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Son Dakika 
HötOerr SlUIOh tekDöfün 

lbcaşDc§ldo tetkülke 
Çemberlayn Sulh teşebbüsü 

hakkındaki fikrini 

Y arı,'l bildirecek 
Sulh teşebbüsleri devam ederken: 

Hollanda 
tehlikede 

kendisini 
•• •• 

goruyoı 

Belçika il<~ 

.._... ..... ta\ ..... ta bakL 
"'- ınemlcketlerlal harlı 

~ tehlikesinden kur
I~ mah&riblere ka11ı 

'-t bir yah·&rlft&n bo~kıı 
' ~r. Ancak Almanyıı. 
~ lıa«iJterc ,.e Fransa

~ , "it erı teminat verilme. 
~h o1müJa befther ÇPm~rlııyn - --· Kral IA"opold Knlf~e ''l~•lmf11 mttı-1" 

da Al'nlpayı sa~ · A (R ı·ki memlekette eıasen seferberlik peır ıtiphell. Amaterdam, 8 (A. .) - Öy· 
~ lt\sAN KUMÇA yı ter) : ilan edilmiştir. Holanda hükumeti 
,...._ Berlinden alınan haberlere gÖ· memleektin bazı kısımlarını su al-

Aitk-ara Btiyüi< re Hitler, La Haye sulh mesajını tında bırakmış ve bazı mıntakalar-
t.\ Elç*fine j tetkik etmektedir. Bu teklif hak- da da örfi idare ilan etmiştir. 
Q, VaA ZI m ·ı kında görüşmek üzere von Ribent- Yabancı tayyarelerin kendi 

'"' ropu davet etmiştir. toprakları üzerinden uçması Bel· 
la.ı.· Belçika ve Holanda hükümdar· çikayı teli.§a dü~ürmektedir. Bu 

ı .. _ .. 71 n ed İ f d İ larmın bu jesti, Holanda ve Belçi- suretle gerek Holanda da gerekse 
~~ııı kada pek müsait bir .-kilde karşı· Belcikada halk hül .. ümdn.rları ta-
~ .Anka b" "k 1 · · ~- ~ ~ ~· ra uyu· e çısı lanmıştır. Belçikalılar ve Holan- rafından yapılan bu te~ehhilsün 

~ ~Ci- ıştiriım·~ ve yerine d 1 1 l k ti · · · t ff k 1 t . t '1llı ~ ı.: .nazrrı B. Kaıımı a ı ar mern e e erının emnıyc muva a o masını cmennı e · 
""llfttu~ur. ve bitaraflığının daima tehlikede mektedirler. 

~~;ı~~;·, ~~ı;:;~s;~~kt~~;k~~rine (So• .~ .. ·9;;~· ~~:;·~k;~i
1 

~IÔmteri i.tt=·a~ğiı bir vakad~ ~~~ i~~~~1 

esterevıe 
~silip öldürü-
lenler var 
l~ !'ulırariatanın Ankara aef areti müıtefarının hakkımızda kul
ft ırı lisana teşekkür ettikten sonra 

Vlktm·arın tekerrürüne mani olunmasına 
lielilletini rica ediyoruz 

•er ar.....: ·· \' '"" ~teşarı manlarda zuli.im ve işkence ya- gazetemize geçirmiştik. 
~efin dün Bulga • pılm&dığını ve Bulgaristanlı Go.podin müateşara göre, 

ahcosu 
şehr~mfizde 
Amerika'iı Amerika 

için, Yunanlı da 
Almanya için mal - - t'.lacak ..... "' ....... 

l'ultarda Brlgrad sergisindeki pav iyonımıuz, altta Mnrar 1:4 
nazırı l "iyana scrgisindt izahat al11 kcıı 

(l"az181 3 Uncli 

Molotof'u 
nutku 

Dünya 
nasıl 

matbuatınd 
karşılandı~ 

Bır Macar gazetesi " Molotofun gösle 
sulhçuluğun, Türkiye tarahndan ittihaz oıı 
ha Hı hareket· ne4icesinde bofiazların açık 
masına mUlevakkı. bu : undu~ unu,, kayd 

Büyük Sosyalist ihtilalinin yıl· 
Jönümü müna$ebetile So\·yet 
halk komiserler heyctı reisi \"e ha
riciye komi~.cri .Mo!otofun söyle 
mi5 olduğu nutuk dünya matbua· 
tında muhteli( şekilde karşılarunı; 
tır. Birkaç Satırla bu tct:i:rlcri şöy 
hülasa .etmek kabildir. . 

Nutuk lngiltere gazetelerinde. 
hiçbir hiddet uyandırmam15tır. 

Bu gazeteler sadece istihza etmek· 
teciirler. Mütaleaların esası Rus. 
yanın lakaydisi Alman emelleri· 
ne geçen haftakinden daha ku\~ 
\"etli reni bir darbe vurmakta ol· 
duğunu tebarüz ettirmektedir. 

l\lacaristandaki gazeteler Molo 
tof un sözlerini umumiyet itibarile 
bir sulh nutku olarak kabul et
mektedirler. 

l.:jsat gazetesi de, M 
gö~tenJ'ğı sulhculuğun 
t;u·a~rndan.ittihaz olunan 
hareket neticesinde Boğazi 
çık kalmasın<]. rnütcvakkif 
duğunu kay<lelmektcdir. 
i Alman matbuatı M-:>1 
rnutkunu uzun uzadıya 
bahs ederek, Sovyet bas' 
harp mesuliyetini garp 
le hülasa etmek kabildir. 
rine .ait gördü~ünU bir ke 

Finlandi~·a gazeteleri ' 
rıurnumiyesi Molotofun 
nu memnuniyetle karşıl 

Bu nutkun bilhassa sulhcu 
kaydedilmektedir. Nutku~ 
yet - Fin müzakerelerine 
etmemiş olduğu ayrıca 

ettirilmektedir. 

Finlandiqo . 
HarİCİIJe Nazı~ 

Fin • Sovyet müzake 
ıerının devamı için 

yem bir esas bujunduğun 
bitdirdi ' t~~ yazmJ§ ve Türklere Bulgarlardan farklı mu- Türle - .Buıcar münasebetleri Annstrong müıneıııınll 
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A- Us. INIOntril mableınnde, 
A merik.anuı siliıh ambargosunu 
.ıldllmut kevf.1)'eüni ,,. ....._ 

neti.eeletinı tetkik edin>r. 
UU.nir, Amenlı.ada biı....ftak 

kanununun vnziyeti icab ettiren 
sebeblcrı ve kanunun tadilıne ta· 
kadJuru eden haJl!iclerı anlullık

an soıua bunun Avrupa hnrbıııde 
UYffl nwvaıencslnı Almanya a· 
l~hioe ve lntııllcre ve Fl'liDll le· 
hioe olmak u:ıcre tamaaıen debiiş· 
ıırmiş old'll(tnnu, lngllarre••• ilk 
ha.alede Aluerib) a J00 ınıb'on 
luıilb lirıısı harp rualzcnu:S'f :11-

patiş ellı~mı ve Jahıı ln91Uere si· 
lih alm~ tabsis edebiJecelJ ~ 
milyon slerlınglik allın sloku l»u· 
Jundujunu 'e netice llıbarıle lagiı
ıere ve 1-'rıııısanııı Amerıkadaıı sa
tın IYac:Mıan yeni s.il•War~ > a&· 

kua auuuıda deıuılerde oldutu ıı· 
bi baTaJarda da tamamile h4kım 
v81i,.. leÇBUf bulunaca .laruıı 
kar...,_r '" soo aüıılen.a• Al
m•fad• IDrilJea d11TJUnlulun A· 
meribaıa bilftn ı llh d~nnı 
ln_..... ... l'ranaızlar emrble aç
llllf "'•••dua mütneliöt IW',... 
sulla ae&lcal -..... mubtemfl 
111 n 1 • ltaftt ... ,. 

M. Zelr.erı)fa s.n.I. "Hükfametin 
miYlim karan. lldıaı taııyan yıw· 
sUMia buWa mbmu nnlanncla 
ihtfyatt .. Wltir olank ibneı 
ıaeaedfJea Ma maddelerin teknr 
serbeılçe ihracına misaade eda
rnesinıa memleket ikUaadi7atı i&e
riade ,.....,.,. laa.Jııla ......,. 
tetkik n IMlil ... ıttHlr. 

Atayı din 
ve Atayı antn 

{ J 

~na<Wu nferi, tarih ........ 1"r 
~ül!et t:lra~ ta..,..,, t.eaim
.. C':len f.ti:: fhui11 - ._... ~ ve 

ne lmdar ıqıılıli W. fta°""4 oklu· 
Jtınun en E'fi~ w~ ~ al...t. 
~ınc&1rrır 

• \zami t.aca..TUf, ~ twill"'nuiz ol. 
ıaah:in-. 

Bir milletin lllllftlWci,eti, nmt. 
laka l;uvayi ...n,w ~ 
lrir i~•tte tlt..._et ....... 
•• etwtılle 1 1 •>•··· 

1983 

................... .w., 

...... ,ilme ............ , 1 1 .............. -

......... 1 ........ ,,. -

tllıl'i'Wrdiilııliırw..--.,a •il !J .A. 8 .. Nn .. al ııw. 
H98 

............ ___ llırr 

• Mı,.ıı& ....... __ 

'"' •• lııldpe .... b 1 ..... 

Yeni Sabah 
Huseyin Cahil ~ .lem. "Yuruın -

İtalyan dostl ığu,, 1 :ışlı:.lı makale· 
simle, ltnlya ılc Yun:ıııist:ın ar:ısııı· 
da son ıunJerdc te:ıtl edilen doır;t

luk h:miııatında.ı buhscdorck bu ı
ln de>let mırn:ıscb:ıhnın tarihçesi· 
ni yapıyor Ye şoylc diyor: 

"Yunanistnnl:ı lt .. I}... :ırasınıl::ı 
derın doslluk ı .ıhılal rının tec'ililİ

sundeo meıanunı) etle l,alı eder
ken Tu~k • Fransız • İngiliz ıttifa· 
kının ha,>111.ı ~e ıııvsul uıı senh:ıe· 

si karşısında b*1aı ıu· ~u ha
tırlalısıak lılr v11ır l tkU etler., 

Cumhuriyet 
Yunus N:ıdı, "Hı lkanl:ırda Tl r· 

lu)'e" b:ı!'llıl b mal~aıdc, Anu· 
Pli harbıne ıak:ıcldı. eden h:ııtıse
lMı •n fazla dikkatle .wüdp etmlş o· 
lan devletlerden hıriıU. de Türki· 
re olduJunu soYliJ c.rck Türk - Jn· 
gıliz ve Fransız ı al>tının tr-rlafli1 
ma!uyehn ı nlatı)or 

;\lulııırrı • !kan.ar ı:ıuuı) eUıun 
mab fa:ı.a ı 1 lya ı ~ın de ebeınmı· 
Jelli bir me-ızu le 1 etmeie liıaş-
J:.ıu.~ ıöriüd 1;a, ıtc-c11h'ek 
şiyle <.lı)or 

Btt 1t h n - Yunanı liln ,>akın-
laltnd8 B~I AD l l.o U ıa IU)'Dlel ...-.n MI' ko wı bıııı ız alt-
metleri • ur e ban... has· 

ö~unen h rck leı ıua Je Hoıı;We -

ki hep ba bııkımdan - ho' ııurmlf· 
tiik. Bislm .....-rasilerie anllt
rnamız ımıııliaci -Hl olan d 
n11)onlana U1nından onra ilk 
ltira Sll'llSUUD Ronıadan çıkbAUU 
~it. Simdi .... lu•l .. nıua liJ 
tedieınt o zaman Roma l!GylüJIİi*: 
Tih'kiıe harlt;le ,.... 
...-- ..... utan çılm..-
hl'Y...ın ..... 
.,... hıb'•n N•f )D lftı

..... ,_. fmN ..q. ~rıar. n..,. ayrıklılına 
lire artlk tepili ol· 
mıyacak ittir! ... anini'" 
da bır blok leşaih vuileainı şim
dı, lıısanııı}ın ha) ruıa da hadım 
hakikt w doil"u bir PoLiuka ııuru· 
fÜ ile l~ iltizam ediyor ve iMi 
1tal litu~blar1nın ho,una gtım1yoT. 
ıı.ydt!"d~m bu hal, hmTır.lı.'7.e 
herkese menftlfttJI °""' st;,~ aih
lesi olarak hlzıın hottınıuı:ı airli
yor. Killl ne derse tlc:;ia, işte biz. 
Tiırklerin &lkanlara karşı aldka· 
nH& bö)ledir n bn al;ika, kendi 
menfellll-'mis !eabı olarak b6rle
ce miWMıt şeltllde fiıli ve h::ıkikl
dlr.,, 

Muallim ve talebe 
Takatle .....ke eıat..ı~ekler 

1lütablenle hava telıtbtcshı -
den korunma ıe.tiJUlan h.u1r • 
..... tadır. Heı" :ıa~lt bU t §

tMt itin lüuınln olan nıaddele. 
ri lilte bt1istff ,maaıjf ]Jllidilrlii.. 

tüne b1Amek.te4lr. 
~Jwıon.,....wta

Jelııleırıe altI tabi~ ~ sat
m.lr bıSRı1 drWr~ 

--0--

0.Wueite.le aerbest 
kollfenn.lar 

'Omve .. taratmdan tad> e.. 
dilea -1>eat lDomferamlaJdan lııl.. 

riDdıl .. naıt 18.10 da Tıb fa-
k41Ztaıt ~-mda .... 6-
_. lı'4le1p ~- ..... ~. 
~ -•cl•tr.t ..,..., ... -
nmler yalm!Mla !litab !udlnte 1111 
redtleeeMir. 

- . -

-~-Hcıb€r·: 
-· . . 

~ ömür ti&tteri 
netten f)aflllt ? 

Nakliyat 
ucuzladı mı, 
arhı mı ? 

Sömikok darlıCı son 
haddini buldu 

Piyltlada sömikok darüiı IOfl 

haddini bulmuştur. Birçok daire· 
ler ve mfteıııııetıeler kömUrsth: 1ı::tl· 

mL5lardır 

H:ıv:ılıı.rm SO'ğuma.ııı uzerino 
her tavafta tel~ uyL'Ulllf ve va. 
ziyct ilet.mat v~il.?ti.nc kadar ak. 
ıetmit',..tir. Vekil t beledtyedf!n 
malfu::at istemiştir. 

Ayrıca ell~rinde malı bulunan 
bazı kinuıeler de bunları enelcc 
konulan narhtan çok pU.hya 
satma.'ttadirlar. l<idiala.nna göre 
nalcliyat muratları çofalmış ve 
bu yih:dsn fiatlnrn zam yapmak 

zarureti h8a!l olm .11tur. Halbuki 
~!Hi1ds eskiye nAI p~tle son za -
ınanWda Zonpldaktaıı. §elarbnt.e 

nakliyat fiatlarr da.ha ~ clOt -
mii:ıtilr. ÇiinkU evvelce Akdeniz 

Q 

Rf.4vet aWliiıa aifH•• 
polia 

.. ~hl'' .. 
nDlı·ıız 11AfttM- w 
,_,. nede iıiaNt • ı 1 alu 

)"811Uk• - ... rlp8t .... .,.,. ...,.,.e imı ••F w 1*dMı 

Ywttaiu ... ecm. peliıa 11..t 
~altı aylık m tMrrl. 
yet kaıVr ..,._ • Hı•elll ta.. 
ralJBıian lııınd-npw. Bcımm b
ranaa en mllllılı _.,. 111• lıa 
BODı'& ...... m•d°dm temiz.

kat •inde lııii* VHeillkı& .... 
ıaa __. e•••rıiıJ ~ -
dır. 

•• • k ........ Jııu ~ 6iledm 

.,.... ycmMin lııMlar1eM4:r, 

.. ;- . .. • • - .. -. . , : _., . :. : ) ! - "'~ c ""' '. t. . ,, - ... .. ~ 1. '•• .. t 

fhtıyar kadın fır.cmmı ig111e 
manai-ı manalı baıkaMk JUki bir 
tattı yanı..:; gtbı dıpie apgıı ~ 

pırdMa !!ol"PTrd.'1ta ~şım iki yana 
saülyor~ı. 

ÇA!ıık mcriAkta kılan ~: 
- t.icıer "<ı&r .mac!~ Ay 

merak~.8tl ~' 
- Dw- acele dine. :Jaadi BirbİI 
~ Smn~a bır 
dwnu ver. 'Fo f\ık yüaine ÇJllP 
rw. Bir 9eYda aeç.i ı+clin galiba? Hı 
··dbı•m11fıW ıl ....,.. 

Yfts.ihte dllkhatlia bakan htt-1 
r ~ .,_.., ODl\Kklnnl ı.il 

( ' ip d\MWll!(!•WJM. 

- »eUii de büyük bir sevdaya 
~- Bak3ıana çıra afa.ı 
aı .. , bile. 

tıri ıa~ iıisibitine balw§IP tü 
liillöler fUat bu madam Mani· 
lkı &adlımun k~nıadı. Simdi 
fala kaftı bıtiyük bir cesaretie 
üüne dcwam ediyordu: 

ı\daııı da ~ie g•bi tutuı· 
mui·· Dltt ~ heic. Han 
öJle cebi cWik z•-lerden d~l. 
Soıl taraıfrdaki ci.t d.,-ı dolu .. Yan 
ta111tfında kaba:ık1 11{mı btle goru· 
yorum. Y~ı. ULWI boylu. 
namı k.umcal ~l bır ~ 

lill ~ UJl c:<>Şkun: 
Yap ır..ndam bnrnk' 
A4amcaKı~ dii.,,.taı k:Jr,ıma 

geld . Za\:Ü mın h:di v~1ı.n . Ce 

ce g;)ııld(iz ""'' d l'8f ı\h b" 
e ımc ge§.-SC dil\llOr .. 

KmM' ~ . t; Jtlfl ft\cft'~ 
tılır. 

- Bu ~ t,. oy!es ne h" ·u: 
ftl' .• ~~'6ı!tııc ~ var 1d .. ~r 

dediiirn çplrmrısa bHa .mac!IHı 

MaDAik demeliMer. 
ıe,., "lfJ>: 
- A ....,_YMIA • 1Wi. • 

- Ay dediiim ~ --
ne var? 

- Siae ilk k.uandJimı paFadan 
gözet bir lavuta alırun. 

-~ bir yana br.ık 

da SH bue ı.lli llt Paritteıı ... 
len bir krem var ... ? Bliabet mi· 
dir ...-..? ltR OIHI i9lerim. .... 
nm Jia1nü ay &ihı paM.,_ 
mlJI. Gta1lıeti1~11• "lo 

Lıli .... : 
- Sillin daha '3'ct;1ti1 '41' iM" 

şallah mayn"k. 0üa pllOliRiz 
Öyle ama rtnt.r ~i~ 

\·awrum. Nede olsa insan ç&ü-

madam 

Romanyanın 

Ankara sefiri 
Din mem'8ketine gitti 
Haricıye Veklünıız Şükrü Sara

coğlu So\-yet Ruayadan döndlık· 
ten aonra memlckettne giden ve 

kral tarafmdao ka.Mll edilen Ro. 
many'lnm Ankara elrı.ı ı S .oyka 
Cun'ıa gtıntı şM!rimlfe ~l.ötft ve 
An1.a ·• ·· "İl ri<>"ı. F.'" ?t. fi, u.. 
ltaı ..dan tekrar şehrimize geie -
re.k aqun üzeri Ro~ vapu
ruyla nıemleketine gitm11tir. elçi 
Ank~rrd:ı harici:.c v kJ!tmiT. ve 
dijer hUkümrt er1tiuınruala ) :ıp -
t~ tcr.:ı:;•_r ~:ıltl n-•h httl="t .... "ti. 
ne m~lü~:ıt verccc>k ve biı !taç 
gtin sonra tC'krar An'l-arnyn do. 
necektir. 

Stoyka dün ak am bnreı. tin
den 'evvel Alm:ı.n: a.~.an hr1mlze 
gcJmiq olnn Von P.t C'nl gor ... 

Dllştür. 

----0---

lhrı.cat için J- ....... rı '~ 
IIü.kümetln son kanırnameııile 

birQok maddelerin ihracı St"rbest 
bırakılciığmdan piyıuıada ecııt'bi 

memleketle:-e mal göndermr-k ic;in 
bUy:.lk hnznlddar )apılmnkt:ıdır. 

Buginlerde hariçten ıipArifler 
beldcnmP.atfl<iri. Bu mad<.lek!r i _ 
çinde hariı;tc hatları yliit!W'IPn ler 
btıhmduğı:n1an memlekete bU.)itk 
[.4?'a ~i ilmid ohuımaktadfr. 

--<>--
Ambara düıtü 

Ga.1atatla KüN:çü kapll'Dlda 

~ ~ Ant.aya anbanna 
ait 1 Jl1aM'ÜI ınotarb melrtwlJH 
Jfe!uııet ojha t.man dlbı üp.m 

mot.öri QÜlltınl'km Dd metre de-

• B•ıreU&et bütüo vilb'etlere 
bir lmllm sapmUJ ve huineye ait 
r.a.t bJnalarda memurların aile
lerOe lriltlltte yerleşip ohırmela""° 
Ma llMMdilıınesinl bHdinD.iflir. 

• llkolmı talimatnamesinde de
....... 3'8Pllmlf ve son sınıfı ik· 
...ı ' ?1nn'Ni&1n normal imti
ıı..-. blttiktıen on be§ dn sonra 
yapılmaa bbal edllmitt-ir. 

• Saıtras&1 nridat rırikliril Suat 
~ ŞeepMo talıS.Hlt .,eli Sinty
l'• lMn.töl, MilH emllk mücllirlüalü 
kollko'5rii lwtün Nilde defler
dılit~ma. Mtıf posta naildlbO 
'Velli>1 GasiMlelle, Gn· an lep tnl
d6rl Banam Muta ta};n edi1nrif• ..... 

• Se..te.knliMrri giUDrük aalre
pelal'tDda btıtlnllif .. 9dipliz 
etyalar ba •1'n 2S ieel tin& Pli'" 
zarhWa sahllleMt•. 

bir Slkınk var .. Ay af bir şama
tal Vaılr\·aMıah 

Wi.almllWAi. "1Uu: 
- Y4R1'1R O}"fMtY9l' mat'rik! 
- Hıç de yüreğin oynamasın. 

Sent AAtwalaa aer sah muaffuıl 
~.an?. 

- Bu sıık UAUttum. 
- t,te onean.. KIZ ben ~ana 

Sent Antuvan k-ı~~ır. oıın 
her sah MtTıftİ. ermeli demeci· 
mi? 

Ne yapay-ım bu sah aklım 
dsn çık!Wrai.. 

Bılirim akhn hav:*Klır .. A· 
ma bu i~ şakaya &ehneı .. Jnq,'lfl 

p:ıt diye k:ıraya vurur. 
Bu sah ili:i tMıc mum yakar 

dua ede-im. 
tk· <le "Wak uç de )flk. 

M~m Manntk e<oıniyerek firı· 

OlJ\I htr"'1!..tı. 

Bu kada~ mı madam MaR· 
·ı.....a..-~ nı.....,_ •. 
- Bn ~ bu kadar. 

Armistrong 
Grubu mümeuilleri 1 

Ticaret gemilerimizin 
inta•ı için tenıaıa 

geçmek üzere 

Bu sabah 
şehrimize gehftler 

Jngilterenın butll.D diinyaoa ta.. 1 
nınm11 en bUyUk bahri jnpat ve 

ağır sanayi fabrikalarmm eahibi 
olan Armstrong grupu milınu6il. 
!eri M. Knovl ve M. Çalmers bu 
sabn.hkf semplon ekspresi~ gel -
miıılerdir. 

Grup mürnessilbri Sirkeci ga -
na.dan ooJruca Loodra oteline 
ı;itm~crdir. 

ıt Knovl, kcndisile göru.en 
bir muh:ırrir~mize su izahatı ver
miştir: 

"- Ttirkiye lıl.küpıetinin da -
voti üz;)l'Ülc geliyoruz. Yarın ak. 

gam An~ar~ya gi:lerek bilkümct.. 
le temaslarmuza bqlıyacağu. So 
yahatmm Türkiyenin ya.pt.u:acagı 
yeni ) olcu v:ı.purhri} le aliıkadıır
dır. 

Bıa infaatı, gnıpumuswı deruh
te etmesi muhtemeldir . ., 

-0-

Şehir mec-tisi 
Dün münal:.qalı geçti 
şuır meellıll dt1n vali n bele.. 

diye reisi ı.attı KB'darm ret.li. 
ğiade toplaımuttır. Buı tetlifler 
cnelmenlere haftle eUilail ve 
milld.)oe mlfetU.i Arif 1H1unftin 
tcddtd itiru kODlia)onıuıa ptJ -

rilmell bakk'llMiakl teırHf kabul e
dfb'ıds S11Dduı eonra elektrlk 
ve tnmY&y idarell heyeti lllhhi

f't ...,... *~ otuan -.a .
dan .. Am ~in asa.. 
lık lllilkı; ~ b f hria .. 
ki kav .. eac8meni inubtuı 
birgok nılaMele'ıra MHb ol • 
m .. tur. Bll'tok ..ı.r ld. ay w
vel ~ tariD ....-. lMem. 

Aldlla .. o .......... -
lill ·-

1 
.. tn ı*'!r=' -

ge&cHjiai ileri sün liıhr, wıll. o 
zaman meclİ81İ11 toplanmannt ol -
dojwnu bHdirmiltJr. 

Bundan sonra Tabimde ...._ 

da Wr ıı-ı' kunıbnMı lıılital • -
diltli ve mecUa perfiMIM glal 
topJ..,.ımak üzere ....... 

--o---

3IO ........ 
&.rulia tadııikiade 

habah~·· ..-.~ 
Barem Kannıumda- aJeekn JA,. 

_..... dareceleri -....ımae 

'ftrlnwljhri w ~ apiı de.. 

reoeia'e lrıonduklannı ~~ 
3QO dı8ll ful& nıı&&lltm 1llMrif mU.. 
dllrllllUıııe m.llnıcaat etmillenlir. 
Jfaarif mtldlrlUiU bu tekilde laak 

.. uiaı'an ın~ ı. -
bit ...... 

- T*1tkur ederiz. 
- Bir şey ciejil. A«* ben yat· 

dlaııata d • 

O rs kriap1 
QH1 A '\ A hır ders 

meselesi almak i ll 
du: hıçbir sene kitaplar 
) cliştirilıniyonııuş; bu' 

m~lepler açılalı bir ayd•11 

ı:ıman ,;etmış olmasııaa 

çocuklar hilliı bazı ders!cı:l 
larını bulamı)orlarmı.ş. 

ki ~aarır \ckıllıılı kitaP 
on e\ vel h:ızırlanması içlll 
geleni > opı) or TC her sene 
rın, gerek mohleu) at, fC 
kı bakımından daha iyi, 
mel olmasına çalışıyor. Bd 
eylül n1lıa) ctinı.le ders ld 
oıwıık lıir tanesı ckslklll 
:zannederim şımdi çıkını 

Ders kitaplanaı bir nı 
ne sokmak iıtemoli aıı 
Farzedelim ki bazı dersllrl' 
J:ırı gerçekten ha&ırı.ıt 
ne oluı 'l Kıtup, ders için 
fo,>ualıdır, fakat mubakkli' 
mıdır t llersi mu::ıllim ak 
here lilzırngelen blllirl 
ınuAlmn veı·ir; kit2bın • 
yardımcı belki bir mulıh,. 

ınliag~. 
Kadın bir cıgara daha yakarak 1 

çıktı. 

lki aıbclMt bu taüar ~ 
bır talanı ml.lhalrernMcr ~ 
ten SORra bir aralık ~leri madam 
dö Mareşala kadar gekii. Zeynep: 

Ne yar>ıyor b~im rnada, 
MAreşal? - diye he~ sordu: 

~rma ;ava!lır.ım ba1f"la ge
lenleri. Meier~ -:>Mdıa o mf'ktep· 
tm ~ bfr me!ru.-p daha ver
m~. 

Nas:l bfr IRditep? ! 
Diri okuma öiret.en nakiap. 

Obürü de sevda ölmen ~ .. 
Yani arf st ~ mi? 
Artistlere )lalnrz se\ :ı öl~ 

tibnez .. S8Rin anlaya *11 madam 
do Mareşal gövle:i bideşfüerı 

b~r. mektep da"ıa aça·:ı'' evabal 
gıw,ıoım4. 

~· \'M') 

N ,,,,.;ılfl/I 

Yeni yaııttiecak 
mektep ~ 

lstaııbulda 600 bin 
le infa odi1"'e1'i ~rs 
mektet>den üç taneeillİ° 
inpama ba,p.nacald.lt· 
m kt.eOler ŞiıJli, K()lika 
r:ı,>do. olacaktır. 11 .,dl/
nede tmte"l•• ~· 



oltan da 
arları 

l 
~ >'.:nı ha\'a mu~" 
~. 0hıyu kabul edere. 

kuvvetlerinin inkişaf 
Dtojesi üzerinde görüş-

=:arır nazırı Alfiycri, 
..:• nezdindeki hüyiik 
): in edilmiştir. 
e nezareti, Amerika ıle 
•tasında bir ticaret an· 
•ktedildi#ini bildir· 

Darıamentosu, lngilte· 
~ltl'e şartsız müzaheret 

ita lodaki karar sureti· r,, 104 re) le kabul 

:=elelcri, Dııranyinin 
ile mebusan meclisi 

•ctı· ~d.i 1Ye nazırı Tnsnadi, 
. olunacaitını ''e onun 
f müsteşarı StoUanın 
hılditmişlir. 

"8tbuat bürosu, lnıil· 
4 

l Arrika hükömetleri· 
itikada tayyareci mek 

karar Yerdiklerini 

!Sa da, gözden 

Amsterdam, 7 (A. A.) - BeL 
çika KrMlıım Hollanda kraliçeai 
Vilhelmine yaptığı ziyaret müna.. 
aebetile qağıdaki reami tebliğ 
neıtrolunmuştur: 

Bütün dünya için aiır akıbetler 
hazırlıyan ıu anlarda, ve garbi 
Avrupada muharebe bütün şid
detile henüz bqlamamll}ken sesL 
mizl bir kere daha yükseltmeyi 
bir vazife telakki ediyoruz. 

Bir müddet evvel, muharibler, 
idiline bir sulh için emin ve ma.. 
kul eeaaları tetkik etmekten imti
na eylemiyeceklerini beyan et -
nıltlerdi. 1ntibamıız şudur ki, bu 
günkü şartlar içinde sarih §ekil

de fllrlrlerini izah etmeleri ve bu 
fikirleri biribirine yakmlqdırma.. 
lan doğrudan doğruya kendileri 
için mütldlldilr. 

Binaenaleyh, bütün komtularL 
le iyi münasebetler idame eden 
iki bitaraf memleketin hüküm -
darlan sıfatile, tav&Mutumuzu 
teklif ediyoruz ve bu tava.aautu -
muz iltifat gördiiğti takdirde, bir 
anlqmayı kolaylaştırmak ve bu
na hldim olmak için elimbdeJd 
bütün vaartalan ve bizzat kendi.. 
lerinin dostane bir anlaYll zihni
yeWe bise verecekleri vuıtalan 
kullanmaya hazırız. 

Bizce bu, kendi milletlerimizin 
iyiliği ve bütün dünyanın menfa
ati iktızuı olarak yapmaya mec· 
bur olduğumuz bir vuifedir. Öy. 
le Umid ederiz Jd, bu teklifimiz 
kabul edilecek ve bu suretle de. 
vamlı bir sulh teeiai yolunda ilk 
adım atılıaJI olacaktır.,, 

Vllhelmbıe Leepold 
Lahııye, 7 (A. A.) - Belçi

ka kralı Leopold busiin saat 15 
de Belçikaya dönmek üzere bu • 
radan llareket etmiştir. 
Belçika hariciye n:ı.zırı Spaa.k da 
Lahaye'den ıaat 17 de Brilksele 
dönmüştür. 

Nazır geldikten biraz aonra 
kabine fevka!ide bir toplantı yap 
m1t ve Lahaye müllkatı hakkın_ 
da Spaak'm verdiği izahatı din _ 
lemJttir. 

Brilluel, 7 (A. A.) "Havas'': 
Hollanda kraliçeıi ile Belçika 

kralı tarafmdan yapılan mUetereJı: 
aulh tavueutu teklifi hakkmda.ki 
ilk intiba büyük bir ihtiraz ve ay
ni zamanda tam bir hayret keli
meleriyle hulba edilebilir. 

Kabinenin akdettiği fevlı:alide 

toplantıdan ıonra neşrolunan teb 
liğ hariciye r.azınnm Lahaye kral 
tarafmdan ynpılan ziyaret ve en
temaayonal vaziyet hakkında u· 
muml izahat vcrdiğil"I bildirmek_ 
le irtifa et.m •ktedir. 

Bqkaca h ~bir sarahat mevcut 
olmadıfmdan bilhana iki hüküm_ 
dan yeni bir sulh tava.uutu.-ıda 

X 9 un 

HABER -\Aktama'ostası 1 / 1 

bulunmağa sevkeden esaslı amil
ler hakkmda bir takan faraziye. 
lerde bulunulmaktadır. 

Her ne olursa olaun siyasi ma
hafilin müttehid kanaati gudur 
ki, bu yeni tava.saut da ilkinden 
daha ziyade milsbet bir netice 
vermiyecektir. Birçok mahafilin 
endişeyle sorduğu sual gudur: 

Acaba Almanya. ne yapacak ve 
bazı bitaraf hilkfunet merkezle· 
rine açıkça yaptığı söylenilen tek 
ditleri tatbik edecek midir? 

Berlin, 7 (A. A.) - Hambur. 
g&r Fremdenbladt, Belçika kralı 

Leopoldün Lahayeyi ziyaretini 
mevzubahs ederek Avrupa harbi 
arifesinde Belçika kralı ile Hol • 
landa kraliçesinin sulh teşebbUsü 
nü hatırlatarak diyor ki: 

Bitaraf memleketler için böyle 
bir sulh teıebbüsü yapmak fır
satı Bitlerin 6 ilkteırin nutkun
dan sonra bqgöstermiftir. Al
manyanın sulh teklifini Çember
layn pddetle reddetmesine mey _ 
dan bırakmadan bu fırsattan is. 
tüade edilmeliydi. 

Almanya, o saman bitaraflarm 
gösterdtt'i ÇetfDcenllkten dolayı 
mütee11ir olmuştu ve bugün dahi 
bitaraf memleketleri İngiliz de -
Diz diktatörlüğüne pek zayıf bir 
mukavemet gösterdiklerini ve 
Hollanda vapurlarmm İngilizler -
ce tesbit edilen limanlara kuzu 
gibi gittiklerini görmekle milte -
esairdir. 

Bu böyle giderse Avrupa sul· 
hUnü, büyük devletlerin olduğu 

kadar lı:Uçük devletlerin de men_ 
faatlerine uygun olarak tesis 
etmek mümkün olamıyaeaktır. 

Parla, 7 (A. A.) - Brükselden 
buraya gelen haberlere göre Po. 
lonya harbini yapml§ olan Alman 
hücum kıtalan Hollanda hududu 
boyunda bulunuyorlar. 

Almanlar bunu izah için, mez
kür kıtaatı Sigfrid hattı iatihkim
larma yerl~tirmek imkanının 

bulunmadığım ileri sürmektedir. 
Bu kıtaat arasında mühim mik

tarda tank fırkalan da bulunmak· 
tadır. 

Hollanda Alma11 11galine 
uğrarsa 

Londra, 7 (A. A.) - Yorkşayr 

Post gazetesinin askeri muharriri 
Holland:ınm işgali takdirinde bu 
işgalin İngiltere hakkında naaıl 
bir netice tevlld edeceğini tetkik 
ederek İngiltere havacılık mah _ 
fillerinin Alman hava üslerinde 
bir yakl&.l}ma tehlikesinden endL 
ıe etmediklerini yazmaktadır. Bu 
muharrir diyor lı:i: 

Modem tayyarelerin süratine 
rağmen deniz elan müessir bir 
kalkan mahiyetini muhafaza et -

FFiiırk-1 ngiliz: 
f Fransız · 
\Kartılıklı yardım 

anlapnaaı 
Bugün 

Meaf iste tasdik 
ooılecet< 

Ankara,-.8 - Meclisin bugün 
öğleden soaraki toplantıaında 

Türk - FraM1z - İngiliz yardım 

anlaşmasmın müataceliyetle. gö • 
rüşüleceği bi)diıilmektedir. 

Bundan.batka Tefat edıen Mui· 

Belgrad ve Viyana 
Sergilerindeki pavyonumuz 

Sergi k·omıserı elde ettiğimiz muv.affakıyetler 
hakkmda ızahat veriyor 

Geçenlerde Viyana ve Belgrad 1 
da açılan beynelmilel sergilere hü· 
kılmetimiz iştirak etmişti. Bu ser-
gilerdeki Türk paviyonlarında 

memleketimiizn mümessili ola· 
rak bulunan Ticaret vekaleti ser
giler komiseri Mazlum Ataman 
bugünkü Konvansiyonel trenile 
şehrimize gelmiştir. 

Sergilerden elde edilen netice
ler hakkında vekalete izahat ver· 
mek üzere bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Viyanaya gelen Macar nazırı .... 
ve İtalyan ricali ile Alman iktisat 
nazın paviyonumuzu zi}~aret e· 
denler arasındadır. 

Macar ticaret nazırı da verdi
ğim izahata yakından alakadar 
olmuştur. Sergi yalnız iktisadi 
mahiyette kalmamış, memleketi. 
mizi ve inkılabımızı ecnebilere 
esaslı surette tarutmağa ):aramış, 
bu itibarla paviyonlara konulan 
eserler ve resimler içtimai bakını· 
dan büyük bir alaka ile karşılan-
mıştır. Paviyonlarımızda teşhir 

Mazlılm Ataman bir muharri· edilen intihasr:ar mamulAtı nü-
rimize şunları söylemiştir: muneleri en ziyade beğenilen 

- Belgrad ve Viyana sergile
rine iştirakimiz, memleketimiz i· 
çin çok faydalı olmuştur. Bu ser
gilerdeki paviyonlarımız, sergile
rin en ziyade rağbet bulan yerleri 
olmuş, ve fevkali.de beğenilmiş· 

tir. 
Gerek Belgratta, gerek Viyana· 

da birçok hül•Qmet ricali de pavi· 
yonlarımızı görmüşler, takdirleri
ni bildirmişlerdir. Sergi esnasında 

Türk malları arasındadır. 
Sergilerde satış yoktu. Fakat 

paviyonlarımızı ziyaret eden dev
let ricali, tacirler ve fabrikatör
ler mahsulat ve mamulat nümu
nelerimize so:ı derece ehemmiyet 
vermişler v~ esaslı sucette tetkik 
etmişleniir. 

Bu itibarla yakında memleketi. 
miftlen birço'.. siparişler yapılma
sı ihtimali \ardır.,, 

!:~:~:~~i::=:= Hariciye Vekili ~ş~~ 
Rauf Orbay ile.Razi Soyerinıtah-

_li_f _m_e_ra_si_mı_e_ri_ya_p_ıI_aca_kt_ır_. __ ,.Dün Parti Meclis Ebedi Şefin mezarına 
Serbest istasyon: grupunda Çelenk ko·ıacak 

Ankara, 8 - Ebedi Ş.ef A-
Atlattığı ı tehlikeleri ! 

anlatıyor 
İ z a hat vt:rdi tatürkün ilk ölüm yıldönümü 

olan 10 teı:rinisani cuma günü 
sabah saat 9 <U Milli Şefimiz 
bmet İnönü. Atatür~ mu
'akkat kabrini ziyaret edecek 5 
ve bir çelenk koyacaktır. ,> 

Londra, 7 (A.A.) - "Serbest 
Almanya,. ismini tatıyan radyo 
istasyonu spikeri, Gestaponun, 
istasyonu keıfe muvdak olama
dığını, fakat radyo istasyonunun• 
Almanyarun garbinde -bir batka, 
mıntakaya nakletmek zarureti; 

hasıl oldufunu haber venni9tir. 
Spiker delialftl1° ki: 

Gestaponun oparlörlerimizi elet 
geçirmesine, bir kaç defa remak e 
kalmı,tı. Dostlarımız sayesinde' 
ve bizim azami teyakkuzumuz Uf 
yesinde Himmlerin ajanlanndanj 
kurtulmağa muvaffak olduk. AH 
manyanın hangi şehrinde bulun-• 
duğumuzu belki dinleyicilerimize~ 
haber vereceğiz. Propagandamı -1 
zın Almanya garbi.ndeki itçiler ü-l 
zerinde müessir olduğuna dairi 
delil mevcuttur. ı 

Spiker, Alman ıa.yalist parti -~ 
sinin bir beyannamesini okuma -• 
ğa başlayınca, Mtriyat parasitlel 
karıınuş ve bozuhnuftur. 

lngilterenin yeni Paria t 

Ankara, 7 (A.A.) - C. H. 
Partisi Büyük Millet Meclisi gru 
pu bugün 7-11-939 öğleden sonra 
reis vekili Seyhan mebusu Hilmi 
Uranın riyasetinde toplandı: 

Hariciye Vekili Şükrü Sara -
coğlu biei alakadar eden aon dün 
ya hadiseleri ve duru.mu hak -
kında üahatta bulunmuı ve bu 
meyancı. bazı lıatiplenn ıualleri· 
ne ~e cevaplar vermiş ve Harici· 
ye Vekilinin izahatı grup umumi 

heyetin<:e tamamen tasvip olun -
muıtur. 

Ruznamede dahili nizamname 
mucibince her içtima senesi bida
yetinde müstakil grup azaaile 
gizli reyle seçilmesi iletip eden 
yedi kitiHk hay9iyet divanının 
seçimi vardı. 

Bu eeçim yapılmıı ve tasnifin 
uzayacağı anlaplmakla neticenin 
heyete bildirilme9i için yennki 
çarşamba günü saat 14,30 da 

.grup içtimaı yapılmak kararile 
riyasctçe celseye nihayet veril -
mittir. 

sefiri -~De=---------K~------~ 
Pariı, 7 (A.A.) - Sir Phipp - n İZ U rd U 

sin yerine ingilterenin Parla bil -
yük elçiliğine tayin edilmit olan · 
Ronald Campbcll buıün tayyare· 
ile Londradan Parüe gelmittir. 

Bir komedi yasak 
edildi 

Şehir tiyatrosu komedi kısmı 
tarafından temsil edilectği ilin 
olunan (Haydutlar arasında) adlı 
piyesin oynanması yasak edilmiş· 
tir. Bunun yerine, geçen sezonda· 
ki komedilerden (bir m'Jhasip a. 
ranıyor) temsil olunacaktır. 

mektedir. Diişmanın havadan ya
pacağı taarruz su üzerinde kın -
Jaeak, ayni zamanda oldukça u· 
z·•n sürecek olan intizar devresi 
esnaamda İngiliz hava defi topçu 
su hazırlanmak imklnmı bulacak 
tır. 

'fefrıkamızı 
yumuzm çol.Japdan ko7ama. 
dik. Ödr dllerb. 

Milli Şetin 
resimleri 

Parti tarafından 
edilecek 

tevzi 

Ankara, 7 (A.A.) - C. H. 
Partisinin te~ebbüsile evvelce iki 
kıymetli ressamımıza yaptınlan 

Milli Şef ismet tnönünün reeim· 
leri köy odalınna ve köy ~ -
teplerine varıncaya kadar bütün 
devair ve müessessata yetecek 
miktarda basılmak üzere bir mü
esseseye sipariş verilmifti. 

Bu müe•esece hazırlanan nü
muneler beğenilerek lderhal tek -
sire başlanmnsı tebliğ edilmittir. 
Birincikinunun onundan itibaren 
peyderpey te3ellüme batlanacak 
olan bu rcsirr. lerin her yerde mun 
tazam ve mazbut bir ıekilde a -
sılmaıını temin için çerçeveli ola· 
rak tevzii partice dil!iinülmüt ve 
icabeden te:lbir1er alınmııtır. 

Fon Papen 
Dün şehrimize geldi 
Bir müddet tenberi Berlinde bu

lunan Almanyanm Ankara elçili 
fon Papen dün öğleden eoara 
ekspresle şehrimize gelmiş ve 
akşam Anlı:araya gitmi§tir. Elçi 
guetecilere seyahatinin zahmet. 
1i geçtiğini ve Belgradda treni 
kaçırdığını ıı ·;ylemiş, ve Türk • 
Alman ticatt anl&.l}maaının yapıl

maaı için çal jmakta olduğunu bil 
dirmiştir. 

Almanya c ?nubu Şarki 
Avrupası hakkında mus
lihane emeller besliyor 
Beme, 7 (A.A.) - Basler 

ON MACERALARI: 20 

Nachrichten gazetesinin Sofya 
muhabirine göre, Almaayanın 
Türkiye büy'ik elçisi von Pape -
tıin dün Bulr,ar Batvekili Kö:sci
vanofla yapt:ğı mülakat Sofyad,.. 
derin bir heyecan uyandırmıştır. 

Mezkur muhabire göre, V or. 
Papen Bulgariıt2nnı bitaraf bir 
Balkan bloku tetlı:ili meselesin -
deki hattı bareketile Romanya 
i~ olan Bulgar münasebetleri 
·hakkında izahat almış 'ft A ... ,. 
yan• c~n !arkt Awwpaı·n:1 

1 kartı btiyc.n musllhanı- ~!t u~r 
j btmlediiiai -- ~t: 



mistrop 
ınümessili 

Amerika ti.ıtün fabrikaları mü

-nessillerinden M. Kolman Bal -
kanlarda t emaslarda bulunduk -
lan sonra bu sabahki semplcn 
l .kpresile şehrimize gelmiştir. 

M. Kolman, bir muharririmizc 

~un lan söylemiştir: 
- Türk tütünleri Amerikada 

gırtikçe daha fazla aranmaktadır. 
Bu rağbeti karşılamak üzere tü
t un satın almak içın İstanbul pi 
vasasında tetkikatta bulunaca -
gım; Türk tütüncülerile görüşe
ceğim. Bu temaslar neticesinde 
.. imdilik sekiz yüz bin kilo ka!dar 
tiıtiın alrnakhğım ihtimali var -

dır." 

Bir Yunanlı tütün taciri de 
.ıynı trenle gelmiştir. 

Bu tacir Almanyanın Türk tü· 
tünü ihtiyacı hakkında Dresden
dc trn1aslar yapmış ve Türkiye· 
den yarım milyon kilo tütün ge
tirmek üzere alakalılarla anlaş -
mrştır. 

Yunanh tacir, bu tütünleri pi
yasamızdan tedarik ederek Yu - ı 
ncmistan yoliyle Almanyaya s v· 
kcdeccğini, Türkiye ile Almanya 
arasında ticaret işlerinin dur -
ması yüzünden bu suretle hare -
kete mecbur kaldığını, Almanla
nn Tilrk emtiasma ve bilhassa 
tütünlerine karşı son dere c a -
Vka gösterdiklerini de söylemiş· 
tir. 
Diğer birçok Balkanlı tacirler 1 

de, ıbu vaziyetten istifade için 
mctnlclretiınize gelmişler ve muh 1 
telif maddeler ilzerinde pi yasala - ı 
nmızla tmaslara girişmişlerl:lir. 

Bunlar, mcnıleketimizden top- 1 
ladı'klan malları, kendi mcmle - ı 

·etlerin<: götilre<:ekler ve sonra 
ıensup olduklan hükumetlerden 
'acaklan primlerle Almanyaya 
ôndereceklerdir. 

Yeni lran elçisi 
(o stnrafı 1 incide) 

B. Kazınıi, dost ve kardeş t ran 
m 'lctinin hükümdarı Şehinşah 

Hıza Han Pehlevı hazretlerinin 
memleketimizi ziyareti esnasında 
kendilcrilc birlikte gelmiş ve daha 1 
sonra da ıki defa Ankarayı zirarct 
ctmi~ti. 

Yem büyük elçi, son zamanlar
da Efganic,tanda lranın mume ~İ - 1 
Iı olarak bulunuyordu. Yeni vazi- l 
f<"iinc biran eV\el ha,Iamak üzere 
Kabilden .ı\nkaraya hareket etti
ğine dair c;cfarete malQmat gel· 
mi.;;l'r. 

Ec:ki elçi B. Fahimi yarın An
karndan gelecek ve bumdan Tah· 
rana dönecektir. Bu tebcddülün 
sehehi hakkında cfarctte henüz 
ınalCımat yoktur. 

A L l< AZAR 
Sinemcaı 

BUGON matinelerden itibaren 
Mevsimin en güul ve şimdiye 
lca!:far benzeri rastlanmamış 

kahramanlıklar dolu . büyük 
m=ıccra filmi 

Son Dakika 
................... liil .................. .. 

Tekebbüsü K.oma ta.<d irle vas: Emin bir tncnbadan öğrc -

Amerika hayretle karşıladı nildiğine göre, Holanda - Belçi- ı 
Pnris, 8 ~ Rôtnadan bildirildi- ka sulh teşebbUsi.ine r~ğmen Ho· 

gıne göre Belçika ile Hollandanm landa askeri makamlan yen-iden 
sulh teşebbüsleri, ltal)an ınaba· ibazı mıntakaları su altında hı · 
filindo derin bir tesir uyandınn.ış. rakmalı'.tadırlar. 
tır. Romnda iki bitaraf hükUınotL. Su altıtida kalan bu mıntakala- 1 
nin bu insani teşebbüsü takdir e- rın şarktan gelecek bir taarruza 1 

dilmekte ve iki muhasmı ordu a- kar§ı mükemmel bir müdafaa 
rıısmdıı henüz şiddetli bir çarpL5- hattı teşkil ettikleri malUmdur. I 
ma vukubulmadığı cihetle, Alınan İyi haber alan mahfellerde 
ile Fransız vo lngillz noktainıı.zn- söylendiğine göre, nazi matbua -
rının uzlaştırılması imkunt bulun_ tının ifade tarzı bütün bu korku-
duğu Umid edilmektedir. )arı haklı ;göstermektedir. 
Vaşington mtı.hafılindeyse, bu Alman gautelcri filhakika 

teşebbüs hayretle karşılanmıştır. Belçika ile Holandanın Fransa 
Zira Amerikada böyle bir teşeb_ ve 1ngilterenin nufuzu altında 
bU:ııc intiT.ar cdilmiyord.u. Ameri- bulundtiklarını iddia etmekte ve 
ka mahafili miltalea beyanmda A'YTupa.nm bu krsmınl:la "rtıuha -
çC'kingen davranmakta ve bu ye- fazatel:lbirleri' 0 alınması lazım 

ni sulh teşebbUsUnUn d~ evvelki- geldiğini ilave eylemektedirler. 
!erden farklı bJr netice v~rmiye· Hahfaks müttefikJcrin 
ceği ileri silriılmektOOir. fılcrini izah eyledı il 
Çemberlayn yarın bir Londra, 7 (A.A.J _ Hariciye 
nutuk söyliyecek nazırı Halifaks bu akşam radyo_ 
I.ondra, 8 (A. A.) - Pı>ı-şembc da bir nutuk söyliyerek miıtte-

günü Londranın yeni şehremlnL filelerin dava mı müdafaa eyle-
nin Guildhall'dc vereceği ziya - miştir. 

fett e bir nutuk söyliyeceğinden Harbin umumi hedeflerini tas-
dolayı bn.5veki1. bu hafta içinde rih eden Hrılifaks demi,. tir ki: 
arnm kamarasında ~ynelnıUel - Kararımız yalnız Alınan taa-
vaziyet hakkında beyanatta bu- ruzunun son senelerde Avrupada 

lunmıyac:ıktır. yaptığı hareketlerin ileride teker-
B. Çö~ilin yann İngiliz bahri- rilrüne mani olmak değil ayni za-

yesinin bu son giinlcn.lcki faali - manda Almlny<ınm kenôhiindcn 
yeti lıakkmda beyanatta bulun- daha zayıf kom,.ularma raptığı 
masmo. intizar <'dilmektcdir. zararların da telafisi olmalıdır. 

Bununla beıı:ıb<!r })nevekilin 

Finlandiya 
Müzakereleri 

Helsinki, 8 (A.A.) - Tanncr, 
Mookovadan Helsinki ile telefon
la uzun bir görüşme yapmıştır. 

Mumaileyhin Sovyet - Fin mü · 
zakerelerinin devamı isin yeni 
bir esas bulunlduğunu Finlandi
ya hükumetine bildirdiği öğre 
nilmiştir. 

Finlandıyada nıkbinJik 
Helsinki, 7 (A.A.) - Filandi 

ya gazeteleri, Pravdanm kullan- 1 
dığı lisanı kullanmak şöyle dur · 
sun, bilakis Sovyet Rusyaya kar· 
şt dostluk göstermektedirler. 

Unsi Anomi ismindeki Finlan
diya gazetesi, Finhnliiyanın mü
dafaa tedbirlerinin hakikatte bir 
harp hazırlığı olduğuna dair 
Pravda gazetesi tarafından orta
ya sürülen iddiayı gülünç bul -
makta ve ''O halde Belçika, Ho

lan':la ve isviçrede harp ha
zırh kla rı yapılıyor" demektedir. 

Bugün Helsinlı:ide evvelki gün
lerden daha fazla nikbinlik göste· 
riliyor ve Moskova görüşmeleri -
nin dostane bir 5ureti tesviyeye 
müncer olaca!f %3.nnediliyor. 

Almanya knY,ıtsrz 
Beme, 7 (A.A.) - Basler 

Nachrichten'in Berlin muhabiri -
ne göre Almanya Rus - Finlan
diya ihtilafmdaki katı kayrtsızlt
ğınt muhafaza ve idame eldecek -
tir. 

Al.LA HIN CE?\. ' ETl Fılm inın kazan dı •ı muvaffakıycti -çe bU 'Tfll 
F'tl,'Mİ}\'1 GÖSTEREN Sl~E LAIU HATIRJ~A YIN· 

SARAY ve i P E Sinema ları 

1 · • 1'K TCftl{ ŞEKER llA \' fü\:Ml lUU ll dı>ClJcUlc .ı.e ııenın 'Kh el Bü \ l LE 
M ll"t pek yakında SA \'IN HAT.KIMIZA 1' \KDlM EDECEK 

IOJl>ELIDIEKLH UiJIH;\Jl l> UY \Hl. \H 

Bnşrollcrtlc, cvımJi \l' k1y1111: llı füııı:ıtkarl:ı rımıı pfı 

IAZIM • \'.\. F1 - FJmhJ ~ rn''l"t - lU \HMUO - HJ\ıJ ff 
~ECI.A • S l~\'KlYE - ~lJAVI - , c r-..\'l'A~ \ IH-:\'l'SÜ ARTf~fl• 

.Musiki ve ıı:ırkılnr: ıtt'IILlS S\IlAHADDlN . ~ 

Bu film R\'ni zıı mnnd:ı 1Z:'lllR'clc EJ,H MRA slocmnsıod~ 
göstnilecek ı ı r 

Bu 
Akşam MELEK 
Yalnız en büyük ve en güzel fi1imler ~ dııt 

büyük yıldız: 

JEANETTE 
MACOONALD 

NELSOVN 
EDD 

Zengin ve mubte§«n u.hnelerlo .dolu, en son moda hl-va} 
renkli ve lıanlruladc güzel 

Seviştiğimiz Günle 
Şaneserıncse 

Fihne ilive olarak Yeni.: FOX JURNAL ~ 
Dikkat: Bu akşam için loca bhnemııar. Nım:llll't!lı 

sabahtan sablinaktadır Tel: 40868 

Belçika ve Hollanda hüklimdar _ 
lannın tavassut teklifleri h kkın_ 
da. beyanatta bulunması muhtc -

'•Zaferden sonra ne vapacağız?,. 

sualine de cc·.;ap ver~n ııaliraks ı .. ~ ::~.ı: = M ·1 L L-ı ve A L E M D A R 
b nd bi üdd ı Çe be 

:ıs-c-•••••• 
u an r m et evve m r 1 r: i 

meldir. 

80 Bın gönüllü yazıld ı 
Londro, 8 (A. A.) - Avam 

kıımarnsında ~yanattn bulunan 
Hore Belisha, harbin lJidayctln
denberi 1nglllz ordusuna gönüllü 
yo.zılanlarm miktarı 70, '80.000 
rnddeslndc olduğunu söylemi tir. 

ÇemberJayn ~id..:!ctle tekzip 
ediyor 
Londrn, 8 (A. A.) - Dün a

vam knnıarasında heyıuıatta lıulıı 

nan Çembcrlayn, kendi inin, lord 
Halifaksın, Simonun ve Hoore'un 
iştirakiyle bir nevi mahdud aza_ 
lı nazırlar meclisi teşekkül etti. 
ğinc ve bu mecliıı tarafından itti-
haz edilen kararların tavsiye şek 
!inde hnrb knbinC'sinin tetkikine 
ancdilineiye kadar milli müdafaa 
nazırlarından gizil tutulduğuna 

dair bir gazete tarafından ileri siı 
riılen iddianın tamamiylc asılsız 

olduğunu söylemiştir. 

Çemberla.yn, harb zamanında 

bedhahane maksallarla yapılan 

bu nevi n~riyatı tenkid etmi.5 -
tir. 

Voroşilofun orduya bitah ı 
Londro, 7 - Mo.cckovad.'Ul ge. 

len hab<!rlerc göre Sovyet ihtila
linin yıldönümU mUnasebctilo B. 
Voroşilof orduya hitabeeindc Sov
yet Rusynrun harbe girmek iste_ 
mediğini söylernl!i ve dıınıi§tir ki: 

"Sulh halindeyiz, fakat beyne!_ 
milel ,·akayii yakından takip et
meliyiz. Harbe girmek isteme
m kle berobcr harbe hnzrr olma
lıyız . ., 

Alman harp gemi ıi bir 
lsveç vapurunu zapdett i 
Stokholm, 8 (A. A. ) - SellU-

loz yüklü 3.000 tonluk H.lta is. 
mınde bir Jsvcç vupunı Falsterbo 
ci'>'armda blr Alman harb gemi.si 
tnra.f'mdan zaptcdilmişti r. 

Hitlerın görüşmeleri 
Rriikscl, S (A. A.) - Berliıı

de n bildlrildiğinc göre Hitler, dilıı 
\·on Keitd. von Brauc;lç \'C Gö
rmglc göriışmüştür. 

!aynın söyletliği :tşağıdaki söz. I f'ı!: . . . . . SiNE MALARI MODORlYETlNDE.N: _ .. _""1't 
leri tekrar etmi~tir: 1 !:~iMüdiriyetlerımız lstıınbul'un civar vo uzak semtlerinde otuıım_ sayın hnlkımmn da görebilıD6'"" -

" (ngiltere intikamcı bir sulha- im telefonla., mektupla ve bizzat vukubula.n ~tlan Uzerlnc r::' 
~:r::rtai:~~;~n~~~ı!~~ BH M A 'R i A N T u v A N E T T ~ 
~u kanaattedir ki eğer yeni mua- illi 
hedede mütakere

1

ve anlcşna usul m; Zengin ve ınuhte§em filminin b.irkng giln daha tomdid edildiğini ilAn Eıdorier· 
ler i haricinde akdolunursa istik-

1 
fiil (İki devre te1anili birden: Tttrkçe sözlU). 

ba1deh bir g.ey beklenemez.,., ' M 1 L t;; I' tSe m at1 ne Der: 12 - ııı.s - '17 Gel»- 2<t.ı-0 
et!:~~~ks sözlerine ~yte devam • ~lb~M ~~ "da matDneBeır: ı .. ıs.s. ıs GQçe :ı ~ 
Mu-nhasıra11 maddı" kuvvetle HJ!~t::·::ı::···:.::ıı : •n:tr.J!!!lw --:H!!mmJnr• ........ ::ı-·n .. -··- .. •!J••-............ ~!!!, ~p 

başanlan bu i"in hududu vardır. 
Fakat bu hakikat bizi körlctme
melidir. Eger facia korkusu kar
şı mda fenalığın bir tezahürü ola
rak telakki ettiğimiz hareketlere 
müsamaha edersek, bütün be~ri
yetin terakki ine rehber olan fi
kir kıymetlerinin mahvolmasına 

göz yummuş oluruz. 

Garp cephesinde 
Paris, 8 - Ne~redilen resmi 

tebliğlere göre sakin g~en bir 
<;eceden ~nra cephenin muhtc _ 
lif yerlerinde lopçu ve keşif koL 
ları :fn.nliyeti olml!fltur. Fransız 

krtaıarnıın Forbaclı mmtaka.smı 

tahliye ettikleri hakkında.ki ha -
bel' tamıune.n yalandır. 

Fransızlar amerikan 
tayyaresi kullandılar 
Parls, 8 - KuvvoUo söylen

diğine göre dün yapılan bilyilk 
bava rnulıare:bestndo Fraıuıızlann 
kullandıkları bUtun tayynrclcr 
Curtiss markalı Amerikan tayya
releri idi. 

Denizlerde 
T orpılJer koraya çarptı 

Kopcnhag, 7 (A. A.) - Al. 
manlnr lsveçlc Danimarka ara. -
smda yUzen torpiller koymağn 

dcvnm ediyorlar. Şimdiye kndar 
konulan torpillerin adedi 300 e 
yUkselmqtir. Bugün bu havali -
den pek az vapur geçmek ccsarc
tini göstermiştir. 

en =a:ii=.::s.:a:~:Eiin:::wm:m:cr:~ne:::·=:::.:.ı::::.:=ınını=::c!s:!::?.:.'!!!::ffll..!.»J!!:::r.:m;!!;; .. 

Ali Baba, zengin olmak için artık 40 hırsıza ihtiyacı yo1c 
O, hayatının en neşeli ve eğlenceli tarihçesini 

Filminde anlatmak için SAKARYA sinemasını kirala 
~Yarın akşam SAKARYA sinemasında 

ARSLAN YUREKLI RIŞARI N TARIHt Nt YAŞATAN 

VATAN KURTARAN ~RSLA 
( Rob:n dcs Bois ) J' 

ASI RLARI N ... EŞiNi YARATAMIYACACI HAŞMET \"tl Aı.arııet 

Bu akşamdan itibaren L sinemasında 
,.. Sinema alemim.izin en büyük şeref GALASI olarak I 

~i~iy~. kadnr yapılmamış ve görülmcı:ııiş tarr.:la KAB~RT~A REN:~~ 
Y"Jnız bu film ıç•n mustea.na olarnk BU AKŞAM (Çlırşrunhn) ıracsıne başları 

BU AK5A~Ki GALA BiLET LERi HUSUSi GiŞEMiZDE SATILMAKTADIF· > 
ilaveten: METRO J URNAL'da ŞOKRO SARACOCLU - Rusya ınüzak .. re~ri ve Arı~ 

av dcti ve bütün ce;>hclm-de en mufasııtl harp vazjycti. Telefon: 43595 

lngiliz harb gemileri fjİmal deni -
zinln cenubunda Alman tayyare -
!eriyle çarpışml§tır. 

tnrnfındaıı kova lanmı.'}iır. Birkaç 

Alman tayyaresi daha görünmil§_ 
tür. lngiliz tayyareleri Şimal dc-

Siyaset al enıirıd 
lngiltereye yardıf11 
konferansı 
Ottmıı, 8 Ktı.11ad5• j 

. Almanya - Letonya arasında 

B!l".knç torpil lsvC'ç salıillerııı - , 
de karaya çarparak paUamıştır. 

30 torpil de Danimarkanm şark 
snhllindo karayn çarparak patin_ 
ntışlır. 

lngilfa gemilerine hiçbir hasar 
olmamL')tır. Düşmanın znyiatı ma 
lüm değildir. 

Havalarda 

ni:r.indc bu tnyyarclerl<' muhore. -
beye tutuşmuş ve <lUşman tayyn
rcll'ri bulutlar arasında kaybol -

muşlardır. Bu tayyarel~rin iiıılC' • 
rine dönmcgc muvaffak olup ol • 

d ve 
t.ralyıı, Yeni Zclan B 

arasında 1ngıltcreye "J'B ıc 
sıtnl:ınnı tetkik Qdeet 

ZORO'nu~ı 
iŞARETı 

laş rolkrdıe: Bob Livingston 
Heathltf' Angcl 

P.ign, 8 (A. A.) - Almanya 
il" Letonya atı!J\mda bir ticaret 
itilafı kdini nıUzakerc etmek ii
zcre bugün Berlinl' bir heyet ha
rl'ket edecektir. 

<Hollanda \°C Belçika kralları. 

nın sulh teşebbil.slerinc ait tıı.fsi.. 

l ıi t 3 ilhctl &yfanıl%dadır.) 

Holanda tehlike 
görüyor 

Amsterdam , B ( A.A .) - Ha-

Diğer taraftan Almanlann tor_ 
pil sahalarmı Sud'un cenub şima 
!indeki Falstcrboya kadar geniş
lot.rnişkr ve Baltık kanalını umu
mi olarak ka.patnnşlnrdır. 

Ingilız J?emilerı l e Alman 
tayyareleri çarpıştı lar 
l..ondra. 7 (A. A.) _ Bahri

ye nezaretinin bir tebliğine göre, 
bu Mbah aralarında iki Polonya 
torpldMU'l)Un d il bulunduğu hnfif 

Alm an tayyarelerınin 

lngııtereye yeni bir :ık ını 
püskürtüldü 
I..ondrn, 8 (A. A.) - lla\"a ne

zareti bildiriyor : 
Dün Şimal denizinde bazı havıı. 

hareketleri olmuştur. ShPtland 
ndalarmn yaklnşan bir A iman 
tayyaresi topçu at~ilc geri püs _ 
ki.irtütmüş ve fngtllz. tayynrclC'rt 

mıı.dıklan mnlüm değildir. lngi -
liz wyyarC>lcri hiçbir ha.sroıu uğ
ramamışlardır. 

SlıNland adnlannn ya](Jaıınn 

Alman tayyaresinin 4 kiridrn j 

bal"t't olan mi.ircltebalr ile ıuınt· 

ı e 424 kilomC'lre sUraUe uçnn 
C Hcnkcl) markalı bir t!l;yare ol_ 
duğıı ta..'lrlh fldilmP.ktP.<lir. 

rans t.oplanmrştır. oO 
rilt ·ıı ıfi Kanada Amç n.j rt1'~ 

r('ı sipariııinc karnr ,.ı: 

Vull Si re et journııl· \ 
kndnr lngiltr rcj r birltılç.4 
yaJ'C' satmış olan :Nortlt ıı 

nurııJ 
A via.tion korporas)" tflı 

lcrdc bir lngiliz hcı}runıı . 
h:ı:ı,-ynrc sıp:ıriş ııJnı:ağfll 



----

Butgar lllr n, uigaı fstan 
T'!rftterme z.ınu mteı i 
(lfAŞtaratı ı iııeklc) 

"e..a..._. •.. \... •.• 
~· • ~wı; çerçevem ıçın-
~ ide istodiğimiı: bı.ı 

Old ~anıı ve hatta ta-k -
~ i~n doet B~ar -
~ llle<4igimiz herek.et -
~ tlaıan Bulgar Ttirkle -
. 'ıı~ . tl . . ,_ 

\' vazıye cnm -Y 
• t bunun önüne ge«l-
~t • ~ 

Ctncyı fa~Ualı bulm~-

~~ hüanün;iyctıni biitlin 

~leri gi~ sözl:.~ -
Oıı Illa-k kaoıl dc{;1ldı:-. 

llrı: bu .kati ifadcleriıü 
k b b" ortada in .r 

ti~c ve hakikatler 
' Onl;ırı da burada kay -
t~deri alır.-.r da bu 

~ <icvanıuıa faydalı ola-

mec9ur etme-k ve mal, mülklerini 
kolayl:kla zaptetmck maksadı al· 
tında Razgcad kaubeamda mü -
nevver Tür-klcrden müezzin oğlu 
Mehmet Sadığın mağaza ve ha· 
ne9'.00e mütea:itlit !defalar baskın 
seklinde ar~ştırmalar yai>'lmış -
tır. 

Bu münevver Türk, Türkiye -
elen mc.lttup ve ga:zete almakla 
itham edılmi§. ithamları sabit ol· 

maYiJlCa dayak atılr.ııçtır. Meh • 
met Sadıb'ln bu çirkin mLJam(:le -
ye maruz nıtmması o havalidc 
y.ıç:y-..n iki yüz bfo Türlru fena 
halde korkutmuştur. Yine Raz -
grad i9tc:syo.mında bir fırın i§le -
ten Mcllmut, meghul şahıslar ta
ra!ır.l:lan dövülmi.iştiir. M3lımut, 

bu dC1vülmedcn eyle ıb1tk.in hir 

B A B E R - A'Jtsam Postam 

-4 .. - l'u:an: L. Busclı 

35 yıhnı "'ahşiler orac;ınd:ı geçirmiş bir Alm:ın seyyahı 1 

Ta·kahm kesi inceye kadar orman .. 
da ., kadın - ağaç ,. a arıyordum 
Ağaçların arasından ı>ızan 

mehtabın aydınlığında gayet ih
tiyatla, korkak bir hayvan gibi, 
bütün vücudum ~hfıl bir raşey. 
le sapır sapır titri~rerck, hiç gü- 1 
ıiiltü etmemeye çalışarak ilt>rliyor 
Bahuranganm bulunduğu yeri a
rıyordum. 

Filhakika saatlerce ve adeta ar
tık kuvvetim kesilecek dereceye 
kadar aradığım halde ormanda 1 
Balıuranganm bulunduğu yere 

1 
benzer hiçbir şeye tesadüf edeme
ymcc bır geee evvel hayaller gör. I 
müş oldugumu kaeul etmeye baş- ı 
lryordum. Fa!{at tam bu esnada 
birdenbire titredim. 
ÇürJ·ü Bahuranganm bulunduğu 
yere benzer bir yer bird9tlbire 
kar§lma çıkmıştı. 

Hr.men ağaçlan aralık eder-ek 

1 
buraya girdim. Ve hakikaten ya
nılmadığımı gördüm. 

~ 
llttti1e fa:rdah buluyo-

hnle gclmi§tir ki, ara.dan birkaç 
gün geçtikten sonra ölmü~tür. 

Yine Raı~rad istasyonu.nda bak
kaliye mağazası olan K-ııyucuk· 
lu Şcvl:iyi Şwr..nu tarafları.na 

sürgün etrnişknfü. Bu Türkün 
aittoetinden bir haber a~aıa -
rntitır. Razgradda faytoncu Mah
mudu dövm.q1e:-dir. Razgrz!ida 
l:a.tıveci Dıl"h radyodan Ankara 
istacyonunu clinledi~i iç.in yu • 
m11rtacı Da&kalofun a<iamlaı·ı ta· 
raft:ıckn gece saat on ikide hü -
cuma uframış ve fena halde dü • 
vü:l:t:r.ten s.c.ua c;:.~mı zor hal -
le kurtar&bıilmiştir. Razgradda 
ara'ba 'lıst2sı Tellak Muharrom 
Rt cul: kazumda islepol pana -
yırına ticaret makSC:..::ile gitmi.ş • 
tir. Par.ayn-da~ dVılerken yol u
zerindcki Locva köyi.:.nc uğra • 

Baıan ~üklc ar&lanndan gc· 
çerke:ı genç ve taze bir dal kırıt 
dığı zaman, kınlan dalın sesi ani 
bir çrğhk gibi ormana aksediyor
du. O \'akit tepeden tırnağa titri
.rerek dunıyor. etrafı dinliyor. 
herhangi bir taraftan Buha - Ru. 
tinin çıkıp çıkm1yacağım mtithi!i 
bir korkuyla bekliyordum. 

lşte böyle delirmiş gıbi, tasav
vur edilemez bir buhran içinde, 
ormanın her tarafını ciola§arak 
Bahuranganm bulundu~u yeri 
saattercc aradı.rn . 

Zira etrafı çepeçevre azaçlarla 1 

sanlı bu küçük meydanın orta- ı 1 ~ 1-
sınOa Bahuranganm sanlı oldut'U ~lf~p~~:;:;~_ =. ~ - ...._.._---; 

rC&ıltl ::ı.ğızlann~n bizi 
~ <iogtınk ifadeleri itlt-
;ıJdc • • .ı. "-: Yıne Bulganstanı.a 

ince Iiint hasırlarının mehtapta 1 i : .,; ·~ - ·- -~--=s=_:E~. 
rl-.J. x. ''"' ... t•• ., • t!.::s:!f' .---::P"! ~ ... ,... -pa N..ılısim gormuş um. • •. : ;;:- · _ -~ • _ ..:.=..- :-• ....:.- _-=- __... 

- --- • ~-- ::ı-- .. .-.=--·- - - _ __......#ı...; 

~tlc.r mevcuttur ki, 
ÇerÇc.., ...... • • • -'---k ~ 

j ~ ~.""11Çl~ <llU~ r--

Bütün vücudum titri.yerck ha-1 ,:_~ ~.&;.-_::-..:;..~__fiF ~ .::--:=~f. 
sıra doğru ilerledim. İncecik ha-

~lar İr~~l· dö 'ib- .. =--·~ OıuUT13 on, -
Sı~ g&tdcrilcn ve tev

' )~ıl rlc ~ı.nUin 

~~ ve i~cncc bi:ı:i 
ır 'trnivtir· Bımhrnı 

.-ıııı ... ~ <>imalarını Gos -

~<lan ve scfir Dok

~~~tofıın t~c.~r.a -
·..:~zi ~ 

':Nil-?Jerden mem
'*1aıeri~.kre p;l

ııı. '°tlt'ı-... ··r..: _,,,..mdur. 
~ '"'1JOtb.,. ıu.uu ylO'Ca ali:kc.r ve jancl;.rmalnr ya -
~ aileler öc ~ • kala~flar dö ıe, döve Balitar St ~loc ahlırş olar.:hr - nahiyesine götürmiijlerdir. Ora -

l ~ C'.t-L •. ..!--.-.! .L-11..a • 
11 ~~""~4 u;u da ağH" i~n<:elcre t5bi tutulan 

Adeta artık kuvvet ve takatim 
kaL"llamaya baş!amrştı. Gece mch 
tapta, sanki Hindin kızgın ötle 
güneşi altmdaymışım gibi ter için 
de kalmıştım. Böyk!ce saatlerce 
a.andı:{tan ~nra derin bir ümit
sizliğe du~meye b::ışlam1ştım . 

O Ynkit hayretle dü5iinüyor. 
dum: Acaba .'Buha - Ruti bana 
herhangi bir tesirle gece bir ta
hım hayaller gfütenni ti? Me
sela insanı sarhoş eden otların 

buiur:du~ yerde benimle konu}
ffi\ıli olabitir, ben de ya\'aj yava~ 
otların nş-etti.kleri maddeden 
~ olarak böyle bir kadın a
ğaç iaa}19ii görmii§ olabWNJim! 

sın tutup yavaş yavaş açtnn. 1 
Hasırlar tamamile açhınca ha- j 

kikatcn Bahuranga, bütün ihti
~amil~. top top ve kandil kandil 
beyaz çiçeklerile meydana çıktı .. 

O vakit başdöndürücü, gayşc. 

clici bir koku serin bir riilgar gi· 
bi bütün ciğerlerimi doldurdu. 

Kollanmı açtım, ağa~ı kokla- 1 
yarak üstüne kapandım ve neş
rettiği 16..'"ıutl kokuyu bir deli gi., 
bi emmeye, ilikleı-ime ka-dar çek
meye ba,tadım. 

Biraz son:a ~ılmı§tım. Ken
dimi bilmiyordum .. 

(De.,... VM') 

~ b~ok aileler Mubarrcm usta Razgrtfde. gön - ili" aa~ıe s; ~il~ı.r. Bun - deri:tmiJtir. Fcıkat Lir gece oto- llt;~lt.t~~. Ji~~~~~&i~~ı't.~~Ü~~~iJ~;Jl~~il[1' 
'1l bir 2Mn&nda iBul - mobilli Qr.ızx haydutlar evine gel· 

'it ~~~n=cmri vml- mi§ler ve cobr.cn otomobile ala -
" fllblı_y,;~n müddet rak bir hafta ortadan kaybet -
· c ~Slorini. ttısfi;e ede· mişlerdir. Zavallı bir hafta son-

. 

atJtıt :ı.____,_. -.'u•-:::4---..... __ ..ı_ L.. , 
•l'"<ff'lv• 't':'.:r:mıo;:·>n ... - ra ka11.'lba kcnarı.ıl'U4 vır toprait 

Baş, Oiş, , .ezte, Gr:~, Ron1alizma, 

·T.IŞ BANKASI . 
1940 küçük cari hesapıa~ 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayu, 1 Ağuatos, 

1 llrinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve 'kumba.rasız hesaııkırmda en cız elli lirc:ın bu. 
1ımamlar ktıraya daha cctilcce1d<Jrdir. 

l ".J#) ikran< ivrleri :-------
ı det 

3 " 
6 " 

12 " 
40 " 
75 " 

210 " 

2000 Jirakk: = 
1~ " -
500 ,. = 
2JO ,. -
100 " -
50 " -
!!:) tt -

2000.- Ilrn 
3000.- ,, 
3000.- " 
3000.- " 
~ıooo.- ,, 
8'759.- " 
6250.- " ~ ~ içine bifkin ve yml ölü 'bir lın1de 

~ ~ ~e göcıe, ame- terltedilmiş olı:rak bulunmuştm. 
~ ~z Tfrrklcr ~ri1:uma kaz:l$mda Tekke 
~lar da ~ılmak· mar..i'lle, Sofucak, Çukuı'()!Va köy 

Qcaba, Vi$n §C'h - lerlnden 41 Tiirke dayak atıl.-nq

Nevrat.:;. I~ ı:-ıhlık ve bü!ün af.ı-Ilarınızı derhal 
keter. icabında P,iinde 3·kase ahnı-.biiir 
Her yerde pullu l~utnları rsrar1'l isteyiniz. 

Tür~iyc iş Bcm1:asıııa para yatırmak"Sa yalnız para biriktir 
ım miş olma=, ayni zamanda taliirıi::i de denemi.1 olttr.9ıtnuz. 

c :tnesafedıeıı Tu - tır. Kubd:lin /köyünden bir Türle 
~ ~1 a Ye hurutulmak- ~tere ile kct:il:ni~ ve öldürül - ••.. ···-ıız!'9···~·ı·ı........ ·:..ı· ··ı··~~"'I ~i:!i :::: ::ii;,-:t.:: ...... ; .. : iiı: :r~r.11""~ 
~1~ i~nde ça)fş - müştfrr. 

~tlc Ddiorman Tür· Razr;ra<.i ve Esı.;cuma tarafla -
~ ll~anıitlı:rf:lcn ba~) rın-da ilierintlc lbir Türkiye gaze-

~~ buıund~ aöyle· tcsi buluna., her Tilrk derh;ıl idam mü'frezesi 
· :au batdri!ffiar igin- sor.guya çddlercl: ~yal: atılmak· 

t ~an 'Ve topr.nk ar.m tadır. Tefnka01rz1 
İiir tre üzerim vazife Kırcaali, Vama, Sofya ve di - :'·azııuı1.m ~W.luimuC-:nn ko)ama. 

'tı. · l:kr Trrl~ bu mu - ğ-er tarafJ->ı!:inn memleketimize dık. Özür di!erü:. 
<ı;;;t t. -- k ı.. •• ..ı .ı- r ~ ...... -'.;~,,.~'.:11· . ·~ ~p atma ınec· sül'f!Ün edilen Ttirltler m.ıul~'Wl • ~~ _ 

· b· r. Vel'ila.n toprak getiii1di.YJeri ve memleketimiz Beyoğiu birinci ~ulh 
ıı~~ r i."r.Q.n gücl:niln fev- top:ıtt:.a-rma geçece~leri sırada hfıkimlir,inden: 
t~ '\l h::ldc bu 2avallı in- Bulgar meınurlann:n şiiyle bir M~'ınıct ~al.inin Ka ımp.'l§acln 
~ ~ ~i ~all§otırıla- tehdidine ı:ıaruz kc-k.al:tadır: atik ter~ne kapı e-.;ki on yedi 
~ • t&ıı.dma:n, ilfır ilci - Siz Ti.irkiyedc şayet hükfı - yeni 27·4 nu.·naralı kah\ eci Ahmet 
~e ~ lru:rtı ekm.-eğe ınctc yahut 1 tırık gazetelerine alcyiıine açtığı davnda muddci iki . ı.L-.~. B! mcleri bir fe.;' sijyliyecek olursanız bu - kontw-at \'erer~k i .. ti:ç_t~ i t digi

~, dk. Su ve b2tak için- mm ceı:asmı gortic ve wim cli· ni ve gclmecfği takdirde istikt.-ıj)· 
Çtp~ ~t:ak ~ahmn - miz.de kalan almıbalaunrzla di - tan kaçına:-ak imza::..nı l~bul etmiş 

~ • 
11 w..dc on ve~ttA ğer Türıltler ç~dir. ~ılacağma dair gı:ynp karan-

~~ l:6_ykrine sakat • Km:aali l.-u3baaımn münev • teblıiğini i~temi;ı \le mahkemece 
· ~ ~ıntlHet'Hrkr. ver 'FürlderinJen A~ ~~ ~ - yirmi gün müddeti~ iH\~en mua-

ırcv~~re;Uar ve 
s ~@maı~ar 

SI!lfi"R 11YATROSU 
Tcpcbaşı Dram Kısmı: 

Gece 2ll.30 do 
ŞimMlN 

---'-<>-
Komedi kısmı gfınd~1z U te. 

Çocukl:mı: KEi. Q(jLAN 
G ~ce: 20.3!l d:ı. 

BiR ?ıt{"H! StP AllA?\'IYOH 

-<>
HALK OPERETİ 

1;.sl;i C..ıitl 1yonda bu nkş:ım Se\'da 
Oteli operet 3 perde 
,~ ... ~~::;ı· • ••ag 
~~ALEM DARD 
1 ~GNl&MASB j 
~ Mari Antuvanetl · 
r: •. • • ı 

1 .. ~~r'!tt~~ı:!c~~:!:~ • ~iq~itı, B~ardan met ile arkadaıı da ~ - mtlcli g~y:ap kararı teb!iğ-i:ıe karar 
l'l 'bir tehıa olarok i tür. Sameof 'kaaabasma sürgün. verilmiş o!duğımdan muhcltcme 
~e~ ar l't'rltlerine yapı- edilöıi.-ıc:.n sonra ser.!>est bu::akılaıı gil:ıü olan 30-11-9'39 5aat 13.30 İstanbul: 4 üRcii icra memurh:r-
~,~!.Ur'. ıb llli '4arı edQ vdnflar umum müdi.irii Vah- da mahkemeye gelmerıtz muamc- iltmdan: 
~ -~~~ ~<.it cğır ~~~ tlct Hclrz Cevdet l S gün içinde leli gıyap karan r.ıakamına kaim Paraya çevrilmesine karar veri-
~ ~~1~·ticn zyn da - F:libcyi ~c mecbur d~Wniştir. olmak fuere ilful o!unur. len ve kaloriferde kullanılan üç 
~ ~, "' tc-rl;'.i! olunan • Pravadı l:aWtib~ Rüat usta (I~. l. 299) bin l•üsur kik> mantarın birinci 
~'~~!birkaç i ·m: da tev«if ol:.u:ımuıp:.r. Vama in.- i •, ... ,, ,, açrk arttırması 10 ~nisani 959 

t ~ tücOMI T"C\ fik, zas:nm ve Bur.gu!a Vuna M1l - ve namı.ulu insan tevkif odilcrek tarihine t.esadtif eden cuma günü 
~~ t ~"iz' vıe Vakrr I ısıncla!ti Caf-cr, Deniaköy civarın- üç ~ün IK>!'pya çeh;b;i~tir. saat g buçuh.1.a Tophanede yeni 

Nun. Bw1W'ın ~ Lon~z BalkaDiannda. hi<le- Dabuı da var. Falmt bn-tün - şclıir sokağında 22 No. fabr.ikada 
· ~-~ yapıl - ·natı ~!.!taya~ tutulan.T.ürklcr- Jük bu kadarı ka."i. yapılacak ve kıymetin yili:de yet
q"ı l'. ~clt resmi potis den ~ı ıbu&ün müteverrim Biz doetluğu, her Türki..":ı aıı- mi:}l~L'1t bulmncLğı takdirde ikin 
~~rin evleriai lb"r b:r halde bulu'lmakt.ıdır. Vama 16:hğ.ı manad:a an1Rdığr.m:r. için, ci a;ık arttırmanın 17 teşrinisani 
~ .. ~ ~ &o""ıra tMa buıı;sr.n Dole:ı ve G o r e n ı bu .gfoi hr.lıi:ıteleri bu srfatla teli- 9S9 c.wna giln~ ayni mahal ve sa-
~ & n tUrfü i§km - ~ i f t 1 i 1c mev'llileTinde çalış- fc imkan bulaıuıyoruz. Bü • .atte yapılacağı ilan olunur. 

beg t\atlı~ acınra t.mlaıı T ü r c 1 e r i n yaaiyeti tün ,buJdara rafmen Tir.-!~ mi1le- ( K.1. 300) 
41\ti t • r""blmli ise de çok kcidir. Ttiffc tdx:.aı:ı~an ve ti l:encfüini iıitxe ece· bil -

1 
__ =-

44
--:::=- - -==:: 

•• il.! t:ı.4.ıoct ~ ~- Kahk~yde ba1dwiye yiilclerio.in <lost gör<ki.klcıi11i dest 1 rin h·ı c-"')i h~.<t;., .. ı,.. .. e 41rttk bir (1 

~ ~ a ~1 ya.~.arnak ~ğcıa-..ı: ol&..-ı :'1t&xıc:::h1 ŞuaöU. "say:u.aı'' g:ı"bi büyük r. .. ··yr .. : ~:ı ver.r.cl: il::.re tf'~~r alınakta 
~ P.ÖttderllmiJ!er • oğRı L!ehmet al-ra'l:ıa!:sri{e g&rüt- ile Bulgarlara karıı <looth.k hiı:- I gccl,,.T'iy~= • Y.ri-,. ; .. ,., ..... m•n da 

-<ltı ~>e ı!ee;e Ru • !\a ~.:nifti, o · ı lcrindcn ayr lm:ı:nı/ı". f' l .. , '··\'·•. lıl te .. r: \..J- ~.ı ı~.rtul - ı 
l'ıtırklerini hicre~ rada şuphe altına alman bu yaşh bunda B u 1 .g a r büyilld~l'i- 1 mJn~al.dır. 

Askeri Fabrikalar umum MUdUrlU]ü illnları 1 
Kmkkalede ya.ptrnla.oak ln~t 

Keşif lı~tleli ( 43454) lira 90 kuruş olan yukordo yazılı in pat ukeri 
Fabriknlıır Umum l\tiiclürlüı;ü morkcı snıınalıua komisyonunca ~ıı-
93:l çurşamho süoil snnt 15 le kapnlı zarfla ihale edilecektir. Şıırtname 2 
lira 18 kuruş mukabilinde komisyond:ın \•erilir. 1·nliplcrin ınuvakkat tc· 
ınin:ıt olan (8259) Jira (12) kuru,u b:ıvl teklif mektuplarını mezkCir dn 
de saat 14 de kadnr komisyona vermeleri n kendilerinin de 2490 oo
ınnr:ıh kanunun 2 ve 3. mnddclerinde ;>azılı \"csaikle muayyen• ~n n 
s:ıaıte komis:ron:ı mürac-aııtları. (91 :fi) 

Dev lef 
Umum 

DenizyoUarı 
Müdürlüğü 

işletme 
il anlan 

l\lüııakalitt yeJctilelince yapılan ilanla 15 le.şriııievvel 938 ve bila
hare idaremizce y3prlaıı ilı\nla da sı teşrinievvel 93e tarihine kadaı 
knbul edileceği bildirilrniş olan, lngiltercye ısmarlanacak gemiler halı: · 
kındaki tekliflerin kabul müddetinin 30 teşrinisani 939 tarihine kadar 
temdit edildi~i nan olunur. (9262) 

tSlaıtbttl Arkeo!oji MU2eleri Arttrma \ 
Eksiltme Komisyonu • llıyasetinden: 

Yapılarak işin cinsi ve 
mahiyeti 

Keşif Muvakkat 
bedeli temioet 

nıik.darı ıııikdarı 

Lfn K. Lira K. 

Eksiltmenin nerede ve h:ıı 
gl tarih "YC naile yapıiaeağ · 

Ayasofya naüzesi dıJ ~44 90 258 38 Bk.!tttme 20. 11. tst taritrin
de paıartesi günü sut Hı 

de Yüksek mektepler ıau 
haeeheellilfade. 

kapısı ittisalindeki o. 
danııı tam.iri, metrtlk .ıı 
deposwıun yıkılması 

ahşap catı yeptiması 

vesaire 
~·aııofra müzesinde bennecfbi k~ yaplırılaeak olan iaf83( -.e ta

mirat itleri yukarıda yae»t &fin ve saatle açık ek..silweye konmuftar. oı . 
baptaki ketif ve şarb.lameleri aömıck ~enlerin htanbul Arkeoloji )ı(ü 
zcleri Umum ?ılüür~ tamir ft ltlfUt yeri.t mahatleq llraet llSU· 
sunda lıu.kHınkmtı AyaıeC,.a Mibeaine t.allp ~ 4a ftıbet .. ,, 
idaresinden almış olduklsn müteııhhittik ve tice.QCt ~ı TMiltftl:ı:-: • 
lllU\ukkat lcminat mubudarım.,h~ ~,... ·•:,r' 
li.ilindeki komiS}>Ona mümaae&ıan. _. 



H A B E R - Aktam Postatt · 8 !KlNCtTEŞRIN - ıd 
»C • _G_ a:z_s: 

\1azon 
uıı ı::w:: -----=--

meyva tuzu 
Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLAH.1, temizler, MiDE ve BA.f..· 
SAKLAR! alıştırmaz ve yormaz. tNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, r.11DE BU~ 

I 

ve bozukluğunda, harsa k ~cmhelliğinde MiDE EKŞİLiK ve yanmalarında 
f ..... . ...... . .. . . . . . • ........ ... '" ... ,,. ·.. . ... emniyetle kull,.nıl ahllir.Ma_;on iaim ve Hoı _, lf!.'!'"!ıas:na dikkat. 

............................... ~ 
Londra ve ·Parısın cıı nıı:şhuı 

fabrikalarından gelen hayanlnrn 
malıı;us nıaııtoıuk, rop ve kostum 
t.-ın·i)rlük } üksck funtnıi roılier 
)loretıu, harri~, tweecı \'e Mıırt• 

YU~t4U hUMAŞl.ı\nlY emsaMz 

r-•llıflfı~ -~~ ..... \tamulatmın nefasetile dünyaya nam Yerer ~ ••• 

=- Meşh~r şekerci 

~ Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
;i NeW - York Cihan sergisinde TÜRK ŞEKER ve LOKUMLARINI te~ 

ce~it, cin<ı ve renkleri Beyo?!hın 

d:ı rl.\KER nııııt:ız.ıl:ırında her 
yerden ınüsai! şart:ıır ve ıwıı1 

' ıtıl• ırıkl:ıılır 

-, MhEeRKİEz•rza e AHÇaEaKAPı ı, ile Sabah, Oğle ve AkŞ8 
İl Şubeleri: BEYOGLU, KARAKÖY, KADIKÖY ı· Her yemekten sonra günde 3 defa munt• 

.................................. ~~~~~l~ll~~~ıl!~~~~~~ dişleri~zi fırçalay~ız . ------------
1 K 1 - s 1 1 K · ,. , 1 i Öksürenlere Katran Hakkı Ekremı 

.::~ ... ::u:.:~ .. '.~,
1 

"'"a'~~: v~:.,.,~::.~'~"~'~ ~.:~:":.~~"- Hakkı Katran Pastilleri de vard 1 
r • 

•a, 89:!:>9 kilo Jüh:ınn, 4i5!1l kılo ısp:ın:ık :ıyrı nyrı :ıçık eksiltme ile salın 
nlıııııc:ıktır. J>:ız:ırlığı 10 ıkıııcıtcşıııı 939 cunın güııu :.ı.nt ıu da .).ıpıl:ıcnk
tır. ~luhammen bedelleri H'ılıan:ı 1338,88, ısp.m:ık 83:.!,li!>, prııs:ı :!000.82 
liradır. llk lem inatları pra">a 1 :ıO,OG, ısp:ınnk 62. ı7, lalı:ınan ın 1011.12 lı· 
radır. isteklilerin belli siin \'C s:ı:ıtıe Fınılıklıd:ı koınıılnnlık ~:ıtııı:ılıııa 

komisyonuna sclmeleri. (8i!l(i) 

... * ... 
İhale ı;ünü talibi çıkııııy:ııı ll:ıyu :ırpa5:ı hıısıuııesı i~· iıı salın :ılııı:ı_ 

c:ıl.: olıın 450 ton kokkömürü açık eksillıne ile ilıalec;i 10 'ldncilr$rin 939 
cuma giinü snat 14 te ynpıl:ıc:ıktır. ~luhammen kıymeti i6:ırı·ıır:ıılır. llk 
ıemin:ılı 571 liradır. Şorın:ımesi herı:ün· komisyonrlıı r,öriilrhilir. J-;lrklı
lcrin ilk temin:ıt makbuz ve~a mektupl:ırile 24!lil sayılı k:ıııuıııl:ı ):tzılı 
\'C~ikalarile beraber ihale gtinü ih:ıle s:ııı!iııdcıı lıır :.u;ıl c'" ~:ı .• c ı,-.dıır 1!>· 

tanbul Fındıklı komutanlık satına! nı:ı komi yontıntı gelmeleri (8i!l9) 

* * * 
İhale günü talibi çıkmıyan birlikler ihtiyacı için 38~000 kilo oduna. 

çık e.ksiitnıe ile salın nlınııcn?;tır. Pnı:ırlığı 10 ikinciteşrin 939 cıırıın gü
nü saal 11 de y:ıpılac:ıktır. Mıılınmrnen tutnrı 3S211 liradır. tık temiıııılı 
28i liradır. isteklilerin ilk teıninntl:ırılc beraber belli giin Ye snnlle Fın
dıklıda komut:ııılık sntınıılm:ı komisyonuna gelmeleri. t88llO) 

* =ıı: * 
KomutanlıE:a bağlı birlikler için 9G.OOO kilo kırmızı ıııercime~in ka

ıı:ılı zarfla münakasnsı ynpılnc:ıktır. Zarflar konıisyoıı:ı 23/11. l'c5rin/939 
perşembe ı:ünü saal 10,:-10 dn \'erilmiş ol:ıc:ıklır. Brher kilo"iıınıın 11111-

\ıammcn fi:ıtı 13 kuruştur. llk teminatı 93G lir:ıdır. llıalcsi aynı günılc ~a 
pılacaklır. İsteklilerin belli gün \'c saatte Fıııdıklırl:ı Komutanlık Satı • 
ıı:ılrun Komisyonunn gelmeleri. (9121) 

* * * 
Komutanlık lılrllkleri icin 24,000 kilo zeytin acık eksillınc ile salın 

alınacaktır. Münakuasına 22/II. Tqrin/939 cnrşıımha günü ı;u:ıt 11 de 
haşlanılacak \'e aynı sunde ihalesi yapılacaktır. fiehcr kilosunun IUU

ııı.mmen fiı.lı 13 huı,:uk lrnru~ıur. llk teminatı 243 lirarlır. lsteklilrrin 
hı ili siin \'C ımııııc ilk teminat nınkbuz \'eyn teminat rncktuııl:ırilc Fın

lıklııla Koınut:ınlık Salınalmn 1'oınisyonun:ı gelmeleri. (912'.!) 

* * * 
Komutanlığa b:ığlı birlikler için 200.000 kilo hııl~urıın k:ıp:ılı :ı:arrııı 

münakasa~ı yapılacaktır. Zarflar komisyona 21 / tr. 'l'c!/ n / ı:rn S: •lı Riinii 
~ant 10 da "'erilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fialı 12 kuru'j 
. 'lO santimdir. lJk te·ııin:ıtı JS75 liradır. llıales! aynı ~Ü:l<le yni}ıl:ıcaktır. 
l!iteklılcrin belli gün ''C saatle Fındıklıda Komutanlık S:ıtınnlnı:ı Koınis
yonunn gelmeleri. (91:.!3) 

fi' * * 
Komutanlı~:ı b::ğlı birlikler için 58.000 kilo zeylin y:ığının kııp:ılı 

zıırrıa ınün;.1kııs:ısı y:ıpıl:ıc:ıktır. Zarfl:ır koıııis)oııa 2:.Ull. Tc~rin/!139 
ç.m;amlıa günli s:ıat 10,30 dn ''erilmi5 olac:ıklır. Beher kilosunun muham
men fi:ıtı 42 kııruştıır. ilk tcmiııııtı 182i liradır. lhalesi aynı günde ya
pılacaktır. isteklilerin belli sün \'c saatte Fın<lıklıd:ı J\oııııılnıılık Salı
nalma Komisyonuna gelmeleri. (91'.!t) ....... 

Ko:nıılanJıifa bağlı birlikler için 14-1.000 kilo pilıivlık pirincin ka
palı zarrla miinak:ısası yapılac:ıktır. Z:ırflar komisyona 2:ı1JI. 'l'eşrin/939 
per~embe günü sa:ıt 11,30 da verilmiş olacaktır. ilk k:nin:ılt 2S\l8 lira
dır. İhalesi aynı gtınde y:ıpıl:ıcaktır. İsteklilerin lıelli giin ve sa:ıtte Fııı 
dıklıda Komutnnlık S:ıtın:ılına Komi-;yonuna gelmeleri. (!ll:.!J) 

* * * 
Komutanlığa beğlı birlikler için 2.t0.000 kilo J.:uru fasıı]yeııin kapalı 

zarrıa ınünakasım yapılacaktır. Zarflar komisyona 18/ H. 'I'eşrin/939 
cumartesi günii saat 11 ıle \'erilmiş ol:ıeaktır. Beher kilo unun ınulı:ıııı

nıen !iatı 15 kuruştur. ilk lemin:ılı 2i00 liradır. ihalesi nynı siinde ~ a
ı11lac:ıktır. lsleklılerin belli gün ~e saatte Fındıklıd:ı J.\omııtanlık Satın:ıl
m:ı Komi5yo1111n:ı çelmeleri. (912G) 

* * * 
Komutanlığa bağlı lıirliklcr için 105.0011 kilo snhıınun kapalı znrfl:ı 

mfinakas:ısı ~:ıpıl:ıcnktır. Znrfl:ır komisyona 2t/JJ. Teşrın/93!l cııma gii
na saat l 1 de verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muh:ıınıııcıı ri:ıtı :.ıs 

lmru~ıur. ilk teminatı :.!:!05 Jirndır. lholesi uyııı güıııle ynııılac:ıklır. f-;. 
teklilerin belli gün vc ıı:ınlle Fınrlıkhd:ı Komutanlık S:ıtınalınıı J\onıi~
)'Onuna gelıneleri. (912i) 

* • ol"· 
Komutanlık lıirlikleri için 96000 kilo yulaf R<'ık eksiltme ile satın 

alınacaktır. Münnkasasına 29 ikinclteşrin 939 ç:ıı·şnıııb:ı süııü snat 10 da 
ba~lanac:ıktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı iic hııcuk knru5tıır. 
11k teminatı :!!i:! lir:ıtlır. lstcklllerin ilk temiııal ııı:ıl,Jıuz veya ıcmiııaı 
rnektupl:ırile belli gün "e s:ıallc Fındıklıda komutanlık satın:ılına ko
ınhyonıına ı;rlıneleı i. (0291) 

* * * 
Komutanlık lıirlikleri için 488000 kilo yular açık rksillrııc ile ~:ılın 

alın:ıc:ıktır. Mün:ıka~asına 29 ikinci teşrin 939 carşnınha giiııü -:;,1Dl 11 de 
başlanılnc:ık ,.e :ıyni glinde ih:ılesi y:ıpılncklır. nehcr kiloc;ıınun muham
men riyntı iiı; lıuçuk kurıı5tur. ilk tem iıı:ıt 1 1:.!'1 liradır. hteklileri 11 ilk 
teminat makbuz veya teminat ıııcktuplarilc belli gün ve snnlte Frntlık
lııl:ı komut:ıniık satın:ılnı:ı komisyonuna gelmeleri. (!l:!!l:i) 

ı: ::: * 
Komisyoııumuzll:ı mevcut keşir ve ş:ırtıı:ımesine süre ~letris Top

çu ı\tış OkıılıııHl:ı y:ıpıl:ıc:ık inş:ı:ıt :ıçık eksiltmeye konmuştur. ::\tiin:ı_ 

lrn~:ısına 28 ikıncilcşrin !13!1 snlı giinü s:ıat 10 d:ı lı:ışlanncak \' c :ıyııi 
..ıiın<.le ih:ılc~i ynpıl.ıc:ıklır. l\r~ifhcıkli nın lir.ı 98 kıırıı~tıır. llk te
minatı !i41 lira 28 kııruştıır. isteklilerin ilk teınııuıt m:ıkbuz \'C) a mek· 
tuplnrile 24!>0 sarılı k:ınıınıın 2.3. madılelerinde yazılı ve!iikalarilc 
ve ih:ıle ~ününı.len en :ız sekiz giın e\'tel viJ;ıyet ııaria 111iicliirlüğiindcn 
:ıl:ıc:ıkları veslk:ılarln ber:ılıcr hclli ı-:ıin ve s:ı:ııte Fındıklıd:ı komulaıı
lık sııtın:ılıııa t.orııi~yonıına grlıııeleri. (!l2()fi) 

* * * 
Jtomııtıınlıl.: aııh:ırının elektrik leo;isatı ,:ırtn:ıme~i ,.c kl'~if l".et"'eli 

ınucHıince tamir cllirileccktir. Münakasasın:ı 11 ikincileşriıı 939 cu· 
martesi giinn a:ıt J 1.30 cl:ı bn~l:ın:ıc:ık ve :ı :ııi günde ihalesi y:ıpıl:ı_ 

<'aktır. hteklilerjıı helU giiıı .,e ~naıte Fındıklııh konıııtnnhk ıı:ıtınıılm:ı 
konılıronunıı gl'hneleri. (92S!l) .. . . 

Komutanlık hirlikleri için ik1 hin kilo ;::ı7. sııtın alın:ıcaktır. :\lüna-

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Türk para&ı kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı kararna

meye ek karar 

)laıltle 1 - Sikke Ye külçe halinde ol<.luğu gibi kıymetli madenle
rin hurd:ı ''e nıa~ııu halde de meınleli.cl dışına çıkarılması memnudur . 
(Kıymetli madenlerden mal.:sat : Pilfılin, altın ve gümüştür.) 

::\lndde 2 - Yolcuların şahsi ziynet olaraı.: daima taşulıkfarı J.:ıy

nıetli madenlerden mamul e.,ya da bu hiikınc dah ildir. Yalnız alyans 
,.e snat bu hükümden müsle ·nıtdır. 

l\fn<ldc 3 - Hariçten Türkiycye gelen ecnebiler beraberlerinde 
getirip ilk Türk gümrük kapı-;ında alakadar güınrüı.: memurlarına ve
recekleri beyannameler YCYa pasaportlarına kııyıt "le işaret ettirdikleri 
kıymetli mnılenlerden mamul e~yııyı av<.letlerinde memleket dı,ına çı_ 
k:ır:ılıilirler. . 

Bu kıırarın neşrinden en-el Türkiye~·e gelmiş bulunan ecnebtler 
lıeruberleı•iıı<le getirrııi~ oldukları kıymtli madenlerden mamul e5yayı 
kambiyo ıııcrcilerincle müsaade almak şarlile memleket dışına çı kara
bilirler. 

:\lnılıle 4 - 30-G-1930 tarihli ve 1715 sayılı knnun h ükümle rine gö
re y:ıpılacak muameleler bu k:ırar hükmünden mü~te'inadır. 

Maıltle 5 - H.1-938 tnribli ve 2-8030 ~:ı yılı kararname ile 17-5· 
9:l!> t:ırihli \'e 2-1 lOOS s:ıyılı kararname hiikiirııleri miilgııdır. 

~.laılde G - Hu kıır:ır neşri tarihinıien muteberdir. 
~laılde 7 - Bu k:ırarın ' icra'iına ~l:ıliyc \'ekili memurdur. ( 9!103) 

~lııhııııımcn !Jecfel, mııvııJ.:knt teminat Ye miktnrlarile ci n ~leri ve t'k· 
~itııııe gün ve s:ı:ıtleri :ı,:ıj(ıda ait olduğu li-,te~i hi:ı:a~ında ya:r:ılı ah~ııp 

lra,•ersler her liste mıılılrviynt ı :ı ,·rı nyrı ihale rdilmek iiıere Ye kar~lı 
ınrr mtılU ile Anknr:ıda t d:ıre lıina ~ında ntın alınacaktır. 

Bu 15l' ııırınek hliyenlerin listesi hizasında l'ımh muvakkat teminat 
ile kanunun tayin elli~i ,.e,il.:n ve tekliflerini ayni ,ıiin ek~iltmc saatinden 
lıir saat e,·,·eline kaılıır komiçyon rci,liğinc nrml"leri lil:ıınırl ır . 

Şarlnamrler p:ıra<on: olarak llaydarpn~ada Te,elH:m YC s,.,.1.; Srfliğin 

ıle, Anl::ıracla Mnlzeme dairesinde ve Eski,chir, l1mir dc de ldıırc mııjna
larınıl:ı cl:ıı:!ıt ılrn:ıkt:ıdır. (fl012) 

Li~lc 

~- ~fi-:.tarı ve cinsi 

Adet 
1 36.260 Cari hat kayın 

tra\'ers. 
2 33.2;;0 .. " 3 8i.3JO .. " 4 r.t.900 

" .. 
;; 5:i.26:> .. .. 
6 11 l.iOO .. " 
7 32.iOO 

" cam 
8 13.800 " .. 

Beher ~fu,•nkl.:Al El.:~illıne 
l\Oe<Iİ Teminatı 

rnulı:ıın-
men bedeli 
L. K. L . K. Günii !laati 

1 85 
1 75 
2 10 
1 90 
1 90 
1 80 

3 20 
3 20 

460( 
4159 

10106 
7130 
6500 

11303 

6482 
3312 

05) 
38. 22.11.39 per
i5) şamba 15,30 
50: 
18) 
00) 

00)' 
OC) 23.11.39 per· 

9 3.UOO ~l:ıka~ meşe trater:sı 5 50 1237 50) ~eınbc 15,30 
10 10.000 köprü ., 5 00 3750 00) 
11 1.000 • .. " 6 60 .(95 00) 

* * * 
~t ulıaınınen bedeli 5520,24 lira olan on kalem muhteli t tenT"irat am-

pulü 20-11-939 pa1artesi günü 'aat 15,15 de 'kapalı zarf tı~ulü i le An'karada 
idare binasında salın alınacaktır. 

Bu i,e girmek hti;renlerin 41 (,02 liralık munkkat tenıinıt ile kanu
nun tayin elliği \'e$ikal:ırı ve tekliOerini ayni giin s:ıat 14 ,15 e kadar ko
mi~yon reisli~ine Yermeleri lazımdır. 

!)artn:ınıcler p:ır:ısıı olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar· 
pa~nd:ı 'l'l'~rlliiın ve Se,.k .Sefliğincfcn dağı tı lacaktır. 

::\luhanırııeıı bedeli 10(5 lira olan 500 metre 50 milimetre murabba
lık Ye 500 metre de iO milimetre nmralıbahk b3kır izole kablo tel 
~3.11.!139 per5emlıe siiııü sa:ı.t (11} on birde IIa)·dnrp:ı~:ıda gar bin:ısı 
dahilindeki komisyon tarafından acık ekc;iltme mulile satın alınacaktır. 

Hıı i~e girmeı. ic;liyenlerin i8 Jir:ı. 38 1..ııru~hık muvakkat teminat 
,.e kanunun tayin elliği ve~eilde birlikte ekc;lllme ğünü saatine kadar ko· 
misyona miirac:ıatlnrı I~zımdır .. 

Bıı i5c ait şıırlnnmeler komisyoııılan parasız olarnk d:ığıtılmak ladır. 
• (!>280 

. 
kasasına 17 ikincite,rin 939 cuma günü saal 10 da· bnşlnnılacak ve ayni 
~ünde ihalesi yapılacaL:tır. İsteklilerin b elli gün n saatle Fındı klıda 
kormıtıııılık salınalma komisyonuna glmcleri. (9290) 

* olC· ~· 

l\omutaıılık birlikleri için 14000 kilo yataklık ot pazarlıkla satın 
:ılınııe:ıktır . .M ün:ık:ı$n'>ına 27 ikiııcite-;riıı 939 pazartes( günü :ııaal 10 
dn Laşl:ınılac:ık Te ayni giinde ihalesi yapılac:tl.:lır. istek lilerin lıelli 
ı;üıı ve saıılle Fındıklıda komutanlık ~atın:ılnıa komi~yoııu:la gelmeleri. 

(9291) 

* * * 
l\onıııtıınlık hirlikkri için seL:sen ton odun pa111rl ıkl:ı"<;a(ı n a lı ri:ı

caktır. ~fünaka~:ısına 17 ikineilt~rin 939 cuma 11ünü saat 1 t ık bıı.)l:ı. 
ıınc:ıJ.: ve ayni .ıiinıle ihale~i y:ıpılııral.tır. hteklilerııı Mili ıün Ye ':ıat
tc Fınılıklı<.lrı kornut:ınlık satınalma komi-;yonun:ı gel ıııcleri. (9292) 

* f!o * 
l\ıınıutanhl:~·:ı ııöslerilr"r.ek yrrltr<le .krslirilrrek aRaı:lıırı m

0

Qlıs ll in· 
de biçtirmek için yirmi hıçlı:ıc1y3 ihtiyaç varılır. Bıı i~le ıığra~arıl:ırın 
talil ~i1nlcrinrlcıı lı:ı5k:ı lıergiin Fıııtlıklııla J.:onrnt:ınlık ı.atıııulınil ko. 
rnisyonuıı:ı müracıı:ıtl;ın • .(9293). 

Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesı 
ç~ 

tlanlarınızı vermekle hem kendinize ve ı
de Kızılaya yardım etmiş olacaksıfll 
MÜRACAAT YERLERİ: ..d 

b 11""' J ıitanbulda, Postane karşısında K1zılay sntış 1 

Tele fon : 22653 
btanbulda, P~tane a.rkasmdtıki sokak 
d esi koşe.si ) tIAncılık Kollck tif Şirketi. 

T elefon : 20004: - o:; 

lstanbul Belediyesi Merkez Hal Mudurıugu•~ 
. . ·dl$ı 

Hal 140 numaral ı sergide kavun ve karpuz tıcaretılc h .ııJt', 
Avni Benderli buradaki faaliyetini tatil ettiğinden mııı~ail~;t s·k 
c:ı.klı mü~tabsil varsa evrakı miisbitelerile birlikle nıtın> 
tarihine kadar idaremize mür:ıcanll:ırı ili'm olunur. (!1020 

Denız Levazım 

Cinsi Kil usu Beher kilo.sunun 
nıulıaıuıuen bedeli 

1'.r. S. 
hpaıı:ık 15.000 Ci. 00 
Lahana ı:>.000 5. uo 
Prn~a ı:;.oou 4. ııU 

Ta:r:e bak la 4.000 6. 00 üSS· 

Barbunya ra~ulye 9.000 9. 00 
Sakı7. l..alrnğı i.000 4. ~ıl.! 

Çalı ra,ulye 9.000 8. Oll 
AHekadın f:mılye 9.000 9. IJU 
Kırın ı:ı:ı donı:ıtes 5.00-0 4. t)() 

'l'aıc naırıya 9.UOO i. 00 
P:ıtlıcan (i.000 G. 00 
Salça 4.fıOO li. uo 
l 'atates 15.000 li. 00 
Kuru sovan 15.000 G. 00 

141.500 t 
1 - Ciııs, miktar, beher kilosunun muhammen Jır.del! "jlt 

natl:m yazılı ceman 1-41.500 kilo ynş sebzr, 24 ik 11'~ı• 
tnrih iııe r:ısllıyun cuma günü saat 11 de kapalı ı:ır 
si ):apılacaktır. toll 

2 - İslckli:crin 2490 sanlı kanunun tarifatı dahilinde " 
cekleri kapalı lekıfr ıneklupl:ırını en ı:ıec belli gü~;5 
bir sa:ıt evveline kadıır K:ısıınpaşada bulunan ı,;o 
kanlığına verruelcri. (9248) 

lspanak 
Lahana 

«· * * 
Kilosu 

2i00 
uoo 

Prasa 2000 
Taze Bakla 1600 
Semizotu 400 
Barbunye fasulye 400 
Sakız kabağı 4 50 
Çalı fasulye 800 
A~ şelı:adın 
Fasulye 2000 
Kırnıızı domates iOO 
Tue baınye 
Patlıcan 

Sıılça 

Patates 
Kuru ~otan 

300 
650 
400 

3200 
2500 
500 

beher kilosunun 
tahmini fiyatı 

7.00 >: 
fı.00 ), . 
5.0U ): 
i.00 )' 
7.00 )' . 

10.00 >: 
5 .50 ), 
9.00 >. 

10.00 )1 

5.00 >: 
8.00 >: 1 

7.00 ) 
18.00 ) 
7.00 >:' 
i.00 ) 
7.00 ), --~000 ~ 

1 - Cin~1miktar beher kilolannın muhammen beıJcli. •ci;ttr11 
Iarı yukarda yazılı cenı:ın 20.000 kilo yaş sebzenin 24 ikı rtC ıııil 
tarih ine ra~tlıyan cuma giil)Ü saat (H.30) açık eksillınC ııc fi 
yapıl:ıcaktır. . . . . birJı~ 

2 - Jsteklılerın 2490 sayılı kanunda yazılı vcsaık ıle tJııfl· 
sımpaşada bulunan komisyona belli gün ve saatte nıiirııcııa 

Kapah eksiltme ilaf11 

Kocaeli C· H. Partiıi Başkanlığındaıı: , . ~ . 
Kapalı :ı::ıdl:ı ekc;iltmr:re konulduğu halde talibi cıknt~~·.ıııı~••'' 

27 l.:unı' keşif bedelli İzmit Parti ve Jlnlkevi binası ikmıılı 1 
' 

939 dan itibaren 15 gün daha kapalı eksiltmeye konınuştllrÜdarl 
ck~illmc projeleri ,.c hu işe ait cu:ıkı ke, riye ~afin 111 

görülebilir. 
MU\·ıılı:kat teminat 3521 lira i9 kurtt~ltır. ı.Jıı1 

· h teklilerin teklif ınektupl:ırını n N:ıriııdıın almış oJdU • d:ı1' 1 
Jıırı\ ht inadeıı Yiik~<'ı.. Mühr n di-; n:ra l\fimar kııllanor.nkln~ı~ 1 ,.,,rı: f 
ve 9'.l!l yılına oit tir.arrt oıl:lsı k:'ıflıt l arı Ye mııv:ıkknt tern 11~·1 ıı-J~ 
ile lıirliklc !l-11 ·939 pt'r~cınhr. güııii c;:ıat H ıh' l.:aıl:ır Jıınıl 
lh:ıl~ ~omi~yonıına ınüraeaall:ırı lfmındır . . (88110), 


