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ayısı f 18 Temmuz 1942 

CUMARTESi 
YIL: 25 ~ SAYI: 8772 

<urm 
idare en: A.nkan O. Va&n tur ·u 

lelefon: lds~ (US7C}). Ynı (21US) 

lt'lı?: lstanbnl Vakrt-PMta Jnınım:4• _J 

Ticaret Vekilinin 
müstahsillere hıtabı: 

Japonya -Sovyetler 1 Yurtda' ! Devlet.in_ h~
harbi nastl mayesının kadrını bıl 
başhyabilir ? 

).uao• SADRI ERTEM 
Japonyanm lSibirynda Sovyetle

l'e taarruz etmek üı-ere olduğu 

halckmda rh·ayolle.r yen"deıı can
lanlWlya. başladı. Bu babeder hem 
lnih\er, hem d~ müttcfiı'li. kaynak
lardan bildirilmektedir. 

Hububat tnahsulünü doğru göster 
ve doğru tahmin ettir 

Ankara, 17 (A.A) - Ticaret Ve. ı bazı şebl.rleıimiz lçln, bUyUk ordusu 
kili Behçet Uz bU akşam radyoda a. ~çin, yeni mahsulden lUzumu ka.dar 
şa.ğtdaki konuşmayı ya.pmıı.;tır: t.tok yapacalttır. İşte bu stok içindir 

••- Sayın vatandaşlarım, 1d, hUkfimet çiftçinin ilk mil§terisl 
Hububat meselemiz hakkında yeni ()lmaktadır. Ve bu ma~atla da 1di

hükümetimi.Zln aldığı kararlan ev. lAne bir prensiple 
velkl gün ve dUn öğrendiniz. Yalnız Küçük çiftçilerden malının yalnız 
buğday ha.kkmda değil, diğer işleri- yüzde yirmi beşi.Dl, 
miz hakkmda. da haberler beklersi. Orta. çiftçilerden malmm yalnIZ 
Diz. Gündellk ekmeğe dokunan hubu. yUzde otuz beşini, 
bat meselesi en başta gelen !§imiz ol BilyUk çiftçilerden de malmm yaı. 
makla. beraber, diğer sahalarda. da. nı.z ytizde ellislnt, 
birçok m'!ııeleıerlmtz bulunduğu şUp. iyi bir fi~•atla siz.terden Uıtemektedir. 
besizdir Yeni sene mahsulünden, §imdiye Doğu cephesinde bir çarpr,m:ı.yı 

;s!am dini resim ve heykeli1 
niçin menetmiş-ti 

yazıst 2 ncı sayfada 
'--~~~~~~~--~---' 

~ 

müteakip muharebe meydanmrn ba.ll., 

,------.a 
Mpilti Set 

) Harp Okulu vüzm 
! bayramını 
i şeref tend;rdiler 
1 Şef okulun spor öğretme 
J lerine iltifatta bulundu 

Ankara, 17 (A.A.) -Hup o 
kulu yüzme bayramı bugün ~ 
radeniz havuzunda. }'apilmı§tul 
Törene Milli Şef 1nönil ile ba.ya1 
İnönü şeref ven:nişlerdir, 
kil Şükrü Sa.racoğlu ile Mil 
müdafaa vekili Ali Riza Art 
kal, gümrük ve inhisarlar veki 
Raif Karadeniz, genel Ktıırmııtı 
asbaşkam Asını Gündnz, 

,müdafaa ve genel kurmay" 
gelenleri ve başka bir çok 
kin da.vetliler törendeharttr' 
lunmuşlardır. 

Törene istik1Al marşı ile 
lanmış, bunu bir gec.;it resmi 

Japonyanın Rusya hududu üıe• 
rinde fazla. ıısk.er tahşit ettiği, ce. 
nup pa!liflğinde rözp:iırlarıu hü
kiinı sürdüğü menimde Rusyaya 
kal'§l taarı-ıız edeceğı, hatta bu 
'taarruzun ağustos iptidasında baıı
lıyacağı ileri ~ürülmektedil'. Ja. 
Ponyanm Sovyet Rusyaya karşı Y&

dyetini tayin ede!'ll henüz l\!a.tsu. 
okanrn Mosko,·a.da hnzalamış oldu. 
in tarafsızhk mun.hed<>Sidl.r. Bu 
nıuah.edenin merlyetini wnıin 
~en ciddi sebepler vanlır. Bu se · 
bepler ideolojilerden, hatta. ttti
fak moahedelerinden claht\ üstiin 
bir kıymet olduğu içln henüz a
n~-ta durmaktadır. Japonyanm 
kleoloji ayrıbğına, Sı)\.'yet Rusya 
De başka, ba;ka kamplarda yer al
nır, olmalarına rağmen aralann. 
daki mü:wı.sebeti devam ettiren 
inılller m:ı.lômdur. Bunlarm başın. 
da askeri s~bcp!er gelmektedir. 
Sovyetlerin uzak ~arkta.ki ba-ça. 
kuvvetleri !trateji balamından Ja
ponya. için çok tehlikelidir. Sov• 
Yet tayyareleri Ud saat içinde bü
tün Japon ııdalıın üzerinde mües
sir ate§ a.çabi;,liğl halde Japon 
tayyareleri Ru"ya üzeıimle mli
cssir olmak h;in bu mfüıait \·ad. 
Yet.e malik değ1111ir. 

Ben §lmdilik, yalnız hububat mev. kadar verdiğiniz hububat bedellert de 
zuu Uzerlnde kalacağım, aynell bu fiyat Uzerinden verilecek.. Mittellklere göre: Alman hususi tebliği 

• kip etmiştir. Bundan 90llr& 
rasıyle müzikli yüzme har 
leri, .serbest, kurbalama., 
üstü müsabakaları, su al 
yüzme, Türk bayrak ya.n§l, 
lamalar, Harp okulu bay.rak 
rışı, elbiseli a.f:la.ma ve 1JU 

Hava üsttinltiğünün coğndya 

~lan ile iıntiıacmdan doğan bu 
\azlyet ~diye kadar Japonyayı 
Rusyaya karşı tarafsız kalmaya 
icbal' etmlştir. 
Japonyayı tarafsızlığa icbar e

den bu !lebep henüz ortadan kalk. 
turt1 değildlr. Vi.kı.a. J3.ponya. bir 
t.arafta.n Alöit adaiannd:ı., bir ta
raftan orta. Pa.sUlkte, Çinde hava. 
taanuza.lrma "8.r,Jı tedafüi ted
birler alımşt:.Jr. Fakat Rusyadan ~e 
lcbUecek tehlike henüz me,•cut
t.ur. 

Bu ha.rbtn ba.,Iadığı gündenberl 
takip ~n Japon polltika<jmın 
karakteri tehlikeli o1abilecek ha. 
reketlerden uzaklaşmak, en kir· 
lı, en tehlikesiz sahalaTda.n taar
ruz etmektir: Jnponyanrn uzak 
t<arkta ta.kip ettiğj bu slyMet uşa
ğı ynkan İtalyanın A n·upada ta
kip ettiği polltik:ıya benzemekte
dir. İtalya harbe Frans,..nm mağ
tClbiyetinden sonra n harbin sii
ratle biteceği ka.D:ıatlle grimişti. 
t;:Gk ihüya.tlı bir devre geçirdikten 
sonra ba.rp saha.sına dahil oldu. 
Japonya da. h.a.rbe uzun bir fasıls
dan sonra girdi. Hatt& bu Jıarp 
Yalını İngiltere ve Amerika.ya kar
!Şı oldu. Harbe girerken de Ja~on
n. Ruı;ytyı ta.raf!u: bırakmaya 
nuıvaffak oldu. Bugün onu bu 'a.
°liyetten çı\uu-acak, Rusyaya karşı 
l!lubarip olmaya sevkedecek ~bep 
be ola.billrf 

önee bu noktanın izah edilmesi 
liznn ~lir. Bize göre Japonyıının 
~o"-yet R11syaya. taarruz etmesi 
~in iki yenJ vazfyletln mevcudiye
ti ta8avvur edilebilir. 

Bo vaziyetler biri Sovyet Ro!llya. 
1ltn Alman teca\ llzU önünde biitün 
lnıvvetlerlnl t-Opladığr bahle tutu• 
namama.<ıı biiyük bir yenilgiye uğ. 
rıunası ve ş3rktaki tayyare kuv
\'et.lel'lnin de garp cepheıoinde 
"'1rfedilmJş olması lktiıa eder. Bu 
"Oretıe bir Japon taarruzu bekle· 
itebilir. Netekim Japonya.nın ağus. 
tos başlarmda taarruz edeceğini 
hildil'en haberlerde hona benzer 
hir han ~ilmektedir. Nldn Ja
lli>nyanm taarruz etme!li için ağus. 
t?s ayı ;ibi bir tarih seÇilmckt~
dır~ Nedf'n daha cwel ,.e daha 
' 0nl'll blr tarih hesaba ' katrlma
n1aktadır? 

ller halde tm haber ~Jmanyn
~un ~ovyet Rusyada eld(> edeceği 

1 
ahmm edilen zaferlere bağlı bo. 
llnnJakt:ıdrr. 

(De-::apıı Sa. 2, Bü, 6 da). 

Alınan kararlar, ııu Uç mUbim le • tir. 
mele dayanır: Muhterem vata.nda.§larzm, 
ı - Hububat fiyatları, Verdlğim fU izahat gösteriyor ki, 
2 - Hububat atrm ııatımn hüküm.et, hububat işinde çiftçi.sinin 
Üçi.lnclliıU de: Be.'Jlenme emniyet hakkını ta.mamiyle korumuş ve bun. 

stokunu teşkil edecek hububatı hep dan sonrası için de de.ha çok ekilme. 
ba.raber ve pek çabuk hUkQmet an- siııi teşyjk etmiştir. 
barlarma taşımaktır. 
İzah edeyim: 
Hububat flyaU&n • mevcut hubu. 

bat fiya.tıarı:ıu bugünUn ııa.rUarma, 

vaziyetlerine uygun görmedik. Bun . 
lan lUzumlu ve haklı gördi.l~UmUz 

Bundan aonra aziz çf!tçiıniu dU • 
§en ağır milli vazl!eyl bilmem hatrr. 
latm&k icab eder mi? 

Almanlar Stalingrad 
geniş ir demiryolu 

· kuşatma kesildi 
. har ek eti Rijev'deb:~;!er 40 bini 

de soyunma.,· yağlı direk, 
boğuşmalar, kurtarmalu ve 
şıma yüzmesi, seferl teclma 
yüzüş gösterile:rt ve su topu 
çı yapılmıştır. Bayrama 
okulu marşı ile nihayet 
ıniştir. 

Milli Şef İsmet İnönü tör 
den aynlırken okul kom 
kurmay albay Musta.fa. Erem 
spor baş öğretmeni Hü 

bJr ölc;U dahilinde aı·ttırdık. 
HUkfunet aizden hububatmız.ın an.. 

eak blr kıBm.J!U alıyor ve artanını da 
tamamen elze bırakıyor. Size bıra. 
kılan kuınn için bir fiyat tayin etme. 
dlk. Bunu eerbestçe tanzim ısıı.tışı 

yaptığımuı ywle~ıı ba~ka. yerlerde 
aatabillralniz. 

HUkdmet, ekmeğini temin ettiği 

Dahiliye Vekili) 
şehrimizde 
Vekil dün Jandarma ve 

Polis okullarını ziyaret etti 
Dahiliye Vekili Dr. Fikri TU 

zer dün sabah Ankaradan şehri· 
mize gelmiştir. Vekil Valiyi zi·" 
ya.ret etmiş ve bilahıre Valile 
birlikte Jandarma okulunu gez· 
m.iştir. Okul direktörü Vekile 
müessesenin çalışması ve ihti
yaçları etrafında izahat vermiş· 
tir. 

Öğleden sonra da, Polis oku· 
lunu ve Jandarma depolarını 
teftiş etmiştir. · 

Vekil şehrimizde bir kaç gün 
kalarak tetkiklerine devam ed~ 
cektir. 

Fırınların 
kontrolu 

lstanbula 85 memur daha 
veriliyor 

Auk.Ms, 1'7 (Radyo gazetesi) -
Ankara lsta.nbul İzmir gtbi bU~iik 
şehirle;de ekmek karnelerinin sa.. 
ymu ve frrmlann kontrolü işinin 
mevcut kadro ile arzu edildiği de
recede ya.pılamtya.cağı c!Uşünüle -
rek lstan.bul bölge iaşe teşkilatı. 
na 85, Ankaraya 20 ve !zmire 40 
memur HA.ve ed~n bir karar a.lnı
m1~tır. 

. Güzel Sanatlar 
Akademisin in 

yıl dönümü 
Bugün bu münasebetle 

akademide tören yapılacak 
Güzel Sana.tlar Akademisinin 60 

mcı yıldönUmU bugün okulun Fın· 
dıkltdald binasında büyük törenle 
kutlanaca'fttir. ToplantryI akademi 
ciirektörll açacak ve bilfiltrre pro
fesör v.c talebeler okulun tarihi ve 
memlekete yaptığı işleri belirten 
konf ermı!la.r ~creceklcrdir. ' 

Çiftçi yurddaş, devletin bu yeDi hf. 
ma.yes!nln kudretini bil, eldeki me.h. 
aulü.nil doa-ru göster, doğru tahmin 
ve tesbit ettir. 

Devlet borcıunu vaktinde devlet an.. 
barına. ulaştır. Vereceğln mab.sulle 
mUsta.b.sil olma.yan kardeşlerinin yi. 

yeceğint sa.ğıaya.cak ve her~yden fuı. 
tUıı kudretim.iz olr..ıı ordumuz bas • 
lenecektir. Borcunu tamam öJ.edlk... 

(Devamı J ncü saufada) 

Yagosıavyada 

J~ilahtı 

mukavemet 
42 köy topla tahrip edildi 

250 kişi 
kurşuna dizildi 

Londra, 17 (A.A.) - Londraw 
daki Yugoslav hükumetine gelen 
mal'Cımata göre, Yugoslavyada 
müstevliye karşı mukavemet de· 
vanı etmekte ve İtalvanlar Slo· 
venyada üı; köylü için bir asker 
bulundurmak zorunda kalmakta 
dırlar. 250.000 köylüyü ihtiva 
eden toprak~aı- şimdi 75.000 a.-,
ker ve 5.000 milisle muhafaza 
edilmektedir. 42 köy daha tah· 
rip edilmiştir. 1youolyan3. şehri 
dikenli telle çevrilmJBti:r. Biittin 
kayak fotinleri ve derilere el 
konmuştur. 5 temmuza kadar 
ahaliden 250 kişi kurşuna dizil· 
miştir. 

• 

yapıyorlar 

Kızıl yıldlz 
gazetesine göre 

Almanlar 
simal kesi-, 
minde ilerli-
yemiyortar 

Bu va:ıiyet Almanları ikinci 
bir kıt harbine zorlayabilir 

Moskovs.. 17 (A.A.) - Kızıl 
yıM.ız gazet~sine bugiln ôf.eccn 
sonra gelen bir telgrafa göre Al
man kıt:ıhn :Millerovonun cc.n1ıp 
dcğusunda yeni bir ;ıeri h9.reket 
yapm•ştır. Almanlar Sovyet kıta
krrnt çe\irmek için az3Jllt gııyret 
E&.rfet.ınişler'>e ~e muvaffak ola -
ınamrşlarorr. RW!lar muntazam 
.surette geri Çekiliyorlar. 

Kuşıı.tma. hareketi 
Londra, 17 (A.A.) - Son ha

berlere göre Voronej'in şimalinde 
ve cenubıın1a ha.rekatta bulunan 
Alman kıta.lan tarafmdan evvel
lrilercl.en daha gen.iş öl<.;ücle bir ku
şatma hareketine ten,ebbils edıl -
n:ıiştit. Şimalde bulunRll ve cenup. 
taki kuvvethrd$1 daha. fazla olan 
.Alınan kuvv~tlcıi bu kuşatm:ı ha
reketine muvaffak olamadrktan 

(Deva.mı Sa. f . 8iı. -~ rie) 

- • 
Memleket Çocuğu 

• 
.Yazan: Zeki Mes'ut ALSAN 

lııtlbdftd devrfnl kitapta okuJo gl.bl değil, içinde yll'j8omış gibi can • 

landıra.cak blr eııer ... 

• Eııkt 'Ve yeniyi en canlı vakalat'la. anlatan blr roman.. 

• Ege'de TOrk. Rom, Yahudi ve diğer onımrla.nn y&nyana. y&!Ja.nta8L 

nı btttttn çıplakhğr nt> anllltan ilk eser .•. 

• 1Um, aP.nat ve hürriyet a,ıa ~r'r Ve tııtfbdad devrinde ba hU811~ 

takt mticadelele!' .• 

• Eski b!r tdeml yıkmak ft yent bir Alem karm~k tııteyenlerin 

romanı .. 

Pek Yakınc!a VAKiT SÜTUNLARINDA 

Voroşilovgrat 

iŞGAL 
Dil i 

Şehir alevler içinde 
yanı vor 

Bertin, 17 (A.A.) - O!i :-.Aı: 
nıan ordulan başku.mandanlığınrn 
hususi tebliği: 

Kuvvetlc!rınıiz Voroşilovgrad'ı iş 
gal etmişlerdir. 

Vişi, 1'7 (ı\..A.) - Berlinden 
bildirlijyor: 

Bir çok günler süren çetin sa,. 
v~lardan sonra Alman piyadesi 
buglin, Dvneç hs.vzasmm en (). 
nemli sınai ma.rkczlerl.nde biti o. 
la VoroşilovgradT hücumla zar>tet.
miştir. 

l'işi, 17 (.\..A.) - Şimdi haber 
al:ndığma göre, Alman kuvvetleri 
tarafından işga Jedilen Voro.~ilov. 
gr:ıd şehrinin bir ~k mahal!elEri 
alevler içinde yanmaktadır. 

Almnn tebliği 
Berlın, 17 (A.A.) - Alman ordu. 

ıarı başkuma.nda.nhğııım tebliği: 

Rus cephesinin cenup keslmtnde 
motörlll teşkillcrimlz düşmanı Done. 
çin doğusunda. a.şa.ğr Don istikametin 
de ta.kip etmektedir. Doneç çevresi. 
nin StaUngrada giren demlryolu ke. 
ı!!llmiştir. Düşmanın gerilerinde ve 
cenahlannda. derin bir surette ilerle. 
ıniş olan motörlU teşkillerlmlzle cep. 
heden ilerliyen piyade teşklllerlmlz 

arasmda birçok dll§man tümenleri bu 
lunmaktadır. Bunlar kanşık ve dağı.. 
nrk halde doğuya doğru kendilerine 
yol açma~ çaıışıyorlar. BUtlln bu 
teşebbüsler, şimdiye kadar dil§man 
için pek kanlı kayıplarla akim kaL 

mıştır. (Devamı Sa. 2, Sil. 4 de) 

tin Gürele, spor öğretmeni 
den üst teğmen Sabahattin 
ra.sa., üst teğmen Nedim A 
oğluna., üst teğmen Hüsntı 
n~re ve tlst teğmen Hayrj, 
na, ellerini sıkmak ısuretiyle 
tifatta. bulumntı§lardır. 

Mısır cepbeılnde 

Rom mel 
hDcuma 

geçti 

Şiddetli bir lan 
muharebesi oluyo 

Netice henüz kat'i oluak 
belli değil 

Londra, 1'7 (A.A.) -
ajansı bildiriyor: Romel kuvve 
ri çarşamba. günü a&t 16 da b 
rekete geçerek 8 inci ordunun 
JAJ.emeyn.in cen.ııbundıa.ki yeni me 
zilerine gen:iş BlçUde iltinci bi 
mukabil hU.cum.da bul'llnmuşlar 
Bu hücuma tank., topçu ~ piya.d 
birlikleri ~t.irak et.mittir. lr.gir 
Zirhlı birlikl"!rltıi ilik hatları mtl 
dafaa. eden mUttefk hava kuvve 
leri d-cstcklcmiştir. Muharebeni 
netice9i hen.üz belli değildir. Fa 
kat mihver kıta.Ianrun bu bölge 
deki tepenin bir noktasında Çı) 
iıal' bir hasada tutunmaya mımı.f 
fak olduğu öğrenilm.i§tir. 

( Devamr Sa. !, Sri. 5 da 

Mahrukat Ofisinin 
sermayesi 2,5 mil
yon liraya çıkarıldı 

40 depoyu odun ve kömürle doldurmu 
olan of is yakında satışlara başhyor 
Ankara, 17 (Rad~ o gnzetesi)- ı edilen 500 bn lara aenMyeni 

!stanbulun yakacak ihtiyacını tc. yetmircceği düşünülettlt eemmy 
nıi.n etme.it üzere kurulmuş ol.ın 2,5 mi!:yon liraya. çılmnlm1ştır. 
mahrukat ofisi fanUyete başlamış ı (Olisin faaliyetine cla.tr dile 

•11::::::::::::::::::::::::::1• ve muhtelif kaynaklardan malıru- malüma.t 3 ilncü ısay!amızdodrr.) 
kat tedariı..~ et.nıişLir. Ofise tahsis -
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Sanayi mektebin n 60 mcı yıh mUnaseballle A11D&Dlar 15 gemi Baltık ıahilindeki Alman Hind kon11Tai rei•i diyor ki: J 

ı.atırmıııar L b umkam ..., Kongre ingilizlerir 
1

1 
Altı ayda 
395 gemi 

- 2-Ji - 5-22 - -

iSLAM DiNi RESiM VE Berlln. 11 (A..A.) - Alman bq. o e agır 
komutandıtı taraımc1an nqredileıı Hı·ndı'slandan çekı"' buau.ı tebltt. Alman d•lll&alW•n. bir hücuma ,. 
nm Af1'1k&mn dotu kıyılan a.çıtmda • • • ı • 1, 1 

kuvveUe hlmaye edllmlJ blr lngillz ug""' radı mesını ıs ıyece9' 
deniz tcatnutne taarruz ederek top. HEYKELi NiÇiN MENETMIŞTi 

Amerikan deniz ticaret 
ıaycpları ha yeWna hl 

BDeDM A}:."es. n, <A.A.) 
Bahriye nesarat!DJn bildirı:ti 
glSre, bir d~nlzaltt Atlantik aahilııı 
lerine 300 mı messf~<b crta 
najda bir No~ gemielnl torpil 
lE:ycrek batırmı!;tır. Gemidekiler.
elen sağ kslanlar fark eahiaıtdc 
t.ır 1iIDAu çıkanbmttır, 

yeınm 68.500 tonUlto tutarında 6 Müttefikler Afrika ve Aıy:. 
F dtl§maD ticaret gemlllnl batırdıktan. Şehrin İç mahalleleriıulen aiyuetlerini timdiden 

H"" 
'd • a.._1..L._J_I..! L- l H m ve aynca '1000 tonllt.toluk bir yüzde kırkı harap oldu bildirmelidirler 

Kıır' an ve g • raun lllllCIQllGIUU 1a1)'lt ar - CiCi dn-an t&flt -mtalnln de buz de. tn 
_J _J b' l ~--' • T ı.._ -- ·- Londra, 11 (A.A.) - Jrtlız ha Yeni Delhi, 17 (A.A.) - Kon· Salih uuınua ır u emanın rwuaen - opıutpı ıara)'lll. DlztDde batırıldıtmı bildirmektedir • va naztrhg~111m tebliği: 

• 1.. 'ml E ı..~ T ·· lıl .ı • M .ı gre reisi Pandit Nehıu perşem· dairi tanni raı er - •ıa ar erae re .. m - uıraa Bu ltıbarla d~man A.lman deniz • OUn ak........ g- va.1dt Stirllng be 
..-- -11 alqamı yapılan gazeteciler 

Jilıilen illı heylıeller aıtııarmm hareket yaptıtı genıı harp tipinde'ld bomba tayyarelerimiz toplanbsında demeçte buluna • 
________ _.1 l&baıarmda topye~ 115.000 tonll&. LUbek'itı Mkis kilometre çımal <!o- rak demiştir ki : 

~azan: Oaman ERGiN to tutarmda çok Inymetll ma17.eme ğusunda bulunan denizaltı te-ııir "- Ancak Hindistan hUr ol. 
IJe ytWO 1G remi kaybetmlf bulun. larına taarruz etmfglerdk. Tav • duktan sonradır ki halk tecavi\ 

BuıGD Gll.ael Sanatlar ak&demtal
nlD kurulUfUnWl 80 DCI yılı kuU&m.. 
.,or. Reetm ve heykelin 'ft1rk ktlltOr 
b&;yatmd& pek meraklı tarUal vardır. 
Deterlt mm adamlanmısd&D vtllyet 
111ektupçuau Ba7 O.man BrslD "Tllr. 
kiye Maarif tartbl,. Din lçtblctl cil
dinde "Sana)'tl nen.,. baflılı altmda 
ba bahei incelemekte n flmdt:re k&
clar temu edilmem.it bll" nokta71 da 
etdde'n lnrnetll mlallerle t&llU1 et. 
.mektedlr. Baıat., N8lm ft lleylreUD 
din bakımmd&D tetklJcldir. Ba,1 oa. 
mu llrgiDln mektebin llmUlut tart. 
blnl tetkik ederun tl&n et.Uli bu 
kl)'Dletll nottaa bası parçalar alJyo-
nas: 
t.ıbl dtnJaln rellmle beykell YL 

Ak edtfbıde Kuran'm a;,etıerlDe de. 
tu a... denilen Peysamber'ln -.. 
lertne d&yanıldrtr görWOyor. Bu me
Hle bakkmda dlnl eaerter bemm he.. 
men aJDl mealde bqlıc& OG Hadi8 

- rub nrtaoeıe lııadar ld ilana im. maktadır. ruı, bulutltuın altında bir irtifa- k 
IEllll J'Oktu, AUM -. edelDektU, ze &J'l1 koymak için ilham bu· 
deDMkUr. Buna bir taımr oldutun. l=============I da yapılınq ve bombaların tezgl.b lacaktır ve bunun iclndir kf kon 
da fOpbe yoktur. Halt& acao slbl .. 7 Topkapı sarayında eon zamanlarda la~ ve indmne yerlerinde pat- gre Hindistandaıı İngiliz idare· 
1erln namlertnl ~makta taıbı fa.- ICllU alon bunun btlyilk blr deıW.. lndığt görtılmU~Ur. sinin çekilmeelnl istiyecektir. 
ldlllerl mahsur SOrmesler, Halbuki dlr. Bu alon~ Fatih'dea beri gel~ Flensba.ıyda.ki gemi te7.glhlan- İngiliz idaresinin birdenbire çe 
ataom da cam oldllftı m&lQmdur. Bir JlQkQmd&r " febAdelerln bir çotu. na da taarruz edi!.mittlr. kilmesinfn mahzurlan olacaksa 
lD.-n '"1& hayvana nah )'&Dl b&J&t nun rellmlertne ve aoıı hllk<Ulıdarlar. Tayyarelerimizden ikisi kayıp - da Pindi Hlndistamn k&r§18lll-
nrmekle bir ata.o'a can verebilmek dan SUltan Aslz'ln blr de at U:r.erinde tır. da bulunduğu tchUkelere nisbet
arumda •rn kadar fark 701Etur. be71Eeıme rutıana. o.manır padip.Iı- Ltıbek Ba.ltık ·deniz'.nin hayat! le bu mahzurlan tercih etmek 

ötede beride bul tablolar ıortııtır. larmd&D l'atlh Sultan Jılehmet'lD ı.. bir li'Ilarudır. Alınan!a bu liman- I.i.zım gelecektir.,, 
Gayet ,uze1 bir kir y&llut ballçe awı. tanlMıla slrdltl zaman ukerıerlne ~aln faydalanarak Rusyadııld b. Bir Amerikan gazetecisine ce
aruı, fakat içinde canb maJılaklar. amit .-ımet .._..._ üldeler benim a arının ia3cle!"ini temin eyiem'g. vap veren Nehru eunlan eöyle· 
dan ne bir lna&D, ne bir laaJ"IUl NL demekte rume .... he7kele ve umu- lcrdir. 28 mart gecee! Brltanya miştlr : 
mı SOrlllmu.. ı,t. bu tablolar bu mı.. mi;reUe sQMl 1&n&tıara k&rfl olan hava kuvvetleri tarafmdu yapt. .._ Eğer milttetlk milletler, 
.D17etlD mahsuJOdllr ve mOteauıb ldm tel&Jddal!ıl söatermtı oldutu sıbl Ka.. lan alanda LUbf'kte bUy!l'k hasar- Asya memleketleri ve Afrika 
..ıemı alparlflY'- re.-ma ,aptını. nuıd suıtan SWeyman'ID Bud&pefte- tar olml uşt.u~,_~ds. Uuahrfnde lvnul. hakkında takip edecekleri siya-
m·-. ~-•ek ..... _ ..... _ ---·. Bu,· .,. al""• saman en bQyUk kilisenin mue o en !Joc:ıu .n ıç m ailelerinin ti 
.,_ ~ - ............ J• ..... Uzd •··-'··har _,_ se açıkça bildJrirlerae vaziyet 

maddi oJmacfllı ;y&Di ne keadlm ne camiye taısvlllnt ŞeytıOUelt.mlyle ko. Y e ...... ..-.u ap UlllllUf, Jiman te- çok deği§ir. Fakat bu demeç 
de •beP oldul'U nra oıaeatı Jlldl.le. nUfUrken Şerhlllı.llm orada namaz sisleri ile endüstri binalan aabet harpten 80lll'88l için yapılma 
ler blllnemedlli n s6ale sth'QlıemedL lalmabilmı'k lçlD heykellerin kırılma- a'm~;rr. ınah, derhal tatbike konulmalı· 
'1 için bunun b&kkmda ewt T•J& nu leteme91ne karp Kanunl'nln ne Di5er bir BaJt:!k limanı o1an P'-
b&Jll' dtyemlJOru&. Bamlla beraber saran \'ar? Bwılann u.uı ~)'lece ısr. lensburg dıı geçen cu.martMI bom- dır.,, 
adml llaber TeTdfllm rlAle nıen tWtır, cSı,e boynundaki atkıyı çıkar. hıdanmrş ve mezkflr Hnısa 2 •em-

nakil,,. kayt ederler: meleklerin ..a-e111ntn mutlak olarak tıp beykelln berine atmuı d& g11zel muzda da htleuma ufnumltır. 
Bu - b&dla'la luAoa tilr119Ul: ·--

Mısır cephesinde 
- ;yuak edllmedillDl, evıere ancak rah aanatl&r& karp ytlkeık tabak&nm ı.. 
~ ..a.." llıQkel olu ... me. met ve bereket meleklerlDID girmedi. l&kldllJfl pterlr. Osmanlı hQkbı.. 
lelı prmesden ibarettir. ttaJ. :yoka la&fese meleklerbıln in,. d&ı'Jarmın A.7uot7a glbl. Kariye gibi 
Hacı SaWl &dmda ulemadall lılrta l&lllardaD. ula aynlmadıklarmı kay. ıuıı.eıen natmlerlyle beraber camiye 

"1 l1CJ llaclil'l el• aJaraJc ............. detmekle de bu mbevt •bebl saafa tabvll ettlrmelerlnlD ııebeplerlnl bu 
alr ftalell'lhanir admd& 60 allf:fellk d8f0rmekt.dlrler. ;ytlbek sllmlyette aramak Jlsun ge-
tarlııQe bir ı1ale 1U11111" dlıd ...-. Balbuld diler taraftan rellm ft lir. 
leria bu bapta J&Sdlklarmı bir araya M;ykel 1gi.n bem maddi hem m&nevt KedenlyeU t.Ibılye tarfblnde Cor. 
toplamıı '- de wnlltl IS&llat w 7Q. •bep olarak iti nolrtal nuar Dert 1111.. al Z.7d&D der kl (C, G. 8&1ıtfe -19) 
ruttotfl mOtaleaıar ba deftrde ,...._ rtllmektedlr. ''Medeniyeti tıd&ml;,e devrinde r••
yan kim.teleri Uma ve tatmba edecek · lal&m d1Dl Vabd&Dlyet ;yani tek 1&mlık bOyUk bir mevki qga1 edeme. 
laJmette dej1ldlr. <Kanswnet JDfkt.r Allah e.IUIDI kabul ederek ook All&.. dl ÇbJıO taı&mtyette bunun men'i 
matbeuı 1828 - tttanbal), 1ıa tapman putperutll.ll yıkQll için JaaMlunde bll" takım &llk&m vuoıun.. 

Hele riale mtlelUftDla • - ola.. 
iak Uerl drdQll .. adlt&JIUI bOa. 
bOtOn ctllllnç ve cahilce bJıo s&'l1f 
delll midir? 

"·- bir aatm nam1 ~ 1& 
doetu veya dQfm&lu eüne strmek .._ 
J& Dlha,..t bir .ııprOAtQ m@•Dhte 

~ bal1 o1amH Eler dlıa. 
DeU S&llllaa erbe.bmm elln• aecene 
nM1ııl allllıl iletki blkCUDatr ..V-49 
lıdftinlıaV 'tfl"Mıi11t\Y&r gQn&b& kebi
reJI b'tDllp •tmlf olm .. "'da• dolayı 
ftlplıe yok ki: hem ta~ bem de 
fQdlae tllkGrweJl tü1dr edeoektlr. 
lllfa makt.ıt CU7aMt buau icap 
eder. 

ÇiaDldl .... ~ tllıllD &7111 .... 
11,.talr • .,.,. ............. PQ8l9 

lcra)'l b&k&Nte ftllllel ,..... olup 

.... )'UıılDDe tttJdlrmıeld9 kanaat edlL 
me)'lp abdeethue cllftrJarma talik 
'" bu 81U'et19 tahldr edtJec41h'd4 f8p. 
ile eclllılllle&. Otrit .......... w lıl&h 
m1lt o.w.ttln JOP!!!I! ft.11 ballmdu
la ıaıo o( 18t3) tarflllerbıde ü.ıllıl 

art ıurtırttyan bu1unUl kualar m.aı.. 
kemelerlnde .. .aftltl aldftde ı.. 
-. n ldlkbıeti Miıl;fcp lılr cem1. 
il olmak tlMre SUitan AMllMndt"ID 

•• • ' oldulll&n dtm ldsmet defll, 
lılWda arar vutrıer. ı,te 1Dta1L Ha. 
oı idilin mtltaleumm dolnJlulmm 
lra1ıııd edeoek ....... ~ 1* 
.aunw .... _ ba1u8amaıl .. .... 
llalbüı dbıl embtılrlD "" neld"le.. 

l'lıl 4lalma lld --- vardır ... cep. 
Mlula blrUl maddi 7811at dlıa,..s, 

ateıdll m&ııevt J&lmt abre'fldlr. 
BunJ&r-. .... ...... llaldcmda 

fl51le bir lladla daha rha.)'9t ecllllr: 
Oıılllı .... -.tmr. ........ ,...... 

mOaJllmanıar rutm n be7bl )'tlsOn.. 

den tekra!' putpereatllte denmu!JI• 
diye din nafiri taratmd&D ruim ve 
be7kel yuak edlliolfUr, itte yuak 
edllmeam ud aebebl badur. Halbuki 
1albı dtnbılD Ok lntif&n nr&larmd& 
gerek Kanıa•ıa ge...U. lladta'ıe em. 
redUeD ~ l'f'ler ....ıaıı yapıl!D&' 
'Dllf Ye DÜ)' edlleııJerllı qolu da P.ı! 
pdmlftır. 

rtne ~ ki Penamber Ku.. 
raıı ayeUert.D.1 _ Hu.il oldukça • bebe. 
meb&l yucbrtlr, esbwletlr, fakat ilen 
dl .ıı.&erinbı psıımuına aela mQaa.. 

ade etmUdL Bunun da eebebt; A. 
:rene Hadla'tn :vanl AJlab .o.o Ue 
Penamber aözOnOn blrbtrlne karıf.. 

mMDMJııı temlndela ibaretti. 
Bu muele b&kkında Penamber 

..._ 9fmmelaa Kana•._ lllılka lıılr 
teı: JMlll&JllllS, KunWclaa '9tka 
...., 7ll&IDlf ldlme ftl'9 ...... 
AllQN ,........... ....... .uecuıs: 
ala (lbl rlnyeı edlDls. dedftl AAlde 
ta Jradi Mmanmda ba acık emre 
kartı 118.ad banket edllmlt oldufuDu 
.. ıaııo lr.Qaur aeııedenberi Kanın O. 
mi De 1ıq& bet elden bir de )'Ullı 

..... Jlml'DID nuıl Ort&J& çlkmrf 
bulUBdutunll ~ 

(TMllQ&t IGln balcmm: s.ıaw Bu. 
bari Kuhtuan: Tecridi Sarih ter. 
cOmeal: KOderria AJımet Naim. C, 
ı. 8ahtfe at) 

Pe,.amber-ln kendi tıölılerbdn 7L 
ıatmamuı llaklandald ,.....,. karii 
realm llaktandald )'uak pek sayıt 

kalır. JDvet; resim b&kJrmda1r1 yuak 
da Hadis kadar pbuk n umumi ol. 
mamakla beraber J&ftf J&ftf bD.. 
kimden dQfmOt .... ta1l.m &lemtnde wn.·- YUbek w mtblnver tabaka 
arumda raa-t gGrmete bafl••11 
tir. llndtllOır'de bOktlm dNn Te 1'UE
Mk bir medeaf;ret kuJ'lmıt olan arap.. 
lana an.JSa,nllda. men.de, .,,.ıa. 
...sa rmıa '" beybl bQytlk bir JU 
aldJlı lflıt '8rktald ttıam htıkblclar 
lan da onlardan &flLtı k&lmam'fler. 
dır. 

Onumh ıatıkamd&rlarma pllnce: 

Unıgvayda Amerikan 
elçiliğine garip bir tecavüz 

BUf'DO'I .\yrH, 11 (A.A.) -
Haber ahndığma göre meçhul fil· 
hısJar Montev.ldeodaki Bir!eı1t A· 
merika eefareU binasına içi kat. 
ran dolu bir bomra atm11Iardtr. 
Binaıun cepheei 'bu suretle kfrJen
m:ttir. Polis auçlulan aramakta • 
dır. 

(Baıtnrafı 1 fnet 1t1'1fn•lnl 

ba1ka mUdafa duru.mune geçmek 
zonmda kalmışlardır. Bu muhaea
ra hareketi c.eııuİ>ta d Mil bUyQk 

sor11*1arfa kmlt!a.~. Don ve 
Vol"Oftej ııe!ıh1eriıdn bıhiettıfi DıOlt 
tanın ceau.'lundıa llddetn ~u.hpıe
.,. • ., de'f'llh ~. Jaunaıdd 
hJU"eki.ta Uçilncll Macar kolordu. 
1111 ela ~ etmekte •e tank blr
Jikkrile Alman htlcuıinlarmı des
tOlemelct.edir. Ma.ıretaı ~n
ko hvvetlerinJn VOftlllejdeld va
ziyeti ~ biraz dOzellmş gı"bi 
g6rllnU}'Ol'ft da Almu teblfketsf. 
nin azaldılmı ffll'Zetm6k durumun 
hatW mahiyetl'\i bilmemek olur, .. ., .. 

Amerika, Fillndiyada1d 
komolosluklanm kapattı 
Londn. J7 (.\.A.) - &rleilll 

Amerllıa J'lalandlyada buhmaD 
blıtUn konlOkwhtfmns bpat:aut 
ve Finlandiya JıUıldmıctlne Aıae
rilı:ada bulunan Fin tcxısoloab*. 
lannr kapatnwıım bDdlrmlttir • 

General Riçi lnsiltereJe 
döndü 

Londra.17 (A.A.)-Ubyada.. 
ki te1clnıdncl Ol"dunun eüf lrama 
Dd&m pınera!J ıutcbll lftllWe
ye d6amQetlr. 

Bu b:ıb:ri veren thlit.ed Preı •· 
ju.nsı Rirle~ilı Amerika denls t~a
ret.ı.nln sonldinun ayının C'rtum • 
dan bugilne kadar 39.5 J;eıni uf• 
bett.fğ'nl illve etmek~' 

Japonya Ruayaya taarruz 
edecek mi? 

Loacln, 11 (.\.A.) - ile 
Japonlar SlblrJada an,.tlere tal 

arrua etmek 11.sere ml bulunu70" .. 
tar? Bovyet • Japon mODuebetıed 
TokfOnun 90D aamul•rd- ,..Uet .. 
UrUmealnl a.tecUtt bir tarat..ııl 
tnuabedutle tautm •ttlmlfle de Çl9 
de Te Bir_m&DJada bablDaD Japca or .. 
dulanıun° muntfaklywtierhd la8ka .. 
nan Kuaııtuncd&ld J&I*' orclma •· 
bırml•nmakta ve Sllatr,a _..., batı. 
tı veya A.mur DeJart UllD&lllU~ 

Ru.lara taarruz etmek latemeld.edit• 

Japonya ookt&Dbeı1 bekleme 1-1111. 
de bulunmakta ve Alm&D)'&Dlll mar. 
b tekllflerlnl kabul etmek ı.temenuık 
te;ydi. Almanya, kendin sarpta RuL 
yaya taarrus ettJfl saman JapoıılarıD 
da Slbleyaya bllcum edecekterinl sası 
etmlttl. Fakat eon dence mllata!d1 
bir mOtteflk olan Japon.p IJ!ce dil • 
§UnmedeD yeni bir 81!eı. lı9f1amak 
ıatememıktedlr, JaponJ& batan P1· 
retlerf.nl Honkong, l'lllplD, 8lııppur 
" cava:va kartı yaplJlı b&rlıla u• 
aflı&lı t1&erinde toplamqtır. Ştddet. 
l1 rtlas&rlar mevııtaalnln blrbf •1 
cenubi Paattlk cepbMi.Dde ellUb bir 
!lıı -,ı1<ette 'bulWlm&la ml\alt olma. 
~'1 fU IU'&d& Japon11. fa&IJetlnl 
Çin tı&erlnde toplamakta4rr. aov,.t. 
lere kup eon günlerde Almanlar ta. 
ratmd&D k•unrıaa mıınUald7etıe .. 
riD telh1 altında kalan Japon pneJ 
kurmayının Rua:yaya karp ytrt1me. 
te b&sırlandrlJ sOrQlmektecUr. 

'VAKIT'Ar 
}ABONE, 
OLUNUZ, 

..................... ...., ....... 
Yelıtlla Hind "MWt" , ... ..... . --. .................... ... 

.... il -. . ....-. ..... ......, ....... ....... 
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:J~~:!m~:ek~:~~' ~:o ti: M =J =t•I ! §il arıil1 l ~~l 
!::0fr~ae!~::':n:1r~ı~cıy'=l Yunanistana 1700 ı Altın fiyatları · "Berlin,, in 

' ~;::!~ k~:~~~rt;~ketmek için bo ton yiyecek maddesi düşüyor inanışı 
'l'tı tutu OU ı:ıtrraplı günlerde mes'ut Dlin gelen wlguafi&rdan biri 

•lz~:iYenln ıız bahtlı çocükları ile Dom lupınar vapuru Dün 29,80du""1!'1tu•~!& kadar Berlinde. ll&V~tD bu sonbahard~ 
ı:n rt en c;ok llgilendlren hububat yar l n 3" Wteceğine ve slya!i milzakerelerln 
eıeıeal Uzerinde konuıtum. başlllyacağma inan heslendiğinl 

on!rktyeyı ınes'uttur dedim. Çünkü, Pı•ege hareket edl.l]Or Altm fiyatları düşmekte devam t.ildirlyordu. 
.. ,~ ba.§ında emsalııtz bir Şef var - ' etmektedir. Diln bir altmm f.ya.t.ı Berlinde, gönüllere giren bn 
'" · o ııı 2{; lira 80 kuruş, külçe altmİn bir 
bitbirln~ ~Une, mt illet ona A§ıktır ve Kızılay tara.fmd.a.n Yunanirt'.lna pur bu aefe'l"inJ.e Yuanlstana 500 gıram f!yatt ise 421 kunı§tu. Diln ıl·~lanr~dak3.ynağı rn~~mlr? Hangi de-
cla, bu k &nm~ ır. Şetinln etrafın- yapılan yardana. devam edilmek- ton kuru incir, 208 ton kuru U- öğle üzeri çrka.n bir gaz.ete. a.ltın ' lere yawyor .DU yoruz 1 ı·a
letı- adar içten kilitlenen bir miL 1 t d' y d Pir .. . 620 to f dik ,,.. 61 to kat h:ı.ber, o kadar tatlı bir müj-
;; hakkı me~•ut olmaktır. e •r. ar Dl1 eşyasını eye go. 7um, n l!l ~L. n ce- &lım sat.nnmm tlurduğunu yazmış- de, ki yawk iç!mlıden serin bir 

~dent bir milletin ıonu ı;eımiyen turecek Dwnlupma.r vap\,\ru, ya- vlz içi, 170 ton kuru fall1.ılye, 146 ~:ı da bu haber, doğru değildir. rıizgar lezzetilıe g~il·or. 
k Uıttyaçla.rı vardır Medeniyet rmk:i pazar günü öğleden sonra 14 ton tuzlu balrk olmak Uzerc 1700 Altın alım satımı devam etmekte Elimizden gel!'te. ba.ıısunrzdak.i 

de b d · d • lima d · -- 1• V -'- dd • "tti kti f ti d h da d" · b k ' -tnı. u ur. Bu ihtiyaçlar millet haya. <; nımrz an ayn a\;ö.Atır. a- ton g ....... ma esı go rece .r. ve ı.y:ı. nn a a uşme::ıı e dd,üoce mumunu da üfleyer.cğlz. 

~ her gUıı, her ı.aat değişmek za. · lenmektedir. Valt ve umut dolu bir karanlık· 
ktıa Unde kalabilirler. Kedent ve teş_ 40 Depo odun ve kx. ta kalmak, ne bo,tur! 
butırUı nıillet bUnyesl odur ki hiçbir •• u• Garip bı·r hırst zlık Be.rlln, blltün cephelerin dizgin. 
~ ~<lan korkmu. Doğan buhranı lerlni elinde tutan bir merkez C>l-

l'!lıJ gUnUn zaruretleri ne Uıe cevapla.. m urle dolduruldu dağa için, orad& m.syıılana..11 haber-
? Verir ve karşüar. Parkotelin önünden otomo. lere, gelişi gtl7.el ne: 
~ &§ayarı, yürüyen bir millet haya_ 

1 

bili alıp kırda bırakmıılar - Hayır! 
l?'fı~~ buhranlı, 11kmtılı, acı ve tatıı Mahrukat ofisi ay sonuna doğru 9 liradan odun Ne de: 
;~ı r görmekten tablt ne ol&blllr. t b l k İtalyan sefareti ha.va ve kara - Evet! '""• sa ışına aş ayaca +~... • Aı-1--~a v "- iki "~ı.~!r ki, Ware edenle edilt!n ar!l-'m. &.....,;{'.& ~ r eu;> evve Denileme'.ı. ''Don" 11 tanklar, as. 
-"' se gi Şehrimizin odun ve kömUr .!l- ı Odun taci:rlerl ofiSln 9 liraya 0- : gece saat 11 s.n-alannda hususi o- k •ua.. v ve güven bizlmk! gibi ol- ti . . 1 Uz d . . tomo"''~a- Par•·o+-L "'ı·+ .... ı .. , fa _ er dolq ~amyonla.r. gttUelerln 

yacını temin etmek ı.'.} n erine dun s:ıtması O.A~'mile yüksek o- '<>~ A ·~ e ~ pal"(Ja)adığ! köprttı~r ve oeıııetten 
lu.~t.e Türk milleti, büyük mllll kur_ a·an mahrukat ofisinin muhtelit lan satış fiyatlarını düşiinneğe kat biraz sonra di:iınerlten a.ra.ba.sı· dalgalarla. dolduran. bir saMUT§m, 
l.liQU§ tarlhlmlzden beri ate~li bir lde s~mtler<len getirdiği kömür ve o- ba.,lamışlardır. um yerinde yellrr estiğini görınilr bttttin kanbhğlyJe ılİ.l'tlp gittiği 
ıı.n etra.tında U.tün bir idealin etra. <lun. oldukça fazle.la.,m.J§trr. Diğer tal-aftan vücude getiril- tür. günlerdeyiz, 

rakamlar \'erildi. Knl"!fldakilertn 
feliketleri yllz kere ı:~' göstcrH
di. l'e banlar, blrbir!erine dolana 
dolana öyle kan,ık, çetrefil bir o
layla.r yumaiı yaptılar, k1 iç:nr1cn 
trkılm.ıuım lnıklnı kalmadı. t::tn 
gerçek yüzUn~ belki de kThçlar 
kmn l<ondoktan ~nra anlayıp c;a,.. 
facağu.. 

E\•et, §İmdi. Ru U&esinde can 
dnmarls.rma doğru korkun~ bir a
kın var. Bir yandan "Don"' Ye 
"'Volga.,, yı, bir ;vancb.n da kanal
ları kesec.ek bir talıiye J.."Ullanılı
yor. 

Bir hafta kadar önce "Timo. 
k 

.. , 
çen o ordnlarmm !llanJdığr öy. 
lenınlıtti. 

Şimd lart.ık bu sanlı~ ardan bah
.:e()iJmiyor. Çıe~rm, mi tam de. 
ğildJ! Yoksa çe\Tllenler mj kınıdl· 
lıerlnl kuşatan çenberi parçaladı. 
Jar ! B 1lmJyoruz. 

tkı tarafm gırtJnk gırtlağa bo
~toğu, Avrupada, Balkanlarda 
i'lerin tıkınnda ~ediği, Mmrr. 
da da mnulnn zaferin elde e'.!ile
mt'ldiğl günlerde, barış için mımn 
hattA mevsim tAyin etmek, kolay 
değildir. "Bertin", ya bilim bit-
medkllerimlı:I blldiAf veya bizim 
blldklerimizl b.'llnedJği için hn 
inanışı besliyor! la da U.tUn bir feragatle can.111., ba~ Mevcut 40 depo ta.ma.mile ı:iol- mesine karar verilen odun ve kö. Ke.pıcrlar, Park.otelden çıkan On tiıç aydanbeıt, RW' toprakları, 

~ Çalııa.n iyi idareciler tar&tmda.n muş ve yeniden gelecek mahrukat mürcüler bıirliğ'1 bu aynı. başm':la kurşuni el~seli ştk ve ki.bar bir bomba~rla stı.ı1ftttyor güllelerle Harbi, bu sonbaharda. bitiren 
rJ.~k ve idare edilmek ba.hUyıı.rlığm. iç:fn de depo aranmA.Sma başlıın. çalışmaya başlayacaktır. Birl.ğin adamın a.ra'!:mya binerek gittiğini biçiliyor. Milyonlarca 'yiğit top· haberin do~nı ı:skma'mı kim iste. 

l:l dolayı da mes'uttur. mıştır. Den<>"arm :18 ine kömür ve ~alışma CSM'anru kararlaştırmak söylem'lşlerdir. rakla'I'& serildi. Saı-nm bomba ve mez! Fakat alııOa gönft.l arum. 
le u nııuetln tarihi boyunca bir mil 22 sine de odun doldurulınuştar. üzere dün belediye iıktısat h1eıi Ata.~militerin mıbrtaya. mliraca- orağın gtille olduğu bir yerde, el. dald kavı;a, yaradılı~ kada.r eıcki
ıdo~ Yaı>amıyacağı tedakArlıklarla Ofis, odunun çeki~ni pCTd:k:en- mlidüı-lilğünde bir toplantı yaprl- at! Uzerine otomobil aranmı, ve bette fohqm da cenar.e.,r olar. dir. Bu mtlJde m..ı,l!llllda da yine 
cıa u btr hayatı vardır. Hudutıarmın de 9, toptancılara 8,5 liraya ve- nuşt.Ir. bir mllddet sonra kırda bulunmuş- O cephelM'de ~ilA.hb bft'Hkt:e ya. onlwm !)arpıştı1darmı görftyo. 
'ıt'fl.rt k~es1nde ya,ayan.lar en hanas, rccektir , t'tlT. Za.blt3. şık otomobil hınıızmı Janla.r da çaı1nıttı. Kendi kayıpla- ruz • 
.ıı~SU kardeş aevgiSlyle birbirine bağ şiddetle ~tırm.aktadır. nm, en ~ğı otuz kere küçült.en HAKKI SUHA GEZGiN 
... lar, o, hıçblr millete na.alp olma_ Gümrük ve inhisarlar Eğlence arkadaşlan para 
"'ll ~ Zi ıdaı e yetıerle dolu ve kararları müsteıarı cüzdanını çalmışlar! 
'ti ına. bnyük milleti lçln bayırlı ne. 
~:lerıe tecelli etmiş tecrübeli ve gU Gilmrük ve İnhisarlar Veka· 
dıı 1lit- bir m.1Uet meclisi olduğu lçln Jeti müsteşan Mahmut Nedim 

0
Çok nıea'uttur. Gündüzalp şehrimize gelmiştir. 
~ rdu, Türk .mllletinln o yllk.!ek ve Bir mtiddettenberi şehrimiz-
~ cevheri lıer zamankinden daha de bulunan Gümrükler umum 
~YvetU, karnı tok, gözü dah& pek o. müdürü Pertev Duru Ankaraya 
~ lk hazır olduğu lçln mes•uttur. dönmüştür. 
.. ~~ı. karaaı, göğü, hs.vası n suyu ----
~ •Yn birer aervet ve refah kay. Botadığı kansını ağır 

tt Oları topratm aahip ve çoeukla- yaraladı 
~ Kar§tmızda erımlyecek bir zor. 
~ Yoktur. Yalnız, her birimiz ıun.. 
il r. daima hattrlıyaca6"JZ. Vakitte, 
~ lrada, fıtllılAk ve l.ııtıhsalde pJA.nlt 

.ı:ıc tutumıu olacağı.z. Ten belliğin ve 
ClJı btr buğday tanes!nln !sra!ınm bir 
'ttrıı •Yet olduğuna ı.naııacağız. Bazlls... 
lı ~ ls!.Q kıymetsiz olan bir oeyin 

er ha.ngt blr yurddaşımız için m&hzı 
::et olabl1eceğlıı1 anlaya.cağız. YaL 
~u. kendimizi değil, d&ima topluluğu 

"11 llnece t;ız. 
ıtı ~er çok çalıfm.q ve ekmı, iaen 

1' ~klf11.tını göreceksin, arkadaşını, 
~o Ult Çocuğunu d&ima iyiye, dalma 
ı;:uYa ve dUrllatlUğe ve dalma ça. 

8.ğa. $Urükle Sevgili çiftçi, gll -
~ kadar güzel 

0

ve feylr:ll yüzün gül_ 
d • Sa~lık ve afiyetle çaı~. yuvan_ 
a.~ ltıes'ut ola. Sen bizim iç kalemiz.. 
tt11. llb Bize gUveniyonız, Bizin bize 
~dltmız gibi.,, 

1~ab' da mahkiim.lara piyes 

Ali Riza adında bir terzi ev
velki gün, kansı Saniye ile hu· 
kuk mahkemesinde boşanmış 
fakat pişman olarak karısının 
arkasınlan yalvara yalvara Malı 
mut'laşaya ka.dar gitmiştir. 

Saniye kocasının ricalarına 
ehemmiyet vermemiş, Ali Riza 
da 15 santim uzunluğundaki 
bıçağını çekerek kendislni dört 
yerinden ağır surette yaralamış 
tır. 

Saniye Haseki hastahanesine 
kaldınlmış ise de yaralan teh 
likelt olduğundan ifadesi alına· 
mış carih koca yakalanmıştır. 

---0--

F uhıa tepik ıuçlu&ıı 
mahkWn oldu 

At-pazarında kestanecilik ya · 
pan Nureddin evvelki gece Sir
kecide Meliha adında bir şarkı· 
cı kadınla tanL~mış ve kadının 
arkadaşı Kemal de olduğu hal" 
de muhtelli gazinolarda içmiş. 
gezmişlerdir. 

Bir aralık Meliha; Nureddi·· 
nin cüzdanını çalmış, adamın 
şikayeti üzerine Meliha ile Ke· 
mal yakalanmışlardır. 

Paralar Kema.Jde, çanta ise 
Meliha.da bulunmuş, haklarında 
takibata girişilm..iştir. 

--o-
Çöken balkon ankazmm 
al\ında kalarak öldü 

Fatihte Kir.ma.st.i mahallesinde 
Tezgahçılar so!aığmda sebzecilik 
yapan Mestan dün dUkkanmm ö
nUnde dururken biruının balkonu 
ÇôJrmUş, enkaz ~ltmda kalmıştır. 

Mest.an muhtelif yerlerinden a
ğır surette yarala!l.arak hemen lSl
milştU:r. Cescdı·,,in defnine ruhsnt 
Vttilmiş, t.ah.krı<ata başlanmıştır. 

----0-

T epeden dütüp yaralandı 
Kireçıburnunda, Krr sokağmdıı 

oturan Esma adında bir ik:adtn, Ki 
reçburnu tepesini, doalş?rken mu
vaT.Ctlesini kaybederek aşağıya düg 
mil§, muhtelif yerlerinden ağrr su-

Yakalanan muhtekir ve mal 
saklayıcılar 

Balatta Mustafa.paşa. caddesin 
de 116 numara. Kozma. Yuf oğ 
lu 50 kilo mercimeği ellişer krş. 
tan, 18 kilo kadar kuru fasulye
yi 38 kuruştan, 13 kilo beyaz 
peyniri 130 kuruştan sa.tarken 
Büyükadada ba.lıkçılar caddesin 
de 37 numarada bakkal Nikoli, 
ayni caddede 13 numarada bak" 
kal Geaar, pirinç, kırmızı merci
mek, nohut satmaktan imtina. 
suçile yakalanmışlardır. Adliye
ye verileceklerdir. 

--o--
Antigon mümessillerine 

çay ziyafeti 
Ant::igon piyeSini t«natı eden 

devlet kons:rvatuvan ta.lebelert 
şeret"me vali dün Teksim gazino
sunda t.ıir ~ay .z.ıj,ya!eti verm.iltlı'. 

Tüt&n tipleri tesbit ediliyor 
'rotun k:oııgıresi. dün de top~an

mıştır. Şimdiye kadar bu toplM
tılarda Ege ve ~ bölgele
ri tiltiin tipleri tesbi.t edilmiştir. 
Bundan sonım. Karadeniz mmt&
laı.sı ttltun tipi tesbit olunacaktır. 
\'~leler murahhasları, netfoele
rl tasdı'k ettikten 19C>nra faaliyete 
geçil.ecekıttr. 

Yunani•tana yiyecek 
götüren 

Bir isveç va
puru batırlldı 
T ayfalanndan ancak biri 

kurtulabildi 
Stoldıolm, l'1 (A.A.) - laveç h&rL 

el~ rı~zaretintn ııerteınbe akf&Dll 
bUdlrdı.tıne g(lre İsveç kuılh&çı t.& • 

rafından Yunanlıtana ylyeoelıt tafm
manna taıı.sıa edilen Stureborı ISmlıı 
deki l~ tonluk İsveç vapuru Akde. 
nl.zde bir hava taarruzu ııeUceıdnde 

batm.ıftır. Vapurun mürettebatmda.n 
19 ldfl ekslkUr. Yalnız Porteldıill bir 
tayfa kurtulmWJtur. 

20 bin Yahudi Pariaten 
sürülecek 

8*okbolm, l'1 (A.A.) - Stokholm 
Tldningen gazeteslnln Berlln mulıa.. 

biri, Almanya., Avusturya, Polon)'&. 
Çekoslovakyalı veyahut muayyen 
mlllJyette olmıya.n ve balen Pal"lste 
oturan takriben 20.000 kadar ya.hud.L 
nm pek ya.landa Avrupa doğusuna 
do#nı .urweceklert.nl blldlrmekte -
dir. 

Danimarkada 
Yeaı· bir ada ıa 
,azıae çıktı 

Kopenlaac, 17 (A.A.) - Saalazıd 
koyunda. 1200 metr. uzımJ.ukt& .a 
100 metre genlfllkte yeııl 1:ıtr ada 
meydana ~- Adanm ıru y1lzt1. 
ne çık.ıfı anı olm&ml§tır. Bu ada, 
ıuda kendini g!Saterebllmek için fltf 
aeneUk 1:ıtr vakit geçlrnıiJ ve bundan 
sonra en bUytık !ırtma dalgalan ile 
~n! adayı blr daha kapatamaml§tır. 
Bu tabiat hAdt.eeal, Da.nlnıarkada ye_ 
ııi OlmUf detlld!r, Bundan evvel de 
Koge koyunda •u tıatUn~ yeni bit' 
ada v1kut bulmao va St.auıılııg ad.mi 
alD1Jftlr. 

Amerika ve AJman tebaa.. 
lan mübadele edildi 

Uzbon, l'J (AA.) - Amerika 
memleketleri, tebaalarlle Llzbond& 
de«ıJtirDen Alman tebaalarmı tap.. 
yan hmuat bir tren bu abalı Alman.. 
yay& dofru yol& çılnmf t.Ir • 

Nant tebrinde bir infili.k 
Viti, l'7 (A. A.) - Çarpmba 

geoeei, Nant tehrlnde Almanların 
oturdllklan bir binada bombn in • 
~~etmi§tll'.M~~hasarfu~ 
dır. 

il temsil edilecek 
'fl.a;:otıu halkevl temsil ~besl ııa. 
a.t rlarr ve caz takımı bugün sa
d._l'klde kalkacak vapurla tmralı a. 
.... ll'la gideceklerdir. Gençler oradaki 
···•bk~ •e nııara piyes temsil edecekler 
lik caz konaeri verecekıerdil'. 20 kiıl. 
~ Klııp bir gece tmralıda kaldık 
rJ.~ loıır& yamı ak§8.m ,ehrlmize 

Beyoğlunda oturan Ettim.yan a
dında bi'l" ka.tlm, 18 ya~ biti.mıe
:ı:rı.iş bir 9Qk genç km fu~a teşvik 
etm.is ya.ka13Jıarak dün sekizinci 
asliye ceza :m:ıhke:mesince S ıı.y 
34 gUn müddetle hapis ec:rwmın 
çarpılımşt.ır. 

Şehrin cıvarının monzorosı daha 
sefilônedir. Bu mohalleler birbirinden 
ayrı eski küc;ük c;iftlikler gibidir. Hep 
sinde içersi gübre dolu bir anbor var 
dır, ahırlordon akan havyan sıdikleti 
toprak üzerinde küçük derecikler teş
kil eder, kazlar ve ördekler bataklık 
lorda yüzer, genİJ sahosı ve tarlolon 
olmayan pis ve fakir bir köy tasavvur 
ediniz, Kiotonun fuıimi civarındaki ma 
halleleri hakkında bir fikir edinebilir 
siniz. Yollar Tokyo yollarından daha 
bozuktur, puspusları çeken arabacılar 
bile yoldan geçerken sağa sola sıç
ramaya, sorhoşlar gibi zikzak yapma
ya mecbur olurlar.Yollarda hazan de
rin çukurlar açılır, Japonlar bu c;ukur 
ların etrafına tahta perde çekmeye 
yohut bir yafta yapıJtmnaya lüxvm 
görmezler, yolculara tehlikeyi ~ab~r 
vermek için ÇUkunın üzerine yeşıl bır 
bambu dalı atmcıyı kôfi görOrler. 
Garp tarafında şehir bird~nbire 
b:ter, bir bambu çitin arkasında 
~50.000 nüfll81u ı?Chir gözıden kay
boluverir. Va.kt.iyle bu nokta şeh.
l"in ınerlt'ezi idi, şimdi bir kır ol:ın 
bu yerde C9ki Kiotonun ana kan 
da.mart ola.n ikinci sokak vardır. 

' 

rette yara.lıuunışttr. 

1 
Y Bl"alı kadın Beyoğlu ha.stane

ı sine ka.lrlırrlmışt.ır 

Kundura çivisi tevziah 
Bölge Eşe müdlh1ilğ\i, ayakka

bıcı:la.T cemiyetine JruııdU1'6 çl.viai 
vernıiş!ir. 

JAPONYADA GÖROÜKLERiM 

Trikotajcılar kooperatifi 
kongıresi 

Trikotajc:ıtar llooperattti tımumt 
h~yeti ııttııı öğ'J~den eon.ra Em.inö

mişti, ıslak eşikler üzerine Japon nü h~vi !Mlonlannda topİan _ 
kadınlan: tırı sermişlerdi. mıştır, Bu kooperatif 10 aza ile ;şe 

GUndüz manzara ne kadar can- ba§laml!Jtı. ŞimdDd aza adedi 600 
lt ve nıe kadar neşeli olursa olsun dilr. ToplaAbdıa ~çim ya.pı:J.amadı
yıl başı ~i herek.eti ve ~- ğı için kalabalık bir heyet. mm
sı itibariyle gündilzfuıU g~r. Ka- taka tte.cı.ret nıildflrlllğOne nfltlye
la.bs.hk bir halk yığını öteberi al- te gebnişlcrdir. 

~pl makaml&rl bıml&nn banket. 
!erini beklfyerek §imdilik yahuc:Ulerin 
iki toplanma kampma gönderitmeJe. 
ri kararını vermiltir. Bu tedblr, 60 
yqma kadar erkeklere ve 'IS yqma 
kadar lcadmlara şamildir. 

~kur . 
s· ır kabzımalın 1050 lirası 
l{ çalındı 

ııll:ı Uçtıkpazarcıa meyve Mlinde kab_ 
'O.lhı •llık yapan Mu.ııta.fa, dün hA.1 ö
bfl- de ınalla.mıı: beklerken meçhul 
t&rpYllJıkeslci cebindeki 10~ llrasmı 

'Y nııştır, 1 

ank~tei ara.ıımaktadır. ] ~t' 
\J 

~ Kır balosu 
y ardnnsevenıeır cemiyeti San. 
13:~ §Ubcsinin l.stanbul Vali<li ve 
fiJt ~iye re1si Lütfi Kırdarın re
tiğ~ annrn hhnayesinde tertip et
() 

1 kır bal06u bu ~ Ssnyer 
it ~~ıf? nlıbalık kum06un da. Yeri
~ı r. 

-------~~~~~--~ 
Rornanyadan Almanyaya 
f etrol borunı döıeniyor 

~oı:lldra. l7 (A.A.) - Almanla?' 
l?ıa en Petrol sahea!nncfan Al • 
t-~:vaya doğru bir petrol borusu 

"
0 1B l?lftaa ettnek tasavvurundadırlar. 

hu sı: kış gelmeden biteceği ve 
~aya etle Romanyadan Alman -
diJ~~unt:tzaman petrol sev~c
S~ 1 Uınit olunmaktadır. Ge
l'C1~ene Tuna donduğu ~aman 
tı. lıı Uakliyatr inkıtea uğramış -
lh:erıc~:ıt rnasranannı Romenler 
hu bl 'l'i:ıe alacakl:ırdır. Almanlar 
l'ledc ~~atla k~ndllerine SPkiz se
lılı~ıa.w erun~ U7.cre bi.r kredi aç-

• "ır. 

Bugünk;i Ki.oto salcin, uykt•da 
t...i.r şehirdir. Öküzler, uzun kıJlı 
bunın ıa.rmdan bir demir b.al'ka ı:e
çt rilıniş yarı vah'i mandalar ağrr 
) ürüvüşleıi ve ağrr arabaları ile 
rokakla.n doldururlar. Elektrik 
tramvaylal'I ne kadar çan çnlsa bu 
ijkii z a ra.b:ılarmı d&h a hl'ZlI yiirü
temiyeceğ:l. için yfl.rUyU.,unn ôktl.7.
lere uydurur. Kr.:ım bir pen:a kar 
yağnıea. esa.<Jen pek de canlı olma
van sokakl.3.r büsbUttin <"ansız '.:>ir 
~anzara :ı.lrr. Kfoto beyaz bir ÖT

tü altmda her ~ unutur n u.. 

Yazan: G. \Venlersse Çeviren: Muzaller E.en 
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yanmak ınilmiyen bir uykuya. da,. fcti dilzgündilr, genç kızlar ve 
lar. Kı!! akşamlan saat beşten iti- kadınlıı.r Japonya.run en glliJel krt
baren şehir yan karanlıktır; ~ lan Ve karlmlandı:r. Şehlrlilerin 
lektrik lambalarm.m cereyanı o k:a mavi mayolan altında atlet vil
dar azdır ki a.uıpu.Heıin iÇeriıJinde cuduna benzeyen adeleleri görU _ 
ı:ıpk değil, Iuza.ran teller görülür. ııü:r. Kiotolu yeniliğe heveslidiı:-, 

Kioto her ~ye hayret eder, ya- burada me~f n kımdur:ıya ve kes
bancı şehirde um.umt bir ınerak u- ke~ srk sık rastgelirsim. 
Yandırır, çocuklar yabancılaı1n ar- Büyük bir köy olan Kiot.onun 
krumıdan k~ar ve önUnde ağzı E',.ehre benzeyen bir tek sokağı var
l-ir k:anj açrk durur. Ticaret öteki drr: Dördüncü 90ka.k bu eokaik Gi
Japon şehirlerir.e nll78r!l.n daha yonza mn:ığr boyunca t12anrr. Bu
dm-gundur. dü.kk!Lncr'ar akşama ::ada bir ydl)aşt geeeoi görmek sa
kadar dilk1'anlarmda bağdaş ku- addini tatt:rm. Küçük dükkt.nle.
rup uyuklarlar So!laktan gelip rm önüne bambudan çarile.kJe.r ya.. 
t. e<"enler bile yürtlrkıen uyur g'bi- prlmış, bu çardakle.rrn Uzerine iri
dir, bu ~hlrde gürilltil ruımme yal 1 iufaklı yuvarL"l.k ve uzun, be
nrz pu.spuslan çel!rerı nrabacrJa.nn yaz ve ktrıntzı binleTCC fenn aSTl· 
b~ sokaklara hitap eden V'B.rda.- m~. Bu fenerlerin bazılarıııtn U
lan i~tilir. Rivs.vete göre bu ŞC- ?.erine çUı:olablar. saran yaldız kl
hiI' ahalis fher Jaoon'1.ln anla.ya · ğıtıamıdan yapıı:;ıtırrımıştr. Bütlln 
rr.adığr a.yn blr ağızla konuşur - dükkinla.r yeşil yapraklı bambu. 
muş, Kiotolar yum~ huylu in - larla süslenmişti. Kapıların üzeri
~anfardır, ~a.rHleri yoktur. ri- ne yosunlar, pirinç dal'lan ve be
va.yetlere göre eski zamanda o'!"- )'Uz kağıt bayraklar asrh idi. Bun
dı:yu bozm.:ısmlru- diye bn ~ehir l~t'JI' a.ra.srnda bazan meyva lan ne 
halkı a.s'ke'l"e almmazmu;. Fakat be-~ibcr ms.ndaline. d:ı.llan da g6-
moto hakkmd1t kötü dillerin yap. riinüyordu. Bak~le.rmuz bir evin 
tığı dedikoduya tsımamen inan • i~ne ta.krldrih va.kit ham-lanmış 
mryalnn, bunlar binı:l da kı~anç- f!<",frala.n .görüyorduk, bu sofralar
lrktan ge-lmicı olabilir, zira Kic>to- da örtU yerine yesn yosunlar se
nun dıt k~ndine mahsııı.rı cn7.ibeleri. :<i"mi~i. Çe';tt çeşit meyvala:r, p;
varfhr. Bu sehiroe me.ırteplerin sıı- ıinc: unundan y:ıprhnış kUc:tHc c;i'. 
YJ8t ba.~ ııehirlcrd~n f:u:ln.ılrr. rekler dınınrordu. BiltUn evler Ye
mıekteplll.eri lkibarotr, talebe kıya.. ni ~ 1erefine baştan ~ silin.. 

mak bahanesile soka.klan doldu - Beykoz da tutkal fabrikası 
nır; boş sokaklarda be.ğmuı anı.- yapılacak 
bacılar bu ~e nA:ra atar. Tiyat- Beykoz deri ve kundunı fabr.f-
t'Olann önünde çığı:rtltanlann bo- iMt yanm.da bir de tutkal fabri
ğazı yırtrlrr. Tiyatro kapılarında kıtsr ya.pılacaktn-. Yakında faali
ipekli elbi'3elerin hışırtmr tatlı bir · yete geçilecektir'. 
musiki yeline geç.er. H4!!l'ttee.in e -
linde biT bam.bu ve bu ~un 
ucunda. se.11.anan bir~ fener a
sılııchr. Bu fenerleri mşrklan elek 
trlk Iambalarmın yanında ölgOn 
ölgün yanarken insanı bir bil.yal 
Alemine sürilker. 1KöprUler1n kor
kuhıklarma oturmuş Japonlar su
da titreyen ışıka.Jrı seyreder. Şch. 
rin öteki kl'ımnlarI tam.am.iyle ka
ranlıktır; bununla beraber Mıt. 
lal' ve meyhaneler kepenklerini in
dirmişlerdir ve uZ8ild.an Uğrt. cep
heleri üzerindeki tatlt ı..~arla 
ken<filerini açrğa V'Ul'Urlar. 

GUioJ17C çok lasad.Ir. Bu mabet 
kUçilk ba.stk M>vdeei ile tanı bir 
tezat teskil eder. geniş Jruıcsi yü
ziinden göze c:aıı>ar. !çerisl.n<le mer 
divenlerle inilen derin ve ~ıin Mr 
mshzen vardır, bu mahzenin du
varlarmdan ağMlal' ~ıs:.ır. Ke. 
p:nm yanında direkler Uzcrine l·u
l"UlmUl!f ha.nl?&J'a beınzeyen bir son
dumıa vardır, bu lılraz drt. Mekoınıg 

~ıı evvelki Yakıl 
18 Temmus 918 

Japonya kuvvei bahriyesi 
Japonya.da. 1918 suı~l devriye! tn_ 

p.lyesi zartmda lAakal 260 pa.rç.a ııc. 
tin~ harbiye ln§Ut muta.ııavvurdur. 

:E Oamariesl PAZAR 

- 18 Temmuz 19 Tlmnı~ > 
~ 
cı &cep:' Becıep: ft ..... Hıur: '7~ Bnrr: '7:'i 

• allllkJ • ...... o t!.7..anı ~IWillt: t';.111 11 

ı.Hmeıttıı uo 9.00 i.'1 9.01 dOfaer 
Otıe u.ıo '-°' u.ıo 4.U 

tktndl 16.19 8.39 16.19 8.89 

Akpm 19.st H.00 19.38 12.00 
Yat.ı ıuı 1.61 UM LH 
tımak ı.ts uo ı.sı I.~ 

n~hri kryı!srmd:ıld K~ ma - ı 
betlerin\ !.ndmr. Binada merdi -
ven yoktur, direklere dayanm.nş 
kemer alund.a. yth'nntl.rken yerde (DtJvamı"41') .__ ________________ __ 
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Çeviren: Muz.a/ler Aca1 

- Kendilerini gnra 
din mi7 

kadar geçir l Artık bu evce bu odada bir dakl
.-a bile dul'3.J'Ilam .. ,, 

' Fa.ka.t ta.m bu sırada kapı açıl-
- Hayır .. yani.. 
- Yani ne demek •. Getirdin m , 

~oksa geçlrmedla mi? 
- Gar:ı kadar ~iltinı, fakat onl •· 

ra görünmedim. lıtasronun büfe • 
sinde -.aklı kaldım. 

- ı:;,·eı anlıyorum. 

Yf' sonra aralarında oldukç.a n• 
~ır ,.e buz gibi bir süktit oldu. Ke. 
!emen bu sük(H içinde boğuluyor • 
du .• Sırf bir şey söylemiş olmak I· 
çin, kardeşine sordu: 

- Bıına sôylcy.ereklerin bundan 
ibaret miydi? 

- ı:vct ei,iabey •• Hepsi bu idi. 
Ve yeniden sustu. Yine ilk oJ:ı. 

rak Kelemen konuştu. 
- Biliyor mısıo buradan kin• 

ıecli7 
- Ne zaman? 
- DHn .. Öğleden sonra .• Fakat 

~ W.anya çıkmadı, yalınızca hemerı 
karoıda bir iki dakika durdu. Oto~ 
mobilden inmedi amma, ben oto • 
mobilini tanıdım. 

Yeniden sükut, sonra Yo!inln se ~ 
ıf: 

• lı ve bir müddetten.beri yanmda. 
ki odada uyumakta olan anneleri 
içeri ~irrll 

- O Kel~men, dedi Sen bura
da m:sm oğlum .. 

Ve Yo1iye dö:'ll?relt ~tı: 
- Beni uyandırmanız için her 

zaman size tenb:h etmek mi li-
zım! 

Ar!Jk Ke!emen için kı:ı.çmak lm
kinı kalmanu§tı. Da.ha bir milddet 
bu evde kalmağa bu havayı uncf
fU.s etmc~e mecburdu. Beyaz s:ı~
ları yanlamıa döktuen annesine 
merhametle bakıyordu. Evet bu 
saçlar onda. merhıunet hlıısini talı 
n1t etmiştl. Zavallı kadının üze
rinde Cski kahv~rengi b·r elbise, 
ayakla.nnda. her tarafı patlamış 
l:dr çift krHk vardı. Fa.kat KeJe
mendeki merhamet lıi.slerini hare
kete getiren bu dü.5kün matız!l.
ra değil, annesının, ihti}>ar za
vallı annesin.in beyaz saçları idi. 
Artık annesl.nin sorması ihtimal 
dahilinde bulunan mUUıiş .sunller
dcn de korkmuyordu. ··~avalh ana
cı#mı. muhakkak kl sen de ondan 
Uıtifade edee~ktin, zavallı talihsiz 
kadm .. ., diyordu. Nihayet: 

- Dinle ıbeni Andre.. Şimdi sa
na bir oey soracaiım, bana açık 
n do~ cevap Termeni istiyo • 
ram, Söyle bana bfttiın işleri ben 
mı bozdum! - All:ılıa.rs:narladık anne, de. 

bir dJ, biraz acele bir iş:nt var .. Baş
ka bir gün g~lirim uzun uzun ko-

- Rica eder.im YolJ, böyle 
lftal men:uwbam l>ile olamaz. 

:Nl bil'den un<lalyesinden k:ıit.,., 
tr., Beyaz yfiır;linde ıiki )'811Mlann
da penbefik 1röze e,arpıyordu. 

- A.ndre, dedi, bundan açrkca 
babsetmeraiz daha dolra cılar. Sen 
den ~a kime açıl'ld>ilirhn.. Bi· 
JiyOIW nAndre, 

Bıoınden ne ~I bi~ 
9e bmla a.kI1lı hare.ket etmcml ııen 
ta~ ettin. 

- Ben mi! 
- ~t .91!1ft.. Benim hakiki kız 

olmadığmı.ı, ptan baya uğra. 
dığıım biliyordun ve beni.. 

- Namı ben mi.. ben mi bill-
3'0l'dum T 

- Evet.. hattA. '-na bff tftrlil 
teklifi Y&Ptximt, benıim ~n deli ol. 
dağunu ve hem 9e!1f 'hem de beni 
ab~ 4.t'.'PM~cötUmıeğe hasır ~ 
dı:ı~~un. 

Kwl saçları altında yüz'i artık 
yalnız lmmm bir çember halinde 
idi. Deft.Dl etti: 

- Belki haklı idin, çllnkil be
tımı erkıı*l~ ı:;abult bdülklan b*' 
tip olduğumu tahmin edemeMXı., 
Ha~ berı onun pis bir egoist 
olduğıinu ve aevkini tatmin etmıek 
ten hLşka bir ıey dUjil.nmediğfni 
~. MU'Vaffa.k olmsınıs için 
de bu llzmıdL 

Di:ıd«i tltri~u. Penceremn 
yamna gitti. Dlma!'ll dsyandı " 
devam etti. 

- Oteline kadar gittim, oduı. 
na kadar ç*bm ve orada4a t~ 
•mr qayıp beni almadan bana 
maHk o~ aöyledim. 
K"~enin blak1an: uğulduyor 

hapım ic;iınde CIMWder ötüyor: 
gıuıler çalmJJOl"du. Yoti devam 
tdJ~: 

- Söy\e Andre bllttın işleri oo. 
nn ben miyim? Belki b.5ylo ha
reket: etmemiz Te benlm çabucak 
tealim olmam, zewtnt tatmin et
mem l!mndr .. Sonra daha kolay 
mll'Vattak olabOirdik. Fakat ~n 
bana aJaJlı htl.reht etmcmei ~ay. 
&Jye etmi~tfn. :SC~i ben bmıu çolt 
ileıtye ~lürdiim., ~ eAndre pro 
1erıelenmizin ;>ıkılmMma ben mi 
sebep oldmn • 

Kelemen b'.rdenbire buz gibi bir 
&ffle: 

- Neler söylediğini anlamzyo. 
runı Yoli .. dedi .. yoksa çıldırdın 
mı? Söylediltlerinl bfoniyorsun .• 

- Demek iri her şey benim ha
lamdıwı oldu. Pckl Ö)1e olsun .. E-
8a:!en :ırt.ık ben de ımuhakcmc:;.rJ 
icay.bettim .• Fmıetı knçrrdık .. Fa. 
kat bmlun için olccek değilim ya!. 
O <>bnaZ!a doktor Otto Hutzar o.. 
ltTr •• Ve .PıOllra, daha ba.ttkalan 
Ke~ bir hamlede kıtrd'W~

nin fuJerine e.tı!dt ''C bileğinden 
yakals,yarak Bıkmağa başladr. 

- Artrk sen trunamen mi çd
dırdm? Bun!an nıunl olu,·or da 
bttıim lta.rştmda, ağabe~ kar
§JStnda söyl(,'mek cesaretini ken
,fın<le buluyorsun?. 

Y:oll acr ile krvrandı. •..onra kur-

D\'ŞllntZ .. 

Ve kendisini caddede boldu. ln
ce bir yağmur y~ğlyordu .. Yollar 
oldukça tenhalaşmıştı. Her ha.lele 
yağmurdan .olmalı .. Ve yolcular bu 
yağmur altmda ince eiclmlerle gök 
yüzüne astlr kuklalara benziyor
lardı. 

Dü~fintıyordu: 

"Oh Allah.mı demek Antuvan 
Kadar olmadı !se, ölcWt: değildi 
ya .. O olmazsa Otto Hutzar, son
nı. da diğerle-ri olurdu demek .. A
cnb& işin bozulmuıniı. hakikaten o 
mu aebcp ohnu.,ru. Fakat hangi 
1ie ya.rayım ... Oh e\·et ben onu, kız 
lr~i satmak istedim.. Çün
kü c:mnn haJdJd bir kız olmadığm.r, 
b~ dejfl, bir :kal: ~n e:inden 
geçtiğini b!liyoroum. Ve şlmcli ele 
Otto HuU:ır ile b:ı5layacak ve bu
r..u diğerleri takip edecekti. Evet 
onu satmak istedim.. Kız olmadı
ğmı bilme~ bile, tahmin ediyor 
dum ve her ne ş.ekil olursa ol9UJ\ 
cnu satmak istedim. Kim bilir bel 
ki de kend"ni verseydi bUtUn işler 
yoluna girer. O da, ben de mu. 
vaffak olıırduJı:. Fakat olmR.dt işte 
muvaffak ola...'Jlad?k.,, 

Böyle kendi kendine konuşarak 
yllrtlrk~ randevusu olan garp is
tasyonunun aksi istiltaınctfne git. 
melcte olduğunu farketti. Yağmur 
yağıyordu.. Durdu .. Bir tram,·ay 
<Lretme daya.ndl.. Knrşrıdan bir 
tramvay geli.)'OI'du. Bu tramvay 
r.ercye gidiyordu ki.. Tramvay 
geldi durdu ve Kadar :henüz bir 
ltal'ILT veremediği iı;'n tramvaya 
b+nmedi .• YfüilrlU .. Yilrüyccek hali 
yokta .. Fa.kat ylirüdU. Dlll}UnUyor
du. Otnız iki yıı.,,,oma. ge'mişti Evet 
otuz ı1ki ya, az değıl. V c henüz 
bir !baltaya .sap olanırunıştt. Ola
ma.ti da. Zek:Lorı mı yoktu? Var. 
eh .. Hani ya .• en ufak bir işi bil~ 
idare edcmemis, en bUytlk men -
fnat elde edilecek Yerde en biiyüılı: 
becerik:siz!iği göetrrm'şti.. Hem 
kız ltard~i satmaktan da as1a 
çekinmeımişt.i! Evet kiz kat'd.c'ji.ni 
~ntmağ& lm±.r dürur.Dştü.. Hava.
tmr ~mdcn ku:r:ıbil!r miyd: ': Ne
rede? Oynayıol.ıf1eceği daha bUyük 
koz var mıy1ı ki? 

Birdenbire önUndeki manzarn 
silinmeğe ~ladr. Her taraf kara
nyordu. 

,,",. 

IST ANBUI. BORSASDı"JN 
1'7-1-19-1:! F1yatlan 

Londra ı Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenene 100 !ııvtçre Fr. 
Madrld 100 o!~tı\ 
Stokhohn l')O tsveç Kr. 

6.!?!? 
130.70 
30.03 
12.89 
31.16 

ESHA~l VP.: TARV11AT 

İkramiyeli <;O 5 933 Ergani 22.59 

tulunca pence-renin yanına gitti, 1 
sandalyasma oturdu.. Birdenbire j 
e9ki haii. eski sükü!let.J avdet et- - ldrar VoUan ve J'eauül-

1 
ırrlş, bs.tt! ~iizündekl hararet ne tuutJllıklan mUtehanıın 1 
dağılı!tıı. ~~·az yli'ztl mey<la. Dr. KEM Al OZSAN 
na çıkmıştı. Kclemene haktı: Avdet ve ııutalannı ksbule 1 

- Peki :kar l"1"im.. d ~di .. artık ha,lanıııtır. Cfoyoğlu tııttl•l!ll 1 
bmıdsn hi_, b"hııetmh·eJim. cao. ~n MO BurJa P111:11rı tl"tö 

~Ple',1;en için ir!-'1 ateş pü-•küı-ü- ı••mG:!l!l::Tel: 4128 
yorau. Hayır diyordu.. hayır .. 

Dilkklnrmda. mUstahdem n ap.ğı. 

da !simleri yazrlI ifÇ!lerlmln hlzat&,. 
rında numaralan gösterilen Temmuz 
ve AğUstos 9i2 aylanna alt ekmek 
urnclerı gaip oldu. İkinci nllshlLlan 
alınacağından zayi karnelerlıı hUkmU 
yoktur . 

isimleri 
So.ı;h 

Şa.ban 

Mehmet 
Ra~t 
Ha11an 
Şakir ı 

Hamdi 
HU.eyin 

11:::.me No. lan 
7102 

23347 
~8& 

7097 
6587 
7101 

7100 
7095 

Eyüp, Camllkeblr eadcleslncle 5 ve 
1 t Mohall~blC'I ve Knrablyecl Rrı.a 

Günel. 

• • • 
latanbul belediyeıı!ndc:ı aldığım 

(4165) numaralı kamyon pllka91 kıı.v 
bolmu~tur. Yenlıinl alaca.fmıdaıı ea
kiılnin hUkmU yoktur. 

4 l 6S numaralı kamyon a:llılbl 

Ekrem 

• • • 
171 ııım ve 3700 11icil No. lu D. Dz. 

yolları Haliç fabrika Havuzlar4an 
aldığım IJÇi hUv!yet vesikamı zayi 
ettim. Yenl.ıılnl çıkaracağımdan, eski 
ııinln hUkmU olmadığmı 111.n edelim. 

Ahmet Belgili ( !l()580) 

• • * 
Bilecik orta okulunda.o 1939--1940 

yıund& ald14tım mezuniyet f&hadet • 
ıu.memi zayi ettim. Yenl.alnl aıaca... 

ğrmdan eııklıılnln hUkmU yoktur. 
4e9 N f'Cllll Uyal 

• • * 
467~ numaralı bisiklet p1.Ak&mr 2111.. 

Köşk IGlllN--

1~ Sarıyer, Hidayetin bati nm 
~ meelre kal"§nmda 81 nUJDır&lı ~ 

:: ::on; : :::: ::ı:ril;.:~ i 
~!4 aeamlJ btr balaoe ıoert91ncte nç1 
~ katta 3~dl oda iki sofa. Harem i 
~~ &ellnıhk &ibl lkl daire olarak kul· 
~~ laııdablHr. Ayn iki kapılı. 011 e&-

~ ki& temmaı. CumarMsl .aaı on. 
~~birde Beyoğlu Dördllnoi> Solb bu. ~ 
f.~ kuk mahkemesi tarafından kat'ı~ 
~ lhaleel 71'pılrp aatıl1Mı&ktır. Hu. ~ı. 
~~ balnmen kıymeti eeklz bia Uradtr.f. 
.. .::.ı.: ,.,_ -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

RASID RIZA 
TltATROStJ BaHde Pltkln Mraher 

8A~AN UT.~"i 

Vodvil - i - Perde 
Taun: Mahmut YM&rt 

Acele satılık 
Yumurta t&l&Jı tMgihı n balya 

yapacak teqAb lle 18 be-ygir kuwe
tincle muotla btr moUSr acele 111.tı. 

lıktır. Tallp olanlann aıatıd&kl ad
rese mUraeaatlan. 

Galata Bahkpazan d~ınlr \lt<ı<'an 

Bay Baki'ye mtlnıcaat, (4053ı) 

yi ctUm. Yenisini alaca:;tmdan e:ıkl_ 
sln!n 'hQkmU yoktur. 

Bomontt Abtdel bl1rrfyet cacldeıd 

U numara Nuran G<ırdlkyan 
< i-05::?8) 

••• 
940-941 dıwı yılmda Silivri Selim. 

paşa köy okulundan lyt derecede at. 
dığun eah&det.nameml zayi ettim. Ye 
%l1sini çıkaracağımdan eskisinin hUk,. 
mil olmadığı UA.n olunur. 

o.nan oflo Faik Okan ( 40S!'7) 

Maarif Vekilliğinden: 
Orta okullarda Matematik, TabiJye, P"ranaızca , Almanca ve 1ngutzce 

Hğı"etmen muavini olmak iııte)'Gıler için H Eyl1U 1942 de baılamak ve 
25/IX/lS.2 tarihinde aO!la ermek Uzere Ankat'&da Gazı terbl,-e eıutltlL 
&tlliC:f! ve btaJıbulda Ytıuck öğretmen. okulunda bir imtihan açılacaktıl". 
Bu imtihanlara girmek isteyanlerin Maarif mOdllrlUkleriııe mUracaat ede. 
rek ıartlan 5ğrenm~leri HA.rı olun.ur. '(7692) 

-~--- -; . :· 7\·:-.:-~- - -- . ·~ . - ' . - . 

, .. !:~,~;s~r~_,:t.r l~~ ·~~ciurlü§ünden: 
-- -~~- "::"::4ç-=:;-;;r--"" ------· 

Beyaz yaldım etllcet kltfdı 
"70Xl00,, eb'adında 
V971. "~X'?On ,, 
San yaldndt etiket k!lrdı 120 
m/m geniflik ''dlf kutru ~00.GOO 
m/111 60 m/m iç K.. 18 m/m o!an 
bir tabt& makaraya aartlac&IL., 

'"ldlrtan 

8.000 tabaka 
6,000 ~ 

&00 bobin '1.T.912 Salı 

San yaldızlı k!ğtt"68~38 .. eb'admda 10.J top 
~yaz ,. • • 100 • 

• 
"'~'.arhtnr ..... 

lo.30 

~~ lNlft Zrmpara tap l"vv adet - • • 10 40 
Sut Kostik .ıt).000 kilo • .. 11 

J - Yulııu-Ga clns w ~lu!an yazıtı malzeme paurıı111a satın alma.• 
caktır, 

2 - Pu:ı.rlık hizalanr.i!a yazılı g1m ve aatlerde Kabeta;ta Leva.zrm 
f'Jbe•!ndekl Merkez Alım komisyonunda yaptlac•Ktır. 

a - Be.yaz san yald-'"%11 kl#tt ntım.unesl, zımpara ta.,ı Nami ve Sut 
Koetfk ıartoames\ her ~ ö#\eden eonra 9Ölltl geçen fUbede ~ortı1eolllr. 

f - tsteklUEnn pazanık için t"ytn olurı&D gfln ve "aıı.tl?rde teklif 
tdecf'klerl tıat \l7erlnde ~ 7,5 gUvenme p&Taaiyle bir:Jk•e mez:kflr ko-
m!eyona mllracaatlan. (7316) 

ASKERi TIBBİYE Ml!:K.TEBI Mtn>OBLtlG1'NDE:S: 

Hıllen sılada bulunup ikinci devre kampına tc!'rik edilmlı olan Aakert 
rtbl·lye mektcl-1 talebeleri 16 ,AJustos 912 de nı;tınc{l kampa i~tırak ede. 
ccklcrlnden 1~ Ağu!loeta mektebe tttıhak etmeleri llAn olunur. (7~6J 

Mezarl1klar lıılUdUrltııUnce 9'2 maya aonwıa kadar yaptınıac:al' 
miull (860) Jahld kap&lı zart usultıe eluıUtı:ııeye konulmUftur, ııdı 
ııun keflf bedell (18854.) lira (&0) kurut ve ilk um.l.ıı.atı HH lir& • 
l'U§:ur. Keflf Te f&rl.Dame Ztı.blt ve Muamelt.t Ktldl1rltlğ11 kalembld' 
riileblllr, llııa!e '8.8.Sil pazartut günfl aaat ı~ de D&lml EııCl\mende ~ 
laCAktır. T&Jlplerin ilk teminat makbuz ve7a mektuplan ve kanuııd..C 
razı ıt.zımge\en diğer veırikalarile 2i90 numaralı kanunmı t&rifatı '11"] 
t!ı.ade hazırlayacakları tekll! mektuplarmı lbale gllDU aaat H de il' 
DaimI EDcUmene vermeleri llzımd.tr. (7eSlı 

••• 
UakUdar Belediye Tahakkuk ve TabalJ Şubeal blnumm tam.iri 

ek.lttmeye konulmuıtur. Kflfit bedeli (1912) lira (&O) kllrUf ,,,. n.ıı. 
nstı (H3) Ura ('3) kuruştur. Ke§i.f ve ıartname Zabit ve lıluameıt.t 
durlll#tl kale.nılnde C"OrWebilir • 

.. tııaıe 3.8.9'2 Pazart~sf ıunu saat 14 de Daim! Enctımende ~ 
tır. T&Jiplenr. ilk teminat makbuz veya mektuptan, Uı&le tarihlndd 
iUn evvel Belediye Fen lfleri mtidürlUğü.ııe mtırncaaUa alacaklan ~ 
ehliyet ve Iull'luneu ibrazı llzımgelen d1fer vutkalarlyle l.h&le ıtıntı ,,J 
yen sa.atta. Daim! EncUm~de bulunmaıan, ('1'1.S 

• • • • 
Zeynep KAmll DoğUme:'J'l Çama~ırhanesinln tamiri açık elull~ 

konulmuıtur. Kqtt bedeu ır.:SS Ura 69 kuruD ve ilk teminatı 107 U~ 
kuruıtur. Ke,t! ve f&rlnamt. Zabıt ve Muamela.t Mlldllr1Uğ11 kal~ 
g~ülebllir. lh&lo 27.7.9t'? Pazartesi gilnQ aaat 1' de Daim! EncUıo' 
yap~tacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuıı fty& mektuplan, ihale tarlhtıı.!_~J 
gün evv't!l Belediye fen işlen mUdUrlUğüne mUracaatıa &la.cakl&n ~..::;{ 
l!yet ve 'kanunen ibrau l~gele!l ~lğer v~ikalarlle ihale gUntı nıu 
saatta Daimi Encümende bulunmaları. (7.f~ 

Maliye ve Muhasebe Müteha.saıaları ıJ' 
!4 uakkipler Cemiyetinden: 

\ 

Cemiyetin adı 

İdare Merkezi 
Mabadı te§ekkUl 

l"e~!tKUl ta.rıhJt 
İdare Hey'etı 

Adı, Soyadı 

Nazım Olcayto Maliye ve Muha
sebe mUtehe.aımı1 

Re!ik n;a: 
" .. • 

• .. .. 
Fehmi İdcmcn .. .. .. 
Ömer Ulttı Gllrcaıı Muukip 

Maliye ve Muhıuıebe mtıt;haJlll' 
ve muakklpler Caınlyetl 
Voyvoda Han No. 18 Gala~ 
Meııleld ve ilmi 'blrlifl ya"~ 
memleket içinde ve dı§ında. ~ 
:tıareketlerini takip etmek, ~-
madc:tı ve m!nevt gUclUklerini t 
meğe ça!Jşmak~ır. 

l:!/11/lSZ~ 

tkamdgAhr 
Nlşanta~ Gllzetbsbçe aokak 
Yeni yol No. 2 1-
Ş!şli BomonU lstuyon Ebe 
kızı ııokagt No. 11/i 1· 
Beyoğlu Alyoıı aokatt Pu. 
roy apartımanr No. l 1· 
Oamanbey matb&a.cı Oııma.ıı. 
bey aok$ Beypaz:an apar· 
trman No, 611• 't 
Şlıl! Bomontl Halepli Ş!!k-

:tı sokağı No, 7 1-

' CemlyeUnılziıı hey•et! umumiye kararile tadU ecıne ana niza~ 
ht&rı.bul Vill) eti Yükııek nıakamııım 16.6,942 tarih ve 3il uyılı 
berile teecıt ~dilerek devam: faan;yetbıc m1baade buyurulduğu Ce 

koı.ı.'UJ!unun 5 ncJ maddeılne tevfıkaıı ,Utn olunur. 

lnhiıarlar·U. Müdürlüğünden! 

l - Proje, ke§lf ve 1&rtnameel mucibince ldaremlün Anka~ 
!abt"lkaamda ya.ptue.c.ğı ır.emur evlorl ln§aatı !§1 30,6.9'2 tarihinde j 
pal! Zllrt u1121ile ihale olt:ne.madığmclnn bu kerre pazarlıkla eıun~ 
kor.n.u§tur. J 

2 - KeJU bccell "7.47ıl,51,, Ura '(ô 7,~ muvakkat teminatı ' 
liradır". 

3 - Eksi:tme 31. 7,942 cuma günU ı;aat 10 da lııtanbulda Kabl 
~ve.zım §Ubeo:lndclu Mer'b.ez Alım Komtııyonunda yapılacaktır. _ ~v 

4 - PrrJe, kc§if ve e:ırtname sözU geçen §U°beden ve İzmir, P' 

Ba1' mUı:!ürlll!flerindcn "2Zt<,. kuruı mukabilinde alınabilir. 
5 - tstcklllcrln pazuuk için tay\n olunan gllD ve ea.atte ~ .,, 

vc:ııne para.sı ve l}&rlnameııln F. !ıkra.sı muclblnce Umum Mlldllrlııl' 1 
:ae t !ubeslnden alc:.cakları eksiltmeye ı,urak veslkasile blrllktc adı~ 
1<onı.11yonıı. n.~racaatl2.rı. ~ 

~.'.HIRI : ASIM U~ Basıldıtı yer: \'AKn MA Tll"" 
flmuml Nf'.şrfntı idare ~dtD 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 11 - 7 - 942 
A K T İ F. . Un P A S 1 f: . 

Kau: 
Altm: Safi ICUO("&ID 

Banknot ) . 
• 1 

Ufaklık '\ot ~ 
Dablldelıd Mabülrı.n • 

TOrk Liram 
_,,., 

' .. 
llarloteld Mııltablrlerı 

Altın: san KHognm ıa.tıt.m 

Altmı t.abv!U k&bll ıerlıelt ne.. 
Dlfeı dövtıler n Bortlu ldlirinl 
bakiyeleri ~ , 

Hazine l'all"llllert. 

Deruhte edil~ıı ITTakı ııaıt~' 
ıta~htı • • 
Kaııunuıı &-8 lDcl maddelerine 

teyflkan Huln• t.aratuıdaı. nırı \ 
tedlyat • , 

Smedat CDır.datnl • "1-:'"r 
r.carT Rn~tıtt .. . • , 

! 
t 

~-"' " TalaT'll&t Ctbc11mı: 
O.rubte edUeıı evrakı rıak.. 
diyenin tcar11tığl Hh&m " 
talıvil!t (itlbaı1 lDJtDetle) •' 
Serbeıt •llbam ... t&bTill.t • 

An..nDrı .s.. .. 
Altm ve deviz Uzerlne &Tallııl • • 
TahvtJU Gzertne • ..._ ' • 
aazuıeye ıoaa n.deli 'ftll.I ı c 
R&zlne:;e SSM No. 1u U!luna r'JN 
açıl&ıı aıtın \Ulf11l1klı &Tane • • • 

Hlllllfldarlar ' • • ' 
Habtellt ı ı. 

LOU~.lt14J3 

'7.Sn.012,60 
M4.4&1,8t 

'712Jlt1,94 

a8.Hl.it%,1'7 
\ 

r.e.m. 111, ıa 

1 ss.rnı. MS,-

11. 190.ne.-

SSl.SUS.8.n,88 

U.811.IU,IS 
10.%89. 143,'6 

1.086,Jl 
'7 .990. '7Zl.&.'5 

-.-
2:wı.ooo.ooo.-

ıı a. noıs.as.ı,ı6 

'71%.6tl,9f 

911,303.Ul,OS 

1 Si.938.lft,-

lll.815.8U,88 

s5. ın.ea,ag 

25'7.983,819, '78 

'·*·000.-
1 O .111.IM, '71' 

Sermaye: 
Oıtlya' Allcıeal 1 

Ad! n tcvkal&dı 

Husua1 
• • 
• • 

TedavtlhlPkt BınıklMtları 
Oeruht• edll•n evrakı naı.tıye • • 
Kanunun 6-8 bı~ maddelerin• 
tevftku Hal.1nı taratmdan nld \ 
tediy&t •• 
Deruhte edilen ınalD nakdlye 
~~yat • • 
K&rfl.lrtı ı.mameD aıtm o&a.ralr 
UlntR tedavW• ••udlJ•n , • 
~eskoınt muk&bW Dlve~n teda. 
ville vuedll~D • r 
Haslne19 yapılar. &ltm t&rpJdı:!r 

an.na mukabili HM Na. b ıcamm 
muctblne lll9eten tectavaı.. n.-
sed!len 

HEVDUATt 
Tftrts lJrua 
Altm: 8aft ltDoııram 

• • 

S850 Mo.. la Kıınu• clıre ı..hle,e 
~ ..... lllUMIU ......... 
aaa alılnlaJ'ı 
8&11 Kllogn.m 

D&rts Taahl>12datJ: 
&Jtm& t&bvlll kabil d&risln 
Otter dOvlzl•r .,. ı•cı lr&ı 
rtq be.ktyalrd 

lla111eltt • • 

9.41t.tss.ı. 

8.000.000,-

!S.700 "20,-

co.000.000,-

t88. soo.ooo.-

- • 140.I00.008.-

118. '710.836.9! 
l.234.184,0" 

-.-
26.106.880.~· 

~ 

J Tenw ıw 1a11b!UeD tma""': ,,.,.._f::.. 'iiıilc9' "t' • 1'1fnt aaıtmt ~ ~ ı ~ 

T'"'1bl 99S.77t SM, ıs 

Ur9 

16.00I'· 

eoa . .-1 


