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Yunanhlar 
"1uzaff era ne 

ilerliyor 
l~ Arnavutlukta 

hıılann hareket 
üaaü 

G6rice 
CIOşmek 
ı.-ı,Gzere 
.,._~ar Arnavutla
'tll.~dilerine ihanet 

Hükfinıeıin nıü
hinı bir kararı 

Değirmenler·lkl ay yalnız 
Belediye için çalışacak 

-·Böylece lstanbulda şehir namına 

~k vuİh.kİ:bi~; ' 
~aba daha 
1'9al edildi 

ltalyan tayyaretm tarafmdan bl~ df'f!,_~n ed*'1 Patnwı 
,elniaden bir ......,._ .. 

büyük un stoku vücude getırılecek 
Toprak Ofisi her gün verilen buğday 
miktaıını 350 den 500 tona çıkardı 

~· 5 <A.A.> - ingiliz harp BUlGARiSTAN 
İstanbul değirmenlerinin mu

ayyen bir müddet için yalnız 
Istanbul Şehrinin ekmeklik ve 
stok unları için çaJI§J'Damta bl
kiimetçe karar verilmiştir. 

tona çıka.rılmlştır. 1 ventiji Finde IOO bı ~ 
Bu mikta.rın 350 tonu tehrin nu balitle ptıiımek iiEre bfılıedf. 

günlük ekmek ihtiyacına aarfe- ye emrinde ~..,.,.aıur. 
dilecek, mütebaki 150 ton buğ- Keyfiyet din deijirmeac:tlen 
day da belediye emrinde vücuda. tebHğ edilmif ve bu aabalıtan 
getirilecek un stokun& tahsis e. itibaren def)ir.meDler P.l e il fta.T\ 
dılecektir. Bu vaziyet iki ay de- buld&Y mtlb&yaa etmeailler ve 
vam edecek ve bu müddet zar- böylece blleii~e ..-ine...._ 
fmda Istanbul değirmenleri pi. lerdir • 

~ luıtlunt1an ge_mileri üZERiNDEN 
eeı:11 ltaberlere gö- Pırede 

HükUnıet Istanbulda şehir na. 
mına büyükçe bir un stoku VÜ· 
cuda getirilmesine !Uzum gör
müş ve şimdiye kadar toprak 
mahsulleri ofisi tarafmdan gün. 
de verilen 350 ton buğday 500I 

,...~ p ceplaainde ,_ TDrk·ıyeye $. 111evzilerinin a- Diride lagtllz askeri yasadan mal alamayacak, -.de
ce toprak mahsulleri ofisinin 

~~"f~;: ~:::!~~= taarruz Başvekil, Dil, Tarih ve s altındatiU'. Bu Atina. s (A. A.) - İngiliz mevzubahs 
ş ~= ~r:.::: li_::m.: oıamaz Coğrafya Fakültesini açtı 
...,.,:;:,;',.,~ = .. k':;:~ ~~erm,.!"". MillT Şefin nutku AlllW'a, Galvenltest wUtllerl mt'I 

Gıa yapılan ta- m~t:ilg~~~=AREBESI münasebetiy\e 1 98 lltltlpllaa81efll8 bitin m8ml8Jl8t-
a.ı '-rdma.ını in- Atina. ~ A~_rad. lllllr. 1111.M ,..ecele ve merlra Ja11UB11& jıiii:""llOr. 

fu'nun şimalinde bir deniz mu· Ankan. & - AJlk&ra DU" TariJl. l'•lnılf olan tıp fakGlte9i dekanı Ke· 
e/ıi ltalyan ha- harebesi vukua gelmiş ve bir 118şr1Jat J8PIJOrlar Coğrafya fakWtealrılıı yeni Nn .. ının mal Atay, edebiyat faklılteat dekanı 

~~~ ciddi aureffe büyük İtalyan gemisi, pek muh açılma töreni bugUn parlak bir auret· H&.mıt Ongunsu.hukuk fakültem deka· 
. ~9cekti temel olarak Yana yana, §imale Sofva, 4 (A. A.) - Bulgar a- t e yapılmıştır. Terende BUytlk Millet nı Fuat Başgllden ıııtırekkep heyı.t 

( r • doğru kaçmıştır. jansı bildiriyor: Meclisi Reısi AbdWhalik Renda, Ba§· bulunmU§tur. 
De.... C bıelcle) OIRIDE ASKER IHRACI Bütün Bulgar gazeteleri Tür. vekU Dr. Refik Saydam, Vekiller, bir Fakültenin büyük konferau aalo· 

Londra. 4 (A. A.) - Giride kiye Reisicumhuru lsmet İnönü. çok mebualar. Temyiz mahkemem, nunda yapılan törene iatlkW 
(Devamı ' Unclicle) nün nutkunu, bazı 'parc;alanııın Devlet ŞQraaı, Divanı Kuhaaebat reis m&rfl ile ba~lanmıı ve bunu müteakip 

---------....-- altını çizerek hassatan tebarüz ve azalan, muhtelif veklletler erklnı ııayuı Ba§vekll Refik Saydam ıık mlı. 
ettirmek suretile neşretmiştir 1 ve gerek dil, tarih, coğrafya fak..ıı. ı alklflarla kar§Ilanan &f&lldaki nutku " AJANSLARIN Zaria gazetesi başmakalesinde gerek Ankarada mevcut ytlluJek okul· irat etıniftlr: 
ıunlan yazmaktadır: l 1ar, idare ve talim heyetleri lle latan· ··- Sayın relaimlz, 1aym da'NUi· 

S ..,.. o·L· "Türkiye Reisicumhuru İsmet bul Ünivemteaini teınatl etmek U7.ere ler, 

.. _ 8lllr llaftal 1 1 '' 1nöktanü'kn~n b~yüku n~tkubya1kın Büyük Atatut!1'kAnkUn dUtUndilüP:_~· 
-.._ §&?' ı vazıyet zenne o ve maamı emre e• ara , ...... ve 

••• 24 saatbl rahat verici bir aydınlık serp • Na poı ı· coğrafya fakUlteatni, yeni binaamda. it....... 'I miştir. Türkiye İngiltere ile olan açmak, benim için büyük bir bahtiyar 
........ 11a,bca llarlcl ittüalonı muhafaza etmektedır. lık oluyor. Ankara Univenite.ıııln iki 

: ttA""AN KUIÇAYI JIA••·-··---·- Ayni zamanda Sovyet Rusya ile Bir defa daha rükııUnden blrl olan bu müeueae dllrt 
O ...., .--..... en sıkı dostluğunu da yeniden BOMB 1 yıllık kısa bır devre içinde takdire 

ll~ly4 · llllAllll 98 tefalrl tesis etmiştir. Hulasa, Türkiye, ARD MAN değer bir inkişaf göstermiş ,.e genıı 
ti lıı,~~~N Atina sefi. .. . . .. gerek şimaldeki bUyük komşu- mikyasta mezun vermeğe ba§tamııtır. 

a.::..rtr ~..,..inin 28 inci iÜ :- BuguMıen ıtıbaren her gun sunun gerekse Bulgaristanın ar. ED.ıLa·ı llml mesai ve ilim adamı gençler ye· 
.,... .. :•ndan sonra aaat 3 uncu sayfamızda - I zu ettikleri sulh politikasına de. tlfUrme yolunda emeklerini vermiş o 
~'-'dt Metaksas'ı uyku. IJl//lllıll._.'-!1~9"--11111_..llııll._ (Devamı' tlnetlde) lan arkada;,larımı takdir ve teşekkür· 

tarak Musolininin Almanya.da da Kiel le kal'lılanm. 
·~ Verdikten ve bu. D ' tersanesi bombalandı lWlll Şefimizin, Uç gün evvel Büyük 

"urıan hUkOmet re- • • · • • b d kl l encıgl Zeng. l n Londra_ 4 (A. A.) _Ha.va Millet Mecliainde irat uyur u an 

h . __ A...,.;-1·n istihbarat dai-' açıo nutuklarmm maarife dair kıs· 
lrp illnı tellkki edı. ~.r-n:ıwu ~--· dün gece Napoliye İngiliz tay- mında, hUk(kmete verdikleri ou direk· 

Sanarak tavuk 
yareleri tarafından yapılan ta. Ufi bir kere daha huzurunuzda tekrar 

arruz hakkmda şu malOmatı etmek isterim: 
vermektedir: "'Ankaranın yüksek irfan rnlleuese 

Italyan hava da.fi hıtaryalan !eriyle takvlyealnl, kWtur davaları· 

gl. bı· · bog""azlamış I geçen cuma gecesinden daha. mızın önünde tutmaktayız .. mUeesir olarak lı>giliz bonıba.r· (De,"1Ullı 4 tlneüde) 

dnnan tayyarelerine karş1 koy- SQ .1 .... da brüola gidip llaplllla•e m:rgeceki taarnız.a bulutlar mı yon ·-··--a 11•- .. dm engel olmuş ise de başda. giden Amerı·kalı ---- ..- a8 tayyare aydınlatırı fişenkler 3t. 
C818dl glrlldAMl•I llaber • 1 .... ıa ı mış ve sonra aşağı i:lrrek !ı~~· Bag•- JIDI 

-.-- • • --9 lıca garlar strasına V<' demir vo- .... 
ıue ıue a.naya &itmıı1wc11r. luna müteaddit bombalar ·at- C:amllarrelllDI 

Remzi burada Havvad&n paralarını mıştır. 

latemif, Havva vermeyince göğsüne 1 Diğer tayyareler de Napoli 18Ç8C811 
(Y&Z1S1 S tlncüde) 

--··--·---

·En Son 
dakikada 

gelen 
telgraf /ar 

- 4 iincü sayf amırın 

Tanca . 
ispanyanın 

idaresine 
geçtı 

lngiltere meseleyi 
ehemmiyetle tetkik 

ediyor · 

Bir ltaıJD 
dealzaıtııı Tancada 

Tanca, 4 ( A. A.) - lspanyol 
kıtaatı kumandanı albay Yuste 
aşağıdaki emirnameyi netret
miştir: 

"lşbu emirnamenin neşrinden 
itibaren. bukünkü ahval ve ha
disata binaen, Tanca kontrol 
komitesinin ve teşrii meclisin.in 
vazifelerine nihayet verilmiştir. 
lspanyanm Fas komiseri mu. 
rahhası ve vali sıfatile Tanca 
mmtakasının tam ve mutlak o
larak idaresini ele alıyorum .,. 

Londra, 4 (A. A.) - Röyter 
ajanama göre, Tanca idareeini 
albay Yustenin bir emimame ile 
ele aldığı haberi Londra resmi 
mahfillerince de teyit edilmek
tedir. 

Keyfiyet inceden inceye tet. 
kik olunmaktadır. 

Madrid, 4 ( A .A.) - lspanya 
hariciye nazın Suner bugün İn
giltere büyük elçisini kabul et
miştir. 

Londra, 4 ( A. A.) - Ajans 
haberlerine göre bir İtalyan de. 
nizaltı gemisi Tanca limanma 
iltica etmiştir. 

Bir mllddet evvel yerine Adliye 1&· 

rayı yaptmlmak tuıenı yıkılan hapla· 
hane blııaaı anuında, bap vtıcudun· 
dan ayrılmak wreWe !lldtlrillen Sa· 
lih km Havva admda 86 yqmdaki 
kadmm ceeedl morsa kaldmlar&k 
katmn aranmuma &irifllmllU. 

KaW d1ln yakalammftır. Bu, blr
k&Ç gtın evvel haplahanedeD çıkan 

19 yq1annda l&bıkalı lıınDl&rdan 

Prlftblell RemJıldlr. Yapılan tahkik&· 
ta s6re 4 ay ""1 Yupel&V)'lldan 
plm1f olan Remzi cinayeti ,eyle if· 
laüftir: 

bir yumruk YUrarak yere yıkml§, son civarındaki Reggio Reale petrol 
ra dlzlerUe eöt•Une ba.sarak sol eliyle depolanna taarruz ederek mUes. 
uçlarım kavr&mıf, 8&f elindeki bıçak sir bir tarzda bu depolan bom-
la gırtıatım koyun gibi keamlfUr. balamışlardır. T 1 d b · t · · k 

Remzi bundaıı aonra kadının üzerini Alman yada Kiel tersanesi bi. az e enen e e 1 ya m u na asa s 1 

DGfkbler ntDde barmaD dlltDCt 
BnT& ,..... gOntl dqan çıkarak 

«' ı Rtit "11••11 .,.. Sultanahmet 
,utn d'raftnc!a fteIQ.lllye ruU&mıı· 

tır. Hana Rıemslyt doptlD1er evinden 

~ - lffıMlıa-. ........... 

aralXUf ve ancak ıo Ura bularak bunu ribiri ardmdan gelen tayyarele
almlf ve k&çlWftır. KaW bu paranın rimiz tarafından 70 dakika mU
dört Urumı Tophanede bir meyhane· tema.diyen bombardıman edil. 
de sarfetmtı. geri kalan 6 lirayı da miştir. nk tayyare tersanede 
bir arkada§ma emanet bıraktıktan yangınlar çıkarmış ve bir saat 
80llr& kop. kop Alemdar karakoluna aonra gelen tayyareler bu yan. 
relmlf Te: gmla.rm hali. devam etmekte 

"-Çocuklar arsada keallmiı bir olduğunu görmüşler ve tersane 
kadm bulmU§lar, kOfUD!., demifUr. mmta.kuma ağır ~pta bomba· 

Remzi bu suretle üzerine gelecek laria mMeeddit İMbetler ka.yde. 
laerhaqi bir ıtıphe,.t bertaraf etmek denık iki 'böyik ymrm dalla 

..,.._ ' ..... ) ıt 1 s' dlr. 

Sadettin Nlzbet 
Yunus Emre Q Aşık Paşa bahsinde 

Cevap verıyor 
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77 Yazan : :Radicca~ J<afh, 
Birkaç tereddüt dakıkası sıra • sonra ayni şekilde bir ıslık cevap 

ında karşıdaki milfrezenin yerin" verdi. Hacı Murat gtine'in ışıkla
Jen kımıldnnmadığını, fakat içle - nnı tamamiyle kesen sık ,.e yük-

ndcn bir aUınm son hızla )'ak· 
lnştığmı gördil. Hacı Murat bunun sek yaprııklann altında, pek ço· 
manasını anlamakta gccikmedı. ~'" bırkaç ıns n govdcsi kıılınlı -
Biraz sonra bu atlıyı tanıdı: ta- ! ğındaki ağaçlann :ırnsındnn 1.0r-
nınmış dıığlı knlırnmanlardan Ka la ilerliyordu; at.tan ındi ve yaya 
·uk Mahomat Çirkayl!:sa... 1 gitmek ona daha kolay geldi 

Fakat acaba dostluk için mi . . · . 
~eli yordu? tlerde bir ıı teşın alevlen, belli 

- Selamünaleyküm. Hacı Mu· belirsız dumanlar göriılüyordu. 
rat!.. Milritler ayağa kalkmışlar, ona • Düşman olmndrğına şUpl1esi kal· doğru geliyorlardı. Biraz ötede ü· 

madr. çer ayaklan kösteklenmiş atlar 
- Aleyklimselft.m.. Ne ha bar?. 
- İyi değil. Seni kaybettiğimi- vardı. 

ze üzUlüyorum. Hacı Murat ateşi söndürmeleri· 
- Allah her şe;i bilir! ni söyledi. Sonra prens Voronso -
- Bu domuz Ruslara gitmese~,. fa gidenlerden h~bcr sordu; he -

din!.. nliz dönmemişlerdi. 
- Başka ne yr.pabllirlm? Fa -

Bütfin yollan kesrni§lcr; biu a· 
kat imam Şamil benim günahsız 

ramak için miifrezeler çıkarılmış; 
olduğumu çabuk anlar, fesatçılar 

da cezalarını görilrler! 
- İmam Şamille yliz yüze ge· 

leydin çabuk anlaşmiımz ! 

- Şimdi değil... O kızgın, ben 
de dargınım. Demir tavmda dövti· 
lilr! .. 

- Demek k1 herhalde gidecek· 
. ' sın. 

- İster istemez! 
- Bir dileğin var mt'! 

- Yalnız anamı ve çocukiarnnı 
merak ediyorum! 

- Ben göz kulak olurum! 
- Sağ ol! 
- Başka ne gibi bir hizmet 

yapabilirim? 

- Şali ormnnma giden en kt
~a yolu göster. 

Hacı Murat atını sürecek oldu; 
Kaçuk eliyle işaret etU: 

- Dur, az daha unutuyordum, 
imamdan sana bir mektup var. 
Bana, eğer Ruslara gitmekten 
vazgeçmeZJe bunu ver, vazgeçer • 
se, olduğu gibi geri getlrlrsln, de· 
tr.i§ti. 

her an yakalanmak ihtimali var; 

göl!:lerinizi ac;m ! 
Dedi. .Müritler tlifenklerini ala· 

rak ormanm birer taratma doğru 

uzaklaştılar. 

Sonra her zaman heybesinde 
taşıdığı küçük bakır ibriği getirt -

tl; ellerini, dirseklerine kadar 
kollarmı, yüzünü, kulaklarını ve 
ayaklarmı yıkadı ; yamçuıı dl§ ta
rafı yere gelmek Uzere, kıbleye 
doğnı aerdi; yUzfinü de ayni ta· 
rafa çevirerek ayakta, dimdik dur 
du; ellerlııln ha.§ parma.kl&rmı ku· 
laklarmm memeleri altına getirdi; 
avuçlanyla ileri bakacak şekilde 

durdu; kendi kendine: 
- Allahuekber !. .• 
Diye mınldandr ve namaza bae

lad.I. 

Namazdan sonra, diz çöktüğü 
yerde, avuçtarmı l'Öğe açarak, b&· 

şmı eğerek, gözleri y&n yarıya 

kapalı olduğu halde kuıa bir dua 

yaptı, yll.zilnü, tek tillt beyaz kıl· 
lan görünen yuvarlak ve seyrek 
aakalmı mvazla.dı, d\l§tlnceye dal· 

fu. Hacı Mumt muska kadar küçük 
katlanmış ktlğıdı aldı: 

- Allahatsmarladık ! 
Onu tannnamıı olanlar şu anda 

glSrmtl§ olaa.la.rdt Hacı Murat ol -
Dedi; atmı ormanlık yamaçrara. duğuna hiçbir suretle inanmazlar-

doğnı sürdü. dı; o kadar aillk, adet.1 mi8kb 
İlk yamacı ktvnldığı ıaınan 1 bir görünUeü vardı; iş başmda ol· 

durdu; mektubu açtı; okudu, tek- madıft, istirahatte bulunduğu !;&" 

rar okudu; orada §Öyle deniliyor- manlar hep ayni tesiri yapardı. 
du: ( Det.ıomt uar) 

''Hacı Murnt, sen evllt sevgisi· 

Yeaı belelllre 
vergileri koaacak 
Halen tatbik .cfllmekt. olan bele· 

diye vergi ve realmleri kanunun 16 
senelik bir kanun olduğu görillm;,ı~· 

tür. Bunun için Dahiliye Vekaleti, bu· 
günün ihtiyaçlarını katıiılryacak auret 
te yeni blr belediye vergt ve rc6lmlerl 
kanunu,. bazırlamaktaclır. Kazıwı pr.'.I 
]eııi hakkında bUtUn belediyelerden 
bu arada lsta.ı:ıbul beledi,yea.inden de 
mUtalea alı:ıımııtır. Bu kanunda ı.tan 
bul belediyMinin varıdatlllI arttıracak 
yeni bazı resimler bulundufu anl&§tl· 
maktadır. 

--9>-o---

nln ne olduğunu blliıı!bı. Din uğ· 
runda rehin verilen oğlum Cema
leddlne on Uç yılclanberi hasre • 
tim, o şimdi yirmi dört yaşmdadır, 
Rusyada okuduğu ve zabit oldu • 
ğu için onlan yakmdan tanır, bf· 
ze çok hizmeti de dokunur. Rus 
b~kumandanına "evvel! anamr, 
ailemi ve !iOCuklarmıı Şamilin e -
]inden kurtar; ancak o zaman ben 
de İmam aleyhinde kılmç çekerim. 
Eğer onları kurtarmazsan cesa • 

ret edemem; Şaınll hepsini <Sldil· 

rür!,, denıin. Ben bu teklifi kabul 
i~ oğlum Cemaledd!nln geri ve· 
rilınesini eart korum. Ruslar aeni 
harekete getirmek için oğlumu a
:ı:ad etmeğa razı olacaklardl1". Sen 938 tahvilleri ikramiye 
bir defa Rusıann idaresindeki J ketidesi yapıldı 
yerlere M.! im olunca na!ıl olsa Ankara, ' (A.A.) - lıl.aliye Vekl· 

aileni de oraya alacnksm; hasret loU ve TUrkiye cumhuriyet Merkcr 
~ekecek dAf;ilein ı.. 1 Bankasından blldirilmiftir. 
Hacı Murat mektubu beJki yilz: Yüzde bel tal.zll ve ikramiyeli 1938 

tahvillerinin bugUn <1·11·940 pazartesi 
parçaya ayırdı; sonra Rus step - Merkez Banka."!l binasmda Maıiye Ve· 
lerand"n gelen soğuk eylfıl rüzgA· kAletl, Merkez Bankaaı ve dığer han· 
nnll ııavurdu. ı kalar mtlmcsslller!yle notar huzurun· 

Böyle bir t~klifin başlıca Ild da yapılan be§inci ikramiye ke;ıldo

faydası olacağını dilşUnUyordu: 1 ilinde: 
Evvela Rus başkumandanlığını 36921 numaraya 10.000 Ura, 3HOS~ 
sahid ş ·ıı 1 h" d 1 numaraya 10.000 !ıra, 36929 numara· 

• n nmı n a C) ın e ça ışa· ya 5.000 lira, H94.91 numaraya ll.OUO 
cagına lnandırac!lktı; sonra, gizli lira, 42353 numaraya ı.ooo llrıı, 8192~ 
piiı.nın tatbikt uzarsa anasmda."l numarnya 1.000 ııra, H9·l99 numara· 
\"e oocuklarmdan ayrı kalmıyaca.k ya 1.000 lira, 201535 numııraya l 00() 
tı. 1 lira, 296271 numaraya 1.000 lira, 

Seyyar dikiş, 
biçlti ve san' at 

i(ursları 
Yirmi seyyar kurs 

muhtelif vilayetlerde 
faaliyete geçirildi 

Maarif Vekaleti üç sene yapı. 
lan ve mnvaffakıyetli neticeler 
veren ilk tecrübelerden ~onra 

bu sene yenilerinin kunılması 
takarrür t-den dikiş, biçki ve 
sanat kurslarının fnıı ti yete- geç· 
meleri için emir vermiştir. 

Şimdi İzmir vilayeti dahilin. 
de iki Samımn, Kayseri, Seyhan, 
Ankara, Eskişehir, Edirne. Ma. 
nisa, Balıkesir vilayetleri rlahi -
llnde de seyyar bir.ki ve dikı~ 
kurslan faaliyete geçecektir. Bu 
suretle seyyar biçki ve dikiş 
kursları faaliyete geçecektir. Bu 
suretle seyyar biçki ve dikiş 
kurslan mecmuu dokuza baliğ 
olmakta ve bu kadar vilayete 
te3mil edılmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraf tan Kayseri, Si • 
vas, Samsun, Gaziantep, Aydın, 
Manisa, Balıke~ir ve Bursa vilL 
yetlerinde de birer sanat seyyar 
kursu kunılmaktadır. Bu seyyar 
sanat kt:t'Slanrun yekunu da 
rsimdi on bire baliğ olmakta.dır. 
Bu kurslarda köy demir~iliğl, 
nalbantlık, ve marangozluk gös 
terilecektir. 

Kurslar köyden köye geze .. 
cektir. Bu suretle her Türk 
köylüsünüu kendi ufak ve isti. 
dadına göre büyük tamiı-lerini 
kendisi yapacak hale gelmesine 
çalışılacaktır. 

Vek!letçe verilen emre göre 
bUtUn eşyalarile ders levazımatı 
hazırlanmış olan bu kurslar a. 
yın 15 ine kadar yerlerine va
ml olarak faaliyete geçmi§ ola. 
caktır. 

Vilayet Umu
mi Meclisi 
toplandı 

Vali yapılan ve yapıla
eak işler hakkında 

izahat verdi 
Istanbul umuınl meclisi, dün 

üçUncU intihap devresinin Uçtin· 
cU yıl içitmalarmdan ilkini ak
detmiş, vali ve belediye reisi 
Lfıtfi Kırdar, 939 seneainden 
bugüne kadar devam eden icra. 
at hakkında. rakamlara. dayanan· 
etraflı izahat vermiştir. Vali. 
hesap, maarif, iktisat, 6ıhhat, 
ziran.t veteriner, hukuk, nefri
yat, temizlik, su i§leri ve imar 
faaliyeti etraf mdaki çalış.mala
n anlatmış, 9·10 malt yılında yol 
~lcrine 1,507,000 lira harcandı. 
ğmı söylemiştir. Vali bundan 
sonra yapılacak işleri, tafsilat 
planlan yapılarak yakında i11§a
larma geçirilecek semtler ve mm 
takaları !aym~ ve izahat ver. 
miştir. 

Bundan sonra divanı riya.set 
fntıha.bına. geçilmiş, gizli reyle 
!birinci reis vekilliğine Necip 
SerdenP.'~ti. ikinci reis vekilli
ğine Faruki Dereli, k!tipliklere 
Sadi Özdern, Meliha Avni, Refi
ka HulQ.si Behcet, Atıf ödül se. 
çilmişdir. 

Yine gizli reyle yaprlan inti
hapta daimi er.ciimen !zahğrna. 
Avni Yahz, Supbi Art.el, Refik 
Ahmet Sevengil, Tevfik Amca, 
Bican Bağcıoğlu, Ekrem Tur, 
Alıım Engin, Fuat Fult seçil
mi§tir. Açık reyle ihtisas encü. 
menleri de seçildikten scnrıı 
toplantıya nih&yet verilmiştir. -- ... ._.____ 

qir kadın kaml'On 
altında öldü 

Akş:ınıa do"'ru Argon'dan geçti- 3l50467 numıı.rayr1 1.000 lirıı, 4:1P286 
ler; karşıda dik yama~lardıı. si • numaraya 1.000 Ura, •goıı numaraya 

30' lira, 142725 numaraya ll03 ıir.n, 
yahA çalıın Şalı ormanı ytikaell· 20lr>37 nuınaraya aoa lira, 2111195 Şoför HM&n oğlu M'ehm~din 
yordu. numaraya sos lira, 223111 awnaraya idaresindeki kamyon, dUn Zey. 

lki atlı dosdoğru Ruı hududu • S03 lira, 202010 numaraya sos lira, tinburnu çimento fol)ı "ka.slll6 
na giden yolu bıraktılar; ağaç d~- 271)935 nums.raya 803 lira, 329772 nu- ı giderken, birdenbire önüne çı· 
nlzinin karanlığına d'\ldılar. Hacı mar y11. 303 lira. 838290 numt'rl\yl\ ka.n Firdevs· admda. bir kadm1 
Murat biraz eonrn durdu; bir eli- 803 Ura, 3596'3 numaraya" 303 llra. 1 çarpmı§ ve kıldım bi'"kn.ç metre 
ni a~·"a gll.lirdü; kes!-:in ve u • 372154.8 numııuya 303 lira. 374087 nu 1 ilerideki hende-;e f rl t.mıstı.r. 

marnsa 308 lira, -t09287 numar:ı.yıı Başmdan nldrğı derin bir ya-
zun bir Il!lık l'"ldı; ormanın de • 803 lira ~abd t:tml§ ve ayı·ıc:ı. !}!)(. ranm tCSİl'ilC }·a1.n hemen Ol. 
rlnliklorını dinledi: nereden gel· adet numara 40 ar Ura ikramiye ka· ı müş, şoför yak ' ı:ı.na rak tnhki-
d ·i be'!! olmıynn sesler duyuldu ; 1 z:ınmıştır. kata lbaşlanmrştır. 
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Ticaret 
Vekilinin 
beyanatı 
lngiltereden darlığı 
önliyecek miktarda 

teneke geldi 

İngiltere ile 
mtlZakereıer 
bitmek ilzere 

Ticaret vekili bay Nazmi Top 
çuoğlu, dün akşam Ankaraya 
dönmü§tUr. Vekil, harek€tinden 
evvel gazetecilere şunları söyle. 
miştir: · 

Parti kaza 
kongreleri 
başladı 

Vilayet kongreleri bü
tün yurtta aynı günde 

yapılacak 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
Eylülde bıışhyan ocak ve semt 
ocağı kongrelerinden sonra ya· 
pılacak n:Uıiye kongreleri de 
bitmiş olc!ı.ığundan dünden iti . 
baren btitiln yurtta partinin ka. 
za kongreleri ba.~lamış bulun -
maktadır. Parti kaza kongrele. 
ri gelecek ay nihayetine kadar 
bitmiş olacaktır. Bütün yurtta 
olduğu gibi vilayetimizde de ka 
za kongrelerinin günU tamamen 
tesbit edilmiş ve Parti genel 
sckreterligıne bildirilmiştir. 

Bu sene parti ml\f ettişleri he. 
men bUtun kaza kongrelerinde 
bulunarak Partinin ve halkın di· 
!eklerini dnha yakından takip 
edeceklerdir. 

"-1staııbuldaki meşguliyetim 
yalnız tiftik ve yapağı tacirleri
le görüşmek olmuştur. Eski sa. 
tışlardan Romanyaya sevkedile. 
miyerek kalan 2 milyon liralık 
tiftik ve yapağı için bu gUnler
de akredit if beklenmektedir. Bu sene vilayet kongrelerinin 
Mallar bundan sonra sevkedile. yapılacağı sene olduğundan bu. 
cektir. nun için ~imdiden hazırlarul • 

Bugünün en mühim ll!eselesi, maktadır. Vilayet kongrelerinin 
merkezlerimizdeki depolarda hepsi bütün memlekette ayni 
bol bol petrol ve müştakatı bu-
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günde yapılacaktır. Bu gün Par· 
lunduğu halde teneke ve varil ti b~kurluk divanınca tayin ve 
azlığı yüzünden Anadoluda pct- parti müfctti.~lerine bildirilecek. 
rol y~ müşta.~atı sıkınt~sı _ç~kil. tir. Vilay~t kongreleri için tayin 
~e~ıdir. Buşıın bu mtişkiilatın ı olunacak bu günün kaza kon • 
o~üne gecmış bulunuy~ruz. ln_ • grelerlnin bitmesini miiteakip 
giltereden İstanbula muhim mık . . . • . 
tarda teneke gelmiştir. Bu tene- Bınncıkanunun ~on. giln~~nnd_en 
keler darlığı önliyecek nispette veya yem senenın ılk gunlerın· 
dir. ' den birisi olacağı tahmin edil . 

Yunan vapurlannın Amerika mektedir. 
seferlerini tatil etmeleri Uzerine ---o---
Amerika ile olan ticari temasla. • TUrk armatörler birliği, Amut· 
nmızı diğer bitaraf vapurlarla kadan lstanbula mal getiren 4 bin 
Akdenizden ve Süveyş kanalın. 
dan yapabileceğiz. 

Ankara.da İngilizlerle müzake 
relere devam ediyoruz. MUza -
kerel~r bildi~ g_ibi bu sene L 
ki tarafın oiri'blrlıiden alacağı 
malların cins ve miktarı üzerin. 
de olmaktadır. İngilizler bütün 
ihracat mallarımızdan alacaklım 
gibi bize liizumlu olan ithalat 
eşY2.1ım temin edeceklerini de 
söylemi~lerdir. Yakında tncilte
reden, b~ otomobil lastiği oL 
mak üzere yeni ithalat eşyası 
gelmesini bekliyoruz.,, 

[ KOCOK HABERLE~ : : j 

tonluk Aııgtra vapurunu ııatın almak 

üzere geminin acentesi Ue müzakere· 
lere baflamıım. 

Askere ahnan 
memur ve 

müstahdemler 
Divanı Muhaıebat 

ücretlerinin veri mesiui 
kararlaştırdı 

Talim ve manevra dola)"ıırt. 
le er olarak s"!Ah altına ıılınan • Bayramda ıehrlmlze gelen Nafia •• •. .. . . 

vekili general All Fuat Cebesoy, dUn butun ucreth memurlarla yeuı 
akp.mki ekspres ııe Anl•araya <lon· barem kanununun 19 uncu mad. 
mO:tur. 1 desinde yazılı şoför, kaloriferci, 

• Mustafa adında birisi geçen gUn odacı. bekçi gibi müstahdeminin 
bir tramvayda., L!lelide oturan MU· ücretlerinin verilmesi divanımu
eyyedin arka cobinden 350 Ura çalmı§, hasebat reisliğince l•:ırarla§tırıl. 
sonra parayı Mehmet Fahir ve Naci nıış ve alllkadarlara tebliğ edil. 
admdald arkada.şlan ile paylll§mı§tır. miştir. 

Mustafa dtin )&ka.lanmıf birinci 
sulh ceza mahkemesinl!2 yapılan sor· 
gusu ıonunc:ıa tevkif olunmuştur. 

• 1ktıaat vekAlcU, al&kadar mUes.sc· 
sel erden ııenevl ne kadar iplik l§let· 

İpek rekoltemiz bu ıene 
noksan 

tikleripı ve halen ellerinde, ne miktar Ya'11l:tn tetkikler bu seneki 
stok ~ulunduğunu bildirir beyanname ipek rekoltemizin geçen ecnelere 
ıstemıoU. Beyanname mücldeti dlln al:· ı nazaran noksan olduğunu mey. 
ınm bltını~ lrJlunmaktadır. dana ko rm tur. 

• Son blrk~ gün içinde 25 liraya . ~ uş • 
fırlayan nltın fiyatlarında hatif bir 1 H~.rbı Uml.~"lııden .e\'V€~, ~em
dilşUJ:lUk b~lamı~tır Diln altm tiy.ı· leke.ın ser~lık J'a.§ ıpck ısb11sa
tı :4,40 lira idi. . ı latı 7 vmi1yon kilo o~<1l'~. halde, 

• Topkapı mezarlı~ınm orta kısnr.· ~ut ag3:çlarını~ kesıl~esı arttı. 
lanna. ölU gömUlmest menolunrnUD" i gmdan ıpek re.-oltemız azalmış. 
tur. Diğer tnrattaıı b•ı mezarlığın tır. 
baı!ınd'lD Fransız mezarlı~'lnn. lt:ıdar istihsal azaldığmda.n dolayı 
olan kı:smmıı taze fidanlar dikilmesi· ipek fiyatlarında mUsta.heil le
ne başlanmt§tır. hinıe bir artış lraydooilmlıJ, fiyat. 

• tJakUdarda Paljekapısınd:ı yeni lar g~ seneden 2 !5 lira fazla-
yaptınlan ndllye binMmın altından sivle kilo başına 15, 16 liraya 
ııu çıkmış ve bodrum katını kıamen çıknuftı:r. 
kaplamıştır. Suyun evvelce mevcut ol 
mıyan bir membadan geldiği antnoıl 

mı~ ve temellere zarar verdiği cihet· 
le iz!llesl lç!n tetkllt1erc ba~lnnmı~tır, 

• öntlmllzdeki pazar gUnU Atatürk' 
Un öhlmUnUn i'{inci yıldönümUne rast· 
ıamaktadır. Bu m'lna,.,ebeUe Ebed! 
Şef n hatıratına hürmeten bUtün 

-\hlalc: zabıtaıının 
çalışmalan 

Evvelki gece, Tepeb<!.şmdaki 
bir otelde yapılan araştırma &>
o unda, 2 kadın ve 2 erkek mUna
se";etsiz vaziyetlerde gör;ilmli§, 
otel mtihilrlenerek Mhibi hak.. 
kmd:ı takibata giri§ilmiı;tir. 

Yürek Selattilı ı. 
·ıı ff ARP lıer şeyin rel1~ di 

şeklini, fi atını deii,tır di' 
Bu her şey içine .yalnız ~dr 
yata taalllık eden isimler• 11~ 
ğil, ınaıw. iyata alem oıa11I":~ 
hatta darbııncselleri, dilill'I~ 
pers~ngi bazı tabirleri de al 
lazımgeliyor. . .,, ı 

Dostumuz ve miittef ık 1 

Yunanistan lıarbe tutu~a." ~ 
karşı tarar tayyarelerın•". dfl' 
kınlarına uğrıyan şelıirlerırı dt 
başlıcaları arasında. SelAnlk 1,., 
var. Sc!anik halkının bu ak111 , 
karş sında gösterdikleri ~es:,;. 
o dereceyi bulmuştur kı ,tıı' 
Başvekili Metaksas bu ş ıt· 
halkının cesaretini takdir 
ıni~i~ ~ 

Bundan artık: "Yürek se0ı. 
nik" tabirinin tarihe karışnııt 
duğu netıcesine varabilirit· 

• * • 

I stemem ben fatiha 
1 

r 
1 rı ,, 

MEZAR taşlnrını ç:ı a Jfl" 
çoğalmış. Mezar v• ~ ı.ırı· 

Bu biribirinden ayrılma: !~~e!Ct 
surdan birini alıp go.ur ıd''' 
mezarı çalmaktan fark 51 t-' 
Taşsız mezar ve meıarsıı 
insana ne anlatabilir? ıctct'ı 

Ne günlerdeyiz... Teve 

şair: .ııııs· 
"İstemem ben fatiha, 9 tııl 

sınlar ıM1 

••• .. ., 
Neden olşa gerek· 

ı h .. 

B UYRUNUZ, işte b r. ill' 
vadisin serlevhası k• 

sanı şaşırtıyor: . e lf" 
Londra.da ilk defa tehiri< 

reti verildi. , ciir1" 
Yanlı! görmüyorsunU%• t ~,.. 

lenin fiili müspettir. Fal<adll jl~ 
vadisini okursanız "Londr~ . ",. 
defa bir gece tehlike işllretı 
rilmediğini,. öğrenlrsiniı. tt"ırı 

Bu haberi veren gaı~ı~ill' 
sekreteri mihver ta.yyar~~;ıerlfl1 

mi koruyor; onlar vazı h11ıd' 
yapmamış blundukla~ı dit" 
yapmıı gilil mi gösterıyor 
ceksinlz? t•rifl 

Hayır. Bu hatanın, s~k'~rr"U' 
o gece korkulu bir rüya gl p•~ 
olmasından ileri geırrıee 
muhtemeldir. ft· 

====:::::;~ 
•er cins mala etı••' 

konacak t 
K B .. ··k ••ille anun uyu ıY• • 

Meclisine veril.~~~ 
Bütün perakende ~tıııJ 

satılan eşyaya cins ve ~t ~ 
bildirir etiket k~: }\tille 
lan kanun layihası B~) ~~ 
Meclisine verilmiştir· . ~· t~' 
mer'iyet mevkiine girdif e~ 
dirde hükümlerine riaye1~. 
yenler, 10 liradan az ~t11. ~'. 
fazla. olmamak üzere ,,..- - ş1' ; 
sma ve 6 aydan çok o~~· 
zere hapse mah kOnı eu--
dir. 

<V - ,.tııt 
Yunanistan zahire 

almak isti)ror -~: 
Bazı Yunan fiıınalaJ'I '1~1 

mıza müracaat ederek a1' ~ 
ve kuru sebze sa.tın aııı:ı ~ ~ 
diklerini bildirnıişlcrdil"· (idel~ 
kararname ile zahire ıı:ı~, 
nin ihracına lisans v~ri.11 1?. 
te idi. Ticaret VekaietiJılıııut&'"' 
nls.tana zahire ihracına 
edeceği sanılmaJcts.dıt'· rt""' 

611111 ~ 
Teesstırle haber aıdııun;:oseıscı~ 

Şam konaolosu Necati ~ tJllll . .tJ11 
lu kalb ıektestnden vetat e Ilı~' 
cenazesi oraaa btıyflk blr(..,ııl .. _Af 
kaldırılarak bu -.))alı)d tit· ~· 
.tstanbula muvaaaıat e~al'lP ~-"' 
(aalı) Bğle naınıwnt Dl~ _n.rllt y 
caahmctte :M:enemenclorıw-- .ıtJI 
beresine detnediJecekUr. t ll".J 

Necati merhum. edebi)'• ,ıeıı~· 
sin manıt ıımaıarmdaD ıu şttl' .(1 
zade Tahir uıerhUDlUJl oğ ~a.tıdl t-' 

memlekette okullarda, halkcvlerinde, 
halk odıılr-ır:ta merMlm yapılarak 

radyoda da Elledi Şefin hatıraaı anı· 
l!.caktrr. 

" Verilen kontenjan Uz.erine Eulgn· 
riıtandan dllnden itibarr.n rQangal kö· 
mUrü gclmeğc başl:ımı,tır. 

rbuDlun 1'" ...ı Bundan ~ka Frosor ve Ka.- n.ı Rauf PAi& me 01uaııt0 ıP. 
tina. adında iki kadmm da p:uı- Anadolu ajaıln wnum artc!Y9 ~ ' 
eiyon olarak işlettikleri evlerin. fak JıfenemencioA'lu, 11 ıınoıoııu ~ f)"' 
de randevücülük yaptıktan 6f· k&tıb! Numan )ıl.::daıı zl;~. 

• Toprak Mahsu'l.ri O!isi lstanbul 
~besi mtidUrU Nuri Ornl. Ankarada."> 
§ehriro1zo dönmU:-tUr. Nuri Ornk ls· 
tanbul buğday t lziatı Uzerlndo An· 
karada temaslarda bulunmuştur. 

renilmiş buralan da. aranarak ı nnı muhasebat ~- ıı1' 
her iki 

1

evde de dörder erkekle l ltenemenclofıunun a:ız. bildirir· 
dörder kadın bulunmu"tur. Ka- .Alle.1in~ ~ıyetıerf ,/ 

dmJar muayeneye sevkedilmif, sa•t•111
1tı•di•I•er•ız•.•••-...-....-....

evler mühUrlenmiştir. 



Sekreter 

ingilterenin 
Moskovada 
protestosu 
Sovyet hükumeti 
tarafından kabu 1 

edilmed: 

.nıo!ılmva, 4 ( .tl.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 

lngtıtercnin Mo.o:kov:ı büyUk 
elçisi Cripps. 29 'le.şrlnievvel
de, hııriciyc Jıalk korni~eri ~fo. 
lotofa bir nota vermiı;Ur. Bu 
nota ile, lngiliz hUkOmctl. ye. 
ni mlittehit Tuna komisyonu-

' nun te~kilı Iiizuınu bahsinde 
f.iovyct hükfımetinin aldığı ka -
rarı \'C ~o\ yetler Birliği mü. 
messilleriniıı Biikr('Şlc Alman. 
ya. Jtalya ve Romarıya mtimes
sillcri ile beraber görüıımelere 
i!;tira.kini protest(ı etmel<tedir. 

Sullı teklifi 
şayia la1 ı 

Almanya tarafından 
tekzip ediliyor 

Berliıı, ~ ( A . .4.) - Yarı res. 
mi lıir menbadan bildiriliyor: 

Yabancı gazeteler, mihver 
devletlerinin sulh teklifleri yap_ 1 
tığına dair ynb ncı matcua-ıtn 
yeniden çıkan şayialar hakkın
da Alman hariciyesinden •'l-rih 
mah1mat istemişlerdir. 

Alman hariciyesi. mihver 
devletlerinin siyasi ve askeri 
sahalardalü bugünkii ''aziyeti 
na.?.arr dikkate alınırsa. bu dev. 
!etlerin muhasım tarafa bir 
sulh teklifi ya.pınak için sebep 
görmediklerinin tebarüz ettiril. 
mesinin bile zait olduğu ceva
bını Yermiştir. -o---
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Tazelenen edebiyat münakaşası ' 

Sa dettim izbet 
Yunus Emre - Aşık Paşa bahsirule 

Cevap verıyor 
"Baki Gölpınarlı'nın iddiası hilafına Hacı 
Bekta!ı Veli ve Yunus Emre mütedeyyin 
ve miiteşerri adamlardır, batınilikle hiç bir 
alakaları yoktur.,, 

Yazan Sadettın Nüzhet Ergun 
Haber ı;nzetesinin 25 Ağustos 

1940 tnı tlıll niıshasında Yunu~ 

Emıe - Aşık Pasa barlıklı bir ma· 
kalem intlıo.ar etmişti. Bu )azımda 
be§ muddc \'ardı. Her mnddedo 
s) rı n) ı ı Yunus'un A§tk Paşa ol
mak ihtimali bulunduğunu sö) le· 
mi,5; fakat bu sahada he-nfü: knt'I 
bir neticq e vaııı .. madığtnı da ila
ve etmiştim. Bu c1C'fa Buki Göl-
pınarlı da benim noktnin:-.zrırlan· 
mı cf'rhetmek maksn.dile aynı ga
zete slıtunlarınd.ı bir ~azı neşı et
ti ( 21 ve 22 Erınciteşrin 1940). 

tatmin edecek olan Hncı BektaŞın 
eserleridır demiı:;tim. Ilaki GöJpı
narlı bu cıhelc dair lııcbır şey &ö)
lcml) oı. ım bıııda da vesika ola· 
rak Ilcri stirchlg..ı lta.} ıtlar, h(>p 
muuhhnr de viı lerl' aittir ve bun
lar Bektnf'lli in Hi tn'i bir mahiye
ti haiz olduktan fonro. kal~me alı· 

Sovyet hiikurnctinin hareket. 
!erini Sovyct bitnraflığının biı· 
ihlali gibi telakki eden lnglliz 
hükumeti, mevcut muahedeleri 
ıhliıl eden hirbir anlnşmayı ta. 
nım1yacaf71nı Ye bu mc~e-lc ile 
a!iı.lrndnr oijtiin hukukunu mu -
hnfo::a eyliyeceğini bildirmiş
tir. 

Muhııı rir, m:ıkalesinde benim 
lnsrih C'ltig·m eııaı.lardan sadce(' 

.1:ahrmı, 4 ( A.A.) - Tas bıl- ikisin<' temas etmiş, diğer üı;U 
dırıyor: . . ~ 1 hakkında hiçbir mlitalea derme 

Iran hariciye nazırı 
istifa etti 

naıı ~erlcıdir. B nnrnale)h bu ta
rikatln menşcini ucğil. Muahhar 
devirlerde aldığı şekli göstermek 
itibariyle mühimdir. Mesela vesi
ka olarak göstel'diği ··Vahicll" nin 
m nnkıbı "Kanuni" devrinde ya· 
tılmış kısmen manzum, kısmen 
mensur bir kitaptır. Ve tarihi hu
susiyeti ) oktur, nncak yazıldığı 
zaman için ehemmiyt.>tlidir. 

MAYN TARAYICI OEMl 
Ettelaat gazctesının yazdıgı- yan etmemiştir. 

na göre lran hariciye nazırı Baki Golpınarlı bilhassa Yunu
Aalam ıııhhf vaziyetinden dolayı sun ve b nn<'tice Hacı B ktaşm 
istifa etmiştir. ı biıtıniliı;.i iız ı inde ısrar etmekte-

Göriilü) or ki ~aki Gölpmarlı
nm \'{'sikalan hep menakıp kitap· 
landır. Hacı Bcltt~ın Bitmınkle 
hiçbir alB.kaııı olmadığı nnılıü:
kakl.ır. berlerlni bu bakımdan o
kuya.ular ufak lblr kayda bllc te· 
sadüf edemezler. Burada •'Heıtfb 
oğlu" ,nı.w ibir kit.&bından balf.et_ 
meğl faydalı buluyorum: 

Ottnvn, 4 (A. A.) - B •• ın;y~ 
nezar ti, r s üne doomrmi olan 
Grasdor mn)n tarayıcı gemi inın 
battı~mı bu~ün bildirmhıtir. 

2 l"ı;rinitanidc hariciye halk 
komi~er muavini Vişinski, lngi. 

iKi TiCARET CEMISI DAHA Jiz büyük elcisi Cripps'i ka-

Ha.riciye nazır muavini, OO!J- dir. Esasen kitnbındaki tez de 
vekilin nt>?.ardi altında. hariciye budur. 
işlerini idare edecektir. Hacı Bnkt.aş_ı_n Batıniliği sadece 

lUliıki menakıbındaki kayıtlardan 
. . bul ederek Sovvet hlikfımeti a .. 

Oltaııa. 4 ( A.A.) - fngılıı ban" I dına kendisine ·bir nota ver
dıralı Eurgmedcn ticaret \apurıı· m;"tir. 
nun baltıgı anl~ışılmı tı_r. ~1urf't· so,·yct hüJ,fınıC'ti. bu notada 
tcbattan . a' ka.anlar b·r l anc•da Sovyetlerin yeni bir Tuna ko. 
destroyerı tarafından toplanmış- misyonu teşkil liizumunu kabul 
tır. . . _ etmelerinin ve Bükreş görüş. 

iki ilalyan 
denizaltısı 

daha 
batı1ıldı 

1 istidlf.l olunuyor. Halbuki bu eser, 
bir mc n::ı:up kitabıdır. Bu rivaye
tin tnrihi vesıı.iklc \'e bilhassa l:ln-

Hatib ~lu. (812) de Hacı Bek
taşı \'cll'n!n ''Makallt, ını tama· , 

j cı B ltt.aşm kendi cserlerilc teki-
di h\ınmclır. Netl'kim ilk makale· 
!erde bi?.i bu hususta en ziyade 

mı tamamına ve nazmen türk99ye 
r.evinniştir. &erinin BOn\Ulda fU 
be~rnere tesadüf ediliyor: 

. Bu be) nnatı ) apan h.anada bah melerinl' iştirak eylemelerinin 
nyc nazın !\Iakdocald. ~ \apurun Sovyct bitara.flığmm bir ihla. 
ner~e Ye ne .zaman ~attıgı hakkı!1 !ini teskil ettiği hakkında ln
da ~ır. şey sö~ lememıc;, ~dec~ 1~1 giliz hükfımetinin iddiasının 
torpı.~ ~. a~t eden~' apu~u~ u~ g_un yanlış olduğunu kabul etmek 
su yu~~~cı~ ~aldıgını bıldınnıştır. mecburiyetinde bulunduğunu 

3i kışı k~) ıptır. . beyan evlemektedir. 
Loııdra, ~ ( A. A.) - Ingiliz 

bahriye nezareti tebliğ ediyor: 
Nazır, yınc torpıllcnerek 1~ ~ Yeniden iki ltalyan denizaltı 

gemisi hafif kuvvetlerimiz tara
fından imha edilmiştir. Bu va. 
kalardan birinde gemilerimiz 
hava kuv\'etlerimizle ~riki me
saj ederek dilşman gemileriru la. 
kip eylemiştir. 

dakikada batmıı:; olan Sularia ------------
vapurund'l bıılunnnlann da. aynı· 
destroyer tarnfından topI,,.ndı. 
ğını ilaYe eylemiştir. 

--o--

50 milyon 
Amerikah 

Bugla yeni 
Cumburreıııaı 

seçecek 
iki taraf da kazanaca
ğından emin görünüyor 

Nevyork, 4 (A. A.) - Stefa. 
ni ajansından: 

İki fırk:mın zimamdarları da 
kendi namzetlerinin muvaffa _ 
kıyetinden emin olcluklannı Hiı.n 
etmektedirler. lnt ilıabata işti
rak edecek müntehipler miktarı 
run evvelki intihaplardakinden 
fazla olacağı tahmin edilmekte. 
dir. 

Ruzvclt. intihabatın neticesi • 
ni Hayd - Park'ta öğrenecektir. 

• 0ttı:ıva. 4 ( A.A. ı - -fk'I Kafıada 
taburur. ın d!hıı lnglltereye varmış 

bul·ın l ı»ıı ugUn r~smen bildirilmiş· 

Ur. 
• Londr , 4 (A.A.) - ltalya harbe 

glı·d ği gUndenberi İngilizlerin ltıılyan 
deniz Ussu oı~n Tobnık üzerine 71 hava 
baskını yaptıkları dıln Romnda tcellm 
edilıni§tir. 

• Mıı.drit, ·1 ( A.A.) - Ste!'an•, Yen! 
Fransız sefiri Jo'rnnçoıs l'ıctrt, Maclri· 
le vasıl olmuştur. 

Odun kömürü 
ile işliyen 

otomobiller 
lsveçte adetleri on dört 

bini buldu 
"Montnuhan (Fııı.nsa) 4 IA.A.) -

Sa bık lııpanyn reiıı cumhuru Azana, 
bu gece l>uracl:ı vefat etmiştir. . Stoh:holm, 4 ( A .A.) - Stefani 

ajansından: 
" Roma.4 ı A.A.) Stefnnl ajanııının bildir 
<fiğine gore Musollnl aorı günlerde cf'nu Odun kömürü gazı ile lalırik 
bt ltaıyada''i tayyare meydanlarfle edilen motörler, lsveçte bUyUk 
deniz Uslennı ve harp gemilerini tef- ıbir inkiş~fa mazhaı: . olmuştur. 
tış etml§tlr. lsveçte bır kaç ay ıcınde mem: 

1 

leketin mua?.zam ormanlarından 
• Nevyork ·1, (A.A.) - Steranl, gelen odun kömüı ü i!c işleyen 

Çok şlddrtll blr tay un. bUyUk Okya- on dört bin otomobil mUn.:ıknlıi
nuata klin Guam llmanını. evleri \"e ta başlamıştır. Balı'cçı gemileri 
tayyarr meydanını vahim surette ha· ı içi_n .ae aynı sistem kabul edil- \ 
sara uğratmıştır. mıştır. 

Görünmiyen harp genel kurmayın inat ve ukr.Jalık -

lan karşısmda bUtiin \'arlığrmla 

takvl~ e etmPye derhal karar ver
miştim, 

.-. ,_. - ,,_, 

Sinci kol F...sasen biz Danzig koridonı me· 
seleııinin endi!iPli bir safhaya gir
diglni göriir görmez. daha ziyade 

•t azan : VLADMlR SUAT kendiliğimizden. raknt çoktan bir-20 sah•k Polonya ~ntellicens Sen lı Şeflerinden likte çalışnta)n ba!jlamıg bulunu -
1 yorduk. 

Sözünü l'Öylcdigl zamnn, boş bir lfıt şefi olan albayla ıon derece 
Iilf söylemi} oıdu. Bundan dolayı· l§tirakimiz bulunuyordu. Askeri 
dır ki onun b•.ı sözU, beni tepeden ,.c sivil .istihbaratın Polon)ada bı 

tırnağa kndar urperlmiştı. Zirn, ribirleriyle şiddetli bir rekabet \'C 

Polonjanın mukadd ıatınn müt - adeta husumet halinde olmasına 
hiş bir cürctle bir suikast hnzır • rağmen, b<'nim alh11yla şahıi dost
landığmdan asla şUphc etmemiş · luğum da esasen bundan !1"1·i gfr 
Um. mekteydi. 

Ben kendi hesabıma emrim al • Ben garp cephes'ne memur 1o· 
tındaki si"il teşkilatı biıtlin gay - lan ve mC'sleldndeki zeka \C vu
retlerime rağmen, hükümet oı<.'r · kufuna d"r:n bir hayranlık bcsle
kezinin tek cephl'li tahakkümün - eliğim alba~ in eırf hususi gayret· 
den kurtarnmrunııı, ajanlarımızın leriındfn do! ıvı çıılı ma birliği tc
faaliyetini dalıa ziyade Sov}et sisine uğra. m.,klwdım, 
Rusya için(' tevcih etmek inadın- Köy papası Andrea Poı oviç'in 
dan hiç kimsej i va:>.gcçircmemiş · katli hıidlses nde nlbaym d rhal 

tim. ve yıldırım sürati~ le ağır ve ga -
Bu noktadaki vicdani ve mesle- yet ciddi tedbirler aldığını görün· 

ki isyanlarmıda bir aakerl teıld- ce, onu bUkbıet merkezinin ve 

Alba~ l=;amoreviç - ki bu gayre
ti uğrunda kahramıınca kurban 
gitm;ştir · Polonyanm kllslk gizli 
servis te~kiliı tında baı::ıtnn başa 

yeni inkıl:Lp yapılma~n lüzumu 
hakkındaki kanaatime, tanıdığım 

a9kcrlcr arasında hE'lki yegane iş· 
tlrak ('tıniş bir adamdı. Net<>kim 

ııll y, parasütçli C"Stısların indi -

.rll ~I h~ klan la ki rnporu alır aı· 

11n , )'C'ı1 1 b:r sisll'm ka~ıııında 

kal nış olduğunu görerek hemen 
b r. r ~ı mıı; V" be:ki d papas 
Po '' i in bombalanması hadisesi-

rf bu paraşiltçü ea.sul!lar endi
ses \Ur.tinden alakndar olmmıtu. 

Ş Jııu itiraf ederim iti köy pnpa· 

ııın ın katli hldiJlelinl IJJıön.ee ben 

SC'kh: yüz on ikinci )ıhla ey yir 
lHuht~rem Ahın~ldl btı ,On.Ar 

Tamam oldu bu s0ı.ün ub ma'Jiım 
.\ rapç:ı nMır lkrn okunc1aı nıanzfım 
Y<'lildn m!l'nl t&ğyır ollMdı hl~ 
~hı.ani kande \arsa olmadı pi~ 

Bu < s rin ~ egine nüshası bu. totldk edeb.ı..ı.gun bu yagmMMm 
gtin pı of ör llilmi Ziya'nm huau- bura~ a ba.zı beyitler nakletmeii 
si klıtiiph~ncsindedir. Llıtuflnrile çok fa~dalı &örUyorwD: 

~criat ehlinin t!lfttlerlnl 
l::il :;ahla ıuımat. saatlerini 
Uı uç hıtın&g u hacc ctııac~ \'efn.dır 
Cl•uabetwn arnımak ke7 uladır 
ti«'n k abdeıı!; ki nam&ZA ,....ya 
l\ amazın ki gt>rek Jlak'ka yaraya 
Namaz kılm&klığ:ı duruş l (1) mukbfı 
K· olasın (2) Tanrı rahmetine kabil 

**f.: 
Ki bir ı.üıı iı;iııc suri (1) koyalnr 
fü a,;1.1n berlıiciüıı ı.U;)ll. ko3alar 
m 011 ) ıl "" içine kosan anı 
llnlıi her gi.indc on kez yusan anı 
m taşr.ı;;ı temizdir murdar içi 
h 1 nııml:u <lürilr ba~ ağı sut:ı 
l\u~ u~ a ılıuıılasa bir damla sucl 
ll"nınnlll"m murdar olur kuyu l!;i 
1'ttn'!1lmct su~ ını krlır kerlhet 
Kcrlihl'th'ıı lrUr tana cerahct 
U:ıhl J}('l, dilesen delllltmı 
ı ltg.il •'1nnemel - hamr' ayetini 

**::C 
~erlat kullara Hak'tan ntidır 
!5rriatslz fiiller hr.p hatadır 
Şcrl:ıt tfUn~ ede Hak rehberidir 

(1 > Fj ) "'ı :.ı ( i). 
( 2) Ki olasın ) cı ine. 
(:}) Sueı: Şarap demektir. 

albay kadar ehrmml\'Plli görme -

miştlm. 

Fakat albayın derin göı üııü, 
keskin ıınzaıı, bu karışık hadise
yi derlınl delıniı; \'e hayret \'ere· 
eek bir şekilde süratli kararlar 
almıştı. 

O derecede ki ben kendi hesa
bons. onun bu derece enerjik ve 
kat'i hareketi önünde son derece 
hayrete dil~müştüm. 

Albay Snmerov'ç de hadiseyi 
nncak bl'nim k3dar bilmekteydi. 

Halbukı Dimltroviç köyUndeki 
jandarma çavuşunu görür görmez, 

onun haııı olduğunu anlamış ve 
hemen tevkif emrini vermişti. Hat 
lil, ııoıı ılE>reC'c itimadı otduğu giz
li villasına müo;aadcsiz girip çık· 

masından a:ıla§ılan Va!('ska'yı 

dahi tevkif etm~si, onun hadiseye 
nekad:ır biı)uk ·bir ehemmiyetle 
y pı~mı~ olduğunu göstE>ri)ordu. 

Nt"tekim Vale kaya onu le\'ldf 

cll ğıni söy'ed:gi zaman albayın 

)UZU cC'hennPmi bir hal alınıştı. 

Gözleri nıiltlıi' bir kin ve tehev
vilrle şimşekler çakmaktaydı. Va

leeka da ytldmmla vuruhnup. 

dönmüş, yüzü ~psan keııilmişU. 
Tok bir kelime söyllyemeden 

öyle şaşkın bir halde ayakta dur· 

maktaydı. 

Kadın herhalde albay Samore -
\'İçin karakter ve tabiatini ya
kınrl ... n t:uumakta ve ona en kU · 
çlik bir mukavemetin bile gösteri

lemiyeccğini pek flla bilmektey -

dl. 
l'llhakika albay Samore,iç pek 

mühim bir ihanet 11ebekesl kıtrvr 

sında bulunduğunu anlayınca ı!!On 

derece hiddrt ctmi§ti. Odanm i -
çinde b nim de, konles V&leska

nın da varı gmmı adeta unutmuş 
gibi lıir mUddct bir aşağı bir yu· 

knt ı dolaşt r. Tek bir kelime e>sy· 
lemiyordu. 

Onun korkunç bir tehevvür 
buhranıle ikide birde dişlerini ıı

cırdattığmı isiliyordum. 
Ona bu anmda tek kelime IÖY" 

lenmi) eccğini ben de takdir etti
ğim içın koltuğuma büzUlmtlf, ba
na hitap etmedikçe hfc;btr ınOda· 

halede bulunmamaya k&TV 'ftt"

m!itiın. 
(Dıl••ıt• .,.., 



H A BE R - Akşam Postası [. lKlNCl~RlN - 1940 

. ................. 
EN SON 
DAKiKA 
istanbulla 
Belgrad 

arasındaki 
trenler 

Alman ajansının 
telgrahnı ajansımız 

tavzih ediyor 
Barlin, 5 ( A. A.) - D. :N. B. 

•Jansmın lstanbuldan öğrendi· 
ğine ~bre beynelmilel Oryant 

ingilterede bi;ı 
tren kazası 
21 ölü, 59 yaralı var 

J,oııdto, 4 ( A.A.) - Roytcr: 
tngilterenin §imali garbisinde 

bu sabah bir yolcu trenile gazele 
götüren bir tren arasında kaıa 
olmuştur. Bır miktar ölü ve y..ı.. 
ralı Yardır. 

• $ • 

I~oııdra. 4 (A. A.) - Londra 
Ekspres kazası hakkında alman 
resmi rnkaml.wa göre 21 kiıı i 
blmliş ve 5U kışi yaralanmL5tır. 
Bunların 20 sinin yarası ağırdır. 
\" ç cesedin de ankaz altındn 
knlrlığı zanncdilıyor. 

Demir yollarının yüksek bir 
memuru ~u beyanatta bulun
muştur: 

"- '!'renin yoldan c;:ıkmı~ ol
ması katiyen bir ka7.a eseridir. 
Yoksa bir düşman tahripkarlığı 
netıcesi değildir. Büti.!n kaz.aze. 
delE'r yoldan <'tkan ilk Uç va~on 
da bulundukları anl~ılmakta-
dır.,, 

Soyguncu 
misafir! 

- • • ., • •• , ... r \',, ~ ~~--• • .t • <-• • ...... _ .~ •• :.a..r.- - •"• 'I 

D:O·n o;n·'.i v:e· ::liiil4Hlfilalii . h cib;, ,r / Ve ·had i·:S:e:ı:e r 1 
-4" ,. . • • ~. • • • • • •• ~~.· • • • • ' •• , • ' • • - • -

Tll'klyeye ta~ 
mevzuababı o ,.. iş s·ankası 

kumbara 
ikramiyesi 

Bu senenin ikinci keşi
desi dün yapıldı 

1 

Ankara, 4 ( A.A.) - Türkiye 
ış bankasının kumbaralı \'e 

.. umbaraaız küçük tasarruf ·he. 
snpla.rı arasında tertip eylediği 
1910 ikramiye planımn ikinci
teşrin keşidesi banka tunumi 
ınerkez'.ndc ve noter huzurunda 
yapılmıştır. 

Bu keşidcde kendilerine ikra. 
mivc isabet eden tnlililcrin isim
lcı:in.i, hesap numaralarını \ e 
bulundukları şehirleri bildiri-
yoruz: 

1,000 liralık ikramiyeyi Anka
rada 32"46 hesap numaralı Adil, 
500 liralık ikramiyeyi tstanbt!L 
fa Ecyazrtta 157:J numaralı 
i' \'Zi kaı.anmıştır. 

Jkiyüz ellişer lira kazananlnr: 
';;l'Joğa.'l, 46J ~. (Kon.ya), tlhnn 
310G (lzmir), Meral Ab<ll'ırrnh. 
nıan 51170 (l~tanbul}. 

Yi.iz lira. Jcazana.ıılar: Ahmet 

Başvekil Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesini açtı 

( Bıı.<ı taralı ı ·~ 
vam edecektir: Bunun ~ 
şudur: Türkiye hnrbetrlle

0
i'

ve fakat silahı elinde. ı;.ı • 
(B:ıs tarafı ı ncldc) kl lhtiynçıurı karşılamaya, cumhurl· Ba.lkanlardnki hadiselerııı ~re 

Relelcumhurumuzun bu l'mlrlerlnl 1 yet hUkfimeu, ııımuiye kadar olduğu ~afını bekliyecektir. ~ "l'lnni 
yerine getirmek ve fakDltelerı tam gıbl bundan sonra da çalışacaktır. Türkiyeye Bulgnristan 11~ ' .__--, 
olal'nk kuru.muş yeni bir 'lUrk U:ıl· Ankara, d!ı, tarih ve coğrafya fakUl le taarru:ı: edilmesi rtı.e<JT.U";J ' ~ 
vt?rsıtcıııııi çalışnınya başlatmnk, va· ln la B ' l h bır ~İı tc., ın feyizli istikbali için en halis o maz. ınacna ey .:ırı~ 'n..__ 
zi.temiz \e emelJmlzdir. Ankarayı A· temcnnllcıinıl söyliycrck sözU arıca· taar~z~na m~samaha ~ıtJ"&t' -•uı, 
nadolunun ortasında, mUz.elert, kUtUp daşım M.ıarır Vekilınc bırakıycırum,,, yece~nın Türkler tar.l jtt;j( , ~l 
hıınclerl, llnlvcrsltesl, llml enstllUlcn, , ı hatırlatılmasına füztı • l yo_.ılli' tlut 
operası, tiyatrosu, dı~cr ltUltUr ve Bunu mUtealtlp KUrsUye gell'n :Mn· Nutuk Sof •ada i . kSrF"'" W 'tıJt 
içtimai muesscsclerlyle bütün memlc· nrlf Yeldi! Hasan Ali Yücel, .ınk sık t ! .. .) .. yıtkurtlJll• lı lı mı§ 1r. nonu nun nu o'J '4t:h..._ 
ket mUnevverlerlne wanev1 mihrak o· alkışlnnan bir nutuk ırat ederek cum· . . B l . ta . ·n Ç ~ ..1 ~ "'"'1 

hurl~ct hültônıetlnin fakillteden bek· hvıye~ı. ttıı· ga1rıs ~. ıçısc""~tJel"u ~'ıl~e · 
ıacak bir merl:ez hnllne getirmek yo· cmmıve 1 0 an muna ..,.. · 
ıundavız. Hu oileğlmiz t.ahnkh-uk et· led.ğ! hlzmcllcrl ctrant ve guzel bir . b' h .. dn "'e _t:fl .,, • ycnı ır ava vucu "' ıtJ 50.Y '" 

1 tikten sonrn, yurdun §ark bölgesinde surette tebarüz ctt.lrmlştlr. ld - .. 1 k dir "':" ~ıı._ o ugu soy enmc tte ·. P". '<q 

le yeni bir mm merkezi lrnrmayı B· BunJan soı:ra d:weUller, fakUJtc da Türkiye CumhuriyetillC 11"6 C... • 
bedi şetlınızin bizlere lnUknl eden dekan \wkill, ıakilltc idare talim he· İ}i hissiyat ve iyi niyetle~~ -~ ~ 
yüksek bir ideali olarak, gözUmUzdı-n yelleri ve fal:Uıtc mUdnvlmlerlnln de· lenmektedir. Tam bir kO et ' 
uzak tutnııyncağız. lllctlle tnkUlt,n!n muhtell! dershane yaptıklnrı takdirde Türle~ 

Dil, edebiyat, tcırih, coğrafyn gltıl, mcsnl odala:-ı ve kUtUphanelerinl bl· Bulgarlar, dünyanın bU ·ıetl~ 'O 
hUııınnist ruha lnkleaf veren me\'zula rer birer gczınlşlerdlr. Bu sırada da· da bulunan en büyük d~\i~ l' 
rı çalışmıı pl~nmn aım~ bulunan bu \'etliler fal;U!tcnin, Mnari! vekilliği menfaatleri a.rosında Jıa.-rie! &.. 

mllesscsenln, tstanbııldakl eşile berıı· tarıı!ındnıı Türk tu.rlh kurumuna t.nh· muvazene unsuru olabili e}ıt~ ,~;ru 
bcr, Türk kUltUrUne ve bu yönden Sls olunan ııalonlnrını \'C kuı:umun ra ne kimseyi tehdit cttn ri,; ~~ i 
dUnya ilmine bU~Uk hizmetler yap~· 40.000 cildi tecavnz eden ktittıphane· ne de kimsenin meşru rtl~ Q .-"l'l<I 
cağından şllphe etmiyorum. Bu yolda· sini zlynrct ctm~lt?rdlr. lerini haleldar eylemek ıı dJ D ~t 

dayız. Karadeniz havzasıı\ ti A.,~e11 

ksnres sef erlerı muvakkaten 
•atfı edilnnştır. Buna mukabil 
ı~tanbul ile Bclgrad arasmda 
Balkan trenlerı seferlerine tek· 
rar baclamıştır. Her iki taraf
tan günde bir tren kalkmakta· 
drr. Tren Türkiye ile Bulgaris
, an arasında Yunan toprakla. 
rmdan geçtiği için yalnız Atina· 
nm müsaadesile verilmiş hususi 
bir vizeyi hamil bulunan yolcu· 
!ar trene binebileceklerdir. Yol. 
ı·ularm birlikte küçük bağajlar 
a imasına ınfü:aade edilmemekte
dır. Eşya ve mektup nakliyntr 
durdurulmuştur. 

A1.,1d.olu Ajan.,ırımıı /\'otıı: 
Det'lct rlcr.ıirııolları unıt'm 

mııdiir1iUiil ne:ilinde uaJJtır;ı
mız tahkikat lm. 1uıheri>ı 1mzı 
kısımümııın tashihine lüzum 
aostermcktcdir. 

Bir kaç ~ün evvel, Niş:ıntn- 108!) (Sivas), N'cşet Osman 
11ında Münir bey apartmanının :!7496 <fstanbul), Kemal 31:JS 
1 numarasmda otı.:ran ~füniri:l (Gala ta), Selim 9073 Cistan
cvine misafir sıfativle gelerek bul), Hi'ı.mide 8579 (lzmir), Me. 
t.ab:ınca tehdidilc k'Orkutup 100 ral 1~553 (lzmir), Fik~et 1772~ 
lırruımı çalan soygunculardan ı (tzmır), Şevket Halı! 8979<> 
Hüdai bu sabah yakalanmL'lllr. <Ista~bul), Nevin 2725 (Izmir), 

Diğer hırs1z }.fchrrıet lıeniiz lbrahım Etem 5965 (lzmir). 
bulunaD"amıştır. Hüdai hu sa- ı .Elli ve yirmi beş liralık ikra
bah adliyeye vı?rilmiş birinci mıyeler de muhtelif şehirlerde 
sulh ceza malıkemesı ' tarafm. . bulun.w küçük tasarruf s:ı.hiple. 

• j lunan devletler arasınd:ıl< ıd ~ ~e 
Yunanlılar ılerllyor Bojaılaaaa dilaci nüt, Balkanların gıırb~~cjl' ~ . ı hiş3f!ar üzerine de mues:: ~ 

(Baş tarafı 1 nı·ıde) (Has iar:ıfı 1 ncldc) ! b'l' t "it t...: 

Oh . ··ı ·· h ·ı · d . 1 ır... öfı" ... .... rı g~ u sa r rn e, t temi;,, ta~at yapılan tahdliat sonun· ALMAN AJANSINA v rl· ~, ca 
kaın Zemıal hasabast- 1 cta bu harcKctl daha ş~phcll göruıerek Sofya, 4 (A. A.) _ p. 

Y 11 
yakalanmış ve suı;unu itiraf etmiştir. 1 muhabiri bildiri Or' i 

nın Unan l ar taraf lli· Tahltlkatt Jclııre eden MUddelumumI T': k b y t
0

1-nJ\f!l?l • • ur Dsmının, ı..a • 
dan zaptı, Y unanıstan- ~uıı.vını Cevat ôzpay, dUri yanında nan ihtilafı münascbetiY

16 

da süratle ilerli ·ecekl • 1 eınayet masnsı konılserıeri ve katil gar.istanıı ihtarları, SofYıı. lif 
• . Y e olduğu hald~ vnka yerlne gltml§, bir nıncla tebarüz ettirilrtıeJctCV' 

rını zanneden ltalyanla- ıce,ıt yapmıştır. Duma gazetesinde sabı1' 1 1 - Rvuel1·:i oünricn 1>eri 
ı rm uo1cıı iıeuı de cwn mık. 
ltıftlfı ba.,Zanıı.ştır. Bu sureti" 
dolu "/ mar~mıdiz vaqon.ıı E
dirne ii.zcriıuleıı scı•7:fdi'lc1Jil. 
miştir. 

dan tevkif olunmuı:ıtur. 
1 

rine isı:ıbet etmiştir. 
~ Tasarruf hareketini teşYik 

rın bu ümidine son dar- Remzi burada. .k~dını nasıl boğıızls.· ı ıartlan Smilof, 'fiirk ihtııl'1 ı;ıı- ~, 
b 

.. d" • · dıg-ını anlatmış \e. reddetmekte ve Türk baSJJl~ bil 
eyı ln 1rntışfır • "- Son günlerde ynkalanan dilenci· 1 · t h kk d k" 50J1 J1. 

11 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ için yı 11 ardan beri ikramiye tevzi E · d ·ı b · h J garıs an a ın a ı 1 tl ..J. ı.. sır e z en lYÇO tal- lcrde binlerce lira çıkıyordu. Bunda yalı ile bugünkü hfıdiS~ e \~ .. '°' 
yan asiler/eri "Arnavut· d:ı. l.ılr servet o!c.luğuııu Rannrak öl· Avrunanın yeniden teŞ!tııatd "ı 

2 - Y ımaııi.sta>ıa qidcoekler 
rniistr.sııa olmak iizere volr.u· 
Tar hiç bir taJulidata tabi de· 
<iildir. Ymıani.stana aidenlcr 
1ı".nısi Yımaıı 1iz.csi nlmn7r 
ı rcburivctindedirler. 

3 - Bütün volcıılar baiiai. 
1amıı l:cııdi vanla.rında nakle 
trı."r?11rdurlar. lı1 cktup nalı:Zi-
1L'l1t 1'ic b:r tah{iidc tabi dc
.riilrlir. 

Oirlde asker lbraCi 
p__a~1l yapıldı ? 

Tancanın lşgaıt 
Mlllverle 
ispanyanın 

lf blrlltbıe 
Mukaddeme mı ? 

<Ba.& taraf& 3 Uncüüt") 
Arn.avulluktaki !talyan orduhı. 
rının ba.5hca üslerinden biridir. 

KaJı,rc, 5 ( A.A.) - Jngiliz Burası işgal edildiği takdirde 
kıt'alarmın Giride ihracı hak- İtalyan ordusu çok müşkül bir 
kında verilen malumata göre bu vaziyete düşecektir. Daha ~im
ıhraç hareketinden evvel bir !n. diden otuz bln kişilik bir Yunan 
giliz. askeri heyeti oraya giderek kuvvetinin, Yanyayı tehdit eden 
vaziyeti tetkik etmiştir. thraç ltalvnn ordusunun münakalesini 
hareketi İngiliz tayyarelerinin kesÜği haber verilmektedir. 
himayesinde yapılmış, Italyan Makedonya cephesinde vaziyet 
tayyareleri bu ihraca mani ol- bu merkezde iken merkez ceplıe
mağa çalışm:şlarsa da muvaf- sinde Pir.ile dağlarında vaziyet 
fak ola."'1ınuş1arclır. daha miistekardır. Burada iki 

it 1 taraf da büyük kuvvetler tahşit 
a 8 yan 81ÇIS, etmişlerdir. Bu kuvvetler ara. 

Atlnadan avt1ıldı smda Yunanlıların t~bbüstiyle 
3 • temas tesis edilmiş, bir Italynn 

~tına, ~ ( A. A.) - Italyanın tabunı muhasara olunmuş, Ital
Atınadıkı orta. elçisi Grazzl dün yan1ı:r :;aıamas deresinin şirna. 
akşam trenle Yun.:ı.n hiikftmet lir .. ~ kadar kovalıınm1şlardrr. 
merkezinden hart'kct etmiştir. . Cenup sahil mmtakasma ge-
lnnllte ldd tll lınce Italyanlarm en ziyade bu 

ı:ı reye ' e yola güvendikleri anlaşılıyor. 
hava lıücamları Ancak burada bir Yun:ı.n fırkası 

taarruza geçerek ilerlemeğe mu-
gene başladı vaffak olmuş \'C bazı noktalar. 

lJO 1. 
5 

(AA) Alın 1 1 da Arnavutluk toprağına gir-
12 ra, · · - ana. 1 m'şf ~t h ld tt 1 1 rın lngiltereye karşı yapma <ta .1 ır. ~ ı a e a yan arm sa-

oldukl:ırı ha\·a taamızları. dün 1 hı~_boy~~c~. Y~ptı~laı: ileri ha
nkı::am glin ka\-uştuktan biraz ren.et p~skuz:tulmuş -ve Italyan
son.rn tekrar b~la.mıştır. Bu ta- I lar g~l~ıkler! yerlere kov:uım.u~ 
aıruzlar, geniş mikyasta ve ha- demektır. Yun9:111.ılar ~mdıkı 
kikaten şiddetli olmuştur Londra halde tepelere hakım vaziyette 
şarki \'e cenubi Tfkoçvadıı ba.şlı. bulm.~m.~kla. beraber burada her 
ra tanrr~zların arkasİ ~e~ ~an- :k~e%~li~~r İtalyan taarruzu 
r.ınd.an ~ıraz sonra kesılmıştır. Hulasa Yazh·et y 1 1 BırçoK yerlere bombalar atıl- Jelıindedir. • un.an 

1 arın 
mı~~r~" .Fakat .b.u sa~ hava ne. Italya.nlarm yeni bir ''Kapo. 
7..ar. tı ılc dahılı emnıyet ne?,ar~- retto" (1) bekler ibi g::ru"nü. 
tı tarafından neşrolunan bır 1 • g v 

tebliğde hasarntın mühim ol- J or. ., . 
madığı \'e ölü ve yaralr miktarı. Sekreter 
ııın :ız olduğu bil.1irilmektedir. 

(1) - 1911 ilk tcyrüıinde 
ltalua11ların Aııu.<Jlunta • Alman 

S"ri:ıt-.iı. nmcllcr scr::.cı idir ord•(,'l"ll /JaNıı.-tmda uiiradıliları 
Şeriat donları zerrin kl\badır 1'C f ec1 maqlUbitıetler için o z<ı. 
e~at iz amell "'r hrp h~b:'ldrr '1Y'.a;ır/tınbcri alem olmuş vifoiü• 

Şcrıııt ehl!nin i 1 \efaılır 1 he<:i.mcl... · 
Şı>rl:ıtc;u. lnı:llc>r lıi s:ı.faoır. - ı 

Bıı bcyıtler: Bakı Gölpmarlınm 
f.ijtlin iddinlanna rağmen Hncr 
R kta.§m mUtcdeyyin \'e mlitcşerri 
h r adam olduğunu ve Batınillkle 
hıçbir alakası bulımmndığmı acık
ça göstermektedir. 

BUtUn bu sarahatlcr ıncvcutken, 
Yunus divanında da binlerce dini 
ve şer'I beyitler gözümüzün ön;Jn· 
de dururken, bu ":ı.damlann hatmi 
nlduklıı.nm söylemek, hakikati 
!'aklamtık ümektir. 

(Sonu' yarm) 

Olüm 
Yukııek lktuıat ve tloarct mektebi 

profesörlerinden \'C Süııı.erbıınk mD· 
fettlşlcrını.len S, Nihat Kıverin val<le 
si bay:ın Filor Kıver vefat ~tml~tlr. 
Ccnazesı G 11 940 tı1rşıı.mba gUnU 
Paat l4.30 da Beyoğhm<h Tıı.k&im el· 
''a.rıncla Oskeperan katolik kililcsın· 

deıı kaldırılarak şı,ııdeki katottk m!' 
zıı.rltg'ında aııe maklx'reS:ne defned.ll•· 
eektlr. 

etmek us1ılünii tatbik eden Tür
kiye İş Bankası 1941 yfü ıiçin 
yeni ve zengin bir plan hazırla
mıştır. 

İngiliz 
barp gemileri 

<B:.ış tam.fı ı tn~ldM 
lngiliz kıtaatı ihraç t.'Clildiği bu. 
gün ı·esmcm bihlirilmiştir. 

İhraç edilen kuvvetlerin ehem 
miyeti ve ihraç tarihi hakkında 
da malümat vcrUmcmcktedir. , 

INGILIZLERIN BAŞKA • ' 
FAALiYETi BEKLENiYOR 

Atina, 4 (A. A.) - İngiliz kı. 
talannın başlıca Giride ihraç e
dildiğini bildiren Yunan matbu. 
atı yakında diğer birçok Yu • 
nan adalarına da İngiliz kuvvet 
Jcri ihraç edileceği ümidini iz -
har evlemektedir. 

İngiliz deniz ve hava kU\"\'ft. 

!erinin ba;,ka faaliyetine de in. 
tizar edilmektedir. ...... ..,; 
Bir sabıkah 
arkadaşını 
bıçakladı 

• • • • 1 ı:ltirJUm, fakat nncıılt Uzerlndc çıka 1 rılmasını anlamamı~ bUI~Jl ~ 
laH~ kendılerıne ıhane.z 

1 
çıka ıo l~ro. çıktı.,. ucmı,,~. nu gösteriyor, demekt~?i~· Jtıt 

etmış oldul:larından,, şı• ı~ntn buglln nlllllyeyıı vcrııccckt:r. "Sarya" gazetesi, •rur1' c 
kayet etmektedir 1 ı larına ceYap verirken. §U ıct~ •-~ 

• leri müşahede cylerll~ r~ ""ll~Ia 
DUGtJ.SKU l'IDıl'A .. ~ 'l'EBLtr.t t?dır. Hudutt.nn gelen son haberler Bulaa.ristnn knt'iyycn 'fil >ı., 
'\U " C \ :\ ) .. bab ı ındu.ıı merkez ınıntııkusında, bUyUk b.. '. • b }\lll • ' t 
' na, '' ·' · - .... ıı .sa nco Yunan kuvvetleorı lltt gttndı·nbcrl ken ye hucum nıyetinde u ıddi &ıı. 

red!len Yuıınn resmt tebUğtcllr: Ma· dllerlyle teması.arı ı;ekinen ]tal) rın kı: tadır ve Buigal'istandn, c dl • 
Jtcdony ccphl'slndo kıtaatımız tarl\' tub ile dUn tema~ tesis etmlşlerdlr. yasi münaka~alar C!Jnns11:;1 le\ 
tından en·elce zaptedllen teopoll're ili\• Bu mıntalıııda ıılnıdlden bir l tnlyan ne tarzd:ı. olursa oJsUI1 !ô~ '~. )e 

veten ArnavuUuk nrnzlslnde yeni b!r taburu muhasara edJiını,,ur k ' "d t d ~·ıaı·r ô"t ~ • · çı armaı< a c eın · 0 ,. • 
lepe daha zaptedlldi. Kttaatınuz nıuh 'Yirmi dU~ınaıı taukuıdan 9 u im· LÖ TAN GAZETESiNE'. ,,; 
telif ııcıktıLlıı.rda icraatı mlltcnl<lp bl' ha e<lllm'. g t 11 knlanln.r ltaı;mtştır. L 4 (A A ) _ Jlll\ 
ı;ok esir, mitralyöz., top maluınc.:il tl 1l 1 ıv,ıı r 1 'a\!).ll;lıt.' dereıııııın fi . ' yo~, . • · tt.: 16 
de etmişlerdir. • mnllrıe luıo ır p ~kUrtUldUklcrı zan· ~am,, bıldir:yor: yu11ııO ~~ 

ncclllı.ıel>tedlr. " 'Iürkiycnin ltalynn 1 .. re ' 
1talyl\lı tayyareleri dUn ynlnrz bir <.;enup mmtakasında , her sııııt ıu lıl kar~ısııı<lnki hattı 1 si tı' 1.. la~ 

taarruz yıı.pmı~lardır. Yunan tayyare· taatını kullanan 1talyaıı kuvvetıeı inin hakkmd:ı. Lö Tan gazete )~ '1lt "" 
lerl ltalyau nskerlnln tecemmu nok- 1 §lddbetllyblr hUcumuna H!lradıktan zııon_ makalesinde c:ıu satırlnrı ' 

• 1 ra lr umuı fırkn.st ilerlemeye mu < "' • 
talannı mU.e.:ıddlt ddalar bombardt· vaffak olımı. tıır. ou~nı:ın topçuw~ yor: it 
mnn etml~lerdlr. ı:i ltıı.Iyan lnyyaresi nun ııçtığ'ı şldddlı himaye ateşine rağ ".Muhakk::ı.k görünen ~ ıı 'ttııı 
dUşllrUlmUştUr. Bir Yunan tayyare:J I men Yunanlılar tepclııre haklmdtr: varsa TUrkiyc>nin do~ı-tl :J Jıl lb 
kayıptır. Bu mmtnkayn her &ant bUyUk takvi. ruya t 1 d't ed'lmedil<<ic 

ı ı ye kıtaatı gelmcl,te<llr. . . e 1 ~- • ı birt~efl 
ES ULEtı · Teyit c<lılnılycn haberlere öru elli gırmıycccgıdır. Buna. tti 

Atına, ıs (A . .ı\.) - Dağlarda yolunu g linrlc Mosko\'tı.da ve hn ııu 
k bed . 

1 
Trablue asken esir alıRmış ve bir t • · .1 rı ay en bır t.aıyan kolu mulıasarn tn.ıycın motorıu nakliye kolu Arnavut 1 zat P..omada. sarfedı e 'jtlC'' 

edllmlş ve bazı c.sJrler alınmıştı:-. nu çetdcri tara!mdan dagıtılaral• ımha diplomntik gayretler 'l't o~:J 
kola ltalyanlar t.ıı.ratınd::..n atılan 40 cdllnılştır. ' nin miidahalezin" scbCP jçtJP" 
çuval erzak, 2:; ÇU\"al nrpa Yunanlı· sır.n:.ı:nımUK :\IÜŞKOL:\T:o;ız bir hadise veya vakn.do.~!l~-tı 
lann eline geçmi§tlr. l'A rıuYoı~ edilmesLrıc matuf buluil 

Atine, CS (A.A.) - Belgraclda.rı &'C' dır ... 
len haberlere göre dün Yunanlılar ta· Atiıuı, 4 ( ,\. \.) - Şimdi cephej'• ,_ 1 wmı1ı111•11!:!1fl'~ 
!'alından alınan esirllr 1200 e baliğ Ltl) Uk Ywınn takviye kuvvetleri gel· Daim.'\ rn 1~ l rılm!E ri ı;o v (tJ' , 
olmu~tur. mlştlr. Seferberltk henUz bltmemlş.sı.> tanınmı, ı;iru'm:ıımz bU Jıll 

0 no~m.\ıtDDIANl.\lt de §imdiye luıclar normal ve mUşkülA.t j muhtt'rom nıiidadınıı~rııı 
11 

Atin:ı u (A •• \,) - İtalyan tnyyre sız yapılmakt, t!ır. en sD•' 
!eri Yunan sivil halkını bombalamngo J>l :SKG l'US,\:-.· TEBLtt.t 

1 

Dün Beyoğlunda bir yaralawa devam etme:ttedlrler. ıtesmi bir tclJll· Atina, ·1 (.\ . .:\,) - Bu sabah neşre 
vakası olmuş, bir sabıkalı lıiç Ce göre, Yuu:ın l§aretll'rlnl t~ıyan dilen re.;nü teblığde Aı navutluk ara. 1 
yUzünden bir arkadaşını tehlike· bir ltalyan tayyaresi Piredeki ve ı:I· zislnde yeniden bir sıra tepelerin ~gaİ 
li ınırette varalamıştır. vardaki koyli.1 hallu boınlıardıman et· cdlldlğı bllı..l rı!mektedir. 

ı ti Jli bl Tcbl!ğe göre, !<~pır ccphl'slnc karvı 
Carih sabıkalılardan Reşaltır. m § r. ç r nskerl hedef ha.sara uğ· tanklnnn lılmn>·cs1nde yapılıın bir ı 

Sakızağacında oturan Re;jat dün ramamı~trr, mndill hasar cUzldlr. talynn taarnızu pUskUrtUimilş, v tank 
akşam arkadaşı Ha.yko ile be • ll'U.\'.\.N' om>USl~UN ı tahrlp edılmlşUr. 
raber içmiş, sonra gezmegv e çık. J\I u ,.,, c;;,\ l.A sı ıu~ştı.nt I<'lur!na bölr.-esine ltllrşı yapılım şid. 

cletll tırnrruzlar bomba \'e süngü Ue 
mıştır. Fakat sokakta nlelade ~ll<'l~nıt. 4 ( \.A.) - Röyter: mı. tardcdilr.ılşUr. 
bir mcnelcyi büyüten iki arkı>. - duttan gelen haberlere göre, Yunan DUşmnn ekserisi Yunan kıtaları ta· 
daş şiddetli bir kavgaya giri.: • kuvvetleri, B\kll11ta'yı zo.ptetmlfler_ . R t 1 " dlr ve Görce'ye hlUtlm tepelerden ltal. rafından ahlrrn işgal edilen mevzile 
DUŞ \'e eşa susta ı çakısını çe. ynnlann Ama\'utluktaki bu ıu.,c üsle. re knr,ı olmak Uz~rc şiddetli hava hU. 
kerek Haykoyu yilzünden, ko - rint bomoordımnn ctmelltedlrlcr. cumları yapmıştır. • 
luod d'~ ht l'f ' l Sö 1 dl'l DU~ruan II•)y:ırelerl, Sclfınik'I bom an ve ıger mu e ı yer e. ' Y ıın ı; ne göre, meşhur kaptan ba.rdıman ederek sMl nhnl! arıuıında 
rinden tehlikeli surette varak.. • Vnrda kumandasındaki bir çete gru. mı..+ır. .J pu, SO bln ldş1lll< bir kU\"\'cUc Yan. birçok kimselerin olmcslnc \·e ~ara. 

Y9~ yayı tehdit eden 1talynn ordusunun lanmns:n~ sebep olmu.,tur. 
aralı ifadeye gavrimuktcdir mllnakalesinl kesmiştir. TaYl'nre d!ı!i batnrynlanmız ~ ttnı. 

bir halde Bcv. o5'lu hastanesin:> -v-u ...... ,.111 l 1 yan tavynresl dllşUrmilştl\r. Dl~er bir 
~ - .. .,,.,, • •. ,\ Rl'S \"AZ \'ET İtalyan tayyart.!81 pel: ziyade he.sarıı 

kaldınlmış, Reşa.t yakaL.'tllm13 - ı Atlna, 4 (A • .\.) - Cepheden gelen uğr~m~tır. B'J tayynrenin dUşmU§ ol. 
tır. haberler mUkemmel telll.kkl edllmelı. nıruıı çok muhtemeldir. 

111'___. TAKSİM -~~. 
i SiNEMASINDA 

ıu AKŞAM Sümer Sinemasında 
~7ıperio Argentina'nın 

Son ~evirdiği ı~ı•anyok:ı lliizlli Ye ~:ırlnh " l ı 

K6ylerla şarkısı 1 I 
~ıh-rlııde, tltreten ihtlraı.lı ~brıeler ... Se\il~anın 7.C\k \I' M'fnlmt 
n:ıahallert., bı•an~ ıuıın g-C'~ n,ı<Lanııı ıllrıll~ ~I• 'e gül'('celrslıılz. 

lıırPt,nto ARGF.NTINA'nın l.ın filmde ol.uyaca~'l uuıc;u \c :ınrlnl.-ır 

llll:tthı )')Jı.lr h~lı.anııı ıı!(EmıJ:ı dolnşncııktır. .JF.."'!! 
1Llin-tıen Rctıl•ll lınKE\' l\ıocsr;. R·ı akşam ltln )erlnlıılzl 1 

ewclden aldrruııı.. Tel~ 4:?831) 1!11111 ~ 

Çanakkale 
Geçilmez 

Türkçe sözlü 
ve 

$ARKILI 
~ 

Ciiiriilıııerr.i, bir mnnrraldl "! :~ 

de\ am Nil~ or 

Son ::Unlerlndl'n istllnde ~:Jlnh. ı ı 
•Z•iiiiiia•ııı:ııuf -------- -



, ~l'ede açıldığı vakit: 

'lrnıi! diye bağırdım. 
' l liıcağız atıldı: 
, bını beııı 

Otııı ! - dedim. 

'tııtı · diye bağırdı. 
'~t 
~~tlıi ~! 
~~~ hayran apışıp kaldım. 
~ sarpa sarmxştı. 
~ . 

~Yedeyi durdurunuz, pat· 

~ k danışayım! 
' b; cevap verdi: 
~lnı yok! Adet böyledir, 

'o 
~ llaıııl Met öyle? DUnyanm 
. l'tıiıı 

~alil de nıUzayodenln kesil-
' ~ hnenüşttr 

&.kat b • 
~itta urası Sıı.lomon ada -

~ ~ da nıesele değişir. 
~ t ne oldu, biliyor musu • 

~-.... 'er Şeıdon' 
"-~t • 
~ 0 tada bulunan memur 
~ ~ereceği sirada. bu çap

"e tıı>k.ı (Siren) (1) lcr gibi 
Cıtzip bir sesle ona hltap 

\ı. l.fttren efendim dcdJ Müza i~e it • · 
' llllUn daJresi.nde devam 
'tnu.sunuz? 

\ ~e bir sürU ifjlerim daha 
\ 'a~Ptığını bilıniyen kimse· 
~, hQ a kadar uğraşamam. 
a~e aôyliyerek Burnet'e 

~ lrtilUtruıemelerdeld tıl
Pek A.ICı bilirsiniz. Bu 

• t!lere hangi erkek muka.· 
'te ~tbi1ir? Bu esrarengiz 

~~tıgbn{z dayanabiliriz? 
)?., ~. Burnet derhal yu -

.. '~hli. 

~ • ikJ, u~... diye bağırdı. 
"ar tnı' ) . 

'a~ ede eıu beş lirada kaldı! 
' lltt n 
~ ' '4Ç,. 

1,. atllıtde •.• tsminlı:I. !öyler 
~tten' 

ı t . 
b; bu sefer tebcssUmU-

J~ Çe"irerek: 

lıı,. 'l.aıtıand! dedi. 

Q,.._ ~tlttin tafsllfı.tlyle an • 

'~ ~nzn Marta gemisini 
trıeı-,.~ldığını öğrendiniz ya •.. 

Marta mükemmel bir gemi ... Fa • 
kat elli be!j lirnya almı§ı gösteri
yor ki Malayta adasından onu 
kurtarmak ihtimali pek az. Belki 
de bu ihtimal hiç mevcut değil. 

Böyle bir muhak<'me silsile~in -
den sonra Şeldon kaptanıı sordu: 

- Marta acaba ne suretle ka -
zaya uğramış. Von Btiks, gcınusini 

terketmeğe mi mecbur olmuş? 
- Çok l>aslt, Marta, adaya ya· 

naşrrken limana giren dar boğazı 
tutturamamış. Beş dakika içinde 
Punga. - Punga kayalıkl:ınna otur

muş. 

Derhal adada bUyük ateşlerin 
dumanı yükselmlı;. Biliyorsunuz, 
zenciler herhangi b' r ka?ayt bu 
suretle ilft.n ederler. , •aıayta ada-
81 lahzada haberdar r.c·ım~ ve a· 
radan yarım saat geçmeden beş 
bin zenci sahilde isprh \'Ücut ede· 
rek iki yüz yetmiş harp knyığtyla 
gemiyi sarm19lar. 

- Nasıl olmuş o da Yon Bliks'iı 

tayfaları zencilerle' hr.rhetmer iş • 
ler; onlara karşı gelmemişler? 

- Zenciler ansızın ba.stırm:ş. 

Hiç Uınit etmemişler. Ad:ıdaki yflr 

illerin adetlerini bilmedikleri için 
ne olacağını kestirememı~lcr . .t<; -
sen rüzgar işlerin dumanını onl'l
ra. doğru ıılirdüfü Jçln c:ohil le ya· 
ptlan harp ve taan"Uz hn:ıırlıkhrı

nı da görm~ler. 

Hepsi de sil4hsız sll.ihsız 6"' ndnl 
lara merek gemhi denize cekme
ğe çalışmışlar. 

İşte bu esn&da yamyamlar en • 
sxzm bastil'lnasın mı? Çalakürek 
kaçan kaçana. Zenciler bir anda 
gemiyi tstill etın~lcr. 

Von Bliks ve malyetile ıı!tın a
ramağa gelen s.rkadaşlım Tolaji -
ye iltica ettiler. 

Gemlden hayır ummadığı için 

de derhal mü.zayedeye çıkardı. 
Ne alırsa kAr diye du§Unmüş o

lacak. 

Şeldon l!Ordu: 
- Mis Le.klandm niyeti ne mer· 

kezde acaba! 

(Devamı var) 
------------~-k-. -"Utlız yat.ışmıetır sanı -

u' (J) Salılilerde yaşıyan yan in
~ ltaptanı ııonuna kadar san, yarı ba.hk ~tiri bir ma.hli'ılr 

8onra kendi kendine tur ki gttzel ,-e sihirli ~lerfle ~e
~ -· ' mlcllerl kayalıkJara çarptmrlıırdr. 

\~~============================= 
lr-f.t.~~ ll. ıırı t 
~°" fl\1 hastane, 2 - Etrafı , 
~ :"tı~'· 3 -Bir çe§it üzüm, 
~ ru. 4. - Bir Balkan §eh· 

1t--+--+-~~-
4 ,1>1.ıl'nlr, 5 - Emir ırtgası, 9 1-+-+-+--Nııır..J. 
~ a lıtr Aza, çift, 7 - Sayı, .. ı-+--t-+-f""-'Wl~+-ı--ı-ı 
' - "Ytttnde bırakmak, '3 
~ ~ bir b:uıkacımız, bi· (>ı--+---..:: 

- GülUp oynama, er- 1 
et-'1 ... 
9 
• 1--f-~+--

1' numaralı bulmacıammn h:ıUI: 
1 - Uzak, Badcb, 2 - Yakamoz, 

Şu, 3 - Ararat, Diz, ' - Nar, Ziyan, 
5 - t. Donanma, 6 - Ketat, Gel, 7 -
Sor, Alaka, 8 - Rakı. Yol, M. 9 -
Umacı, Caba, 10 - Mika, Bakan, 1 
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Dl 

Y Milli Roman 
, eı~an: ısKender F. Sertellf 

~ ~ i.nanacak ·b~~; yolu gösteriniz. Beklemeğe 
~l çıını~. Hardı, vaktim yok. 
~· Yoksa zor kurtu· Arkasında ta~dığı kamayı gös· 

~ en. terdi: 

'ı Astan beye gözlerini - Bu e.m~neti Yavuı beye bir 
~ an evvel teslim etmeğe mecburum. 

~\'letıerirun muhafaza A~lan bey birdenbire gözlerini a · 
'<>ıı ~ bir silah depo· çarak, sevinçle Mehmcdi kucakla· 

\ • SJ çaldım. Zabiti· dı.: 
\ ~~ lln. Eğer siz de benim - Gel bakcıynn, koca aslanım .. 
~ 'butrı Ç(>cukJan io;eniz, Seni bir kere alnından ö~yim! 

lı.~~ ~rdun istiklaline Sonra elinden tutarak ~unlan i· 
,·ıı,ı i ..... her kanınızı dök Uıve etti ; 

•llll1z 
ı., li • hemen bana - Adm ne ~nin? ı 

atta Sakaryaya gi· - Mehmet.. 

ts an ul levazı 
har·ci as 

" . -amar ıg. erı ver••\:: 
" . ~ 

erı ı aa ı ı ana~ 

,__ ~altJd:ı yazı!I mevnddm kapalı zarfla eks!ltmcsi Çanal<kalede U· 
murbeyde askeri S3.tı:ı ma kom• yonunda 7·11·940 per~embe gUnU saat 115 
te yapuacakur. '! nl!plen n kanunt vesıkalıırlle teldi! mektuplarmı ıhale san· 
tinden bir aua t ov....ı kvı.uUıyvıı.ı vermeleri. (1312) UOHl7 J 

Cinli mil: tan tutan 

Bulgur 
Meşe kömUn .. 
Pirinç 
Lahana, 
Praaa 
İsp:ınak 

kilo Ura 
120.000 19.800 

l.000.000 !50.000 
70.000 
4b,OOO 
80 ouo 

100.000 

*** 

24.500 
2.700 
4.öOO 

10.000 

temınatı 

lira 
1485 
3750 
1837.50 
202.50 
360 
i50 

Hepsi.nf ta'ımln edilen flynb 108.000 llra olan aşağıda yazılı Uç kalerı. 

muhabere maız.,mcsl I\ 11·940 cuma günU saat 115 te Ankarada M.M.V. sa 
tınalma komısyonund3 kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Taliplerin 66l!O 
liralık Uk tenıinatıarllc teklif mektuplarını ihale saatinden bir ısnat evvel 
komisyona vermeleri. Şnrt.namesi 1540 kuru,a komisyondan almır. 

1000 adet ağır kablo arka tezkeresi komple (za.ğama zinciri ve çevire· 
cek 1<olu da bil ı 3400 ağır kablo makarası. 

1200 kablo manfesi. ~askı terttbatı) (1324) (10169) . ,,, :{. 

•800 ton buğday öğUttUrlllec,..ktır. Kapalı zarfla ekslltme.sl 15·11·940 
gUnU aaat 11 de ManiE; ... ua askeri ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ta..iUuln b~l.!eli 9J.v00 liıa ilk tcmlnatı 7200 liradır. tııteklilcrin kanuni vesi· 
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel koınisyona verme· 
lerl. Şartname.!!. komisyonda görtililr. (1364) (10319) 

.. * * 
Muhammen bedeli (8740) lira olan 440 adet yün battaniye (15.11.940' 

cuma günU 113.3t (11) on birde Haydarpa~ada gar binası dahilindeki komis· 
yon tarafından açık ek.<rlltmc usulile aatm alınacaktır. 

Bu t:e girmek i.;tiyenlerln (2S0) lira (50) kuruı.luk muvakkat teminat 
ve kanunw;. ta>in ettiği vcs:Uklo birlikte ekalltme gO.nll sa.atine kadar ko· 
misyona müracaatıan l!zımdır .• 

Bu i§e ait prtnameler komisyondan paraaız olarak dağıtılmaktadır. 
(10360) 

*** 
12 ton ııadeyaftt almacaktll'. Pazarlıkla eksUtmesl 7·11·940 pe~embc gU· 

nil ııaat 9 da Diyarbakır.fa ııcltert ııatmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 115.600 lira teminatı 2340 liradır. şartnamesi komisyonda 
görUlUr. (13781 !10429> 

• • • 
Bcherinc tahmin edilen fiyat 44 kur ı.ş olan 60.000 adet ka~ğı pazarlık· 

la mUnaka!!:ıya k "nmu,tur. !halesi 11·11 340 pazartesi gUnU cııt 11 dedir. 
Kati teminatı 3300 lira evs:ıf ve şarlnarnesi komisyonda görUIUr. tstekli'crlll 
ka.nunt belgelerle ihale snııtlnde Ankarada M.M.V. ııatmalma komisyonunıı 
gelmelerı. (1~50) Cl027ü) .. ~ 

Seherine tahmin ctlilcn fıyatı 9i ,5 kuru~ ol n 250 000 adet t.mıar taÇssı 
p~lıkla. m Unakasaya l:onmu~tur Fırçal 15.000 ll1e•• a 

0
• '-llıwınak pr 

tıle ayn ayrı tnliplere de ihal cdıl blllr. lh'll 8 11 ·9 ıu cuma ı;ilnü ııaat 11 
de Ankara da M .M.\'. satın'.llma komısyonunda yup lac ktır. Tellplerln teklif 
edecekleri ın.ktar Uzerinuen kanuni kati tcmınatıarile ltc.mlsyona gelmeleri. 
Evsaı' ve şartnamcsı l 21U kuruşa ,omlS)Ondnn nlınrr. c lS;'i.2) (102i7) 

......... 
Beher ç!ttine tahmin edilen fiyat1 37,5 kuruıı olan 100.000 çlft yun eldi· 

ven pazarlıkla mUnakasaye kıınrr ı; tur. Eldivenler 50.000 den aşağı olma• 
mak ııartilc ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. lhalest 9·11·940 cumartesi 
gUnU saat 11 de Ank re. -ı • "J V, l!latnıalma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
llplcrin teld.f cu < ı .o..ı • r ı.. .,rlnden kanuni kat1 teminatlarile komte-

yona g lme!ed. Evsaf \ c şartnam~ ı 188 kuruşa komisyondan al mır. 
(1854) (10279) 

o1F • o1F 

A§Sğlda yazılı mevaddm pazarlıkla ekslltmelerl hlznlarmda yazılı giln 
''e mı.aUerd çan:ıkkalede asKerl satınalma komisyonunda yapılacaktır .. Ta• 
llplerln kanuni vcsıknlarile komisyona gelmeleri. şartnamesi koml.ııyonda 

görUIUr. (18S4) (1045iJ 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 

kılo lira lirn 
Yulaf 300.000 24.000 8600 
Sadeyağı 40.000 44.000 660-0 

Yulaf, 1.000.000 80.000 10500 
620 adet saplı yul:ır Lincir 
sapı ile beraber,beberi 2150 

*.,. * 
232,50 

ihale gün ve saati 

lS/ll/940 11 
13/11/940 10.80 
13/11/940 lO 

14/11/940 10 

A.§ağıda yazılı mevadciın açık ekslltmelerl hizalarında yazılı gUn ve aa.• 
aUerdc Niğdedc nskcrt satmalma ltonıisyonunda yapılacaktır. Taliplerin lha· 
le saatinde lto .11 J "·' .ı. ., ! ıı. ( lSSG) { 104~9) 

Cinsi kılo t utnn teminat. f)ıale gün ve aaaU 

Bulgur 
Pirinç 

!ıra lira 
225.000 33.750 21521 

40.000 14.200 1065 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş vüz kuruıluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilin 
CUm!l§ yüz kuru§luklarm yerine gUmtlf bir liralıklar darp ve pfyaaJ& 

klfl miktarda çıkarılmış oldu~dan gUmUş yüz kuruşluklarm Sl tklılcikt.• 
nun 1941 taribinden sonra tedavWden kaldınlması kararl8§tırılmııbr. 

GUm!lı ytlz k~uklar 1 Şubat 1941 tarfh1nden iUbarcn &rtık t.d&vlll 
etmlyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan Uo Cumhuriyet Merls.ez Bankan 
ıubclcrlnce kabul cdlleb!lecektir. 

Elinde gilmtış yl!z kuruşluk bulunaıılarm bımlan Mat Sa.ndıkl&rflt Cum• 
buriyet Merkez Bankası vubelerlno tobdll etUrmelerf ilAn olunur. 

(70025) (10216) 

A~ağıda yu•lı mevaddm ~zarlıl<la eksiltmelcri hfularında yazılı gün, saat ve mahallerdeki asker! sstmama 
koml.syonlumda yaı•ılacnktır. Şartnameleri komisyonlarında gU:rUlUr. Tallp!Cr'.n alt olduğu ltomlııyona gelmeleri. 

(1868) (104Gl) 
Cinııl Miktarı Tutan temlnntı ihııle gUn snat! eksiltmenin yıı.pUacaf;'1 

Yulaf 
Arpa 

ı 1000 ton 
4000 .. 

1100 .. Me§e kömnru 
Garaj inşası 
Domates sa.ça.sı 

1 adet Z6.SO!l.U 
187~ 

5521.fiO 
180 

1200) Hasta nB.kliye araba111 
Çift atlı araba ko§Um 
takımı 

Arpa naklf 
Beygir aatııı 
Un 
Uıı. 

Çuvallı arpa 
Arpa 

4CCO li.ılo 1200 
S2 adet 8000 

32 ndct 1020 
12151 ton 

2 adet 
225 ton 45.000 
225 ton 45.000 
200 .. 17.000 

1000 .. 80.000 
Arpa ezmesi 6696 ,, 

Yumuoak ve sert buğday ) uzcr ton 

299, 

11.260 

3876 
3375 
1275 
6000 

• .459S 

••• 

8'11/ !ltO 

8/ 11/940 
6/ 11/940 

6/11/0~0 

11/ 11/ 940 

ll5/ll/9t0 
6/ 11/940 
7 / 11/ 040 

12/11/940 
12/ 11/ 9( 0 

12/ ll/ 9'0 
22/11/940 
11/11/940 
7/11; 940 

o 
9 

10 

115 

15.30 

H.80 
11 

1~ 

15.30 

15 
1ı.ao 

17 
15 
15 

yer 
Konya Lv . .A.mlrllği 
Konya Lv. Amlrllğl 
Çatalca 
Merzllon 

Edirne eski MUşlrlyet D. 

Edirne eski mllfiriyel D. 
Süloğlu 

Kırklareli İğnece 
Erzurum Lv. Amirliği 

Erzurum Lv. Amirliği 
Erzurum Lv. Amirliği 
Erzincan 
LWcburgaz 
LUleburgu 

A§aflda YU?ll mevaddtn kapalı Z& rna ekslltmelerf hizalarında yazılı gün, 83.&t ve mabanerdeld a!Rel"t 8atmalml\ 
komi.syonlannda yapılacaktır. Talipler in ait olduğu komisyona ihale saatinden bir saat evvel kanuni veslkalarlle 
tekllt mektuplarını vermeleri. . Şartna mcleri koınisyonlarmda görülUr. (10167) 

Clnııl miktarı Tutan t.emi.Datı ihale gün ve saati ihalenin .vıınılııcağı yer 
• 

Sadeyağ 

Arpa 
Arpa 
Kuru faeulye 
Pirinç 
Patates 
Kuru ııovan 
Pirinç 
Yulaf 
Siyah yağlı kösı:ıe 
Kuru fasulye 
Kırmm mercimek 
Arpa veya yulaf 

• 

•~.000 kilo 
l.~76.000 .. 

121.000 .. 
130.000 .. 

33.000 .. 
63.000 .. 

<t0.000 " 
i7.000 .. 

MOOOO .. 

ts ton 
120.000 kilo 

so ton 
~20.S~3 kllo 

lira 
68.000 
95.940 
7.655 

26.950 
40.625 
16.500 
23.200 

16.SOO 

lira 
4725 
6047 . 

589.87 
2267.19 

1268.44 
679.22 
412.!>0 

2021.25 
6093.75 
1237.50 
1890 

2260 
1564) 
1805) 

/ll/940 
,8/11/!140 
8/11/940 
8/11/940 
8/ 11/940' 

8/ 11/940 
8 / 11/940 
5/11/940 

ll/ll/9·l0 
7/11/9'10 
7/11/940 

15/11/9.:o 
8/ 11/ 940 

Linyit kömtırü !!00 ton 6000 7/11/940 
15/11/940 
lS/11/940 

Makama 
Bulgur 

-Topçu musun? 

- Evet .. 
- Nerelisin? 

i5 it 

170 .. 

- Bursanın Elmalı köyünden. 
- Tamam .. tamam .. Bir hafta 

danberi ben de seni arıyordum 
buralarda. Neden geciktin bu ka 
dar? 

Mehmet ihtiyatı Mlft elden bı 
rakmıyordu: 

- Nerden gelip nereye gilliği· 
mi biliyor musunuz? 

- Bilmesem, seni söyletir mi 
yim hiç? Yavuzdan boyuna ınek 

tup alıyordum. Şimdi senin yanı· 

na bu yo.lan bilen birini verec.e 
ğim. Sakarya boylanna kadar o 
nunla birlikte gideceksin! 

Mehmet biraz inanır gibi oldu .. 
Geniş bir nefes aldı: 

- Siz Yavuz beyi t;mır mısı 

nız? 

- Evet. Arkadaşımdır.. ikimız 

de aynı yolun yolcusuyu~. 
Mehmet, Aslan beyin gözlerinin 

1698 
1913 

içinden ve bakışlarından bir şey
ler okwnağa çahşı}·ordu. 

- Beni aldatmıyor~un. değil 
mi? 

Diye sordu. Mehmet bu soru~u 
o kadar masumane bir tavırla sor· 
mu~tu ki.. Aslan bey dayanamadı: 

- Topun kamasını Yavuz be) 
dört gözle bekliyor, ~fehmct ça 
\•uş! harp başladı .. Vaktinde yetr 
şiı sen, bayrağımızın şerefini kurta 
ra ·aksın! 

Mehmet birdenbire içini çekti: 
- Ne diyor5un, beyfm? Bayra 

ğınuz tehlikeye mi düştü? 

- Evet. Vatanımız. bayrağı· 

mız .. bütiln var!ığımız tehlikede. 
- Bütün bunlar. Mchmetçi~ın 

gö~üreccği bir top I-amasile kuıtu· 
laC3k mı der~in? 

- Evet. Çünkü sen Ya,·uz be· 
}in karargahına bugünlerde scla: 
metle varırsan, oradaki erlere yal· 
nız bir top kama ı değil, aym r.a· 
manda da htanbulda itılat kuvyet 

16 
16 
15 
11 
11.15 
11.30 
11.45 
16.80 
16 
11 
15 
16 
10 

16 
11 

15 

Niğde 

.. 
Tire 
Konya L\•. Amirliği 

.. 
" 

Kayseri 
Gelibolu 
Diyarbakır 

.. .. 

lzınlr Lv. Amirliği 
Anl<ara Lv. Amlrliğ~ 

tzmlr Bornova. 

Uzunköprü 
Ankara Lv. Amirliği 

" 

Jerile tek başına çarpışan Mehmet· 
çiğin göğsünde taşıdığı sarsılmaz 

bir iman götüreceksin! Sen, Sakar 
ya boylarındaki arkada~larının ira 
de ve cesaretlerini arttıracaksın, 

Mehmet çavuş! 
Mehmet artık inanmıştı ki, ko· 

nuştuğu adam, istiklal davasına 

canla .başla !·anşan bir yuıtseverdı . 

Emin adımlarla yürüyerek koyc 
\'ardıkları zaman sabah oluyordu 

Bu, Mehmedin lstanbuldan ay· 
nlışmın ilk sabahıydı. Güneş bu' 
tut a tında gizlenmic: 1ğlann. ya 
maçlarına e3Illcr gölgeler düşmüş 
til. Uzakta bir çoban sü·üsünü pe 
şine takmış, otlağa doğru gidiyor

nı. 

Aslan bey çetesi otuz beş kişi· 
den ibaretti. Aslan bey. uzaktan 
giden çobana sesleniyordu: 

- Bize birka, koyun gönder. 
hemşerit 

Çoban itiraz etmedi. Zaten bu 
mallar da kendisinin değil, sahibi 

5 • 11 • 940 SALI 
8.00 ProgTnm 
8.03 Müzik 
8.115 Ajans 
8.80 l!Uzlk 
9.00 Ev kD.dmr 

12.30 Program 
12.83 Mllrik 
12.ISO .Ajan.I 
1s.oa.1a.20 Hl1z1k 
14.00 Mll%tk 
18.00 Program 
18.03 Mnzik 

18.SO Konuşma 
18.415 MUzlk 
19.00 TemsU 
19.80 Ajanı / 
10.415 Mü&ik , L 
20.lll,Ra.Oyo pae\ 
20.45 MUzlk 
21.80 Konu§m& 
2U5 Mllzilc 
22.ııo A 1ana 
22.45 :Müzik 
23.00 ı.mzac . 

Şehir Tiyatrona 
Tepebo§ı Dram 
kımımd& aJqam 

20.80 da 
BlR ANA 

katil Rıza Tiyatrolll 
Halide PJildn beraber 

Beyoflu Halk si~masındo 
Bu akşam 21 de ( VEL!NtN ÇOCUGU) 
Vodvil 3 perde Tef: 40574 r1§e açıktır 

Tür~ Operet Heyeti 
6 :tklncitış1n çarvamba gl1nil &k. 

pmı Beyazıt Marmara l!lnema.ımıda 
7 1klncitCll"ln per§embe gUnU alqamr 
Kadıköy Opera slnemasmda: 
1 - Kerem Aıılı; il - Efenin Atkı 

Beyoğlu Halk Sinem08l 
BEYOCLU HALK SİNEMA.Si 

DugUn l de film sonu 
1 - Ehli Eallp muharebesi: TUrkçe 
2 - Şlkııgo yanıyor. 

S - Mlld. 

çeteciler tarafından öldilıillm~ 

bir zenginindi. (Devamı var) 

A 
ol 1KJNC1TEŞRtN - 1940 

kııpan.ıı 

l Sterlin ~.2' 

100 Dolar 182.!0 
100 Frc. 
100 Uret 
l 00 ls,1çre Frc 
100 Florin 
100 nnylşmıırk 

100 llelga 
100 Drohml 
100 Lc\."O 

100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsviçre kronu 
100 Ruble 

Esham ve talıvftlt 

28.6876 

0.9975 
1.6225 

11.M 
,..... 
26.1582S 
0.621 
a.111 

81.187, 

il.iM 

Bıvas 'ErZUnım 20 10 
Anadolu demiryolu l •e 2 

peşin I!,-



R A B P.: R - Alı'~m Pos~S'I 5 !KlNC!TEŞRlN -~ 

Yeni Dünyanın toprak 
mahsülleri zenginliği 

Kadın \a 1 ·çin l ---~ 
Böyle bir evi 

Muhtelif devletin yurdu veya müstemlekesi bulunan 
Aıner ika 1ngiltere · için 

bitınez fükenınez bir iptidai madde kaynağıdır 

Vazo içinde çtçek 
yeti tlrmek 

kablldlr 
Kışın can srkıcı günlerinde 

göz karşısında taze, güzel renk
lı ve kokulu çiçek bulundurmak 
pek büyük bir zevktir. 

Çiçekler insrına ne5e ve nik
binlik verir. Sık sık taze çiçek 
almak, vazolara. yerleştirilmek 
pahalıya. mal olduğu için evde 
saksıda,. vazoda çiçek · yetişti
renler pek çoktur .. Bilhassa va· 
zoda· yeUştirilen sümbüller hoşa 
gider. Bun1 arı yetiştirmek te 
kolay bir iştir. 

Vazo içinde çiçek yetiştirmek 
ıçin çiçekçilerde satılan ağzı a. 
çık sümbtil yetiştirmeğe mah
s11s vazodan sa.tın almalı Eun-
1,trı temiz su ile geniş yerine 
'rndar doldurmalı. Suyun taaf. 
~~iı .; tnene5i için dibine bir 

ı ~a kömür koyduktan sonra 
ıa ·, ;ihi açık olan ağı;ma ın

. h:ı p edilen sümbül soğan mı 

yerleştirmeli. So~anm yalnız 
dıbi suda bulunmalıdır. 

Sümbül soğanının güzel çiçek 
Yerrn~si isin köklerinin. yaprak
larr·ıdan kuvvetlenme~i ~arttır .. 
Bunun için soğanı vazoya yer. 
leştirdikten sonra k:ıranlık bir 
yerde iki üç hafta muhafaza e
dilmelidir. En tnünasibi bir do-

.8rer.il;!"911m M n:ıühbn lb.re~ maddt''i olan kııhve ~t'mllf're yükleniyor lap içine koymak ve dolabın ka. 

B 1RLEŞlK Amerikanın Av- MEKSlKA: ı:l.Kıii.ı.Lı·A: pısını mümkün mertebe açma-
. .. rupa harbinde medeniye· 5 milyon 60U J.,iıı ton JkL10,, 12 ıJunyaıırn e..ı çok kahv~ istihsal mağa gayret etmektir. 
tın ~üdafaasrnı üzerine alnuş olan bin ton bakır, ·!Oü ...ı. ıı 1' ... ntaı K..ılr ... -.ıı:n nıeıme.ı1.euuı. . .ı..> .... .ı.ı.> a yaınız Karanlıkta kökler kuvvetlen-
lngiltereye yaptığı yardrmlarr ga· \·e, 282 bin ton kur~un, 172 bin oaşma dünya ıstı.1saıaıııun ylizde dikten ve üç hafta dolduktan 
zeteleroe okumaktayız. Fakat yeni ton çı.mento 2517 ton gümüş,28.733 vo ji kaaar kahYe istihsal ecier. sonra vazoları dolaptan c;rkar. 
dünyanın !ngiltereye miliahir o- kilogram altın istihsal ettiği gibı Bu memlekette bulunan kahve a: malı ve z.iyaya yavaş yava~ a
lan devleti yalnız Birleşik Ameri" matlen kömürü, cı,·a \'e kaıay da ğaçlarmm adedi ıkı ınilyar kadar lıştırmalı. iptida gölgeli bir ye· 
ka devletleri değildir. Hemen bü· da istihsal ede;. I ~n.edilmektedır. !:>enelik kahve re sonra bir masa üzerine, ni. 
tün yeni dünya devletleri lngi:tere· KOST ARI KA: J5tlhsalat mıktan takrıoen b mı.· .. hi u1 l h~yet pencere i<;erisine koyma-
ye muaz r b unmakta ve onu stihsalatr 1 milyon 300 bin ken ı yon tondur. uıger ıstinsaı maüde· 

· medeniyetın bir müdafii olarak tal muz ve mühimce bir miktar !eri 4 mılyon kental ııı n<ııiude pa· lıdır. 
telakki ettikleri için kendisinden kahve, kakao, altın Ye gümüştür.. 1 muk, ıo milyon kental pamuk to Yapraklar pek ı.:abuk büvür. 
maddt ve manevt hiçbir yardımı KVBA: hu.mu, 100 bin ton manganez, 16 Her gün vazonun bir .t.1.aınu 
esirgememektedirler. 23 muhtelif '27 milyon kental şeker, 251 bin oin ton kauçuk. maden kömürn, ziyaya çevirmek sümbüllerin aç-
devletin yurdu olan Amerika, In· kental tütün ve 307 bin kental kah demir, krom. muhtelif meyveler ve rnasn'lıI kolayla:?tmr. 
'l:iltere için bitmez tükenmez bir ve istihsal edilir. ettir. · Yapraklar büyümefo başladı. 
bir iptidai madde kaynağıdır. Şi· SAN DOMlNGO: 1 ğr z&.man var.onun suyunu her 
ma!i Amerika ile c.enubt Amerika" 4 ııUlyon keıı'-ıl, ~ker. ~kerh ŞLLI:. "-- J.'t d -· t k t 
nın toprak istihsa.lAt.J: oldukça deği· mışt, 215 bin kental kahve, 74 .)52 bın ton bakır, 1,5. ~ilyon >.m:ı.ı a egış ırme ve aze su 
~ik bir manzara ar~. Şimalt b!n kental tütün ve 233 bin kental 1 ton muntelıf nılratlar, lb2 hın ken ko:vnınk lazmı{hr. 
\ıiıerika hemen bütün zirat mad- kakao istihsal edilir. tal ywı, et, man~cınez, hubub.lt \e Ellerin yamuşıR.k ve 

delerle tilifü iptidai .ma.ddelerin GUATEMALA: kere~te iotih~al edilrru>ktedir öeyaz olması İçin 
kaynai;ı:lır. Bu sebeble timalt A- 540 bin kental kahv~, . 265 bin BOL!Vl' A: . . _ . Eı:ımerle~c-n ve sertl~~en eJJere 
merikamn kmdi ke:ı:ıdtne yet:.euJs kental şeker, muz, maıs ıstıhcal e· ı ku26 bınb. tont kaJ~nk) · 

5
1!' b~ınkton şu pomat Mbah ıı.kşa.nı sürülür vrı 

istibsal!tta bultınmallll mümkün· dilir r,un. ın on çı o, ~ ın en . 
ur. anı .ıwowuW.i ot&l}i.k bir A" HA T : a ~· . ır mı .a: pe ro \'e man- yıkanrrsa eller yumuşak ve bt>yaz d
.. y · t ___ ..ı:_:_ · l l t 1 .. b' 'kt · t 1 1 bır çeyrek .S'\at durduktan sonra 

merika kaı)ısmda buluruz. Fakat 250 bin kental kahYe, 21')5 binken· ganez ı"tihsal edılır olur. 
Orta Amerika ile cenubi Amerika tal şeker, 16 bin kental kakao, tü· J I<Ç!LUMB! YA.: 25 gram talk pudra.ısı 100 o-ram 
ziraat maddelerile iptidai madde· tün ve rkömür i"tihsal edilir. . , punyanın ~!~~ı ?er;c:cıe l~a~ve bal, 30 gram dövüımÜ .. v .. "'ı .. n-
lerin bir çok nevilerinin kaynağı f!ONDVR1S: .. Jl)tıh!°'l men;:e.c,ıdır. ~,o? mı~}on miş ketento}Jumu, 2 gram gli!\erin 
olmakla beraber kömür fıkdanı ar Senede 3 mılyon kental muz, lu kent 1, bundan . ba)l<a ... mılyon 10 ~ram ~ç badem (toz halinde)· 
zederlec. Bu devletlerin başlıca is· tün ve k!.hve elde edilir. kental m~, 3 mıly.:m ton pet~I Bunlar k:w{}trktan sonra güzel ka-
tihsal ve ihraç maddeleri hakkın· NiKARAGUA: altı~, pla~U:· kauçuk Ye muhtelıf panan bir kap içerisinde muhafaza 
da bir fıkic edi.nmek isti}'en okuyu Başlıca istihsalatı 135 bin ken· ı yemı~er ıstıhs3l eder. edilmelidir. 
culamnız ~da. verdiğimi% mal<ı- tal kahve. 5 bin kental muz, 5 bin EJ!.D_ATOR: · Yüziinüzdeki mıı.kyajı ı;ıkart-
mattan istltade edebilirler: kental kakao ve 145 bin kental şe ı Gumuş, altın, petrol,. kauçuk mak için en kolay usul vazelini yü-

AMERIKA BiRLEŞiK DEV' ker kanım ~keridir. 1 1 muı, kakao ve ımıhtelı[ }{'mışler zUnfü:c sürdükten sonra pamukla 
LETLER/NlN BAŞLICA ~ ı istihsal eden bir memlekcttiı . silmektir . 
ISTIHSAU.TI: P~A_MA: . . .. . 1 PARAGUAY: * Kollarınızdaki kıllım kökün-
Birleşik devletlerde senede 60 Bır mılyon ikı yuı bın kental Yılda 15 bin ton pamuk i;;tihsıı.l d~n b!tirmek kabil dC'ğfö:fü. Yal rz 

milyon metre mik~bı kereste i 5tih· m~z, kakao, kah,·e. ~eker kaı:m~J 1 eder. Bur dan başka tütün ve ~eker geceleri yatarken bir oarça pamıı-
w edilir. Iki mil •on 590 bin ton ıstihsal eder. kaım:sı da yetıştirir. ğu şu losyona batırdrkb.n sonra 
pamuk ve 208 bin ton yün lde e SALVADOR: PERU: kol1 artnı:7 P;irünüz. Yüz gram gül 
dilir. Buğday istihsalatı 253 mil· 600 bin kental kah\·e, 300 bin 4 milyon kental şeker, 87 bin ııuyu,. kırk gram oksijenli su, yir-
YOn kentaldir. 645 milyon kentaJ kental şeker kamı,r, mais Ye:-aire ton pamuk, 3 bin ton kah\·e, 9 bin mi damla ııımonvsk· Bıı lo':'lyon kıl-
ma.is, 5 milyon kental kamı, şeke· İ!!tihııal eder. ton yün, 46 bın ton bakır, ları soldurur ''C yava§ yavaş dö-
ri, 15 milyon kent!.! pancar ~keri, lnıiliı mü:,temlekesi olan Ilon 53 bin ton kurşun. 1.5 miiyoıı ton ker. 
istihııal tdilir. Sığrr eti istihss.l!tr duras) da kereste, muz. J3maik d~ petrol, çinko, gümüş. altın re an· -------------
35 milyon kental, domuz eti istih· ~ker, kahve ve tütün ~arbados, timon istihsal eder. ••* 5&»"l:!'Z.:.::.:=:~e:w<t&f'W''I 
sal~tı 34 milyon kentaldir. lstih· Trinidad ve diğer adalarda kakao, URUGUAY: 
sal edilen maden nevileri de :iun· ~ker, pamuk ve Tobagoda ise 517 bin kental yün, 1 milyon 
}ardır.: 2 milyon ton petrol istihsal edilir. 1 yüı bin kental kete·ı. 2,5 milyon 

Baksit, antimon, gümüş, bakır, PORTORIKO: · kental et istihsal eder. 
altın, çinko, 500 milyon ton maden (Amerika birleşik devletleri) ~- VENEZUELA : 
kömürü, 130 milyon ton petrol ve· ker kamışı, tütün ve kahve , efor 300 bin kental J<ahve 106 b: n 
saire.. tirir. · ~ kental kakao. 250 bin kental şekrr 

KANADA: ARJANTlN: kamı~ı. 28 milyon ton petrol, 36(0 
Kanadanm başlıca istihsal mad· Yılda 87 milyon kental buğday, kilogram altın. pamuk ve kauçı:k 

deleri ise 689 ton gümüş, 266 bin 46 milyon kental mai~. 15 milyon istin:;al eJer. 
ton bakır, 95 bin ton nikel, 146 ton kental ketentohumu, 20 milyon Bunlardan başka İngiliz Güy·ı 
altın, 9 bin kilo platin, 10 milyon kental muhtelif et, 1 milyon 740 nmrl·-i 30') lı;.n ton ve Holanda G 
ton maden kömürü, 864 bin ton bin kental yün htih"'lal ettiği r,ibi yarımda 192 bln ton bak!lit istihs ti 
petrol, 9 milyon 447 bin mctrenıi- maden kömürü. tereyağ. kerc;te. edildiğini kaydetmek icap ed:!r. 
kabı kereste. 100 milyon kental pamuk ve 2 milyon ton da petrol Harp~e;ı ewclki !ltafütiklere gi:)· 
buğday, yulaf, et vesairedir. io.tih:oıal eden bir mernl~kettir. re yeni .dünyanın .-hrupaya i!ıra· 

catı 950 milyon dolara b:ı!iğ c1-
makta \'C ithalatı i~ 5.U milyon 

Dier açıldı - dolan geçme~kteydl. 
Mecdi Enim 

S UMER 
RAKI SINI iÇiNiZ_ 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bü~ün mektep 
kitaplarınızı "VAKiT,, kütüphanesinden ko· 
laylıkla tedarik edebilirsiniz . 

'illl ........... 19'Jii9~ .... -
Şirketi Havriyeden : 

&LIWS -~ .. 
Kirahk kat ve odaiar 

Ankara <....aduesınin en ınuter>eı } ennde revKaıadt mııaretu 
havadar ve aydrnhk bir kat kiralıktır Aynı binada ayrıca kiralı~ 
odalar da vardır. 

Vakrt Gazete~ı Idarelı~nesine müracaat. 

1 - Kabataş iskelesinrl~ ~lediyemızce ya.pılmakta olan 
rıht:m in~aatı sebebi,>le anba \apurla.rı önümüzdeki per. 
~embe !!'a'cııhından itiba.ren 20 gün rnüddüle Kabataş iskela. 
E'iine uğramıyacaklard1r. 

2 - Bu müddet zarfında araba vapurla..rı ~rvi&i Kaba
ta~ yerine münhasıran Sirl·eci ve Üsküdar hattı ü?.erinde 
t;ı ri: ede yazılı saatlerdt' icra kılma<:aktTT. · 

• \ •.• f •. . • ' • . • • .. ·' ~ ... 'T '..; "ı ~ "' I'. 11 
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HABER in 
SiZE 
müsa-

bakası kazandırır 
----~~~~~~~-------~~~----- __.,-"" 

l - l\lükeUef bir ev. Hediyeıer ımiı 
2 - Beş kişiye iki yu~ lira o&kit. ,.erell 
3 - Bir kişiye 20 liralık pardösü a.lm&k bak)al11 

kart. ·ere" 
4 - lld kişiye 15 er lhıı.lık pardösü a lmak ha)dtD1l " 

kart-
:) - Be~ ıJ .. iyc Haber'in senelik abone"f· 
6 - Be~ J,i<:i~ e Hllb4'r'in a.Jtt aylık abon~l· tef' 
1 - h.aı;!!.nanla.rdan geri kalanla.ra mtıhtt-llf hedJY~ -"" ~ 

Müsabakamız nasıl olacak: üt~ 
1-IABER, hediyelerimiıi kazanacak okuyucularını ae<;Jtl~:ni bif 

re 10 Birinciteşrin 1940 - 10 Birlnciteşrin 1941 arasında., ~ . 
sene ic:inde biri.birinden cazip üç müsabaka. tertip edecelttit· 

Bırı.nei mi.ıaa.bıı.ks.nm başlangıç tarihi: 
1 -Mart1941 

lkinci müsabakanın b33langrç tarihi: 

1 - Mayıs 1941 
Üçüncü mü~baka.nın başlangiç tarihi: 

, 1 - Ağustos 1941 . bsl<ııY" 
Bırfö:rinden kolay ve biribirinden cazib bu U.ç rılusıı pall ~ 

iştirak edecek okuyucular hal varakalarını zarflarından ıca 
mühürlenmiş 1arflarla idarebanemize tevdi e<lecekler~· h uedeıı: 

Yultardaki hediyeleri.ıniz bu Uç müsabakamı~ d~gr~ .u: b~ 
!er arasında, umumi bir yerde 6 ncı Noter Galıp Buıgol 
rund:ı çck!lecek bir kur'ıı. ile ttvzi edilecektir- .. ___ 10 teJtle: 

Mü5abaka.lanmrz devam ettiği zaman içinde ve tobin& ıtı8 
li atılacak binaya bu kur'a ıle tıahip olacak okuyucunıuz lki de cltı-' 
liyet fiatmı 15-18 lira gibi aylık tA.ktıitlerle 20-22 ve be _ . 
hA. fazla S€nc.de ödİ'-'"'rf"ktir· .. ınJX1i1 b

11 

Bu o demektir . , 20.::; lira kir:ı getirmeye nıuteha uı 'pO~ 
lunacak olan böyle bir b!naya sahip olacak oıroyuc~ın çrkac~· 
taksitini ödedikten sonra ayda en az 10 Ura da kıı.zarıÇ 1 

tır. <t al~a>1 
HABERin bu te~cbbUııü okuyucuları arasında umdu"'..~ 'piflC9~ 

uyandrrırsa, bu her sene tekrarlanacak ve senede bir d~· 0tcU)~ 
ev yapmanın yolları aranacak: hu suretle hakikt f!AB h-ıııesir-1ıı 
cuları kTııa b;r ,;nmanda, !etanbuıda. hir de HABER nıs 
teşekkül etti~ae ş&hit ol~cıı.klardtr· • dir "~ 

HABER - Okuyucularının J?azetesı kİ;111i• 
kuyucuları için hiç bir fedakarlıktan çe 
yen P,azete yine HABER~ir. diJt1<stl' 

Rirk<ı~ P.Un~ k:>dar ne!irine ba.şlryacağımız ~1§.nla!.1 l:ı:i bitdı' 
gözden F;e~irinız ve neticede bize hl'lngi planı begendiğiJl 
r!niz ! 

tkAMA • $ . .. ı 

PURGOL11~ 
J-Jlı.. 

GAZOZLU MOS 
LiMONATASI 9ır 

. . i verıJlet:· ..,e 
Kat'iyen ilaç hıssın dar ıeziı ~1 

gazoz veya şampanya. :çla.'t"'Jl11l ~el~ 
hoı kokuludur. MUShil d })lt d 1 
olan ptJRGOLtN'i halta a tetılıı:ıetı:'p 
içmekle hem barsakJarı -ı• ~ 

t•~ biriltıı"'~ ve hem de vUcu ..... 
larx detet.ıniı, oıursun\1%· bir tecrU 

plJRGOLtN 15 senelik e 
nin mah~ull.ldür. __ .. ıilr6,, 

·in e~ iB• Emin olmak ıç 111ı 11rıa 
Ptl'BOOLfN markaTllını 
yinlr.. 

·~ftcl 
I L

. K · Reislıo-~ st. ıseler Alım, Satım omısyonu e,ı ı 
. Uııı ııırzurıı!P ıı.s det 

İhaleden 11onra onbeıı gUn iciJıde ınahallınde teıı d 111 &50 CI 1.9 
2345 lira tailmin bedelli 615 adet ıoba ve 71:! Ura tahtniD bete aJIJ1& }<oıJ11, 
ba boru.sunun 6·11·1940 çarşamba gUnU saat llS te liseler sa ınıdır. sotııı 11 
nu binasınrta ayn lkl kalem olarak aç1k eksiltmeıerl yıı.pııac11. J tasııt'Y 
ilk teminatı 176 ve boruların temınatr 154 liradır. sart.ııa.ın~ Ga a 

sindedir. (10154) 


