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;;~ Teneke ile satllan 
benzin, motorin ve 
gazyağı fiatı arttı 

KaragUn 

Dostudur'' Dökme fiatlarında değişiklik yok 

lngiltere ııe A-a.. ,ibi 
Sovyetlcr Birliii Je P. 
ponyaya karıı luzla tat· 
mlya ba,lamıflu; ba Sil• 

retle mihverin japonya 
ile bu iiç devleti tehtliı el· 
mek •İyaaeti ilta. etmİ§ 
bulanuyor. Çünkü, japon-
ya, tehJitlerini ika ede- Ti t V kAI t• ' t bl" miyecelı bir V4Uiyete Jiif· Türk-lngiliz tica- care e a e ının e ığile ilan edilen fi•t· 
müıtiir. l•r bu sabahtan itibaren meriyete girdi 

Y~·-.· AbiJı'n DAVED ret anlaşması ye- Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret Velıile-ı Binaenaleyh tesisat ~ j bul -· .., tln<len leblli edilmiştir: mahallerdeki ~"k cu una 
1 S 

. _, me sa.t.ışlar evvelce ----' - • d ti k t - on dcıa ln&iltereden memle- •Wı:adarlara lebll• dJl-'-

B 
olia • Roma :mih'R-<" Dl 05 U eza. ıı: tımı ı·~- edil • e ...... bulunan es-e ze ~ı en teneke levha fiyat- ld flya.tıar Ü.erinden 
Tokyoya kader uzana- ,&nııavutlakfa Zdıerd • ..-..e lr:Ofllll y_,. Kıt'aJana claa ırirl tel'6§ eıllliyor" lannm yilkseklii<bıe mehil! bu levhalar 1 Buna nazaran ben•lııeereyan :ı•celı:tlr. 

Jı; 1 b •• .. dd d•ı• d 1 ,. • 1'&zya51. ve mo-

~ zama.:~a~:::....::~ı;:; Yunanlılar ASKERT Yunanlılar urua e ı ıyor ,.:nm:::..-::.m::~,..:=;.:ı .. :;; ::::..:ı::~"17!.::ı,,İskerulerun 
:Yı, Amerikayı, SoV}'etler BırJiiını y A ,Z 1 y E T • llfında.n dola:rı !3 blrlııcllefrln lHO Benm dölı:me kilosu 31 kuruş 28 santim 
korkutacağııu ııanmışiardı. F.Ut • ev b e y ' k • j ı larihlndenberi cari bulunan mayi mah- Benzin dökme litresi 22 » 83 
bir p&ikoioji ve üstelik bir .ıe siy• yen 1 m • a z 1• apoaıar ugiltereain rukat fiyatl•n 29 sayılı mım lı:orıınma 111enz1n ~iti bilyük • 
ilet hata& i§.ledilderi meydana çıktı. y uaaa ileri hare- lıanrnameslne istinaden Jenlden lesbll ı leneke 893 • 114 • 

Bu üç devletin üçü de Japonyadan • ı a 1 d 
1 

,.. . k f tap ç 1 ka rd 1 yeni anJ.•wŞ•maJarla kuv- edilmiş ve 10 blrlnclkinan salı sünün- ·Gazyafı dökme kilosu 18 • 34 • 
korkmadıkları &ibi, ()sak Şar~ z 1 e r katı ID İŞ& ediyor } d den itıbaron mert:ret mevı.ııne konul- • • litresi 15 » 03 • 
~a ve İtalyaaı elan, bu cı- K.Mıraman Yuaaıı -·Er- vet en ıgı kanaatinde maştur. • çO!i büyült ~ 
hangirlik sevd.,..na kapılmış As- • rtrtııln de mukA· .. ntd odemlye- • Londr 9 (AA) Türk' .1 Mayi ma.Jırukat maliyet fi:rallaruıda Deke 652 • 97 » 
Ya devletine karşı, tabii birer ınüt~ ' 1 ş 1 ret dtişliiğü malumdur. İlalyan p• d d d . . a, . . - . ıye ı e berltaııgl bi>' tebeddül vukubulmadıtı Gazyağı tek lıüçülı. 
lefik haliııde, birleştiler. Gerçı tO lya n Q rl n f m 0 teblitl de buradaki on b1:r1ıuı1 or- 10 0$ 3 g" 10 a tıcar: ~l~madakn bahsedden Tırnes ı cilıetıc fiyat artması m;;nJıasın.n tene- lene!<e n • 35 • 
~alanıula imzalanmış ve tan. ~.a dunun Erırlrlnln tlmallndelı:I bir l!'aze esı ·uasma alesın e şıınları / 1'•11 olarak satılan mayi mahnıkala raci Motorin dökme ld. 

ile d 
. b tti d k •• b" • k } y~aktadıı:: olup bu maddelerin dökme sa'- flyaL lcı8u 11 • 36 

._, ünyaya ilin. edilmiŞ dırı,..- cephesı'n e İ $00 lıaUa "'eiv&rdatJ daha eloemmi- mu 1m vesi a ar Ingilterenın bu kadar aııimkiır larmda bir d-"lşlklilı: ok -im• -•- MoCorin •lft bü~"· • 

..,.. yoktur amma, üçünün e ~- yeısfz mevkilere peklldlilnl bll· do.stu olan Türkiye ile ticaret hac- lir. 
05 v na se ....... ' '~ 

Jıuun §8.rkıııdaki menfaatleri ve 11- dlnnelı: ınırellle ıehrln Y1111anıııa J • • ı d • mini wi!altacak olan her türlü ted- (De\•amı Sa. 3, Sü. 3 de) 

~;e~~ç~ir!ir~:ty~~::,r ;~f~~ mukavemet meV• :. cıüne •ectliiDI kabul elmekte· e e ge ÇJ f l l f!1:Jt~ilterede hararetle karsı- •' • 

ıutbirsuretteyürüyorlar,bırbır- •• 1 d'ld' -vazly•te•"""'Şimald•:Y" • TerQmuzda, Fransanınhezime- Ekmekbugu••nden 
leriniJı politikasını destekliyorlar. Zil iş g o e 1 1 nan taa.rnım Elbasan lsllkanıetln- ı ta ı, a Yunanistaaa tinden sonra herkes İngiliz İmpa-

Batırlarda olsa gerektir ki .üç de 6Jannbi nehrine dayllllDll!I el- ratorluğunun l!ilnlerinin artık sa-
ltath pakt ilan edilir edilmez, in- • bidlr. Devoli vac11shıde llerllyen taarruz planını çok vılı oldu~nu zannettii!i ibir sırada •t• b 13 30 . 
Cillere, bnna, Japon;yayı ~enın~ Dört İtalyan fırkası Yunanlılar mÜILİm tepeler almlş- Jd h ı Türk hükUmeti, taahhüdatına ria- 1 1 a ren ' para 
etnıe.k için kapanıllj oldugu Bır- !ardır. Moskoııollsln beilSUlda eVVe en azır amlŞ yet hususundaki azmfai ve İn,ııiliz· 
~•nya yolunu açnıa.kla cev~p ver- EJba"'aDa çek il İ yor Tomonlço. dağları Y1111aD!ılıınıı • lere karsı olan dostlj!unu iz.har et-
.ılı; Amerilı:a da, bu yoldan Çıne he- ., eline seçmiştir. mışlerdir. Bu suretle Türkler cka-
lllen harp malzemesi göndermekle, Meı>keme: F'r'114:mm tımiıı.ılen Vesikalarda neler var? ra gün dostu• olduklarını İngilte- Mürakabe Komisyonu dün 
Japonyaya petrol ve ıaire verme- Yunanlılar bayram yapıyor ııeraı lstlkaroetı tehdit edllmelı:- reve ispat etmiş ·bulunmaktadır. 
lllekle mukabelede bulundu; Sov- Re te . tedlr. Ergirlyl alan Yunan lata- Atina, 9 (A.A.) - Atına alansının İngiltere Türkiyeden gıdai mad- un fiatlarını tesbit etti :Yet Rusya da Çine yardımlarına Be}grad. 9 (A.A.) .. - ~ rın lan da yine Berat yoln tistiinde- blldirdii;ine ~ .... gazeteler Plndos da.- delerle iptidai maddeler alacaktır. 
de" . G 

1 
d Japonya hususi muhabirine <'ore, $llil cep. lıi Tepedcleııe )'imıl kilometreye tında imha. edilmiş olan jul\a ism!nde- Buna mukabil Türkiye de bız-den 

~. anı etti. eçen er e, .. • e' --·-" İtalyan müdafaa hatları- kadar yaklaşmışlardır. "ankinde kw:du'"• kukla hukum - h""""'e L ,. .. .. nde ki üçüooü ltalyıı.n dat hrkasmın dooya- muhtelif malzeme, lokomotif, de-
li . ..- - ta .kılit noktası ve ın ın onu 1 Sahilde: Yiınan laarmsla>ı m- ta , b ı f to• nın klll'şlSlllda kendi yaptıgı pu nın .. 1 Rod nıı.a u wıan bazı n •l'llfları ve 111• mırvolu malzemesi, pamuklu yün- Ekmek cuma sabahından itibaren de 

14,5 kuruşa satllmaya başlanacak 
ke-"' ta b' ...., t tavrım ~n mll:kaveınet mevzıı o an e- (Arkası Sa 3 s· 2 d ) il vesiiı.alan neşrdmekledlrler. Bu v..,ı. (Arka S 3 S" 3 d. ) 

' ,_;::_ı - pan ır pu ... ~resik . ı·kıa·- '·ale dun" Yunanlıların elı.JI<' ı.ıeç- . ' u. __ e~· k ı - sı a. • u. e 

li"'""'dıgı zamaa, Amer a, ısı " t- Gö·;;;; • .,;;il'ıise çanı.ı.şmalar- _ a. ar Itaıyanlann çolı:tanberi Yuııaııls-
. · borç para 1 mıs ır· ,,,_ A- c b lanı. isl:ili.ya Jıa.zırlandıklaruıı lsba.t el-
ıçıa harbeden Çine d ik' h?af ta aibr zayıat vermiş- enu •• otlontı'kte "ermek ve bilakis Japonyaya ma· a ı "'"' mektediJ'. Vesikalardan biri 21 teşrinl-

k · T kyoy• t1r evvelde J"•nl ültimatomun Ywıaıı ıui-
ıne vermemek suretile 0 

,:,,...,,, Lın' 'den Rastan'a ,ı.ııden b d ın · daha .,..,.._ • • h lı:li.mel relshıe levdlbıdeıı altı ıiin evvel 
eydan okudu. İngiltere ıse, bir hat ,boyunca iki mümetaztmeakltaey-ı 1 r en 1 Z m U Q. sencraı Mario idlrotı tarafından 1taıe-

e""•I, Uzak Şarka yeni kuvvetler bır sıra meV2ii müdafaa _ me alınan gizil bir ernJrdir. Gneral bu 

lİindermek ve orada yeni bir bq- dil' İtalyanlar bu mevzilerı de re be s i o 1 d u emrinde Yunan hudut karakollaruıa. 
kunıandanlık üıdas etmek sureıile ka~bederlerse, bu nuntakada Ku-ı bu karalrnllarm bulundukları yerlerden 
bunu daha ev-ve! yapmıştı. N iha- kllli ve oradan da Ell:ıasan yolu • • tehlike işareti verınclerlne vakit bırak· 
:Yet, son günlerde Sovyet Rusya Yunanlılara açılmı.s olacaktır. . e· Al " mıyacak şekJlde laa.rruz edilmesini laT· 
dıt., İngiltere ve Amerika gibi, Ja- Diger taraftan Elbasa.~:ı _gıden ır maa vapuru Ku- '!iye etmekle idi. 
P<ınyaya karşı meydan. okumağa d · hakim vüksek ılti b ki 26 teşrlnievvelde nneraı Zanıini la-
ba.· şlad.ı. Bu hareket, evvela Tass Develi va ısıneun yardı.mile Yunan- a BÇ1 arında yanıyor ralından 23 üncü Ferrera fırkasma ya-

,_ mevzı topçun · . 
1l•nsının bazı tekziplerile başlaw. ıılar tarafından zaptedılmı.ştir. • Jılan bir emirde bUb....,,., şimdi rözlo-
So"Yetler Birliti ile Japon:yanın (Arkası Sa. 3, Su. 6 da) rin Epire oevriJdiği ve beklenilen cü· 

~~~~ç~~:Ca~~k.~y:1'::: Holandanın bir De- "u;:~::;s;~ım::::· KİTABI 
~Yeceği baklandaki haberler tek· 1 ki 1 ta ı yan nı"zaltı oemlsı' battı 
tıp edildi Buııa mukabil, Reuter ı .. }d .. 
•iansınm .Moskovadan ve;rdiği ve 1 Genera i o u 

Atlna 9 (A.A.) - Alina &la.116mm bll ' . 
dl.rdiğtn e !'Öre: Italyanın tecavüzüne 
tekaddüm eden hadiseler ha.lı:kında Ya• 

~6Yyetler Birliğinin Çine yardım· 
a devam edeceğini bildiren haber 

lekzip edilmedi. Hatta başka Iıir 
haberle t<'yit edildi. 

-
Japonya ile kuklaSJ arasında ak-

tedi!en muahedenin ticüncü mad- Stef inin 
"1esi ile her iki taraf Komünizme Ro 9 (A.A.) - an 

A$keri tayyarenin niçin 
dü~füğü meçhul 

k h- . ~.;.;,,.. ııôre, icmde İtalyan· 
•l'fı mücadele edeceklerini taa bildm.·--~ ... -Jre Jromisvonunda-

lı.üt ediyorlardı. Japon Hariciye Fransız mu~· ı..~ 
Nazırı Tokyodaki Sovyet Büyük !o İtalyan delegelerınden 'bir....,,. 
tı · · ü bır askeri tayYare henuz 

çısini ziyaret ederek bu üçüne bu1unan
1 

blr seııepten Roma ile To-
lll.addenin hiçbir suretle Sovyrtl.er meçlıu ında Pıeınent viliyetinde 
8.ırli"' aleyhine olmad·""'"' bildır- rın9 aras p· ii "' ..,_ d" "•tür General ıetro 

; Nazır; ·Bu maddenin dahili ha- yere =~ ' nerali A<llo Pel-
ht .-rtlannıa bir neticeııi olduğu- Pıntro ile hava f!!e . · de ö~ 
lıtı ve bunun haricinde Japonyanı• leı:ırını bu kaZa netieesın 
So\lyetler Birliği ile münasebetle- !erdir. (AA) _ Stdani 
tİ)lj ıslah an:uaunun değişmedıti- Roma, 9 · · to rine ~ 1 
lli. luh etti. Sovyetler Birliği Uü- öıe:ı ıre~in G=i ve İtalyan. 
)'\ik Elçi.si de muahharen Japanya ner ütareke komİSYOD'll reis, 
lllll'iciye NazJl'llll ziyaret ederek Fransız m :ı-ı·t-- • liğ. ine tayin ed.,.. • ..,, ır. 
&'ayet kuru ve soğuk bir dille ._.a- GLİ İLE 
llon hükUmeti tarahndan yapılaa MUSOLİNİ, BADO O 
beyanatı kaydettiğini. &öyledikten GÖRÜŞTÜ' 
tıonra •Sovyet Hükumeti de Sov- Roma, 9 (A.A.) - SaltdBanıd· bi:~-
Y.etler Bırliğinin Çine Jı;arşı. olan . M !ini, mareş a og ıo
l\ ld - u rıyor: uso d' ·ı anıimi 

.Yll5etinin değişmemiş " uıun yu kabul etmiş ve ken ısı es 
lııldinneyi lüzumlu telakki ede.-. bir görüşmede bulunm~tur. 
dedi, Bu, açıkça Çine yardıma de· ı.:;.:._::...,._:. _________ ,. 
Vaın edeceğiz demekti. Böylece 
J ' kd""' aponyanın Nankinde ur u.•-
kukla hükfunetini Anıerika, ln
tiltere, Sovyet Rdsya tanımadık
ları gibi hatta, üçüzlü paktın Av
tupadaki iki ayafrı olan Almanya 
\>e İtalya da şi0:diye kadar tanı· 
lllaınışıardır. Jlalbuki Japonyaya 
ltarşı tesanütlerini göstermek için, 
~ar.kin hiikumetini alelacele tanı
tııaları Hlzım gelmez miydi? 

Sovyet Rusyanm Japonyaya kar
§J. meydan okuma siyaseti, ikinci 
hır tezahürle daha kendini göster
di. Uzak Şarktaki ordu kumandan
lık!armda değişiklikler oldu. Bura-

//..inci sayfamızda 

Türkler dünyanın pi 

uıüreffelı milletidir 
' 

Yazan: Bil.mit Nuri Irmak 

AMERiKANIN 
YARDIMI 

Yazıııı: H. Şükrü BABAN 

Men1ıevid€0, 9 (A.A.) - C<ınwbi ııan Bey .. Kllabı bu taamızwı n•un 
Atlantikte İn~izl~rin Entreprise umandanberi )umrland•ihna dr.lr 1>!1> 
krovazörile Carnarvon Castle ta- ııok heyecanlı lfşaalı ihtiva eylemekte.. 
rafından kaÇIIll.ya mecbur edilen ıtir. 
Alman korsan ııemisı arasında bir Bu ..-ille nazaran Tirana. PtmJıı o. 
deniz muharebesi ı:_ereyan ettii!i lan İtalyan alaymm klımandaııı Pre. 
hakkında teshis edilemiven bır afer 8 nisan 1939 da; Koni Clano, 12 
radyo istasyonu tarafından veri- nfoan 939 da: Muııollnl de !l nisan 

(Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) (Arkası Sa. 3, Sü. 5 de) 

Münevver Türk Kadını : 

ECLENCEYI GOCUK YETISTIR-
M ECE T E RC 'I H M 1 E O i Y O R ? 

Biz (Va -Nu) nua bu iddiasını reddediyoruz 
... Yazan: Selami l:u.et SE.DES 

Türk çocıılı:larını çüriik ynmur· madan zühul edip koymuş oldu
taya benzctıp, memleketimizde ğunu ıhsa• eder bir \Iİ<dan azabı 
yuvanın kıymeti kalmadığını söy- nidası ve nedamet ifadesi ile bir 
!iyen bir bayawn bu sözlerini sü- müs.teşrik dili kullanıyor: •Satır
tununda neşrettiği için dostum lar arasında istihfat \le bcdhahlı.k 
(Va-Nu) ya: 1 değil, ancak şu millete karşı ıuu-

- Bata ettin! dedim. babbet ve hayırhahlığuruz hisse-
Dünkü ·Ak~am· da bu tenkidi· dilse gerektir. diyor. 

me ceva,P veren (Va-Nu) memle- _._Kırk yıllı~ d~stumıın Türklü-

k t . . d n kıvmeti kal gunden, mılletını sevdigı" 'ndcn e ımız e vuvanı ~ • 
d 

. T· .. k . · u"rülı.' memlekete bayn dokunsun diye ma ıguu ur çocngunun Ç d . . ' _ . çalışııgııı an hır an bıle şüphe et-
yumurta 01.du~nıı ve meml~ke~ medim ve bol le bir şeyi aklıma bi· 
onla~~~ hıçbı~ bay~ .bekhyemı: le getirmedim; •A~şam• ın •Ak· 
yecegını şerh,,_ ız~b •• ıspa~a kal şamdan Akşama• sııtıınu muharri
kışarak bata nstüne hata ışleme· rinin ·Milli terbiyemiz, ana terbi· 
mek zekasmı gösterdikten sonra, yemizin ıslahı. na dair yazdığı ya
beni mngaL1ta yapmakla itham zılarn, bu vadideki tenkidlerine de: 
edip: tenkidlerindeki hüsnüniye- - Sus!. Böyle bir mesele yoktur! 
tin gün gibi aşikar olduğunu söy· Demedim ki dostum (Va-Nô) 
liivor· soııra birdenbire, K. Cahi· bu hususta kendisini miidaala et· 
d; in'ızalı mektubu dikkatli oku· (Arkası Sa. 2, Sü. s le) 

Japon Hariciye Fiat .müraka?e komisyonu dünl da bir miktar zam yapılması içİn 
sabahkı fevkalade toplantısında 77 simitçi fırı111 sahipleri müracaat 

N •• numaralı kararnamenin dördüncü ı etmislerclir. azJrJnJD mu- maddesine ı.ıöre. muhtelif tipteki/ Böyle ·bir zam zaru • n" .. 1.-
f . tl d t-·'- ·ı tmi . rı Aoru urse un ıa arını a ciul e stır_' 10 ,gün sonra tatbik olunabilec k· 

h• b Francalalık unların cuvalına tir. e im ey ana ti 1150 kuruş, makarna ve simitlik BEYANNAME M'ÜDDETİ 
---• unların çuvalına 1125 kuruş ve bö- DÜN AKŞAM BİTTİ 

reklik ve baklavalık unların çuva- . 
Amerika harbe girerse hna da 1200 kur~ azanni satıs fiatı 1 Elı~rınde buııday ve çavdar bu-

r 

lı:omn._ustur Dei'ıir.menler b.u fiat· u~an arın venı kararname ile ver
tan fazlav~ un satamıyacakla-~·- mıye .mecbur oldukları beyanna• 

Japonyanln mu"daha Komisyonun kontrol teşkilat:";~ m~le.rın .müddeti dün ~am bit
- zabıta bu hususta daimi kotroller rnıstir. Tıcaret müdürlüi!ü verilen 

yapacaklardır. bevannanıel~i tasnif etmektedir, 

lası" mu hakkak deow i 1 Fial mürakabe komisyonunun Buna gore tüccarların ellerindekı 
bu toplantısından sonra Belediye- ~alların mubayaasına girişi.lecek-
de narh komisyonu ictima ederek tır. TACİRLER TOPT , "~I Tokyo, 9 (A.A.> - Japon Hari

ciye Nazırı_ Matsuokanın yabancı 
gazeteler muhabirlerine bugün 
yapmış oldnğu beyanat büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Matsuokanm 
gazetecilerle göriişmesi 90 dakika 
kadar sürmüştür. 
Beyanatında Berlin paktı muci

bince japonyanın mihvere karşı 
dürüstlüğüne işaret eden Matsuo
ka japonyanın A nupa harbi hari
cinde kalacağı ümidini izhar et- j 
miştir. Nazır japonyanın Amerika 
ile bir itilaf zemini bulunacağını 
ümit ettiğini söylemiştir. Matsuo
ka So\lyetler Birliği ile olan miina
sebetlerden uzlaşıet bir tarzda bah 
;;etmiş ve japonyanın Çine karşı 
takip etmekte olduğu siyasetin de
ğişmiyeceğini bildirmiştir. 

Ameriluı., A\lrupa harbine kanş
tığı takdirde Berlin paktının nasıl 
tatbik edileceği yolundaki bir su
ale karşı da Matsuoka şu ce\labı 
vernıiştir: 

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 
---o-·---

Londraya bü
yük bir hava 
akını yapıldı 

--· ---
Almanların bu akını 
mühim haaar ika etti 
Londra, ~ (A.A.) -.Alman bava 

kuvvetleri eski usuJlerine rücu e
derek Londra iizerine toplu bir 
hücum yapmışlardır. Diğer nıınta
kalarda pek az faaliyet olduğu ba
ber verilmiştir. 

Press Association muhabirlerine 
(Devaını Sa. 3, Sü. 3 de) 

m.ürakabe komisyonunun verdil!i _un.ıu.ı 

fiatlar mucibince ekmek narhını 
kabul etmiştir. • 

Yeni narha göre. bu sabahtan 
itibaren ekmek 13 kuruş 30 vara
va, cuma sabahından itibaren de 
14 buçuk kuruşa satılacaktır. 

Evvelce un taahhüdü altına gir
miş olan bazı tüccarlar bui!dav i· 
r;.in verilen son karar dolavısile za
hire borsasında bir toplantı yap. 
mışlar ve taahhütlerini ne şekilde 
yerine ıtetirecekleri hakkında ala
kadarlara müracaata karar ver· SİMİT Fİ.(l.TI 

ı:;t;rer taraftaıı. simit fi atlarına mişlerdiı. 

( GilrI firı lçlricleô) 

Şarkta istediği ve umduğu haki
miyeti, aklına koyduğu istilayı ba
şarmak azminde bulunan Japon· 
yadan gelmesi ve bu şel9.lde Al
~anyanın da ha.rbe eski üçler, ye
nı altılar paktı ıcaplarile karışın 
51 beklenebilir. a-
Almanyanın harbi dünyaya yay

mak~a ve. ş.a~k ,istikametinde, Sov
Y azan: A. ŞEKİB yet ulkesı ıçın;.e de harp talihini 

denemekte menfaat mül"l 1 

Endişelere 
Karşı 
Soııyetlerden 
Yükselen ses 

\'' d B a ~aza an 
d k . k ar ır. unun Sovyet - in- gı'lı'z -Kim ne derse esin, ım ne a-

Amerikan b' l' - · · dar nikbin ve miisterih olursa ol- ır ıgını yaratacağım 
sun bugıin başlıyan harp dünya ~aıı edemez halde değildir. Fa
harbi halini almadan bitmiyecek- İ ~ buna karşılık Alman - Japon
tir. 1 ta Ya~ : Macar • Rumen - Slo\leıı 

1914 e kadar hazırlıkları bitir- cephesı ıle mukabele etmeyi ta-
sarlaın t A d k · d' ·ı mek ve harbe toptan başlamak ış ır ve vrupa a en ısı • 

adetti 1939 harbinin fa'r'ik f kara harbi yapacak orduları yene-
. vas ı -· k . d d' 

harbin içinde yeni harplere hazır- cegı ao~atın e ır. .. 
lanmaktır. Bu vazıyet, A)manyanın dunya 

nizamındaki, Avrupad,ııki, Bal· 
kanlardaki menfaatlerine ram o). 
nuyan ve mümkün olduğu kadar 
harbin dışında kalnııya çalışan 
Sovyetlerin biç şüphe yok ki gö
zünden kaçmıyor ve ayrıca Japon• 
yam? ş~rktaki .•dikine gidiş. ve 
·~enı nızaın•, «Inıparatorluğu ge· 
n~şlet":'e" emellerini yakından ta• 
kip edıyor. So\lyetlerin her ~eyiıı. 

Almanya harp içindedir ve yeni 
harplere bazırlanmaktadır. İtalya 
öyledir, Japonya öyledir İngiltere 
öyledir. ' 

Bunun dışında Sovyet Rusya ve 
Amerika da harbe hazırlanmakta
dır. Ancak, bunların müstesna va
ziyeti gelecek taarruz ve tecavüz
lere karşı koymanın h••ırhğıdır. 

So\-yet Rusyaya taıırrıızua; Uzak (Arkası Sa. 3, Sü. 7 de) 
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bir azamete malikti 
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Yardımı 

Ycuan: 
Ne ben kendisine böyle çirkin, lngilteredcn otobüs getirtmeğe karar verdi Adliyeye verdi 
çirkin olduğıı kadar da manası• • ak b k 

• ve manevı 
P ol. Hüaeyin Şükrü BabtP 

fa tm. t· kında verilen kararın bır· an ~·el · t d · d k k b ı f 1 1 •-- Fıal mür a e omİ6· A merı"kanın, u··ıeJeııb Hali!c l\le'mun, ve t e ış •· ç• • bir şey ısua e erun, ne e tr Son zamanlarda tramvaylardaki den ara a arın saytslllt aza aşu.-
Yer .ne. (Üı:Tlmülfadl) ın amcası tatbiki için, kin alevleri <bir kat da- yıllık dostumu meçhul bir Cahide izdihaunn çola arttığuu gören Be- mak şimdilik mümkün olınad.ığm- yonu dün toplanmtf, Be- demokrasilere tarol 
(Mutasım), hilafet makamına geç- ha parlamıştı. K. Dlll yiHleri uğruna kendini tediye Reisliği bir ı-::ı evel icap e- dan nakil vuıtalarını arttırmak ü- yoğlanda Hacuplo paaa- , olduğa kimse içi •. 
mi>ti. Fakat yenı Halife, (Imamı Halıfe, misafirlerine ııarlalı: bir bu vadide müdalaaya lüzum his- elen tedbirleri almak üzere faali- zere otoltüs alıtıınası Belediyeee jındo tuhafiyeci latavro- srr değildir. Cumhurrebı Ruı> 
Taki) nin vaziyete hakim olarak, istikbal merasimi yaptırdı. Sarayı- setmiş ı:örmek isterim. yete geçmiştir. yu, yüksek fiatla makara şimdiki harbe tekaddüm cdeu 
al1nl1n bırinde hilafet d.:ıvasına kal- run bir köşesinde, muhteşem bir Dostum ( a-Nu) dan ben şunn Avrapanın mu1ıtclif f"ıcmalarına dan nyg~n göriilmii§tür. Bu oto- --'tıg-ından, Beyog-lunda manlarda da irat ettiği ııulL-kla 
kısmasından, büyük bir endişe i- daire hazırlatmıştı. Kendisi de, sa- beklerdim: Satırları arasında bed- sı"par·ı· ol··-·- tcke.rlek, • .. ay ve em.- büslerin ln.gil. tereden _temİ.ll.l··· için .... d . N . F • 

1 
, h 

çınde idi. hahlık ve istihfaftan ziya e, - ı;ali emir mamulatın dünya vazı- de bazı :i]ız firmalarıle miizake- ~· d de vaziyet alım~ ve hatla La 
rayın büyülr. divanhanesinin kapı- d uka • ~ İn Hnrik ve Alber i..imlerin. , aıma azızm ve aşızm a e, ~ 

Abbasi sarayında, hu hususta u- sına kadar gelerek, İmamı Ali Ta- lilık ve ı:arip bir hırs lı.i.ssedilen yeti doU,yı ile gelmemesi yüzii.ıı- I reye ,;rlşihniştir. de iki dükkancıyı yüz e dost ve siyasi münl!ehcucr 
1

• 

zun müzakereler cerevan etti. Ve kiyi orada karşıladı. Cabide K. nın mektub111tu bir daha ll' 1;- l il attıkların ı · d. ı 
· _ Hoş tteldın. amcam oğlu.. e ı \ar a P • • 1 me edilen devletlerden nau;c " 

nlhayet. (lmamı Taki} nin 'bir ba- " dikkatli okumalı ve bana hitaben / dan ve Sultanhamamında · ken kullanılması mLiteaııııl ol" 
hane ile (BaM.ad) a celbedilerek Diye, iltifat göstererek, büyük söyledim •u sözleri o havana söy- s· h perdeye Pı"y k f 
or a 0 uru mesıne arar hn · lemeliydi; kat }'ransa inhidam ctın,k ut< 

ad ··ıd·· -1 · k - ·ıdi bı·r samı·mivette bovnuna sarıldı. .. - • • ıya 

1 

asayı OD. Bedri isminde bir dük- yan bir lisan bile kullanı.ıı~ tır. 
Halık .Müt.asım. yel!eni Ümmül- İmamı Ali Takinin yanında 'bu- _ Mugal.itamn hududu yoktur. k d } k } kiıncıya da cep fenerini ~ 

rdi lunan ve ona bir suikast vukuun- ıu··zum alma 1 tro teş ı" a" tı bulunduğu sıralarda o zaman :.ı fadl'a gizlice bir adam gönde ·. Daha hafif tabiri ile dilin kemiği 15 kurqa &attığından vekil ve eryevnı mcvkui olan ~ 
Bu adam, bu l!enc ve kıskanç kadı- da.n korkanlar, bu parlak istikbal- yoktur. Yaz yazabildiö:in kadar: ""dd · ·ı·· ı I' 

lerl. ve Halife tarafından ı·bzal olu- ~ mtı eıumumı ıge ver • Pol Reynonun Birk')i!< Dev et' nm hisler.ııi tahrik etti: Fakat ben bu asabi buhranın ter- · 
- Sen ki, en namd&r bir Halife- nan iltifatları !!Örünce sevindiler. cüonanı olamam, bunları neşrede- Elel&.tr· k lambaları İçin Alınacak memurlar meii kararlaıtırml§tır. ddcn sioazlıı yarbdını talehtiııe ı::wı:ı~~i 

h I ~' Üzerine titredikleri (İmam) ,n, hic Bunlara aı"t evraklar an a c emnıı:; c 'crıınıc 
nin kerimesi \"e bugün de i aıet menı!.. • b k ld du-n ı"mtı'han cdı"ldi tı"ı· . '""""'' Fran,aııın suhı'Lı "~' k · · · 1 -~ t s gı·ıı· bir tehlikenin te'ıdidi altında bu- yenı ır mas e yapı ı d"' -L--- "'dd · ı ~~ 
mcv .ını ıs!!a L-uen za ın en ev Eğer do•tum bunu yapmtŞ olsaydı, un ouq<U" mu eıumu· dar kat'i olıııu,.tıı ki har:çten . .:el ~e~cnısı·n. zevcinin sana reva .zör- lunmtıdığına kanaat ı:etirdiler. d odl ı·k ·ı· - ·· d ·ı · ti" J • - ı 
, " ( ,,, 1-.ası va-r) orta a yalııız met u anne 1 ve IşıJ..larıu karartılması ve m;ıı;ke- Genişletilecek olan fiat müraka- mı ıge gon erı mıf r. cek bir de>lcj;in t ı;ütıeü Cı:ın 1 dii11ü hak ız ha.karetlerc, bundan pedagoji bahsi kalacak, faydalı bir k 
da.ta fazla laham-,..ül ederek zillet lennıcsi işine şehrimizde de mu- be konıisyımunun ontrol teşkilatı- ---- riyeti ayakla tut~bilıv,. i .; . 

d bahis üstünde konuşan, milli ter- vaffakiyctle devam olunmaktadır. na alıııacak memurların mü.,.baka V I L it y E T şüvl.eli görünüyordu. Fa;.aı lf ı?ostermemelısin ... Sen, tenha 0 a- 1 ~ biyewizi r.amiıni tenkid eden bir - -' A ~ 
!arda, va.Inız b~ına. iztırap ile in- 1 Bu hususta gerek Vil3.yettcki pa- imtilıaw dUn öğlt:Uen sonra .!taat giliz n1uka\.·eıneti, en ne,·ı. 
!erken. zevcın carivelerle vakit ııe- ADLİYE ve POL S muharriri, durup dururken: •.-Şu sif korunma merkez bürcsu ve ge- 14 de İstanbul Lisesinde yapılmış- olunduğu devrelerde, Diin:.~rk ,~ 
çiriyor. Buna. izzeti nefsı olan han- millete karşı muhabbet ve hayu- rck kaymakaınlıklarla zabta her tır. İmtihana 100 k~dar lise mezn- Perakende kömür sabşları atinden sonra tcmmu~ ve a~u' 1 

· k d d b·ı· • O u kandır hahlıg<mız hissedilse gerektir• de- •- -zada b•r gece kontroller yap- nu genr girmiştir. Sualler kapalı sı~ı kontrol edilecek aylarında malüm olaıı şiddet 
J.!• a ın ayana 

1 
;r · ·· n · Ad/ • k "' dirtnıck zorı:ııda btrakacak bir il- "" • ~ 1 Bağdada getir. Ondan sonrasına ıgege Q maktadırlar. Işık sızdırdıkları gö- zarOa Ankaradan gclıniştir. Evrak- Kömür satışlarında perakende olunca ve hatta bu tlayanmu g· 

karısına· Dedi. - tun araya girmenıis olacaktı. rüle.t ev, dükkan, apartıruaıı ve lar da Ankaraya gönderilecek ve satış fiatlarının da dikkatle aözden tikçe çoğnl·mık Almanya ,.. ııal~ 
Ü Ben bu hatun kı_'<ivi artık aradan ff k ı · ı d h J t· t · · d b ı d Afr·ka Bu •Özler. mmÜlfacllın üzerinde [ k ' miies:.eselere evvela ihtar yapıl- ınuve a o an genç er er a ıa ııccırilmesi ve piyasanın daimi mü· uzcrııı e ava ar a ve ı 

büyeik tetirler hus1;le _getirdi. inti- fip Q tnQCQ çıkarmak istiyorum. mukta ve müteakiben ıJe para ce- mürakabc lı:omisyonn kontrol teş· rakabe altında bulundurularak yer batta karada taarruza inkıl:.p cdi 
kam hisleri, tamamile harekete * zası wrilm~ktedir. İkinci defasın- kiliitına tayin edileceklerdir. Ve- siz fiat lcrcffüüne meydan veril- cc bu Anglo SJkson hcm~irC. 
ı:?eldi. Uzun uzadıya düşündükten • •• Dostum (Va-Nıl) diyor ki: da ise bunların hapisle tecziyeleri rileC1lk maaşlar bareme göre tes- memesi dün İktısat Vekiılelinden yardım hisleri keııdil•ö;indeo 
sonra· Cumaya bıı muıabaka • ... Birçok kadın eğlence alemle- irin euaklaıı kazalar idare lıey- bit edilecektir. vilayete tebli~ olunmuştur. ğaldı. Bir. halde ki demokrat' 

- Amca,rıtn maksadını, tamami- d"Jd• 1 rini, ~vlit )'etiştirmcğe ni~b.~tle, e'ilf'rtnd.cn ınliddeiunıumiliğe veri- cumhnri~·ctçi her iki hü~·Jk f.it~ 
le aıth:,•,rum ... Pekal:i. Onun arzu- imtihanı tertip e J l · öıı plnna almı,tır. Bunu goruyo- Ieceklcrdir. ( - · · - · ~ da harici politikada Bii~ük Brit•~ 
sunu yerine getireceğim. ruz, bili~oruz .•. Bahusus büyük şe-

1
. G (i ~ Ü ~ M. ~ ""'r. '71r··~· ...... ·~) yaya yardım h..ı,usumla ınüttcl• İ ta b 1 dl. · ta kul "' Düu hlı öğle gazetesi çaT~mba '--"" ~ "1(////CJ ....._ -..... 

1 
d Dıye, cc\·apvcrdi. • 0 u a ıyesıne or 0 ve hirlerimizde bu vaziyet ciddi bir \... bulunu~ vrlardı. Hatır arda ır 

1. 1 ı · tih ak~anuudan itibaren caddelerd.c.ki 1
1 · • d A r Üm:nüifa~I. son kararını verdik- ıse mezun arı arasın an ım an- ı..nkidi mucip olacak şekildedir. · · - · · - ~ ·· · · harbin ı.a başlangıcın a ve ' 

ı b k t .b. lı k c:ek!ri.k lambalarının he~te bir nis- j ı.. ( ı 

1 
·ı ı · 11•· b k · til d bet!ude yakılmo..sına mii.saa le o- •• •• 

1 
~ d - h 

ten sonra, zevcine karsı son dere- aza ıt a ı ı a nnıa;ına arar ve- ·!kiki birkaç bin adedinin de k -d pa harbine karışmama fara ·~' 
ccde mu ılYllll ve so~ulgan bir va- rı lll ~tlr, ı.usa, a ·a ım . ıanın a on sekiz ınil7on nüfusta Jft_lı ol· r er un yan n en rırun lı:ı~ arı a~·an an J CJJ=" rr k l k bul d 1 ki lunac:ıı{ını yazmı..:sa da bu husus- b ı · - · b. k ııı Eh-et takı~dı. Artık onunla barıştı. mun a o ara" a c 1 ece e- maz. Fakat bu kaıiınlar cıı miinev- ' Medi,in ka u ettıgı ır aı. 
Ara<lan bi.rıız müddet geçtikten re kadro imkanı ııisbetinde maaş .-er züuıreyc ıncnsupt;,ı1ar. Onla- la moliımalına müracaat ettiğimi:ı. teklif elmısti. Bu ha una r,tire k• 
sonra d:ı; .-erilcceklir. Arzu edenler nüfus rw modası orta ve . , ~ 1 tabakaya Vali Jlua•iııi Alı met Kınık lıöyle •• ff h • ı ı t • d • Amerikada~ mal almak iblcr-c b. 

- Hilafet n:ıevkiine ııeçen amca- cüzdanı, askerlik ,·esikası, bir ec- doğru her memlekette ~üfuz eder. b;: t<-lıligat yapılmadığını s-O~·le- mure e mı e ı r delini pesin iidrr \•e nak!i~e. tehi' 
mı .nvaret ve tebrik için Bağdada nebi ile evli ,.e mahkümi~cti ol- Ve her memleketle bu güzideler, mı~lır. kc ve kÜl!elini de iizerine al~ 
ııitmck i:tivorum. Fakat. yaJ,n.ız madığına dair hüsnühal kağıdı, c~l~ucelerinl yapmakla beraber, Diğer taraftan geçenlerde bir fir- 8 (Cash anrl cary =Öde vr çeki k•' 
ııitmcın. Bmi, mutlaka sen ıı.ötür. ! sıhhat raporu, bonservis ve 6X9 ai'rtaluın cemiyetler kurmak, Iıa- ına Vilayete müracaat ederek elek- f- nunu. Bu kanun hakikati haldr ı:r 

Diye, ı.·alva_rmıya b.aşfadı. . eb'adında .. dö_rt fo~oğraf~a~ _iba~et y:r(lerverlik i~lerini başarmak, aıı- t~ik ve l~mb~ların.maskelcnm~si i-ı Avruptının açlık tehlikesine maruz kaldı;ı bir giltere lehinde olatnk kabul ed'.f 
İma:nı Takı, zevcesını ktrmak ıs- evrakı musbıte.~er: ve lıır ıstıda ıle neliğin de sistemli tarzwı keşfedip 1 çın pratık b.'.' şekıl bulı•ndügunu o mişti. Cunkii Amerikadan peı'' 

temedı. Beraberce ıı.ılınıye muva-ı hu ~erşem~e gu":u ak'a.r:•.ma kadar halka tamiın etmekle faydalı olur-ıhildirıııi~ti. Oğrendiğimize göre bu zamanda milletimizin refahını devam ettire- 'döviz t~S\·iyesi suretilc mal alab.' 
fak.~t dtı. . . Adlıye Enc.umenı Re.V.ıgııı~ ınura· ı ıar.. maske şekli tetkik ve tecrübe edi- cek tedbirler alan hükfunetimizin kararını tük- lccck ,.e onu Babrimııhiıi .. re ~l 

Ümıı;ıulfadl, zevcının bu muv~- caat edebılec:eklerdır. Yiusabaka Biz de soruyoruz: !erek muvafık netice alınmıştır. ranla karşılamak lazımdır. kimiye! dolayısile nakl~dehil<"<'~ 
faka tını de~ha.1 am<;ası HaLfe M~- imtihanı önümüzdeki cuma günü •Büyük şehirleril)lizde birçok Bu maske tanı baya takıldıktan son devlet ne Alınanva ve ne de ııal' 
ta.•ıma bıldırdı. H.alıfe, bundan bu- saat onda adliyenin üst katında kadmıu ee-ıence alemlerini evlat ra ~arıya hiç ışık sızmamakta ve - idi; sırf İııgilte~e idi. Ameri~ 
;uk. hır memnunı~:et du~arak, ve- yaptlacaklır. Talipler ayrea seri ycti,lirnıe&c W...betle öa plİlll.a al- •Y"ICll cau.1larU1, pencerelerin ör- vrupada, Afrik:ıda fi- demir de.-rine geçerken te9adüf ltöyltte yalııı:ı. lngihcı·eye bitaraf 
ı?enının ·~r~fme layık bır surette daktilo imtihıuuna da tabi tutula- mış olduğunu bir nıı kabul edelim, tülınesine lüzum kalmamaktadır. A len devam eden muha- e<lilmi<tir. Asyada yaptlan hafri- lığını ihlal etmekoi:riıı birçok harl 
seyahat erlemlmesı ıcın, Medıneye c-Lları._ f k t b k d 1 .. ' malzemes·ı ve (ayuare ,,;ı'nıa•a ır.~ 

· aa wr. a a u Ta ın ar •en munevver reJ.....:.. ... ; ... Asy.._.-1 ... Ame- ''Btla bulunan hububat örnekleri- ~ •' • . " .... adamlar, muhaftzlar. cıns atlar ve • . · .........., ...... • (f k ld A b ı 
1 

~· 
t;ı.blıra\·anlar gönderdi İkı randevu evı kapatıldı zümre• ye.,..; mensupturlar? K"" ""k H be 1 rikada bilkuvvc mev- nın, 1904 deki tetkilı:i, yine huğda-\ va

1 
a ko u.k yrb·ıı~ad :ızlliı' us ter pil' 

•'Hrr memlekette gfrıidelerin eğ- uçu .a r er cudiyeti bir hakikııttir. İkinci yı- yın Aneolifik devrelerde mevcut ra am.a. m. u a 1 .. 1n e c or. ı' * .ı\hlıik tabıtası memurları Tak· be b b d B lı: B ta a 
leııcelerini yapı:ıatla bera r, bir tına basan harbin, önümüzdeki kış olduğunu gü>termiştir. md u rı ~nkı. çb ~-~~u ı.· ı'ı.' nk)ı"'·., (İmaıru Taki) nin dostları. bu simde Saksı sokağında ?2 nuınarab k h u ı uııuuın u ,.. 
La.un cemi,dler urup, ayırper- *Ticaret odası idare meclisinin ve ilkhaharın G ayında bitruiyece- 19Z5 ve 1929 yılları arasında ya- evre 1 • • • ıV· 

sevahati muvafı" görmediler. Pe- Harikliyarun evinde bir araştırma verlik blerini başarınak, anneliğin yeni sene intih~bı önümüzdeki haf- ğini farzeyleırek, girdiğimiz son- 1 pılan istatistiklerde en büyük huğ- teslım ~~1~1~dı~'.n;şı'.r·. Boyle~~· tııt' derının hazin akibetinden bahsede- yapmışlar, birçok kadın ve erkeği de sistemli tarzıııı keşfedh halka ' ta yaoılacaktır. baharın 3 ayını da ilave edince, 1 day ihracat~ısı olan memleketlerin man a ır crınııı aç ; . ·~ 
rek. onu bu tehlikeli ziyarettten münasebetsiz vaziyetlerde yakala- t · ı ki ı: d lı ld ki d k 1 . . . I b ğd . t•b 

1
• h 

1 
rahneler doldurulmus oluyor• 

VazE?eçıremediler. mışlardır. Kadınlardan birinin °" ınuhakk&ktır. Acaba bizde giizide- 1500 tonluk son ııarti tiftik ve ya- kcrin, yüzlerce milyon balkın gı- miktarda olduğu tesbit edilmişti: .sa.sen Cuı." .urre~sı une t 1ı 
amım e ıne e ay a o tı arı 1 * Eski nnlaşrT'a an arta a an gt>lecclt 9 ay ıçıode mılyonlarca as- u ay ıs ı sa at sa a arının ŞU E h .. R 

1 
b~· 

~'akat İmamı Taki, onlara (tak- beş ,':ışın_ı henüz bitirdiği anl'4ıl- ler:o bu i<leri yapmadıkları mu- paj!ı da Romanyava l(Önderibniş- d b B. 
1 

ik Am . tun harp ıstıhsalalmın yarı>ıP 
dtr) ve (tevekkül) den bahsetti mış, ev mühiirlenmiş ve 9arilı:liya hakkak mı?. 

1 

tir. ası, aşta .. ~e- ır eş . erı- İngiltere) e satılmasına kOlrar ver 
- (Ali Resu· 1 u·· n cumlesı· . bile bı·- dl. ·1 • t• len en mubım 

1 

YAZAN : 1 kada 23 mı iyon . 
1
. Bi"ttab· Jh • !İl~ 

a ıyeye ven mış ır. . Biz m~ınleketimizde, eğlence * Dun·· şehrimizden 309 bin lira- b. . h ı· d 200 000 K mi§ ı. ı onson un ma le 0· 1u·· me a\ıldtlar Ve hepsı· de d;;~ Bundan ba•ka Tak-ımd- Ayda tr ış a ın C ' ' ana- kanunu ahkam" ı daı"rcsı·nde-
. ·-- • . ' ~. jlemlerini e ·liıt yctiştirmcğe nis- · lık ibracat olmus. Ameri!<ava ma- H~;t Nuri Irmak -manlarınm ihtiraslarına kurban apartımanında terzı Despına ve' betle o·n plana alını< olan zümrenin ı . h ' - M . t . f d k buluna~ak t ı r. -·~ da~ .9,300,000, İngilterenin Amerikarlaki sefit' 

old. l B ·ht' t '-' k ~ı "ka d · · d d ' vı a,.,a,, acarıs ana ıç ın 1 • M J arıp olan _ Arıantınde '1 ·~ u ar_. u ı ıras ınevcu on.ın • " arı nın aıresı c, ran Pnıcu· en d··"il -'arı• münevver bir . F. ,~ di aı• d . 1. .· u ı - . J..ondrada hükunıetile temas e(lı 
b k dd lan ,'-"-·t· b 1 k ld • · · 1 • • • ., • • Isvec ve ınwn Y a erı, S\IC- ı ı g · milyon 700 000 ı· ca, ana mu a er o ıu...,., ı u u yapı ıgı ır:n kapah mıstır .. Bu zümre olduğu iddiasındayı> Bi- k .. hal l'ft'k ara ayrı mu- . . • ten sonra Yeni Diin)aya avdete 

l!iin ııörrnekle yarın ııörme.k ara- i~i kadın da mahkemeye v~rilmi.~- zim güzidelcrimizin de analrk \•e ~l';;:n~~;vua • d~ua~eviz' ;;nd~rtı- haripler, bitaraflar az farklarla g~- ve Anıstralyada ıse. 2 ?"J?'o~ miş bulunuyor. Vıiki olan bcyaP'. 
'ınad. hıç bır fark görmemekte- tır. bayırperverlik iıjleriııi ba'l"l"mak ı mistir. da meselesini halletmelı: mecbnrı- 200,000 hektar arazı ekilmışb. tında LPrd Lot:ran Aınerika(ılat' 
vım. * yelindedirler. kt .. adi. buhr~run 1914 dan mühimmat: tayyare · ve yrtl 

Ded. •·e halka td.nıi~. ctmcğ'c çalı~tıkla- * Perşembe l'_ünil. saat 17,30 da Şu hakikati de tesbit e)·lem~k I; lım.unu Harbınden s~n krediler istemektedir. Bu on istel 
O u:~ihte, İmamı Taki henüz * Divanyolunda 7t nuı:ıarada rını 1·akıncn bılıyoıuz. Beyoğlu Halkcvinde Denizli meb- l_.izınıdır k1 ihtiyacı olan gıda mail- 1J raki yıllarda ve . h•I- para ve kredi meselesi, Jhons~I 

yirmi bcs yaşlarında idi. Fakat, kuap Nesinıin çıral:ı Ahmet, et r:•ı htı>ustnki fıkirlcrimizi izah usu Necio Ali Kücüka tarafından delerinin mühim bir kısmını bilhas hassa 1929 ıı t~kip e- kanunnnun vautıim hükiinıletıl 
knoerkeıı bıçag"ı eıı·n~en bacag' ına ctmcd~n evvel, (Vı1-Nu) nun id- verı'lecnk olan konferans telıır· n- ' d 1 d - L-··ı 1 ·-· ~· .. 

malik oldu~ kemaliıt dolayısıle, ~ u di ı ı c ~ sa başta gelen buğdayı diğer kıt - en sen. e er e ıırzı .. ma...,.. a ..... y.- ce. r-vesi haricindedir. Cuna rB• du··su··rmu··· ve tehlı"keıı· •urette ya ' 8 arını trıvzi 1 etme~ini de fay- Junmu-tur. ti ind fa J d 1 h h •- ' ııon derecede vekar ve mane\'l bir · ' • - d 1 b 1 b • alardan getıren, satın alan Avru- me er e · z a uşme er ase ı- men •İngillereye yardım edere• ralaıı.rak tedav·, altına • l·-mı<lır a ı u U) oruz. Aca a •en münev-ı * K "a"cıların zah;•e · ı d ki ı ı k ) ·dd t" · tt sı kayd 1 d. azamete malikti. Buna binaen, ~ ~ .. · .. d k d" h . .. rema ve • " ~ pa milletleri, dentı er e a:ı n a _e. §'. c m_ ı nr .•rn. 13 ey e •- Amerikayı kurtarma. namı altıP 

* Enlnl . .,et altın be \·er zutnrc en as ı ang1 zunı- bo . -•·--"sı ·'- -klrındak·ı b d tib l h l 
debdebeli bir atar la muhteşem bir .. ..' cı şu mem~r- d. ? c·· "d l · · 1 r>a.>ına """"'.- .. ""' h:sebile zorluk içindedirler. De- ı gımız ug •. Y ıs sa .58. a arının da teşekkül eden komitenin reil 

Ü ları dunku kontrollerde Bel .. dıye re ır. uzı c erıınız ya ruz ve ki f bo fıat murak be k lı ta I t B 
alaydan .ıiOnra. ze\cesi mmüliadl •alnız kendi zevk ve •"lenceleri 'te L rsa ve a ~ vam eden bir sene harbin, Anu- aza ııasıııı ın ç ~y.~ınıış ı. u a-1 namabdnt bir yardım fikrini ıı•~ 
ile (B:ığdad şehrine girerken her- nizamlarına aykırı hareketi görü- , . d "d· 1 ~ g l mıs; oııu tarafından muvafık /!.O- panın muhtelif memleketleriııdeki ulmıya, abluka yuzunden Avrupa- daCaa etmekte ve a· vandan Kul# 
k kd. ı len l1 soför hakkında ulut tut peşın e mı ır er. · ım · l.. 1 . . . . b "d . akr t · ı _ • esın ta . ır ve ha,;,;etini celbet- - Oo•tulTI (Vü-Nü) nıın da artık ru us.~· . . . gıda maddeten ıstihsalatını kem- ~a ".g. ·~ n . ıya ı ya".ı anuyaca Jhonson kanununun tadilıni talel 
IDJ.>.· Halifeden ziyaae hürmet ve muslardır. Cabide K. ı bir tarafa brr nıe- * Dnn memleketınuze demır uıiyet ve keyfiyet itibarile diğer ~ını ilave edince, harbm gelec~k eylemektedir. 
tekrim celbe•·leınisti. * Beykozda Hüsniye adında beş t ti [.. hakk da ~k esya. kırtasıve levazımatı, teneke ııeııelere nis.bctle azall.ıwş olduğu 6 "ey·a 9 ayda devamı, maharıp Diğer taraftan infiratçılar b• 

Onun bu hal ve vaziyet;, Abbasi yaslarında bir çocuk mangala dii- 0 u anne " m muna •:ıa- ovuncak, fotoğraf camı, makine ve . Avrupa memleketlerile birlikte • d Jh ld i'! 
tahtının etrafında toplananların şerek yanmış ve kaldırıldığı Etial dan kaçuımıyaeağını umarım. ks L kt ik malzemesi civa anlaşılıyor. Devam eden harp bil- b .. t.. Avrupada ek k buhc ıu, larmda ayan an onson o u _,; 

Sel - · J SEDES a amı, e .e. r • bassa Anupada gıda maddelerin- ~- ıın . _ . nı_e . ~ halde lııı kadar ileri ~dilmenı<' sıözlerinden kacmamıstı. Ve. hak- hastanesinde ölmüştür. amı ~t tozu gelmıştir. .,_ h ,;_. ..h. ·ı.. ta ah- dıger hır tabırle kıtlıgı ılahı d~ıı- ·n t" mu"temayild" l•r Dı"g"er t" 
...,n auun nıu ım n11 ~as m • h .. k d bilir" cı e ıne ır •. 
rwn.İ)'etiııi, açlığı değilse de, kıt- ra~~~ ~ ~e e '..;;·k h. li- raftan iya.ııdan (Nye) İngiltereni• 
lığı muhakkak suretle dcğuracak- t"k ·~taskı. sa da a mC uvh a. ır .POu·· hala elinde birçok döviz otdııi" 

~ turdu. Kan çıkaracak kadar dudaklan-fÇ 
//c.Jomua Etlehi Rom•nt: 31 1 , l demiyordu. Bahçedeki ]<anapeye <>-1 mek mümkün mü)•dü? 

ç IR\ ~ .5\ fF\\ V o o ~ 1 Yalı, bu gece ona, her gecekin- ı tı• ısırı) nr, hiddetle yumruğunu diQ, lQJ (g,l U U \QJ O~ O ı· den daha sessiz, daha tenha görün- zine ,·uruyo~dn: •G~.tın.i) e"."klinı! .• 
dii. Odasında oturacak olsa, arka Gilmiyecektım!..> Buyuk hu kaba

Y azan: f,! AH MUT YESARİ ı· tepelerin kasvetli ka>·.ı.:>Li:ı, ~a~aş j hali J..eşfolu.ıımuş ~ibi utanıyordu. 
yavaş u~·kuya dalan koyun gıltık- Diırnevle Sevketın rnaksatlanm 

Üstündeki ince :ı::osun tabaka-
1
. c~k misin? <e derinleşen sessizliği onu biishü- anlıyordu; o~lar açıkça ulay elmiş-

sını alacak olsan, sular ber- - Sö~lemiştim ya .. şüpheli. t· · b • ki 
.; un ogaca ı. ]erdi. Bu, Dürncvin kadn1ca bir in-.ak go··ru··ııt"ı·r balbnk"ı asırlarca - Bclkı" ben de gılmeın, 

' Deniz, çırpmtısız, hateketsiz, tikaillı da olabilirdi. Laı.ctn Bur-yavaş ya\'aş toplanan, sızan ça- Cer.ılı Kazını bt.şını saJJadı: k . ... 'b k d 
nıurlar, kirler havnıun dibine - Giılcccksin Kudret.. Gidecek- ·oyu, •iı·ah hır yag gı i a ıyor u. ban Şevketin de ayni noktada IS-

. Sularııı >ahile akseden fısıltılan, rar edişi? .. İki kardeşin dn!aşmala-
çökmü~tiir. Ş:mdi snlar karıştı, ça- snı.. gecen· ı.· b ı · · · d "b ı· k d • 

h - Ne demek istivorsun? ın sa ·ın oş ugu ıçın e yor- rı ı !ima ı yo muy u. 
murlar. sal a çıktı, birı>z daha geç- _ lliç! • gun bir nefes gibi dola~·~ ordu. Şe\ ketin, Sadiyeye karşı ai~ığı 
sin bii:.biitün bulanacak. Bu, asır- •Sabahleyin alelacele doktoru tavırlar, o mübnli hürmet, nezaket 
1 ·· t k. J · k l ı · Cemil Kazım, »alnız kalınca nıe- 1 arın mu era ım evsı o ay emız- • çağırttı ar, lütfen Yakacığa gidip şüphe«iz hep gösterişti. Bu hürme-
lenmez ... Eger bu ~amurda boğul- raretle giildü: dedil · it d · · b. h 

_ Gideceksin Kudret .. Gidecek- göriinür., er. Nastl oyle değil tııı a ın a, yarın ıçın ır pusu a-
nıazsak, ~: üzüınüze üzerimize nıa.- . nıi doktor?• Dürnev, bunu SÖ\ le- zırfaııdığı nıuhakknktı. l..cnıil Ki--
hakkak sıçrıyacak olan üç, beş le- sın" * ıııeklc ııc demek istemi\tı'I Burhan zım, Burhan Şevketin vaziyı:ıini 
ke ile kendimizi ucuz kurtulmuş şe.-ketin; müstehzi bakışlarındaki pek !,içare görüyordu. Sadiyenin 
sa.t·alım. Suların tekrar durulma- Cemil Kazım, Büyükdereye dön- miina, maksat ne idi? onu ~c\'ıncsi, ondan hoşlenm.as1 ka-

diiğü zan1an siııirleri bir çürük gi- Ccınil JCitzın1, D~irncvc yüz ver- bit n1iydi? Onun neresi beğenilir
bi snlıyor, şakaklarını hızgın, a- memeklc pek bi.ı) iik hata etıii:'ini <İ ' Kadın kalbi? Bilinmez kt-.• 
!evli bir ~eınber sıkıyordu. Gün- aolıyordİı. Cemil Kazım;n yolunu Cemil Kiızım için bu ihtimal: bir 
lerce süren bir güreşten kurtul- keseu, onu her fırsatta igneli.reıı. aznp, bir işkence idi. Bunu düşiin
nıuş kadar vücudü yorgundu: «Sa- hatla gülün~ eden Dürnev değil düf;ü zaman beynine hepsi ayrı 
diyenin annesine na"ı haber verme nıi)·di? Fakat Sadiyenin )·anında ! a)·n ıztırap veren yüzlerce diken 
li? .. Gülcndamı gönderirim.• d;ye Dürneve yaklaşmak, ona gülmek, [>aplanıyordu. 

_sı için 1·inc seneler lil-ıım .. Bizim 
ua~ibiuıiz bu, imis, Kudret. 

Tren durmuştu, ayrılırlarken 
Ceıuil K · ım: 

- Pazar günü ·akacı~a gide
~ek mis:t;"" di:re sordu. 

Kudret. dü ,ünüyordu: 
- Ililmeaı! dedi, sen ı:;elmiye- düşiıııdü. Eve ı:irmeğe ce.aret e- >alandan oh.un ı:;iiler >üz güolcr- (Arkası var) 

t ı a a ıp c en um urıyet u- Am "k d b" k es• 
ır. kı1 ı· · d.. b b" hal" . al ve erı a a ırço ~errnaY 

d • • h t n1e ıuıız, unya ar ı 1n1 ... d · e' 
e cnı ve asrı aya ' k .· t •d a f l 1 t b .. bulun nğu cihetle bunlar bitJll 

M h "d k kl ma ısı a ıuı aza aş ıran ugun- 11 ug ay veya e me e k.. b. d. d 1 k t" . d gı den - ki bu zata göre bunlar da 1 

d k u aıreeme.mceımıze -
gı alanına tarzını ge- d lu t . kın . • . lmak bir senelik mübayaata kifa:L,et eder 
n~letmiş, baltk, et, .. ası n ~~hı _çe emızkı e mtanı· 1 1°edbır· lnttiJizlere kredi açrnag"ı mu,-al•-. ile b 1 uzere mu ını ve yme l - a 

sebze, yumurta ve saıre un a- 1 ld B t db. 1 d.. yanın her bulmamaktadır . . " d er a ı. u c ır er un · 
1 rın ıplıdaı kısımların an yapılan .ııoktasmdaki milletlerdetı daha ra- Amerika Maliye Nıızırı bn ıı 

gıda maddelerinin nevilerini ço- hat daha bol gıda maddesine cereyanlar içinde vaziyeti tetl>il 
ğalııu~tır. J.\~ahrumiyet, ha~ y~zün sahi;eolan mes'ut 1'ürkiyenin bu ve İngilizlerin Amerikadaki uı•· 
den bu nevılerde buhran şımdıden refahını devam ettirmesine yarı- meleklerini tayin ve tesbit içiP 
fazla mikta".'1a m_uharip Avrupa yaeaktır. Devletin buğday ve çav- bir komisyon teşkil etmiştir. JJO 
meınl~ketlerıode hıs olunmaktadır. dar hakkında.ki kararı.nı _ müstah- komis~onun VBracağı neticeye giY 
Ancak hu~day ve ekmek, bütün di- silin 'korunması bakımından da- re bir karar ittihaz olunacaktır· 
ğer gıdaların başında gelmektedir. avrıca tetkik edersek bu kararın Eski Cumhurreisi namzedi (LD~ 
Kıtlığın bu yüzden zuhuru ihti- şÜkranla karşılanmasını mübat:ığa- don) da daha fazla bir nıuavenetı-
malleri fazladır. lı bulmayız. Amerikayı lıarbc sürüklemesi teb' 
Amerikalı arkcoloğlarm Avrupa- Müsterih olmamızı icap ettiren likesiudcn bahse) !emektedir. .. 

da ve Asyoda yaptıkları tetkikat, en mühim bir cihet de, hububat J.\Iislcr Ruzvelt, harp harici b~' 
insanların mcyvalard~oı, sebzeler- ve zahire itibarile dahili istih1iki- tiin yardımı yapaca~ını sö~·Ien:~ 
den evvel buğday islihsalile uğraş- mizi temin cd~cek istihsalatımız- olmas.ına ra~mcn, vaziyetin in~•· 
tıklarını güs!crmişlir. Buğday, ta- dan başka, ihracat yapmak imkan- şalını ve muhtelif cereyanların tc' 
rihlcn eyvelki devrelerde mevcut lanmmn mevcut olmasıdır. bellür ve tavazzuh etmesini bekle' 
insanlar tarafıodan yetişthilmiş- Türkiye Cumhuriyeti Düklıme- mekledir. I<endiliğindcn yeni b;r 
tir. l\1eseliı Avrupada Neolitik dev- tinin hububat ve zahire istihsaliitı- karar ittihaz etmekten ziy• 1 

reye ait yapılan zirai hafriyatta, mızın artmasına muhtelif safhalar- mevcut mevzuatta Biiyiik Brit•~' 
ara•tırmalarda buğday, arpa hu- da sarfe~·lediği gayretin ehcmrniye- yaya yardımı çoğaltmak icin tad•' 
lnnmuştıır. Çavdara, pirinç, yulaf tini, faydalarını şimdi dah;ı etraflı lit yapmak lazım ise bunun ko.,-
deninde, _lıatta pirinç deninden tarzda aıılıyahiliriz. (Arkası Sa. 3. SiL 5 del 
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18 - BiRİNC!KANUN l!HO 

er; 1 [1'-GPetlciP] Yunanlılar be .. 
yaz kitap çıkardı 

Yunanlılar yeni 
mevziler aldı lştah açar, dayaa!.. 

K.b.h.t münekkittedir... - Bat tarafı 1 ı.c1 ıı&:rfıub - - Bat ton.tı 1 inci sayfada -
939 da mllhieUt vesUeıerte, ArnaV'llıluk Dün sabah, hava biraz '1çılınca. Dün :- 1(şaıu, sekizle dokuı i'\ı ı~ı . k n 1 

Ten eke ile sa- Yazan: NtZAMETrlN NAZİF hudu.tlaruım ceultl~ ima .. İtalyan kuvayi kiılliyesinm Elba- tenhaca bir yolun, sol ta~:ıl :. . d 

ı b a n U ınlııler veya ııöJleınltlerdlr. sana doj?ru ~kilmeı<te oldııgu Or • kaldırımından geçerken. hıraı ı •c-e C ı S azı tılan benzı•n Bugüne kadar heyecanını ta~ Z1 nisan 1939 da bir A..,,.vuı mR· ti '(ölünden görülmüstür. Bu şimal rıdcn, kulağıma şu ""!er calınrlı: 
0-ıruz duygulardan bambaşka hır rı lfpa"" bulunarak lhtıli.t zuhıınmda ceııhesinde harbe tutusmus olan\ - İştah ı.çar, dayan ulan! 

1 • • ·· k dar 

k b tt <Bat tarafı ı inci sayfada) duygu vereb~k, bugune. a İta.ıyanm derhal Preveu:re kadar E1>lrt dört İtalyan tümeninin Venez~a. _ Ben dayamyorum be, sen eh· 
A eh ı a u e 1 t.eııelo 45z » H » tahayyül ettiğiniz dynya~ b~ l.Nal etmdt -vvurunda buluuduiw>.u ~errari, Quaı:~ta .. P~zo tümenıe- yan! 

ayı a arını z - Benzin ve cHYaimm Ankara, başka bit dün;ı:JI ııöstcrebılecek .:ıo lfÖJlemi,tır. rı oldukları oıırenılımstır. . 1 - Oh, ne de kıyakmış be, ıııi• 
i.,talı~nl ve İsmirde dökme olarak ha- yeni mısra bulamıyor -~usun~·. İl&tramn Hırvatistanı, Dalllla4)1arı, ELENLER, MÜHIM l.'ENI "b' d kokuyor' 

·--·-~·- Kabahati şaire .~n .. ıemeytıııL Arnavutıutu, Yunanlslaııı, Kıbrfsl ve MEVZILER ALDILAR gı ı e . mi Sli.iq fi.faUan fUBIA&v..u: J'u.aa. o' f ··t ...... fı 
korUDIPA kanUDUDA Kabahat münekkidindir. • . Kudüs'ü lmparatorıutuna ilh&k edece. Atina. 9 (A.A) - Yunan teb- - , u, 000 • 

}Java taarruzlarına karşı • -onderı"ldİ lkndn litresi G&SJ'~ Kitapçı vitrinlerinde teşhır edı- cuıe da.!r olan ma.kalel<:ri, sair neşriya. liiti: - Ne oldun? 
- uıe f Ku- Ieu renkli, cicili bicili kapa.~ lı, be7..nııalll<'leri .ıı..-.1me1t l>temiyo- Kıtaatımız bütün ,gün cephenin _ Ne olacak, yandım, yandım. 

k IA .h bu-tçe encumeD ı\Dkara 21•85 Z4..8t ban-'•ini a•arsıınız içinde hır guıı ruz. Fakat lemmus 19U _.,,.,." w muhtelif =. takalarında taarruz Tutuştum! e ayı a . ··.ı..u·· toplantısında •~--~-• U.10 ıt.55 "~ ' - .. . Yuaaniolana karşı ha uh bel 
- . b .. J Meclis buguu.a k korunma ~7 zs 15 ıt.10 evvel açlığınız veya bir gun so':ıa .......,., Itaıyaıım . ~ :~ erı va~mıstır. Bu mu- Hemen pile bastım, hafifçe önü· 

Ankara, !1- B. M. Meclısı ugun hava taarruzlarına aryı "hasını ta· ıbm . açacağınız kapağın içinde rastla .• Uü harp bud<etlerinde buluıımab baf are er tamarrule muvaffak ol• .. d latan nefti reııkli ı.;ığın 
toplanarak Devlet memur_lan aayı.; kauununa ek_,kanun.c~uamyıenine ver- Guyafı dökme 11lresl ğınn: veya rastlıyaçağınu eserm lama& minldanlır. mh_us ve Arnavut~uk. arazisinde mü· ~~d~~~ manzarayı biraz faıkct· 

t dulune . bulçe en 1 K - • b. . . b Imn• olmalı.tan veya İbtrarun bu lahrllt -.e tldd<tll hare- ım veru mevzı erın tarafımızdan . . ,_. ,_ ,_ -ı . • to dö-lıklarının te\·hit ve ea dd lep üzeruıe tuan ve "·~ ır aynını u -. . . keUer serisi Yunan hlddtm<C.Inln lanı isııali neticelenmlstir. Erıı:ri şehri tını. ı .. ı -.opu .. og an, rım n .. 
kanunun muvakkat al(·ncı m~. ~ miş ve Devlet ko~rva "k ork.,._ Ankara zo.35 bulacağınızı bilmekten gelen bır •·reLell "e L--ı. bir'-' leşlıil elmelı" zaotedilm;otir. şeli yaya kaldırıma, ka_ qıhklı çc; 

tabırının · bur filarıru>nı 11·~-b·' 16 05 b ? ~ • ~ - - 1 d d 1 a bır sindeki maiyyet meınuru 1940 Riyaset.c:uın . k temsil ·- - . aza ınız mı var. . El.,E;'.lLER DEVELİDE BİR melın•, er, urma an agız .arm 
1s· . 't a.ıbalaları ve ta afından verılece :lmıtr 16.15 Romancıya kabab,at! y_a~le~eyı- Ledlllrü.k: u·me•-· n-redilen Beyaz Kltap- ÇOK MALZEME ALDILAR şeyler atı~tırıyorlardı. \:anlarına le ırıne aı m . umumiyesine trası r . gır· ;. u"cretı·oe tabi 3 - •-•·a- ıs· ·ıanbııl ve :hmırde le· kah b t .. ckkıdındı.r oyç ,, 

1- ılı azeneı 1 ..,, ~ ·- - niz. Bu a a mu.ıı . la bu h,.. ... ~ redAl<dllm<z ve bt'i .. .,. Alina, 9 (AA.). - Matbuat ne- gelince sordum: ma ı y muv l rinde ve konser erın J'yi nekeH beDslo. ve cıı•Yaiı iza,ın.i saAt Gazete ve mecmua sütunlnrında -- l 
dahil bazı daiHler. bü~çe ekanUD tu'ulınası hakkındaki kan.un. 

8 ~ · he nk~lar buhmmaktadlr. ~aretinin söz söylemiye selilhivel· - Ne yapıyorsunuz ulan kü • 
ıt • yap- f!yatıan şunlardır: yeni fikir, yeni görüş, yenı ye- · 1"3 h h b ı b d ? deği~iklik ~·apılmasına. a. ..teda- birinci müzakeresını I . _ . b' e göre- Yl'NAN P.FYAZ KiTABINDA • tar memurunun verdiği izi ata an ey er ura a. 

layihası ile Devlet kinını. ı~~nuna hJ!sınııı ~112in çlfl ~a.,-ail çın l ca_n, yenı, ı·enı, yc•ıı ır ş Y vı:siKA Vı\R nazaran Develideki İtalyan kıtaatı Biri, benim sualime cevap .-er· 
vil sermay~i hakkınd~ki kere ve mı~tır. ·n sonunda kanunun bti::fiik teneke buuk teneke• mıyoı musunuz? . ..ki • i 1 Alin:>, 9 (A.A.) - Aı;na a.Jansı bil- garbe doğru kacarken malze- meden: 
ek kanun Jhibasıuı muza l\1üzakerendı z·ya Gevher Etili Kunll Kuruş j Kabahati gazete<'Y~ ?'ud. emcy - diriyor: melerini ellerinden celdii'!i kadar - Aman bey amca. dedi. kkat 

. f ddi hakkın a ı ·ı Ankara 1061 8%0 niz. ~a~ahat .müııck_kıdın ·oırr, Vod- Atin& matbuatı, Yun_ ao' tan harlclyt tahrip e~ olmalanna rağmen. et, cam kırıklarına basorak• 
kabul etmış ır.. l kanununun r(eÇanakkale) tarafın_d.aıı d vekraıbeuln istanbol 955 GSO Reıısor yerınde n.ı sayı~ · ski neo:ar•tl tarator.dan dun n.,redllen ~-1 bu mıntakad_ a elimize bir çok mal-

• ·k " mur ar ) n~ ıse e 695 di · k · -1 en hep c ' Feneri, aşağıya ei:lnt·e \.aztvet.. n.' ·erı me tad'line kr' reye konum-. . · t.mir t6t vilci, traje ·cı, oınıuY l'ft Kit.on haltkuıda uzun td•lricnl• zeme ,gec'T'ıs, pek wk ta esır alın-
dördüncü maddesinin ı tev'. ta. ı.reırU~ ve iicüncii maddenın ... Gasyııfı tek mavalı mı okuyor? . . bulunıruıkladır. mıstır. Elde edilen malzemenin bii lar. amile nnla~ıldı- Or.ad.ı bir 
De\let memurları :tylıklarınınb g"lı edilmd ~ücretsi; konser ve temsıl· Lü•ült teneke Birer yıl aralıkla açılJllıŞ ıki re-. Üç r .. ıa aynlmış 183 ve.Jltayı ihtiva yük bir kısmı İtah·anlara kar,ı .ia~· tuqu .. Yanlarda bir simi pul 

1 .. 1.. ait kanuna a cabın c d · lan kayıtta- • y di~· · da kos \ ~i!':c kırıi,!ı .. Tur~.·ıuıun iı·indc n ler 
bir numaralı cetvelin Maarif 1 e a ler V~"b;.dn) kclinıesiniıı yerme """ ı koca bir ytlın. geçmı~ .. o_l_du~~~ ,senesinde Yunanl,tanla ita.ıra ara.mıda dedir. ~·oktu, neler! y •şil biber, donrntr,, 
bit ve tea< u une . V k'. oeğioe aır 0 

• K sim sergisine ıı;ir gm_ız_ an • · ...ıen bu kitaba muhddeme olanık 938 •

1 

derhal istimal edıleLılccek bir hal- ' 

t h ·ı t yapı ması· ki (ıca ' d ·ı·a Ankara 113 d patlıcan, lahana, havu .. , hı.' .ır. w !eti kısmında a< 
1 ıa k a ' anda• kay mın ı • •-'--bol 91 unutu"or ve zamanın >urume ıgı: alttedlk?n d'JSliuk paktının ınetn! k_on- YUN.\r\İSTAN Il.\YRAM - ' 

· 1' "h 1 rile An ar uayyen zam · ··b ......,. ' • daha farkcdrınediğim. kiın '!!lir na aıt kanun ayı a a ··t 1- •Dl • d · Dr Ali Su a •-•- 101 ni hi:;sedcr gibi olu)or _musunuz. ınuştur. İlk fasıl 1 nL•an 1939 da IlaL- YAPIYOR · t ··'ne mu ea _.ı·ınıes1ne aır · u.ıu.u- d ueler! 
da Tıp Faküıteı:;ı . esı.ı ikind ve euı .. ·a) tarafından ve- 4 _ Dlfer Y""lerde casJ'l&it Ye ııen- Fırçaya, palete, aklı emıy_e, ge_nç yanların AmavuUııtu lsill:i.suıd~n h:ış· Atina. 9 (A.A.) .. Yunanlıların 
lik kanuna ek layıhaııın ta bul et· Delibaş (~ut•tY 1 edilmiştir. ıdnln iumi soAıt rı,.auım, ~ukanda 1 rc."l•ama saldırmayını_z._.Munckkıdı lamııkta ve ıo hazin>n 19l0 da ııaı,-an· Erg;riyi isgali dün saat l8 de umu- - Ulan dedim, siz dikkat t•din, 
tnUzakerelcrini yap~rak a rilen takrır ka u - . numara altında C'isterilen depo esas yakalayıııız. Münckkıdın yakasına larm harbe l'ird.iRi Larihe luwlar ckvaOI mi emnivet nezareti tarafından karanlıkta boğazınıza canı kırığı 
miştir. fiyatıanna uaJı.lb'e ve te.llno ınasraflan- sarılınız! etmektedir. tebliğ edilm~tir· Büttin mcmlekl'- gitmesin! ------------ M • "k ıım, ..Wwli rüsum= şirket bayilerine Münekkjd ... 4te san'at o~ak~~ı- İtalyan h1'rikltrl S<'rlMTb .. mı W.ı- lin donatılmasını cınrcd~n tebliğ İk0ncisi ce,ap verdi: . . b Ruzvelt artını verilen 'lü.nn ve liste.! VeUlcte tevdi mızdaki durgunluğun, ~erıleyı4ın, yan \l<lncl f>sıl iki klSlmdır: taıif edilmez tezahuratla karşılan- -- Aah .• gitın~z. Biz, turşuları 
H-ıtler bır dar e · "tt" edilen ,...-Ierde ise IM'r&kende salıcı Is- nııinasız emekleyitlcrin vey~ ın~- Bir;ne; kosını, 11 lıazinndan ~I .•tos: rrışlır. Bütün kliselerin ,anları ça· birer birer alıp zilliye •mideye• ın· 

hazırlıyormuş 
adasına gı ı kontanıawı 11.'ıvesl "11tttlle la.}'in ve ıe. kadder bütün kötiirümlüklerın mu· loıı 19t0 a. kJMlar rerryan oclen hiiıd•ı.elrrı lınmıstır. Vaktin l?e~ ve •ehrin ka- \ dirivoruz. 

bit edilir. •ebbibi budur: . . . . . ve iıatyanın Yunanbtana ltar;ı açılı rartılmış olmasıl'.'a ragmen. mı li _: Kim diişürdü bu tıır;u kava· 
5 - Her yme lıilea cari motoriıı Ya olduğunu kalıul ett41"ınıız bır veya k pah llhriklerinl t ... Mt ecleıı bir marsı söyliven >buvuk bir halk nozunu buraya? 

izam! satış fl;raUarma mahalli lstlhlil< tenkidin ciruıyetidi; b_u, yahu! ?'· ta~on •.""'kı ;ı,ttva .~t-kl<dor. ki.ıtlesi ııenel kur.mayın önüne gi- Birden ,-üksclen telaşlı ,.e hır· 
riisv.munda vo nakll:re maanllanı><la mayışını sezdiğimiz bı.r tenkıdın, Iklnc• k"ım. 11 a~u·!ost.a.n baolQ'arak derek Kralı alkışlamıştır. Kral ve b" k ·d •.. 

____ , __ _ 
h Amerika T odtteşki- Reisicum ur .. .. 

AAlman bilinde mü~ıhitleril• goru~tQ 
latı Fransız sa ~ 9 <AA>_ D.N.B. Amerika 

YOf NeYYOr•, 
hazırlık yapı .. _,_,1 Devıeııte1sııı-evc1tpasarr;üııüFruı-

• ) 1\iuSt.,.... \ adasın zi7arel rıtmlf ft Londra, 9 (A.~ .. - . Bu sa· sıs ~ıuUıı!Qcıe . 
Fransız ajansı bild~ıy~r ;,.;kbinliğe .,...da bnlııııaıı Amerilu• bıılıra~e 
balıki J,ondra g~ıetc ~:X.ekte, Hit-1 m•n••P mıı.üJUeri Tıa:a- knıvuo· 
kapılmaktan. iç~~na~ek üzere son rüııde kabul ederek b!r saal ~öröpııiif. 
)erin vaziyetı duzeld . arkasında . 
siyasi sükfınet per esı k hi şüp tür. • 
bütün gayretini sarfcdere ı.dığı ~t abah1<3'lıı :tucıMıere7e alt 
hesiz yeni bir darbe k~=z~e bu sıınta Lale& adMını d7arel ~ir. t.... 
mütaleasında bulunma -"aki· -"bı Amerib ma-eıe anı--... 

. . . muvau •u - d...ıı. ü.s 
hususta MuscıJiıUDlll bir sebep O- clW- Amttll<• ı.a""""' 1ılr • 
yetsizlikleriui ay~ ili_ .... 

!arak gösteJ:Dlckt •. b' süküııet· ============== 
Birkaç gün &üren ıııs ı kuvvetle-- '. ------::·---:---:-

fen sonra düşman bavaıaarrudar• ·-A k r"ı vazı·yet 
. . t·•-ar şiddetle Jl"tle- s e 

t'tnt3 ca.x bazılarını, ı 

başla.mış olınası. bir istila teşeb· (Baıtaarlı 1 inci saııfada) 
rin yakında yeııı • mülihazasın• Iıdi"mel;ln.de !ıılı;ifaf •-k 
hüsünde bulunaca_gı.. _... 

lıile sevketınektedır. l • Bil· tedlrB•• -·'-•tlere röre buı-ün.leMe 
· ·ı· gazete erı. ·-.., tlaar 

Herhalde Jngı ız • • ıııüd•· rı netıcell mubattbelett ln 
.~:ı .. Britanya )<uvvetleriJıJD uhun• ka blllr .,., mühim blr mevkl o-
• ~ k b'lı·,,et ve r oluna ile Berat ar.,,...ciakl 
faa ve taarruz a 1 ' ki bera- lan Elba.-

tıne C -•n•-Lad• bİr JDeJdJıb mub.uebe• 
t ·t· dıru izhar e · ~-
am ı una ı.aınak üzere 1- si mü.temeldir· 

ber, mihveri hırpa indirilıneı;iııi J{an iısleri: i1&I1anlann ~ 
talyaya yeni darbeler llalda aiti tayyare meydanı var 
istiyorlar. . ti V1I ll]l&Dlılar Görke;ri altlıklıın 

Todt TC'ikilatınm Faalıye ılı. Y b-.ıılardan iltısinl ve Ersi-

) Times ııaze- ,aman - · ·· ı eçir 
Londra. 9 (A.A. - .. der- rlrl oJ...-kb üeüncuouııu • •,ı:..,.. 

tesinin Alman hududun•. ~on. diler Yani barbln alhncı ha .... 
bildirıyor ' re meyd:ın1annd&n uçu. 

dığ' hususi muhabiri '1 · ı da tana ,_ ··..a ıse bili 
• ııazete erı ıuıanJıiara ,eçın... o.-

Pazar günkü Alman . d Y nl nu el>nde bıılunmakta-
-~ .ı..; sahıller e ıtaty• a dan d 

İngiltere karsıswu'"''..n "t tara· (;öric• ıanare me1 ın il 
· l Todt teŞ~ 1 dır. d tn· ve eıkı-d<irt ay e\'Ve , "'·lö havai>< a u; · . '·'bkarn· b•r ·~ nmal<f.a.. fuıdan iıısasına ba<aanan -, .. rinin ıısatt bir pist bulu 

l . . . on binlerce ....-- p m " suretle itaıyanlarm hava 
arın ınşası ıçın arf tmesi icap d.Jr. B .,, p:ak•aşmış 'bu-
büY~k gavretler s e . .. ıeri azalın1'1 

11 . .. .. maki· us k bil yunVJ ' ana 
etmistir. Söylendiitinesh-ı!0';dnemez 1..,,...,.. "':...:,...' n italJ'ıınla· 
neleı le kazılan ve te• ır . . _,daııl&ft 
bircok topçu .ınevzilerioin. bıtınes~ ,aı.1aşuı14lır· 
. . alnı b. kaç amele ıs basın ra •-•li italyaılakt Milin& ft To 
ıçın v z ır birinci ıı~ . hedefler ~nlend.e• 
da kalmıştır. Bu duv~ hattın· rino ırlb:.,......ıana dala& 1aıwa 
garp duvarı olan Si~_ııt'1 de ta· ıeJen, Y to Brendı.I rlbi he--
dan farkı hem tedafüi, hem Napeil, Taran .u.ı'anııan ırlden ta7-
arruzl olmasıdır. defler Y~ b rcl•m&n edilebilir 

Mısır -İtalyayı şiddetle 
protesto etti 

: - cEl'ahram• 
Kah.re, 9 (A.A} .. :Mısır 

ııazelc.;ının v azdı gına 11or~ bar
hüku mcti _İskenderiye_nın i:I'<ıe'ıle 
dınıanını ltalva nezdinde S . te . t ıs protesto etmis ve tazmına 
ınlstir. · 

rt bom " yar<"~=bttlyordL Adriyatiifa "": 
'T9 u.niın Usler ve mesela 
r~ndaki ~bi hedefler thnd.11e ka 
Tı".~le ı 1.1· Görtce ve . ı ec1nmemq .. ı. 
et.ar ,;ıyare d,anlan u1e-
, :r· t,a11 ;ıre Dl.f'f 
t.rı. ı. . Yunan tayyarele-

slnd~~~ ::deflerine blras cla-

~ia A 50kulmU.Ş sayllabllirler. 

N o TL A R 

batacak • 
Gazeteleri alt! sayfa çık· 

b. l anun nu;y;ı nıecbur cdcu ır ı. 

~oktur. İhtiyaç vukuunda v~ 
;.8 lüzum takdirinde ~aze 8 

~iie. esesini ınakincsin1n ka-

k rd Okkalık Uğıt ibtiı a· 
" a '- '--·dil 1 • 'deruıck oıaJLSa e o a-
uoı gı 1 d 

k k . yarısa kapılan ar an 
CD ı, ' 
bıri de boyuna posuna bakma· 
dan sekiz saıfa ç~ını~: .. 
Naneoıollnya vazıyetı soyle-

diın de gülerek: . . . 
_ Sen bir garıpsın, neyıne 

günıüslü JUrna ... demeleri bu 
hadisede nekadar yerinde.. 

[;iyerek, ilave etti: 
_·Kendi batacak, fakat, 

uıutlaka bir iki tanesini de 

bir def411<1.ilı: vıılı:ııbultımt •ei1Jıür. bir an evvel oluşunu v.c,. olgunla- İta!,an filtim.,tomunun Yımanlst4na soora Metaksas bal ·ona <;ıkmıs- çın ı.r. a ı_n ,csı, k 
Çift b"-ük -· baflll& Z4 knnlt 81 • ed k , .. tları vara ta- tevdi t'<IHdil;l tarih olan 28 ı.,,rtnlevv.I !ardır - ~ım duşurecc , o bo~ u bu;u 

.., nışıru temın ece ..-- • ! u. t " d ·ı . h "f' 
santim. zammeditmlfilr. mamış oln1nmrzın teseyyübü. '?940 da n.iha.yet bulmaktadır. Tahr~a Pire 1.man!n<la klise canlaı·ına evrı csı crı . 

Motorinin dökme flyatlaruıda bir de. Münekkid dcrdeaıcz aklıml7.a şimdi a<:•k~a yap•lm:ıla bıuıt:umıı':"· ı vapur'lrın düdükleri de karısmıs- Ben, boş_ bul~n~rak: 
iişlkllk yoltlur. b N il h Atac gelivor Yok Davut ll<><a v. sair som• Amnut n- tır Kolkola gezen Yunan - lngılız - Haııgı herıf. 

6 - Bu tlyatlar ,irhet baytl buhman ~!(.bu·~ 
8 

Yok 'ortaYa ~ıkan tanorrvf'rl('ri hıı.kkıud:ı. ın:ılbuat hücum! askerleri l::cr yerde halk tarafın- - Bizinı nıeyhanc 1ni~o~u he-
mahallerdeld en büyült mlilktre mcmu. ç~k. ~n8J1 :::kadar· isterdi ki genç tara b,"ştamı, Hdh kruvıı•örü torpllleu dan alkıslanmıstır. rif! Bir de utanmadan bana, turşu 
nuı.a, flyal mür&kabe ı.omisYonlanna y "l b" da kendilerini bu m.lş, Italyan tayyattleri YunanL<ta.ıı METAKSAS BAŞKU'!\1ANDAN kavanozunu dalgınlıkla ekmek alır. 
ve ıruntalta ticaret müdtirli:.ltkrine tel- enerJı er ı~abz ts' 1 Ve şiiriınlı h~valannı nı!it rtmt~. Yunan 1'""' ve VE ORDUYU TEHR[K ETTİ keıı fırında unuttum yarın gıder 

sahada tecru e e ın er. . ·ı ri ta f'n.m.ı.ttır . ' 4 -· .. ' 

ı-rafla bUdlrilınJııUr. k d romanımız kadar t .. •ttt rem• e. arruza u ". Atina, 9 (A.A.) - Atına ajansı alırım! diye mantar a.tı! (Donup 

Hava harbi 
(Bq tarafı 1 inci ıı&:rfad&) 

göre, bu bücıım son mehtaptanbe
ri yapılanların en şiddetlisi olmuş
tur. 

5 hastaneye, Z kiliseye, 2 otele, 1 
tahlisiye merkezine ve bir pasif 
korunma merkezine bombalar İsa· 
bet etmiştir. Bomba isabet edea 
bir binada inıanca fazla zayiat ve
rilmiş olmasından korkulmaktadır. 

DUSSFı"?ııOARF' A ŞİDDETLE 
IIÜCUM EDİLDİ 

Londra, 9 (A.A.) - Hava neza· 
retinin istihbarat servisinin bildir· 
diğine göre; dün gece İngiliz tay· 
yareleri, büyiik: Dusseldorf en· 
düstri mıntakasını yeni bir büyük 
hücum hedefi ittihaz etıpişlerdir. 
Esas hedefi, Uress Und Walzwerke 
)·üksek fırınları ve çelik fabrikala· 
rı teşkil eylemiştir. fislt:.rine dönen 
pilotlar, büyük yangınlar çıkmış 
olduğunu bildirmi!ilerdir. Alevler, 
bir bbrikanın bütün biııalannı 
sarmakta \'e tavyarelrimizin hare
ketinden çok zaman sonra dahi se
ı'naya aksetmekte idi. 

Times diyor ki: 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lü vesaire alacak. Bu mübadeleler 
iyi i.>tikamete doJ}:ru atılan veni bi· 
rer adım teşkil ettiği ııibi İngiliz -
Türk dostluğunun veni bir tezahü
rü olarak ta büyük ibir kıvmeti ha· 

boaşarres3::~~t, kadar renksiz, ti· Uouncu f"5•I 28 teşrlnlevvel t.a.rilıll bildir:vor: hızlı hızlı yürıiyerck) Ben imdi 
, . . ülttmatom ~e bu tarihten sonra eett- H .. k. t · · '\• t ,_ y d .. t · · ı 

tr muz kadar b•u. gazetelerımız _ k dlr u wne reısı "' ' e ar""..sas unan ev e sana gos erırını. 
ya o ...,, yan eden h•dboleri lbUn otın• ·1< • d b k d (' l p d kt d 
kadar monoton olsa dahi yine bir or usu aş. uma~ anı Jener_a a· . Ev~t ·~~· a am _ço an 'ız ı 
ka t kid kürsüsü kurabilseler. pagosa aswdaki telgrafı gonder· ıse kıme gostereceksın a ha~ an? 

c en ·sı· t · · · ld b ı Nurullah Ataç, artık bir dersia- A "k mı ır:. . . . . yısı mı, a ırma, oş __ v~r, sar ıo · 
d .. d .. Bilmediai şey yok gibi merl anzn cEr~ırının ısga!ı münasebetile luk bu, arabacılık degıl. 

ma on u. .. . . . ' lt d ki d 
h uun rahlesi üstüne konu- d sızı, emrın.z a ın a or uvu ve Oaman Cemal Kay11ılı 

er şey 0 Y QT lml bilhassa Ergirivi isgal ~en kıtaatı 
yor. 1 •. · · • hararetle tebrik ed r;m.• 

Tiyatromuzun, sosyo OJımızuı, şı- d ı·TALYANLAR, ERr.J.RİYİ 
· .. ın (Ba~ tarafı 2 nci sayfa a) -irinıizin, resmımızın, romanımız B!R•KTIKLARlN! 

b · · · ·· •-•-·d· ~eden gelınesine intizar etmekte- ·" er şeyınuzıu muııe....,.ı ı o. ,.. İTİRAF EDİYOR 

Teııkid gibi. her S::)den ziyade dir. d ft.al\·ada b'r mahal. 9 (A.A.) 
1 k "bt" ·ı t' tt" n Dig" er taraftan Ankara ra yosu- . 

mut a ı ısa5'l ı ı ıyaç me.,se ıre d 183 numar"lı !tal"an tebıı· .... ııe ~o-·· 
d h ıd 1 ııkt nun verdiği bir habere göre c ye- ... .... .., ,., 

bir salıa a, er te ~ça m a ıs- · k ı · re, 11 ı·ncı· ordu ı·n·aıı ·~ nıalz0m0 
N hela ni mübayac.t ve siparı~ arşı ıgı """ .... .... 

rar hatasını u.rulla mı ara· İn Af ·k d k- ka·-'-~.tmeden Ergirın· in cenubun-

' 
~ . d b" olarak giltcrenin rı a a ı "'" malı yoksa onu böy e awur e ır d b h da ve civarda daha az elıemmiYetlı ' ı · hr"k cd nJ rd "? kaynak ve servetlerin en a se-

kırl.ambar ıga ta ı e e e mı. mahallerde kendisin" nöstcriien ~ · dilmektedir. Vaşiugtonun yardımı • k 
Her şe)'İ,;ı bir yetişme .. evresı h. atta kadar geri cekilmis VI! bu 

M hı-'"1 · · d u"te- çok hesaplı mı olacaktır? vardı.r. a "" ar ıçın e en m har~kclı· tamamlamı<tır. 
kfımil bılkat eseri olan insan nasıl Hü.eyin Şükrü BABAN • • 
en geç yetişiyorsa, münevverler 
içinde de en mütekamil sayılan 
münekkid en geç yetişebilendir. Örfi idare valileri toplandı 

Harei örfiye mıntakası dahilin
de ulunan vilayetler valileri dün 
şehrimize gelerek sabahleyin vil:i.· 
vette vali ve belediye reisi Bav 
Lutfi Kırdarın yanında bir toplan
tı yapmıslardır. 

CenubiAtlôntikte 
(Baş tarafı l inci u.bifPde) 

len ha>ber bu sabah teyıt edilrne
misti.Bu haberin, mevkii aşağı vu· 
karı bilinen korsan gemisinin va· 
kalanması ihtimaline istinat eden 
bir tahmin olması varittir. 

Entreprise ile korsan ııemısı 

Günün içinden 
(B:ı.t tanrı ı inci sayfaDJ 

farkında olduklarının cıı bu~ U!t 
delili dün Mosko\adan yüks1,;lcn 
se.-lerdir, Bu sesler de Uzak Şark 
kumandanlıklarına tayin edilen 
generallerden gelmektedir ve .. şoy· 
le denmektedir: 
•- Herhangi şerait dahilind& 

olursa ol•un icabında harbetmiye 
ve her düşmanı ycnnıiye hazırız .• 

Bu cümleden dü~manın bir de
ğil, birkaç olabile<eğin<n de göx 
ucunda tutulduğu miına ve tef•iri 
sezilebilir. Herhalde 1941 yılı in· 
sanlak ve dünya için )·eni sürpriz
lerle geleceğe ve kürenin her ya
nı kana boyanacağa be.nziyor! 

A. ŞEKIB 

N'urullaha kar ı, bütün hataları
na yağme~ gösterilen umumi mü
samaha bundandır. A;.,ınıa... Gün
ler geçiyor ve tenkid dünyamız~ 
bu biric!k sakini bo~ bir şelırın 
sarayında "an gelmiş bir tesad~ 
multtekiri gibi oturuyor. Bu ihtı· 
kira artık bir nihayet vermeli. 

İdarei örfive lmınutanhğından 
bir mümessilin de istirak ettiği bu 
toplantıda icap eden hususlar gö
rüsühnüstür. 

karsılastığı takdirde Alınan kor- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ........ ~!!!!!B 

Niuımettin Na%il 

Japonya karşı- 1 

sında S. Rusya 
(Başmakaleden devam) 

Bu aksa-mdan itibaren: 

Münhasıran 

SÜMER 
VE 

san gemisinin ciddi bir muhare
beye dayanamaması wk muhte
meldlr 

Garbi Afrika Sahillerinde de 
Korsan mı '\ar'! 

Akit 
Giresun Valisi Bay Muhtar Ak· 

manın kı?rimesi Bayan Vasfiye Ak· 
man ile Maraş meb'usu merhum 

1 Bav Mithat Alamın oğlu Bay Ne-
Nevyork, 9 (AA.) - İngiliz riman Alamın akitleri dun &voi?lu 

Yagkar vapuru Ue Norveçli Nid· Dairei Belediyesinde İstanbul Vali
lesiard sahrınc gemisinin imdat si Bav Lutfi Kırdar, İdarei Örfiye 
işaretleri Mackav radyo istasyonu Kumandanı Kor General Ali Rıza 

iz bulunmaktadır. ılaki bütiin Sovyet kuvvetleri baş--

TAKSİM 
\tarafından alınrnıstır. Bu istasy<r Arlunkal. Poli.> Müdürü Muzaffer 
ı nun bildirdii!ine göre, bu ıki ııemı Akalın. Vilayet ıxılis erkanı ve 
Garbi Afrika sahilleri açıklarında yüzlerce aile dostunun huzurile ic
bulunmaklad.ır. ra edilmistir. Tarafeyne saadetler 

Tokyo, 9 (A.A.) - Asabi Şim- kumandanlığına, Kızılordunun en 
bun ııazetesi yazıyor: güzide şeflerinden Orgeneral Gri-

Harp ikinci kışa girdiği için Av- gori Ster_n. ta~in edildiği &ibi, Bi
rupadaki inkİ$afların Uzak Şark- riııci ve lkıncı Orduların kuman· 
taki vaziyet üzerinde mühim bir donları da değiştirildi. General 
tesiri olacaktır. İnı!ilterenin mib- Stern, 1938 senesi ba~langıcında, 
ver devletlerine kr.rşı hal'be de· Uzak Şarktaki Birinci Ordunun 
vam kabiliyeti istihfaf edilemez. Kuınandaru idi ve o zaman, Japon 
Zıra vaziyeti İspanya ve Türkiye ve Sovyet orduları arasında harp 
ile aktedilcn anlasmalarla kuv- ilan etmeden ya1ıılan mulıarebeler
vetlenmis bulunmaktadır. de Japonlara karşı büyük bir mu-

Nev)·ork, 9 ( A.A.) - Türk - İn· va!fakiyet kazanını~tı. 
gi.!jz .. tica_ret a'.11a~ması Nevyorkta i' Bu yeni tayinlerden sonra, Uzak 
buyuk hır te~ır )apmışhr: Şnrk askeri mıntakası kumandan-

Nevyork !.•~es ~zetesı bu an- lığı karargahında yapılan bir 
!aşmanın, Bu~ ıık Brıtanyanın kıt'a t ı nbda Birinci Ordunun yeni 

• • 
0 k d' t 'd op a ~ üzer~?.n~ ~ t1sa ı .~~r:uza yenı en Kunıandanı General Popof, Birinci 

geçtıgını ıfade ettıgını kaydetmek· Ordunun muvaffakiyetlerini hailr-
tedir. !attıktan sonra; 

Sinemalarında 

YIJNAN • İTALYAN 
HARBiNE 

ait harp manzaraları: 
Yunanistanda seferberlik • A
lina ilk zaferleri tes'it ediyor· 
lordu, Meçhul Askerin mezarı 
önünde - Bav Metak.sas ordu· 
va nutuk söylüyor • Yunan 
Kral ve Kraliçesi önünde res
lmi ııecit • İngiliz zabitlerinin 
IYunanistana muvasalatı - Yu
lrıanistan sHah basına - Zafere 

do~ru ... 
_ __,,__ 

•-Herhangi ~art dahilinde olur- maş dolaş olduğu belilı vaziyetten 

J Pon H Nazırı sa olsun. icabında harbetmeğe ve bir türlü kurtulaınıyan Japonya, a . her dü5manı y~nmeğe hazırız .• de· yeni bir harbi göze aldıracak hal-
(B•• tarafı l lncld~l di. Czak Şarktaki Sovyet ordusu· de olmadığını göstcnni~tir. Onun 

._ Bo me<ele\"İ paktın ü~liııcü nun, tek m~ıhtem~~ düşmanı, Ja- bu va•İyeti, Londra ve Vaşington
addesi za,•ivesinden tetkik etmek \ ponya olduguna g~re Ge~eral P~- da olduğu gibi l\Toskovada da an-

ml' dır Hadisenin üciincü madde- pofıın sözlerinin kıme nıuteveccıh l•sılmıştır. Onun irindir ki bu ile 
azım · · · h ı·· ktu d · ümıılüne girip girmediğini olduğuıtu ıza a uzun1 yo r. . devletin üçü de, Japonya an <"Pki-
~~~ki~ etınck üzere paktı imza e- fı(Jer paktı, İnı:il~~re,. Amerıka 1 nir değil; bilakis ona meydan okur 

Nıdleoiard vapurunun cektii!i temenni ederiz. 
telsizde •esrarenı?iz hır gemi tara· 
fından bombardunan cdıldıği• bıldi 
rilmekle. Ya,ııkao;. vapuru da çek
mis oldui!U telsızde torpillenmiş 
oldu~unu haber vermektedir. 1 

MEKSiKADA AYRILA."11 
AL~W VAPURU YAKALANDI 
Vaşington, 9 (A.A.) - Amerika 

Bahriye Nezaretinin bildirdiğine 

göre, ge~enlerde l\laksikanın Tam· 
pico limanından ayrılan Alınan ti· 
caret vnpurlarındnn beş bin oha 
beş tonluk İdarwald vapuru Küba 
açıklarında yanmaktadır. Bir İngi
liz kruvazörüoün yaklaşmakta ol-
duğunu gören mürettebatı vapura 
ateş vermişlcr!tr. 

Bazı hah.erlere gör.., İııo:iliz bah
riyelileri bu vapura çıkarak atesi 
bastırmağa muvaffak olmuslar ve 
Alınan bayrağını indirerek 'İngiliz 
bayrağını ~ekmişlerdir. 

Bir Holanda Denizaltısı Bııttı ı· 

Savın Bay nlar; 

BAYAN 
Maitazası sıze ipeklı 

ROBLARININ 
Yeni koUeksivonunu ve el ile 

işlenmis 

YÜN KAZAKLARIN 
zengin ı;e$it1erini takdim ediyor 

BAYAN 
Ma~azasında en son moda 

KADIN ÇANTALARININ 
uhtelif cesitlcrini de bula
cak,ınız. 1sti.k1il caddesi 

No. 283 

H ÇO OULO 
biliyetine göre 6 ,·eya 8 sa~a 
~·apmakta serbest bırakan bır 
• ık tır Fakat, knr~ı ı name ç mış • 
bu ·ıl..ış bir yarJiı. da ortaya 

ıtorluyor!. 
A. ŞEKlB 

dtn devletlerin toplanması icap ı ve Sovyet ~us.>:a.~·a ıı:ozdagı verm~k bir vaziyet almışlardır. 
edecektir. Böyle hir ihtimalin vu- irin akt~ılı!ııstı: Fakat !amaınıle l Abid. D \Y,E:R 
kubulnııyaç~ıru ümit ederim.• abi netıceyı doı:urdu. Çınde sar· uı ' 

Londra. 9 (A.A.) . - Londrada 
bulunana Holanda d<'niz umumi 
kararguhı harp h3rekıitı esnasın~a 
b'r Holanda dr ·.a::ısının bath.f!J.· 
nı bildirmektedir. 



• 

SAYFA-C i KD A M 10 - BiRlNC'K.i '.\ lJN l'l·10 

Tapumm tarlbl No. su Cinsi 
--------~----~ 

2.l~Jl.l8 tarla 

.lllttaft 
M. M. 

27579 

Hududu 

Sarkan - Göl 

Xulıamm"" 
kıymeti 

Lira K.r. 

180 
Şirketi Hayriyeden: ı• Güzel 

U2.940 5 :&7579 

2.12.lMil • 2'1679 

1.12..940 11. 2'1878 

:u~.ıı4o 8 27579 

2.12.940 9 - 27579 

Garben - Sıralık 

Sımalen - Sahibl senet 
Cenuben - ----

Sarkan - Göl 
Garben - Sll'alık 

Simalen - Sahibi senet 
Cenuben - Salih O. Ali 

Şarkan - Göl 
Garben - Sıralık 
Şlmalen - Ahmet O. Hilmi 
Cenuben - Mehmet tarlası 

Şarkan -T Göl 
Garben - Sıralık 

Simalen - Al1ş O. Basri 
Cenuben - Mehmet O. Hi1mi 

Sarkan - Göl 
Garben - Sıralık 

Şimalen - Alı O. Mustafa 
Cenuben - Aliş O. Basri 

180 

180 

180 

Şarkan - Göl 180 

Garben - Sıralık 
Şjmalen - A U O. Hasan 
Cenuben - Kaba Sakal O. Hasan 

~~-~~------~-~~-~--~----~~ 
2.12.940 10 ..... 27579 

27579 
ll.12.MO 11 .... 

2.12.94.0 12 - 27579 

2.12.IMO 27579 

2.12.9i0 27579 

Şorkan - Göl 180 
Gar!Jen - Sıralık 
Şimalen - Yeni yol 
Cenuben - Sahibi senet 

Sarkan - Göl 
Garben -. Sıralık 

Simalen - Musta!a O. Ali 
Cenuben - Mustafa tarlaları. 

Şarkan - Göl 
Garben - Sırahk 

Simalen - Sahibi senet 
Cenuben - Kara AH 

Şarkan - Göl 
Garben - Sıralık 
Şimalen - Ali O. Mehmet 

Cenuben - Şerif Bey 

Sarkan - Göl 
Garben - Sıralık 

<c,]ıb O. Ali 
Cenuben - Isa O. Mehmet 

lBO 

lBO 

ıao 

180 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.12..940 15 27579 

2.12.1140 2n19 

Şarkan - Göl ·~o 

Garben - Sıralık 

Simalen - Hasan O. Süleyman 
Cenuben - Süleyman O. Süleyman 

Şarkan - Göl 180 
Garben - Sıralık 

Simalen - İ sa O. l\lehme\ 
Cenuben - Necip O. Süleyman 

~-~~-------~~---~~~--'-·-~-~ 

112.IMO 

17 27579 

18 27579 

2e 27579 

Şarkan - Göl 
Garben - Sıralık 

Şimall:!n - Mustafa O. Mustafa 
Cenuben - Ali O. Mehmet 

Sarkan - Göl 
Garben - Sıralık 

Şimalen - liac:ı O. İ.zzet 
Cenubesı - llusan O , Ahm et 

Şarkan - Göl 
Garben - Sıralık 

Şimalen - Mehnıet O. İsmail 
Cenubcn - Ali~ oğlu Basri 

Adapazarı icra Memurluğundan 
Gayri menkullerin Açık Arttırma ilanıdır 

180 

ıao 

180 

Bir borcun isti.tasını temin için hcıcızh bulunan yukarıda mevki, hudut ve sniresi yazılı 16. parça tarla, 17.1.941 
tarihine r•Ulyan cuma günü saat I0-11 de Adapazan icra dairesinde açık artırma su.retile Sd.tılacakt.ır, 

1 - Artırmaya iştirak edeceklerin, gayti menkullerin muban1men değerlerinin yüzde yedi buçuk nisbetln
ııie pek: akç:aSl veya milll bir bankanın teminat mektubunu vermeleri l.§z1mdır S8hş bedelleri peşin olup icra memu
ru icra ve· iflb kanununun muaddel lSO zuncu maddesine istinaden alıcıya 11:0 günü geçmeınek üzere takdirl olarak 
münasip bir mühlet verebiUr. 

2 - İhale bedeli üzerinden hesaplanacak J'üzde iki buçuk dell8liyye Nimi ile, tapu tegciJ ve teslim masraflan 
alana aittir. 

3 - İabu gayri menkullerin açık artırma ~leri 7.1.941 tarihinden itibaren herkesin görebilmeleri için 
icra dairesinde açıktır. 

Artırmaya işti.rak edenler bu baptaki prtnameyi okunıuş ve münderecatma vakı1 olmu§ ad ve itibar olmıurlar. 
l'bale saatinde artırma yerini terkedenleı· artırmadan vazgeçıniş sayılırlar. 

4- - Gayri menkuller 3. defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak birinci artırmada verilen be
del, gayri menkullerin muhammen değerlerinin yüzde 75 şini bulmazsa en çok artıranın taahlııJdii bakı kalmak şnr
tile artırma on eiin daha temdit edilmiş olur. 27.1.941 tarihine tesadüf eden onuncu pazartesi günü ayni mahal ve 
saatte ikinci artırması yapılarak en çok: artırana ihale edilir. Şu kadar ki ikinci artırmada dahi verilecek bedelin sa. 
tış ve paylaştırma masraflarile vergi borçlarını geçmesi şarttır. 

5 - Varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer alıikadarların gayri menkul üıerindeJd haklarını hususile faiz ve 
rn:::ısra:fa dair ol.an iddialarını evrakı müsbite ile 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri Hizımdır. ..<\ksı takdirde 

lıaltlarını tapu sicilleri ile sabit olmadıkça salış bedelinin paylaşmaınndan h.arlç .kalırlar. (tapu sicilinde ba:;kasını il
gilettiren bır kayıt yoktur). 

6 - İhale ve müteakip muameleler hakkında icra, ill3s kanunwıun 129 ve onu Yeli eden maddelerı tatbik olu-
nur. 

Daha fazla iz.abat almak istiyenıerln icra dairesine müracaatları ilcin olwıur. (1010) 

1 - BQğazici Vapurlarına mahsus Kış tarifesi bu ayın 12 nci 
Perşembe ®nünden itibaren tatbik olunacaktır. 

2 - Bu tarifede Boiiazm muhtelif yerlerindekı yeni devam sa
atleri ııözetilıniştir. 

3 - Memurlarımızın yeni mesai saatleriıle j!'.Öre azjnH::' l ve av
det pootaları tertıp edilıniştir. 

4 - Bu tarifede bi1hassa Bebek, Arnavutköy, Ortaköy ve Be
şiktaş iskelelerine fazla seferler k<>nularak oralarda oturan hal
kımızın ihtiyacı tamamen önlenmiştir. 

Duvar ilanları isıkelelere asılmıstır. 
Cep tarifeleri yarından itM>aren satılıf!a cıkarılaeaktır. 

T elgr•f Muhabere bilgisi olan Orta Mektep 
mezunu memur alınacak 

Pc,sta T clgraf ve Telef on 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaı:emiz münh3llerine orta mektep mezunu ve telgraf muhabere
sine vakıf olmak üzere- alınacak maaşlı veya ücretli memurlar için nlüsaba
ka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olar.ların idarenin teklif edeceği yerlcrc.1~ 

memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne göre 

<15, lira maaş veya 60 1ira ücret veri!ecektir. 
4 - İdare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat baş bakıcı, baş mü. 

vezzi ve bakıcı ve müvezzilerin 30 yaş1ndan evvel idareye intisap etmi.., 
tmaıar prttır. 

5 - İdare haricinde müsabakaya gırmek istiyenler)e h31en idare daht
linde bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 saytlı 
memur.in kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz olmaları ve Devlet 
memurVetine ilk defa alınacakların 30 yaşını geçmemiş bulunmaları ıazımdır. 

6 - BAlen lda~ müstahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyen-
1"r 20.12.940 cuma günü ak~amına .kadar bir dilekçe ile ve idare haricinden 
slrmek lstiyenler de yine ınez!dir tarih alı:şamına kadar dilekçe ve evrakı müs_ 
bitelerile birlikte imtihanların icra olunacağı P. T. T. merkez müdürlüklerine 

müracaat edeceklerdlr. 

7 - Müsabaka Vililyet P. T. T. Jlk<kez ınüdllrliilı:lerinde muhabereaen 
25.12.9.0 çarşamba saat 9 da yapılacak muhabere bilgisin! iabat edenler umumi 
bilgilerden ve U.12.IHO perşembe gi1nü saat 9 da yapılacaktır. (lUM) 

lst•nbul N•fia Müdürlüğünden: 
23.12.HO pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Nafia Müdürlüğü ek

siltme .komisyonu odasında (1919.89) lira keşii bedelli Halkalı Ziiaat Mekte
bi tamiratı açık eksiltmeye konulmll!ltur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, huııusl ve teımt :ıartıwmıe
leri, proje, keşif hü!Asasi!e bıma ınüteferri wğer evrak dairesinde görülecek
tir. 

Muvakkat teminat (144) liradır. İsteklilerin en az bir taahhütte (1500) 
Jlnlık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu V<!Sikalara 
lırtinaden İstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil giinleri 
hariç (3) gün evvel alınmı; ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret. 1 ÇQası vesikalaT 
rtle gelınelm. ( 11447) 

il 

lnhlsarlar Umum MUdUrlilQUndea 
1 - İdaremiz.in İs-tanbuı fabrikasında hilen mevcut ve M-ayı!' 941 ni

hayetine kadar l:lrlkeeeği tahmin olunan cem'an 367.000 kilo miktarındokl 

imalattan artan hurda tahta parçalan kapalı zart usulile arttırmaya konmuştur, 
11 - Beher ki1osu r.o pra hesabile muhammen bedeli 5505 lira, muvak· 

kat teminatı 413 liradır. 

IIJ - Arttırma 12Xll/940 PerŞembe glıJlü saat 15 te Kabataşta Leva
zım ve Mübayaat şubesindeki alım ıatı§ı komisyonunda yap1Jacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneleri sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin mühürlü teklif mektuplarını kanun! vesaik v~ % 7,1 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka 
palı zarflarını ihale günü arttırma saatinden bir saat evveline kadar me:z
kOr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde -.enneleri lazımdır. (11525) 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlUQünden 
234 kale-m klavuz, rayba ve frezeler 24/12/1940 Sah günü saat 15,30 da 

pazarlıkla Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalarla aynı gün ve 

saatte komisyonda hazLr buJ\lnmaları Jiızımdır. 
Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, H.ıvdarpaşııda Tese1lün1 ve 

Sevk Şefliğinde görülebilır. ( ı 1643) .. 
1.1.94.l tarihjnden ftibareo: 
1 - Avrupa hattının «Semplon trenlerine ait hususi ahkam ve ücret, 

gümrük muamelatı, rıhtım, iskele1 vinç, eşhasa ait sarnıçlı ve frigorifik va
gonlar ve C. F. H. idaresile müşterek kıymetli eşya ve yumurta tari.telerini.n 
Devlet Demiryo1Jar1 tarife esasları ve husus! şartlan dahilinde tatbikine de
vam edilmek üzere> şirketten müdevver olup balen meriyette bulunan diğer 
bilinn urn esas \·e tenzillı yolcu ve esya tarifeleri ile bunlara müteferri esas 
ve usuller ve ahkam kalchrılnuştır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa hattında, ekendi mesa.tesine münhasır oı ... 
mak üzere• bilılmum eşhas ve eşya nakliyatında Devlet Demiryollarınm 

esas tarıteleri, bütün şebekede kabili tatbik tenzilli tarifeleri ve esas ve ten-
zHli tarifelere müteferri usul ve esaslarla tar1fe tatbikatına mütedair meri-

ZAYİ - Tatbik mühürümü zayi 

1 
1 yeıte bulunan bütıin ahkam ve şeraiti tatbikıye tatbik edilecektir. 

ettim. H~ kimseve de mezkür mü- 1 s TAN B u L B EL E D, y Es 1 N o r N ' 2 - D. D./251 No. Ju tari!ede, birinci kısma maden kömürü ve odun it-
hürle bdrc senedim YQ.ktur. Yeni- [. hal edilmek ve 11 incı lasım ücretleri beynelmilel nakliyata teşmil edilmek 
sini kazdıracağı.ın<lan zayi mıihü- suretlerile tadi!At yapılmıştır. 
nin hükmü yoktur. ••••••••••••••••••••••lim•ı••••••ll 3 - Semplon katarlarında ve anahat dahi dahil olduğu halde bilümum 

Osman Kutum 

ZAYİ - Divriki Askerlik Sube
sinde almııs olduğum terhıs tezke
remi kayıbettim. Yenisıni cıkarta-ı 
ca.rı.nıdan zayiin hükmü yoktur. 

Divrikinin Erikli köyünden ı 
320 doıiumlu Sülevman 

oi(lu hmail Yünar 

EJ- ANAPiYOJEN •• 

1 Dr, ıııun Samı 1 
istreptokok, İstafilokok, pnömo
kok. koli, piyosiyaniklerin yaptığı 
çıban, yara, akıntı ve cild hasta- 1 

hklarına 1ta11ı çok tesirli 

taze aşıdtt:'. 

Erenköyde satılık 
Müfrez arıalar 

Tramvay cad<lesine 100 metre 
ma>afede denizi ıı:örür arsalar 
satılıktır. Saray Sinemasında 

Bav Hayative müracaat 

Topkapt - Maltepe - HaJkalı yolunun esash taınıratt kapalı zart usulile beynelmilel münasebetlerde çocuklardan, kendilerine ayrı yer tahsis edilme-
eks iltmeye konulmuştur. Keşif bedelt 31,468 lira 90 kuruş ve ilk temınatı 2360 mek şartile dört yaşına kadar ücret alınmayacak ve dörtten on yaşına kadar 

liradır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleı, Genel ve Hususi ve fenni şart- olanlarla kendilerine yer tahsitd iltenilen dört yaşından küçük çocuk1ardan 
namelen, proje .keşif hül3sasile buna müteferrı diğer evrak 157 kuruş mu
kabılınde Vilayet Na fıa Müdürlüğünden verilecektir. İhale 13/12 / 940 Cuma 
günü saat 15 de Daın1 i Encümende yapılacaktır. Taliplerın ilk temınat mak
buz veya mektuplarl. ihale tarihilıden sekiz gün evvel Vilfıyet Nafıa Mi.idür
lilgüne müracaatJa u . acakları fenni ehhyet, lmzalı şartname vesaıre ve 940 
yılına ait Ticaret Odası vesıkalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresın
de hazırhyacak.ları teklif mektuplarını lhale günü saat 14 de kadar Daim1 En. 
cümene vern1eleri ıaznndır. (11171) 

Şehir Tiy•frosu 
Dram kısmında 

T epebatında 

10/12/MO Salı günü 

Akııamı saat 20.30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

Yazan: t M. Berri! 

* Komedi Kıımında 
Bu akşam oyun yoktur. 

ZAYİ - Kızım Julyaya ait 
31 /3734.9 ve bana aıt 31/37351 nu
maralı ikamet tezkerelerimizi kay
beııını: Y enilerıni c>karacaRmıı i
lan edel'Mll. 

Taksim Şebi t '.Muhtar caddesi 
İlkyaz Apartman 2/1 numara
da Polonya tabasından Zaına.ı 

Litmamovıt 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di-

l
i rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

yarın1 ücret alınacaktır. 
Daha fazla tafsilcit için istasyonlara mtiraeaat edilebilir. (11414) 

1 Devlet Deniz Yolları U. MUdUrlüQünden 
Karadeniz Yolu Sah Postası 

Bugünkü Karadeniz yolu postası yapılmayacaktır. 12/12/940 Perııembe 

günu kalkacak EGE vapuru gidil ve dönüşte Salı postasının :iskelelerine de 
ılii.\·eıen uğrıyaca.ktır. (11664) 

lstenbul Fiyat Mürekebe Komisyonundan ı 
39 numaralı iUn - 2/147U sayılı İcra Vekilleri Heyeli .kararlle -rı,oeı 

mevkııne Konulan 77 numaralı koordinasyon karamamesı.nin 4 üncti mndde
sme tevfikan değırmeDlerın ~zamı wı satış fiyatları fU .uretle tesbit ed:i.bnil .. 
tir: 

GaJri sat1 72 ~la tutan c;:uvaUar içinde ekmeklik unun beber ÇttVaJı 

12.12.19-llJ akşamına kadar 1020 kuruı;, bu tarıhten oonra 1067 lruruıı, franca-

1 
lalık unun çuvalı 1150, makarnalık, simitlik W'UD çuvalı 1125, yu.!k:&lık, eki .. 

t-ra un\ln çuvalı • 200 ku .:·uştur. Keytiyet 29 numaralı :aullJ korunma karar.-
oan1esının verdi~i aal3b.iyete iatinaden 11aıı olunur. (11645) 

Olmak 
için 

Her şeydeo evvel 
oıhhatli ve parlak bir 
tese, lelteoia ve dGa· 
r•n bir cilde •·li 
olmak li<ımdar. 

Sisin da cildinizi 1 
ftlaelleştirir. ırudde 
!erini beali yere it cao 
ludırır. 

40 senelik bir te<:rübe mahııulll olan KREM PERTEV ter;jp 
ve yapılış tarzındaki incelik olelayısiyle, tenin fazla yağlan· 
masına mani o'ur. Yağsız olarak hususi tüp ve vu:olardm sa- 1 aı~. 

••a-----------------------• Ga ~ ri menkul satış ilanı 
İstanbul 4 üncü İcra Memwluğundan: 
Ödünç alınan para mukabılin de ipotek verilen Beşik taşta Teş

vikiye mahalle•mde Yenimahalle sokağında es.ki 2, mükerrer yeni 
6 kapı sayılı arsanın tamamı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Hududu: Bir tarafı Takfıor ve bir tarafı Filomen arsası, ibir ta
rafı Nişan S-Okağı, ve bir tarafı Yeni mahalle sokağile mahduttur. 

Vaziyeti bazırası: Mezkur mahal şartnamesine ilişik krokide gö
rüleceği veçhile Teşvikiyede Yeni mahalle wkağında 2 mükerrer 
numaralı olup kayıtları üzerınde yapılan tetkikata nazaran Filomen 
ile hemhudut düşmekte ve Nişan ve Yeni mahalle sokak1arından 
cephe almaktadır. Arsa üzerinde hiçbir tesisat mevcut değüdir ve 
her iki sokağından cephe almakta dır. Ancak arsanın bir kısmı sokak 
tesviyesinden 2-3 metre aşağ,aa olup mütebaki toprakların bu ~ek
le göre tesviy esi lazım gelmektedir. 

Mesahası: Tamamı ö22 metre murnbbaıdır. 
Takdir olunan kıymell: Yeminli ehlivukuflar tarafından tamamına 

644 lira kıymet takdir olunmuştur. 
1. - İşbu gayri menkulün. arttır ma şartnamesi 10/12/940 tarihin

den itibaren 38/5151 No. ile Istanb ul Dördüncü İcra Dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin göre bilınesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malii.ınat almak istiyenler, i.Şbu şartnameye ve 38/ 
5151 dosya nwnarasile memuriyeti mize müracaat etmelidir. 

2. _ Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi 
buç11ğu rusbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (Mad. 124) 

3. _ İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriy:etimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olınadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4. - Gösterilen günde arttırma ya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malUın atı alınış ve bunları tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5. - Gayri menkul 2/1/941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördü ncü İcra Memurluğunda üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok arttıra na ihale edilir. Ancak arttırına be
d_eli muhammen kıyıınetin yüzde yetmiş beşini bulınaz veya satl!j 
istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bµnların bu gayri menkul ile tem in edilmiş alacaklarının mecmu

' undan fazla : J çıkmazsa en çok art tı.ranın taahhüdü bılki kalınak üze
re arttırma 10 gün daha t~mdit edilerek 13/1/941 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördünci.ı İcra 
Memurluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacakLların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmu undan fazlaya çı kınak ve muhammen kı:;metin 
yüzde yetmiş be§ini tutmak ~arti le en ÇGk arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezJe ihale yapılmaz ve satış 2280 numa
ralı kanuna tevfikan geri lbırakılır. 

6. - Gayri menkul kendisine ih ale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı verme zse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklıfte bulunan kimse arzetmi:ı oh.ıuğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa l:ıe,nen 
yedi gün müddetle arttırm~ya çık arılıp en çok arttırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer zaraxlar ay r~a hükme hacet kalmaksı;;ın me
muriyetiınizce alıcıdan tahsil olu nur. (Madde: 133), 

7. - Alıcı arttırma bedelı Laric inde olarak yalnız tapu ferağ har
cını, yirmi senelik vakıf taviz be delini ve ihale karar pullarını ver
miye mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat vt teUa
liye resminden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf kare
si alıcıya ait olmay~p arttırma be delinden tenzil olunur. İ~bu g3 yri 
menkul yukarıda .gosterilen tarihte İstanbul Dördüncü Icra me
murluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dai
reıinde satılacağı ilan olunur, (.011) 

ı•-- SANTA 
Herkea, bilhaaaa çocuklar tarafından alınm.aı gayet 

kolay Ye müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kar§l gayet tesirlidir. Banak Solucanlannın büyüklerde 
Ye küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alına
rak Solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faidelidir. 

B.M • ' t 'we ftl "albmw taTSiye edilen b• mti.stahw tıer 
ec:zahaned.e bulunur. Reçete ile 1atı.lır. 

KUTUSU 25 KURUŞTUR 

Mersin Liman işleri .inhisarı 
T~k Anonim Şirketi Umum MUdUrlDğUnden: 

Atöly.emi:zde ımıvna iımal ve tamir işlerinde, ayda yi.iz lira üc
retle çalışmak üaere, Maranecxı ve Kalfa ı.şlerınden ıyı anlı'Van 

Bir Usta~~şı Arıyoruz 

1 

Taliı> ol.anlamı ellerinde mevcut vesaik ile evveke çalısmış ol
duklan 'verlerdelı alılıı.ş oldukları bonservislerin t&.'ldikli birer 
sııretiıli. ve irisi hal tercümelerini "bir kıt'a fotoğraflaları ile hır

. lfltte $iriı:etimiz ... idares · n~ iı?ndermelerı lüzumu ilan olunr. 

................ Iİİllllİlill ..... ı ................... . 


