC}e ~t'oeccğiııi 
sö~ leme-si her tan.ft:ı dikkat 'c n. 
la't.a uynuılınııışhr· 

lOIO senoı.lnılc Juı,;lllcrc h.:ı\a 
kuv,·C't.lort IUba.ri) le ~eride olılui'u 
Mr Ul!l!Uttb. Almau orduları Uri. 
t:u:ır3 ad.:ısmı ls!lll~ mu\'l~trulc o_ 
lnm!lz!:usa l!>H do hava hAlıJmivf' 
ti cllcrin~n rıktıl<t~ ııonra c;c;ıl 

l 
ı İtalyan taarraıu 

r 

(Has tıırııl'ı l ncidı-) 

• ' ' 1 • 

Amerika krtaiıırın kıscı • üren milsadcmc. 
!erme inhisar etmektedir. Fa
kat, mare. al Grazyanı'nin ya-
kmd,1 ltalyan kun·cllerir.c ikri 
harekeli irın emir vcrecegını 

tahmin C'lmek mnkulolur. 
ltalyan tayyarelerinin İngiliz 

General 
Antones ·<onun 

Roma zıyareti 

Piyasanın ·kontrolü 
Ticaı·et Vekaleti Muraliabe Komisyonu kararla-

1 nnın tatbikini kontrol için memurlar 
tayin ediyor 

mevzilerinden gürülebilenlerinin Balkanl d "t ·ı · ar a ~ngı ız Ticar<'l ,.C'kalct; miirnkabc lıüro_ 1 rnllirliii:ÜJH' Mcrdi AkaS\'R fa\'in r. 

Mihverle tspanY• Je~ 
. .. kere 

ar('..sındakı rnuza 

Aleyhinde 
hazır ilk fotoğraflarını c:ekmekte okluk- nüfuzunun izalesi,, Jarın·n fnnliyctinl tam.im l'ul'n ı:rı. I ılilmio; \'C bu salmhtan itibarc~ mm. 

!arı zann.<.>clilmektedir. İngiliz g·· .... 1 k .,. rnrn:ınıc meriy('t mcvkiinc konnıus. taka ticaret müdürlüğüno gclere1
: r 

hava ku\'vetlcri ise Sidi - Bar· oruşu ece mı~ tur. 11!: iş ?larn~ \'f'lkiilct, .. fr.;tnn_ I rıl:rmaya başlamıştır. sayıyo d~~ 
r~rni ile Bingnzi arasındaki Roma, 23 ( A.,..1.) _ Stdaııi A- :n:I ~·l' 1zmırdckı fiy~t muraltab" . , . .., . P"'' 
İtnl,-.. n •htiyat ku\'\·etJnrini her · nd 1 komıs\onlarının takvıycsi ;cin f:C'- 1 lfccdı \C dıger atkadaşları mm. naltı'ıııore, 23 (A.A.J -\·c\:. b\I' 

J ' ıan--ı an· · · · t ı· r et .. dUrü n \ · .... · ~ 
g ::ıı d ı\ ınr-. 1',·t"dt'". Jer. J~ • · .. • · rimizdnkj komisyona W'nidPn b-~ n ' 3 

lC:lI' mu a•; J \'nl · • .. t J Suntm<'r J (it' - " " ,omam·anın ycnı hukumet rrı. · . • .. ;d rcs' d ı .. kl d cıye mu~ Cfar . • kta cö} • 
Maı <'!'al Grazyani'nin ~imdi si generaİ Antoneskomın vakmda lyardlımcı rnk.em.ur·o'n'<'urnmı..~ttlt~·l Bu ~tel. m .. nın • a . ın e ç:ı ış .. ca ar ır. '!Ün 'iiylediği bır nutu • 

mua\ · · 'b" .. '"k 
1 

]' _ . - . mur nr, ·omıs~ ı J ıa1 e. t _ ;i"cdidcn b:ıı;kn diğer dört m". mi tir· ~c 
·ııu gı ı gozu ·en gcnera "om<.ıra rapac~ı·~r zır~rc~. !!lu:ı:ı- '!i knr.ıı lnrm p;yasada tntLiki ıi r~urun ·•üksl'k tie1ret MC"ktcbi m". ': • .. d faası. :.1 

gaUina, kıtantmın Mısır'a karşı •c!>etı.le .::b~ sryah:ıtı~ o:ıum\ızc~_ck.~ kontıol e..:.!ceklC'rdır· Jstanbnl fi. ı•ınıı olma~ı !Rzımdır. Bu mC'Murlar "-A·.nerikanın m.u b~ noktasır. 
' yeni bir i.aarn,za hnzırlanm::ısı lkıııcıtc,rın ayın_m ılk on. gun_u .Y~t murak::ıb~ komisyonu baı<kont. da mnrkf'zdcn ""Önckrllc>eeklerd\r. dün~~nın her hangt t..1:ıs taa~ 

1 Zarrl ld J 
ı ., •· kar.!'.. ı ~·apı\acaı~ hc .. r .. 0 .. pu·· ·1·u1

•• 
ıususunda b:.iyük müekillcrle ı a yapı acagr \'e re-mı ma111- - · >!' ~ knr~ılaıımaktadır. rette olacağı burada 5alfıhıyettar ,·crn io;tila tr~cbbu •urıı;ımızı i•tl 

llAS.\S IH'l\IÇ \ Yl Garp rölüncleki 1r~iliz kuv- maha(ildc ta,ıih edi'mektcdir. Doktora "'lpıla~ Bitler Lavaı ~nere muktedir oımatdı_.. . ııb 
~ıı:ı.ım GOJ:l ı;t Ll~Clı:I\': J zam rocr. • . ]C'rt ccO. 

Yctleri müda:~n hazırlıklarım Roma, 23 ( A.A.) _ D.N.U. teklif mlJAJllfl 
1 

Son yılların . hadı~qklar c:\'lıı; 

olabilirJer! 

• 1 

tamamlamak ıc:ın har~r~tle ça- .\jaıı ı bildiriyor: kom<:ularımıza aıt topr parı:ııı: 
OtiŞUl\,>CG CM GİBJ 1 1 lışıyorlar. l kr tnrl)fta ıtımat \'C l Homaıwa de\ Jeti ~efi Ceneral Dlln, firaklı ye garip lılr trhdit ıın ' 

4 
(Bal} tarafı l nrldc) 1 r;t ~ltmda olı~~d~~-~:ıi 111~pr~1'\~t1· f siikfın hukimclir. I\ahirccle uzun ,\ntoııe-.kÜııun yakuid:ı Homara vası acıııycye Jntlkal Nmlş vo muha meline nşağıd:ıki tPklifleri ya,,mıs· h.analmm n~ en: e o'amır:ıc:ı~ 

bir talim denesi geçirmiş olan yapaca~ı ziyaret hakkında iyi ha. ıkl'mesi yopılmıştır. tdcıınyn göre hi· larrlır: , · • - nuzın cmnıyctt · •· 018 }.-
Asker ailelerine '-'ardım Yrni Zclan<lah kıtalar l1arı) nıın. bcr alan ltal)·~uı m·•l1fı'lleri. gen". ıd:s"nin nıahıyetl ı;ıs~·1edir: ı Al 1 1 Al ı her 1 .. amandan daha açı"d·ıttcr J " " _ ,, -,- sa!I oren n manyaya, 1 .. t . t" J> emniyet e- \)!! 

. işini organize etmek takasına göııderilmis oldukları .ralin ia~iı;;t huktiml'İİ tarafından SUll'ln.ıhmd ci\·annclıı oturnn \'C Nisin de Jtnlyaya terki· gos ic~mı~ ır. >:>U ·ıe halis.'1rıe t' 

\cadınlara düs.en bir için bilhassa bahtiyar görünü- ı dave~ cdil.dığini ,e b~ zb a.re~in• bir mliessl's1:de JtAUplllc :ap3n birisi· 2 - Tunu~ Fran~a il,.. ftalya a- 1 md ~rt.1kak de~ckuttle~znadarı temıfl 
yoriJr. 1 nrriliz ordusu C'Ölde re-mı malııyctte olacagınr bıldır- inin genç karısı, Uç ııy luıd:ır ev,·eı rasında takı::ım rdılccek. Cczair 1 ?· u me\ . bi! 

vazifedir 1 biiv...:k veı :-ıİtr ist 'hı.. ı' - , ' mektcdırler. zllhre\ 1 hnstalıklııra bakan bir dok· Fransaya knlaı-aktır. dılemcz. üdÜ hıÇııl· 

1 

· · ' 1 '"Hm arı ~ap· ı Yapı'aca'· rn'Tk tt ·· .. "! i t 't !ıt ı kt ı 3 - J.'asın ı;.imal kısmının ls- Yan kürrcmiıin te~ın "erre1' mışltr. Çadır:'.lrtn \"C harp mal ek • . 1" hukak·a ,3 gorud:Udc<'-ıl ora muaye.neye gı m ~,he o. or tadı· k d:ır t> ., (lfaş taralı !I Unrl1de) . . . . • c · me\"ZU ar a · ·ıncıa !'lm ı nı m soyarak muayeneye aglamıştır. panyaya terki· z:umm bugünkü ·a · ·( 
zemesının ''"Z l'nl•., tC'rtibatı o b. · · .. .. · · 1 t " Jcrde askere gidenler ailelerini ... n' · 

1 
• 

4
• • ır ~ey ılerı suruleınez~c de Yıyana 1 Ancak cok guz~ı olan kadın ımrşı· 4 -Afrikadaki .Fransız nıüstem manuş ır.,, • ~ ~u1'r 

ri yardıma muhlaçl:r. Fakat bu ka ... d~r ırıul,C'mlll". ~ :ıı·rlmışLır kı hak~~ k~rarmın ~e B~l~anlard.a. ı sında, doktor, kc.ndisinl kaybetmiş ve lekt'IC'r!.nden g<'ri kalan kısım R.\ HRin•; .N.\ZfRll\ 
1111 

13sJI" 
yardım esa<-en fık:ı.ralnrla mes. h. l) an bombardıman tayyarele- İngılız nufuzunun ızale ının bahı.:. 1k-adına tccavlizde bulunmuştur. Fransa, Almanya vo ltalya tara • Xcnyor1:, 23 ( A .A.) Un so~l ~ 
ku·n olnıı b . h 

11 
d k ri bclld bir h<.'Clcfc rastlar ümidi me\zuu o!acağı tahmin edilmek- Kadın bu vazıyet karşı.ııında rezalet fından birlikte idare cclilccektir. riyc nazırı KnoX, bug.,:tir ıtı: ... 

' u ma.n.e 0 pc ı ıl" bo b J ı· · .. 1 ·· t~.:ı· ı k ı k r. H' d' f ·J ··-· b' t kta demıu ·~·""" .. 
1 

"'!" t1 t , 
1 

b' " m a arını gc ıı,ı guzc cole L-utr. <or usıı ıe sesini~' aramamış ııncak il - ın ıc; nı apony:ıya tcrkC'- Cı~ı ır mı u . Jii""e>~ 
;l~~iStt1 a_ a opıanı a ılmekte \'e atmaktadırla\·. · lbund:ın sonr:ı. doktorun muayenehıl· dilecektir· lngiltereye ve Çınc. susta 

a a ( ognısu toplanamamakta. - . ") 1.!!inc yanında. ırncası olduğu h:tldo ge· 6, 7 - Akucnlzdcki Fransız fi- Ye l\1u90lininin bu h~atırısd~~ 
dır. Taymlse göre 1 o şehrin !ip gltmeğe bıışlnmıştır. !osu ile Rimal Afr!knsında bulunan düı,iindüğiınÜ }ıesabd ccğiZ· sı 
Eğer bu yardımı bütün bir B l Bu ııırnlarda kııdın başrna gelen Fransız tayyareleri lngilter('ye k:ıı· yardıma. devam c e k'm olıJl'' 

rneınleknt veya bir şehir rnikya- D garlar nu·· fusu t ı"alca)'l, en samimi dostlanndan bir ııı kullanılınak üzere mihverin ('lll· lah vığacacr1z. Ve her 
1 

ıı..ıı'll' 
rine terkedileccktir. ~a <>.lsun .r:atıc::tı__,nytı ça " 

::;ınd't para toplam"lk suretile ('.; :'j for:ırı ı ııcide) k:ıdrn3 anlatmış, fakat kısa. bir ?.a· .., • l>' • ... 

:imkimı yoksa hiç olmazsa zen. \)m T' ardo\' k!Yi kabul etm' ,tır. 1 1 d mnn sonra da bu nrkadaııı ile aralan Bu şartlar lcabul edildiği takdir· vacı:ığız. . c:fııdll~ı 
gin semtlerin bayanhrı bir t<'ş- h.ral bu sur:tk !k.i gün :;arfııı.da il:ı an aş 1 1 .a~ılmca, ketum sanılan nrkadaııı bir qe, AlmanyP. iş~ali altmdnkt P'ran· • Mihverle lspanYa .a:a •a "f°:W 
kilat yan.c:mlar bunlar kendi .\iman <ah ır~tını kabul clmı. olu. 935 . lmeI:tupıa Mdiseyı )cadının kocasına ,.adan Manş Jımanları ,.c lıwicrc müzakerelerin Afrı~,-~~ o!d'I 

t.1 . ~~ • • • yor. Saraya yapılan bu mütemadi sayımına na·:!aran \. b!ld!rmlştır. ıududundan denize k:ıdnr uznnan açmak için bir tcşeb u . ·c ııs· 
S('ffi erının 1.engınlerınden he!' kabul İ-t "l·Icrinin a~b· 1 ı'. haylı artıs .. var htc hAdisc bundan sonra lı.ltwlenmL• genis ~.ir .şeri~ mUste>sna olmak Ü· ı Ci-ı:İnı tahmin eden bflhrıf~"'" ol-
a" muavv" b'. ·. t l k .. • ' •' -.ım a, :u- .., -zere huyük bır kısmı boı:alnc~l=. j ezı'n bu te=bbu··~ muva~ "ı·n ..,ıı 
•• J Jw tn ıı paıa op ama kumdan ananc\İ bilar:ıfhk siyase- Son sayım netkr.slndc lO §chrin ve koca beyninden vuruımu§ blrhalde' tır. ,.. _, - ';d A"' tilla ıc 'ı"ı 
~zeıe. muhtaç \'e fakir asker a. tiı:ıden yaz~eçm~~e il;na için r~hi yalnız belediye ııucıutınrı lçlndeld nU· soluğu doktoru muayenehanesınae nl· y 1 ı • uugu takclır e nıe b İZ o llel.er.ınc nıcnsup kadınlarla kcn. ı bir tazyik tcşcbbü Ü meYcuttur. fuıı mlktan anlaşılmıştır. İstatistik! mıştır. Ancak kocanı!\ makasadı ga· o ksrecht gazetea~ il~ve r.diyor: a.ztaın bir <!hl'mmiyeti ~ l3ft' 
d 1 d .. B 1 ·ı ~u ~eklifler Vi~i kablnı>ı;i ... ;n hu· ca)L..nı .. ·ır undan b~' c. b· ı crın en mutesekkil heyetler _u "ar mı !eti ~;cfli bir sulhu se. Umum MOdUrlUğlinun ''erdiği marn·· ripUr: susı bır toplantrsmda tetkik eilil· .1ö.

1 k'· 1

' a bd naıiJer bır ;;ır' 
yapsınlar. Bu lıeyetler zcn;;in 1 \ ınç~? kabul edecektir. Zira Jı&len mata nazaran miktarlar şudur: \ • "- Ya lcanmı alıp evleneceksin. mi~ ve La\'al, Ilaudoin ve ıtmi ·al zı .} ~ .~rı::ısı~ a . oJııC!I .. 
evlerden para toplasınlar top- I sc;rguze"te atılmak taraftarı de~i!- İzmir: 1 ~4.362, Adana: s!l,990, An· ı ııhut dıt. bana bcs yUz lira verecek· narlım'a ra~'ftneı h ti" b. .! .. v::ı. ıı!su tC'm ın etmıŞ 
l 

d r J> l d \1 ' ı Y k i "ldU u~ ,.,... l arare ı ır Mı- '· d 1 . •. anan bu paralar o semtin fa.kir ı .. ~u g~r or u u • man ma!r.e- lalya: 28,I!!i, Sl\'as: 4t,2fi, Kasta· t sn. o ·ııa ııcn v r ıum! deml~tır. zakercdcn sonra marcş:ıl Pctcnin tWY ey cmıı;:~ır. 
rnaJıallelerinin mümes~illeriııte 1 me:.ıne ra~mcn fena t~chiz edilmiş. monu: l3,7GO, Koııyu, 56,oSO, Eskişe·' Dokt~r ltorl<muş. ,.c işi zabıtaya ı rsrarı üzeıfoe kabinenin ekıst:rh·e- "f r 
Yerilsiu bu suretle f k" . tır. B~ ma\zcmcnın Bulgadar~ ~ hlr 60.614, Balık<'•lr: 29.0!"i9, Mersiıı." haber \ l'rmlı,Ur. Boylece yak8'anan t~ tarafından reddedilmiıtir. M ~c· Sı" ~rk .. \)e~c·ı ş·ı mendi e 
J U 

1 
. . .. ne ~ 11 ma. re de !il, Alman ordu,.una göre ya- S0.193, cazinnlcp: 57 314. koca. t-hdll au~ ile dUn ak§am ı;cç şnl JSctcn · mUııtcmlek 1 'l! 

1~ c crmdekı rız ş-undehkle kcn. pıldrğı gi,,it,ül:n.!kt~d;r. Bulgari tan ;su · miktnrlardn fi.~:; snyımına naza· • vakit asli.re birinci ecza mahkemesine Juğunun : ı;u telı::lineıin~ ~~~~~t;~·~ 
dı ~ayatmı temınc çabalayan resmen bitaraflıttını idame C\"lC. tan hayli l\rt'ış vıırdır. vcrllmi~tlr. ntiyerek derhnl general dö Ç91'ün 9umru·•g""u••nd8 
fakırlC'r tazyik edilmicf olur, ne ınekte j e de bu siyasetin umumi Anc:ık yapılan muh:ıkemc sonunda davasına iltihak edecngi kanaati-
~1~ onlardan para alınamadığı \e ~mıne\j temeli, Almanyanın Garip bir l11rıızlı'- klfl kUV\'ettc kanuni dl'lillt'r buluna· n! izhar eylem•Rtir. - .. . : " G . ·ı rarıll 
Jçın aç ve yoksul kalanlar eziyet A~gı Tunaycı !\adar inmesi i:c w • mııdığından Sllçlu hal<lcmda ber:ıat -· ..i • etırı en 111

8 "b•Jclİ" 
Ye sefalet çekerler. So\yctler Birliğinin bütün Balkan (Kaı;; tarafı ı ncide) k~rarı vcrllml§tlr • ~~AR•:ş,u, P•:'fES YER BUf,Mll~ güçlükle bulunad·İiyof 

Bu fnaliyeti göstermek bu ~-e~lelerinde gö:.tcrdiği ihtiyat için, işini unut"arak uykuya dal. .,xe,·york. 23 (,\.,\.) _ Nf'\'.}'Ork ğinden şikayet e 1 . Eİ' 
:rrı!'dınu ynpınak için teşkilat- yuzunden ortadan kalkmıştır. mıştır. ıı ** B l Tımcs gazetesinin Berlin muhabi. ~·r}rccı 
lanma_ğa bütün Türk kadınları. -· B u o tl 'ILJ - Gece geç vakit l'aşit evine er in rinin hildirdi~ine gör(', Mareşal Pe. Son zamanlar<la ...,~arlar~· 
mı düf;l'n bir vazifedir. Ogvlunu, n gclmiı, ve soyunclııktan sonra tc~. tcşı inİP\'\"<.'l sonunda Ver~. !L meııdifor gümrüğü an~ 11 c:i!C

11
' 

k TAKS I
• M yatağına girmiştir. Böy·Jece ı::ı.- d •• le~ da Y<'rlesmC'k üzere jcabe "n 1~aki karısıklıktaıı y~pı n,;.,, ... dır11 

ocasını veya :babasını hududa un gece b ... .. • ıdu,,-" ., "'o"nd · 
1 1 

atler ~ec_.erkcn ev sahibi kap·o- ütün hazırlıklarını :vapmıştır. M:ı. y~lcr çogv almıa o deını 
~ "rm~ o an arın aeısi111 ve " J a.ı· ı · -Ç\,. ' ·ı ıct " ld' "! • lamn u"st'!118c' }1'ırsız da alt111da b b l d r .. Ci ın A "laJllarm tıtJı.livA l't""'r« " - "ki ·d "Sİ de'' 'ı: ,·r mıv ı ı ı.tıyaçlarım en iyı· ani,". • a • ' .•. g:ı.ımnı er ı ar.. . ıbetırıı". • 

u Sıneınas nda I 1 1 d om a an l .llj>;Cre oldukları biiyük Trian9n'Ja cc ı'! 
yan yine .kadınlar.deb~ı·ı mı·aı·r?. 1 mışı , m113ı uyunnıf; aı ır. ı. t t yollarının dikkatını ı·ntlJN' 

k 
ı"ame c mcsi muht~111eldir. a.ı- 1 ds. 

O · i Fa at birkaç saat sonra ev ... Slt·kccideki anb:ır nr. 
nun ıç n hediye işini organi- ç A N A K K A LE sahibi sağa sola dönez:ken kar. Çocukların tahliyesine .<- J'R.\~SADA 1111·ü,Aı.cı) ~ mıi'ı teminini istemiştir· .. "" Sif' 

?A' cd~rken diğer taraftan da as. ,.., • · g<h-• ..ı~ 
1 1 l 

. ''O)a g1cırtISl!ldan '-'al"I U"8nll> başlandı Jr.\J:F.Kt:TJ,Jm ~ -1 • '·a})llan "t"kti ,.ctJcrC 1 ·1f11> 
,, ı·. a .. ı e er.:_ne yar .. dm.ı iıı.ini "'Ü- J ,, J \ .~ ~ "'J b r aı 

1 
• .,, fena halde sinirlen&n hırsız, uy- ' ,; c ft •ı >.. kecı· ı:!mendı"fer an a dı·nC· 

m rı u \'e gen is bir~~ekilde' C\r>a. I 1 ., c•nenc', ~~ı < ,\ .• \.) - o. N. E .,,ı t ve or "<:' 
ı ed r "' G EÇ • L M E z ku serscmliğilc nerc::lc bulun- .01.:c r:ı, .• ı (.\.,\.) - Ha,·a n". 1 ıj•nsınm öğrendiğine "Öre L. . ellerinde konşimen o ·•sıt tıı 
ı ?.." e ım ki,. hediy<>lerimizi 1 dub<!unu unutarak: " ~.a:-r!.!nln bir tebliği, 1n:;iliz bom_ l' bC'IPdi .. l' reis'ı Nı'co ı .. , ~- ~on 1 nrs v ~ı· ı' r.lar bizim kendilerilc beraber . >"rd·man ta\'. 1 . . 2.." 2 f . " ·"' mcs.:.ı nr ka ları haftalarca m::ı j3u ) 

k d 
. "- Xc gürilllii ''31H'-'orsun. .' : . · )arc crının ' - 4 bL •Jııi<l:ırmdan h!r c:cit:-u ihti'='ı •. · - C'arlnr bulunmaktadır. _ı.- tc eS· 

\ "n ılerıle el cle oldug-umuzu J J '"J~c·t-c~nn "C~Si Be rnde Al "' .acı ıl:lt'C ıımL'l' dah · · 
1 

• Doğru düı üst yatsana! diye ba. - • · i' .. • r 1 ve • 1 'tctl<'rindcn cloJa,·ı tC'\'kif edilmiŞtir. den bulunan malı <;C 
.ı ıyı !ıssede~k daha <'esur 1'l'HKÇ•~ SÖZLÜ 'e ı,:;.\Jth.11.1 ~ 'nanynnın sair noktalarında nsk<'ıi o. N. B. dnn g~len habeİ·Jnı·e • __ , r '"' 

\ e ..ıah,. .. n,tJ'-'olsuıılar. .. gırmca C\" sahibi hayretle yata- hf'deflcr" taarruz elm'" old kl ' n.:ı. rı bir '..l-;i: olmaktıı.ur . ·ıc "-ıı.rı., 
u "' .,o.m ı•lusild: S \I>J~Trt~ Ii \ ı'N .'.\K . , '"' . iç u :ınnı ·:aran Lyon'da bü~·iik bir tas'' '-ıt:~ ı )' 
• ~ "'l • ,. ğmdan fırlayarak; etrafı ara- bıld.rmcktedır. • ... ı·ekctı· ''apılac"'l:lır· ··.Y~, Ev\"elce t:ıimendifer . 0..jsil

11 
f Şnrl,ılıır: Yt:cnt Hl~<ioı, ;- ... 'Ol k Jı P :;" ' 

Suat D . &aıısıar: ı - :!.:rn - 4.:ıo • <i.30 mağa başlamrştır.-Kısa bir ara~ ıa:r.r,ıxot: ('OCllKl.AIU.S' • ten mal getirtmek ·o ro'k ıcolll?. 
' 

ervış j ,,~ u uu ·rnndan conra hırsrzr karyolanın ~.etirtmeg-e nazartıJ\ .""1 .• ,85ttı tl. _, d b T.\111..Jn:st mı·• el 
· • •utm n ulmuş ve bastonunu ka- R 'd v d , ... Uft - lJl'IC 

,
-· 1 J~ıııdra, 2-1 (A·A·) - }f('\"Sllk omaayada LeEı V• ugun an "uç urti ~ 
1lllll!lll (-:lftl'-•' parak <liiYcmcye başla~ıştrr. rnc~balardan alrnnn h:ıbı>rll'rP gö. Curi \'e 1.ati eıı~·anın gc bilbgjSıı 

· Gece yarısı baı:ıhvan bogur-:ma. ı ı 3efaretlDID b. •tta · · · d'f r yolu ·--..1cfl 
lfal•km en ııarlal• zaferi... ı-:d<'IJl.)ııtuı Pn hii~lıl• lııl,ıl:ıhı... l ""t" •ı • • re, .ngi iz tnyyarcler~nin lıücumlrrı il :ı-:ı.n !)ımen ı <' , bU yıı~ t 

n: Sanatın l'tı :l iiJ,ıı.,k "<'rı-11 ... ol:uı ı ı JU un apartman h~l~mı . uy~n- dolıwısiyle Bcırlin mmtakasınd:ı JD 1 'tercih edilir olmU§ 'C tı fe.1<~ 
- - dırmış, herkes RaRıdın daıresıne milhim miktarda rocuklnr fohlire 8DIDP 81'1 is !ıacmıda rok artınlır, ı~n ,.ııı;ı· 

E M 1
• L z o L c\ . koşu5mnştur. Raşit hırsızı b:ıR. t'dilmiı;tir. Bu işe 75 tr('n tahsis o. tevkil edildi son zamanla;da haS~ . os;vı.ı çıJc• 

tonla bir hayli okşadıktan sonra Iunmuslur. Çocuklar Polonyaya ''e yet bilhnssa acilen pı.} 11
1
.rifl )1C~I 

~ ltapı clır;arı atmıştır. ~!idet mıntnkasınn naklcdilmC'ktf'. ncrllıı, '!I (.\.,\.) - n.x.n. ması lazım gelen esya "...,uşJci.I 
R 

. ı ır· p-k . sa"-·ı ,.. ı1 
P.\ t:L l\lt, ·ı·ııın lmc1rc.-tile siıırma t:ırilılııln alim bir ı;a3 r:ısı oldu aşıt, etrafını alan apartman >ll ·reşten blldirlldiğin" g6re l'a:d tüı·carı }ıcpı de pıya J J3ı.ıJ1I.l 

I
~-Bu şaheserı" LA" LE sı"nemastnda· sakinlerine haditeyi anlatmış Polonya hariciye nuırı R<'kte:ı baŞ1fl\ f vazİvettc bırakmakta~r. 11ıı1in ~ \'c: HaY:ı. trhJike ini ön1c•nwk lı:in Homanyadakl Polonya ııefaretinln lıU •• • •• "k jdarcsı bll • tit· 

" Ya h cle<l' v. b"' J ın nıln. Jrnw<-tli olnı:ık lazmıclır. ttln ııuısı da iktisadi baltalama ter 
1~~ gu~;u nmcsini isternı~ 

ı -
1 

vuz ır~ız ıgın oy- I,1tre. \'C Zel:itınızı lh.'ıı J\urıımu. , tlbn.lı ve tedhiş t<"şcbbUslcrl '•lerln ... e • ür atle onlc 

H 11•1 ~li\..MI E' 'i'Fn ~ s ,,.. n c o ur. Keratayı polise Yerme. '"l "' WJ in' UWU !!ii:. U lb:.1.E. ey!(' ey ne._, . J a \ t'rnırkJc 1111 trhl/tC'JC J•:tr-,1 fn~tllzlerJC İl'Şriki MC!:ll SUÇUndlUl •• 
ar. diğimc şükretsin,, demiı::.Ur. J. ı 1 ..... oymııı; o ncak.,ını:-:· te,·klf <'dilnıl~lerdir. ,' yn•aD I~ 

1 Bu harlkn film lılr lmç glln d11ha ~ü~tNlleccklir. ..- tt .. At 
~llihlm HA\'c: lnı-ma<'ılıl.'1n .r-ynnı lıa)rf't lılr siirnt rC'lwnı l ılrll8D 111 p 

·Baba Erenlerin Ramazan fıkraları ıaçıaıarı .,.14.,ı· v.s.9· 

'' N;:asıll vetll~'Şec . JI IJI A . ·~,'.;ııll, 21 (A.A.) -!i)'tltlll. ~e~~ 
'SJI 11. l e r ~ 11 n ' , Çizil olarak yUl•5ek J31l ,eıı 

'-~ • ' j ~~~ian ~~n k~~:ı~:uı;u~tu;u;~;~:~ 
D 1. \ l!iN z<·n .. inlerindcn '~;;.lık,.ılar klihrnsı j 1 nünı:ı.r arasında 50 drıtlH1111.,ss ı~ D "' • ,., " · 1 nııım surP eri o kıular ~abuk oku:\·or nama- bCll - u· 
• • ummı; efendinin konai,ı, l!amu:an ~iin- f zı iiylc !:.llbuk kıldırıyordu ki, aradan ·n.:ı' dakika oklm -(bir oı<ka takrı gıı:ıetc rıı 

k rınde herk<'sc açıktı· (icnis odalarda hii. "C•' d • t "ır) sekor satın aı3n Uç .. k 
1 

· • ..ilı. ,.. ,:ınc r.ıı onuncu rl'ka ın !'Onuna geımı,ı.-rdi· " • 
yu sofa arda. müt<•addlt ... orralar kıını· V~'J ı• d • Jı:ırrırl de mevcuttur. 

j t •U sıra :ı 1t>111'}h t<-li'!lı biri içeri "İnli: n:ı. 
lııytlıı· o;tiycn kapıclıın dalar,, bir !.Of-nın h.ftsma. • nı " ... " ~ aza ;.:eç kalan bir ihth·ar! 
!;Öker, iftar <'der, ı.ıırnını do~ ururıhı· ~ c ı · R • ema.atc •arı')mak, safta yer almak tein sa· 

Uir :ıınnzan n!,o;:ıını Rekta<.i fıkarasınıl:ın lıırSJz)anıyordu· Bunu ~ören D<-n·iı. Cemal imıı-
Dcn I~ Cemal ıh• biirle ·' aııtr, Ut;rmu,_ }~frndlnin ~ · ' J ıııın selam n~mıcsini ınütcakip adameağıza cfündii 
<'' inr: gitti, il tar sofrn,.ın:ı 'irnnıldu· ı dudaidarı dualarla. kmuJdıyarak: · ' 

Utarlrl'lcr hitfl, ı:orh:ıhr lı;JJıli, hiirı•klr.r, .;: . - .\yol, df'tli· İmJtm ö~·Je hızlı Aldl.:ror ki, bir. 
ta\ uklar, tatlıl:ıı· mid<'l<'rc ,•!iif-.iiriilı'ii· K:ııı,·clc·r • t ·' k . ~ıııuc~· cıı ~ et1şemiyonız. Seıı dı,ardan gelip na. 
ele iı;ildiktcn sonra, haha. {'renin cemaatle bera- 1 sıl ) etiı;;eceksin ~. 
hrr 1rrn1 j, •' ıl••~•lıı· 

SON AKDENıZ muharebesi Türkçe 
Hu Jı.ılıll,i nını to~.) are ile gelıııistir. nıı al,5:uıı "ant 21 ılrıı it iharı•n 

filllllll g_üı;t<.'rllmC'ğC' b:ı-:laııııcnlitır. 'I'ı•I: 43.'i!}) uwm~ınm~ıi 

1r-•ı• .... •ıı•ıııı-ı 
1 ~~~V' ~~0~€~ 1 
~GöRüllü Kahraman 

PiK YAKINDA 
~li5FPFS"•111ıw:wırı ı grr 

ı1 

,.. __ --· 

Jroloğ Dr. Kemal o;~~n 
d 

. ,.c fren. 
ıkar yollarr, crı c;ı 

f:ılıkl:ırı ıniilc'-ıı · 1 'NO 
ı ·ı ı · ı cadılc'S n• 

1... el başı si ı 4 t '11 
un ın ı·rı 

lSO Bıırc::ı ıı:ı111rı fic; 1 



verdi: 
Alukada 

Yazan. Cell ıon&roa 
latmakta devam etmJt; Tam ma -
nulle ve gf"nil mDryuta bir göçe
bdlk )'aP!Dlfo Gadiği ve gördli.~O 
memleketleri ayı. tuauDkar ve ca 
sip taavirlcrle anlatıyordu ki dJn· 
ııy.nıer adet& renklerle doh• bir 
a!ııema fllmJ aeyretmlt glbı olu~or 

Jardı. Onun taaYlrl~rlaJ dinlemek 
ıayte de dtyebilirta, yağlı boya 
tab'olarla dolu bfr resim galerisini 
ıeJ1111ekle mUsavtydJ. 

Cenubi ~mmkada birçok lhtJ 
Wlerde bulunmuı fakat sağ vr 
alim kurtulabtırolştl. KCıbada •iJ 
nrlHlr. cenubf Afrflrada ~('f lk 
\'ftm~uş: ve Ru' · fe!\on muhıu~ 
bf'"''nfn dC\'3mt mll.,.df'tfn~ dP 

h"'rr> muh:ıl ı-Ji-1n~ bulunmua A 
laslı:a l'l karl"'rr'a kı:r.:ılt aUr k al 
tm &raJı'ICI olmu•; ı":ınfrans1 ho'd 
gazPte c:•!"."' ,...,., .. tJ, 

AmC'rika cumhurrr'0frı'n n,..k 11'1 

mfrnf dne:tu ot~.,~., ırlhf r .o!"rff"I 

klüblerlndP. ve Yokoham"' 'i 
Gr~ndotelde fevlnlllde itib;n Vllr 

mış. 

Bunlard'\n brqk11 "AsJıııı. A!tl&'' r1 
mf'r1ckrt1nin kilrk tarlrleri. rı le 
dan klübelcrinde, onu kırk y1t'ı 

dost mfatiyle a~ırlarJarmış. 

H A 8 it 8 - "ksam Posu• 

Kiralık deoolar , 
Ankara caddesinde OrhanbtJ Han Zt!min katında ve makiDl' 

yerim ıstiy~nlttin Vakıt Matbaası idare memurluğun" müracaat 
etmeleri. 

,...-Tstanbul Levazım Amirliğınden verilen L narıcı askerı kıtaatı ıılnları 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 110.00Q lira olan on mllyon tane ııat mıhı 

11·10-tMO perıembe gUnU saat 11 cı. Aakarada K.M.V. aatmaıma koml8yo
nunda pazarlılda th2.la edllec.-ğlnden lılt.eklllerin 13.800 Jlralık kıtı teminatla 
rUe pazarlık glln ve aaat!nde Ank&r&da lıLM.V. aıatın&lma komisyonuna g.ı· 
aı.eleri. Şartnamat &M> kuru:a koınlayoaa gelmelert. USH) (102•~> 

••• 
Pazarltğma talip o,:ıkmıyaıı ve beher taneslrıe tahmin edilen fiyata- t lira 

uaan «ıOO tane uç1u aaç kutıı 28·10-9'0 pu&rteai gUnU saat 10 da Ankara.da 
.M M. V. atınalma komisyonunda p:uarbkıa ibate edilecektir. İkl~r bin veya 
daha yukan pa tllcr h:ıl'nde a;,rı ayn ta iplere de lhal" edlleblllr. Kat1 temJ 
nalı ~00 llradır. •&OO adetten d&hıı af8tı verecekler teminatlarını ''erebU. 
ae~ miktar Qzerlntten besartıyablllrler. (1326) ( 10193> .... 

Beher ktıoeuna tahmin edilen fiyat 1:1~ kunJ§ otan ıo ton sadeyağı pazar 
rklıt aat.ııı aıınncı!lttır. Pazıırlığl 2 10-HO gUnU saat ıı dedir. KaU temlnab 
232~ lira olup evsaf ve prtnıınıf'Sl komisyonda gfüü!Ur TahpıerlD muayyeıı 
1111 ttıı Ankara levazım ~ınlrllğı sat.malına ltomlayonunda buıunmaıan. 

(13.\2) c 10243) 

• • • 
Bir kiloeuna tahmin Pd len fty:ı.tı 20 kunıı olan ıoo "·ayrıca 200 ton 

.uı pazarlıkla satın al.nacaktır. llk temlııaUarı 1500 ve 3eOQ llradır. Taliple 
ı.n 28 ıo 940 pazartcsı gunU saat 10 da Kara Askeri satınaıma koınlsyonu 

elmelert (1838) U0239) 

••• 
1'17:1 ton Zonruldak kok, yahut Karabak kokkömUrU pazııırlıkla satın •· 

m ktır. P~z:ırl • ı ., ı 11140 ııalı günU saat 16 dadır. Tallplcr\n belll gUn 
ve nlLe k..uıJul \"halk v~ tcmınatııulle Çorlu ul<e'i aıı.tınnlma komıııyonuı:ıa 
ıclil.e .... rl. (1340) (10:.'.n) 

••• 
Af:ığıda yazılı ktııı u otlı:r 26·10 ~ cwnart.eal gUnU h11.aıarınoa yazılı 

aauerde <;ann.•k:ılc1 A•ıH•rf aatmalma komıayonwıd:ı paz11rlıklan .)O(ıll:'.\ 

cakbr. 'l"allplerin kom'ııyunn geımeleıt. (133•> (102~1 
cınsı MlktAn Tutan Teminatı laaıe saati 

····4···e·········ee .. ···e········] 

BOYOK MOSABAKA 
HABER'iN evi nasll~ 
ve nerede yapılmalı?~ 
---------~----~-----.__,--------~------.._,---- ---- ~ 1 ı - Mi.ıkell<'t hir eY• Hediyelerimiz 1 l 2 -. Beş kiilye ild ) ü lira aakit· 

1 

karl-S - Bir kiflye 20 llrahk pardöaU almak baldımı \"eren 

4 - tıd kişiye 15 er lirabk pardösü almak 11Ndqna vercıa 
brt-

5 - ~ ldflye Haber'hl .enellk abonc11l-
6 - Bet kiti e 11.aber'Jn aiti aylık abonetıl· 
7 - Kaz:ına ıln.rdan geri kalanlara muhtellr hoolyele ... 

MOSADAltALAB NASIL OLACAK 7 
Evt kuaııacak okuyucuyu .eçecek mUaabakaıara baflamaPdaa eaot 

yapılacak ve buu'la.:ıacak birkaç aoktada okuyucuıarm )'Vdmama 

lhUy&Cl var. 

Müaabakaya 'l§lamazdan önce 
BABEK. yaptırmaya karar ftl1'dll1 evin. okuyuc\llannm aard -

muhassaıası oıınallUU 1.8Uyor. Bu ltibarla: 
i!:V\"KLA: Oaunı oluıyuculanmıZıD •viıı DUll ve nerede yapııma. ...._ 

,eldlgl tı&l&Jtmda fiklrlerlDI " veruecek malQma.ta sON .... 
dan kabatasıaıc krokiler ut.eyeoek ve tertiı:.t b•kkmcla lllllMr • 
terine yakın IU'OkUer .... almarak veya t'ikirlert ,osonllııldl 

butundurularak pllnlar rıetrlae başlanacak ve en oo1r NJ' tıııpll_ 
yıuı pl&ıu.n. ınşasma geçilmek IW!re fa&liyete ~. 
Evin aered' J.np. edileceğilade de yiQe okuyuouJanmıllm ...... 
terek mtlrıerl dikka&e •1111-.ırtır • 

SANI\ EN: snıon bunlar ctevam ..a.u.. lG BlrlDcl taf11ıD lHO. ıo ~ 
te~rin 190 arumda okufueu]anıma arumdan, e\11 .,. ... 
ncdlyelertmtzl ltıuamaeak olnı)'ucu\anmm MÇmek a.... ..._ 
blrtblrlnden cazip tlo mU.-1-ka tertl;> ed~ekttr. Bu mO.llaka. 
ı:;urınrı blrlncıaı.ne fştlrak eden okuyucuıanm.ız bAJ T•rabJarnu 
k palı "'e kendUerl tar&fmdaa mUhllrı.enmı, b1nr sarf illıacı. 

1<1 ırehanemı.ze teslim edeoekler n mukablliııde alrer ~ 

Siyamda ~,rt=cı hayvan avm"' 
r ıkJıul; Pomoto adalannda inc.-1 
ticareti yapmlf Rusyaya glderC'lt 
meıhur Tolato}"U ziyar ı ı>lrniş ~ 

Kuru ot 
Kuru ut 
Kun.ı ot 

ton Mı& Ura ı 
l\00 18.00o •9aO 10.30 
600 11.000 •9.W lU 

aracaklardır. Bir okuyua11 Dk mUu.bakaya buıt D.._ • 
i~tıl'1lk etaılpe ildnc!abl8 Te OçUı:ıci1811ne de aynı D'lllaU'a .. 
ı~tırak edecektir ve ıma mımaraaiyı. tslmlerl ve adrealert 'JllldJ 
blf oefter tutulacaktır. 

t,r ınrtmda Endüs u::;:J:ınnı aş 
m·ıs· 

Garbf Afr!kaya lt'f!tince. nradıt 

t.rıımadıjı yer. Kirtııediğı deW 
kalm&ml§· Elhasıl dJnynyı avuc-, 

AWl içi gibJ &'Örmüş ve Öğrr:nmif 

600 19.000 l)8C,O 11 iı ••• 
aıa ıc':e::,!:~' 6~ ı ~~:~.~~!=-:=:1:~~~1~:a;:::..:~:;~ ~t'.;~~- · 

H r müııııb:ıkanın nibayetmde, okuyucuıama Mu \evdi eclelelı. 
ırrt knpaıı ve mUhUrllJ arruıır Altıncı "-:oter Oellp BtnttA'e 
t .. ,,nı edtıe.:ektir. Bu lftll'tİUe her okuyıJcunun ayın OU.mara)'l 
t l •v n Uç ZArfı hulunaeaktrr. Ancıık U., müaalııaka enı ı ıtl 

•rrt•r.-ı ••rad ı - ki. bu zaman tc;;ıncıe ev de yapılmlf " tıltmlf 
oı:ır ı lc - Alllucı No&erto koolrolil altında eoılecıak, ber mi. 
aJJtııkm Uç mU.ab&kayı da clOlnı !ıalledip etwdllı:lert •ratbn.. 
IRı'alltır. IC\ID lnu'amaa ..... olabllmelc ~ ............... 
ml\ıoıAlıftkamızı dofra .aetmlf bulanmalan p.rttır • .,.,,_ .... 
uh bllllrdf'n lllo kllW "'""9mış• - ld müe&bakalanmm •. 
111; oıacağı tı;m w ımır•......,rr - lnır'a Udlılnl Mnnlı .. ı 

rtD kanun! veıı!kalarll beUI \'&kltte ı.omı.yona gelmt:lerı (1298) (l0t>44.) 2 
Cliıal .Mlkt.ın Tutan Tl'mlıtatı 

.ı.ılc> lira ııru. il• odunu. 
lılupl kömUrQ 
UQtt ldkDGril 

:no.ooo 4s10 ı2~ 

(Devamı 'OOT) 
ti. 00 ~16 t>S 

900.000 SIOOO 610 
(1) Anıstraiyada bir .>erin la -

mJ. Saraya ilk td~aalar mM11leket 
llrbd Mla göttnıl)'f'ttklerhd dtı. 

ettnerek bo ~ı>rfp lr.ml \"trmfşlcr· 

••• 
8680 aaet lel"!rm ıilre:!fne talip çıkmadıfmdan tekrar cks!Jtmeııl ?'MO-

fHO pazıırtcsı [,r\\nU 11nat ır; te Çorluda ukcrt aatınalma komlııyonunda yapı 
l&Caktır. Tahmin bt'dell ı3,050 liradır. tııteklllerin knnuı:ıl vcwk '-'tı t°"mınat· 

JarUe· ko.mısyona g<'lm'lı-rl. (12~) (9807) 

• • • 

l •ı ihif .raw ""'"J"'Ulff -~ pdla elaıllaaeıst hl7.1ları da uııı Stl1I eaat " malaallerdıl'U -.kert SAtmat· 
aaa komW)'onuntJıı YıJJ uacaktır, ftllPJerSıı kanunr \Hlka n ır:.ıı. mektaı~ i.aı. uattndpn blf ııaııt nvot aıt 
oldtığu koır ... ~ı. ~ rmt!leri. ı"686t (1131) ' 
Çlruıl eK&lltmenftl yapıla Miktarı I cllllnatı Tutan lbaıe "un \e ••ti 

ca:ı yeı Ura Ura 
~Cleyaıt 

1'Ade1atı 
Ua 

• h:ınır L• 1.mlrltl' 88.600 kilo 4010 68.t60 23/10111'0 1 ri 
lzmtr L• ft.mlrlll' ~-000 " 1;,ı.\2 11.160 2S/10ılı40 Hı 

<,;anakkale &00.000 " t>llOO I0.000 25/l )ıfıtO 

a pavtyon lıı.:neı 

8ttır .u 
...,_ eu 
ll&tu eti 
~ıjtr eU 

Umurbey 
(,:anakkaıe 

<,.;anakk.ale 
(,.'arıakkllle 

Merzttoa 
lıl(tn.ııvo 

lit:llbolU 
Ul'llbolU 

ü llbOIU 

C..•UbGlu 

•.ooo .. 
Tl..000 .. 
eo.ooo H 

IO.oDO kilo 
120.000 .. 
uo.ooo " 
ıao.ooo .. 

• • • 

729 

1170 
~".'>2.78 

M66.t8 
1600 
2250 
~812.~ 

2 1260 

t.'120 
ıa.ooo 

ıa.eoo 
31.370.03 
82.129.&5 

2Vl0/940 
:l4/10/D.0 
2.f/10/IW 
24110/940 
2'110/940 
:!Sll0/940 
2~/10/940 

:ı:ı 10 SHC 
25/IO NO 

11 
12 

16 

11 
1g 
16 
rn 
16 
16 

A.şaAıda P~lı me\&df:hn kapalı larfla •k•Utmalerl hizalarında vııı-ııh ctD,-.at ve mahallerdeki asker1 s:ıtınılmıı 
ıı.cımı.yonıarıncıa >•• ıacaİctır. JaJipleJJa kuunl \'eslkalnrile tP!<lif mekLuplannı ihale saauertncıen blı saat evvel 
ait olduğtı ı&oınııı~oıı.. vımntlerL Şlırt11amelerl komlsyo:ılll• ınJa göı oınr. '(1!36) (10237) 

Clmıl Miktarı TUtan remlnat1 J ele gUn ve Saati lbalenln yap laca&ı .}Cr 

KUnJ ot 
Kuru ur!ını 

Ş<:hrlyc! 

Pirine: 
Sıl'tr f'tl . 
Makarmı 

1 f:° !"",~ ... Af c1f\ ot 
~ . 

llUO Ura llrıt 

4H0.000 19.JOO lf40 
:t76.000 1.937.00 67\ 

M.!)00 lJ.,311~ R4 (l 

~.180 l.J47 • ıı 
104.600 C8.f32 %r:; 
s.e 000 lJt.360 7 4 i ~ 
109 000 81.190 21\~"i 

:rn;iO ooo IG.IOO 4:;r,-t 
~~ 1 M 000 1~0 OM 10. i il 

- ------

Rtll/9tt> 
8tll/IHO 

22 11 9t0 
~2 11/9.0 
~ • 11/9t0 
~:! 11/940 

2:?111/940 
2:?/11/910 
22/J ı '040 

'<RAGIMI NA Sil= dı.Mehmet c.d·U bıı tavır.a: 
- \'allahi 1 ıbe iın \'Ok. dedi. 

KURT A R O 1 M bu iti bJ'd Cl mil · o.prnı~tn .. Pa 
M ra almak için .. O >iır tarafa yaran 

AA ' // ~ R • nıak icin de beni elt ,·ermek. hana 
y 'VI I I Om U fi iftira atmak istiyor. lki yüzlü al 

~~dn. SKender F. ~erteltr '81ın alacağı olr.un. 
Eliza geni!> liir rıer~ aldıktan 

~~ l.talİattı . • 38 • tDln Mehmtdin ~ula~ına iği!cli: 
Sara ne ce\'ap ven- Eliza manalı bit gülüşle Meh· - Ben bugün ~anı kimin ~Jfl· 

\:.fit et medin yüzüne baktı: trUnl ıetirdim. h!:iror mu~un? 
~l\ı .~aap \:trf<\.k? Bir ttY - Fakat. len ek yaman bir a· Mehmet omuıunu silkerek: S \f't ~ hakıkati !IÖ)'IQyor. damnuf!lft, Meh~t t:ıeyl Bizim - Hanr. dedi. hem getircliğin 

'tı..._Clth. ka \"ay, l>emek kJ, pamiyondR otutdufun müddetçe. eelAma da jnanmam. 
'-"'illi tuıahıa~<lnn o pansiyon· arkamı:rıdakı t.llruı dfPOSUnun bQ· - Niçin?'\ ı·an mı ·ö~lüyorum 
:~ti de i dO~urerck te\;kıf tün top kamaların> a~rrıp Anackt ea.nıyorsun? 

' lt"tl ğıl R\i? luya göndernıiş~fot - E,·et. ÇunkO. I,,ta:ıbul.la 
~.~~tt .. liakın bizim ta· Mehmet glilmemeı.. için kt-n<ıini hiçbir tanıdıgım ~oıttur. Bil!ıa ~ 
~ ll\lıtu Sij ~n bu Un bilhassa güç tUtU)Ordu. 1tnin \•;tı;ıtanl~ oaııa kim selam 
,, \lYlttntk ~n ~eldim. - Ne dffcır-.uıı? dedi Sfl~h de· aönderebili.r? 

, ,, -:"U.da tcneb1 l')O}ısler poeunu ~n mı bôşaltm1•m1? Eliza giliiı.111~;: 
w•t ll'l}·orıar. - Ha~dı c:mım. bu. h~ktihı - Kuledibin&\ı nı tanede ya 

ı lJ "'
1
"'3 ~mek ~i. ıı bu •nda dolaşan b;r llikired,ir. tin kaymakam J'.;uri be'. 

.. 
1
•. ı Artık klanac.al< taratı kalma· - N~ dedm .. Kuri be} m·: Fa· 

10 
JO 
ıo.ııo 

ıı.so 

12.so 
H 
J5 
18 
17 

Çortım 

" J:;ct,rne Havza 

.. 

kat, ben bu ., tm yuz-Uniı bile gor
medim. ren lı ııc wııı 1nl4> n .• 

- O. senı ~oı.. ı~·ı ıamyuı 'e hı' 
tanbula nJ ;in ~e ·l·ğ•n bıliror! sa
na selam sbyledi. 

- Aleykin·üsselam uma.. Be 
Jliın lstanbuia ııiçin g~dığımı ben· 
M!1 ~ka bilen yoktur. Bunu söy
ıemeserdi. ~·ıece beni tanıdığm· 
dan bahsetse} dı. belkı bıraz ınanır
dJm. 

Eliza birde,bıre sınirlendi: 
- Ayol! nen sana tt>nahk yap· 

mak isteseycH:-n. Fatihe koşup gelir 
miydim? Seni tC\kifteıı. zındant 
atılmaktan kurtadım. Fakat, bunu 
bana yaptıran ka~ nıakam Nuri 
beydir. B ... nım bu i~.ere aklım erer 
mi? Ben on:ı hızmet ediyorum 
Anladın mı şi"lldi? O da Anadolu· 
ya hizmet ed'yor. 

\''e hemen a~·a kail.arak illve 
etu: 

- Yarın ha taneden çıkaetk.. 
\~ senı ene llurada Sakat ~bahle· 

• ra..'lfllda ~lôleaeldlr. 
ş.ıyet hllllecıen yalı1111 bir lı:lfl iN n dofrudan doğnl)'a. maJOm 
şartlarla ona btrakılacaJı. birden fazlayt.ı, hedlyelerimla g 
noter huzurunda kur'a D• tevzi edilecektir • 

BABCB KUPO?~LAlllll TOPLAMA n 
illllll n'IDYiılJZ 

MUaabıkıarın her mtıaab&ka bltfginde zarflannı ~ 

sırada ılAn edUccek t.arihler arumdakl kuponıarmı da 1llrUkte 
glindermelcrl mecburiyetinde bUlunduklarmı ~tı§ilııerelr fbndl. 
d •n on:ı göre hareket etmeıertnı. gazetelerlDl munta..zanwı .ı. 
nııılırınr trkrar babrlatma)'I fa7dalı buluyoru1. 

ŞımdlHaber okapclllanadu bir •ul 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPILMALIDIR ? 
EV HAKı<lNDA MALUMAT: 

ı - lk oda: \'atak ve oturma. ... 
.. 
> 2 - I lol. A' m zamanda yemek odası. 

:~ - h.t. ık hır antre. 
4 - ~·· ı· o .\ xk thane bır arada. 
f, -.- \lut k 

1

,; f~l _ ı. ) m katta sı6'1nak halinde ki er. 
~ (' rl ı'· H' orlunluk. 

jLttTFEN «iE'l APıARlN!ZI 
1 ~u rıusıı ı' c \ ı• .. ıııııı ı l31rlncit~ln 1940 tarihlııe k ıc.ıar: 

ı 
Anı.ar·ı ı·.d ır .. ııı h \ ılm )Ur<lunda Hııbt•r iareterıl bOylUı mO-ı.ka 
1Ue111urhı~u . 

Adreııın goıı..ı mı iz · v ıı gı•tlrmenlzl Mca ederi&. 1 °'"P ıc:: n h <: rıı •'lr ıaııteye ve kupona thtlyaı: yoktur 
F<Plfi"Cl"i .., ~ • 

yin ~at onda bt-1·1 \'Pr(k. Nuri 
bey St>n n!e n utı:ı:,, . ..,on:,mt:k ı:r 

tiyor. 
- Pd,a.a ~" PC('':. m. • 

t:l·fft.,~J s il/ 111 ... 
Mehmet erte~ı gün. tarn ~at on· 

öa, 5irkecı ı~t·•c:t;nnuna gıtıı. Ogtin 
dananın kuyru~· kopacaktı. Ya 
bapns bır td k<.•t g~lecek. ~ahut 

kaymakam Nuri be) le an .ı ::ıc. ku 
Bekleme salonunda dola.tı. 
Mehmet çok 5inirli~d1 .. bir türHl 

kanapc1erden birıne oturamı)or 

du. 
Acaba bu randevura gelmc,-ey· 

di, daha mı i~ i rapmı.::. olar·ıktı? 
Fakat O· J t-:nb•ıhın bu kar~a· 

şalıklar içinde )'U\'arlandı 1ı bir 
devirdt'. böy e hır mac a~a tıtıl· 

mıdan m ıvaffak.olmıı~ :i ı ; rı 
gönntı ·o-du. Ç,Ok , • .,1 11. l\almı ıı .. 
Yardnnnz: blmıc•ı. 

Mehmet, tstanbulu bir batakha 
ntcitd ibft.rct ı;orilyordu. llutun 

dünyanın medhettiği bu güzel §t 
bir, hiı.; ,uplı< ~l1k kı, mutarekenin 
bu kara gunk~inde oldı ı.'.'11 kadar 
hüviyctinı ka:hctmcm ~tı. Kimat· 
ye inanılmıyor. kimseye güvenil 
miyordu. Mehmet: 

- Artık kendıme bile inanamu, 
güvenemez oldum. Su sehrin hava· 
sı benı de zehırlemete başladı, dj· 

re söyleni:>odu. 
O ne?! 
Mehmet bır aı alık uzakta dol:ı· 

şan Elızanm golgesini görür &Jbi 
oldu. 

Ve arkadan bekleme salonuna gi· 
ren kolu sarılı, şişuwıca bir ada· 
mın kendi ine doğru y\lrüdUlftnu 
gördü. 

- Kaymakam Nuri beyi mi bek 
lıyorsunuz, azızim? 

- F.\et beyim. 
- B kledığiniz adam benim. O 

tur bakalım, şurada komıpbm biı 
az. 

( Deıoo nu oor) 
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:;~~-jft®~ l llStfll 
L r • r .+":". - .. - ~r- 24.10.940 Perıembe 

12.30: Program ve memleket saat •• 

Asılsız, asdarsız dedikodular ~12~~~~nzı:~!~~ı:.05~:r~ 

Beş l. IKtaş k 1 u· •bu·. n d 9 · :~~ ~~arıc:~o~~~:~o: ıs~~= 
• ~~~~:Uzl':: :::ke::;,~ke::;;; 

h • b · • k • ı · k k t (İbrahim özgür tdareııinde), 18.40: 

1 Ç f r 1 1 1 y o u r MUzlk, Fasıl heyeti, 19.15: :Pı!Uıük: İki 
l piyanodan caz parçalan. IPI.) 19 30 

Sahanın da klüpler arasmda müzayedeye çıkarı· 
lacağı doğru değildir. Çünkü bir hafta evvel Be

tiktaşlılar 3 sene için kiralamışlardır. 
Be§fktq klUbUnde lhUlM çıktığı 

ve azalarmm iktye ayrılarak başka 

bir kJQp kuracakJan hakkında evvelA 
bir ak§am gazetesinin yazdığı ve ııon· 
ra bir S)Ok gazete \"C spor mecmu3la· 
rma mevzu olan bahsin bir dedikodu· 
dan ibaret bulunduğu nihayet anlqıl· 
dı. 

Dedikodunun ilk orta.ya aWdığı za· 
man, yaptığımız tahkikatla bunun 
aslı Olmadığını kısaca yazmışuk. 

DUn de Be lktatı klilbUnUn sallı.hlyet 
ııalıibt idıırccllcrindcn biri demiştir 
ki: 

Diğer taraftan Şeref stadının klUp· 
ler arasında mUzayedeyo çıkanlaca· 
ğı haberi de tamamue asılsızdır. Çün 
kU &:ıha müzayede Ue bunda~ bir 
hafta evvel Beşlkla§ klUbUne Uç sene· 
lik: bir mukaveıe Uc k!ralaomır,ı ve 
mukavele noterce de tnsdlk rdllmlş 
tir. 

Bu baltakl il · 
Dfa~ıar1 

htanbul 1 utbol A.l'ırılıj!'ınd:ın: 

2i/10 940 tprlhlnde yopıl:ıcak 

ilk matları 
Anadolu 111 .. ur "ahnsı: 
Anadolu - An:ıdoluh:Jıar 

Alemdar - '"'um.llh ~:-ır 
HılfU - Beyıl• )ı 

Kıınıı.ı-hnırı.ıı. s:ı! u"ı: 

5 :ı• 11 

13 
15 

Da\"Utp..'"lş..'1. üogutıı•or 11 

Memleket saat ayarı ,.e A 1nns haber
leri, 19.46: MUzlk: Radyo saz hcyeU 
lSaz eserleri>. 20.15: Hadyo ı;azeteııl 
20.45: Müzik: Keman solo • Enver 
Kapelman. 21.00: Müzik: Dinleyici 
tsteklen •• 21.30: Kotıu~ıı ı Sıhhat ııa· 

ati), 21.45: Müzik: Radyo orkestra& 
22.30: Memleket tı~at ayat'ı. Ajans 
haberleri. 22.45: l\tlızik: Cazband 
IPI.) 23 25 23.30. Yarınki program 
\'e kapa Dl§. 

Sınama 11:: tıyatr o·ar 
Şehir TıyatJ·osu 'li 

B ı akşam 20,30 d::ı 

1 Pf' h" "'' IJrRm krııııı .da . 
Otpfüı 

htilil.ıl Cadd • ı l\omt'dl l\ı,.mnıdıı: 

Akş.:ım 20.30 d.8: OADI 

-----<>--
Raşit Rıza Tiyatrosu 

24 Blrincitcşrin PeırşPmbe Akıamı 

Kadık~y SUreyyad:ı 
•'KENDt,fSf:!\" GÖLGE l., 

"- KlllbümUzdo bir ikilik olduğu 

doğTu değildir. Ve b!r ak§llm gazetesi· 
nın verdiği havadlıı kaUyen asılsızdır. 
Bu De§rfyııtm klUpçUIUk gayretkı:t· 

llliJMkm meydana geldiği kanaatındo
yi.11. KltlbUmüzde.n bir tek ki§I bile ls
tlta ctmio değildir. Bütün siyah • be· 
yazlılar renkle.rlnin UStUnlUğQ için 
canla ba§la çalışmaktadır. Esasen bu 
8flll1eld nıaçlannuzdald neticeler do 
bunu fabat eder. 

Bakırköy - ı::yup 

Demin;por - ıtıırag,ımrü'; •• 
ı~enerb:ıh~•· :Stadı: 

~~ B~voilu Halk Sineması 

KlllbUmUzUn her zaman iftihar et· 
tfğt l.a1mlorin bu dedikoduya kanş· 
2nf1 olmalarından teessür duyarız., 

Calat.as.ıray - l:iulcymanlye .. 
Fcncrbah\.ıc - Altrntu~ ,, 

R"Jt:lln 8 fllıu birden: 1 - Rua • Ja. 

13 pon harbi: Tlirk~. 2 - TchllkeU Ma-
15 cera, 8 - Ordu kabromanlan. 

Boksör Büyük Kemal 
Beyoğlu Halkevine 

muallim oldu 

Şerri Stadı: 

Topkapı - hl<lnbuJspor 
Beykoz - li"YO~luspor 

Beşiktaş - v .. f 

.. ıı ••BlçklveDlklş.-. 

:!·YURDU " ... 
BC1Jo{Jlu. H alTreviıulen: Tebliğ 
Menileketimizin maruf ve Beden Terbi.) !!'!il f!ilanlml lfolı;eııı 

Muktedir boksörlerinden Bil) ük ~kanlığınanıı : 
Kemal, evimfain boks muallim. Bölge cez:ı. b y.~tınde 1nhUrJ eden 
Jiğini fahri olarak kabul etmek bir 4zalıkla bir yedek Az.llı~ yenile 
suretile boks ponınun inkişa. • rlnl seçmek üzere Bölgemize bağlı 

fma. imkan vermişlerdir. klUplerin tam ıulrı.hlyeUI birer mu 
Keyfiyeti boks heveslilerine rahhaslarmı 25/10, lll40 tarihine mU· 

müjdeler, taliplerin evimize ace.

1 

sadit Cuma gUnU ak~amı mat 18 de 
le milracaat ederek kaydolun· B<sıse merkezine gBndermcleri ehem 
malarmı rica ederiz. mtyetle rica olunur. ·- ..... -
!)ünya futbol gıldızlaıı 

Serimize yarın başlıyoruz 

Dünyanın 

ilk yazı 

en müthiş sol açığı 
a 

o 
Yazan: Muvakkar Ekrem Talu 

Müdür 

ANNA PEÇAROPULO 
•

1çuk Biçki okulundan dfplo· 
"!lalı ve Lise mezunu Maarifçe 
nusaddak diploma verir. Mek. 
epte pazardan başka her giln 
.~ayıt muamelesJ yapıJrr. 

.\dres· Beyoğlu, Galatasara) 
Sutc.rıızi, No. l 6 

... 

Sadallal 
• 

Buğdaydan 

Arpadan 
Uz:Umden 

.En iyi 

K.: 
28 
40 

117 

rıtır 
lyi 

~. 
20 
ll• 

100 

Son 
K. 
17 
21 
St 

H&\'a kU\'VeUerlınlz1n yUkselmes1 n 
art.:ma.sı iı;ID her tUrlU yardımın ,a 
.,ılması yurt borçlarmuzm en bUyQk 
.. rln1en olduğu glbl bUtUn mllleUerln 
ıe kendi varlıklarını korumak için 

ur .. nl.sızm hava kuvevUcrlnJ arttır· 
n:ı,. •a bulunduk.lan gl:Srlllmckte oldu 
tun.!o.rı bu hususta Diyanet lşlerl rela 
~ın.ıcn ''erllml§ olan fetva muclbUICf 

:'I J kııl rıtır ve Z"kAt Ut:' mükellef o 

yar 1 n spor sayfam' z da okuyunuz i :~~J:n tı:°~~r=~:aa:~~~~:u~:r~x: 
~:iiiiiiiiiiiiiiiiiijiij~iii~iii~!i~~~~~~=~~~~~~ ı mette butunn.ıaıe.n lüzumu ehemmJ 
ii r=r ycUe Uln O!l•ııur. 

lstanbnl !t:ftnbıl 
F. tllı:ene.r 

r --"' BeyoğlunıJıı: Biıytlk 

BAK ER 
Mağamlan 

~ rnitıULM!betUe bildin dalre

lertnt 7.eıtgln celUerle 6U!lenml&tlr. 1 

Sa),TI müşterilerinin ıi~-aretlerlnl 

bekler. 
••• 

t.rl.Pk, kadın çe çocuklara 
Trenı:kot, Knverkot. (,ı><Jen 

\'O ıs. den. 
l'.\RUES'CI.Elt • 

&fUŞAl'fBALAR 
••• 

ı:rl•t'Jt ,.e ÇO<'Uklıır ı~·lıı 

hO TC.tLEı: 
••• 

Kadın ,·e genç ku:lın trın 
l'\IU::j\l\lnU.ı.ı\R, &L\NTOLAR çc 

ROBLARIN 
r.n on modelleri 

• • • 
lıımarlams koııtüm, pardeııU ve 

paltoluk 
t::N ALA ClNS KmL\ŞLAR 

••• 
Kob, 'Ia~yör ve Mııntoluk 
rOI'lı"L'O :nrnA ·ı..\R 

lPEKLlLER • PAMUt\1,ULAR 
• • • 

En M>n moda moddlerde 
hADIN Ş \PKAl .. ARl 

••• 
Perdelik n tefrlpt için 

TCLLEB rn Ktı"MAŞLARL"l 
eo son çe en ı:engtn çeşitleri 

••• 
Kadınlar 'clr 

Ç.~..._.TALU& ve 
SA.m1Y AN MAMULA'11 

••• 
Kadm, l!l'kek Ye çocuklar ıı:tn 

TBIKOTAJ'm 
Zea&'la •• mllnUıb1tp ~ltlert 

Gayet hassa ' e dakikttrlff • 
Unnımt Aeentalığt: 

tatanbul. Kutlu hon J/.t 
Satq mağa.rAla.n: 

ANADOLU PAZARI. lrkecl. 
7.AFER Tlcıırothanc"I• EmtnoııU 
A. BBroççl, Sultıınhnm:ım. 

Gör:den irak olan gönWde.n her vaım lrıık oımar.. 
M!aal m1 anyonunuz? "lrte. 

HACI BEKiR ŞEKERi 
Gözlerinden Irak olmııııma rağmr.n ~· 

ı~ ~;ü·ifır:R:~ 
Tlcaretbaaeıerı 

Malıye Vekaletinden: 
• 

Gümüs vüz kuruslukların tedavülden " 
kaldırılmas~ hakkında ilan çe pi~ 

GtimUş yUz kuruşluklat1ll yel1ne gümUt blr liralıklar darı> Sl JJılll"°' 
kA!I miktarda tıkn.nlmış oldıığunda.ıı ~il§ yüz kurtt~lUklS.:ıınıftıf· .+ 
nun 1941 taıibloden sonra .tedavülden kaldınlmııst ka.rarillf artılı ~J 

Gilınüş yüz kuruşluklar ı Şub&t 19'1 tarihinden ftibarell ~ JJIY' 
etmiyecek ve ancak y:ılnız Mal Sandıklan tıe eumııurtyet (JI 
şııbctertnre kıtbııl cclllehılecekUr. ~.,ıt• 

[<"!inde gUmUş yl1z kuruşluk lmlunanlaı:m hıınıan M.a.1 san ' . --. oıuııur. sı 
burlyet Merkez Banko.ııı şubelerine tabıUI ettirmeleri. iJA.D ~ (1 O::: 

(7025~ 

Bayramda Yalnız t 
Kızılay gazeıes1,, 

~ 
tı.A.nlarmm vermekle hem kendinize ve hem de 

ı-;ızıl8) ·ıı 

etmiş olaca kaınız. 
so 1\rt ( ııan nyfumda MDtJ.nıl ,. 

tLA.."'1' ( ~ndan eV"f""llld •yfadıı ı;ııntiıııi ıoo 

j.}0 

600 

,, 
-.,;ATL,\Rl : ( 2 net sayfada mantlrni ,, 

( J ncl sayfada .. 

MUKAOA.AT l'ERl : 9~ 
Tel.: .. ~ 

btanbııldil, Postahane Karpamdıl. Krıılay Satı~ Biiro5U· z()09-l ,.,, 
btanbul. T'ostonr Arkasında lllncılık Şirketi. Telefon: 

Hark Okulu KomutanlıiJndan: ıınııc•~ 
1 - Aşağıda yazılı şnrtlan ha.1S okurlar. Harp okuluna 8 ,.rı~ 

btlıT 

H )<tı1Ull8 ııı1 A) Ankarnda bulunanlar doğnldan doğT't.ıya arp 0 
111

e J11 
k utıeıer • nclnıle buhınnnlar bulundukları yerin a11lıerlı ş . 1 

cdeceklerdır. ,. 1;ı\l1"0 
BJ Kayıt ve kabul muamelesi 20-10·940 tan itibaren 3l ... 

tarihine kadar devam edecektir. 
2 - Gi~ oarUan 
A) Nrk ırkmda.n olmak 
l3) J,!ııe bitirme ve ol~uk tmtnwımr \"ermiş bulunınal« ~irtrl 11 

cı Tam teşekktıllü Rıılcert aıhld ~ttcn <Rıırp okuıurıa 
~ıhbat rnpoıu nlmı§ olmak; ~ 

D) ıs 23 yaşında bulunmak. dsn 6 

ElDlğer şartlar askerlik oubeleiinden ve Har:r okuıun 
(1330) (101tl'7) 

J'anclrla ve Sın-aaldb. Kıırııkijy Kok satışlar 1 
Alberto AS~ \?ıo"l'F,, htıklAI caddesi ~ 

Taşra kin B('.!'nt(' nranıyor v Ereğli Kömürleri lıletmesinderı: ı..:ı~ct !!' ~, 

l
ua:n:x:::Gr.:-

0 

•• ;. ::-z .. =H~~ ... k.:-i •• m::::.

1
·::;:::::=cl AllCllara bir kolaylık olmnk tızera Yedlkuıe ve Do:~; J" ı.• 

_ !eriyle HaııkBy kok f'a.brlkalarmda 'H Kurnceşmc drpom 
!arına b!l§lanmıştır 

H Dr. M .. -at R. Avdın • !Jolınabahçe g:ı.zha.nesinde beş tona kıdar 
1 ı Ycdlkule gazhanesinde iki tonıı kndn 

I
Beyoğlu Parmakknpı ~marn Hashb~· kok fabrlkalarınd:t bir tona ı-atiıır 
ıokak N o · '2 f el • 41553 • ııatışlar yap.ılmaktadır. rıerı:tt.,.. 
Mıuıyı"ne ~t her tıirlü ıtÖ2 İl Galatada veni yolcu tıalonunun Ut{incü katınd:ıkl td~rıı ı. (l tıC411 

&ameliyatı fık11r11 ıcin oRruız.. I eskisi glbl b hlmum atı3ıara ve Kadıkö~1lntl~ P:ıza~·cııun &d!r ıt<' 1 
il kte · dııı Kadıköy \'e Anadolu yakaeı ~laıına ""'·am edilroe 

--=--~-=---=-~ 

Kirallk kat ve ooa ar 
Ankara Caddesinin en muteber yerınd~ it'\ ı-a.:lde ııaz::ıretıı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Aynı bınada ayrıca kiralık 
odalar da vardır. 

Türkiye Cumhur;iyet 
AKTiF: ı.ıra 

Mer k=e=z =-B,.:_a_n_k_a_S.l_1_9_/_1_0_/_19_4_0_v_~ 

P A S 1 B 15.~~()00 -ı. 
Vakıt 'Gazetesı Idarehanesine müracaat 

. ~"' .... ~ .. H ·.·• • , . .!. -~· • 
MtM4'lf.': t:ı:"J'!f!'\.WJ!!j ı 

matbaası 
K itaıı kzsmın.ı 

tanzim edip 
qeııiden 

• 
açmışlzı 

':<.itap, me~mua, gazele basc.ı.r 
Tabiler namına diz eri ;~ı~'": .. l·r. 

Askerlik ilanı 
Knı tal As. şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı kısa hiz. 

metli ve yüksek ehliyetna.rneli 
olanlar bir ikinciteşrin 940 gü • 
nil yedek subay okuluna sevke. 
dileceklerindı~n 28 birinciteşrin 
940 gUnU şube"l'lize mürat>aatfa 
rI nan olunur. 

Bir daktilo iş arıyor 
Tilrkçeden maad frannızcaya 

dahi vakıf bir bayan musail şart.. 
larla bir yazıhane veya bir müesse
sede c:alıı:D"ak fııt1yor. tııtE"yerlerın 

. 
Askeri 

.nus 
LierktSE; ıaıım otar 

rnühım eser 

Yenı Ç!ktı 
.., .koc.;ul..ı.:ı .ı · G r~o. luyıı ~ · A. ı -.. ... umuı-.ı•m~~1111-. 

.. ,,.., .. .,,,",, mektupla bildirmelcrl· 

llaM 1 

A.Jtm: san Kilogyl\m 

Ba.Dh-not • • 
Ufaklık 

'71 8141586 

• 
• 

Onbfltleld l\hıtıatılrlf'rl 

• 
• 

• 
• 

Tt1rk 1.lrası ı ı 

narlt·~kl !Uuhılblrlerı 

Altın o::a.n KUogrnro li 215 199 
AJtına t.eJ\vUi kıtbU ıerbest dO" 
t'izl&r • • 
Ojğer dövtz.ııu •e bort1u Rl1rlDI 
bakl\eler1 • • 

11111'.lnc hh\'lll~rl i 
Oerub•e edil~?' evr~la ııakdl1'9 
ııarşılığı , • ~ 
Kaı:ıunuo fi • 8 maodelcrtne terllo 
itan Hazine. tarafındıuı vtld &e. 
OIVRt • I 

SPnedaı <'Uzd.'lnıı 

l'l~a ı1 Senedat 

6 r 
1 

6' 

•:,.hıını çp f.ııh"·ıııır eft'Zdaml 
Deruhte edilen evrak'! nairlSf• 
\"enlo ırnr.şılılP esham •• 
tatıvtlat 1Ubar1 kıymetle • • 
~erhııı:t E"ham •e rabvflAU 

\\'Hn,lar J 

Altın ve dö~ofz Uzer1ot avan • • ' 
T'ahvi!r,t llzertne avan! • • fl 
HıızlnPye ıus:ı vaa M'l\.'lıo • • • 

lhzineye 3C\ O • , l:a.n'ln:t g-l!N 
s:ııao attın tıar~ıtıltlı n~amı • • 
H.ııceaıırı r 

Mubtelil • 
. . ' ..... . . ( .. 

•ı 

101.012 889 54 
s-124 554.:;o 

2.338.248 r 

7.335,593.93 

3g.490 85 

22.147.947.70 

158.74 .563.00 

19.391.484.00 

263.254.379.6~ 

4 7.058.616.93 
8.277.05i.57 

8.582.47 
7 .808. 722.00 
3.403.000.00 

fıl.584.926,7) 

111. 4 75.992.8· 

4 G!l.827.9~ 

29.522.032,5:. 

139.357.079,-

263.254.379.6 

55.335.674.5 

72.805 231,2'-
4.500.000,-

22.697.186.61 

n9fl.417.404.2'i 

~rm:ıle 

lhtiyat nk<;t-111: 

ıı.dl ve Cevkdlaae • 
ı-tuı:ı~ . • 

• 
• 

- ... 
• 
• 

l"t>d&\'tlldPkl »ırnlmrıtıar ı 

>erubte edllı-n e\ • " ';• !l'I kdlye 
Kanunun 6 • !I tncı maddeltrtnı 

6.188.666.ı5 
6.000.000.00 

158. HS.563.0C 

tevfikan Hstzlne tarr•tındRD vakJ 
edlyat • ]9.391.484.00 
ıJ~rUhte !<111en euakı oakdly• 
naklyeıd • • • 139.357.079.0<. 
Kıtrşılı!tl tamamen n.ıtm nlsrak 
Uh·eten ·edavtlle ,•ı:ızedilen , 17.Q00.000.00 
-ıeP.skont mukaru uavetcn teda. 217.00().000.~ 7ed. • • • • • ı • • __ 

MEVllUAT ı ,.,.., 
l'tlrk Llmıu 75.994.593.26 
~itm: San Kilogram 89872 __ 12;;;;..;,5_.7_09_.3_9 
!IS50 No. kanuna g~re baz1neye 
ııctlan ava.na uıukııbHJ tevdi oıu-
rıan altmlnr: 
c;:rn kflogram 53 !Wt mıo 

l)ih'f7 Tftahb\tdfttl • 

AJtn:ıa tab!1JI kıı b11 dl:Svl%1er , 

Diğer dövizler •e alacaklı Kii• 
ring bıtklyeler1 • • , 

'!uhteıu • • • 

78.124.167.90 

3.537.06 

30 950.497.46 

Iskonto haddi l}d • Altm tızerine avan.t <il s 

.. 


