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Mlllt Şc.f. B:ıl"\'OldUmiz llo beralıer, Anlmm JıaDwviııC!c ı·ardrm scvcnlor 
ceınlyctl :mentn:ıtlnc Devlet Jt~Tı Uyatro ıJUOOsl ~mdau \ 'eri

len "Jlll &-zıı.r,, t.<ınGllnl t:l!dp e:lerlcır'.kmı.M 

Lonclrıı, 25 (A.A) - Avam kama. 
ramJlda bugün Slr Stn.t:ford Kırips, 
:M, Çörçllln Llbyay& dair cereyan e
decek oıo.n bunda.."l ııonra.kl mUzake. 
relere ıııtıralt etmek Uzcrc t am za. 
mıuımd& g..leccğl ümld edildiğini söy 
lemlştir. Slr Kırlps, mUz!!.kerenln 
buıidan sonra yu.pılnco.k celselerde 
fklnci veya UçüncCi gUn icra edllcce. 
ğinl urı.vc etml§tlr. 

Mihver kuvvetlerinin ncrleylş lstnannetlerlıü ve Afrika eepbealDcle 801I ~ti gösterir Jı:ult.a.M 

.~Milli Şef--

Fransız biiyü{: 
elçi ini kabul etti 

Anliı:ıra. 2.i CA.A) - Rcl.sfcUmhur İsmet lnönU bugün saat 16,80 da 
Çu.r.knyada.ki k~klerinde Fransa. bUyUk elçisi U. Jeıın Hellcu•yu kabul 

buyurmufl&r~r. 
Yalanda memleketim•::! ~rkedecek olan büyUk elçi Millt Şefimiz.o 

,·eda \e taz' mlerlnl ıı.rzetmlş ve bu kabulde Hariciye Veklll ŞUkrü Sa. 
rR.Ç()ğlu eh '!'!l.Ztr bulunml.~·tur. 

A a:a 

Af~ElE MESELESi 
Yazan: ASun Us 

l\le~de ba5ltıllP da. İskeııde- l §."l'lar; hatta bunlal'daıı be:tflan 
l'Ullda nill!lyet bui.m Çn1runwaıun j küç~~ 7.inıat sahibi olarak kendi 
l:endine molısu bir iklimi, kendine 1 besaplarma ~alı~ta.D88 bUyilk 
m.:ı.hsru bir hasat m~· iı::ıi olduğu , ~iftlikl°"lc ilcrct mukabilinde iş.. 
ı;ibl kendiııe m:ıtısus lktıssdi bün· kme!;i Jdirb bulurlar. 
yesl '1l.l'tlll'. Bi1Jıs8!1a A<lnnada. il<- Bu l'rul.lyet Çukurova ha\'ıtlisl. 
tıs.adi faaliyet büyük zlrnat teme- ııin bir iktısndi bususiyetkllr. ıs 
line dayanır • .Earada 2000 dönüm- lUe\'Siminde Çol."UJ'Ov:ıda. a.mcle üc
den yukan topra'i< U.ıerlw'J.e çalı- retJerinhı diğer yerlere nisbetle 

nlara büyük çiftçi, ~OO ~~ ıooo yüksek olmn.ı;ı bu hususiyeti yanı
dönilm s.rnsıacla nrnzı shaıbı. ~lan. to.n seoopleıin bo..~da gelir. \'e 
lan ortn ~trt~ ~iyorJar.Ara'Zr.ıı 3?0 ı §\ipheslz btını.dald hilyük ,.e orta 
clönUmılen asagı olanlar da klt- zlraatin b" f!....:..ıdl ~~· . ._. ·- kil dl ı.r na,~. r. yunur.l\S.. 
!;Ult !}İf~I 2ümrcswı .....,ş .e yor.• nın köylerindeki t.opr:ı.ksız a.rnclc-
Çnkurcmıda be5 ldlı:IJik hır aile- nln ınlkta.rı mahaU' ziraat thU 
nin kendi el emeği ile yMayabil· cına yeticm li~ ı1 N'-de ... :a· 

w 00 d .. .. t :r~e< e;• \'•D ıg ' .RilY• 
rnesl 1~ el' a.~agı ~ onum 0 P- seri, Konya, Diyarbakır gibi rİ\'ar 
ts 1'a sahip <Jlınası lazımdır. vilayetl~en Jş mevshnlnde Ada

llalbuki Çnlmro\"llda bulunan na~·a binlerce amele geLerelc aylar. 
köylülerin miiJılm bir lmımmda e& hora:lnroa kalırlar \.·e tarlaJar. 
100 dönüm dcği! 15 - 20 dönüm da Ucrette ~IDJırlar. 

' H tta bir ki topnd( bile yoktur. a • Mnc-IA Kayseri mensucat fab. 
lillD köylüler bmamDe ~op~ n"kasmda gtincle bir defa paraıu.ı: 
mahrumdur. Böyle aile erine ki· J'enıek yemr!A: sartilc avda 25 llnı 
fay.et c.ıdecek dercoode ~n licret alan bir takmı ı~İler l'&r<lır. 
olmayan köylüler büyük ~ıra.at ya. Bnn'ar km mevs'mlndc \'e hir kr
pen çi~lerin çlltHklennde çalı. &Jm ilk ve sonbahar a\"1armda fab-

JikadR. !1Q!IŞ!Thu. Fakat yazın A
~----------lll'!"'lllıı""llıırı. dallftda yüksek ücretlerle işç1 a.. 
~ ~ bn.sladığı zaman fabrlka-

8 u harbl•n dan izin a.18.l'ak, y:ıhnt başka bir 
scb::i>le bu I~ yerinden mıs.kb.,a
r:ıııt nraya giderler. •Bo suret'c bh' 

HİKAYELERi 1 
miktar :fazla ku.an~ ekle ettikfon 
&onra telml.r kt'n<li yurtlanna dö-

l uerJcr. • 

1 ÇukuroYaya. fıt me,·!dmin<le ei. 

Muha!azakll.rlardo.n Slr John Vard
ln.v Mııne, bug\ln bir tcnkld takriri 
verml~:Jr. Sir Kırips, mUzakeronln 
Varllav Mllne'den b:ıaka Avam k& -
marasmm 20 dzası taraf'mdan Unza
alnmış buluno.n lıu takrir tı::erinde 
cer«ıyan edeceğini söylem\§t!.r. Takrir 
de den!Uyor ki: 

"İmparcı.torluk kuvvetler1n1n Aza -
mt güçlUklerle dolu dunırnlarda gös. 
tcrdlklerl k.a.hramanuğu ve met&ııe. 
te karşı takdirlerini bildirmekle be· 
t a.ber mecUs, he.rbln mcrkc?i glldU -
mUne kar§I ltimad beslememektedir.,. 

(Devamı Sa. f, Sil. 1 de) 

Rauf Orbaq 
Londra radyosunda 

Bir hitab~de 
bulundu 

Ankara, 23 (Badyo guefıMI) -
Londra büyük elçlm!ı: Rauf' Orbay 
Londrada. yeni kurulan radyo neşri
yat merkczlni gezme~-c d&vet edil. 
mi§, merkezin stUdyolıı..rmı gezen bU.. 
yUk elçiden mikrofon ba.~da bir~ 
söz söylemesi rica. edilII113tlr. Elçi 

bunun tızerinc radyoda §Unları s6y -
ıemJıştir. 

le Büyük Alman taa~ 
ru.zu bQ§lıyor mu? 

Hitler doğu 
cephesine 

gitti 
Stokholm, 2:1 ( A.A.) - Attan Bla.. 

det gazetcalnln !Berlln muhabirine 
göre, Hitıer Bcrllnde birkaç gün kal 
dıktan aoora dOlt'll ceplıealne git.mi§-. 
tir. Bu haber, yalanda. yapılacağı..._ 
mlan Alma:ı taarrusu h&kkmd& ,.O.' 
riltülen tarzlyelerln geD!f ölçüde 
yer almamı.a aebep olınuflur. 

Bir Bertin haberi: 

Çörçille 
Ruzvelt ara
sında ihtilafı 

Çörçil Amerika parti 
liderleriyle görüştü 

l'aşinglon, 25 ( A.A.J- Reiis Ruz
vdt ve M, Çörçil hu sabnh Birleşik 
Amerlknnın büyük iki siyasi parti
sinin kongre liderleriyle uzun bir 
görüşme yapmışlardır. 

PASİFİK HARP KONSEYİ ••- Az1z yurddaşlarnn; slz.c hltab 
eden Londnı bUyük elçisidir. Kanuş-
tuğum yer B. B. c. nin yeni teal.a Vaşittoton, 25 ( A.A.> - Reis Ruı. 

veltln kAtibl Early, bugün Pasifik 
edilen merkı>tidlr. ' h · • 

Ankarndılll Londra.ya. tayyare. arp m~1ctısinın toplantısından son-
u rtı Cörçı ile Reis Ruı.vellln Lord tren ~ vapurla 27 günde geldlın. ç 

aydanberi Londrada bulunuyorum. Halifnks ve M. Hul ile görfişeockle
B 

1 
zaman zarfmda resın1 ve gayri rlni söylemiş ve Pui!ik harp rnecli

rcım:ıl birçok yerlerden hllsnU kabul si celsesinin öğle yenıeAi sınmn<la 
ve mUzaher~t gördl1m. do dcvaın eclece#inl ilüvc etmiştir. 
Yanımda kAUp ark&da§larım va.r. - (Devamı Sa. f, Sii. f de) 

Memlekettı:ınzde böyle bir tc§itUMm 
kunılmnsmı candan temenni ederim. 

Buradn. 1nsanlar istikbale emniyet 
ıe bakıyorlar. Mubnrebe aa.hala.rında 
uğranılan bazı vaziyeUer geçici ola. 
rak tcl!kkl cdillyor. Anunra infial 
sesleri i:itUlyor, fakat bunlar mev
ziidir. !nglHzler krallarının ve bükil
ıncllerlnln ctra.t'ınd& kendllertnden 
emin bulunuyorlar . ., 
Diğer tara.!tan Rauf Orbay dlhl 

Londrada l:ıir öğle ziyafeti vermiş. 
zlya!ette ba.hrlye nazm ,,\Jekaander. 
Bir Arçlbold Slnkler w diğer ba.zI 
zaUar bulunmU§tur, 

Parti Genel sekre· 
terinin 'etkikleri 

Çekyada bir köy 
yok edildi 

Bütün erkekler 'kurşuna 
dizildi 

/Judapeşte, 25 (A.ıt.) - Chnıdimi 

kazasına b:ı~lı I.ezsa,ki Çek köyfinün 
tnma.miyle yok edildiği PrnAdan 
resmen bildirilmektedir. Köyün bü
tün erkekleri kurşuna dizilmişler. 
dir. Köy halkı paraşfıtçil düşman 

njnnlarını sakınmış ve bunları poli
sin mfütahnlesine karşı mOdnraaya 
teşebbüs etmiştir. 

Bu paraşütçüler lleydrlchin kat
linde mühim roller O)'namıştardır. 

Ateıt hattında. gök bo§lutun. 
da ve denizin dibinde bu har. 
bln fJB heyecanlı blk~:yelorl 

ocreyan ediyor. çarpı,aıı tay. 
yareler, sahim gömDleın ~ 
zam zırhlılıır vo gtıııleroe ha.. 
,.B~'& tıasret kalan danl:r.!lltıla... 
rmm korkunt bo~nıala.rmın 

baklkl htld\yclerlnl ı;lmdlye 

kadar okumadık. 

vsr ,·ilftyetlerden gelen binlerce 
amelenin Adana.da bir JJaZSr yeri 

'ı vanlrr. Adnnanm kalı>kapm deni. 
1en yere her perşembe ~nli lş~t 
bo!'<'..&"l kumlar. O ı•iin t~i a.m- Mem '"uh Şevket 

ı ı / 
(•'"""~ria iş arayan' r tm Jl1L7.Sma Esendal Adanada 

Öle ynnd:ın Prn~ örfl divanının 
24 hoztrnnda 18 kişiyi ölüme \'C ay. 
nı gün Brünn örn divanının da 12 
kişiyi de aynı t'ezaya mdhkum etti. 
ı:tı bildirilmektedir. 

MIJZAl'FER ESEN 
l;Jte bllttln banlan harbin ba§m

dn.nberi t.opladı, gllzel USlikbu il~ 

dtılm1-ıe oevlrdl "Bn hıır'bln lıikL 
yelcrl,, baklld ))al'p htkiycloridlr 
ve her btrl slı.e bo harbin bir ~
laı. 81Lf1ıa.51DI blıtUn heyooa.nı De ya. 
,.tacaktır. 

PEK YAKINDA 
VAKiT Sütunlarında 

l tonl:ınrr ,.e amelr Üt'rctlcıi karşr. ı1.dutıa, 25 ( A.A.) _ Parti genel 
hltlr hlr flftTnrhkla l !lft~hk t&c- sekreteri Memduh ŞeV'k.et Esendal 
rfnc hararla Uısb1t olunur. Adnn:ıdn bugün de memleket ve par Mahkumlnrd:ın birinin e\'inde !\f. 

;\danaıfa fŞ haftR<ıJ ye<li değil, ti işlerine dnir incelemelerine de- liih Fıi:ı:lediiji ve tevkifi 'ltra-;ınrtn ı 

1 
hes buc:tı':< gtimlür. lş hafta,., cu- vnm etmiştir. Öğleden evvel pnrti Alman polisini tehlikeli surette ycı
ma günU ba~lar, çarşamba ~ün\i bina..<ıında csnnf ve tücenrlcırunızla rnladı{!ı bellrtibniştir. Öteki mah
f,~le zamanı nlhavf!t bnlnr. Rn se- · uzun bir görüşme ynp:ın geneil sek- ki'ımlar düşın:ın aJnnlnriyle temas et. 
ne mn.ymm son hafta..cımıb l':!(i haf. reler, öğled~ sonra çWçilerimizle mek \'C hil\'lyetlerini bildirmemek 
ta.lığı '7-8 Hrıı. idi ki bn rakam görüşmüstür. Al:şanı parti ı:ırnfın- ten suçlar.r1ınlm1 şlnrılır 
~eQell sene o umıı.nılRki Ucreie d!!n Scyhnn pa"ktn şereflerine bir Londrn, 25 ( A.A) - Vişi radyom 
ni!ıbrt.le hun ikI mislidir. :ıiy:ı!et vcril!"lti;!ir, Heydrlchc knrşı vopılan snikasdı 

Falc:at Adannda bo 7--8 liralık Memduh Se,·kc1 I:send:ıl yarın tns'rip, ııillih taşıma, ecneM njanln-
baftn.hk topmk lşç.i91nl tn!mağa Mersine gidecek ve hir mfüldcl kal riyle temasta bulunmak ve yer de
kifi <leffldlr. Bundan ayn olarak dıktan sonra Osmani)'lc ve Ceyban:ı !ıişlinnelerinden polise malillnat 
~ileri - hatta ~ocuklan ile be- da uğnıyncaklardır. Genel sekreter vermemek suclııriyle başka daha 30 
r~bcr-- beslemek de lizım ge)fr. Adanado incelemelerini hitiNlrltten lÇekin kurşuna dizildiklerhı.l bildir-

._ ___________ .. 1 lDcva.ını &ı. :O.Sü.. 5 ~l sonra İzmire har~et edecektir, meiktedir. 

Alman tebl il JagtHzlere ıöre: 

Mısır hududu Alman hedefi 
aşıldı Marsa Matruh 

Kapuzzo, Halfaya, 
Sollum, Sidi Barrani 

iıgal edildi 

İngiliz esirleri 
56 biriden 

( 

fazla 
Sekizinci İngiliz 

ordusunun bakiyesi 
takip ediliyor 

Ber'lln. 25 (A..A.) - .Aııkert bir 
kıı;ynalct.&11 bildlrfldlğlne göre, ~ 
man • ltalya.n kıtalan, Şlma!S Afri
ka\& Ltbya ile Mıaır ara.mnda'\U hu. 
dudu SfDUll:ır ve iıttpıamn muka.Ye"" 
metini krrdıkt&n aonra Kapuzzo • 
Sonum ve Halfaya k&lelerlnl &lmlJ
lardır. Bu kuvvetler, yenilen lnglllz. 
leri ta.kip eaııamıda. Sldl Barr&nlye 
ye bu mevklln doğu cenup b!Slgeslne 
Y&TIU!ll&rdn'. 

(Do•ımrıı Sa. !, Sü. _.de) 

Almanlara gire: 

Sivastopolda 
evden eve 

muharebeler 
oluyor 

Harkofta imha taar 
ruzu devam ediyor 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman or
ılula.rı lxı..ı~kuma.ndan!ığmm tehli • 
ği: Sivn..stopol müstahkem mevki 
wvrcs!nde Alman • Romen kıta
lannın ta.a.nıızlan onnanlarda ve 
evden eve yapılan siddetli 83.VruJ· 

larda.n sonra yeni toprak kazanç
lan temin e t.miştir. 

Hava. kuvvetlerinin kı:ıhramanca 
ve şlddet'c yaptıkları hilcumlar 
bilhaeıı.a cenup koyunda tnkcn:uuı 

(Devamı Sa. ı, Sü. S dt) 

Müttefik tabiyesi 
arazi kayıbına 

ehemmiyet vermiyor 
K&iılre, 25 (A.A) - Orta §ark .hı.. 

~iz umumı ka.rargtı.hmm tebliği: 

Seyyar kuvvetlerimiz ~lln bUtUn 
g1bı dll§mana. karşı harp ederek ağır 
ayıplar verdirml§lerdlr. D~ı:namn 
ileri unsıırıan dlln gece Sidi Barra. 
Dl~ cenup doğuaunda .bir noktaya 
'Y&rmı§ bulunuyorlardı. 

Kıtal.arımız sonum ve Sidl ömeı:.. 
deki meftilerden çekilml§t1r. 

Topnlı: ka),bma. baDnlmlyor 
Dııblre, U (A.A) - Rüyter: 
I>Ufman dUn yola çık.a.rabilcccğl bU 

tun kuvveUerlle lkt'leml§Ur. Mllttc. 
ftk ıt11.blJ'Ml Uıpra.k :ıtazancmıı. veya 
Jı:a)'Jtıma balanıık.sızm kendlıılnıı en 
etverfoJl yerde muharcbo etmektir. 

I>Qşma.n elindeki ıblltQn kaynak • 
larla topyekQn bir hamle ne kabil 
olduğu kadar ilerlemek 1et11onı ben. 
zlJOI'. 

(Devamı Ba. !, Sü. _. de) 

SeQetlere &re: 

Ruslar 
Kınm cenubunda 

Almanların 
gerisine asker 

çıkardılar 
Harkofta So()yet 

müdafaa hatlarında 
bir gedik açıldı 

Moskova, 25 (A. A.) - Bugünkü 
öltlc üzeri neşredilen So\';rel tebliği: 

24 hnzirnn seccsi kıtalanmız Har 
kof istikameıtinde düş.mana karşı 
harp etmişlerdir. 

Cephenin di~er kesimlerinde hiç 
bir ddişi'klik olmamıştır. 

(Devamı Sa. ı, Sü. 2 de) 

Almanyadan allnacak 
demiryolu malzemesi 

T eknlk teferruatı tesbite memur 
heyet Berlinde an aşmaya vardı 

Ankara, 25 (Vakrt muhabirin· 
den) - TUrk • Alman ticaret an
laşması es:ısla.rma istinaden ?>un
dan w ay kadar evvel demi.ryoJ
lan ve denl7.yollan ma zemesi mU
bflya.:ı.sı için Alm:ı.nyaya gitmiş O· 

lan devlet demlryollan ve deniz
yo1lan müt~c;rs1annöan mUrck 
kep heyetle Alman m\lmess.i !eri 
ıı.rasmda yapılan mllz:ılterclcr sona 
cnniış ve bu mUnasebetıe yeni ba
zı m1:k.avcleler imzalanmıştır. Bu 
mukavelelerle Ahruuıya Tilrk'yeye 
1<'1tamltlf, vagon vesaJr demir ve 
deııizvollan mals.emcS venneyi 

taahhilt etmektedir. Heyet bu ay 
ronunda Ankars.ya dönecektir. Di
ğer taraftan develt fabrikalarının 
muhtaç olduğ:u makine, alat ve 
l'dcvatı miib!l.yıın etmek maksadi. 
le SlimerOO..'l:k umum müdür :::n•JJ

v;ni Cabir Sclcldll rdsllğinde fab
&illala.r müdür erinden mürekkep 
heyet BiikreŞ w Pcştcdc bazı a:. 
masla.r yaptıktan son:m AlmanyP... 
ya varmıştır. Al!!mdnr makamlara 
gelen habcrleroe Bükreş ve Pcc;. 
tedc y:ıpıl:'..n temaslarda iyi ?! t"' 
cclcr almdtğı lü.iri1mcktedir· 
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Millet bakımından 
sanat davamız 

• 
Yazan: SADRİ EBTIM 

JIJJn ~ .... myatam.a. 1 hırJe,ea la.YnlU'lll ,. .. he. oldu
la y.ıuadu illili olnim lelle- ğuna göN onlan Mnirine baila
Jew §"hı.., ..ter. ya eon bll7lll• rabıta gtiz Uik ü. 

Bu ı...- _. eteri de "'ül Se- •izde claJMÜJan mUşferek he. 
zu,, t filede ltacJr hlt1narak, yecan, ~ ~ • kalb , ..... _...._. ' 
komacnatnar ta__..mı saaat beraber ;ra.,.racsk bir çift güulur. 
baJatlllda ....,.e&len<lireeek lltJ Beraber sudotler, f•fldcetler hA· 
fa&larda hh•.,.nl•. Sanat da. tansı olaa mlllet var'ığı mlJH mü
~ tiri, edebiyall, •89ilri1', tlafıaa davumdu, hastalıanef\eıı, 
OJMl'&A &1Jtıtr9Ja, ........, ..,.keli. asfalt döteff yold&n

7 
tlnelden, 

m1maJ1Ji mllW ._,.. - de ~ J.WtilrlB kaladan, lst.Willlli ka. 
_,...-, • .,....... -• edllebi- zamlll, dttayaya orijclal ltttvl7c.t. 
leeek lıir ,..,............. le brqzlllf gtlZel ...Ulan bdnr 
Din,_ ~ fevlıali<le btttthı S08yal bağların birbirini ta. 

gtlalel'de gtnel MDatlan Mna iç'ft nnıml:ıma.'fl ile tam mftstaldl htl •• 
Dmaı edeMltcelr ve anlımn lradre. riyetlııl Jcamnrr. 
tbli mWmseyeeck bur kimıııeLer 
balonaa.uır. lkmlnr ~ bir tt,at. 
ro mekkıbi, Wr kemenatu\"ar, •ır 
opera pare- için devletin sarfet
till para bir israftır. Bu görüş 
f4&ftl •,atı ant.aapB, .o.yet.e
)1 tahUt ede111İ7ell, miHet hay:ıtı. 
ıııa IMMPIJI lılıUı edemlyenla :ma.. 
rif9'i olahlllr. ÇtbıkU t~tlldfıl i\Jar. 

~ 81fte "• IM!!ıtcsiıri• blzcle11 
01111'1 •• ~l?Jtt He ımanet ve 
\1lılat PeYds ede.r. 

Ruhua11 gtizol ~Jlere l<al'ŞI ka. 
p:ımııJ baa:ı a<lıunlar, mazinin ten. 
bel ft,iyatl:ı.nna sadık l<alan mar
tindea ınuad<lel m&\'Zere he.r.e. 
yen, muaddel yenilik düşmanJan 
minet hayatını saclece b:ı.sit bi; 
rakamla lfa(le etm~< lstlycn basit 
ruhlar ife\'letin ıoanat da\uile 
a'akasmı aulaınakta güçlük çeke
blllrlcr. Biz millet lıayatJ istlyo. 
nn:. .Be.fimiw daYMJ "9dtn'. Millct 
hayatı demek bütliıı klltıır sahıı
Jnnnda l'itlldiUnl kazalmuı blr va.r
lık demektir. 

üniversitenin 
bu yıl mezunları 

10 temmuzda diploma
larını merasimle 

alacaklar 
'Oıı.lversitsdeD bu yıl mezun olacak 

gençlere dlplomalAn merulmle nrl. 
Jecektir. Merasim programı rekUJr • 
JUk otarafmdan hazırl&DDU§t.ır. 

Meraelm 10 t;e-m•\l:lda K&&rU Te. 
kfll Haan Alı TDoelbl lfllrald11e ,a 
pılae&lıttır. BilAhml ayni gece talebe 
blrllll tarafından ı.ıtıp edHa '"Um. 
venlte gece.t., "OnlTenlte 1-bçeeinde 
yapdacaktır. 

Vatan hltıralannm •mi eMt· 
lerl ..._.elıl ..-n11, ~..elDği, 
~jl ile fthn!'Jilnnll bir hitr· 
ralar yektina ha1ini alır. 

Vataa Ça :urtıts ölmeYİ bllme
lidır. Ve ba yolda üHlm sanatını 
mukaddes Mt yadfe olarak daha 
gen~ çallarda öğTennırhdir. Fakat 
ııe<J«. wr i9flf,;nm, bir qla, bir 
yurt del'ldir. vat.. ı\izellikler, 
~' ve laayata giizel hlhra-

}{ulaklannda mMhcl lta.Punclıt GGzel 11a11•aar akademisinin 61 
IÖZUJlyn t.erblyevt te9irl mnata 1 !nel ;yıldönQmO de llaarlf vekilinin 
ka~ı lakaytlık §eklinde cl~am e- l§t!raklyle 11 temmuzda yapılacak· 
dewleri MaZ'Rr g6nnell i8teriz. F&. tır. 

'•n demMktir. 
Mw.t kalblerlndeld llMerl De 

Hava kurumuna 
teberruda bulunan 

ticarethaneler 
Türk Hava Kurumundan tebliğ 

edJbalıür: 
Cekar n ortaklan 4300, lılilll 

Reasürans T. A. S. 250fr, Gaspar 
Gaspaf)'an 2000, ArıPri ETYenidis 
ısoo, Hel91cı Salih Uıta ıooo, Ka· 
naat X•abeTf sahibi 750, Halle 
Samıfolhı 700, Anndola Sigorta 
Şirketi 00&, EnaiJ Çikolata fabrllııt. 
sı 500, Vahan PetmezY•n 500, Aba. 
cıotıa 400, HeJ.,acı Hasip 300, Niko 
Zaıoni 300, Ali Kavrak 300, Anka
ra S~ Şirketi 300, Hamarat 
~50, Naci 200, BednM Sirinyan 200, 
:;ekerct Alber 150, fekerci Ali Zeki 
biraderler 100, H8MJ'in 100, Cihan 
ltiltüph:ınesi ~:ıhlbi 100 lira Türk 
it.va Kunımunn tr.hernı olarnl< 
verwat,Icrdlr. 

Eylipte yakalanan bir 
hırsız ıebekui ... 

Zabıta son ·~·Jnr 7.0rhnda Eyup 
seınti hnll.ın:ı y:ıkn silk.tiren bir 
hırsu şebekesini rııe)·d:ına cıkarw~
la muvaffak olıııııştur. 

ltat yannı dllne benzetmek lılea-
11st lnlnlApçr ~ mfinıldtn değil. 
dtr. Ghel ve iyi Jarnrı kurmak 
idealhlt hlhdi~ cJava~lrr. 
Ban• lıtttlE millet hayatında aa1. 
.. , ..,... tahlrlmk ettirerek yan. 
nrn yepyeni pl"OftUnl tayin e~ 
ttz. 

Jı;yatlar lnsanlılf te•belllie, es.. 
ld gö~lerle iktifaya .......... 
Fabt iürliP11 dsvan111 sthıelliii 
lıfr De9111l lleltdJ Belliyle ........ 
ederek mazialn lt1yatlan:adu .. 
ftiJ'a&ıarm llurdağa .. ,..ttan haf. 
ka bir 1-ysta ciddi olarak geçebD
~ktedir. 

Silivride üç yeni okul 
açildı 

Çatalca Te swm lcaa1armdfkl o. 
kul dllrumurnı wtldk etzaek G9eN o. 
ra,a &iden vali mu.Wll ~ Ki. 
nık n maarif mtldGrtl Kuı.tn BIDal 
dl.Q •b&h .......... dilDmllıflel'dlr. 

8111Triıı.ln ÇQvdere, B8JQk Çaftf 
1U. Tapatca AJl ,_.. ~ bL. 

patı tamemh••• at ~ -
taım de >4 '*•ar. Çataae. .. .,.., 
aiti ldly D.Ulalla dlıllı& ... edllm*. 
tedlı'. BUJdanD 1llla )'il 8Qdma USNlll 
yllfllaCaldlr. 

Tahlil edilecek 7oiurt 
nümmıeleri 

Bmse ıa.- al4Ur1* f11at :mGn.. 
kalle kcıotl'ollltert. ,..,.... ...,., _ 

ler ... nn. din blrıgok ~
da mımuıaeıer a1JDll, ............. 
naa J'OllUrU8nD ıtı,..uarmı Ulıltllt et. 
mfftlr. NOmmıeı.r, tahlllhane7e g~n. 
dedmlftlr. 

Umumi karakteri kapalı bir 
u-ümmet,, hays.tından bol JŞtkb, bol 
hayatlı lıtr mmct hsynr.rut, mmet 
lleldlne, •illet dh,-. M· 
mek iMJyonız. Bu hayat n s--. 
hdJ1' tel İft91111Jan Defsl ............ 
rlne lxl~rtJo,iak '"el'ell, 1ler1lıose 
ep;kUnfül bir bay.~ · te1Akld8i 911. 
JaJU bir flünya göri. ~dür. Hayır, 
höyle bir~· ba!Js m ··~u dciil
dir. Millet İ<lrsll İçin bf .. l!ek, 11!11. 
ltt davaıııı öniincle heyec:ıu ''e ih
trasla kellesini ken<li eHle kopara. Bir eene dren bll)'Qk Tllrklye tar. 
cak fndelf 1n .. 1.rdan ........_ . nealaden d&ıen tanmmq --~ 
10 ... - Tu~-- 1 -•· mıs !&dl Tek tefkSl ett111 J'9lll bir 
. • - uua .. u- yo • ftnn- •--'"--ı-- _ 
lstedt<r•mız İMUlbk ~u .._da t....u heyetiyle 7U .......--.... ~ı 

..,.ı metn.HA .,.. r. __ ,,..... Sa •k• _._._ut •-
Bu men2!Ude inan bir mabet et- la,,-~. ~a r m ........ ~ 
rafınds t.oplnnan zahldlerln 7ekft. ye 19rlerlnde yeJl1 .,.. .eeçme 
no dex.111<11" Millet rba. .._.._ ler OJD&yacaktır. bk uer c:umarıteıd 
d • °'" • . va ır.• e.......... stall akfamı Taklltm Altıtepe bahçe. 

a bırle~ıs, dneş ve toprak ara- lllDde Nahid BUpmn, netl alSJI g41.. 
Smda )'BS4\•M fm.ınlardır. •l lılr vodTilldlr. 1!l8er ali gbl1 ak. 

K\lltBr iııat1'llHaln ifftdell e1aa pB Kadlk07 san,,. 'tıülJM'Dde 
bu hayatı yaratn.k rejim leln .._ tem.a edllecek " mDt.-klben dllW 
va olmiijttır. ~ ..mıeıertte ~-

Yiyecek 
hırsızları ! 

Pirinç, reçel ve lokum 
çalanlar yakalanJı 

Höaey:!n admda blrl8l, evvelki ge • 
ce, 8el1mfyede oturan Recep admda 
1ılı1atııin ~vıne gtımi§. 4 kilo pirlnç, 
l5 JdlO uıı n bir kavanoz reçel çal • 
m~tır. HU8e:J1n kaçarken yalralannnş 
adliyeye teallm edllml§Ur. 

• KaclıldSytblde camllUblr mahal. 
1911bıc!e bakJtaOdı: yapa Ceınalett.ı.n, 
d1bı latanbula ıl.Derek S kilo lokumu 
blr aepetie koyarak Kadıköy vapuru.. 
na blrımı,t.1-r. Faık&t Ukeleden çıkar • 
keıı kalabalık arumd& Hamdi &dm.. 
da birisi ellnciekl Mpetl k&pmlf, 
k&Oml§tır. Cemıı.lettln!n feryadı UZe. 
riDe :yoetifenler Hamdiyi yakalamq • 
\ardır. 

• Nlşanla,tlııııd&. ,..-utıyet cadde. 
lllDdüi SokcıU p& w benzln kum • 
J1911yumda ıtıafecllllt Jap&D Ramlzln 
'JUllld& çırak Cihat, lıOfeden U kilo 

]lirlDO caJank buıuan ·~ K~me. 
de...,_ yahwmqıtır. 

lakenderuna cesetleri 
aüriiklenen ltalyan 

subay lan 
.,. ilan 1111Wlln• S6N. ta. 

.._...._ um•mm,.,. ..ıana Jayıya 
Mmll Cllclatu-...- .._, ••1-lsn ı· 
~ lld oeeeıt lııulWü&ilftal' • .bd ıtaı. 
:van n'llll1m& Ut. <*lala anla§ılaıı 
ouetıer karaya ~ mera • 
llhn.le gGtdlmOll'tlr. 

Almanyadaparaaı 
olan tacirler 

Tnrklye ne Almanya ara.smda mev 
cut ticaret anl8.f1Dasma göre Alman. 
784& iblOke paralan kalmıı otan ta. 
.ırler, Merkez 'b8akasıaa da-.et edil
mlflerdlr. Kendilerinden Almıı.nyada 

k&lIDJf paralan bakkmda izahat t. • 
teDmifUr. 

Bir ıkumat ticarethane
sinde arama yapıldı 
Sultaııha•ammdald Brod kum&f 

matasumda din de blr arama ya.. 
pıtmqtır. Arama neticesinde mata
zada muhtelit laymette ebemmlyeUI 

:m1kdarda. 1ncllJs kumafl bulunm.ut
tur. ValJ'et 1ıtr ablt De tMlıtt edil
mJttlr. 

Ba bınız ~lesı '\hmet, Hulfııi, 
Hüseyin ,.e Selim n:ımında dört 
kifidea ibarettir. HJrsızlar mulıleil! 
ıantalllarcln Eyüplcld ev ve bah~ .. 
l&rden lnrçok eşya, para, koyu,, 
haltA inek ,.c &!.üz çalmı,lardır. 

Hanmardala iki tanesiyle çalın. 
mı, .. ,.ıan Hkladıklan .,. sattık
ları adtmlır 7akalanmış, tDUk jki 
tanesi bçnıağa muvaffak olmutlur. 
8unlar tiddellc aranmaktadır. 

mllfterlnln aJdenme kaiıülyeUDe 
giire oldukça yübeık fiyatlarla a
tıyorlardı. 

Nihayet tc1Jr.in aylan içinde bi
zim (Kala.v) !kampı hazn'lahmıı ol
duğundan hareket emri ıekli. 

~~ Bir Tork Subayının -~.., ~ 

Birmanya Hatıraları 
tıl 

BU (Ccı:ııubt Ş:ı.n hllkiimetleri = 
Savdcrn Şan Stcyta) bö1gesi:n.e dtl 

Yazan: t.laalr .ıerıer t··- 15 ., :<r~-1!. 
Beden terbiyeai umum 

müdürü ıehriaıizde 
Maanf vekAlc U bcıdCD teı'blyUi u.. 

aum mUdllrU Vildan ADlr din Anka.. 
rada.n ıehnmLze gelml;ıtlr. ı.t&nbu -
hm kulUp vaziyet\ ve maarif mtıes
aueıerlndckl beden terblyeat faallye. 
ti etrafmda tetkiklerde bUlUDaOakbr 

istimlak edilecek 
binalar • 

Yanan edcblyat ve Fen tak0lteleı1 
bmuuıın blllundulu ve .Akaaraya 
kadın· uzanan adanm latlmHUc edil. 
ıneslne karar wrllmlj ve hazırlıkla. 
•a ba~lanm.,tır. 

Y apılmaaı ihale edilen 
yollar 

GOmll3suyu yolunun gen1§1etllmea1 
6500, Göztepe _ l~Y1Jd&ğ yolunun ya 
pıbnıuıt 10M8, Mezbaha SllaJıtarağa 
yolu 10822 liraya ya.pttmak tbere ı. 
bale edilmiftb'. 

ı;en Kalav dağlık mmta.kasma gi. lıprdı! HAır hu8lll't& pek bonkör 
decek işçi eki.pi beş yUz kadıa.r e- olall jşte bu arlmdqla Avngb3.n 
sfrden mUreJrkepti. ~~ l*liıltte geç:fteek 

Her mevsimde ıl* olıan Birma.u- tik. 
yanın mutedıl güul bir gün.Un.de llekUladan a,ynlıitjltan l!IODra 
Melktila ist2.syon.undaıı trene bin. ~aıh doiııı giderdt (Ta.zi) ilt.ilak 
dik. nerlde bir hekim daha ilti- hattma geldik. Burul §ark. gazt>, 
hak ede<:ek ola.u heyeti mhblyemi- ljoimal, cenup ~er batlarmm 
zi şlındilik doktor Mustafa ile ben birtcşme nokt.MI idi. Bu nolktadan 
te§okil edlyordu.k. Doktor Musta. • biru IOIU'& eaıb doğru giderek 
fanın İngiliz ve ycriilerlıe konul - daği* Mlgeye geldik. Bumda tre 
mak, anlaşmak için kullandığı muh rıin yedi sa.at atıren yOk!ebr.esi 
telit bir lisan vardı ki buna bü- fSDMDlda lohmotifmılz ytııkselen 
UJn kamplarda İngilizler bayılırlar lm- hattJ mfil7•ceire &6rc gAh 5n 
d.J. Almanca, fl'PJllD?A'S., iniilJzce, tarafta bulunuyor, gUı anada D· 
hintçe ve tilr'kçe mahlutu o!an bu .larak treni gericlen iterek yillmel
anla.şma dilile doktor M:uatafanın tiyol'dn. 
girmediği :kapı yoktu. Bu 9m'etle yedi saat~ yllk-

G1yet ba.bacan t&V!l'larla her - seltş ~e aym demru gib 
kesle dost ve ahbap olurdu. Bazan ı=ıağdan, glıb soldan t.emşa ede, 
bu galat li98llla. ifade! JMnun ~- ede ~tik. ç*t* Te nihayet çam. 
derken b''r lisand:ıJd fena btır keli- h, uçurumlu Kıı.lav mmtalmımna 
meyi lngilireede iyl yerde ku:lln- VMr1 olduk. 
nanık pek garip cilmleler icat e- Ka:lav, ha.VUIDlll gilzelllği, se
derdi. Mes.:Hi. İnE"iılzlerin tcşcöilr rinljği ve maııanmım fevkalidc 
cümlesi ol:ı.n (tenkyu) yerine letafeti lle gönilllere ferahlık ve-
(danldyo) diyerek ka.reısmdakinin rm hem tabi! ~ hem BUD1 ghel

Bir öğretmen vefat etti ginüır:scmesine de biç aldırmazdı. likleıi havi Birm9.llya.nm bir tdb • 
()fretmeDJeT Yardım Cemlylfl.I Re- (Dank! = ingı1izccde eşek ifade dili hava şehircifidir. Ensen bizi 

hıllftnclell: ctıne&inc ~ (damdyu) = (een e- de buraya Çt-ken bu idi. ÇllnkU al-
CemlyeUmlz Ua.amdan 1at. Erkek §t'k) demek oluyordu). dığıdıız Dl88fl&r Birmanya.nm her 

LlaYl ll'ranaızca muanımı Sa'A.b 1111. Bu galat elJnlenitı (danklabi) tuafm.da birdi ve pek mtıetefl leli. 
din't maalu~t ara.,,,ız1:ın ebeıilyen c.1m!l.l'ca danked~n mtlştak olduğu. Bisim rtltbemtz'3e ola.nMrJn !Alil -
'ka7betWI. &ecaeı-U a'l":rtne ve ııaym mı .,ö,·l•r VP oe'lrii.'a dUrUst brr k~- dr:lda a1dikJan DUUUJJD aynı idJ. a-..,. .............. ~--...ı ı* d1Hip11 MW -......... ...,_, 78 • .,na .. _,, 

cUzeıl Y~ ifayi vazife etmek 
kazancmı teşkil ~ Kam, 
yamaçlı, dereıli ve dUğJüıklü ~ 
si tir.criDe ~ mohtelif cep. 
heli, güzel :nemrruba 'ri!Wal", mun
tazam ta.ıiıh, yollarh süslenmiş, 
çamllr ?e mulı.U>tllf yeplutlere gö 
millmüş her Bimıaıı b8aıba. ve §eh. 
rinde olduğu gibi }ine blı' çok siv
ri lrubbeci!klerite yaldızlı Bllalil pa
godalıa orijinalite*ıt g&dere ar
~du. 

Bi.zlm tren de.ha pıltta ve bura
dan bir sa."\t kadu mmaf cde bu
lunan son istasyoo A vngbana ha
reket etti ve akşama doğra buraya 
vıunl <>lduk. 

A vngbs.n y~ni tettil edilmiş bir 
nahiye merkezi :idi. fatasyonundan 
bir çeeyerek kadar mu.fede. gö
rilnU.U biz- köyden farkaz, mili:
takbel ima~ iç.in baıdxXJan par .. 
makbkhrla a;'?lmıl boş aftlalar ara 
•mda bir taamn soklcalardan ve yi
ne bmbo kam.ışmdan yapı:hnış mU
tevazı meSken.lerden ibaretti. Çar. 
tJll uzunca mr .ookak olarak kasa
l:anm bir kenarmda bulunuyordu. 
Bmı~ batke. muayyen gilnlillc 
pua.r yerleri ve mtihtelif boş 00-
2'3.Jıa"ar "VBJW. KaAba hepeti mec
mua..<tlle pek yübek bambo ağaç
Jan ve ee.ir c:tiğe!- a~larm yaptı
ğı y~lim0i bir locıltık altmda u-

}lJVIRI! .a.•••~__,...._ 

---

-:•ses 

[~~I 
Radyoda evin saati 
Radyoda. öbtzzat bulmnnakblmı 

dol&J'flı'yle, "Erin -.u..m 
medhet.eklllfm, bir Jmaam ke.Ddl 
alleeılnt &vmek nnindea bir a68te
rif •:JllsbWne de, herlre9De mu. 
nıttaldyeti teslim elilmlf bir dlwt 
oldulu ~ fe'll•ıwıwdla :pua'bDe .. 
cetta. 

EYtnde radyoeu olup da, '-mna 
•att,.nt ~ T&taıı' ; P* 
az tesadüf edlllr. Radyo911 olma,.a 
lan da tatmin etmelı a.re, ...,_ 
-.ati,. konuşmıalan. bir kitap ladta 
de nqreclllmif 'blılllDUJ'Or. 

Bu kitabı baaan ,.Clmharf:peC 
kUtltph!Lneal,. aa.htbl Ba7 Alt Tay. 
yar, bU mAnae.betle Aalıua~ ... 
mı,tl. Her yıl, .bet:Mll 1ltr -..il ._ 
.er IMaan.k, btltlm ıuaumı yaJms 
onun tızerinde toptayuı o pnç ın.. 
tapçJY&. "'Bv!n aatl,. Jlomıtmalan.. 
nı ben tavsiye ettim. Bunu da lttL 
harla aöyllyebWrlm. Ç\lnkU kon111-
ma dtıfle, yar dilt davaıımı en gtı. 
sel lbfr uyguıılukl& halleda bayQk 
o.tad DolDtor Galip Ataç•m bu eeer 
lerl, ~en bir &nMta mubafaa 
edilmeğe l&ylltti. 

''Evin ııaaU,, kOllUfm&lan kitap 
ballnde çılmıa.kla, - geni§ bilgi ha
s!nesl bir ya.na • , fstlsna.m:, bQtlln 

h&llammn k&ft'&y&büecetl en ma.. 
kemmel .. anlatış tars,. lrunı1.nıU§ 

ol'll,JOr ••. 
Jlad7onuıı bu. balamdan, dlllınbe 

Ye edebiyatımıza yeni bir wçhe 
verml§ olması lAzımgeUr. Radyo 
konUfll1&)an, ne dotrudan dcıttpya 

rinde, hiç bir yerde dmlk om.. 
yan cicil:, bicili, çıngıraklı, çanlı 
ve gak müttemıilltlı pagodala.r gö
rUnUyor. 

I)elplı arazi ufuklara kadaı- u
eayıp gidiyordu Bir kenarla ku
nılmuş olan yeni kampın hariç bir 
yerinde ib:ir çayırlık ortamnda, bi
ze mahsus ;ine hı.mbodalı Öl'gfilü, 
bölmeli pavyoolarmuza. taksim e
dilıdik. Birmanyalı. eli tabak t111ta 
dWgerler ta..."'8.fmdan !bir c;fuıde ko
ca bir mahaDıe Şekline kuuılan bu 
pavyon.Mnn ön taraftakiler~ 
mahııımtu. Burayı bi:z jJd arkadaş 

ve M de Kıbrıslı TUrlı: olan ter
ciimenla.r işgal ediyordult. 

BÜrada i~i eikipini:n vazifesi Si
yam hududuna. doğru ~en ~ 
tılan şimendifer hattınm toprak 
i§lerlni yapmak ve Ka)"Berill usta
lapnıız ta.ra.fm<lan bazı köprü g15z 
kemeri örmekti. Efradın ia§caf f e
na değildi. 1ş ve kamp elbisesi ol
mak bere >ki b.t etiee, ~ır 
ve Ua*llr jçtrı. bol 8a!u duş yer
leri 'ftrdJ. 

Yama ~en hariç tnUln pn
raemı te!IQI eden yevmiyeleri pt* 
a2dr. Kamp 1ruma.ndaıu yadJ&y rilt
bemde Mi.at.er Layn derrilcn pek 
iyi yürekli, bize ve bllbaua erle
rimize çok hilsnü muamele yapan 
ta.bacan bir zattı ki bilAlnre bu iyi 
yilrek.liliği, yumuşelc tabiatlı olma
{idardlz) kayclmı nhnasma ae -
bep ol:ırak yerme Sandoımen js.. 

ıninde oldukça haşin muameleli bir 
binbaşı ve keındlsinde-n daha sert 
ve kaba Kırişin namında bir left .. 
nenin göndeıilm~le ne1icelencli. 

• ' ? 7 .tt 

~; ne de geUfilrQael blr ko. 

D"flDadlz. V• ancak 11.Btad kabiliyet 
ıer ~clir kf, bu .lld.ınin do.. 
m munıtta.kfyeUe tayin edlltlblllr. 

DftJ'lmJrdD en l>Qytlk Te mttmtu 
popau.t, tıUgin muharriri Galip A
~ komipn&larmda bu iki a1hri 
lblr k&Mmıde çıkanverm!f, komqma 
lan tıD gQzel • trlehr Te makale. 
kd .. mm!mt ilmoap .... " ollm!r .. 
..ı,ttr. 

fa •tzrfan )'udı'1m ..... he
~ ~Jle tamw11•--. becl. 
ı.ıatJıardan Q1dafalDa da iUraf et -
meJl.1lm.. Fakat ~w do9t1lm 
Baki 8Qha'.nm, Ankara radyosun -
dan MI' mtlddet iGbl :mezun,.n a~ 
• .Aatıuyıı :ı gttttgi ırd&. 

- .., ...... o.te "i:\ &U,. 
lM• + Dl rmı ben <*udum. o-.. 
man sarflDda '-Jlviıı aau,. clina~ 
cilel1De, .laJmetıl arkadePD"'lo "Yer. 

mek IU)'f.dınd& bulunduğu apk wı 
aenaı olm1'lf pvldnl tattın.ma.<k.. 
ğmıa eee( ederlm:. Fakat :ıc.ad&m. 

bir nnt ..... k da;rdum. 0.1tp .A.taıo
m zllmfDde peyda ~ ruı.nda 
renkleaea flldr1ert mlkr°'OD &IDn.. 
de ıtelcru ederken , Adeta onmala 
koııU§Uyor gibi bl!'l8Y olu~ 
O hakrmdan Galip Ataç'l.a. hiç de 
tanıpnadml diyemem. 

Doktor Galip Ataç, Ankara ra4. 

)'QIU iCIA gerçekten blr kMllDO °'" 
muıptur. Oma. ''lCviD .eaatl,, lilıC. 

gllndellk: .ba;patmuzda mwma roMl 
olan blr fl&i\r'UD te'llf Te ..,....,ne 
memur .tme.k lııa.beUDI gOstercn t .. 
dareyi t•brik etmek gerekir. Rad. 
yo prognunmm lblr Jaamma uzak .. 
tan f]gl ga.termekle bu kadar iyi 

netice &lllUf bir muıharrlrin, yalan. 
daa aJA)aeı, Jdmbilir ne kadar da. 

ha nrlm11 neticelere yol açaıcaldır! 
Bu balamdan doktor Galip Ataç'm 
blltllıll fazilet 'Ve .kem&llyle Anbn.. 
ya &"Gç etmalndeıı daba çok temen 
Dl edilecek ibll'leY olamaz ııanınm.. 

(L{;tfen aagfoyı ceviritıiz) 

1 
2!> yıı evvellu Vakıl 1 

25 Hamwı 918 

iki milyon kilo kömür 
Çerkee köyUnde 150, Sinekli ı.s.. 

t.uyammda 8 ~uk .k.lkdrtln 
aevke mUbeyya olarak bekledlltal 
haber alıyoruz. İki mftyon kllo;pa TL 

ran bu kadar kömUrün ı.ta•ıtun 

bu kadar aıkıldığI bir pmand& aar 
azar olııun celbine imkAn tıaıan.aıaz 
mı? 

~ CUllA ()mwtel( 

- !6 lladran t'JB' ... _ 

> 
~ -
cı o. llur: ıı o. llur: 1& ._ 

llnır: 51 Bızır: Si 

VaM.l&lea v ... ı.ı ~ , .... ~~ 
ODaetln 1.18 La UI MI 
c1etatu 
OJle lJ.17 ~ aJ.7 .... 
lldıuU 18.11 8.11 11.18 ua 
A.kfam 11.U 12.11 U.M il.il 
Yatın IU8 ı.os ıuı ... 
lmak uo 8.~ ı.n 8.11 

. 
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Bütün bu &daniiarda ıkendileri- 1 mam, ~i yanuıdn. ona ilU!at 
ni para cazıöesine kaptıran bir c1mem ve nSJıayet onu düşilnmem 
kuvvet va.niı. Fakat bu parayı ken hakikaten bir mesele teşkil eder 
dilıcx'i kazanm:ılc, nrtmn:ık ve hl- mi? Bu son kelimelerin dehşeti ile 
riktirmek knibiliyet.inden mahrum tit.rdi. "Demek ki Yoliyi dilşünü -
c.dilir .. Hepsi, Kadar'lo. kendilerini yordu!,, ilk defa olarak Yoli~i 
bilyllk bir servetin hemen yanı lba- dtişü:ııdüğünü, h~ de pek çok du
§mda olıdıuklilrmt hissediyor ve el- çtindüğUnU kendi kendine itiraf 
lerini uza.ta.mk ikola.yca tutırulğı etti, bu Mctı.seler Yoli esası etra.tr. 
aıtm ediyorl:ı.rdı, hepsi tc:kllf edi- na ku.'1.lluyor, büWn işlerde Yoll
yor varulediyor. Kada:m. çok bağlı, nin tesiri bulunuyor, bel' yerde her 
tok' filicen:ı.p ve aynı znma.n.da. pa... tözde her fjkirde, her harekette 
rasmo. lmrşı li\.kayt.mşlar gibi gö- Yo':iye :ıit bir ra.rça bulunuyordu. 
rünUyorlardı. F->..kat içlerinden hiç "BUtün bunlar ehemiyetsi.z, ma.
biTi çıkıp da. ııçıkça. bir şey iste:rni- nasrz şeyler.. Bu nj"ba.cıı hareket 
yor, clilcnemiyo!"du. F.ı.hat bunun ederiz, hiç bir eser knlmaz .... dtye 
se~bi katiyen hicapları, buna. ma- kenei kendine telkinde bulunnıa
ni ola nutanm!ıları değildi. He.yır ğa ç::ıhşıyordu. 
Kakaı 'ın tec1·ilbe ile bildiği gibi Bir gün şehirde dob~ırken Yo!i-
c..:nlar da el u7.atmn.kln yalnız bir ye rasUadı: 
lira a.labilerffile::in fbiliyorlard:. - Bonj•ır Yoli, dedi, nasılsın 

Fok:ıt isin garip tnrnfı artık İla bakalmı, birlfi.ıirn'zi görmiyeli çok 
run ~n hoslanm.'1.ğa bn..5lnz:ıa. uzun zaman o!du. 
szydı. Ô ksdar !ki da.ima neşe!i gt;. "Garip değil mi bu sabah onu 
:rilnUyor, gUlUyor, eğleniyor ve hiç göreceğime dair Iı:..in:de bir his&. 
hir za.ın:ı.n gitmek sözünü etmiyor- kablelvuku doğnusma rağmen §im 
du. S!:mon n:Jcsinde nmd1ğı kayıt- di onu görjncc hiç de heyecan, 
sız, .ş:ı.rtsu:, samimi dostlu~ bul- zevk duymadnn .. ,, diye dilştinü-
mustu. Yalnız konu.,.cmuı mevzuu yordu. 
Bud:ı.pestedeki işlere. oteli dolup Yoli: 
bc;~ltan 4: sahiplerine int.ikııl e- - Evet, dedi, knnm:z.m nazik 
dip Kad!l.r'm kendisine izahat ver- c'i.n.vetine rağmen maalesef bugüııc , 
meğe kalktığı zamanlar hiç bir ce- kadar ziyaretinize gekmedim. 
vnp vermiyor, knşlıın çatılıyor ve Diye cevnp verdi. Kaka'r gC11c-
6lrunda derin bir buruşuk bir iz rek deva.m ettt: "' 
hasıl oluyordu. - Canım bu llodar m~tl mfi-

·•Jla.•nın bütUn bunların uydur- s-iinüz ki? 
ma bir seh~ olduğunu enlamama- Ve sU2.lin-!:ıı. çok 88Qm8 w buda. 
6IDa hald'kiknti görmemesine im- laca olduğunu derhal i.dr&k ederek 
kan yok •. ,. !"ileri Kndarı git~~e sualin şeklir.i değiştirdi: 
.sa~ yor, :rohatsız ediyordu. Dikkat - Hiç ş!iphtslz pek QOk gezi. 
.:eliyor 1ladn her hnngi bır deği~ik yorsunuzdur.. Sık srk Tt1Aja gidl
lik oluu 01m.'ldığmı, aralarında a- yor musunıız?. 
çıklö: bu1'ınup bulunmadığını fill. - Oh h~'ller. hemen hiç gitmi
üınmğn. ç,'l.hşryor; oonra: "Muhak- yorum, yaprlacaık h'iç bir Lsim ol. 
kak kı lla Yoli meselesini biliyor- madığı jçin hep evde oturuyorum. 
dur, b(>n hala r..ro.:mızm nçtk olup - Şu lınlde neden blzc telefon 
OOru?. "ığ :;u • '?':ırt.myonını .. ., diye <ıtme<liniz? 
ötl.'ifinüyorou. - Vııllah! doğrum.mu söyliye -

Fakat .J:ln bu meselelerden hiç yim mi... Bunu 'ben de pek :iyi bil
IJıahs(>tmiyordu ve ibir gün Kadar miyorı.:m. 
kal'i$Jllll bu sükütıuıu düşünürken Kadar genç kıza baktı ve biraz 
kendı kendine ~ yersiz, manıı..s.rz '.kırgın blr sesle: 
hatta dü.cr .. dmcc hükmü verdi: "Gi! - Fabt bunu sizin gi;!Ji nazik 
u.J.. bunda"l oo"Jm be'n de susma- bir k.-zda.rı ibekl,.mezdik .. 

Dedi, fakat Yoli derhal sözünli 
'keserek sordu: 

sun 'bili!' :.rn. ! .. ,, 
#/- * * 

Bir ıka.ç zaınnrui:ınberi ~er-
den sonra ru'tj• otc,mo1bile de lin
ır:ıtiyordu. l1a. öğle uy)rusuna. yattı. 
ğr Z3lll3.nla.r o a. clivıı.nın ilzetine 
uzanıyor y:ı. okuyor veya evraitile 
ID('Fg-tl olu3(1rdu. Peıştedeld husu
si iş' ...ri ne ka.d.ır knnırk olursa. 
olrun Port Eli:za.bet'tc bırairt.ığt 
rı!-!'cr yine ikcndisini birinci dere
cede • !ruro.cnr ediyor ve baziln 
Skot'd:ın gelecl"k telı!'Irafı ibekle -

- Hruı.gi tara.fa gidiyonun,uz .. 
Eğer oecl: bil' !l.c;iniız ;pksa haydl 
gdin bira:z bera.bcr giclefün •. ESki 
rfr rN>kam için lkurdcln alacağım 
ama hangi di.i:kk3.nda dalın ucuzu
nu bulabileceğimi lhenUz b?.lmiyo .. 
rum. 

( DMXım-ı var) ) 

Katip aranıyor 
Bir oteli idam c:lecek. ve kefalet ) ereı ı-,i gür.ler gt-<'irlyordu. 

F • Lt E'ız '> t.eki 'l'il<'ri ·n hep V!!rebllccc.!: bir k!iUbr rıtı~ vardır. 
s I"tikemmel ,. ~ ol..:ndn idiyor- lUiırn.cant: TC'I. 22!45 

ciu. 
Bletnfontcn'<L ara:>.i devletir. ha

va ~n · 1crlııe nı.tıJmtcı ve firması 
bu y ··ı.i hı.va mc-ydruımm inş:uı.t 
it{ni tl.zcrine n.lmıstı. Sabahları 
Marg<"rit achı.smdn S.=ntonlarla te.. 
n s oynuyorlardı. G6zle.rlnde ol- I ~ 
<ıukc.ı. r rır ve ~ ugun geçivordu ~ , 

~ ~ ~ • ~ .. y ~ ~ ~ ~ ~ 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Bolu Vilayetinden 

1 - Ekatltmcye konulan I§: Bolud:ı yeniden in§a edilen hastane blna
.amm ka..lörifer testsatma att montaj ve lkmAI nevakısı ile meztror hastaha 
nenin muhtelif tematma alt montaj \·e lkmall nevakısı 18916 lira 05 ku. 
ru~tur. 

:2 - Bu l§e ait prtnameler ve evrak §Unlardır: 
A - Ek.allt.me prtn:.mest, 
B - ::Mukavele proj"!!l, 
C - Baymdıruk İ§lcrl Genel §artnameai, 
D - Hwrus1 Bartnamc. 
F. - Ke§ü hUlAsaaı, mcuha cedvelleri, 
F - Yapı ve 1mAr İflerl fennt 3artname, 
İateyenler bu şartnameleri ve evrakı Bolu Nafia MUdUrlUğUnden, ke

§lf \'e bu.sual gartnameleri İstanbul Nafia MUd\lrlUğündc görebilirler. 
3 - Ekalltır.e 9.7.942 tarihlnln per§cmbe güııll saat 15 de Bolu Dnlmı 

cr.cUmeninde yapuacaktır. 
4- - Ek.aUtme kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek lçln isteklinin 1419 lira muvakko.t teminat 

vermesi bundan başkn aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lllznndır: 
1 - Ticaret odnsmda kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - Bu f§lerl göretck taliplerin Nafia VekAleUnden alınacak 

elıllyet vealkası teklif mektuplarile blrllkte vermeleri. 
e - Tekllf mektpları yukarda. llçUncU maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Bolu Daim! EncUmen dairesine geUrflerek eksiltme komls. 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verllecektlr. Posta fle gönderilecek 
m('ktuplann nihayet UçUocU maddede yazılı saate kadar gelmf3 olması ve 
dı~ zarfın mUhUr mumu ile iyice kapatılmıt olması lllzımdır. Postada ola. 
cak gecikmeler kabul edilmez. (6480) 

lstanbul Belediyesinden: 
Temizlik lş!erl için amele alınmaktadır. Bu amelelere keaintisiz ola. 

rak 2' Ura aylık ve her gün bedava yemek verilmektedir. Bundan ba§ka 
ıı~de iki kat elbise ile lkl çift aya'<kabl vettlmcktedlr. 

Talip olaıııarm Kaymı.kamlıklarn mUracaatlan UA.n olunur. (6951) 

Kiirrr< Tnaflrntf 
Hesanlan 

1!112 '"\RAMtn Pl.ANJ 

KEŞtDEUlK: ! 1Şobat, f 

ctt(llr1D tartblerlDde 

,.pdu. 

1 adet tOOO Liralık • IOOO.- Ura 
• • 1000 • - aooo- • 
• • lllO • - uıoo- ,. 
ı • aoo • - ıaoo- • 
ıo. ı:M>. -~. 

'° • 100 • - .000-- • 
~ • IJO • - 2'!00,- • 

280 • • • - 0000.- • 
200 • 1.0 • - 2000.- • 

, 
TlrklJI Cnmbarı1et1 

ZiRAA T BANKASI 
ttoruıu.ş ıartJUı lMll. - ~: ıtoo,000.000 !l'llrll Llraa.. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari htt nevi banka muameleleri. 

Para 1>1rikt1realere 28.800 Ura ikramiye ftl'f;rClr. 

uraat Bankumda kumbaralı Ye lhbam tuarrut beaapı&rmaa • • 
~ Uram bı.ılunanlara eenede' defa ceklleoek ıara U. •Pl'il''d 

plana sOre lkramiyıe dağıtJ!acaktır. 

1 • CJ00 • lofOO e llO • M e ... . ..... . .... . • • ısoa • l,000 • uo • " • 
t • ISO • l,IOO - 180 • • • 
.. • 100 • &,800 • 

OIKX.Nr: B.eaplaİ'md&lıd pera1ar tJlr _. ~ CIO Uıadall lfllt 
clOpı17eDJere Utram1ye çıJrtJl1 takdirde % 20 fa.ı:IUIJ1o nrllooekUr. 

Keftde.ler: u Jılart. 11 Butran. u 1!:710l. u ~ tarlhle· 
c1Dde yapmr. 

latanbul Belediyesi ilinlan 
Ba.kırk&y ~ Kazlı çepr.e yolunun katran kaplama tamiratı açık ek. 

ant.meye konulmU§tur. 
KeFf bedeli (9625) Ura (81) lmr\J§ ve Iık teminatı ·(7ıl). Ura ,(94) 

kurtJltU!'. 
K~ ve gıartJııı.me Zlbt ve ?ıluamelAtı MUdllrlllğll Kaleminde görUle-

biUT • 
İhA.l.e 3.7.942 Cuma gtlnU saat H de Datmt EncUmcnde yapılacaktır • 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplo..n nıAle tarllılnden: 8 

g1m evvel vt&Ayet Na& :MlldUrlDğUne mUracaatla alacakları Fennl ehli
yet ve kanunen ibrazı 14.zımgelen diğer vooikalariyle ihale gftnU muayyen 
ııeatta De.imi EncUmende ibulunmaları. (6636) 

IBugünkü radyo 

7,30 Program 7,33 mUzlk P1. 7,45 
ajans 8,00 Senfonik parçalar Pl. 8,15 

_ 8,30 Evin sııııu. 12,30 Program 12. 
33 Hicaz makamından şarkılar 12,45 

aja.ns 13,00 _ lS,30 Şarkı ve ıtUrkU.. 

ler. 18,00 Program 18,03 faSil iheyeU 

18,40 Ha!it Uvertürler Pl. 19,00 ko • 
nupna 19,15 Da.na mll.ziğl Pl. 19,80 

Haberler 19,45 KlAsl.k Tilrk mUztği 

20,15 Radyo gazetesi 20,45 Sa?; e.9er. 

ıerl 21,00 Z}raat takvlml 21,10 temsil 
22,00 Radyo salon orkestrası 22,30 
Hnberler :22,45.22,00 kapan'§. 

SPOR 
• - - - -

Atletizm birincilikleri 
tehir edildi 

lstanlııı/ A tleli%nı Aja11lıjjından: 

28.6.19·t2 pazar gtinü Fener st:ı. 

dında yapılacak olan haynnlnr, (i• 

cüncii kategori, ve dördtinr.iı kate
gori lstanbul atletizm birincilikleri 
mücbir sebeplerden dolayı 5.7.1942 
gününe tehir edilmiştir. 

11 Dr. İbrahim De.nker ~ 
Balıklı Hastaami Dııhlllye llDta.I 
ha891sr. Her gtba uat ııs tea llOllra 

Beyoğlu _ Afacamll, Salazafacı 

caddesi Çtipl~e,me sokak No. 18 
••••Telefon: 42498. 

IKAllP.LARJ 
Ankara Gam Liscai ort& lwmım.. 

do.n aldığım J 5. 7 .939 ta:rıh ve 311 .ııa. 

yın diplomamı zayi ettiğimden yeni
ftini alacağımdan eskisinin hUkmll 
yoktur. 

Kemal 11.Mt.ekhı (tOllO) 

* * * 
63 numaca.lt benzin karnem! kay_ 

1 betUm. Hnlantı ydttı.ır. 
Doktor BMtr Zafir 

* • • 
828 doğumlu Tophane n11f1111 me.. 

murluğundan almrş olduğum natus 
cUzdanımla. Fatih !1llbesinden alm.ı§ 

olduğum nskerllk temts tezkeremi 
zayi etUm. lkislnl de yeniden al.aca. 
ğnndıın eskileri'nin hUkmU yoktur. 

Da.vft ADKlll Yüksek kaldmsn Ta
tar bey sokak No. 7 

Ada.pM&rI Sulh Halmk aa.nll
flnden: 

Esasen Pecıtcde 3 ". :ıyon zengin 1 ı.: ~ """ """ ""' "" "" "" """ ""' ""' '" • 

~~~~c~1:~~~~~"~1:~:~~~~ Tu·· rkiye cu·· mhuriyet Merkez Bankası 20-6 - 942 vaziyeti 
zam:ına. ,.e mutekabıl ı:likutlnrma 

Akyazı nahlycsl.ıılıı. YUTMa.k ma'& 
Sey1'eıer köyU cLvarmda vaki f&!'kan 
Osman arsası ve Sallm vel'ellMblln 
hane.si, garben ~ flmalcn Ke:rcal 
oğlu vereııclerf, cenuben tarik ile malı 
dut 200 lira değerinde be§ dıloGm 

mlkdarmdaki tarla.nm ölU ib&bası Şa
ban oğlu Salimden irsen intikal ft 

25 eenedenberi tahtı zimmetinde ibu.. , 
lunduğunda.n namma teecı.ll daTUm.. 
da buluna.n Adapazarmm Yo~ar 
mahallesinden 84 No. ıu hanede ma_ 

ktmo Salim kızı ve Musta!& kartın 

HUrmUzUn a.çtrğı tescil dan.amm ya_ 
pılmakta olan mtibakemesinde: 

hiınr.etl va tlı. Yol Jrin bu haii o- A K T t F P. A S 1 F, 
nu hiç foh dü ündürmliyor: "1s- ,_.... 

.._.,.ww=:w~ 

Ura 
- l\ııaa: Sermaye: 

102.126.446,M 'ledi ,im .c.h!llimd:ı mulıaklmk met- Attm. san kUogram 7%.606.213 lbtlyat Ak9MI: 
ıesim c :.k!,, d.Lyo_'"du. Sonra gü- Ad! Ye fevkallde 
• ereA f, "rine şu · tibmeti ve- Banknot • • Hu.su.! • • ı o.oos..ııı6,-

118.268.008,00 
rıyordu: Ufaklık • .,,. 

"Fn.k· t ben.m bun:ı iht:yacım Uahlldckl Mubablrlcr: 
yok, m • ~kak onun metre<>iro ol- TUrk Lirası • ~ • 
masmr bc" . .demhorum, onda'l iste
dj;rim l ~r Fey ) ok.. H:ıtt.1. güzel 
ibile d ;. 1, l:O§l!l11."I IY..'c gitm·yor •. 
rakı..t 0.5!.l rrc ~le <lef!"il. nrıJ me
f"ele tla.mıı Yolı me!>e'aıindrn ma.
lüma.t.ı olun o"ır.adığmı öğrenmek
th-. P.-.. Jrn.t ban~i Yoli JT\C'Selesl? 
Ortncln ronxl hak knt<"n bi?" Yoli 
me&.>Ic~i vnr mı ki? Ô:runla bir ye. 
re gitti_, "ll z"'.m'ln memn ın ol-

Kitap hallnd" n ı;ırrd:t.n ·· ..... v . ..ı • a . 
ati,, , mcmleketimızde, radyodan ya 
pılacak konuşmnlar 1Çin en mu _ 
vaffak miyarı teşkil etmiştir. Bu 
eserin mfib:lll ol n Galip Ataç'ın, 

"populerlt , vadı.slnde ııçınıg oldu. 
ğu çığın b zzat korumnsı 16.zım de. 
ğll mi., 

l{[tapta cltslk oldn b1r clhrt, '•E. 
vfn snntı. ihdas olundu""undn"lbı?ri 
onu t.ı!z b ıtJn t cılyle dinlettiren 
Baki Silh ının ndınıı, lcUçUcUk bir 
yer olsun ayrılmam:ıSldır. Galip A
taç'm MC'Ydıı.na gctlrJlğt o şip irln 
konu,mal-ır, nesir h:ıllnde birer bes 
te Bnyıl :ı B ld S1hn, onlan, tam 
[th yle ecslendlrmesinl bilen mu 
vo..ff k yetil hlr lcro.kll.rdır. 

Harlçt.cld l\luhablrler: 

Altın: Satı Kilogram 2S.800.8;9 
Altına tahvili kabU serbest Döv. 
Diğer dl:Mzltr ve Bortlu klllrtng 
bakiyeleri • , 

Uıu:.lne Tabvtllert. 
Deruhte edilen eVl'akı ııakd!"e • 
karştlığı . . 
• {anunun 6-8 lnct maddelerine 
:e\'flkan Hazine tnratındıu. 
Ledlyat 

Sencdat V07..clnnı: 

ncar1 senetler 

vat-• 

• • 
• • 

&11hllm ve Tatıı1Ulf CD.ı:darıı: 

.{ 
:r -

Deruııte ealleo evrakı nak. 
diyenin karşılığı esham ve 
mbvUl'lt (itibari kıymetle) • 
:lerbest esham ve tahvUa.t 

Avanslar: 
Altnı v~ döviz Uzer.ne avaru: 
l'abvl!Ot Uzerlne ııvan& 

• • 
• • 

.-lazlıı~e kısa vadeU ~vaıu , , 
Hazineye 8~0 No. ıu kanuna "O" 
ııçılııD altın kareııııuı avans 
Hısaedarlıı.r 

M.ubtelU 
•• 
• • 

2SS.S71S.22 

lJ09.802,17 

36.291.001,-

' -.-
67. 092.277 ,SR 

158.74-8.l>GS,-

28. i00.2%0,-

828.771.627,88 

45.W:?.261,03 
10.427.628,0J 

3.121,22 
7.888.72S,4fj 

-.-
250.000.000,-

Yelrflıı 

I 

öOl>.802, l 7 

ıos.ss3.2 ;s,ss 

ıs t.058.348,-

828.771.627,88 

r>S.619.889,99 

257.891.SH,Gi 
4.500.000,-

l!.86S.G2G,Oa 

1.0ll.766.880,7ö 

• • 
:rec1avtU1teld Baıiknottar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 1 

Kanunun 6-8 lncı maddelertne 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
ted.Jyat • , 
Deruhte edlleı:ı evratc 
bakiyesi 

OBkdJye 

• • 
KarşılıZ, tamamen altnı 
UA.veten tedavüle vazedilen 

ola.nk 

• • 
Reeskont mukabili nıı.veten teda.. 
\1lle vazedilen • , ı 
Hazineye ynpılıır. altm karıılıkb 
avans mukabili 8902 No. lJ kanun 
mucibine IUlveten tedavWe ya. 
zed!len 

iU.E\'l>UATı 

rurk Llraııı 

Altm: san Kilogram 

• • 
j • 

• 1 

87'7.4.22 

SH:iO No. hı Kannna g61"f' b&7.lneye 
oçılnn ıwanıı mUkabW tevdi ol1L 
nan altınlıır: 
S.'\fl KIJogrıı:ı:ı 

DOvlz l"aahhOdatı: 

AJtına tahvıil kabil dövizler 
Diğer dövizler ve all!.caklı 

ring baklyeler1 
l\tuht~ıu 

5.5.5·U .980 

• • 
ld.11,. 

• • 
• 4 

9.41!,JS.5,7~ 

6.000.000,-

ı~. j,t8.561!,-· 

23.790.220,-

ısu;;s.s.ıs.-

4-0.000.000.-

%88.500.000,-

ı ıuoo.ooo,-

116.62!. 770,9:' 
l.234.164,0· 

78.124.167,9'" 

-.-
27.1M.6U,8!l 

Hikmet Münir (1 l'mlmm 1938 tarlb.lnden lctlıaftıe: lıtkonto haddi 3 • Altm lb:ortnr avam % 1 

Lira 

ııs.000.000,-

115.UZ.ISS,78 

6()."S,9;;8.848,-

11 'J.858.934,98 

78.12-U 67,90 

27.154.641 ,86 
15%,258.l{l'J,28 

l.011.766.880,7.ı 

MUddeab!h tarln.nm :t>aıkalarmm 

hak ve alAkıılıın bulunup bulunm&dı 
ğmın anlaşılmak üzere mUdahill d&_ 
va sıfatlle duruşınanm muallA.k bu _ 
ıunduğu 14,7.942 tarlhinden evvel A
dapazarı Sulh Hukuk ::Mahkemesine 
mUracaatları lllzumu iIAn olunur • 

• (6922) 

lSTA:Z..'"BUL BORSASINDıl 
2.5-6-9-12 Fiyat.lan 

Londra 
Nevyork 
Madrld 

Açıtıı ve Kapmııe 

1 Sterlin G.22 
100 Dolar 130.70 
100 Pezeta 12.89 

Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Stokbolm 100 İsveç Kr. 

30.70 
aı.ıe 

ESlliUi VE TAllVtLAT 
Anadolu Demlryolu I ve ll 111.«SO 
Anadolu Dem.Iryolu mUmessll 52.twl 
Anadolu Demlryolu % 00 30.75 

SAHiBi : .4 .. '°i/.V US 
Basıldı~ı )"er: V~Kl1 M..\THAASl 

Umum, "1rşrlvatı fıfnrl' eden 
Re/lJ. -ihmeı ~cı-et'lllli 


