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dan dllimlze çevrllml§ olan ba romanın tl)'atı ıoo 

kuruıtur. 10 kupon gettrı!Cek okuyucularımıza l'O.. 

man yalnız 00 1runıp. ftrileoektir. Bu lrupoıdan 

1 AklaymJZ. 

Gazetemiz 
Bugün 

/Suikast davasının A.nkaradaki 
Vf'l bütün şafıiı-6 Sayfa 

Avrupa harbinin 
mesuliyetinde 

tarihin şahadeti 
Yazan: Asını Us 

'l'u9ı t.ekerrttrden ibarettir diye 
lıılr 8ÖZ var. Bu !IÖZÜ mutlak ola· 
l'Ü doğru diye almak hata olur. 
r.at tarihin kaydettiği bazı hi.
dlseıer oluyor lq arada benzerliğe 
hayret etmemek elden gelmiyor. 
Alman impe.ratoro ikinci Vilhelm. 
le bagijn AJmuı devletinin reisi 
Jlltlerden her ikisinin İnglltere ile 
an•aralr taraftan olmalarına ve 
hagllk devlet acbunlamım da ayni 
flldrde bolanmalanna rainıen an-
1 ............. n, nihayet hldlselerin 
ae.ld Ue iki memleketin birbirleri 
~ muharip vaziyetine gelmest ml
eaı olarak gösterllebDir. 

<'werçckten Alınan imparatoru 
lkinej Vllhelm on dolmzaııcu asır
dan yirminci a.cıra girerken, yarıl 
1899 da Boerler harbi sırasmda 
ln~ltereye kar~ :reltabet polltJka. 
aını terketmeğe \'e bu memleketle 
•Jat;mağn karar \'ermişti. Bu mak
latla ikbıci Vllhelm Alman zabit· 
Jer.tnfn Boc"rler -ordusuna glımele· 
l'lni menetti. Sonra Londraya bir 
aeya1ıat yaparak tngtllz devlet a. 
c!andım ile yakından kono,to. tn
glUz Ba..'"'('kfli (".emberlayn'e itti
fak teklifinde bulundu ,.e bn tekll
fe iyi bir ka.r§lhk gördü. 

O zaman Çembcrlayn verdiği bir 
5Ö)'Jel°de Alman ve İngiliz millet. 
lerinln Anglosakson oiaııık bir 
ırktan bulunduğunu ileriye süre
~ lu.dltere. Amerika \'e .Almau.
ya arasmda bir ittifaktan baı.et
mi~ 

Eğer ikinci VUhelmln bn teşeb. 
büsü o zaman Alman matbuatı ta
rafmclan fena kal'6ılanmamış ol· 
!laydı \'e eğer Alman Başvekili 
Prens Biilofla Alman hariciye ne
&arotJnin siyasi şubesi ~erı Baron 
Jrol~ayn tarafm<lan moka,·emet 
gönnemls bulunsaydı İngiltere, A· 
rnertka \'e Almanya arasında dil
ıJilnUlen ittifak gerçeldeşmlş ola
ca'Zrtı 

Bununla beraber ikinci VlDıeJm 
bn t.eşebbüsiln netice vermemi§ ol
nıasmılan clolayı Umlt.slzllğe düş. 
lbed:. . 

Bundan sekiz seae 90llra aynı 
l'lln.ksat üzerinde bir kere daha 
h.-ırekete g~U. Bu defa İngiltere 
kll'Bfı ycdlnci .Jorj Almanyaya gel
c'lı \'o her iki hükümdar arasında 
tekrar ittifak esaslan konuşuldu. 
Fakat bu defa yine imparatorun 
arzusu Almanyada iyi bir karşıl~ 
huJınadr. llatti bundan dolayı 
lldncl Vilhelm Deyll Telgraf ga.ze. 
1 es! ile bir demeç neşrederek İn
S'ilterc ile samimi anlaşnaya var
hı:ıJc yolundaki arzularına Almsn 
~rı umumiyesfnin iştirak etme
dığinı açıkoa Din etti. Bunun ne
ffcesı ise İngiltere ile Rusya.nıo 
~nlıışması ve iiçlü ittifaka '8rşı 
u .. ,ii ltUlfm meydana gelmesi 
Uldu. 

'Bımdan sonra 1914 - 1918 cihan 
harbinin nasıl hazırlandığını ve 
118.ı;ıJ paUadrğmı \'c bu harp içinde 
~inıanya ile İngilterenin nasd sf. 

11 
hla karşı kar~ıya geldlkJerlnl bl-
Yorıız. 

lfitıerin başl•anhğı altında ııas
)'onaı 808ya)fzm rejimi iktidar 
1?le,•kHne geçtikten sonra Almanf &nrn kendini toplamuı irin tngll. 
e•enln yaptığı yardımlar unutul. 

!!\aını!.-tır. O kadar ki bugünkü Al· 
l'rlaııyayı m&ddi yardımla.rile mey
dan.. getiren İngilteredir bile de. 
inek yanlı.' değildir. Buna ka~ı 
:lftlertn İngiltereye karşı tuttuğu 
tik. 8iyaMot de Mayn Kampf klta. 
)lllda ·~ gösterdiği gibi anla§· 
:;ıa pren.ıdpi ohnn,tnr. Hitler Jpti-

a Almanyayı tngtltereye karşı 
1tı11harip bir cepheye getlnnemek 
:1'7.tllAIJlcJa samimi olduğuna her
~l lnn.ndrnnı'*"'· 
O kadar ki bir aralık tnırilfz do

n:ınrnumm Uçte birinden f~zla de. 
hız 'nıv\'etl yapmamak cıııa.•n üze
l'lnde lılr anlaıııma lmzolanmffltır. 
{el<os1onkya bnhranmı halleı,;..ek 
rln t.7p.re lle Almanyaya giden 

~ leri dinlendi 

l 
Bqvcklllmlz Relik Sa ·dam Ha · · • · """ l rıciye \eklllmlz Şükrü 8araçofJu DabWye Veklllmlz Fayık Oztırak 

A~~~!ada gazeteciler toplantısı 
1-'1 .... _ 

-~-- -.;:--...... --.. -
Başvekil An~ara, İstanbul, Adana, izmir 

ve Bahkesır gazetecilerini kabul etti 

Hariciye. Dahiliye ve iktısat vekilleri dahili ve 
harici siyasetimiz hakkm~a izahat verdiler 

Ankara, 16 (A.A.) - Başvekil 

Dolt.tor Refik Sayda.ın bere.berl~
rindc :rnathl!St umum mUdürü Se
üm Sarper olduğu halde bu sabah 
halk:evindc Anbra, latanbul, A
dana, hmir ve Ba"*"9ir gazetecile 
rini kablll edereı0c kendilerife U· 

mmnJ "8Ziyet hMkmda haablbai
de buhuımuştur. 
Başva1dl, kim bir hitabe ile top. 

lantr sehe-bind a.n.lattmda.n V'0 hü
kftmetin ta.ldpbC'hnekte olduğu si
yaseti geniş hatlarla çizdikten 
t'Gll"a, toplantıda ha.zrr bulı.nm 

=~Vekilı. Cümhw.e,;u -
dam..,...~ .... 

mtg ve bllh811f18 bu 8IYa&eUll ta1dp 
ve ta.tbiki hUBUSmlda h1k'k0metle 
gazetecilerin muvazi bir yoldan 
gittiklerini büyük bir menmıniyet
le işaret eUnılför. · 

Hariciye Vekili ~lu, ha.ti
ci siyasetin 800 mmanlardald. Jıı.. 
kişaflarmı çok etrafh bir surette 
tahlil ettikten soora, aözil Numan 
Menemencloğluruı. bimk:mJ§ ve ha
riciye umumi katili de bi.Dı&ıll98 ö
nüm.Uzde vuku bulacak inkişaflar 
~da. hUkumetin ve guetele· 
rin yakmdıın ta.kip ve taıtblk etme
lerini lilzu:mlu gördQğU eeuh hat
ları be~tir. 

Niliayet söz alan ticaret veıtill 
Mümtaz Ökmen,. umumt ia§e w
ziyeti, ltluı.IAt, eı'kmek ve yağ me
seleleri ve maJırılkat gibi her bi
ri a.yn ayn umumi ei'kAn' işgal e
den meseleler haManda hütiime. 

Alman denizaltı 
filosu kumandanı 
italyada 

Londra, 18 (A.A,) - Alman rad70. 
sunun verdiği blr habere göre AJman 
denizaltı filosu kumandanı amiral 
Dönetz dUn Romaya gel.mlftlr. AmL 
ral İtalyan bahriye nazırmı ve gıenel 
kurmay bafkanmı ziyaret etml§Ur .. 

Kıripa Nahaa p&f& ile 
görüştü 

Kahire, 16 (A.A.) - Kıripe re
fa.ketinde İn~ bUyUık elçisi oldu
ğu halde Mıstr başvekili Nahas 
pa~yı ziyaret etmiştir. MUIA.lta! 
yarım saat sUrmUştnr. 

İngiliz Başvekili Çeaıberlaynle 
Bitler arasmda ebedi doetlak pak
tı bile yapılm11tır. 

Fakat Alman ve tngfHz devlet 
adamlarmm dalma Od memleket 
arasmda blr ı;arp!P,'aya nıadl ol
mak yolunda gCkterilen arzaJara 
rağm~n bu defa Udncl olarak bir 
cihan harbi patlamııtır. Ve yine 
bo harpte Almanya ile tngUtere 
~nahla ka"ılaşmıı1tır. 

Tarihi hlldlselerin bu kaynakla
rına ve gidl,lne ,;öre bu lıarpler
den yalnız htikfımet veya devlet 
rei!Jlerinl mesai tatmak lnsafsmca 
h!r hUkUm vermek olur. -"eAuliyc. 
tin kökleri daha ~-

•in hareıket tarzmı ve takip ettiği 
ga)Tetleri etraıme aydmlanmışUr. 

Gazeteciler taıra!mdan vuku bu
hn bazı suallere kap eden cevap
lar Veıkiller tarafmdaıı verildik
ten BODra, Bat•dıı:il doktor Refik 
Sııydam yemlen beyanatta bulu
narak, çok 83miınt ve veciz bir ifa. 
~e ile, ibiılhe~ dahilt ai}tuet ha.k
landa izaluı.t venıdf ve memleketi 

--0-

Peten 
Paristen dönen 

Lavah kabul etti 
Fransız topraklanndaki 
Amerikalılar aynlıyor 

V)li, 16 CA.A.) - Reanl malı· 
filler kabinenin kunılllf tll'kli hak 
kında hiçbir şey söylemiyorl&r, 
kabinenin bu akşam teşkil ediL 
mesi ihtimali vardır Laval'm 
programmmı bir nu~a derhai 
okuması da ihtimal d&hilindedir. 

Laval öğleden evvel mareşal 
Peten tara.fmdan kabul edilmiş 
aoara ya.km İl arka.daşlarile be
raber öğle Yemeğini ~ saat 
15 de Sevigne kıötkünde istişare
lerine devam etmie "Ve saat 16.30 
da mareea1 Petenıe tekrar ~ 
müıJtür. 

VE1E FRANSIZ ELÇIStNt 
KABUL EDEX;EK 

Vaşington 16 (A.A.) - M. 
Vela bu akşam Fransız büyü'k el
çisi M. Hanry, Ha.ye'i kabul ede
cektir. Bu görüşmede Fransanm 
Biyast durumunu inceliyecelder -
dir, 

(Dt,,amı Sa. 2 Sn. 2 de) 

Ergani tahvilleri 
keşidesinde 

azanan numrala 
A.akara, 16 <A.A.> - tkramiye 1 

li ve yUzde beş fa.izli 1933 Erpni 
ist.ütrazı t.ahvillMU.n bugUıı yap:· 1 
l:m keşidesinde tu numaralar Jr.a. 
wnmıştır: 

186979 Numaraya 30,000 lira. 
138601 numaraya 115,000 dra, 111576 
numaraya 3,000 Ura, 109561 numaraya 
S,000 llra, 1615680 numaraya S,000 Ura. 
24321 numaraya 909 lira, 28G30 nu 
maraya 909 Ura, 5833• numaraya 909 
ura, 60M6 numaraya 909 Ura, 71279 
numaraya 909 Ura, 166658 numaraya 
909 lira. 

ilgilendiren bü- çok meselelerde 
hazan görille.n duraldama.lann ne gi 
bi sebeplere bağlı olduğunu mü
dellel bir surette göstermiştir. 
Toplantıdan .!IODl'&, dav~. 

BaşveoICl tarafından Ankara pa.la.s. 
ta vC'lile.n bir öğle yemeğinde bu
hma.ra.k, 13,30 dan 16 ;ya kada'r 
hükOmet et'kinı ile 83.1?1.bnt muea: 
h:lıbelerde bulunmuşlardır, 

iRAN 
818 

münasebatını 
niçin kesti ? 

Londra, 16 (A.A.) - lranm Ja. 
ponya ile diploma.tik münasebet
lerini kesmek .suretile müttefik -
Iere karşr g(5sıterdjği bu yeni dost
hık e8C'ri burada In.€11JUluniyetle kar 
~tlarunakta.dn·. !ro.nm m'IJB.hede hU
kiiımlerindeın ileri ~tiği çUnkU mu 
ahededen 8.ncak hem İngiltere hem 
de Rusyaya karşı harp halinde bu
lunan devlelerlc İranm münasebet
lerini k~ kaydı bulunduğu 
hatırlat::ııma.lrtadr. 

BritanOWL a.janmmn diploma.tjk 
muharriri yaayor: 

Japonların mmı:leıket dışına çt· 
ka.nlmuı Rusyamn başlroa i9.şe 
hattını tehdit eden mihver casus
luğunu ve propeganda.smi ceash 
bir silihtaıı. mahrmn etmektedir. 
1ran tarafmdan Yerilen bu kaıvrn 
bir kaç hattadanberi beklenilmek
te olduğunu şimdi ifşa edebi!irim 
c;ünldl İngilteırenin Mı:&rr sef"ıri ge-

(Devam ı Sa. 2 Sü 5 de) 

Dün dinlenen şahitler 
Hariciye Vekaleti şoförü Adli Kanmaz. Ba· 
yan Bigüm Tokgöz., Toros otelinden Seyfettin, 
Halit. Ali Çevik, Polis Kazım, Pansiyoncu Gü· 
/iz.ar. Berber Maruf, Ahmet Kalın, Polonyalı 
Mühendis Edvard Romanski, Berber lsmail 

29 nisanda istanbuldaki 
şahitl rin sorgusu yapılacak 
Ankara, 16 (Vakit mubablrlııdell) 

- Suikast hAdlsesinin muhakemesine 
bu sabah saat onda Ankara e.ğ'ırceza 

mahkemesinde devam edlldl. 
Maznunlar ve heyeti bAklme yerle· 

rinl aldıktan sonra şahlUerin dinlen. 
melerine deva.m edlldl. 

ŞAHtr ADLI KANMAZIN 
SÖYLICDtKLERt 

"- H&dlse günU vek&letten ayrıla
rak aetaret3ere gidiyordum. İtalyan 
sefareti civanrıd:ı.n geçerken. birden· 
blre bir in!lll.k oldu. MoUSrUmU dur. 
durdum. Alman setir! ile karısını ye. 
re yuvarJanJDJ§ ve ayağa kallanak 
uz.ere olduklannı gördüm. Sefir ve 
setlreyi kodarmdan tutup kaldırdım. 
Onlara : • 

EvvetA şahit Adli Kanmaz dinlendi, 
Hüviyeti tesblt olundu. Hariciye ve • 

/ 
kAletl motörc!lsU olduğunu aöyllyerek 
dedi ki: 

- Kaçalım! dedim. 
BOytik elçinin ilk söztı • 
-Polis! oldu. 

(Deoo71'1ıC 4 üncü sayfacid) 

f CEPHELERDE DURUM 1 

Pasifikte neler 
azır anıyor? ~---

Ceı'1ıe1er duıımıunda mühim bir 
değiş.:ıldik yoktur. BUtiDı dünya 
ı;Mndi, müttef'ikletin ihraç ya.pıp 
yapmıyaeaklan, Vişi de hWdmıet 
değişikliği ile meşgul lbulunmaık
tadır. 
Şark cephesinde karlar erim.iye 

başladığı: vakit, Romanya, Ma.ca.. 
risbn ve Bulga.r.ist.an meselesi mev 
nıUOOlıi-.t.i. Bulgarlaır Sovyet oep
heRine asker göndereıcekler mi, gön 

Amerikan 
tayyarelerinin 

muvaffakiyetleri 
Japonların 4 gemisi, 
Amerikalıların bir 

mayin tarama gemisi 
battı 

Vaşington, 16 (A.A.) - Harici. 
ye nazırlığmm W:r tebliği şöyle 
dooıektedir: 

(Deııamr Sa. ~ Sü J de) 

deımiyeCEGlicr mt?.. Şimdi, Bai.. 
kanlarda bir sOkanet balladı •c 
Bulgarlıatm Sovyet. cepheeiııııde mi, 
Snt>ietanda mr rol ~ lı.e. 
sin olanlk anJaşdamedı. Bulpr 
hiikflmot.I, mmaddıcnmm drvcr 
ııiyase-tine ~ığma Pe. :a.ıs 
cepheeinden başka sahada hiıımet 
t:debiti:r. mr ihtimal olmMB!a .ra.ğ 
men Libyada bile. Eğer' Alrmınla:-, 

(Devamı Sa. ~ Sii. J ık), 

Londra 
görüşmeleri 
General Manhal Sikorski, 
Rıaoeltin miimeuili oe 

biiyiik elçimizle ııöriiftüler 
Londra, 16 (AA)- Amerik& <lldıl 

genelkurmay bqkaaı gwaeraI ıı... 

haD, Polıonya ~ " baflı;umelı.. 
danı general SUrondd ile bir g6rlıfme 
yapJDJ§tlr', 

(Dtvamı Sa. ~ Sü • de) 



Tarihten bugünkü harplere benzeyen bir misal: 

Kadın hükümdar 
ka ıine şu emrı verdi: 

- Her yeri, evleri, sarayları hatta 
ağaçları yakınız ... 
693 yılı 24 temmuz gUnü E.-r.e. 

\ 7i hükümdan Abdülmelik Afr:
kayı ele geçirmek i~n kumandar.
larmdan Zehir'i büyük bir ordu 
ile gönderdi. 

Tarihçiler bu harekata "Afn -
kanın ilk boşaltılrnaşı'' demekte
dirler. 

Hasan, boş, yanmış yakılmış 
arazide iJerliyerek Kabineyi At
las dağlaQ eteğinde ha.rbo mec.. 
bur etti. Çetin harp, Kahinenir. 
aleyhinde neticelenerek kendısi 
de ö!dürüldü. Berberiler ise A
rap ordusuna 25000 süvari ver
mek suretile kurtulabildiler. 

NlrAZI AHMET 

VAK 1 T 

Alman-Sovyet 
tebliğleri 

Berlln, 16 (A.A.) - Alman or~ 
dalan başkumanda.nlığmm teb
liği: 

Şarltta, düşman bir kaç noktada 
taa:rn.ız ctmişUr. Bu taarruz;lar 
~eri pllskUrtUhnliş Ye dUtpJnan • 
gır knyıblara uğranuştlr. 

C',epheıün ınerltez kesiminde Us-
sil Be irtaıe.tı kesilen Sovyet kuv-
vetlerinden mürekicep bir grup, 

evvelce yaptığı yamın teşcbbUslc
ri agır kayıbla.rln geri pUskUrtül• 
tliikteı sonra yok edilmiştir. 

Şfma.l cephesinde ordu ~ille. 
riyle l!ilfilı nltında bulunan hUcum 
kıta.lan tarafmdsn aın:alı bir e.. 
razide yapılan mevıii tae.ıTuzlar 
neticesinde yeniden enzi kamnıl• 
ml§br~ 

Munnanks üzerine yapılan hava 
a.kmlan netices'ndc rıhtmılardnltl 
t~sirlere ve depolnrn bir çok bom 

11. 4 - 194:2 

Birmanya Gençler her romanı okumahmıdır? 
cephesinde Tki gin -ç edebiy-a"i:--
San~wı. 16 (A.A.) - Japonla • 

nn devamlı surette takviyeler al - çının cevabı 
drlcta.nnı ve Saluen cephesindeki 
Çin mC'VZileri.ne kaıııı şiddetli ta., .. ________ ---------.. 

king radyosu, Binnanyadald Çin Edebiyat son sınıfından B. Sabit diyor ki: 
nrruzlar yn.pttklarını bildiren Çun 

1 durumunu tehlikeli olarak vasıf.. Acı bir•ey ama, ben, Türk edebiyatının henüz. 
land?rDlakt.adrr. Aynı kaynağa. ! "' 
E.'Öre, Ja.ponla.r, Mand:ı.lay demir. gerçekten insan yetiştirecek kalitede eser ya· 
yolu istikam.C'tinde Chtuıs eyaleUc. rattığına kani değilim. 
rinin cenubunda. bir taarruz hare. ________ .. 
l:etine geçmiş bulunuyorlar. Man
da1sy • Laşlılyo demiryolu isitka. 
metinde giri§il~ bu taanıız Çin 
kuvvetlerinin kana.dmı tehdit al. 
tma almaktadır. • 

.Japonlar, ileri hareketlerini Man 
dalay demiryohı boyunca uzatbk
ian takdirde, halen Çha.ns eyale.. 
tlnde bulunan Çin birlikleri hattın 
kesfüneslnden kaçınmak i~in geri 
<ekilmeğe mecbur knlııcakln.rdır. 

thılverslte Edebiyat "1hCSl son 
sUlJfmdaa B. Si.bit'in cevabı: 

Bcr~riler Rumlarla birl~erek 
harp ediyorlardı. Zehir, bir üf _ 
keyi fethetmekle kazanacağı ~c
refi düşünerek ise girjşmişti. Bu 
azim ile hareket ettiği için cesa
reti zafer ka.zandumaktu gecik. 
rr.edi. Bütün Berberiler Rumlar
la beraber t.ardedilerek ele gcçı
rilen yerler İslam müstemlekesi 

------------- balar jsabct ettirllmi;;tir. Büyük Radyo spikeri, Çunking kuvvet· 
lerinin ceearet ve mukavemetlerini 
saygı ile övmekte, Cakat bu kuv .. 
vetlerin durmadan yıpl"atıcı bir ha. 
reketin t~irlcrini duymağa be.şTa
dtklanm da söylcmckted-i.r. Lüzu.. 
mu kadar top ve uçak yoktur. 
Ta.nJdar ~ayıC'.a çok azdır. Bunların 
mucizeler yaratmnsmı beklememe• 
Jidir. 

- Bizim geııçJ.erin ruhu üzerin
de roma.um, zannedildiği luwa:r mü
cosir olduğuna kani değilim. Çlln
kU tesir altında kalmak i~in oku
UU:k llzn:ndır. Bizde Jee maale. 
ı;ef, henüz ltitap okumak itiyadı te. 
şekklll etmemiştir. Sonra. onlara 
romandan evvel ve romandan zi· 
yııde mUesslr ol3n başka imiller 
vardır: Aile, cemiyet ilh .. Sinema
nın kitaptan fazla te!'!ir ettiği mu
hı>..kkaktır. Ge~ler, tembel bir 
.r.cvk olan sinemayı, tercih ediyor-

oJdulı:lan malilmdur. EBkidenbcri 
tutulan; zaaflanmızm maaereti, 
"bize göre" ölçii.sünü btralnnAA'ltz, 
"düryn ölçUstl" nU kabul etmemi;d 
icabcdiyor. O zaman Tür4': edibi 
bilyük rakipler karştsında kalacak, 
ve k:Iymotslz c.ııer vcnnekten uta: 
nacak. Bugtin.kii derme ~atma tel'o 
cilıne faalıyoti bile okuyucuda. 
§imdiden böyle bir ölcüyli teme 
başlnmış gibidir. Ama bir~ok c. 
diplerimlı bundan ba~irlcr ve 
üstelik eserlerinin niye okunmadı
ğına hayret ederler. Iütapçıla.r on
lara cevap verebilir: Tel"C~ e
ser, teliften çok daha fazla okunu
yor. Ben, humain e9erlcriu, orta 
mektebin birinci smtfmdan itibaren 
ayn bir den obrak okutturulma. 
81 ta.ra.ftanyım. 'l'ürkiye<lc zevk ve 
kafs de~esi bu BUZ'etle mümkün 
olacak. 

aline getirildi, 
Fakat Zehir, kazandığı zaferle 

ı-,·ırhoş olmuştu. Askeri hareka. 
tın merkezi olan Berkcyl muha
fa?.aya lüzum görmedi. Askerle
rini daha lbaşka taraflara sev. 
ketti. 

~fağl(ıp olmakta beraber bir fır 
='"'t 'bekliyen Rumlar, derhal lıa
ı ek~c geçerek Berkeyc hücum 
ettiler. Ahali: 

- lntikam günü 'bugündür. ls-
1amları mağlup etmek borçtur .. 
diyerek genç, ihtiyar bu hücumu 
İRtirak etmişti_ Zehir fömalinin 
ecza mı gördü. Birçok cesur ku
mandanlariyle baraber c ldü,.ül
d i. Askeri dağıldı. (:;esareti 
. ...:.yesin<le kazandığı znf eri ihınnl 
ve gururu yüzünden daha çabuk 
kaybettiği gibi hayatını da feda 
etmiş oldu. Bu suretle Berberi~
tan yeniden Müslüman idarcsin. 
den cıktı. 

Bu, Abdi.ilmelik için bir fela
ketti; kumandanlarmm muvaf
fak olması kendi şerefini arttn. 
ması demekti. Zehir'in ak\beti ~ 
nu teessüre uğratmadı. Yenid~n 
bir ordu te.~1 ederek Hasan bı
ni Numan idaresinde sevkcttf. 

}!asan, birçok yerleri muk2. 
\"Cmete rastlamadan zaptettlkı
tcn sonra Karta.caya dayımdı. 
Burnda Rwnlar Ye Berberilerle 
müthiş bir harp yap<ı-rak harbı 
kazandı. Zehir'in zaptedcmediği 
yerleri de ele geçirdi. 
Artık ne Bcrberilerde ne d~ 

onların yardr.mcılan olan Ruır. -
!arda takat kalmLstı.. Arap or. 
dularına. karşı durmanın imkan
sız olduğuna inanmrşlardı. Eile
rinden alınan yerleri alsalar bile 
Abdülmelik yeni bir ordu gönde
rip kendilerini kılıçtan gcçircbır 
lirdi Yerli halk bu haleti nı."1\
yede iken hiç urnulmıyan bir ha.. 
dise vukua. geldi. Kfilıine adlı 
bir kadın Araplarla harbetmck 
üzere taraftar toplo.nuya lbaslaöı . 

Kahine, çok 7.eld, ve zeki ol
duğu kadar cesur bir kadındı. t~e 
başlarken etrafına toplananlara 
kat'f zaferi her ne pahasına olur
sa olsun elde edebileceklerini 
telkin ediyor ve şöyle diyordu: 

- Bizim en büyük kusurumuz, 
memleketimizi muhaf a.u ede:ne. 
mektir. Düsmanı topraklarımız. 
dan kovduktan sonra tekrar de
rin bir uykuya dalıyoruz. Asıl 
bu za.rn.ın uynnık bulunmalıyız. 
Ne kadar kuvvetli olunıak 
dflşman bizden o kadar kor
kar. Eğer topraklarımıza g;r. 
mek istiyenleri bir defa mağlup 
edersek !bütün cesaretlerini kır
mış oluruz. 

Bu sözler, bütün dinliyenlerin 
ürerinde iyi tesir yapıyordu. 
ÇünkQ bunları söyliyen bir ka. 
dmdı. 

K8.hine az zamanda topladığı 
kuvvetlerle ordulara hücum ede
rek m.a.ğlQp etti ve hüküm sür. 
miye başladı. 
Tam beş sene devam eden Kfilıi
ne saltanatı esnasında. Berberi
ler mutema.diycn kuvvetlerini art 
trrdıla.r. 

Abdülmelik bu mağlubiyetten 
de yılmamıştı. Hasan mağlü'p 
olmuş, fa.kat, bir kısım yerleri 
işgalinde muhafazaya muvaffak 
olmuŞtu. Yeni gelen kuvvetler
le !birleşince, Kahiucyi mağiQp 
e<lebıteceğine kanaat getirdi ve 
harekete geçti. 
Beş 9enedir istediği gibi hC

küm Bilren Ki.hine, karşı dur
manın irnkAnsız oldui;runu, har
betmıekle boşu OOıı,una !birçok gü. 
na.bsızlan ötdftrmftş olacağmı 
dfrştındil. Fa.kat ne teslim olmak, 
ne de emri altında bulunan yer
leri •bı:rakma.k istiyordu. 

_ He!' yeri, bütUn evleri, N· 
rayian yakınız, hatta ağaçlan 
bile kesip kunltunuz.. emrini 
verdi 

Vişi 
(801 taru/ı ı i11d sayfada} 

Ameıi ka kabinesi evvelce veri. 
len haber hılifma bugün topıan
mtyacaktır. 

Aı.V1ER1KAJ....ILAH FRANSA. 
DAN AYRILIYOR 

Vaşington. 16 (.AA.) - Bu
günkü basın toplantısında. ~e~ 
rika tebcasrnm Frnnsadakı 1E-ıga1 
edilmemiş bölgeyi terketmeleri 
için verilen emir hakkında ken
disinden istenilen izahata M. 
Vels cevap vererek bu emrin Av. 
rupadaki Amerika konsolcslanmı 
veri~ daimi bir emir olduğu
nu ve Amerikalılara en mübasıp 
zamanda hareket etmeleri tavsı. 
yesinde 'bulunulduğunu söylemi~
tir. M. Vels "bu münasip zaman 
hullıl etmiştir'' demiştir. 

Hariciye Nazrrhğr mahfilleri
ne göre Amerikan tcbcasına ya
pılan tavsiye ile Vişi kabinesin· 
deki değişiklik arasıııda müaa. 
aebct yoktur. 

* .. * 
Stokholm, 16 (A.A.) - D.N.Il: 
Fransız kabinesinde vuku bulan 

değişik] Jc hakkında Dasasposten 
gazetesi bilhassa {;Öyle yazmakta
dır. 

Bu de~l.ik Fransanın garp 
devletlerinin ml!Z8.ffer olmaların: 

ilmid etmedlğini gösteriyor. Vukıı 
bulan dcğ!şlıklik bir Alman taz;•
kinin neticesi olduğuna dair orf.&• 
da biç bir alii.mct yoktur. Mnreşal 
peta.in, çokta.nberi Pierre Uı.vo.1 
ve amiral Darlan tarafından izhar 
edilen laı.nıı.nte jc-tirak ederek 
fran.cıanm almanyn ile işb!rliğt ynp 
ması, ve go.rp dcvletleri:le tema.sa 
devam elroek tcşebbüsiinden vaz
geçilmesi lcab ettiği fikrini kabul 
etmiştir. 

Aften tidningen gazetesine ve
ı'ilen bir raporda izhnr edil~ ka· 
naate göre Fransa<ln vcimbul::ı.n 
değişiklik, birlecıik Amerika Vişi 
Uzer.indeki nilfuzunu kaybettiği 
takdirde, müttefikler içln agır bir 
hezimet olacaktır. 

"' .y. • 

Vqlngton 16 (A.A,) - Vaı:lngto. 

nun iyi haber alnn mııh!lllerinde Vl • 
§ldeki bfrlc§lk Amerika bUyU~t elçisi 
omlral Leahlnln gerek istiııare Jçin 
1:ağrılmruıı ve gerek Frnnsadakt ~il§· 
meler b&kımmdan iki memleket ara. 
mıdakl mUnnsebeUcrin kestımesinl 

dUşUnmenln mevsimsiz olduğu belirtil 
mektedlr. Maamııflh bu llcr iki ted • 
birin de lmkG.nsız olmadığı ayrıca 

kaydolunmaktııdır. La valin ik tldar 
mcvkiJ.nc dönUşüne alt mesele hakkın. 
da rum1 mahflllerde dU§ünll§ aynlığl 
oımamuına rağmen, blrlqlk Amert. 
ka için takip edilecek en akUll.ne siya. 
set yolu ıc;in henilz hiçbir karar veril. 
meml§tir. Birleşik Amerika tıUkflmeU 
yalnız fU mll!bet nokta llzertnde dur. 
maktadır: Vaziyet aydınlanıncaya 

kadar Franıız glmal A!rlkasına yapı. 
lan iaşe .evkiyatı durdurulacaktır. 

Şimdiye kadar amiral lAahiyi, V!§l. 
Ckıki kabine değişmeleri hakkmda ra· 
porunu verememl3t1r. Ve 2• aaatten 
evvel de veremlyecektir. Blrle§ik A • 
merlka hUkQmetı. Lavalln takip niye. 
tinde olduğu politika hakkında tama. 
mlle malflmattar olduktan aonre IUP
b1ıye mahal bırakmıyacak ~ekilde ken. 
dl durumunu blldlrecektlr. 

Sırbistan da 
Yahudi ve Çingeneler 

için alınan karar 
Cıulape te, 16 (A.A.) - Haber 

nlınclığına göre, Srrbıntanda Ya
hudi!Pre alt bUtUn menkul ve gny
ri rr.cnkul malla, idareleri Yahu
di olmayan ellere tevdi edilıni5 ol· 
M bile derhal bir beyanname ile 
hUkfuncte blldirilccektil'. 

Aynı tedbir Çingeneler için de 
cııridır. 

ve orta hacimde iki ticaret ge
misinde yangm çıkarılmıştır. Re
fakat av tayyarelerj yedi düşman 
tayyaresi dU!iilrmüşlerdir. 

Şimali Afrikada mühim harekat 
yapı lma.mI§lır. 

Sov:;et tebll ı 
~fosko,·a 1G (A.A.) - J"i.>fer: Bir 

Sovyet tebliği eki şöyle demektedir: 
Topçu ve hucum arabalarlle destek. 

lenen Alman lhUyaUarı, Ru11 Ucri lla. 
reketlnl aurdurmak için ~nlngrad 

cephesindeki Alman taarruzu sırasın. 
da muharebe hattına silrUlmU:ılerdir. 

Almanlar yaln1% pUskUrtUlmeklc 
kalmamışl::ı.r, .. Ruıılar yeni bir ilcrl ha. 
rcketl kaydctınl~Icr ve dtl§ınanm mUs. 
tahkem b61go haılno gcUrdlğt diğer 

meskQn bir mahalli de alml§lardır. 

Kalinln oophealnde bir günde yapı· 
lan çarpışmalar esnasında elde edilen 
ganimetler arasmdnkl harp ma zeme. 
sJnden başka 11 Alman topu da alm. 
mıetır. 

D:ğer ta.roltan Çin basını, Çini 
Hin-lista.na bağlıyacak olan yeni 
yo1un yapılması işinde <iOO bin Çin 
lı ~çittin hara:rctle çahşt:ğını bil -
•:i\rmektedir. Söylendiğine göre, 
yolım Çin topraklarındaki krsmı he 
men hemen bitmiş gibidir Bu yol 
Kantjng ve Paa.nda.n ge<;mek üzere 
Şengludn.n Tibete doğru gitmekte 
ve ~ima.ide Ass:ı.ma ulaşmaktadır. 

lrrnvadi cephesinde. bir Şang • 
hay lı:ı.berine göre, öncüleri cenup 
J.asmmda.Jd petrol sahalarını işgal 
etm.!'! bulunan Japon kuvvetleri 
Nazu şe.hrini zanteıtınişterdir. 

Amerikan 
tayyareleri 

lar. 
Bununla. beraber, roman üzerin. 

de konuşul malt isteniree; dilşllnce. 
miıe göre, gençlere, büyük ve gü. 
:ıel eserler, hiç aymna yapmadan, 
korkulmadan okutturulabilir. Yal
ıı.rz kötü san':ı.t eserlerinden çekin· 
::nek lazmıdtr.Gençleri bunlardan ko 
ru.mak için de, anneye, babaya, ho
caya düşen vazife, kötü eeerleri lti. 
~t a.1.Un.da. tutmak veya yakmak de. 
ğil, genglerin zevklerini, başta.n i
tibareıı büyfık ve sağlam eserlerle 
terbiye etmektir. O zaman genç, 
kcndiijğinden; iyiyi, kötüyü seç
mesini bilir, ruhunda bir kriteryUm 
teşekkül ~. Böyle yapılınadığı 
takdirde, bir gencin, gizli veya a. 
çık, F.sa.d Mahmud veya falanı oku. 
ınasma mani o1smusmız • 

'l'llrk romanlan içinde gençlerin 
eline verüe?ilecek, daha doğrusu 
güzel ve 96.ğ!am eser, yoktur deni. 
k-bilir. Acı bir şey ama, ben, 
Türk Edeb!yatmm henüz, gerçek. 

( Baı tarafı 1 inci saufada) ten iııl!Jan yetiştittcek kalitede e· 
Filipinlerde: ~C'l"81 Malt Art. ser yarattığına. kani <\4"ğilim, Tan. 

(Ba, taralı 1 inci sa11fadaJ hur harbiye nazırlığma gönderdiğı z"ma.ttan önceki edOOıi.ye.t!!nu:, bu-
Rommcle kuvvet gönderiyorlarsa l:>ir mesajda Avustralya basmırun, gün.Un gencini ~liyecek hiçbir kıy 
liu arada Bulgarl3.rdan da iııb!a.dc A m e r i k a ordusuna. m e n _ m~t an.etmez. Son yüz senelik 
rotmeleri aJtl3 gelebilir. Fakat a u p ve A v u 8 t r a ı y a d a ~<lebiya.tmırz iac, daha kemaline 
;,ütfın bunlar bir faxaz.!yedir. Ha- hareket ya.pe..ıı bomba u.wakla.rmm yaklqımam.ış, muvaffaıkıyetli ~ 
kiktııtl zaman gösterecektir. Bu 13 ve 15 nisanda FUipinlerdc Ja. r.-,e1C'l'dtn ibo.rettiır. 
ihtimaller h:ıno.ınde kati olarak JiOn gemileri.ne ve dü31D6ll tesirle. KB,l'Okt~ ~tan cscrkr, klA.sit • 
cıöylcııebitecek şey, .Alma.nlann rmt> karşı ~qgnIJ taamızlarda bl!· olmUI!}, yani krymetleri blı'çok ne. 
durup dinlenm len l}llrk ceph'!si. ıunduklnn hakkında.ki hıı.berlcri tc. riUer ve milyon1e.rc& insan tara. 
ne yeni kuvvetler gonderdikled- yit eylcrnlşt.ir, fmdsn tecrübe edilmiş a.bidelcrdir. 
dir. Tuğgeneral Roycsun şahe! ko _ Bizim edebiyatımızda böyle bir e-

Diğcr taraftan Akdeniz çevre - mutsı-ı a.ltmda bulunan 13 Ameri. ser gösterebilir mialntz? Bug\iD 
sindeki ha.zrrlıkhr ds. artmakta. ka bomba uçağı F'Uipin1eıre kadıır .. uttuğ\ımms kıymetlerin çoğu eah
~ıtr. Alına.n den~ n.ltı komutanı. uçmuş ve birçok noktalarda diiş • tc, bir kı3mI da mahdut birkaç in· 
'Un Romaya gelmesi, Musofaıinln Man!l taarruz etmişti:r. Manila yı:- a:ının ferdi zevldndaı ibarettir. 
tlağ alaylarını t~ftiş ctm.esl birer ıanmdıt Nikols hava mt:ydanındaki O halde ne ya.pmalı? ŞuZ\lardan 
scb~l'e atfedi'~Jbilir. Bin iki yilziı hirçok hangarhr ve uçuş yollar; birini tercih elmc-li: İlı$Ul mı is.. 
gı:çon Malta ak.mı şiddetini azalt- t<ıhrip edilmiştir. Lüzon ada.smd:ı tiyorsunuz; yoksa malünuı.t kwn. 
madan niçin devam c-cliyor? Bu Batangaz kıyısı s.çığmda bir düş • kurnası, ~vki bozuk adam mı? So
hıı!!nstaki t::ı.h.minler de l1fı.disele. man yUk gemial ootmlm~tır. Min. 114ıncusunu bcğ~niyo~, rahatı. 
ıin tam aksine çrkabilir. Fakat danaoda Dawo yakrnmda Japon • ı 1:z1 hi<: bomıaym. İyilik ümidi bek. 
bNlln 1'unhr, Şnrlc cephesi uğrun- hr tarafmd3.ll i;gal edilen bir hıı. lemeden; Dıvan şiirlerini, son e.
dıı iln yııpı:labUir. Bugflnkii harpte va alanmmıia bir dUıman bomba 1 d~plcıi gençlere ezberlettirebilirsi. 
mesafe me!humuni.ın mahiyetinı uça~t tahrip edilmiş ve bir ç;>kum ı 117~ 
dilşUnUrsek Şarkta baş1ıyaca.k harp da hasara uğra.trlmışt.Ir. Da.vao kör !ııı;ıın i~Uyors:ın:rz, fedak§.rlık 
ile elbette ki Akdenizin de, Fra.11- f Pzinde iki deniz ta..~ıtma Iıı:ı.bctler yap?R'l.k mccbnriyetindesiniz. Genç. 
ınnın da, Norvedn de ilg!si ola.ca.k. 0ımu.'3 ve bunlardan biri batmak ~eri, humain tlenilcn eserlerle ter
tır. azere bulwunuııtur. Aynı no.'<Uıda biye edeceksiniz. Bunların neler 
Rı~la.rın bUyOk kuv\•etlerlc yar,. •ki elen.iz uçağl düşUrülmil§ ve diğer 

ma hR.reketıerine ~tikleri Al. ikisi hasara uğratılmıştır. D:ıvao • 
man tebliğlerlnde haber veriliyor. da.ki doklar ve depolara is'l.betler 
Ru.oılar, ~rhalde ilkbahara. mühhn olmuştur. Dava.o civarında.ki <lilş _ 
kuvvetler ayrrm13kırdır. Fakat man asker toplııluklan dağıtılnuf. 
planlan nedir? Bu bilinm yor. Bu trr. Cobo yakınında üç denl.2 t.atıtı 
hiic1unlar samhnf midir, yokga bir batın~ ve diğer ikisine isabetler 
ronPkeleme nıi? Si!Ah altındaki kaydedilıırlştJ)'. Cebu ilzerinde Uç 
kuvveti m:ilyonlan bulan Rusya na. dil3mAD uçağı düııfirülmilvtilr. Ce. 
'l!1 bir sürpriz hazır1ryabilir? Bu bu ı:ehir hava alanına taarruz cdi' 
dF< b'l" istiflıanıdrr. miş ve yerde birçok u~aklnr tah • 

Isveçte yakalanan 
casuslar 

\ 

St-Okholın, 16 (A.A.) - Of!: dün 
casusluk suçu ile bura.da tevkif edl. 
len dört yabancmın hepılnln Çek ol • 
dukları İsveç basınında bugün l!şa 

edilmektedir. Bunlardan biri, Vlnde
ınlr Vanek tsveçtekl eski Çckosıovak 
orta elçiliğinin mUşavlriydl. Suçlula. 
rın muhakemelerine 22 ho.ziranda bil§ 
1 ıo.n ııca l..tır. 

Çilnkü Şark cı-phesinin beklediği rip olunm~tur. Ccbu ısehrindeki 
harpte fert motörlU kuvvetin deh- doklara isabet!er ol'l'.>uş ve kayıp -
&eti öııUnde ildnct derecede kal- !ar verdirilmistir, 
maktadır. Va.~ington 16 (A.J - Bahriye General Ohillek'in 

Alman'ar, harbin ~lıyacağr za. Nazırlığı Amerikanın Efinch i- tefti§leri 
manı a.şağ1 yuknn tayin etmişler- simli mayin tarama. r,emic:inin Knhire, 16 (A.A.) _ General 
dir: Bııta.klıkJarm kuruması .. bu da Korregidor önünae bomba ile -ha- Qşinlek'in 9 uncu ve ıo uncu tn
~.khşryor... trrıldığmı haber vermektedir. &iliz orduis.rmm teft1..~lni bitırdiğl 

Kanberra, lG (A.A.) - NC§rcdllcn 
Pa.4'i!ik h • l'- J ref'.men biklirilmcktedir. Hava yo-ı Cep ~ıne ge ıuCe, apon bir tebllğde §Öyle denilmektedir: l' l '"""ı. t t'd ral İro. 

ya, bPkleyip belı:le}ip milttefJk do. Bu sabah fecir vaktinden e\·vcı A. lY e SC1.1-·8 . ~"!of ene .. -
1?1\nmaya darbe vurmak fırta.tr a vustralya hava kuvvetleri Timor adıı- , ~i ~1• ~1t[;{.e!1•. av~ra:ı: • 
rıyor. Şirııdiye kadar ele geçir. sıncla Koepanga taarruz etmlflerdlr. ~1 n ve mı z.ıyare e '11 • 

M.ği fırsatlardan istifade etmesfni Hava bataryalannın §ldd~tll ateşlno ~U'. 

• 
ıran 

bilınlştır. Ynhut bu ta9adUfleri rağmen hava meydanma y(lk.aek inf'L. 
~":!ro~tır. Daliz harbmde mu- ılklı bombalarla Y&l\A'ID bombe.lnrı a. 
kııvemet edflememfştir. Fa.kat A. tıımıştır. Bu taarruz hakkında t>aşka 
met"iıka.n tayyarelerinin teşebbüsU tafıllAt alıı:ıamamııt.a (Baş tara/ı 1 i1ıci sayfada) 
ek almak iç.hı bUyilk gayretler • niş bir Japon ve Alınan casus ae-
!"erfe~rnlye 1:1qıaaıklanm g8rilyo., Londra glrlımelerl bekesı hakkında etratıı ma.ıUnıat 
ruz. Muvaffakıvetıer de kaydedi- vel'mekte idi. Dlfer cihetten Tah-
yorlnr Birmanyada çok çetin ve (Ba~toraıı 1 inci ıaufada) ran hUkllıneti de tı-tkillt ~mı.-
kanır harpler oh•yor. Fakat Ja. İki generalin Avrupada ve bllhuBa da bir çok malfımat vermekte ve 
oonlar her mU~kUlU y~nerck nz da Rusyadakl aakert durumu gClrüolUk. '>m sayede lngılttte sefiri tahki • 
olsa Yer kazantyO'!'lar. Bu cephe- leri ve İngiltere Uo orta ıarkta ve katma müessir eurette devam et. 
de, bUttin hareket 1rravadi llzeri. Rusyada bulunan Polonya kuvvetleri- mek imlr.Anmı bulmakta idi. Tah
;ıP toplanmıştır. nln durumunu lnceledlklerl aanıımak , ran hlikümeti de Amerika sefirf. 

BC'nga.le önlerinde görUlen Jn. tadır. 1 ne de ayni malftmntr vermekte idi. 
pnn d.:mannuısı ne oldu? Seyla.."l .M. Harry Hopktna'dc Türkiye bil. .Japoınya ile münasebetlerin kesil
r..knılnrı tekrar edilmlyecek mi" yUk etçi81 B. Orbay ile göı1l§milşUlr. diğine dair olan ha.berlerin Lon _ 
HPrlıalde Japonya Fillpinlerdc çe. BUyUk Britıınyada kiralama ve ödUnç dmdan değil Tahrandan verilmi;J 
~::: h"rbl ile lmvvetlelini iz'aç eden verme kanunu gereğince yapılan ilet· ()lınasma husus! bıi'ı- mana atfedil
kısrmltı.rı tt-mi"1r>me1~. Binnanya melerle me~gul olan M. HarUman dUn mektedir. Çiln3tü bu hal Tahranm 
rephesi de halletınc-k karormda öğle yemeğini general Sikorskl ile bir arzwru ile ha.re}f.et ettiğlni gös-
dır. ilkte yeml~tir. t&mııcktec1ir .. 

O zaman gençlerde Yeni. diri ve 
insan bir ruhun ftı;lardığun eött. 
ceğiz. BugUnün büyükleri, genç. 
lcri, iyi eandulan eserlerle körle
tiyorlar. Onlarm daha berbat e. 
ae-rleri sevmelerine ni~ 1J8.§mah ! 

Sha.ke&pcare 'le içli dı§lı olan bir 
delikanlı artrit Hamid'e dilıf diye· 
miyecek, Öbür ediplerimizin vay 
b~ •.• 

Edebiyat Faktlltesl son ıDllfııı

clan Bayan Smu'm cevabı: 
- Bence gençler her rom&nı 

okuma.lxdırla.r. Bunda hi!tbir malı. 
z.ı:r gömıüyorum. 
E.~lı ark.uma zevkini almış bir 

ki'llfle için romanın ahlik üzerinde
ki menfi tesirleri eöylenem~ 

Okuma zevkini almıyanlıırn ge
lniee bunlar fena ıunanlan oku. 
mıya başlar başla.mnz sıkılır, atar
lar. 

Bu hususta.. büyüklerinin de kl1. 
çUğe yar:lım etmesi lamndrr. 

Homanla.r.cn ile1>Si iyi değildir. 
Buuu biliyorum. Fakat fena "'-
manl:ı.rdan da iyi neticeler çıka
rılabilir. 

Bizde ronıan <>kuy:mla.r geliı;l 
güzel okuyorlar; bunun 8Cbebi de 
güZel cıserl-er:U rek!AmmI yapma
mamızdır. FDm romam rcltl!m 
v~ prop3.ga.nda için güzel bir va. 
~to.chr. Bizde filini a1aıı. rocnan. 
ia.r çok rağbet görUyor. 

Mesela Rebeka, Şahikanın fihn. 
~l'i ... 

TorcUme romnn bugünlerde en 
çok okuna.ndir; bu yolda Ç€şitli e. 
serlere ihtiyacımız var. 

Dilnyn Muba.rrirlerlnden Terctl
nıeler seri.si bu bokn:ndan iyi blr 
ıvlı:mdır. 

.Maarif Vekilliği de tercüme işi. 
!P. gereken önemi vermiştir. 

Bununla beraber k:lfi değil, daha 
birçok ektiklerimiz var. Yabancı 
memleketler edebiyatını gerektiği 
laı.dar tanmııyoruz. 
Garbı dııı.!ıa yakmdan tanımamız 

için başka başka. cJillerden tereli • 
meye ihtlyacmıız var. 

Tercilme edlle<'ek eserlerde mu
l1arririn biyogrnfisi lle k~k e
serı er bi7'C daha faydalı ohhilir. 

Edf'biyatmm epeyce zamandır 
bir -iurgunhık devresi goçfrlyor. 

Yerll romanlarmuz nedense okun 
TnUYOO'. Bu~Prde bir Halide E.. 
dip çı}tsa ha.~fz olmryacalt. 
Kendini doyuracak yerli eser bu. 
famadığy için olacak hel1kcs tereli· 
~ okuyo!'. 

Fmu!lr bir tercilme eereyanı yeni 
yerli eserler yaralaca.ktn-. Bazıla. 
n ya.lmz bizim olıınlarr okumak, 
djğerJerine ka.ı-§t adeta blr boykot 
y:<tpmn.k tstiyor'iar. Halbuki Mn'ıı.I. 
crerlerinde bir beynelmilellik hü
küm ı!riirer. 

Bir İspanyol ~beseıine yabancı 
kalmak bU:i bir cepheden ekeiık bt. 
rakahiltr. 

Bu meselelerde kuru bir taas • 
ln1J) yerlnf' hayrrhah bir tolerans 
•::ı.Mbi olmnmız llı:mı. San'a.t tc. 
lAlckimizi mahdut ~erc:ıevelel'c 6J.ğ. 
ctrrmak zorunda uta.mayrz. 
Ynhancılan otm~lım ki kendi _ 

mizin onlam göre dununumuıu ta
yin f'deıbflelim. 

izzet Molla'dan ıeçmeler: --·-·····-····· ................ . 
Ey 8Uleymln-t ır.ıeman, biz lkl t'hl.t 

9Wıanlz (•): 
Cl.amlmlz ftl kadar, lasmetlmlıı: 

nftr kadar! 
Bu ce.>amet var iken bizde, S('U 

lndf eyle, 
Yok elhanda yerimiz baae.ı :ıenbQr 

kadar. 

(*) Biri pir VAB.tt. 
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Sui.'<.asd muhakemesi Aç ğa 
çare 

bulund 

• 
·.JQO bin ton 

(Baştarafı 4 ilucüde) 
leyznaıım i t ile bunun hiçbir alAkası 
~0ktu:. o ndnmı Mdece tamdım. Adı 
ıu dalıt ÖğrcnmemloUm. Şimdi de bil. 
ll!JYoruzn. Bana. bu &ızüme kaI'§l: 

- .Mesele böyle olduğu halde §imdi Jeketmin istıklA.I ve hlirriycti Jçhı 
soruyorum. Benl kim, nerede ne za. söylüoyr, halbuki lbUtUn dilnya iB· 
ınan ömerıe tanı§tırmıştır? ömerin çileri blt·lcşb>iz de'l'Il~e maksat 
çok iyi bır dostu olduğunu ııöyleyen m('ydana. çıkıyor. Bu sözler de 
Abdurı·ahman acaba kcndl.alnden bu gcstcriyor, ki Pavlof ne diyecoği. 

• 
gemı 

f 4 Sene OıŞail,lf Jktan SOnra,. ı \ uııtngt-0n. J6 (A.A) - Mttmesafller 

- B1z sizin dahill i§inlze karı§mı. 
~tız, lds lıstedıgtniz devlet §Cklini 

buıde Hrbeat olacaksınız ve böyle 
01lc&ktır, dedi, 

NOMUOF KlMDtR f 

Sorguya devam edildi: 
ile - Berber SQleyman verdiği ifade
~ ''Ronıamkl ban& Nomlkof adında 
C1i l'inı ldarette göreceğimi aöyledi,, 

Yor. Böyle bir adam tanıyor musu· 
tııız? 

l>oıoııyuı mllhendia derhal cevap 
~: 
,;:::_. ~ lı6r ad&Dll kAtıyen tanımı. 
- ~111a. 8We)'m&Dm b&ııa atfen bir 
~. ,.yler a!SyledlflDI hattı\ uydurdu 
~ gazetelerde okuduğ'Um zaman 
la.~Uer ~de kaldım. Fakat bu ya 
~ nereden ve ııe vasıta ile uy 
~'IQgtmq bir UlrUl anlıyamadım. 

~ lf4n h&J11n1 Ukimler heyetine bı. 
ile l'Orum. Bu adamm benim aleyhim 
~ediklu1 .Ozler, tamamen ya • 

• Ve benim tarafımdan SUley. 
' her hangt bir tavııiyede bulun· 
~ 10}undaki iddwlarm hiçbiri~ 
~te Wratuk etmez. 
~!:~rl Yoldaş bunun llzerine 

111' Bu phidln lfadealne ne diyeceği· 
~rdu. BQleyman bu phidin doğru 
tıı Dlcdlğini n kendi Uadesının doğ 
l Olduğunu alSyledl, Abdurrahman tt diyeceği olmadıtuu kaydetti. Söz 
~ Koronot: 
~' SUleymıuı Zdva.rd Romanakl'den 
, r haecıerken Noı:rılkot adlı bir adam 
11; ta,_ koymUftur. Dunu biz '1&nıma. 
tq tı"tllrz. gibi phtt de bilmiyor ve tn. 
"'tluyor. suıcyman bu adamm ıekllni 

ttt eder mJ T dedi. 
() l!lıc.ım: - Bunun muı değlldlr. 
lııt81lle.Ymana aıt bi!'§Cy. Şahide karvt 
ti diYl'Ceğlnm varsa onu söyleyin, 
G eıı.ı. Pavıot, gahlt Romansklıılıı l!a. 
l'l~_lnln aynen kendt.ıılne vmilmcainl 
·-q etu. 

t ~İL KOR.KULUNUN 1FADE81 

1 htuıdan sonra GUneş berberi sahibi 
1ınaıı Korkulu dinlendi. Maznunlar • 
~ Yalnız SUlcymanı t,anıyor. Yemin 
tttt "e bildiklerini oöyle anlattı: 
da - Bu adam, Birlik berber salonun.. 
be !:ll!ışıyordu, Bir gütl bir mUnue
d ·tıc lstnnbula gttmlı ve oradan av. 
.k::~de oradan ona yol vcrmlflerdl. 
.~ kat!alarundan bırı askere git· 
tıru IÇ!.n oc:un yerlnlıı boş ka.lmama· 
ll::ıı lated m ve bu adamı aldım. lktn.. 
tt k&.nun ort&larmda SWeymanm la. 
lt!lbutdan blr arltadllft geldi. Bu ada. 
~ kendi bem§erls! olduğunu ve An

tlıı aya hukuk takUltealne gtrmek L 
ııa IZıO.racaat yapmak tıure 1elc1Jt1Dl 
~CdL Bu adamla sık 81lt bultı1uyor
lt dı. Süleyman bu adanun fakir bir 

1tbc o'dufunu para1J olmadılJ lçin 
~ide yatıramadığını, kendi evinde 
la tt· 7111 yatakta ve beraber yattık 
~-l'tı~ "u yüzden geceleri uykuaunun 
"'Çt 11 bl.Zo flk~yet mahiyetinde 
~iltır<lı, Bu adam ır> gün kRdar SU· 
~lltım mlsaflrl oldu. Blr gUn btz.. 
\~ lZUı aıan.k onu tqyi ettlgtııi 
"'.l'rdl. 

~!akimin eonıau Uzerlne berber ta.. 
il e<52t2erine devam etti; 
~ SU!eymaıı Polonyalı olduğu:Mı 
~ tdiğı Edvard Roman.ski Ue tanı

ISı. na,a bl.r yaba.Dcmm evi.ne pa
~~ tınıf l.çUı gıtUğlnl de biJlyo • 
~· l'Urat lıa adamın kim olduğwıu 

e1lnan btllO .07leıııedl, 1ed1. 
~n .arz ıateyerek: 
'- Bir yabaneı evUıe tıraş tçin git· 

~ğin.ı beyan ettL Şahit lamall, 
bzı ~ bir §Cydm Sllleymanın bab!etti 

1 batırlndığm.ı tekrıır etU. 
~~er maznunlar berber lsmallln 
~ CSUıe bir diyecekleri ol.madığmı 
~·detUrdller. 

~tı sırada Kornnot relaten söz la -
\ı · SUleyman Uo AbdWT&hmanm ifa 
"ıtıerızıe t:ı.mamcn muttali olduktan 
~ ra bl!'§ey eorncağuu, nvell kay. 
tı~tlrdtğlnl aöyllycrek. §im.dl bunun 
,;~ gc~ olduğunu Uade ett!. Kor 
""il? dedi ld: 

'...._ Şimdi anlfY'Ortlll kl Süleyman 
be .\bt!urrahman beni hiçbir mman 
~l'abcr görmeml§lerdir. Ben bunu 
~le anlıyorum. Fakat onlara lUtfen 

defa. aorarcmrz. dedi. 
ltot•NiLOJl'U OMERLE Ktl\l 

TAN'IŞTDU>I ! 
~: 

ı-ı4' ?-ie denıln Süleyman. ömerle Kor 
ı,. <ıru beraber olarak hiç ~ördün mü? 
eya beraber gezdiklerini işittin mi? 

tı 
1
' Qijrznedlm efendim. Fakat 8:or • 

1
1 
':it Ue Abdurrııhmanı ben tan.ıştır. 

hı ıtı. lmnn yemin ederim. Fakat hiç 
Q~ 7.anıan Omerl Komllo!la ne gör-

' ne de görtl§tUklerinl l§lttlm. 
l\~la Abdurrabmanıı döndQ ve ne dl 

!!tini aordu: 
~' llcn de ömerle Korn!lofu bora -
tu~ törrnedim. Fakat beraber görUş -
>& lerını ömerdaı haber aldım •• d1 • 
~vap •erdL 

~nrnııor ikinci bir suııl daha sora. 
nı beyan etti ve dedi kl: 

hususta bir oey anlamış mıclir? ni ş.qtrml§, ll83J;m tür halded'lr. 
Abdurrahman: PayJof miidüdIW hakkında §an-

- Zannediyorum, 1d bir sabah Pav t:ljer, mUfteri d~i. Bunlar uydu
lof Ue Kornilot beraberce ömerin rul:nU§ bu pls romandan başka bir 
evine geliyorlar. Bu takdirde u- şey değildir, dedi. Halbuki mU
merıe Kornilofu P:!.vlofun t.anı..5tır- ekk;Jim.in bu işten ve ytirUdUğU 
mL~ olması inzım gelir. lfornilof yanlış Yr:ldan vaki o!nn istiıkraln 
de\"am etti: hadisenin mametini göstermcğc 

- Abdul'raluruın mUphlJlll bir k!fidir. Bu 1.1.j3nr. p"r<>Vokatör, ffS,n· 
cevap verdi. Za.nnelti~'ime göre di- ttıjrı, müfterı sö,.leıini aynen ken
ve kl)lltıştu. Teltrnr l!IOnıyonım. cfüıfne iad 0 eder~. eledi. 
Beni Omerlc ~tının kbndlr? Pavlof bu sözleri tercUmandan 
Bunu açık b:r §Ckildc biliyorsa d!nledikten scnım gülcre'k yerine 
bl!dirmesi lıi.znndır. oturdu. 

A1>durra.hman; Müddebmumi CC"mi! ."lltay Pav-
- Biz suçlul2r bu ~antln!yaya lof1:ı Iforııilofnn clüııkU c:lsede 

z<ınla. müphemiyetle oturtuluyo. ya.ptrkl:ı.rı ta.'1Jlyc tnh ıılerinin red. 
ruz. Pavl.of vasıt:ı..sile tanışm~ ol· dini, !stanhl!lchlci. !}ahitleri Anka
.nahrı lfı.znn gelir de<li. Kornilof roya cı>lbedileı-eık din1enmelerlne 
bu mcısclenin rnlihim olup olma- ı lnı.r.!\r v~ı'Ün('Sfni i'tcdi. Hii.ldmler 
riığını tnym etme-k ona düşrr.c;:, bu hl~y~ti kl!~ bir ". ·,,n mfımkercden 
i5 hakimler heyetine :ıittir di~·crck sonra rn kar:ın \·t'~.· 
verine oturdu. ı 
.\BDUimAHlUANIN AVUJ\A'fl 

<JEVA P VJ<::Rll'OR 

l\fAllKF~IE~tl .. K \R,\f!I 

Mar-ıunhrdan Pavlofln Konı.ilo
fun kendileline f.eroUmeleri yapıl. 

Bund:uı sonm Pa.vlofun dünkü madığt anbı.:ı!lan zabrt varaka.lan 
eclcı.~e Abdurrahman hakkında örneklerinin Naip Hayrunnisa 
Tiirk değildir, bazı mn.ksatJa.rla Hazer t.ar.ı!mdan tcrei!m:ınlar va. 
Tür.le olıncştur sözü üzerine Alı· Eırtasib tercUmelerinbı ynptmlma. 
üumıhmanm avukatı söz alarak sına, mııznurJarm arzu etUkle:ri 
mliekkiliııin Vekiller Heyeti l.nla- takdirrle ır.üdafaad:ı. vcn1en hn.k
rjlc Türk olduğımu söyle<li ve: j km kendilerine de verilmesine bir 

- Pavlof mUekkiüm haklun<la mahzur görülmedi~'inden i~~edik
bir t.nr:ıft.an njan provoknWr, di- !eli cvra.km tiirkçc surotler:ni al
ğe~ taraftan Alnı!!.n a.jıuıı, casus ol- mnlarmR rnü.sa:ıde edilmesine, fd
'lugı.ınu söylUyor. F'n.knt bunların üi:ı "dilen flilen sübutu halinde a. 
bizini tasrih etmiyor, Pııvlof ıncnı- ğır cf:::.ıyı mi.ist.clzem fiillerden 0 . 

llu kcsfi bir Japon albııyı 18 sene 
çalıızarak elde etml~ 

nerııo, 16 (A.A.) - 17 yıldanberl 
bu meııele ile m~l olan Japon nlba. 
yı Kavqşlma, eon günlerde yüksek 
gıda maddelerini ihUva eden bir kom. 
prime formUIU tcıbtt etmlşUr. tetlbsal 
alanına konulan bu yeni ke§lf. uzun 
znınan aç kalmak V'C beslenmemek 
tehlikesi ile karşılapn Japon para§'llt. 
c;Ulcrt taratmdan Ge.lebcs adaları ~i . 
malinde ve Sumatrada t.ecrllbc edil. 
ınlştlr. 

Albay Kavqlmanm lte~cttlğt bu 
gıda 200 gramlık bir blskUI şeklinde 
bulunmaktn ve tam bir yemek lçio 
IUzuıntu gıda maddelerini lhUva eyle. 
mekted;r. 

hıp bu gıbi suçlardan ma.znunla.rm 
kanunen kaçaca a.ddedilmelerlnc 
binaen mevkufiyet hallcr"nin deva
mına vcı tahliye t.a.ı.eplerinin de rcd 
dine, İsta.nbuldaki ~bitlerle be
~bcr işin mevkuflu olması hasc • 
bile celp mahiyetinde• olmak üzere 
z:orl'S gtirjlmeJeri için müddeiu~ 
mumiUğe müzekkere yıwbn.'lSDl ı 
ve ceza evinde maznunların iste
dikleri klrrLcıelerl,- mil~vere etme
si hu.c;usi cem evi nizamnnmPsi c
sa.s!nrma göre ~-apılncafhndaıı. bu 
hm::usta m3hk"m~e bir karar ilti. 
h'lmıa lüzum olm.-ıdığma ve duruş
manm 2fl n!s:ul ca.rşamba günU sa
bR.h ~.5 a bırakı1ma.sma. karar ve
rildi ... 

Sarıycrde Hiisnü .\\'er ili yor ki: 
Dört sene evvel n nlandığım bir 
kız beni çtlgnıc ı sc\ İ\·ordu. Şimdi 
gönderdiği h!r mektupta ayrıla • 
cağmı yuzıyor. Pulbuki onu c;ılgııı. 
ca seviyorum ve ayrılmnk :istemi
yorum, ne yapa' un:'. 

Clc\"n}): 

Dört uzı•:ı sene nişanlıl::ı.rm bir 
b rleıini ıınlamaları kin kli.fi bir 
zamandır. Evvela l:endinh:.i sevdir. 
meğe muv:ıffak oldu;nnuz gffiç kız 
nnlaşrl:ı.n sonrahm ff'7..de bazı ku. 
ısurl:ır buldu. Yahut. z: severker, 
başka bir1 ile ka:rşDI<-:ımk ona gö
nill bağladı. Bunrlan b'1rkn i.ıir se-
bep olnmaz. · 
Eğer sizde bir kusuı' bulmuşsa 

(•nu tnıihilı etme im:kfır.ı kıılınn

mışt.ır, ı;llnkü kız si7.cien u'Ul:!t 1 "~
mı~ bulunuyor. Başlt:ı ri.:-'n so· 
meğc başladı i"'t>. ~i i.1 • ı ı nd:
hiı>settiğiniz P.i.J~ct'i "'"' ":'lv ı o d·t 
ba..cıkıım 1ci.n du ·u~o- rlenıektir, ki 
önüne gu,;m""k glict~ Bir tek ça
re. onun l·:sknnçlı~'UlJ tahrik et
mek, hund" r"a mu\•aff'ı '~ o'nmaz
sruıız unutrr.ıy:ı çalıljillız. Emin o
lun unutnc:ı.kt.:rnız. 

Bıı vesile ile sunu da söyliyc
Hm. ki sizin en büyük hatanız, u
%Un mUddet n'!'anh kalmnmzdrr. 
r~n nihn ·et. bir sene sonra evlen
me-liydiniz. 

* • • 
l\I<'hmct l'ıldının :ıdh bir okuJ1I· 

<·ıınınL ~·nzı~·or: 

"İki seneı1enh0"1 bir lt7.1 sevi. 
yonım Fakat k,.ndi.rni ona scvdi
rRnl'ri im Buna muvRfff!k nla!71ıı-

nıcellsinin deniz komiayonu 200,000 
ton ha.eminde denlzaltrları ln1a11n& a· 
iL knnun IAyib:ı.smı kabul etmiştir. 

Bu in~aat tlOO milyon dolara mal oln. 
calttır. 

Komlsyoncı verilen l4yih:ı 170 bln 
ton lll§asmı derpiş etmeltte lc!I. Jo'aknt 
komisyon teknisyenleri dinleııdlltten 
sonra bu rakkamı 200 bine çıkarmış. 
tır. 

Amiral DarJaıun . 
yenı unvanı 

vıwı, 16 (A.A.) - 12 nıs n tanhiı .. 
de ne§red!len bir kararnr.mı:-: l"ll§ had· 
dl oımnk.aızuı, :filo cmirnll Dıırlanı tn. 
al vazlf'cde ve filo nmlr:ı.11 ll.nvan \'C 

sa!Ahlyetlerile denlz yillcsek ııı.:bnyl.ı • 
n kadrosunun birinci !usmmda alıkoy 
maktadır. 

-----
maktan korkııyorun. Ne ~ap;ı. 
yım? .. 

0c\'RJ)! 

Sevgi ~Jıklı olnıad:~"ln:ı. gör<:> 
bnndn ısrar ctm--...ıım mnnııru ••ctk· 
tur. Yalım §ti var ki, kızın ıtfzı 
sevmedlği.ni nasıl bir harekeli ve 
t.avn ile anlndmız. Kend fil:ıe, cid
di sevginizi gösterecek bir fl?'.ı;:ıt 
bulursanız, bunu tecrübe ~dersi
niz. Relki krt da sizi tıevivoc fa. 
kat bunu izhar e<lem:yor. "Kail o
larak red cevabı aldığnm takdir
de, ded"ğiıniz gibi bu eevdada.n 
vıızgcçmcl.!sfniz. 

KARI-KOCA 

istanbul 
Mük. adı ve soyadı: 

efterdarllğından : 
l§i 
Kahveci Mevlut Torun 

Mehmet 
Süleyman Şakir oğlu 
Mehmet Ali 
Rifat Boyvada 
Tevfik Baş 
Ahmet İhsan Kutlu 
Şahibe Düren 

., ,, 
Kamil Y a.zgan 
Tevfik Arslan 
Saki Zorlu .. .. 

., ,, 
Hasan Fehmi 
Ahmet Erkal 
Saki Zorlu 
Ha.san Genç Üzer 
Reşat 
lbrabirn Ha.bip 
Nihal Y:ordan oğlu 
Rifa.t Ertunç 
Mustafa 
Reşat Canan 
Hayrettin Tetik 
Yusuf Kurak 
Akif Taperi 
Sadi Binat 
Reşat Cansu .. ,, 
Nuri Çimenli 
Mehmet Uğdum 
Salinı Uçkan 
Latif Erm~ 
Mehmet Güner 
Ali Araz 
Hayriye A.rslaniie 
Münevver Demir 
Osman Bozkurt 
Saim Güle.ser 
Mehmet Güner 
İbrahim Mrhçakan 
Talip Yılmaz 
Salih Bürün 
Yusuf Can 
R.akıp Şevk 
HaliJ Özgenler 
Ali Erkan 
İdris oğ. Sillevman 
Mustafa İntepe 
fsmai1 Memiş oğ, 
Halil Üstündağ 
Adil Kahraman 
Salih Elemek 
Mehmet Helvacı 
Hüseyin Yurddaş 
Roman Fondokovski 

,, 
Kirka .. .. 
Sahibe Düren 

" .. 
" ., 

Fatma 
,, .. '-.,. 

Emil 11ter 
Şem:ıedöin 'OzilncU 

Köftccı 
A.5Çı 
Terzi 
K .... . esıacısı 
Kundura.cı 
K. tamircisi 
Demir im. deposu 

" tı •• 
Terzi 
K. imal~tclSI 
Lastik atölyeısi 

Mahallesi 
H.K. M, 

" ,, u 
u ,, ,, 

K.D.H. 
" " ., 

K. M. P, 
T. Cafer 

T. Minare 
•• .. 

K, Gün.ani 
B.K.B. 

Molla. r.şki 
~~~~-~~--~·-- - ~ . .. .. 

" u 
Ekmek bayi'i 

.. " 
!Aslık im. Ardi. 
Berber 
Terlikçi 
Kömürcü 
Sunla.yit aa.bun ar, 
~i 
Ekıılek bayi'i 
Terlikçi 

" Zrpzrp imalcisi 
Manav 
Büfe Sin~ 
Terlikçi .. 
Manav 
Kahveci 
Aşçı 
Marangoz 
Fotoğrafçı 
Tütüncü 
Kömürcü 
Hamamcı 

Mana• 
Kasap 
Fotoğrafçı 
Nalbant 
Hallaç 
Terzi 
Manav 
Kahveci 
~~ 
K. tamircisi 

" Manav 
Araba tanıircisi 
Pasta, fırın, kura. 
Bakkal 
Manif oturacı 
K. Tamircisi 
Makine ,, 
Demir F. 

,, 
Hamamcı 

,, 
,, 

Demir saç bas. F. 
, .. 
1 
ı tt 

Fınncı 
... 
,, 

.. .. 

Müteahhit 
U.Stik Fab. 

.. 

B. K. B. 
Topçular 
R, Cuma 

Molla~ 
Eyüp 

Uc;tebitler 
H.K,M. 

M. ~ı 
B. K. B. 
R. Cuma 

" .. ,. ,, 
R. Yeni 
G, Suyu 

H. Çavuş 
R. Cuma .. .. 
K. D, H, 
" ,, ,, 

H. K. M. 
MC1lla aşki 

A. S. B. 
., ,. ., 

H.K.M. 
A. M, P. 
H. Çavuş 

T. Minare 
A. S, B. 

K.D.H. 
T, Mina.re 

G. Suyu 
c. Kasım .. 

Eyüp 
R, Cuma 

" ., .. 
Abdülvedut 

R. Yeni 
G, Suy.ı 

H, Mualahıt. 
H. Çavu.5 
B. K. B. 

" ,, ,, 
tsJAm bey 

" ,, " 
T. Minare ,, ,, 

' " ,. 

B. K. B. 
,. " " ,, " ., 

Otakçılar 
Topçular 

Sokağı 

Abdülezel P§. 
Hisar altı 

" u 
Fil yokuşu 

" u 
K. M. P. 
Manya.si zade 
Mürsel paşa .. •• Ayan 
Demir Hisar 
Duriye 

~-~- -· 

Uİ><;fnciler 
Rami kışla 
Mahmudiye 
Duriye 
Ca.mii~rebir 
Oruç sokak 
Hoca Yakup 
Esnaf loncası 
Mahkeme altı 
Mahmudiye 

" Hii9eyi.n ağa 
Hüseyin efendi 
K,Çeşm.e 
Vodina 
Mahmudiye .. 
y e§il tulumba 

" .. 
Hisar altı 
Köşemen 
Yıldrrmı 
Abd.ülerel 
CibaJt fırm 
Hançerlihaream 
Vodina 
Çıkrık 
Yıldırım 
Unkapa.nr 
Vodina 
K. Ç>şne 
Çömlekçiler 
Defterdar C 
Carniik&ıir • 
Ma.hnıudiye 

"" .. 
Şeyh 
Yavedut 
Mazhar bey 
K.Çeşıne 
Sultan Selim 
Ayan 
Keresteci Şakir 

" Eski yeni ,, .. 
,, ., 

Mürsel paşa 

" u ,, .. . 
Köprübaşı 

,, 

Rami krşla 

Kapı No. Kazanç 
4.3 3,93 
~o 7.54: 
'i8 5.84 

5 2 2.9::$ 
5ı2 0.59 

99 2.4S 
230 1,94 

72 36,3G 
72 47.73 
'i7 0,51 
27 27.00 

Buhran 
o.rn 

....._ l.51 
1,17 
O.tiO 
0,12 
0.50 
0.99 
7,26 
9,55 
0.10 

F. Zom Ceza. 

1.36 
1,05 
0.53 
0,11 

0.89 

5.40 4,86 
1:~ 10.48 

~-~~J=5~~ ............ ~.·16--~~ 2,J'J 189 
1.'13---~~ . l.2fi 

30 11,93 
1/2 4,52 

61 5.36 
20 17.28 
20 1.67 
50 0,19 
5 6.98 

14 14.20 
16 7,21 
61 1.88 
ıs s.11 
2 5,77 
2 5.5S 

130,'2 0.49 
178 22.34 

18 0.73 
18 5.~ 

45/1 7.44 
55 8,81 
94 9,05 
24 11,13 
21 9.20 

352 0.37 
12 3.45 
14 15.64 

157 5,55 
2 4,78 

21 9,20 
152 10,98 

22 2,38 
76 13,07 
3 3,33 

3-5 15.37 
43 10.79 

16 1.51 
13 0,61 

25,'l 3.17 
24 1.33 
57 52.22 

15.17 3,21 
84 7,71 
34 6,48 
76 11.25 

4-10 151.89 
4..10 136.89 

19 45.00 
19 34.75 
19 45.(>0 
72 144.00 
72 72.00 
72 3.47 

112 
112 
112 

47 

Kazanç 
12.04 

6,02 
0.20 

2.39 2,15 
0,90 0,81 
1.07 
3.46 3,11 
0.33 
0.44 0,03 
1.40 1.26 
2,84 
1,44 
0.38 
1.15 
1.15 
1,12 
3,10 
4,4i 
0.15 
1.07 
1.49 
1,9i 
1.81 
2,23 
1.84 
0.07 
0,70 
3,13 
1,11 
0,96 
1.84 
2.18 
0.48 
2,61 
0,67 
3.06 
2.16 
0.80 
0.12 
0,63 
0.27 

10,44 
0.64 
1,54 
1,30 
2.25 

30.38 
27.38 
9.00 
6,95 
9.00 

1,85 
2.2J 
2,51 
2.7ts 
2,30 
0.18 

3,91 

1,19 

5.46 
1.19 
6.53 
1.67 
7.69 
2,70 
0,75 
0,31 
0,79 
0,67 

26.11 
1.60 
1.93 
3,24 
2,81 

28.80 72.00 
14.40 36,00 
0,69 1,73 

Buhran Muvaze~ 

0,21 

1.04 
1.04 
1,05 
0,09 

0,13 
·o.96 
1.68 
1,92 
2.01 
2,42 

-· 
1.00 

3.83 
0.85 
3,92 

0.38 
0,16 

0,34 

0,64 

1,65 

244.80 
122.40 

Hava 
3.44 
0.94 

2.07 

Yekzl.n St11esi 
4.72 938 

10,41 " 
8.06 .. 
4.06 " 
0,82 .. 
2,98 ,, 
6,82 .. 

43.56 " 
57.28 ,, 

0,61 " 
37,26 ,, 
14.47 _,, 

9.88 .. 
14.47 •• 
6,23 .. 
6,43 •• 

23,85 " 
2.00 " 
0,26 " 
9,64 939 

17,04 .. 
38.00 ,, 

2,26 .. 
77.96 ., 
7.96 " 
7,75 .. 
0.68 .. 

26,81 •• 
1,01 ,. 
7,38 .. 

12.46 940 
14,71 H 

ı~.38 " 
18J56 " 
13,34 " 
0.62 .. 
4,15 .. 

22.68 .. 
7.66 .. 

. 6,93 " 
11.04 " 
18,56 941 

4.05 •• 
25,54 ,, 
S.52 ,, 

30.04 ,. 
15.65 .. 
2,94 .. 
1,20 " 
4,59 .. 
2.61 .. 

88.77 " 
6,26 .. 

11.18 " 
12.67 ,, 
16.31 .. 

182,27 936 
164,27 937 

54.00 ,. 
41.70 kıst 938 
54,00 " 

489,60 s.o 
244.80 kıst .. 

zam 
4.64 
2.66 
0.77 
0,25 

5.89 .. 
yek<in senesi 

20.12 935 
3,60 " 
6.79 938 
2,73 940 

Eyüp Maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda işi ve ticaretgah adn;si yazılı ~ıslaı: terki tie8ret}e yeni adrçslerini bil<l~nn~miş ve tdl:ıellüğa salAlliyetll bir kiın· 
se göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterıien yıllar.'.1 aıt kazanç, buhran vcrgılermı ve zamlarını havi ihbamameledn 
bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamrştır, 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfıkıa.n tebliğ yerine geçmek üz.ere ilan olunur 

939 m:ı.li yıh vergisine yapmış olduğunuz itirazda komisyona izahat vermek icin davetinizi, defterlerinizin tetkikini "t:alf!p et:n;C'nfz O~ne g-österilen adrest:e aran
mJşsa da bulunamaıir.-;mr::dan jşbu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul (1) sayılı kazanç itiraz tetkik kooıi.syo.nuna defter ve ve.sai.kinizle bir1ikte mtıraccı 

ı.z .i1anen teb1.ü!: olunur., (4612) 
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Okullar arası 
f utbo ! maçları 

Jıık Lisesi Kırmızı küınc 
§ampıyonu oldu 

.. :mm ...................... 'lCiiliZlill ... .. 

'a·ar ~re tumbiirı · etı 

ZiRAA T BANKASI 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para b1rtkt1renlerEı 28.AOO Ura lkram\ye fertyoı, 

ile saba öğle e 
Futbol mevs:nıtıc ~laya.n okuı

?:ı.r ara.s: futbol maçları bu hafla 
ı.•enerbahçc ve Şeref stadyumla 
rında yapılacak karşılaşmalarla so
na erecektir. 

I Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Şimdiye kadar ya.prlan maçların 
~~e ba.kLınw. kırmm kümede 
Iı;lk lisesi 7 galibiyet, 1 berabere 
ve 23 puVlUlla başta gebnektedir. , 
Önümüzdeki cumartesi gilnii kır
mm kfun~ talmnlan a.rasmda icra 
edilecek maçlar bu neticeyi değ:Ş- ı 
t:irıneyeoeğine göre l.şlk lise&inin 
kmnm kUme şampiyonluğu talınk- ı 
kule ctınlştir. Beyaz kilme ~pi
yonunu bu hafta ya.pJ.laca.k maç ta- ı 
yin edecektlır. 

Bu kümede Hs.yriye Mesi 5 ga
ilbiye t, 1 berabere ve 17 puvan
Ja. ba.§ta gelmekte, Haydarp8.1J9. 11- 1 
t'CSi 5 ~. 1 mağlubiyet ve 

1 
16 puvan.la Hayriye lisesini ta.kip 
eb:nektedir. Puvan vaziyetine gö- ı 
r~ Hayriye l:i~ bu maçta bera- ·

1 bere de kalsa Beyaz klime şampi
yonluğunu kazıam:r. Haydarpqa 
talammnı şampiyoriluğunu kazan
ması bu maçı ga.'ibiyetle bitirme
Sin<? bağldıdır. Hayriye ve Hay
darpn.şa takmılarmm bugüne ka
dar seyrettiğimiz oyunlardan ediıı
d:iğim.iz intfbaa. .göre her iki taaa
mm müdafaa haıtb.n bizü.rine denk 
bir durumdadtr. Hlicum hatlarına 
gelinc.e: Hayriye lisesi hilcum h&t
trnm daha evvel ve kale önUnde 
frl'S.!lUardan istifödc etmesini bi
len oyunculardan mürekkep oldu
ğu göze ça.rpe.r. Buna muka.bi l 
Hayd3rpa.şa takmm.m seri ve ener
jik ~ ru;ıklarüc ya.ptığx hll
Ctmılar - Orta muhııcimler iyi çalIŞ
mıı.k şart.ile - her zaman için teh
Hkel! ola.bfür. Netice itibarile ta
lrnnlarm hücum ve müdafaa bakı
mından vaziyetleri ve knı;anma 
~<ınrla.n birllıiri:nP mfi9a.vidir. 

İki değerli kUltür Jm.ynağma men 
sup olan gençlere cumartesi gUnQ ı 
.,spaC'aklsn maçta muvaf!aJdyet -
ler dHcrlz. 

ts. 4. ıou Cuma.rt.esI giinü 
yapılaC3k okullar ara.sı futbol 

mnçlan 
ı~encrbahce stadı: 

LM&at Ban.kumda lrumbaralı H lbbanm tanrru.t DesıLpıarmcıa eıı u 
~ Ura.m bulunanlara eenede f defa çekilecek ıuU"a Ue aşagıdaJD 

Pl8Jıa göre lkr&m1ye dağıtılacaktır. 

• • • • . .. .. . 
MM 
503 
160 
ıoo 

• 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
l,000 • 
6,000 • 

uo 
uc 
19'1 

• 
• 

• '8 •• 

DIKK.Nr : Hesaplarmdak1 paralar bir , .. n, lçlnde 15Q L!rad&n aşağı 
:11lşmtyeıuere Uu&mtye çıktı'1 takdirde o/o 20 rıuıa!lyle verüeceı<Ut 

KeııdeJer: U Mart. ll Haz1ran. ll EylQl. ıı Blrlncl.lrAııuıı ı.arlhl• 

rl.Dde y&pılır 

1 lıtanbul Belediyeıi ilanları J 
Mezarlıklar mlidUrlüğll te§kllltmdaki müstahdemler içln yaptırılacak 

7 adet çuha cUppe, 13 adet elbl.se ma'kasket' ve 5 adet §Oför gômleği a.çık 
ekllltmeye konulmuştur. Mccmuunun tahmin bedeli 1070 Jlra ve ilk temi
natı 80 lira 215 kunl§tur. Şartname Zabrt ve MuamelAt mUdUrlUğü kalemin
de görWeblll.r, İhale 4.li,942 pazartesi gUnU saat 14 de Dalmt Encllmende 
yapıl&caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 942 yılma 
ait Ticaret odası veslkaıarile ihale gUnU muayyen saatte Dalmt Encümende 
bulwımalan. ( 4633} 

latanbul GümTükleri Baımü.Jiirlü.Pün.J.o.,,: 

tlıa.ıe stlnll: 4-/6/9U 
Mıktan 

M. K.. N. Kilo Oram 

1091 

Deferl 
Lira K.r. 

80~ ·00 

Efya cbuıt 

(l~Uen) Kallol Çubuklu 

Yukarıda.ki 9§Ya lMD .sayılı kanun mucibince 4.5,942 de nat 18,80 da 
k&p&lı zart uaulile satılacaktır. Kanunı veslkalarm ibrazı ve teminatm •
Uf günU saat 12 ye kadar yatırumaııı 116.n olunur. Satış Repdiye caddesin
deki Gümrük Satış MUdUrlUğündedlr. Şartnameler anılan GUmrükten para_ 
es verilir. (f629} 

Karar Hülisasıdır 

1 

htwıbW. Asliye 9 uncu llukuk HA

klmllğinden: 

942/82 
Beştkta§ta Şenlik dede Şehlt Msh

met S. 11 No. da muklm Fatma Ak_ 
kaıep tarafından Be;,lktaşta Ortabah. 
çe Hattat Tahsin S, 4 No. da muklm 
İzzet Akkalep aleyhine açılan boşan
ma davasınm yapılmakta olan muha_ 
kemeslnde: M. aleyhe gönderilen da· 
va arzuhallne verllon meşruha.ta na· 
zaran kendlslnin o adresten çıktığ'ını 
ve yeni adresinin meçhul olduğundan 
bahisle bUO. tebliğ geri çevrildiğinden 
dava. ıır.ıulıallne yırml gUn müddetle 
cevap ~rmesine ve mahkeme gUnll 
olarak tayin edilen 8.5.942 cuma saat 
10 da mahkemeye gelmesi VP.ya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde mah.. 1 
kemeye (;lY!ı"'>cn den.m edlleceği da.. 
va arzuhal\ ı:e davetiye makamma 
kaim olmak üzere ilA.n olunur. 

(39533) 

Jautedf' eııu.n oottın yazı •• 
reırtmıerln t>ukulro mab.tU.Zduı 

&llONl!: rAIUF&SJ 

Memleket 

tçUıde <tışmdlı 

~Jtıll ~ Ull &ı 
s ayıJJı ~ 418 
11 aylık 616 ~ıtı • 
1 fll.Wıı 900 1 1100 • 

rvtt .. den BaJkan 81rl1ğl ıçtıı 

~yda otu.ı ınınıt cltlfWUr Posta 
nırııguıe JtrUUYen yerle-~ ayda 
vetmıf oeşer lrun1I zammedilir. 

Abone ııaydm.ı blldinn mektuJ 
•• teıgn.t UcreUDJ abone parası 
aın poeta veya t>&nJta Ue yollama 
ııcretını ır.ıare kendı tızertn• &in 
rttr&dyenlıı ll.e6 po11t.e mt•rktt;S1tcJ• 

v AAJ'ra aooee raum. 
A.dretı delfştırme ucretı 20 Kil 

Q..UI VVK!:Tl.&W 

ne&ret \la.D1anDJıı aaııum . • 
caı tondan tttba~ ua.ıı eayt&Ja 
rmda 40, tç ayt&larda 15() kUrU.f 
:Sördll'lc1> layfada l; lk1Dcl ft 
ılç1lnc1lde ~; oırınct<Se t; O&fJJ.lı 

Ja.ıu &eameoe ıı 11.radu. 

1 Bugünkü radyo 
BQy1llı; p cSeY&mlJ ltUfeu 

r-enkU u&zı nreıııe~ 9.yn ayn ı.ıı 
Usklidar O. Müddei umamillğtnden: 1lrmeler y&pıllr H.esml UA.nJ&rır 

Kücük Tasarruf 
Hessplan 

tu:.Şb>l:l.EK : ı Şubat. t 

ttayn, f "tlw'toa. ı lkıo. 

ı:Jtetrto tarlhlcrlDdc 

fapdll' 

t»U tKhn.JIU ~ ta.t:aU 

ı adet ıOOG L.lraJık • 2000.- Un 
a .. 1()0() • - ısooo.- • 
l • 160 • - 1000-

•• 000. -~ • 
10 • 
4(1 • 

00 .. 
2QO • 

:ıoo • 

~ 

100 
iKi 
2«5 
10 

.. .. 
• 
• 
• 

-~. 
- .ooo.- • 
- lôOO.- • 
- 0000.- • 

- 200Q..- • 1 - Taıkamı L, - İstilclat L., 
2 Pertevnıiyel - Boğaziçı, 
3 - Hayr'ye - Haydarpaşa L., 
Hakem Ş. Tezcan, B. lı1uöz, A. A
ıun, 

~eref tadı: 
1 - Erlcek öğ, - Şişlf terakki 

14,30, 2 - Vefa L. - G. Saray 
L. 1~,40. Hakem A. Adem. 

.Tayin edilen fiyattan fazlaya buğ_ w.ııtım •tm iKi ııuru.ştu.r 

7,80 Program, memleket saat ayan Kandı.Ilı' Rasathanesi Müdürlüg"'ünden 7,33 mUzik Pl. 7,4ô ajaruı 8,00 Senfo- day eatmaJc auretUe lıılilll korunma n..n Mabtyf'tW •Nmı)'uı 

Serbest güre! müıabakalan 
tsta.nboJ Güreş AJıınlıfmdan: 
Tecrtlbesizler ara111nda serbest gU· 

reş mllsabaka.lan 19 NLsan 942 pazar 
günü Gnreo kulUbU Kumkapı §U~
de saat H de yapılacaktır. Tartı saat 
11 den 12 ye kadar devam edecektir. 

Bisiklet müsabakalan 
tst. Btıılklct AJanlığmdan: 
Ser1 blatklet yanolannm UçUncU.U 

19 Nisan 942 pazar gtlnU sabah saat 
D,30 da Topkapı ile BUyUkçelmıece a_ 
rasrnda ve 715 kilometrelik bir mesafe 
dahilinde yap:locaktır. 

(\ 

Eskrim müsabakaları 
EAkriın Ajıuılı~ılıın: 

IH2 Tnrklye Eskrim blrinc.Jlklcrlne 
17,4. Cuma akşamı sa.at 20 de Dağcı_ 
hk kulllbllndc baıılnnıı.cak mUsab:ıkn 
lanı. cumartesi gOnU dovam edllecek 
tir. 

lktlsadi VUrUyll Ml)oernııası 
' 

IS7 oct sayısı çıktı, Bu sayıda: Prof 
Şllkrtl B~b:ı.n'm (Ukrnyna'nın düzene 
konmasıı, Nazmi Topçuoğlunun (İn· 
tihlAk Kooperıı lifleri ı Prof. Namıl< 
Zeki Aral'ın <Biz m Paramız), Prof 
Suphl Nuri ?lerl'nln ı Deniz mahsuller 
Bankası) , Ahmet Cemli Conk'un 
(BrC'zeıya) hakkında ve daha bir çok 

1 
maruf lktısatçılarm muhtelif mevzu_ 
lar etrafınd:ı .,ayanı d kkat mnltale ve 
yazıları vardır. Tavsiye ederiz. 

Bedii danslar 

nik parçalar Pl. 8,1~,30 Evın saati. kanwıuna. muhallt h&reketten maz- &üçtlk uaıtlaı 27.
4

,942 pazarteaı güntı saat 14 de tstnnbulda Cağaloğlunda yükselt 
12,30 Program, aaat ayan 12,83 Şarkı nun KadıköyUnde KOrler 90kağmda mektepler munasebesl ekslltme komisyonu odasında 807 Ura 59 kuruş ke§ll 
ve tUrkUler 12,45 ajana 13,00-13,30 22 No. lu dUkklnda Blllao! otlu 80 ıeı': ~ta :;.. ':,,:!~ ~ : hedelll l{andllJi rasathanesi kaloriler dalreııl tamiri açık eksiltmeye konul· 
Şarkı ve tUrkWer programının deva. i yaşmda Danya'lm üskUdar asliye L ıera.ı 160 ıru.rı.ıştur muştur. Bu ı~ ait evt'ak ms:ıthnnede her gün sn.at 10 dan ~7 ye kadııt 
mı, 18,00 Program, saat ayan 18,03 kıncı ceza mahkemesince icra kılıııan görülebilir, Muvakkat teminat 61 llradrr. lsteklllerin en n.z bir tcahhUtte 
Fuıl heyeti 18,tlS Ziraat takvimi 18, duru§ma.sı sonunda 20 Ura 80 kuru§ SAHiBi : ASIM US 500 liralık bu işe benZer ış yaptığına dal.r idarelerinden almış olduklan ..,e. 
55 Dana mUzlği Pl, 19,30 Saat ayan ağır para ceza.sile mahl«ımlyettııe ka Ba~ıldığı yer: VAKl1 \fATRAAS: sikalara istinaden 1.sta.nbul vUAyetine mUracııatıa eksiltme tarihinden tatll 
ı:e ajana l9,t5 Klblk TUrk mUzJği rar verllmlf ve bu k&rar katııeotirll Umumt Neşriyatı ıdar• eden günleri hariç üç gün evvel alınJDl§ ehliyet ve 1941 yılma ait Ticaret adası 
20,15 Radyo gazeteai 20,t!5 Şarkı ve ml§Ur. (39631) R~{fk Ahmet 4ieı•m(1il veslkalarıle gelmeleri, tllrk.üler 21,00 Konll§ma (İktla&t sa_ ______________ _:_ _________ :_ ____ _:_ ___________________________ _ 
atı) 21,15 temsiı 22,00 Radyo aa.lon 
orkeatrası 22,30 Memleket saa.t ayarı 
ve ajans haberleri 22,4.5 - 22,60 ya· 
nnk1 program ve kap&nlf, 

lSTA.NBUL BOlısA~IN 
16 f 9U FJyatlan 

f 
-.ç.ı.lqı ft IUIJl&Gl~ 

1 Sterlin 5.22 
Nevyork 
Cenevre 
Madrid 
Stokholm 

ıoo Dolar 
100 lsvtçre Fr. 
100 Pozeta 
100 laveç Kr, 
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% 7 941 Demlryolu II 

U O b l O H 

H,. FIZ CEMAL 
'LOKMAN HEKiM,, 
ıt \lllUVI!. M ll'l'EBAStUSt 

rnvanyolo t04 
Muayent> saıttıerı :!.~.ff ı eı 
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BEl:'O(iLU HALI{ SINEl\IASI 

ı - Lorel - Bardl İA\iÇrede. 
2 - Ateş Ordusu 20 kısmı birden 
8 - u~ Arkada&lar 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 11-4 942 v ziyeti 
AKTtF 

Altın: Satı klJogram 7U06,2JJS 
Bankllot 
UtaltJık 

Oalllldeld Muhablrlerı 

l'ürk Uruı 

Hariçteki MabAblrler: 

• • 
• 

• • 

AJtm : san Kllognm 2%.785.415 
A.ltuıa tah'Vill )tabU ncrbeat Döv. 
Oığl'r dövtZleT ve Borçlu kJllriDg 
oakJyeıen • • 

ttu1nf' raııvtllert . 

DenıJ:ıte eı.lllen evrakJ rıakd've 

1<arşılıfı • • 
Kanunun &-ll ıncı madueıenn• 

tevfikan Hazıne t.aralmdıu. vak 
tedlyat • • 

8en.Nlat Uttzdaıu: 

rıcarl aenetJer • • 

F -

!:!iham ve fahrtl!\t CllLdanı: 

Deruhte edilen evrakı nak. 
dlyenlıı karşllığt esham Ye 

tabviltt (ltibaı1 kıymetJe) 

Serbest e8lıllm ve t&bvu&t 

AY1Ulslar: 

Altm 98 döviz llzerlne avana 
l'ab vllA.t tızertne a van.1 

. • I 
• • 

ura 

10U2U46,M 
6.811.MS,-

%63.686,6D 108.%97.1176,53 

191 ı3S~'! lD1,28S,62 

82.049.589,91 

-.--

66.&n~suo 98.996.829,21 

158, 718.56S,-

22.451,653,- 1116.293 910,-

s.17.768 6",12 Sl7,1:>8.tlS6,12 

,-

.. 
4U9'U61,9S 
10.426.l'.i65,71 55.618.821,61 

8.121,2% 
~ '7.808. 722,-

ı.212.000,-

P A S i F __ ı.ı_ra _ _. 

~ennaye: 

lhtl~·at Akçe.!; 

Adi ve revkaUl.df 
Husuaı 

\ u.000.000.-

• • 
• • 

J'edavtl.ldt'kl Banknotlıır: 

iJ ·ruble edihm evrakı oaKdlye 
Kanunun ıı,cı maddelerine 
tevfikan Hazinı tarafından vaki 
tedlyaı 

Ol?ruhte l!dUen evrakı nakdiye 
:>aktyesı 

Karşıllğı tamllmen a.Jtın olarak 
ıAveten tedavWe vazedllen 
ıteeslrnnt mukabili UAveten te<Sa. 

vUlc vazedilen • • 
'Hazlneyt ;YBptlaı. altın kar~ılıkll 

avans mukabili 3902 No ıı kanun 
mucibine uaveteıı 
zedUen 

~lEVIHlAT: 

l'Urk Llraııı 

tcdavuıe 

A.ltın· Satı KU<>graın 

ya-

• • 

I ' • 
871.422 

.$850 No. ıu l\rınuna göre baz.lnl!ye 
Dtllan uvao. muıw.bW CCvdJ ola.. 

'J.8tt 019,1 
6.0011.000.-

168. 7'8.668,-

22.IM.65S,-

186.293.91 o.-

35.1500.000, 

288.500. 000,-

115.000,000,-

81.463.935,5 
] .234.J 64,0: -------

nı.uı ltT.ular: 
'San Kilogram 6:;,Gu.930 ____ ,_s._1_2,ı_._16_1_.o_ 

DOV1z Taahh!ldatı: 
.... 

• • -.-

ıs.m.019,Jli 

li'75,29s.uıo.-

'78.UU67,00 

Kongıre 
Enılniiırıll Il:ıll<e\·lnılen: Çocuk Eslrgcm" Jiurumu htıınbul 

Haz!Aeye ıusa vadell avana • • 
Hazlntye 3~50 No. ıu kanuna göre 
açılan altın karıılıklı avan.e , • 167 .aoo.ooo,- 1'76.52S,8t8,22 

Altrnn tatıvıll ka~tı dövizler 
Diğer dl:lvlz.lcr ve amC<Lkıı 

nng bakiyeleri 28.080.604.9: !3.oso.604,DB 
HS.841.'81,45 

Bayan Meral ve talebeleri taratın_ l'lferkl"Z.lndcn: 
dan 25 4,1912 Cumartesi nktamı saat 1 Ç. E. K. lstanbul vil!yet merkezi 
21 dl' ı-:,·ımız SAionunda Bedit Dnnslar I kongıresl 9 Mayıs 1942 Perşembe gü_ 

aıı:z:aiq,. ~- :ıo toplanacatmdı\n kazalar taratm-
T>Uf'ttrlertn Ptırodan almma.ı ri- t dan seçilen murnhhaslann ayni &1lnde 

"' oıunırr. tevttıeri rica olunur. 

Hlıı~arlar • • 
~1ubtf'llt .. • 

f.500.000,-
ll.6~G.ti97 81 

Yekb c 

939.860,Sii3.U.'i 

1 Temmuz 1938 tarilı.lııdea tU~: 

. . 
&luhteW ı ,..,,..,.... • 

" 
. ~ 

039.SGO.SOS:; 

İAltonto bnddl 3 4 Altın lb:erlne nvan 


