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~: 
~halkını -

llırınak için 
a11a 
ltt1tt:lk kUtıesi ne kadar 
~Yos~;ı~a olsun, Rumen 
:•llltnıe ~ ~ı bu neşriyatı 
•Us orle ınıkan bulurlarsa 
d~. ~usunun hi liği h kk t ı llözJ ç a ın. 

1_111ldi!cı;;.re hayret etmekten 
-qd r, 1 meneclemiyecek· 

~tbttYalçm 
'-·}'•• · OrcJular b" 
.. ~ J. l>dAh 1 ır l anılan 
Sı tıgl'aşırkku, 'et ile mağliıp et-
' lıt d~ hat)( en, ııroıı:ı~anda ser 
-ı.:. ~'le ın ku, 'el ınane\ iye. 
~ :1'tatınah'et ile nusl ll) 1 in hl. 
"4r11~ ltıınıen ı•nlısıl or. il emen 
~' ltııs h' Bulgar \e Alman 
~ b 

1 
alkın:ı hitaben tm. 

~ lildaıa: Unurtar. hte bu 
"= 'lcıyllfıu :an bir iirnck. Ru 

11ıııır n hal-kına şöyle cı:. 
~lııı •"1 lnnh 

~~el( Jçın arebelcre i"tiriıh 
~~~ 1•1aııın ı ıı aıııkerlerin iki iic; ı-e. 
~ ı.-. hıı,,. ~ olmulnrı liızımılır 
-.; "il~ .. art k . . 
\' f( 'e ~ı/ . ktı\\'et harbi dc-

~h~ıı lıa11oıı hık harbidir. Stalin 
~~tlt•~- 1 ancak iie dört uy 

'1lils " • 
C>ııta., ~nra. cepheye gön 

~. 0 Yle marc ... allerin 
~~''"•:~tına \"erh;or ki "- ı.. '""'ftla· • , 
tı ~l§llctirı 1 kaidelerine bile 
. Scı iflhııııer. ftune ordu deni. 
'· ottıı ÖIU' e bil~i"iz iıısanla-
1ııı "'- itle göndemı<'k de· 
;-.. .. 1aaı1cı 
~ e iS~ ınadenıkl ıstalln sizi 
~ ~~ eıı~?ndcrlyor, slı de 
~~ ~.; ~ nı7.deki siliihJarla 

'ı beli ruııuz, Bu \"nhudl 
~ lıay,.:•~dan kurtulunuz. 

otıt11ıa 8\11!;iUnuz. 
~ ~ Almanlara. ü~ ay 

~' .._ &nya kndar arazi 
~~.h. lca eebnr oldu. Bö!lo 
~ ~ 81ıa;~' ı.izlcr ne yapabi. 
~t be baı;ınrza bu zulüm 

\..._~r. p l'ahudilcrdcn gel. 
~.~~ 
~ ele ıc-ı~ hlağllıp edilml;;-
\"-~Yet ~u ~eridcıı vu

.... ~ "'t\t )'a .. _ıı, mülkiyetli, 'liıı. 
~7'- !\et -:l'l)ınız.." 
~~~-"'~~u acaba. milli hiı. 
;"t? ~ ..... ıne sahip me. •• ıc. 
'"' t~il ILh~•.propa~anda ya
~ ı.....~- açbır '-" 1 h"' 1 'it "~1 ._ re·ı .rene urr. 
tı...' Ve ....: illinde olduğu -lia. 
" lt~t 01 klr edildiğini, tah
~ •i r l'ettn tliıduğunu bilmlyo -
ı_:'- :l'ıliıı ~klüğiine bakı. 
~ ~~''-ıı nı katiyen tanı. 
~'tiıt .::.' ki koJc \'e alet os "iaıı.~bes· inseler bile hür· 
~~~ ~ kudslyeti arka. 
~ ' • ~ lca • aldat.mağa ~. 
~ lilıCıınetı ''nıınJ hürriyet uğ. 
li_11ı~k lı <'rine ka~ı İS) a.na 

\' ~ .. _.k:~~tte hürriyet 
._, '~lldı rejimlerinin 
~ bit ın· 1 itlrar etmek. 
~ ILlıayı haiz olabilir 

~" e~ gelin \.' \ "'llıile ee, totaliter l'e-
k~tıı. •• "-ll~· 1Ylz \'asrflarmdan 
~tlı.~ •Yet ,~~ ~ aleyhtarlığıdır. 
~~~ "Yllletı llazarmda muı. 
~iıt ~ kaJmı~ mıdır '? 
~~~ Ve Plilto beğenmedikleri, 
\"'t lt~'-'leıc bat diye tezyif 
~ "->,t~ lıaııc.. etler kıymet , ·erir. 
~ • ~ iitııetı a g~!ıtaya sayan 

llt ~lltntdı gostermek için 
'- 'lı lııetl!;ipıc.-r· lderi demokrasi • 
.~ t.ı" ~i/"den baska arzc. 

\...~ 1.!. itırııı/ı~ bnlaınıyorlar Ihı 
~' ~k it! • 

0111 klitı N i ı,l'ıı• ols esı ne kadar saf. 
~Ilı ı._ il " tın, Rumen ra<lyo 
'St~ ıı.1•ttal'li'!rf)atı dinll•nıeğe 
~~~k"1ıııı.k Rus ordusunun 
' 4 "llıt lte"dile~· ~özlere hayret 
~1lııııci 0deııa ~n, rncncdemiyC'. 
~' ct11~· ikı a "durnanyanın bur. 
~ - ~l ..:ot. ~hır muhasara al 
~t '~ 'bine tı elcrdenhcrl bir 
~~ lrı· l'lııdyosuazıtlanmı~ oldu. 
\1 ı.... •lı•tla tarafından "tı-

. ~ ı anı " X ~~' ~rı h" atılan ordular 
~~" d.~ ki "iLia zaptcdemcdi 
"~ )f"""a fai~rşı~arında kendi. 

Cci,':"1 bu hır ku\\'et bu'. 
l',t , "' ltirar l<u'''et de yine 
~~ ~ tlLlirn ~~tığl gibi ancal 

•""'1 "ıı ını~~nnl~ştiir. Cunu 
l:ı "~ 1, 11

1' '"el< ,. t inın ~ururlrı 
,_ 'bıı "' hprn e seneler<'~ iıl 

' a~ ille)( l<abı ~ı ordulara kar. 
~ı~ ,,llda11 • '•Yetini <lüsman. 

"ıııı., 1"1tmekl ·· • ı· .r cc ı. <' umu ı e" mı? 
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IŞehir Tiyatrosuna 
yapılan hücumiar 

Rerisör Ertuğrul Muhsin divor ki: 
10 sene evvel "ÇekUıln., ~enseydl maz
tarıp ol rda m. Fakat ba gln rwtabsln 
varmıt yabat yokmq, Şehir TJyatrosaua 

vız geliri 
"Hamlet" in ~ehır 'l'ıyatrosun 

da son temsili hakkında Cel:ilettin 
~ine'nin ~ir tenkit yazısına Reji. 
sor Ertugrul Muhsinin Tiyatro 
mecmuasında verdiği cevap, birkn c.' 
gazetede Şehir Tiyatrosuna şid 
detli hücumları davet etti; bu 8 • 

rada yapılan işlere, sarfedilen 
gayretlere yıkıcı. öldürücü darbe
ler ındirilmeğe te1?ebbüs edıldı 
Şahsiyata sapıldı; Ertuğrul Muh 
sinin Şehir Tiyatrosundan çekiJm .. 
si de istendi. 

Şehir Tiyatrosunu kurmuş \ ( 
b_~gilnkü _?aline getirmlı,ı olan Reji. 
sor F,rtuh'TUI Muhsin bu hususta 
ne düşünüyor, bilmiyoruz. Ancak 
duyduğumuza göre. dün dostların
d~~ blrlylP. görü3ürken bahis ken. 
dısıne yapılan hücumlam intikal 
etmiş, bunun üzerine mumaileyh 
kısaca demiştir ki: 

"- Bu gürültü hemen her U
yatro mevsimi ba.'jlangıçta mutat
dır. Eğer on sene evvel ~ım 
ilnri sürülerek çekilsin dcnmi-s ol
saydı ve ben de hakıknten çekil • 
mek mecburiyetini duymuş bulun-

Alman Har:c iyesinın 
gazetesine göre 

Şl'hlr Tiyatrosu RR.jiıH>rii 

S:uıatkAr l\lııh"ln Ertu;rııı 

saydım, o :zaman cıdden muztarip 
olurdum. Çünkü eserimi henüz :.ra
pamam15tım, Fa..1<at bugün ortada 
halkın büyük rağbetine mazhar 
olmu~. her gece txklmı tıklım do • 
lan bir müessese var ki bunun de
vamı ve ömru artık Ertuğrul Muh
sinle kaim değildir. Muhsin v~. 
yahut yokmuş artık ona vız gelir." 

1 

ı Moskovanın 
ı tahliyesine 

başlandı 
-<>--

Londara son vazı. 
yeti dasıl gir iyor ? 

Bii)·ük bir meydan muharebeıılnln CE-~yaa et.&iğl Moekova mıntakaalle p rk cephesindeki nehirleri göııU-rlr barita 

Rusya 
yıktldıktan 

sonra 
Bitin Avrupa 

seferber edilerek 
Londra, 16 (A.A.) - (B.B.O.) 
eklen haberlere göre Moskovanm 

mUdafaasınrı iştirak ctmlyen halkın 

tahliyesine ba.şlıınfnı§lır. Bu buhran 
Ktltinln şehrinde Alman ilerleyişinden 
ileri gelcblleceğt Vfazma ci1'etindekl 
haroktıtın verdiği neticelerden doğmuş 
olabilir, 

Sovvet tebliği 
M er kez 

cephe sinde 

Vazivet 
vahim 

-0---

A lrnan tar k , 
motörlü ve 
piyadelerı 

Sovyet 
müdafaasını 

yarLıl L r 
--o-

aıtan sovyet 
Baayada 

Eli sila'1 
tutanlar 

askere ahndı 
ı\lofiko,'11, 16 (A.A.) 
15 teşrinievvel tarihU Sovyet ak,. 

şam tebliği : 
14-15 tcşrınievveı gecesi merkez 

cephesinde vaziyet vahamet kesbet • 
'Iliştir. 

. Almanları mUhim miktarda tank· 
tar ve motör!U piyade lmvvetıerlle 
harekete geçml~ler ve cephenin bir ke. 
siminde Sovyet mUda!aalarını yarmış 
!ardır. Sovyet kıtaları dUşmanm ileri 
harel<etine kar§ı kahramanca muka.. 

( D e\'&IDI 4 ünr üde ) 

lngillere 
istila 

olun<Jcak 
A lman hududu, 16 (A.A.) Ofi: 
Alm_anyanın sulh tekllflcride 

b~lunduguna dair dola.san haberle- j 
- - ---o-- . rın uydurma olduğunu bir kere da 

Almangaga ihraç 
edilecek 

lürk m·aıları 

Londra askeri makıımrıtı, Rus as • 
kert mukavemetinin ge,'§C<!lğlnc ve 

(De\·amı 4 üncüde) 

Moskova bombar
dıman edildi 

H M 
• ha bt"yan eden Alınan haıicivı> ariciye umumi katibi Numan ene nezaretinin .organı "La Corresp;n: Uçrlin, 16 (A.A.) 

danc~ Polot~ et Diplomatik" ga Alman radyosunun blldirdiğtne gö. 

menciog~ lu son anlaşmayı ;zah etti ~~e~·~;~.e:;r:~~~=: ~!~ı~~ :~u~ı:~~e:::~ıı:ru;;::~:~:ı::::~ 
d 

tere al~.Y~_ınde ıttihaz edilecek ka ve sınat hcdcflcrlnl bombardıman et· 
Mlbadele edilecek mallar ar&llD a rarm gunun meselesi olacağını yaz mtşletdlr. 1nflltık \"C yangın ibomba. 

b il 
L b b b&t maktadır. ıarı siltıh fabrikalarında bUyUk hasar a abaı yo .. tar çlakl Tlrklye D . a (De\'a.mı • Ünl'üde) husule gctlrmişlC'rdlr. 

lbraç eıebllecek ı----=:__--------.:.:......:...:.::..~~==-~==-:=----
vazıy~tte dellldlr ı Bir lsv ıçre gazetesı 

yazıyor : 
Ankara, 16 - Anka.rada imza

lanmış olan yeni Türk • Alman ti· 
caret anlaşması metninde, bu an -
!aşma müzakerelerini idare eden 
heyete riyaset elmiş buJunan Ha
riciye Vekilcti Umumi Katibi bü. 
;ük elçi Numan Menemencloğlu. 
kendisine sorulan suallere ceva . 
ben ~u beyanat ta bulunmuştur : 

"Ticaret anlaşmaları Millet Mec 
isinccı: kabul ve t asdik edildikten 
nonra neşredilmek usuldendir. Bu. 
nunla bel'a.ber Alman anlaşmasm::l 
umumi hatlan Uzerinde ve bllhas· 
t:.a merak edilen kısmıları hakkın. _ .... 
da malümat verebilirim. Akdetti- - Mareşal Tlm()!,lMkO 

ğimiz vesikalar imza tarihi olan 9 
ilkteşrin günü meriyete girmiştir. Otnevre, 15 ( A.A.) 
Hükumet 3970 sayılı kanunun ver. Jurnal de Jenev "kıztl ordula-
diği salahiyete müsteniden imza ra nasıl kumanda ediliyor.' Baş. 
edilen anla.şmalan derhal meıivct lığı altında şu makaleyi neşret. 
mevkiine koyacak bir hümkü k·a - miştir: 
bul etmiştir. Ve böyle kanuni me. Sovyet orduları. Alınan tebliğ. 
rasimi gene tabii seyrini takip et. terinin de beyan ettiği gibi. ce54l. 
mck ve kati meriyet Büyük Mil- ı retle ve sebatla harp etmektedir. 
lct Meclisinin tasdikinden itiba • Bu ordular, bol mazemeleri bu. 
ren vukua gelmek W:ere anlaşma- Junduğu gibi adet itibariyle c1c 
':ırm tat bikine başlamıştır. çok üst+ündüder. AralMında hi:; 

Size imza edilen mukavelelerin bir inhilal alameti görillır..emi!?· 
CD~••ır 4 iiacfide) tlr. Bununla l!i:.'T'al.ıı::r Alman or. 

Kızıl orduda 
görülen 

;1egane kusur 
r eroi veya kollekt1f 
tek hır kumandan
hğın olmamasıdır 

-<>--
( tlnkö Stalln blyle 

istemektedir 
---0-

Timoçenko ile Budyeni 
arasında şiddetli bir 
münazaa çıkmıttır. 

dt:su daimi bir ittirad ile atrat..-
.ii nıuva..ff:ıkıvetıerini mtr.sar :tl. 
tma almaktadır. 

Mareşal Hııdycnl 

Askeri mütahassıslar!a tefair . 
!erde bulunan mulıarrırler. Bu 
meselenin bütün safhalarını l".Jt 
kik etmişlerse de hnüz . kat'i .. su. 
rtte izah edememişl~rdır. Mu~a
hassıslar, m~lzmenın_. ~uharıp. 
lerin, kuman~a ~~ye~!mn ve ta . 
bir~erin kalıtesını g<~den ge~ı 
rerek mock m muharebede ~l· 
karışık bir ricat. esnaömda So\'
yctı marcşallt-rinin. ink~n kabll 
olmıyun bi ::- mnhnrct~. cl~erİMf· 

( ~e,·a.mı 4 iiı ': ' · 
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ö f LE ~El, SO'l l ·A 
Geçenlerde, bu sütunda, kona • 

oıı lisıuumız!ll blinye<;ine ıtiren ,.e 
·r.ııalcsef bugün lıan~ık bir hale 
~elen gliz3l İstanbul ı;.ivesindc, 
lrnnu ma llsnnın:lıı l1ökltt bir yer 
ıılan bı:.zı ta.b "rlerden balıc;etmı, • 
tim. nunlann folklor hııkımından 
kıymetini tclJ:ırüz etfuere1

•. unu 
tulmnmo.smı, nisyana ntrlnıamasrnı 
ela i;ylcm'ıitim, 

l'az•m:ı, ilk aliıknyı dostum Hii. -
mit HdHdc, sütun lromşom lfadlr. 
. an Knfh gösterdi. Ve benim fl~ 
me titiz bir aJiılın ile aştiri.k etti 
fer. 
Dir~ ı::Un evvel, ~ki arkada. 

.ım Peyami Safa da bu meHua te. 
mas cdrn bfr yazı ne3retti. J•aka.t 
o, hu 1. l ba.,ka. t'epheden tetkik e. 
derci< dııha. ziyade llmi tabirler i.i · 
zerinde durdu. 

Dôylc, faydalı bir i,.ln lansmanr
ıu yaı•tığrm l~in gurur duyduğr.mu 
üyle!'1'em, ben1 mazur görünüz. 

Hu da b~eri bir zaaftır. Fakat, 
gönüt bu me9e1e üzerinde yalrur. 
yu.ı ynzmak~ bir takım fJldrler 
ortaya atmakla kalmasını istemi. 
yor. 

Dunun ldo bir komisyon topla. 
nıah, salihlyet sahiplerini bir ara· 
ya getirmeli, kenar semtleri do
lıışnalr, bıı tabirleri topla.mahdır. 
ı\ncak, böyle yapdırsa. bn J~ fay. 
dalı olur. Yoksa. birkao makale, 
bir iki fikir yamı yazmakla, bu l~ 
ba.,anlamaz. 

Ben bn f&le ufra§ryorum. Elime 
l;e(en tablrlerf defterime kaydcdl· 
yorwn. Geçen #,'Ün yeni bir tabir 
islttim; ho~wna gitti, J§to yazıyo
rum: 

93aşmalate eeı-
-.~ ~ ~---..-

Yeni Sabah 
Hllseyin Cahlt Yalçm, Rus cephe • 

inde ba§lddı yazıamda llOil vaziyeti 
.;özden geçirerek ezcnmıe dJyor ki: 

"Muharebe meydanmda galebe kim 
Jo kalacak T Bunu bir tanı.fa bıraka· 
lun. Fakat ortada kazamlmııj dlğ'er 
bir muharebe varılır ki buna.o KSllbl 
Rua milletidir. Rus milleti içinde Bol. 
!iCTiklikten ildi.yet edM büyük bir 
kUtle §üphcslz ki mevcuttu. Sovyetler 
blrllğlnln böyle bir barbe bir tıd •Y 
ı;öğilıı gerebllmesine, dAbil1 vaziyet 
mülAhıllalarlle, ihtimal verenlr.r pek 
aWı. tşte bu kadar tımıt 'ttll'lcl bir ... 
tnhı üzerinde Alman betJnd kolu blo 
bir tesir yapamamıı ve Rıı.s mllletinlo 
, ... t.anperwrllğl lı:arftmıda aeız k&L. 
mı!fbt. '\•atan flkrlDI yıkmafa ~ 
bolaevlk pyretlerl ka.ıJuımda bugll.ı.ı 

Uusya bli~Jn evlAtlarmın Yatan ilk· 
rl ctrafuıda t.ek blr vücut blLllne gir • 
tueslyle kurtulabilecektir.,. 

Sebze halinden çekilenler 
Yaz mevsiminin geÇmesi dola • 

)ısile sebze ve meyva halinin mu • 
vakka.t ahşap kı:ımımda evvelce tJ. 
carcUıane o.çan kimseler §İmdi ter 
ki ticaret etmektedirler. Hal fdıı
resi bunla.rm alacakWan olması 
ihtimaline kartiı depozitolarmı bir 
ay mahfuz tutacaktır. 

Müsamere 
Cumhuriyet Halk Partisi Alem. 

dar nahiyesi menfaatine 20 Ey. 
lillde J.'enerba.b.ço Belvü ge:zinoeun· 
dn. tertip edilip muhalefeti hava • 
dan (lolayJ. yapılamryan büyUk mu. 
samere Cmhuriyet bayramı şerefi
ne 28 Birincitemn salı gUnU ak
f)amı Taksim Belediye gazinosunda 
yap1lncaktır. Evvelce davetiye ve 
'lilet alm1§ olan zevatm ellerinde
ki biletlere bu müsamereye şeref 
venneleri rica edilmektedir. 

Me slka 
ıı rp ge ileri 

Bütün §Üpheli vapurlarda 
araştırma yapacaklar 

:SC"\~ork, J(J (A.f\.) 
Mekslkadıın Amerikan ajanslarına 

dtriUyor: 
Bahriye nozaretı b\ltUn Meksika 

ınrp scmilcrlnin kumandanlarına 

1\h ksika kara suıarınd.'l tesadll! ede · 
elderl şUphcli gemiyi durdurarak 
çtnde aıaştırmalnr yapmaııı.rını cm • 

r tmlftlr, 
Bu tedbir kaçakçılığın önUnl) geç 

rnelt l~ln ittihaz i?dilml~Ur. 
Geçenlerde Meksika makomları bli

) lUt Okyanus snhllinde Manz:ınnlloda 
g nı, ınUçya tc, bir kııçakçılığı mı:ıy 

dana çıkarmıılardır. mı1:a}(c:ılıır ".Az-..ı 

me Martı,, lemlndekl Japon vapuruna 
•·wa. yUklemektelerken yakalanmıo • 
lıı rdır. 

Mihılla borçlu ı 
Bu tabir. e\'\'elce bah!llettikle. 

rimdcn yenidir. Ve Sadrm:am Tn. 
lfıt Pnşa merbum söylemiştir. Ta 
iAt Pa ıı, aklmr kıt, idrnldnl ge\'§ek 
gönlilğU nda.mlar haldnnda bu ta. 
hiri kullanır, ,.c hunu yanındaki • 
lere, yııkınlarındıın birine his<1et. 
tirmek fJ;t.crse bu tabiri krıllanrr, 
"Mihala borçludur!'' deı;mI~. 

Bu tabiri bana sö;rliyen. bunun 
hlr de tıkrftf'mı anlattJ. İl}te fıkra: 

Ta.tat Paşaya, do<rtlan b!r adamı 
tavsiye ederler. bir memuriyete 
tayin ehnesini rir.a ederler. Isnıra, 
rit"aya. dayanamaz, iltimas edilen 
adamı lzmire meh1:upçu tayin et· 
meğc karar verir. Fakat, işe resmi 
bir sekil l'e bir müddet en·el, bir 
de İmılr vallslnin fikrini sonnıya 
karar verir. Vali, o sıraı1a Dahili. 
ye Nazm olan Talit Beyin tablrfy. 
le cevııp verir: "Bnrayn mektupçu 
. lihala borçlu<lur!'' 

Ba kısa ~·e menfi l'e,'abr TııJAt 
Pıış:ı. bir m~'llariyete tayin edil. 
mesinl tavsiye edenlere \'O biihu· 
ııa bnnla.nn içinde ola.o bir mebusa 
ı;österir, 

Aclamcağız sa_şmr, hayret lçindo 
kalır, biraz gücenik bir sesle: 

- ~illin.la borcu var~a ne çıkar! 
Hangimiz borç in de~iliz? llangt 
ffınlnin borcu yoktur? l\fcseJii. ben 
bile bo~Iuyum, birkaç yüz lift' 
borcum var. O, lllhala l}or~luymu5, 
ne ~ıkar bundan ••. 

Söylemez.133y1emez amma, der-i 
meknun söyler! 

LAEDRİ 

• Bir mllddattenberi ııehriml%do bu· 
lunan Maarif vekili Hasan Ali YOcel, 
dD.n de tetıtlkleriıı~ devam etroto, tek. 
n!k oklunu gezınlş. talebe ne görüş. 
mllştllr. Vekll, dUn akgam Ankaraya 
dönm~tUr. 

• Beykozda oturan Mehmet Yüzer 
adında blr1s1, dll.n kardeşi Cemil YU. 
zerle bir aile meselesinden dolayı kav
gaya tutuşmuştur. Kavga sonunda Ce,. 
mil etine geçirdiği bir ekmek bıçağı 
lle ağabcyfaini kolundan yaralamış • 
tır. Yaralı, ha8taneye kaldrrılml§trr. 

• Hasköyde ııark un değirmeninde 
çalışan amele Recep Özkaya, dun, ça. 
lr§lığı makinenin kayı§ma elini kap· 
tmnl§, parmaklan kopmuştur. Recep, 
hastaneye k.aldrıılınl§trr, 

• Flllps radyo ıirketl dUn ihtlkft.r 
suçundan adliyeye verilml.ştlr. İddia. 

olunduğuna göre ııirkct, 16 kuruşa 

satılması ı.A.zımgelcn radyo kadran 
lA.mbalarını 100 kuruşa ' satmı§tır. 

Yakında muhakemeye ba§lanacaktır. 
• İthalll.t ve ihracat Qlrllklerinde bir 

mllracaal bUrosu kurulacağı yazılmış,.. 
tı. TcUciklere devam olunmaktadrr. 
Eaaslar tesbit edlldikten sarım vekA,, 
leto gönderilecek, tasvip edildiği 

takdlrde bUro çalı§mağo. ba§lıyacak • 
tır. 

• DUnden itibaren Anadolu ve Ada· 
lar hattına l§liyen vapurlarda kış ta.. 
rifesi tatbik olunmağa b!l§lnnmıştrr. 

Şirketlhayriye de ayın yirmlslndcn ı.. 

tlbaren kıa tarifeslle i§Uyccektir, 
• 1nhlsarlar vekill Raif r<arndenlz 

dUn de gUmrUk levazım Amirliğinde 
tetkikler yapmııtır. 

Bohçacı Gülizarın da söze ka. 
rışmasile bir saat! süren pazarlık 
nihayetinde tam beş vüz çil altı· 
na bu işi b~r4Cağımı mti.idcle 
dim. Kalfa, ömrüme bereket o
k uyarak gitmE;ğe hazırlanıyordu. 
Söylendim: 

- Fakat benim bir ~k bilmek 
istediğim noktalar var, 

- Ne gibi, hoca.fendi? 
- Gerek kadın efendi, gerek 

sevgilisi binbaşı .Şnhamett in be
ye dair bazt mnlOmat. 

- Ben b ildı klerimi söylerim. 
~ Kadın t'f endinin ismi ? 
- Badısehcr. 
- Annesinin, baha::;ının isim· 

lcri? 
- Onları bilmiyorum, ama Ö~· 

renirim. Y<ırın da halx-r getiri • 
rim 

.....: Peki.. . Binbaşı <'' li mi ? 
- Evet',. 
- Karısının ana ve b~bı acl-

lnrile birlikte iamini. kendisinin 
de anne ve bab~ isımlerini öğ • 
ı·erunek lazım. 
.Bohcncı Güfüa.r atıldı: 
- Onları da b"n •anrn m ~eYlı 

cfendici~:m 
- Öyle ise Pııltnn harımn e

lam söyle. Artık i eti .. nhııti kalble 
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Nlur akabe Komis
yonu takviye edildi 

-<>--
Komisyon kadrosuna 
muhtelif ıubelerden 

7 aza uave edtNI 
İstanbul fiyat murakabe komlsyo. 

nunun çaı11ına11 etratmda tetkikler 
yapıldığını yumıotık. Tetklkler ao • 
nunda hazırlanacak raporlar, ba§Ve • 
kAlet ile ticaret TekAlettne takdim e
dlle~ktır. Şlmdlkl halde Roml9yonun 
Y"'nl uzuvlarla takviyesine ba§lanmı,.. 
trı. Bunlar sanayi erl».bmı temsilen 
sanayi blrllği umumi kA.tJbi Hallt GU. 
leryUz, ticaret erbabmı temsilen it • 
balA.t ve ihracat blrllklerl umumt kA· 
tlbt Mahmut, ticaret odn.sı umumt 
lc!Up vekill Avnt Baki ve odadan iki 
aza ile yeril mallar pe..zarlan mUdU.. 
rüdUr. Ftyat murakabe btlro«u rıett 
Mtıhsln Baç da da.imt aza meyanına 
ithal cdilml§Ur. İage mUdUrU Ue ofla. 
ler umum mUdUrlerlnlD de komJsyona 
alınması dtlfUnUlmektedir. 

---o-------
Sandoviç narhı 

Fiyat m.Unı.ka.be tctkil!tı ve be· 
ledlye za.brtası tarafından ayn ayrı 
yapilaJı teftişler zaman zaman f.1-
yat mUtaka;bc ibUro6u ve belediye 
tarafından konulmuş olau bazı 
narklarm ayrılık.la.mu nıeydaııa çt 
kart.maktadır. 

Belediye, kahve, ıazino ve bil • 
feler iı;iıı. tarifeler ha.zı:rlarlten 
içine tereyağ, ealam vesatre kon~ 
lan sandviçlerin de 9 kurul& ka. • 
dar 29.tılmasmı m~ görmti§tur. 
Fakat burulan bir müddet evvel fi 
yat nıUrakabe komJsyonu da bir 
vesile ile sandviçlerin fiyatı işine 
el ntm;ş. komisyon da bu nevi 
eandvlçleri:n be§ kuruot.an fazla.ya 
satılmamaaı kararını vermişUr. Son 
zamanJarda. gehl.rde teft.i§ler ya • 
pan fiyat mürakabe bürosu kontro 
lörleri b8zr büfelerde sandviçlerin 
be§ kul'U{jtan fu:l&ya. satıldıfmı 
görerek .zabrtlar tutmuş ve bu za.
brtlar komi&~ kadAr geJıruot.lr. 
Bu esnada belediyenin na.dtt da 
mevdana çıkmıştır. 

Öğrendlğhnize göre bu bllfeler 
hakkında tutulan zaJlıtlar mevkii 
muameleye konulmamıştır. 

Tramvay ve otobü•lacle lıq 
tarilelai 

Tramvay kıt tartfelll dünden itibe.. 

Devlet demir 
ve deniz 

yollannda 

Ucuz talebe 
bilt.tleri 

Ay sonuna 
kadar temdit 

edildi 
----0---

Talebe Şo er ve 
Cambarlyet 

bayram arındı 
seyabat edebllec k 

Bu sene mekteplerin geç açılmam 
dolıayraUe devlet demlryollannda ve 
denizyollarmda mayıs, haziran, ~m • 
muz ve ağustos aylarma mabeus ol • 
mak üzere .atılan talebeye mahsus 
gidip relme biletlerinin bu ayın eon. 
geceatne kadar temdidlne karar verll 
mı:tır. Bu suretle talebenin cumhu· 

• riyet bayrammda hUkftmet merkezin.. 
de yapılacak bUytlk geçit resminde 
bulunmalanna lmkl.n verileceği gibi 
bu ıene geker bayramı ne cumhur! -
yet bayramınm blrlblrl arkaıma gel. 
melerinden dolayı talebenin mcmlo • 
kellerine gitmeleri hattıl bir yurt gt?. 

zl.sl yapma.tarını dahi lm'kt\n dRhlllno 
getlrmlt olacaktır. 

Dllnden itibaren tatbikine b3.§lanan 
bu yeni tarlte uaııınıı. göre merlyct 
mUddeU içinde herhangi bir talebe bl .. 
let ncretinln yüZdc onu kad:ır bir Uc .. 
ret tediye edecek olursa. bileti bir ay 
için daha yani lkinclte§rln JıOnuna ka· 
dar uzatılacaktır. 

Bu blletJer evvelece de oldutu gibi 
ancalt mektep idarelerinin iznini de 
f.hUva eden tasdikli tezkercıcrlnl hamil 
olan talebeye veı11ccekUr. Bu huBUS 
bUt.Un mekteplere b!ldirUml§tlr. 

Eski ve ahtap mekte~ 
binalarının tamiri 

ren tatbike ba11.anmıfbr. Vll.lyet, bazı eski ve ahşap bina 

Sahte fatura ile 
mal saklanıyorm.uş 

1M1 

'tl!; "Amm~~ 
.--.------EffJ 
tHAl)ij .... 
~~~~. 
lırk çe,aıe ~:· 

1st.aııbol !JOlal'f haJJOll~,~-~ 
haberler çıkar, mi1Dıdr0 tol"~ 
ılc<lilmduJar yapılır. n ıııı:ıı•• ,ç_ 

~ •nrkee5me sulan eon JJeletfl! fl1 
Bazı malların Anadoluya l'n ~ok dilde dolaetı. .;tıı '' ~ 
gönderilmİf göıterilerek Liıtfi Krrdann bu fıu~,·e tıt~, ~ 

17ahatı "İstanbul bele-: "ıı•·rıı 
Depo~arda gizlen~ 1 ·ı <.ı" nm 192 sayılı ııU' (C' 

dl Al anıacıcıldı 1 .,;ııdnk. Diyor ki: (219) ·" 
!I Y "Kırkçeşme !-ill}"llnu~) ~ıt 

Anadoluya mat aevlreden tUccar • mesi halka günde (l 1.0,ıııt ~~ 
lnrm blror suretini fiyat murakob.:ı mikübı 4;1u wrirdi; '}'er (16(101~ 
komisyonuna verdllderi faturalaruı ~e~ınesinin \·erdiği ı;u ırıe 5~1 ~ 
son gllnlerde birdenbire fazlalqması r~ '!.'İkiibt~ır. 1\!rkçeŞ nıetre 1111Jrf' 
gUphı:ı uyandırmtş ve yapılan tahkiltat bıitun \·erimi (uOOO) ı.ıı>tıı'feli' 
sonunda bir kısmının sahte oldu~u ılır \'C yold3 bir ]il 01'.~bl r rl_ 
anla§ılnu§tır. Bunun Uzerine Ana • sehre (8000) mctJ'e flll ıalll'11 ı 
dolu merkezlerine bu malların oraya Tcrkosun verimi ~lrket fllİ~bl( 
gönderilip gönderilmediği sorulmuş, en çok (28000) metre saıırt (il._ 
~elen cevaplardan bu mallann ma • tıeledlyeye gcı;;tıı:tt:'fl htt' l c t' 
hallerlne gitmediği anlaJıltnJ§tır. bini ~~ti. G&yenıız ı;e eı;tJt' f 

Öğrenildiğine göre bu mallar bura· metre mikabı ı;o ,·e~) il~ 
ııun ftoln daha csıooo ı;.• ..... ,, da saklanarak ,rükselc flyııtıarla sa • ~ edCJl •.,. 

t1lmı§lardır. Bunlardan bir kalay ta_ nı~ acağız. Krrk~eşnt rJJİ~d/ 
cı i s mız iiç beş bin ınctre _..fıııJ 
r, amıuna gllndermı, görUnerek ır;n a\nt'A ınilyontıır Si"' , 

kalnyları burada ııaklatlığı anıa11111ı • n~meYtz !" ... ~ t' 
ğmdan yakalanmı§, hakkında taltlba· "Rakamların bclAgll"" tıli~ll .J 
la glr1şllmlıtır. 1 JıeP ~,. 

ler: hesap ,·eren ~r ıııçııtı' 
1
1 · 

Ziraat bankaıma yeni 
memurlar alınacak 

Ziraat Bankasının Ankara meı
keıi ile btitiln şube ve ajansları i~ n 
yeni memurlar alınmasına IUzum 
görilldUğQnden banka biltün mern. 
le.kete §8,rnl lolmak ilzere bir ir.ıt!~ 
han nçm~tır. Bu imtihan Ankara, 
Adana, Diyarbakır, htanbul, .tzmir 
!{ara, J{onya, Mersin,, Saın..ımn, Si
vas ve Trabzonda aynı günde yapı
lacaktır. 

11 vilayet merkezinde yapıla 
cak olen mUsabaka imtihanına hem 
lise hem de orta mektep mezunlan 
kabul edilecektir. Orta. mektep m' 
zunlannın J.mtiham ikincite§rln n 
l 1 ve 12 nci günleri daha yUksek 
tahall görmUş olanların fmtihnnla
n ise aynı ayın J 3 ve 12 lincü glln
Jeri y:ı.pılaca.ktır. 

llnnkacılı'k hususunda meslek! 
bilgi ve iahslU olanlarla bu iııle 
mesgul bır mliesscsede iki sene ça
Jı§rp lyl bir not almış olanlar imti. 
hnnsrz olnrak Zira.at Bnnknsmı 
memur olacakları gfbi f!,1\mıızca 
almanca veya ingili?:ce dlllcrlnden 
birini bilenler tercihan )l:ınkayn 
alınacaklardır. 

Müsabakada muvaffak olnnJnr 
tahsil de~eleı-ine göre asır me· 
mur veya memur namzedi olacak
tır. 

--~o,_ __ 

rıuı;.urlarsa şüpheh er ~)~~ 
kalmaz. Gerçekttn it de ili~ 
·h:ğu gibi ı;u i.,lerind~ıJ: t.ır' 

l lıır, imkan!!ır ve ınaıı ~ 
değisti. ı ı,t,,P -

ı·~tih Sultan l\~eJıJ11e tDrıo~ t~ 
.m.attıj;-ı zaman ın1Prf'rc1ıı· ' 
vıf ,·c faklr buJunu)'~arJtl\,J 
ııuhte~ kiliseler, cı; 1 ; ııtıı'ıt 
·aylar, Abideler h~P dii ~ ~ 
'1.ir t a5 yığını halınde)' filt ·~ 
"darc edilemiyordu. "\ıı ~ ı/ 
ıiifusunu çoğaltırke~ Jl1' 11 \ J 
;h1irncı da temin iç n •0JIJlJ11' 
Oiı~ıt!I bendlerlni: _ u l ,fi 
'llerleri tamir et tırdi. ı;eıırl" ~ ~ 

Kununi za.manmdıı -ııırP iil 
rok nrtmı;;tı. Ya~ 8~~r"rı1°~~ 
tlbini dııha ço~. s0:t~1ıdığı e d1 
lcnnnniye oamıı )ili' ..... r, ; 

. • 1 " il'" hir ut, yül'ü 11 on ><' ·r ,.ıtıP ~ 11 

lı~ ordu. Elli akçe ; pll,-:..ı, 
eHi;i.ine göre bu ka 

0 
1tııWcıf 

ı'('n l""r de Jıcr 7.aınıı.n 5 :;ıaıd' ~!/ 
luntı. Halk kul uıaıı:_-atı' • 
.. erin fakat acı ,.e rtlll· • / 
.·ruhlamağa ~Iıs~0 -:.-ıtJP"ı; ıl 
füınuni bir gün )\.fis .. il l'":i.' 

rınlla avlanıyordu; r;;dlli d• ~ 
den rı~kıran sular ~ ~111 r 
bir:ız ötede çatla)dar -ıo1'~-t-1 • sustız.ı İJI ,... 
boluyorılu, ljehn". tUIHİ iç brt 
tiği ıztırap onu ıızc e> ı. ;c ~ 

~manyaya J.llnarlan&n 100 baıı. la.rda bulun811 mekteplerin vaziyet 
dajm getlrtılmesl lçtn yapılan tqeb. leri hakkında son za.ma.nlarda ileri Bütiin avukatlar sigorta 
bUsler mU.bet netice verdiğinden bu· sürülen mütaleaları nazarı dik.ka • edildi 

u.ıkları muhnrııza e~c;~ıı c1I l 
tlrmeyi dü§ündü. l~.~ ,,ı..tJlt~ 
nıun uzun görUşUJdo, ıııtJf ~ 
rlaha kalabalık jkcrt !iti ""~ 
nasıl tem~ oloudu~uJO tJ,i' 
ilem paıhşa.tun bO ele o ti 
~ehre akrtılmru!l, beP> rlefİ'!..ıt. 
i,i bendlerin ,·e ketnea ,·ctır'",~ 
işi mimar Koca Slnp,nı;;efaeıı. ~ r 

g1ln Romanyaya bunları tesellUm için te alarak bu §ekilde içinde tedri • 
Ö dem ktlr sat yaptlması ve t.aıe.benin bulun _ 'l'Urkiyen!n 22 barosuna dahiJ 1600 

bir memur g n ece . 1 • k t k tlık k 'bin 
Diğer taraftan otobüsler de aym bf.. maı;;ı tehlikeli veya sadece malı - nvu a avu a anunu mucı ce 

rinden itibal'en kl§ tartfelertnı. tat.hl. zurlu olan mekteplerin esaslr tam.i- toptan olarak sigorta edilmiştir. 
ke bqlıyacaklardır. Taksilere yeni 
zam yaprlması hakkındaki. talep ka.. 
bul edilmeınişt!r. 

----o..---

.ıine karar vermiştir. Ya.pılan tel- Sigorta ııtrketıerinden en uygun tek 
kiklerle bu mektepler aynlm•ştır. lifi Anadolu sigorta. şirketi, yaptı~ın· 
Bunlal', dersleTe fazla mfuı.i olun • dan, !ş buraya ihale edllmlştlr. Sigor. 
ma.dan tamir edilecektir. ta cdl!ecck miktarlar avukatların 

Üniversite rasathanesi 
yeni bir .seyyare keJfetti 

İstanbul Univenrltesi rasathanesi 

AmavutlcöyU ilk mektebinin du
va.nnda görülen çatlak tehlikeli 
göıiilmilfJ ve esasen harapça bir 
bin.ada bulunan bu mektep muvak. 

yeni bır seyyarenin mevcudiyetini ka.ten tatil edilerek tamir edilmiş. 
ke!Sfetmiştlr. Seyyare iki aenelik tir. Fatihte Zincirlikuyuda bulu .. 
b!r araetırmada.n sonra bulunmUf ve nan 68 inci ilk mektebin de d.cilen 
kendisine "Ankara,, iııml verilmiştir. tamiri lüzumlu görülmüş ve tmnir 

Seyyarenin keşfi, Berlin utronoml hazrrlığı: ba.şl!Ulllljtrr. Mühendisler 
hesap enatıtttsU tarafmdan da. kabul diğer mekteplerin vnziyetle'rlni de 
edilm~ ve yeni seyyare ltlS7 numara tetkik etmektedirler. Bu vaziyct
ile tescil edllml§Ur. "Ankara,. aeyya to bulwıan dahn bazı mekteple?" 
resi gilneşln etrafında bir elips ser.

1 
buluruna.ktadır. Bunlar, tatil günle 

metmekte ve gtineş etrafmdald dev· rinden de istifade edilerek süraUc 
rinl 4 sene ı~ günde bitirmektedir. ta.m.ir ettirilecektir. 

§ahsl arzu ve kudretlerine göre 500 
lira. ile 6 bin lirıı. arasındadır. En dik. 
kate lAyık cihet, avukatların nıUhim 
bir kısmı 50 y!l§ını geçkin olduğu hat. 
de f erden hiçbir muayeneden geçiril· 
meden sigortaya ehliyetli addedilecek. 
tir. 

Mllhmutpaşada umumi 
hala yapılacak 

Belediye, şehrin en mütekasif 
muhiti olan Mahmutp~da bir u • 
mumi hal inşa eltirmeğe karar 
vermiştir. 

Büyük Röportaj serisi - 39 · Röportaıı yapan: R. YAVUZ 
işin neticesine inti~r edebilir. 
Yarın bu isimleri getirirken 10 
okka mum, bir teneke zeytinyağı 
bir okka ~örekotu. 15 \iane şim· 
şir kaşık, bir pulluk siyah mü· 
rekkep, kadınetendinin saçlann. 
dan da bir tutam perçem snçı ge. 
tirmcği unutmayın. 

Kalfa o gün çıktı, gitti. 
Ertesi sabah erkenden istedik· 

lerim tamam olarak getirildi. 
Kalfaya iki saa~ beklemesini söy 
ledim. Ve.. büyüye başladım. 

Büyüde ayırma ve birlel'jtirme 
cıı mühim faslı t~kil eder. Bü -
yünUn iµtidui şekli olmalda. be • 
r~b~r en müre\•viç kısmıdır da. 
Bu hu usta bir<iOk usuller kulla
nılır. Fakal! en mühim şekli §İm· 
~ir kaşıklarddır. Ve g~ boyama. 
d1r. Şövlece yaptım: 
Kaşıkların üzel"lne Baduseher 

'e Şahamettin adlarını ya?:arfl.k 

sabırsızlıkla netice bekliyen kal• 
fayı çağırttım. Şu talinıa~ı v~r
dim: 

- Bu kaşıkları ~l .. ~u üç çifti 
üc başka başka mezarlıkta birer 
taze mezann başucuna göm,. di
ğer dört çifti de nl, yine başka 
başka mezarlıklarda dört ta.re 
mezarın ayakucuna so!{, Geriye 
kalan tek kaşığı da bir hafta 
gülyağmm içinde bırak .Mürek
kepleri kaybolunca o güly~ğım 
kadmefendiniizn kulland!ğı koku 
ile kanştl.r, bir kolayını bul bin· 
başının üzerine serp,. Sonra, 1s. 
tanbulun yedi semtinde yedişer 
türbeye birer okka rr.u"ijı l"ötüril· 
nüz, Yalnız türbedaıa • i "1ih e -
deceksiniz. bu mumlar hıc ziyan 
edilmiyecck. tamamen tUrbede 
vakılac.;ı.k, , yarın yine bana gel, 
bu ak§am tütsüye koyacağım 
ı:ıaçları ne yapacağınızı, yeni tali· 

mat vereceğim. 
Kalfa dualarla kalktı, !<aşık

ları aldı, gitti, 
Bir' gün sonra tekrar gelen 

Fermaııbere kııdmefendinin ben 
deki saclarını verdim. Ve şöyl~ 
hareket e .•mesini tenbihledim: 

- Bu saçları yedi parçaya a
yıracaksın.. Ak§am ezanından 
sonra yaver beyin oturduğu 
semtte kö~ lb~<imda ''Azelti :kQI. 
binin hubbi Şehamettin bin 
Mustafa ve yerbitu ilel kalbi 
Badısoher binti Abdillah,,, 

Ciimlesini okuyup etrafa sa
vur, arkana bakmadan ilerle ... 
Bad1seher k~dıncf endiye mahsus 
selam et. Hiç üzillmc.>sinler .. Şim_ 
di sevgilerine dudak büken genç 
yavar bu kaşıklar toprak?a ç_ü· 
rüdükçe için için tutu~ağa 
ba~layacak, karısından ayrılıp 
kadmef<>ndinin ayaklarına ytiz, 

Mimar Sinan her ~ ıo&I) ıUb/.~ 
imynnkhı.rda.ki ırul1l~1ıaıısıı' 01~ ıluğunu hesapladı;. oriıııJe '.ı9'f 
teri \'e su yoltuı uı. rıtıtıı1 Jı ...ıtl 
'er yaptı; sonra pla ıııı""iri· f 
n~ i;:c başlatlr. f{a~ dilıe1,ıı :.1 
hafaza edecek ha~:1.astıl•til ııe"J 
hıı' uzdan bnşlm »ı rıınl•" -''1 

m~ büyük bendi O. ka e(lildİ. ·,~ 1 

"8 h surette taın•~urt 1'~1ı 
ll:-mllnln suları, J\ f)o ~ 
Uzunkemer ,·as•t3" ' J'' 
indil'lldi, 

1 
• bitiril~ 

:\Umar Sinan bU şı ~ et>~ 
nıan İstanbul 1>a;rr8fü.0r ' 0 ~ .ı 
~·anık ~öi;üsler s_crlıı cd11,ıı ··~11 • 
leılikç~ bii3iik rnıma~ ı;;ul~Jil 
donlar ~oğahyordu.. /1' 
te..,ıne um" denildı. ~I 

. • Kacliıd" 

csk • n~I 
göz sünneğe k~ 'hioıı:Jl! 
Boh~acı Zi.ilfıl<8.l'isitı}ler1 

karısiyle anas~n1!1 esı-ıde:1~ 
günde öğrcnm1~· 8ııtdlt .~c ' çacıhk bir nevı t s.it' I> •• 

af. •e ,., 1J' 
sıydı Bir h n _.,.,-ır.ı ' •L• ) • ~- LJP 
yerli bez, havlu, Y e P~ı 1 
ni kut'Ja.n dilba~ _v o1' r t' r\ 
lı bir '.!tadm bu 1.şı ;, çı1t1111 'tı ccrir, her eve ~ır Jldil~r~ıı~r. 
naklarda hanınıe \iifll di 1 
si dalkavuğu ınev virit" ehli' 
türlü dalaver~te; ~ııJll ~ı l 

ZUlfikar işını~illc, ~c ~ 
Hangi ışin ~~ 1ıı J1l o· 
lavercnin fodvırıne şıı.rıt"• ,,,ıı~ . ı l:>ll " ı• sc onu hakkı;• e 1 a!\~:ı '.!~ ettiği i~tc Jlltl 

1 ~1 
fak olurdu.. . jllC ıi1e~ 

~inba.:şın~n O''.'~e 1 isl 
1~ ~ 

mutcakıp ı~tedı~fıi' ırl · 
tirdikten sonra _ uıi t 1 d 1 

1 ~ · • 'k BU\ •r"! '1 
ıga gırı§tı . • d rııJl '" ctt.ı 

cak bohçacı ka 1 ~]1~ıı!1 c 
lışması , binba§.1 ctı ~ı t sı- tlf' 
yin karısın~ yaP;rırıdıı. 11 
le koca!.iylc arnl, )'d ~\ • 
luk, ~eçimsiıUk ~~e eh' p 
mesiyle gö. terebı ıı~1J\ Jtlııt 
çekişe bir pa;3rıt~nıı "' ı 
Bohçacı ile 2 a <Vt'ı 
kaldık .• 
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ilfıclarından birinin i fadesi idi. Demek ki m eshur 
sinema tenoru Jozef Şmitin udünyayı dolacan sa~
kı ,,sı gibi yurdumuz.da da elden ele gezen panzchır 
kıymetinde recetelcr mevcuttur ve bu da on bes se. 1 

nelik tababet hayatımda rastladıklarımın rekor 

Bir hekimin hastıı.arına koydu. 
~ ındi veya hakiki te hlsin ayım 
ı iliiçlnrını gô teren reçetcıdır, 
leU.ür ilac• blı knlcvi paketidir 

r!C'mt'.'k lti hasta midesindC>n muz -
t ript"r; dahilen a.Jman bir iyod 
· mlasıdır, muhmel bir tansiyon 
uksekliği knrsısınd.ıyız, B r lms. 
cı veya yumuı talık hormonu \'c 
mı tir. einsi ıı: : bozukluk mev . 

zub ... hstır. Fakat bu ihtimali tc 
lıif:leri reçeteden ancak hekim; · 
\'C'ya hiç olm.ızsa eczacılıkla mil • 
ma~esi olan bir şahıs çıkarabl 
1 r. Yoksa lanletta~ın ve bilhass ı 
umMi olen bir insan zaten reretP
i dn11i okuyamaz. Ancak her iliı.l 

ı etesi muayyen l:ir şikfıyeti bu
l ' ıın \'€' nilıa) et munvene netlcC"

ndc hastalığmın te hisl konan 
r ı<ahsa 'lll tır: bu ltıb::ırln bu ha~. 
kullandıgı ilacın gayesini v 

• ,ndıkça d:ı tesirini bilir Bina
n n bu reçctP hakkmrlaki 

• 1 b~t veya menfi hükmü tamn-
rıi ~ şahsidir. Böbrek \'eya mide 

ı ıcıınn karsı \•erılen ilfıçtnn kısn 
~ miıddet znrfında istifndo etmiş 

l \ani bu nğn ımı'. olr_nıı~a te~ir t._. 
c: dıifi olsa dııhı htiklim hem hP. 

'm ve hC'm de il:ıcı lf'hın<'dir. Hu. 
s ıc:i kabine \'e.ra hnstnne pol kli -
· ı ıinin hnstalarına verdikleri 

re et ler umumiyf'tlt ccznnc..!c 
, 'lpıl:p kaydedıldikten o:.onra ı:;:ı • 
hibine iade edil r. f:;ılılıatine dli 
klin \e bilhassa rok MC'raklı \C 

titlz olan bir hasta blitlin r<'çete
IC>ıini toplar ve lıattiı diğer mua • 
\enelC'ri esnasında hekime göste • 
rir Bu rcıc;etelPr hastanın maseb.ı. 
k~ı ve kullanmı olduğu bUtlln 
Uaclnrı gösterml'len itıbnı ile tet
kik cdeıı hekim için ajdınlol:cı bır 

1 kıymeti ha.izdir: ba~ka bir d<'liılC't-
leri ~·oktur, bircoklaıı dııhl kııybo
lur, } ırt1lır vevalııı t da t'kseriyc(. 
le pnra.sız mu'l~ LnC'lcrde olduı'.;'11 gi.. 
bl eczanelerde yaptırılmaz bile .. 
Fakat bazan biı reçetenin tnkrar 
ve tekrnr kopye için uzatıldığı vo 
tarihi çok eski olduğu halde rnUtc
madivcn tekrarlanprak kullanıldı • 
ğı ğörUlmektedir. Bunlardan bir 
kısmı tabibin "tekrar edilecektir" 
lmydjru amildir, binaPnaleyh ı bir. 

SiNEMASININ 

Lü k s Saıonu 
~su AKŞAM AÇILIYOR 

' knc: defa ynpıimosında bir mahzur sinema tenoru Jozef Şmıtın '' ı.lı -
roktur. Dir kısmını da doğrudan ~ 1;.·1 dolaşan şarkı,, sı gıbı ~ urdt • 
doğruja cczaeı yapmoktıı bır 1 ... '1.raı muzda da elden ele gezC>n ıı:ııızdıır 
giirnıez, çünkü ililç mııçıf bir fnb- • im mC>tinde reçeteler mevcuttur 
ıikay:ı ait bir mlistnhzardır; ve e- v~ bu da on be~ senelik tnbnbct 
::ısen muztoriplcrin b.r kısmı re. hny .. tımda ra"thdıklnrımın rekor 

Çete ibraz ctmf'dcn df" eczane ve- kırnmclır. 

Ses t;İnemasında göreceğimiz (Kadın sevince) 
filminde Z arah /(canaer. Hans S tuve 

ya ecza dC'polormdan ilaç alnbılirle"' Bu ı l'çetelcrden bazısı nıhayet 

• 
Ben m bu müs:ıhabc ıle kastet - 1ararsıf. bir jlllca tckabtil l ttığı et

tiğim ll:iç reçetesi nihayet rnUz . t etle elden ele dolaşmasında lıu • 
min bir haslahktnn vC> mesela ro- ) ilk zararı yoktur: belkı mı ztnrı > 
matizrnadon muztnıip bulunan biı olan hastayı hekime mıiı C"nt et
insanın sık sık yenile!'jtirmck nı<'r- mektcıı uzun mü.ldct meneder ve 
buriyetindı: kaldığı rC<'ctc deg ldir hu suretle belirsiz olan sir."i hn~· 
buna nl t fayda ve) a aynı ilacı faz- talık b:ıza.n d6rt nal sura tini ka -
lıısiie kullanmaktan mütevellit zn. zanıı Fakat bunlardan bazıları 
rar "alısma aitttir ııncak fnsılalarh ve hekim kontro. 

es sıne1 ası bu 
akşam açı ıgor 

1 nsandan insana tavsiye ile do- ıü nl tında kullanın.bilen il:ıçarn 
hısrın ve bir panzehir kıymctlni ta- aittir. Bunları bünyeleri ve aksUliı 
şıyaıı me~hur reçeteler \'ardır. melleri muhtelif olan insanların 
Bunlardan biri bugünlerde b'r lli - kullanması çok mahzurludur. N'itC>· 
tuf kabılinden olnrnk elime geçli. kim bunlardan miltcvclit feci ka • 
lh t iy:ır mlitckaitlerden ve eski zıılıır:ı, ihmaller yilzilnden de mii. 
za.moııları idnlk etmiş olnıı roma. tcmndiycn ilerliyen hastalıklara 
tizm:ıiı bir hnstıım. gcçenlcı de be- şahit oluyoruz. Aspirine vejO gri
linden şiddetle elemdidc olarak pine benzeyen her ıliiç her ne' i • 
ynrı knnbur bir halde hns•aneyE' öoıı lıo.şr.ğnsının devası dcgildir 

eni ir sinemanı açı ış hazırlıkları 
r. as1 ı o r ? ... günkü mCsamereye 
bütün ~l aıetec ıerıe sinemacılar davet
lidf r er • Ses sinemasının m s!bakası 

nasıl ya ı ı e k im kazandı ? 
kosmustu. Maruf müstahzar 1lfıç • Frenginin ancak kendine has obn Ses sineması dtln bır iılemdı 
lardnn bir tüp verdim; Uç glin zar- ilaçlar;ı,, geçen muannid baı:;rığrısı 1 Gelen giden, giren çıkan, bu ak • 
fınd ıztn-rıptan kurtulmu§ olnrak vardır; binaenaleyh oyalaııarnk ı.;nmki gala mUsamC'resı için loc 
neşe ve kadi~inaslık edası içinde kullanıl.ın seyyar reçctcnın bu tc- nyırtmağa ko~an ozlcdiği koltu~un 
hayır dua.imi bildirmeğc gelince davlyi geciktinnektcn ve mlk:.>:> 1 daha b rknç gün evvelden tutuldu. 
b~uın fevkaladedPn bir iltifat ile harnbiyctini büyütmekten ~ 'l!'lk!'I {n.ınu görilp mtitee-ssir olan vat.an-
~unlnıı soylodi: fn)cin.sı yoktur. da.şiarın yarattığı bu "alem' i gor 

- Evlat, Allah senden razı ol. ı.-adirııinas ıhtiynr hnstarn'l bil • dilğüm vakıt sinernncılnrnnıza hn.k 
sun beni kemiı icl bi r ağndan kur- hassa ı:;u l'icad:ı I?ulundum: vermekten kendimi alamndım; ha
tardın ! Senelerce kullandığım ve " - Bey baba f. }3iz daima mtıa· ldkatcn fstanbullularda sinema 
Diynrbakırdan Adnna~ ıı, H!zeden j encnize {ınındeyiz. ilaçlarımız hor zevki. illet haline gelmiş .. , Se!3 si
Boluya kadar birçok <lostlnra \'O ınuayc>nedc dcğl~ccek kadar zen • nemasının sahipleri boııa temin 
hn.stalıırn tavsiye ettiğim ı!1iç rr> • ~ın tcnevvüdedir. Ve her gUn ye- e ttiler ki sinemaya karşı bu derin 
cetesi son zamanlarda tesirini gos nllerl cıkmnktadır, Binaenaleyh aliıka. sndC> lstanbullulara münhn. 
tcrmez oldu. Art.ık anlıyorum ki icap ettikçe recetey i tdtr:ırlayn • sır değildir, bu zevk, Aruıdolunun 
enin ilacın hayatımın sonuna kn - lım ve başkalarına da tnvsive et .. en ücra yerlerine kadar sinmiştir. 

oar banıı yfır ol:ıcn.k!.. miy<'lım .. ". Ses'in iki sahibinden biri, Sami 
Pabucu dama atılan ve şöhreti Bundan başka nafakasını hasta Kazım Koray, sözlerine dev::unla: 

bir an içinde sönen ge7Jci rcçPtcye muayenooindcn bekliycn bir hekim - Bunun en güzel misali, bu 
göz :ı::cçirdim. Vaktile bilmem ıır f<;in bu meşhur re<;ete bir lütuf ' 'e [.tllonun ismi için açtığımız müsa • 
dok tor ·• ... ciyruı" m yazm!!J olduğu nımct değil, rızkına sed çeken rn• baknya tA uzak Anadoludnn gelen 
klasik romatimıa ilô.çlanndaıı bi • kip hır hekim k adar nahoş hir en• binlerle cevaptır. 
rinin Jfadesi jdi. D emek ki meşhur geldir - O müsabakaya knç bin ki.<~I 

. Uriık etmişti ? 
• - Sekiz bin küsur ki§i. 

- Fnkat birçok khnselcr, bu 
n ak a m m'Usahakanm mürettep olduğunu ... DU Ş - Bunaimkli.n mı var efendim:' 

Cevaplan. bir komisyon :tasnif et-

s S 
ti. Gelen cevnpların ekseriyeti Ses 

E üzerinde toplanıyordu. İkinci dere
cede B izim Sinema, daha sonra da 
Şehir Sineması geliyordu. 

- Vnadedilen mükafat verildi 
ıni? 

- J!.vet, verildi. 
- Kim bu talili? 
- Beyoğlundo berber Kemal 

Deniz. Buyu run, bakm, bir senelik 
ncrbest duhuliye kartı 

Parnm:ıvnt şirkrtl bir sen<'de 300 
film yaptı, Bunlarm prodliksi.} onu
ııu size icar Cdi.,Jorlnr. 60. iO bın 
lrra veriyorsunuz, prodükshonu 
kiralıyorsunuz. Fakat bu prodük • 
siyonun hepsı işinize yaranııyacak· 
mıı:ı. Buna ehemmiyet vermıyor • 
111r. ~iz bu prodüksJyondan, salo 
nunuzda geçirC'bileccğinizi tahmı. 
c-ttlğiniz hirkaç filmi getirtiyor . 
sunuz. Bu, dolayısile, filmin mali· 
yetinin nrtması neticesı.ni veriyor 

- Peki, Almanlar nıısıl ya.p~·or. 
Jnr? 

- Onlnr, fH.m })aşına kim nlı.} Ot 

lar. Sonra kArn ortak oluyorlar 
Bundan dolayı da Alman filmcileri. 
ortak oldukları kiı.r nisbctinin art. 
masıru temine çalışıyorlar. Fıln 
kar getinne1lll§Se ortaklrk kalmr • 
yor. 

- Bu i.~ karlı lrir iş midir? 
- Bir kere rizikolu bir iştir. 

Filmin !}ansı olınns1 lüzmıdrr. Ba
znn fcvka.Jftde bir film gctirt.irsiniz 
de §ansı olmaz, tutmadığını görlir
sünüz. 

- ~ansa pek o kadar ehC>mmi
yet \'ermemeli, değil mi? 

- Bilmezsiniz, ne büyük rol 
oynuycır. 

8nmi Korny'o. sordum: 
- Sinemacılığa nasıl h eves et· 

Uniz elendim? 
- Ben zaten serbest meslek 

snhibiy'dim. 
-Ne mesela? 
- Ticnret .. bu sefer de bu salo-

nu işletmek için Necip ile ortak 
olduk. 

\t' .at t•H'ıt;!:'El\1 .,, ~AHLIK ltll:S\'A:sl:SI CA:-.ILA:'\DIRA:'li Bllt JrlL:" ı;ıiııtl' tt:<:ckli r. 
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ı-;:us u.stz nın ÇtFr A~I\ : w t ' · , ,y F" t T s c il. 1\1 A ({ T F. il Alt F.: • • L 

Filhakika masanın Üzerinde fo. 
t.oğraflı bir vesika vardı. }'n.kat ben 
fazla meşgul olınadnn. Gazetecilik 
damarım tutmuştu, sordum: 

- Ahvalin bu ıkııdar .karı-ık bir 
zamanında mühim paralar ya.lınp 
yeni ve rizikolu işlere girişen mii
tesebbis Türkleri gördükçe ütihar 
duyuyoruz. Şimdiye kadar bu i~r 
ne harcadınız? E EDi A ŞK (NiÇEVO) 

HİH AŞK l\Jt~ ' KlBE~l. Dıı ak'jtı.nı İ !:in ye rlerinizi ı:;lindüı.dı'llı " ·' ırtabllln inlı. Tf'lf' C: 493H!I 
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tıışıdığını anladı. Yalnız bir nok • 
ta kalmıştı, dfü;ünmeden sordu : 

- P eki, çocuklarınız ne o l?,u? 
Bu sual Sir Vilyam'ın y Uzune 

~deta bir tokat gibi çarptı. O -
ınuzlan büsbütün çöktü. Dud:ı.k • 
fon titriyordu. (Sam) a do~ı L 
ğildl, sesinde bir hıçkn-ık belli o

- Bıı işte kaç ol"t.aksınız? 
- Ses sineması işinde yalnız 

ve yıılntz iki ortağız: Necip Erses 
ile ben. 

'Bu sır~da Necip Erses de yanımı 
za gelmişti, Laf döndü dolaştı film 
get~r~e zorluğuna dayandı. Necip 
dedı kı: 

- Bilmezsiniz. bilhassa başlan • 
gıçta ne kadar zorluk çekiyorduk. 
Bunun üzerine Almnn filmcilC'rile 
nnlafltnn. 

- Alınanlnr, filmlerıni nasıl ve
riyorlar? 

İld ortn.k. beklemedikleri bu sn. 
a l knnıtSında birilririnin yiiziın<> 
baktı: 

- Müsaade edersemz kati bıı 
rokam söylemiyelim. Bu bir mC"!'· 
lck snTI olarak kalsın. 

- Ses'te ne göstereceksiniz? 
- Kati bir liste çı.karmağa şirı 

dilik imkü.n yok. Çünkü Aınen 
v~ Fransad:ı.n bin;ok fılmler gc 
tirtmf'k üzC>reyıı Fak:ıt bu filmlt 
r in ne vakıt yında geleceğini hi 
k imse kati olaralt söyllyemc7 Bı 
lnr yctismczse, buradaki bıi) i 

larak : 
- Evli\Uarmı mı, dedi 

kaçırdılar! 

. - Onlar bu işte Amerikan film
cıl :'ri ~ibi hareket etmiyorlar. Me
seln Amerikalılar bir sene zarfın. 

Onları d:ı hazırladıkları ' fi lmJeri prodük-
siyon halind~ satarlar Divclim ki 

REŞ.4. T MAH MUT 
- ı.i'ıtren !;"y:fan çe,·irtniı mek ıçin çalışncnklnrdı r. Vatanın. 

ve benim emniyet im için he~ 1.~e 
pahıısma olursa olsun bunun .onu. 
ne geçmeli.siniz. Dışarıya ve ıçe . -
riye dikkat edin. Unutmayın kı · 
"Eğer bu kadın kaçırılıp kurtul • 
maya muvaffak olursa, ben (Har 
ri Vilyam derhal tevkif olunnco • 
ğım!,, Z!rn ben şimdi Aimanyaya 
hnreket ediyorum. Hmcnnı orad" 
vnzife görerek alacağnn. Artı~ 
müsterih olabilir miyim? 

'!'arif edilemiyccek kad:ır sn 
mimi ve büyük bir memn uniyetle 
istediğim ber şeyin vnpılncağını 
bildirdiler. 

Mes'uliyctlcrini ve vnzifelerbıi 
cok iyi idrak etmişlerdi. O:ı da. 
klka oonra karımı kendisine avrı. 

<an daireye sokulmu!;i tu. İşte bu _ 
rada bir ay sonra dünyaya ikiz i .. 
k i oğlan getirdi. V e bu odadan o 
günden sonra d a çıkamadı. 

Sam Ceyms sordu : 
- Hfılil mı? 
- N için olınnsm. Yaptığı ci • 

nayetin karşısında en hafif cezu 
değil nu ? Bilhassa. hizmet ettiği 
ınllletle harbe girdılt ten sonra o • 
nu s erbest bırakmak delilik vıur. 
cu. 

Sir Vilyam k elimelerin Uzcri 
ne basarak devam etti: 

- Ölünceye kadar, çekecek!. 
Sam Coys, önce hayatını yı 

knn, sonra memleketini y:kmaya 
çalışan bu kadm3 k al'§I Sir Vil • 
yam' m ne sönmeı. bitmez bır kir 

Srun Coys ne büyük bir yar~\' ı 
<!okunduğunu , anladı, hatta Pli· 
man bile oldu. Sir Vilyam deva.mi. 

- Onları annelerinin eline bı. 
rakmam imk:insızdı. K endi <;ocuk
lanmın. ismimi taşıyacak b:.ı yav
ru ların ııercfli ailemin b ir deva • 
mı olması yegfıne arzumdu. Onlnn 
tnm bir İngiliz yapacak, hayatla.. 
nna bir Alman isminin kanştığ•. 
nı unutturncaldmı. Buna hakkım 
vardı. İşte bunun için çocuklan 
mı cok emniyet ettiğim bir İngl 
tiz ailesine teslim ettim. Bana ve 
aileme en hürmetkar bağlarla 
merbut bıı srbb:ıUi yuvada tnm 
bb· İngiliz olarak yetişeceklerine 
dniııdinı. (Dcoonu unr) 

•• Tr· lı nl~lrı ••. Sa.mı.tın, sinemanın t~l'\ l'AHl..Ali ZAFEHt 01..ANffiı. 
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Almanyaya ihraç edi
f ece Tür< ma a ı 

(l!:ı~ tarafı l ncide) 
bı r ee'lt:ısıı::ı ~ '~\;ır.: Evvela ha. 
Jdm h:i pr ns!pi söy1 veccğim. 

:ı - Mubndclcnin fiili olması. 
.:'? -- 'furk \'C Alman mnll::ırının 

r,cı ek nakdi kıy-Metlere gerek her 
i :ormlckct icin h:ı."z olduklur. 

ikt.ısııdi ktvnıctlcr(' mutcmııdi bir 
1 eatlul \'C tcvaziln d:ürceindo mu. 
!ıadel < ı..,.. •. H.ı iki csa"'ı mık. 
ta bül.iln muk .. welcn "n nazım pren
(lıplcı ı nddolunu~ıl rlcr. 

1uu1 cdcvirn: lffring usulilnde 
51\'cld rniı.Ladelrler gene söyliye -
ceğ'lm ve(hlle rıilidır. Fnknt bu 
bütlin bir devre milb::ıdelelerin n 
60Ilundtı ve tn:;!iy<'Sinde tnhnkkuk 
Gder. Türk Alınan anlnşmnsmda ise 
her ikı tun! bugünkü ı:ıartların da. 
ha pratik bir uquJU istilzam ettiği· 
ne kaıınnt gctinniş, olduklarından 
mübadelenin zaman \"C mt'kim iti.ha 
rilc hcnuı fiili olmnsm • kabul ederek 
hesaplan 'filrkiycye Alman mnlla. 
nnm iUınli ve Türkiyeden Türk 
malarm~ ihracı esasına istinat 
ettirmişlerdir. İkinci prensipi izah 
etmek için mukavelenin esas m~ 
kruıizmnsınn gireceğim. 

Mübadelelerimb: evvela kıymet • 
leri yekun itibariyle birbirine t~ 
kabul eden kn~ılıklı iki liste dahi. 
Jinde ve saniyen mu3yyen kıymet -
teki Tiirk mallarının gene aynt kıy 
:mette fokat kısmen gayrimunyyeo 
olnn Alman mallariyle karşıla0ma. 
eı suretiyle serbest ticaret namını 
;verdiğimiz lıf r usulde cereyan ede
cek tir, 

B!rlnci aekli tesbit eden liste • 
ler ihmç edilecek memleket için 
ehemmiyeti birinci derecede olan 
mallnra hasredilmiştir. Burada 
~rkiyeyo ithal edilecek Alman 
rnnllarmdn devlet daireleri ve mü
esseselerine rUçhnn hakkı tanın • 
nııııtır. 

Demek ki bu milesseselerin işti. 
rn hakkı ön safta hulunmaltta ve 
onlard.1n kaincak kısımlar bu lis. 
tc druıUinde piyasaya bırakılmak -
tadır. Serbest ticaret dediğ·m ikin. 
ci §ekilde ise devlet dairelerinin 
rilçlıan hakkı yoktur. Onlar da icap 
ederse piyas:ı nhc::.sı gibi bu §e -
kildeki mübadeleden istifade ede. 
bileceklerdir. Böylece anlıyaeağı -
nrz veç:,ilc bu ikinci fJekll piyasa. 
ya doi\jrud:ın doğruya mUbndele im.. 

kli.nını vermektedir. 
Şimdi biraz evvel eöylediğim 

kıymetler arasındaki teadUI ve te. 
vazUn prenslpine gelerek her iki 
usulde bunun nasıl tntb!k edılec~ 
ğinl anlntnymı. 

Birmci ecltl!de umumi yekun 55 
mllyo:ı liradır \"e listelerin ihtiva 
ett:Ji maddeler 5un!nrd:r: 

Harp malzemesi, dcmlr ve çe. 
likler, makineler, nakil ve cer va
sıtnlnn, bakır mamulleri, tıbbi ec· 
za, kiiğıt ve sellUioz, pancar tohu. 
:mu. Türk listesi ise aşağıdaki mal 
lnrı ihtiva etmektedir: 

Maden cevherleri ve madenler, 
zeytinyağı, tıft..Lı: ve ı::nlr keçi kıl
lan, prunuk, yağlı taneler, küsbe, 
palıımut ı.·c sumnk, palamut hulfi.
sam, afyon, deri, keten, kendir ve 
dökilntülcri, pamuk ve ipek dö • 
ildlntUsil, fasulye, bnkla, nohut, da
n. kepek, paçavra, süt tozu. 

Görüyorsunuz ki ithal edeceği -
miz Alman mnlb.rını bizim iç·n o. 
fon iktısadi kıymetle ihraç edece
ğiz, Tilrlc mallannm Almnnya için 
olnn Jktısadi kıymeti arasında bu
günkü icaplara uygun bir teadül 

filmcilerden türlU jwr'dn kurde • 
lder ruıgnje ctmcği de dili-"Unüyo. 
:nız. Şimdiki hal<le, Fransız ve A· 
meriknn filmlerinden ba.~ka Paula 
Vcssely'nin (Bir ömür böyle geç
ti) sJ, Tco L n"'en tarafından çev
Tllen ve oynanan (Madam Lüna) 
Pnul Hnrtmnn'm (Bismark) ı, Her. 
ta Faylar'm (B'r ölçil üzerine ka· 
<irn), Paul Hörl>iger'in (Viyana 
hc~~ell), Zaralı Leandcr ile Hınıs 
Ştuva'nn (Kadın sevince) si ••• 

- Ucncbi filmlere nasıl tUrkçe 
m.im koyuyorsunuz? 

- Daha ziyndo nıavzuuna uy -
gun olacak fjekilde. Bu iş iç'.n ro
ınancr, edip, ve bazı b=ı~muhan ir • 
lerden de istifade cdivoruz 

Derken bir tel<' fon· zili. Bir ko· 
nU§I?la: 

- Selfımi tz.zeti beledi.reden is
tiyorlar. 

- Scı!ımi izzeti mi? 
S:ı.mj Koray, yüziınden ek ik ol

mıyan hir çocuk tC'bcssümü altın. 
dn: 

- Denim n.kl-abıun da efendim, 
lutfunu rica ctnıl5tik. 

Bu hayhuyun en şayanı diklmt 
sıması, muhakknk ki Sami Kora) ın 
zevcesi kn.clın romaneılannuzdan 
Mebrure Sami idi. Nazik dilğiln 

h plerl gı"bi, elinde davetiye lis
tesi, kimse gücenmesin, k mse u
mıtu'-ncsrn diye kendi kendini Cıde
tn yiyordu ... 

ve muvazene vardır. Fakat bu ka. 
darla kalımıyor. Umumi yekün!ar 
birbirine müsavi olduğu gib: mu
kavelenin tntbiJd müdd lince he -
men hemen her ?aman husu.si ye . 
künlal"tln birbinnln nynı olacak ve 
bilhassa bu liste\"(' dahil muhtelif 
Tilrk emtiası nras ~ ~a h'ç biris1ni 
fazla ihrn<: ctı•ıck nk: n nt bırak -
mıyaeık bir tnlt ~-1 -.: c t vzi usuIU 
takip edilecektir. 11tıne1 şeltl'? dahil 
mUbadeleler·n umumi yekunu 41 
milyon liradır. Türk J"stcsin"n lhti
,.a <'ttlğl mnllnr ~unlardır: 

Balık, tütün, kilrC', kuru üzüm, 
incir \"C lıurdn fındık, sair kuru 
;>emişler, ku1:1ycmi, rni:ıankökU ve 
hulflsıun, yumurta, şı:ırap ve kan • 
ynk, sünger, barsak nnaıron, mazı 

muhtelif maddeler, hnh, sıgalaya ~ 
ği, nebati boyalar, lUletnşı, çöven, 
yaş mc>yvo.lnr, balmumu, postlar 
ve mutabık kalmcak sair madde -
ler. 

Bıınn mukabil nlacağımız Alman 
malları gene iktısadi kıymetlerin • 
de b'zimkilorle blr teııdUl göste -
ren mallar olnca.ktır. Serbest mil
b::ı.delcdc bunun nasıl temin edile. 
ceğini merak ı•derseniz soyliyeyim 
ki bu 41 milyonun yansı bizL'll için 
birinci derecede ehemm:ycti haiz 
olnn Alman mnllanndan ynni dev
let dairelerinin rlich.an hakkını ha. 
iz olduğu J"stcdc münderiç ve harp 
malzemesi j]C' bak•r mamulA.tr hariç 
diğer Almnn mallnnndan lerekkUp 
edecek. 

Buradn birinci derecede zikre şa. 
yan oanlnr demir, çelik, makine ve 
hurdavatçılık cinslerine dahil olan 
mnlJnrdır. Gc>ı i kalan yüzde 50 Tür 
kiyeye ithali memnu olmıyan alel
umum Aman rnalanndan mliteşek. 
kil olncnktır. 

Bizim iç n kuru yemişler gı"bi 
mallar ihracı bnkımından çok e. 
hemmisetli ve mesalfi. tUtün ise bi. 
zim için ehemmiyetli olmakla be. 
raber satm alınması Almanya için 
de o derece milhimdir. MUbadele -
lcr:n yaln·z rilehanlı listeye inhi • 
snr etmesi ve bu malların ıhraç 
edilmemesi ihtimali iyi bir usulle 
önlenml1Ur zannederim. 

Bu usul de şudur: Mukavelenin 
bütün 1.nlbllii esnnsmda Jani Tür. 
kiye bnkımmdan iki Hıra at mev -
simine tckcı.'l;>Ul e:..:ıen hir buçuk se
nelik bir mUddet zarfında her za _ 
man bu servet 1icaret hacmi rüç
hanlı li.ııtcdeki mübadele hacminin 
yüzde 75 inden aşağı düffJ?lirecek. 
tir. Demek ki Almanlar kendilerl 
için birinci derecede ehemmiyeti 
haiz olan Tilrk mallarını ihraç et. 
mek hakkınn ancnk b·zım için lh -
raç bnkımınd::ı.n ehemml\"etlı olnn 
bu mallan J üzdl' 75 derecesinde 
sat'll nlıp Türkiyedcn ihraç etmek. 
le nınlik olnbileceklerdır. 1hrac: key 
flyeti csnsen Türltiyeye lthnle mU 
tevakkıf oduğunn göre bu umumi 
:::cyir ahengi bUtUn mcknn"zmnyı 
l>"rden işletecek ve her iki taraf 
için azrunl randıman veren bir mil
b:ıdele tarzı terldl edecektir. Şunu 
ön. ilfi.ve edeyim ki satın alma ve 
ihraç etme keyfiyeti bu ikinci u. 
sulde de bir veyn bir kaç cinse da.
ha fnzla rağbet göstermek, ynpı1a
'1lamnk ve ~ene bu Türk listesinin 
de muhtelif cinsleri üzerinde tak. 
sim ve tevzii esası mallfuz bulun • 
mnk anlasmnnm hükümleri iktiza
sındadır ve bu da ihrncnt bakımTD 
dan o!nn end"şelerimizi izale ede • 
cek anasırı takviye etmektedir. 
Türk ihraç mallannı biraz evvel si
ze saydım. Hububat JOktur ve Tür. 
kiye hububat ihraç edeb'Jccek vn· 
zi~·cttc değildir. 

Ne Gri milyon liralık Alman mn
lr ne de o kıyml'tteki Tilrk malı bir 
lhrnç senesi znrf•nda rnUbadele e. 
d"lemez. S!ze söylediğim esas pren 
slbe göre mübadeleler fi li ol:ıenk • 
tır ve blnennalt'yh ithal ve jhraç 
imkfinlan mtitc>l:abilen göz önünde 
tutulmuştur. Bizim piyasamız iki 
mevsimi göz önünde tutmağa mec 
burdur ve bu suretle de ihraç p!
yasasınm sıkısmasına ve blr takm1 
gayri tabii nctieell'r tevlit ctmesi
:ıe mahal yoktur. Buna esasen de 
imkAn brrnkılmnmı§tır. 

25 temmuz 1940 mukavelesi da. 
ha ziyade devlet sipnrirıll'rinin tas
fiyesine rniltc .. lllk hususi bir nnlaı, 
madır. Almanya tarnfındnn infazı 
taahhüt edilt'n de\'lct sipariı;ıled 
ve p'ynsaya verilen plnfonlnrdnn 
önümüzdeki 15 sonteşr·n t.nrihine 
kndar sJp:.ııiş verilecek olan mal 
lnr 1940 mukııvclesl hUkUmleri da: 
ires'nde infnz f'dileeektir. O tnrih· 
t~Q sonra plnfonlardnn yeni sipa • 
rış verilmıyecektlr. Şunu d=ı ilave 
edelim ki \apılmıı; olan tnkıı.s an
la ma'armın nhkfımına halel gel • 
memektcdir. Onlar da kendi çerce· 
velerj d::ı.hillntie tatbik ve tasf,e 
cdileceklcrd'r. • 

Yeni tediye nnlaııma~ı cs::ıs iti 
bar ile 1038 nnlaşmıu:ının hükümle: 
ıini ihU,·a etmc-ktedlr. Yeni husu. 

Mos1<ova m~ydan 
muharebesi 

o e çetin bir 
şak5 alıyor 

manlar mülema
diven ilerliyor 

\'1,1 16 (A.A.) Ofldcn: 
Gelen son hııberlcr göre Sovyet 

cephcsıncı \'a=l~·ot ş!>ylc hUltuıa edile,. 
bilir: 

Leningrad mUdcıfans devam etmek 
tedır. Tankların lılma:, ·sln:Ie yapılan 
blr Rus huruç hnrck ll akim knlmı§ .. 
h~ . 
Moskovıı meydan muhıırc~st git • 

tikçe dnhıı ÇPtln bir §Cltil ıı.lmakta .. 
dır. Almnnlar. Kalinlıı. Moj:ıç \"C 

Tulayıı \"armııılnrdır. Ruslar da. At • 
mantarın sUratıc Uerlcmrkte bulundu 
ğunu iUrnr ediyor. 

15 tc~rmiCV\el g ccsl Mo .. kovnda 
neşreatlen resmi tcıbl!ğdb: 'Yazlyet 
feruıl!ışmaktad.r Mosko\• nın mUdD.. 
!aası hazıı tan.n:ıktadır .. denilmekte· 
dlr. 

Almanlıır Mosko\·ayn tazyiklerin! 
nrttırmakta. ve mUlemadlyen llcrlo • 
!Dekt.cdlr. MUeadcl , devler ınuhare. 

besi neklinl ftlml,§tır. lki tnraf da 
muharebe meydanına yeni yeni lru\". 
vetıcr ı;cvkctmcktedır. Almanlar, ııi • 
mııll garbide Rus Jıatıarma glrm!ş .. 
lerdir. Moskovnnm vnziycU daha va.. 
hlnı bir §1!kll alıyor. Rus gazeteleri 
buou ftlraf ediyor. "J{ızıl yıldız,. SO\"• 
yet gazetesi :Moskova tehlikededir di· 
yor. Azak cephesinden pek az haber 
gelml§tlr. 

Rus a ıklld klan 
sonra 

(Ilaş 1arofı 1 nciclc) 
Gnzetc bu hususta dikkate §o. .. 

yan mnlfrmat veınıC'ktedir. Makak .. 
:rtin muharriri şöyle demektedir: 

Ancnk istllfı.nuı tarihi Alman 
yüksek kumanda heyeti tarafından 
bir su· olarnk saklruımnkt.ndır. 

Muharrir bundan sonrn İngiltere 
Eodasm·n ne gibi §artlur altında is
U!.'.l edileceğin! anlatanı:k ezcümle 
şöyle demektedir: 

Anglo Sakson matbuatı Rus hezimc 
tının t.nrihln §lmdlyc kadar kaydet • 
mcdlğt miktarda malzeme birlktırn . 
m~ olmaslle izah edllebilceeğtnl yaz 
makta oıJu~ dU,UnUlUrsc bUtUn bu 
m !.: mc J:ıg!Itereye ltarşı kullanıldığı 
ta':dirde Londranrn hali ne olacağı 
kolaylıl:la anlaşılır. Bolşevizm yı • 
laldıl:tan sonra Alman ordusu llo bir
likte Avrupa hcmer. kO.mllen lngutc 
reye karşt seferber cdtlecektir. Av 
rupanın munu.am silllh endUstrllerl bu 
taarruzun hususi ihtiyaçlarını kar§ı. 
lıyacnk 11cklldc lrullaoılacakbr. 
İnglllz ve Amerikan cndUStrllerl, 

bir nrnyıı. gelseler blle, gerek keyfi • 
yet gerek kemiyet ltlbar!lo bu mun.2'. 
zam kuvvete ynkln1tmnğa bile mu 
vr.ffak olamıyacnklarclrr. Taarruza 
b.azırlanması fçln lngiltcrcyc verilen 
lmldl.nlnrdan b:ıhsctmeğc btıc değmez. 

S vye te 
(B:ış tarafı 1 ncidc) 

\"em t etmekteyseler de dU11mana ağır 
zayiat V\'.lrdlrerek gerilemek mecbur!. 
yetındc kalmışlardır. 

18 teşrlnlevvclde 36 Alman tayyare 
si tahrip edilmiştir. 11 Sovyct tayya· 
res! kayıptır. 

15 teşrlnlcvveıde :Moskova Uzcrlnde 
G Alman to.yynresl dUşUrUlmUıtUr. 

tlıl hntttıd:ınberl bUtlln Sovyet ı;ıc • 
hirlerinde ve lcasn.b:ıJarmdıı eli siltuı 
tutan bUtUo erlteklcr askeri taltm ve 
terbiye gormcktcdlrlcr. ı.tilyonlare:ı 

erkeğe §lmdikl harbin usulleri öğret!l 
mcktcdlr 

ıosu 
Londrn, 16 (A.A.) - n.n.C. 
İngiliz filosu Akdenlzle geniş bir 

c1:.velan yapmı~, dilşmana rast gel
memiştir. :Filoda bulunan harp mu· 
habirlerl, İtalyan torpil tayynrele
rinin b"r İngiliz zırhlısı ile bir kru • 
vnzörüne torpil isabet cttirdi!tlerl
ne dt.ır İtnlynn iddinlnrınn k~ı. 
ltnıyan uıyyarelerinın ansızın iki 
hücum ~ aptıkiarını, fakat ikisin:n 
de akim kaldığını bildirmişlerdir. 

riyetl an<.ak tediye muvazenesin"n 
genişletilmL-. olma.cı•nda mUnde -
miçtlr. 1k; memlekette döviz mu • 
rakabe hüldlmlerl baki knlmak ve 
heı hnn<r. l>lr surete sermaye nak. 
:Uu ta"ammun etmemek r,~rtilc bir 
taraftan di ~er tnrafn her tüı'iil te. 
divat klirin~ yoluvla yapılabile • 
celttır. 

Kızıl Ord d c:eyş bakımından geniş mikyasta . k a ra~~os~ 
U 1a harekata ~bbüs ctmeğc hiç OS O J, k'ı' 

bir zaman imkan bırnkımı.mı"tır. 
1 

daJI ' 
Yegane kusur Ordular gruplarından birinin cep ~u sa a 1 (lıu•a'rGI 

hedeki her türlü hareket, muvn.f. U d ı P 
(Ba.!7 tarafı 1 ncide) fakıyetle tetevvüç etmiş olsa bi. •snJ( e. cld .Adf 

bulunan kıtalann eczası arasın. le, t.a.mamiylc tabiycvi bir mu. " 811., 
da hi~ de bcklenilmiyen bir ir_ va.ffakıyetten ibare~ kalmı§tır. son a il itı"· 
tibat muhafaza etmiş olmalnrınr Timoçcnko ile Budiyeni arasın- J!I ~ 
sena etmektedirler da bir takım müşkülat zuhur et. ' r ı~ac 

Fakat bu zevatın tefüik e~.mis mi.ş ve bu mu"küiat cenup cep_ l " 16 <~.ı\-) _,ı; ti 
oldukları unsurlar arasu.da on. hesinde nisbi bir rükfm hüklim P. • >~drıı, nun ~ 
l~rm nazarlarından kaçmış olan stirmektc olduğu bir devirde bi. ., w 41 radyosu ]ll c1 ~ 
ve mühim olmakh diğerlerinden le 3iddetli miinazaalnra inkilap glln. rwembe sıb!1 Jt, ...d 
hiç de geri kalmayan bir unsur eylemiştir. !{oy n n • '.lrbınde blt ası c::'~· 
daha vardır. Vaziyetin vehnrnct peyda et. lar tar.ıfı 1 lan ynrıl;n ııstef'O'O 

Filvaki, Alman ordusunun tek mesi üzerine Stalin bn.zı şeyler dl b r tchUkcn;n b:ı g •.• r: 
olan )iiksek kumanda lıeyetinin yapmak mecburiye.;rd~ kalmış dirmıştır. ıııc~4f 
teşkilatı oldukça etraflı olnı·ak ve fakat mutndı olan in~tcılıkla Sp 1cer hrılka ıuırP ret ~~ut" 
herkesr.e malfun olmasına muka- ancak yarml tedbirlere mürnca. binlcrcP ve yUz binle ~yr.r ı6 
bii Sovyct! ordularında buna mU.. at etmi~tir. \'C ne.erinin ceG uerU~re1 r0 ~ 
masil bir teşkilatın mevcut oldu. Yüksek kumandnnlığm bir se. man tankları ve tıı1)ş6r!' 6 
ğu görülmemiştir ki bu da ilk fer erkanı harbi\•esi viicuda gc- olduğunu söylmiş ve 
nazarda gıırip görünür. tirilmiştir. Bu erk~nı harbi venin miştır. ı)CJl1J ı;ot 
1{rzılordunun organı olan .Kras. ba5ma Timoc:enkonun eski er. DUşmnn sovyC't ıı:ı 11ıae• f' 

nia Zvezda'da bu bapta mevcut kam hQ.rbiye reisi ordu kuman. !'..'lJU ve snô.hmt eıindeD 11aıP;,.. 
olan !bazı mal mat He diğer ta- danlarından general Yukof geti- caıyor. Falrnt sonU:ış bil .. .td 

raftan elde edilen malfınıatr rilmiş ve yanma üc; muavin ~ mnğ:ı ı:aUyen szrne ııl& ııııP' 
yakından tetkik edecek olursak rilmiştir ki, bunlar da genernl yet h~alkınr korkutın 
oldukça. korkunç bir müşahede- Nosof, Marakof ve Kojouchko. tur. tiftd.t 

1 ye varı::-ız ki o da ferıü veya dur. O tarihlerde Mosko,•a.. Al. p PV 
kollektif t'.!k bir kumandanlığın mantarın hedefi gibi görülmek lr e ot' 
yokluğudur. idi ve cenahlarındaki v~iyet da. Aıt.lf 

Sovyet Rusynnın teşkilatı ~ iha az tehlikeye mnruz bulunu- "' ze esi YP 
sasiyesine na~ran Sovrct yük.. yordu. :· ~ni heyet Moskovaya. ~ ıtlr 
sek riyaset divanı ve icabında yirmi. otuz kilometre mesafede ,· n g·ı ı ı-ı ~ 
onun reisi olan Kalinin lbiltün as. prens "N" nin cskı malikanesi de~ 
keri kuvvetlerin en )iiksck şefi. olan "M" şehri yakınında. yer. · bir )'er b·ıe 

·dir. Fakat harekU.tm başlangı- leşti. · ı Herhangı ecseter 
1 

cmdanberi Stalin. Molotof, Ma.. Fakat ibu yeni heyetin imtiya. tanrı·uza g · '' 
Jcnkof, Beria ve Timoçenko'dan zatı yakında tetkik edilecek o. H ·ıı · ş8f f\ 
mürekkep olan mUd~aa komite. lursn onda umumi bir büyük ka. 1 erı 
si, hudut'Juz salfı.hiyetler alınış. rarınıha has olan evsafı-an hiç • daP 
tır. Bu salfilıiyetler, komitenin birinin mevcut olmadığı göriilü· cephesın p 
hatta l1ükOmetin yerine kaiın ol. yor. ~1 

masma medar olacal tır Hadiselerin tazyiki altımda mü- 1 1 raıtll 
Bundan istihraç oİun~cak Cll• dafüa meclisinin yanındn bir uz ak aş 1 

zip netice, Stalinin başkuman.. kontrol komitesi vücuda getiril· dır 
danlığı deruhte etmesi olacaktı miştir. Bunl41l vazifesi, ceı>henin caklar ..,ı:' 
ki bu husus, Kremlinin resmi heyeti mecmu&sına ait harekatı .... 
sözcüsü o1an Lozovski'nin ecnebi tetkik ve ihzar cl'mektedir. Fa. (t\ t\).,, ~ 

~ ·ı ld v be.. kat bu yeni heyet, hiq bir emir Ne\\urk, 
16 

• '. rl\f gaze ~cı ere yapmış o ugu •• ... ;v .. v 1r ı 'l'c:.r· •• ...t 
yanattan an1aşılmaktadır. Bu veremedi. Hakikat halde bu he· azıyo s <r. 

t b t d " $4.ftı· -' yettc Stalinin yu"ksek kumandan. Jonson öyt Y --ıs.rf " za , eyana m a ı..u ın, ymnız Sovvetlcrin. /\ltnaı>' ...,fil \-
d8.hi bir politike.cı değil, aynı za. lık ihdasının önüne geçmek için hesinden b:ı'ikıı bit 6~·~1~ manda emsalsiz bir sevküllceyş ibulduğu !·nıpmnk yollardan biri- re ... ~· J 
üstadıdır." demiştir. Fııkat vu- dir. çiıı Io~lllzlcrln ~~nl ıı.1çt1tıı!tv' 

Bir ilkteşrinde } tiksek mecli · taıırnıza geçme tı1' • A 
kuat, lbu iddiayı hi~ bir veçhile . koınyc" nnla"ıltr· J3Uııu ... ~ 
t ·a ~,J.., • t• s tl · riyaseti müdafaa komil'!~ı harp ... " pıı ,.. Ol" eyı \Amcmış ır. ovye erın ..... ıtero henUZ .fl.\TJ°\ltll d.r.U., · · · ı ı Ti komi&:rlcrı meclisi .. askeri hare. b' •• ,. yegane as.ı.<erı o nn marcşa · . d . 1 ede" ... ek lmdar ıcu\f\TCr· .,ııfl 
moçonkonun hiç bir zaman lmzn· katın teknik idaresın ckı msur· dıJ • .., .ıııc 
bulunmadığı '"müdafQa meclisi. hırı t~ş.fire etmek ((arelerini tet.. barbın kanunu şı.: .p ~ 
run askeri kumanda evsafını Jıa. kik eylemek" üzere toplanacak~ ıct ı:oçUk ve d:ıhL\ zıı,0\"ı; ııf• 
iz hiç bir uzvu yoktur. Tnmn_ lardır. dllcrini feda ctnıeğC dleri ."1 
miyle serbest kalmağ'ı temin et- Kabulü 1.amri olan sureti hal, mlllctıere yaptığı ~· f.P'ıV 
miş olan Stalin, adeti veçılıile sarihtir 1918 de miittcfikler ma. mao yerine getlrtll ycrdo 
sağ:ı. sola dirsek vurarak kendi· reşal FÖch'u başa ge~irerek tek uzıer herhangi bit' J11tlerl:,.. 
sine yol ~aktan imtina etmis- kumanda vücuda ~tirmek sure. gc<:ecı!k ol!ı:ıınr bU~ar ııı11 
tir. Mumaileyhin t.'.ıbiyesine va. tivle mes"levi kat'i olarak bı;ı.1. hesinden uzaklıışt.ır ıtıcıı.1'tıf· 
kıf olanlar, bu hareket karşısın. letm 'erdi ıcınuyncnkları 111uıııı 
da mütehayyir kalmanm;lardır. 1!)41 de. Almanlar yaptıkları 11~ 
St 1. ,_. · h" b-ı· d l oföi. müttefikler aynı cephed<: 1·111 
türlü mesuliyettcn kurtulmağa harp ed.;n muhtelif milliyetlere " aın.uır ın ızam .um e ıer ,., Alman vo " 
çalışrrnı.kta ve hnttfı. bliyük bir mensun orduhın tek kumandan. I 
muvaffakıye~ vukuundıı. bir ge- lığın oteırit.e,J ni:ı;na koymakta. ı ıta•ar Jj 
neralin veya bir mare-,alin şan dırlar. ( 1 l~~ 
ve şeref knzan::ırak kendi nUfu- Stalin ise. 8.lvyet kuvvetlerini d e6 ~ 
zunu gölgede bırakmasından parçal~ra nvırmaktadır ki. bu rk c.Br dlf 
korkmaktadır. Kml ordul;:ı.r ku- hal Sovyet Husyaıfa ~ahst rejim ljt _ en 
manda heyetinin bütün endişele- ilçaatımn her ı:eyo tckaddüm et. eı·r ş1111 sırt 
ri bu meseleye istinat etmekte. mekte olduğunu göstcrmekl'>f1ir. f 8 ıı 

di~el{ kumandn heyeti, tecrübe. 0Skovanın il ihal< no~ 
nin ve mantığın ilcnatm~ tebai. d ltı·ıer 
i~!1!~~~ suretiyle vucuda ~e- tah~iyesine başlandı zap e . 

Bu kumandanlığı deruhte et. (B:ı _ tarafı il neidc) • > .,, ' 
meğe cesaret cdemiycn ve buna ıntızamsızlık n1imcuer1 bcıtrdıg'lne ncrıın, 16 < \.••· ı\ııııııtl ı;o 
muhtedir olamıyan Stalin. onu kanı butunmıımo.ktadır. SilraUc 1.erııycn 1çı.ıı~ 
b~kalarına tevdi et1.nekten Atm:ın tank yarma harekctının do. birlikleri son uç f:~cl' vıt 
l·mtı·na eylemektedir. Bu suretle o.""~ zayiat ,·erd r ~ ğurduğu mUşkUl vaziyet takdlr edil.• 0 "' cır ıill 
Rus seferinin ba.§langıcındnn uğ. meklP bernber, cepheye mUtcmadlyen nusak nolı:tnsııu rıtı e 
ranrlan ilk :muvaffakıyetsizlik. Rus takviye lmn-ctlcrl gelmektedir. Şehrin önUlldO R;:: ,:şl'~ı:t.ıf 
terden sonra cephe, üç kesime :rııosırnv:ı. m•ıh:ı.rebc!i VcrdUn muhnrc· nan ırnvvetıl ıne ııı c ıı 
l!aksim edilmiş ve ibu kesimler besi safhcılnıına benzetilmektedir. u muhnrcbeter cerc~etlcrl 
marcsal Voro§ilof, Timoçenko ve Cenubi Rıısyıul:ın alınan haberler man ve ıtıı.ıyan ~-;:ı etıtl~ 
Budiyeni'ye t<:vdi edilmiştir. ~k azdır. Ruslar bu mıntnl{ada mu • Rus mevzilcrlll~ i§ ~ff ~ 
Bunlardan her bırinin vazifesi, -.:ıffnl:ıyetH mukabil tanrruzlarda bu.. barajları deııneJ:c ıııııj\lıtl~ • 
müdafaa komitesi tarafından lunmuşlardır. ıardır Bund!ln sonrıJ. ~rett 
tanzim ve yü~k rneclı·s reı"sı· • · .... ıırc yan ııskerlcrı !1- ,J 
Uırafmdan tasdik edilen ve ka- ıerı ımç~uırdıt• rdo ııc>·. 
rarname kuvvetinin haiz olan ııfıllC tt 
bir talimatname ile teSbit edil· • SnWılycUi ına ıırlJI ~p ç~ f 
mi~ir. Bu 'l'aliınatnameye no··re dUnkn dlğlno göre bu şc rcı<ct J ~ 

t> MUddclumumlllkte yapılan ı cai< Jı.l1 t;ıl~ her cephe kumandanımn diğer sonra yapı ıı ,tıa!ıdlf· ~ 
mııreşallere karııı mutlak bir ie.. toplantıya da:r dUnkU sayımızd:ıkl bir ehemmiyeti Jict' ııııt JJll 
tiklal dairesinde hareket etmesi ha\'adlsln yıınlış bir tel~kklyc mahal ııım dört şıınend ıctılô!' 

d. · • ver·•eek surette "lktııı.ını gördUk. ~b: .. :ııo ve ken ıs. ın.ın muhtariyeti haiz - "' 6 n1 katctti1>· ,.. 
1 k '..\tUtemnılın malQmalımıza, güre bıı 

o an esınııne müteallık mesuli. dır. • .ıe 
t• d nıht top'antı mUddelumumntk erktlnmm ııo f 

ye ı ~ c etmesi lazım gel_ vazıreıerınde vahdet üllengtnl muha-1 phes• sJ 
mektedır. Müdafaa Jcomit~sinin Şark ce 
yanı ba.~mda bir nevi tı.!J<nik !n7.a maks:ıdllc ötedenberi her lıa!ta ~ıtlJ 
mecl_is vücı..~e ~etirmiştir. Bu ycıpıtmıısı mutat içtınınıardıı.n btrld!r. I~ a 'f!JO J ... ıJ1ıJ 
meshs . Stalın ile mareııal Cha- Aıfüycnln zabıta ile at!ıkasr Uzel'lnde - 3 tııtırfllı--
poclınıkof ve ma.resal !\forel::'- 7.aten me\·cut olan ve kanun hUkUm· Bir Rus ··tef 
kovdan nıute.<jekkildir Fak-.t ıerl dalresindc her zaman tntblk ve püskiirtlll . .ti 
bunlarda hiç bir kum.andanlık riayet edilen hUkUınlcrlni de yont bir A ) "'"" 
vasfı yoktur. Mii..,avir vaziyetin. kararla teylde tuzum gostcrecek orta. Madrlt, 16 (.t\. • ıııU!~ • 
de bulunan iki mare~alin fikirle d:ı. hiçbir fevkal4.delik yoktur. 1htlldl. Harbi)(' ncıar ~· c 
ı i faa 1 vaziyette bultİnan iiç mn.: rı tıık!p t>akımmdan daha evvelki riyor: c p'r> f,P,~ 
re.cı.-ıla ancak mutalaa knlibinden içU:nnıardıı fikir teatisinden ib3rot o. 1spru:ynoın §ar Jle~ ...ıt J;d' 
bildirilmckt'~lir lan bir keyfiyetin son blr topıantıya fırkaları, cephcnlll 6C il'" 1 ~ 

Büttin bu alınan tertibatın nl'. da ntfedllmesı aynı yanl!flık nctıccsl· cd!ıml§ oııın k~ ~~ 
ticeleri açık olmu.ııtnr. Kıta:ıtm ı dlr. zabıtamızın yeni emniyet mlldUrU ruzunu tıırdetın~ dıtıcl ~ ıııJ 
: e malı.emenin bir cepheden di. , ,·e dc~crll arhndnşları cllode her zn.. Jose Acosta sd~ıc ııı 1 rP 
ger cepheye n kledilmc!crini em m:ından !azla dlyeblleceğtmiz bir cm. ' el sınıf dcınirh3Ç ıtıı' 
redc"lilecek otoriter bir maka: niyetin temln:ıtınr hnlz olduğ•ınn da mlştlr. :MuınnlleYll tıt 
mm mevcut olnmması sevklil- :mn!IT- Ozllr dillyerek tashih ed rl?.. lll< nişan aınn zabit 
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(I• s E v 111 N ç , w(:~::~:kl bi= ~r:~:ı:: lu: :::~:~i:A!~~:ıe:Ç~~ 
~,j '• ı ı mouyla hlrlUrt.e gvnderllettlo ı k nz bır tlcretle riyaziye, fizlk, kim 
Y Ü\ ~ı·•ı k ı,\ r.ENAI~ 1 EKl.lFL1':P.I ltj ARA.· ya \'e fransızca deralert nreblllr. 

y \.J M 11 li Roman 1 l \, ·~ \'l!:.IU\11!:, "1l.1M.. ~'l'lll (~ M.1<) r .. ını:ınc mUraeflat. r 10, Yazan: R d . ,•hl Ccıari mahlJ'•U lı&t& olo11yaıı kL * Aluturka ve: aıatraııga me11ıur .. y M usça an çevıreu 1 ulc llAnl r PlU'Ut7 O!"fNılunar yemekleri pişiren bir kadm 1f ara • 

~~ . azan: AHMUT ATTiLA AYKUT A. AVERÇENKO SERVET LONEL ,1 iş ve iıçi arayanlar. maktadır. tstanbuldan ~arı da gldc. 
~,Ynau... iatlr yen bir Jaalan i~rslnde maddeden 

0 
ka· 

1 

bilir. (KUçUk parmakkapıda 4.2 numL 
""Ul'oru:; ~· Ve d~ uzak ve yabancı kalmıştım Saat, gecenin on iki ini <'al• '' ... Kolej mukayyidı Dimitııy. • rtır:kcc, tranaı.zca yunaoca mu . rnd D

3 yan A. N> ye müracaat. 
11..~ • ~te h!lft ki; yaşamak için bu M.i ve kirli m.ıştı, J{uldarov, sarhoş bir vaziyette mmeı okur )azar ve \lonu§ıir ayn. • 2

• ya§lnda blr bayan tı1r dükkln. 
~D .. ~oeer~~lveri du. vaaıtanm elinde zavallı ve aciz Mitya l{uldarov, suçları k~ı 1\ blru lnı;illı:ce tıl lr !i.!kertıkle .. da 113tıcılık l§l aramaktadır. Tilrkçe 

q "Al • te b" . old w m. akarışık bir halde, heu"caıı ı· Malıy Bronniy'deki kuzıhinin bi- l\k3sı oımıyan, ıtetıı !?ö.bterebUen rrnnl!ızca, rumoa '>!nır yıuar. (lılJmo.. 
tlb lerinı ·. et§ ır esır ugumuzu büsbütün u. .;ı~ rahanesinden çıkarken... · " ı kan bır nazir nut'muş gibh·dim. Kahvaltımı çınde ebeveyninin evine bir bom- cs:ıptno ve muhasebeden anlayan bir u.) remzine maracaat. 

~"""ti. ~18ınnı UstUne yaparken bir aralık: ~ gibi girdı ve acele adımlarla - Ben, Semion Petroviçle be- •ay ucıız bir ucreu .. il! aramnkta<tır * Dlr gen,, bir mllc&!ese veya ber 
lı..~ı dtı~ efendinin _ RUştil Baba, dedim, Artıl~ bir od~dan diğerine ge<:erek do- raberdim ... Her şev en ufnk te • M r v > r mWıe mtıracaııı.. nııngl b~r ticaret e ... ınl:: tı'tnpıannı ev. 

a..._ Jıtt •k ı .. Ve l§te kendime bir iş bulm ılıyım Sür la,~aga başladı. An~ile bab sı feniiata kadar aynen t~rlf edil- ' Munutbedt' 2~ "•ne.ıtr cazııi tec. de yapmak ..ırtemcktet!•r Ceo•) renunııe 
·~11 k~ lanı kaprsııu git böyle kendirr.i kü:nes h~vva- yatmak üzere idiler. ı~zknrdc j mtş ! Of'vam ediniz! Sonrn ! Din- r01>e.ısı "&o oır :nuha.sıp yazı.Mn!!lı!rdt mnracaat. h': ~rtüı llenceresin. ru liÖbi baktıracak de~ilim a yatakta yatıyor ve <!tindeki ro • leyiniz! veya 118'1 ucad ;oUeucaeıenıe ,1 ... • Orta 2 den aynl:n.ış 16 f8f1Dda 

lııı~l ıız:tt ~Ubarek Şen bir kahkaha attı: .. maıım son sayfasını okuyordu " •.. Kuzihinin birahanesinden ramaıu.adır Haftada birlu.(. guo veya Kimse ıı b!r gene; Oğledt.tı sonra bir 
l'b,.~ tenııa ıgıMev..... - Hele dur bakalım. Bef} on pnha birar mektep tal~besi bu : çıkarken ayağı kaymış \'e burll" olrk9~ saat <1e ~•llf&bftıı <N M l m 1ı :ıı e ede iş aramııkttıt1ır. Haberde 
El~ eocui.'_ ahal- gUn dinlen. Allah ne verdiy vi· l~~!-n erkek ka.rdeşlcyoi uyuyoı • da duran Yuhrov kazası, Dm ı ~~t mllraca.aı. er H.) remıtne mUracar..tıan. 

ltlanıal"r\ ... "'u bile he. yip iciyoruz ~te, "'"uI, yaoınıta, ••kcrlık.e &111.kaaı ou. • 17 yqmdn lise 4 dı ıcım ... .ız blr 
.-.--··- kald

1
r:;::'9··· Anlamamazlıktan geldim: Annesile babru:; 1ıay.etı ederek. kin köyü köylülerinden arabacı ıuomıyıın yenı ,.e e.ııld yıızııarı bilen 1;eoc; ~ aramaktadrr. Yazım gUuJ Ye 

~ lıir ··.ror tokmağı - Yok. sade onun için değil --: Nereden böyle? • diye söy- lvan Drotiovun atının ayaklaı ı oekar bir geoç, odacılık kapıcılık rlyar.Iyeııt KuvvcUldlr ( A.Z.XJ rem. 
~l't; kan~ bir kere da. Çahısnıağa alışmış insanların lcndılcr. • Ne var? nltına yuvarlanmı~. bundan ür - bl bir ı, •raına1<tadır. es A > rem'z~ zıne munıcaat. 
~re ~ıl <:alıyorum, boş oturması da bir azap oluyor. . -:- Ah. sorma}mız! Ben, hiç ken at, Kuldarovun üzerinden aıUrac.n ıı. • 29 y141ında ~k11r, a~kerUkle aıL 

lrk !yor ve bir Rüştü babanın k~ikaha!:mın Umıt etmiyordum! Hayır, kati • atlıyarak içinde ikinci sınıf Mos- • Fnn 1 ı.rıektcbı ort~ ımımından k sı oımıyao yenı ve esk1 JU!lan bl. 
bir e\rlllnndan bir altında sakJamağa sava.şl'ı,ğl blr yen beklemiyordum! 13u bu ş:ı- kovalı tüccar Stepan Lukovun mezun, <1akuıo bilen blr bayan 1D ar!I., ıen bir genç her ne ol1ına oınn bir 

ı.ı_ıL doldunıyar. üzüntü vardı. Bu iyl kalpli ihti· ışıtacak şey! · bulunduğu kıza.it kazazedPnin maktadır. TUrktesl lytdır fNeverJ le aramaktadır !B.S ı :-emzlne mn. 
"''l'lrı yarı ben o k~ar va.kından tanı • Mitya, kahkahalarla güldü ve CistUnden geçirmişttr. Başı 'bo~ remzine müracaat raC'aaL 

~~ l!esl duyuyo.. m11$tlm 1 ·; yüzünün ~izgileri, göz koltuğa yığıldı. Çünkü sevinçten sok • Yemekten ve yenıe1< acrvtaınoen • Eski ve veni yazr•an bilen., tngl. 

ı · · l kl w b"'t" 1 ayakta dur.;.cak halde de;;.ı'ldı' akta kopn hayvan. kapıcı • nıa""'" bl diltl.ı. ~ ~eldi A ::..·be. ennın par a ıgı v~ u un o l!'.un ..., Jar tarafından tevkif edilmiştir ıı ,,- r J?~nç otel •eva ıok&ııtaıar. ıtzccden aııuyan, A.nkeranm !ıQytlk 
~':~l>k.ı •. ~i:l yaradılışı ile o benım bir varım- - Hayret! Siz böy1e bir eeyi :l::ı iş istem kted r (P. OJm ~mzlne bir otelinden ~D"~ bulunan fi() 

~~llrJ~~or.. dı, O; realitenin ta .kendisiydi. tasavvur bile edemezsiniz! Bir tlk dakikalarda kendinden gec- rıııracnaı.. ya§mdn bir v.at, apartnnan kapıcıllğı 
~l~ıı .. 'Jı~l3ı,J:rnercliven. Her zaman açık ve çok samimi kere lbakmızt miş bir halde bulunan KuldarO\', .,. EskJ ve renı yuıl'• bilen, orta veyn buna nUmasn bfr ı, aramakta. 
"- · ~ a kanmm idi. Onu ben ve allem sadece te- Kızkardeşi karyoladan yere polis karakoluna götürülmüş ve · üıtp, orta yA{lı bir bayan. kendı. dır. Ttıccar 'e avukat yaıımda çalı.o 

,,t-e.ı... \._e ~en,. b'ır ,_z d A ı · atlad b t · d kt 1 ~~rr. "il " Aı sa üflerin ve hrtdise el"Jn tanıttı• ı ve a tıanıyeyi sırtına ula- o orca muayenesi yapı mışt"ll mU11asıp btı tş f.l.l"fimaktadır. Ev şablllr, Bcyos-ıunda Kr.lyoncukullutw 
r k''iiın;nuına dolan. it ivi bir dost' olarak de~il, öz bir rak. ağ-~beysine yaklastı. Mek • Ensesine yediği darbe.. I rrı ve yemek de yap:ı.t>ı·ıı c F.G.D.) da Daracık sokak 2 numarada Rd'at 

biıı anı!t'ı k taşıyarak baba olarak tanrmr~ ve sevmiş . teplı kardeşleri uyandılar. _ Ben. kızağın okuna çarp •

1 

mzlno marııeRet ::~:- Kurtakaya mtlracaat. 
~l\'ı l'llüsteanryo

1 
rum., tik, - Ne oldu? Yüzünde renk kat. tını, baba! Sonra? Siz, devam c- • FakUlte mezunu bir genç, lise •e • Oaıvcrılı:e ten fakUltc111nln ~ 

·ıı·~ı:ı8 .. birısr d; e«:tıllık. O gün ilk defa yeniden başla • mamış! diniz! rtamektep talebel!!:iı::. (l:i.esap, cebir. mühendis vubesine devam eden 21 
.. _ U~r k l,!ler- yan bir hayatın kati »rogoramı _ - ~~ sevin~ten ileri geliyor, " ... Yedii-t darbe, hafif olarnk / .. myn v.a.) dcnılerinl •ermek t.ste • Yll§lnda temlz bir ge.ıç her gUıı öğle.. 
ı"lltl ~ e aşagıya nı çizmek mecburiyetini duy • ann;cıgım! Şimdi bütün Rusya tavsif edilmletir, Hadise hakkıll", l'lttedır. 'Y Akı.n) '"""~zınc mura. den sonra fizik • riyaziye, ldmJa 
lltf,..

1
_ Uı-ııı_ d An d 

1 
ed 

1 
benı tamyQr! BütUn Rusya! Ev- d ı. t t t 1 t Kazaz·A.3.._ • t dersleri \'crc-lJ!llr. Evlere de gide?'. 

~~~i d:e 'll{ sesı·n1• de, um. a o uva geMll en evve el a zavı u umuş ur. :.cu .... 
l 
• ...ı.w • k t w d T ". c.e b.u dünyada kol .ı· rnukay. ue J bed t bbi d unpıl - • 18 yaşında bir genr; ç&'"'mak uı. (Kimya • n•'lh) remz!ne müracaat. 

ı....,,,, ~k ivı· ~--· ~ ~ ... gnn şır e c ugra 1m. a • d D .;ı ca en r yar ım "'" _. 
..... , ıt \.i:l.lu. dk.. be hb bd b k k" YI ı ımitriy Kuldarov'un me,,.. mı...f.· •• tQ.lllcktedir. Fabı-Ika n.ııklnelerlnden • Bir genç, resmi b'.r daire veya 

ı,_, laltk ..,e_celik enta· nı 1 • u~ ş a a an aş !il. ım cudiyetinden yalnız siz b h"'rdar il ..... r... ve otomobil stok pnrı:.aıar:ndan axılar busust bir mUeMes"ldı. mUterc1mllk 
~'GI~ esıle ~- seyi bulamadım. Şirketin veni dmız, halbuki ~imdi b~nu bUtün - Enseme soğuk su ile pans- (Kurt ısı remzine ml!n>caat, veya kO.Upll;ı: yapmak istemektedir. 
~~~tı.ı~lınedim fa. direktörü beni görücüye çıkmış Rusya biliyor'. Annecı·g-ı"m'. Ah, man yapmamı tavsiye ettiler. H k k t <ss ~~1,., .. \lun. bir kız ınöi inceden inceye si.iz • bb. Şimdi bü~Jn Rusyaya yayıldı! • u u akUltesı $>ıı f>lnı!mdaymı • · ·> remzine mnracaat, 

b.~. il." !flal'dan deitlsin dükten sonra: ya~tty~: yerinden fırladr. btitiin G zeteyi bana veriniz, bakayım! :!ı~u~i~e~,,!ı:ı v;::d:a:: 1:ı; m~~~:d::ı:~'::~~ o=~ 
"il :'tJI 'tıe 'tb, darp biteli - Yeriniz. maalesef dolu! de-- odaları dolaştı ve tekrar yerine Mitya, gazeteyi kaptı. k~tladı bUl'OOa ehven ücretle -"""b!J' ... m. 

,. l'tlel'de kaldın di ve biraz durduktan sonra: oturdu ve cebine soktu, ~ u-ı i§lerlndo Q&lıflJlı§. \>e81kaıan bulunan 
1rı, ~~~ ,,.{;_ Be ·· b" d f · Haber {H.'N.F) ı:-emztnf müracaat, blr bay bir kaç ana~ için m!lnaaip blr ta.: . .'~ banJun1::~ne _- §,on gun sonra ır e a - Ne oldu, :vahu? Etraflıca - Makarovlara gidtı> göster~ • Orta Ya§ll bir bayan gtındUzlert ı..ş aramaktadır. (K s.G.) reımine 

1 
~ ı'ı.· a, stan ugrayınız. anlatsanaı. Yim ... Ondan sonra da lvanits.. rnUrac""t. l\I b ev l!ılerl gormek, altoıımlan evine dön .... 

1 
..ıı 1'"Uk ay Diye a.tl!attı. Ben buradan ken - Siz. vahşı·ıer gı"bı" y<>aı'-'or, kiylere, Mntalya lvanovnaya, k • t ı •~ "'"n <>ld - ... J mc 18 emektedir. Yemek yapabWr, * Blr Ba f 

,... "a~ ~ Vay di keyfimle çıkıp gitmedim ki, gazete okumuyor, dikkat nazar. Anisim Vasilyeviçe göstermek ev lşlerlnl ;yı bmr. Klnıscslz yqll yaxı rans:zca ft ingilizce 
. d.~e~ . n aya- Büyük ve vatani bir dava uğrun- Jarmızı matbuata ~vJrmiyorsu- lilzım ... Koı:ıayım! Allah3 ısmar- bir baya da oakabı:tr. İstlyenleriıı olarak buıusı dersler vermektodır 
,~ '\) e.. nıyet et- da senelerce çalıştım. Vazifem nuz, gazet~lerde 0 kadar fcvka- ladık ! (A.r. Sc) rcnıztne mUraca.atıarı. Talebeyi az zamanda yetı,ttrebillr 

b."" • kğa Varma-- bittikten sonra da işimin başına lMe §eyler var kil Herhangi bir Mit}'a. re.ınll kasketini giydi • Ortaok·~ı aıezı.:nu ror genç, buau. <lmren K. •H) rem.zlne müracaat. 
~ b...~ bol'n döndüm. Bana nasıl (iş yok! Ye. vaka o dakikada malfım oluve .. \'e muzaffer bir halde, sevinç İ• st bir mileascsede vey'c. dfVlet l§le~ • 

80 
y&flnda, :Lstanbulda ve Aıuı. • 

~:!'Ol b' una sarı - riniz dolmustur!) diyebilirsiniz? riyor, hiçbir ~y gözden ka ... ırıl- doluda fQförlWı: ve mııkinlstlik yap. 
. ~· ır <>iul gibi demek istedim. Fakat, bunun ne mıyor! Ben, ;;· kadar bahti;.a cinde koşarak okağa fırladı. :;~~:.':.~te:nek•eıfü. <LB.) rem. mq, her nevt otomobilden anıa,an blr 
~I~ de onlar kıymeti olur ki, onla: benim bu rım! Ah, yarabbi! Gncl"'ler yal· S. LtlNEL • Bir avukat yıuımıla t&lıfmıf, mu. ıoçl, ehven Ucreue her nm 1§1 yap • 

ı._- Rcl°F· Ara sözümü beklemeden beni biraz • mz meşhur ins..-ınlardan bahse • ameıe takip etme.sin! t.Uen, daktilo mıık fstcmektedlr. Ya:nız iki HDc e\'. 
llıı."~'Jbô} ~e er var.. cık da takdir duygularile almal.a- der, değil mi? Halbuki onl:ır kullanan blr ger.ç t.ı: aramaktadır. veı kaza neticesi kl!ln.klan aattr kal. 
~~ 1lıa.dıJar. Şu rı lazım gelmez miydi? benden de bahscdiyorltır. <R. V> remzine müracaı.t. mıştrr. Matbaa n kitap i§lerindc de 

<lr&rnızda • Canım sıkıldı. Arkadruılarla - Ne diyorsun? Nerede? • Orta ya~ı :rwı.suca ve tUrkce çalı~ab!ılr. (S.F.Y.) remı.tne m11racaat 
~lttrıltıa hOrmeten çalçene edip oyala.runak ve müş- ~ba, sarardı. Ana, gözlerini tıııen trlr bayan •Yi ~ır aue nezdinde • İtalyada tahsil gtırm.n,, m1mar1 

·114 \re Se rtrnızı du • ~rek bir karar vermiş olmak i· tasvıre kaldırdı ve haç çıkardı, 6 yaşından yukan ço.:ugs bakabilir ve işlerden anlıynn, t>lAD ve çini mllrek. 
\~&:- ssız ağlıyo çin Valde krathanesine uğr~ıın. Mektepliler yataklarından fırla- ders vercbUlr Cv<;uk!uz bir ailenin keple mlnyat1!r reslmle.r çizen blr ııa. 
~~ıı"':·~~Vallı Nec Necati elinde gazete ile bir köse- d_ıl~r ve don gömlekle ağrubeyl~ k yanında orta ışı• rlDc oe tıakmak tstc. natkdr bir ~irkette vcyn hu.awd bir 
~ dı'ft.~d b .. tı en me- de oturuyordu. ~ni görünce se- rının Evamna yakla.~ılar. Pazar günü yapılaca mektedlr ıKtb • ~ı rouıZlne mUra. müessesede çalışmak istemektecllr. 

hl ~.r u . 1 t . r d n t 1 - vet? Benden bahsetmiş - maçlar ·raşrnya ı;1deb1Jlr. [,('folr.atllr) rem 
... ad ını.nıuz şu vmç e gaze evı e ın e a ara c ler! Şimdi beni bütün Husya ta• enet. zıne mUracaat. • \lyabılseydi • ayağa kQlktı: nıyo 1 S' b . ıı.. Ftttl>ol Ajanltt/ındmı: • Lise n1czunıyet lmUhannu gele. 

~
' • -Neredesiniz be birader? He-- r. ız, anne, u gazctcyı ·uır FI~ER STADI: cek sene verecek, aekc.rt:kle a!G.kruıı • Lisenin fen şube~ mezun bir 
~ • . t hat' ra olarak saklayınız! Ara sı• Saat 9,30 da Topkaı>1 Alem· tıı gene;, ilk orta ve Uae talebelerine 

1 

~Un}ı.ı_ pıniz birden mi kuluc:kaya ya t'ı • ra okuruz! foie bakınız.' buıunmıynn r "<"nç rcf:'Inf veya hu. 
tr-' ~·· -uı; h ? ,~ dar. Hnkem Şekip, Sabahattin, si mUe seıerdt- a b' tı mateınaUk ve coğrafya deral verebWr. 
~1111 ı~ran b' asret, nız Mitya, cebinden bir gazete cı· Halit. Saat 11,30 da Rami • Da- "U z ~ creue ~ a.. ımçUkpnzarc:'la H:ıcıkadm mahaU--'-. 

lla..:_~"·~"qind ... eerı~Sdii·'. hHacp.. Diyerek sandalyeyi masanın kardı, babas1n3 uzattı \'e etrafı ramakt.:ıdır (Tok l\zı r n 2lne mllra. ""ı..u }\,'..~ " vutp:u;a. Hakem: Nejat. Nihat, ::aııt. • do Tııvanlıçeşme sokağu!da 6 numara. 
~ vanına çekti. mavj kclcmlc işaret edilen yeri Mücyuct. Saat 13,30 da Bcy~oz ıı evde Mehmet Ba-.71ya mDracaat. ~" .. n.a'-baıı "~içer- - Arkadaşlar bura.fol hiç uğ. parmai{ile gösterdi. " N * ıs ynşınd ıı.sl~ııpııkıe U!iılğ1 oL o1 

~ ~ ı._ bıraz geç radılar mı? - Okuyunuz.' • Vefa. Hakem Eşref, Reşat', uh- ıraynn, cllnJen oer ı.ş geıt:n blr gent • Ser1 d kUto yaz.:ın. eakl ve ycnt 
<\Cll>Jınn .... d rettin. Saat 15,30 d~ Fencrba · kt d yazıları f..,1 bile bl .,,. h """-1 ~ ., :....,, ışm - Eloğlu bizim gibi anadan Baba, gözlükleıini '°'lktı. I• arama a ır. rabrı'.ta motörlcrlndc: ol n r ge...,., er.._ 

U<ı ses işit· doğma kötü şans değil ki, dört - Okusanıza! ÇC - tstanbulspor. Hakem '!'\ec- çalışabilir (Hup r- 3'2) r-emz.ıne bir mUcsscsede Çalr§Ill&k blemektedır. 
1k

. · d · · · det, U. Galip, :Mustafa u tın CÖRZ) rcmzınc maracaat. 
üsti.i, murad üstü ası e ışını Ana, tasvire baktı ve tekrar <:: m racaa ·"= 

t,."'I ~. ~$it Üç ay. voluna koymuş nedıyc uğra~ın • haç çıkardı. Bab;ı., öksürdü YC ., EREF 3TADI: * Yükse. ıktı-;at H tıcaret mcl.te • Ktıtıplllı: f'e sa~ ııııerlle meşguı 
.:'l ~,.,,oı,\th~ı '7erecek • lar burava Sen ne ,·aptın baka- okumağa baı>ladı: Saat 11.30 dö Süleymanive - oın•n blrlDeı mnı!:tıa kayıtlı blt gene olabllecek oır bayana llıllyaç vardır. 

l- 'ti. ı....: aıı vars 1 ? - • "llkk- 'J Altıntuğ, Hakem: Sami. Bnhnt- d 1 Sultnnhanınmmd:ı MarpJ""Ulard:ı Çar 
"il' "•l1'bor d a ım. anlın avın•11 29 tınctı au"'· Be öğle co sonra ar1 <:alt· ru .. d t.stemekte. ""' "~;, e - ,., tin. 1uzaffer Saat 13.30 da · ıı h 0 3 u t 'e~ . Kahvemi içcrkc'l NccJtiye bu • nu. akşam caa" 011 ı. ıı . .lc kole1· . dlr. Franım:ca oıllr. d:ıY.tılo "utlanır r nn ., numaray.ı n• racan . 
~ toır- .. ~ " ., " u Vomu - T~c:im. Hakem: Feridun " • F k k k ı'" ,_ft ı bl "ı.. · ...ı· .ouı~ı 11,ün maruz kalclıi7ım \'aziyei.'~ an· mukayvidı" Dı"mı"tı·ı'y ~<uldarov... d \'e tnno"Taf!ye valuftır .... uhnMı..- .r e §np acı ı_,.,., ...... n an ryan r •ı:ıııı "\llnt .. ,.. - Selami, Bülend Saat 15.30 a ... ...,.."" ı ı Ih :t ı <1;;" ..... ,.. gunün !attım - Gördünüz mu""'· Go""rdt'ı'ııt''ız • deıı de nlnr ısı 77 rtmzıne mıı. sç ye Uyaç vardır. stıycnlerin "· 

~
·~. · 11 1ı-i1'Au·· v"'- (D ) ~ Beşikt1as - Go.latasarav. 1Jakcm: tıkl"l dd ı ı '"l u 

~~~~~.,~~u~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~c~v;a;1~n~ı~u;a~r~~rn~ü~?~l~)~e~va~m~;ed~i~n~·~~:~!!!!~~~~~~~~~;;~~!!!!~!!!!!!!!!!~~ra;ca;n~t~~!!!!!!:!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;u~c~a~~~~n~e~~~,!!!r~l~m~a~ra~ya~m~r ,
111

• Şazi, Adnan, Tarık. cuntıarı. 

~ •rı d- .. 
~le L" tııre isti. di: ~l ql'e - Ah, ne güzel sözler ·· Ahn1et dedeye rastladı. AJ~. 

met dede saz çalmakta ve 
::-azla beraber hazin maniler 
koşmalar söylemekte üs'Lad, 
kalender bir adamdı. 

d" e le llıani • Sevmi§im Tahir seni, ı ·· B soy tı~'»'ltrdoın. Ufınak • Kul ettin zalim beni. ~Yf.r. e.n onun gibi neden 
1"Q e"'--J Cismimde canım ıensin, ":Y ıyemıyorum? Ned ... n o be 

... ., d nı çok çabuk teshir ediyor 
~İtıd.. . e. &ara. Hir can ıevmez mi seni? d b k ı ı'-ı "" b b ;· k a, en onu o ayca sustura. 

~· 1( 'l'ı ırı irle. o gün, aşıkla maıu anın mıyorum? 
11:1 t•- T 1 J. ku 1 ~ tu be ... ~n a. i k sözleşme \eme ı ru - T h. ı b 

"· Ytı aöy • muştu. Biribirlerine yemine- y AZAN: ISKENDER F. SERTELLi rıldr~ r .:.vuz a ından ay. 

~,. )lol derek bağlandılar • 8 • E """" z··h .. d' . - yvah, lıugün de sevgi-
.. ccınla u re soz ver ı ~ hı ummuyordu. Demek k·ı 

0
_ 1 1 r 

bt
thftt bcr,ım K _, · zaman aktır. 1 n~şumu e ımden kaçırdım. 

... ör olsun gö:uerım, eger nu ·ı· · d ' D ·· 1 • enı ' n sevgı ısı, arağacına gi. Olürsem, uzakla sanma ıye soy enerek has L-h • 
' L "•1tt ' •ensin Senden gayrıya ı:arırsam. l k k d d :u.a Q-L~d l'oi-'a•ım, c ece a ar sözünden dön • mezarım: çe en çıkh .. Evinin yolunu 

11 ".,. Tahir de elini göğsüne l<o. me v • • eki h ' mege yemın etmis her tch Ayağın altında bir avuç tuttu. Bu nteşli günler, bu 
~d tı 1.. avuz yarak yemin etti: likeyi göze almıştı. Bir ~cnç haktir. tatlı demler ne zama k 

\ •. '-· ... ~.er.cinlere Yüzüm kara olıun, egwer kız bu dere b" d na a • ~~ ....... :~11.•nn bey. ce cesurane ır . ~r deva-n edecekti? Tahirin 

~ -"Q,_" Senden gayrı yar alırıam. cevap verir de, ya Tahir ne Bu sırada Zu"hreyi sara'-'· ıcmd 
L ~l"•l-·ıııtedi. y b demezdi? ,, . e manasız, sebebsiz bir 
Q~r ~=~ açıktr eminle biribirlerine ağ- dan çnğırmışlardı. Tahirin korku ve cndi~c H.rdı. 

c: 1 Q~ • lanıp aözlettikten sonra se • Hemen arkasını bir ağa • son sözleri Zührenin ruhuna 
ıt l':~~~~o~~e ;o· vindiler. Simdi hl'.vuz başm· ca dayadı; çekici gözlerini bir şelale gihi akıvermişti. T AHIR SAZ CALAMA YI 
'"\ i •rı }> 1 · a • da cilvele§iyorlardı: sevgilisine çevirdi. Zühre ha. - AJlahaısmar1adık, Ta . OC 
~ tli~·~İy:.t• bı • Tahir, k"!fların kare, vuz batında g~vercinlerle uğ hir ! yarın gene göriisürüz. RENIYOR 
.oq tat 4lhire k lb' Beni kıldın biçare. raşırken, Tahır cevap verdi: Diyerek bir kuş gibi havuz . O gün saraym has bahçe _ 

l~tt,._1• • a ı- Ben bu ahidden dönmez.em Benim öz.üm, s~züm gu··- !,aşındaı1 uçup gı"ttı·. d 
1 

·qı tt t u sın,. en evin dof{ru gitmcltte 
~ .. ~ 1• J\.fl· Çekıeler boynum dare. müJıten pakt:r. z··ı ·· T h" · I T ce"ap "er. ~ • u ıre o gun a ırın son o an ahir, Diyar bakırın 

Tahir, Zühre den bu ceva. Yalan bilmem, alnım her beytini çok kt ..... • !i bulm'JŞ: me~hur s:ız şairlerinden Sarı 

Tahir yolda onu göriince 

derhal bu üstad fairden se• 
öğrenmek hevesine düştü 
Sarı dedenin yolunu kesti: 

- Merhalıa dede .. beni ta. 
mdm mı? 

- Tanıdım, oğul! sen ve. 

. '. zade değil misin? 
- Evet. Ben vezir Kası . 

mm oğlu~ um. Senin her yeı·. 
de medhini duydum. Ben de 
senin gibi saz çalmak arzu · 
sun dayım. 

- Bu, yalnız arzuyla ol . 
m_ ... , asılzadem ! Saz çalma! 
iç:in insamn doğufunda isti -
dftt olmalı. 

(J>eunn' ,. 



H X B E R - ~-e posi;ul· 
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10.000 ka.dıni inhisarlar U. Müdürlüğünden: J 

:-iat:n-ette. bırakan. ı, 
' '

1 

Ekıılltmen!n 

tj A R i p Pu8~~A ~~:~tıbbiye 6:~:1~;; ~~::~eli Muv.Te7~~ g~~.941 10.20 saati A.oe:~~ j 
t E C R ... B ESİ .. ~~ :: 31.10.~41 1~.40 pamr. / 

.. ı - Yukarda clruı ve miktarı yazılı malzeme listeleri mucibince alınacaktır. \ 

2 - Eksiltme §Ckli hlzalannda. yazılıdır. ' 
3 - Eksiltme hiznlnrmdn yazılı gün ve saatlerde Kabataşta levazım §Ubeınizdo müteşekkil alım komi3yonu1'da yn. 

pıl:ı.caktır. 

4 - Listeler hergUn sözU geçen şubeden bedel.siz alma.bilir. (9189) 

Daha güzel 
görünebileceğlnizin 

Kat'i D E L iLi 
BUGÜN bu 

Pudracılıkt:ı şayanı TECRÜBEYİ 
ha_r.ı:et son bir keşif. . Y ' 
lCıtdi glizellestıren, apınız. 
~ona güzel bir cazibe ve ·yeni bir ha 
yat veren unsur ••• donuk ve çirkin 
bir cildi, gençliğin tabii renklcrile 
süsler. Püdra yağm.ur'a, Rüıg~r'a ve 
hatta terleme'ye ra2men bile sabit 
kalır ve artık parlak burun bırakma:ı: 1 
Bu cevher (Krema köpüğü) namı al! 
tında beratı ıstilual edilmiş ve yalnız 
Tokalon Pudruında bulunmaktadır.• 

\ CİDDEN MUHIM BİR TEKLiF, r· 
Yüzünüzün bir tarafına krema 

köpüğü aaıesicde iatih:ı:ar edilenj 
T o ita 1 on Pudrasını ve diğeı' -ta• 
rafına her bengi' bır pudrayı sürüniizJ 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralanmı,ı taraf di~crinden. daha 
güzel daha taze ve.daha cazip r ö .. 
rünmezae Tokalon pudranıza verdi~ 
ğiniz para iade olunacaktır. 

. 16.10.1941 

13.00 Fasıl şarkıları, 
karı,şık program, 18.03 Radyo caz or. 
kestrasr, 18.30 !ncesaz !asır, 19.00 Ko 
nuşma (Dertleşme santi), 19.15 Rad· 

yo caz orkestrası, JJl.30 Ajans, 19.45 
Serbest 10 dakika, 19.55 Dünya şar· 
laları, 20.1:5 Radyo gazetesi, 20.45 

Yeni §8.rkılar, 21.00 Ziraat takvim!, 
21.10 Mllzl.k: Peşrev, Beste ve semaı.. 

!er, 21.30 Konu§lTla (Şiir snati), 21.45 
Radyo senfoni orkestrası, 22.30 Ajans 
22.45 Dans mU7Jğ1. 

. ISTA:NBUL 8 11.;l,F..DltESl 

~;lı nı ı .!} J~ il 1 R 

t 
rt YATROS U 

1 TE PEBAŞ I TI 11 ıltlj , UUAl\I IUSMINIM U M Akşam 20,80 da 

HAMLET ( 5 perde) . . :(. 

KOMEDi KlSMINDA 
Akpm 20,30 da 

Kil>arlıI< Budalası 

Beyoğlu 'Halil 'Sinemc ·1 

Bu.gtın matine 11 de. gece 8 de: 
l - Lorel :S:ardl: Za!er Dön~U. 

(Türkçe) 
2 - Pamuk Pttns<>s, Yedi CUceler. 

.~--- DiKKAT: RAD!O PAZARı--.. 

1 Her Nevi Radyo Satılır, Alınır ve Tamir Edilir. 
Galata, Tünel Karşısı No. 17 Telefon : 42685 

IEl ... EID ......... m::lmlilml ................... .. 

• 1 
z evazım satın alma 

komisyona ııaaıarı ----------ı adet Dl.U'l dinamo ı;rupu {65:70 beygir kuvvetinde 220 voltluk) veya 
(50 beygir 1..-uvvetlnde 110 voltluk) 

Yukarda. cins ve mll<Uırı yazılı grup pazarlıkla. nlmacaktır. Bu grupu 
\ rebilccclt lstckltlerln ncelc komi yona. mUro.caııUa. diğer vasıf ve şnrUan 
<.~rcnm<'lerl '\iC en gc~ tckl1tlcrini 20. t, tşrln 941 pazartesi akşamına lmdıır 
J{tısımp;ışnda bulunan komisyona vermeleri. (9165) 

.. • * 
ı - Tahmin cdl C'n bedeli (9000) lira olan bir a~t 16 beygir l{VA, lık Dizel 

. el ktrojen grupunun 18,10.941' cumartesi gUnU saat 11 de pazarlıkla ek. 
. sıltme l )ilpılo.u.ktır. . 

2 - lllt tl'mlnatı 1350 lira. olup şaıtnaıncsi hergUn komisyondan parasız 
olarak alınabilir. 

3 - 1~teklilerın beni gUn ve santte Kasımpaşada bulunan komisyona müra.. 
en.atları. ({)164) 

TüRK iVE 

ff 

" i! 
ı.if 
:ı 
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i ş B A N K As 1 1941 lKRAMlYELERI 

Küçük tasarruf ı adet 2000 U:aıık = 2000.- Lira 

hesaplnrı 1941 
s • 1000 .. = 3000,- • 
2 .. 750 .. = 1500.- .. 

1KR4.MIYE PLANI 4 .. ~ .. = 2000.- • 
8 .. 250 ., = 2000.- • 

KEŞIDEC,ER· ~ Şubat, 2 .Ma.. 35 .. tOO .. = 3500.- .. 
yıs, 1 Ağustos, 3 İlktc~rin so - 50 " == 4000.- . 

tarihlerlr.d~ yapılır, 
. soo 20 c: 6000.-...,. .. ., 

1 
ıstanbul levazım amirliğinden 

narici askeri kıtaatı ııanıarı __ _____......-

Apğıda. yazılı mevaddm kapalı' zarfla eksiltıııeıerl ~/ 
gün ve saatlerde Esklşehirdc askeri satmaıma ko.ınJS ,,..~ 
Taliplerin kanun! ~ikals.rlle teklif mektuplarnıı ihale f 
evvel komisyona vermeler!. (1255-9185) ~ 

Cinsi Miktarı '.femlnatı ~ 

Sadeyağı ı~~ :~.50 ? 
Sadeyağı lfi.000 1912.50 J1. 
Koyun et. 16.000 810 ~ 

•~• ca~~ 
On Uç kalem ceman 176,120 kilo kuru soğan aıınareil )l rrr JI 

~kslltmesi 1.11,941 cumartesi gilııU saat 10 d:ı Kırkla 1<tJI'· 'f".J 
lığı binasmdaki askeri ııa.tınaım.a konılsyonunda yspılır.C~ f~ 
!!806 lira ilk teminatı 660 llra 75 kuruştur. Taliplerin ıcaııoııJ ff ;ıJI' 
il! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel konılSY clJ56 

1. 
:f. 4- * vı·"1 

A§&ğıda. yazılı mevaddm kapaıızartıa eksiıtmeıcri ~~ 
at 16 da Bahke.sirde askeri satmalma komisyonunda yaP ,.,t 
kanun! vcsikalarlle teklif mektuplarmı ihale saatinden bir v· yona vermeleri. Evsaf ve §&rtnamcsl Ankara, ıstanbul ' 
nlma komisyonlarında görülUr. (1257·9187) 

Cinsi Miktarı Fiyatı 

ton Kuruş 
Kuru fa.sıuy• 2f0 2t 
Pirinç 100 50 
Bulgur 213 22 
Mercimek 80 25 
Sadeyağı 80 158 
Zeytinyağı • , ,,, 70 55 
Nohut 146 13 
Toz §eker 67 49 ~ 

• • • 711~1 
Ap.ğtda. yazılı mevaddm pazarlıkla ekslltıneıcri 1 ·da 'J' 

da. Yalovado. Tan otelinde askeri sat.malına komısyonuıı 
llplerı.n bclll vakitte komlsyonn. ~Jmclert. (1251. 0lSl) 
Clruıi Miktarı F.ıyatı 

kilo J<uruş 
Zeytin tanesi. 
Şehriye 

2000 32 
2000 40 

Beyaz peynir. 2000 70 
. -.. . ,ııs.1 

3000 kilo sadcyağt aıııiacaktır. Pazarlıkla. cJtsilt.n'lc ııuJI.? 
tesi gUnU saat 11 de Çorluda askeri satmaımıı. Jioınl~ 
Tnllplcrln belll vakitte komisyona. gclmelerL ·(1253·0153 

Devlet Demiryolları ve Limanlar• hl 
Umum idaresi ila nlar• 

. ' 'l'Uıııııl ' 
Muhummen bedeli (75000) lira oııın 11000 adedi 

25
o0 ıd 

ket ve pantalondıı.n ibaret takım olmak Qzcre ccroıın 1 dlJ 1 
4.ll.D41 salı gUnU saat 15 te kapalı zarf usulil ile ı\nkara 
satın almacaktır. t teıııill•1 

Bu t§e girmek Lcıtiyenlerln (5000) liralık muvnkl<a k•cllt 
tayin ettiği veslkalan ve tekll!lcrlnl aynı gün saat 14 e 
Jsligine vermeleri lazımdır.. ıı:ı:ıı:J' ,.c 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara .. Hayaarpa~~ 
satıımaktadır. (9150) 

VA KIT matbaas ı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 11-10-1941 'l~ı 
K itav kı mını 
tanzım e d i p 

genideıı 

açmıştıı 
Kitap, mecmua, gazete bıuar . 
Tabiler n~m1nR c117:öi ;~Jeri alır. 

19.:Dllllll!ımlllllllm ............. ~ ... . 

ı anları ışletme amam 
müdflrUlğOnden 

l ı tine ıhtıy cı ırln numunesine göre 6000 metre '(80) roda. !ki buçuR. bor 
atalık yerli h lı k ndır halat açık eksiltme usullle satın alınacaktır. :M:uham 

men bedeli "'!SO liı ı ve muvakkat teminatı 216 llmdır. lhnlesl 31.10.941 ta. 
r hine rn tdlıyın c ma glinü saat on altıda Galata nhtımınd:ıkl umum mll. 
ollrliık buın ında 'toplanacak tınalmn lt0mlsyoııunda yapılacaktır. Şart,. 

ıuıınesı h rgun bz.ll geçen komisyonda görülebilir. (0105) 

l İstanbul Belediyesi il anları ıJ 
F.mınontl Kayİn•k m ve Bcled ye Ş. lılUdUrlUğUnden: 
Kıl ıkpnz td 42 ~ci llkmc'ktcbln tevsii için umumi menfaatler namı,. 

a lstiml ın k r r '>crft n Yavuzslnnn mahallesinin Çeşme sokağında kn· 
.ııstronı.on !H Unc. ada ında 7 p:ırsC'l 23 eski 19 yc)ll kapı No. Jı ve Hıı111 
oğlu Must f nın t rrufJnd:ı. hulunanbahteli e\·ln heyeti umumlycsine vııa. 
~et da.mi cncum n kar le teşckltUl eden komisyonca yeCIJ bin beş yüz Jlra 
kıym t tnkd r cd l l i 12!J5 tarlhl! lsttmlik ltnrarnamesinln 8 inci maddesine 
teı ıkan ı.• n ol n r, (DUl2) 

O el yapılmaya elverişl i 1 
l{irahk bina 

A.ak;)ra- ~CJt1DlL e· a.uLebe yerinde 1evkal&Oe au.uet..ıi ha 
\ıı,da.r \.'O a1d:n!ık hlr bbn ;;,.aıdrtır. 

Va.kit .ga:r.e\uu idarohıuu~f!Je mDrac:ıut.. 

'.AKT t F. 

72,GOt.628 
Banlmot • 
Ufaklık • 

• • • 
• 

Uahlldcld Muhabll'lw ı 
.• • 

rtlrk Uruı • • 

Oarlçıeld Hohablrla' r 
Altm: Satı Kllo~am 9.415,708 
AJtma tah'Y1ll ltabfi Mrbest d& 

ri.z..ler • • 1 
Diğer dövizler n bOrçlu Kllrlng 
bakJyeler:I • • • 

lladne TabYWWJ a 
Deruhte edllen cnakı nakdiye 
karoıııtı • 
Kanunu. 6 • 8 maddelerine terll· 
kan HuiH tarafuıc1aD yW 

tedJyat • • • 
S..cdat Ob4am 1 

nCA11 Sened&t • • • 

' 1 
,\ 1 

' 

Eab&m t'e tabTIJf.t cllz4anı : 

r)enıhte edilen •nakı nakdi• 
yen.in ıt.arıuıgı eııh&.m .. 

talıYllAt 1Ub&ı1 laymcUe 
lerbe.t l'Abam ve Tah• ll&t ı 

Altm .. d!)'Yiz tızerln• &'Y&M • • 

l'ah'ril!t .ıızeruı. &Yal l.I • • 

H&zıney• lo.lla vad an.ıı.t • , 
Razlney• ırııo;o No. ttB.nuna ~r• 

açıla.o aıtm ıt&roılıklı &'t'&n.1 • 

Hl.saedarlar • • • • 
K uhUllf • ı ı • ı ı ı 

102.124.217,77 
9.534.644,-

49".023,62 

460.561,66 

13.243.946,15 

- .- -

49.467.452,08 

ı ~S.748,563,-

21.764,266,-

275.927.947,39 

•5.822.681,93 
8.311.4"3,46 

4.999,33 
5.772.6•1,78 

-.-
167 500.000,-

:Yeko.n 

112.1152 .885,39 

460,561,613 

62. 711.398,23 

1:6,984.207,-

275.927,9ıl7,39 

53.634,125,30 

173.277.641,11 
4.500.000,-

11.562.056,12 

831,210.912,20 

ı Temmuz 1938 tarihmdcn IUbnren. 

P. A S1F. 
~rman 

Dall7aı U.-t 
Adi Ye tnltaade • 
BIU\131, 

• 
• 

_. . -. 
• • • 

Deruhte edl.Jea •TI'LID oakdf7e 
Kanunun G • ı lıad maddeJer1ne 
[eTfikan Bu:&ne cara.tmdu nkJ 
ted!yat • 
Deruhte edllea eT?'Ua ukm,_ 
0&&.ly ... 

Kar111Jğl tama.mm altm olarak 
•J!ntcn todaTI.1.1• vu.aııea , 
Reeakont mukabili lllnteD ted&. 
naecı. . • • 
Hazı.neye yap:'"" aı•"?1 kal'fllıklı 

a• &n.1 muk&bOI !902 No.b u.nu.a 
mudbtnoe Ulntu Md&TW• n · 
ı:edllan • 

H'EVDUA'lı 
l'n·•ı u.... : 
Altm: saıı 1'1l<>cram 8'7'7,150 

S8tlO No. kanuna { On H&z1Jae79 
açılaD uau mult&bW teTdt ol tJO 
Q&D altmıar: 

satı Kllorratrı M.Ml,9SO 
Din. 'l'uüMlltıı ı 

Altma tah.W llabO ~ • • 
Dlter dOri.z..ler •• alac&kb IOle 
rtng bald7eJert • • • • • • 
ALuhıeu.t , 1 e - • . e _ e e ,,. 

' 1 

1 ........... ı 
···"~I 

HiS.7•JS.563.-

21.764 _;:::;. 

ıs6.!JS4.Z97•' 

11.000.00° 

250.eoo.000• ... 

78.12~ 
.,,,,.,-

İskonto haddi % 4 AJtm Uz.erine a vans % S 


