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ihtilalin 23 üncü -senesi münasebetile 

Kal inin 
bir nutuk 
sOyledi 

lngilizve 
Yunan 

tayyareleri 

'r- Teblicler

YUNAN 
TEBLIÖJ 

Muzaffer ordumuza ve milli 

--------------------Arnavutlukta ba
zı askeri hedefleri 
bombaladılar 

ltalgan pilotları sapasağ
lamlnerek tagıoraler:n: Yu 
nanlılara teslim edigorlar 
w askerler de ilk fırsatta 
esir olugorlar ltalgan mat
buatı Yunan mukavemeli· 
ni alkışlagan lsoiçrelilere 

ateş püskürügor 

Atına, 7 (A.A.) - f ngıliz ve Yu
nan bomiıardıman tayyareleri Gon· 
ce de dahfl olmak üzere, Arnavutluk
ta askeri hedefleri ııtddctle bombar
dıman etmişlerdir. 

ltalyan ukerleri teslim olmak 
'çin hiçbir fırHtı kaçırmıyorlar 

Düşmandan 4 
top 9 havan topu 
ve 22 mitralyöz 
iğtinam ettik 

Atina, 7 (A.A.) - Yunan baş· 
kuınondaıılığının dün akşam neıı
rettiği 11 nunıaralı tebliği: 

Biittiıı <·cpheıle topçu nıuhare • 
besi olınaktudır. 

Eplr cephesinin sol cenah mtin· 
tl'hnsında kıtaatıınız hafifçe geri 
alınmıştır. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

diişmanın taiıaşşüUerini muvaf • 
fnkıyctle bombalamıştır. Tayya • 
ıelerimiz diişman topraklarında 
keşif uçuslan yapmıştır. Bütün 
tuyyarcleı-imiz fislerlne dönmüş· 
lerdir. 

Selanık, 7 CA.A.) - Reutcr ajan
swın Yunun ordusu nezdindekl mu

-------- hubiriııdcn: 

Düşman tayyareleri gündüzün 
memleket içinde şehirlerı, kasa
balnl'I ve köyleri bombardıman 
etııııştır. Ölü ve yaralı vardır. 
Askcı·i tesiııata hl~bir zarar ol • 
mamıştır. 

<:nı·hi Makedonya cephesinde 
kıtuntımız tarafından dün yapı· 
lnıı \'O 10 numaralı tebliğde brt
ılirileıı taarruz c><nasında düıı
ınnnılnn alınan ganimet 4 top, 
9 hn vnn topu ve 22 mitralylize 
halığ olmuştur. llihvercllerin Franaa 

ve ltalyadakl aon 
görllımelerl hangi 
harp aebepleri için 

yapılmııbr ? 
Yazan: 

E.ld Ordu Kumandaalaraada• 
Emeklf General 

AH Ihsan Sabi• 

Yunanlıların Gönceye karşı yap· 
mış oldukları muvaffakıyetli •.aarı·uz 
netİ<'l•sinde, l\fakedonyaya binden 
f:ızla İtalyan esiri gelmiştir. Yua
lılar, Scliinlğ-e nakledilmişlerdir. 

Yaralı bir Yunan zabiti, bana ba
zı ltalyan gı uplarının ilk fırsattan 
istifade t:dcı·ck teslim olduklarını ve 
Yunanlılal'llı yanına ·güler bir çeh
reyle gelerek Bella Grecia cGüzel 
Yunanistıın~ diye haykırdıklarını 
söyledi. 

( Dcmıııı ıalıife 8, ıriltun 5 de) 

İncilizler 
Afrikada 
Gallabati 
zapt ettiler 

ITALYAN 
TEBLIÖI 

Kalomas nehri 
kıtalarımız 
tarafından 
geçilmiıtir 

İtalyada bir mahal, 7 (AA.)
İtalyan orduları umumi karaı·ga
hının 163 numaralı teblfji: . 

· Kalumaıı nehri kıtaatımız tara
Berli11 üzerinde açan tından gcçllml,tir. Tayyareler! • 
/ngiliz tauyarelerl Span- miz, mitralyöz ateşi açmak ve 

:1. bombnrdıman etmek suretlle kn-
dau /abrikalarını tahrip ra kuvvetlerinin harekatına ı~ti-

vahdetimize güveniyoruz 
Cümlıuriget ordusunun, vazifesini lıakkile başa
racak bir ehligette bulunduğuna emin olabiliriz. 

f•met lnöaü 

• 

.::---:----

,,,. ·~· 
1 .7 

Milli Şefimizin büyük tarihi şadığımız sulhü ya~amakta olan
nutkundan, bugün de bu çok kıy- lara da ayni emniyeti tctmil e -
metli sözü iktibas ediyoıuz. Bu der ve sulhe yeniden tecavüz zih-etİiler, Alman tayyareleri ıa'k t;tnıt~ ve dü1Jmanm Florina 

mmtak~sınd:ı, Prespa gölil clm
Lontlra ilzerintle uçtular nnda \'C Yanya - Kalibakl yolu 
Monş sahilinde ıızun boyundaki tesisatına varmıot.ır. 

Tnyyaı·clcrimiz, bundan başkıı 
menzilli toplar gine fa· Volos ve Patra~ limar.Iarındaki 

1 söz başlıbaşına bir ibjdedir ve niyetini ta~ıyanlara da en kafi 'e 
tam manasile bir emniyet abide-\ en ciddi ihtarı teskil eder. 
sidir. ismet İnönü Kibi çok terefli Türk ordusunun baprıcı kud -

aligette bııluntlu tesisatı, Lad sa tayyare liınanı-
Kahhe, 7 ~A.A.) _ İngiliz hava ııı ve istasyonunu, :Methone ve 

kııvvetlerinlıı dünkü çnrşanıba ak • Alısoloııoghidc aı<keri hcdeflcd 
1 şnnıı neşı·ediİt'll tchliğinclc, ilk defa bomba l'flınınn clınişlE.'rdir. BU tün 

tnyyarE.'lcrimız üslerine dönmüş • cılıırnk, Napolideki askeri hedeflerin, lerılir. Bir düşman tayyaresi dti· 
Orlıışark hava kuvvetleri tayyaıele-
rı tarafından boınbardınınıı edildiği şurülnıliştfir. Diğer bir düşman 

tayyaresinin daha düşürulmüş olzikredilnıektcdir. Ru keyfiyet, Akde- m:ısı muhtemeldir. 
(Devamı sahife 8, Biitım 6 da) ~~::,;..::.;,:,;,;,;,;;ıİıİİıİİıİıİİİııİııİİııl ____ ...,. 

/ngiltere bu yıl tütünümüzün güzde 7 5 ini 
satın almıya karar verdi 

Ticaret Vekaleti tarafından Hin -
distana gönderilmiş olan standardi • 
zasyon mfidür muavini Turhan, ali
kadarlara gönderdiği bir haberde 2 
milyon çuval aatın almıı oldujııııu 
blldirmlttfr. 

Bu bautalli mukaytle i•• edil· 

nıiv ve çuvalların bir ay içinde Bas
raya teslim edilmesi şart konulmuş
tur. Böl lelikle bir ay sonra mcmll' -
ketinılzde artık çuval buhranı ve ih
tikirı diye bir ıey kalmıyacalrtır. 

E.velce ~lmiı o.lan 1 milyon "cu -
(Dev•MI •hW. '- ...... 1 ~ 

ve büyük bir askerin bu sözü söy- / retine, yüksek ehliyetine, vazife
lemcsinde apayrı bir kıymet var- perverliğine her Türk emindır ve 

dır. Çi.ınkü bu sözün, onun tara· ı bütün dünya, hu emniyetin mi -
fından söylenmİJ olması, yalnız nasını çok iyi bilir. Bu emniy,.t, 
Türk milletine emniyet ve itmi • I her Türk için en büyük bahtiyar
nan vermekle kalmaz, bizim ya- lıktır. 

1 Bakışlar J 

Humanizmayı çok yanhş anltyoruzl 
Peyami SAFA 

ikide bir gazete sayfalarında 
beliren çıplak ve sakar bir te
lakkiye göre, Humanizma, ilk 
aafhacında, klasik metinleri oku 
yabilmek için latince ve Yu -
nanca, hatta yalnız !itince öğ
renmekten ibaret bir lisan da· 
vasıdır. Tanzimat neden yarım, 
neden sathi, neden rate kal -
mış) Latince öğretmemiş de 
ondan 1 Meşrutiyet neden meş
rutiyete benzememiş) Latince 
öğretmemiş de ondan 1 Bosna -
Herseği neden vermiıiz~ Bal
kan harbinde neden yenilmi -
ıiz? Bizde İlim adamı ne • 
den yetiımiyor';I Maarif ne -
den topallıyor? Edebiyat ne -
den duraklaımıı> Bütün ııö • 
rünüılere rağmen, hali sko • 
lastiği neden atamamışız) 
Hatti Galata kulesinin dibinde 
Pirlepeli Hasan, Uz Hüseyini 
neden vurmuıf? Geçen geceki 
fırtına Horhordaki tahtaperde
yi neden yıkmış) Hepsinin, 
hepsinin baş sebebi latince bil
memek. 

Aman yanlış anlaıılmasın, 
bir kitabımdan ve bir yığın 
makalemden de besbellidir: Ben 
Akdeniz kütürünün ezeli hay
ranı ve taraftarıyım: hatta la -
tince ve yunanca ıııtılahlann 
müdafiiyim; fakat klasik me -
tin1eri latince ve yunanca öğ -
renmek için ezmerliyen, bu iki 
lisanı insan bilgisinin alfası ve 
omegası telakki eden, Huma -
nizmayJ bir filoloji allameliği 
şeklinde benimsiyen on altıncı 
asır humanistlerinin kanaatleri
ne, dört buçuk asırdanberi, 
Avrupada ve Amerikada pek 
fena gözle baktıklarını da bi -
tiyorum. Bu takat anlaYJfU\ 
doimaaile ölmeai bir oldu: llls 
hc:.e . • 

iıiiıiiiiliiiiiii 

con, dört yüz sene evvel, pe
şinden meşhur Locke v ... daha 
niceleri, bu kelime fodulluğunu 
tepelediler. Vaktile Avrupa ve 
Amerika mekteplerindt' latin
ceye ve yunancaya verilen e -
hemmiyet, yalnız bu lisanlaıın 
Humanizma davasile alakası 
yüzünden değildi; garp lisanla 
rmın çoğu ya latince nzmunı 
veya litince.) e ve yunancaya 
pek çok şey borçlu olduklcm 
için de, garp mekteplerinde, 
bu iki lisana gittikçe ualan bir 
ehemmiyet verildi. Türki) ede 
Humani7.ma davası, ne Türk 
tarihinin safhası, ne de Türk li
sanının bünyesi bakımından bir 
lfıtince davası olam'lz. Huma
nizmanın filoloji karısı beş a
sır evvel açılını§ ve bütün ha -
zinelerini dışan döktükten son
ra da kapanmıştır. Şimdi biz, 
o kapının önünde, beş asır son
ra li.tince dualar ukuyan Lır 
Humanizma dilencisi olamayız. 
Çok geçi Ama ne kadar geç~ 
Seyircileri kahkahadıın çatla -
tacak kadar! 

Bunu~ böyle olduğunu, Hu
manizmanın tarihi ve tarifi üs
tünde korkunç muğalatalar ya
pıldığını gördüğümüz ~u gün -
lerde, bütün safhalaıile İspat 
zorunda olduğumuzu hissedi • 
)Oruz. Bir veya birkaç makale 
halinde bu bahse ayrıca gele -
ceğiz. Şimdilik davanın esasın: 
hulasa edelim: Humaniunanın 
anahtan )itince değil, bizim i
ı,;in hala yeni, fakat dünya için 
çoktan cskimiye ba~lamıı bir 
çağın idrakine imkan verCI\ 
bambaflta bir kafanın teşekkü
lüdür. İte l&tinceden Laşlamalı. 
bu kafanın ber19yden evvel 
rl!ddettiii üolA.tije ~lf'P 

..: 
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Arkadaşımız Erzurumda; 10 ..................... , ............................................. . 
• A mun tıcarı zur 

• • 
ayatı ve yer ısı 

Erzıırumlu hanedandan adamdır, ufak esnaf 
işlerile pek alakadar olmaz, sahil halkı 
onun ha durgunluğundan istifade etnzi~ 
ve bir çok işleri eline geçirmiştir. 

- Sizi Pasın ovasına gi)türelım ..• 
- NP var orada'/ dedim. 
- Hem meşhur Deveboynunu ge • 

ç r, hem de .. 
Hem de! 

- ... Cennetten kopmuş parçaları 
ıındıran C:J iz yaylalarımızı tanır vo 
boylecc İstnnbuldn iştahla yediğiniz 
pırzeılnları. kebapları veren koyunla
rın. kuzulnrın renk renk koncalar, 
mis glbı otlarla nasıl beslendiğini 
g~lerınızle gorürdünilz ... 

Erzurumlu, lstanbuln et vermekle 
ôvunebilır. 

Evet, her sene Erzurum yolların
dan Karndenız kıyılarına doğru n -
kan ) uz bin koyunluk süruler, bani 
bir şeye kızıp ta chnyır, İstanbula 
gıtmiyeeeğız.> diyivel'SCler balimlı 
nıce olur bilmem ... 

Hatırlarsınız: Bazan kış fazla o -
lur. kar yolları kapar, yahut deniz 
daglarn çıkar dn koyun gclmcz... O 
zaman zavallı İstanbul gözlerini bu 
yollarn diker ve melUl mclill bek· 
ler .. . 

Ve Erzurumlu buna gliler: 
- Bırak ta bir kaç gün kıymnsız 

kalsın İstanbul ... der. 
Boyle dlişllnen birine: 

• Yazan: 
KaA-u:lıı#Üt_ 

iki çocuk 
hırsız 

yakalandı 
Son günlerde şehrin muhtelif 

yerlerinde çocuk hırsızl:ır türemiş
tir. Hemen hergün bunlardan bir
kaç tanesi yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmektedir. 

Dün de ltzun zamand:ınberi a
ranan on b~ yaşında Samsunlu 
Dursun adındn bir çocuk hırsız 1 
yakalanmıthr. Dursunun faaliyet 
ı!lahası Şirketi Hayriye vapurları
dır Buralara yolcu ~!bi girerek. 
v;.purların büfelerinden bardak, 
tabak veya dalgın yolcuların yan· 
!arına bıraktıklnrı paketleri çal • 
maktadır. 

Dursun, birinci Sulhceza mah
kemesi tarafından, yaşının küçük
lüğünden dolayı gizli olarak mu· 
hakeme edilmiş ve 2 ay hapis ce
zasına mahkum ve hemen tevkif 
edilmiştir. 1 

Bundnn başka yine 1 4 yaşında 
bir hıuız daha yakalanmıştır. 

Adı Mehmet olan bu çocuk da 
Tahta kalede bir handa beraber 
yattığı arkadaşı Ahmedin beş li
rası ile bir kat elbisesini çalmış, 
kaçmıştır. 

Bu çocuk hırsız da birinci Sulh
ceza mahkemeııi tarafından tevkif 
olunmuştur. 

~--Şikayetler--------' f Bankalar ve 
ihtikirın bu kadarına Londra 
yutulma_z ~~·~ derler çekleri Daima autb, 

yarın harp! 

Üç kahve ve 
lira beş 

üç limonata tam 
kuruşa içilir mi ? 

on ka1' 
Sehrimizdcki ecnebi bankaları, isliım edebiyatının ana d. 

Londra iizerinden ç_ekilen ç~~le~~ 
1 
naklarında karşılaı~mız >;dır: 

kabul etmemektcdıdcr. Çunku • maz ve ölmez bir dustur "' ~ r9 

istıınbul Belediyesi bütün l'&z bankalar bu çekler; tahsil İçin 4-5 Hiç ölmiyecckmiı ıibi dııroİj 
eğlence yerlerinin tarifelerin! t , 

4
.., :3'3 ay beklemek mecburiyetinde kal- için çalışmak ve yann ölecekfll 

tanzim ve halkın soyuhnamasını ._..
0 
... ·.....,.~~-"-----............ """!: maktadırlar. Yalnız tclııraf hava- gibi ahiret için çallflllak.. ti 

temin için uğraştı. Bunda kısmen 1 · k b l d'I kt d' d ·•-be e eorı a u e ı me e •r. Her hayalın mukad er •~·~ ··• 
muvaffak olundul:'U nıuhakkak· ---------- Memleketimizde okuynn kom· ' o··ıu-m oldu'7u ç'ın bu akıbeti diJt

11
,. 

tır. Pakat, kış mevsiminde gece ~ .A ? 1 k l 1 b · b 1 g ı k ,.. .. 
eğlencelerinin yegane inhisar nıın 'Uı{/u.;'- .ı ıu mcm e et erin ta e esı u yo • nerek dünyadan yüz çevirme 1 • 
takaları deınek olan barlıır MU pt;,,c,uo/; .J dan istif~de edeceklerdir. bir ·ne ı.ğanarak ölümü kat~ı • 
boğuntu yeri olmakta şiddetle de .1 Samsundaki hububat birliği ma1'

1 
içins beklemek gıkkııu ilt~ 

vara cdiyoı'o t!IA I lağvedildi edenler kendilerine dünya ~~ 
Mesela şahsı bi%ce nrnlfim olan Samsunda~i .~ub~~at v.e ~a~lı tını har~ etmış olurlar. Hal~e. 

bir kariimizin gönderdiği ve kli- tVoh~mf ı1a~. _bbırlıgdı lagvedılmıhşt~r. bu dünya hayatı, yaşanınıY• "her 
şe~ıni gördüğünüz ou hesap pus- azı c erını un an tonra şe rı • •er bı"r ıt.eydir Ve bu hayalıf1 t 
lasına bakınız: 3 kahve 460 ku· · d k" b. l"k ·· l · • ... · fL-kırt 
ruk, 3 limonata . .(50 kuruş, su vı mız e 1 

0.~ .:f;0~~e ;tır. merhalesinden bir mu"a ~": diir• 
garson yüzdesıle yekun: ıoo~ .. .. ~ J. ac:at " . ınhikası yaratmak m~ın~~ ~· 
kuruş! Taksimin :malum bir bn· Dun muhım hır kısmı dovıile ölmiyeeekmi§ gibi dünya içJO ~ı . 
rmda alınan bu para bizi de acı ~Jmak .Üzere şehrimizden 100 bin lışmanın man Si budur. ).'arın ;;ıı 
acı düşündürdü. Belediye nlzıım· lıralık ıhracat olmuştur. cekmiş gibi ahiret için çalı~ b· 
larına göre, maruf artistler ca Muhtelif memleketlere kumda: 1 ise, dünya hayatının mcsa~nı t'et• 
lıştıran, varyete röstercn clfiks> f d ~ t 1 b ı k k l le 
eğlence yerlerinde kahve 60 ku - ı n:. ın ! . ~z u a ı • ·uşyemı liki vazife ve ahliıki iden ı edef• 
ruştu. Tiirkiycde tnm bir kilosu goBnclfrıl~ıtştırd. k.. .. ld' 1 vic etmek manasını ifa.decr(e1'e 
160 kuruş olan kahvenin bir tek ~. garıs an .an omur ge 1 Dünya hayatını bu ahlaki ç bJO. 
fincanının 150 kuruşa satılnbil Dun B~lg~.rı.~t:ındırn . 250 t~n içinde ya'" mak, dünya h~tiı1>'· 
meslnı ne ile tevil ve nasıl izah mangal komuru gelmıştır. Yenı - dan yana hiçbir suiistim11l ıh ,e 
edebilirsiniz! d~n m~him part~er .. beklenmekte· llnden korkmıyarak yo.şa~'"ıırıl~ 
Eğer barların mutlaka pahalı lıte VEFiler makbuz dır. Pıyasada konıur bollanmıt - her hesabı tertemiz bir vıcd 

zevk ve isrnf yeı-ı olması kap tır. Fakat kömürcüler en adı kö- karşılamak demektir. 
ettiği kannatı varE.a, bari bunu lanle. h:ılkımızın kazanç eviye- mürleri bile komisyonun koydugu-

k k t h t l k·ı sile, nihayet yapıldığı mataın ha· " ha ·ı ·a en p:ı a ı c ı ere bırakıp azami fiyııt olan 6,5 kuruc.tan ti - .v. ... ~ ~ 
b. k hv bi kiki fiyatıle hazin şekilde alay e- ,.. 

ta ır acı a Ye r otel kırası şag-ı sntmamaktadırlar. B ·· ı ·· d ·ıh - " almak gıbi dunyanın hıçblr ye _ den bir nevı zulüm oluyor. u guze soz en ı a.-· jel. 

İzmlrde ıı ker ailele- rinde gorulmıyen gurlp ve kötü Beicdıyemızln buna, bu gün G onu, bugünkü siye.si d~wıe\'İ'· 
bir cbac:t a imkin vcrmemclıyız. kadar müsaade etmiş olması dn cbzede bir cinayet bı uyan bir düstur balıne ç 

ı rlne y rdım · k .. b b Beledi • ı d. · 

1 

Çun U U ac. ye nıznm· hı, şaşılacak bir şeydir. iŞ en 1 mek mümkündür: ~I 

lzmir, (Tasviri Efkar) - As- ------·------------------------...:: fzmit, (Hllsusi Muhabirimizden)- Suh, hiç bozulmıyacakııt1~ırıelıı 
ker ailelerine esaslı yardım ynpı· E e s d Gehzede evvelki gun çok feci bir el- sulh çı.Jı,mnlannn devam. e. b,rP 
!labilmeııi için Belediyede (asker mnıget an ıg""ı nn.rct işlenmı~ ve genç biı· adam slve yarın harp olacakmış gıb• 
aılelerine yardım bürosu) teşkil ~·ın.~en hıçakla vurularak öldürül- için hazırlanmak! t"'oİ 
olunmuş ve derhnl faaliyete geçi- nıu~tur. _ Sulh hiç bozulmıye.cakttllf ı: • 

I• aı.!l;ı R,ııvle olıııuştuı· ·. ' J11 olltl 
rilmiştir. -------- J lh 1 1 dcvıı """ ı.11• • Gebzede aşrı Rızanın oT.lu 20 Y -ı su ça ışma arına ıı.,.,.. 

Yardıma muhtaç asker ailele· Ik • ı • • • d " ı> nş · • h ' sıJIP 

- İyi ama, demiştim, bunun za. 
rannı yine siz çekmez mısinız.? Mal 
clınizde kalınca, para nereden gellr? 

ramiye eri gl 1 ag\J t lnrıııda Yusuf, 17 yaşlarında Refet, nın manası, er ınsaru.. n: 1ii~eıı 
ri, dog~ rudan doC.ru'-'8 bu büro z ı mamışsa l\l 1 t ıne tJ 1 u 1 a atynlı cskıcl l\hntafa ismindeki ya ımn; namına, uzer • •-l Jı~ 

cFzurum Mıntaka TicaT'ct şefliğine müracaatla nüfus miktar- ttcıhı lar nşçı dükkiinına girerek kn- vazifeyi ayni istekle, hattn.~ .. ffÇ•ı 
Mücliirii Yacuf Arpaçay larını ve vaziyetlerini bildirmekte memurların l•Sl•mıerl•D• 1-ıa" O etSsfi faları tutsiılcmiye koyulm~ışlardır. şevkle yL>pmam demektır. sıılh 

ve ona göre, alakadar Be - Kudehler kalkıp indikçe ış çığırııı- çiftçi, her mesleğe mensu~~· 1'1-. 
ler gider. Bu snatler ise yabancılar lediye mıntakasınca vaziyeteri dan çıkmış ve araya bir kadın ışi hayatının kend'ıs·ıne yükledığl ı.11 
içindir! Ona baknn yabancı günduz hk <1 inci sahifeden devam) 1 ikramiye dagı·· tan bankalarımızın d ı b şJ ka b ,.,. ta ik edildikten sonra yardım f e tnrışınca sar o ar . vgnyn aş- 'f 1 • b '.h • tJ baPrr. et 

Bu, Erzurumlunun umurundııydı 
ısankı. Alaylı alaylı güldü: 

- Ellerlmi:ı: armut mu devşlrl
}'Oı ? ••• Bastır basar, pastırma, ııu • 

ise yemek znmanıdır, gece i~e uyku yapılmaktadır. murlara ilan etmesi lazımdır. Ak- Müdürlerinin sözleri... lıımışlnrdır. Bu arada eskici l\1usta- zı e erı 1! z· nıye e 
3 

biıt11 
vaktidir, der. Yini ya yer tçer, ya si takdirde (ikramiyenin gizli da- Diğer tınaftan. yeniden temas fa bıçağını çekerek aşçı Rızanın oğ- me"?leketın sulh hayatın • 

cak, kavurma yaparız. 
- Onu da lstanbula aatacak ol· 

yatar uyur •.• Anhynbıldin ml şimdi? Yeni kanuna göre, avukat. tüc- ğıtılmamış) olduğunu iddia etmi- ettiğimiz Emniyet Sandığı memur- hı Yusufıı hücum etmiş, mektep ta- etmı~ olur. jtıı1'. 
- Ve siz? . car, doktor, memur ve mnl, mülk ye imkan yoktur. larından bazıları ikrami:re alan _ lcbesı olun Refet de buna yardımda Fakat vazife bu kadarhı ~ ..;ş.fı 

duktan sonra! 
- Ne münasebet!.. Anadoludn 

l üz tane mi Pmıin vnr? Etimizi bc

- •·• nız de ... dcnıış: bır lahza sahiplerinden, Belediyenin takdir 1 k' ı ld b bulunmuş, her lkısl zavallı genci 8 yor. Ortada harp tchlilı;e5! ..,.,r. 
durmuş, aonra koluma gırerek uzun tt·-· ·ı: .. . d I ikramiye vermekteki esas mak- ar~n. ım er 0 uğunu ilrnedik - ~·erındcn bıçak! 1 k r · 1.,. el 
uzun ~·üzüme bnkmı• ve son sôzunü e ıgı mı tar U7.erın e.n to.p anan sadı ortadan kaldıran bu cekilcle- lerını ısrar.la söylemişlerdir. ~ k'ld ·ı ı·· a .!al rndıiyara ecı tecavüze uğramak teh ıı-.e lı'tP 

ğenmi)'cn beri gelsin! 
" " P 1 d h 1 k 1 1 d y B 11 Ş<' 1 e 0 c urmuş er r. B k if d arıf1 ~ 

ağır bir ciddıyct burumilş; ~ara ar er n as er aı e erme a- ki (veriş) İn manasını anlıyama- d I u v~zı~et karşısında dediko- Katiller tevkif edilmişlerdir Bu una ar§ı vaz e e, y 1 ı:ııtl' 
- Siz, demlştı, bizim ne biçim iş gıtılmaktadır. Evvelce Belediye, d' k' d·- .. u arın onune geçmek için Em . cıııuyet Gebze ınuhltinıle büyük te- olacakmıf gibi harbe hıı:ıt~ tı der· Erzurumlu; ne denıenlz diyıniz 

Paslnl ve onun etrafındaki buz gibi 
şarıl şnrıl akan, her tarafı çiçek 
kaplı, lıiı ihil"inden gtızel, biribırınden 
ııen, bırlbirinden bereketli yaylnlnrl

adamı oldnL'llmuzu gidıniz ele, Tica - asker ailelerine az yardım yapabi- dığımız için ır 1
' ıger muessese· t S d - M m· essQr husule getirmiştir. ve bu vazifenin ilk davelı?~,11ıife ret .!\lildürlimüz Yusuf At·nnçaydan fiyordu. Bu defn ycnı· '-anun mu· !erimizde bu gibi ahvalde nasıl ye - an dıg~ ü.dürl~ğünün yapa- h 1 . b ek . B' 'ne• ~ bİl' 

,. .. il; k ca"ı en ogru ış. ıkramiye 1 Spor mu··sabakaları a ıca et etm tır. ırı •. l.•f 
d. 1 · · o - ı k nu• ·b· ı d bir }'ol takip edildi<.ini ög-renme ı 1 . • 8 an • ı ıır !le ın eyınız. nun aı.rzı~H an o .. a -1 cı ınce yapı an yar ırn. c.:skisine . d'k Ald _ 0 l memur arın ısımlerini ilan etmek· t 1 • dild" sulhün idamesine, iknıcıs rıııı' 

le ovilnur, övünür ... 
ı::ak rakamları iyice olçııp blçtıkt~nı nisbetle çok f zladır. ıste ı . ıgımız cevap arı ya - tir, kanaatindeyiz.. e ur e ı kazanılmasına yarar ve iki b•>"' 
sonra da !Otfen banıı bir telc!on edıp Belediyenin takd' u·-· zıyoruz: /l(<lcn Tcı-b!yesi lstanbııl Bolgcsi biribirine katı~arak vatanın 
fıkrinizi ı;!iyleyıniz... 1 . .. ır e ıgı para- · Emniyet Sand•.;c111dan aldıg"ım•• 11 ' L - d • 

Ve Eı-zurumlu bu eiir yuvası oldu
ğu kndnr ııervet membaı da olan Pa
ainlerınin ırln hnyaline derin bir 
mcftunly!!tle dalmış dalmış ta, acaba 
ond:ın mı. bir çok alıııvcı iş kaynak
larını • ke:ıdl t.ibinle. yalı uşakla· 

Milli mücadelenin en müşkül gün- yı vermıyen mukellefler hakkında Sümerbank lstanbul şubesi Mü- "' .... aş,.·aıı ıgın an: ve iı.tikbalini korur. 
!erinde canin başla nasıl çalıştığını tahsili emval kanunu tatbik edile- dürü Mücip diror ki: mektubu ulwğıya dcrccdi11oruz: Ebedi Şef Atatürkün ölümünün fi.~·• Al 

. k . T' I ~ı ht ikinci yılı dolayısile 10 ikincitcşrin . .. , • ·bı· dUllr, 
"""'lerlmlc görerek pek yakından bil-ıce tır. üccar ar, Üç aınıf üzerin· c- Fnzla çalıs,an memurlara n u erem gazetenizin 7/11/940 o .., •. _ Uı hl' h 94 pazar günil resmi ve husus'i bü- Hıç olmıyecekmıf gı ... {'. 
dlğlm &7.olz dostum Yuaufu :uzun boy- den 1 O, 15, 20 lira mükellefiyete verilen ikramiyeler cizli olamaz. n 1 :ıs asınilda. ahiren memurin- tün spor müsııbnkalarıle futbol lig için ,.•lı"-mak, sulh bayııtıı,,.·,,.ııııt 
lu dinledikten sonra iae. telefonu ac· tabi tutull'l'..aktıı.dırlnr. Bı"lıı~kı"s olen~ı olması lazımdır. rımız.u vzı cd tm ikramiye lle alii- l l hl d idi~· t bll"" ı ,,.... " ··ı cf:.I' .,., 
tım ve Erzurumlu aşınayn sadece: İ 1 d b" d Çünkü ikramiveden maksat:··me· kadar bir mülakat neşrolunmuştur. ı:;::. arının c r e ı gı c ıs o u- lıpnalannı, ve yann oke biİ~ 

_Pes! .. dcdım. zm r e ır a amıa ~ Bu neşriyat, gerek cereyanı hlile -::::::--.:::::: gibi ahiret için çalışına! teJV 
murları fazla çalışmıya teşviktir. gerekı;e mülakatı yapan muhbire .. dava için yapılacak hıırbJJ1der• 

Kadıköyün imarı fÜpheli ölümü ikramiye alan memurları bilakis soylenen şeylere uygun olmadığın • Küçük Haberler edeceği ista'kbali de rezn%c 
11

; 

rın:ı kııptırımş? .. 
Sorardım: 
- Şu oteU işleten kim T 

başhyor fzmir (Tasviri Efkar) _ 4- açıkça bildirmelidir ki, almıyan· dan kc)·fıyetı tnvzlh ediyoruz. Ayni Bu da, islim edebiyatın' .. diİf 
f 1 d h 1 i ·· sütunlarda ne•rini dileriz·. ~.-ı, re paşa mevkiinde 466 ıncı so- ar veya a a az a an ar, mues • ,, kaynaklarında karııla§tıg'•"·bir lı'' 

- 'frab~onlu ..• 
- Ya şu lokantayı? 
- Surmeneli... Kadıköyliilcr, Belediyeye mü· 
- Yn pllııtahaneyiT rcıcaat ederek imar hareketlerinin 
- Hemşınli... başında evvela kanalizasyon me-
- Ya şu hakknl? 

selesinin hallini ve bir an evvel - Hopıılı ... 
- Ya şu tilccarT bu işin bitirilmesini utem~lerdir. 
- Pulathaneli... Bu hususta Belediye tetkikatta 
- Peki ama .•. Erzurumlu nerede? bulunmuş ve Kadıköylülere, di • 
Gulerler ve dcrlerdı: !eklerinin şimdilik is' af edilemiye
- Ko yalı uşakları da çlmlensin- ceğini. çünkü kana1izasyonun pek 

lcr ... Bırak ta, onlar da sebeplensin- 1 b ld 
ler... Erzurumlu, gözü ne kadar çok paraya mal o ocağını i ir-
pekse, o kndnr da tok, yüzde yüz ha- miştir. 

ed ki 'dl Bunun irin "'imdilik yalnız Ka-n an şı r... ,.... ... 
Ve anlntırlnrdı: dıköyün imar hareketlerine baı· 
- Erzurum; Kara ve lidır hava- !anacak ve kanalizasyon da ceste 

Usl de dahil olmak üzere dışarı pi- ,.,.ste yapılacaktır. 
yasaya yılda 8 milyon kilodan fazın !zmirde kömür fiyatına 
yağ, bir milyon kflo kndar ptrlnç, 
iki milyon kiloyn ynkın yün, bir bu- zam yapıldı 
çuk milyon kilo pamuk ıatar. SıJrır, lzmir (Tasviri Efkar) - Son 
koyun, ıırpa, deri vesaire de caba. günlerde kömür fiyatına hiçbir 
Siz, işte lıuna bakınız... Üst tarafı 
Jiift.ır. Otelcilıkmiş, pastacıhkmış, sebep ve bahane yokken bir ku-
euymuş, buymuş nemize gerek! .. Bi- ruş zam yapılmıştır. 
ı.e toptan iş, toptan gfiç, toptıın kiir Memlekette stok kömür çok -
lazım... tur ve mütemadiyen de gelmek-

Ve böyle ııö)llycn bir Eı-zurumlu, tedir. Bunun için, yapılan zam, 
folda durmuş, nedense bir türlü iş- sebepsizdir. Deniz yolile Karataş 
letllemcını~ koca koca dirckl1 saat· kömür iskelesine yeniden 2 - 3 
1 rdeD binnı ıtö tererck lıan sor - bin kantnrdan fazla odun kömürü 
uştu: 
_ Bu ııaatler niçin böyle tam 12 gelmiştir. Keyfiyet vilayetçe tnh-

de durup durur, bilir misin? kik edilmektedir. ihtikar yaptığı 
_ Bır tesadUf... tesbit edilecek esnaf ve tacirler 

Hayır... Onun manası vordır. şiddetli cezalara çarptırılacaklar -
Bizim asıl saatlerluılz vızır vızıı· iş- dır. 

kakta 8 numaralı evde oturan seselerine daha faydalı olmıya 8659 .N'o. h taadül kanununun 13 Univeraltede turun, yanılmaz ve ölrneı ı-"', 
l . 1 s· . d' k d üncü maddesinin c fıkra~•. !evknlıl· V' Ahmet oölu 40 yasında Amele Alı' aayret e sın er. ız tım ıye a ar L:'k f if d • ld g~un\I 

.. • b k'ld h k k de faaliyet ve gayretleri görlilen me- + INKJL •p DERSLERi - Ö. .ı. a ın .. a esı o u 
füerine düc:tüg-ü bir çakı 1·1e a<>ır u fe 1 e are et etti .> ı il ru ett or ~ • mur arıı, k'mettil knydlle mukayyet nümüzdeki pnıartesi ııününden iti • :ı ırıy ' .,1p 
surette yaralanmıştır. Yaralı Ali Ziraat Bankası lstanbul §ubesi olmaksızın ayrıca bir aylık tutnrıııa baren verilmiye başlanacaktır. SOHA :}.?'>'-/ 
kaldırıldığ ıhastahanede çok faz- Müdürü Mehmet Ali de ıöyle di- kndar ıdare tı1eelisi kararlle fevku- ~ 
la kan zayi ettiğinden ölmüştür. yor: liıde ikrnmiye verllebilcceğ'ini fııııir Müteferrik 1 
ölüm hidiıeai etrafında Müddei- c- ikramiye alan memurlan olnp dağıtılmış olan ikramiyclar bu 

·ı·k hı.ikme istinat eylemiştir. Bı'nnena. + EMiNÖNÜ HALKEVl.VDE AÇlK MUHABERE. 
umumı ı çe tahkikat icra l.dı'l- dig-erlerinden oı'zlemek doaru de- ı h f k ı· I · • .. ey , ev a ııde gayreti görlilen me. SERG - Bugün saat 3 de Emin5- Gıııttf' 

Maltepe: Bauan Safiv~: . def' 
nin sayfa vaziyeti ınakaleniı' 

mektedir. ğildir. Bu ,ekilde hareket etmek murlnr, objektif esaslar dairesinde nn Halkevinde, Yo:.gad Lisesi birln-
Kencll otomobili albada maksada muvafık değildir. evvelii sandık ıdaresince tesblt olun- ci devre talebelerinin hazırladıkları 

ezilen fOf6r Gizli ikramiye tevziini eskiden muş ve idare meclisinin tııs,•ibinden eserlerden mürekkep bir resim ser-
bazı ecnebi müesseseleri yaparlar- ~onra ~ereken tevziat yapılmıştır. gw nçılacnktır. Bu talebe sergisi on lmkin bırakmamaktadır. ~ 

Ba'JJ ılf. Koçak: Bu htJS'\ııt· 
yazı tarzının bir mahsuru r::, · f' • 2~46 numaralı tnks1 ~ahlbl şoför dı. Hatta bu müesses~ler, memur- Bir muesscscde bütiln nıcmurların g1ln müddetle açık bulunacak ve her 

Ne~ım, dfin gece saat bırde Meşru- I d'k . .1 b. fcvkalüde hi2ımet görmeiel"ine iııti _ gfin snat 10 dan 19 a kadar ziyaret 
tJyet addesınclen geçerken bozulan 1 ~b~nt ~edr ı · le~ıl mlaaşl~rı bı e ı- zar edilemfy<'Ceğinden bittabi ikra - edilebilecektir. 
otomobilinin altma girerek onu ta. rı ır erın en gız er erdı. mıye, umumi bir mahiy t almamış_ + ÇAlılALTI TUZLASI - İz • 
mire uğraşırken nrkndan gelen tnm Fakat bunlnr hususi müesaese· tır. Ancnk; şükrana layıktır ki mc- nıirdcki Camaltı tuzlasının bu sene
vay arabasının çarpınııaile otomobil !erdi. Bizim gibi resmi ve yarı murlnrımızın yarıdan fazlası buna ki faaliyet devresi tamamlanmıştır. 

+ Maçka - AhmDt M~~tıf 
ltfiyetlcrlnizlc aliikadnr ına tJc' ~ 
dikkat nazarlarını çektik. ?Je ~ 
mezse hfıdiseyi ıütunlarıınızıl it d ""rükl r. ki ll"akat k""" l ı Tuıladnn bu mevsı'm 150 bı'n ton tu". n ın a su · ene surü ene yaralıın- resmi miieıse elerin "izli ikrami· " ...... nmış arc ır. " 

m t K b k ' ki i k. · .. İk ı · ıst.ilısal edilmiştir. ış ır. n urga ·emı er unıılen ye tevzi etmesi doğru olamaz.> . ram yenın gizli dağıtılmış oldu. 
kırılan zavallı ııoför hastaneye kal- l B k i b I M' d .... d gu doğru değildir. lkrııınlye ibdasm- + ISTANBUf,DAKi MEllUSLA-

CP.ğiz. ~ f" 
+ lllııallitn lik tstl11ert ea dtriııl" 

gut: Mufassal adrC'slnizl gı>n dırılmıştır. § ·~.-a~.1 stan u u uru e dan esas maksat, memurları mesai_ IU DA l1 ET - Eminömi Hal!ceııin • 
şunları aoyluyor: ll'r1nde teşvik ve teş..-i etmektir. Bi- den: Ebedi Şefimiz AtntilrkQn ölfi-

Limanda bir kaza 
Dün sabnb limanımızda blr deni% 

kazası olmustur. 
Saat 8 de Rıdvan kaptan Jdare • 

sindeki Demlrhisar mot&rü sisten ö
nfinil görememiş ve Çubukla gaz de
polan önündeki iskelede lıa •lı bulu
nan Mud:ınya lımanına nit Mehmet 
kaptanın fdaresindckı motöre çarp -
mış ve batırmıştır. Motördekl tayfa. 
lnr kurtarılmıştır. Kauı hakkında 
tnhkıkat )'apılmnktadır. 

c- ikramiye alan memurlar. ııaeıınleyh; ikramiye lcvziatınıln tat- münUn ikinci yıldönümüne tesadüf ==========:;::::::~ 1111
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lık ~-herhangi bir düşünce ile gizlene- ı edilen usulün maaş dağılmasın- eden 10 ikincitcşrin 940 pııtnr günQ ~""""'"'"""'""""""""'"""" h' 
mcz. Böyle ş<:y olamaz. Ancak, dnn farklı olması tabiidir. tkrnmıyc- aat tam dokuzu be~ geçe Evimizin i V • le ·n şer 1 J 

l lrr m"'nıırl"r d vet dil k t ı C"ğnlo"lund"kı' --•oııunda y0 pılacak .i 8CIZ0 rl _.4'ff" memur ar ikramiye olanı ve al _ · ~ " 11 e nıe · sure ı e .. ~ .. ....., •· '" ,,,,_. .. _ 
bir heyet huzurunda kendılerine \'C- ihtifali teşriflerini İstnnbulda bulu- ~""""'"'"""""'m111111uııı1t'"" ,f(( 

mıyanı bilmelidir ki. maksat ha- rılml" \'e bu nıu-ka" fata lıı"yık kılnn ht M b 1 ızdıın 1 • O ,, nan mu crem e us arım r - Biz.•, •mniyetinıı~e, ,,~ 
sıl olsun ve nlamıyan memurlar mesaileri tebarüz cttiı1Jmiştir. Sala- ca ederiz. f f tıfl 1' 
da ikramiye almıya gayret etsin- hiyettar ağızlardan vaki olacak böy. + DOCUM - Muharrir arka - niyetle müterodi ~ tec#' 
ler ve dolayısile müesseselerine le bir teşvikin, memurları gn.ı;rctc daşlarımızdnn .l'ılusta!:ı Şerifin bir .)'ati m•nfaatleritrıı~e /Jf 
daha çok faydalı olmıya çalışsın- getirmek ve mesailerinde teşvik et - erkek evliidı dünyaya gelmiştir. Mu- vu:ı: nİ,y•tinde o[mıytJfl 1~· 
lar.> mek bakımından maddi tnltif kadar nmmer olmasını ve analı, babalı bü- 6 • ..1 l b' · 6ijD1 

- · ı b ır cı•O •t ı:ı:ım 1 muessı r o ması tn iıdır. >·ümcslni dıler; ebeveynini tebrik o- d eı· 
şte memurlarına ayni şekilde Derin ııaygılaıımızı sunarız. del"iz. mi~den endi~ • etl'I Ô~O 

cSanki arkamda bütün Türk milleti~v~a:,r:mı:ş~g~i~b~i ~ı:.::ı:e~m~lc~k:e:t~n:a:-~~~~~~~===:!!'!""'~~==~=~~=~~~~~~~~~~;~~::~~::::::::.....,_~:~~~=~~~=~~~~ iSMET İN ı 
nıına ona vaad ediyordum. Büyük milli roman : 5 - Evet. Lakin ben bu vaz'yeti bimivordum. Buraya bambaşka tı-.1f!I~ 

cOç giın dahn bekledik. Ali Seyfi nihayet razı olmu~tu. bi rmaksatla geldim. Size de etraflı anlatayım da beraber düşüne· Milli Şefin biiyil~ · n\1 sif' tf. 
«- Peki ... Ne yapacaksanız yapınız dedi. ' ·lim. aldığımız bu eöz de. bı~ t plı"t_ 
cMaa3ya bir kere daha ya.ttı, bir kere daha eti ve kemikleri bö- • Kız meselesini anlattım. mizln temelini, bıçbı!ı csırı~ ~hattii bir şüphenin go g ~o ,-efı~ 

)kün
11
dü. ikinci b:ıcak1dda dK~şm~~t~. b?nu yaktağık na götürmek için • . it -d- ~ari~ şeybl d,ed

8
i. kne cesareEt 1 Burıılşara dkadhar g1elmiş ha} KBı.z bırakınıyan bir vuzuh J\fiIIİ Ş ~ . 

o arımın arasına a ım. uştuyu ır yastı adar hafifti. ar eşı mı aca ar a ınız... vet... im i atır ıyorum... ı- hatle anlatmaktadır. dllll'lı:ı' (I' 
cBu efor uyandığı zaman hıç bir şey iııtemedi. Yalnız ellerini rinci ameliyattan sonra on gün kadar geçmişti. Bir gün bana: dedi~ gibi bizim, ~udu rı~ to91ıil' 

korka korkn, yavaş yavaş kalçalarına doğru götürüyordu. Bu a- Yazan : Server BED/ «- Benim kimsem yok .. dedi, yalnız birine mektup gönderi - ricinde kimsenin bır kil bir~-
meliyattan sonra da birkaç gün geçmişti. Zavallının hayatını kur· _Turgut Cevnt. yordum, artık göndermiyeceğim ... Ya ölüverirsem... Değil mi} fmdıı gözümüz yoktu~~· r4' 
tarmak için elimizden gelen herşeyi yaptık ve zannederim ki mu- Beni •imdiden ömüş bilsin. Çünkü ... Onn hiç yardım da gönde· senin hakkını lhlii.I c bir ~~ 
.vaffak olduk. Şımdi iyicedir. - Teşerrüf ettim. remiyorum ••. Hem de bu hallimle ... Bir dnha... aklımızdan geçmiY~deJl ~ı; ıf 

D k b . Fakat nasıl ruem b..,. o\tıı":, 41 
Ben bağırdım: 0 ·tor ıraz tereddütten sonra : cOn teııelli etmiştim, fakat mektup üstünde ısrar etmedim. biı de herkesten eı_n~n wı:ıel~rO' 
- Ayl. Snğ mı? Yaşıyor mu} ./ -:- ~akınız Turgut Bey. dedi, size soylemiye hacet yok ya, biz Bir dahn da bana bu bahsi açmadı. Biz onun kimsesi yok, biliyo- teriz ve alyasetlntızın.ycti " 
- Tabii. .. Demin size söyledim. h~kımız, vazifemizdir. bir kere söyleriz. Bu ço:;uğun hayatı tama- ruz. Demek bir kız kardeşi varmıf··. Buna çok memnun oldum... bu emniyettir, bu cznnı ıtl 
- Ben iyice anlamamıştım .• Hele bu müthiş hiklye:ıin sonunda ~ıle kurtulmuş değıldir. Bünye c!asen zayıf. Çok da kan kaybet· Doktoı düşündü ve ilave etti: maktu. . ,-eti~. 

onun sağ çıkacağına ihtimal vermiyordum. Nerede? Bu hastııha- tı: .s.o?ra, ne de olsa, böye .bir hnstahanede büyük bir heyecan mu- - O halde? Kızın buralara kadar geldiğini söylemek doğru Bizim varlıjtımı:ı:n, c~~·~tt ;ı11 
nede mn hıtı ıçınd: ya~ıyor. Arada bır yanı başımızda bile mermiler patlıyor. olur mu~ Beiki sevinir .•• Hayır ... Tamnmilc değil. .. Buna yakın o emniyetle ikiz oiıın le ıılye ıl'~ 

- Evet, İçeride. Geçen ~u~ ~ır tanesi bahçeye düştü. Sonra hergün koğuşlarda fer- bir şey söyleyiniz ••• D:lima ihtiyatlı konuşarak ... Zaten Seyfi ken- faatlerimize sa~d!rın~rııfı~ıııif 
Bir sabırsızlık hareketile yerimden kalktım, fakat doktor elile yatlar, ınıltıler... Kolay değil. .. Siz de içindesiniz bilirsiniz fa. dini toplasın, bittabi dosdoğru lstanbula yollanacak. O vakit biri· Qlmıyanlnra, bızıın cı J3 11ıf1 

oturmamı İ aret ettikten sonra: ka·t· .A. li Sey. finin vaziyetinde bunlara tahammül etm,ek çok zor.dur. birlerine kavuşurlar. Fakat uzun zaman ist,.r daha ... Havalar hiçbir fenalık gelc~ıır~ cıt1 t ıı" 
D b . d d' b- ._ G ı f 8 • bizim siyasetimiz. on. ;ıılı' tı'r 

- urunuz ıraz, e ı, gidip wı;ayım, zannederim ki uyu. .oru ınem. ış de.recede bir hassasiyeti oldug~unu demin so''ylem'ışt'ım. ena... u mevsimde yola çıkarsak sarsıntılara tahammül etmez. e]idır. ı ı • 
O . b d b' l k B b il K lb k f H 1 ve itminan verm . ~tJll _k\ ' yor. nun için sızi ura a ıraz a ı oydum. ıze .. e ı etmı~or ama çok ağlıyor, sanırım. Ona hepimiz acıyor a i ço zayı • • • a 8 da onun hesabına endişe içindeyim, doğ siynsetin asıl bedc.fı, Y~ d'j;,P 

Doktor gitti ve biraz sonra geldi : ve hurmet beslıyoruz. Münevver bir çocuk, derin bir çocuk... rusu. Fakat böyle yapalım, Turgut Beyi .• İhtiyatla konuşursunuz. kalarına emniyet v~:ınıııı!ıı 4" 
- Uyuyor, dedi. Biraz evvd pnnaımanını yaptık. Çabuk yo- ;;emen tasdik ettim: T abii kızın buraya gelip kardeşini görmesi mevzuu baha değil. dir. Bu emniyet ve 1 utı IC~' 

ruluyor. Henüz kalb çok zayıf. inşallah kendini toplar, Biraz dıı- _Evet, öyledir. imkan yok buna. Fırkadan kızı geri çevireceklerdir. Siz Ali dimize vermektir. ~ cıııl'~f'.e 
ha bekliyelim, sonra uyandırırız. Akrabası m11ın12 siz? Seyfiye isticvaptan filan bahsetmeyiniz. hem slynsetlrnizin ~ b\1 ~ ,, 

- Hayır, arkadaııyım. --:- Size aıııl söylemek istediğim şey şu ki, yanında kendisine Kol !Saatime baktım: sını isteriz, hem :biri 
911 

- ismi aliniz? neyecan, bilhaıısa keder verici §eyler konuımamak - Vaktim dedim, te 't edecek her te 



Balkanda harp 
.,\re Yugoslavya 
ın~iliz Baıvekili C~urc~i~I dl\ha 

d 2lyade askeri vazıyetı ızah e
~rek, Avam Kamarasında nutuk 
&Oylerk~n, Hariciye Nazırı Lord 
~•lifax da Lordlar Kamarasında 

•!hassa siyasi vaziyeti tebarüz 
ettirmiştir. ftalyanın, Yunanista -
~ gönderdiği ültimatomla, Bnl

nlann bir tarafında meydana 
~len har" vaziyetine lcarşı ela -

dar devletlerin almış olduklan 
l.ııı\'ır ve hareketten bahsettiii za
Qıan, evveli Yugoslavya bükü -
ltıt etinin siyaseti üzerinde dunnuş-

11.ı·. 

Yeni harbin sıklet merkezi Y u· 
loslavvanm tam hududu civarın
~ bulunuyor. Yugoslavların ce
t 11Plaki en mühi.n beldesi Manastn bombardıman edilmesinden 
~e ?nl.~ılncağ: vcçhile, harbin 

ı 
1 

1 
\ 1 
! 1 

1 . 
1 

Yine •ulh 

fayialan 
( 8 a~nak«ltde'I\ dtum) 

ederek bil' sulhe rıza ıöstermesi, 
tngilterenin birinci ıartı kabul \ 

SahiCe: a~~ 

Milli piyango dün 
Ankarada çekildi 

Büyük ikramiye 183875 
bilete isabet 

numara°'ı 
etti j 

kendi İmparatorluğunu kurtarma
sına değil, ancak intihara karar 
vermİ§ bulunmasına muadil olur. 

Filhakika, İngiltere bundan son-
ra Avrupanın hiçbir itine karıt _ l\Iılli Piyangonun dördüncu tertip )'Ct bulan ~O numara beş yüzer lıra. 

k b bırınci çekilişi dün Ankar.ıt!a Hl Mıı- 100 Lira ikramiye 
mıyara • Üliin Avrupa millet)~- y1s Stad)oınun ııı saat 18 de ynµıl-
rinin mukadderatları, iki mihver mıştır. kazan~n numaralar 
2evlelinir. diı;f' bırak•acak olur- Çekilişe İstiklal marşile b:ışlıııımış Son ~ç rakamı (1971 iie. nihayet 
sa, üç sene bile geçmeden ingili:ı ve kalat-.,Jık bir halk otütlesl hn:tır bulan ... oo numııra yüzer lıra. 
adalannın da, bu defa kat'i su- bulunmuştur. Ankara radyosu saat 50 Lira ikramiye 
rette ortadan kalkacağını bütün 18 den ıtibarcn 19 .Mayıs Stadyo-ı kazanan r umarafar 
dünya takdir eder. mıındaıı naklen neşrıyat yaptığın- S - k (!)17) 1 lh ' 

Mihver devletleri, iki, üç sene dan. spil<er Sı:ı.it Çelebi tarı>fınrlım on uç rn ıı.mı ı e. n aye 
h l ·ı k ı· b ' tii fh 1 bulan 300 ııum ... ra elll~cr !ıra. bütiin A•.ırupaya; harp gailesin- ızn cc ı c•ıı, çe ı ı ııı u n sn a a-

den azade olarak rahat rahat hük- r nı memleketin her tarafından ın- 10 Lira ikramiye 
medebilirlerse, Avrupa ülkeleri - kip mUmJ.ün olmuştur. kazanan numaralar 
nin maddi ve manevi tekmil kuv- 30.000 llrıılık büyük ikramiye); Son iki nıknmı (95) ile nıhayn 

bulan 3.000 numara onar lıra. 
Soıı rakamı ( 7) ile nihn~ıct bulan 

30.000 numnra ıklşcr lira. l'pıntıleri Yugoslavyaya kadar 
lelrnekt d" e ır. 

}' ~nhası var: ltalyanlarm galibi
;..tı, Yugo:;lavyanın üç taraftan 1 
lo ilıver devletlcrilc sarılıp Çekos
la. ~Yanın vaziyetine düşmek o- ı 
~f:lndan, Belgrnt hükumeti için 

1 
tı:ı Up hudutlarında cereyan et -
~ekte olan harp, lcendi:;i için de 
Ilı ~at, memat meselesi teşkil et -
}' e lcdir. Binaena ; h bütün dün 
b~ııı nazarları Belgrada dikilmiş 

ıınuyor. 

183875 numara kazanmıştır. nu nu
H?f !erini, yeni fütuha~ İçin kulla· maralı bıletln bır pıırçası Durı1un
nacakların1 anlamıyacak yeryü - bl'yde, diger ııarçası da 1>6rtyolda -
zürde bir tek insan kalmış mıdır? ı dır. l~.00~. liralık ikramıyeyı 161183 
Bu şartlar!.ı sulh yapılması demek, nurnaın kuzarımışt!r Du numaralı 
yalnız İngiltercnin ve diğer Av - bıletın bir parçası 1 taııbulda !(uçuk-

. • -· • pazaıda eyyaı !latıcı C'elüldedir. J)i. 
rupa devlellcrı.nın. ~tıgı!, batta ğcı· parçası dıı H:reciktC' satılmıştır. 
Rusyanın ve netıce ıtıbarıle Ame- 6.000 lıralık lkrıı.miyclerden bıri 
riknnın e:- geç bir gün istiklnlleri- ıG7225 numaraya, dığer G.000 liralık 
nin ortadan kalkması demektir. ıkııımiye de 2U4239 numaraya çık -

Bu suretle sulh §ayiaları çıkar- mıştn. 
maldan maksat, hakikaten yeni 019333, 2314G2, 276734, 266870, 
bir siyasi manevra muktezası ise 278822 numaı·alar ıla ıkışer bin lira 
işe pek yani~ şekilde baslanmıf· 1krıımıye kazanmışlardır. 

Son dort rnkan11 (2654) ile nıha
tır. Sulh şÖzünün, ne de olııa, bu yet bıılnn 30 numarn hiner Ura, 

Son raknmı ( 11 ile nihllyet bulan 
80.000 numara ıkişer lira iknımıye 
kazanmışlnrdır. 

Bq rakamı buyuk ikramiyeyi ka
zıınan 183875 nuınıırnnın aynı olup 
herlıııngi hnnedo olursa ol un yalnız 
bir rakamı clc~ışik olnn 47 numara 
da 60 ar lira tescili mıiküfntı kazan
mışlardır. 

60 Lira teaeili müldi
f atı kazanan numralnr 
183870 183871 183872 183873 

llle1:•~iatile ingiltere dahi, harp 
t ltn:n Balknn yarımadasının l 
~~ .kısmını sarması üzerine dik
tt ı~ı. en ziyade Belgrada tevci~ 
~ trıiştir. Yunanistanın hem kendı, 
}'~. ~c bütün Balkan mcvcudi -
~ 1 _ıçın büyük bir melanetle gi
ltt tnı~ olduğu mübarezeye lngil· 
~- ~ın bütün kuvvet ve gayretile 
~ıtn edeceği beldcnmcktedir. 
~ d Halifax, Yugoslavyanın mu 
t)'"trneti hakkında şunu demiştir: 
~ 11ios!avlar, büyük komşuları· 
ltt barıg emellerini pekala bilir
~· hükümranlık ile telif edile
~ ~~k talepleri reddedccelde • 
ı.;;.ıtı~dımız vardır. Yuıoslav
~lozü önünde Rumanyanın 

uzayıp giden harp tarraknları a • Son dort rnknmı (3120 ile niha-
i! S rasmda, kulaklara hoş ve munis )et bulan SO numara bıner lira, 

ugür/,ü ovyaier Bir!:ı:ni V• cümhuriy•t eri göıterrr harita uelmesi tabiidir. Fakat bunun i-

s ti ,·in sulh tekJifini, bcşcrİ7elin göğ- son Lira ikram·ye 
ovye er Muharrem Feyzi TOGAY r.üne çevrilmiş bir tüfek_."a~ıusu- kazanan numaralar 

l 
nun ucuna takarak de ,ıl, ınsan- Son dort r.ıkamı (0262) ile niha-

B• ı• v • ----- laar yasamak ümidi vereıı hır şc· yet lıulıırı :ıo numara bC'ş yuzcr liıa. • Jr tgJ ve dn ve 1.100.000 nufmılu Estonya bi- C>dilmış ve Lehli bir Cumhurıyct leş- Hlde yapmak iktiza ederdi. Sulh Sun dort rakamı (5460) ıle nıha-

bug 
•. nku·· rın<'ı sınıf Comhurıyctıdir. kıl edilmemiştir. nasıl olsa bir gün gelecektir o. )CL bulan .:w numara beş ytizcr lıra. 

D~nlurıcuııu ve beşincisi Avrııpa. Şiınılı Sovyctler Birliğini teşkil 

1 

nun payidar olabilmesi. beşeri_ Son dort raknmı (7926) ile niha:..·_:.~:..;_:;-...;;...;.,;.;;.;.;; _ _;;;,;.:;;.;~---

183874 18387G 183877 183878 
183879 1S.1SL5 183815 183825 
183835 18 81.> 183855 1838G& 
18"&85 1!l38!l5 183075 183175 
183275 183375 183475 183675 
18:~G76 18377G 183975 180875 
181876 182876 184876 185875 
18G875 187875 ıs s1r. 189875 
103875 ll3875 123876 133876 
14 875 lG:!l-75 1C3 75 173875 
193b76 Oli~87G 283875 

hı ~uruyor.» 
~ ~İlı~ Hariciye Nazın bu söz
tıı,1'ôYlemeden iki gün evvel Yu-
ıı 0~"Ya hükumetinin neşir vasıta 
~e ~rı Vremc gazetesi batma· 
!lq 'tnde, Yugoslavyanın, yal
İtilı~Ottadaki hakikatleri nazarı 
~~Ilı~ a!dığını ve Avrupanın ka,11 lt~ı iki büyük devlet Al • 
il\ >'a ile ftalyanın ıimdi Avru
~i Politikası önünde yürüdükle
~ ,.~ bu devletler, Yugoslavya· 
~ilindi kapı komşuları olup, 
~ıl olarak bunlarla kendisinin 
r\_tlt~~lı iktısadi ve siyasi men • 
~il 1 ~ulunduğunu ve Belgrat 
ı-;, ltıetınin kendi siyasetini bun-
~1111;-durduğunu yazmı,tır. 
~ 8 Urelle Yugoslavya hükU • 
~ ~ t'esrnen beynelmilel ıiyase· 
~ b ettikten sonra mühim ha
~ h- ~ereyan eylemİftİr. Bunlar
~i 1li, l.ord Halifax'm yaptığı 
dt, )' tll\'siye ve ihtardır. Diğeri 
d~ "'1anlıların gösterdikleri ıid-
~ .. ltı~k~vemet ve hücumdur. 

~~tik h•dıaelerin, Yuıoslavyanın 
~~ii •sını değiıtirip değiıtirmi
t'lde 11helli değildir. Fakat her • 
1:.:... çiirık~~ratta tesirsiz kalmam~
L~ •• u Yugoslavyanuı en nu-
;(i ~e&aaından ve devletin ••· 
~ .... ll&et ve idaresinden mes· 
~-eraJ Nediç'in birdenbire 
~Iİıl •n ~e yerine başka bir ge
~ 'retırilmesinin böyle nazik 
. ba llrıda vukuu ıırf bir tesadü 
~i ~~!~dilemez. Binaenaleyh 
~ d blln dünyanın nazarı dik-
> tta; il büyük bir alaka ile 
l.lt, il teveccüh etmiı bulunu-

\..... ~uharrem Feyzi 
l,~ TOGAY -..._ -tr~ ~a•lci~e. Na-
1 ~~d . ÇıınızJe gorilıtil 
l~tı st, 7 (A.A.) - Hariciye 
>:llılıia, ;rr~no Suner, dün Ko -
11 Sefiri s~ıçrc. Uruguay, Türki-

111 ~llb erıle Küba maslnhatgüzn-

~~~ı-·r_. _ _..~~~
c ~11il•sif bir irtihal 
~ıı ltıetbah Ethem (Paoa) mah
~ haı~rh~m Mustaf~ Mazıom 
~ da11 e 1 ve Divanı Muhasebııt 

'ıtı 1 lterı nı~rhum Hacı Cemal 
~~o\lııııednıesı,. e~bak Dahiliye Na -
"'!ıııt La II Reşıdın kayınvaUdesi ve 
~ fı nı ~Ye Maslahatgüzarı Esad 
~t lte e resi: Ekrem lfoşid ve 
~ ~' v ~~ büyük valideleri ve 
"'lı nı.ı es illeti eube müdürlerin -

eyltin büyük kayınvalJ-

~ 
(.!t11ıa Saime 

~h~ti q'-lll11tefendi) 
ııS l'•bın 
~~~litı e 8 tana knvuşmuştur. 
~ ) ııa ~rlnfaanl cumn günn 
~ı~~at1•i;ı de Nieantaşı Ahmet 
l~~ak numaralı hanesinden 
~. ~ ltıttde namazı Teşviklye ca -
t."!tl~ tdiıd~kma namazını miıtea-

!ıillıdel<t len sonra Edirnekapı 
k~h lct fnıf llıedfcni ebedisine ve
~'~c ~u1:: kılınacaktır. 
~ le nı ll salah ve hayrü 

\~il 'rorıc lltehalli, nidirülcmsal 
~ ltcııdl (~anımeaendiıi) idi. 

1 •ııı. ._b ne rahmet ve evlAdü 
•tqJtb ır ihsan etsin. 

1'l Beı~· 
ll6 ıtrııri lluarlıklar 
IQÜdiiri11tti 

ııın hılav, Cc.:rmcn ve Turnni halklıı- eden on altı Cümhurıyctten en bu· yeti feyzinden ve nimetinden is
rırıdan da hu eski sekcııcsı olan un - 'ılgü Rus Federal Cilınhurlyetıdır • ' · tifode ettirebilmesi her türlü la • Vaziyeti• surların Lı:ıkilel<'ı·ınin yaşadıklan Me ahası 16 .• l4'4.000 ktlometre mu - h kk"" I d' • • _ı 1 
Lrtonya V<' Litvnnyadır. Lctonynnın rabbııı ve nüfusu 108.800.000 kişldır. a um hırs arın an •. aza~e O a
meııahaııı 65.800 kilometıe muralıbaıl Bu Cünıhuri)ete muhtarıyetı haız \'e rak yapılmasına mutevakkıftır. 

Yeni bOyOk harpte, k:ıt'ı karıırı ve nı.ifusu iki milyondur. hıılklnrının çoğu Türkçe konuşan Mihver devletleri, bu makul yola 
henüz belli olnııyan ycglinc büyOkı Lit,ıınyanın mcsahası 52.000 kilo- Tntnrıstnn, T:aşkırdlstnn. Kırını, Dn- gitmezlerse, aulhün, başkaların
devlet ~cıvy~t , Rus~·a.sıdır. Almnnya 1 ~ıetrc murabbaı -.·c nüfusu 2.400.000 ğıstnn gibi Cü.~hu_!'il'.etlcr dahildir. 

1 
dar. 7jyade asıl kendileri. için mu

lle ital:ıa, Iı.ı,ılteıeye karşı harbe - kişidir. Ukrayna, yfinı kuçuk Ruslar Cüm- kadder olemıyncağını anlamadık
dil•orl:ır. _ İnglltercnııı müttC'fıkı Fr?n Bırlnci sınıf_ yeni ~ü~huriyetler - huriyeti mcsah~sı 556.000 kilomc~re ça ne yapsalnr 

7
orfa ntılmı ol . 

ııa mağlup ol~rak harpten çekllmış- den l\Ioldav Cumhurıyetının mesa • murabbaı ve nufu. u 40.300.000 klşı- d kl • "f ' d t I 
tlr. Amerikn lngilte.cye bütün kuv-1 hası 82.700 kilometre mnrabbaı ve ılir. Ak Rusya COmhurıyctırıin ıne- u arı gırı t macera an ya a a· 
vetilc muznhlrdir. Helkı Amerıka da nüfusu 2.400.000 kişidir. sahası 228,000 kilometre muralıbaı rını kurtaramazlar. 
harbe girecC>ktir. Jn.ponya, Almanya ı Bcsarabynnın Kanıdcnize ve Ta - ve nüfusu 10.600.000 kişidir. TASViRi EFK...\R · 
VC! İtalya ile askeri lttifnk ynpnrak naya sahil olan yerleri halkları ek- Azeıba;>~an Cümhurlyetinln mesa- f •ı• y 
bunların Amerikanın harbe girdiğ'I serisi küçuk Ruslardan olduğundan hası 86.000 kilometre murabbaı ve .t.ngı iZ Ve Unan 
zaman bütün ağırlığile ilzcrlerine Ukrayna Cilmhuriyctlno ilhak edil - ııüfusu 3.200.000 kişidir. tayyare~eri 
yüklenme ktı\'vetlerıni tahfifl' çalı - mıetir. Kareli • Fin Cümhuriyetinin Gürcüstan Cumhur~etlnin mesa- # 

şacaktır. nu ise ancak kendisinin mesahnsı lS0.800 kilometre ıı.urab- tıası 61!.GOO kilometre murabbnı vcı Bazı askeri muıtaka-

tır. Ilınııenaleyh, dünyanın yedi bü- Rumıınyaıforı nlııınn Bukovinn c - F;ı mcmistnııın nıcsıılıası 30.000 ki- Jarı bombaladdar 

İngiltere 
Macaristanı 
protesto etti 
Buna sebep Rumangaya 
giden Alman kıtalarmın 

Macuristandan geçmiş 
olmalartdır dc harbe girmcsıle mümkün olacak- baı ve nüfusu yarım milyondur. 1 nüfusu 3.500.000 kişidir. 

yük devletinden ııltısı bilfıil, yahut ynlcti de mt>şhur Hotın knlcsile bir- lonıctre murabbaı ve nClfu"u 1 mil- (1 inci $ahifedcn devam) Loııdra, 7 (A.A.) - Peşt<'dekl in-

Roosevelt'in 
zaferi 

Harici siyasetinin 
zaferidir 

"Roosevelt'in tekral' 
intihabı diktatörlere 

bir darbedir,, 
Ncvyork, 7 ( A. A. ) -lıilkuvvc şimdiden h~rbc gırmlş bu· tikte halkları küçı.ik Rus olduğundan yon 300 bin kişidir. Dığcr taraftarı, İtalyan tuyyım.'ci- gılız Elç1111, Rumnnyaya giden Al-

lunuyorlar. . v Ukraynaya ilhak l'dilmiştir. ~ ! Türkmenistan Cümhuriyctinin me- lerl, Yunanıstnna lstemi:,e i"temıye mnn kıtaatının ~~ac.nristundan geç- Hull, Rooseveltin kazandığı za-
Yalnız yedın::ısl Sovyetleı Bırllgı, lluc:yanın Rumnnyadan nldıgı nra- snhnsı 443,000 kilometre murablıaı hava ııkınları ~npmakta ve ~k crıya meıtını, Pc"te hukumeb nezdınde 1 ferin. harici siyasetinin zaferi ol-

Almany~ya m.üsait ve hayırhah bita· zıııın umumi s~thı 60.400 kilome:rc ve _nüfu~u 1.20~:000 k~şicli.r-. 1 teslim olarak L.ıyyarderıni sapa ıığ·, şıddetle protesto etınlştır. I duğunu ve bu siyasete devam e. 
raflık sıyaııetınl muhafaza ederek murabbaı ve nufusu 3.'700.000 klşı • Ozbclcıstan Cumhurıyelının mesa- lam hırakıııııktadırlar. Bundan dola-

1 
. _ _ dileceğini beyan etmiştir. 

harlıin kenarında dUl'Ul'Or. Fakat bu ılır. . ~ . . h~sı 378.000 kllom?tl'e murnbbaı ve yı, İlalyıın askeri n_ıakaııılnıı dhtı - ngllızler Af rıka Diğer taraftan, Roosevelt ka-
slyasetın ne kadar zaman de~nm e· Flnlandıyndan aldıgı arazının mc-1 nufusu 6.800.000 kişldlr. yari surette ıııecbun yere lnış> lerıı _ h 
dcceği ve .Moskovnnın hakiki rHişfııı- sn hası dahi 4·1.400 kilometre murab- 1 'l'acikıstan Cünthuriyetiııin rncıııı- manı olınıık i1:ın biı· çok tedbirler •· da Ga lla batı bin esinde tadilat yapılacağı ta -
celeri ne olduğu anlıışılmııdıgından baıdır. Buranın yanm milyon tutan hası 143.000 kilometre murabbaı ve lıyorlar. • min edilmektedir. 
Sovyetler Dirliği cihan polıtlkasıııırı eskı ı;ekeneı;i toptan ana memleketi nüfusu 1,500.000 kişidir. İsviçre matbuatının Yu an zaptetttler Rooseveltin intihabı, diktatör-
bugün en büyük muammasını tcşkıl mu takti Finlandıyanın arazisine Kazakistan Cümhuriyetiııin mcsa- k t• d b h tn • lere bı·r darbedı·r 
ediyor. ımıhaccrC>t etmiştir. hası 2.744.000 kilometre murahbnı mu a

1
veme ın en a se mesı C1 inci sahıfeden devam) 

Sovyet Rusya, bClyük devletlerın Rıısya, Lehistaııı Almanya ile pay ve nüfusu G.100.000 kişidir. talyanları kızdırdı nlıde ve Ortaşarkta bulunan lngıliz Amerikadaki seçim hakkında 
harbine doğrudıın doğruya lştırak lnşırken kcndiıd 201.800 kilometre Kırgızistan Cümhuriyetiııin mesa- Ro_ma, 7 '.A.A.) - fsvıçre gaıete-. hava kuweUerinın faaliyetinin bil- Daily Mail şöyle diyor: 
ctmlye~k bu ?arpten a~!ın_ me~faat- muınbbaı arazi almıştır. Bu arnzi. hası 196,000 kilometre muı·abbaı ve leriııın k?mılcn ltalyada satıştan 1 yuk bir genişlik iktisa.p et~ekte ol- Roosevcltin yeniden aeçilmeai, 
!er temın etmıştlr. Küçucuk Fınlnn- nln nüfusu 13.50ıl.OOO kişidir. Halk- ııufusu l.500.000 ki~icllr. mcnedilmış olmasını mevzuubahscd<'n duguna bir işaret gılıı telakki edıl- Hitler ve Mussolini için ciddi bir 
diya ile yaptığı kı~a bir harp müs- !arının kahir ekseriyt.'tl şimalde ak Sovyetler Biıliğinde 19 millet var- Gıornale d'Italla gazetesi şoylc de - nıcktcdlr. Öğrenildiğine göre, Nıı -
tesna, bu azim menfaatleri hemen Ruslar ve cenupta küçük Ruslar ol- ılır. Bunlardan mühim olanlarından! nıektedlr: ııoli üzerine ~ apılan bu hucum, Ortn- darbedir. İngiliz - Amerikan it
hemen silaha müracaat etmeksizin dı.ığu iddiasfle, Sovyctler Birliğini on altısı birinci sınıf Cümhuriyetleri Bütün 1svl~re gaıetelcı·i Yunan şaı·k üslerınden İtalyan arnzl~i üz:e- birliği, gittikçe daha sıkı, gittikçe 
ve harbin sonsuz ve tükenmez lnsıın- teşkll eden Ukrayna ve Ak Ru,,ya teşkil etmektedir. Bugünkü nusyanın ıııukavcıııetınden dolayı llçıkçıı. ınem- rıne icra edilecek hıırekltın bır baş- daha kuvvetli olacaktır. 
ca ve malca zarnr ve zıya'larına uğ- bırinci sınıf C:ümhuriyetlerine Jlhak vaziyeti esas hatlarife bunlardır. ı nuniycl beyan ediyorlar. Bırkaç ve- langıcını teşkil eylemektedir. 
ramakınzın temin etmiştir. sile ıll• tckcrrur etııılş olan bu turaf- f . . h i de B U L G AR 1 S TA N 

Böyle olmakla beraber Sovyetler girlik uzerine, bugün açıkça şu su:ıli ngıhzler Sudan cep .M n 
Birliği ancak büyük ve pahalıya mal somınk l:ızımgelıyor: .. lsvlçre hnki- Gallabatiyi zaptettıler 
olacak bir harpte kazanabil~ceğı katen bitaraf mıdır!> Kahire, 7 (A.A.) _ İngiliz umu-
menfaatlcr! elmdiden elde etmıştlr. Başvekil Partide nıi karargihının resmi tebliği: 
Me11alıası 462,700 kilometre murab • s J d 
baı artrnıo ve 21.637,00() kilometre • Başvekil Refik Saydam bugün u an a: . . 

bbaına çıkmıştır Mihvercilerin Fransa ve ltalyadaki Partiye gelerek Genel Sekreter Dün s:ıbah erken tayyareler_ın hı-
m~:umi niıfusu dıı 2a milyon, ylinl Fikrı Tüzer tnr:ıfınd:ın kıırşılanmış- ım.yeslnde hareket eden bir lngiliz 
yilzde 13.3 nisbctinde aı tarıık 193 SOn görüşmeleri hangi harp lurdır. kolu ansızın . Gallabııti z:ıptc<lerek 

·ı . 200 bin kieive baliğ olmuştur Başvekil Partıde uzun müddet bir miktar csır almıştır. Hnvn bom-
mıio~ctler Blrliğl~in nüfusu ve a~ sebepleri için yapılmıştır ? nwşgul olmuşlardır. bardımı:nını mütcı.Kip ynpılan ~ki 
razlsi harpten evvelki Alınnnya~·n TA KS • M mukabil hüeum muvaffakıyetle pus-
muadil bir surette genişlemiş olmn- (1 inci Phir,-ıen devıtml tınf izale etmek; bu sayede Afrika 1 kurtulıııüştur. 

sile, Rlrliği teşı<il eden bir nci sınıf !arak siyasi temaslarına bıışlıımış - Mısırı ve Sudanı z:aptctmek; Asya Ber linde Span~au fabrikaları 
i neral Patckara ~loskovayn vasıl o - ıle serbestçe muvasala peyda etmek; ,,, ., 

Cilmhuriyetlcrin sayısı da ıırtmıştır. tır. 9 biriııclteşrln tarihli Tasviri cihetinde <le llinclıstnna, lrnka, l<'ı • t h i d"td· 
Şl·ıntlı'ye k."dar Sovyetlcr Birliği, on '"f'·' d k' a r P e 1 1 

bir COmhuriyettcn müteşekkildi. Bu veçhUc Mıhvcrciler Rusyayı Berlin- lınpnratoduğundan ayırmak gıhi ıneması Londra, '7 (A.A.) - Hava Ncza-
.. .c, "111' a 1 ynzımızda izah etti:1'imiz listıııe saldırmak ve onları İngılız l s· 

cümhuriyetlerin ekserisinde halk de aktedilmiş olan üçlcı· paktına sok- şeylerdir. rC'ti aşı?ğıd'lki tebliği neşretmektc -
Tiırkçe konnşuyordtı. Bu Cümh~~i - mıık için uğraşıyorlar. Mihver devletleri bu muazzam is- dır: 
yetl~rin lsi~}eri: Azerbaycan, _Turk- ::\llb~crd.ler Avrupa ı?nı binde ar- !erde muvaffak olurlarsa, hem ke~-1 Bugün matınelcrden itıbarcn Dün gece Almanya üzerine tayya-
~enıst:ın, Ozbekist.'l.n, i(nzakıstan, zu cttıklcı~ zafcıi, İngiltere müstc - dıleri için haıbe uzun müddet de . arzu ve ısrarı umumi üzerıne rclerimlzin yaptığı çok geni~ hıııe-
Kır~zıstan v~ T .. elk!sta:ıılı. , na cı~nıak. ~ızerc, ~Jdc ctnıişl~rdir; r:ı- vam imkanını temın edecek memba-I lkıncı defa olarak kat esnasında bombardıman tayya • 

~alan bcşınin .o~u buyük J,uslar, kat ı~tedı~leri nızamı tatbık edebıt-f ıarı ele geçirmiş olucaklar; hC>nı fn- Şarkın ve Mısırın tanınmış relerimiz Bcrlın civarıııdakl ~pan: 
kfiçuk Ruslar, ):aııı ( Ukra~nn) ve 

1 
nıC'k ıç!ıı Jngiltcrcııln sulhe ı·azı ol- glltercyi, iınparatorlul;'Unun en mü. facin rnümessıll dnu fabıiknlarına ve şl'hrın şımnh 

ak Rusların Climlıuriyetlerı ~l~rak ması lazımdır. Halbuki İnglltcrenin j hlm kaynaklarından mahrum ederek f d rrarbisınde bir demıryoluna taarruz 
İs~.av . unsurunn mensuı:tur. İkısı del denizlerle çevrilmış ...-e kuvvetli bir onun harbe dcvıım edebilmesini gCç- atma Rüş i'nin ctnıişlcrdlr. 
Gıırcüstan ve Erıneııı~tan olarak donanmn tarafından muhafaza edil- lcştinnek ve bu suretle sulhe nıcc. ftalyanlnrın Londrayı bom-
Kafkasyalıdır ve nc.T~rk,,ne~e İslav mlş olmnsı, Milıvercilerln ona kolay- Lur etmek ve bu arada Hritanya a-1 oynadığı bardımanlarına mukabele 
olmı~·an halklara aıttır. Büyuk Rus- ca taarruz etmelerine ve onu sulhe dalarını istilaya da imkCın hasıl 0 _ ı 
lar Cümhurlyetinin i1:indekl muhtn- mecbur edebilmelerine miini olmak- !ursa sulhii dnhn çabuk istihsal et- Saadet edilecek 
riyetli Cümhuriyetlerin ekserisini, tadır. Şimdi hem lııırbi devıım ettırc- ml'k yolunu temin etmlıı olacaklar _I Londra, 7 (A.A. )- İtalyan tay. 
Kırım, Dağıstan, Tatnristan, Bnşkır- Lıllmek ve hem İngiltereyi ııulhe ıııec- dır. • 1 y. relcnnin Londra bombardımanla-
distnn gibi halkları 'Pfirkçe konuşan bur ederek lıarbi zafere giitürelıil - Bu pilin pek dağınık ve zor çalış- j nna ıştirak ettikleri hakkındaki Ro-
nıemleketler tc~kll ediyorlar. . mek için ayni zamanda tnkibi zaruri ınalıırı irap ettirir ve bu pliinın tat- ma tebliğlerinden sonrn Romanıp a _ 

Şimdi ise yeni alınan arrızi ile bıl' iki yolu, iki hedefi nazarı dikkate bikı için evvelii Japonya ile Rusyıı- l çık şC'hır olarak tdnkki edilip edil. 
taraftnn Ak R~slar ve küçuk Ruı;. ıılıyorlar: nın uyuşnrak her ikisinin diğer Mih- yuvası ııııyeccği h'.\kkıııda Avam Kamara· 
lnr, yiini iki Islav Cümhurfyetinin Birincisi - İngiltereyi sulhe mec- ver devletlerile tam bir işbirliği yap- ıunda Sir Stauley Rced tarafından 
hudutları genişlemiş ve artmışbr. bur edinciye kadar, onun tatbik et- malarını zarun kılar. Bu nıeselenln ırnd edilen blr suale Butler yazı llc 
Diğer taraftan Turani ve gııyri Tu- tiği ablukanın znrarlıırındarı 1\Iih- Avruııadaki ktsmını yann izııh ede- Bu film fazileUI ve iffetli hır verdiği cevapta şöyle demektedir: 
rani yeni unsurlar Sovyetler Birliği verciler;,• kendilerini kurtnrmaları 
camiası içine sokulduğundan yeni ve kendilerine liizım olan ham mad- ceğiz. genç .kızın hayatı ve romllnını Kraliyet hükümeti bu tebliğleri 
yeni Cilnıhuriyetler peyda olmuştur. deleri maden ve ziraat istihsalleri- Eski Ordu Kumandanlanndan gostermektedlr. Şehvani heves- kaydeylemiştir ve buna binaen Ro -
Şimdi Sovyetlcr Birllğinl on bir de- ni koİayca '7"' bolca tedarik edebil_ Emekli General !erini tatmin için genç kızları maya karşı tam hareket serbcstisini 
ğil, tam on :ıltı birinci sınıf Cümhu- mele.~i i .. ın, lnglliz ve icabında A. Ali İhsan SABİS nıuhafnza eylemektedir. ,.. iğfal etmek istiyenlcre kar11ı 
riyet teşkil ediyor. merJkan do..,onmalarının tesirlerin - " 

Yeni Cümhurlyetlerden birincisi den il.zade kalarak, ham madde mcm- ihtikar& mani iffet ve ismeti müdafaa etmeyi 
Rumanyadnn alınan Besarabya ile balaı ına kavuşabilmek ve bu suretle bilen bir gencin bu mücadcle-
eskiden Ukraynaya tabi muhtnriyet- harbe uzun müddet devam imkanını Olmak için den sonra sıındete crmeslle de 
li Moldav Cümhuı-iyetinin birleştiril- temin etmek. faziletin mağlQp olamıyucağı 
mcsinden teşkil edilen bidnci sınıf İkincisi - İngiltereyi sulhc ruec- Ankara, 7 (Hususi) - Baıı top -
Moldnv Cümhuriyetidlr. bur edecek surette hırpalamak ve o- tancı ve perakendeci tficcarlann hu! gorülcceğindcn bütün genelik 

İkincisi eskiden büyük Ruslar nn dnrbc vurmak. kın zaruri ve tabii ihtiyacı olan gı- bu filmi ehemmiyetle görmeli-
Cümhuriyetine ti'lbi şarki Karelya :Mihver devletleri bu iki yolu ve da maddeleri fiyatlarını arttırmala- <lir. 
mnhtariyctll Cümhurlyetile Finlan • iki hedefi ayni zamanda temin ede- rını önlemek üzere, Ticarete Vckatc- Ayrıca ilave olarak: 
diyadan son alınan arazinin birleş· bilecek çareyi, kendi düşuncelerine ti mühim karadar vermC>k üzeredir. 
tirilmes!ndcn hasıl olan biı·inci sınıf g6re, kevfetmişlerdlr. Bu maksatla Vekalet, bütün gıda 
Fin· Kare! Cümhurlyetidir. Bu çare, Akdenizden İngiltere do- maddelerinin toptan ve perakende 

Üçfincüall halkı Finler gibi Turıı- nnnmasını oıkarmak veya bu denlz- satıı fiyatlarını taıblt el.miye karar 
ni olan 47.000 kilometre rnurabbaın- deki İngiliz donanmasının hildmiye- vermiıtlr. •Oyun eaaUeri: 'l.30-'-30-6.30-9 

MONMARTR Kızlan 

Sovyet hududundan 
gelen aç kurtlar Fin
landiy adaki geyiklere 

•aldırdılar 
Helsinki, 7 (A.A.) - Stcfani: 
Sov) et hududundan gelen aç 

kurt sürülcıi, Finlandya Laponyn
sında dolaşmnkıa ve Ren geyik· 

ı lerine hücum ile bunları tahrip et-
mektedir. Yüzlerce avcı, kurt a· 

1 vına hareket eyemiıtir. 

Yahudi aleyhdarı 
kanun çıkarıyor 

Sofya, 7 
jansından: 

(A.A.) - Reuter a-

Dahiliye Nazırı Craboveki. 
milli meclise c:Bulgar milletinin 
müdafaası> na müteallik yeni bir 
kanun layihası tevdi etmiştir. 

Yeni kanun üç kısımdır: 
1 - Kanun, maddi veya ıde

olojik olarak ecnebilerden muuı
heret gören gizli teıkilatlan men. 
etmrktedir. Bu memnuiyet, bil -
hassa foınmasonları istihdaf edi-
yor. 

2 - Kanun, Yahudilerin 1-ak
larını tahdit etmektedir. Y::\hudi
ler, hundan böyle idari hizmetler
de bulunmıyacaklar, orduda biz -
met etmiycceklcr, kitap ve caze
te basmıyacaklar, fılm yapmıya
caklar aslen Bulgar olan hizmet
karlar ku'lanmıyncaklardır. 

3 - Kanun, Milliyet aleyhin
deki muzır propagandalara karp 
şiddetli tedbirler derpiş etmekte
dir. 

Tancanın 
ilhakı 

Londra, 7 (A. A.) - Man
chaster Cuardin gazetesi, Tan
cadaki lspanyol teşebbüsü hak
kınd:ı şunları yazmaktadır: 

f spanyanın bu müdahaleai ister 
Franko - Hitler görüşmesi neti
cesi, ister kendiliğinden yapılmıı 
bir hareket osun, Tancadaki va• 
ziyetin yeni inkiıafları ehemmi
yetli bulunmaktadır. 

lspanyollann, Fransız Faıın • 
dan ve Atlantiltten bir kıeım ala
rak lspnnyol Fasını garbi Afrika· 
dnki Rio de Oro müstemlekesine 
birleştirmek hususundaki eski ga
yeleri yeniden uya 111 aibi aörün
mekte · 
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Askere gidenlerin aleyhine '~~.· siNXKÇöLONDE Töiie"ORöüSU1 
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- --- zik programının devamı (Pi.), 8.60-, lilk kumnndıını olarnk tam iki yıl Sini çölünde kalmıu olan müellif, bu eserini ancnk tarihe ve hakikate hı1mct etmek ıçln Y• ~ıl'ıı:tır tt;ı 
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Ank"rııdan verilen malumata veya icra muamelelerini takıbe 9.oo Ev kadını - )'Ontek listes · tab'ı çıktı. Fi)"lltı: 100, bez ciltlisi: J26 kuru~ nettir. Satış yeri: (Anadolu Tüık Kitap Depo;:u). Yeni Postnııe karşısınclıı l\hyd11ncık •1"
1 

~ 12.30 Program ve memleket snııt 1 ı 
ı;röre, muvazzaf ve ihtiyat aske - mali kudreti müsait bulunmadığı ayarı, 12.33 ~Elzik: Şarkı ve türkü- numara 10, 11, 12 de. Btdeli pe ın göndrilen taşra sipari~lerı, taahhütlü o nl'Ok denııl postaya veril!r. 
rf şc.hıslar hakkında açılan hu - kıta kumandanları tarafından leı· (Pi.), 12.50 Ajans haberleri, 18.05 •• 1 ı ı • • g# 
kuk duvalarına dair ha.:ırlanan verilecek ilmühaberlerle anlaıı - Müzik: Oyun havaları ve türkiller,, .. _____ TURKLER; BU K T APT AN B RER TANE ED tJINIZ ! • ~ 
kanun layihası, hiikumet tarafın- mış olanlar hakkında ayni hüküm 13.20-14.00 Müzik: Karışık ımıgruın. ·--- - ı 
dan Meclise gönderilmiştir. La- tatbik olunacaktır. Bu vaziyette 18.00 Progrnm ve nıcınlekl•t saat .ıııılll••••••••••••••••••• l!l!'!n••Hmllı'lMilli' r: & &R2il#Mff' '? 

1 f b l.k bulu11anlar, kira ile oturdukları nynn, lS.0
3 

1\lüzik: Radyo <Swiııg>I r • F o s F ft R s o L yiha esae arına göre, se er er ı kuarteti (İ. Özgür ve Ateş Böcekle·ı R M d 1 
dolayısile veyahut bir harp lehli- meskenlerden çıkarılnmıyacaklar- ri), lB.30 Müzik: Büyük l•'asıl he- eklam 0 8 {erimiz 
kesi mevcut olan fevkalade hal- dır. Yalnız, bu hükümden istifade yeti, 19.30 Memleket saat ayarı ve 
lerde, ikametgahlarından ayrılmış edebilmek için kiranın iiç ayda ajans habi:rleri, 19.45 Müzik: Bera- 1 ince cep saatini, >·a 
olan muvazzaf ve ihtiyat ttskeri bir tamamile öde:ımesi şart olıı - ber ve tek şarkılar, 20.15 Radyo gn- 1 mü«tntll erkek kol saatini, veya 
phıslar hakkında evvelce açılmış caktır. Kirayı muntazam olarak zetesi, 20.45 Temsll, 21.30 Konuşma 1 müstatil kadın kol saatini 
olup da h•nüz neticelenmemiş vermiye muktedir oldukları s::ıbit <lktısnt santl). 21.45 Müzik: Radyo 
veya ikametgahlarından ayrıldık- olanlar bu hükümden istifnde e- ı salon orkestrası (Viyolonist Necip 

en birir.d 

Kan, Kuvvet ve iştaha Şurubudur. 12 lira ile alabilirsiniz 

d · ki d" K" .. d • Aşkın idaresınde), 22.30 l\lemleket 
tan sonra açılan hukuk davalarile emıyc~e e:- ır. ırayı 0 :mıye snat ayarı, ajans habcılerl; zlınat, y f L S O N Saatleri 
icra takipleri, bu halin sonuna ka- muktedır olm•yanlnra ask~rlık şu- e ham _ tahvilat, kambiyo - nukut 
clar tehir olunnbileccktir. Tehir helerinin veyn Merkez Kuman - borsası (Fiyat), 22.46 l\lüzik: Rııdyo 
nıüddetı z:ırfındn müruru zaman danlığının talebi üzrrine köylerde salon orkestrası progıumının devn -
lf)emiyecektir. ihtiyar meclislerince, şehir ve ka- mı, 23.00 Müzik: Cazbaııd (Pi.), 

mn.1&-••• Her eczanede bulunur. 

Hazerdc silah altına aiınan mu
vazzaf ve ihtiyat erler hakkında 
• gedikli erba§ hariç - askere a
lınmazdan evvel açılmış olup da 
henüz neticelenmemiş veya aske
re alındıktan sonra açılmış ve a
çılacak olan hukuk davalarile ce
za işlerinde bu erlerden davayı 

sahalarda mahalli Belediyelerce 23.25·.~3.30 Yarınki progıam ve ka -
münasip mesken temini mecburi panış. 

olacaktır. ,~A-S-K-ER-L~I.K--=ı 
Kanun proje::ıinde yazılı bir 

harp tehlikesi mevcut olan fevka
lade hallerin başlnngıç ve sonu 
icra Vekilleri Heyetince tayin o
lunacaktır. 

Kayseride bir cinayet oldu 
Kayseri, 5 (Hususi) - Dün 1 Mustafa ile münazaaya başlıyor

sec:e şehrimizde tüyler ürpertici !ar. O sırada hamal Ahmet Duran 
bir cinayet olmuştur. Bu cinayet, bıçağını çekerek Mustafanın üze
Uzunyol caddesi. Otel sokağı, 1 3 rine yüriiyor ve zavallının vücudü 
numaralı evin önünde cereyan et- nü delik de ik ederek öldürüyor. 
nıiştir. Seyit de kendisine yardım cdıyor. 

Vak'a şudur: Hüseyin oğ~ M~s Vak'a yerine yeti en zabıta 
tafa ökçen, sarhoı; olarak dukkan .... 
ı: u·· d "k h 1 Ah t O memurları Mustafayı olu olarak un n e ı ·en ama me uran 
Ue arkadaoı hamal Seyit de sar -ı bulmuşlar ve diğer iki suçluyu ya
hoı olarak oraya geliyorlar. Bu kalıyarak adlıyeye teslim etmiş -
4ki ahbap çavuşlar, derhal sarhoş lerdir. 

Hindistandan 2,000,000 
çuval memlekete geliyor 

Beşiktaş A skcrltk fiubcsındcn: 
Genelkurmay Başkanlığının 15/lll/ 

040 gün ve 35455 sııyılı emirleri iize
rıne Harp Okulu Komutnnlıgındıın 
gelen l!l/10/!140 tarih ve 2. Ş. 7365 
Ell)'lh dokuz; moddeyl hnvJ talimatta 
yazıldığı üzere Harp Okuluna gir -
miye istekli olanlann müdd<'tleri 
31İ2. kiinun/941 giiniıne kndnr u -
zatılmış ve liseyi bitlrcnlcıden olmak 
üzere kayıt ve kabul ed"lcceği nnla
şılmıştır. Bu gibi 1 tekllleı in tali -
mntı görmclc ve icap eden lzahııtı al
mak üzere takibi muamele ynpılmnk 
üzere şubeye mtırac1111tlıırı ilfm olu-
nuı. 

11-11-11-

E.'miıııiııü AB. Ş. dı•n: 
Şubemizin 4/121i4 sıı asında lmyıtlı 

Lv. Tğııı. Süleyman oğ. Şevket 
(380:l!I). 6/177 sırasında kny_ıth Tbb. 
Yzb. Saffet Musa oğ. Ibrahim, 
J/822 sırasında kayıtlı piyade Tğm. 
H useyin oğ. Hfüeyin Hikmet 
(2ti054), Tbb. Tğm. Kerim oğ. Mah
mut llfıınn\'gat (45070), l\fııkiııe üst
teğmen Arif oğ. Bedii 321 İstanbul 
( 1895) nin acele şubeye müracaat .. 
ları. 

(Biri.,,ct IItıhıfrd~n dtı•am) ı tarafından piyas;ı)•a yfizde 15 kiirla 1 . . ı ı 

al i k 1 f d d 
satılmaısını tesbıt etmiştir. TcnC'ke- Sınema-Tıyatro 

v rC! m nıll ·aın ıır tnı a ın an ev- ı ı h ı ı · · 
ı t d 1 1 t . d ıc1· d er n pa a ı anınnmıı"ı ıçln !kıncı 

kahı-umanları. 

: ~re ker;~ı.e ~;21 e ı ıfın e~.h~c-ı veya üçünl'ü ellerden g<'çmeslrıe mey TİYATROLAR• 1 
ı ge ece 1• m yon çuva ın mu ım dnn veıilmiyl.-cek ve doğrudan doğ- • 

bir kısmı pıynsaya çıkar.'locaktır. ruya ithululçıl&r tarııfından ihti n Şehir Tiyatrosu dram kısmında 
Bu çuvallur memleketiınrnın uzun .1 •• • y ç . 

Üdd t "hu· k 1 k "k yeı eı ınc satılacııktır. DIR ANA m e ı y.ı.cını arşı ıyncıı mı -, ,. f . . 
tardadır )' ıııe ııgılteredeıı g<'IPn otomohıl İ t"kl •1 dd . k d. k d 

Stıınc!~rdızasyon mürlıiı muavini liiı1tiklerinln satışluı·ındn tatbik edi- 5 1 a ca el\ ome 1 ısmın a 
Turh..-n, Arıkarnyn <lonmek üzere ıc:ek k~r ni.ııbetıeı:i de pazartesi gii- DADI 
Hindıstatı lan yola ~ıkın ıştır. nu tcsbıt t•dı!ccektıı·. SiNEMALAR : 

H · t •1• t" •1. ı Komisyon, ııehı·imiz<leki Qtobüs ve lstonbul ciheti• 
arıç en ı aç ge ırı ıyor bili · ın "k lh • 

otomo erın ııtı tıyııçlarıııı BP.· Azak: Büyük dans _ Komedi. 
Şclırlnılzdc bulunan Sıhhnt \'ekL - ledıycdcıı soı ınustur. Buna gore, tev Alemdar: Arizona knhran\anlnn. 

leci Müsteş .. rı Aıııım Arnnn reisli - zıat yapılııc ktıı. 
t Çemberlitaıı: Şimal kanunu - Ko· 

tinde stnnbul Sıhhat l\lüdarluğfın- Diğer taıuftan Jupoııyadan da dın ihmal edilince. 
de bir"toplantı yapılmış, ~hrlmizde-ı Basıa yolile otomobil lu.,hgi getirıl- Marmara: Gençler dövüşüyor • 
~ bOtutı cczn depoları sahıpleri top- mesi temin edilmiştir. Kara güneş. 
tantıya iştırak etmlşlerdır. 1 . d töt•• h l" MUli: Lekeli kaclın • Arlzona 

~ff'mk! etteki iliic ve mfüıtahzarat zmır e un ma su u 
mevcudu \•o ihlıyacırı miktıırı üze - ftmir, (Tasvlı-i Efkaı) - Bu haf. 
rinde goruşfilmüştur. Mü~t~r, ele - tn içinde Mıntııkn Tıcnrct l\tıiduı-lü-

Hilal: Ali baba-İstıınbul sokaklan 
Beyof/u ciheti: 

E
ı> sahiplerinden elleı·indcki bütün ğünde tüUin tnciı leri ve tütün kum-
iç ve nıüstıılızarat stoklaı1 ve mem paııyulurı muıncs,i!ll'riııln iştirakile A81"i: Ebeıli nıılnşma. 
cketın hcı cinsten ne Jmclaı· ihtiyacı bir toplantı yapılncıık ve piyusı nın İJıck: Lcrlll ihı Mecnun. 
QJduğunu sormuu ve kcııclllerindcn açılış tarihi kat'i surette tcsbit celi- Jllefek: Balalnyku. 
!,\& hususta en kmı bir zamanda Ve- lecektlr. Siimer: Körlülcrin şarkısı. 
klletc birer be~·annamcı vermelerini Bu ~ ıl Uitun mnhsuHi ço1< nefis - Taksim: Saadet yuvası. 
!atemi tir. tir. Her tarafta nıııhsul denk halin- 1..6le: Gönüllü kahraman. 

İngllteı·e, f viçr<', Amlrika •.;e Al· de hazıılanmıştır. Bir çok kumpan- Şık: Sonsuz ıışk. 
manyadan iliiç ve must.ahznrat geU- ya \'C müessc eler fazla miktar tü - Sarcı11: Akasyapıılııs. 
rilme;;i temin edilmiştir. Hatta piya- tün satın almak için bnzırhklıırını 
tada mevcudu kalmıyan veya azn - ikmal eylemişlerdir. 1 ltıtcınbul Aslivc 10 ımr.ıı 1Jukıı1' 
lan biı . çok çe itler. üzerinde sipa -ı Öğrendiğime göre. İnhisarlar fda- llrikimliğfııdcn: 
rişl~rk bıdle ' ı llml ık!tıt~· . d il" b h re.<d de piya adan külliyetli miktar- Sırrı Dede vekili avukat Salih 

.ı n ın a n. 11\ ı: e ıınız e uc u - .. _ tü " ··b ed kt" R f 
d k 1 . kt G 1 k il" uu tun mu ayan ece ır. enç - Zuhdil tıırafındnn stnnbul Mıntaka 

ranı a n mı) ne. ır. <:ece aç- · 11 ılı ını dört W.le , , . . · -
lann fıyatlan Vckal<'t tarafından per pıyasnnın (' ş g · Liman J,eıslıği lnşaıye mutelıassıs.ı 
te bit edilettk \e bundan fazlaya beklemektedir. Hııns Petersen vesnlre aleyhıne 
111tılrn11mıısı temin olunacaktır. Şim- !140/371 No. ile 7800 lıı-a ı>.nrnr ve 
dl d polaıda m vcut ınallnnn da 1 • 1 ziyanın milddciakyhlcrd!!n mütesC'l -
normnld n fazlaya satılmaması için şçı ,,,. ya ar silen tahsili tnlebilo açılan dnvanın 
tedbirler alınmıştıı. muhakemesi sırasında, mnddclalcylı-

1 . . • _ _ * MEMUR - Tüı·kiye Çelik ve terden JTans Poterscıı'in fstııııhuldıı-
ngılızler 40 bın ton tutun Demir fnbrlkalarınıı. 31l69 No. Ju ki iknm<'tgiihında bulunmadığı ve 

alacaklar kanuna göre. Lise mezunu, askeı·lik \!manyadaki adresi de malUm olma-
İngı Jtzll'ı ın bu sene memleketimiz- bitirmiş, y11ş 35 den n7.. 1 ngllizce bi- <lığı cihetle malıkenı<'CC muınaileyhin 

den 4il bin t:m gibi çok mlihlm mik-1 lcııl<'r müıcccah. "Oeret: Sii-140 lira. ıliinen yupılan tebligata rağmen gcl-
1 mtmcsinden rlolayı hakkında gıyaıl 

tarda ttitun alnrakları öğrenilmiş· mtihnn 14/11/940, Aııknı-a, İstan - kararı tastiriııe ve yine ilanen tebli-
ttr. lngllizleı geçen sene oldıklnrı bul, İzmir Si.iınerbaııklannda, Kara- ğiııe Ye muhnkemenin 13/12/940 sa
malla~~an ~ok mcı.rınun olmuşlıır~ır. bükte fabrlka<ln. 12/11/940 a kadar at 14 e talikına karıır verilmiş oldu-

İngılızleı ııı tutün rekoltenuzln - t 
JÜzde yetmış beşınl bu suretle flatın mııraena . ğundan mumnileyh yazılı gün ve sn· 
alacakları haberi müstahııil i.izcıinde _,.,,.., __ ,." __ , __ ,.,_""''" atte mahkemeye gelmediği vcyn bir 

k · · i Taavı"rı· Efka" r vekil göndermediği takdirde hakkm-oo ıyı te• ı· y•pmıştır. 
Bundan başka şlmnl memleketle _ daki muhakemenin gıyaben cereyan 

rlne de tütün satılacaktır. edeceği ilan olunur. (940-871) 
Nüıhası (S) Kuruıtur. 

lngi:tereden gelen otomobil f Ab Ş f • ı Türkl1• H-'f Borsa harici altm fiyatlarıll one era tı için lclA listikleri ve tenekeler kaça ~ 
sablacak ? Senelik •......••... 1400 Kr. 2700 Kr. Lira Kr. 

Fiyat Muraknlı" Komisyonu diin 
toplı&nmıe, in~ilt<'reden gelmiş olıın 
12 bin ıırıdık tenekenin itbıılatoılar 

Altı aylık 750 > 1450 > 
Üç aylık 400 > 800 > Reıadlye 

--24 20 
98 so 
2 78 

• · ·· ••••• ••· Kalın Betlblrllk 
Bir ayl!k •..•••••.•.• 150 > yoktur. KUlç• •lhrı il'•mt 

SUSUN 
YERiN KULACI VAR 

Dofrusu uu tahkikatın no netice verdiğini me
rak ediyordum. 

Akenma doğru . Adli ıabit yanıma geldi ve 
isticvaba başladı ... 

Asıl davaya gelince: 
- Ben, dodfm, ancak Korgenerali göıebilir ve 

kendisine izahat veririm. Cinııyet alelade bir cina-
1et değildir. Bir müdufani ncfs meselesidir ve dev
letin mahrem l~lerlne taııllQk eden tarııfları v:ır
dır. 

Zabit durakladı •.. 

Ttt/rika No. 72 

- Ben Kol"{Yeneı-alc nrzedc-yim. 
- Çok iyi olur ... 
Adli zabit beni ynlnız bıraktı. Yiı·ml dakika 

sonra tekrar yanıma geldi.. 
- Korgeneral kendisinden talep ettiğiniz mü

Uikntı kabul ediyor. Beni takip ediniz. 
Ayağn kalktım ve demir kapı açıldı. Zabiti ta

kip etmiye başladım. 
ll:laglnot'nun koridorlarındn ölü siiküııetl vardı. 

İki siıngülU jandarmanın ortasında giderken, biltOn 
bil' mazi gözlerimin önünde canlandı. Dünkü Lizn 
Bolmeyer, bugünkü Julıette, dünkü lilıı1klt t gezınti-

makineleri çifte maşalı ve 16 taş 

üzerinde işler mükemmel bir sa-

attır. Bu fırsattan mcmlekctıml-

zin her köşesinde bulunan muh-

J 1 _lstanbul Belediyesi llinları 
7'ahmm ili: 

terem müşterilerimiz dahi isti

fadeleri için istedikleri saatin bcd<'lini peşinen posta ile gönderdik
leri takdirde posta bedeli bize ait olmak üzere derhal gönderılır. 
Fırsatı kaçırmayın. Durü t işliyen, iyi ve ucuz bir saate sahip olunuz. 

VI-L s ON Mark~sına d!kk~~;~z 
para ıle çok ış goru-
lür. Tatrada acenta 
aranıyor. 

VİLSON snatleri, İstanbul, Emınönü 18 No. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavül· 

den kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümı.iş bir liralıklar darp ve pıya

aaya kafi miktarda çıkarılmış oltluğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 
iklncikilnun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlnıası hrarll\ştırıl
mıştır. 

Gıimüş yüz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihl11den itibaren artık teda
vül etmlyecek vo ancak yalnız Mal sandıklarile Cümhuriyet Merkez 
Bonkası şubelerince kabul edilf'bilecektir. Elintle gümüş yüz kuruşluk 
bulunanlarm bunlan Mal snndıklarile Cümhuriyet :Merkcı. Bankası şu-
belerine tebdil ettırmeleri ilan olunur. (7026 -10216) 

Baş, Dis, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 
İCJtbında günde üç kaşe a1ınalıılır. Tnklltlerinden sakınımı. 

Hcı· yerde pullu kutuları ısrarla is~·iııiz. 

inhisarlar u. Müdürlüğünden : 

bedeli tcmina t 

100,00 7,50 

432,00 82,40 

Yıllık 

kiraeı 

122,00 9,15 

720,00 54,00 

S:ınyerde Yenlıııahıılle caddesinde 
3,62 metre murnb!mı sahnlı nrs::ının satışı. '°ıl1 

Arnavutköyünde Liitfiye sokağında 43 nunııual1 e 
satışı. 

15oV' 
Kadıköyüııde O&maııağu ınuhalle.,lnin Rıhtın1 ,~ 

••• &\'il 
ğında kiiln Hiılde 4/23 numaralı dükkanın "ır • 

ı"İhnesi (1 llfı 3 sene)· d kk;11ı-
Kerestccilc1 cle kiıin "M<>ı-kez Halındeki nşçı " 
nın kiraya \"erilmesi. (l sene). 11,tı 

· · · "kt 1 k ' zıh ic:ler · Tahmin bedellenle ılk tenıınat mı· ar nı·ı yu nrıcıa l'n ' 11ııı· 
ıtyn açık arttı"rmaya konulmuştur. Şnı tnamelerl Zııbıt ve ~luan1elst t ı4 
dürlüğü kalemi11tle göı ülecektir. İhale 25/ ı 1 /940 pnzarte"i giinü ~sıı~er~ 
de Dninıi Encümende yapılncnktır. Taliplerin ilk teminat mnkbUZ ıı.lııl'l-

D . • E ü 1 bulunııı 
mektuıılurile ihule günü muayyen ı:uatte aınıı ııc ınenı e 

(lOGOO) 

suıumalııııııt Bfrinci s~11ı Hııkıık ı lst. Lv. Amirlig'"'i Satın 
lltikimliğiııde.n: 

Dnvacı Emine tarafından müddea- Al k · 'IAnları 
aleyhlt.!r Kostnntiıı ve lstefnn ve ite- ma 0ffilSY00U 1 oo0 
cep Sabri ve Makbule Xaciyc nley- , d nda 6 
hine açılan müştereken mutııcarnf 220- 225X87- 90 eb 11 ı rtıklll el:~ 
cılcluklnrı Çaı·şıyıkt.?hi:r Knlpakçılar- n~let k~e alınacaktır. Pa;ıı ssııt l. 
bnşı ~o No. hı d,ıkkiının iıalel şil - j<ıltınc ·ı 12 11/~140 !'.alı ırpn~ liğİ 5. 
yuu ~avıı~ının cere:. nn eden mu ın · de 1'ophnned~· İst. J,\·. ~~ı ~ııcıı1't1 ~~ 
komesindc: D.ıva1ılardan Mııl:l.ıılel l•nalmu konıı.,yon~ndn . :1 pllk ıent. 
Nnciyc~·e mezküı- «lükki&n~la tehlıgat Tııhmın bedrli 21.-50 Jırıı,. ~ıırt", 
vapılıı~ıa«lığındaı1 iliıııcıı tcbligııl ya- ııatı 1593 lirn 75 kı~ruşt~~ ,;aroııı~ 
· ı bu kere 15 gün müddPLle mc v" nünwnc·sl komısyon ..-.is>oJI 
pı mış, · 1 j kl"l · b ili aatte kO•~ 
Mnkbulc Nacircse muameleli gıyap stc 1 <'~ın c '!., (t04'i1) 
ka ı ınının tebliğine karar verilcnık ıı:~lnıcleı ı. (fi•~) 
mu! nkcmesi 2:!/1 ı /!140 cumn giiııü "'"""" d ıcıır' 
ırncıt ıı (! talık cılilıniş 1.1ldu~unılıın 5000 ııv'tı<' hnkl ve Jacİ"'~r 11 ,ııı 
me:.k(ır giin ve saatte ~elmenız veya, dc:-le alıııncnktn·. Müte11hlı1.~1tıı1e•I 
vekil gönde1m<>nİ7., aksı takdınle ı;::·ı ve hesalım:ı p:ıznrlıkln ek 101' 
yabınmla hbkiıııı veıilcceği teblığ, l211 l /940 rıılı günü saııt 14de Jıl' • 

· ı 1 - ·ı· o-• - s t aırıııı ..... makamın!\ knım oma: uıeı·e ı an ı hanede I~v. Amıı-ligi • ıı ın hıtılıı,,.. 
lumır. (!:lı:O~ 1847) nıi"y<ınur.ıJıı ~ apılacnktll". Ta ,,6 1ır11 

ılı lf 1000 lira, ilk teminatı 1 ·rııl~r 
fo'atih Bırlnci Sulh Hııkı•k llô.kim- dır. Numune i komisyoı•dıı ~~)01111 

lığhıdcn: isteklilerin bdl • saatte k~") 
ılazi•wrıln I'atıhte l<araman cad- gelmeleri. {5~1) (10-1' 

decinde 7 numnrnda Kasım oğlu ••fi' tı 11 

Hakkı aleyhine a~tığı alacak dn,•ası ·~600 odet le\ hit "<'mcı i iskC~~ııı 1 
lc:in s, .. ııdcı ilen zabtı dav:ı.yn göste· hı~aeaktıı. Pnzaı-lıldıı ck~ınO J1' 
rilen nılrc te bu namda bı!' kimse ol- 121111 !140 salı gfinü ı;aat .t4·"uıı:ı 

. . . . r.ıudığı ve hakıı ıkanıetgahı meçhul T h d" f t. Lv .ı\nıirJi.ğı sıı fıııı· 
ı. - Idnremızın Fcrlkoy bira fabı·ıknsındn halen mevcut 20 ton ve ,,ldııl'•ıı tcblıg memuıu tarafından °1'kıınel · s d ·. \laenktıf· . Atı 

ı b" I '"' 1 ıım cnı 5yonun a :vnp te01ıo :!>·evmlye 600 kilo miktarında çıkmakta o up ır sene zarfında birikeceği \cı1Jı.n mcşı uhattnn . ~ulaşımı~ voı nıin tıccieli lE'.375 ıım, ilk ı J; 

tahmin olunan cem'an 80 ton ıırpa şıntname ve nümuncQino göre pnznr· j mnhkcıııccc ynpılan ıl:ıııen tcblıgnta 1:178 liı·J l!.! kuru~tur. Nüınur~ ıı 111 

lıkla satılacaktır. rat;men mahkemenin m~ayyen bu ·ı mısyondıı göı iilür. İstekliler 11 

~ .. lunduğu gun dı> gelmenll} olıhıgun - saatle komisyona gelmeleri· 
2. - Pazarlık ll/XI/040 pazartesi gun~ saat 16.30 da Kabatıışta dan bittnlep müddeinle~·h hakkında (fiS2) (10480) 

Levazım ve l\Hlbaynat uubcsinclcki satış komısyoııuııda yapılacaktır. gıyaben muhııkemc icıasınn ve ~n ..,, • .., . 
3. - 80 tonunun muhnnı111cn bedeli 4000 lira olup 9'o 15 munıkkat beş gün ınudclctle knrarı mezkfıren~n r ~ • •• ~ıın ol ı 1 

teminatı 600 lirndır. ilanen teLUğlnc ve nıuhakeınenın aOOO ndet komUr el utu s• t5 l . 
25111/940 saat ıo n tnlikına kararı cııktır. Pııza~·lıkla eksiltn1~ ·dıı 'l' , 

4. İstt.?klilcriıı pıızıırlık için tayin olunan giin ve saatte 9'o 15 verilmiş olduğundan bermuclbl kn - 040 cuma gu_nO sıınt 14t~nııhnll ~ , 
miktarındaki teminat paralarlle blrlıkte mezkUı· komisyona müı ıcaatlnrı. ı nı yevm ve saati mezkürd:ı nrnh- ha.nede Lv. Amirliği Sa. tstcld 

{10491) 

• • • 
kemey~ ıtelmC'diği vı.. muddet~ "kanu- n.ısy<>n~nda yapıl:ıcnktn. ·dcll ~ 
nıyc i zarfında itıraz etmediği tak - l'J.n getıreccklcrl ııumuncl?ı )cı (ıı tı 
dırde ı?ı~·i.J ~en hüküm verileceği teb - nılcrek alınııcağ-ındıın talıP ll" 59111 

J\lıı1ırn men n. rt7.S teminat F:,ksi!lıııe lı~ mn··~mınıı kaim olmnk üzere ıHin mune ve teminııtla1ilc be 
1

-ostıO 
Oluılul .. " (.940-9) Konıisyonn gelmeleıi. (590-' 

_c_'ı_·ıı_8ı_· __ _ _..::11.:.;1 ı~·ı:.:.:fa~r:..:ı _____ 1,_fr_ıı_J_\_r.;..ş. _ _..;;L;.;.iı;.:·a:_.:.l.:..:\ ı:.:::.:.· _ _:.$:..::c~Jdi Sııati * * • 
Çifte nğızlı 5000 kilo talk ahnncaktıı · (': ç 

dcstcı·e 1600ndct 310. -- 23 25 A"ık eksiltme ld 40 cııtt\• ı 
-

lkincite~rin Cuma " lıkla eksıltmesı 15/11/9 J\ııı 
Şeıit destere nn s:ıat 16 :le Tophnnedc L"'· >11P • 

35 nı/m 200 met. 1ndll et' 
I - Cins ve miktıın ~ ukııı ıdn ynz lı 2 kalerl ııı~l'l"me "çık eksil• liği Sntınalnııı ~omls~onı ·ıııılı • 

" ' .. ~ lacnktır Tilrk Kodeksıncle } ·ıı ıe 
me usulile satın alınııcnktır. safta uİıııacağından istcklileı·:ı~) -

13S9 lf. 

8 
13>6 

Şevv:tl Rumt 

Il - Ek"liltmc lft/Xf/940 snlı ı:?iiııü "ln:lt 14 dr Knbntn~tu l.<•vazım mlnntlarile belli saatte ~~~ 
ve Miib:ıyant Şubtcıiı d<>kl .Alım Komi~~ontında y:ıpıl:ıcııktır. 1 gelmeleri. (501) tl05 

l.cltetrln a 26 
Kasım· \ 

IH l teklilerln Fkı;iltınc !cin tn~ln olunan gı\n ve ı>Jatte o/. i.u 1 ""•"" ııı~t' 
gfivenme paralaı•ile blılikte mezkür Koınis~ono müracııntlnrı. (10424) 150 ton saman alınucaktır~/ gi\ 11. 

Gi.l ı: S\3 

-

ı ıs ı a n b u ı Vakıflar D i r e k ı ör 1 ü g ü 11 a ~ a '11 
Vdıitlor r··'!ymıı 

s. or. o. 
Günet \Yarın"l• Jl 44 .> 41 
Öilc u7 oo ıı sa 
ikindi ol 42114 •o 
Akşam 11 lıO 16 S8 

Hobyar ınnhallc .. ınde Yeni Postahane karşıııınıla bu kere inşa olu
Yahı Ol 33118 32 ·nan Vnlde hanının ö inci katı kiralıktır. 2 C'.! JS 00 

Bu J.-at lokanta, kırnothaııe ve atelye ittihazına elveı·işli ve icabında 

if1 az ve taksime ~nüsnit~ir. fsteklll,eı·'.n şe.rniti "'~.l:ı.mn~c -~zcıc on he~ gun 1 Sahibi: z. T. EBÜZZ}Y A. 

lmsı\k • Yarınkll 

zarfı~.da Çemberlıtaştn lstuııbul \ akıCloı Başmudürlütıı Akar:ıt kıılı•ıni·I Neşriyat Müılürü: c. BABAN 
ne muracantlnı·ı. (l0592) BawılJığı yer: illatbııai EBÜ7.ZIYA 

rın mükiilemelerlnden zevk alan delişmen kız, bu
gün, hayatın en kirli snfhalarıncla yüı·üyen bir ca
sus ... Ve yarın kinıhllir ııeıede olncak ... İki yüzlü 
vicdanını her zaman nynklur ııltınn alnuya mah
kum bir nmhlük ... Koridorların boşlukları, nyakla
Tımızın seslerini yutuyor. Yürüyoruz. 

Bütün bu 1~lcrin tarafımdan tertip edilmiş ol
masıım rağmen kendimi bir katil telakki etmekten 
uznk tutamıyorum. Cinayeti 1c;lerken hadisntın bü
tün avnkıbını gözönün~ getirmişken, yim· çenelerim 
atıyor. Bit- kere be.nimle ayni gnyo etrafında çnrpı
şnn beceriksiz bir ırkdnşınıı öldiil"üyorum... Sırf 
Frnnsızlara itimat telkin edebilmek için bir cinayet 
iı-tikap ediyorum. 

Süngülü askerler durdular, geniş meydanlığa 
Korı.ceneralin kapısının önüne gelmiştik. 

Adli siıbay, eınlr sl.lbnyının yanına gfrdi, bera
ber çıktılar. Emir subnyı yüzüme istlkrnhln b:ıktı ... 
Önümden geçti, Gencrnlin odııaına girdi. İki dakika 
sonra dıııarı çıkb. 

- Matmazel Julictte, bu~'tlrunt Gcneıal sizi 
bcolr1 lyoı, dedi... 

içcı·I girdim. General bu sefer beş üş değildi. .. 
- Beni görın<>k lstcmi.,siııiz! 

- Sizinle ~·alnız konuşmak istiyorum. 
Gencıal emir sUbnyınn baktı ... Genç ?:ahit ve 

adlı subay dıımrı çıktılar •.. 
- Yalnızız, buyurun ... 

Bu 

- Iris'i ben öldürdum ve mecbur oldum .•• 
- Nltin! 

- Bilmiyorum Gencralinı, biliyor muydunuz? 
kadın Alman Geııtnpo'ııunn mensuptu. 
- Dün ihbaı· etmişlerdi. 

- Kntlcdil<liktcn sonra, çnııtn<:ını ve evrakını 
nrattıııız mı? 

- Evet ..• 
- İhbar sabit oldu mu? 
- Hemen, hemen .. 

- Öyleyse üst tnı·afını da ben anlatayım ... 
lris'dcn şfiplıe ediyorduk ... Daha yoln çıktığımı?. za
man Frnnsız Erktınıharbiyeslnin yanlışlık yaparak, 
lçimi1.c ve en kuwetli müdafaa kalemize kadar bit' 
Alman casusunu sokueunu hayretle karşılamak li-

!ıkla eksiltınec::i 12/11/940 8 "11111 , 

saat 15.45 de Toplu•nedc L~· ,11P1~1' 
ği Stıtıııalmn .ı\:omisyonJnd• d' 11·,. • ..voıı 111 
caktır. Şaı·tnnmesi Koını. • )\:O 
rülür. 1steklılcri11 belli sıu1tj~0~sıl 
yona gelmeleri. ( 592) 

~ , 
,ı~ı t 

!);jOO adet ktl y<'nı toı·b:ıSI ı& 1 

caktır. Pazarlıkla cksiltnıc5.J.0pıı 
940 cunıu günü snnt J •J de :J{ı"'ııı1 
de ı,,. Anıirliği Sııtııııılrn!I 

11
e.sl ~ 

yonundrı yapılu<'nktır. Ntıı~t'rııı 
misyonda l{Öl tllft r. istrklı ~ 
saatte Komisyona gelmeler;; 

(593) cıo5s J 
... ıo 11ııl$ 

60 adet soba l:orusu vpııı:ıırl1 
11 

soba clirsebıi alınacnktır. bil f1 iJ" 
eksiltmesi 18/11/940 çıırtnı.,.. ~~1, 
saat 14.HO da Tophanede dıı >''p~ 
liği Satınalma Koınbyonu~1111 1ıe 
cnktır. isteklilerin temm0 ırrl· 
11 san ttc komisyona gelnı0e58.i) 

(604) (1 

--------~ "tt$~ )1 

lstanbul ikinci lem. ~:;61 rJC~ !' 
Bir borçtan dolayı 40 ıı 40 ~ 

dosyn ile tnhh h:ıczo aJıt1fl1111l ,
ıncı danc erkek ayakknbıs\ ,aııilt1J' 
tarihine ıııüsaılif pnzartes o•l" JÔ"' 
rıt 13 den 13.30 n kııdnr ı-ıo· Jı ıı•ıı" 
'fophnne caddesinde 2GG {i ıııtJ 

11 
I' 

kfında satılacaktır. O g:lıll~tıl~ 
men kıymetin <;'o'75 ini 40 tıı ,~.
kinci arttırmllSl 14/1119 .mi dl ._,, 

~ Ü ar vr 
nıllsadif perşcıııbc gun 

1 011rıı• ve nyni saatte icra o~ .~~ 
aı1.tırana ihale eclilccekt · _,.-~ 

Taliı•lerln satış günil :k 
nnda mahalUnde buluna 
runa "''7,6 ak 8111• 


