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ALI RESOL 
GÜNÜN =--= ~~~ DIŞ 
TENKl·TLERI ~L~ ı:'OL.!TiKA 
Can sıkıntısı 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 
- Cok canım sıkılıyor. 

Istanbul halkına kurtlu un ye-

İmamı Hüseyin, şehri Banu • • 
ısmın-

- Benim de. 
- Ne yapalım? 
- Haydi tiyatroya gidelim. 

diren değirmeaciler yakalandı 
- Dün canımız sıkılıyordu, ti~ 

deki lran prensesile evlenmişti yatroya gittik, hiç beğenmedik. 
Meğer ofisten aldıkları buğdayları satıyor, 

* (İmamı Hüseyin) in en büyük nin o sabah ziyaretin<le, İmamı - Falan eseri okudun mu? fırınlarada kalitesi düşük buğdaylardan 
u.n .. ı ' ~ı,· (Tu"rk) !erde idi ... Ve _ en Htiseyin bu tasavvurlarından bah I 

"' fi _ Okudum. Canımın çok sıkıl- k f 1 t • d" 1 '·uvvetli duş" üncesi de, dogruca settii!i zaman, Muhaımmet Hane yapıJmıc urt U un ar CVZI e ıyor armış " k 1 dığı bir gündü. Vakit geçirmek, a- v (Horasan) taraflarına g5Çlll_e. .. bütün bunları büvük bır d·&kat e . 
h vunmak icin okudum, hiçbir şey ,_ B led' hh t · (Alı. Resul) e son 'derece de .. ur - dinledi. IF ırınlarda yanılan teftişler sıklaştırıu,.ıştır. e ıye sı . a. ış-. 

T k) . anlanıadıın, fena bir eser... 1 ğ 
met ve muhabbet beslıven ( ur - Ya, Imam!.. Tasavvurların v" !eri müdürlüifünün teftiı; !er hakkında Belediye Reıs ı ıne 
(erle birleşmekti. düşüncelerin, Wk do,ıtru. Fakat, * vermiş olduğ'u rapora göre, son ay zarfında cezaya çarpılan fırınla -

Yezidin, (Türk) muhitinde _ken.: bunların tatbikınde, büyüılc bir Can s.:Ontısıru tiyatroya gibnek rın sayısı azalmış, ekmekler daha iyi çUınıağa başlamıştır. 
disini takip edemiyeceii:ıne emın go tehlike var ıki o da, sudur ... Yezit, veya okumakla gi~e.reme:ı::iz, ca - Fırınların teftişleri esnasında 
rünüyor ve şayet Yezit orada ken- senin (İran) ve yahut (Turan) a nınuz sıkıl~ke~, zıhın dagnı.k o- nüımune olarak alınan unların bo
disine rahat vermiyecek olnrsa, doğru hareketini haber alıralmaz, ltıc . Halbukı tıvatrodan veya o- zuk kalitede olduğu nazarı dikka
Türklerin kuvvetle mukabele e<lı; bütün kuvvetile buna mani ola- kuna~ ~scrd~n ze.vk almak, anla - /ti celbet.miş, değirmenlerin de kon
ceklerine 90k kat'i bir kanaat besli· cak .. belki de, ıssız çöllerin bır kö- ma~ ••ın dık~atı sahneye. veya trole tabi tutulmasına lüzum hasıl 
yor<lu. şesini, sana ve ehli beytine maktel s~hıfelere teksıf etı:ıck lazımdır; olmuştur. Evvelki akşam mesai sa-

Sonra .. 1mamı Hüseyin, Türk - yapacaktır ... Yapılacak en makul dıkkatle okumak, dıkkatıe. bekle • ati haricinde Balat, Ayakapı, Ay
Ierle birleşerek Yezcdm üzerine hareket, evvela (Mekke) ye çekil- mek şarttır. Can sıkıntısı ıse buna arayda bulunan değirmenler 
yürümeyi de düşünüyordu. Ve bil- mek ve orada, sükı1n içınde, bir mani o.lur .. Kitap okum_•. k~. tiyatro ~~zın tefli o ediJm;otır. Bu de
hassa bu fikir ona, pek cazıp. ge • müddet hiid:isata intizar etmektir .. s~yr.edıu dınflikrem.e~ end buvu~ z.evk- ğirmenlerde-;; birin-;; ait unlar 
livordu ... Çünkü, Türklerle bırle - Tasavvurlarını tehlikesi;;ce tatbik tır, ınsanın ı asu e, neş esı ye- k vonlarla fırınlara götürülür-
şip de Yezide karşı harekete. ge - ede'bilmek için, çok tedbirli ve ih- rinde olursa. k:\evrilmiş , unlar tetkık ediliİı-
çecek olursa, hiç .şüphesız ki {Ir'."1) tıyatlı hareket etmeliı;in. Yoksa, Seliimi izzet SEDES ce kurt!anm: ş olduğu görülmüş -
da bu harekete iştirak edecektı. hem kendin ve hem de muhitin tür. Diğer değiıımenlerde de yapı -

İranlılar (İıınamı Ali) ni_n kah. - idn, büyük bir felaıkete sebebı yet 

1 
1 lan teftısler neticesinde bunların 

ramanlık ve insanlık mezıyeUerı· verirsin. p 1 y A S A Ofisin vermiş olduğu buğdayları 
ne meftun olmuşlardı. Resulülla · Dedı. piyasay a satıp fırınlara da kalite-
hın sevgili yeğenine adeta (kudsi- (ATkası var) '--------------A si düsı.ik kurtlu buğday unlarını 

V --'-· tevzi 'ett1kleri görülmüo, lYu değir-yet) atfediyorlardı. e ona mw=- Ell " d kau k ' 
d I erın e çu menler beledive tarafından malı -

Jefet gösteren Emevilere karşı a, D E N Z kemeye verilmiştir. Suçu sabit o-
derin bir nefret beslivıorlardı. bulunanlar beyan-- lan deği!'mencilere alh aya kadar 
İran halkının, iırnamı Aliya kar- Kaptan ve ı;arkçılann hapis cezası verilebilecektir. 

ı;ı duydukları bu büyük hürmet terfi imtihanı name verecekler 
ve meftuniyet, onun vefatından 
sonra evlatlarına intikal etmıştı. 

Bu sebepten dolayıdır ki (1.ınaını 
Hasan) zehırlendiği zaman butun 
İranda şıddetli bir heyecan havası 
esm"l .. Her tarafta; 

_ Emevilere lanet!.. . 
Diye, şıddetli protesto seslerı 

vükselmıştL 
İranlılar, {İmamı Hi.iseyin) e 

her şeyden üstün bir alaka ıü:iste
rivorlar .. onu, (İran) ın milli var
lığından ayınmıyıorl_ardı... Bu da, 
seıbeı:ısiz değildi. Çünıkü Imamı 
Hüsevin, İranın ron hükiiıınd~ı o
lan {Yezdcürd) ün kız~ (Şehrı Ba
nu) isminde'ki dıilber Iran prense
sile evleruniş .. ve bu izdivaçtan da 
{Zevnelabidin) isminde son dere
cede g:üzel bir erkek QOC~ dünya
ya ııeJ.nıişti ... İranlılar, bayatı bü
yük bir fecaatle sönen ~ahraman 
hü:ırumdarlannın bütün hürmet 
ve sevıı:ilerini, ı;imdi onun toru • 
nunda buluyorlar.. İmamı 'Hüse
yinın bu küçük yavrusuna, :ınüs
tak>bel İran hükümdarı nazarile 
bakıyorlardı. 

Kaptan, çarkçı ve diğer denizci
lerin terfi imtihanları önümüzde -
ki ay>başında deniz ticaret mekte -
binde yapılacaktır. İmtihana gir
mek istiyenlerin ayın on beşine 
kadar ıının taka liman reisliğine 
müracaat e1ınıeleri lazundır. 

İzmir vapur tarifesinde 
tadilat 

Fiat mürakabe komisyonu pi -
yasadaki kauçuk stoklarının mil< -
tarım te9bit etmeğe karar vermiş
tir. Gümrükte, depolarda, imalat
hanelerde, fal;!rikalarda ve herhan
gi bir yerde ham veva krepool ka
uçuğu bulunan herkes bunların 

dün akşam olan stok miktarını bu
gün akşama kadar ibir beyanname 

Denizyolları idaresinın İzmir - ile mıntaka ticaret müdürlüğüne 
İstanbul vapur tarifesinde tadilat 
yapılmıştır. Haftada İz.mire gide- bildireceklerdir. 

cek üç vapur orada ikişer gün Şimal memleketlerine 
kalacak, böylelikle İzmir limanın -
daki ihracat malları günü gününe heyet bugün gidiyor 
nakledilecektir. 

iplik tenii için yeni 
tedbirler alınıyor 

İktısat Vekili Hüsnü Çakırın re
isliğinde dün mıntaka iktısat mü
dürlüğünde bir toplantı yap~ 
tır. 

Piyasadaki pamuk ipliği buhra
nının önüne gE!\!lllek k;in alınacak 
tedbirler üzerinde görüşülmüştür. 

Eski St.okhıolm ticaret ataşemiz 

Natuk Ziyanın reisliğindeki hey'
et bu akşam şehrimizden İsveçe 
müteveccihen hareket edecektir. 

Hey'etimiz bütün Şimal memle
ketlerini dolaşarak bu memleket -
lerle olan ticaretimizi arttırmak i
çin temaslarda bulunacaktır. 

Dünkü ihracat 

----o-

Asker aileleri
ne yardım işi 

• 

Nüfus aayımı gunu 
ıüt tevziatı 

Küçük pazarda 
bir yağ ka

çırma hadiscsi 

Belediye müfettitlerinin 
heyecanlı bir gözet

leme ve takibindt:n sonra 

115 teneke hileli yağ 
m üsı dere edi idi 

Küçük Haberler 
Tevzi işinin şekline ait esasları 

mıntaka iktisat müdürlüğü ve sa
nayi müfettişliği bugünlerde tesbit 
edecektir. 

Dün şehrimizıden 110 bin liralık 
ihracat olmuştUT. Gönderilen mal
ların hemen hepsi İsviçreyedir. 
Bunlar arasında fındık, tütün 
gıda maddeleri vardır, 

Denizde nüfus sayımını deniz ti- * Sümer Bank Umwn Müdürü Bür
caret mektebi talebelerinden ayrı- han Zihni Sanus bugün şehrimize ı:ele 

İstanbulluları kurtuluş 
bayramı münasebeti le 
muhabbeile tebrik etti 
İstanbul kurtuluşunun 

yıldönümü münasebetile 
çekilen telgrafa Milli Şef 
İsmet İnönünden §U cevap 
alınmııtır: 
Doktor Lutli Kırdar 

Vali ve Belediye Reisi 
lstanbul ' 
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Kurtuluıunun yıldönü
mü münasebetile sayın Is
tanbul halkının samtmi 
duygularını bildiren tel
grafınızı memnuniyetle al
dım. Teıekkür eder ve ls
tanbulun kurtuluı yıldö • 
nümünü muhabbetle teb
rik ederim. 

lnönü 

Dün Kömür iskelesinin önünde, 35-40 
yaşlarında, kıyafetinden gemici olduğu 
anlaşılan bir ceset bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat sonunda bunun Kü

çükpazar iskelesi önünde demirli bulu.
nan Abdullahın motörü'nde bekçilik: ya
pan İnebolunun Zarnna köyünden Ce
male ai tolduğu v~ gemide yalnız bu
lunduğu bir gece müptela olduğu sar'a 
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İmamı Hüseyin, o!!lu (Zeynel
abidin) i alıp da Irana gittıği 
takdirde, ne kadar 'büyük hır 
hararetle karşılanacağını ıbili -
yordu. Ve bundan dolayıdır ki 
(Horasan) da yerleşmeyi.. (İran) 
ile [Turan) ı ibir1birine raptetme
yi.. i'ki koiru>U ve d<ardeş milleti 
lbir]birine ıbağlad'1ktan sonra da, 
Emevilerle mücadeleye girişmeyi 

tasavvur ediyordu. Fakat bu ta
savvuruna derhal vücut vererek 
tatbika geçmek için, münasip bir 

Soıru yor l!.!lz ı Altın fiati 

ve lan sek.sen genç motörlerle yapa _ coktir. Umum Müdür, şehrmiizde tet
caktır. Dün sütçüler cemiyeti re- kikler yapmakta olan llttısat Vekili 
ıo1· vı'la"vete caaırılmış, fVV'Uk.larm /Hüsnü Çakıra millAki olacaktn·. 
~ ~......... hastalığı nöbeti esnasında denize düse-
sütsüz kalmamaları için o gün süt * Şark halıları transit ticaretinin in tek boğulduğu anlaşılm~. defnine ruh

Altın dün piyasada 2170 kuruş 

üzerinden muamele görmüştür. 
tevziatının saat sekizden evvel ya- kişafı için Maliye Vek;l.ietince bir ka- sat verilmiştir. 
pılınast kararlaşını.ştır. nun projes hazırlanarak Başvekalete 

zaman bekliyordu. 
Yezidin Hilafet mev'kiine _geçti

j!ini işittiği gün, İmamı Hüseyin, 
bu (münasip zaman) ın geldııhne 

hükmetmişti. Fakat, Emevi hane
danının en mühim bir rüknü olan 
(Mervan) ın ikendisini şiddetle ta
kip etmesi, hareketlerine en mü
him bir e~el mahiyetinde idi... 
Mervan, İmaıını 'Hüseyinin uzun 
ilıir yolculuğa haz~rlan~ını du- I 
yar duymaz, hıç şuphesiz ki der-
hal tertibat alacak .. ya, bu yolcu
luğa mani olıteaJk veyahut tenha 
yollarda, hem İırnamı iHüseYini ve 
hem de onun mulıitindekileri İm· 
hava çalısacaktı. 

Netekim, {Muhammet Hanefi) 

Piyasa kontrol edilmiye
cek olduktan sonra ..• 

Fiat Mürakabe Komisyonu bazı 
maddelere azaml satış fiatı koyup 
ilAn ediyor. Fakat bununla mese
leyi halledilmiş saymak büyük bir 
gaflet olur. Mesela limona üç ku
ruş azamt fiat kondu .Aylar geçti, 
.fakat limon bütün piyasada, sey
yar esnaftan manavına kadar, hiç
bir gün üç kuruşa sa.Wmadı; in
safa göre, dörde ve beşe verildi. 
HaJA da böyle. 

Piyasa sıkı şekilde kontrol edil-
miyecek olduktan sonra a7..ll.mİ fiat 

koymak acaba ne gibi faydalar te-
min ediyor dlye 

SORUYORUZ! 

MAARiF 

Çalı,kan talebenin iftihar 

listesi hazırlandı 

Bu sene zarfında mekteplerde çalışma 

dereceleri en iyi olan talebeoin ittihat 

listesi hazırlanmıştır. Bu iıle meşgul ol
mak üzere Maarif Vekaleti orta tedri

sat &ube müdürlerinden Saml şehrimize 

gelmistir. Orta tedrisat mekteplerine 
devam eden talebeye mahsus olmak ü

zere hazırlanan fotograflı liste bastırı

lacak, Cumhuriyet bayramında mektep_ 

!ere dağıtılacaktır. Mektebe devam etti
ği müddet zarfında her sene bu listeye 
hediye verile<:eklir. 

Hava Kurumuna 
yardımlar arttı 

Türk Hava Kurumu reisi Şük
rü Ko~ak bugün !nönüne gidecek
tır. Mumaileyh dün gazetecilere 
beyanatta bulunarak Kurumun ça
lısmalarını anlatmış son kongreden 
sonra yardım hareketlerinin hayli 
arttığ'ını söylemiştir. 
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İkdamın Edebi 
1\ 1 Rahat rahat giyindim, kahvaltı- - Amma ben de: Gelemem! di-

l mı ettim, birkaç kişi ile daha tele- yemezdim. 
fonla konuştum, sokağa çıktım. - Nesi var? .. Keşki soraydım, 

1 Yolda yürürken hissiyatımı pek - Bunu sorır.aın da Hlzımdı .. 

KISKANIYORUM! 1 kavrayam1)1orum. Bedıanın koca - t;ıe böyle, basit ve havai şey -

1 

sını büsnünıyetle mi muayene e_de- !er düşline düşüne gidiyorum. Na
ceğim, :yoksa suinı:ycll<' mı·.' .. işte &ıl hır makinenin dişlerine kapıl -

1 

bunu bilmU-orunı. İçınıdcn neler dığ'ınıı bHnıi~·ordlun •.. 
.._ _Yazan : S E LA M 1 1 Z Z E 1: J geçtiğini açık olarak tahlil edemi- Kapıyı raldını. Hizmetçi açtı. ., ,,•••••••••••••••••••·••ra!P yorum... Bedıa antrede beklıyordu.. Üze-1• i Düşünii)o·orum. Aklıma garip ga- rinde sabahlığı. \'ardJ, henüz giyin-
I'arıuaklarıınla saçlarınu tarıyo - ı' omuzladım, telefona koştum. rip şe~·ler ıı;cliyor ve geçı)·or. Bir memişti. Endişeli, asabi idı. .. Ko -
rum, beyaz, düzgün dişlerime ba- Hasta mıydı? Yaralanmış nuy - diisünceye saplanıJl kalıyorum. casını sc\•cn bir kadının asabiye
J.. : \'O l'llın; yanaklarımı oksuyorum, dı? Böy_le erken telefon etmesi i- Diişünceler de zihnimde ;ver etmi- ti \'ardı üzerinde .. Demek Bedia 
ahuını kuıştırıyorıun; pazularımı çin mühim bir sebep olsa gerekti.. yor. kMasını se\"İ'.\'Ordu .. Ya beni ... 
kabartıyor, göğsümü geriyirum, O- - Allo!.. - Ne diye beni cai;'ll'ıyor sanki? Kendimi topladım, doktor tavn-
nıuzlarını sağlarn, kalçalarım sağ - Tath bir ses, Bedianın sesi: _ Beni cağırmakla ne m3.na mı takındım: 
lanı. .. Sağlam bir insanım. Tam bir - AJlo!.. var? - Bonjur Bedia, ne oldu? 

erkci'ı:im. - Sen misin Bedia?. _ istanbnlda ba~ka doktor kal-, - Hemen geldiğin için teşekkür 
Haydi, haydi, korkulu rüya göt- - Evet. madı mı? ı ederim. 

n.ekte mana yok .. _ Mıi.~asız şeylerle - Çabuk söyle ne var?. _ Bugüne kadar neden kendisi- - Vazifem. 
uykumu kaçırıuaga luzrım yok.. - Kocam hastalandı, seni isti - ni bana baktırmadı? - Fena halde sancJlandı. 

Bir sohah banyoda bulunduğum \'Or. Hemen gelirsen çok sevini _ _Acaba bir iki kere tavsi)·eler- - Neresi?. 
sırada telefon çaldı. Gene mutat rim. de bulundum da onun için mi beni - Karnı. 
sözleri duvdum: .. . - Şimdi geliyorum, hemen tim- istiyor? - Başka doktor ça!t'~dını.z mı? 

- Doktor meşgul ... Bana soyli- di ... Hastaneye gitmeden size uğ- _ Eskjden doktor Samiye tedavi - Hayır, yalnız seııı ıstedi. 
yemez misiniz? Evet, kim diyeyim.. rarım- ettirirdi. - Bakalım. 
~edia mı?. Peki. Ob!- _ Ha, sahi... Bana Samiden Yürüdük, Bedia yatak odasının 

Bedia.... İçim rahatladı. Çarpınlnn dur - mem>mn olmadığını birkac kere kapısını artı. Ben basta ile karyo-
Banyodan fırladım, borııuzumu du: Kocası İini4! •öylemişti. laları ayru zamanda ı:ördüm._ 

gönderil.m.i.ştir. Yakında Büyük Millet 
Meclisine takdim edileceği anlaşılan bu 
proje, ile, şark halılan hakkında tatbik 
edilmekte olan gümrük antrepolar re
ji.mi gayet sade blr hale ifrağ olun-
maktadır. * Dün Vilayette Vali muavini Ah
kımından vücude getirilecek itfaiye teş
medin reisliği altında toplanan kayma
kamlar, mahallelerde pasif korunma ba
kiltltı işini konlltimuşlardır. * Nülus sayımından bir aksam ev
vel balkın ihtiyaclannı tamamen teda
rik edebilmesi için dilkldinlar saat 23 e 
kadar açık bulunacaklardır. 
* Üniversitede kurulan kan yerme 

istasyonu yakında faaliyete geçecektir. * Evvell<i akşam Taksimde Mevlud 
adında bir amele, yoldan geçen bir kam 
yonun içine aUamak isterken tekerlek .. 
ler arasına yuvarlanarak ölmüştür, 

- Geç11Lİ3 olsun! 
- Tesei<kür ederim, 
Nabzını tuttum, fazla atıyor. Ha

raret hafif, otuz yedi altı .. Karaci
ğerde bir şev yok., Böbrekler iyi .. 

- Burası? 

-Aman .. 
Sertlik elimin altında. Teşhis 

basit: Müzmin apandisit. Bir şey 
söylemedim, O söyledi: 

- Midemi bozmuş olacağım. 
Bu mide b<mıkluklan çok ma

lumdur. İnsan kulak asmaz, karbo
natla vakit .,.eçirir ve üç günde Ö· 

lür ... Hele müzmin apandisit ame
li)'Btlarının peritonit yapmııııı pek 
kolaydır. 

, Doktor Salim kafa ile işini gö • 
rürken, teşhis cihazı doğru dürüst 
işlerken, .. ;rmi senelik tecrübe ile 
hastalık derecesini miheke vurur
ken, birdenbire başka bir adam 
teşekkül etnıeğe başladı.. Heni 
sinenııılarda vardır: Bir adamın 

siluetinden bir gölge ayrılır ve 
yavaı yavaş vücutlenir, meydana 
kadının dostu çıkar. 

( Arkaıiı var) 

Denizyolları bilet 
suiistimali 

Birkaç ay evvel, Denizyollartnın va ... 
pur yolcu biletltti Uzer.inde meydana 
çıkan bir sulistimal hô.disesile alfikadar 
görülen gişe memuru İsmet, İsmail 
Hakkı., Asaf, ve Salfthaddin, tevkif edil
mişlerdir. Dördüncü sorgu b.ikimlij:i 
dün bu dört suçlu hakkında tahliye ka
rarı vermiştir. Yakında gayrimevkuJ 
nıuhakemelerine başlanacaktır. 

Bir kamyon ağaca çarparak 
parçalandı 

Şoför Mehmedin idaresindeki «Gere
de 10> numaralı kamyon dün Cağa!oğ
lu yokuıundan inerken, Hava Kurumu, 
binası önünde karsısına bir çocuk çık

mış, tolör bunu ezmemek için direksf .. 
ronu )'llll• kırmıştır. Fakat mesafe kı
sa olduğundan kamyon yol kenarındaki 
ağaca çarpmış, ağaç kırılmış, kısmen 

bınYonun üzerine olmak suretile yıkıl .. 
ıruştır, Şoför tesadüt kabilinden yüzün
den ve btl§ından hafifçe 1'atalannıış1 
lcam.yo.nun ön kısmı parca parça olınt11-
tur. 

* * Osman Nuri adında a yaşında bir 
çocuk, kapalıçarşıda tuhafiyeci Isanın 

dükk:Anından bir cifi çorap çalmı;ii, ya
kalanmıştır . 

Bundan başka gene 14 ya§ll>da Mu
hiddin oğlu Süleyman adında bir çocuk 
d,; Mahmut!l"şada ,Kısmet> mağaza.. 
sındaıı 7 boyunbağı çalarken Yakalan. 
mıştır. Her iki hırsız çocuk tevkıt olun
muşlardır. * Beşiktaşta Hattat Tahsin sokağın, 
da 9 nwnarada oturan Mustafanın biı 
buçuk yaşındaki kızı Seher dün pence
reden sokğa dilşmüı, tehllkell surette 
yaralanarak hastahaneye kaldınlmıştır. 

Sııyııııın bütün yurtta bir günde 
başanJması Sosyal Birlik ve çalıı
mamn en güzel bir belgesi olacak
tır. 

Bu büyük günde devletin buy
nıtıarına hepimiz uymalıyız. 

BA$VEKALET 
İsta~tik Umum Müdürlüğü 

İlk Neticeler 
YAZAN: Prolet1ör 

Hüseyin Şükrü BABAN 
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10 - BiRİNCİTEŞRIN 1940 

l!a~,ij!~ Asker ~·-~~.:.~:::'~~ 
l:Jaşvekilimiz dün 'ı Manşta 
Ankaraya avdet etti TOPÇU 

düellosu 

L on&:adan 24 eyh'.ılde şöy- ı• 1 k 1 Rumen askeri tayyare meydanlarının 
le bir haber gelmişti: ngi iz ıyı arına genişletilmesi için de Almınyadan hu-
• İngilizler tarafından sus! teçhizat gelmiştir. Yukarıda ismi 

Mevsimin en güael kumaşı, en dü k k geçen bütün merkezlerde Alman asker-
güzel meyvası, en gu""zel çircg"i, en ··şmanın istila limanlarına karşı as er çı arma 1 ... ]o 1 1 ' yapmakta oldukları hücumların • en ıçın ş a ar hazırlanmaktadır. Bük-
güzel tuvaleti, hatta en güzel pa- ınuvaffakiyetinden bahseden Yort- reş civarında Tar&oviste'de bir hava üs-
lamut veya torik balığı ve hat~a shire Post'un muhahirı,· bitarafla- k u" ç 1 u" k 1 e r ı' sil kurulacaktır. Birkaç haftadanberl 
en güzel bal veya helvacı kabağı rın, mü«>hedatını nakletmekt~-''-. n 1 n Roınanyaya gelen çok büyük mlkdarda 
olur amma, mevsimin en güzel ro- ~ ıcu.u h b iz · · kı ti k d ...... 

d 
Bu mü<•hedata göre, İngilide- D-- lik b" k f•l ar ma emesırun yme o a ar , ~ 

Mevsimlik romanlar 

Doktor Refik Saydam kalabalık 
İngiliz topları 

sız sahilini 
bombardıman 

mam ne emek? Ben, bunu anla- rin bombardımanları, düşmanın ~ tümen • ır a ı e- sek bir rakamı bulmuştur ki Rumen -
ıruyorum. Roman yalnız bir mcv- nin nakli için 420,000 ton• Alman kliringinln Romanya lehine ba-
simlik bir şey midir ki, ona mev- istila kuvvetinin üçte birini mah- ) k k 
·mm· en gu··zel d" ı • vetmiştir. Yani bin kadar vapur, U ocaman bir ticaret fi. kiyesi tasfiye edilrnlf ve Almanyaya 

sı romanı ıyor ar·· romorkör, mavna ve kü•ük vapur losu, ayrıca vii-.lerce mav- petrol ihracatının tazlalaşmasna rağmen 

bir kütle tarafından karşılandı Fra'R- Eğer, mevsimin en giizel romanı! ~ .1- bugün Almanya lehine bir bakiyeye çev 
diye ilan edilen bu romanın ömrü tahrip edilmiş veva mühim suret- na, duba, layter, romorkör, rllmiştir. Diğer taraftan gene Röytere 

Ankara, 9 (ikdam muhabirin- [ ler erkinı, Ankara nli muavini, 
den) - Başvekil Doktor Refik merkez kumandam ve emniyet 
Saydam bugün saat 17 de Hatay- müdürü tarafından M>lılınlaımıış -
dan şehrimize dönmüştür. tır. Cumhurreisi adına da umumi 

Başvekil istasyonda B. M. Mec- katip Kemal G~deleç, .~iyaseti
lisi Reisi Abdülhalik Renda ile cumhur başyaverı Celil Uner ve 
Vekiller, C. H. Partisi genel sek- hususi kalem müdürü Süreyya 
~eteri ve Parti umumi idare hey - Anderiman hazır bulunmakta idi
eti azalarile meb'uslar, Vekalet- ler. 

etti 

Londra, 9 (A.A.) - Şafakla 
beraber Fransız sahillerinden 
atcs açan Alman uzan menzil
li topları Pas de Calais bo
ğazını dövmüşlerdir. Bombar
dıman bir saat sürmüştür. O
büsler üçer dakika fasıla ile 
atılmışlardır. 

dut gibi, kiraz ,,;bi, bakla, enginar, te hasara uğratı\ınıştır. motörbot, flika ile mütead- göre Romanyaya gelecek Alman kıt'ala-
domatez bamya 1 ut tor"- Ayni müşahitler, Man• denizi li- dı"t araba • ' pa am , u., '( vapurları Iizım· rı, tedricen fazlalaştırılarak dört fırka-
pastırına, sucuk gibi ancak bir manlarında toplanmış olan harp 1 b · dır. ya çıkarılacaktır. 
mevsim sürecek kadar kısa ise, bu- ma zeme ve teçhizatının eşte ı- İngil\erenin Bükreş büyük elçisi Sir 
nu gazetelerle, mecmualarla ayrı- kisinin tahrip edilıni• oldugu· nu y A Z A N 

1 [] 

R. Hoare: cRomanyanm stratejik nok-

ca ilana. ne hacet? kve bunların yerine diğerlerinin i- ABiDiN DAVER tala.nnda Alman nizami Jot'aları garnl 
Romanlarını bu yolda ilan eden- ame edilmesinin, Hamın münaka-

1 d
.. .. .. tat vasıtalarının ve Ems kanalının zonlan tesisi hakkında Almanyanın açık 

er uşunmuyorlar ki böylelikte, bombardıman edı.lmcsı· suretı"le niyeti> neticesinde hiidis olan vaziyetin 
eserlerinin ne kadar kısa ömürlü derhal aydınlatılmasını Rumen hi.ikü-
oldnğunu kendileri itiraf etmiş o- müşküllestirifmiş olduğunu beyan , ıe teşekküllerile 83,750 ııayri safi ' 

. ,.,,.,,,,-~~~~~~~~ 

lngiltere orta \ 1 KISA A..JJANS 

Uzun menzilli İngiliz top
ları da bu sabah Pas de Ca -

1 

Iais boğazında Fransız ~ahi • 
lini bombardıman etmislcr -
dir. Boulogne'da sahilde;, bir 
çok kilometre içerideki he
deflere müteaddit salvolar 
çekilmiştir. 

1 
1 V 1 etmektedirler.~ metinden talep etmiştir. Romanya Ha-

uyor ar. I 1n da değil de mevsi- tona mult~tır ki bu, bir tek tü- riciye Nezareti bu talebe cevap vermiş-
min en J!ihel romanı! Yani pliij 6 birir.citeşrin tarihli İngiliz ha- men ıçin üc_er bin tonluk 28 vapur tir. Büyük elçi Alman kıt"alannın bir 

Şarkta İtalyaya f "A 8 E R L E R 1 

1 d _ k d f * Roma: 9 (S\efanl) - İtalya Hari-

me\'siminde dünyaya gelip bağ bo- v_a nezareti resmi harp tebligi de I demektir. Beş tümenlik ilk bir ka- işgal ordusunu mu veyahut talim cüzü 
zumı~nd~ rahın.ete kavuşan eser! ı soyle __ dıvordu: 1 file için 420,000 tonluk 140 gemi tamlarını mı teşkil ettiğini oğrenmek 
Ne dıychm, bovle kısa ömürlii eser •Dun gece bombardıman tayya- llıımdır. istiyordu. Sanıldığına göre cevap umu
sahinlerine, Allah, uzun ömiirler r~lc~imiz Gclsenkirchcn pe~rol te- Bir tümeni, çıkarma yapılacak mt mahiyette bazı teminatı ihti'va et.-
ihsan buyursun! sısatılc Essendc Krııpp fabrıkaları- cahile götürürken ve götürdükten melrtedir. 

0 ugu a ar ciye Nazın ile Flnland.iyanın Roma oe
firi ve Finlandiya heyeti reisi, İtalya -
Fnlandlya ticari mübadelelerini tanzim 
eden itilMnameleri imza .etmişlerdir. 

Manstan gecmckte olan bir 
gemi kafilesi Fransız snhille
rinden açılan bir ateste yarını 
saat bombardıman edilmiştir. 
Hicbir gemiye isabet olma-

Osman Cemal Kavınlı nı, Ham':", Osnabruck. Kolonyad• sonra, mavnalar, dubalar, Iayter, Londra, 9 (A.A.) - (Röyter) Tlmea 
marşandız garlarını ve Rottcll"darn- araba vanurları, romorkörler, mQ- gazetesi, son haberleri ve Balkan1arda
da gemileri lxnnbardınıan t'hrıiş- tör veya istimbotlar, filikalar, bun- ki umumi vaziyeti muhtelif memleket-

Üç başlı ittifa
l<a karşı 

• 
Almanyaya karşı koy. 

maya da hazırlandı 
Uındra, 9 (A.A.) - KahJ:eden 

gelen haberlere nazaran Reuter 
aşağıdaki malU:matı vermektedir: 

İyi haber alan menbalar Bren -
ner toplantısının Orta Şark mem
leketleri için hususi bir ehemmi • 
yet aldığını tahmin etmektedir • 
ler. Alman kıt'alarının Romanya
daki faaliyetlerine ait haberlerın, 
Alınanların harbin slitlet aneııkezi
ni şarka nakletıınek hakkındaki 
niyetlerini teyit ettiği zannolun -
maktadır. 

Orta Şarka tevcih edilecek bir 
Alman istilası ın tim ali karşısın -
da İngiliz stratejisine ait tah
minler teşhir edilemezlerse de 
İngiliz ordularının İtalyanlara 
karşı olduğu ıkadar Almanlara 
karşı da hazır oldukları sö.v lene -
bilir. 

Uzak Şarktaki Amerika
lıların tahliyeııi 

Clıanghai, 9 (A.A.) - Amerika 
Jmnsolosl.uk:lan, hariciye nezare -
tinden aldııkları talimat mucibin
ce, japıonya, japon müstemlekeleri, 
Mançuko, Çin, Hongkong ve Hin -
diçinideki Amerika tebaalarının 
muhtemel bir tahliyeye hazır lan -
maları için tavsiyelerde bulunmuş
lardır. 

Beyhude 
zahmet 
M. Zekeriya başmakalesine: 
- İngiltere mağlup olursa 

ne olur?. 
Başlığını koymuş. N anemol

la, bunu görünce: 
- Beyhude zahmet edip iki 

sütun yazmış .. 
Diyerek, ilave etti: 
Feliket olur! Ve •• bu hükmü 

okuyucu Zekeriyanın makale
sini okumadan da verebilir 
ve vermektedir ... 

Mektepler 
kapanırken 

Bir gazete soruyor: 
- Talebe pasoları ne zaman 

verilecek?. 
Nanemolla, ona şu cevabı 

verdi: 
- Mektepler kapanırken. 

Malum a, kitaplarla pasoların 
devre sonuna doğru tamamile 
hazırlanmış olması mutaddır. 

$aıılacak 
tedbir 
Nanemolla, kulağıma fısıl

dadı: 
- Her gün her gazete şaşı

lacak şeylerden bahsediyor. 
F'kat, asıl şaşılacak sey nedir, 
lıiliyor musun; Üniversite 
Rektörlüğünün iş bulan tale
beye traınv:ıy ücretlerindeki 
tenzilattan istifade ettirme -
ıncsi! 

Hokikaten şaşılacak şey. 

O da, ben de 
gülüıtük! 
Ebiizziyazede Velit: 
- f'ıinkü umrandan hiçbir 

v nldt irfan çıkınaz.• 
Dh·or. Nanemollava bu cüm

levi gö• tPrrlim, gülerek: 
- Billkis umrandan irfan 

cıkar. 
D•di ve .. cümlesini şöyle bi

tirdi: 
- hfanı olmıvanlar, umranı 

do bilmezler. Umran iptida 
cı~x.;ı. in tialıdır. Fakat, bunu 
takdir Pdecek arif nerede!. 

Ben de güldüm. 
A. ŞEKlP 

Amerikada 
l~ıstır. J * Nevyork: 9 - Wilkie radyo ile "'-'=-==~-~--=~----"' 

neşredilen nutkunda: cİ.ngıltereye yar- ı J b 1 dım Amerika menfaatine uygundur fllı:- oponya mu ka İ 
rındeyım. Çunku Bilyilk Brltanya, bi- ı 

rincl müdafaa hattımızdır> denuştir. ted b ,· r hazırladı * Vaşington: 9 - Roosevelt diln A-
merika donanması Başkumandanı ile 
göriişmiiştür. 

İngilterede 

* Londra: 9 - Bahriye Nezaretin· 
den bildirildiğine göre Soucy romorkö· 
rü d~man maynine çarµarak bat.ınııı

tır. * Melboume: 9 - Avustralyanın J•
p<>nyaya tayin edilen ilk sefiri Sir J. 
Latbon Tokyoya hareket ede<:cktir. * Londra: 9 - Halk :ırasında Big -
Ben adile tanınan Westminster'in meş
hur saati, hava ·muharebelerinden mü
teessir olmuşsa da gene doğru işlemelı:
tedir. 

lrlandada 

---··---
Birmanya yolunun tekrar 

açılacağı hakkındaki İn
giliz notasına resmen ce-

vap verilmiyecek 

Tokyo: 9 (A.A.) - (D.N.B.) - Domei 
ajan.sına göre, Japonya Birmanya yo
lunun tekrar açılması hakkındaki İngi
liz notasına resmi bir ce~ap vermiye
cektir. Japonya, bu İngiliz kararının 
yarattığı vaziyete karşı koymak için 
planlarını şimdiden hazrrlamıştır ve lil
zumunda tatbik edecektir. 

Vaşington, 9 (A.A.) - (D.N.B.) Ha
rjciye: Nazırı Hull1 Birmanya yolunun 
tck:rşr açılacağı hakkında Churcbill ta-* Londra: 9 - Dublin'den resmen rafından yapılan beyanat münasebetilc, 

bildirildiğine göre Alınan hükCuneti Amerikanın daha bidayette bu yolun ka 
Vekstord kontlu!unda Campile'nin bom 
bardımanı hakkında teessüflerini ve taı 
minat vereceğini bildirmiştir. 

Franııada 

Panması aleyhinde bulunmuş olduiunu 
ve buna binaen bu mesele hakkındaki 
Amerika noktai nazarında kimsenin şüp 
he ve tereddüt ctmiye<:e!ini bildirmiştir. 

Hong-Kong, 9 (A.A.) - Bir çok Ja-

Lo 
. . pon müesseselerinde bura polisi tarafın-* ndra: 9 - Berlın radyosu Vı-,._ hllk"- . . . ' dan araştırmalar yapılmıştır. Bunlar a-

c.., ~netının Belçika Kralı Leo- b. · · 
pold' Lej .. . . . . rasında ır banka, bır gazete ıdareha-

e yondonor nışanının bırınct . b' . . . 
r"t"'-'-ı te 1 nesı ve u- gazete muhaturının evi var-
u ucu.1u vcjbe karar verdiğini bildir- dır 

miJtjr. • 

Hindiçinide 
lngiliz sefiri Molotofla 

görüştü 

( Basmakaleden devam) 
yet Rusya, muzaffer bir Almanya 
ile galiµ bir Japonya kar~ısında, 
Ukr&ynayı ve Şarki Siberyayı mü
dafaa için, harbetmek mecburive
tindc kalacaktır. Almanyanın °da, 
Japonyanın da boyat sahaları son
suzdur. Üç ha<lı pakt karşısında 
maruz bulundukları tchli!<c ve bu 
t~hlikeyi atlatmakla elde edecek
leri merıfaatler ayı1 i ve nıüşieı·ek 
olunca, bu üc devletin anlaşmaları 
icap eder. Fakat ber üçünün de 
davayı iyi kavramaları ve teferru
ata saµlanmamaları büvük bir an
laşma için fedakarl,ıklara katlan
maları lazımdır. Sovyctlcr Birliği, 
Amerika ve İngi1terenin , kendi~i ... 
ni üçüzlü ittifakın şerrinden ko
ruyacak kudrette olduklarına emin 
olduğu gün, onlarla birleşmekten 
çekinmiyecektir. 

Abidin DAVER 

lngiliz Başvekili 
diyor ki 

(Bastaarfı I inci saııfada) 
•Çin hükılmetile bir itilafa va -

racağı yerde japonya, Almanya ve 
!talya ile üç taraflı bir pakt lınza 
etti. Bu pakt bir çok bakımdan bir 
kaç sene evvelki Antikomintern 
paktın tecdidinden ibarettir. 

Bu üc taraflı pakt tabHdir ki 
do"'udan doğruya Birleşik Ameri
kayı istihdaf etmekte, ikinci dere
cede Sovvet Rusyaya karşı çev
rilmiş bulunmaktadır. 

Şanghay: 9 - (D.N.B.) - Fransız 
Hindi Çinlsi umumt valisi Amiral De
couks, umum! valilik merkezini Ha
noydaıı Hue'ye nak!elnıişlir. 

Uındra, 9 (AA.) _ Reuler dip- Maamafih ümit ederiz ki bu ne-
lomatik muha·birinin resmi mah- vi daha çok vahim vaziyetlerde 

(A.A.) fillerden öğrendigine "Öre İngilte- bü,,ük bir sabır ve ihtiyat uöster-
renin Moskova büyük elcisi geçen ıniş olan japcınya, yine bu sabır ve 
hafta sonunda Molotof ile müla _ ihtiyatla hadiseleri önlemeğe muHava harbi katta bulunarak umuımi vaziyeti 

vaffak olacaktır .• 

i !erdir. !arı muh~Iaza için de muhripler, \ ler bakımından şöyle mütalea ediyor: 
Sahil miidafa::ı servisine mensup ~arakol gemileri, hücum botları Nazi işeaı kıt'alanna tramit vazifesi 

1 tayyarelerimiz Bresi limanında laz:mdır. İhraç, elbette rıh tunları görmüş olması mubtemel olan Macarls
genıilcre ve antrepolara ve Grave- ve lıman tc.:;ısatı mukeınmel bir tan, bitaraflığını mildalaa kabiliyetini 
linesde mavna tecemınlilcrilc mo- yerde, rahat rahat yapılınıyacak- çoktan kaybetrııiıtir. Sovyetler Birliği 
törlü nakliye vasıtalarına taarruz tır; bilakis sahil müdafii tayyare - fiilen Almanya ile diğer bir müşterek 
etmişlerdir. Mutat D\ayn dökme lerin, gemilerin, bataryaların 1 ve hudut elde etmiş ve Karadenizde bir 
harekatı yapılmıştır.• kıt'aların ateşleri altında yapıla - bilyük devletin teessüs ettiğini görmek-

7 birinciteşrin tarihli İngiliz res- caktır. Nakliye gemileri, hiç ol - \edir ki bu valoa hoşuna gitmiY<!Cek bir 
mi harp tebliğinde de şu satırlar mazsa, piyade ve makinelitüfek şey olmakla beraber ihtiyatlı siyasetin
vardı: tesirlerinden, hatta sahra topçusu- de bir değişiklik de vukua getirmemesi 

•Dün, gündüz, İngiliz bom bar - ı nun tesirlerinden uzak yerlerde muhtemeldir. 
dıman tnvyareleri Ostcnd, (Kale), ı duracaklardır. Yalnız çeyrek mil Türkiye ayanıkhk lüzumunu her za
Calais, Boulogne limanla. na hü • açıkta duran nakliye gemilerinden mandan ziyade takdir ed-ktir. Yuna
cumlar J'arnıışlardır. Harlingen, j sahile ihraç yapmak için, 100 erin nlstan ise dlktat.örlerln tehlikesinden 
Staboren. Enklıuizen, Dordrecht, vapurdan indirilip kıy:va götürül. korunmalı: kin Ye&"ine bbire ,.1ı:11n1n 
Denheldende toplu bulunan gemi 1 mesi icin vasati 45 dakika, 1 saat sikı dawanmak oldııiumı Isbal etnıü, ba 
ve mavnalar bombardıman edil - ister. Havvanları.n, topların, ara - ıunm..ıtladır. 
rniştir. baların, agırlıkların, tankların İtalya, Mlı:im müttefikinin daiına 

Denheldendc bir iaşe gemisine nakli ise daha uzun zamana muh- kendL•i için elde etmeğc çalıştığı bir 
tam isabet vaki olmuştur. Dcip - tac, güç bir iştir. R:htımda küçük bölgede kendiliğinden şiddetli bir tc
holzda tayyare meydanları bom _ ı vasıtalarb yükletme, gemiye ka - şebbüse ıtiriştiğini, hem de ilk defa ol
hardıman edilmiştir. Bir bombar- I dar seya_h~t hariç olmak iL'"re, 20 mak üzere, miişahedeye mecbur kal
dunan tayyaremiz, bir düşman av- havvan ıcın 1 saat, 15 araba için 1 maktadır. 
cı tayyaresini düşürmüştür. Hiç saat, bir batarya için 1 saat, 15 ton Londra, 9 (A.A.) - Gelen haberlere 
bir İngiliz tayyaresi zayi olınamış- ı eşya için 1 saat hesaplanmıştır. göre Romanyadaki Alman faaliyelı kar
tır. ı Rıhtımdan bindirme böyle olunca şısuıda Yunan aksüliımeli, evvelA daha 

Sahil müdafaa teşkilatına men- açıkta demirlemiş gemiden küçük ziyade korku ile mO\erafik kendisin! 
sup Hudson tipi tavyarelerinıiz . vasıtalara_ indirme, bilhassa düş- göstermiş ise de şimdi tebarüz eden fi
Hollanda sahilleri açıklarında iki ~:1" ateşı altında, elbette daha kir, Alman faaliyetinin aksüllmelinm 
düşman iaşe gemisine hücum et- guç olacakt-r. Nakliye gemilerin - daha ziyade mahalli ve ekonomik ma-
mişlerdir.• 

1 
~en indirme ve karaya çıkarma, hiyette olacağı merkezindedir. 

Yine ayni günde diğer bir Lon- 1 adeta sayısız denilecek kadar mav- Yunanistanda yarın terhis edilecek 
dra haberinde şunları okuyoruz: J na. duba, lavter, araba vapuru, ro- 1933 aımtırun yerini 1929 sınıfı tuta

·İngiliz hava nezareti istihbarat ı '?°rkör, motör, filika istivecek _ caktır. 
bürosu. İngiliz hava kuvvetlerinin ,. tır. Bunların cokluğu indirmeyi ve Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet radyo
Manş ve $imal denizleri sahilleri- ç~karmavı ko_lavlastıracagı kadar, su, Alman Jotaatının Romanya.ııa girdi
ne karsı dün şafırkla ba~lıyarak 1 d:ısman ateşının bu vasıtalar üze- il haberini Amerikan kaynaklarını zik
bogüıı öğ-leden sonraya kadar de- rı:ıde~ tesırını de çoğaltacaktır. rederek diln gece vermiftir. Burada bu 
vam eden hücumları hakkında a- Cunku bu kalabalıgı vurmak ko - hususta hiçbir tefsiratta bulunulmamak 
şağıdaki tafsilatı vermektedir: ,. laylaşacaktır. ı tadır. 
Bombardıman tayyarelerimiz, şi- Dönkerk tah livesinde donanma- Bükreş, 9 (A.A.) - •D. N. B.• 

maide Harlingenden, Boulogne'a 1 Ia.r:ının ve hava kuvvetlerinin çok General Antonesko mareşal Gö
ka~ar olan mı~takad~ sahil h~de[- , r;ıuessır vard'.mına rağmen, fngi- , ringe bir telgraf çekerek yeni bir 
lerıne ve gemılcre hucm etmı5ler- lı~lerle_ ~rans zlar, top, tank gibi Romanyanın doğduğu şu anda 
dir. Bir bomb~rdıınan tayyaresi agır. silfilılatının hemen heımen •bir dost ve asker selamının. ka
bu sabah Calaıs limanına hücum · ~psını bırakmak mecburiyetinde bulünü rica etmiştir. 
etmiş, büyük çapta bombalar, top- 1 kalmışlardı. Unutmamak lazımdır Görinıı cevabmda Antonesko _ 
lu bir halde bulunan 50 kadar ı ~ı o zaman sahil kendi ellerinde i- nun tarihin bu kat'i günlerinde 
mavna"a dü•erek infilak etmiştir. c.ı; bındırmevi, yalnız Alman a.ğır büyük siyasi icapları yerine ge
Bir bomba rıhtıma düşmüştiir.. b~t.aryalarile_tayyareleri iz'aç ede- tirmek icin vakfı nefsederek şim

* (B t rfı ı ·n · f d J .. .. .. t·· ·Son aylar zarfında, sulh ile 
as aa 1 cı •atı a a goruşrnuş ur. harp arasında sallanan diğer bir 

edilen hedefler arasında Hambure:'da Alınanl ın· il' b" ·h Petrolcü İngilizler Roman- memleket daha bulunuyor ki 0 da arın g .ereye ır ı -

bilıyorlardı. lngi!iz sahillerine ya- diki cihansümul siyasetin büyük 
p~a.cak bir ihraç ise, İngilizlerin hadiselerine geni ~ir surette ha
b~tun hava, deniz ve kara silahla- elim oldu~nu kayıt ve bunu Ru
rile karsılanaca:kt:ır. Çıka!'IDlva men milletinin mes'ut inkişafı i -
müsait olan bütün İngiliz k:yıla~ı- çin bir falihayır addeylediğini i
nın tahkim edilmi.!; olınası da ca- Jave ey1..,.,-_.;;:•ir 

ve Gelsenkirchen'de benzin tasfiye fab- 1 ehl"k · b d 1 d 
1 

l ı İspanyadır. İspanya ve İspanyol raç yapma arı t ı esinın elir i-
rika!arı, Kiel'de bir • cktrik santrali, ya an ayrı ıyor ar ill r kar<ı daima sam· i t ği ağustos başından beri, hemen her 
Essen'de Krupp fabrikası, Hanau'da ~ir B'" k 9 m e ıne on e- .. uk d ki hl. 1 u res, . (A.A.) - ·Reuter•: mennivatta bulunmuşuzdur. Av _ gun, y arı a te ıg ere ben-
maden fabrikası, .Amsterdamda Fokker İnıtilterenın .. Bükr_· . e. s el<-.isi, Rumen rufıada, İspanyadan daha Zİ'.•ade zer haberler okuyorsunuz. Bütün 
tayyare fabrikaları, Mannheim ve Grem Petrol d t " b 1 Ü d t ·~· ... d .. . ~n. us rısı ıle alikadar bü- su ha ihtiyacı olan, gıda maddele- . un_ ~rın a e e tı"ı ııı:ıana şu ur: 
burg'da marşandiz garları ve bazı d~- tun Ingıliz tebaasına derhal Ro _ rile verimli bir ticarete daha faz- Ingılız hava kuvvetlerı Norveçten 
man hava meydanları vardır. Manş de- m?n?'ayı terketmelcrıni tavsiye et- la muhtac bulunan baska hiç bir hemen hemen İspanya hududuna 
nizi limanlarına karşı şiddetli gece hü- mıştır. memleket mevcut değildir. Biz ah- . karlar uzanan Avrupa kıyıJarında-
cumları yapılınııtır. . Merkezi petrol mm takasını şim- lukamızla İspanyanın iktısadi ih _ ·ki üsleri, _limanları ve bu lunanlar-

ha. !!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!'!!!!!! 
İhraç yapmağa en müsait ı?ibi 

görünen Kale boğazı mıntakasının 
darlığı nlsbetinde güclükJeri de 
vardır ki onları da ayrı bir yazıda 
tetkik edeceğiz. 

Sağlık 
Bahisleri 

Berlinliler saatlerce dıden bırakıp halen Bükreşte bu _ tiyaçlarını haleldar eyleımeği arzu dakı gemılerı, mavnaları, lıman te-
ıığınaklarda kalmıılar ı~_nan bu İngi~_zl~rd_en altısı bu _ etmekten çok uzak bulunmakta _ sisatmı, tayyare meydanlarını MEVLOT Karın Şişmesi 

Stokho!m, 9 (A.A.) _ Mtonbladet gu~, al.tısı da onumuzdeki pazar - yLZ. Arzu eltij:ti.rniz yegane şey İs- muntazaman bıomhalıvar~ tıır Al- Nı!mlizade merhum Hamdi Efendinin Mide ve baiırsakların cuıarm 
eazetesinin Bertin muhabiri İngiliz ha- tesı Bukreşten ayrılacaklardır. panyanın en müthiş düşmanlarımı- man ıhracın~ yarıyacak butün va- refikası merhume Nuriye Hanımın ru- birikmesile 11.şmesi, hazım zorluğu 
va kuvvetleri tarafından Berline yapı- Amerika Şanghaydak" zın iaşe edilmesine bir münakale sıtaları tahrıbe çalışmaktadırlar. huna ithaf edilmek üzere yarınki cu- ve bazı asabi hallerde, bağırsak ve ba-
lan hücumun en uzunı:nun ve en er· I kıtaa km" ı yolu teşkil etmemesidir.. Bu taşıma_ ve çıkarma vasıtala- ma günü öğle namazından sonra saat jtırsak zan hastalıklarında ıörülür. Te-
ken başlayanının dün geceki hücum ol- . tını çe ıyor J:sı:ıanya hakkında c~ilekar ha- rını~ her _ııun_ ~ahr!bı Alm~_nlar'f- 13 le Sultanahmet camii şerifinde mev- davis!: Evve!A sebebini tayin ve izaleye 
duğunu bildirmektedir Bir çok Berlin- Vaşınıı;ton, 9 (A.A.) - cD. N. B. zı cümlelerden sonra Corçıl gele - İugılter~vı _ıst~la planındıdıtltüst el llCldO nebevi kıraat ettirileceğinden arzu çaiııfmalı. Maden suyu ıroııanmalı. Kar-

. Cu.mh · · R ı h ··d f mektedır ki hız mutea ıt yazı a-liler evlerine dönemeden beş saat sığı- urreısı uzve t Amerikanın cek celsede ava mu a aası hak - İ ,.;ı; •1 . Al .h buyuran zevatın teşrifleri rica olunur. ru aatdan hafifçe utınah. Sıcak havlı ile 
naklarra kalmağa mecbur olmuşlardır.' §'anghaydaki _kıtaatını geri alaca- kında umu~i bir_ müzakere yapıla- run~~· nk'-':"''. er~ yıan g' r~= Nem!Uade ıı,Uesl sarmalı. 

ALMAN HÜCUMU gı hakkındakı şayıaları tekzip et- cağını bildırmıslır. cını on amel ıçın,tah . antarı,I ~1•
1 ıı-••••••••••••••••••••••••• 

• · miştir. lerı, mav.n~ ~rı ~ıp e me erı a-
Hava ve Emnıyet Cumhurreisi, Amerika hük. _ • zım geldığını ve böyle yapacakla-

Nezaretleri Tebliği tinin icab;nda Panama kana~7n 1 1 \ rını y~ıştl'k.__ .. . . . . 
Londra, 9 (A.A.) - Düşman tayya- yerine geçmek üzere Meksikayı ASKER VA Z Y E T Deı;ıza~ırı buyük hır ihraç ıçın, 

relerinin cenup ve cenubu garbide ba- kateden bir demiryolu inşa ede _ e"".ela, bır çok naklıye va~urun_a 
zı sehirlere taarruzlarında yaptğı ha- ceği hakk•ndaki şay.i.;:ların asılsız (Bastaarfı 1 inci satıfada) ihtıyaçkv_aı;dırb Bu huksustalarbırikrfikir 
sarlar ehemmiyetsizdir. lduaunu sö:vlmnistir. J.:1ponyaya karşı askerl ve siyasl verm~ . ıçın azı ra am z et-

o " • mek ıstıyoruz: 

BU AKŞAM Sinemasında iPEK 
ZORLA TAYYARECİ 

Bir kaç ölü ve yaralı vardır. Salı I H vaziyetini t:ıyin etmiş ve JaPonya 
günü tahrip edilen düşman tayyarele- japon mparatoru ariciye ile harb etmeyi bile göze almış bu- Bir piyade alayının nakli için Bütün Türkiyeyi bir kahkaha kaıırgaıı kaplıyacak 
rinin adedi sekizi bulmuştur. Londra Nazırı ile görüttü lunmaktadır. 13,700 gayri safi tonluk vapur IA-1 
ve varoşlarında bir kaç yanım ç~- Tokyo, g (A.A.) _ Domei ajan- Bu vaziyet, askeri bakımdan İn- zundır. . . Bütün cihanın en fCO, en komik ve en güzel filmi 
sa da bastırılmıştır. sına atfen D. N. B. aı·ansı muha- giltere lehindedir. Çünkü İngilte- 15BOOOır to~ alaf;r-ını luktaşımak . ıçın, / 8 f'l • FRANS nayrı sa ı t t D KAT: a 1 mın IZCA oriı"inal nüshmı 

Dünkü hücumlar birinin bildirdiğine göre, hariciye re, ordusuna, tayyaresine, donan- İr ~ t"hk. t~ gı:mı ~ 1~ Bu gün ı;ok -'''-sekten uçan küçilk z r .Matsuoka İmnarator tara masına güvenerek bu karan ver- ır ıs ı aın ru ıçın ' MELEK Sinemasında muvaffakiyetle devam edı"yor ,_ na ı ı . ' - tona ihtiyaç vardır 
dOşman filoları tarafından hücumlar fından kabul edilerek beynelmilel miştir. B" · d tilın · · b'"tün kıt' •l••••••••llllllm•m••••••••••••••• yapılmıştır. Düşman tayyareJerinden vaziyet hakkında izahat vermiş _ Hu15s.a. son iki hfıdise ile İngil- ır tJIYa e enı, u 

3 1

• 

çoğu Kent ve Esseks kontıuklanndan tir. tere yeni !aikiyetler elde etmiş bu- ---------------------------------------------

öteye geçememiılercUr. Bazı ı;ehir ve ()() h lunuyor. 
rd t . Kanada 1 arp gemiıi ı _ Amerika kanalile, Sovyet 

köyle e ali derecede hasar olmuştur. 

ı 
::ündüz bir kaç dO~an tayyaresi Lon- yapacak 
dra mıntakasına geçebilmişse de az bom Wininpeg, 9 (A.A.) - Kanada 
ba atmışlardır. Zayiat ve hasar az.dır. bahrive nazırı, Kanatlanın donan _ 

müzahereti, 
2 - Harbin genişlemesini de a-

zimle karşılama karan ile kuvvet
lenm iş bir devlet olduğunu !&bal Alman Batkumandanı ma icin 50 milyon dolar kıymelin-

Bröksel, 9 (A.A.) - Stefan! ajansın- de 100 harp 11emisi inşa edecegini etmc.•i. 
1 · ded" · Bu iki netice İngilte~ ic:-in nihat 

dan: Alınan ordulan başkumandanı ve deniz er erinın a 1nı 12,000 
ı Feldmareşal Voo. Brautchiscb, Anverse den 20,000 e çıkaracağını bildir - zafer yolunda atılmış ilk adımdır . • 
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10 Birincite~rin Per~embe 
S.03 
8.15 
8.30 
8.50 
9.-

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
13.W 

14.-
18.-

18.03 

18.40 
19.15 

19.30 
\9.45 
20.15 
20.45 
21.-
21.45 
22.30 

Müzik: Hafif proııram(PL) 
Ajans !ıaberleri 
Müzik: Haili e;rogram(PL) 
Ev kadını - Yemek listesi 
Kapanış 

Program 
Türk müzi~ 
A anıl llıaberleri 
Halk türküleri 
Müzik: Kar~ık program 
(Pl.) 
Kaparus 
Program ve memleket saat 
ayarı 

Müzik: Radvo caz orkes
trası 

Müzik Fasıl heyeti 
Komışma (İstatistik U -
mum Mı.id:ürlü,ğ(i. taralfı.n
dan) 
A ians haberleri 
Müzı.k: Radyo saz heyeti 
Radvo ıtazetesi 
Müzik: Flüt soloları 
Müzik Dinleyici istekleri 
Müzik: Radvo orkestrası 
Ajans haberleri; Kambiyo. 
Nukut Borsası (Fiat) 

1 2 ı • s 6 7 • o 

JJ[DAll 

İstan~ul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanları ı ı ISlANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Panel S&hMllBeher melre Sabiplerlnba 

Pi:yade Ye alıf okulunda mevcut Şevroıe marka olobüsün tamiri pa
zarlıkla yaptınlacalrtır. Eksillmesl 14/10/94,9 .ııazartesi ııünü saat 14 de Totı
f>lınedtı Lv. Amırliil satın alma lı:omlsyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
'm'1 lira eo kunıa illı: leminatı 127 lira 3~ Jruruıtur. Keşfi komisl">nda 
eörüIUr. H,tulerin tanunı ••ikaıanıe belli saatte komisyona celm.eleri. 

~~~~~~~~N~o~·~~~-~~~__:kırm~.'.:'.:e~U:._~~~~~~~i•inıleri 

On hm ııelı:iz yüz çili terlilı: alına
caktır. Pazarlılcla eksiltmesi 11/l 0/ 
940 cuma ııünü saat 14,30 da Topha
n~ İst. Lv. Amirlii:i satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 29,700 lira ilk teminatı 2227 lira 50 
kuruştur. Nümune ve şartnamesi ko-
miı;ronda ıörülür. (474) (9436) 

45 ııünde teslli8 cartile 35 lon sade 
1•iı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 11/10./940 cwna günü soat 
16· da Tophanede İst. Lv. Alt'ı•liğ) 
satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Tahmin bedeli 52,50() lira Dk 
teminatı 3875 lirad1r. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin J..a
nunt ves.ikalarile beni saatte komis-
yona ıelmeleri. (461) (9354) 

* 

(f73) (H35) 

* Amirliği aatınalma komisyonunda pa
zarlıkla satın alınacakt1r. Nümune ve 
kataloğu komisyonda ve tulumba ile a
raba ni.imunesi de Sirkecide Vekfilet mu 
ayene heyetinde görülür. İstcklilrin te
minatlarile belli saatte komifyona gel-
meleri. (488) (9667) 1 

* 
80 ilA 84 adet doJap alınacaktır. Pa- ~ 

zarlı.kla eksiltmesi 18/10/94-0 cuma gü

nü saat 14 te Tophanede Lv. Amirliği 
satına1rna komisyonunda yapılacaklır. 
Tahmin bedeli 1600 lira, ilk teminatı 120 
~iradır. Nümunesi komisyonda görülür. 1 
lsteklilerin bellf saatte Ko .na gelme
leri. (493) (9672) 

* 25 ton çember alınacaktır. Pazarlıkla 1 
elı:sillmesi 15/10/940 salı iilnu saat 18 ı 
da Tophanede Lv. amirliği satına ima J 

Ko. da yapılacaktır. NUmuncsi Ko. da 1 
&örülür. İsteklilerin teminatlarile belli' 
saatte Ko. na gelmel<ri (489) (9668) 1 

1 * Kilo 

554 , 
, 
, 

855 

• 
• 

1 
8 

13 
15 

l 
10 
11 

180M! 
101 • 

68 , 
259 , 
117 , 
45 , 

5486 • 

10 
8 
8 

7 
9 
7 
5,80 

Zeki Pekbey, KAıım 
Ltıti.fe 

Hasan Hayri 
Tevfik 
:Meçhul , 
(Kulübe teterrüatı 400 
ve bostan kuyusu 500 

1 , 
• 
> , 

il 

15 
16 
17 

48.27 , 

75.20 , 
36.23 , 
30.70 > 

8 

9 
9 
8 

Meçhul 1 
Abdülhalim 
Habibe Atiye 
Abidin 

Ak~arayda Cocuk bahçesine i'i.raj edilmek üzere umumf menfaatler namJ
na i~tin1l3.kine karar alınan Silt~ü bostanı namile maruf 7erdeki gayrimen
kullt>ı-:.ı kıymet 

1
takrliri 24/9/94Q tarihinde mahallen yapılan tetkikat netice

sinde komıFyonca takdir edilen k'ıyn1et, yukarıda sahipleri, aaha~ı \"e beher 
metre nıurabbaına konulan kıymet yazılmış olup (1295) No. h istimlak ka
rarname~inin 8 inci maddesine tevfik:an alAkalının malümu olmak üzere bu 
hususta tanz:m edflen istimi.ile h~ritası Fatih KaymakamJık dairesile, mabal
Jjne (8) ~ün müddetle talik edi1miı;tir. 

Aliı'k:adarın 'Tlalümıı nlmak üzPre ilfın olunur. •9692> 1 

Beykoz tümen satın alma komisyonundan 
1. - Muhteı:r n1ahaller için 5000, 5000, 6000 kılocbın ibaret üç parça sabun 

16/10 940 c:aq;amba günü saat 10 da Beykozda Halk Partisi binasında Tü
men satınaJma komı!>.YOnunda pazarlık 'a ~atın ahnac<.ıktır. 

2. - İlk teminatları beşer bin ki:olar için 190 nar lira ve 6000 kilonun 
225 liradır. t965~t 

) 

16 - BIRINC!TE r 1 ..... 

Trnş Bıçnkları 
dün~·anın en iyi iıaş 

bıçaklandır. 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde bulunur. 

Markasına dikkat ediniz. 

DJ:POSU: JAK DEKALO VE ŞÜR. 
İSTANBUL TAHTAKALE No. 51 

Matbaa için işareti mahsusa dö
küm kalıpları alınacaktır. Pazarlık
la c!:siltmesi 11/10/940 cuma günü 
ıaat 15,30 da Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1137 lira 
kat'! teminatı 170 lira 55 kuruştur. 

İşaretlerin resimleri komisyonda gö
rülür. Taliplerin belli saatte komis-

4491 12 No. 
495,5 14 , 

.f987,5 kilo tinko alınacaktır. Pazarllk
la eksiltmesi 14/10/940 pazartesi günü 
saat 15 te Tophanede Lv. 4mirUği sa
tınalma Ko. da yapılacak.br. İsteklile
rin belli saatte Ko. na eelmeleri. 

TÜRKiYE HAYVANLAR! KORUMA CEMİYETi ANA NiZAMNAMESİ 

Soldan sağa: 
1 - Bır hastalık. 2 - Bir oyun kil-

ğıd1; zarf edatı; bir kumaş. 3 - Tren. 

yona ıeımelerl. ( 465) ( 9358) 

* 
Matbaa hurufat ve rakamları alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/10/ 
940 cuma günU saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
805 lira 35 kuruştur. İlk teminatı 60 
lira 40 kuruştur. Kataloğ ve ra
kam rümuneleri komisyonda görü -
lur. (464) (9357) 

4 - Bir millet; sema. 6 - Keder; ra· + 
bıta. 6 - Zarf edatı; esas. 7 - Nete.s· Yedek l'Ubay okulWlda çamaşırhane 

(432) (9671) 

* Bir adet termosifon kazan alnacak
tır. Pazarlıkla ek&iltmesi ı .. /10/94t pa
zartesi günü saat 15,30 da TophaneJe 
Lv. amirliği satınnlma Ko. da yapıla
~aktır. Numunesi ·rophane fırınında gö
ü!ebilir. İsteklHerfn teminatlarile belli 

saatte Ko. na ııelmeleri. (494) (911731 

* 

Madde 

Madde 

Madde 

1 - :Merkezi İstanbulda olmak lüzum görülen yerlerde şubeler aça
bilmek üzeı• (Türkiye Hayvanları Korwha Cemiyeıi) adiyle bir 
ceıniyet teşkil edilmişt•r. 

2 - Ceıııiyetin rnaksat ve gayesi: 
a-Hayvanata kal'~ı gayri i:1~ant muamelatı menetmek ve biHlkis 

hüsnü muanle;C'ye teşvik eyleınek hu5usunda ve!l;ayada bulun· 
mak .surctile ltıunların ciliınlını müı •.• ~ı.in olduğu derecede tellvi
ne çalJ~mak, 

b-l-lalk ve bilhassa çocuklar ara~ında hayvanlara karşı adalet ve 
hüsnü ınıia.mele lıislerinineşir ve tenmiye ve b~l:'ıkis suimuame
!Ata karşı nefret hislerini ikaz, 

c-Hayvanları himaye rden Türk kanıınlannm tamamen tatbikıru 
temin ve nevakısının ikmali hususunda hiıkt"ımet nezdinde te
şebbusatta bulunmaktan ibarettir. 

ıe çalınan bir A1et; üye. 8 - Kainat kauuu ile istim makinesi ve sıcak su de-

~'an :::. biribirine gec;etı edevata a .. posu tamir ettirilecektir. Paı.arlıkla ek- şa~:::s~ :~~:t~la;~:n~~~P~ap::ı~=~ ~· 
,~ siltmesi 14/10/940 pazartesi günü saat 

3 - Cemiyet bu maksatlarını suveri 5.Uye ile istjhsale gayret ~er: 
a-Gcrck aile \'e gerek sair n1uhitlcrde hüsnü mi~aı ve telkin, 
b-Hayvanata karşı suimuamel5tın neşri ve bunlardan ceraimi 

kanuniye teı;:k,l edenler;1akkında tatbikat icrasJ için teşebbü
satta bulun111ak, 

Yukandan aşab:ya: 14 te br. Pazarlıkla eksiltmesi 11/1Gı940 cu-Tophanede Lv. amirliği satınalma ,_ _ , ~ . 
1 - Sinemanın ağa babası. 2 - Sa- komisyonunda yapılacaktır. Keşi! bede-,~~~ gunu saat 14 lc.Tophanede ... v. amır

hip; san'abn tersi; büyük. 3 - Ay. 4- li 710 lira 60 :kuruş, ilk teminatı 53 lira ligı ~atnalma. konıısyonun~a ya~ılacak
Edebler; işve. :S - soluk; eski ve meş- · 29 ku tu K ,. tn . k . . tır. Isteklilerın kanun1 vesikalarıle bel-

i ruş r. eş.u. ve pr amesı omıs-
hur bir pehlivan. 8 - Nota; iakmetgih. onda &örülür. (4-72) (9389) ti saatte komisyona l!elmı.~leı.·i 
7 - Bir ku3: kôr. 8 - Bir hayvan. Y (433) (9674) 

9 - Nota: kuçülı: ıehlr. * 
* Dunltll bulmr.ea.ıuıı ha.l.leılllmlıt telı:H 

Mikta Soldan aala: n 
154,500 kilo lspanalı:. 

1 - Xaldınm. 2 - Ku.urlar. 3 -
50,000 adet bez un çuvalı alınacak

tır. Pazarlıkla eı~:ıtmesi 17ı'U/P4.0 per

şembe günü saat 14,30 da Toplıane<:Ie 

Lv. amirliği satınalma komisyonunda 

· . 126,500 > !~hana. 
Aka; Ağ; Ma. 4 - Bu; Imallr. 5 - Alil; 
Zeka. 6 - Sezar. ' - At; Nobran. 8 -
Bayati Eda. 9 - Ata; Tan. 

Yukandan apiı:ra: 
l - Kabasaba. 2 - Kukuleta. S -

Asa; iz; ya. 4 - Lu; İlAnat. 5 - Dram; 
Rota. 8 - Dcaz. 7 - Ra; Kesre!, 8 -
Irmak; Ada. 9 - Ara; Nan. 

GOZ~EL BÜYÜK 
ANNELLER 

Genç ve taze ııörünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecriibe edi.nll 

Bey a" remne (Yağsız) 
kreminin ihzan için 20 
beri kullanılmaıkt.a olan meshur 
formülde mevcut l!iz_li di~r cev
herler :ınevanmda takinı ve tasfi
ye edikni$ süt kavmab ve zeytin
yağı da vardır. Bu krem cildinizj 
ıserian besl..r ve ııenc!~. Te
nin gayri saf maddelerini ve bu
rusukluklarını izale eder. Cildin.i
zi taze. nermin ve genç ~sterir. 
Avnı zamanda nefis bir koku ile 
ta tir eder. Siyah benlerin zuhuru
na mani olur. 

Mütehassısların bevanatına gö
re ciltte görülen bu şavanı hayret 
tebeddül ve tekemmül. sırf Toka
lon kreminin muntazaman istima
line medyundur. Hemen siz de bu 
~nden kullannuva başlayınız ve 
her sabah daha gene ııörünüııüz. 

İmtiyaz Sabi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıtı ycı• 

SON TELGRAF Basımevi. 

1661500 > pr.ısa. 

25,300 > havuç 
32,800 > kereviz. 
58J 700 > Karnebahar. 
45,800 demet maydanoz. 
Yukanda yazılı yedi kalem sebze alı-

yapılacaktır. Tahmin bedeli 38.750 lira, 
ilk teminatı 2906 lir1 25 Kunıştur. Nıl
munesi komisyonda görülür İslek.lile-
rin lıtlli saatte komisyona zehneleri. 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17/10/ • 
(493) (9677) 

Q.40 perşembe günü saat 14 te Tophane- Pangaltıda Yedek subay oku111nda 
de İst. Lv. &mirliği satınalına komisyo- nlevcut 3914 adet boş sadeyağı, peynir, 
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin salça tenekesi satı lacaktır. Pazarlı.Zla 
bedeli 28 lira 75 kuruştur. Rumeli cihe- arttırmaSl 16/l0/940 çarrıamba günü sa
tinin illı: teminatı 1458 lira 67 kuruş, t' at 15 30 da Tophanede Lv. iimirlii! ıa
Anadolu cihetinin ilk teminatı 895 lira tınal~a komisyonunda yapı1acaktır. İi-
56 ~ştur. Şartnamesi komisyonda gö- • tekJilerin tenekeleri okulda gördilkle
rillür. isteklilerin kanunt vesikalarile rine da ir alacaklan vesaik ve mal be
belli .. ıt.e lı:omis)'ona gelmeleri. deli olan 587 lira 10 kuruşlulı: vezne 

(497) (9678) malı:buzile komisyona ıelmelerl. 

* 
Adet 

S Yanım lulumbası ve 25 ıer metre 
hortum ve rekorlarile beraber. 

3 Beheri 20 ıer metrelilı: yangın hor
tumu w rekorları. 

Yukanda yazılı malzeme 15/10/940 
salı ııünll aal 15,SO da Top!ıaned<t Lv. 

( ~96) (9675) ,,. ANAPiYOJEN -
İstreplokolı:, İstatilokok, pnömo
kok, koli, pıyosiyaniklerin yaptığı 
çıban, yara, akıntı ve cild hasta-

lıklarına karşı çok t.esirH 

taze aşıdır. 

Beykoz askeri satın alma 'komisyonundan : 
Miktar. Tt>n 

10 
200 

Sade yai 
Kuru ot 

200 Saman 
1 - A.U:erl ihüyac için yukarıda yazılı üç kalem yiyecek maddesi pazar-

hlr:la sabn alınacaktır. 

2 - Pazarlık günü olarak 12 teşrinievvel 940 günü saat 15 te yapılacaktır. 
3 - Takarrür edecek fiat üzerinde'l yüzde on beş teminat alınacaktır. 

4 - Taliplerin Beykozda park kar~ısında Asker! satınalma komisyonuna 
ınüracaa11an. (9638) 

lstanbu~ Telefon müdürlüğünden 
İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüiü santral ve atölyelerınde yetiş

tirildikten soma dii;er ,_,-ı.ezıere taym ve Wım edilmek taere mtisabaka ile 
(31) adet maltinisl, 0) adet elektrikçi ve (10) adet montör alınacaktır. 

Müsabalı:a imlibAnı İotanbul ..., Aıılı:ara Telefon Müdürlüklerinde 

ıaııeİNO tarihiııe milsadl1 cuma füııü saat 10 da yapılaeak ve muvaftak 
olanlara ıtaj müddetince elliııer ve tayininden aonra altmışar lira ücrel 

YerilecektJr. Taliplerin kanunl evsatı hai% san'at mektepleri elektrik rube
li mezunlan.ndan olması vr müsabakaya ıirebilmek için 21 /10/1'40 p.az.ar

teııi r\inO saat 17 ye kadar mn!ı:tir Telefon Mtidürluklerine evrakı müs-
biteleriliı mllr••aat edilmesi sarttır. (9338) 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

10/10/940 Perşembe 
l!"Ünü akşamı saat 
20.30 da 

OTELLO 

• iSTiKLAL CADDESiNDE 
KOMEDi KISMINDA 

10/10/9'0 Perşembe günü akşamı 
saat 20.30 da 

YALI UŞAGI 

ı işçi Aranıyor 
1 Saat 20 den itibaren ikinci 

posta olarak calısmak üzere 
Tornacı, tesvi veci ve bir mo
delci alınacaktır. Talip olan
ların Zeytin burnu Demir Eş. 
va Fabrhl<asına müracaatleri. 

ZAYİ - 1333 - 1334 senesinde Be
yazit Merkez Rü.ştiyesinden alınıs 

oldultum sahadetnam€!ni zavi et
tim. Yenisini alacaii"mıdan eskisi
nin hükmü voktur. 

1242 No.lu Kamil ol!lu 
Mehmet Sırrı 

c-Hat.kı ve bilhasSa gençleri hayvanata karşı hüf'nü muameleye 
teşvik ve hayvanatın a13mına sebep olacak hareketleri izah 
eden risale ve makaleler neşri, 

d-Cemiyetin maksadına hizmet eden her türlü teşebbüsatı umu
miye ve buSusiyeye muavenet, 

e-Hayvanları himaye ve bunların alDmını teskin hususunda sAy 
ve hizmetleri görülenleri taltif ve teşvik, 

Madde 4- Cemiyetin müessis azalarının adları, soyadları, mesJekJerj, tabil-

Zeki 

Hüseyin 

Hazım 

Alis 

Nımm 

Seda! Aziz 

7eileri ve ikanıetgAhJarı: 

So1aclı Meslep 

Baraı. 

Pelı:taı 

Kuyucak 

llanninı 

. Kıbnalı 

Erim 

Emekli 
Orgeneral 

Muallim 

Meb'us ve 
muallim 
Robret Kolej 
Emekli 
memuru 

Emekli subay 
Emekli vali 

Türk 

, 

• 
Amerikan 

Ttlrk , 

lturtuluş Alemdar 
zade apt. 

Rumelihisarı 

Robert Kolej 

Ankara YeJJi§ehir 
Kınacı apt. 
Rumelihisarı 

Robert Kolej 

Kandilli 
Küçuk Parmakkapı 
Beyoğlu 

~~~--~~~~-·~~~~~~~~~~~~- -~~~ 

lıtanbul fiat murakabe komisyonundan 
25 numaralı uan: Gerek gümrük antrepolarında, gerek&e kendi depolarında, 

imal~thanelerinde, fabrikalarında veya sair mahallerde ham kauçuk ve ya
hud Krepsol halinde kauçuğu bulunan tüccar, fabrikatör veya ber hangi bir 
müessese ve şahsın 9 teşrinievvel 1940 akşamı mevcutlarını en geç 10/10/940 
tarihine rastlayan perşembe günü akşamına kadar 4 üncü Vakı! Han 4 üncü 
katta İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne birer beyanname vererek bildir
meleri lüzumu 29 numnrah Millt korunma kararnamesinin 8 ncı maddesinin 
bahşettiği aalAhiyete istinaden ilan olunur. c9653> 

Hal müdürlüğünden 
HA1de 59 No. da tüccar komisyoncu Na:ı:mi Doğan terki ticaret ettil'indm 

müstahsillerden mumaileyhte alacağı olanların tarihi Hin.dan bir ay zarfında 

vesaiki ile berahfı...r Merkez Haı Müdürlüğüne müracaaUarı. •9655• 

Topanede Salı pazarında deniz yollama binasında 
müteşekkil Kor satın alma komisyonundan: 

Enakw cinsi 

• Sabun 

Patates 
ltunı soğan 

Kuru üz.ün;ı 

Pirinç 
Nohut 

Sadeyal 
:Mercimek 
Kuru fasulyı 

Gaz yaiı 
Çay 
Odun 
Kuru ot 
Saman 
Arpa 
Yula! 

Miktarı 

8000 

15000 
9000 
5000 

15000 
20000 

8000 
18000 
5000 

23000 
400 

&00000 
100000 
150009 
100000 
50000 

Elı:sllt.me tarihi 

11/10/940 
, 
, 
, 
• , 
• 
> 
• 
• , 
• 
• , 
• , 

iııt.ıe saaU 

10 

10.31-11 

11 
11,30 
12 

Yukarıda yazılı erzaklar satın alınacaktu·. Pazarlıkla eksiltmesi Tophane
de Sahpazarında Deniz Yollama binasında müteşekkil Kor Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin getirecekleri nümunelerden beğenilmek surtil ealınacağından 
taliplerin nümune ve tekarrür edecek fiat üz.erinden kat't teminallarile bir
likte ve yukarıda hizalarında gösterilen saatlerde ismi geçen komisyona mil
rııcaatları. Şerait ve teslim yeri komisyonda bildirilecektir. c9572> 

Yüksek mühendis mektebi satın alma komisyonundan 
Mektebimiz bir cmotörleri muayene makinesi> alacaktır. Muhammen be

del! 775 ve ilk teminatı 59 liradır. Elı:sil\ıru: 26/10/940 aaal 10 eladır. MalQ-
mat içjn mektebe müracaat. c9tl6G> 

Muhiddin 
0sman 
A. w. 

Hikmet 

Nilüfer 

Refika 
Etem 
Seniye 

Mustafa 
Hakkı 

Hamdi 

Ali Galip 

Omay 

Seli ar 

Baykal 

Pars 

Diri vana 
Cenani 

Nalçacı 

İpekoğlu 

Taş 

Orhan Tahsin Yahya 

Alfred İzak 

ıNaci LU.t!i 

Sırrı CeUil Atamer 

Fahri Erg izler 

Mel~hat Akgerman 

Muhip Kuran 

Arün Zeki 

Vahran Ekmekçi 

AU Sa;yar 

Bankacı , 
Sigorta Amerikan 
memuru 
Emekli Subay Türk 

Muallim 

Klmyager 

Avukat 

Avukat 

Dolı:lor 

Profesör 

Avukat 

Avukat 

• 

, 
, 

• 
• 
> 

, 
Alman 

Tilrr 

> 

J;:!clctrlk idare- • 
sinde memur 
Muallim • 
Emekli Polis 
Müfettiş! 

Ziraat Bankam 
Emekli 
Müfettişi 

Diı Tabibi 

Beledi7e 
memuru 

> 

• 
, 

• 

• 

Siıli Meşrutiyet apt. 

Bebek 

Türk Tayyare Ct"mi'
yeti Piyango Müdi
riyeti 

Fatih };;.':~ztaşı Mitat 
opt. No. 3 

Kandilli 
Kanlıca Saftet Paşa 
Yalısı 

İzzet Paııa sokak Şiıli 

Erenköy Kozyatağı 
Neşat Bey köşkü 
Fatih, Sofular cadde
si Yeşiltekke sokak S~ 
Divanyolu Kuyulu 
ookak No. 2 
Mühürdar Ü. apt. 
No. 93 
Vezneciler Reşilpaşa 
caddesi No. 15 
Kadıköy Bahariye 
caddesi No. 18 
Altınbakkal Yeni 
Nalbant sokak No. 7 
Fatih Sofular cadde
si Yeşiltekke sokak 55 
Şişli Rumeli 
caddesi 77 

Bahçekapı Hacı 

Bekir Han 
Ku.zgunculı: 

Arkesı Yarınki Nüshemızde -

Milli Piyango 
29 llkteşrin 1940 

Cumhuriyet 
ikramiyeleri hem 

büyük hem 

Piyangosu 

çe,ıtn 

hem fazladır. 
PLAN 

Z9 ı. el Teeıin lMO 
cıı.ıııulJd ~ llblıau Peftalide Pifaıı&"o Pü.ru 

İkramiye 
Adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
;l.000 

80.008 

84.816 

İkramiye İkramiye 
mi.klan tutarı 

Lira 

80.000 
20.000 
10.000 
ı.ooo 

1.000 
500 
ıoe 

10 
2 

... 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

180.000 

'80.000 
12.000 

412.000 

Bu pl4n ...,,mdlr. 90.000 1lrahlı: bir bllylilı:. İlı:ram!ye vardır. Ayrıca 20.000 
liralık İkinci büyülı: ikramlye vardır. J:ğer talilnlz bunlara eriııemene yine mü
teessir olmayın. Çilııkü 2 iane de 10 ar bin liralık !kraml:reJerl lı:azanabillr.ıi
nlz. Bu çekilişte dört tane 6.000 liralılı: !kramyje, 80 tane bin liralık, 80 tane 
500 liralık ikramiyeler -..ırdır. PlAnı ~ce letkJlı: ederseniz daha küçük ikrami
yelerdeki tenevvüü açıkça gil<Ursünüz. 

İkramiyeler miktan hem büyült bem çeşitlidir. Hele orta ikramiyeler 
Jı:uvvetlidir fa.zladır. Bu tevka14de piyangonun biletleri 8 BirincJ Teşrinden iti
baren sat~ çılcarıl.mışlır. Bu piyangoda mevcut 400 bin biletten 84616 tanesi 
yani 21.l mutlaka ikram.iye kazanacaktır. Bu tertipte tam bilet 2 lira, yanm 
bilet 1 liradır. Unutmayımz kJ tam biletler ikramlyenin tamamını yarım bl· 
letler yarısını alır. 

On tam bileW ve on yarım bileW karnelerle mutlaka amortilerin tama
mım veya yansını ve belki de büyük ikramj7eyi kazanmak ınıretile ta!.ünW 
tecrübe iınki'ınına malilcslıılz. 

Cilmhuryet Piyangosunda bir yenilik olmak llzere 48 adet 250 ııer liralık 

teselli mi.ikJ.!atı ihdas edilmiııtir. 19 Birinci Te§rinde Anlı:arada çekilecek olan 
bu :zengin ve tevlı:aUde piY&Dl[onun hususiyetıernıi izah eden 8 &ahilelik bro
türleri bayilerden isteyinlı. 


