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SOVYETLER DÜN DE 20000 ASKER VE 
20 TAYYARE KAYBETTiLE 
Finler üç tank, birçok asker, ıiıitralyöz 
ve üç kamyon mühimmat iğtinam ettiler 

. -

Finler Sovyetlerden aldıkları tayyarelerle 
__ lllr--~-,uJ~- Leningrad, Nurmask'ı bombardıman ettiler 
-ltiiikirla mücadele 1200 Sovyet tayyaresi 

Dala fıkıp birkaf kiıiyi •oyan eıkiya i~in, ceha· 
let ve yokıulluk •ibi, hafifletici •ebepler kabul .Finlandiya toprakları

nı bombardıman etti 
edilebilirse de, paraaını, malını, zekasını kullana· 
ra/r. kaıten ve taammüden bütıin bir memleket 
lıalkını soyan mulıtelr.irler İfİn, lıif bir mazeret 

lıabul edilemez. Pıırls, 21 (,\..A.) - Havas o.janr.anın Oslodan lıaber aldığuıa .~in, Sa
nlsalmi bölgesinde FinlancLya orc!usa iki Rıı< fırkasını hwmete afralmışlır. 

Yazan: Abidin Daver 
SovyetJer ıo bin kişi kaybetmiıtlerdir. Fln LayyarelcrJ Loolngrad ijze .. 

l'lılde lstikpf u~uşlan yapmq ve uÇUf:<lrında ztrre lla.da.r mukavemetle kar• 

ıdaşma.mışlardır. 

İhtikar ve hayat pahalılığile 
mücadele, günün en mühim mev- · 
auudıır. istanbulda kıymetli Ti
caret Vekiıiıııiz Nazmi Topçu • 
oğlu, Ankıırada ise bizzat muh
terem Ba~vekiliıni:t Dr. Refık 
Saydam olmak iizcre, hükUıne· 
lin mes'ul erkanfu, devletin a· 
liıkadar daireleri ve teşkilatı bu 
mühim işle esaslı surette met· 
guldiirler • 

A.'IGA.JAİERVİ iSTIItD.'lT EDİLDİ 
şarttır. Yoksa, yürümez, bekle - Belsinkl, zı (A.A.J - Slcfanl ajan" blld!rlyor: 
nilen faydayı vermez, hatta da· D<lnen bir l!"Yfaya göre, Lagoda gill~iln şimalinde nerıı,eıı Flııluıllya 
ha fena neti~eler doğurur. Me- lıılaatı, şldtlelll muharebelerden sonrı. Anııaialervl'yl lsllrd•t etmiştir. 
seJa, sadece narh koymak gibi Helslnkt ve Vlborlt .,...rtannd4' 1 ı b)lya"" dliı;ilrülmü_iti.r. 

tedhlrlerin isabelsizliP,i daha dün Bel•lnlıf, 21 (A.A.) - Hava ıı:uma111laııhğı lehllff: 
denilebilecek kadar yakın bir Harbin bışlanıııemd:uı beri, ber !ki taraf tayyarelerlniıı en büyük faali· 
mazide, hem de normal bir za - :vet aö•lerdtklerl nn dtlndiir. Biitliıı ciin ha ... ınvharebelerl olmuştur. 
manda, İstanbuldo, et fial larıru Kareli berıahnıda, layyarelertmfz H Sovyet tayya.reshıt dii~ilrnılltJ•rdlr. 

ncuzlatınak içiıı yapılan gay -
retlc~in beyhudeliği ve faydasız
lığı lıe bir defa daha anlaşılmış
tır. 

• 
" 

Skl'll Fin lıavvollerldden bil' lılsıııı ormanlık arazide UerH,-or 

.Mevzu, çok eheınnıiyetll ve o 
nisbette do karışıktır. Harbin 
doğurduğu ik.tısadi ve ticari a
mıllıerle mııhteı.:;rlerın ihtiras· 
Jarı ve da.ıav~rclc.ri bir,birinc 
karışarak işin hallini daha güç
leşt.rıneklellir. Bugiin muhnk
kaı> olan bır şey \'arsa, o da Bü
yiık Harptekı gibi ıhtikaruı a
laoıldığ.ne gıtmesinc ve bazı 
k.ınıseıerın haıkı soyıuak harp 
~cngıni olmalarına !lal ı~yen nııi· 
5aaae edilmemek kararının ı:ok· 
tan ver,.lınış olnıasıd;.r. O harp
te, §U veya bu nüfuzlu şahıs -
lıunan hımaye görerek vagon 
tıeareti gibi gayrı meşru iş.erle 
havadan zeııg.n oıanlar da var· 
ılı. Cumburıyct hi.ı.kUıneti, böy
le bır ı;eye de aslı> meyQan ver
miyccelitir; bu b11sustal<i azmi 
de kal'idir. 

Tkaret Vekili Nnzml Topçu -
oğlu, ticaret iileminde yetişmiş, 

~E
1

:~;i~:~!~:x~~:~riE. tayyaresı· du·· şu·· rdu·· ler ve ç u va · er · ı n ı a . e ttı 
İstanbulda matbuata vi\ki olan 
beyanatında hayat pahalılığı ve 

Tıcarct Vekilinin aşağıdaki 
sözlerı, hükUmetin bu azın.ni bır 
ılaha teyit ediyor: 

cjjU kanar musait Şa'l"tlar al
tında bulunulurken bir takım 
lırsatçılar çıluyor, bir kıs.m va
landaşların ve bılhassa sao_ t ge
Urli insanlann geç.mini ıazy ık 
edecek hareketlere ıcvessüı edi- , 
yor. Buna müsaade eı:ııiyece, • 

1 
ğiz. Bu gıbiler, Umumı liarb.n 
ha·.ıralarına dayanan harp nes: 
lıdır ki, eski ıle yeni arasındaJU : 
[arkı hıç görmemekle, iı.deta lJ· 
roumi J:iarptenberı geçen y.rmi 
senelik devrede uykuya yaı.p 
buglin uyanmışa benzemekte • 
dirler. 

.Türkiye Cumhuriyeti hükı1-
roetı, lmparatorluk devrindeki 
jandarma hükümeti değild:r; ik
tısadi bir devlet.ir. 8,peküıiısyo
na müsaade" eırruyeceğiz. Alaca
ğımız tedb.ı-ler. bıUıassa iktısa
di mahivetıe olacaktır. Mal mev
cut degilse celbmi temin edece
ğiz, jl3 ..•• 

Böylece hilkiımctin ihtikara 
asla göz yummıyacağı bu sözler· 
den de sarahaten aillaşılıyor. 

Hayat pahalılığı ve ihlıkarla 
mücodeıenin başlangıç noktası 
ve ana prensi pi böylece taayyün 
ettikteıı sonra, iş meselenin hol
li için alınacak tedbirlere daya
nır. Mucaddenin muvaıfak ol
ması irin de, bu tedbirıerin ilmi 
olınası, iktısat ve ticaret tekni • 
ği.ııe uyguu buıunmu11 lıirUıci 

ri~:~~:~::de!:yı::v·::;: Garp cephesinde topçu muha .. Çay ithalatı .Çİi her ay 10 bi 
•- Her gün gazetelerde haklı 

~~~~r ş~!:e~~sT~:'.ııı~:':ı~~ rebeleri şiddetlenmiye başla~ lng·ıı·z 1·1ral•k 8 redı·ıı·f 8ÇI d .. I 
karş~lamak üzeı·e alınacak ted- ..,,-,~---,,.~...-.·,_,..-..,..,,..,....,,.....,.,.,......,..,..,~..,.....,..,-,...,~=-, 
buraya gelişin bilbossa ihtikarı 1 ... . L1 

fArkası 3 üncü ,;ayfada] , 
ABİDİN DAVER -- . 

Fırtına limanda ve 
.karada tahribat yaptı 
- Dün akşam, sa<at 18,50 de şi .• 

!,..,jl~ 

· maıcicn şıdaetle esm.ye başlı -
yan . ~zgar, gccoye doğru müte
maa.i,.,en hız:n. o.rtırn1;~ ve yag
murla ka·r,şık bu- fırtına ha.ini 
aımışt;r. Gece g~ç vak.e kadar 
aldığımız haber.ere nazaran kor- , 
kunç uğultularla esen f.rtına 
gerek şehirde ve ııcrek liman 
dahılinde bazı vak'alara ve ka
zalara sebe~iycL "liCrnıi~.ır. Gün
düzk.i havanın sükunetinden emin 
olarak lıman dahilinde açıkta 
veya karaya yakın bulunan de
niz nakil vasıtatarı aras.nda fır
tma başladıKtan sonra bir telaş 
başgöstermiş, ve bilhassa küçük 
nakil vas. talarından bazılarında 
muhtelif kazalar vulmbulmuş
tur. Bu cilm.leden olmak. üzere 
Fenerbahçe açıklannda denızin 
kabaran dalgalarlıe mücadele 

Fraıııııa mltra)J'6a lnıvYetıerl faaliyette balımayorlar 

. mecburiyetinae kalan bir mo.ö
rün ka-ptanının bu esnada ay.a
ğı kırılmış ve motörü güç hal ile 
kurtarmıştır. Sirkecide İtaly811 
halkçı gemilerinden birinde ge
ne fırtınaya karşı tedbir alma 

(Arkası 3 ü.ocüde) 

Paris, 21 (Husus!) - Bugün 1 
cephenin muhtelif noktalarında 

-şiddetli topçu muharebeleri ol-
~ mustur. Büyük bir hava muha-

1 rebesinde 7 Alınan tayyaresi 
düşijrülmüştür. 

_ İki Fransız tayyaresi üssüne 
döıınıemişlir. . 

Berlin, 21 (A.A.) - Alınan 
ord'ulaııı başkwnanıdanlığ.nın 
teblıf;l: 

Topçu faaliyeti m.,vzl.i ~!arak 
biraz daha şiddetli olmuştur. 
Bir Fransız keşif tayyaresi hu
dut üstünde u.çtuktan biraz son· 

ra bir Alınan avcı tayyaresi ta
rafından Firmosen civannda dü
şürülmüştür. 

Londra, 21 (A.A.) - Royter 
Ajansının gayet iyi bir yerden 
öğrendiğine göre Almanya, Zig
frid hattını şarka doğru ve şim
diki hatt:n nihayetinden Ren 
nehri bo}"ınca uz.atmak için icap 
eden ameliyata başlnmıştır. 
Am~terdam, 21 (A.A) - Hit

ler, Noel tatilini geçirmek üze
re Berlin'den ayrılmış ve Berch
tesga<len civarında Oberııalzberge 
gitmiştir. 

Bir Alman va-I Vei<il, ç11val tacirlerine timadı 

puru 900 kişi kalmadığını ve çuvalları hükfıa 
ile battı/ metin getireceğini bildirdi 

Alman tayyareleri 35 
vapura taarruz ettiler 

Kopenlıag, 21 (A.A.) - Letonya 
Alınaıalarını, Almanyaya. nakletmek
~ıe ohuı Alman bandıralı Gm~isemau 
vapurunun 2. kiDunucvve.Jde ielnde
kilerle birlikte battığı anla.şılıın,ttr. 

İçinde ezcümle ı, cephesi .azasın
dan 900 ki.il bulunan bu vapurun bir 
IDlQ'na carplığı bllıllrllnıektcdfr. 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 
-o----

Graf Spee ku
mandanı bugün 

gömülüyor 

Kumandana askeri 
merasim yapıL cak 
Bue""" • Alroo, ~ (A.A.) - Adml· 

ral Graf vou Spee knmanda.n.1 Lanıs
dorC'o.n c:ena.sesl, )'arın sa.at 16 da kal
dmbcaktır. Cumhur reis! Ortlz, Graf 
von Spee müreıteb&b.nl.D, w.naze me
rııııl.mlııe ftllrilı.fne laln vermiştir. Bah-

(Arkllll • llııcli ••;ı>flda) 

TicaJ'ct VekDI Nazmi Topçuoflu
au.n rei&Uğinde dtin de saa.t l"I de Mm
laka Tlcar.ı mUdürlüf;ünde ııayeıfa• 

nn ve c:u:valeıJann tştltiklyle blr top
Janh yapllmışhrt 

ÇAYClLAR SÖVLtlYOR 

Dk csöz SÖJ'liyen paycıJarJ AV1"'Dpa 

frm.alarmın eskisi albl paraları bura .. 
da ödenmek üzere mal cöndermedtlt .. 
)erini ancak 1erlnde paralan Pt!li-ln 
lsted.kJerinl söylfyerek akredltit is• 
lemt,ıerdlr. Aynca hariçte çav fiyal· 
lannm yiıbelml' oldup, fakat alı-

(Arll&sl a llııcli rıayfada) 

Hububat ve canlı hay .. 
van ihracı serbest 

Dün çıkan bu kararname ile 
memlekete mühim miktarda 
döviz • • 

glrmesı 

Tlc:ırct VdıileU ihracatın geııl9le· 

lllmesi için :reni tedbirler alnuştır. 

·Bu arada. bir ook mah1t11l1erin ;Jenl
d•l:ı lhr.u:ı serbest bıralı:ıl.mı.şlır. Bu 
hususta dün Vekiller Heyetinden çı
lı.an çok mulılm lı:aramamcnfn melnl 
tutlur: 

.4/9/939 larlb ve %/11889 numarab 
Jıaramame,-e lıalb 1 11&11b llB~e 

temin edilecek 
dahli bulunan lhratı mened.ilmq 
mıı.Juııtllorden buğday, arpa. çavdar 
;ve m&blôtun ve aJelnmum canh bay .. 
vantann 2/'1G05 nwnazah kararna.?1K
nln 1, 2, 4. ti.neti maddeleri hüküm .. 
Jerlne tabi balnna.n mcmıeketlert 

ibrat'ıuı:il serbest bıralnlma.sı ve an
cak canlı b.ayvanJardan 3 ya.~ı.ndu 

(Arkas. 8 llnell sayfod .. ) 
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merika e f'ransa 1 

Finlan iyay yardım 
raf ar arı çoğaldı t 

NQvyorkta Belediye reisinin riya
seti a ... tında tezahürat yapı dı 

Nevyork, 21 (.o\.A.) - Dün ak
şa,ı• B. Hover ile Nevyork Be
leu.ye Reisi L.'ıguardiyan.n riya
•c« attır.da r. ad;;,on Suare Gar
deı.de F .nlandi~ a lehinde bir mi
ting yapı!mışlır. On .bin ~inin 
~t. rakilc yapılan bu mitingde 
ıleri gelen birçok şahsiyetlerle 
· !anaıya elçi.sı de hazır bulun
uw;tur. 

l" over, Finlandiyaya karşı ya
p,ı.,.n taarruzu mevzuu bahset -
tik m sonra sivil ahaliye fayda
lı oir yardımda bulunulmas.nı 
teklif etmiştir. 

Laıguard:ya bir da·kika kay -
betmeden Finlandiyaya yardım 

Paris, 21 (A.A.) - Havas bil
dirıy-0r: 

Diin mebusan meclisi lıarici
ye encümeninde yapılan noklai 
nazar teatilerinden çıkan uetice, 
1''inlandiyaya Milletler Cemiye
ti karan muc:bince yardım ya
pı!ma-sı lehindedir. 
Encıimen azalarından bir kısmı 

- ki bunlar arasında Flandin de 
vardır. Sovyetlerle siyasi müna
sebalın kesilmesin; terviç eyle
m~lerdi bunlar, böyle bir kara
rın bıtaraf memleketler ve bil
hassa halya - İspanya üzerinde 
yapacağı tesırleri tebarüz eıtir
mişlerdir. edilmesini istemi,ıtir. 

.::.._~~~~~~~~~~~~~ 

"sveçlile 
askerliğ. 

de mecburi 
kabul etti 

Hükumete selahiyetler verildi 
Slokholm, 21 (A.A.) - l\Iebusan 

Jılttllsl. mecburi blz:metln kabulüne 
clalt olan hiıkümel lekllflnl kabul el
miştlr. Bu kanunda, vatandaşlaTuı 

mnanen blr derece7e kadar bazı 1.$
lerl Ha mecburiye-tini bl'5ettiklerl 
ıikredflmektedlr. Bundan başka. pa.r
lameıılo, kabul eltlil dliet bit ka· 

nun projtsl ile, harp 't'tJa harp \eb
likesl vukuunda, uboıaJcılara Yt ca
suslara karşı alınması icap eden &ed
blrlerl ttHhaı hususunda hükfunete 
sali.Jıl1et vetmlftlr. HükUm~t. l l ·fon 
müki\JemaU;rle mektuplara saıısür 
vazetmlJ'e ve bun1an 7.SPt •e mUsa
dere eylemlJ'e de uli.hi7e\Lardır. 

~~~~~~~~---'~~~~-

Sovyetler dün 20000 
asker kaybettiler 

(Ba' tarafa L inci aa7fada) 
DllD Finlandiya üzetlncle _.. SoY• 

~ef tanarelerl 290 dür. 
Düşman ta7ya.releri Belslnkl c:l"Ya• 

nnda Abo ve Sorteva.la'71. Haqo'yu 
ve F1Dlandl..J"• sıra Mialannı bolllbar· 
dJJnan etm4lerdlt, 

l'lıılandiJ& lebllil: 
FİN TEBLİGI 

dlilşman K.&reli'de ıaarnnlsanna 
devam etmlttlr. Pi7ade hücumlarını 
afır topçu ve :rW:lerce tank himaye 
ec!i>'orda. Evvelki ırün oldoru slbl 
düıı de taarrwlar Muola ve Katık 

ıöllert arasında tekslt cdllmlş bulu
•oJ'ordu. Kuvvetli müfreıt l r cephe
nin dJier kwmlarında da taarruz yap .. 
~dar. Akşam biıliıD bu taarruz-

,. lar pWkürtülmtlştü. 20 aill' tank al
dık. \le mevzllcrJmb önünde diler 
blrı><>k ıa..kları tahrip ellik. Diiıım.aıı 
•lr çok da esir vermiştlJ', 

Şark ceplıesinde Finlandiya kıtaa
tı Salla İ::itikametlade llerltmektedlr. 
Arasında üç tank. bir dal topu ve 
Dliıleaddlt mitral1öz Ve mühftnmat 
dolu ~O kanı7on olmak üzere düşman ... 
chn blr çok harp levazuru aldtk. 

p ... tsa_mo cepheslf'de klba.hnnz Kor .. 
nettlJa.ervl civarına fekllml~Ur. 

B.us d.onanma:>ı ve bava kuvvellert 
K.oivl9to •ahll batarl ala.rına ,ıddeUI 
taarrus etmişlerdir. SahU bataryala
rıma hava daft toplarına müteddi& 
mı.ntakalatda m!lı:ılıa:ret etmlttlr. 

Dili;.man bava kuneUerl bilhs.ss& 
buyiık bir laallJel KosıermlşllJ', Diiş
oı.ı.n tanarelert KareU benahı ile 
L•i'oda rölii tlmallndekl bal'Ck.il sa
h ~tna taarruz eJleınk:tir. Flnla.ndly~ 
aıu lalı halitllr. Djj,jmaa l.anarelcı1 
tua memlekel clablllnde mohlellf 
merkeslere leea"rii• e1lemlt " Tnr
lı:oye. 8orta Ta1ayı, Belsinkl ciY&nDI 

Uennla ft -•P a.hlllerlni bombar
duou. tıımdşttr. Blrcok rerlerde l»om· 
b •or J'aııgmlar ıkanııaştar. ht ylis• 
d•n fasla 8097el lanareot -Uf
tu• 

Kareli 1tenahı U1ıerlnde bava mu
h ... rtht"lerl otmu..'}tur. Döşman.m !t 
ı r""lııl dü.tünliik. Flnlandlra lay
,.1"'1erl dü: . m:tn t,r,pla.ntılannı mü es .. 
ılr bir tanda bomba ve mllnl7k a
l"lin• hıtauaştur. 

<),·lo, eı (A.A.) - Uyler •Janu 
•n(rroor: 

'"in\ancl\,.'ı'ıt.lı!ar. Sovyet ukerlerl· 
c~ .kaçıraral Finlandlyahlara &e .. ıtm 
~tlikl"'rl '7 So;rrct tavyareslni kulJa· 
•a ruk bnglin Leningrad ve Nurmask 
dt>nJ.z yolunu bombardınuın etınLJer
dfr. 

ilclııinl::I, Zt (A.A.) - 'Fhıl ... dlra-
11ın Rlnıalhtdekl Salla'ıb pazar n
eüıs.den beti cue7an ed n mııhare ... 

Wer, SoVJ'el kılalamıa Uısan ve mal

-• tllbal'IFle mühim aarlala mal 
.ımuvı.ır. 

ısa.,,ı 8aoml p-ı:ele>lnlll eepb
kl malıablrl en as olm b1!7ik tam-

kolunaa. Ftnla.ndlp kı&.aaflum eUne 
clüşt...iınil rözletlJle ııiinnq olcla
t>uıu blldltmekledr. 

Dem, ıı (A.A.) - Ba&lemahrlsleıt 

ırazele!inlıı m'lhablrl, leP"inl..,...el ıı.
tililJ adındaki Sov:ret :r.ırhlıslDID Fln
land.i7a ahi batal"J'&lan ile cel'e7&a 
eden bir m11harebe neUcesinde ro
mol'lr.örle ltroşlad'a seYklne mecburi

)'el hasıl oldutmnı bOdlrmekleıllr. 

SOVYET TEBLİGi 

Moskova, 21 (A.A.) - Lenlnırrad 
ukel'i mınt.akaa etkim barhlJ'eabıiD 
resmi lebllil: 

20 kiLnunue .... elde her lsllkamette, 
keşli kollan arasında müsa.demeler 
olmuş ve muhtettf noktalarda bilbas ... 
sa Kareli benahında k°'lf loı>ra a-
1.etl yapılmıştır. Tayyareler keşif g .. 
oıı:;lan yapmışlardır. 

Graf Spee 
(Baş tarafı ı. inci saJ'fada) 

rt7e na'l!ırı, askeri mera.sim yapılma· 
sını emrctmlşUr. Cenaze, Alman eı ... 
çlllk binasında defli, denb ıarında 
beklenecektir. Bahri7e efradı, tabu
tun etraflnda mat.em nöt\etl bekllye
celdlr. 

Lonılra, U (A.A.) - BUDO!I - Alres
den blldlrildl!lnr: cöre. kumandan 
L•n&"Sdorf blr mf"ktup bırak.mı, ve bu 
mektnpla. ~mfnin iklb,l•ne kendisi 
de iştlrike daha ilk anda !<anır ver• 
dlğlnl, faka! ta.-tasıııın h•J•lmı em
niyet altına lıayuııcsJa kadar bu ka
rara leblt elliilnl ya?mL,lır. Mektup 

Monlevldeo'clakl Alman elçl...ı.ıe blla

ben 7azılmışltr. 

Grar Ton Sııee larafmdan batuı

bn fııcıııa s;eaUerlnde• lolrlnln ku

ma.adanı 7ü:ı:ım.,ı Dove, kaınandaa 

Laııctdorran, cemlıalnl Montev!deo• -
da.il dışan çıkaJ"muacatını, ('ıkardıl1 

laktllnle ıeaıtnıa tahrip edlleeetl 

mııDkkak olduiuna. La Plata muha

rebesinden sonra ı.....u..ın.. siylemlf 

ot•aiun• ifade elmlfllr, 

Lan&'sdotf demlştlt ki: '"Ne ıemı. 

mi. ne •• miireUebalıuu beyhude ye. 

re feda etml1ecilıL Uubarlıı olııu
J'aıı bit lek inrlllzin ölümü11ıleu bUe 
vlcclaneıı mesuJ detlllm.• 

ltalya Kralı Papayı 
ziyaret etti 

Bom:ı. 21 (A.A.l - İtalya Krııl 
ve Kraliçesi bugün Papd.fl rcs· 
men ziyar,et etmişlerdir. 

9 amele öldü 
llerlln, !! (A.A.) - Enen etnnn

da, ltoeniırtıa Ellsabelh madeninde 
bir aııamörüa tel halalı lunbllıf, 1 

Bir Alman 
vapuru900 
kişi ile batlı 

(Bat taralı L inci sayfada) 

Bedin, U (A.A.) - İneçln Abol
braU vapuru m&J'Da çarparak ba&

llllflıl', Vapar 1811 loıılnklu.r. 5 lı.ql. 

kayıptır~ 

Londn., ,.1 (A.A.) - Son 119 rtııa 

urfmıla Alımın ~,.yareler!, ikisi bl-

tarat. yalnu üçü harp cemlsi olmak 

nere ıs r•mlJ'• taarnra elmltUr. 
Dlr a.hU mabafua ıemlsl ile allı 

balıkçı ı•m' 1 bahnlmışlır. 

Oolo, 21 (A.A.) - ltopanlk'dea 
blldirlliyor: 

İsveo bandıralı BoU1and "V•vura, 

E9tcn,yanın Vko vapuruna mensup 

mür(.•tıebatla blrlik.Le bura1a gelml4-

ür. \Jko'nun. kaptanı vapunın şlma.J 

denhnde Norveç sahillernden 80 mu 

meııafode bit Alman tayyaresi ıan

fmdan batınldığuıa blldlrıııştlJ'. 

Tayy>\re, bet bomb~ atmı, ve t.ab· 

llsl7e sandallarına aUamakb olan 

mürelt.ebal iderinı mitralyOs atql 

açmıtbr. Bu sureu.- faralanan bir kl

,ı Koparvik hastahanesine ıııakledl

miıJ;.ı.. 

Mısır Sovyetlerden 
odun almıyacak 

Kalılro, 21 (A.A.) - İalanbuldakl 
Ticaret bürosu vasd.asi7le Sovreiler
Je 7apduuı olan odun mübayea m11· 
k&YeleJerl iti.mil~ fesbolunmıqtur. 

BlnaenaleJb yalı.ın prkm b04!Jca 

ı:- lbracatfw 8'1DWIJ'a olmal<ta-

Sovyet - Rumen hu
dudu a~ı!dı 

Bükr ... 21 (A.A.) - SoVJ'eller ta
rafından. lşpl edilen Romanya Ue 
Polon1a aruındakl hudut, Sov7eUer 
blrUiinln Polonra GaUcyasmı lllıa· 

kuıda.n bert llk defa olarak 4dn arıl
mıştır. Romanya ile Sovyet Rasya a
nwnda 1,11,.en ilk martanclb trenle· 
rl bııdudaı ır._ıtılr. 

Rumen parlementosu 
BükreŞ, %1 (A,A.) - Parlamento

na.11 bu tetlıaa tlevrHl kTalın bir be· 
7anaamesJ1le kapanmıştır. 

BeyaııııameJl mecliste BILITdtil Ta
taresko ok1Ullıqtar. 

Feci bir inhidam 
Lentra, 21 (A.A.) - CoJ'• Vanop 

kömüT madea.JerlDde Yllkua cele.a 71· 
Jnııh neticesinde altı maden amelesi 
ötmU.t.ür. 

ÇOK YORULDULAR 

ÇOCUKLA& 

Li~e ve orta mekteplerde yıf.

ba.:!t sömestr tatlll yapılıyor. Ta• 
til mi.ıddrtinin dokıu &ÜD oldu• 
f1I leblli edllnl.lş. 

Sami Karayel1• bıı 41 cöriqll
J'Orduk ela: 

- E!b:ı1;; J"Orilldu!ar çocuklar. 
varsın bir:ız d:01euslnler-

Dedl. 
GijuahJ yebali hocaoıo boTDUl&l 

öıntil 

TAZELENI>l 

E.ut tıb profesörle•lnden llq 

İ"IJDAil Ha.kk:ı rahmeti lLakb in· 
lika! eım·~. Jo'atal, Haber nfl• 
klmhıde ~ıanıı Jsmau Hakkı Bal
bt.:1oihı .. dJJre gkuınıyahm mı! 

- Vah zavalb, •• de ıeaçll 
clalı•-

Detkeıı, B.epl Feyzlı 
- ll:ıbe• ı:azetesl haber veri• 

yors.ı ınuha~kak dofrndur! 
Dedi, havadl!lıı ~ılıhalmı 

büsbu~wı &azeledl ve kederlnıızl 

arllırdı. Al1 Naci l[araeaıı er• 
lesi rlin: 

- AJ'ol ne münasebet ismaq 
Hakka Baltacıoilu saf ve hayaua 
ilekl cazeleler nfal eden pro
fesörün sabık lıb profesörlerin· 
•en eJdgpna haber yerl7orlar. 

Dedi de ibtlııliimüsil ka~ 

lılaaluıza, ba lan )'alli1' ölilm 
haberleri ekseriJ'a ömriiD ta&e
lenmeslne n na=as••a cleliW 
etlermlt! 

MtlBAREK 

Bal~ 131 Con k .. ar d...ır 
fıkaral..,._ Aşalı :rukan btııiiıı• 

kU piJ'ua flralı ile 120 bin Ura1ık 

bit kuano. Osman Cemal, ha· 
'l'&dW okumllf da bil' EJilplü fll• 
l'llli7le: 

1 fl'ağc<?ted 1 
Uykusuz şoförler 
Dün Son Telrrafla Bu.rlıan Cent 

1azıyorda: 
Şofurlcrln bit çu;n, r...ıa ka 

cağız diye patronlar tarafından ı-ece
ıı, gunduzlü o kaclat çok ı:allflınlı
J'Onnut ki. uva.llıla.r, uykusuıJ:ukta.D 
pek bJthi.n, pt'k peripn bil' h.ıle ıeU· 
J'Or ve bu halde direksiyon kullaDJ
yorlar~ .. Bunun b07le olduC-, blu· 
l:.k yolundaki son kazadan da belli! 
l\lash.k J'Ohmdakl 90n .kaz.a71 oka
mu.şsunuzdur tabli.. Şoförün biri, J'O• 

lwı keı:~da 0Ua7an bir clana;:rı p:ıır
ca parpa edip bıraluıllt- imauıar bl~ 
il, ıaliba timdi ..e ,lineıımo, parııa
lanma sırası haTvanJara ıetdl. Ba, 
r"k u,i'ursus. kademsiz 8iftah, &IU· 
l~k )"oluncla onlb bir tbaaJ'& isa

bet cUl. Bablun, b11 uvallı -· 
nın arı..-~wdan ıra kin1e &elu<':k? 

isler mlalnls. yarıo öbür s;iln bir 
başka şof;)r, bir 1'~ka yolda bir man· 
dayı, ırı:ıe bir aa M)nra diler blr fO· 

tör kC:nür yüklü blr dcve7i hurda· 
bat ecii11 l'etme Jn( 
llqaıta uykusuzluk kadu w.,,nı 

bert..ıt, perC>an ve ı('~~m eden ı+C1 

prk az.iır. Uykıısu:z, aynı zamanda 
blr gün önce in<ltn biraz da yorpn 
olursa, ertc:.ıl ıiin o insanın tam ma
nasiyte bfr turşndan. yahut yarı ean· 
sız blr klilçedtn farkı blm.a.z ve bö7· 
le bir ln!>an, o a•n hemen lllşt:ıı yer
de, mesell bir kahve sand:ıl7asmda, 
bir tramvay kanapeslnde hemen n
)'aklıın!J'a başlat. Cok ,_ıer iisl -
üıte uykusnz kaldıklannı ve ayın n. 
l'l'Ulllda çok yorl'DD olduklaTmı sö7 ... 

)ly,n btzlm toforler, berek"t versL."1, 
araba sıiratle cidf'rken dlrek~lyon ba
ıında t.emtlll u:ru.1a kalmıyor, belki 

ara !'ıra ha.fitten tekerleme taklidi 
1ap17or1ar! 

OSMMI CE;.iAL KAYGU.I 
_____ s 

[.Ü .kü fırtına 
(Dastarafı 1 .ine! sayfada) 

telaşı c-.snasmda mürettebattan 
birinin ayağı kırılmıştır, 

İtalyan sefaretine ait bir mo
tör HaL<;te bir sandala çarp~nk 
devirmiş fakat insanca bir zayi
at olmam ş'.ır. Şehir içinde de 
birçok evlern bacaları soçaklan 
ve kiremitleri uçmuş, tah:apcr
deleri devrilmiştir. Limanda ve 
şeh tr dab.lınde olan bu ufak te
fek vak'"_.aro. ... n maada memle
ketimizin d:ğcr yerleri~clen ve 
açık denızler.mizden henuz ha -
ber alınamamıştır. Fırtmanın bir 
çok kazalara sebep olduğu tah
min edlmcktedir. Fırtma yü -
zünden telgraf ve telefon tellerin
de arızalar oldutu i<;in bazı 
yerlerle muhaberede bulunmak 
imkiım bUA!unam=ış:ır. Bu 
cümleden olarak Ankara - İstan
bul telgraf hatları da anı.aya 
uğramış olduğundan yaln.z tele
Ion:a muhavere kabı! olmuştur. 

- MilbarekUr p llallt ~ 
Jim •• 

Dedi. U1ve etil: 
- Balıiı Ue, kumu Ue, çakıla 

ile, lavantası Uo etilli blmıel 

yetmez ribl bir de şu dar za 
ıwuıda 130 ton demir veri7or!. 

Hakikaten, verlmll deuizmit,. 

DİKİLİDE 

ZELZELE 

Dlklllde ile aydır zeı .. ıe 5lirllp 
&idi1or. Düıı J'lne dUrt sanı;re 

ıüren bir hareket kayd~dllmiş, 
Ahm't. Rauf bunu şöyle tefsir 

edl1or: 
- Bur.ının öledeıılıerl zehele 

merkezlerinden biri oldui'u Is 
m.inden anla.şılıTor~ Hep cD(kJJb 
dutmak iktiza etmeuyılJ vaklly
Je bu adı vermezlerdi. 

Hakikaleu DJ<Ullerln p son 
a)'larıla hep cllkUI bit halde bu
lundukları röa tiuüno retırUine 
inDnuı Son Tels;ral'ın meşhur 

fıkracuına hak vcrm.~l el· •ea rebnlyorl 

KESKİN 

AGZI AÇILDI DESE1'11: 

Tlcarel Vek.lllmlzill ••ilahı 

Ilı v»r. lır.ı rüıaliık lemaaluuıa 
bak~orum da klm9oJ'e a,ilS ll9-
hnD!J'or. Davia lııllyene: 

- :iııte dövlı
AlLredlllf lı<llJ'eıae: 

-itte ~lif. 
Diyor. Baltkt Tank Us bundan 

cesaret almış olacak ki: 
- Sara raule kiltıUara'1lııl 

lövml ile akredillrlae se !dl. 
Diyerek anlnç içinde. F•kU. 

llfukta htııüs bit enure J'Ok. Ba
ri döviz kesesinin atu açıhn"
~en ıruetecl takımı da ıu dövb 
'Ve akrtditif aı1tıalnmdan tahlle 
olnuıııalar, i2nıU kij:ıch ile bası
laa. cuclelerlııı hall:ue baktık· 

p hiç fOll& ol.mıJ'a.caia bcaal-

A. şEKİP 

Fransanın sarı kitabı 

'' 
v 

a us ··zerine 
n özler,, 

Göring Çekoslovakya istiklaline 
dokunulmıyacağın söylemişti 
l'arts. ıı (l!lans aJamı bDdlriJ'or) ı 

- Alm.an7a. harbin srbıebJ •e mesu
U,.etl hakkında pek yakında hlr beyaz! 
kitap aqnclect.iinl osun n•a•'ın 

beri ilin etmekte oldıılu halde Fran

•· 7ııı.rm blr an kHa11 neşredeoek n 
bama llu tanla ıöudennelı ..,.eu,.

le. dün7a etkin 11mumi1e1bıl 1.envlr 
edece1' t!.r4 

Bu . n kll.ııbın mukaddemesi c!lla· 
mıas üzerbıe Yerllen sözlen bafbğuu 
laşıuıakladtt. 

il mart rnııa tarihinde Mareıal G&
ring, B~rlln'de ;rApıJan bir kabıal res
mi .. ..:e Çeko~Joy k,-ınm AlımıD7ada.D 

h ·karla 
(Baş tarafı 1. inci u1foda) 

birleri tetkik ıçJ>dir. Pclıalılıgı 
doguran scbcplcrı ıyice te.kıJı: 
et.meoen alınac&k kararın reali
teye te'Lbuk e.memesi şuphe
siz mahzurlu olciugundan hu;;u
nıimü alaırndarlarla k-0nu."1ll<.ya 
tahsis ettim.• 

cSıyasetimizin temeli piyasa
nın mumac olcluif..ı malı mel;:.u
lcn temin etıııek~ır . .Nerccte bol
luk varsa, orada spekıiliisyon 
durur• 
E~ct, ihtikarın önüne g...;e • 

cek iık tedbir, bolluğu temin 
etmektir. O zaruaıı, mal sakla -
yıp yahut liatı yi.<kseltip fazla 
kazanmak istıyenlcr, rekabet ve 
zarar korkuı.ile ilıt!.ı:i.ı:ı!an ka
çınrrlar •. l'ak:ıt, böyle fevknıade 
zamanlarda. yalnız bolluk temi
ni de ihtikarın önüne gcçmiye 
k.5.Ii dci,:a~Uıl'. Bunun delitı, 111-.:uı· 

!ekel.nuzue bol bol mevcut o· ı 
lan iaşe mad.ldcri fıatlannuı da 
yw.sc.ıruş olma ıdır. 1 

Umumi Ilarptc bir zincirle • 
mc u.su!li \.a.rul. LJ en eıc gc - ı 
çcn nıala, hc.r ,.;..es bı~kaç ktA.ı:u' 
zum cnerck kaz eder ve sabah· • 
le~ in :;~·bO kuruşa olan ba.r mal, \ 
bu yüzden akşama kadar, luJ ku
ruşa çJ.;ardı. l>o:mı, .r .. ~o' i lh· 
tıkar Kouı.syonu. tersine b. i.r 1 
zınc,rleme ue, bu yüzden ha..ıl 
olan palıahlıgın önıiııe geçnııye 
çauşmı.ştL uruı benzer bı.şka 
tu.r!ı.i bir zincirleme usu)jle de 
büıün fiatlar b.r•b.rine takıla -
rak yükselebilir. Bu umumi fi
at yükseıme akıntısında, mem
leketle, bol bol mevcut madde
lerde sürükıenip yukarı doğru gi. 
dcbilir. Kendi sattığı malin bol
luğu yüzünden faatı yükselme -
mış olduğu halde, bunu satan a
dam ken<lı istihlak ettiği madde
lerin fıatları yü ·seldi.gi. umu • 
miyetle hayai_pahalanarak zor 
g>eçinciıği bahanesııe haddi za -
tında fıatı artmamış olan ken -
di sattığı mala da zam yapar ve 
bu da bir zincirleme, daha doğ
rusu içinden çıkılmaz fasit bır 
du.re halinde hayatı pahalanılı
rır ve ihtikiara sebebiyet verir. 

Sonra. buhran ve harp zaman
larında, her malda ve her za -
man cbodı•k• temini de kabil 
değildir. Mescl.l, ~·•lnız Alman
yada yapılan ve şimdi de malfun 
vaziyet dolayısile wemicket~ -
mize gelnıiyen mallarda, •bol -
lulu temin edilemez. Bu bolluk 
bugün için muvakkaten elde e
dilemediği gibi, yarın da büsbü
tün elde edılemiyecek bir vazi· 
7et hıidis olabilir. 

Fakat, bu maldan da, memle
Jekette belki uzun müddet ihti
yaca kifayet edecek ıniktDrda 
stok mevcut bulunabilir. Açık
göz muhtekirler, bunları de119la
rma, evlerine :;ilice doldurmuş 
olabilirler. Zaman zaman yük -

hit bir kol'lr. eim&mUt lizılll ıct
~inl. Ceko lovak dçlsl Mall.:ı7'J'e 
söylemit •e bu husu&a namwıa ise
riDe Ma ftnJJ1$tir. 
Namwı üzrrlne verilen bütün bu 

l!lhlere ratmen. Çekoslovakya.nm lAzı ... 
dra elelal, in&"ıı.ı. HarlclJ'O Nasırına, 
b• lkJ sizün, Pras hüt<.UmeU lan.fm
dan kf'ndlslne &eblitlnl istt:meslnl, 
lıldlse:re miisbet lıir fOkll vennek 
anu-;uyle rlo etmtşllr. 

~\v&&Jturyaınn luall ff"rdasıoda. bat
vekll Çemberb,..., Alrunya tarafıa
dan alın.an taaı.ıuit'erl, Avam ltama
ra"md3, itte bul'dan dola71 l'J! mea 
illn <b'ulf!L 

sek fi~tl.ı piyasaya çıL:ınıı sata
rak ı, l hol para kazanalıııirler. 
ithali mu•·akl·aten vc"Ja ilama
nıeıı duran bl!tün mt>l]ar üzerin· 
de !:><;)le bit ih ik.:ir yupmak ka
bi ;lır. Halıiı. lıugtin piJ.~saya 
bol b~I ı;ctiri.w, fakat y:ırın bir 
müddet için ithali ..cı ı.eye '1k· 
rJ.yacak oiau malJ.,.n .l'etulcn -
lec ve yv!.ut piya.s· d:n toplıyan· 
!ar da, bu yu•u tutabilir!et. 
Şu halde, mulıtt.r ~in tıc:ıret 

Vckılımizin gayet ıiogru ulan 
•lloUuk.. pr~n .tp:nin yanın a, 
d.ğer bıv.ı prcıısiplcr llalıu konul
ması ıcap cU:cr. li .ı.u:rclll b.ri, 
hiçlıır ti..cirtn gız~ı epo > pm.iı:i."' 
sına, )' a1~1 mPl .snhlaıun.sına ıuü
saa.ıe edılm~mcsidır. )!emle -
kelle mevcut bu•.in malları her 
zam.-..u koot.rol edebilmek (,;iu, 
tuccar depolazın.n daima mey
dunıla ve •(ık o·ınası lıiz.ımdır; 
hı lu, m:u g;zlıyerek b lluj.'11, 
sun'ı suıctte, ciarlık haJjnl: ı:~ 
tır:nck imkllnı katmasın. Al~· 
kadac tle•·lot te~ekküıicri, her 
tacirin ne J..adar nıalı oldu~unu 
ve bunları Lmlcrc ve ne zaman 
sattığını LılmeLO~rler. Bu da 
gı.ıı depoyu kanunen yll>iak et
ınclue mtimkündür. Tüccar, ma
lını beya=;,:.ıe ile hüklımete bil
dırdikten sonra, arlık evinde 'e
ya diğer bir do.tunun ve)a ak
rab~ının anlıarında ve)-a apar
tuuanuıda gız ıce ınul depo ede· 
meme•IJır. böyic g.:.Zli depola
rın ünıine &ıeçwek. .1çiıı, bwıl:ır· 
dan meydana ç.ıkarılanların bü
tuo mu.btevlyaıını m adcre et
mek, eu müessir çare olur. 

Bu tedbir ile ihtıkan cezalan
dırmak mcvzuUila r;ıcuti~ oluyo
ruz. Suçun malıi~ etine ve deTe
ccsine gOre. ticaı-clter.. muvukka· 
ten ıneo, yaui tie'1rethanenin bir 
müddet kapatılması, para ceza
sı, gizlenen matın musadercsi, 
hatti hapis gibi ağır ceznınrla 
nıuhlekira ve ilıtıl-.urı yıldırmak 
ı:.zımdır. Memleket efkıirı uınu
n11)·csi ~e Bii:riık Mil!et M~clisi, 
ihıı.J..ara karşı siddclli davranıl· 
masına taraft•rdır. 
Da~a çakıp birk•ç ki~iyi soyan 

e ki)a için, telıalct ve lvk;,ulhık 
gibi, halif.e!icl sebepler kabul 
cdilebilir:ıc de, parasını, ı :ılını. 
zekü.sının kwlanru ak kastlcn ve 
taaıua.ıildcn bütün bir mcmlehet 
lıalkUll soyan muhtekirler için, 
hicbir mazeret kabul edıleınez, 
bila!..is, bu buhranlı zamanda, 
kendi para kazanmak hırslnrını 
tatmin için, milletin nı•ddl vo 
manevi kuVYellerini zaiflatma
ğa ıı::ebbüs edenlere karşı, şid
detlendirici sebepler mevcuttur. 
Memleket efkarı umumiyesi ve 
B. M. Meclisi, ihti.kiıra t.ar~ı 
azaınl derecede şiddetli dııv -
ranılnıasma taraftardır; bu hu· 
susta tam bir ittihat ve ittifak 
vardır. 

ABİDİN DAVER 

.-• MOBiL YA MERAKLILARINA-• 
SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 1 

Vesair her nevi ve şık mobilyalar 
Fabrika fiatma S1tılıyor • 

ASKİ MOBİLYA MAC.AZASI: AHMED FEYZİ ~ 
İslan.bul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel: 23407 . . 

Romatizma 
derhal keser 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, 
l~6vralji, tırıklık \B Lotan ağrılarınızı 

lc~bın a gUnde 3 k••• alınablllr. 

SATPA-S 

K. Ciano nutkunun 
tefsirleri ve İtalya 
flaıJ'& Bıı.rlelre nazın Kout CIJa• 

DODUD bu a71D J& mcı ı-ünli. FaşasUcr 
"Ve korporu)'onb.r lnC'clbtinde soyle

dlil uutkan alıbılori. kMrlerl mllle~ 
arau ,.ıyas.i G1AbftUerdır ve cateleler· 
de henüz hi&aa "'ulmam11ttr. Fransa 
.-ueclelt:riııde Koat ('iyanonun nut. 
ku.nu tefsir edt"ll ook k.wmlar san.sür 
&aratın.Un ır.an:mıştu. İDll:'ill.cre C".ı, 
sel.deri.. bu nutkwı maalarını. iıaı .. 
,.. 5 7&sel.inde Nazi Almanya aleyh .. 
Larhfı lle ktktk. &avsit e1lemı.ıler, e. 
miihlm sebebi de. Cl7ano11un uut
ku:ıda dahi b.Uıseyledlğl 2i atusuıs
tosta İtalya ile mu ve et.rafla isH :ı.• 
reJer ,yapWrladan SoV)'ellerle imuJa
nan paklda butmu~lardır. 

En mühim eih•I. İ lya ı:rul mah
fillcrt ve &'&%f'Le1erl, İnıt tere cııı:ete. 
lerlnde mnkür nutu ti'lffine l:'l>rü· 
len, lb.Jd.lrilı·n, tefsir olu n naıl '1· 
D\anya ale7btarlılmın mev L bu· 
hmmadıCını. ba busust:ı İ.ııgi1Worl1l 
:ranıl41klannı, aldandıklarını açıkça 
b:lcılrroe!ı. dlrler. 

it 1) anın ~illi,..., toehrlD~lC'kl bl"7• 
nt"tmUi"1 lyutt er. htU .iı Cluayonun 
'Inıt!\.u•.u tasvip, tcf-.lr eilrr.-k bashr
'1'~. bf"ı~kta.dır. Lal ·2 lalbuatı. 

U-loti.k A~rlkan.ı" lnJaa~.1 n te
~'"·Uztcrt ü:zerln., Sovyetlerle si,.~:>1 
mllna."icbt-Uerwl k !-lm~kıtn sskı:ıdık

bra halde, İtatyaam, b:ıt. k:ılarnu mC'm· 
nun etmrk ıçin bn l.şt ~aJ"'('atını UD• 
nctmek1e ,.-a.nlq dil und k1erinl. a\ .. 
d&Jtdııo.fanıu. sukutu h ,rale airadı"""' 
ı.rını tckraı·hyortar, n:ı:zl Almaa7a 
:;aıet('lerlndc t ... -.ırıcrl. al. Jl1t..ms

Jarı ı~~, ta~vlp, menwunlyet hb!rrf7· 
le kal"flhyorlar, 

BA.lİT NUB.İ IP.J\tAlt 

Ticaret Veı.i.i 
(.Baş a.raı' l uıcı Mt,>t&laa) 

redlUt verilince li)'atla.rın drrhAl d11-
tcceiı.1.1.i ih~ve ewuş.ı.~rcJ.1r. 

Bundan t1011ra \'e..ıl "':r .alarak 
meınlekeıte bır ~Y spe:kı.:.w.s1 onu oı
duf '111'1 5"'7lrmq \e dc.uıi Ur kl; 
•- Biz tli•:carla.ra aıı.rC'dllU" ar~r· 

ke.u bti.kbaidrn ('ruJı oln:ı.2hyu. Bb 
ıi<'.arel sa~ıuı daraılııı k d.:i;ıJ &e
nlşielnıeı.. i: iy..ıruı:. l'al.: ... ı tık.al.il .. 

linde de duit.i)t ~lıt:n3k ı;aJmdır. 
Bazı kUnı;el e paraıunın k.11me .. 

Uni lı..:ı) b deceit hakkc.d.:ı caı •i> ve 
yanlı.f dlışWJceJer &'l'E;J,JOrUnL Bıl dÜ
•lmrrLiO lb!ik&r ı1trrınde de mühim 
rol 01na.dılı muh:..kk:ı!>..Jr. 

Birçokla.n eUcr!Ddek.i par• He dıtr• 

bal u:-al allJ'or!ar. Bu 7anht bir ha ... 
reketUr. Buılın para altınla. driil ... n .. 
cat qlira kabillrell ole ölı uleolfa. 

AlllD artik. elm:ıs. ınrlanta ırlbl 

rafbct eclilen blr m"'dde olmll$tur. 
Tilrk pataı.ı bU&"İlD ea parlak bir 

para ve Türk iktuadlyatı da en par .. 
lak bir Tazbett.edir. She de alıi.~dl· 

tll vereceğiz. Ancak sW ka1"fıını. 4a 

bir kütle halinde blrI ... 1n!t ;'~rmt-lt-

7iz.. Bu itlerde f..ek t k llerke1;te uira· 
pcak va.zı)'cUe d..-iilh. Size şbndllik 
her 11' 10 bin İn1"Ula liralık :ıkl'cdlUI 
müsa:ıd 1 'Ytrecctm. Si&dw de mem. 
lokelle lı7al yllltöetllğlne ve bulırıuıa 
mahal bırakmamanu;ı isterim.» 

C.ıJ'cılar Vekilin bu teklifini ınem
nunJyetıe kabol etmt~ıer ve tesek· 
kürde liulunmufl&rUır, Ru.giın t'1p!a
nıra.1t bir b,rllk kuracaklardlr. Ua· 
rlctrn gelecek mallara. Vekih:tin kon• 
troıu !Je fiyat konaca.k ve 'I'ilıki,·euin. 
hel' tarafwda aynı fly:ala çay satl!a• 
caklır. 

CUVAL işt 
Çnnlcılar harlçle rı,,atıarın eok 

yükıçrldii'nl ve bunun için )'lik::.ek 
fi.J'a. Lı aaıl!'i ya&ırua7a m cl>ur olduk· 
lanın blldlrml:,lerdlr, 

Bunun üzerine Nazmi Topçuotla, 
Çuyalcılua demi tir ki: 
•- Çuval tücearlsn di e,;!erl~den 

çok hıAa.fau:ca har~lı.et ctın~lı-rdlr. 

Bir euvaıa 139 kuruş l!'lealldlitl ~ö
rülmüştür. Çuvaldan rümrük rt...~· 
n1 de kaldıl"Q'oruz. E1l .. rtntıı.df'k1 mal• 
lard:a.n da sarar etlf'ttas'..ni:ı.. Malhn 
da bundan sonra Bladhduadaıı 1.en .. 
cllmls ıı ilieoeib. 

Netice ilıöar!J'le ba işle çanleılar 
iumi fırsalçalık e~le•dlt. Bundap 
MftTa 8be ltlmadl'ftltlj Joktur. Bla 
milmküa olcluila kadar eabuk bir u
manda hariflen mal retlnneye çatı. .......... 

N•liee elank 1Vnkilara alıttdlltl 
~lmamış, loplanU,.. nJhayel Torll
mlftlJ', 

Hububat ve hay· 
van !hracatı 

CBna tara.fı 1 lncJ ~avf!t.dA) 

TQbn erkek manda ..-e ~hrm bu 
hükilmdeıı barit hıt•lınas• icra Ve
killet! h..,.eıınin lt/l!/931 taıihU 

,.. !/1216' lUUll2l'all kararnameleriJ'• 
le kabul edDmıttır .» 

Yukandakl -ddelertn uUU .... 
flllda Dıraeı ....,edllmifll. Fakat tim• 
di bu maddelerden kendi lbU7acmı ... 
elan çok fula slok bwundui"a anla
Şllmqtır. Serbest t.aranu plya ada 
bil)'ilk bit hareket llJ'&ndıracaiı mu
luıkkaktır. 

:Kiyliırila ellııdekl mahwllor eolı: 
para edecek. ha!'ld piTesalar <'Ok yiik ... 
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Abbase için artık hiç bir kurtuluş 
ümidi kalmamıştı. 

Demek öhimu muh.ı kkakt.ı ... 
:Maamafib yine itidalini elin· 

d~~ bırakmadı. 
- Biraderımin zıyareti beni 

Ş».-reilendiriyor, dedi. 
Harunürreşit sert sert Abba

scnin yıizüne bakt:ktan sonra: 
- ~!.., dedi, kuleye gidefe- \ 

iiız 

Maamafih kardeşini rikkate 
getirecek ümidı daha .lı:esılme-
mişLi. 

İı;i tatlı tarafından tutıtu: 
- Ciıfer her vakit sana hür· 

met eder, kudret ve şevk ıniD 
kax..,sında boyun ~...,-. Du~n 
kardeşim .. O kada.r ç;xl>uk hük
metme ... 
Haı urııirreşit müthlıı bir say

ha kopardı: 

' . IXJ>a."'" 

~ .. - ~: . -:. .'.,·· ·.. . -~ .. . • < ·.' .: .. ·~x-~· .-. 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLl~I 

GRiPIH 
Lüzumunda günde 3 kaşe 

NEZLE 

GRiP 

a'ını.b]ir 
Sarayın obahçesiıoın nihayetin- ı 

de bır ku:e vard:. Bu kul.ede Ah· 
ba3~ kendı mısafa-ler' ni kabul 
eı.eroi. 

- Bana kardeş.m deme ... Ben, 
scnın karde in değılim ... 

Gümrük Muhafaza Genei Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amir:iği Safınalma Komisyonundan 

OrayJ gittiler. 
Mesrur da peş.erıni ta:-ip etti. 
K1ltde yalnız bır tek o.Jrnıa 

yerı vardı. 
HaUe bur~ya 'ura ve a .ık 

ta kalan Abbaseye kapıyı k:ıpa
Jn~.nı e-rnJ:e~tı. 

Ve sonra aı:U' ag.r söze 'baş-
1.;ıdı: 

- !\bbase!.. Bu -gece senden 
v~ 'benden başka hı:r' ~sın uyu
duğu bu saa-tte dairene nıçın gel· 
dıgimi biliyor musun• 

- Hayır ... Fakat bir yolculu
ğa gönderik?cegımi ar.Lyorum 
öyle bir yo.culuk kı, orada artık 
sen bulunmıyacaksın ve haksız
lıkwn korkun kalmıyacak .. 

.Aıbbase, bu sözleri muhakkak 
olaraıc oıidıği olum tehi.kesi ö
nünde sarsılmamak ve kendine 
ce,;aret vermek için kasten sert 
çe söylemişti. 

Harunürreşit kızdı. 
Fak.at metanetini terketmedL 
- Madem ki, dedi, ni.;.n geldi-

ğimı bılmiyorsun, ntden b.ına 
böyle ~ert ve küstahça cevap 
veı iyorstın? 

- Se i>aııa bir sual sordun, 
ben de niıılisane cevap verdim. 

- ll:ıliısuntla gı-ç k;,ldın., Zi
ra irtıkfııı ettıl'ın meydana çık· 
tı... 1 

- l:l<?n hıçbir vakit hiyanet et
mc<l!m. 

Srn Emirulmüminıııir. hem· 
şiresı dcğıl miydin? 

- Zannederim bala da hemşi
ı-esiyı.ı_n. 

- Öyleyse ... Eınirülmümini
ı ııı bemşıresi bi:- az~u. köle ile 
11 roderıne ihanet eder mi? 

- Neyi ima etmek istiyorsun 
lI .. ' un! Yok!i3 S<.ıcl.aı{illln hanet 
<ılacafpru mı ı.annediyorsun? 

Bana hürmet e.rıı.yrn ve 
kuJretimden korkmıyana hilap 
ediyorum ... Cafer il<! otan zifa
fına ima ediyorum. 

Ar.ık münakaşa başlamıştı. 
Abbase itidalini kay betmıştL 

ZRE7J 

UM 
Y ı.ıan: Ziya !. akir 
Gizli vasıtalarla düşman ordu- ı 

sunun bütün .ç yüzüne vakıf o· 
J:ın Resut.ü E;.rem, bu (:~satı 
fcv.etmedL (Harp, b:r hud'adan 
ibarettir) kaidesini ortaya koya· 
rak, zaten vazıyetlerir.den ır.e

yus olan düşmanlarını b.nbinne 
düşürecek sebepler ihdas etti. 

Artık, düşman reisleri arası
na büsbütün nifak ve tefrika 
duşmüş •. Aralarındak. kuvvet
lı i.ti!aka, tamamiyle halel gel
mişi~ 

İşte tam o sırada birdenbire 
müthiş bir kasırga zuhur ettL 
Dıi0man çad rları parçalandı. 
Eşya ve erzaklan alt üst olarak 
h,.- tarafa oagıldı. Yemek pi
irınek için şurada bıuad:ı ya-
kılan ateşler, şuraya buraya s.ı~ 

- Hoşuna gid:yorsa beni rcd 
et. Faka-t yemın ederım ki, vezır 
Cü.!cr hıçbU' vakı. ... 

H.ırunurreşit, kızkardeşinin 
süıunu kes~reK dah~ kuvvelli 
llayJ< rdı: 

- .5efılc sus .. Yal~nların ar -
tık ye i~.r. Ben her şeyi biliyo
rum. EH!t.. Her ~cyı bilıyorum. 
Neden ınkara sapıyorsun?. Ya
ş v n çocugundan aaha canlı, 

da.ha kuvvetli ııasıl m$al ister-
b.1.J ? 

Abase diı üstü çöktü. 
Yal varmak için ağz;ııı. açtı. 

Fakat gozlerindcn lxı;;anan ; ar 
!ar 1/c boğazını tıkayan hı.çkı
rık söz söylem esine mani oı.du. 

Harun gene gürledi: 
- Evet ..• dea., ş..ındi ağlıyor

sun .. Dız çöküyorsun. Ve ni
hayet cürmıinü itiraf edecek
sın .. Çünkıi b<i.;ka arak hıç b.r 

Muhammen 

ı ll_!!k~- Cinsi Fiata iık tcminaı 
1 173 çı!t Er çizmesi 1470,50 ııı Açık ek:Jltme 26/12/SJn ••il 1 

ı 
-14 

1000 > > 8500 638 kapalı urf 26/12/939 ııalı saat 15 
1 - T~kil.At ihtiyacı için 7ukarıda g&terilen iki kalem er Cizmeaj eksilt

meye çlkardmıştır. 

2 - Şartname ve nümunesi komisyondadır. Gör!llebllfr. 
S - İsl<!kliler.ien kapalı zarfa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanun hU

kümlerine &öre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı vaktinden bir saat ev· 
veline kadaı· komisyona vermeleri, a(ık eksiltmeye gireceklerin de tem!nat 
makbuzlarUe kanunt ve;ikalarını Mmilen (!ln ve saatinde Galata Gilmıillı: 

caddesi Veli Alemdar ban !kinci kattaki Jı;omloyona gelmeleri ( 10130) 

----------- ----

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
çaren kalmadı .. Sen, se!il .bir ö- I 
lümden başka hiç bir şeye layık ı c1n11 

~lob. Bedeli % 7,5 tembııl 
Mlkdan Ura Krf, Lira g,._ 

E!t.Utmenlıı 

Şekli aaatl - - -633t 1's. 1Stt7 - 1Z33 az - -- -
Kaııalı arf 15 değilsin.. M111ılellf e1ıııı 

Harun, böyle söyledikten son-
ra: 

- Mesrur! .. 
Dıye bağırdı. 

Mesrur, belindeki cellat kılm
cı topuklarına çarpa ça.rpa içeri 
gırdi. 

Abbasenin arı.k hiç bir kur • 
tuluş üm i<li kalmam.şl.ı. 

Halifeye: 
- Demek beı: ölece~ım.. de-

di. Fakat ölen bir inoanın son 
•uzlerıni yerine qe~ır. Caferıe 
yavrumu c&irge... Onları öl -
dürmi)"eceg;ne söz ver. 

Harur .. Jrrcşit artık kız kar
dC'~ını C.··:emiyo!dL •. 

Mcsrı..ra dörıdii· 
- Saray.ın kaJı~.S•nı kapac!ın 

m1? 
Diye sordu. Cellat cevap ver -

di: 
- Evet ya Em!r .. 

- - Saray halkı ne nldu? 
·- Hepsi de mahpuö. 

'-~•uı Yar) 
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nyarak bütün karargah alevler 
ıçindc kaldı. 

B.rçok k•mseler, hu hali ma
nevi bir kuvvete a:feıtiler . .Bu 
karı~ıklık esnasında müslu
manların ani bir baskın yapma
brondan korkarJk canlarının 
kaydına d~ştülcr. Ellerine ge
çir~bildikleri atlara ve devele
re binerek, Mekke is.ikametine • 
ve çollere doğru firar ettıler. 

Azamtli lbir nümayişle Me
dine şurlarının önüne gelmiş o
lan düşman ordusu böylece. pe
rişan bir halde dağıldı. Resulü 
E,;rem Efendimizle yapmış ol· 
duklan ahdü ittifakı bozan (Be-
ni Kariza) iılar da, şimdi bü
yük bir ne<iamelle kalelerine 
çekilmeye meoôur kalmışlardı. 
Duşman karargahı bo§alır bo-

1 

Ptı:ıt.baa murekkebl 
Muhtelif elns 7alda Z95 » 1887 541 Ut 54 Açık tk•"'- - "I) 

» a YCrnilt ı50 » t55 - 14 1% » a 11 
1 - Şartname. nlimane, mllıtar ve ev:.afını röstcrfr listeleri muc1bı.uctı 

TUkarıda yazılı Uç k&!f'm efJ& hb.alarmU cösterUen usullerle ek.slltmc>·e kou .. 
muştur. 

D - lluhaıumen bedelleri, nıuvü.kat kmlnatıan eksJJtme saaUcrl hb:a
latıııdil. ~azılıdır. 

ın - Eksiltme U/lZ/939 pc~be ailnö Kabalafla lewazım ve mübayaal 
ıa~dcki ahm kombyo.nunda :ya.pılacaktır. 

JV - Ş.ı.rtnamf', mutredat llsWJerl ve yaldııı nümunelcrl ber l"ÜD sözü 
ı-ı«ıen fU~den pa.raSJz alınabilir. 

V - Kapalı ıarf mı.inaka.unna L}Ur.ık edecekler mühürlü teklff mekttıp
larmı kanuni vetiaikte ,-lll.de 7,5 cbven.me parası makbuzu veya b::anka temi
nat mektubuna lhUva ederek 'kapah t.arflannı euntme cünil ihale saatın
aen bir 11aat evvehne kad.ır mezkiir kem1$Yon batllanbfm:a makbuz mukabi
linde vermeleri IUımdır. Diler eks.11tme!e.tt relttekler ta7fn olun1&n rün ve 
oailerde yüzde 7,5 pvenıne paralarlyle bh·Ukte yakarıda adı cecen koıni.s-
7011~ ıelmeJerJ ilin otun ur. ( 10238) 

1 1 - Müfredat ıı.tcsı moclblııec l~U/939 tarihinde lf kalem demir bora 
1$ine ta11p ?.uhur etm~di~indt.n eks.Ulmffi ,eralU abıka da..truhtde on ıün 

l temdit edilml,llr. 
1 il - Ek•lllmcslnln 25/1%/919 paiarlcsl ~ü .:ıat 16,30 da Kaba~ta 

ı Levazım ve l\fübayaaı 111bttlndck1 alım komisyonunda 711uıacatı U.:ın olu-
nur. (1&584) 

şalmaz, ~sulü Ekremin emri 
ile mücahitler derhal hendeği 
geçtiler. Metrlık ordugaha gır
d.ler. Orada terkedılmiş olan 
birçok e~va ve hayvanları iğti
nam ettiler. 

(Medine) halkı da. ş~hirden 
uji'ramlŞ.:ı. Kad.nl:4r ve çocuk
lar, meserret ,.e &ükran şarkı
ları söyliJerck, düşman karar
ı:alı.ı içinJe dohu;ıycı-lardı .• 
Harbin, hiç ümit edilmediği 
halde böyle bir netıce verme~i, 
herkesi sevindirmiştı. Bahusug, 
ehli islamın gayet az şehit ,·er
mesi de, ayrıca bir memnunı
yet husule getirmişti. On beş 
gıin sür~n muharbede, düşman
ların muhtelif umumi hücum-

lar.na rağmen, mücahillerden J' 
ancak beş k~i şehadet mertebe-
sine ermişti 

Resulü Ekrem Efendimiz, ya
nında kahraman (Ali) ile esha
bı kiraminden bazıları bulun
duğu halde duşman karargahını 
gezdiler. O perişan manzarayı 

herkese göstererek, halkı ibret 
ve intibaha davet ettiler. Ve 
sonra, bir deve ııemeri üzerine 

çıkarak fasilı ve beliğ bir nutuk 
söylediler. Bu nulkun sonun
da da: 

- Allahın birliğine ve onun 
resulüne iman edenler şuna e-
min olsunlar ki.. Kurey~ kabile
si, böyle feci bir iıkibete ugrı
yarak, perişan bir halde firar 
etııkten 'onra, art.k bir daha 
sizın üzerinıze ıgelemiyecek.ir. 
Bundan sonra galebe, daima 
sızindır. Ve hücum sırası, size 
l(elıniştir. 

Buyurarak. ehil isllimın, an
cak azim ve sebat sayesinde ka
zanmış olduğu yüksek mevkıi 
izah ettiler. 

Ebu Süfyan, irtikiıp ettiği fi
rar arını -bir türlü gururuna ye
direm<>di. Yolda şöyle bir mek
tup yazarak Resulü Ekrem E
fendimize gönderdi: 

Mabutla-rımız, G:i-t-azza-esaf
Naıle ve Hebel'e yemin ederım 
lıi.. Büyük bir ordu ile senin Ü· 
zerine gelmekten maksadım, 
seni ve tarafıarlar:nı ele geçir
mekti.: Sizleri imha etmedıkçe, 
geri dönmiyecektim. F'akat sen, 
bize temas etmek istemedin. Bir 

:n··~ 
Ankara kadyosu 

D.41..GA UZUNLOOU -

.A.Q. 1U7 a. 111'5 Keo. it llw, 
A.P. 31.a... HU il... U llw. 

llSS r.ı. lSI il-. Ut k w. ------· -
22 t kanun Cuma 

l!a&& 111.00 l'Poı:ram. lll.05 Mmıl•· 
ket ııaai ayarı, Ajans 'ff mcleoroloJI 
haberlul. 111.25 Türk mtwtı: Fasıl 

heyeti. 19.19 KoDUflD& (MIJli tarlb 
men ki bel eri). 19.25 Tiirk mi1&1iL C•
Janl&r: R-n Kam.. u...,.n Gör, Şe
rif İçli, Cevdet c.ıtıa. b .. ettln oııı.e. 

1 - OkUJ"an: Mu.-ıWa Cattv. 1 -
lltşalt )>Cfl'eVL 2" • Ralruııııı - 1.JMalı; 
p;rkı: (Silemem bir gün), 3 - Fala 
Kapancı - U~ prkı: (Hayali çik
mıyor blr g-ün ı-önüldcn). 4 - Sade&
tuı Kasn.ık - Muhayyer prkı: ına

t.ın ı:lln kana be.ıı.,.yor). 5 - •. • !lf a 
bayyer kürdi şarkı: (~eo ,ımdi el
ler sözüne kandı). G - _ - Muhayyer 

lürktic (ira!a tlııcıın koydum.) 2 -
Okuyan: ıtadlfe Erten. ı - şevk! Bey 
- Uic:ız şarkı! (llcr rabmı C'~fl•r &tua) 
ı - t·dı Cf'n\ll - lllcaı ·-'rkı: (Nt- ktis• 
tüu bi M'bep büyle). 3 • Rd ık )-'er.san 
llkaz tarkı: (Cihanda biricik ıevdl

tlın senslıı,) « - Sel. Pınar - Ulcaa 
şarkı: (Sl71ayan kalbimi ıev), 28.10 
Temsil: (A.fa;ir. Yazan: ReM< Aksoy 

21.10 Mtlzlk: Radyo orkestra.ı: ış.ı: 

Hasan Ftril AluarJ, 1 • G. BIZ<I: Bi

rinci Arleslenne nlt~ ı - G. Cbar
pcııtier: İtalya intlbalan. 22.00 Mem
le.ke& uat a7 1''7 A;ans baberleri, Zi

na&. F.sbam .. Tah•Uit. Kambi70 .. 
Nulınt borsaoı (Fl7al). ıuo MuaJk: 
UaydD Be maJiir ltuartel (Pi.), %2.to 
Miilllkı Cazband (Pi.>. 23.25/23.30 
"lprıııltl ıırosnm n kapanı,. 

Sllal U.30 Prorrarn tt m..,..k!kel 
saa& ayarı. 12..35 Ajans ve meteoro
loji IHıberlerl. ı:ı.so Tlırk müııtl (Pl.ı 
13.30/14.ff Miizllı: uaıı.r mü.Ilı <Pi.) 

-11unl MilrneMW v. N ... i;Jal Di
nlr".drü: A. Naci. Basıldıp Yer: 

Son 1'eln&.f Basının•. 

hendek kazarak. onun arkasına 
çekildin. Halbukı Araplar. böy
le şey bilmezler. Onlar, yalnız 
mızraklarının uçların.ı güv<>r.ır
lu .. Bu defa, bir hendeğe i!Lca 
ederek hılıçl:t:ı!Jl'zdan kurtul
dun. Fakat, ( Uhutı günü yedı
ğin gibı hır darbe, alacağın ol -
sun ... ) 

Harp mevkiini b:rakarak ka
çan bir kumandamn, böyle mağ
rurane bir mektup yazıp gön
dennesı, gülünç bir küstahlık
tan başka bir şey dejfi.ldi. Cahi
lane bır gurur ve ihtirastan _baş- j 
ka hiç bir mana ifade etmıyen I 
bu mektuba, Resulü Ekrem E
fendimiz şu hekimane ve fazi
letkiirane cevap ile mukabele 
etti: 

B:t:nilliıhirrahmanfrrahJm ..• 
(Allah) ın resulü (Muhammed) 
den, suhr bin harb. 

Mektubunu aldım. Daha hAla, 
cenabı hakka karşı gurur gös
terdiğini anladım .. Bizi ele ge
çirmek maksadiy le . üzerimize 
~eld~ini söylüyorsun.. Fakat 
şunu bilmelisin ki, Cenabıhak, 
hiç bir zaman, buna müsaade 

Beyoğf u Vakıflar DirektörlUQUnden 
1'..iralık Emlak 

Semi( Mahallui Ne. ·- -··-Galata s.ı. .. ııa:. .... ı >ııunhane ••Jlko> ı DılklliJı v. J'. 
• • • • • 5/1 Ev v .•. 

Kasım- Keıımplrl ç.tplülı tiıt.6 12 Z.. V. P, 
ı a » H Ev V. P. 

Beyo~'~ :rır.. ala &nouvllu 119/t l:v \', P. 
lltasnnp"'° Camılk•blr Ka,ık llhlesl tZ/43 Dlllıkiıı 

Yakanda ~anlı emlildn U/5/941 ailnl ..,.una kadar itin.ya verilmesi 
açik artıırmaıra ltonıılma-tnr. bt•klDerlıı %8/1%/939 ırtıııö oaaı on di>rlte mti-
l'lW'a&tlan. (104321 

Gayrimenkul Satış -İlanı 
İstanbul Emniyet Sandıfı. Direktörlüğünden 

Zeliha Pa!tiUnlıı 1'1311 b""'P No. sile Sandıfıırwdan alılıiı (IZOO) lira
ya kar\>• birinci dere~l"dt ipotek 'dip vad~dc borruna venııcdiftnde!l 

hakkı..d<i yo.,ıı.ıo.. ı tak . .., ı.ı..t•riı!e 32112 ?\o.~:ı kanunun 46 cı mıuldPSJnio tt>.alufa 
t(: t•ı :ı:ı<ı<ijf'Alıl .. ırün sau :..J.~• h:•Mden Çt"ııberJltaijl:ı mtıllalenari (ı\ti:kalJ P3· 
~a) ıı.a.b~l.rthı" c.;,ı.n.,., &...\t.ı.,u ı.,oL.atnıda Uki 7 yrnl 13 kapı, 423 ktittik, ı;ı :uJiııi

·l"l ı>ar «"l ~o.lıt h!r ko.ırıı:'" evlo ta.ııı.amı blr bu~nk ay mdddcUc ;ı.çık. ar~tırma~·a 
konn·~ı.ııır. S.'\h:o, bpu 11h:Jl kaydına cö·e yapılru:1kt::.dır~ Artllnnaya girmek 
i.ıaiyc·n <203) lir-.ı lfCY akce&l vererektır. ~l111i bil.l!kai rmuı.dA.n l•irlnln ttmınat 
mektubu da. kabul olunur. Birikmiş bütün vl'rc·!crJe btledly~ resimler ve 
vakır h~aresl vr. tavlı. b<'dell ve teıı~U re rtisamu lıorçluy.ı aittir. \rttırma 

şarl.no:mc:si 25/121939 t.lrihiı"ıdt•n itıb:ıre ı teUdk l'trnek lıı;tiyenlere c; ııd k llu
kuk 1 il'ri ...;crvi Jnde .ıçık boJuudorula aktır. Tapu sicil kaydı v ı.lr lu
zu.mlu izaha.ı d.t. şartı>amedc vr takh• ılosya.sınd;ı vardır. 

Arttırmaya ;:-irrnj~ ulanlar, bun'.ırı tetkik e d e r c k t.ıh· 

ta. çıkarılan ıa~rim ~kul h.a.L.kınd<t. her şe i öğrenmiş a" 'YC ve ltlha• o1nu'1r. 
B.rhı<'i arthrm.ı. J0/21940 t:uihlne mü ;ıdlf Cumarte-.t ıünü ("':\;.: ·ıund:a 

kifıı Sandıiımndı ıaat 10 dan 12 yt"kai:ır yo\pı1acaJıtır. ).fovakk;t.l • le ya· 
pılabilm~&I irin t~klir ed l•~k bed•Hn Urc:-lh:ın aJırunısı lcab<dt·n C" rıme.n· 

kul mtıke-JleflyrU:~..ıe Sandık :ıla<'afınJ t..'\mamrn .-~rml"I olm.ısı ş:arttu·. Ak l 
t&kdJrdr son artllraJ:!ın tu.hhildü baki kalmak !fartlylt 26/Z/9fıl taril• ' ·~ ınü• 
sadır pazarte~I ciinü ayni mah1&ldr. ve ayni saatta son arthrmatft !'ll"''"cakllr 
Bu arttırmada pyrtmrnkul en çok arUı·aom üstünde b1rakı•arakhr. f:ıl..1an 

tapu stcllltriyle sabit olmıyan ali.kadarlar ve irtifak hakkı sahipler• in hu 
haklırınt ve hu.smJ7Je fab: ve m•mt.rife dair ldd1alarınt nan Wrftıtn,.... hiha· 
ren yirmi ıün içinde evrakı mÖSblltle,lyle beraber dılr•m• • blldir,..•l•rı ı. -
zımdır Bu surtUe hatdırmı bUdlrmemı, n1anlarlll haklan tapu ,.., 'lrrl•I• 
ubU otnnranlar s:atıs brdellnlll paylaşra.1~ından b-ario kalırlar. D.ıt.ıa f 1 :ıı uuıı .. 

Uimat almak lstlyenlerin 938/%51 d057a numaraslyle Sarıd .. ~nt•• 81•• nk ı, .. 
leri 11~rvl~ine milncaat etmeleri Jünmu UAn olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandılı: Sandılılaıı alman a:ayrlmenkulü lpot..k gb•lt""•k ;,11. 

7enlrre muhammlnltrlmlzln lloym"Qf oldulu kıymetin yü1d<· 40 ını "<':l'\·liı 

etmemtlrı: üı.,.rt' UıaJe bedelinin yan.;;ına kadJr bor(! Vf'nnek rur<'ttylıo 1 ıl Yhk 

g-fut1r>rmf'ktrdir. (10621) • 

BAŞ, DİŞ afnlannı, ROMATİ2NA 

aııcılannı, Si!ll"İR rahatsızlıklarını 

DERRAL ceçlrlr. 

GRİP. m:zu; ve Soiuk AlrınJıtı:ııa 

kal'fl mıı...ır Uaclır. 

İcobında gimdc 1 - 3 kaşe alınır. 

Her ett.."ıhanede bulwıur. 

ıhhal Vekilollıılıı rabsalmı haizdir. 

ctmiyecck.. Ve bıze daima iyi 
afiyetler verecektir .. Bir gün 
gelecek kı ... O gün ben .. liıt, az
z5., esa!, Naile ve He.beli parça 
parca edeceı(m.. O günü sen 
göreceksin, e.v galıp oğullarının 
SEfihi..) 

Bütün vaadlcıinde (sadık) 
olan Resulü Ekremin bu cevap
namesindeki son sözler de, pek 
az bir zaman sonra tahakkuk 
etti. 

(Arkası var) 

AÇIK MUHABERE: 
OkuyucuLarımızdan ( Sami ) 

imzalı mektup sahibine: 
(Kasası Enbiya) muhtasar bir 

kitaptır. Halbuki sorduğunuz 

mesele hakkında, - başlıca ma -
he:ıı:erimiz olan - (İbnı · Hişam 
m:ıakıdi) nin (Siretürre&ül), 
(Mes'udi) nin (murevveculze -
heb), (Cemiyeti ilmiye) nin (Na
si)ıuttevarih), (Taberi), Ravza -
tulahbab) vesalr büyük Siyer 
kitaplarında sa·rahaten ksvıtlar 
vardır. - Z. Ş. 

htaııbuJ Asliye B~rinr Tıca rrt l\f lh• 

!<emesinden: 
Barhnh llekmeltçi Jlti f~ ı 11,ıt· 

tabamf olduğu S<Arı ... \.11 m riı un 
Bartmdan keresi.e yıikJiy ıı i,au· 
re cttrutkte ikf'n 19/JJ/IU.1~ı JJ:ııaı 

ciJnü !>abah s.ıat ye-dl hu(" •Jd· 
dtJc-rinde Boıc-3 adil ilt· 8a 1. hctnu 
arasındiikl Kö~e dert a('ı~ rı. ıl:ı 

tuhur ~df'n ydılıı. ka.ravt•l rır ı.1 an
dan kabaran Vt' ti leme tabir 0Jan:1n 
dalıalann te .. iriylc lutnu.:.ıt :ı n 1111· 

cer olan den~ kar.a.m: hakkın,;1 ıın· 

r:lm etUii raporun aJınınası • ı,.ıktlr 
motör kaplanı .ıu tala Dör.mM: b· 
nfmdan anuhal IJ4" talf'P rdllMİ'l ol· 
doğundan .-eml Vf' Ja ytikle a1iı.k:ıh 

\l'C kau.dan zararh herk.(lıln ·apılrU 

almak l~ln lı:ararla.şlınlan •/IJ91G 
ııazarleal rilnö saat u le mah~•mrdf 
hazır bu1unabılettkltti deıılı: tfca.
retl kanununun 1065 inci mı.dı:!e 1 
mucibince IJin olaDar. · c22s:::ı 

ZAYİ - Her ay Fransaya c-ti • 
dermekte oldntum ytız elli·H't l raıl:ın 
300 llrayı ıönderdfm. Alütthakı ı~ 

llranm (1430t) Q7ılı permi.,ini kay· 
bettlm. Yenlsinf aıa,•.aiımd:tn .-,.ld· 
sinin btik.mU yoktur. 

Oüıel San'aUar Akadt mi i( lnı 

tobtsl 15efi Prcfr .. ör 
Leopold-Levy 

• 

22 Birlnclkanı.ı l 
CUMA 

Bltrl 1358 llumı: ı 335 
12 !nd ay Gün: 8M 1. Kar.u 
ZUJtade U Kasım; (. 
Cıinct 7.22 Akşam: ıs., 

Öile lı.t2 1 aı..ı: ı; -~ 
lllndl U.32 iın<il: 

.::ı 
DWı İstanbu:da ba\:a kapalı ve ya

tıııiı g:eçmiş rllıcir aaat 18.50 de ,ı. 
maiden esmlye b:ı.thyarak .>anlyede 
10-14 melre bııla IU'tıııa feklindc o
Janık esml~tir. 

.Giiııüo en ~tlksek sdbunetl H,I 
ve en düşük 6,5 saıılla:ra lr.ay~rdll

JDlttlr. 


