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PERŞEMBE 

Ahmet Emin Yalman'ın ilk iki 1QUS1 
~qnakale ebrak çıkan bu yazı serisinin 
d eftl1UJU ikinci sayfamızın ba~mda bula· 

caksınız. 
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ismet lnöni~ 
kabine toplantısına riyaset etti 
~'t~ra, 17 (A. A.) ilet binasında toplamın Vekiller heyeti içtimaına 

li Şef İsmet İnönü, dün saat onda Ba~vekA.. riyaset etmiştir. 

Millet Meclisi topla'1d• 
~~a. 17 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bu. lisinin 1941 yılı mart ayı hesabı hakkında Meclis 
--~~ettin Gün.altay•ın reisliğinde toplanmış hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası okunmuş 
-- "e ~ kanununda mevcut hususi atı§ların mft. ve cuma günu toplanmak üzere içtimaa nihayet 'i ,_~Ulünun tayini ve 1ezkerenin geri veril· vern-1.,. ir, 

~ltkındaki BaşvekAtet tezk~resi B. M. Mec. ·~· 

Iranda son 
hadiseler 

~lurnuz iran, tarihinin 
. ~it it heyecanlı ı,ıı.inlerinl ya11 

taraftan memleketin bazı 
~ ecnebi i~ı:ali altındadır. 
ti;~ karıı evvclA mu.kave. 

Verildikten ve ~kil ba· 
i"t kısa bir mukavemet 

lictı len sonra anlaşma yo
"'e hnısur. Bunun üzerine 
,~Us talepleri üç safha 

Sj ır. İlk safha Almanla· 
ı.. ı ~et haricine ~ıkarılması, 
,.~ nların İngiliz ve Rusla. 

Bulgar 
Rus 

Harbine doğru 

Karadenizdeki 
bütün limanlar 

kapahldı 

Hitler, 
Bor is 
Mu!akatı ~ ~ Uçunclisü Tahran ~i· 

tqtıll\ •1. altına alınmasının ta. Bern, 17 (A.A .) - Jurnal de Ge· 
"-la esı olmuıtur. Bir taraf. neve, Berlin muhabirinin lıfarına at· 
ltı~dra radyosu İran Şehin. ten Führer, mUttefik devletler ,,ef· 
lell'ıl l>ehlevf'nin aleyhinde !erile görUşmelere de\·am ctmete kıı.. 
lıg Yecek bazı neşriyatta rar vemtiştir.Gazete, bu görUşmele.rln 
~t Ve İran milletinin tam Mus&olini tıe yapılmış olan mWAkat 
sr~t idaresine layık ol. üe başlamış olduğunu hatırlatmak· 

et ileri aürmil§tür. tadır. Bu maksatla Bulgar Kralı Bo· 
'ba 9\rveıki gün Şehlnph rts, Filhrerin umumi kararglhına gel· 
'bhı sebepler dolayı. mittir. Bu ziyarete hususi bir ehem· 
lthıne halefi olan büyilk miyet at!edılmekledlr. 

'1; ha'--tahttan fc~agat et· Berllndekl Bulgar geflri B. Dra. 
l,. u.:rler gelmıştir. ganov salı günü pa"•n'kttan ayrıl· 

•n rneb J ' Ik t ' 3 "'°"' "e e3ki us arının 1 • OP· 1 mıştır . .Ayni gazete, Von Papen'ln 
\t1tırı e•_:~Jı?'e aft mUnaka· wı günü Bcrline vasıl oınıuş oldu· 
~ .. uıştır 

\ıı Urıak ·
1 

tunu lblldlrmektedır. 
h.. t 111 .. 

8~alar, ran'ın hususi - . . t 
·"' ~llA~ır. İran milleti hakkın· Bulıar hukumetınin Sovye 

"'lr L notasına cevabı cSu l\Br~şlik ve yakınlık 
'i~ ~~arsak duyalım, böyle Sofya, 17 <A.A.) - Ofi: 
~ltı~naka~ası hakkında bu Bulgar hükumeti, Sovyet hükıl· 

)(l •Jarda uzun boylu mü· <Devamı Sa. 3, Sü. 6 da> 

1827 muhacir 
Tilrk ta'bll•elln 

kabul edildi 
Ankara, l'7 (Telefonla) - Mull 

telli tarihlerde ytu'd1uDuza sel· 
mı, olan 1827 mUiettafamaz kra 
V~klllert Heyeti t&ralıllıd&n Törk 
\'atandaşlığına kaMll edllDltftlr. 

IRANDA 
·-·· Yeni Ş3hinşah 

kanunu esasiıa 
bağ~ ___ kal~cak 
Rıza Pehlevi 
Tahranı terketti 

Tahran, 17 CA.A.) - İran baş. 
vekili Ali Furugi, parlamentôda 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

Yeni Şehinşah memleketi kanu· 
nu esasiye tamamile bağlı bir hu· 
kümdar gibi idare edeceğini, bu 
kanuna ve İran milletinin hakları
na riayetkar olacağını blldirmek
liğim için bana mezuniyet verdi. 

Londra, 17 (A.A.) - R. B. C. 
Sabık Şehinşah Rıza Pehlevi, Tah· 
randan Isfahana gitmektedir Sa· 
bık Şehinşah, bu seyahatind~ İn· 
giliz kıtasının ilerilemekte oldu. 
ğu yolu takip ediyor. 

' Londra, 17 (A.A. ) - İngiliz 
kıtaatı, Tahran civarına yaklaş. 
maktadır. Fakat şehre girmelerine 
veyahut şehir haricinde kalmala· 
rına kumandanları tarafından ka· 
rar verilecektir. 

l rUtrncyi dOğf\.\ bulma· 
Ilı~ 
~tltınlurasına şüphe yoktur 
"1 tıln ~ekilen Şehinıah Rıza 

11
_1 tı ral'\ milletıne büyük 

"' aıı1"8rdır. İran'ın son se

Vergi kanunlarında tadilat 
~ iı terakki adımları bil· 

~ nın hayranlığını celbet-
'Qt h 
'ı>ıı:r &ahst id:ıredc olduğu 

llt oıa n bir kısım hizmetlere 
"'e ~1~k rntinaknşa hilrrlye. 
t~k er bazı kanuni hak· 

~tırııt! . Arlık şeklinde bedel· 
ita t 1 llızım gelmiştir. Bu 

-~ ltı ~tan mebusları ödenen 
.,,, ~rıııan hızmetlerl tart· 

' ~lll!!r C"JlUşcn idareden za. 
lira l c Verilecek tavizlerin 

ar rla ırınakıa m~guldılr. 
'~a adedl~lmiz gibi boyle 

\ ~arı rtcticcs indc şu veya 
~' l t!a~ate varmak İran mil· 
~ rnııııt bir meseledir. Bl
~arİ lran milletinin ye. 
'h ,,. arının idaresi altın· 

t 888d<ıtc kavuşması, 

Tarh, tahakkuk ve tahsil 
şekilleri basitleştirilecek 

Bazı vergiler de bir leşt~rilec ~ k 
Ankara. ı 7 <Tclefanla) - Maliye 1 bazı vergi kanunlarında tadi!A.t ya· 

vekflleti muhtelif vergi kanunlarının pılmasını kararlaştırmış ve b1r ka. 
tatbikatından aldığı neticeler Uzertne nun projesi hazırlama.fa b8flamıttn-. 

terakki hareketine devam etmesi 
ve yeniden memleketine ve mu. 
kadderatına tamamile hakim ol· 
masını mümkiln kılacak hal ve 
şartların biran evvel tahakkuk 
edebilmesidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yapılacak tadilatta hllen alınmakta 
olan vergi mlktarıarına dokunulmı
yacak, yalnız tarh, tahakkuk ve tah-
sil tekilleri gerek memurlar, gerek. 
se mükellefler için baalt ve son do. 
recede kolay bir şekle sokulmuş ola-

caktır. Bu ara.da bazı wr~Uerln bir· 
left1rilmeleri iıtimall de vardır. 

lzmir Fuarını ziyareti mü n.a se bef iyi e 

lngiliz ·Büyük Elçisi bir nutuk söyledi 

Türklerle lnıilizlerin birbiı·ıerile itimatla 
·:! ... ~ .... "':; . .. ~,\· . . ,.. . . .. . . . ··.~~ ·. . . -:-........... .. ··~;:-. ""' ."'·· .... ·~ : .. t :1 ~ ... .. ...... . . : . 
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kınusa~ileceklerini biliyoruz 
~.· .. ". . ~... . , ....... ·~·t--. ··- :W--;'r ... J!I!"' ... / ·-. iıo : ....... ,ı· .. - .. . . ---- - - - - - - - . . . . . ' . . 

Türk- lngiliz ticari münasebatl 
3 senede 17 misli artmıştır 

İzmir, 17 CA.A.) - Şehrimizde 
bulunmakta olan tnıntere büyuk 
elçisi Slr Knachbull Hughessen 
Y'uar dolayısile vali, belediye reisi 
ve diğer memleket büyükleri lfe· 
refine bir ak§am ziyafeti vermiş 
ve sonunda s<>ylediği nutuktll: 

İzmir ziyaretlerinden dalına 
unutulmaz hatıralarla ayrıldıJını 
İngilterenln İzmir fuarına ge~n 
seneki iştiraki ne bu scnekı işti
raki arasında lehte açık- bir fark 
ın,eycut .olduğunıı ~aı;ı etmif, in· 
aut.ere , .. ftrldye tiıCarl men.. 
batma temas ile iki memleket ara· 
aındalı:f ticari miinasebatın .an ilç 
yılda tam on yedi miali arttıjını 
1938 de milbayaatlarının mecmuu 
2.'817.124 Türk lirası iken bu 
meblağtn ıssı da 6.387,29t Türle 
lirasına, 1941 de 35.402.'340 liraya 
yükseldilini eöylemi3tir. 

Büyük elçi ayni senel~r zarfın· 
da Türklyenin de mübayaatının 
hemen ayni nisbetıerde yükseldi
iini işaret ederek, Büyük Britanya 
imparaiorluğunun Türkiye ile ti· 
cari mlnasebetlerini inkişaf ettir· 
mek yolundaki bu kararının harp 
zamanlarına mahsus ve münhasır 
muvakkat bir siyaset olmadığını, 
bilakis uzun ve devamlı ve her 
sene mill:ezayid nisbetlerle, kuv. 

/ (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

isveçte 
sabotaj 

Bir infilak neticesinde 

2 muhrip 
battı 

3 muhrip ağır 
hasara uğradı 
Bir ço~ ö:ü ve 

yaralı var 
StokhOlm. 1ô (A.A.) - Stok· 

holm yaJunınd& demirleıni.f olan 
bveç torpito muhripleri grupun. 
da bir infilAk vukua gelmlftlr. 
Ateşin wirile üç torpito muh

ribi, ciddi surette hMara ufra· 
mıştır. MUhimmatm lnfilA.kı da 
bu hasarın vukuunda Amil olmu9 
tur. İki muhrip batmıştıı._ 

Birçok ölü ve yaralı vardır, ta· 
kat alevler içinde ola.n petrol 
tahlis ameliyatına mtı.ni oldu· 
ğundan hakiki rakam henUz ma • 
ti.im değildir. 
9 IHn tonluk bir lııve!;) upuru 

daha battı 
Stokholm. 17 (A.A.) - Al· 

manya ile İsveç arasında servis 
yapmakta olan 9 hin ton bac
mlndek! JQ88&vonga adındaltl 
İsveç vapuru b&tmıştır. 

J-
Almanlara göre 
Almanlar 
Rusların anudane 
müdafaa ettikleri 

Leningrat 
istihkam 
hattını yararak 
Bir kaleyi 

zaptettiler 
Bcrlin, 17 CA.A.) - Leningra· 

d'ın m udafaa istihkamları etra· 
fında ccr~yan eden muharebeler 
esnasında b ir Alman piyade turne· 
nl Sovyet kıtaları tarafından anu 
dnnc bir ur.ett mudafaa cd•len 
ve ~d"n mut ekkıl bir bat· 

~~~e:;i~ıt..,._ __ , tı yarmıya ve oldukça munimöı 
~~~~~~~~~~~ noktayı zaptetmıye muvaffak ol

muştur. Bu Alman tumeni 91 kale 
susturmuş ve 800 den fazla esir 
almışt~r. Alman kıtaları bundan 

l~~~;~~~§~~~f ~llillli~~~ll başka dil:lmamn muteaddid tank· 
larını. bır ~ok topunu ve silahını 
iğtinam etmısl e.rd ir. 

Şeyh 
Tacettin 

Şlmalıle" cenuba lıaM1ar ka:nlı ~'!'ftalar1a devam eaen S&\'Yet • Alman 
h&rp harekitıDJ shteren harita 

HARP VAZiYETİ Suriye Cumhur 
Reisi oldu 

Uç Rus Ordusu Berut. 17 (A.A.) - General Cat. 
rotıx gazetelerde neşredılen bir mek· 
tubunda Surıyenın eski devlet ı·el.6i 

ekse!Ans Şeyıı Taceddın'ın Suriye 
Cilınhuriyeti rel8ıne tcreltilp eden Alman orduları, üç Rus ordusunun 

ara hatları istikaınctlerinde ileri doğru 
harekete başladılar. 

1 bUtiln lmtiyazal '\ae vezaif ile Surıye· 
nln mukaii<l~atını elme almasını ' '" 

ı bu maksatla mUmkUn olduğu kadıır 
ı kısa bir zaman zarfında hUkQme• 
teşkil etme6ını ıatemı.ştir 

[ Yazan: ihsan BORAı[j 
(Asken mtabarririn yazısı 3 üncü sayfada) 

1 Yıne gazeteler tarafından nC4rolu
j nan diğer bir mektup ta S r yenın ye 

ni relsicumlıurunun ohu mühlm vazı. 

fcyı kabul et.m f olduğ\ınu bildınnek . 

techr. 

Sovyetlere göre 
30cuAlman 

fırkası 

imha edildi 

Timoçenko orduları 
Smolenski çeviriyor 

Almanlar 10.000 
kiıt zagiat verdi 
Londra, 17 (A.A.) - Moskova 

radyosu. Sovyet kıtaatının haliha· 
zırda Smolensk' I çevirmek vaziye. 
tinde bulunmakta olduklarını bil· 
dirmektedir. 

Smolensk'in fimali şarki&inde 
vukua ıelen bir muharebede Sov· 
,..t kıtaatı, Almanları hezimete 
ujratmııtır. ~imanların zayiatı, 
18 .... kiti tahmin edMmektecilr. 

, ..... ie. ı.-Sii. 5 ~ 

·MOsabakamız ' 

Sua' No. 30 
Eski maaallaFda söylendiği glhi çarpılıp bir ka~'\1lo kılıtına &"irme· 

Rh liurn gelıte ve si~ ~Prill imkanı 'erilse gamı;ız bir bülbiü olmayı 
nıı terclla ederf;iniz, yeku iddialı bir ar lan olula) ı mı'! 

NOT: Müsabakamız bugün bit ti. Şımd!yc l•adar Resimli olarak neş 
rettiğ1aniz otuz 6Ual tamamlandı. Müsabakamıza iştirak edecek sayın 
okuyucuları.mızın !her suale kısa kısa cevaplar '\'ererek otuz suali ku
ponlarile bırılikte 26 teşrınıevvelc kadar gazet~nizc göndermelerini rica 
ede.riz. 
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Yarına hazırllk : 5 

o ama cesar ti 

" erkezi vasilik zihniyetinin kolayca 
ortadan katkıp kalk m ay acağ ı na 

dair bir münakaşa 
~ ~ 

) azan: Ahmet Emin YALMAN 
Bır ar dıış m bana çık~tı: 

Memleket nckadar fen lık et.. 

racak mı ın? 
\a- - Dıırm z ol;.ır muyum? 
ol· sen bunu da. b rabcre; mU 

gozc b:ıtan 

dıye, çok 
yapılmı tır. 

dı er nnı m hzurlar 
uyandırdı ı paçık göze çarptığına 

ı;:oı e gazeteler bundan balı etsin, eL· 
m in b r m kanununun lnkı.,af 

h:ılınd 'bu mcmlckctın ihtiyaç duy· 

ltm. MUnak 

iktisadi mahafil: 
'!'ürk • l\Iacar ticaret aula!ihl:l ı 

Macarı tandan hrımıze g 1 
bulunan Macar tıı.:ar t t 
Caky pıy aınızd..ı hu 
uretılc lınacak mail n mı 

ve !ıyaUarı hakkmda mil 
lcrde bulunmak uzcrc bu k 

uı. 1 .ş \ , hız \'C hareketi temın Macarların en zıyadc al l k i • 
decelı bır h le getırıleccsı.nc Uphe clıklerl pamuk dokuntu u lllr. Bu 
uılemcz ı cins pamuklardan 1000 tondan z. 

_ Pckı, dedığın gıbı olsun . .F.ıkıı.t lnsı ıçın Macar l nd n t r 
~ ı ın hazır ık dıye yalnız barem vardır. 
kanJ ı..nun t dıd ı, fi gelmez. Ad m Gönderecc ımız b ı 
eçmek yap ınn 1 n kıymetini ölç-ı kabıl Macar! tand n ko 

me yapılmayan ı Jcı-dcn dolayı he. trık levazımatı, ampul gct r 
np ornıak gıbı hu uslara aıt blltun tır. . 
u u.lerlmlz n kokUndcn değışmesı 1\luhtekıl'ler 

Emnly tsız k "" şUphc ye- ezince yelken 
t o.une bir d m ti· on glinkr 

tnhdidatınd ı mat go termck, d ta manevi btr 
krcdı açmak IU)adı geçme! dir. Mnlı
t:i.lrdan ve hat dan korkup kaçmak 
:ı:;hniyetı 30 erine b zı m hzurları bı.e 
ol a ı yda) ı feda etmemek ve mnh· 
z ru ozc almak zthnl) et nı ıkamc 
tm ı.y.z Hcı b r işte hutıı etmek 
mka ı bulunduğu fı m, zihnlınizdc 

ıyıcc 30 ı;ı- etmed k<'e ve her yapılaı:ı 

tc ha(a " mahzuru muayyen bır 
nadde kadar ı;oze alm k zaruri oL 
dağu prcı ıp dı.} e k bul cdılmedık· 

umumi i rımızde tam bır .nkı· 

af U) anan az. 
- Bu noktad tamam le h k.km 

\ar. G nış olçUdc lf oıcbılmck, bek 
e en faydanın hatırı ıı;, n bır t kıın 

mahzur! rın n u ıyetin söze a -
ın k cc aretınc 'bağlıdır. Bu cc arct 
o mazs nck d r bUytlk fayda te
mın l'dcrııtııı dc)ın1, !llıln küçlık 

m hzurd n dt ı yı be 1111 yı 

tun. btlu:i h zmeUm, butün 
m m unutul cak, menf ..ıt ve nlAkıı. 

Motorcu! r fıyat mur 
mı 30onuna mura,aall 
zı fıyatlarının tc o t 
lcmı !crdır. Komı . m 
ba lamı tır. 
Uemir ithalatçıları kar ni betlerini 

az bularak mal cctirtmivorl r 
D mir ithalat ılan b topl tı 

yaparak h rıctcn ~etırılccc de 
mırlt'rın m t r, c v fı) ti rı 

Uzcrındc soru mu 1 rdır. 
O r ndtgımlzc ör baıı tuc :ır 

lrır AHupndan g t rlılıp pa da 
atılacak dt'mir VC' dC'mır C' y 

k bit cdık l k, r h..ıddı i u 
makta " bu n sbet dahılınd 

Aldanmayı önlemek 
kabil d ğ.I mi ? 
«... Bazı baki.allar, dükkan 

\ c t<- rınd t ılr ettll le· 
rı • .}krlıı cıns \C mahi~etlerirtl 

muşterllerin bilmemelC?rinden 'e 
al kah memurlann lla bu işi e. 
şelcmcmekrlncleıı btlfudc llC? :ı 

d m kandırmak \C ınli<jterl ka. 

zannı k için )t:JJ! bir u ul bul
mu i r. , bugıınkıı t>•;'!'U· 
ı;adu en 1)1 dn addtllunan Bur· 
anın karakıJ~ık pırin<•i ile Kas. 

t moııunun l\Jarat Ilı. ııt l)unm 
mı ır ne\ 1 'c l\Iııra ııı >erli pi· 
rmçl rlrtl n)nl a)arıla tutarak 
k pi n Ut. rlne nyni fl)atları )<J.· 

zıh etiketler ko~ U) orlar ve bu
gunkü ıı) 30a gurc kendilerine. 
a a ı ) uknrı 88 • .ıo kuruştan 

ık anı a mal olan faraş (il. 
rln rlnl, kllo<l.:ı yirmi bc!j kuru. 
karla satıyor 'e halkı bu suret· 
le nlclatıyorlur ... » 

Bunu ı raşlı oldu unu ııöyll· 

ye ı bir oku~m~umuz haber \eri· 
)Or \C soru30or: 

- Bakkııll:ııı, ctlkctlr.rc fl;ıtJıı 
beraber 01011 nn cins 'c ne\ llc>
rinl ynzm:ığa mı-ebur etınclt 'e 
mu terli rln bu tanda ol un al. 
ılatılmal:ınıu onleml'lt k bll d • 

hıpl r nın kopar c.ağı ) y.,, r ve 
d dıkodu ortalığı tutnc k, bcndcr. 
en zaruri bir ma ızurdan dolayı bile 
he ap sorul ı. k endı es zihinlere 
h k m olur a umumi hayatın vcı ımı 
) Ul• demez. Halbukı benım çöylc bir 
ıddıam "ıı.r: Mc ullyet taşıyacak, 

bır ı , k dıne dert edinecek, te klllıt 
kurup ı ktecck tlpt mez,yeU , gay· 
ı ctıı, !c gaU Up insan TUrkıyedc 

her memleketten fazla ölçUde yeti-

getirtcmıyeceklerlnı 

dir. 
oylcmi&l<.>r n vvcr dun 

mu tur, 

şu. BUtUn iş bunlann 
cnge.Ierı ka1dırmakta 

deıayı defetLıK 
1285 tarihlerinde Beşiktu11ta 

Bekta .. ı erenlerinden :S:ıdıl< B ba 

Tuccarlnrdon bir kı mı T C'arC't 
Vekaletine murncaatlc k ndllcrınc 

ayrılan kar haddınin fazlnln tırıl
ma ını ı.stcmı lerdır. 

Zira t Kongresi 
Ankara, l '7 (Telefonla) Şch 

Ticaret Vckıllctındcn mü ait ce 
vap gf'ldiğı takdırd iihaUıla b~ş 

!anacaktır. 

riınlzde bulunmakta olan z aat 
mudürlerinin kon rclcıi cumarte. 

un t on er c ktir. 

Odrcy, rahibe Mnrt'ın uzattı ı knrta 
baktı. Selimin yazısını dcı hal tanıdı. 

1' ··an ızC'a ol r k u tırlar ya ı'ı id 
Sevg lı nı aı Jımı ıyı cd n muhterem 

rcihıbelere şukran h tıra ı ol ı 

Selimn 
Odrey'tn ı;:ozlcrı y la doldu. na"ııbe 

Mart ın boynuna sarılarak: 
Bann da bundan guzcl bır heci ye 

veremezdi, dedi. 

EDEB1 ROl'tlAN: 

karşı 

1 

0/o 35 den fazla para istiyen şo .. 
förleri ihbar ediniz 1 

İstanbul belediyesinde topl n n 
wmı vonun tak i ucrctlcrı e ( 

1 ı nı bC'linde am ~ apılına ını ka 
lundcn <:onra oförlcrın \ aıiyc

tl daha sıkı bır kontrol altına alın-

Bu zammın kabulünden sonra 
oförlerin uygunsuz harckcilcrine 

devam etmelerine mani olmak için 

r 

anbul b lcd.) ı sa) ın halkımız 
n y ıdım beklemektcdır. Her 
ı ı ir t k i c muracaat halın 

de t k .nın yazaca ı mıktar uz 
rınd n 30 ü de 35 znmd n faıla uc 
rC't tal binde bulunacak şoforlcrin, 
arabanın numara ı alınarak dC'r 
hal ıhbar tmck. ancak oforlen 
bu uygun uı hareketlerinin onlen 
me mi temin edebilecektir. 

1
7 Teşrinievvelde verilecek konser ı 
radyo ile yapılacak, filnıe alınacal, 

c=::;~;;;;ı.::ı:;----ı=.:J 

bir kazanı; 

k isteriz, 

Belediyemizin 
dihkatnazarına! 

D kaç kişi matbaamı. 
za kadar geldi. Bu vatandn§lar 
İst nbulun kıymetli Vali ve 
Belediye reisındcn bir dılektc 
bu•umnaktadırlar. Dzyorlar kı 

Bugun Falih scmtllll'! 
yangın yerleri güzel binalarla 
dolmaktadır. Ancak Falıhlen E
dirn kapıya dogru açılan F v 
zıpa a caddcsi111q yan kı mm· 
da Sarıguzel l\lutcmcd sokak 
ve ona mucavir sokaklar ya. 
zın tozdan, kısın be çamurdan 
geçllemıyccck bir vazı~ cttedır. 
Bundan iki liç ay cvvC'I bu so. 
kakların a fnlthınacagını. hat· 
ta ıhalcsi bile yapıldı~ını ga. 
zctelcrdc okudltk. &:vinç için. 
de ıdık. !Ialbµki a:,ılu geçli, 
ne bir kazma \ uruldu, ne ,Pır 
kurek atıldı. önumuz kız! Hıç 
bir hareket yok. Sukutu ha~ a• 
le uğradık Saniyen 30 · 40 
metre ılcrtdc tcrkoz 'ar. iki 
s nedir müteaddit muracantler 
>aptık. Tcrkoz almak mum. 
kun olmadı. Valimiz t tanbul 
füı 1;enı§ bir imar plftnı ıle ça 
1ı ırkcn. hlzım hu dıl klC'rtnıi
zın de yerine getirilme ini bek· 
Iıyoruz. • 

Bız halkın bu dileklerini sü
tunlarımıza gc-çirırken. bu di 
lcklcrin faal valimiz tarafın. 
dan biran C\'\ôel y<'ri.ne getiri 
lcccgındcn emin bulunuyoruz. 

Hayırlı bir 
teşebbüs 

Çem berlitaşta 
Sunnet düğünü 

Çarşıkapıda tr;ımvııy clura~ı 

kar ı ında 90 numaralı fenni sun· 
nctçılıh. evi sahıbı Avni Turkcan 
20 c) 1 ul 941 cumartc ı günü oglc 
den onra Çcmberlıtcı tramv y 
cadde inde Atikalipa camıi ya. 
unda Aile Bahçe. ındc fakir yok ul 
çocuklnrı parasıı: sunnet od cektır. 
Kavıtlıır aç ktır. Muhklıf cglcn 

C;lc r. Av11i T t~c n'ın bu ha ırlı 

tc cbbu u takdırc değer bır hare 

yapı a eğ"ş ik er ı~ket=lır.=.~=== 
Adliye Vekiıleti • tarafından· hn· ı ı.cmc Zon~uldak mUddC'rnmumisı 1 Tashılı ve itizar 

zırlanan h kım " mUddeiumum Zekı Levend 40 lira maa lı tem 
ler ara ında del;ı ıklık yapılma l· me i raporlorhıı;:unc An OUnkU G zetemlzin !kıncı sah fe· 
na daır olan kararnııme yuk k kar..ı ulh h kıını Sabiha Ta çıo&IU, md , ıdıofıl pamuJiları neden pahalı 
Uı dlka lktıran ctmı tir. Koraı na 40 lir n lı K Ik t h klmll ne ba lıldı yazıda. 25 srullllık bir pa· 

S rt ki s~ h h ıkınıı Sabrı Dün· kette !'lckız r,mm Mğıt içinde 17 
agır c . d.ır 40 1 r maa lı Bafra mudd i 

Edirne umu.nıl ine Sair nbolu muddeıu gram pamuk, dcnllC'Cclt llten bir ll'r· 
oo lıra mum l Zıyn Ynlkut, 40 Jırn ma. tıp chvı ol ral< aksı yazılnuştıı·. 

lı A~ancık hakımlı ne Tırc cc Tastı h eder ve oziir dılerız. 
nı h. kını! Selamı Kuzucuot;lu, 35 
lıra ma. lı Kar<ıc u h kıınlıı;inc 

Me uciıy h kımı Ömer Adıl ·roıa, 
J5 lır ma lı Ankaro hôkJm ınua. muavinli ine Keşan miiddeiumu· 
\ ı' ııı H CTJbolu hukim nıua· 

Kcmalette n Yüce, 3:; Iıra 

m a lı Tun li oı gu hakimlıgme 
C'ı r hcı cıın muın mi Halil Ertem, 
35 lıı ma 1ı Alaca nmddetumu· 
nı rr.u. v nl ın Karlıo\ a sulh luı· 

~ ı n mua\ i ıl Necati A) dınoglu, 
5 lır.l m lı Hm za muddeıumu. 

mi muavlnlı ıne Buldun muddeiu. 
mumı ınua\'inl K drı Karafakıog 

lu, 35 lira mna Iı Safranbolu nıucl· 
delumuMl mua\ ınllğinc Erzurum 
h k m muavını Emin Akyuı, 35 
'ıru ma:.ı: lı Buldan nıuddclumuml 
mua nl n Ç çckdn~ı muddeıu 
mumı mua\ inı Rc~at öz,ecl, 35 
lira maa 1ı Edirnn muddeiumuml 

TEFRİKA No. 76 

Çeviren: R ZZBn ~ 1:. YALMAN 

mi muavini Fıkret Davın:, 35 lira 

maaşlı Gerze müddeiumumi mua. 
vınlıgine Akda,mad ni muddeiu 

muıni mucıvioı Necdet Tunay, 35 
Jıra maa Jı Beypazarı hakım mua
' lnlı(:inc Alucra hakim muavini 
Sami Akın, 35 lıı a maa h Bozkır 
mlıddelumumi muavinliğınc Ha
fık muddciumuml muavini Basri 
Do~rul, 3~ lira maaşlı Slndırı;:ı 

mUddcıumumi muavinliğine Ardı· 
han mUddcıumuJ:lli muavınl Hasan 
Çiçekoğlu, 35 lira maa lı Ural sor· 
gu hakimliğine Burıı:a sor.ı;u haki· 
mi İhsan Tumkan tayın olunmuş 
lardır. 

ılımla ho, ohbet, on dcrc<·cdc xa· 
rıl \C zamanının ri<'.all tarafından 
ı;ok ııtnılen \C bUnnet cdllc11 bir 
ı:at 'arnu . luhtaclnra mu 'en -
ti pek &ı\er, fakat. dıl ncllerdcn 
dP o n1 bette nefret edernılş. 

1 at bır taraftan da kuvvetli bır şarap ıç. cyı anlattı. Odrcy dedı kı: 

Evet. çok uğra~cat:ız. Belki de ilç, 
dort ay siırce ktır. Kocanızın ve valinın 
karı ının ilk akıllarına gelen §ey, bo an 
mak ve sızı zinadan dolayı mahkum et 
tırmekti, Fakat vali, bunun tchlıkcli bır 
1 oldusunu anladı ve mimi oldu. Şımdı 
sl1 burada arayda oturacak olur anız, 
kendj}('rınc hak kazandırmış oluruz. Çin 
mahallesinde, size hazırlntmı olduğum 

bır evde bir ıniıcldet için otuı ur ınu,)u• 
nuz? 

- Tabıi otururum. Fakat nıçin Çın 
mahalle.sın de? 

adık Baba, bir sUn bazı \arlıklı 
dostları ıle bir kah,ede sohbet c. 
derken pl!>liktcn ~ liı.Unun renı;I 

fıırkedilml;ı, en 'o 'lıcudU 1 reııç 
kokul •r neşreden )aralı h reli 
bir dilenci ljellr, az adaku ı:ok hc
la\I defeder, ozü ile hazır bulu· 
nanlarr kendine fiadakıı 'ermek I· 
~·in gfl) a ll''j\ lkc ;ı, clt<'ıılr. ıılık 

Babu, :.ohl tıııin iııkıtaa ugraıııa

sından mlıt ,,,,ır olur. Hemen ı.c. 

esine el atar, çıkardığı hlr çil ku
rW!u uzatır. D lent'I Cl'kllip giderken 
do tlurıııa doııcr 'e: 

- Erenler, doğrudur, bu men· 
deburun dcdlğl. 1 w kuruşu 'erdik, 
kokulu u korkulu Jr bcla;ı,ı ık· 

fc):ıedlk biz de. 
Der \C sobbcfüıe dc\run eder. 

bera rce ~c ı ı v ıd n ve gençhkten ba ı do. 
yo du Odr y, Sdımln içınden ı;:eçcn 
i a ltyordu. 

Her yı tatlı ve sevımli .. diye dil· 

ya ıyabı 

z mumkun dcğıl, sevı;:ılım 

V li ı az ctmiıı:. 

V Iı mı Ne mun ebC't" 
t-;ızc h r eyi anlatncngım, beni dın 

lenmez 

Fakat vah, ne dıyc benım koc.am· 
dan bo nmama m nı olmak ıstıyor? An· 
lamıyorum. 

duğu kadın, ıvı:ms Carter de:ıı, Udaigor 
sult nının karı ı olac ktır. Brandmor bu 
yuzdcn azledılcbılır. Bunu bıldl&ı ıçin 

ınanı ol nak tıyor. Fakat b nım <'hm· 
dd-..ı bır koz var kı, " lıyı mat cd<.>cek· 
tir. 

Bu koz, Rahm nın haber v rdlg 
mektup, de 1 mı·t Sızı v h ı bır sevinç. 
le me ut edC'n mck up... Ne oldu unu 
bılmıyorum ama her hald budur. 

Sızd n bır şey klam mın ıınkıinı 
yoktur, SC'vgılim. E\ t, bucıur. Fnkat mli 
sa d<' cd r ı de bu unluk d ha r zlasını 
uyl mıyey m. 
Odrcy'ı kolları ar ına aldı. S vgilisf 

nı kapıp kaoı ı açık duran yat k oda ı· 

na olurm k için çıldırıyordu, fakat nr· 
.w una ..ıkb<' Hı, u akla t.ı ve hemen 
bır sıgara ~aktı, Sonra ozc llcvam etti: 

Çunku Çın evleri, Avrupa veya l\1a· 
Iska cvlcı inden daha saklı ve daha hos 
tur. İçleri en iyi doşenını olanlar bile 
hnrlçtcn ı;:bstcrişsiıdir. Boyle bır y<'r ki· 
raladım. Sizin çok paranız olmadı nı 

bılıyorlar. Alcyhinizd<' bir C'y oyleme 
Icrıni i temem. Znten i tcmı~ C'rck ize 
çok fenalık cttım ..• 

Scvg lim, Selim! Boyle manı:ı ız şey 
ler soylemcyıniı. Hem alemin dedikodu. 
u benim umuı·umda bile degıI.. Mesut 
olmamız için evlenmemiz lfızım degıl ki .. 
Aı tık beni hıç duşunmcyınız, kcndmizi 
ac biraz dit unmC'k lfızım ... 

Selim ciddi bır eda ıle: 
Hayır, dedi. Sizinle yarım saadet 

i icmiyorum, Hem boylc yaparken ynlnız 
!':lZi dlişünmuyorum ki ... Kendimi de dil· 
ünuyorum. Şimdi~ e kadar yanımda, ha 

(Arkası ur) 

Sorunuz ~ 
5öyligel 

Usab kamıLm no~ 
nUshalar1 matbaa 
dan ted--r;k edile 
arıl erde 'l ıılyalıda S1 
rada Ba.)1lll ~fkut orıı;, 
abakıı.ııı:ıa ı,urnı. et• 

bende nok n olan ıo, J 
U5 'e 21 sa'.\ılı ga1.ctrır 
b anızdan t. dıriki ırıtu? 
dür? 
Ce p 

Çl.')fek 

ııarındn bıraktıkt n 
koyup bOfrıı) n 'C?rJnl.ı~ 
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ç Rus ordusu 
~~• T4RİH/ BAHİSLER•---"\' §!SO~J HABH~lE:~~ 

!,-Yazan: 4000 y ı 11 ık tapu senedi ~O~e~:<~;~'ı'"~.~~:. 
L 1Jııı11 ORAN K eh Ik• Ru kıtaatı, muhim bir Alınan 
~ astamonu tarı ten evve ı ordusunun ricatini kestikten 5011· 11 ~tliıııc ra Slautmo nahıyesını istirdat el 

~avyet1ere 

ingi liz-An19r!kan 
yardımı baş~adı ı 

~et ceu hteblJğl<'rc gorr, Alman· nl'i lc-rdir. Almanlar, bu bolgı:-do. 
el P lucte \Rd.)rhn lıuli- ı d b T •• k • kaçmadan evvel bir buçuk tabur Va lm:ton, 17 <A.A.) . Re men 

ı,.:~ zaman a an erı· ur tu• r kaybetmişlcrdtr. bildirildigine gore, Aın~rıka~ harp 
d ti ng-radın ( enup ccııheıılrı. r Lcnmgrad bölgesinde cereyan le\ azımını satın alabılıncsı ıc;ın. 

~llda nen muharctıc, cbrln eden baska bir muharebede, 30 un- Amenka Rus~ a ~ a 100 mılyon do 
'kteııı~ e\a nı hrlnı: doğru geniş· ~ cu Alman piyade fırkası tamamen lar temın tmcktcdır. . 

141tu ' ku lar, lıu nehir bul wı· ) azan ımha cdılmiştlr. Almanlar, tepe 1 Londra, 17 (A,A.) - Unıtcd 
t~k htl)en Alnııııı kıt'a· / B d k den pu kurtulmuşlcr \C Ruslar Prc : . . 
tt bonıbaturllo \C bUUgiı Ue ar a Çl ıçin hazırladıklıırı çamur tuzagına . Öğrenıldlgınl' gorc Ingıltcre ve 
~ llıl•lerctır. Muharebe arlık kcndılcrı duşmüşlcrdir. Bırlc ik A llerıka, Ru 'aya her ay 

llıt Cfliı, ille, 'Ueı 1 ı~Iıulc go il:; gu. Bır zamanlaı, f'hıı, ka ba \C ve inebolu il<' S oop ara ında c:Tµ- ııakkınd lu kana atımı arzcttım. Londra, 17 (A,A.) _ Tımoçcn Yll"llerce a\ tan are;;ı gondcrmege 
._,ıı:u nıck bUtctilc ı;ok kaıılı lwylerımızdcn bazılarının adla.nn"l man kelımelcri gozUmc ıHştı. B ·, Memnun olmuşlar 'c •Çok doğru, ko orduları, Smolensk harabeleri karar vermışlcrdır, 

' ~ la glrıni~llr. Uuıılar, Al- akla yakın bır mıına venlemcyince ı inci kclımenın yar.sile ıkıncl kel · ı çok güzel bir buluş bu ısım; Kasta- istikam!'tindc hucumlanna devam SOV) etler p.,....(' ·ı~ bundan ba~ 
tılır .:ruııiltıııı ıılı=-kurtınck l!;ln bunların .arapça, farsça \ cyn 1 um- meyı bırbıı ı arqmdıın okuyUl')Lll •nonululıııı ın ve Anadolu TbrklUğU- etmektedir. Timoçenko ordularının ka İngılt('fC \ (' Bırlc<>ık Amerıka 

la~&ll llklarıa nıukabll hucumlar ca, ermenlcc ltelımekr olduğnn11 (Qastumanl) oldu. Ve derhal tercd· ııUn clmde bınlercc hen2erı gıbl yan· şimdiden Smolcnsk'ln 14 mıl ya daki diğ<'r silahların ımalatından 
~ ı, ~uır, Leqiııgral'lııı ha\& nıu· hükmedilırdı, tUrH.ı tef lrlcr, te\'lllcr dUtsUz hukmettım kı bız.m hala he· .nıız, ka~bolmaz, gasbolunmaz, çü- kınlarına gelmış bulunduğu soy yüzdc 5U si \'eritecektir. 
-~J ı.."" ~a~a gonderlleıı letıl I yapılırdı. M<'şnıtlyct dc•vıınde ,e men aynı telftffuzu muhafaza ede· rumez, yazısı uçmaz bir tapu sene- knıncktcdir. Kıcf'in garnizımu ve t Bu malzcm!'nın nakli bılhnssa 

tıt .\Jl.\arcıcrllıı tuk\ be edil. CUmhuriyotın ilk yılluıında bu ka. ı ı·ck kullandığımız (Kastamonu) a· dıd l buyuı muşlardı. müdafllııları kuvvetlıdır ve bu se ran )"Olu ile yapılacaktır. 
~tl llıanıar zıı.)iata ba.kmı.}or- b ı adların dcğı tlrılme ıne, gt)ya dı, !Gnslar) rn !Tuman ) ler dıyaıı Hitit lrrıparatorluğll )Jkıldıkta.1 hıre hucum eden Almanlar, Lenin --<>-- --· 

~ ..... ~ tnaı olurııa 01 un, Lenin· türkçcleşt rllmcsınc kalkışıldı. Bu na 1şaı·ct eımektcdır. <Ilgaz) ın da onıa Aııadolu şarkl n, cenuptan, grad dı:ı karııılaştıkları a'ni guc; Aıner'ka lar"h'ınde 'ılk 
"""\I '-•· ı ı ıca 1 ) d k ld "' d d garptan bıı çok ı.stı Alara u'""amış· l•ıkl~rı~ karc:ılaşmaktadırlar. ' · ,,, .. "·~rııı mm kllnl blffin yüzden çok uzun geçmiş<' ma ı' bıı· ı ı eme o ıı0 u mey n a o• • ._ " .. ...._ b~t ettırnırk I tl.>orlar. çok güzel türkçc adlar, halkın dı· dır. Bu (Gas) larla <Tumana) le lır. 1'"akat hütUn bu ıstılalar, gelıp Moskova, 17 (A.A.) ::;ovyet yüksek Vergi 

~.~h .. •(tı ~<ılü ccnuhuııda ecre· liııden değilse b le resmı kayıtlard n hakkında. Hıtıtlerc aıt kılfıphu(! S"<' ı rıı t r a ıu gıbı )alnız dcnızın ı tıhharnt dairesinin dun akşamkı I 

Tali harp 
cepheleri 
Yazan: M. H. ZA~ 

t?:::!!,. ııılcr ıır.k tablı olarak uıı ı 

~ cephelerde ... Ru ~ada hm 

terce kllunwtrcllk hır C"("plıe uıt>rın 

de tarihin en kanlı ho u.,ıııu ı dl·· 

'anı !'dil ı•r. \tlımtıli lıarıı rnc) ıla 
nıınlıı da lenı lnki~allar ı•Qd:ı ul 
nlU':ltır. 

Jklııcl ellJıın harbinde blrıııl"i 11111 
lılr rol oHıa;) an ~in do Amerik;uJaıı 
hil ıh' e ıı:ıra aldıkları onra '\l"nı Jıır 
'nı lık gosterme e ba~larnıı;otır. 

l·akut bunlarııı tıçu hurldnılc talı 
cepheleı de 'ur. Buıılardııı biri ı.ıh. 
~nılır. Ak,.uma abahu canlnıııııaı.ı 

heklenchllir. 

Afrlkaclıı J.lb~a haıirlııılc iki nııJ 

l'Bdclr < cplll.'bl 'ıır ki uıııunıı giıl 

lt7.rrlndc bir te iri olmamakla ber.ı· 
her kenılileriııc ı;orc ehemmi.) etleri 
\ardır. 

.._~11 ltı daıı muhnrebcbl, Al. sılını:lı. Bereket ver ın kı Cllnıhurı· rpeyce malOmat Hırdır. Bu kabıkle ;>tizUnd<' d lgalar hı c1l ıne yan ı· teblıgı: Vaşington, 17 (A.A.) A)tın 

11 ı ıııa ına ,orc 0 Ru tu- yet hükiımetı pek çabuk ışn farkı· rı, Sümer Türk de\ktnın An rlo· )il 1 ıd ıi dlnı, ıçt.maı sah.:ıardal Sm;;)ct hava ku.,vctlcri butun mcclısi bu tin nıhı:ı)ct Ameıika mail idir. Burada a~larclanb rl ı;ıı. 
\orohau ha ile ııetlcelenmlştlr. na \'ardı, kasaba, köy adlarının de· luya h kını bulundu u z manlarda ufıu<tefck d g ıklıkler nıhuuna e· CC'phc> bo~ unca du-;;ınanın zırhlı tarıhinın en ;) ük ek vergılc.rini ıh· rlp bir mitc;ıdelc d \am cdl> or. u· 

tı of onlu 11 ile Tlınoçcnko ğıştirılmesin. kanuna. nızama ba _ Mezopotamyadan , ıırııılı garbh do hep olmu • drı•izın mah )' t.nı, ter· cuzutamlnrına ve piyade kıtalan , d 3 eden kanun layllıa mı ı.abul mali CG,000 ııüfu hı hlr toprak par 

Punlardan birinci i 1 ran ız 

' ir ına 1 ladı, salahlyetlı makamlar ta.rafın· ru g-oç edcn Turanı ka\1111,er ıır sın- kibnı bozamamı tır. B ı ayed<'d ı tna darbeler indırmış \l' la))'ar<' =e=tm=i="t=ı=r·============ ç.aı.ulır. ~UfU!>unun ancak fkl 111111 t g rıııeğc \C Mo ko· 
0 1 taıı,,1~ ;)~nı lılr lOI daha a~ma· dan iyice ıncclcnmcdıkço h ç b r ka· da b•ır lara gelıp yerle~tıı~ıcrı anla· ki 'ız r P<'k kı. a bır zamanda meydanlarında bulunan tayyare ı<ran ı7.dır. 1''akat Cibııtl gibi bir lı 

ile ilk olınu larclır. Bunuıı \.B. saba, kbf, da \ e dc:ı e ndının luıı- şılmaktadır Gorulüyor ki buralarda tekmil Aı adoluyu 1 tıl edcbı.mışlcr )erine hucum ctmı lerdır. Bu, gar Rus ırıaııı \ c buradan Habeı;;I tuna do"· 
ılt:r k dırılnıamasmı emırttı de bu kot•· C"· da taıihten C\'Vclkl zamnıılıııd ı.bcr;, \O ııralarınd..ı kan k ·rdc lığı bulu· Almanların Öscl ;:ıdasına asker i • ru ,..iden bir dcmir•olu hattı olılu•!11 11~ .,_ l!e,}c ı:ıılı:ır u,u;un ul- " ~ a " ., 

bij ıı""t'ı olaruı, lıilnıl)ııruz;. E· reyanın onUnc geçtı. 

1 

Türkler oturmaktadır. il ı yerli l.ulkla çarçabı..k \e kola~· çıkarmak te ebousu e nasında, h b" d \J lı;ln lııgllll.ler l\•iıı bli>uk bir clıenı. 
t~=tru 1 ..... , \ oroşllof ordusu, Kastamonu kıısabıısilc vtl~yctın(' U3S yılı kışında I~onyul ı İl' rıf ca kayn~mışlardır. SOVl et topçuları. tavyardeı 1 ve ar 1 ne og ru Jlll~etı \'ardır. Buraı;ı ellrrlıııle oJ"ıı 
t;ı "1 kendi ıııukaılılcratuıa bı· bu adın takılması sebepleri Uzeı inde buyuran Ebedi Şefını z Ataltlrk, kü· Ka tamonul•.ı!ar bu kahr man, harp gemileri asker. tank ve dığcr Hatx~ı.,tana ı;c\kl~at "e oradan Ilı· 

~ ı.ı'c bil.) ıık kı.,ııılle daha de vak tile kafa yoran. r olmu!$: Da., lliphancmde Hititlere a.t yenı e er- fcdakAr, !;ıılıslmn H~ cıiız ıd d .-.:,. sılfıhlıırla yukhı ceman 28 bin to. (Bru:ı l incide) rneat ~'ıOk kola~ ı~ır. 

ı,, l~,e me,·bur kalır. :o•.n.cr zı taııhlcrlc kamuslar bu krlımen n ler bµhınduğunu haber almı aı, tam· ııır, ymdun her tarafındaki ırkdaı;· nili\toluk 4 naklıye gcmbi, 1 tor. ınet.ınln ll eyllıl tarıhlı not"sına 
" ~ '"e ld ıo h b t ve Al 1an " oınall \ıtll 1, Dögol tarafına 1111· 

• 'lcn"ııtan da ıııntıL etli. tKastıo) ıle (Komıı<'n) kelimeleri· lan gormck arzu cllllcr.•B r aıal.k 1 rı gıbı mıl!I secı...-cıcrnl, T ırk!Uğc p o, . ucum o u, n 1 cqabını \Prmic:Ur. So\yet Rusya, 
,. .. 1 " k l ıle dol b r rok kuçuk ele " lıaka da\ et edllml~tlr. Kabul P.I· , nııı bırleşmesınden me~dann geldı!';ı· keııdılcrın<', lKavenyak) ın adı S'<'- h ts glızci \a ıflt\rı bugtln de, oldtğu ıı~ er er u 1 

" • Bulgarıstanı Alman . Rus ıhtila-
lı d k h l " bl ı ıuz cuzutamlarını tahrıp etmı lcr· fındnııbc:rı R ı. ı;c~ dl General Oogol uınuını nıerke· 

ez.ııc Ruslar nıolcnsk d " o •. 
erk nl ve Bızans lnıp::ırntoı Jaı ınd •n 1.en kıl bm,ı '(' _ıç l ı ıı 1 ayı gv • ı g. mu ı az clrnektcd.rler. .. usya" a ~ar.q "ayrı 

:e, re k <Komnen) lerın hale ı demek odu· terdın.. \ e (K l monu) kel P•C ı c. BARDAK("J ır. dostane bır hatlı hareket lltıhaz 7Jnl bunı.d.ı .. unuaı,, daha faal bir 
bıı e \Bl.l3ctc geldiklıı- Mo-ko\8 17 (AA.) - Lc.ı ıngrad etmı"c: olmakln, ılham ed vordu hale ..-r!:f(·cktı. •61 1 &-unu ddıa ederler f halli bıı rt\'a· ,, " ., 

~ ~· ır ıı şlnı;ılişarkı inde 6 etr rı ıd kı harp şıddctle ele' am et. • · 
(1 eıı n rııulıarcbede Alııı. nlan 1 yete gorc de, Malnzl,lrl zaferındr, 1 

1 
E 

1 
Bulgar no1a ı Sov~ct notasının \"ali bu talebi rcddctıııh:tlr. Bunun 

Cttıklcrhıl \e Alınanların 10 ı (1071) sonra. şım el\ hızı!C' garba ngi iz çisinin nutku m::dı:ya Z ıezda gazetesi ıle d.· ıddıalarına noktası noktasına CC· uıerine a ker kU\\etilr. oınali~i 
1._ t zul ı 1 doğru ilerleyen C>ğuz boylıuında..ı \ ap vcrmektcdır. Bul ,ar .notası, 
"'t. .. a \ e.rcJiklıırlni iddia b f 1 K t;er gazeteler, So..,yct kıtaatının do 80, :1 et nota ının mc rnu olamı"a· zorla alnıak gı.i~ bir lı;; olnıaılıfı hal • 

... QU hldialar <lc•~nı bile ol· ır 11 ta. astamonu kalcııını muha- ( na .. ı 1 lnddo) Kaı sılıklı ınünascbetı~riınizı ılharn d l b " k okta " 
··•u tı t K 1 d 1 • ... nanmanın :\ar mu ı e ır,.o n cağını be an ·l'tmekte \'e n!'tıcc de her nedense bu )ola glılllıneıııiş, '•ı 'arrukJ.)etlt•rin ı·cııııhlar· sara e ıniş. 8 e kuman 111 mm dı · vetlenerek daımı hır sıya et oldu eden, ınutekabil dostlu"'"umuzu müd. !ardan muvaffakl'-·ctıe mukab 1 ta r. 

' ı b bl ı Ad M 0 
J olarak So\ ~et hukumetinin Bul :Somali tıaradan 'e 4enlzdeıı abluka 

L llclfcrıı ıne~ ıliin ınuhare. er 
1 uzı vaı nıı · 1 onı tını • ı::unıı tekrar tC'min etmls ve dcmış r k bulunuyoruz. Bıl,yuı uz kı, Ttırk· ı uza ,...eçmiş olduklarını bılclırnıckto· · 

"tıı.. '.I'tlrk fırkasııı 1 h a l d "' garı tun '<'knyıı hakkında dahili altına alınaTak ze<-ri letlblrler tath"ık ıı. 1 .. 1. bir ll"!ilrl olm0 ını"lır. 111 <a 1 man \ e ven tir kı. 'q l lııg lızlcr arasında mnıyelln diı·. Almanların 60 uncu tank fırkası '"!lı " .., 1 •· nizam '<' n ayisl tcının jçın zaru ~r r,inıdl)c kadar Goıncl - kumandanına kaleden cvH'I gonlilrU 1041 SC'llC' inın ilk 8 ayınchı Tuı· aı,ıkk ılpl.lıklc se.ı be tjc konu ınak ağır zayiata uğı amış ve on iiçUncll ri acldNİila.n tc>dbırkri ittihaz et olunnıw;ıtur. :Somali hal da~ anı~ ıır. 
ôlı ttınu \armış ol alardı, kaptıımış. Ona hnhcr uçurarak b 

1 
ki) eve 3 600.000 İngılı;ı; lınılı~ mal nHiınklı.ıdılr. Ve tekrar C'dcnm kı, pıyadc alayının b ı mUfrcze ı imha ıncsinı Hınlış tefsir C'l'Tlckte oldu- Demlr~oluııdan tngllizlcrlrı ı ıırıııtc-. 

\.:; l"l'ııupta Uudlenl ordu. gttc kalcnın kepıleı 1111 
l<cnd, ıne ıı 1 goncİerdik Buııdan başka şurası· TUı k Y<'YO knr111 olan siya etım zlıı edı m ştır ğunu ılfl\ c c~ ]emektedir. ini temin etnıcgi kabul etmiş, fakııt 

htını duzeltmls. olacak· çacağını bıldırn •ş. Fakat ne yazık nı da che~miyelle ku-.;dctmek Uı c ıı ı TUı it • ın,,- lız tl.J"akıdır Bun· Carelıe berzahında d:ı. miihun mu Zurich, 17 (A.A.) - Reuter 
ki b bas o u b t · "' . .., bu tf'..klif kıifl gonılırıcml"lir. 

( a 
1 11 

n u u a\ vurunu nı· zımdır kı, 2. 750.000 Ingilıı \ c> dan sonra d ho~le onca 'trr. harcb<'lcr vukua gclm ş olduğu bıl ajan ından: ' 
~ ııuJıt 1 d w yetini nasılsa o ,re m ş \ c saı;ların- ? 0"0 000 T k l 1 k l dıı ıln ektedir. Bu nı.ntak.:ıda on ""'n. R d Afrlkadakl uçtınelı cephe: Gonılar ~ • «un e )flZdı.,ııııız -. - . ur· ıra ı • zc:ıı ın:ı. ag, Munascbctlerimizın mulhem bu. .,- oma an alııımı olan bır tel· 

ilci nı orduı.unuıı \al..l•etl dan yakalayınca Zl\"allı kızcağız liftık, palamut H' kuru ""C'n11" mli· denbeıı bır Hus aJaq, Alman hücum graf 1 ı h cinlrııııladır. Huraılukl da&larda 1ı ı 111ltlk bir fh 
1 

"k kale bedeninden aşa ı fırlatmıtt Kı· "' " lunclugu kars.ılıklı do tlugu muct "' 8 gorc, la va ıktimcti, Al· ~ 
ı\ a B)a g rme - ba)aasına aıt uzun vadeli bır rıkız. Turklerle İngılızlerın bır· kıt"alar na 'e on b,r F.nlandı)a ala· man haricl:1c nl'ııırctı tarafından ta 10.000 lıal~an 8 k<'rl, General ~a 
il n nlar IJin) t•pet nehrini 1 zın kayalar Uzerındc paramparça pro~rnmın hanrlanma ını derpı bir ul yına liarşı bır nehri mı.ı\ af!.ıkı)etlel Bulr:arlı:;tanın R{ı ıılevhındeki aıtında ~ ac,fı bir kumamlunın cm 
,.: diln ha,ka asağı kı ını- 0 dugunu gören TUrk Klımırnaanı t · etmekle.} ıı:. 1 b .. tı; ıı.mımıyctl ,. n i.ıda!a ctınektcd r. harbe girme j anının hulul ctmls 
... bıi çok mtitee ir olnıu~ 'e k le ılıı ıtıınatla konu abıJcc-cklcı·ını bllı· rl altında do' ü,,IJ~ or. Az.imli , e fe. 

ıae~ın<' e mu\affak ol· SuZ!erirıi harp , azı:ı. ctınc mtıkal voruz. Ve Turk • ngı!ız ittıfakınm ·ı•cşebbus kudreti Timoçc11ko olduğundan haberdar edılmı tir. 
llıı burcundan bu feci halt ı;cyred<'n k • d d rlak.ır bir kumandanın eınrJ nltınıl 

t '· 5Urt•1)(• Alınanlar Kı· cltır n ~cfır ccııaplaı ı I•"ııan Gect'n Tuı ki;><'~ e karcı takip cıtı"ınıı"z i or mmn 3 Kırıma ka. 51 taarruza ba-;;lanıl r.,ı l •· lr kumandanına h ddetıe tıavkırmııı .. 0 .. 17 \ A T k it ı ı k cı 
h .. ra~ na)u cloğru llcr. senckı zıyarcti zamanında m mlc ;\ n rtın tcmclını tcşkıl etmekte ol· Mo r.o\ e, <~ · J - ımoç n · - nıak uzerc> Karadl'nızdcki bulun u 'ıın arın ne a ar ceı.uret 'e fe-
,, ll'· (Ka dm ne idı Moıııyc) demiş \o d ı d .._. t · t , 
'tlıır" biıl ıik nı.iııla) ı a,mıl' ketin ıçınde bulunduı;u tchlikrlı duı;u ve daıma tcskıl eclccegınJ sf. mın or usu, Ş ın ~ or zero nun c r .. • limanları kapaması hususunun Al· ragatıe du\ lı'jChilC<cklerlni Geııcrnl 

8 işte bu etimle zamanla !Kastamonu) b k k r d pta Y<'lnla'nın etrafında kı · Udlcııl biraz ~arka '(lZll et ile ugun u çok UV\ ctlı ze tekrar soylu.} oruz. ın a "° cenu man:vıı tarnfından Btılı?aric;ta.na l"ııı.i islıat etmiştir. EliııdPkl ti<• t.a\ 
,,.,: !\I ırıın .}unmadası 'c Ki· şeklim alma,. vazıyet! ara ıııcla clıkkalc şayan 1 • l<'şcbblls kudretıni clıne almı lır. C'mrl'dılmı oldunu O\Jenılmckte-
"'·•ı ı· · . ngılterc efıri bundan sonra şah· ., ;lure ile hl~ Uııhe fa Cf'J•anc.,ı tilkf'· t ç t ll tet rlt cılllıııl~ olBCak· Kasabadaki Nasrullah cam ını bir mukayc c yapmıs \ e ı tikbı:ılc Lcningraılın So\.} etler tarafından dlr 

nig . 1 ll M ~ ll<'ll TUı·kıyedc bulunmaktan duym k "I k nlnce~c kLtdar ınııko\eıııet eıle(•nk· l 11 or , c Krcıııeııçııg'cları \kıncı defa yaptırnır• o nn acı u • emniyetle bakmakta olduklarını j t 1 - tııhriıı cılildiğinl " o ·o, a Rumanya, bu kdbirlcri ev\ C"lçc ' 
.\ 1 

11'Utııı ı tlkrınıetınılc ku\• t.afarıın torununa aıt bir ı ısa lede do so.} lcmiştir. a 
0 du~u m rnnunıyctı lta.}detmı ~ nlanlıyor , kabul etmif>tir. tir. iııgllızler bu maltı.ur kııHetj bir 

. tı luıırıuLl.ırına lntlııu buraya, O<osta) artlı b r Ruınn iza İngiltere sefiri bu son iıç av l lıer taıafta_ h:.ırp ate ı ya ıaıken bu l\lo ko\a, 17 lA A) - Sovyet rııa İtalyn, Bulgarıstana Mo kova an r\'\l'I e .. ır almak lı in ruıta kıılfe. 
" retle Kastamonu dcnıldı 1 bildiı 11· ıçındc İngıltere ve ınüUcfıklerln.~ derece bUvult bır nlU\ aff kı,Htle İı· lrnınatının. Lcnıngraddakı başlıca bı. ile diploma 1 n;ıiına ebetlcrinı kes te rtrmq;I herhalde hızuııı:suz hulu· 
ı ~:uııup dola ııı l'j, iman ınektedır Allaha şUkür, hu rıvayct- gemi zayiatlarının harbin başın· nıır E t rna o .ıl fıı rını ıdamc ve nnları ve Ab de'('r sıst<'mli surette mesıni lav 1.) c etmektedir. lorlar. 
'11t,t:ıı llldığı '" Dıılcı•er bo. lere bakıp da bu rlort bin yıllık gU- danbrri her ay \"Crmlş oldukları tek mn u, llt rmr murnff k olun· ) ık makta oıduklaı ın::ı. daır haber, -~'!"'!!!!'!!!!'!''!!!!!!!!!!!!!!!'!'"'-~~~!1!\'!!'"!!!!!!!!•~-""!!'!!!"!"!!"""~-!"!!!~---.--
"I tı ıralurda bahse1tiğl· zel tUrkçe adı det ştırmeğc ı,alkınn· za.) intt.ın çok az olduguııu, buna Sovyet radyo u tarafından tekz p "· 

22 

t fl 4tıınu geldi. Artık '~ mışlar. mtıkııbil ayni mudclet zarfmda dalın ktcdır ~ c il r• A '(}", 

c-~ •1.lınanl.ır ı:Inıaldc U- Şımd s ze bu kclımenın bu k d r Mih\Cr de\ lclkrıne kcndı kayıpla Ladoga gollıııılr Rakhua :sari •• -
ç Ubumıu Boro\ls,·'c u: eskı bır geçmişe mııll t oldu unu na· rmın tam uç misli gemi zayı ı :U ed ye rcl 1, 'ehi f;ı ccvapta s _ ıutıı 1 geri alındı -•11111•mm.iiii9iiii!imm~~--i:~~~ 
l "'rıııgoı·cıan llurkora ller- sıl bulduğumu, o reııdığlmı anlat • vcrdırdikkrini blldırın15tlr fır elamlaını · Br taıı)anın bu yıl Mosko\a, 

17 
(A.A.) _ Resmı teb· 

11 ,,11 rl;ır. Bu t>urctlc Vorosl· yım: Scfır bundan sonra lııgıltercııın g • fuaı ~ d ha genış mıky sta ıştırııkı .• 
" 1 ı 1 • !iğ: "ıı1ı 1 ordularını ıııcrke:r.. Burdarı dokuz yıl C'VVel Çorumda çlrm oldu~ı buhranlı {;'ll 1 ı ı ı •· d 1 e\ nç clııym kt._ı o.d ı •umuzu 

bt 0 ordulırından a.)ıra· bulunurken bir gun CStıazbuıgJ (J. men Ttlıkıyryı dlisihmc.}e \akıl tıı. blld, mı lı. lz ır funrı n ı tıak 
"-kını "lıuaıc. o tekini l't'nu- nıvcr ıte .. i pı ofcsoı leı ınden ve Hılı· mu; olduiunu \'C guzcl mcnılck t ıç ı hu u ıınd 1 go let len gayıete H 

'l'1ıtı~111ha etıne c !.:alı-:ıH·ak· tologlaı·dan t<.:avalg1ad ın o sırada huzur ve en geni'; ııuzuıdan başk Har cıyL N..ı.ı:ırı Edo.ı ın. Cı.ı.ırın açı· 

ı<:ı t'nlarınıız IJadııf:O go!Undc Rak• 
huıııısnri ada ını geı i almı\jlardır. Bu 
ada ıçın yapılan muharebelerde 800 
Fin subayı ve askeri ölmUştUr. 'qllııııa,~lll{o ordu unu I!!(' ()nla. ycııı çıkmış olan l Sııbbllulıunı L el bir şey lt>ınenııı etmeci ğ 111 Sö)' Icını Iı ı.ıd goı dcrdığ"I ..ımiıııl mesap 

ı~- ıııt·ııcdcı·eı ter , c on· son Tempsl ad'ı kılabır.ı okuyuı - tr t kküı ctnıı lzn, ı fııaı ıııır: 'Nıı k·, =-===;;;;::;=;:::;:====:;:;::=;::::;:::;:;::; 
..._ttu kendı \"az yetini cıaımıı ko ıyla tıı • 
ıq ~ rdlJerck l\lo kıı\aH& dum Kıtaha eklonen ve Anadolumu lngı ıı; do ti.ığı.. ı•ın tak, ye ındc ve 

~ trcıir • ki mı' olan. Türk de\ Jet ıd mıııı ıncl n lı)(\ · llarlta~a ,., 'azi· zun (3000 • 4000} seno oncc aıyası ıkı meml<'ktt .:ıı ındaki kU lllrel '" 
ııı lııa il lıuguıı ıtc uklu gelen hallnı gösteren haı itayı incelerken htırnıctlo bahsctıııı'i \'C aozlerıne ~·ı, llttısadı münasebeti ıclekı ınkı,nflar 

tekct budur. 11-&az dağlarının .ımaltnde Ga gas sureti<' de\'arn etmlştır: d mUhim rolü o cı ğunu b ld rıuı tıı. 

Yardım sevenler 
cemiyetinin 
müsameresi 

Jlk denizaltı 

harbi 
Ilk dem~altı P•il bl. 1777 yıJıı da, 

yanı bundan 164 C'ne tvvc , Amerıka 
1stıkl(ıı harbı ııırasında -. ukubulmu~-
tur. 

ı 777 yılında Amenkn oı duları 
mağlup olmuş, lngıltere donanma ı 

Ne' york llmıuıını a"b!ı..ka etm şu. İn· 
go u ı de cm aldırma 111 gillzlcnn ı Anıenkalılaı ı içıne doh 

· A!kcrlerlmlze kış hed yesi hazır· duı duklau h pısh11J1c gemllen At· 

'' Kurt Köpeği ,, 

l)uı dı;> or. beııu h yv n .tıaıstadıı· 

tulmii!ga muvaffak oldu 
Gıdıp et uyuna p para )apıp g llrı~ !anması için teşebbüsler başlamıştır !anlığın sulaıı U tUnde sallanıp du
yor. Nafık köpek oı alı d<'ğil, srıatıcr 1 Yardım scvcnleı ccmıyetı bu husus- ruyordu. 
"'C"l"or. Bekir şa kınlık ı"er•~ınd ta önaynk olmuş yarınki cuma "'Ü. Bununla boı ab r bu hıi.dı e B ı 
., " J .. "' ., İftcı bu sıra! ı da Dfl.\ ld Bushnell 
eyvah .tı y\Kna bir hal o.ur a ben nU kşamı saat S,SO da Taksım ga- tanya bahr .} ını tc,aşa dü ürd ğU 
beye ne cevnp ver rlnı diye UZülUp adında lbır Amer Jtalı, meydana ge- gibi Ameı ikalı mılllyetperı: erler 1 

d b zlnosunda bir yemek vermeği karar· tırdı~ tıır kı .. llık 4.Turtlc adındaki 
1 
kuvı. eı maneviye ını de arttırd durııyor. O esna :ı. :.ıhçedcr. ıç"rı eo• T 

l Yazan: JJ/ahmut Attila Aykut 1 br tilılü girmeyen Bck.ıı nrı k laştırmıştır. Bu mllnasebetle gazıno· 
eden !''atma a)Jla camı açar k aşağı 1 nun numaralarına bılhassa !tına C'd • 

ŞJlRK AÇILIŞI SİNEMA SIN iN l\IJ zeka· 
sa.nlardan fyldır o .. Her C'Vdo b slen· 

1 mesı caızdır denecek kadıır vcfaltA:r 
Onı.. sen 

dır amma oviıı p k ıçerısıne sokma· 
ka· ğa da gelmez .. 

Kopeltlcn g<'• en bır ha&t...ılık var. 
dır cKıst h.tuUk n ını \er len b.ı 

hııetalılt belki on hıncı bir ' ki o· 
lur Anc:ı.k o kadar brrbat bır ey· 
dır ki; hasta! ğa yakalanıınlaı ça. 
b..ık bıçak )Cınczlc.rs s \gtlcrının 

kurbanı olurlar. 

caıılı 

Peş nen bu mevzuda ultaUilık yap· 
rna)acağımı soylcdiğlm h ld çeııo. 

ı dlışUk ham fılozo!lar glbl r rkında 
olmadan bır ha~ il s ıçnı..ılanuşını 
I<ab hat bef'dc d ğıl. ıı:ln ıçerls qe 
c:hurt gıı ıncc ma alı d ı Itcndın

dcıı olu\ crıyor. Bız asıl olan Iılkdye· 
ye dtınelım. 
Beıum tam beş ~ ıı ı ıda gllçlü, 

ktı\'Vctl, go lcrişlı, ıızarııclli hır 

lrnrt kopeğım \ ır. Bunu ben kUçllk 
b r kedi yavru. ı kad ı·Itln an ı ın· 
dan avu tıp aldım. Oı unl t m bes 

11 1 sene ~e gul oldum. ttıraf ederim kı 
Bcrnaı köpekleri tahmın edeceğınizdC'n mükemmel 

h Qk.aı· mıdır? Ko. tcrbive ettim. O ltadaı hı hay\ an aı • 
Lfi."' zel< ısını i tlh· j tık ben.m ı,a goz rctlt;ı ımden 

f anlamaz nl,cc ln· de adeta anl.ıı· ulnıuştu. Bazım dost. 

1 ilk seıı.ı?nıyor: ı lecektır. Biletler gazinodan tedarik ıarıma nııız P yapmak ıı:;kısl'lll 

f k b t b Bekır Ata. Bekır J\ğn.ı cdilnbıl,r. u ucı ıı· ışare ın1 ızım l'urndııyı- .. 
Bekir, efendim dıy me:ı:d . Daımn ya ka.ft gelırdı. Yan.na benden baş· 

ka kımsc sokulamıızdı. Haş. n, za- çağırıldığı zaman buym· dı) e CC\ ap •••••••••••••• 
Jlm, canavar bır şey oınıuştu. vcı ırdı Bu defa da c:ın ıkıntı ı içe- ~ ' 

Bir gün tuhaf hır şey oldu. Çok 11 ınd F tı'na ı/..ıl Y cc' ap '<.ı yor •ı p E K 
ace.c \ e çok mUhım bıı ı ım zuhur Euyı.r. 

ettı Hemen o ı;lln AnKaraya gıtmcK Bu d 6 hırı Jıayr t dll Uren 
ıcap cdı)otdıı Tt.fl 'a acele le b zım b.ı had e olu;>oı Karaday bilyuk 
b h ı' Bekırc kop C-ııı bazı husu· hırsla kcmıklere 5 ldı· 
s.)'et eı ını O) lcmcd n hareket et. rı;>or. ı 
mıitlm. O gtlı bızın1 E kir kasap· Bu d ne ı dcnı~yın z .. 
ta 1 a dığı kemtkıcı e\ c sctıı ıyor. B n m meşhut kurt kopcğım cn-

Sıncması 

BU AKŞAM 
Yeni mevsimine başlıyor. 

İlk program: 

M. Moto Be;nlm kopl!ğc dU,kllı IUğünıü çolt ıyı r. var \l ha!':ın olduğu kadar da mu-1 
bıldığ. içın onu lhmul etmlror. Usul kcmmeı terbıye cd.lm Ştır. Bckır bu 
usul yaı ıııa .} oklaşı} oı·. Ve bır udtm sııı ııı fil oldu(;'.ınu h.i!A aıılu)amadı 
geı ıcl r. t:I ndı kılcı 1 köpeğin o .un mm lıen ':iıZC söylıylyım. Caniler Adasında 
otaral\ çeltilıyor .. Fakat tuhaf değ-ti Karad.1yı bU} ur demeden oııUnc 
ıııi? Kopek oı ıılı dcğU. Ne ıı.ldın· konulan bır şeyi ) enıezdl. HıttlA çolı 
)Ôl', ne tcıa gosterlyor, ne de me;m- d fa onu boylc santlt:ıcc yalvnrlır. 

nu ,ycttııi ızhar kabı ııdrn lmyı u· dım. Futnıa nblıı imdada yetı~mcylp 
ğunu sall yor. Yalnız Be kırın ytlztı " b zım fü k ı ç gıı mnmış ol uydı z • 
baltarak hafif h>tf.tf hıı lıyor. Bız m 'a ıı Kıırııda~ ı kıınbılır d ıha nek 1• 

Bekir ~ırıyor: ti ır azlar arak Bekit e yalvaracaktı. 
Fesllphan Allah bak cı. e, Kopek dcyıp geçmeyinız. Sadakati 

b<'y gitti dıye ha~aneağız ,ıcme.ıt kad..ır, nefis h.ıkımıy<'tı de me,hur
de yemiyor. Ne etmclı dl) ıp itendı dur. '\'eter kı tcrb ye etmesını bile· 
kcııdıne dUşUnmeğc varıyor. Korıck sınız 

kısmı kcmıği, etı gozUmuı onuudc 1 
Maluııut Attila AlKlJT 

Heyecanlı ve muazzam film 
Ayrıca: l - Türkçe sozli.ı 

Matbuat U. M. 
Memleket Jurnali 

2 - RENKLİ 
MIKIMAVS 

Ct?çen ene, sayın mU9terılerln;, takdım cllığı b.ı ınc '.zyon ,.e f , _ 
kallidc ıı.heserlerle bUyUk ınuvaffaıu yet kazanmış 'e h Ikın rağbet ne 
mazhaı· o muş olıı.n Şark Sineması 1941 - 194!! ye ı sınemn m ı;sıınır,. 
19 E~JCıl Cuma ı;ilnU akşamı açıyor. 

Muhterem mil tcrllerln nıemn:.ın 

tan çektnmı) :ı Şaık sıncmıuıının fııa 

kU atına rağmen bu ne dabı, bUtUn 
zaralarlllo ı;eyredecegı en mül<emmc 
mıne muvaffak olmu tur. 

ı mlerını ö;reneblldığlmız bu ahcserlctın bazılaı mı bıldırı~oruz: 
[)cfuakir lıi<hl. OLGA ÇEKO\"A'nuı muzaflcr olduğu \C C.)lnllcrln 

pek )ıo~una &ldccej'I bir harika AN't.ıU.txA, ibtunbııl halkının ııek J~l 
tanıdığı parlak 'C clahi aktör \'İLLİ l"OH:-.1"111 )llrattıgı ı:ın ahl7. bir ı.a 
beM"r (Operet), BÜ.)ilk Aktor HE1NZ it H:\JAN 'ı zarerllcıı :t.afere k~s: 
turan iki gıizcl \C hareketli filmi Bt,K~RLAR C t .. .s.ı1ıa,Tt 'C HA8A 01:. 
Dl M, 'l'Jlt;o ı.tN<n .. .s tarafından ~ııratılıın l\J \DAlll ıJt ~A, KJR:.\II· 
ZI ORKIDt;, t;ı-.; I~ gibi KADIN, fllııılrrl.) le Z \RAll J,ANDt~R, MAR· 
THA HARt;ı., !\IAR1KA !RÖKK, KIUısTl!li ODt .. IWAL~J (Fc\. 

kalide 'c ideal cii:ıelllie malik bir artbt) tı,sE \\ ım~ER, lllLJ>t; 
KHHAI. (t:nuhılıııaz Arabacının Kızı rllnıiııln Kalıranıanı) BR1Gl1'1't; 
JIORl\El', llM?\RICll GEOIW, \\ t,RNER KUAU.Ss, \\ lLLl' UUt
GJo;ı_., 0Ü:S1'A" 1 UÖLlCll, 'iı.ı,Y t nt·rsc11, J>At;I, noımlGEH, 
l'At LA WE ı:;t;Ll'. l\IAUDA :-SClllS'E1Dl'.n. HAN MO:st;R \ e t>air 
gibi lıll~ Uk \e parlak ~ ıldızlar tarafından oynanmış diğer bir ~ok emsal· 
ıı.lz şaheserler. 

Mtzan enlcrın 1.engtnl ğı, kusursuz teknıkleri ve tem ıl hcyctlerının 
yUks<'kl ğı ıle Şaı k sınemasının bu kış zarfınd go tere ğl F ılmler e· 
Y.U"clleri pek zı~ado &ll.kadar edecek ve son de.rece memnun edecektir. 
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Soldan sağa: 1 - Anlamak. 2 -
Bır nehir; Hillmıü carı. 3 - Onarma; 
Bır hayvan; :Masset. 4 - Engel; Ka.· 
radenızin b.r kasabası halkından. 

5 - Kabul etmeme; Uhza; :Mevcut. 
6 - Tanassur edatı; Bır renk. 7 -
Vakit; Fesat. 8 - lman ederek. 9-
Kısa kılıç; Bir nota; Matematikte 
kullanılan bir harf. 10 - Elbiselik. 
ıı - Kuşatma; istifham: Bir nota. 
Yukarıdan aşağı) : ı - Takım; 

AzlmkAr. 2 - Para lle oyun yeri. 3-
Kôkleışmiş Adet; 1stanbulun bir sem· 
U. t - Gelen, kısa zaman; kuru ne· 
bat. 5 - Yadedersc. 6 - Deniz ge. 
nerall; Kabul etmeme. 7 - Sagıam: I 
bir n<ıta; Şöhret. 8 - Sanat; yerine 
koyma. 9 - Beyan edatı; Tasdik 
edatı. 10 - Göz rengi; Dolu. 11 -
Bir maden, Taht. 
EVVELKİ B<:'LMACA.~1 • IU..LL1 

TÜRKiYE 
Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 

ÇANTA BEZi ALINAC'AK 
Cc'lliyetimız Gaz Maske Fabrikası ihtiyacı için (35,000) met. 

re tantalık bez alınacaktır. Nümune ve şartnameleri İstanbulda 
Ycnlpostahane caddesinde Kızılay Depoı:undan ve Ankarada 

\. Kııılay umumi mcrkezimlıden bedel.;iz alınır. •••111111' 

Devlet D ilanları 
Aşaiıda, miktar, muhammen bedel, teminat mi~tarları ile istihsal 

mahalli gösterilmiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usulile satın alına· 
caktır. Munakasa 29.9.941 pazartesi gunü saat 11 de Sirkecide 9. 
işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni yr ıkalnrını ıhtiva edecek kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verllmekledir. (8036) 

Ocak l\liktarı l\luhammen bedel Teminat 

Sırtköy 8500 M3 23375 L . 1753,13 L. 

___ l ____ Al\"A -JUt-ORI'A \C LI Eliilmm••E!ll:.\ 

Kız 'e 
Erkek BOGAZiÇi LiSELERt 

Arnavulkuy • 1 ram,ay Cnıf'dcsi: Çiftesara)lar 

Yatılı "e 
yatı sn 

Kayıt için her gUn 10 dnn 17 ye ccı.dar mektebe müracaat cdllebil1r. 

llit kısım 29 Ey1Cılde, Orta ve Li sc kısımlnrı 25 Eylulde derslere 
başlıracaktır. 

Trlefon: 36 • 21~ 

~- Re~lam Değil, Hakikat : 
Yurdumuzun her köşesinde dUrustlilğü, 

ucuzlu'u ve bol çe~itlerile tanınrınş: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan bir yerden 
mobilya almamalarını tavsiye eder. Mut
laka salonlarımızı gezlerini rica ederiz. 

Bilhassa inıiltere Karyolaları ve Avus. 
turya sandalyaları mevcuttur. İstanbul, 
Rıza Paşa yokuşu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Tel. 23407. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanıan 
Saray kazasındaki Ayaz paşa vakıf ormanlarının 942 senesi 

odun satışının açık arttırma w.uli le 22.9.941 tarihinde yapılacak 
arttırmanın şimdilik tehir edildiii ilan olunur. «8288• 

İstanbul Belediy~ıi İlanları 
Karaağaç müessesatı et nakliye kamyonları için alınacak 75 

kalem parça ve alfıt edavat pazar lığa konulmuştur. Tahmin bedeli 
5932 lira 70 kuruş ve 'ilk teminatı 444 lira 96 kuruştur. Şartname 
Zabıt ve Muamelat Mtidürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 25.9. 
941 Perşembe gunü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta. 
liplerin ılk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ti. 
caret Odası ve.«ikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encü. 
mende bulunmaları. ..8010 .. 

lstanbul Levaıım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Soldan -.ağa: 1 - Bakraç; Ecel. Sultanahmet iıçUncU sulh hukuk 'ı r Kitaplarınızı -...... 
2 - ElA; Az. 3 _ Kaltak; Esef. 4-- mahkemesinden: 1 

Seher ve Saime ve Fchimenin 1 R 1 r B o L A T 
Aşağıda yazılı işlerin açık eksiltmeleri 29.9.941 Pazartesi gunu 

hizalarında yazılı saatlerde Esklşe hirde askeri satın alma komisyo. Pasaklı. 5 - Ara sıra. 6 - Karar
mak. 7 - Ran (nar): Eman (na· 
me). S - Usul; Llbade. 9 - Fa: 
llada (adalı). 10 - Aba; Keder. ıı-

murisleri Fatma Zehranın hali ha- 1 T AB 1 V l K D z N 
yatında Emniyet Sandığına terhin 
bıraktığı iki roza yuzuk ve bir 
pantantif ve iki altın saat ve bir 
altın kordonun beynel\•er<' e rı

zaan taksimi kabil olamadığından 
şüyuun izalesi zımnında furuhtu 

1 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi ihale 1aati Tutarı T~minatı 

I<ış. Cı. 

1·ukandıın aşağıya: 1 - Bektaş; 

Uzak. 2 - AlA; ts. 3 - Kalpak; U· 
!ak. -! - Tasarla. 5 - Ara sıra. 
6 - Karanlık. 7 - Kar; llcc (cellJ. takarrür ederek müzayedeye va· 
8 - Ezel: Mcbadl. 9 - Sı (ıs); A- zolunmuştur: 

made. 10 Ece; Kadar. 11 - Fin; Ne. 

-GONON 
,_BORSASI.] 

11 .El'Lt J, 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 

> Yen 

» Peçcta 
> İB\'CÇ kronu 

Eeluı.ın 'e hhv! t 

1933 Türk borcu I 

1918 İstikrazı dahili 

1933 lkramlyell Ergani 

1934 Sıvas - Erzurum 

Anadolu Dcmlryolu tahvili 
:SUKUT 

TUrk altını (Reşat) 

TUrk nltını (HıımıtJ 

Kalın beşi birlik 

Kalın beşı b.rllk (Re~at) 
21 ayar altın gramı 

5,22 
132.20 

--.-
12,89 
S0,80.i5 

ı... K. 

21 10 
22 00 

20 25 

20 10 

2:> 40 

24 10 

116 00 

124 CıO 

3 60 

Btr roza yüzi.ık Mekik doksan 
lira ve bir roza yüzuk bır taşı ek· 
sik elli lira ve bir roza pantantif' 
kırk lira bir altın saat mineli ka· 
paklı yetmiş lira bir altın saat ka· 
paklı yırmi beş llra bir altın kor
don altmış gram sıkletinde yüz on 
lira ki heyeti umumiyesinin kı~. 
meti muhammenesi 385' uç ) uz 
seksen beş liradır: 

Birınci açık arttırması 9 10.941 
tarihine ınusadlf per~embc gunil 
saat 14 den 16 ya kadar icra olu
nacaktır. Kıymeti mulıammenclc

rlnin yuzde )etmiş beşını bulduğu 
takdirde o gı.in ihalesi yapılacak· 
tır. Bulmadı ı t.tıkdlrde en son a t· 
tıramn taahhudü baki kalmak uze. 
re on gün muddctle temdit edile· 
rck ikinci açık arttırmaları 20 1 o. 
941 tarihine musadi! Pazartesi giJ. 
nü saat 14 den 16 ya kadar icra 
kılınacak ve o gün en çok arttıra 
na ihale edilecektir. 

alınız. BUtUn kltaplıı.rt bulabl. 1 Lira Lira 
lcceğıniz gıbl Ankara neşri~ a- ı 
tının, Avrupanın model ves:ıl Yol inşası 15 
mecmualarının Babıı'i.lide ye· 1 Tretuvar ve helıl çukurları inşası 16 • 

291,42 
2520,33 190 

(1058-8117) gı'i.ne satış yeridir. ı 
Gazetelere il n da kabul eder. * 
Anlmra caddesi 89 ı tanbul ı Keşif bedeli 415,003 lira 5 kuruş olan Çangırıda inşaat pazar

ı !ıkla yaptırılacaklır. İhalesi 20191941 Cumartesi günü saat 11 de An· 
~·------------·" karada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif, plıln 
-~~~~~~~~~~~~-

v c projeleri 2075 kuruşa komisyon dan alınır. Taliplerin 44,000 lira 
30 kuruş kati tcminatlarilc bel!i vakitte koınbyona ı:elmelı;>ri. 

(998 • 7754) 
Doktor--~ 

NİDİS 
Cild ve ZUhre\•t mUtehassr!lı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
NJI apartıman 2 ci kat Tel 4373-f 

Aşağıda miktarları yazılı kuru üzümler kapalı zarfla eksiltmeye 
1 konulmuştur. İhaleleri 23 • 9 - 941 Salı gümi hizalarında yazılı saat 
!erde Erzurumda Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 

Vr::ll:'2liiB•E•••••••ıl' liplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! 

Ba ltk 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

Kuruş 

750 
500 
4-00 
150 

50 

İstanbul asliye birinci ticııret 
mahkemesinden. 

saat evvel komisyona vermeleri. 
Miktan Tutarı 

Kilo Lira --
20,000 
13,500 

9600 
6f88 

* 

Teminatı 

Lira 

720 
-!87 

İhale saati 

11,30 
11 

'1012 I :Z917} 

Keşif bedeli 121,613 lira 68 kuruş olan aşı ve serom evi inşası 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25.9.941 perşembe gü· 
nü saat 15 le Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. İlk teminatı 7730 Ura 6 9 kuruştur. Taliplerin kanuni ve· 
sıkalarile teklif mektuplarını lha le saatinden bir saat evvel kom is· 
yona vermeleri. Keşif evrakı 60 8 kuruşa komisyondan alınır. 

(1018 • 7876) 

* Hepsine tahmin edilen bedeli 14,408 lira olan mevcud listesinde 
cins ve mıktarları yazılı 15 kalem evrakı matbua 29.9.941 Pazartesi 
günü saat'l5 de Ankarada M. M . V . satın alma komisyonunda pazar. 
lıkla eksiltme~! yapıh:ıcaktır. isteklilerin 2171 lira 20 kurusluk katı 
teminatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (1044- 8075) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-::_../'-
d~ merkez başkanlığın T. H. K. genel 

Makbuz bastırılacak 
Mevcut nümunesine uygun ellişcrlik pafta halinde 3,5 X ~ı 

dında 600.000 tutkallı makbuz bastırılması kapalı zarf usulile d3 
meye konulmuştur. Eksiltme 24.9. 941 çarşamba günü saat 16 U 
IJ. K Genel merkezi binasında yapılacaktır. Muhammen t>edC 1 / vı> muvakkat teminatı 600 liradır. Bu işe ait şartname gcncrıl' 
kez satın alma komisyonundan ve İstanbul Türk Hava l{ll 
şubesi başkanlığından parasız ve rllir. ör' 

istekliler, muvakkat teminat makbuzlarını havi usulinc g 
patılmış kapalı zarflarını eksiltme günü saat 15 c kadar ); 
na vermeleri. (7912) 

Fırınlarda kullanılan motorle isler ve 50 kilodan fazla mal 

Hamur karıştırma makinesi (Meıanj 
Aranıyor.Elinde olup s-~ıak isteyenler Yeni Pos1ane knrŞ q b 
Kızılay hanı yanında 26 numaraya müracaat. Telefon: " ~ 

YENiPUDR 
Renl<I 

ÖNONO 
Kadmıar~ 
HAYR'11 

Teninize en uyıun 
gelecek pudranın tam 
\'e hakiki rene-ini ve· 

TENİN 
GÜZELLilitNf 

ON MİSLi 
ARTTIRJR 

ren yeni bir "Coloriınetrique,, 
makine icat edilmiştir. 

Bu uyede, şimdiye kadar görül
memif derecede emsalsiz güzellikte 
yeni pudrn ırenklerl istihzar edilmesi 

Bu Pudralar. 
bir "ColonDlcct'

4 

istihsal ~di 

RADYO_ 
ı_PROGRAMı_I 

Alacaklılarla dığer allıkadnrıa. 

rın işbu eşyalar üzerındcki hakla
rını hususile fnlz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı mli bltelc· 
rile on beş gün ıçinde bıldirmelerı 
lfızımdır. Aksi halde hakları ku 
yudu resmi ile sabit olmadıkça sa 
tış bedelinin paylaşmasından ha· 
riç kalacaklardır. Dell:iliye miışte· 
rıye ve diger bilcümle masraflar 
hissedarlara aittir. Satış peşın pa· 
ra ile icra ve i!Uıs kanununa tevfi. 
kan icra ediliyor. Arttırma şartna. 
mesi işbu ilim tarihinden itıbarC'n 

mahkeme dlvanhanesıne talık kı· 

lınmıştır. Eşyalar da Sandal be· 

Dc,·let Dcniı:yolları işletmesine 

m<'nsup Kadeş vapurunun 9. cu 
İzmir SC'ferinde ve }4.9.941 tari
hınde İzmlrdcn vapur anbarına 
tahmil edılcn bazı eşyanın duçar 
olduğu.hasara ait raporun alınma
sı mezkur gemi slivarisi Hüsamed· 
dm kaptan tarafından istida ile is
tenmekle gemi ve yukle alAkalı 

ve bu i~ten zararlı herkesin rapo. 
run alınacagı 24 9-941 Çarşamba 

saat 13,30 da mahkemede hazır bu
lunabilecekleri ilan olunur. 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,4.5 Haberler 
S.00 MUzık 

19,30 Haberler 
19,45 Serbest 10 

dakika 
19.ii5 .MUzik 

8,30 Evin saati 20.ı:; Radyu ı;:-a. 

12,30 Program 20,45 Mtlzik 
12.38 MUzik 
12,45 Haberler 
13,00 MUzik 
14,00 Müzik 
16,00 Program 
18,03 MUzık 

lB,30 .Müzik 

19,00 Konu~ma 
19,li.ı MUzik 

21,00 Ziraat tak. 
21,10 'Mllzlk 

21,30 Konuşma 

21,45 Müzik 

22,30 Haberler 

22,45 Müı:ik 

22,55 Yarınki pr. 
ve kapanı' 

18 EYL L 9U 
AY: 9 - GÜ.~. 261 - Hızır: 136 
Rl l\11: JS5'7 - EVLtH.: :J 
nıcnı: 13GU - ŞABA.'i: 20 
\ AKJ'ı' ZEVAU EZASI 
Gtn\'EŞ: 6 43 11,28 
ÖGLE: 13,0S 5,53 
iKlNDt: 16,37 9,22 
AKŞA..\1: • 19,H 12,UO 
YATSI: 20,48 1,32 
İMSAK 5,03• !l,44 

Yeni neşr.yat: 

YENi ADAM 
Yeni Adıım'ın 351 inci sayısı dol· 

gun bir şekilde çıktı. Gazetenin bu 
sayısında Baltacıoğlunun Musikide 
Tilrkc doğru adlı başmakalesinden 

başka Ahmet Rasim hakkında yazı. 
lar ve merhumun mahya hakkında 
kıymetli b1r tetkik.. edebiyat anke
tine gönderılen cevaplar, Halis Özgü· 
nUn pedagoji makalesi Solokles'ten 
tercüme cdllcn Antıgone adlı dramın 
tefrikası '\e Baltacıoğ'lu'nun Haya
tım adlı eseri vardır. Günden gUne 
gUze1lcşen b\J fikir \"e sanat gaze
tesin biltlln olrnyucuıarımıza hara. 
retle tavsıye cdcrız. 

dcsteninde teşhir edilmiştir. Talıp mezat dairesinde memuru mahsus 
olanların kıymeti muhammcnclcri nC'zdinde Sultanahmet üçüncü sulh 
nin yüzde yedi buçuğu nisbctindc hukuk mahkemesi başkitabetine 

pey akçesini h~milen o gUn ve sa-1941 42 No. ile müracaatları ilan 
atte İstanbul Sandal bedesteninde olunur. 

Kuruluş tarihi. 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 
:}Ube ve aJans adedi: 265. 

lirası 

Zirai ve tıcari her nevı banka muameleleri. 
Para birlktırcnlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dagıtılacaktır. 

4 adet 
4 il 

4 •• 
41 il 

l,000 liralık 

500 1) 

250 il 

100 )1 

4,000 Ura. 

2,000 ,, 
ı.ooo ıı 

4,000 1) 

100 adet 60 liralık S,000 Ura 

ı2b » 40 ,, 4,809 • 

160 )) 20 » 8,200 » 

DİKKAT: He aplnrındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşafıı düısmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faziasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylıU, 

11 Birinclktınunda çekilecektir. , .................... -------...-.---~ 

13 EYLÜL 

AK T 1 F 
KaM: 

Altın: Satı Kilogram 
Banknot 

72.604,628 . . . 
U!a!~!ık • , • • • • • • • 1 • 

Türk Lirası • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

. .. . . . . 
Altın: Safi Kılogram 9.636,856 
Altına tahvili k&bil aerbeet dövizler 

Dığer dövizler ve Borçlu klirinc 

baklJelerl . • • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karplJlı 

Kanuııun 6·8 inci maddelerine tevti· 
k~ hazine tarafından vtkl tediyat 

Seaıed.t Cüzdanı: 
Ticari senetler . . . . • • • 

Esham ve Tahvilit Cüadanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin kar~rltğı eııfam ve tah· 
(vilAt (itlbıu1 kıymetle). • 

B - Serbest eshıun ve tahvillt , • 

Avamlar: 
Altm ve dovlz üzerine ava.na • • • 
•rahvlll.t Uzerine avana • • 
Hazineye kısa vadeli avam • 

Hazineye 3850 ~o. lu Kanuna car. 
açılan altın karfılıtı avans • • , , -

102.12t.217,77 
18.228.552,50 

463.985,70 

358.583,12 

13.MS.009,33 

-.-
46.4.4.5.332,33 

158. 748.1563,-

21.683.011. -

260.267.496,39 

4:5.424.361,93 

8.310.243,19 

4.948,64 

6.261.768,SS 

-.-
167.500.000,-------

Hiasedarlar: ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
Mu1ttelif: .••••••••••• a.. ....................................... . 

Yekün 

Sahihi ve NCfliyaı Müdürü: AHMET EMİN YAJ..MA.N 
Buıldıtı yer: VATAN MATBAA.Si 

1941 VAZIYET/ 

Lira 

120.816.755,97 

358.583,12 

60.000.341,66 

137.066.562,-

260.267.t96.331 

53.734.607, t:? 

173.766.717,49 

uoo.ooo.-
8.079.037,21 

818.539.090,96 

I 

PAS l F Ura 

Sermaye: ................................................. . 
Jbtiyat Akçeei: 

Adi ve !evkal&de • • • • • • •• HUlllal • • • • • , , • • • • 
Tedaviildeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine te"f'fl· 
kan hazine tarafından vAki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye bald· 
yesi • • . • • • • • • 

Karşılıtt tamamen altın olarak 
tıAveten tedavUle vazedilen • • • • 
Reeskont mukabili ilA.veten tedavWe 
vazedilen • • • • • • • • •• 

Haıineye yapılan altın .kart.ılıklı a· 
van.a mukabili 3902 No. lı kanun mu· 
cıbınc~ U1vet.en ted&vtUe vaze«ııeıı 

Mevduat: 

Türk Lir&II . . . . • .. • • 4 

Altın: Safl Kilogram 877,150 

S8H So. ltı kanuna core buineye 
atllaa av&llS mukaölll tevdJ olwıaıı 
altmlar: 

Safi Kilogram 

Dövia Taab.hüdatı: 
Altına ta.hvlll kabil dövizlw • 
Diğer dövizler Ye eJaea.ıw 

bakiyeleri • • • , , • , 

. . . 
• • • 

T.822.019,15 
6 .000.000,-

158.748~-

21.683.011,-

137 .065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,-

68.824.294,21 
1.233.752,03 

78.124.167,90 

-.-
29.466.863,24 

Ptfulıtelif: ••••••••••••••••••••••••• .. ··•·····•······•••····· 

Yekiın 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
İskonto haddi o/o 4 A1tm ü~erine Awans ,.o 3 


