
lıbbıyeliler 
,~ayramı 

"Bayrama d1tvet 
edilecek 

ı. ~ rıbb!y B yramının bu 

1J r programla te81t 
mdiden hazırlıklara 

ır ~ h mızde yapıla· 

rıı im Milli şer lsmet 
d V'et <-dilec kllr. Tıbbi· 

M ıı ' fın t şrlnerl Jçin 
v ıtaslyt te19obUste 

hı.rdır. 

HERYERDE: 3 KURUS B .. 
n 

ltalyma topçulaM 

Beyoğlunda 

Hatay içkili 
lokantası 

örfi idare komutan-· 
llğınca kapatlldı 

Bir müddet evvel Beyoğlunda 1atlk. 
lll caddesindeki Hatay içkili ve MZlı 
Jokantasma gelen mUşterlleroen biri· 
nln; lokanta mUııtcclr ve mUstahdem 

( Devanu 4 üncüde) 

Fransa 
Amerikadan yeni
den yiyecek ıstedi 

italyanlar 
Bingaziye 
doğru 

kaçıyorlar 
İngiliz llıtaıan 

Habeşistanda 
Gondar'e doğru 

ııerlıyor 
Kahire, 5 (A.A.) - İngiliz u

mumi kararg&hmm telbliği : 
Trabulusda, krtaatunızın yalan

dan sıkıştırdığı İtalyanlar BingaD 
(Devamı 4 iincü®) 

Vaziyet gittikçe l 
vahimleşiyor 1 

Madrit, 5 (A.A.) - D. N. B. l 
bildiriyor: . 

Resmi İspanyol aJansmın ~a. 
battan aldığı bir habere gore, 
Fransız kabinesinde !iyecek f~k 
danı gittikçe daha zıyade endi • 
şe doğuracak bir vüs'at kes-

i 
betmmektedir. B~lha~ şeker 
fıkdanı şiddetle bissed1lmekte. 

dir. ) Rö 
V<J§İngtOft. 5 ( A.A. - :Y .. 

te~a.nsanm Vaşington büyük 
elçi.si Haye hariciye . müs~ 
Summer Velse yemden mura-

1 caat ederek Fransaya bilhassa 
işgal altmda bulunmıyan mm
takalara tekrar yiyecek madde .. 
leri gönderibnesi!li istemiştir. 

B. Haye işgal al~ ~un .. 
mıyan mıntakada. vazıyetin cid
di olduğunu ve Fransa.nm Ame
rikadan buğday, Mısır ve kon 
serve süt satm almak iınediğini 
beyan et.mittir 

Miralay Sadık'm Romanyadan 
aynkrken aldud•A'l llOD reRırı 

Miralay Sadık 
Vatana kavuşur 
kavuımaz öldü 

(Y.-. i tiftoiide) 

··~70 rldııre) 

ihtikar la 
mücadele için 

Ticaret Müdürlüğü hal 
kı yardıma çağırıyor: 

Aldığınız mala mukabil 
satıcıdan fatura isteyin~ 

; Vermlyealer olana 
bize baller werıa 
İhtıkATla mUcadele için .bal\cm uh· 

deeine dü§en bizatihi kontrol vazifeal· 
nt benimseme.şl icabetmektedir. Bu 
ı.kik&ti halkımım anlat.m&k tçin mm 
taka ticaret mUdOrlütil, bugbnden 1· 
tlbaren gazetelerle De§rlyat yaptJrt· 

layı adllyeye verilmişUr. 
Orman müeueseal aahlbl 90 ku· 

l'U§luk kaşar peynirini 110 kurtı§a 

satml§tır. Yapılan tefti§ neUceırinde 

zabıt tutulmuş ~ mahkemeye Yeril· 
ml§Ur. Suçlu murakabe komisyonuna 
da mUracaatte bulunarak 110 kuruşa 
sattığı peynirin lüks peynir okhağunu 
idctla etmlşUr. 

6 
1fa 

ingılız müstemle· 
kat nazırı 

Lord Loyd 
61d0 

Londra, 5 (A.A.) - lstihbant 
nemreti bildiriyor: 

Lord Loyd, gece yansına doğra 
ıztırapsız bir surette Mn nefealni 
vrrrniştir. 

MilstC'mleke nazırı ve Lordlar 
kamarasında hükümetin eözcOal 
olan Lord Loyd 61 yaşmda idi Ken 
disi, üç hafta evvel Hiddetli bir 
soguk algınlığından yatağa dıı.
müş, fakat bilih~e iyileşir gibi ol.
muştu. Maamafih cumartesi akp
mı Lordun sıhhl vaziyetinin bul 

(Devamı 4 üncüdt) 

M<M"~ Petera 

Visi 
kabinesi 
Dün öğleden sonra 

toplandı 

Amiral Darlap 
Parlıfelrl lrona1-
ma1arı etrafında 

lubat verdi 
Maretal Peten ney• 

karar verecekı 
(Y cı2:1.M .+ üncüde) 1 mağ'a lrerar vermlftir. 

1 

Vaziyet tetkik edilmektedir. 

Halka yapılacak tavsiyeler araam· -------------------

1
-----• : .. ::=:.:= Rektörün çay arı 

1 '";;:'.::'::~:~:::~.- Diş tababetı talebeleri mektebin FakOl-
tlğf bir dUkkA.n. mağaza veya mUee· ı 

~~~::u;~~r:ir ~::i~ln ~= 1 te haline getirılmesini istedıler 
verllmek*ea kntina edill!'118, keyfiyet 
derhal mmtaka ticaret mUdtlrlUğUnc.> 
veya zabrtaya bildirilecektir. 

Fiyat .Mtıııakabe btlroına memurları 
ihtlkU mevzuu etrafındaki 'kontrolla· 
rma. deftm etmektedirler. DUn de b8 
zı Hı~ vakalan tesblt edllınlftlr. 
Bu &Mde. Sultanhamammda 2/3 nu 
marada. çaııpn Hayım Abravaya n 
dmda biri.si, patlak& ibtikArmdan do 

Pa ris polis müdürü 
değiştirildi 

.Partı!ı, 5 (A.A.) - D.N.B. aJan 
sı bildiriyor: 

Paris belediye zaıbltası müdürü 
B. ll&nJ&D, iş'an ilııre kadal' polis 
mlldtiri. bulunan B. Laageron'mı , 
~ ~ 1'811lfe edecektir. 
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l_R_ad __ yo_"'_az_et_es_ij
1 

ıtaı a ısısôrator
ıo o yıkıiıJOr 

İtalyan ımr .. ıut.:ı. u J • dö:·t ı.ırat· 
1 pa .. ıt.jl''U ,..ıtı ta· 
~ ı uımuıı nıes l ... 

l n g ' n baır.I ha 
t p rt. nı t.ıhr ın ı,eçır• 

mekte ol ı., n\4 .,, t rl.)ıor. 33 parti 
ı dert ctp' ye s•t:nclc cmrını nJnu~

rdır. Bunh ın Cl'pheyc gilm"l"rl or· 
o l ile f ı t p rtf ı nrasındald muııa· 

retten ileri (;Cldlği zanncdllm•ktedlr. 

ltalyanlar neden rical 
ediyorla>· 

Yunanıııtandan gelen hııocrl r ltal 
an askerlcrmdc mAnevlyct nammıı 
r ı:ey kalmndığını blldlrlyor. ~unan· 

ıııar İtalyan kuıuand3nlanmn bazı 

yevml emirlerini ele geçlrmielerdlr. 

ViLKi 
Londradan 

ayrıldı 
Vilki İngilizlerin 
tamamen birlik 

olduklarını söyl~di 

l.oııdra, j ( \.,\.) - \'ilki, A.1ıerıka. 
ya avdet scyahntlnln ilk mc~uıılc.slr.• 

katetmek Uzcıe bu ımb. h erken Lon· 
dradcı.n ayrılmı tır . 

ı.oııılr:ı., 5 ( \. \.) Llzıo(,n volu 
ııe Amerıknya gitme!{ Uzcre Vlll<I t.ıı. 

gUn lngUlerenııı ı;arbı:ıu bıılı.ır. n tnr 
hava lımanınıl:ın har kctı "811!1.Bmd:ı 

d !!ılştir ki 
Hllrıiyct 11,;m s-ınştı~ı a' 1'}1...ı Iı. 

slltereyc yar<.ıım etmek l~in Aın ı .kıt 
da elimden geleni nıubal{kdl{ surt ttr 
yapacağını. lngıllz milleti mU'i"mm •J 
bir cesaret göstermiştir • .Aynı ~e.;areti 
göstermC'ge dl'vnnı C'dtnl?. ... 

Samsun tütün piya·sası 
17 şubatta açılıyor 

Hava gazı kaza
larını önlen1ek .çın 

Beiediye yeni 
tedbirler aldı 

8 11 z 1m .ııılarda lı 'a "'..ı~ını an vu 
ku3 g ·!en zchlrt~nııı" \"8Kaların:n art· 
m:ı ı uotıı~ le m ·ve ıl tesisat vazi· 
Yl tt hıı.dı • 'l rur t: cereyanı hak· 
kında aı~k u r nıalrnnıı r tctklkııtta 

mıl11nmaktadırlar. 

Egedeki satış,ar 
sona er~nek üzere 
.\nı,:ırıı, ., l.\. \,) - l ıcarct \ek 

ldındcn tebliğ edılmiııur. 

EgL mınt.nluısı tUttin plye.usı mUs· 
talııııl ıe.n mcmnunlyetP:ıhş bir ft.:kıı 

de ink.!inI edl.'r le soııur ı <:rnıcl< Uzc 
rcdır. !Jel" sen.! mutaa oldııg ı Jzcr<' 
Egc'de satışlann buyl.lk bir ~asnıı yu 
pıldıktan ve vaziyet ta\•azzuh ettik 
ten sonra Samsun piyasasında dızı 

dengi piyasası açılmakta \'C bu şekil 
de icaplara uygun bir o.nane tees.\llis 
etmiş bulunmaktadır. 

ı,za tecavüz 
eden 

2,5 sene hapse 
mahkum oldu 

Bcy.17.ht Soğnn J.gn ıı atı· ıı ın 1 
otuı:m c •. ıııcıc :ıdınd:ı. bır guıç "allln 
uıı ııı<ınm komşularından Hını c-ntıı 

ı ~aı;ıııdald kır.ı Bediayı dC'rl'<'şnv•k 

UT.ere cv;mı çaı;ırnıış vo gC'cc \ tı ına 

alalmymuştur. 

ilunlarda mUtcmadlycn geri çek.lerek ~ • 

• tUessır \n talarııı onUn<' .,,eçmek 
Uzcrc tik alın:m tedbıı lrrdu1 blrl de 
[{ndıköy, Lıolm b..tlw ve \'edlkulC' 
lı:ı \"agazı şebel,l'leı i her n, tıa.~mda 

belediyey~ J,l'ndı mınltlttıluı ıwık! tc· 
slsatın norın!ll oıc..ıus-unıı duır l.ı!rer 

rnpor \'erercklcı dır. l~u r:>porlard·ın 

so.ıra \•ulm:ı gelen h dls ... leı d •n şebe· 
keler mesul tutulacalclardır. 

Bu itibarla alınan hazırlık tedb!rlı
rlnln iltnıal edilmiş o1du~ı ıroznniın 

cıc bultıudurulaıak Samsun plynımsı 
nın ı i Şubat 19U t.ıı.rlhlne tcsaoııı e· 
den J>azartc,.I g lnll nı:ııması kıırtıt·lnş 
tınlmıştır. 

Ancak Cah.dc, gece, B"dı ı uyuu:ık 
tan sonra kcılkıı:ıış \'C eski dos•u Sub· 
rlııin nrkndaşıarmJan 1small llııltkı 

auınrlıı birlıw1i eve alı.ıı· k ncdı:ının o· 
la sınu kıı pn t m ıştır. aakerllk ı:erctlni lckclememelerl bHdl· , Luııılrıı, .; (.\ .. \,) • lrlanJ .dır 'lil. 

rillyor. Diğer bir yovmt emirde ao ri· nen \'.illi dün l:rnl ve kraliçe ite çay 
cat eden aakcrlcrin derhal öldUrW· içtikten sonra Röyter njan&ıı:ın b•~ 
melen !Uzumu bllclırUlyor. ltalyanla· muharrlrlne ııu bcyıınııttıı b•ı"ınmu·
rm Ll.byada d<ı pek nz mukavemet et· tur: Evvelce Ege piyasası dolayıslyle 

lUtünlr:rimlzın mllsail satış ı;artlarına 
dcfutlc işaret edilmiş ı.·o ın!latntısll te· 
yaklmza davet cdUml§tı. Aynı ıruret 
Ic bol ve netls bir rekolte yetlştlrmlr: 

olan Karadeniz mUstnhsllierl için im-' 
l,b.nlar m!wcuttur '\'C malını elinden 
biran evv<'l çıkarm:ı.k için iaticalc hiç 
sebep yoktur. 

lRınnll Hakkı btiylecc Badlayı zorla 
klı·lelmi.ş, ertem gUnU kızın fllltO.yctı 

Uzcrınc lsmaıl Hakkı, Cııhldt' ve dos 
tu Snbrl yakalanaraı< lı.rinc! nğırct::za 
mahkemesıne \'criimlşlerdır. tikleri haber veriliyor. "Dö \'nlt'rn !le ür saat ..;or.ı. turr •. <selik ol.ırak lrnllonılıı.n bat.t ıı:ı,·a· 

gazı boı uları dıı !onln uıhvıl cdılc· 

cektı:-. 

_-t.ahkenıC' <'luruşmavı gizli olıırak 

, dllktcn sonrn dUn açık celS"dc ı ..ı 

rannı bllöınniııtir. 
Bulgaristan üz.erinde 

Almanlar 

Bu m•ldtl<'t zarfmd:ı bir snat J<> keıt 

di8lylc yapayalnız kaldım. Mu'1ata. 
bımla ~rbcıtçc 'e açıkça 1\ "D~t t •mı 
ve ıatedığim nmlômatı aldını İrlnn D 

Londrd radyosu Bulgariı;tıının mlh· l:abin~sı azalarını.l:ın bir çığ1ın11 dJ 
vere iltihakı \'C Alınan h-uvvetlertne gördüm. 
aerbestço geçit verllmcsi hakkmdakl lngntcre St'!yahntl.ndeon aldığı nı-tı. 

Yapılan ara.ştırm:ıd:ı ou sen,,denbe· 
rl t:'ımır göro1l)cn borul=ınn mC\"CUt 
olduğu g-örtllrı.ı~ tur. Bu borulıı .. n 
aürutl ~ trunıı ine çalı!jılacıı.kbr. 

Kal'"8rn·göre tııroall Hakkı 2.5 sene, 
C:ahtdo do 2 sene ı ay hnpt.1 yatacal-t· 
ıar, ayrıca. müştereken Bcdlaya d:ı 

300 lira tazminat vereceklerdir. 

Alman tazyikinin aı-ttığmı haller ver- celerden bııhsedt'!n Vllkl demı,tır ki: içki parası yüzünden 
döğüştüler 

Dünyanın en iyi tUUlnllnU yetl~tl· 
ren bu nuntakanm gayretil va bilgili 
çiftçilerine Juymelli mahsullerinin de· 
ğerini elde edebilmeler! !çın itidal ve 
teenni ilfl hareket etmeleri tavsiye o· 
ıunur. 

mektedlr. Londra radyoııu bu haberi 
verirken vatanper\•er Bulgarların da 
önlerindeki. acı misallere bakarak bu 
tazyike mağlQp oımıyacaklım kanaa· 
ini izhar etmoklcdlr. 

Londra radyosu lngUtercnUı Bal· 
kanlardaki muhtemel inkf§S!lan ~· 
kın bir aIAka ile takip ettiğin! bildir· 
mittir· .Ayrıca verllen bir hab-:re gö· 
re Bulgarlstıının ıçındc de bir kay· 
nqma olmaktadır 

Afrika Harbi 
Atrika harbi dört cephede devam 

etmekt.cJJr. Lroyada Derne ile Binp· 
zi arasında yegane mUatahkem mevki 
o an Seren i§gal olunmuotur . .Aynca 
Apolonya kuaauıınıştır. Buraaı da t· 
talyanlann en mouern bir tayyare 
mcyd n .ı mevcuttur. Fııkat artık 

ltalyanların bundan lst1tade lcıkA.ııla· 

rı kalmıımııştır. Olsa olsa Inglllsler 
u hav• meydanını kullanabilirler. 
Hareklt 13Lnge.zlye dofrU lnktpf 

etmekteöır. ltıılyanlar ricat ediyor 
lar. lnglliZ tayyareleri de rlcat eden· 
leri lzamt zayiata uğnıtıyorlar. 

ıtalyanlann tngUlz harckAtmı ya· 
v tatmak için kara maynleri toerp· 
mckte oldukları bildlrtımektedir. 

.h'.rltrede Inglllzler Agordat'm kırk 
kllometrcı ilerisinde Terant §eh· 

rine ve.rmı§l&rdır. Şlmdi bu ııeh!tD 
cenubunda harbcdlyorlar. Bu lfdıtln 
u§mesı bir gün mcacleafdir. 
Sudandn garbi HabC§latand'l taar 

ruz eden lnglllz kuvvetleri huduttan 
50 kilometre lçcrlyc glrmlşleraır. Ha· 
rekAt Tcı.nıı. gvlU fınıallnde inkişaf c· 
diyor, 1tıılyanlar r!cat hnllndedir. 

Kcnyad.ı Cenubi Habeşistan ve 1· 
talyan ı;omallalne yapılan harckAtıı 

elmce Habqlal&nde.kl harekA.t olma· 
le doğru ınk ıı.f ediyor. lngill.zler Ha· 
be§ hududundan otuz kilometre kadar 
içeriye girmış bulunuyorlar. ltalyan 
eomalisinde ise yl.lr. kilometre içeriye 
girm.lşlerdlr. Burada bıırckAt dana se· 
rt bıldpt ediyor. 

ltalyan • Yunan harbi 

Bu adalar s:ı.klnlel'ınin buyuk ş:ı.nr.· 

!arı olduğunu dU§UnUyorum. Ot.izci is. 
tımal edıligıne nar.aran bu ,a.ıuı adeta 
bir mucizedir. İngiliz halkının mUttP.. 
hft oımadıg-ını zannedenler rüya görtı· 
y.>rlar. Tarihte Çörc;ll kadar \azl!csinl 
iyi Ua eden bir r;ef bulunmıı.dı~ını dıl.. 

şUnUyorum. Çörçil ilhamını ty! aııln

YI!I kabiliyetinden, pen-naız ces:tretin 
den \'C bUyiik tccrlibclerind'!n almakta 
dır. 

Beyoğlunda, BUyUk Sandık cad· 
desinde, 69 numarada şnrapçılık 
yapan M~nahim dün akşam dük
kanına r;elen müşterilerden Mnrko 
ve A vram ile içki parası yüzünden 
kavgaya tutuşmu~tur. 

Knvgn sımsında Avrom ile Mar
ko, .Men:ı.lıjrui çal:ı ile muhtelif 
yerlerinden yal'Blamışlardır. lena· 
hiın de Markoyu yumrukla bir hay. 
li dövnıüsUir. Biraz sonra yetişen 
pollııler Meunhimi tedavi altına 
almışlar, suçlu M:ırko Uc A vrnmı 
da yakalamı!ilılrdır. 

İki cepllıde llarbl 
sevmlyea 

Hitler kendi eliyle 
bu zorıuµa düştü 

(B08 tarafı ı ınciac> 
et.,,.1 Kömürcülerin zam O•·ıe görülüyor ki Almanya bu Bundan sonra Vllkl, elde ...,, " 

sair neU('eıerı .Amerlkaya blldireceğı. isteği kabul edilmedi ikinci harp cephesinde İngiltere 

İngiliz kııblncnı azalarının hepsiyle 
konuıtum. MUıterck gayenin takil>I 
hususunda mütecanis ve luym"tli l:im 
sclerden tcıekkUl eden böyle bir lnsaıı 
gnıpuna hiçbir zaman rll5tlamecıım. 

ni ve Almanyaya davet edllm~dlğlnl KômUrelller beWdiye ikbıat mU· ile mücadele edebilmek lc;io kencll 
" ı ı ti di'•,.IUM•netıf-%~· t~erek "ömUr kunetlerlnln de ki.fi gelemlyeoo. 8uy em§ r, " b~ " Mm gGvor•, -- ....... Vl;,,11 ti~ 

fiYo.uarınıl: v. ı kaır. Könı.Ur- A• .,.., ..- _.. r 
'\'11kl Brlst<llll de zl ·nrot etti metini Srlillitrrarak Fransanm elin• 

11Ulcrln mj.14~e"f ite~ ~L re ,. ~~.._._<rl'!. W#ll ""'--:;__,_, 
Londra, 5 (A.A.) • .:::: B. Vi1kr. tı\n1 talem kabul -0diltıtcmışı:r «len J\kdeniz donaoması ne ;1.11nım· 

Lizbona hareket etmeden ev' el, taki Blzerte dm.iz \'C ha\'a üssünü 
bava hücumlarmm izltırlni taıııyan de almak JstJyor. Her halde mllt· 
Bristolü de ziyaret etmek istemiş. Bir kamyon kaza1;ı tetna ttaıyanm tVkmenıesl için 
tir. B. Vilki, şafaktan birnz <wvcl Dün Meddi~'t!köyUn:Je bir lcll!ııyon büyUk fedaklrhklar yapmak iztı. 
Bristole gc~ ve bclediy~ reisi kazası olmuş. ltöyde 25 nuı:narııda o· nu-ını doru,.or. 
tarafmdan kanıılanm~tır. t.umn Stilt)yma.n ndıntıa blı 131, şoför Çünkü tt.aıyaıun !;Ökmet>l ile A, .• 

Halisin idareslr:dekt blr taş ko.myonu· rupanın cenubunda attlacak olan 
B. Vilkı, hnsara maruz kalmış nun altında kalarak muhtelıf Y"rle uçuruma sonradan Almaoyaıım da 

olan mahallelerde bir gezinti ya- rinden ağır surette yaraıanını;:ılır. sürüklenmesi tehlikt"Slnl görti~·or. 
parak buralarda tahrip cdilmi' ki- suıeyman ba)'gın bir halde Beyoğlu iste bu mz.iyrt göz iinün~ g<•tt. 
liseleri,. mağu.aları, tica.reUıanelc- ıuu;tahanesine kaldınlınış, suçlıı ootör rllll'SC Hltlerin: ''Almanya İtalya· 
ri ve evleri görmüş ve dt~lşür yakulanarak tah~lkatn bll§lanmıttır. ya bedelsiz olarak ya.rdmı edecek· 
ki: tir.,, tlcnıcsindeki mana daha. nı;ık 

Bu hasarlar-cı rağmen, Bristolün Yugoslavya adliye anlasıhr. Almaııya.nm ttalyaya 
hummalı bir faaliyet içinde yaşa· yarclrm l\tmt"..st kcndJ kendini mli-
dığını gördüm. Anıl'rikn Birleşik nazırı istifa etti dafaa etmek ı:aruretiuin bir n~ti· 
devletlcıi halkı BrlstolUn ge1<irdi- IMgnıd. ;ı (A.,\.) - Avah Ajansı <'"sidir • .ı\rt:1< Almanyanın cephe; 
ği imtihandan çok mliteessir ol- blldıriyor: do sadt•ce Rrltanya ada1arı karı:ı· 
muştur. Çünkü bir çok Amerikalı- Adliye nazın Lazar Markovıç istifu sında harp t.'ffen değildir; h~lki bü· 
nm ecdadı, koloniznsyon bn§ladrs etrnl§tlr. Devlet nazırı MihaUo Kona· tün kıta A,·nıpası ölçüı.Uodc b1r 
ğt zaman, Ameıikaya gitmek tize· tantınovlç adliye nazırlığın::ı. tavın e· ccphcdo u~ra.5an bir de\1et haline 

Maarif Şurasının 
tatbik edilen kararları 
Maarif şurnsmm venn.Ls olduğu 

kararların tatbik neticeleri etra
fında Maarü Vekilliği tetkiklerde 
bulunmaktadrr. Bu knrarların en 
mühimleri olan orta tedrisat mü
essP.selerinln öğleden sonra ders 
yapmalıin, köy okullar.nm beş se
neye çıkanlma8ı işleri neticelen
miştir. Diğer karal'lann neticeleri 

. umum müfettişler tarafından bir 
raporla t.esbit edilecektir. 

Neticeler bilabıre vekalete ar
zedilccek \•e ileride yapılnıı yeni 
bir şüra toplantmmda mevzuu 
bahsolunacakllr. 

Eroin kaçakçılsn 
yakalandı 

J!:mnlyet kaçakçılık "1Jbeaf, m-:ımur-

~. dlln •"'8.J't 1JBbıkal1-eroincller ta: 
rafından kttrulmug 6 klşWk bir ka. • 
ça.kçılrk ııebelre.si ~ra.dını suç üatundc 
yakalamağa muvaffak olmuıtıır. 

Ahmet, HUl!eyin, Nurettin, Murad, 
KAzım ve tsmaıı adındaki kaçakçıla 
rm Uzerleri arandığı zaman hepsinde 
de kUlllyeUl miktarda eroin ve esrar 
bulun mu§ tur. 

Kaçıtkc;;ıla.r, suçlannı itirat etmiş, 

hctısl de kaçakçılık lşlerıne baltnn as· 
llyo beşine! cezıı mahkemesine veril· 
mtşkrdir. 

Dünkü ihracatımız 
DilnkU ıhracatm yek\ınu 280 bin 

liradır. nu ihracat esnuında Mısır ve 
lngilt"reye yaprnk tlltUn, lsviçreye 
aı'pa satılmtştır. 

Bulgarlsta.ndan 155 bin kilo odun 
kömUrU, Iraktan deri, neft, sUlyen, 
boru, demlr fıçt gclnıl§Ur. re Bri.stol'dcn vapura binmiştir. ı'.lil:nlştır. gelmiştir. ASIM US 

==~========-==========-===~~~=====-~======--===========~~ 
- Mutlaka onu ('!de cdec<.'ksin, p-------------------------, F;kat çabuk silkindi. Onları dU-

dedi. Girdikten sonra hemen çık- F-ilrunek istemediği anlaşılıyordu. 
mak yok .. Fa.kat kaldıktan sonra s EL ç u a LA R s" 1Ay1 N DA"' İ(arşISmda rily&lannda gördüğü, 
da kendini unutmak yok .• İşi tam meyus günlerinde dalına hayalin· 

~~~ i:~~:a~~~:~:=.ar·ı ih- An ita r a K a I e 5 in e :~.;·~~~-ttığl bre .vücutla k~~J ka~-
Ama muUaka böylo olacak .. sa Tanıar, her zaınan k<'ndı kendi-

km üzillmc, istediklerin g.cnı} oL'l· Büyük Tarihi Harp, Sevda ve intikam roman no şöyle derdi: 
cak. Ona gene malik cııacaksın. - Beni seven bir erkeğin kol-
Fakat benim tayin cdecc~ro blldi· _ t~O. 8 (azan: NJY AZI AHME 1 _ d l:ırı arasında can versem .. 
seler olduktan sonra .. Ben sizi a- Givasettin biraz dahn yakl~tı 
dim adrm takip edeceğim.. - ~ız kimsiniz.. Buraya nasıl - İyi anladınız. Sultııam yal;m \"O eİini · i'pck örtüye uzattı. Hn-

Giyascttin ile Tama'r'in lmr§ıl.nş

geldiniz? !arından olmıynnlnr buraya nasıl füçe ok§atlı. 
Diye sormuştu. gırebilirler?. Bu hareketi, her ikisini Urpcrt· 

Tepedelen §ehri alevler içlnde yan· 
maktadır. Şehir ttalyanlıır tarafından 

tahliye odilml§Ur. Yunanlıların bu 
tehrc girmeleri her an lhUmnl dahi· 
ltndedlr. Yunanlılar sahilde çok mU· 
hlm bir mevki l§gal ctm~ler çoğu su· 
bay olmak Uzcrc 800 esir ahnı~ıar ve 
birçok harp malzemesi iğtinam etmlş· 
lerdir. 

ması çok garip ol.Iu .. ==============! Giyasettın işaret edilen odaya 

Giynsottin kendini topladı. F~nt - Ama sizi burada görlirlcrsc.. mi. ti. Elini geri çekemedi ve öy· 
cevap veJ emedi. Kim oluuğuııu söy - Kim?. lece> bir müddet durdu. Fe.kat Tn-
liyecek mi idı? Gök Baba bu hu · - Bizi bekliyenlor var. mar'rn hararet.ini kanında duyu-

1 ~ 
girdiği vakit, ina.nılmıyacak bir 
manzara ile kaf"!iılaşh. Gök B: ba· 

Balkevıeri 'nm tarif ettiği cariye olması I~ . 
:z:m gelen güzellik harikası nim 

--------- urya.n ipek şalarla sustu geniş bfr 
Konferanslar kanııpeyc uz:ıuml§tı. Gök Babanın 

Emlnonü Hall,1'\'lndcı•: 
7 Şububat 10'1 Perocmbe günU Do· 

çent Refi ŞUkrll tarafından v~rllecel; 
olan (Harp lktıaadlyatı) ve ıo Şubat 

941 Puarteıl gUnU Dr. Celft.l TaM!n 
Boran tara!mdan verilecek olan (Halk 
'911 Tem&fll) mevzulu kon!eraruıl&rtn 

konferansçılarm rahatsız bulunmalb.· 
nna blnaen tehir edildiği HA.ıı olunur. 

* • * 

dedikleri aynen oluyort!11. Cariye
nin gözlerinde aşk perileri UQU§U· 

yordu. Kalbinin do.tabanını hl.ssedi· 
yor ve bası dönüyor, gl:Szlerl kanı· 
rıyordu. 

Tamar hemen örtünmüş ve aya
ğa kalkmıştı. Fnkat ayağa kalk
ma.sı, vücudunun en mahrem yer· 
lerinin a<jılmaama sobcp olmu§tu. 
Sadece \"Ücudunu örten ıpekler 
ayağa kalkar kalkmaz ayaklan &J. 

Milli Piyango keşideıi tında toplanmıştı. Glyasettin dönüp 
Eminönü Halkevlnclcn: ç·kacaktı. Fakat Gök Babanın söz. 

M1W Piyangonun 6 inci TerUp 
ı tncl çıtklllol 1/2/l9U cuma ctınU 
8Ut (17.JO) da~ aalonunda ya· 
J, Uli. 
.. lıılfldede bulunmak iatl~ 
.. b.rtmı BÜl"OIDWldU a1malan 

susta talimat vermeyi unutmuştu. - Bizi hiç kimse g!Srmez •• Hem ~·ordu. YcrdPn bir h·şırtı ile ipek 
Nasıl geldı~ini hiç söyliyemczdi. buraya girdikten 110nra öyle ko- tekrar genç kmn ayaklan altında 

O halde ne demeli idi?.. hıy kolay çıkamıyacağun... Ayak· toplnndı. 
Jnrrm gıtmivor.. Giyasettin kollarını onun bell-Burnya · gelişinin mak.ssıdı açık· ., 

"·' Gen" Kafkas kızı, avakta duru· ne doladı. Kendisine çekti. Kuvvct-tı. 1'ır.ı cezp v('I tC'shir etmek. Hal. ,. ., 
buki kıı:rşuımda bir güzellik ailemi yor, ipek örtilyU eli ile tutuyordu. 1i kolları ile göğsü üzerine bastır-
\, ... rdı Onu n""ıl kPndl"inr- "Ozbo Giyasettinln gözleri Tnmar'ın dı ve: -
"' • •U"> "' '"" • - Sen! biç unutmıyncağ rn .. 

d~bilirdi. Giyasettln, kendi lehine gö~sünde idi ve genç kızın bu ba. Gene göreceğim.. dedi. 
olnn büyük b r farkı düşünemiyor· k ştan haz duyduğu ~üzUnUn ren- Tamar beyninden vurulmuıı gibi, 
du Gen" kRdın bu Zl

0 ynet ve ihti' ginJcn, bakışlarından, hntt.a nefes 
· ' " · • bukı!;ln.rile böyle cevap beklcmedi-

şam içlndC' sab:ıhlıı.rn. kadar kıvra· ıılrşlarından l:.elll oluyordu. ğ:ni anlatmak istiyordu. 
ıııyor içinin utcşlni hiç bir ııey sön - Peki bu odayı açtığınıza gö. _ Şimdi tehlikeli .. 
dürenüyordu. re birini arıyordunuz değil mi?.. _ Ne vakit geleceksin?. 

Giyaset•in: -- Belki sizi.. 
- Sultanım, d~di beni buraya 

siz.in gür.e!Uğinlz sUrtiklcdi.. 
Bu, Tamar'ın hiç beklemediği 

bir cevaptı: 
Fakat buraya k.imsc gire-

mez .. 
Nasıl giremez .. Ben girdim 

ya ... 
Tnmar, Giyast'ttinin sn-malı el

bişelerine balı:tJ: 

Tamar güldü: 
- Yok, dedı beni rıüynda gö· 

rcnler bıle yok .. 
- Sultan Alacdciln en çok sizi 

sev('rmiş .. 
- Onun rnvdiği vnrdır: .Melike. 

Hem bizim sevilmemi.zden ne çı
kar ki ... 

- Memleketinde olsa idin dBs 
ha mı iyi idi .. 

_ Bir fll'S.ı.t:mı bulaceı;rm.. Sc- 1 
nin adm Temar değil mi? 1 

- Demek adımı da biliyorsun? ı 
- Biliyorum ya.. Seni gizlice 

çok seyrederek 5C'Vdim. 
. . . . . 
İki gece sonra bir hırsız gibi 

Tamar'ın odaSma Gök Baba gir. 
mişti. 

İhtiyar, liızın bağırmaır.na bile 

Tarihten: 

Eskiden n1uhtekir
;er ·dam editırdı 
"Bu Kabilden olan ııacarat ~r 

lukca ııaray ıueyJ..mmda ve sera • 
J.ıqı.sı plJ.,ahmda \'C lzzctpaşa ııı ~ 
f ti) le OakUdarda Çe§nıcb:ılınd& 
l.ıl.l.7. ~ Boııtı:ın•'ıbaşı mcclle;lnJL ı!'rrı 
\'C e.hmcn idam olunmuıılardır ... 

sJJll 
Bu l.ilı;uk \'C oynen tnrlbt n tıl 

ıııı p ragrat kimler için yazıllnl~çuı 
,:yor musunuz?.. Mubtcklrlef ııV 
l'ır t •rlh'erde tiyat zammı ııc uıtı...ııı 
~ ..ıp;mlıı.rm ı.ız~ın fırına aufdll'~ 
b ~\n ve uzun lıll' yazımda auıs~ 
unı Yukı;.nya aldığını fıitrıl -
hlcrı yılına, yQ.nl 110 sene c~ 
ıttır. 

Uelcdıyc rclsi demek olan Ult ; 

s p ıığıı lıgı da o vakit lhtikAf1 ~ 
mck !çın kabul edilınlş bir Dl \fflP 
yelli. Bu ihtikarı yapanlar, o cıe il' 
zorbalurı idi ve onlara "Elli s)tJ 

şarıı.tı .. denlrdL 
el; 

Tarihm buna dair olan vesikası 
şudur: sır 

"ÇllnkU lstanbula vnrld olan ~ti 
\'C erznkın memnu olan ıneJ1&1;,, 
nal::lolunmnmasmıı nezaret edil~ 
mtınasına vazolunup Ycmt.ş ısıtel pP 
de Ç'.ard:ık dedıklcri yerde ouıra:ı ııııı' 
Altı namındaki ha~rat bır~ ,r 
bld'atl<'.r ihdas ilo ahsabı zchal:- ~eti)( 
zakı tccrlm ederlerdi. Ve tıaısD ..,il( 
vct alarak setatnJ ccnebiycye ~ 
J"lnl' lmndllcrl mUtccasir olur~ 

nu işleri yapanların daha ~ 
nıarl!ellcri vardı. Hariçten ge;e# rpll' 
) ıkınr,ıan zo.rla vergi alırlal' ve fiil" 
mlshancde ôğUtUlen kahveıcre ,;*' 
nohut karıştırıyor ve hAıul oıan edl1°" 
yı kendi nralıırındıı taksim 
lardı. _ .. ,.s 

Bu gıhl uygunsuzluklar ya~ 
şehrin hflklm ve zorbası idiler. ~ 
yola gctırmek i~in 1stanbul V<' cır 
nıuazzam bir harp olmu~. semtl#. 
tulmu§ ve kanlıır aknuşu. Yak6İ~ 
lann bir kısmını m8'bur "~ 
\'nkvnk,, denen <;mar ağacına 
lardı. ~ 

Yeniçeriler bu çınar ~ 11
-' 

met adamlannı asarlardı. şınıdl I' 
balar asılıyordu. tzzet Molla ~_1: 
telmih ederek §U kasideyi ~ 

~lr zaman <'hll fttno OamJ~ 
Hıgt\ruW aımuıı ldl kullarını ~ 
f'lllldi erbab-ı ı:tkAnm döP°.:t 
• Keli' 
l\leyva "-al.'"'tinc yetiştik -~J 

Şe«ırl VaJdP""'" 

~ 
Vooikalar vcclzdir. Ben on.Ja~ 

IIAvo edebilirim.. ~ 

Bina vergilerine z9.dl 
Dahiliyece kabul 

edilmedi 
PnHlf korunma itfaiye ekipl~ 

teçh!zat maara!rnı ka.r§ılamak ., 
hlmı. vergilerine yenlden yap~;· 
tcncn yüzde on zam, DahlliY8 t1t 
lcU tarafmdan kabul edflmeJJllf ~ 

VckAlet yen~ bir vergi tarııe ,,pJ 
üzere muhakkak surette bir ~ ,. 
mUcyylde ıa.zım geldiği ve ıt1$.ı 
Jdplerlnln muhtaç oldqğu te t ,;. 
bedellerinin tabsillne dair ~ı:ıOf" 
madığmı nazan dikkate a.ıar&i' t!D4Jf 
b~r zamma imktın olma.dığml 
ml§Ur. ~ 

Belodlycı reisliği tah8il §11 o 
tebliğ yaparak bu verginin ~
lıı rak tahsil edilmesini blldiJ'nl1Ş .,.r 

şımc1ıyo kadar tahsil edilenl, 
sa iade cdllmlyerek ilerdeki v 
mahsup edilecektir. 

Ankara Radyosu bıJ 
sabah çalışamıyaca1' 

~ 
Teknik bır lmzadıuı dolayı ~rt'f'' 

radyosu bu sab:ıh ve öğleyin -:,cŞ# 
yapamıyueaktır. Ancak arı.zıınttl I ~ 
ye do~ gldenlmesi de muhteıııe 'ı'd' 
dui!ıJndan radyo dlnleyicUerlniD ~ 
tnd saatte radyolarını yokl-tııı ~ 
dUn ge<!C' radyo spikerl tarlltıt' 
eöy_)_·ı_en_m_ı_ş_u_r. __ ~~~---:::::::;; 

ıt#.-': Perşembe/ cuııı• t 
> 6 Şubat 7 Şub' 
~ - 1 
<E i\Itılınrrt'.m ıı 1 Mıılı1'~ 
~ 'İ ı"ım: 91 /Hası::..,_..., 

\ r.kHler \ aııati f:z.ani \'asal ~ 
(ıÜIIP!,illl 

!!.Oi 1.87 8.06 ı-'' 
cloğn,ıı ~ 
Ok! tS.28 6.Li 18.28 

lk• ıdl ıo.ıs 0.4% 16.14 

AJCAam 18.81 12.00 18~ 
Yatı 20.01 ı.ss 

ımsaJ. 6.26 11.M 
._, p 

lernll hatırladı. Onun arzulan ypa
mak, kendi emellerini tahakkuk 
ettirmek demekti. Onun için çık -
madı. Yalnız başını çevirdL Bak -
madı, yahut bakamadı. Tamar çe
-.fk blr hareketle eğilerek ayakla
n altına yrğıla.zı ipek ~ kaldırıp 
~ -.&: 

· - Saraydan olmal•ıımız.. Bolki 
de aultanm yalmı]anndıau., 

Tamar'm gözleri dalni~ı. t!zalı:
l&ra, ook u-.klua ~ gibi idi 

m~ydaıL vermedi: 1 
f~ı v.rl --------------~-----



~ ___________ ..._ 

~litilL· ~. 
Şehir Haber·feri 

Pil ilıtikô.rından 
ı•~ ~· 
'Ctlya sulh da 
~aPamaz 

S-::111 g~nidcn. s~Jh tc~eb
~lt!i ... . Ş<X>.eğinı Amerika 

~1'1t "'aıryorlar 
flJ h .• . 

ııı..... - tde ~.ıran a\·mdanberf 
.~'-- • ka ı · --..::~tı b 

1
ta arda, ha\'alarda 

''"'Clttııhıı: arnayısı. faşist im-S. temelinden sars. 
'-..'"'._il ıı,rbc 
~ Jaa~1 ~ı~. slnıset 'e bir 

l\ ~ ha~iiz~nden girmişti. 
,~~in 1

• Fran adan son· 
"8~-· de teslim olo\•cre. 

' -..,Qtlesldir. 

Ş ~ar tahakkuk etmedi. 
s~ ebeleri dC\'am eder· 
'- ...._ lrtı,.,,etı ın~mero bu~ünkü 
~ '"""')"! da l dC!,'lldJ. ft'nkat tes. 
~~~asla ta.<ınwur ctım·· 
~ ll11tan hluharche o ı.,riin. 
l~lr. Ya lehinde inkl-.nf 

~·~fit aı..l{c • 
~ ~ Alı.de rı hat.ası, ha,·a t.i· 
~~~ gjbf ı:1.clo tıpı., Norw~
~ İ!Jaıı kinılyet <11cle edt•· 
~ le ~<;ı idi. Bu zan da 
)\ha..~ fld 1• Harbin talihini 
\ ""' 6000 ~'anlış tahmin ıtaı. 
~'~·taba), lsh•m<"kten 
'; ~rl!la 1

• Almanyanm n· 
~ e~ırr İtalya iç.in JU'('"· 
~ h~ctlnı k nıaksndile l 'una· 
~ Yaıııı:tı. Bir harl'ketln 
'~-~ .. d hata hareketin 
\, ~ bit ha <'\'anı odcr. f t.alya
\ • .\ ~ki ta cereyanı içimle
' ı.... ""-''lltJ .,._ ' 'aziyt>tl iimitslu. 

ı. -.,ıc_ lıir 11
" 04 rnağlüp olmnk· 

~l\ bıı Is l:İİN:•mrmektedir. 
~~Ya.si ve askeri hata

'" '-ı '~l'etıolara.k dahili ve ik-
\ ~\i~1 .. ~1 de ~iiçlcştirmlr-

~~ ır u ~er gün geçtikçe 
,.tlar~~-; aşiznı Ama\'utluk-
~ ilk 3"Cdlj;rt 7.aman mem. 

\ ~ dl~ &ksütAıncJ sulh ar. 
-...~ tı ~IJ(' .dile dolaşması ol· 
:'-t rıı... . l'i ile faslst l'rkinı 
~ 'idı -~ 11 t•t vll :. el lhtl lı.. • ) )"\irij "'uZUD en • 

maznun Kevork 
~eceleri -~ayıkladığın·a dair rapor 
ı braz ettıgınd.en setbest bırakıldı 

20 kunış fiyat tMbit ed.Hen yas· 
sı pilleri 32,5 kuruşa cata.rak ihti
kar yaptığı iddiaAile te'Ç'kif oluna· 
rak asliye ikinci ceza mahkemesi
ne verilen yeni postahane ~e
sinde tütüncü Ke,•ork Tabakoğlu· 
nun muhakemetıinc dün başlanm?fı, 
suçlu mahkemO<JP bunlnrr EBkina. 
zi adında blr Uiccardan 27,5 kuru· 
şa aldr~nı v~ besı kuruş icarla da 
sattığını iddia etmi~. sonra mah-

kemeye Mazhar Oısmıuı imza&lo 
:c_zai ehliyeti bulunmadığına dair 
ıki rapor \'enniştir. Raporlarda 

. Kevorkun geceleri sayrkladığı, saç 
ma sapan ?!:kılar ~~·lediği ve uy
kuda geroıgı .razıldı~dan mah . 
keme ke.ndilıini serbest bırakamk 
tıbbı adli tarnfnıdan müşahede 
altma almma..~ına karar vermiş 
muhakemeyi talik otmişth. ' 

Beş dilenci yakalandı 
Bunlardan Fatmanın 4 ev 
sahihi olduğu anlaşıldl 
Za~ıta, evvelki giln, Usküdar. por.i§an bir vaziyette gördükleri 

Beyoglu ve Beşik~ ftemtlelinde Abdullah km 60 ya.~larmda Fat
y~ptıklan bir teftiş sonunda bazı manm yanma yaklaşarak akal 
koşc ba.slannda dilenen 5 dilenci mak istemişlerdir Kadın Y . a
yakalamL'i. adliyeye .testim ctmis· mak ~emi~. n~tlcedo Y~=:ı
tir. ve Fııtmarun d'" t ış 

Memurlar Üeküdaroa ..... il ~.... v .. 1ftft or ev !\a.hibi oldu-
' U:n ""91 1 gu a._ıJmrştrr. 

&yoğlunda ise Ali oğlu Mus· 

Bir çocuk haşla- ~~: ~~~:i!~1 
dilenir. 

k • · ı d •• ı Bundan ba.~ yine &voğlunda. nara 0 U dile.n~ yapan Artin otlu Me& 
nıb un UZerinde 39 lira 30 para bu
lunmu~. Bir kız da hastahaneye 

kaldırıldı Beş.nrtaşta Oaman o~lu Arif. 
M , 6 m 
üzerinde 58 lira 40 kuruş bulun
muştur. Hepsi hakkmw takibata 
gir~ir. 

' Kısa haberler: 
'°' Dün Jstanbul çuval, kanavıge tt · 

halat birliğinin yıllık heyeti umumıyıı 
tcıplanwı yaptlml§tır. Toptantıdt acı· 

nelik ld!U"() heyeti raporu okunmu~ •e 
yeni idare heyeti Be~lnıi§lil'. 

1 * SUlcymaniyedeki Ul~ nıedresele · 
l'Jnln tılmir edilerek sut çocukları için 
Kreş haline getirtlm~l.ne karar veril· 
ml§tır. Tı\mlrabl birkaç gUnc kadar 
ba§lanacaktır. 

(l< Maari! Sıhhat ınilfetti§i Doktor 
Bay Ragıbm vetatiyle açılan doktor
luğ&., Fuat Çe~bl tayin edilmiştlı'. 

* Öğretmenlere yardım ce.nuyeU 
td3rc heyeti dün maarif mUdUrlUğün 
de bir toplantı yaparak kongre hazır· 
Jıklan etratmda \•apur tnnz:imı ile 
nıc.,gul olmuşlardır. 

Cemiyet öntimüz<lekl yrllucb. faali· 
yetini artbracaktır. Bu huru!lta bir 
proje ba:r.ırlan.maktadır. 

• latanbul üniı.-erslteaınde un:ver 
site talebemnin i§lel'.ine bakmalt Or;e· 
re bir po.cıtah&ne 17ubeatntn kurulma· 
ıı;ı irin rektörlüğe talebeler ta.rafındıın 
müracaatte butımulmu~tur. Vaziyet 
tct.klk edilmektedir. Univcralte ııntre

slnı1ekl odalardan btri buna tahs~ e· 
dilecek tir. 

Galata yolcu salonunun 
kapılan 

600 bin kti.ııur llraya mAl olan Ga· 
ıataüa.ki yenJ yolcu salonu, gUmrilk, 
muhafaza ve zabıt& memurlan wsalr 

allkadarların itlııMt ile ecnebi Yolcu· 
lan hO§nut edecek bir tarzda kullanr!· 
maktadır. 

Ancak, ııalon yapılırken yalnız g1· 
r1ş ve çıkış kapw yapılmıştı. ffalbu· 
ki, baza.'\ ... -apurlardan kalabalık yol · 
cularm çıkbğı ve rıhtunt.ıuı salona 
girJlen bir tek kapının kifaye: '"tme· 
d!lıi görülmektedir. 

llu mahzurun bertara! edilmdlt !Çin 
salonun tlst kattan vapurlara mUt.e· 
harrik :,ır J\öprU uzaWma.sı dUJünül· 
mektedlr. Böyleliklf' yolculara. Ud çı· 
ktş kapın temin edilml§ olacal<trr. 

Bu busuata bir de proje bazırla.n · 
ml§Ur. 

l ıırıp dlfladlkçe: 
-~~-- - -

Dertler ve çareler ! 
Istanbulda tramvay ve otobiıs gibi insan taşıyan vasıta:ı.l'da 

a~ ayrı sebeplerle krtlrk var. Sabahlan, akşamlan durak Yf!/E. 
len dalgalanan, kaynaşan, açılıp kapanan insan yığınlariyle lb
lup taşıyor. 

''Bandaj" eksikliği, e!ikiyen aletlcnn yerine konamayııp, 
rayların bo_~u~luğu tramvay seferleri~i sarstı. Benzin ar.lığı VE'
ya.hut motorlu vasıtaların ordu emnnc YeriJişi de ot-Obü.sleri, 
yanya indirdi. 
. Bu yümen neler çekildiğini anlamak için, çekenlerle bir. 
lıkte bu araba_ıa.ı;a binmek gerektir. Çünkü bir tramvay \"ag'O.. 
nunun nasıl bır tMan mahşerine döndüğü görülmeden asla an
lat_ı}amaz. Tasvir ne kadar kuweUi olursa olsun, yaşıyan gel\o 
r.<>gı canlandrrama7~ Ha111?'i heykel. yere dü~n göl~inin a.v. 
nıdrr ?.. ~ 

Bir ç.ok kimseler mesela Bebeğe gideceklerse, ılkönce Ka. 
raköye kadar yürüyorlar: orada arabalara dolara.k ve iki kere 
bilet alarak evlerine kavuşabiliyorlar. Hemen her f:!etntteki 
ihtiyatlı yolcuların yeni seyahat tabiycleri budur. Onu, darlığın 
:ntaya. koyduğu en küçük zarar diye kabul edebiliriz. 

~'akat mesele, ıierd . .işkence bununla 'bitmez. Tutnlnn kı 
aı abaya bindiniz ... Yer bulup otura.bilirseniz, ba.~ka türfü ~u:ı
tarip olacaksınız: ayakta kalırsanız, b&Ş\a türlii!~ .. 

Oturouğunuz yerde bir iki kişiyi de omuzunuzda taşımak 
lamngelir. Kalabalık o kadar artar, ki ister i~eme7~ siı;e biti
şik olan, biraz dizini7.e, biraz da. omuzunuza yüklenir. 

Gaz.etelerde okuduğumuza gön-. ibu derdin ~imdilik çaresi 
yokmuş. Günden güne daha fenaya doğru gid~k. belki de 
g\inün lbazr saatlerinde tramvay eef erleri kaldınlacakmış. 

Top. giillP., makine, vagon, m.awer yapan bir ülkenin, .. ban. 
rJai .. ''crem"m" "';"İ nıılııwak ihakikat.en ciictür. Fakat madem, 
tki bu te'hlike gittikçe artan bir ağırlıkla üstümüm doğru geli
Y?r; ş~ halde niçin vapur seferlerini. bu ihtiyacı karşılayacak 
~ır tanfeye bağlamryonız? Sabah altıdan ona ve a~mn beşten 
doku7.a kadar ~kte bir gemi kaldıramaz mıyız? Kömür, ülke· 
mizin nimetidir. Bu ·'husuı:;ta hiç lbir mkmtrmız yok. Kabataş gı"bı 
mctrOk iAke1elere de uğrntılaeak vapurlar. halkı ra'hatn kavuş
turabilir. 

Eğer "Şirketi'hayriyc. , bu .işi kendiliğinden yapamazsa. de'·- · 
let idaresi kolayca onun da c.:.a.mrini bulur. İmtiyazın ilk günün_ 
denberi, bunca nimetini görmüş olan bir idare, iböyle dar zaman 
'arda, sayesinde zengin olduğu halkı düşümneğe akıl ve vicdan 
baknnlarmdan mecburdur. Böyle yapılırsa, hem tramvaylann 
sırtmdaki ağır yük !hafiflemiş, hem de biz rahat bir nefes almış 
oluruz. llak1:ı Sii1ıa GEZÖIN 

1 G O N O E N G O N E ·ı 
~llıı ~ ı\tııı {lii. Nihayet 1talya 
~ ~ ı~ işgaline ~inli \'C 

-.:.''4>,t ~fttfıı ya Radt1e ' Alman· 
~r. l<'l~en ümitler beklc-

Bebekte otanın Burhanettin 
adında 6 YBŞmda bir çocuk, dün 
evde, mutfakta oynarbın.., ayağı 
kayarak çamaşır teknesine dfil. 

1 
müş, kayn&r sularla haeJanaulbr, 

ı:ıurtıanett:inln ft>.l")'8dm& yetiıp&n 
anası çocuğunu kurtann.ııJ tae de 1 
vücudu yanan yavru hemen kal· 
drrıldığı ~li hastAneııinde bi11tz 
sonra ölmüştür. 

ViLAYETTE DONKO TOPLANTI KAPALIÇARŞIDA LüKS BAYANLAR 
• 
1 S'.r.ANBULUN "Kapalı şehrin ahalisi, istedıği semtin 

c1tilckanmda, alış verişini ya.. 
pabilmcktc setbesttir. Lakin, 
benim korktuğum cihet şura. 
sıdır: Çarşı esnafı. her 7Almll 

için yilksek fiyatlı mallar ala
bilmek kudret ve itiyadında 
bulunan lüks lbayanlann, ken
di semtlerine rağbet ettiğini 
görünce derhal mesleği değig _ 
tirecck ve fiyatlarını adlım a . 
dnn yükseltmeğe ba§b1acak· 
trr. 

~tt- l\~ldka İtalyanın do· 
•' \ı~t. ta ılonarnasmdan 
~. ~lr l)•aresı keneli saha-
~ ~et · '1e ~ Askeri sekiz mJI. 
~· t "~ lnıan askerine kem· 
~~t ~dan muhta<) cll'ğil· 
~.1 l'o,., llttefiklnclen bir şey. 
~ ııı, dtct _u her halde Kafi· & lgı ~'ibi saitcee cc-

h.:" btıd 
~ ~,. ur. Jt'akat bu man. 
~ ' t•kar \"ol olamk sul· 

~~ berı:I! 
,,-~ Quıı ltnkan tasa\'\'ur et

~ ~~ ltal~'anın blitUn 
hıı ış olduj:,'U Alman· 

1
14 değt~~acla son kozunu 

~g-ıc'>'~ dır. hulya Alman 
~~ ~ ~tin" ~i)nül bağladı-
~ lnltlerin mUsbct vc

~~~lerinl heiilemcden 
~· 'r~~ henüz mevsimsiz 

, "'t l'e.ır.er ki ltalya.da fm·· 
t · Jbn ~ğlsmesi \'Uk11a 

~~ 
ı.~ beunı gbmıektcdir 

~ f\ llıa:ulb yolunu tutacak 
~ 'fctt le dc,rlldir. llabefil'i-

~ :(. * 
Kadıköyünde lama.il Hakkıbe\ 

sokağında 2 nmnarada oturan Ze~=
nebin 4 yaşmdaki çocuğu Şaziye, 
mangal üzerinde bulunan kaynar 
su tenceresini devimıJR, vtleudu. 
nun muhtelif yerlerinden başlan · 
mıştır. Çocuk, Ha~ Nümu. 
ne ha.~tan~ kaldmım..,tır. 

Ağır yaralı adamı 
kamyon çiğnemiş 

Evvelki gece, KüçUkpeutdıa devrı 
ye gezen polisler, karakol civarında 

kanlar içinde vlicudürılhl ma~Jit Paı:sif Koru,m.a tcariibelerinde lHızi/e alatı ekiplerirı iştirakilr. 
yerlerinden yaralı, , .e bir ku1a~ kop· ıllUi t"16yette bir topklntı 1,aptlmı§tt1'. Toplanttda yapılan. tecrit· 
muş, elleri parçalanmııı olarak 60 ya· be "eüceıeri hakkında wril.en umumi rapor okumnt'"1 tıc noluum 
şmda. b_ir ihtiyar bulmuşlardır. ı,..,..,. wler olduğv, teıtbit f'ldilmiştir. Bu. nok8anlaMn izalesi ht'811: 
Tahkıkat B011unda &ıılllfll~ gö· 't.1<Pula ça/ı.J7nolaro dm,YJm edilnwsi lıusu..'JUnda kendilerine drelttif 

re, bu fhtıyann meçhul blr brnyon 1 tııeriltMşfir. Topkmtt 1'0ftunda Da1ıiliye Vekaleti Seferberlik mii· 
tarafından ı;fğnendit\ anla~ıın111, k~ · !iiini. Baş Hii~nııettin Topaç tarafından ekiplere (PMif khrwrz 
yon §O!örihıün anuımMma ~rflınıı- fNO ve ekipler) metızuu ttra/tnda bir konferans verilmi§ttı-. -

çarşı,. smda aJış veriş 
etmek, ötedeni:>eri mütevazı ai
lelerin barcı obnuştur. Oraya 
Topka.pıdan, ara.ya Sultansc. 
limdıen, Şebudebqr, Aksaray, 
~ 'V'e Eyüptcn gelir. 
ler. • 

''KapalııçarfJ,, fstanbul ta· 
rafmın "lstikl~l cadde6i,, dir. 
Hele bir kapmmdan çıkıp Malı
~ ydcuşunu boyla.dınız 
mı, bir çok başı bağlı kadmla_ 
nn; cici iskarpinli, kıvırcık 
saçlı genç kızların. dişlerine 
göre, keaelerine uygun bir şey. 
ler bulabileceğine emin bir bı 
vırla düJckin dükkan ()ene ~
:araıc ~pek çok b:tkıp pek az 
alabilerek dolaştıklan bilhassa 
göıJe çarpar. 

Fakat 900 zamanlarda, ''Ka. 
palııçarşr,, ya her ne sebepten. 
se, Beyoğlu semtinden lüks 
be.yanların da dadandığını gö
rüyorum. 

Bunun bir mahzuru olma
mak l~lir değil mi? ... Bir 

~ ~tı başlamadan, lngilfz 
~Pil,;_; •~en Halle Scli
~~~~o,"11no fngllt.cre. 

h.t ha Söl !emesinden cv
~ı. şbıı l'eket daha makul 
'1ı -·~Ye dl artık ttaıya için 

- 11 -
Lornun gözlerinde gördüğü 

parıltı ve mana, şimdi ha,.alin
de canlanıyordu. Hele eeeinde . 
ki istihza, ona bir diken gibi 
batmıştı! 

r 
HAYKIRAN KURUKAFA 

1 en aşağı bir kilometreye yakm 
yol vardı. Bu ka.pkaranlrk yola, 
gelirken değil ama, telefonda 
kendisini dinliyen adamı gör-

htı. ~'ka kadar harbe de- , \ S klbı çare yokt.Ul'. Bu 
~~ fty~Plfacak bir ·ulh- Vl 
...,_""' ...._. _ !ıh.=-'' olacağına ltah-a· o gece akşam yemeğinden 
~ :oftl ~ f<~akat had~. T ~ bir ....&.. .... do basıca...,. 1 .. h sonra JJJm, mazeret u.,,-.-
~ .. • uır u a- rarak, odadan çrktı. Şapkaamı 
\.... 'lıı\ he._,. _ paltosunu giydi ve sembıce ~i 
\~ o"' -y:ünıcu ~rtlar için· terketti. 
'~~ 8'1Jı Pahileeeğl bir sulh Çıkarken. sofadaki maaa.lar. 
lııı~'ııt~ fngiltero ile Fran- dan birinin ii7.erinde bir elek· 
ı ~etıle sulhtur. Pransa trik lambası görmüştü. Kimeeye 
~ lrıa bir llQ]bAbnanyanm tavas· bir haber vermeğe Jüzum görmc

rıı.. _IJı ~ii .. h lmza.lıyacıtk olur. den onu da almıştı. 
lıı.. ~lrttı.'' <-'Siz Fransanm ıe- h'livli köyünün, bü}'OCek bit 
~ ~ · gazinosuna girerek, bir içki ~-

ğffıp \ 'IL7frctte lk •n marladı. Ve orada bulunan tk: 

~Otarı~-a İte ı5bll'tk.; dörf: kiş~. ile hasbuhale ~ladt. 
"~ bir YP.sllc ewelkl ta- . ~ır muet?et sonra. ~n.zıno sa. 
\'~llebı hayu fedakarlıkla- hıbınden rıca ederek bir telefoo 

'-ıı. 1 lir, halyanm l<'mn· etmekliğine müsaadmini iatedi. 
~~lı ın7.&.lanıası Fransası - Londra ile kom.t§mak itıti · 
~. tııaal!8lııden emin bir haİo yorum, diyordu. 

1 ~' ~' ifad<-' eder. l<"a- Gazino sahibi kendisini. yan 
~ \ ı..'1tt trı ııı, 'Rorstka~,, Tunu- tarafta bir odaya götürdü ve 

lif "it "1.ıl:lıafaza edrN'k ftaJ. orada sordu : 
t '*Ydi lnızaetmeınesı na- - Siz, Mr. Varingerin ~i-
~ tl.ı.r. pinkü bu sulh im· 1 ğinde misafir olan zat değil mi. 
t 'iin 

1 
taıvanııı l<i-ansa. siniz? Bugün sizi avda göfdü. 

J-'\ ' 
8 abtınıf'Sfnp imkan ğümü hatırlryonıın. 

'• ~"-ta 1~ lir apılacal• ulh - Evet. Niçin sordunus? 
~~llıı(Jp rnat, il<" de ltaı~~ - Sorduğumun eebebi !llll: 

' 

de!(>" :ın';!rtnrabillr. ttal- Bulunduğunuz ~ifUikte teHıfon 
~hne u? ... (loğTu ala- vardır da. .. Eğer tele.t'on . etmek 

~ dC'ğll~~Nlır. Bu akıbet için buraya kadar ~ldiniı:ıse . 
{ •r. zahmetini2ıe yazık oidll diye-

S.i\l)nt ERTEM cekt.im. 

Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku roman 
lngilizcecler. Çe11iren : H . MUNIR-

- Yok camm ... Çiftlikte tele
fon var mı? 

- Evet efendim. 
- Mf edersiniz. Bunu tahmin 

etmemiştim. Ne de olsa, bura. 
ya ilk defa olarak geldiğimden. 
hususiyetıermi pek bilemiyorum. 
Her ne hal ise, tekrar o kadar 
}'OIU geri dönmek beni sıkmaz. 
Bundan başka, heıiıangi bir 
tehlike de yoktur sanınm ? 

Gazino sahibi güldü: 
- Merak etmeyin! diyordu .. . 

Kansını döven Bdbe Anos isim 
Iİ bir hemşehrinin hapse tıkrl _ 
masmdan sonra çok şükUr ra · 
hatız. 

Bu esnada Londraya yapılan 
telefonun hazırlığı da. temin e
dilmiş, sanbraldan istenmişti. 

Telefonun zili öttü. Gazino 
sahibi: _ .:. 

- BJıyurun. dedi. Her'halde 
sizinki olacak. 
Beş dakika eonra, Lom. te_ 

lefonlu oda.dan çıktığı zaman. 
şapkumı gör.terine kadar in. 
dinnif bir adamm gazino kapı · 
9111& doğru halı hızlı çıktlğmı 
g&dti. lan, .. manzarayı gö -
riince, kendi kendine gülibMe. 
~ gr., bf8ie mr ~ 

ile karşılaşacağını tahmin et. 
memişti. Bu baknnda.n, ~iftlik -
ten kalkıp buraya kadar ~el
mek boşa gitmemişti. 

Beral-' rinde getirdiği soıpavı 
alarak gazinodan çılrtl. Ve ~l. 
diği yoldan tekrar çiftliğe dörı. 
meğe koyuldu. 
B~ya gelmekle bir şey öğ -

ren.mı.~ oluyordu: Telefonda 
konuşurken, kendisini dinliyerı 
biri vardı. Şimdi diğer bir şey 
daha öğrenmek istiyordu. Aa
ba, bu dinli yen adam kimdi? 
Lakin konuştuklarından bir §eY 
anlamış olmasına ihtimal ver. 
miyordu. Çünkü Lorn, halasiy. 
le koDl.L'fUyormuş gibi y&ptlğt 
konu.~asmda. şöyle demi~: 

- Sevgili halacığım .. Gömeı
diğin kartı aldım. Tavsi:veJerini 
yerine getireceğimden emin ol.. 
Rahatnnı pek çok mera.k etti
ğini anlcyonım. Gönderdiğin 
svet.eri muhakkak giyeceğim.., 

Kendisini dinliyen adam. bu 
sözlerden ne anlamış ola.bilirdi? 

Fakat bir de şunu düşünü. 
yordu: Acaba, bu adam her 
kim iee, şimdi ne yaymıak ni. 
,ettndeydi? 

'l'fUar çiftlije dönmek iQin, 

dükten sonra - d<merken az 
çok t:ehlikeli buluyordu. 

Bununla beraber, cesaretini 
kırmadı. Fakat <;eyrek kilomet
re kadar gitmişti ki, arkasın. 
dan ayak sesleri işitir gibi ol • 
du. 
Yolwı sert zemini üzerinde 

mümkün olduğu kadar gürültü 
yapmabızın yürümeğc çalışan 
ayak seeleri .... 

Biriei kendisini takip ediyw 
du ! 

Süratle vaziyeti düşünmeğc 
bqladı. Kendisini ta kip eden 1 
adamı görmüyordu. pek uzak· 
ta olcrıadığmı1 &eSlerin gelişin. 
den hiseediyordu . Otomobil ve 
otnbüsle.rin geçtiği büyük yol 
henüz maktaydı. 

Acaba adam ne yapacaktı? 
Kendisine hücum etmek tasav • 
vurunda ise, her halde. büyük 
~ye varmadan evvel bu ~i 
ya.pıacaktı. 

U>m bundan 80ll.l"3. birdenbire 
durdu. Neşesinden gülümseyw
du. Çünkü. kendisini takip eden 
adamı bir kere görmek ve icap 
eden deni Yermek amısunu 
duymuştu. Her şeydelı evvelı 
ba adamı teŞhi8 etmeği istiyor
cftı. 'Dinde elektrik llmbası da, 
\"ardı ya. .. Her halde kim ol. 
duiumı öğlenmeTiydi. 
Lonı, bir köşeyi d6nerek dur 

ntllltlJ. Dİllli'JOrdU. 
f.Deuını tııilP> 

Yani, ''lük:'I müşteri,, a.ı 
mütevazı alLs veriş muhitinirı 
t icaret ahlakını bo7.acnkhr de
mek istiyorum. 

Onun için lüks bayanlara, 
yine, Beyoğlu muhitinin lüks 
fiyath, bobstil mağazalariyie 
yüksek münasebetlerinde dıe. 
vam etmelerini t.ıvsiye ederim. 
Burayı bire bıraksınlar! 

HiKMET MONlR 

Yırmı y ıl evvel kı Yakıt 1 

Fahri 
11.ı.MJ 

aske r i rütbelerin 
i lgası 

Ricalı devlete fahrl askeri 
tettlhi hakkındaki ıs Nisan zaı • · 
ribli nlmmDAme ilga edilmiş ve m 
nizarnn&mo ahkamına tevfikan .-..n· 
ye kndar verilmi§ fahri 88kerl ratlıe· 
ler ml'Cllid vUkelica. :k&Idırımqtır. 

Harp csnamıda f&hri r1ıtbeler Ta· 
ıat Paşa ile Adliye na.un eebab ı.ı 
rahim beye, Enunım valili Talllln 
Trabzun vaıı "ekili Sflleyman M...a. 
Adana vallıri Cevdet, Van vaHlll Bay
dar, Meclisi meb'wıan rela HaMI tıırr 
lenı tevclh edilm~ti. 

6.2.1941 
A.0." Aj&noı 
ıus Haftr 

parruaı-
8." Konupna 
12.SS N..,..U 

IJllM"kdar 
12.60 Ajana Jıla . 
~ 

lS.16 S&7. _...,. 
lfort 

J l.20 J\Ulfık 
pn>«ram 

18.M OK 
18.ü bee 9IW: 

lt.16 Koao~ 

ıuo .~ 
19.46 Kadnllıw fn 

MI ite1MI 
39.16....,. ,..... 
M.~ C"-lıl \ 

rtb 
Uwılılın 

21M Dlıılıe,lri 
lııeıt.M:rl 

21..SOK-... 

%1.4.5 o. ...... 
'ft.11 AJ-m 
%!.45 ""'-" 

Altın fiyab 
.AJba ftyauannda dtl§IMMt .... . 

mqta>.Dla .............. .. 
I& 
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lngiliı 
layqaıeleıi 

Alman ıstrla 
1 man arına 

Sovgeileıin 
Karadeniz 

filosu 

&BNAVOTL1JBTA 
Yunanıı ıar 

mühin1 mev
z, er aldı ar 

M:ra~ay Sad'k öJdu Rektörün çayları 
Vniversıte RP.ktörü Bay Cemil BD· v uy o s 1 a z J a 

selın talebelerie tamu etmek Uzere ~~f,cE"~n, e'f.\dd 

'fen· den si de '' .. 
a an arın 

Grup halinde bir talinı 
seyri yaptı 

Mosl.o.a, 5 (A.A.) - Tas aj:ı.n
Italyan esirlerinin sayısı 

20 bine yaklo.§tı 
sı hı:dirıyor: 

B rive h:ıU: komi wri amJrnl Atiıuı, 5 (A.,\.) - Dün akıııırı neş 
Kuz 1 »sov, K rıule'ltZ fi osu ge- .c.: ... ıı .L1.l nv.nı:ı • .ılı tcbUğ: 

1 mi r r.t z ~ aret ctml'} g~'"rde C..ou~ ı.u:ı..cukr -.:crc.n muhareı>eleı 
k " ıı:z r:ı;zı •rln f~tirak eylemis ""n suaıa 1 wuw kuvvetlorl uı•üııuı 

S&ü.a. Hun ıyct ve lWAl IJ"~ .uıü· 

tek&Jt Lıürala.)' Sadık Milli .tı4Uc~ıide 
DiD zafere kaVU§tutu aınJarda ya· 
bancı memleketlere çekilmiş ve uzun 
mma.ı:ıduberi kendainden aea çıxma 
dığı için ve!at etuıt aannı QUı; oı· 

muştu. Devrinin \'e siya.si vazıyeUJıiı> 
ilcaslyle yUzellillk llat.eyc dahU edil· 
mlş olan ou eskı polltikacı gerQt"kteıı 
ha.;ata ,.e dünyaya kUsmUş, tıa~tA 

soyauını da ı ŞebreküatU' ı<Jyarak, 

Romanyanuı Banıova adlı kô.Yünde 

ya§&ID.&kta idi. 
YU.zellillklerbı attı bakkmd&lıd ka 

b f , vıı filo bQ:o,ırl hlnrmm ın ·s·~b"l ~"'~mıw ıut ... u~ı ı~ eı..mı.'!.cırutr 

aşıa~ı-ar tnk\İ, SJ h"kk:mda "ln•M<''f mir- Bır \,Ot; esu- aııu.ıuıı~ır. Dllş:ııar• kUI 

nun Ue memlekete dönmealne .ıtı ma· 
nl kalınıyan bu zatın gcçCD batta aau 
gU;ıU Rom.a.nya \ purlyle htanbula 
gelecegi şayi olmu~ ve bu arada bu 
dönilş lmkCUıınm Milli Şe!imızc tak 
dlnı etUğl bir ariza ile i.stlb4a1 edil 
diği söylenml§ ldi. 

lcr v nnU;ıtir. liyo..lı ı:l h, mı..ı.imıuaL \'e yı_veceil' b? 
Londra, 5 ( A.A.) - l!a .. .ı ne. 1 Halk kom·serin'n b!lnfiıra.c;•nı ta· .aıı: .... L.r. 

zaretinin tob •..,i: ,..ıyan "P"'"is komU'lu•· ~a fıba.rp Attua, 5 \A.A.ı - Atına A.J&ruı· 
İngiliz h:l\·n KUVV ten Jun ~·rn' i'l·,.. i~""'C inc!P, lcı" f1rtınn'a-

1 
'· ..... ı • .ır. 

gece. a :'l .. a kr.ı şı h~cwnla • ı n ş mit altmda. g r· 11.'r ı:;ı JP ı l uruıa. tıuııı Avu tura.lya ımaa~ı 
rına ge_en 15 g4D esnnsını:;:ıki· halinc!C' bir antrenman se'\·ri yaı'· Jıroı; e.:ı.. guıe dııır olarak y•onn~ 
ferden daha f.:\:lllQ b•r mır.!ı:ıka. m ı:ı .. ~a:r. r.ır u; ııu. tar:ı.!m.:1an verıı.,n ve 1..on1 

Rıval ete g(lre son aylarda 3fill1 Şe 
flmızc bir arlı:a to.kJ.;m ·1~rck :ıatın: 

da ve daha bilyuk bır ni,Wet da. B l,ri,•e hnlk kom seri, "Parıs ' iM .ı:ı~ ·ki Bı.ı ?nr gnzetc:..nJe i• :ı~ .. ,. arzetm.iş ve memlekete affedıımı:- tıu 

mücrim .sıfatlyle dönel"r)•<'Jlgt.ıı! •:e za 
ten döruıe bile tekailt haltkı lfJUli cd,I 

diği lı;in yll§anıa."'ına unkAn ıln~'ll01ğı 

ru t>Ud.rmlş, bilha58l\ vatanı lh.ıne1 

lckesııtin hlıl! kanayan yarctı:.ında..ı 

kendisin! kurtarma& için yah·arınıştı. 
Mllll Ş~!hniz, bu mnracante karıj: n!Uv 
vUcenab göstc.rmı:ıer, kruıunurı bah 
;otugı mUsnadeden tsUfade l\lın•ll '" 

§f!ltlği bu si.ya.set pirini bero nıfınen. 

hem mııu~le:l lkdıı.r buyı.ınw~şlardır. 

bilinde yemden baş'amıştır. komJnU" kumand:ı'lmr b1ltUn s('. eden t ıbrhtlu:ıiL h~ırıi en kati JJrc• 
Bulutlar, f" ·anı memnunıyet ne h .... tllrlli •:.-"..it 'lltmda "0"rın L .. tc...z,p eucıız. 

olarn!;: tavsı.. c.tlıl b.'e1.:ek netice ı hul!l ı"I C'hr-:nmh·t''ini t"h:n-Uz et· 
lerın tamamen mü:uıhı::desıne ma tirml-tir. Amır 1 ruın t.sov hare· 
ni olmustur. ' knt et'nn.-mrlıı r~<1trrih•n ~li!{"rn-

Bombardıman servislerine ı mel fn.,r··rtt<'n dol&"' tınffı hnro 

.Lo!ldnı, 3 (A,.A.) - Tnyro! .. ~·tlZo!> 

tt>.s'nlıı Atlra muhab•rl, y.~"•Y ır: 
Alınan f~lyıı.n C"irleriiJIO ;ek,ıııı 

18.600 kı,lye ~ e.nt ltalyıınm J.C~~rı 

O\ .re! ci.i..r.\l t:ıhcıinlııe l;Ore Arn:n~ .. t 
.ukta bulwıdurduklan J..-uvvetiJı ~Uzd" 
yedi bı.ı~uğwıa baliğ olmaktadır 

mensup bir tnyy:ıre teşe'iküJü, 1 ~rMi-ı mUrctt<'l:"tm trşc-}ıkUr et· 
DUsse!dorfa bfoum atmış ve 1!1· .. t;.,... . . 
burada yangınların <'Jktı~ı gö- Ba.hr:\'l' h:tlk komı"'Pn. baı:;kıı 
rülmüştİir. 1 gemil0 ri df" 'ı.lynrN ctıri~ ve ku-

Ci\•arda bir trene de isabet m:ındanl.ırı:ı görüşme.leroe bulı:u- l ta1yıuılar, Cun::crt.c ~ı gUnlJ Ki ın.ın 

muşt ıle Berat arasınd Hd muknbıl •..ıar-
kaydedilmiş ve bu tren yanma_ ur. 
ğa ba§lanm:tır. Yüksek ınfilak ------------ nır.ıı gl}çmışı rse d u·~elJbUn..ın .nu 

\"ıı!.akiyct.sızll~e uğrıı'll~t.ır. B. "ı. 
rekAt, Yunanlıların 11eri m vut,.rinı 

Fakat Romanyada çık~ b.,.r.ı hl 
dlsele.r kendilerinin g!'Çcn '.ıa.. ta pos· 
taama yıeU§Illesıoo eıtgt!l olm•ı~ ııncak 
evvclkJ gtlnkU sal.ı gi}nU sası• •Jo bir
de Jlman.n geletı Romanya vapı.riyle 

V'O Ud evlı\dı VC' bir tonın!J·le bırakt,.. 

rıhtıma çıltmıtıtır. 

kudretinde bombalar. yakında Ar rık harbi 
bulunan iki demiryolu iltisak ' 
noktası iizerine dilşmilştür. 
Aynı ııervLc;e mensup başka 

tayyareler, Brest doklarını bom 
bardıman etmiştir. Doklarda 
bir biiyUk yangın ve bir ~ok 
.kuvvetli infilaklar ntüşahede e • 
dilmi§tir. 

Diğer bir teşekkUl Dünkerk
Dieppe ve Ostende hücumlar 
yapmış ve buralarda doklara 
ta.m isabetler kaydedilmiştir. 

Vanııesde tayyare ~ydanları 
ile işgal altındaki Fransada. 
muhtelif m:ıhallor ve Bordo dok 
lan da, muvaff a.kıyetli hücum
lara u~yan di~r hedefleri te§ 
kil etnıiştir. 

Sahil muhafJıa aervisine :men 
sup tan areler, iki defa Cher. 
bour~·u ziyaret etmi§tir. Doklar 
da to.mir te~gahlan yilbek in • 
tilak bombaları ile çevrelenmlş
tJr. 

BUttln bu ha.rck!ttan dört tay 
yareıniz Uslerine di:Snmemiştir. 

Lonttrcı, 5 ( A.A.) - !nsnJiz 
bava kuvvetleri buglin Sğleden 
90Dl'3 dU..cmıanm i~l altında. 
bulunan Fransız sihilini bom
bardıman eb{l!ştir. 

Bomba ~arelerinden mü. 
rekkep l'>üyük bir teşekkül av. 
cılarm reftkatinde olarak Mans 
boğazım Ôalais istikametlnde 
Dover ile Deal arasmda aşın{!· 
tir~ 

Bu M.va filolarrmrt Manşı ge· 
çer geçme.ı Spitfier avcı tayya. 
reluimtz Alman tayyarelerinin 
herhangi bir önleme tcşebbüsU • 
ne mani olmak için İngiliz sa -
hilleti boyunca d;vriye geziyor
laı'dı. 

Y ugoalavların Politika 
gazetesi yazıyor: 

Tlrlllye barba ııa. 
n,•all ııtımı1or 

Bclgrad, 5 ( A.A.) - Politika 
pııetcsi. MO.'!tkova ile Ankara 
ansmda gizli bir anlaır:ımalar 
bulunduğu hakkındaki haberleri 
t:ekıdp eden Tas ajansınm teb. 
liifni mevzuu bah!ederek diyor 
ki: 

Türkiye harbe karışmak iste. 
mJyor. TUrkiyenin büyük dev
letlerle mUnasebetlerinin ma.hi • 
:yıetl öyledir ki, ortava ihtilatlar 
çıkamaz. Bfllkil!I Türkiye bUtnn 
ihtil!tlann ve barbın dışmda 
kalmak ve bUyilk devletlerle 
tabit ve dostluk mUnrusebetleri 
idame etıııek fçin bUtün kuv. 
vetiyle çaJ~aktadır. 

Hatay lokantası 

C Baş tawfı ı inculcJ 
ye ric:ıt hnl'f'kctlerini çabukla~t11·
mrşlarcfrr. Şimdiye kadar gerilorde 
knlan 400 kıı.dıı.r İtalyan topladrk. 

Eritı <:"de, Kr.ren etrafındn hare· 
ketlerinuz muva!fa1uyotlP- ink şaf 
etm~tedlr. Bu arada Barentu ve 
Diakundlden şarka dotru rical ~t
mekto olan İtalyan kuvveti §ld· 
deUi tazyUdmlı: altındadır. Yollu 
harp malzemesi ve arabalarla do

ııılah etmclertoe ro dar olmuştur. 

MUteha.!~slann n•Utnl""lnnn.a :ore 
ö?JUmUzdekl hafta, dıt7ır a•ıın mU~a 

faa :baUan için t,ftblllıel! otacalt:tır. 

--o---
v:şi kabinesi 

toplancu 
ludur. E\>"Velce bildlrllcnlerden baş 'işi. & < A..A. > Havas Ajanın 

Hürriyet ve ltilU llderUıia m~mıe· 
kete dönüt heyecanı vapur lfotua 
girdilttaıı IM.lllr& ar~. bıınım ıwUC'l· 

s! olar&)( gög-üı darlığı ııon dt~rede 

~J1etıenm~ttr. Bu yUıde.n kenc.ü&ln! 
vapurda luır§llıyan kardeşinı11 otı,ılla· 
rı lbrahım .AlleddlD ve Sa.l'natUn 
Gövııa taratmda.n Haydarpap uOmı.ı· 
ne he.:ıta.nanesinc kaldınlm~. J!N· 
\elld gece aat birde ~ orada bayattı 
göalerinl yummU§tur. Vapurda kendi· 
8inl Uk de!a g&en brd911Jıln othma 
ilk sözU Mllll Şc.!imlze ,,ukraD ""' mln· 
netlertnl anıet.meıı: QJıere derhal An· 

lu.re,Ja gitmü ~ ..OyloNDtli 
oa:muo tur. 

ka yU%lerce etrlr aldık. bildu1yor: 
Ha~:."lt.anda bir taraftaıı Gon- Bugtın nazırlar mec!.iıl ııeat 16.30 

dar yolunda Uerl yürllyilşUınilz te· l lla toplanın~tır. J.nıtrııl Darle.ıl, Pa 
rakki ederken dlğar tara!ta.n ce- rtate ıkameu C.'lllasında yapını~ oldu· 
nup Dl:Ut.akumda cenubi Afrika gu koııu~rnalar hakkında ıza~-ıt ver
kuvveUeri dilfma.Ddan geçenlerde ml§Uı'. Milteaklben nuırıar uuıuıııJ 
aldıkları mevzileri tarsfn edlyo?" biyuet hakkmda mlltakerelarde bu· 
lar. lunmllflardır. 

İtalyan Soıııalisinde, devriye kol Na.zırlur meclial toplantw 18.80 da 
ııtraıay Sadık, sa ~ 141. la· 

ta.ııbulda doğmu9tur. Baba& ~dlph 

lıı.&SW\& baplullarriri ve ~ 
mekt.etıi mU&lUml l"Wbeli Abdullah 
&hlıdldll'. Bl1Qk ...... ....,.... met• 
bW ~ lCQtGpıb&M 11\Wtafa !llhD· 
dldir ki Bunum (Şthreköattl) IU 

baUMlne wıp imlf. (~'&dl Mm 
bwaa. IMm de ~ .._ .... 
IUWr). Badik Bey bDdlal de bôJllll 
bir adaD\dl. Arabca W 1'nDm bi· 
lil', lıuDJard&D tvou.m.ls JePU'• ta 
awwıa. ı.ıa.r.,.. hQUI ut ... ner
.,. utnflrdl. Be~ Mmn""'M ~ 
iMdol obMaı ,,.. Hal"tl tarütatiDe 
wıp <Mar&k atyueU tart.ıwle ~~ 

fe utnflDUl bafma dert* ~JIU4U 

l.a.rmuz bUtUn mıntakala.rda faali- nih~t&. wıınuıtur. 
yetleıine devam edlyorlar. Devri
yelerbnizden biri. İtalyan budu· 
dundan 12 k.tlomet're ~rkle bh' ka
rakolu dün taama ederek z~ptet• 
~tlr. • 

Ha.rtwn, 5 (A.A. > - İngiliz 
kuvvetleri prka dofnı ricat eden 
İt&lyaıı krtaıa.rını mk-etırınafa de
vam etmektedirler. lt.alyanlara 
nefee aldımuyan lngiJ.Wer yüaler
ce esir almlf]ar ve büyük miktar
da mal.r.emo iftina.m et.nılflerdlr. 

Hint lntaJan bu baretita mllhhn 
mikyasta iştl.rü etmektedirler. 

. Sallbiyetli membalardan gelen 
haberle.re g&-e, dll!JM&D aakerleri 
klfi derecede beelenemomekted.ir. 
Bundan başta ayakkabı elbet.in
den de s:kıntı çekmektedirler. E
rit:renln cenubunda Umın-1:-"\gar'm 
şarkında İngiliz kıt.alan Set.it neh
ri mınta.Jı:aam.J tem1zlemeğe devam 
etmektedir. 

Kahlrc, ti (A.A.) - lngUia baş
kumandanı saıeral Vavel, tayya. 
re ~ Erit.re cephesine ya,s>tı~ tef· 
ti3 aeyahatin.deu Kahire~ dÖllmtl§. 
tür. General Vavol. Erltre eephe
stndcld tetw.s seyahaU canumda, 
orada yapılmakta olan hare.katın 
bir kı:mt.mı takip etnıışttr. 

llabeşbtanda tcfhlş 
NaJrobJ, ~ (A.A.> - Yiyecek 

maddeleri, tU!ek ve mUhhnmat al· 
ma.k Uıere Kenyaya ıelmekte o
lsn ve m.lktan gtttnı;çc artaıı Ha· 
b~ memur ve vatanpervfl!rlerlnin 
ifadelerı.ne göre li~lstanda tct. 
hiş usulli tatbik edilmektedir. Bun 
lar, İtalyan makamları tara.fmdan 
eal!hfyetle b~ ~ bırakılan ga)t~ 
ri muntazam İtalyan Jırtalarmm 
köylüleri katll vo hayvuatJ gaa
bettfklerlnl f!Öylüyorla.r. Yeril çe. 
tcler ve yerli gayri muntazam kı· 
taJar ise 111 fikirde hareket et
mektedirler: 

Madem kf İtalyanlar :mağliıp o
lacaktır, ellerinde :imkb varken 
Ya#Jna etmeliyiz. 

....... • (A.A.) -
blldb.,.,: 

Burada btldirtldfliAe ıöre, ua.-tu · 
I•V&J ıııQllkat.md&n llODr& Fraıuıaıım 

slyuetl yen! blr ..ıbaya ll'\ftllitı .. 
umuml aWca lıa ayuet UMrincM top. 
la.QUftlr. 

'"l'ua Nu1la.. ıuetı..ı diyor ki: 

Haıdbtt manpldeD ~ \l1fi 
ent.rtk&cdan part1.YI kaybetnıitlVdlr. 
Devlet relal. Laftl U. mıı.aıı.n etmek 
ÜZCN Paı1le tura mal&hl,..u! Olr •U. 
rablıa• ~ lııarar ftl'mittlr 
HaJdkl vut,.u. marepla lllldlrtJ· 
aı~ vultaiDt analral Darlandaıı l1t 
hiçbir Jdıue ifa Mem•. 

~aıtmq.-.•ne&çık 

JDllbr. Ttıab&fl üten Hartıtyıede .uv .. · 
rUak. mev ,,. m..ıwaça okullDIAftıu. 

Ondan ııcııra.ki askerlik ha.,-atı ı~u 
~- kendlıılne yeni A.vru-pad.l ıneudo ıeçın.ifUr. Ma.ııaatırd4 uı~rı.ı 

llyll\ olduğı.ı mevkU temin edecek Uyetteıı önce lttib&t , .• Teraı-.ıu mer 
bir 1'btrilfi slyuet.1 ile dalınl rlCRt ke.si re1ai aıfatiyle l9(1i metrul•y1.:t! 
hareketinden birUıi aeçmek vut~ ııJıı tU.nma hlzmot otmifti. S•·ıotı.v.tll· 
oodlr. Ce ve franmasonluga 1lQdeUe. nıus.ru.:

Brmcl 111l tntib&p edildifi ta.kdtrde dı. DU,tllgU m~dele)i kn11uı-ıcı ee· 
mil~Dlı! ,.ıs devamlı b1r h~met bep~ araam.da bu.nu da aramr...ııtbt'. 
lrurmak lbtmdır. Dcbre mı.ıtuarntı.ıgrnda, ailvari '.la· 

Lolulra. ı (AA.) _ Rö)'t&r ~ ıl"83l reiııllginde bulundu ,ı·e bh aralık 
ıslyllBl muhabirl yaz;cyor. mDtarekedcld TttkelA br.yetıerin~a 
Uaıum1 harp ııi,yueti biıınaıasdıw bl.riııe de 88.Ddacyca&& n&ZU' ruatiyle 

ieaU bir yola ıtrmeden e\'vel lt'ransa dahil olmU§b&. 
ıun vuiyetini aydmlatmak IQin Hltıeı Mlral&y Sadık vata.a t~mın 
tarafından gayreUer ll&l"f ·1UrJ$1ııl \lııtUtıde bir gün bile yaşş.yamanıakla 
göılWa bl.rgok alADıetıe.r v<U'dn. vt.. W.ber bu döoüt ~ ~rala.ra 
Gl bUkO.tnctinin kar§llll§tığı rn~ı<•llle· ve ııa.tala.ra dU§Tillli e3k1 vo lhtlyu 
81ildırdtt· Al!J11.ll18!UD çıkard!tı Dl.., bir vat.a.a •mektarlll& ka.,.ııı ~"\lksek 
nlalardan dolayı Vi§I htlkftmeti tş't'r:· bir insanlık duygulliyle ıım:h:ı..YJ.ı.:t .!t· 

nı iöremiyor. Diler taraftan A.lm&ll m~ ve yardımda b•ıluurou!I oınn uıı. 
kontrolll altmda bulwıan Parla aııı.t.. Şelfn bu nectb :bare!Ntiıı• yeni Dır tt>· 
lluatmm durmadıuı yaptığı nUcwnlar ı celli fnntı verınl§ oldu~ k•n· 
g!U'glnlik \'e t.ere<fdUtler yant.makt.ar c!l.&inin eda cdemecQI el1kraD duygu· 
uır. ALma.DlanD mareşal Ptt.eıı:.. ı..aw sunu t.arth1m1B yaMC&kt.n'. 
ıı.n yeniden blr vazl!eye taylllino lcb&r ~ blıgün öğleyin Ha~rpa· 
etmek 1.stedikleri qiktu'du. 21.r&. 41. şa N1lmıme ha.ıı.tahaneııtnchll ı<a:cbn
ma.nlar, L&vall:ı kendUerUe geııl§ nıl.k- 1a.ra.k Ereııkö~de 83hraytoe.1W ntJ. 
yuta ı,blruıt etmek tatedı:tne itimat ri!tanma gött1rUIQp plllecelctlr. 

t':llyorlu. Et fiyatları yeniden 
teabit edildi 

Pariat. na.aı. eaaaıarma ıaro k;ıruıa.n 1 
ve ~al altmda bulunan bütün ll'r&D· 
suı t.opra.kl&rma yayılm&B:ı mukadder Belediye f.ktmat müdtlrlilo""tl §lm-==============-1 bul\Ul&ll mllll balk toplanma,. pa.rttal d:ye kadar muhtellf cini at fiyat· 

kayi!n hemen hepsinin lokanta mu.et.- o• Vlşl hllk<ımeU lçlıı d!ter bir tehctit laruu teeblt etmek (bere piyua-
(804 tarafı 1 incide) cır ve ıallatahdemleri taratmttaıı a.ıo, te§k1l etmektedir. Bu partJye Atman.. daki et rıyauaruun en yUkseg?ni 

leri tı.r&fmdan dövUlerck Uu .. uıc.e t.•ı.. ttrlye kal"fl lka ed!ldlğl oet.~ ıar mUzalleret etm ... ıer bile ly1 bir alarak kıvırerk için 2 onda tk1 di-
lunan paradan 600 llrasmm slmc1tuu varılarak lolwıtanuı kapatı.'.'l '1 wı göal• b&lu!·orlar. Ştmdtki Mide bU ğer hayvanlar için de 2 onda blr 
§lkAyet etmesi Uzı:ırlne bu b\.:!laeye eı falllerln de örfi idare Dıalı'll.ıımt.ıll• da.lml ve yor1.1cu tuylk karş:smtia ile zarp etmekte 1d1. Bu ıekil dttıı· 
koyan poJla ve mOddolumuml~kt'e ys_ tevılı olunduklım ve bundan tıll:!fı. mare§&l Peten Ue V1§i tıU!Idml'tin'I' 

1 
den itibaren de~ " yeni 

pılıı.n tahkikatla mczk<ır pa~ı~rdan 1 bu gibi c:nı.r ,vlerde de bu k:a.'ıi! bll· nasıl blr yol tutacaklanna d!Ur ruı.:tıtr 

1 

bir eeu kabul edih;n.IJtlr. Bu ee&-

blr lnımu. mtıttcavızıer Ur.r~~ bu crtııeıertn subunmda mtlfterGe.r tan., aı~et yoktur. sa göre evvell her hangi blr cins 
luııaralr latJrdat odilmi,Ştl. 1 fmdaD ika edUmlf ola dah1 ".DDMblıt" koyun için ga.terilen fiyatlar:m 

Bu llldtae Uzertne örfi ldar" komu. lerl halı:Jrında &l'JU auntle örtt klıal'e Kaamaftb ma.repliD ~ yol~ \"&MtJsi almaoa.k Ye bDAlure taytı:ı 
ta.nutmca. btanbı.ılda bulunan bU çe kanunu ahlı:!mma tevfıkan atue..ı. ~ ~ gQnU.?' aanetutt olunan rakamlarla zarbedJlerell et 
pt ~erlerde örfi idarenin ~!lde8 I yapılmasmm lıtararlaftmldıj'I uı.lqd· görWmektedtr. 1Kal altmda ouhm· fiyatı teehit edUecelrtJr. K.ell 
evvel -.. 90llr& YUkua gelen " em.n• m11tır. ~ Fraasadu _.aeıı bGttlD IWbe" lnvıreD için muhtelif tllccarlana 
yet. a.sayi§I ve !nzıbatı muhil ma1ıı. Binaea&ı.yta ıaa...._ ~riı. ler sıkı bir lı:ontrole tabi o4'tquadan göeteJodlkleri 35, 37 ve 40 ISbl ft. 
Jette görlDeD ve buna mUınas!l tıallı:m bu buuta ~ d1Jc.ks•.Jt mftW. 'baktld wuiyetı ulamak <ıOk mGfldll· yat.ıann ""ll bir YU&Öll! aıma.. 
J>Adt!der Jıakkmda yapılan tetkiktt- )-akltlz hlt89&• n Wdbbi! bulımnu dik. Bit.arat tayuklardaıı l>tr .ara caJc 98 TU&tiai de J onda ou Ue 
Hata7 ~ Jokantumda YUk'.a teleıl emnı~ uaylf " tuıbatı matwlh1 ~ gdrarıldltr ~·lı:~. zart>edDerek k ttıtlk ft111U tııllblt 
lerla ~ lllahaDerdekllerdelı ~ thlAI ~lcl bu gibi beUel'dee ~:da...-.

1 
Bu haberlerden bazııımm bMm ya. { edilJnlo olaca.Jı:tır. 

ı:uarı dllEk&U calip bulundup n. Jd qtımıl..tı ic9p etmektecllr. YUdılma fDpM yoktu. Kuvm t&tbUdDe fl'lllOıidılt,i. 

te.rt p l tuği çaylara devam cdllmek· - ~ U ~ ı i U 
tedir. Dlln de 1ktuiat .akWteal son sı· 
mt talebeleriyle dl§ tab&tıeU cnektebl 
son amıf taıebel .. rine bir ça.y \'erilmiş· 
tir. Çayda evvel1k rektör talebeleriyle 
bir bubıhal yapmq blWunı t.aıe~ 

<1Uelr.le.rin1 bUdirmi§tlr. 
İktısat FakUlt.esi talebeleri .,rnebl 

profuor eruı vermı, oldukları dersle 
rln doçsıUer ta.rafında.il ıyt ~rcllıne 

edilmemesı ytizwıden lAyıkiylc lst .. a· 
de edemedikleri, bir kısmı proteal:lrlc· 
rbı de Tilrkçe verdikleri derslerden ve 

I'ü.rkçeleri zayıf olduğundan arua:şıla 
ma.dıgmı söylemi§le.rdir. Bundan maa· 
da. bllUln fa.kf.lllelerde elema lmtihan 
notıa.n söylendiği ha.ide tıctısat tıı.kUI· 
tMl.nde söylenmediği. protesörlcrbı 

C2er$lerde bep bafka. memlekeUerdeiı 

misal göstermelt~ faydan oimndı 
gı memleket dahlliııdeki lktıs:ıdıyat 

tan mi.sal gösterilme.sinin temini ve 
memlcke?. d'.lhlllndckl iktıa:ıt işlerini 
tetkik için bir büronun kurw.lııu.ına 

ihtiyaç olduğunu sö; lcuılş!er:Jlr 01~ 

tababeti okul talehell".ri de oltulun b!r 
!akillte lıallne ıctırilmesllı.I Uıtemi!.'ler
dir. Reltt~r tn.lebelerin dfie~lerlnl dik 
kate alacağını kendile • .ne, vandetmı!!· 
tk. 

Lord Loyd öldD Bulgar başveki~ 
(B~ tarafı 1 incide) 

endtşclPrl mucip olduğu ve k.ralm 
doktoru Lord Horder'ln riyasetin
de konsUitasyon ve tedavi ivin bir 
Londra kliniğine kaldınldığı bildi· 
rilmişt,i. 

LorJ Loyd, ı O kanunusanldc, 
Lord Hali (ak.s'm yerine Lordlar 
kamaraamda hük'Clraet e&cUIUğü· 
ne getirllm.i.şti. Fakat Lord J..oyd, 
hastalığı dolaymile bu sıfatla Lord 
lar kamarasmm hiç bir içt.imamn 
işt..lnk edememlıtir. 

1879 da dolan Lord Loyd, çok 
tanınmış bir bangcr ailesine ıuen
suptu. Lord Loyd. Kembric;te tah
silini yaptıktan 80lll'& prkta bir 
çok eeyahatler y&Pm.JI ve bUabıre 
hariciye mesleftne ıtrmiftir. 1914 
• 191.S barblnde., lılısırda, ~ 
kalede ve Irakta lıbmet etını,tlr. 
1918 de Bambay vallllğlne tayin 
ohınm111 Ye 1923 e kadar bu vui
f ede talmıtt:ır. Bu tarihte Avam 
ka.mara.eına ua olm111 192:i de 
lrend!ıdne aaalet Unvanı verilmiş 

ve '1'1ll 1e11e lllSU" Jtbek tomJ
seriiilne tayin ectttmf§tir. Lord 
Loyd 1929 da İngiltere - Mwr 
milalıereltJri emıaarnda ifçi pu
t.ün hWt'1meti tarafmdan Kıaır 
yülaıek komillerlljinden attolun· 
muetur. 

Briti§ KOMil reiei olan Lo.rd 
Loyd, geçen maymta mtı.stemlekc
ler namı olarak hük\Uııot.e ıtnni5 
ve btitil.ıı enerjisini, Brltanya mUs
temlek@ imparatorluğunun lnkl§a
fı ve takviyesi büyük işine huret.
ıniatir. Lord Loyd, çalıpıakta.u hiç 
bir zanuın farlğ almam~ vo ölü· 
mUne ağlebi ihtinıul. sarfettlği 
fazla mesai sebep olın~tur. Ken. 
d~inin ınilsteşar1 me..sai f:rkasmıı 
mensup hfr ıat idi. Fakat bu en 
srkt bir ahenk içindi) çal~malarına 
mani olmamıştır. Lord Loyd ı.a· 
manmda sağ cenaha m('nsup müf
rit bir muhafazaklr addcclilmiş ol
makla beraber mllstemleklt neza· 
Z.".retin<le bulunduğu mrada ış şart 
lannda bir çok ıslahat vücuda ge.. 
ti?mlftjr. Bu uılahat o kadar ea:ı.&
lı olmuot.ur ki büyük harpten ev. 
veJ yap&lmış olaaydı şiddetli müna
kaşaları mµcip ola.bilirdi. 

Lord Lovd sert bir siyasi müca· 
deleci olmakla berabor, hangi fır
kaya mensııp olurt1a olsun, bütiin 
ra.kipleriııiu hiirmetini kuanmağa 
muvaffak olmuş bulunuyordu. 

LoDdn.. ö (c\ .. \.) - Lord Loy
dwı ce.Jıuo mrra.simi, tinUmü.zdeki 
cuma günü yapılacaktır. 

VAKiT: Lol"d Loyd Britiş koo-
5111 ~ aafatJle meımlekot.i.mlı:o bir 
kaç dflfa gelip gitm.Jo, Ttlrk dostu 
yU.kRk bir §8.halyettl öuımn tngi. 
!iz ınllleti fçhı oidden kayıpttr. Doıs 
tuınuz ve mütt~fildmlz İngilizlere 
en de.rtn taz:lyetıcriınh:t bildiririz. 

Sinema re Tıyatroıar 

'lı'B Şehir TiYQtrosu 
1 fl(tl,lft u ... kllllUDdıl 

11111 •\ktUI w.ao .... : 
Emilia Galotti ..... 

t.alil QlddeM Kceedt lr~da 

AJqa.m auo •= 
Kiralık Odalar 

Her ... Ae* ~ tvrr"'eı'I 
1cıi8 bil• YWUlr 

RfJfit Rısa Tiyatron 
8Ulrkö7 Jıllltıyedl Cuma akpmı 

Beni öpUnU& 3 perde. 

beyanatı 
(Bas tarafı 1 rJ1. 

Teblii 
BIMIUll Ter'btyeaıl ~ 

\'~bol AJalllıimd.o! o 
8121 liil CUmnrtasi filll . .,J 

VOIQbol ma~: ,,, 
Saat Z 80 Galat&&&~ g. 
Saaıt 8,15 G.S. (Al - fi/' 
Saat 4 F N.bııJıçe (!O -;.1~ 
Saat :S Vela - .Fener 



I 

-
OtAYUIUFJ 

Sp or - -~ 

ME R iKAD A 
Mektep maçları 
Kız liseleri voleybol maçları-

Yazan: tskender F. Sertelli ~~~:i~fr~uhalke\•indcde. 
..... ,.,_,,_ . _ 67 G il n ün ilk maçı İnönü 

~u- '-~ ile lşık arasında idi. Sami J.çık 
~!>e~ bu hilesini şimdiye Iüğü yapmaz. Biz böyle şeyler öneyin idare ettiği bu m:ıç;.a ta· 
:5..~llllşti en başka kimse keş. görmedik. Bu, açıkçası rezalet. krmlar şöyle çıktılar: 
t~· Dedi. Bunu size tir. Namussuzluktur. Bunu kim Jşık: Nurucihnn (K), Tıraje, 

llkere nıecburum. Çünkü, uydurdu acaba?.. Zizi (Zekiye), Nesime, Hilkat, 
~ g~ın btitün hilelerini Salonda kahve içiyorlardı. Saliha. 

t'Uaut eyi vaadetmiştim. Tercüman, sirk direktörli.,e İnönü: Güzin (K). Refhan 
~~-Yıı~kUr etti. haber göndermişti. Seniha, :Maide, Ayhan Necla,. 
~~ıııı[ ~41Ul atılacak bir oyun - Mister Valker neredeyse fnönü lisesi zayıf olan rakibi· 
~'e d~ bu hilesini seyir- gelir. Bu işi o temizlemeli. ni kolaylıkla ve 15/1, 15/3 ile 
"'lll~ ' hakemlere bile sez. Diyor ve oturduğu yerde sa - yendi. 

t'ı:._<ttıf {1P1Yormuş. bırsızlanıp duruyordu. Günün ikinci ve ehemmiyetli 
ı.::' O b.~u öğrenince: Ortalık iyice kararmıştı. maçı Çamlıca ile Kıı muallim 
~ g~ lıi~ boyundurukları Saat yediyi vuruyordu. ara.cıında idi. 

ol'luı enıı§ galiba! Ben ona Yusufw oteli':1 ?it ııalonund!ki Takımlar bu maça a~ar'?ıdaki 
.bi~·erek0~ı~ayım da görsün. kalabalı~ gıttikçe arttıgmı kadrolarla iştirak ettiler: 

1ıoi.ııaur Cgtyınnıeğe başladı. g~rdükçe sinirl.eniyor vew herke. ı ~mlıca: Süheyla, Hayriinn~a 
aııı.lltıe~ a~~. Harryden fazla s:n bu mesel~yı ~o!1uştuguna za Nurunisa, Necla Mançu, NecM 
'ıııı~tı ~1nın sebebini şimdi hıp olarak dişlennı gıcırdatıyor yücesoy Nt>bahat. 
~-~\ray ounu düşündükçe: du. Kız muallim: Melahat (K), 
"'<ll'lıllndaıı açıkgöz vay! Beni Artık Yusufun soğukkanlılı.. Hayriye Meliha Ha\Tiye Ncri· 
~·: 'V :'Ur:up canımı yaka - ğmdan eser kalmamıştı. O da man, N~vzat. ' • ' 
~: ~böylelikle mağlup e. tercüman gibi, saat sekizde 91: Birinci sete Nevzatın servis 
A Ye 8 .. ~run aklma... ka~k olan akşam ga7.ctelerını atışıle başlayan Muallim hemen 

1· ter oy eniyomu. bekhyordu. " . ilk anlarda sayıları dörde çıkardı. 
'~0nıas: . - Bakalım şu karasınekler,, Fakat, setin sonuna kadar mnal· 
~rüı • Yann gece sirkte yme. neler yumurtlıyacaklar! lime bir sayı daha veren Çaml:· 
~ Öğleye' :edi, mamaafih ya - Dıyordu. .. caltlar neticeyi 15 / 5 ile aldılar. 

llllnıa adar atölyemdeyim. Valker de henuz meydanda İkinci set birinciye nazaran 
biı·lı. her~ tekrarlamak ister yoktu. bir az daha hareketli geçti.Neti-

~l'sill.iz n~i bir saatte gele. Yusuf: . _ . C'ede Çamlıcalılar bu sete de 15.6 
(Ua\tf·: - Aferın şu kızcagıza, dıyor ·ile aldılar. 

~ .. - li~ du. Bu rezaleti vaktinde duy· Kız muallim mektebi, kendisin· 
·~eğe ·~t ~Yok. Bu kadar dü· ~U§· _İcap. ederse. r~m akşam den beklenen oyunu çıkara.rnad.ı 
~!Ye ce ~ez. gilre~ı .~ehır e~~1?.1lın1. 1 Küçük Hayriye pasörUnün ken-

d "'Ç vakiap Verdi. Tercuman güluyordu: disine fena pas vermesinden do-
eıı a~ldı~ıı~e:rıejerin atölyesin - Valker buna razı olmaz. layı sık sık filo çizgisine basarak 

Zira d!fnya. b.il!r ki, siz Cak~, Çamlıcaya sayı kazandır~rdu. 

Tam 
Para, ekseriya saadeti temin 

etmez dı.!rler; ne doğrudur. 
Si7.C anlatacağım hikiıye. bu 

iddia hakkında esaslı l>ir fikir 
verecektir. 

İki sen~ evveldi. Bir g-ün be. 
ni tele.fona çağırdılar. Ahizeyı 
kula~ırna g-ötürür götürmez der 
hal Şinasi Beyin Fesini tanıdım. 
Akşam üreri evine uğ"rnmamı 
rica ediyordu. 

- Pekala, gelirim; diyerek 
tcldonu kapattım. 

Şinasi Bey, bir baba dostu i
di. Senelerce, devlet demir yol
larının grafik servisinde çalış. 
tıktan sonra kırk beş lira asli 
maaş Ü7..erindcn tekaüt edilmi~: 
ve kündisinc usulii <lairc.c;indc 
hatırı say.ılır bir ikramiye ve_ 
rilmişti. Adarncağıır., böylece kö 
şe~inc çekilip çubuğunu tiitlü
recekti. 

~inasi Bey, esasen bövlc biı 
i~tirahntc ·muhtaçtı. Elli beş 
yaşındaydı. Hayatta: uf"anma
dan, gayet faal bir mesai dev • 
rc.-.i g-eçirmiş; velhasıl... son se. 
nelerini. aşudc ve rahat gt)Çir -
meğe hak kazanmıştı. 

Vakıa, elli beş yaşında bir a
dam ihtiyar sayılamazdı. Lakin, 
grafik bürosu şefi olmak da, 
kolay bir şey değildir. 

Şinasi Bey, Haydarpaşadan 
hareket eden 36 treninin dakika 
ve saat itibariyle bulunduk. 
lan mevkileri grafikle tesbit 
ederdi. Sabah, dokuma hareket 
eden Toros ekspresinin 9 saat ~~\!sut " .Y. .Y. - yenılmesı ıçın - para teklıf 

-<!onu Yolda gelirken Mis etmeT.Siniz! Bu, efkarıumumiye. 
dj;' .\ca:erak ediyor: }i heyecana g-etirmck için, Val. 
~ · ~tl'or a bugUn neden gelme. kerin rakipleri tarafından uydu 
ıJ~~i.nı d~_ lielc bir kere ote- rulınu§ bir yalan ve tuzaktan 
~ıvur · QC}ki bir haber gön. başka. bir şev olamaz. 

Yalnız ikinci setin ortasında, sonra nerede bulunabileceği so. 
§İmdiye kadar kız mektepleri nılduğu vakit o, küçük bir te· 
maçlarında misline az tesadüf bcssümle falanca istasyonun şu 
edilmiş bir kurtarış yaparak al· kadar saat yakmmda veyahut 
kışlandı. filanca köpriinün ortasında diye 

lı'.~~ Nihayet, Mister Valker gel· 
-~ • l{ an o akşam Yusufu meden, akşam gazeteleri çık-

('4ur ~~a götürecekti. mıştı. r Devamı ııar > 
....... "'"'ll,..,:ı. " r\. _'ı cuJ. Açık kotııunnal.ar : 
v~':''-e e dö l" ~· 

~il ı. \' ne un ... 
Yere al'lılr: llıenejerin atalyCsin 

R •. ifüın a:vrılınaz başka Jir 
~~i 'leden otele döndüler. 
'ıı Oteıe UsU!un içine doğmuş. 
~ ~4ba~ gelir gelmez, mektup 
tr ~ İlçUlt re gİşesinden koşan 
~a ı:?arson.. elindeki kar-

'

' ~ı. .. Uzatarak· ..._.U • • 
~ sı?.e Mis Nelson br. 

'l' 1le ka ~r~ rtı Yusufa uzattı. 
fu i ~ ~e~ kartı okudu. 

~ltı ~n. Yemeğe gelemedi 
.. 11 Yat dılenıekle beraber, 

• 1Yordu: 
~1/ie • • il 
~t >ııecı ğı tı9ftn birlikte yemek 
l'ıır >n.ıtb,Z:fzo miltccssifim. Fa 
))ıah~ l.ll~cı da~ı ayrılamadım. 
flq~lıı bir ını.ı oüı·cş hakk"'lnda 
bır ' Y~ıl ha.b_cr aldım: Si::, 
'ht1 İ'Qrcı t »ı~ı için büyükçe 
~l u~ etmişsiniz! Buna 
eol. ~fild .. diğim için, fena 

~ ("lo; C't>ı Um. Btt. gece çıka-
'IQ Ok"-;;/,O'rk Taymis) gazete. 

le- ı;::ı tq P. ona gore tedbir al· 
.,, ~Ye ederim. Hürmet-

* "K. Şener,, imzalı kart sa
hibine - Lutfen adresinizi gön. 
deriniz; aize, tatmin edici bir 
cevap vereyim. 

ı,. 1zmirde Bay Kemil Bilse. 
ne - Koca Yusufun Amerika· 
dan Hindistana Sötürülmek is • 
tendiğini bilmiyonım. Elimizde 
Koca Yusufun Amerikada ge. 
çirdiği günler hak.kmda - ba .. 
zı kısımları cidden e.f saneleş· 
miş - iki eser ile o günlerde 
Amerikan gazete ve mecmuala
rında çıkan birkaç razıdan ba.ş. 
ka dökürnan yoktur. Çorludnkı 
Yusufun akrabasından ihtiyar 
kadın, Amerika.da olup bit.enle. 
ri değil, ancak Yusufun lstan -
buldaki hayatının ve güreşleri
nin bir kısmını biliyor, ki bun. 
dan da istifade ederek, birin .. 
ci kısmımızda bir hayli malu
mat vermiştik. Sizce, Hindistan 
meselesi hakkında mevcut bir 
eser veya malümat varsa lüt
fen yazınız ve bu noktayı da, 
siz aydmlatmız. Teveccühünüze 
teşekkür ederim. /. F. S. 

Çanılıcalılara geline, sahada cevap verirdi. 
naml olsa yeneriz diye oynuyor- Şinasi Beyin vazü'esi aynı 
lardr~ Taknn kaptanı Süheyla zanıanda gayet mesuliyetli bir 
birinci sette sinirli, İkinci aette işti. Tek hatlarda trenlerin Gar
ise takımın en iyi oyuncusu idi. pL<jmadan geçebilmeleri için 

Her zaman güz.el oyunlarını müteaddit istasyonlardan kal. 
seyrettiğimiz Nurunnisa durgun· kan trenlerin hareket saatler i • 
du. Necla yücesoy bir kaç güzel ni de o tayin ederdi. 
Servis atışıle kendisini gösterdi O, bu işi tam otuz senede 
ise de, o ç:eşit serv:is atışlarında öğrenebilmişti. ~inasi Beye ne -
olacak kliçük bir falso bazan ta· den ihtiyar nazariyle bakılabile
krmm vaziyetini sarsa.bilir. 1 ccğini işte size kısaca anlattım. 

d T G R K 1 Y E -----ı.. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN : 
S/2/DU J>ıuart.c6i glınü sanı 10 da ~di el<!iiltm(' 

ile llıll le ohınoo:ığou IUlıı ı•tmıı: ohJuğumu:r. 

12.000 Adet Yün Kazağa 
!Uzumu olan yHnUn ~mlyol ta.raflDdan temin <'dilmiş olmasına mebni 
yalnız lmaliyesinln 7/2/0U Cuınn gUnU saat on dörtte açık cksil~mc 11<
ihalcsine karar verilmiş olduğundan alfı.kadarlarm nUmunc ve ,nrtname 
Jçln lstanbulda Mimar Vedad caddesinde (Kızılay) hanında Xızılay 

Deposu DlrektörJUğilııe mUracııatlan voe mczk1lr gün ve 'laD.ttc bu 
DlrekUirlUk Dairesinde bulunmalan . 

Akşnm üzeri , :;ıınası Beye 
gittim. Zaten, bu baba dostu, 
muhterem zatı çoktanberi zi
yaret etmemiştim. Her ziyare .. 
timde kendisinden yenı hir ŞC'v· 
!er öğrendiğim trın Yaktımı to· 
şa geçirmiyeceğimden emıııdim. 
Diğer taraftan heni niGin cağır .. 
dığım da öğrenecektim. 
~:bzn":"'b::ışmda ikamet eden 

miitekait ~rafik sefinın evine 
gıttjğun \;ukit, adamcağız benı 
büyük bir iltifatla karşıladık. 
tan sonra yer gösterdi. Kahve 
ve siga.ra ikram etti: Ve söze 
şöyle ba.şladı: 

- Vaktiyle birıktirmiş oldu· 
ğum bir kaç param var. Bu se
fer, bir miktar da ikramıye al. 
dım: bir apartımancık yapmak 
istiyorum. Senin mül1 "ndis ar. 
kada.şlarm vardır; şöyle işinin 
ehli olan birini bulalım ela bize 
doğru diiriist bir plan } apsm; 
bu işi başaralım. Seni beyhude 
yere koşturacak değılim; ben 
sağ kaldıkça, bodrum katında 
bedava otunıp rahatına bakar· 
sın! ... 

- IJutfunuza teşekkiir ede
rim. Şinasi Bey; dedim. Ben 
sizden hiç bir t;ey istemem: ve 
Plimden geldiği kadar size var. 
dım etml!ği hir 1.cvk sayarım. 
Lakin, ben; hayatta üç katlı 
apartıman değil... Bir ku!Uhe 
bile yaptırmış ad•tm olmadığım 
için bu işlerden -. tiyen malu. 
matını yoktur. Eğer iş, mü
hendis bulmağa kaldı ise... Ko
lay. Birisini buluruz. 

Asıl işin tuhaf taraf i apartı .. 
marn Atikalide yapacaktık. 

- Aman Şinasi Bey, dedim; 
gel Mecidiyeköyünde asri bir 
villa kuralım! .. 
Adamı bir türlü kandırama. 

dım. 
Şinasi Bey: 
- Aman efendim, diyordu. 

Atikalide merhum biraderden 
intikal eden arsa dururken, ne 
diye Mecidiyeköyündc para ile 
toprak alayım?.. Hem de Atik· 
ali diyip geçme... Hem lodos
tan alır; hem de poyrazdan. 
Yazın da püfür püfür eser 
mübarek ... 

Birkaç ki.']iden mcthini işit. 
tij'.;'lm bir mühendise planları 
ısmarladık. Mühendis, hakika· 
ten işten anlayan bir adamdı. 
Kendi ifadesine göre, şimdiye 
kadar 97 apartnnan, 116 ev; 
\'C ıs han ve müştemilat plaru 
çi?.miş; Atikalideki arsayı enine 
boyuna bir Ci]ntr 1·~,,n sonra yü
ziinii buruşturarak: 

- Evvela ı · . dedi. Burada 
, üç katlı - bodrum katı da. 

hil - bir apartrman dikeriz. 
Birkaç gün sonra, projeler 

hazırlandı; ve yapı işi de mü. 

1 
hendisin tavsi re <'lliği bir kal
faya verildi. Mühendis apartı-

1 manın 7000 liraya mal olacağını 
kestirdi. Kalfa da dört av sonra 
anahtarları teslim edebileceğini 

' ilave etti. 

~~ J. Nelson 
~~ ltiU d. an bu satırları okur. 
U t>ı:ı •• 01aııınışt.ı M""temadi l'~1'4.IU~o • U • 

lf;jt llôı r ve hiddetinden söy 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1/ 2 11941 vaziyeti 

~~ ~ u bulanııyordu. 
~~ıh~ hor zamanki so
'L g\}JU ı rnuhafaza ederek 

la.4 ~le b Yor ve : ı 
t ~rıer una kuyruklu bir ya-

l'o . 
(~r~U. 
't~an· q(' • 

~ ~n Mis.ter Valkeri bu. 
hı:t~ll rıkabı~u l§in içinden an. 
tiJ Ya ır. Ona sormadan 

~ı311ıJatna~. 
~t otelın alt katındaki 
~ '%{ salonuna girdiler. 
~ eQi 80hkka.nlılığmı mu· 

~"~albıe Yvordbeu ru:na, bir hayli 
tı. "1.1eıer k e Ytlini bin tUrlil 

J>..~ eı:nirnıcğe başlamış-
~~ba 0 
~~i~di?u 0 Yunu oynayan Val 
~ ıtat ı; 
~: '-'aık:a da imkan yoktu. 
~~~nd esasen Yusufun ka 
· ;'&a hUe an enıfndi. Emin ol. 
~? t~nın~kcl aka böyle bir tek. 

~~ a ne ..... _:_ 
~.<;... . ....,.um edecek -

lh~aJalker, ortada dön
~t~• bı e i olan en ufak şUp. 
.~ ~u ı.aleye çalışıyordu •. 

.ı~h ~ ~akkında böyle 
~ ıı olnı duşınek de biraz, 
~Un az rnıydı? 
• ıfrkte ~aretini ve kuvve. 

~"~ haık ~leş . ~e}'rine gel-
....: ıf: 1 c bıhyordu. 

1 ~i.r 
~~ _ 'llırk. t>ehlivanı hiç bir 
~ de Yenıleccğini değil, ö

bllse - bu küçük. 

AKTiF 
K~: 

Altın: Safi KllogTam 
Banknot. 

72.603.010 

Uf&klık • 

Dahildeki &lııhııblrler : 
Türk Liraaı • 

Bariçtekl MnhBblrlcr : 
Altm: Safl Kilogram a.oıo 7nG 
Altma tahvW kabil serbeııt d& 
vizler • 
Diğer dövizler ve borçlu IOiring 
b&klyeleri • • 

llaziııe Tahvlllerl ı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
k&flıltJı • 
Kanunun 6 • 8 maddplerine te'f'fl· 
kan Hazine tarafmd&n Ylld 

tedlyat. • • • 
Senedat Cüzdanı : 

ncarl Senedat. . . . . 
A f 
\ 

Esham ve talwllııt ~üzdanı : 
Deruhte cdllen evrakı nakdi· 
yenin kar§ılığı ellham ve 
tahvllAt 1Ubat1 kıymetle • 
::;erbcııt Esham ve Ta!nilAt : 

Avanslar: 
Altm ve döviz üzerine a\·aı:ıs • • 
TahvtlAt Uzerlno avans • 
Hazineye kısa vııd avanı. 
Hazineye 8850 No. kanuna göre 
açılan altm karııılıklı avans • 

Hlııncdarlar. 

Muhtelif • 

102.121.954,21 
9.470.866,50 

Lira 

2.583.441,42 114.176.262,13 

359.852,21 

7.048.029,54 

-.-
30.510.117.21 37.558.146, 75 

158.748.563,-

20.149.ı37.- 138.599.426,-

256.753.354,71 256.753.354,71 

45.833.416,93 
7.926.606.54 

8.963,74 J 
7.808.722,--.-, 

114.584.926.75 

,. ..... 1 

53. 760.023,4 7 

122.402.612,49 
4.500.000,-
9.519.514,06 

737.629.191.82 

l Temmuz 1938 t.arihinllcD 1Ubareo. 

PA S t F 
Sermaye 
bıtıyat akçe.l : 

Adi ve tevkalAde • 
Husuaı. 

• 

TdeTllldekl Banknotlar ı 

Qenıhte edilen evrakı nakdiye 
Kaılunun 6 - 8 mel maddelerine 
te'f'fikan Baziııe taratmdan Yak1 
tedlyat. 
Deruhte edilen evrala nakdiye 
bakiyesi • 

Karfllığı tamamen altm olarak 
Ua.vet.en tedavWe vazedilen • 
Reeakont mukabW Ul.veteıı teda. 
vazed., • 

Hazineye yapılan altm karttlıkh 
ava.na ınukabill 3902 N..>.lı kanun 
mucibmc. llt.vet.en tedavüle va· 
zedilen • • • • • • 

&IEVDUAT ı 
Türk Llnw: 
Altm: Safi Kilogram 876.SO!l 

38M No. kanuna göre Hııztneyo 
açılan avamı mukablli tevdi olu· 
nan aıtmıar: 
sut Kilogram ~.15'1.930 

Döviz Taahhlidatı: 
Altına tahvili kabil dövizler . 
Diğer dövizler ve aln.caklı KU
rtng bakiyeleri • 
Muhtelit. • • • • • • • 

6.188.666,lE 
6.000.000,-

158. 748.563,-

20.149.137 :=: 

138.599.426,-

17.000.000,-

249.000.000,-

14.000.000.-

76.354.461,5( 
1.233.302.:l( 

78.124.167,9( 

-.-
29.555.761,7f 

Yekfın 

lakonto haddi % ' Altın Uıcrine avaı:ıa % ı 

Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

• 

418.699.426,-

77.587.764,12 

78.124.167,90 

29.555. 761, 75 

106.573.405,90 

737.629.191,82 
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c ken. 
Artık , akşam ışımden doğrı 

c.a yapı yerine gidiyordum. _B 
nn kalırsa... Bu zamanda y1r 
bin kışilik bir menni fabrik 
sına nezaret etmek, yapı işi 
den daha kolaydır. Hiç dcği 
se ... o kocaman fabrikanın b 
kapısı vardır; gireni çıkanı be 
li olur. Yapıda öyle değil 
Rençbcrc sorarsın: 

- Sıvacı nerede! 
- Gitti, efendim. 
- Yahu, şimdi burada idi 
- Yapmm arka tarafında 

iskeleden indi; görmediniz mi 
Marangoz da çivi almağa git 
Biz de harç hazırlıyoruz. 

Aradan bir ay geçmi§ti. B 
gün, Şinasi Bey daireye geld 
Adamın hal ve tavrında bU ·· 
bir asabiyet vardı. 

Ya.va§cacık yanma. yaklaş 
rnk: 

.., Şin "Beyd. - Ne o... ası , 
hayrola! ... 

Gayet müteessir bir tavırl 
cevap verdi; 

- Apartıman yükseliyor. 
kin, bugün bir şeye canım 
kıldı. Mühendis olacak şu 
dam, yUz numarayı alaf 
yapmış. .. Hem de banyo 
sına. Bizim bildiğimiz, yüz 
mara ayrı olur. Bu işin böy 
olacağını bilmiş olsaydım... 
min ol; girişmezdim. 

Sinasi Beye, mühendistn 
işte kabahati olmadığını anıa 
bilmek için ne kadar uvı~ ra."'~ 
sam fayda etmedi. Fakat, 
manla kendi kendine ister 
mez anlamak mecburiyeti 
kalacaktı. 

Bu bir şey değil... İşin 
feci tarafına bakın ... Apart.mı 
run son katını meydana g · 
bilmek için bin beş yfiz l · 
fazla paraya ihtiyaç hasd 
muştu. İşte, ne olduysa o ·· 
oldu; Şinasi Beye bafif bir i 
mc indi. Neyse ... Vaktinde ye 
ı:ıen dokrorlar kan almışlar; 
adam iki Uç ay yattıktan son 
yavaş yavaş bastonla gezi , 
ğe ba§lamıştı. Hatta bir a?\ J 
yapı yerinde bile gözükmüştü 

Gel zaman, git zaman. B 
gün, apa.rtımanm kapısı takı 
dı; ve Şinasi Beyin henı lod 
tan alır; hem poyrazdan ... D 
yişinden ilham alarak kapını 
üzerine (Şifa) apart.ımanı ya 
lı bir levha astırdrm. 

Ertesi gün, mühendis; k 
fa, marangoz ustası, demire 
sıvacı, betoncu, rençberler top 
landık. Anahtarları teslim ed<' 
cektik. Ustalar, Hlcivert elbis 
lerini giymişler, rençberler d 
yemenilerini boyamışlardı. ~lü 
hendis de anahtarları gümU 
zincire takmıştı. Paralarını ta 
mamen almış olmaJarma rn.ğ 
men bir ziyafet istiyorlardL 
Şehzadebaşmda, otomobil 

den indik. Sokağa sapar sa 
nıa.z. sağdan soldan: 

- Adamcağızın ölümüne 
lar ~ebep oldu; diye söyleni 
dur .. ,-orlardı. 

Hayretler içinde 
Bir de ne görelim? .. 
evinden bir tabut çıktı. 
o zaman Şinasi Beyin o gü 
apartmıanının tama.mlandıw 
işitcmc<len ölUp gittiğini anl 
dık. 

Cenaze merasiminden so 
anahtarları, felaket haberi üze 
rine taşradan gelen rahmetlin· 
kızı ile damadına teslim etti 
Zaten adamm başka mi 
da yoktu . 
Hazır apartn:nana konan da 

mat, mühendisin elini sıktrk 
sonra bana dönerek: 

- Valı .. vah.. dedi; sizi d 
rahmetli boşuboşuna. yormUfl 
Bodrum katını size kirsJ'"\"8.cak 
mış... Sizden çok para istcr.ııiye 
ceğiz; on iki lira veriniz. 

- Te,..c;ekkür ederim, dedim 
çok lutufk8.rsmız. Ben sadec 
iyilik yapmal>: istedim. 
Eğer Atikalive yolunuz dü. 

şerse ... Tramvay istasyonunda 
bir kaç metre ötede penbe bo 
yalı, koyu kırmızı ldremitler1 
döşeli küçük; ve gayet şiriı: 
bir apartımancık göreceksiniz 
Z111nedersem ismini değiştir
mişler. 

üst katta merhumun km il 
k~ası otunıyor. Orta kat d 
yeni tutulmuş. 

Havalimde hala ideal biı 
garsoİıyer olarak ya.::attı~ 
bodrum katı da on lira aylıkla 
cibavet memuru !madettin e. 
fendiye kiralanmış. 

Para. insana hem dost, hem 
de düşmandır. 

Ya.zcu:: Cevad Tevfik EM<>ıı 
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v e Eytam Bankasından : Cayri menlml'•bı ~--------- 'Jii ~ 

o. Yett 
ll'atih, ~uratpaoa. Sofalar malı. 
Bina emini aok. Eati, yeni 19, taj 

19 pafta 179, ada 1059, parsel :S 
.Fatıb, Çarşamba par.arında Bey
ceğız mab. eııkı 183, yeni 211 
Fat h Çtknkı;ı Kemalettin mah. 
Yağhane !IOk. eski 6 
Eminonil, Ç~ı mah. Acı.çefllle Çu· 
hacılar aok. eski, )eni 22 pafta 7, 
ada 2761, parsel 31 
Beyoğlu, Feriköy, eski nım kili
H8i Ön aokak, yeni Evranoaade 
rıok. eaki 73 mtikerrer, taj 37 /l 
Beyoglu, Kalyoncu kulluğu mab. 
l'eıliyen aok. eak.i 33, yeni 35 pa.t. 
ta 19, ada 455, parsel 11 
Beyoğlu, Kalyoncu kulluğu mah. 
Tevfik aok. eeld M, yeni 4 pafta 
19, ada ~. parsel 13 
Beyoflu, Tomtom mah. Selltin 0-

dalan çıkmazı eski 17, yeni 5 paf 
t& 35, ada. 325, panel 116. 
Beyoğlu. Şahkuiu malı. Senian 
Ekrem sokak eekt. yeııi 35 - 37 -
39 pafta 38, ada 284, puael 92 
Beyoğlu, Feriköy malı. eMi Halep· 
• Abnbam -. )'ini ""l'obl oğlu 

:50.-

:-ıG.-

Sö.-

134.-

240. 

71.-

102. 

233. 

4215. 

\'e AidJç IObğı,, elki 11, taj 2ıi,28 2918.
.Beyoğlu. Kal)'OllCU kulluiu :mah. 
Beyu Yaeeınln 80k. ~yeni "8, 
taj 3, pafta 18, ada 411, panel 16 1'1.
ftnfn&sO, Da,matmı ...., TJialar 

ı.-

...... 
ıoo m 

takrtbtn HO K2 

Arsanın 10 24 his, t.akriben 20', 60 lıl2 

K. dilkkinm 3/2' hie. 13,2Slıl2 

buaUlı ananın ı 2 ıu.. 

Arsa 47,DO K2 

Arsa 31 M2 

77,M 112 

Araa 281 .112 

417 M2 

49,50 ıa 

Odum 188 ta hit. 

T~ı 

10.20 

t7.-

2e.80 

48.-

46.80 

sa.-

M.1.80 

20.IO 

1,80 

%M P l 1 tmel '8mDı 1111a11s a ı .......... : 
BvUf Bank mQf&Yiri iken 61tlm.O 

..,.... tel'lkMlne mükemembıee •l· 1 

,Jrcm..,ı ola Kurad'a alt; 
ı - SUlta••llmd• Debbat Yunwı 

Meb••ePDde Çitte çıqmeler IOkafm· 
da e11ı1 8 No.; Oç lokal& eepbesa bu· 1 
hman 171 metre murabbaı ahu.ada· 
ki ana n içinde laf w tuğladan ya· 1 

pdnuf ve Ozer1 teneke ile ö'.'tUIU ku· 1 

ltla..t meTCUt. oldutu halde ımuham· j 
mea laymetl 111 Uraı. 

ı - Beyotlunda I<"eriköytlnde Ev ı 

ret efendi aokatmda eak1 61. 52, M. 
68 No.lı 213 metre muraı.baı :.abum· 
da bir kıt'a ana (Muhammen luymeU 
4JI Ura). 

3 - Almar'&yd& Avrat puarmdil 
Kılçlll&lua mab•lles!nde HaıM:kl ead· 
dellllıde toprak aou,mda eak' '11 mü· 
an. :yeat 25 numaralı 348 metn> 
wabbaı Mh•mndakl bir lct& ana 
(a1111ammen luymeU 896 liradır). 

'l'uelml1ıı tutıyeat ZllDDDlda ac:ık ar
--,a çdr.anlmlf olup hep'll bir I 
slblde Ye fakat ayn ayn olmak üzere 

1 8'* arttırma maamelelli icra lc•lma· 
eaJı: olan bu IQJ'lmenkullerto olnncl 
8Clk artırmuı 215.2.INO tarih1D11 mu-1 
...nt &lalı gtbıtl ... t 10 daD 12 Y• ka 
m !IUnhd Tapu dllı&nei alt katın· 
dldd lmbkememlsde icra lolı:.aeaktı• 
'l"P•' ba Jakarda JM111 .mabaııaDen 
Jsz; JU:Hba JOme 'l ,5 Dlabetlf'l'lndekl 
,., McııılldDi hlmlle mllratutlan 

- olup biriDcl artırmada te1':llf o· 

....... ,.. .. ...... iJet 

ZıRAAT BANKASJ 
Kuruluş tanhı 1888. - ::ıermayesı: 100,000,000 l'urk L 

Şube ve Ajans adeclı: 265. 
Zffai '" ııı:ari len """ bonlıa muaınele/nı. 

Para Mrlkt1 ...... -- Un fknaliJ'e 9erl70'· 

41raat Bıuıkurnda ıcumb&ralJ .,., lbbal'8l7. taaarruı n .. ıı• ı 

'Wl Ul'll8t bUJuaanlara eenecıe t detıt c;ı: ktll~h kur ıı *'" ~· 
plAna söre ııc:rtLDu:\' dAıtılılae klır 

t fideci 1.8111 llraltk t,eee Ura 

• .. ı.111 

• '43G .... -
te ıeo \.OOI 1 

..... 
ııtı 

ıııcı 

....... 

O.IKKA ı Hearıarmrueıcı ı-raıar t>ır ,.,.n,. 
dbfm1.Yen1ırı lKranıı\ c:ı1<ugı taluliM• ., :et 
Kur'alar 1ened• • defa ı eevteı • Rt71nclkAn ın 

.. 
•tı 

dllk tmameu han aıt kat No. 11. 
Pafta 180, ada 630, panel -
......... DaJ81uıtan ... Kale1 
...... Irat Mld, ,.. 21 .,.ıta 180, ....... ....-21 210.- G.- . ! vk bedel; mubammeıtı kıpaeUD ı•---·-... -----... ·------.ı--~ Jlllıle 'lS iDl btdm•dflı lakdlı'W en 

tarlllleı1n<Je c:ekfJeoektu • 

Bulr6y, aenıu. Mehmnt .p 
mala. B14=1

• -. elld 101, ,. 
ıd 8T 
BeNhı. 'l'cDfıam m&b. ~ 
..... '19 - 81, ye: 81 - • t"1 
aı. petta ae, ac1a m, pu11e1 a 
..... Lbp ~ .... '1'lrJaJd 
Buu .......... ıas,.,.tta 

•. • sa, puee1 11 
-. ırdlm, YenleearabpwJrıly 
lr&byuı 80k. eüi U/8 t.ı U~ 

90.-

111.-

--
12/2, 14', 16 pafta ı. .sa 2, ._. 2. l'IU.
B~. Bank~..-. -Ye-
al .Banıık rei9 mah. Qım ... ,, .... 
9, petta s, • •. pa1191 e. 
Bt11tlbda, lıl8if11tl)et ..... 8lld 
~ pdl' ell. ,..ı (\' n '.t 

w Kevbp 'bey, .,..lrleft eıııld ıs 
ada 139, panel ., 
.BeJojlu, ŞabJnaba ....... _.. 
Hen4ek cad. eüi, yeal u, .... "°· ada 292, pmıel 8 

sddar, 1-117• ..... -- o. 
nar IOkü es'iı, yem 7 md. 
8esotıa. a.ıta, x.,,.qee ıc.ra
mutaıapeea mab. .....,. .._ 

ır.-

--..._ 
n.-

72, ~ 14. 2fl.-
u lldar, Shwppeee mala. elld .. 
raathıahaae. YID1 lmrmbl 8*: 
yeni 26 
'Cs!didar Se1lmt alı ef. 1Dllll. 11111, 
m ktep yeni Sellmm aektllJl .._ 

ıa.-

eüt &. •.-
BetiktalJ, Ortaüy mi bt.cıHt Jd.. 
Ulell, yeni aydmlık d. tlllll 47, 
yeni 85, taj, 85 . 100-
DııalnOatı, SWeymaııiye malı. ~ 
ya;rt ~lok. e*l, ynl 49, paf
ta 97, ada 4.88, panel 39. 
Beyolla Çukur mala, GeJdt )'alarf 
~ ~ ,_ı t, p.ıta T, .... 

218.-

aea, pu'11811G. aa.-
Galata. yeal camü terif mM. ~ 
........ -- .ıd, yeni "l2 - 74 411.
Beıallu, Kemaüet mü. 8*l 
Topcalar, yeni k6lemen ft 5-: 
*7 caddMI ellkf 10&, J9 92-1-3 2k

-~-. l!mlnftntl, CUkurtlnn ..... eıııld 
Culbrtaran .... ,.ı s.,lt 11-.n 
..._ No. 9, a '12, puwe1 H. 8108.-

t..,_.ID 

Alla 4'1,50 ID 
Yamcla Ud or1181 ve altmcJa .......... ~....., 
«. al;BGll! 

mıa 

llEJ ' 141D 

mna21121ıı1ı1. 
lrrJr ••1111.a• ••zn• 

t_AI .... tablM9. N,8G ID 

edalr cfM'"• 1,5/UO ~. 11,85 M2 

ıa.-... 
&118.-

,-.. tePdltlıe 'bul-.nm t.ahbDt 
lııdıla baki blmak .... •t.ılmaJJp 
Dmel &l'bnDa Sld bM1euoU w o· 
... tekPlf oluucak bedel niye b&Uf 
..._ tallbtne katl Uaaleel icra kdı· 

-.ktlr. llDteraklm Yer'liler tera:te· 
,. eı.Df ta'flll blıdeU Ye Jbale pu'll&':'l 

w ~ llllttlll'l1'9 attar. lpotek 
-'l1ıt .._.JrJena llu..a)le fals ve 
-aıa dair ola lıddlalarmt evraaı 
1 ••'tılıd,Jle u san ~ mabkr 
....... ~ ı•vmdn'. Daha lll· 
,... tdlUt almalc ....... Ha/ 
- ........... De llD tıll'tldn· 

- w..... -"·· .... ldnceat ı I ' Fn*leri illa oltlmlr. 

letanbal A.li79 llrinei 
• -1..L--~--' ,._,.,m~en: 

-- Ddll '1'lrlmaaa m.tm6ID OlllllUh 

tw .• ~ DiaES-.B~ 

··-
ıoe.eo 

20.-

••• ... 
11.fO 

&2.80 

J1.L9U tarih ve 61181' numaralı 162 

ftd lbük -- ..,.. utrabbmş 
11' t 1 ............ .,.ld)e " ..... 
• ~ ftldJI Aftlrat Alt it~ tara 
...... .........,. mlraeaaqıa • 

..... oeldD tptall talel> edillNkı. 
_n._.. Jr.eJ'ftJetlD '8 _.cm mbd 
dılGe lllDma n lllUlaaUmaiD de 
"4ı1Ml cama gena aaat. 14 c1e yapaı 
-1Euıu> verilmif olcluluadım ... 
... telDl llb m.Gddetl iglnde maldı 
..,. ...... edUmedltt takdirde lptM 

iM brar verUecefl ticaret kanQD•ı 
- UI lllel maddesi muctbJlıc 
.... olmwr. .._ (2!\68l 

( KAYIPLAR --
~orta okulundall aldllmı J7/(I. 

1117 tarDl W 1101 Dumaral& tl'.Nik 
nemend kazaen kaybeWm. Ye'llloılrü a 
JM8lımdaD. etıldllinbl bWlmll ola>adltı 
.... olanr. 

2902 Jl2 JTtı.to owın •• ....._, , ... , 
Yabnd& ...,.. '" +a'kmtı yudı PJJll aenkuller aeık arttmna 111allyle Ye petbı para De 

-.sa=İ'l/2/Ml pw.rte11 lllllll uat ..S•dlr. --.yec1e mMIDda ftl'llm beclel ıimbdderJaYmetl ...e ~ tdplerla cıe,ımltolarmı )'iade ;vlrm1 nllıbetlnde teıQılt ~ " mGbtlr lnll· 
IMnlarm mlhlrlerlnl noıterdıla t....a ettlnneted M!Wdlr. 

••• 
1'1 Şubat 938 tartblndeld imtlbaada 

...... olctutum. Berberlik eltllyetna· 
meml sa,ı etuttmclen :ventm' alaca· 
amı cDletle •JrhılJllD JıWunU yoktur. 

fetalımerln pey akçeli. ntlfm tme1lll n le lata fotoirafla tı1ır11kte 16Urilen slD w Mate ka
....... emlR eenlıılne .,. .. ded. (838) 

.KadddlJ' 8ll9m cetlDl' ....... 
lft .......... 'l'b&&alıı: 

.-.---- bedeli (INIOO) Ura ozan 108 adet clft lı:alb Dlmll' ..,_ 
~1.ıı.ıu) Qrlıııa sa-n IU.t (115) - .... ~ au ......... 

ıı 1 
5 

,. tuaflDdaD -..ıı ..,., ....... -- e!eecıütrr. 
9G ife ,...._ ~ <W> Ura llO) 1n1n11ak manldlat temteaı, 

t.aıta ettlll WIUl:alaı1a teldlflertal ....... ..au...,.. ..... t 
~ .. cllrd9 kadar Koudli)OD ~ v•mrlnl ''-drr" 

- .. alt prUame1er koadqoıDdaD ,....... CUrak ~· (.., 
* * * 

ı üniversite RektOrlüğOnden: 
1 

o.& Bulallal. lf*1lld llulalk. Dwlıltler Umumi Bukuku, Dewtetler 
s...a ....,.... u....ı ......,. ft ...... Tlltl llldelQ&tı TarUd, Az.u 
..... u....ı ~ " lldmt 'l'Wlll, llaUJe Ye llaJi1'e KuuDlarr, 
lldmat - ,., dl Doldllll5er Tutld. Amtoad, Ba,.U ... Tılllıl Klmıa do. 
...,...,.,. ...... • ıu.tııa 1 ıın.a ~ stıatl ,abuıcl dil llDtL 
bul ... 11 ....... - lmtsllıla ~. DoomtD lmUllM talimatı 
M' l•N tlllll'ba 1 ~ NdlDdt ..... ........... ı.teklUertn llblaat 
nporu. 1 fatiDlnf, ......... ft llml ~ _.._ ftlJerl De 
(8'11r Tedlll ..... Dl ......... 111llr).l'I)fart1N1 tarJblne lradU' 
.. ..,.... .. , 11•tlln. '(TM) 

Y ... _, Meınleht ltaatalwınai Baıtabipli. 
iüwlen: 

1 -~ ....... " ıet!ltlrllaJt bir bMlabalaıcl ile ..... 
....._ ~ Pl••lr 1ı1r Wııanatba .PmeOlktır. Her ikl.ıtı!r. de 
illa .................. ..-. 'Oenllerl eJUaıer Uradll'. 

t - .,,.,.,, m._ •illa e..m 9111 ~ ac*br. lıılllUıabta ay 

noa llllr ddMl .... " llllr 419 td '*" ftl'dlr. TaPlplertra ball8e"'8 ve b8e11 
MI~ Ptlltr'9 P• lltlıla ile 8* ı••tJan illa olmmr. CUO) 

ıstanbu. ı Belediye -
ııanıarı 

KöprWer tAmtratmda KUllaDJiuı- ıuer aı..ı.ıı.c " 111.ı. 

kDo cıvata açık elWJtmeye konuJmnetur. TahmtD bedeli 1190 un 
mlmtı 89 Ura 25 kQNftur. IJ&ı:tn&me 7.&bıt ve Ku&melAt llUdOl'll'!'I 
mlDde görQJebtür. tha1e 12/2 MI Çarpmb& gtlDU ..at 1' de 

mende yapılacaktır. Tallplenn Uk teminat makbuz veya mekt.u 
1dma ait Ticaret Odur YalkalarUe ihale saau. mua:nea ..... 

r:;ıaıbu Lenzam &•irllğ11d11 verılet L narıcl .askeri kıtaab ıllaıarı 
Bir defada tesUm fU1lle IO tem alıma puarJdda .am .-.

tul H/2/Nl CUma gOntl .. t 11 de Ba.lıa.&ıde ..ad ..... 
,... ••• ,ap9'wıell"r. ..,.tsmnr _..,... kUl'Uf ıcau ........,. 
dlr.''!9' ~ ..... dlıı•_. ,...... •11' ayrı taıtplere dit 
ı.tıekltlerin betli ftkltw ıı~ p1me1er1. ı 1m ' . . QttUjl VedletÇe Yeftlmell lllen IAılrl.. ıabmiD edilm 
ola 10.000 adet tııttbk•m IDOdeU ZIGtQk balta atlteabbid -.. • 
açık eUlltmeye konmU§\11r. lllallml M/l/Ml Puartell gtbı8 aat 
kanda il. il. v. Satın.._ lrGml87oDUDda yapdac&Jet:ır. 11k 
Uradıv •artnaaa•l koadlılotldıa IOrilltır. TaHplertıı belli Yülttıl 
~elmelert. n• 

••• 
Beber ldlo8UD& l C,6 k111111 taımıııı edilell 2.ta,000 kilo 

zadla ekailtmeye korımuttur. lbaleat 23/I N1 CUmarteal gbtl 
1zmlrde Lv. Amirlltl atın alma komleyoouDda yapd&c&ktır 
31.320 lira tık teminatı l8G lfradır. $arlnamea1 kondqoJıda I' 
lllerio ka.Dwıl vulk&Jarlyk tekUf mektuplarnu ihale aaaUDden bit 
vel konıJQona vermeleri. ( 1893 . ... . 

260 ton kuru faaulfe elmacektır, Pazarlıkla ekatltmeei 17/2 
tut gQnll aaat 10 da Sıvuta ukerl atm alma koml8yoeuada 
TabrnlD bedeli eo.ooo Ura. Dk temmatı 4600 llradlr. Tallplel'bl' 
komı.yon& gelmelel't. (181CJ 

• 4t • 

Beher klluwna f,6 kul'Uf tabmbl edilen 3000 ton balJe 
lıkla atm almacaktır. Bet )'lsu" toDdaD ...,. cıılmamak bere we 
itibaren tici •Ydll Ankarada veya Eak~t' ~ ~-"':" 
ıartllc ayrı ayrı bayilerden almabtllr. 8000 tonun temtnatı ıe.• 
tonun teminatı 3375 liradır. lhaı.t 10/2/Ml Pua.rte9t sOail ...ı 
kara Lv. Amirliği .. ım alma kom187oaUDda yapılacaktır. 
mtayonda g&1110r. (18815 -

••• 
AfAtıda yamlı enaklarm puarlllda e~elerl 7/2/Nl ... 

de Sanmmda ackel'\ n\m alma koml9)'onunoa yapılacaktır. 
vcıkllle kom~ plmelerl. Şariname.wl k~da s&tllllr, f ı 

VlNıiJI. Jl!ktaa'. Tııtan 
Kilo ..... 

280.000 tl,000 
'°-GOO l.'90 
J.l,.000 1.000 
10,000 2,800 
11.000 ... 
12,IOO ,.., 

JOO ton un alıqa~. TalqDID bedeli 86.000 Ura, ~u 
m. ıoo tcıadul Ud talibe fA u.ne eclQeblttr. ıı.aı.t ~ st 
puarte9t aano aat u de Kapertde .utnt l&tm ...... 
pı~akpr. TalJplerbl ~ vakitte ~ ~ .(ıart) 

• • • 
10,000 kiJo aade Y&lı puutakla 1&tm &lm~tır. ~ 

iıra. temtn&tı 2660 Uradır. Ta11p1erııı 'bell1 Y&ldtıe k~ 
aamul kom1qoDd& gtJrtUUr. tllal..a lCi/2/ip Pu&rteel ~ 
Oellbolada ukert Atm ...... ~ ~- (118? 

• • • 
Beller ~ tabm1a edDm ftyatı 1 kurut 25 authn 

arpa ,.ll&l'bkla aatm ell!MM!llktır. Ya.er tonda -.atı 01ınamalr 
a.yn t&Uplet"e de lllale edDebOlr. Dlldlm ballade Ankara ve c 
laJ'da tealbn almır. llepilaba lcat'I temlllıb 21.2150 Ura, 100 tem 
dır. E\'8&1 ve eartnamaei lleO lrurup ~ alnur. TalilDllllll!!: 
:Ankara Lv lm111111 l&bD alma kom-.,..una selmelerl. ( tın&l . ~ ... 

Beher ldl09UD& ta1miD iJdUa flat,i 8,1 klll'Uf oJaD IOGO tall 
tlkla •tm .tlllllcaktır. llıaleırl H/2 Nl cuma ptl .aat 14 de 
..\mlrlill •tm aıma komfııım..aa yapılacaktır. ıeo tGec1aD .,.. 
o.en ayn ayn bayllierdlD ellllal;IUr, IOOO taiDun kaU temtt''P 
ıoo toırm. au teminatım uner Y1dlflar -.m ....._ 
~ ft&'O .. teıllla ...... ktır MlklDeıla "J! 
ı-pllineltrL 


