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Telgraf ı iKDAM la18nltul 

itlerin görüş
meleri, mihverin 
sıkışık vaziyeti-
ne delildir 

Mihver devletleri, billuu
aa ltalya, ıaayıp gitm•lı 
istidadını wöstaflll latap
te, bir çıkmaza girmİf 
bulunuyorlar ; btıraJan 
çıkmak için, ispanya ~e 
F ranuı11ın yardımını u
temek mecburiyetine diif
mii,Ierdir. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

A 
iman Führeri Wtle.r, İs
panyol diktatör~ ıe~ 
ral Fnnko ile pri&ftük-

iNGiıJz TAYY~ ALMANTATA YAP'l"IKLAIU Bbl llOMBAllDIMAN BtlCUMU 

DON GECEKIŞiD
D ET LI FIRTINA -Bazı yerlerde 1 
· Camlar kırıldı, 

kiremitler uçtu 
---·---

Fırtınanın tahribat 
yapıp yapmadığı 

henüz belli değil 

Dun geceyaı"lıSmdan sonra şeh
rımizde c:iddetlı bir fırtına ç :kımış
tır. Saat birden sonra büsbütun 
şıddetinı arttıran fırtınanın tesırıle 
bazı yerlerde camlar «ırı}mış, ıki-H AVA HA R 81 ._ .. _ ... __ ---· .................. --_ _......,,,... .• ...,._. __ remttler uç-muştur. 

F ansa H- f S MalUmatına muracaat ettıf!rmiz r - 1 · ı · 1 • u r r a n a 1 alakadar makamlar denızde ve ka-n g ı iZ tayyare eri rada hadısc vukubuıowğu hakk n-

n l n Kararı B b d 'iki m esaı· ~fıd~:~~~e~/abeı alıma .kların 
Onl Q r 1 m Q n Q Yalnı f rtınanın ıddcth olmas 

M h 1 t t • naz rı dk ~ate ı:ılınaıak baz kaza-e Ç u devam edı"yor n e ş r e 1 lar_n_ vukuu muhtemel gorulmc:'k-
te ıdı. Yağmurla lkar k surette -
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Yugoslav ve Yu- "Müşkil 
na&ı Hududunda men ile 
Tahşid Edildi adım at 

ten ııoara, Fruwz biik6metinin 
tefi mareşal Petain ile de ıörüştü. 
Hele bu ikinci mülakat, biç bek
lemniyordu. Devlet reislerin~. ~
yaPuıa ça~ırıp emirler vermegı a
det edinmiş olan büyük ve muzaf
fer Almaııyanm magrur Führeri, 
birdenbire neden böyle mütevazı, 
mah""1etkir ltir hal alarak 1rii
fük İspanyanıa diktatörü general 
Frankoaun ayaima gidiyor ve ar
kasından matlup Fransanın şefile 
de görüşmeıre te11ezzül edb or J • 
Bitler - Petain mülakatı Fransada 
bir mahalde 1apıldığına gö~e, . ~
nıan Führerinin, marepl Petaının 
ayağına ıittiii anlaşılıyor. Mare
tal Petain ihtiyar bir adam, kU· 
raman Verdun müdafii ve 1914 - 18 
harbinin muzaffer bir kumandanı 
o'duğu için mi? Bunu 'böyle kabul 
et ek dahi Bitlerin, kendi yardım· l 
larile 1M.ıgüakil mev1dine ç.ıkardıtı 
general Frankonnn ayatına kadu 
gitmesine ne di)lelim? Berlinle Pi
rene clafları arasmdaki mesafe 
Madritle ayni dağlar arasmdaki 
mesafeden çok uzun olduğuna gö· 
re Führer, Franko ile görüşmek i
rin maddeten ü 'bir hayli uJune. 

Fransa Kabinesi dün 
akşam Hitlerin aulb 
tekliflerini tetkik etti 

----•'---
H ambarg ve Berline fİd· 
Jetli hücumlar yapıldı, 
utilô üleri bombalandı 

-Hür Fransızlar, Alman 
tekliflerini reddederse, 
Viıiye yardım edecek 

devam etmekte olan fırt nanın 
bil.hassa karada ve ahşap semtler- Londra: ı5 (A.A.) - Tırne ın Bal
de tahr bat ;) apmış olma ı muhte- kan muh b ri a f da.ki mutalealan ile_ 

meldır. n sürmckt r: 

Atina, 25 (A.A. 
sı bild r or: Y 
bı mumessıllerım 
vekil M taks d ----n cBalkan n sulh ıçmd(' muh f za et-

Londr.ı. 25 (A.A.) - Hava Nezareti· 
nın teblili: 

A • k k ı mck gay ı, :Eden'ın Yakın Şarka mu-m C r J a a r a 
1
. vasalatındanberi, mıhver d ' eUer nın 
Balkan memleketlerine k lak dıltla-----ı••---

Berlin, Frama ile anJqma 
buıl olduğuna, Hitlerin nu
···1< MSTliyeceğini bildiriyor 

Dün İngmz bombardıma '"yyarclerl 
F.nns:ız, Belçıka ve Hollanda aahilleıi 

Werine akmlar yapıruşlardır. Os&ende 
ve Gravelines limanı. rile CalaJs yaki· 

__ __, ____ _ 
Bütün Franmzlar, Al

manyaya karıı 
~ da'Mt Nlildi 

ord usuna 30 bl•D rı tavnn bır pren ıpı ha mc gelnuştır. 
Belk1 de bu memlekeUenn yapmağa 

moda fabrikalar ve marşandi& prlan 
w Zeebrugg açıklannaa bir uruı.,.e ia

• hazır! ndıklan mukavemet hu ısunda tayyare ve r ı y or manevıyatl nnı kırmak ga;;e ıle Alınan 
(Artuı: Sa. S, Su. ı ele) 

' arruz edılmi§tir. 

te katlaR1D1ştır. 

-Ruzvelt Diktatörlere ka
rakteristik cevabını 

ftTDlİ§ olduğunu ıöyledi 

• 
Bullit nutuk ıöy lecli 

Qilenmeği Düş 
Universiteli Va 

Bütün bu zahmetli ve mütenm 
ziyaretler, mihver devletlerinin sı
luşık bir vasiyette olduiuna deli
let eder. Almanya M~ deaisi•i 
~e Kale hoiuını sökemiyor; İtal
ya da AWeniz kıyılaruula ve Mı
BIJ'Jll "UJ> çölü bnannu yeriılde 
sayıyor. O halde askeri b'Vfttle
rin yapama•ıtı•ı diplomasi ı.a--

Gece bombardıman ve 9llbil tayyare
leri, .Almanya ile duşman ~gali altur 
daki topraklar üzerinde çok ıenit ha· 
rekAtta bulunmuşlardır. Berlin bölcellin
deki bedeofler bomb rdıman eclilınittir. 
Bütüa ıece barekAtta bulunan kunet»· 
filolm-ımı& Bamburı, Hanovre w Gel- \ 
amJıdrcben petrol tesilatile Hamburı, 

Cubhawn, Vilhelm8baven, :Rotterdam, 
Lorient'da blıvuz1ar ve pmlleri. Mw.
Mıır, ıw-, Bbtıtrop, DWsburs '" ~ 
rtdı'de clemiı')'otu münakale ft ...,..... 
dk prlarmı, HamblH'I elektrik aai;ra. 

Vqington, 25 (A.A.) - Ruzvelt 
dün aövlediğı bir nut~ &Ö\ le~ Bir gazetede çıkan röportaj üzeri 

~ aite erkinıadan bir zat vaziyeti i 
mittir: ·Dik ta-

~ı:ntniakarşı}J:. ·f 
(.,....: ... ı. 111. 1 .. ) 

o en 

lelerile yapmak mecburiyeti var· llARBŞ.AL PETEN l M• JIA Ş f 
dır. işte bu mecburiyettir ki Bit· ~ 25 CA.A.) - Bm epa ıel• 1 

) ) e Londra, 26 (A.A.) - Hür Fren-
leri, Franko ve Petainin ayafıaa haberlere ıöre. J'ranaız kabbr ısi, bu ak.. sızlann wnumS brarciJu bötün 
kadar ~ötünnüştilr. Ve yine iıtte lşaın mühim bir toplantı ıapacak ve Fransızlara hitlıben aşağıdaki be-

BMr l".n-•'~•• ..a G•-• •Gel 

bu mecburiyettir ki Avrupan1n ya· Hltıer ile yaptığı görüşmede Manıeal yannameyi neıeretmiştıir: 
ns.ını İB(al eden mihver devletle- Petain'e bildırilen şartlan müzaketoe... Dün Ankarada bir cHitler aekienıberi tasar~ı 
rine, İspanya gibi Ü( sene süren cıecektlr. l\larepl ?etain, bu aqam •- • t• I I cinayeti i.rtlt8ba azmetmiştir. :fm.. 
bir dahili harp ile yıpranmış, orta at 19 dan evvel Vichy'ye dönmilı ola- 98Zlft 1 yap 1 ar hasma yemin etmiş oLcluğu mede
çapla bir devletten ve Almanya cak ve Nazırlar be:J'eti, bu saatte hemen I niyeti tam ~inden vurmak için 
tarafından mafUlp ve işgal edilen derhal toplanacaktır Fransayı mihverin Ankma: 25 ( lrJam mahe- Fransayı hiçe indirmek. .ljitlerin 
:ıavallı bir Fransadan yardım iste· muharip arkadaşı halıne sokacak bır an_ birinden) • Rei•icamhar Milli müzayedeye ~ıkamıak iJdiasında 
mek ;çin, el açtmyor. •aşma akdi için şimdıye kadar yapılan- Şe/ /arnet /nönü bu gün ,.hir- oldu~u şey Fransız topraklarının 
Almanyanın, bilhassa İtalyanın ;ardan baş~ Fransız - Alman müzake- de bir gezir.ti "ap lar hey'eti mecmuasıdır .. Sa.n~i. Fa~ı-

vaziyeti, ze\'ahire rağmen, iyi de· elerine ıhtıy ç vardır. Lavaı, Alman ma • ~ m'! ve mız, Tunusu.muz ve Hındıçını, Hıt-
j!ildir. Akdeni~e. İngiliz. donan~a- kamları ile müzakerelere devam etmek Çankayadalıı ko1klenne av- lere t5.bilerini müıkafatlandırmak 
sı hakin·dir. Sıcıh a - J,ıbya yolıle Uzere Parise gıtmış bulunmaktadır. Fa- Jet buyrınnuflmJır. (Arkuı: Sa. s, Sil. z •e> 
kaçamak surcti~e. yapılan.} ar~ım· kat yann Vi ye dönecek ve ikinci bir 
hıra raCınen, Sıdj Barranıdekı ~- Nazırlar heyeti içtlmaına iştirak eyle
tnh an ordusu, tdm 'e kolay hır ecektır. Fransada herkes, öoun:ıUzdekı 
ikmalden mahrumdur: Bu or~u- ıııttanın Fran a tarıhlnde çok buyük e-

e hassaten llabcşıstandakı İ- hemmıyetl h iz blr hafta olacağını ta· 
nt 

0

1° " ktl\'\ etlerinin. biitün mal· mamile mudriktir. Çünkü Vıchy hukö-
a lan · t kl · zcmes· ,.e en ziyade benzm s o a· neti, bl;l hafta içınde, Fransaıun Alınan-

bir harbe dayanamaz. a ve Jtalya yanında yer alıp almıya-
rı. u un ·· t · n takdird 

Bütün Fabrikaların 
istihsalitını arttırmak 

Ncf i itah·anın ela kömilr ve pe • C!lğına karar' ercccktır. u e ıse, 

ol ıntı.sı çekti<ri muhaJtkaktır. Fra • ac;ı ça Ingıltere lcyhln v~I- • • t tk • k 1 
ilçünku bunların ikisi de ltalyada yet alacakt . Bllha a mihver devletle- ı çın e l yap 1 ı yor 
~oktur. Kömiirii Almanyadan ~·e rinin mağliıb yeti takd rinde Fransanın 
ı troliı de Roman~ adan tcdarık ne olacağı dü unoıarse, hal~n Famsanm 

fmdm istifade 
etme;te çallfl*-
lan Bırleş!k A
meribca ma
Jiimdur. l'llkat 
Birleşik Amef'i
ka da diktatör
lere karakteris
tA cevabııu 
vemıiş bulun
rna4otadır.,. 

Hiç bır şey-
den korkmakiı-

BtJLLIT 

zın silfıhlanmarnıza devam e
dece~ z.. dıyen Ruzvelt sözlerıni, 
İngiliz halkının göstermekte oldu
ğu cesareti metbu sena ederek bı
tirrniştir. 

30,c:::ı Tayyare 
Birl~ik Amerika harbıye na-zırı, 

kara kuv\·ctlerıne ait tayıyare ade
dinin 30.000 c iblag edıleceğını bıl
diruni .. tır. 

Deniz kuvvetlerine meı SU4> tay
yareler de fnzla1aştırılac kiır. 

Bullit'nin Nutku 
Nevyor , 25 (AA.) - Nevyork

ta bır nutuık 'SO liyen Birle.şık A
merıkanın Fransa ıhlh el isı 
Bullit, bugun Arnerik da esmekte 
olan havanın 1938 de Fr.u .. ,<ıu«• 
mı ol n havaya pe-k zh ade n e
diğıni ifade etmıştir. 1938 de Fran-

etmek mecburiyetindedir. Arna· mukadderatını idare eden ınsanlann a-1 
~utıuk petroııcri, nehir gibi istih· <Aıbla: Sa. s. sa. ı te> Fabrikalarımız 
lakin yanında, damhyan bir ka~ · 
nnk halindedir. Almanyanın da 
Petrol depolan ve sun'i benzin 
fabrikaları mütemadiyen ltomba
lıuuyor. İqe maddeleri akıntısı 
.ise ınuhakkaktır. Rollanu cephe
sinden alınıp Komanyaya getirilen 
Alman askerlerinin, Bükreşin bu· 
larında bile en çok istedikleri ~YJ 

• saya tehlıke anevcut oldugu haber 
tam randıman verdiği verildiğı zaman, P'ramızlar a bu 

tehlikeyi gorememişlerdi. 
zaman hariçten bir teY getlrmlyeceAiz ;tı~ı sözlerine şö,ıe nihayet ver-

içki delil biftektir. 
Bu çıkmazdan çıkabilm,k i('in, 

1 pan~anın Fransanın. kimin o
lursa olsu~ '.\'ardıınile Akdenizde 
muzaffer ol~ak lazımdır. Anba 
Fulırer Fran.koyu 'Ve Petaini kan· 
dırabildi mi? Gelen haberler, ma
rc al P taiııin tn~i1tere3 e karşı 
harbe girmek 

1

gibi feci bir ihane~c 
razı olm dığını gösteriyor: B~r 
l'>lcv~ork haberi, • Vişi hü.kurm.etı
nın Ingılte eye karşı tıari>etmıye
ccgını ve b.ı ma:kı;atla filosunu ve 
saır sıl ını teslim ctmiyeceği
n kat'i o arak bildırmesi üzerine 
Fransada umumi bır inşirah hasıl 
olduğunu. haber vermektedir. 

~: Sa. 3. Sü. 7 .. ) 

Midin DAVER 

Afrikada 
HDcumlar· 
Sıklattı 

, \ml$tır: 

·~ %ll"lanma~ devam etmeliyiz. Bu 
•• ,,... 

14•uır • •· ' -· 1 «Bugün büyük bir 8Üı"atle ba-

1 hazırlanma belki de geç ~
Almanya, İtalya ve japonya ara-

• ımıdaki üdü pakt bizıın için vazıh 
• btr ihtardır .• 

• 
lngiliz ve ltalyan 

kuvvetleri karııhkb 
taarruzlar yapıyor 

Kahire, 25 (AA.) - İngiliz u- , 
mumi karargahının düıti tebliıti: 

Mısır mıntakasında Sidi Bar,.a-

ninin şarıkmda. lbır düşman lıtaral'- 1 
b*•ld labra- " Mmer aam Umlllll MUirü ISGnı&D ZUuU 

~aıhı muvaffakı,:)etle ~ llAtıL 
edilmiştir. hrkaç und beri şchrhnlzde bu~u-1 «:- Yeni kurulacak satış t<.'Şl 1?1.ı U-

Bu mınt<ıkada h'r esır al.ınmlş.- caı . Sümer Bank Umum MOdüril Bur-ız.ermde telkikler yapmak u lstan-
tır 8 adet m(ltô lu nakil -vasıtası: halı Zihni Sanus, sanay!ımlze aıt muh- bula ıeımı~ ~lunuyapım. Yeni teşki-
tahrıp edıl · tır telif iJler hakkında dua. b r muhamri- Uı.t satış l'(m fab lk dan ayrıla-

(Arbsı: Sa. 3, sü. 7 de) .mI.ıe ıu beyanatta buıunmuatur. (Arsası: Sa. , Sil. d.e) 

BUGDN 
Babil kulesi 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Üçüncü sayfamız.da 

ef,_Y_A_R_l_N_~ 
Alhn ne olacak? 

Hamit Nuri Jtmaiuı mii
bun bit yausı 

Uzüm ve incir 
mübayaası için 

• 
Ticaret Vekaletine iki 
milyon lira verildi 
Aakara, Z5 (İkdam "muhabirin

den) - Ticaret Vekaleti üzüm ve 
incirlerin ti(iincU ellere düşmeme
si ve fiatlerde spekülasyon yapıl
maması İ(İD müstahsillerden doi
rwdan doiruya üzüm, incir müba
yaasma karar verdi. Bu iş için 
Ticaret Vekaleti emrine iki milyon 
lira tahsisi Vekiller Hey'et nce ka
rarlastmldı. 

Kömür deniz nakliye fiat· 

larına yapılacak zam 

f Heryo 
altına 

Pariste 615 
tevkif 

Berlin, 25 (A.A. 
N. B. a1ansma bild 

Kömür deniz nakli~ e fiatlerinin 
b• "ktar · d" il · · · k BEKİYO 1 ır mı m ır mesı proıesı o- d 1m d H 

nas~ on ) etınce tetkik ıcu.u- b rı n aret altın 
ordi he , . . ... .ı:ı j ı emı.şse c er 

mektedır. doku malUmdur. •IH- .. BiR 
İstanbul, Geç Kalıyor 

1.-.... oe S.....ndon ~elen ltabaler, 
ortl•:YG "' '*'~ İfİJIİn. li'liyat aaluuına 6. 
NriJ'Of'. H• ilıj ,.Ainl• fle ladi~ .hazırı 
wohnJaa 1•6crrrılor ~ılnu;,a batlcım11tu. l 
.iıeMs. harJıct ;rolı. 

l.ıanhl Tirlri~nin • 6ii,,iilı, en .zeıtı'İn 
,... .. ,.., alzele lelalıetudelerine yapılan 

7 
nin en .!'aı"'a gepnİffİ. Bu Jela da öyle olac 
man Tark orduaına kq hedi~ai vermelıte I 
b~ ıehrin geçemiyeceğine fÜphe yoktur. Fakat 
lmım~ır. Klf .yalılQfıyor; geçen halta, illı • ... 
ve yagmurlarıle, bize, çabuk olun, aeliyonım; 

Geçen yıl, Şifli mıntalımı bayanlarının V 
ye Reiaimizin relikalaruun ri~aeti altında, g 
tiha:rla kabartml§ olan laaliyetlerinin tekrar v 
landığını görmek iııtiyor, bekliyona. 

Bu vatani vazilemiUtı Cumhurİ:>-et baJIT 
de bQflama.ı, rılfllTla bir ba lr2ngıç olacağına fÔ 

latanbul ae~ kalıyoraun; hemen ise başlc 
ABİDİN 
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Büyük Tarihi Tefrika: 69 GÜNÜN 
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1 DIŞ~~ 
POLİTİKA ALI RESOL 

- Yazan : ZİYA ŞAKIR 

Emevilerin en menfuremellerine hiz

met eden Ömer, vicdanen muazzep 

1 

Cürüm ve cinayetin f~oloıya Mangal kömür üne 1ı y AZAN: Profesör 
ve psikolocya ile sıkı rabıtası var· k d 
dır; kleptomanya tıpkı rekaket f • llüuyin Şükrü BABAN 
gibi tedavi edilen bir hastalıktı.r. s a t ı ş ı a t ı o n u " M ihver devletleri, Büyük 

Zehir kaçakçılarına 
verilen ceza azdır Geniş manevro. 

r-

Dairelcr a r a- ,. 
sındaki ihtilaf 

Bun11 ra~en ka.aun, cüriim tt Bundan IODra He- Britanya adalarında İn· 
cinayet faillerinde - delilik müa-

__ L, M h l'f . 1 k f. 1 d f 1 yetı' Vekı·ıe ve M &iliz mukavemetini kat'! Bu manzara karsısında, 'Tmanu da, Küfede bir hayli emlAk ve ara- 1-a - runi ve um 8milleri ön U te J CIDS ere onan ıat ar an az a- ec. 
Husevınl in tüyleri ürperdi ... Ge- zi edind..ın. Bunların hatın iocin. salda kale almaz, taammüden in- bir darbe ile kıramıyarak sonba-
len su. bir hamlede tükenmişti. Bi Emevilerle hoo ııecımnek. mecbı.ı- san öldürmü. olan bir adamın ta- ya satan kÖmÜrcÜJer adliyeye Verilece~ Jisce halledilecek ~: =~u!~!'°b!"':ı~~:..~~':~~~eı:::~. 
raz sonra tekrar başııöı;terecek o- rivetindevim. Yezit ile Ibni Zev- ammüdünde bile ruhi "" uzvi a-
ıaıl SU ihtı·v~ı karsıs·-~- ne ~~ vat, bana bu ordunun ı...-andan- 1 dün •-- 1 . . d to tan ti t1ar Devlet daireleri ar~ müsait olan saiıa~·ı yani Afrikayı - ...._.. ·-~·- ""'m mil er mevcut olmasına rağmen, Fiat mürakaı... lromısyonu. .:ıyııpan seyyar ar ıçm e P . a suıdalri ihtilafların · halli . lledef ittihaz ettiler. 
!abilecekti?.. lı-.ını teklif ettikleri zaman eker kıuıun katile ya idam Yeya müeb- lanmış, kömür liaUarını tesbıt ebn11tir. kabul edılmiı;tir. Bunlar hallı:a lı:ömür11 Bu kıt'ada ilk teşebbüs İtalyan-

(Abbas) ın kahramanca hareketi kırlı~ _e~di.ın. hiç $Üı>hesiz ki bet hapis gibi ağı.r ceza verir. Bugünkü tiaUar ilı;erinden mühim ten- toptan tiatlar üzerinden satacaklardır. için pmdiye kadar De11let larıa (Grazyani) ordusile .Mısıra 
hiç şüphesiz ki düşmanlara ders emlii.kımt müsad<!re ederler, belki Böyle ağır ceular, insanları CÜ· z1ı.it yapılmıştır. Anadolu kömürüne top 'ı FiaUar yarından itibaren tatbik cdllecelt Şiirasına müracaat edilir- karşı basladıkları harekettir. Bin-
verınisti. Netekim biraz sonra u- haya~Ö~~~>ieAklıvlerl~:_.." ve rüm ve cinayet islemekten, hır- tan 4,5, perakende 5,5, Rumeli ve İğne- , u,.:İaGerekrda btou pftanıa· t'laııerelı:rdaA f~~yaenkdeö:ür- di. Devlet Şıira•ı, fert ile , ga.6 hududu,.dan Mısır arazisini 
zakta Fırat sahillerinde bir hare- - a ~~ '" .,_...~ sızlı.k yapmaktan kurtarır mı?. Bu ~ ~ deulet ar~·ınJ-Lı' ihtil ""ı 1 aşurak (130) kilometre kadar rölde 

b. ~• Or · d" kiim.il ;n.,.nllor havat korkusuna ada kömürlerine toptan 5, perakende 6 
1 satanlar ihbar edili- derhal v. akalana- - aR ıu ' 

ket · as <>öster.... ava yenı uır ..,- · .. .. bahsi sosyolocya bakımından in· ·~ ilerlediler. Fakat önlerinde üçün-
man askerleri getirildi. Muhtelif ehemmıvet vermezler. Çuul<u. !le ve Bulgarya kömürüne de toptan 5,5, Irak Milli korunma kanununa göre ce- hal için karulmaı bir I• cü (Marsa Matrub) enııcli var-
yerlerc '·erlP•tirildi. Bütün 11.ecit k~dar .· -~·arlarsa. ya<asmlu, .ı<U- celemeğe lüzum görmeden: •Ha- perakende 6,5 lruruJ azami satıı; fiab 1 zalandırılmak ii7.ere Adliyeye teslim ~ ıekkül olduğuna göre, dır. Ondan sonra da İskenderiyeye 
yerlerin~ daha s>lı: n<ibetciler dizil nun birinde_ (ecel) demlen ikibe- yırlm, fkatkat bku ~adiseldie~i bmil~~ssese konmuştur. Kayıkla ve araba ııe sat11 dileceklerdir. bundan •onra deulet dr.i- varmak için t•kriben (400) kılo-
A• . Artık Fırat ile •--'ilenı'n •·arar- tın_ kendi. l.erıne de m.\Jk. adder ola- o a an ur,arır• ye ırız. . "' ...., ... . relerinin ihtilaflarını hal metreden fazla çöl katetmek icap 
<'ahı &Tasında ~ecilmez bir mania caııını bılirler. Onun ıcın. can kor- Buna mW.abil, bugün bizde ko- K d k .. . . d Mahalle arala- •decektir. Binaenaleyh burada ,·_ 

ku hir ai b ak. Mal ko k . . fin ka k . a l o y u n e i.-in müracaat etmemele- ' vücude <'etirildi. !JUilU . tar a ır . r- am, erotn, mor ' esrar ça çı- - " ' lcrleyi• ınü~iil •artlar icinde cc-
k 1 Se •~k be 1 • b. .. ki' · ı tı ri ha•uırıı dün lstanbal vı·- .... • Koca Fırat, kızıl ve ııevrek hor- usuna .pe ınc~. n: ~. nun ıııı. ır muessese şe ını a mış r. rcyan eder. Uzun bazı.rlık devrcsi-

ma ~"ıı<'ları arasından bütün haş- suradakı (Ehli bevt) un ıle esha- Bu aibi zehir kaçakçılığının !iz- kt'k bollanac _k rındaki yollar lôyetine bildirilmiftir. ne ihtiyaç hbsettirir. Binaenaleyh 
metile akın ediyordu. O böylece 'ıl!l'Tlt su felaketteon kurtar da, Hi- yolocya ile hiç, psikoloc)a ile de '-' Bundan sonra de11let ' :\-1ı.sır teşebbüsü devam ededurur-
akıp giderken bir katre suya has cazdaki büttin mallarım ve çırak- pek az rabıtası vardır. Bu sadece daireleri ara..ındalri ihti- ken Akdenizdc ve bütün Afrikada 
ret CC '·-ek du"n•·anın en fecı' 12• tı- darım senın olsun. para kazanmak hırsından başka talı• l veni fa ı· tle · · ı b """ . y "d L' Bu s•ne 100 bı·n lı'ra- lafların halli için Vekiller . • ıye re gırışmc.< \C u rabını ifade edi"ordu. P<'di. . bir scy değildir. Hadise böyle iken enı en " "' 1 cahşmaların neticeoinde belki de 

• Lmamı Hüsevinin bu sözleri, Ö- de, kanıım:n bu zehir kaçakçıları- J I k . I k Heyetine, Türkiye Büyük Mısır i~ini de halledebilecek çare-* ınere tekrar bir düsüncc verdi. Kı-ına verdii:i ceza pek azdır. depo açı ı.cak j ı ınşaat yapı aca Millet Meclisine mi:;aca- . !er bulmak mihvercilerin hedefi 
İmamı Hüseyin, omu.zlarına yük- sa bir süküttan sonra: Ceza kanunlarının zehir kaçak- ' ı at edilecektir. olmağa ha~ladı, 

G . zel so"vlı' rsu H" 1 . d 1 Kad kciyü ve civarındaki kak kö-

1 
Beledi'. ·c fen hey'eti bu sene ye-lenen vjcdan mes'uliyetinin al(ırlı- . - u . . vo . n. ya use- 1 çı arını hangı mad e ile ceza an- " Brenner görüşmesinde Hitler'le 

ıtına tahammül edemedi. Kendisi- vın. Fakat bır cıhetı unutuyorsun. dırmakta olduğunu bilmiyoruz, an- miirü. :"1< ~!ısının henüz izale edi- nidcn yüz bin liralık yol ınşa e- [ ~ 

1 
Musolininin ne gibi veni planlar 

ne ba"lan~-'·- daha bü' · . ..; ""'- fe'~- - O cihet nedir?.. cak bu karakçıların faalı'yetinı' ao"- lemedıgını.yazmı~t k Bclerlıye ıle. decektir. Bu yollar daha zıyade h 1 "ki . 1 1 
" ~~... """" .... , h k 1 b 1 .. .il . 1> ADLI.YE va POLiS azır aaı. arı yavaş yavaş an aşı -

ketlere manız bırakmamak: için - Yezidin 11.azebi... Sana ve sc- rerek cezanın az-olduğuna hük- Et>ban ·ın Gtan u .mumcssı i~ı u ' mahalle aralarında.ki yollaııctan in- maı(a başlıyor. E\'vela Balkanlar· 
artık bazı fedakarlıklar icrasına nin bevtine himnet ettii!im takdir- mediyoruz. hm;usu tcrrıınc çalı~rn ı:, . reni !:azı tihap edilı:cektir. Ankaraya g ıden ı· da bir nüf02 tesisi derpiş edilmi~-

d Y .,~.. b' d ıl kur kararlar veri1m~tir. Kad.:köyi:ooc , muhase~e müdürü Muhtar yılz ıı·r. Uonıauya ı'lk hedef ve lo'-a-karar verdi. Düşman ordusu lı:u- e, e,....m gıt21C ın en nas - Bir zehir kaçakçısı en az on se- M hk "''"' 
t 1 b 'lir ' üç tJı.Ji _depo. açılacak, m .. ah<ıll·e· .a. - 1 bin liralık münakale i"mı de .halle- a em eye dı.r ve b•ı memleket "CD•' lıareket-mandanı ile son bir miiliiıltat vaı:r .ı " ı un. neye mahkıim edilemez mi?. Bu ' , 

D . ..'-aıbel tt· ralar : ooakı satı:, yerlertnc komur dece:<tir. 
mak için, kölelerinden (Guliııını 1 ve. mu.o. e e ı. cinayette sabtkast olan bir kaçak- ----<>--- !er için de emin bir esas teşkil e-
Fkararaisr~}L bınira ~ndiendrd.iire. rek <tiişmıın se!:.™ iHüsevin, acı acı ıı.ülüm· çı müebbet hapse konamaz mı?. Bu ~ı~1i~:~ç~~~a~~;:,~:P!ı~i D E N J z ha kar et ettı• debilir. Bulgaristan ötedenl:ıeri 

~""' ~- x..... __ davanın içtimai safhası her ne o- kömür deposundan şehre kömür Ronıaya müte\•e<eihtir. Dobruca 
Dlişınan ordusu kumandanı (Ö- - Ya vmer!.. Yezidin ııazebı, hırsa olsun, evvela cezai safhası- kl k . k k meselesinin halli nazarları ayni 

Alı-'- --L . na etme ıçin se ız a:myon te- . • • -- - -m ---
mer bin Saad), İbni Zeyyat korl<a- •mm .ıı..-..... ırıden büvük mü- nı ele almamız liizundı.r. min eıiılmiştir. Aynca ihtiyacı 0 _ Sılıvrı mendireği muhabbetle Berlinc de çevirmiş-
rak bu mülAkatı derhal kabul ede- dür? .. Sen lı:orkuvorsan, asıl Alla· 1 8 den ba k b tir 
medi. İ.l:mi Zeyyadın son defa ola- hın gazebinden kork... Sunu bil- S..la...i l:u.et SEDES l.ın verleı-de yeni kö.mür dcpol~rı 1 Silivri mendireğinin açılış me- • sene ş a u Taynıis gazetesinin yazdı.klarına 
rak. onn.derdim (Şi.ı:rUr) ve (İbni l men lazım.. gelir k.i Yezit, ancak sa.- arılmSa';'. 'edın dteŞt.-bbl ~dsatki~ g~.ı~ı.;- rasimi Cumhuriyet bayramının i- SUCtan da C.,za go·· T'"'C'"'K 11,öre, Eı:e denizine inmek ,e belki 

.,- ... ________ ..._ ----- tır. . e".ır e _ "P. o ar a .. omur- kı'ncı' .n;nu" y~.·ıacaktı . Sı'Jı' vrı· li- - "" "° .. Haccac) gibi adamlarım toQjıya- na bu dunvada b:r fenalfk . vapaobı- [ ı ~- _,, de Suri)·cde Fransızlardan bazı üs-
rak bunlarla müzakereye ıt:irişti. lir. O da, muvakkat ve fanıdir. Fa- n 1 ~ A S A 1 den bas.<a. lo bın txın da stok bu- manında inşa edilnıeokte olan 200 Cumhuriyet matbaasının makine şe!i !er ve ta~·yareler temin eylemek 

Ibni ZeVYa<iın adamları. İmamı kat Allah~ gazebi e?..cti ve dai!Tli- 'f" 'I ,... lunmaktad:r. metrelik rıhtınn tamamlandıktan Villi Blumeı i öldürme;:e teşebbU:; su- suretile Hısırı şarktan da ihata et-
Hüscvinin bu müli.kat talebini dir ... Ceddım Resulullahın ve ba- ı 

1 
sonra ; inin birden açılması <fa- çundan ikinci aıtır ceza malılı:eıncsine nıek tasavvuru vardır. Böyle bir 

teslim olmak istediğine atfettiler: ham Alınin hakkı icin sana sövli- ~l\ndistanla ticareti- BELE D I YE şünulmektedir. venlmış olan ınukılr matbaanın maki· neticeye varmak i•in Fransa bil-
Öınerin derhal gidip görli$nesini vorum ki .. sen hem dünyanı, hem ne daıre•i hamallarından Vanlı Melurıet İ<Ütneti ile anla$fllak litznndır. Ma-
muvafı:k ııördüler. 1de ahretini berbat edivorsun. Q.. mİz aenİşliyecek Beyazıt _ Koska yolu Karadenizde fırhna durdu Atinin muh:ı.ken'M'si dün bitmiş ve karar resal Peten, Lavalden sonra. Hit-

Ömer, Gılamı Fariı;i takip ede· nun iç.in, diinva ve ahret saatle- b Karadenizde bir müddetter=.t>eri bildirilnı.ştir. Mahkeme, katil teşebbü- !er tarafından kabul edilmiştir. 
rek İ.mamı H•;~nyı'nı·n kara"e:a'hına tinden mahrum kalacaksın. Ve her H'-~'-tanla olan tı'caretun' ı'zı' Beyazıtla Koska arasındaki oad- sunu sabit görmuş·· ' mamunun 18 aene Amerika membalarının havadisle-

~ • 
11

"'"" d · · ı 1·1m · · ---Lt devam eden fırtına durmuştur. · · k ı· · ı· k t~ i1"rledi. Aynı· zamanda, .__ --- . iki cihanda bedna molacaksın .. Bu, . 1 tın k .. Boınb id enın genıı; e ı e itli u,.,.,....,.. a- ag·ır hapse konulmasına karar v•rmı·ı- rıne ınannıa azım ge ırse a ı 
.ımarnı genış e e uzere aya il. en d B led' 1 ah· 1 ·ı k Kücüık vesait de Karadenizc ç:Jca- • lh ti k 1 F 

Hü.sevin de refakatine biraderi her musibetten büvük bır felaket- Tuvhan Boray alakadarlara tet- ır. e ıve. ma s rp erı e sı ı bilmektedir. tir. Ancak suçu, bu mü....,,...de geçir- su şar arı onuşu muştur. rau· 
(Abbas) ile büyük oltlu (Ali Ek· tir. Sen, henüz bundan 'kurtulııbi- kü.lerine dair biı· rapor g-Onden:n*' tilemihasl.alı;fyah"'llll ağa! ve suhl:h yolu ldiği blr kaza dolayısile aynldığı halde oaya korktuğundan daha hafif 
ber) i alarak ona karşı ıı.eldi. İki lecek bir vazivettesin. G<!l. bu fır- tir. Raporda Hindistandan bir çok e . tıka ı a yo .unu iMtiyl ar bet- tedaviden sonra tekrar işe alınmaması- yükler taltmil edilebilmek ıçın 
l!:arar-gahın arasında karşılastıLır. satı kacınruı.. Bir iyilik et. Kendi- mallar alabileceği;ıniz ve mühim mi eııeb. arabr' vermBışleditır: a sa ıp- lif A A R J F nın verdigi teessürle i:;Iedigi hafifletici kendisinden bazı fedal:arhklar is-
Kon~va hasloo.ılar. ni ebedi bir hüı."l'andan kurtar. eri ırer ırer e yeye çağ.rı- sebep olarak kabul ı-dildJı'londen ceza.cı tenecektir. Faraza Suriyede mih-

I.mamı Huse" yın,' e"vela" bı'r sual (Arkası var) ihracatta bulunabileceğimiz bil- laeak, konw;ulacııktll'. T 1 b d" • • sekiz •ene hapoe indirilmi•tir. Kararın vercilere üsler vermek. tayyare ve 
• dirilmektedir. Tunhan temasları te- • e e un geç.ıt reamı • donan h b' b fh 

ile söze girişti: min irin Hindistan resmi makam- Devlet evlerini:ı elektrik provaaı yaph tefhimini müteakip maznun heyeti h1- d Alınmasını, 
1
ar ınb' 1~~~- asın-

- Ya Ömer!_ B:ıban Saad Ib' nı ~ kirneye tecavüzatı lisaniyede Ye haka- a, an, ita yan ı.r ıaının mu-
Y "\\ !arı ile ııörü.şme!erine devam et- Ve gaz paralart vaffakiyeti irin ra 1-an amiller ha• 

Vakkas, miibareK ::Pddim (Resu- ' mektedir. Cı>mhur;yet bayraınındaJd me- rette bulunmuş ve bu hakaretlerine mab (ine sokmak: • "• 
wllah) a. büyük lılz.metıer ve fe- Soru YOR" UZ 1 Kaynıaıkam ve Belediye şube ra!ame iştira.k. edecek sehriımizdelri keme ... ıonundan koridora çık.arıldılı:tan Di~er taraftan İspa.nva da is-
dakarlıklar etti. Ve bunun mukabi- ı= l müdürlerinin işgal ettiği Devlet oonra da devam etmiştir. Bunun üzeri- ~ • 

t .. nkara borsas• evlerinin burulan sonra elektri:<, lise ve orta me<lctepler dün Ta'ksim ne heyeti hiikimeye ifayi vazife halirıde lenmektedir. bpıuıyadan da, dün 
ltinkdde de, Resuluüh· ilahın pek çok urgon mu, ra mvay havaıı.azı.. ve çöp paralarını kendi- meyd::ın!nda unıwni hir prOV'a ya)>- hakaret ve !Hsvuz >UÇundan do'- hak İşaret ettiğim tflvider ve taltifler 
a ·ır ve tevecc" lerine """zhar 1 arabası mı? i_ 25 , 10 . 940 _1 !eri tarafından ödenmeleri karar· mtt,lardır. Provaya öğleden sonra kında derhal zabıt tutulm•~ ve ;,';~~del. mukabilinde, ya harbe filen yar-

olmakla ii'tibar ederdi. Bu zat -· dımı, yahut hiç olmazsa Alman 
(Ehlibeyt) ve (Ali Resüt) hakkın~ İstanbul Belediy .. i, belli başlı şe c,, f • 1 !aşmıştır. saat on dörtte haşlanmı.ş, her mek· umumUiğe verilmiştir. Maznun bu su- ordusunun arazisinden geçmesine 
da sana bir IE!Y söylemedi mı?.. hir derUeri üzerinde öyle müessir ~apaDIŞ 1at arı tepten altışar manga ıştirak etmiş- çundan dolayı aynca mubalceme ed!le- mfüıaadc etmesi ve helki de ayrıca 

Dedi T od • tir cek ve CE"Z8 görecektir. 
• 1 tedavi ça..ıeri bulur lı:i in.>an bay- 1 aresı . --- Afrikaııııı garbinde kain Asnr a-

Ömer, vicdanında derin bir ızap I~ retten donakalır. Beledıye öyle zan ram vay Bir han hissesi dala!'ını donanma ve tayyare üssil 
hıssettlğini l!Ö$teren bir ifade ile neder lı:i bu çareler birer sebil Çalgı çalmak yüzünden saklanıyonnuı olmak iizere muvakkaten mibver-
cevap verdi: ', mumteni'dir, her biri Coloınb'un izahat veriyor çıkan cinayet Galatada Zincirli hanı sahiplerbıin, ellere terke!mesi istenmiştir. 

- Söyledi. ya Hüseyjn, j yumurta.•ına benzer. Mesela, şehri · •- h'··-"· la odan lan ,,_ 1 Bu Asur adaları davaSI harbin 
Fındıklıda ablasmın evine misalir gö- aynı nunıo ~r rı o .ı.ıcar 

- Şu halde o sözleri nicin hatır- «il•elleştirmek için kavun karpuz iıı:d.am pa- yuı işleri ı,nıadürlütü yeni inki ·afında pek canlı bir nok-
türdüğü Abdülmuttalibi sarhoşlukla mü Köleyanın hi.ss~e isabet eden icar be-

laımıvorsun? , Evet .. niçin hatırla· serııileri.ni yasak etmek koran gi- İslanba.l delini ele bugüne kadar aldıkları, hal- !a teşkil edebilir. Snriyede, Cebe-
;nıyorsun da, Eımevilerın· me-L·- bi. Şimdi de izdihama miini olmak Gazetenizin 20/10/940 tarihli sa•wn.. nazaa neticesinde bıçakla yaralayarak lüttarık'ta üsler ıs' tenirken ve ora-ıauı. .1 buki Eml!ki Aotilliyeye intikal ctmil o-
cmellerine hizanet edi:yorsun?. Şu lc;in tramvaylardaki oturma yerle- da ve (Soruyoruz) sütununda idaremiz- öldüren deniz amelesinden Hüseyin Ve- lan bu hisseye ait kiranın da Del.terdar- ]ardan harekete geçilmek düşünil-
fB.ni dünyanın dört günlük saade- : rini kaldıraceklarmtt. Ayakta se-. den iki sual sorulmuştur. Bunlara ce- li OsmanlıgUin muhakemesine dün ikin- lığa verilme.si ikti.za etti&i ihbar edil.mil lü.rkcn kep Mısırın zaptı ve İngi-
tine tama ed~rek, ihtiras peşinde yahat edilmekle, arlık bütün •llwı- Vtıbım~: 1 dağır cezada başlanmıştır. Mazn'"'.' Ab. ve zabıtaca tahkikata başlanmL>tır. Me- !iz nüfuzunnn Süveyş kanalındaıı 
vezmck.. Allahın sev'!ili Resulü- tılar ortadan kalkacak, izdiham ltal =============== 1 _ idaremiz vaktinde gerek Almao- 1 dulmuttaliple ablasının evinde ıçtilı:- sele Defterdarlığa da bildirilmiştir. ve Akdcnizden nezedilmesi derpiı 
nün torunlarını susuzluktan helak 

1 

mıyacak, tramvayda kimse blribi- ~aya ve gerek .Fı-ansaya ihtiyacı olan 

1

. Jerwi, kendisinin cm:' çaldığını ve. ar- Bir çocuğun cesedi edilmektedir. Yani mahdut mana!~ 

Malımızın ufacık bir parçasını ' ~...... .,~ ~ rdan çıkanld 
nı Vak.kasın oğlun& yakışır mı•.. yerlerinde, yıığmur altlarında saat- . kanatlı gençlik için ayırmalı:, bun- rijlerinin teslimi için tayin edilen tarihte, gecikmesine raj:men Abdulmuttalibio meza t şortlarını tahakkuk ettirmek cnıe-
etmivc tesebbüs eylemek, Saad 1J:r rini rahatsız etmiyecek, bekleme j malzeme•ı sıparı•· etmış, fakat bu sıpa- kaA·--ın da o~adı-· .fakat vaktın· ve mevzii bir harp hareketinin iyı 

Sövle. Yaptılıın bu hareket, senin !erce beklenmlyecek ve saire .. . Göt 1 1 Bir müddet evvel Arnavutköyünde ö- li hakimdir. Halbuki A&ur adaları 
d ! 

dan daha t.evkli bir vatan vazifıas.i harp başlamıştır. Bundan. dolayt levazım biraz.daha cal. ıp oyna.m.ak. ta ısrar. •.tm.elı: d b' d b' d VlC il.nına ve babanın ruhuna az~ dünüz mü ortalığı gül gülistan ya- len ve Be1ediye doktoru tarafından det- avası manzarayı ır en ıre e-
. _. düşünülebilir mi? b tile bl ile kendi f hi ve ıztırap venniy.or mu?.. pac-ak k•ran!. .. Çareyi kim buldu eksile kalmıştı.r. (Kara U:k) fabrikasında ı sure a as sının tere ını çe nine izin verilerek gömülen Naray a- ğistirir ve duroma cihansümul bir 

Ömer, bu suallere birden bire I bilmiyoruz. Fakat bu çareyi dii:;ü- * henüz bandaj imal edilmemektedir. saymak istediıiioi söylemiş ve evden çflı: dında 4 yaşlarında bir çocuğun yediği mahiyet verir. Çün.kü bu merk.,.. 
cevap eremedi. Başını önüne e~. I nen vatandq furgon ile tramvay Evimize ceıeeeıı: fitre zarflannı 2 - Tramvaylarda gümüş llra!arm tılı:tan sonra bu yüzden lı:avıa ettiltleri- bir maddeden zehirlenerek öldüğü iddia İngiltcrenin -Omitburnu tarikile 
Bir müddet düşündükten sonra 1 ı arabası arasındaki farkı bilmiyor boş çevirmek, Türk ıençlerini ka- değil, kalp liraların alınmaması idare- ni, Abdülmuttalibin bıçakla koluna YUT- edilmit ve bunun üzerine cesedi mezar- Hindistan ile muvasalasını iz'aç 
ııövlece mukabele etti: mu ve hem,.,nye hürmetin ne de- natsız, Kwlayı i!Açoız ve sargısız, miı. !rafından 1/10/940 tarihinde tamlın maaı üzerine sustalı çııkııwu şöyle bir dan çıltanlarak Morga nalı:ledllmiftir etmei'e ve belki de kabil ohı.rsa 

- Ne yapayım, va Hüsevin. Ben, mek olduiuııu ögrenememiş midir? kimsesiz yavruları aütsüz bırak- edilmiştir. kaç clela ııalladıjını, bW'11dan ötesini bil- Morg katı ölüm sebebiıı.i tesbit edecM- kcsıneğe matuftur. &asen Akdeniz 
evvela bir hata ederek Emevilerin SORUYORUZ! \ mak demektir. tsı.._nbul Elelıilrik, Tralnny .. e. Tilnellmedlğini illlve etmiştir. Muhakeme•- tir. ve Süveyş kanalı en kısa yol iken 
hızın. etine -"-"-. "'"-~- "·-- + mutat ticari seferler yolu olmaktan "u~ ..,....,......, ~ , işletmeleri Umum Müdürlıifii hiUerın cehli için ltalm~br. * Edrinekapıda Neslişah Sultan ma- harbin bidavetindenberi çıkmıştır. 

f'lllll·~,~~/~~;;la••~-=--~--~----•••• ... .-••~j ihanet ederek ölüme sürüklem.iş şunl" bir bıçakla veya parmakla-
Ju}i111Jtıı "fi-J~·i 'i'ef ri'İttUı : 1,9 olmam affedilir şey değildi.. rmıla gırtlağını sıkıp öldürsey· 

-------;...'- • An~ak bir tesellim var. Aklıma dim. 

KISKAN'lYOR UM ! 0 herif gelince, hiddetleniyor ve Eğer böyle yapm..ış olsaydun: 
taşla bir kuduz köpek kovar gibi, ~ Oh!.. . 
yapbihm şeyin hayalini kovuyo- , Dıye genış, ı-ahat bir nefes a-
nım. 1 lacak: 

a 1 1 ı Ona acımıyorum. Kendime ya- - Kurtuldum! .. 
Yazan' SEL /l M Z Z ET nıyorum. Buna rağme de: Diye rahat edecektim. 

•••ııım•••••••••••••••llİl••rl ·Oh olsun! İyi oldu! Beni çok Hem ne diye sanki bir gece o-
- Ne günü için randevu vere- ığı için müfekkireıni toplıyabil- rnuztarip ediyordu! Ölsiin, geber- , tellerde sefil olmuştum? Neden 

yim? dim. sin, hir daha yüzünü görmiye- kalkıp Ankaraya kaçmıştun? Bu 
Doğru ... Ömrümün sonuıu ka- j İlk asabiyetim, heyecanım, kor- yim!• diyorum. kL<kançlıij'ımın aksülameli idi. 8&-

dar ı:elmiyeceık değilim ya, Bu kum, kendi kendimden nefretim Ona karşı nefretim, lrinim çok- dia .ile. karsılaşmak istemiy°.rdum. 
muvakkat bir yokluk. Gene ha- durulmustu. tanberi devam ediyor. Onu gör- Bedia. ıle beraber koc'."""ı gormek, 
yatla karşılaşmak liızml. Vazi.veti soğukkanlılıkla muha· dükçe, onu diisü>ıdiikçe, intikam tedavı etmek, kendı a.µladığmı 

- Bugün pazar mı? keme edebilivordum. almak, onu ötdÜrnıek aklıma geli- ~atsta~ıı.tadn kurtarmağa çalışmak 
f d. · d ş· d' ıs emıyor um-. - EYet c en 101. Ben muhakkak ki, nlahvolruuş 1 yor u:.. ..un ı ona acıyaınazdım, · 

- Gelecek çarşambaya randevu bir adamdım. Mesleğime ihanet et- buna ımkan yoktu. Kurtaracak olnrsam, bir de üs-
miştim. Bu cıuıavarhk, katillik de- Eski ahpnplığın hatıralarını sil- teHk komedya oynıyacaktıın. 

rer. lki giin Ankarada kaldım. Sa-
··.Küçiik bir valiz lıazırladım. A- ğil, bu namussuzluk. alçaklıktL Bu elim ... Bugün \"C bundan evvel yal· hahları erkenden kalkıyor, şehir
•ağı indim: otomobilime atladıın, yeryüzünde duyulmarnı'ıo görülme- nız bir şey diişünüyor, bir şey ı:ö- de dolaşıyor, geziyor, düşünüyor
Kôprüden rnpura bindim, Hay- mis, b~nzeri olrnıyan bir hıyaııettL rüyordum: Onun Bedia ile yakın- dom: 
darpaşada indim ... Gişeden Anka- Bu şeni cinayeti ben istemiştim. lığını ... Bediayı kocaman ellerile Bcdh valruz, seriıest, dul lı:ala-
rava bir bilet aldım... Ben. ben ben. k ·• d dakl ·ı .. , • .. o şuyor, ıgrenç u arı ı e o- cak, benim, yalnız benim olacak-* Beynim zonkluyor. Eğer onu bo- püyor._ tı. Onunla buluşmak için fırsat 

Ankarada otelde biraz durul- ğazlasa~·dım, eğer onu bir kurşun- Buna tahammül edemezdim, ,._ beklemi.vecektim. 
dom. kabnn biraz yatıştı. Bedia la öldürseydim, böyle müteessir ol- demivecektim, na<ıl ki, edemedim. Yatıştım. Uykum diiuldi. 
ile karşıl~am ihtiınali kalmacb- wıyacaktı.m. Fakat onu mesleğime Fakat ne olurdu. onu bir , kur- Öçiincii ırilJıil :latanhula 4;;.. 

düm. Trende kendi kcnd.ime sorn
yordum: 

- Bakalım İstanbulda karşmıa 
ne çıkacak? .. Belki de ölmüştür._ 
Bediayı ne halde bulacağım?, 

Bafil.ımı vagonun ·pencere camma 
day•"or, ovaları, dağlan seyredi
yordum. .. Telgraf ve telefon telle
ri ıözleriınin önünde inip kalb
yor, dalııalanıyor, uzanıp gidiyor
du. Birdenbire gözlerimin önüne 
bir kazık. dikiliyor, sallanıyor ve 
biraz 90nra gene kaybolnyor, onwı 
yerine başka biri ıeliyor ve gene 
gidiyordu. 

İşte Bedianın aşla beni bu hale 
koymuştu. Ona sahip olmak isie
ği, onu dainıa yanımda görmek ar
zusu beni ciledet& çıkarmıştı. 

İı;te şimdi ... 
Ve akluna. Farnlı: Nafizin mıua

tarı geldi: 
.Sana çirkin dediler, düşmAm 

oldum güzelin, 
..Sana bilir dediler, dis biledim 

Hakka bile, 
•Topladın saçtıiı altınlan ltin

lerce efua. 
(ArkalJ var) 

hallesinde inekçi Süleymanm esrar telt- Uznnca teahiıulan ve tonaj •• 
mi iflettiği babeı: alınm.ııı ve Silley- yamı göze alarak Amerikayı tek
manla sabıkalılardan Kuşg~ Hasan, eo- ıuil dolaşarak Bindistana gitmek 
rar 90kerlerken yakalanmışlardır. Evda zarureti hasıl olmuştur. Şimdi 
yapılan araştuınada da bir miktar ..._ mihverciler bu yolu da tehlikeli bir 
rarla emır nargileleri ele geçirilmiflir. bale sokmak utiyorlar demektir. 
Feriköyünde Evrenoo zade solı:ağıııda. o- Toptancılar yeni askeri büyük 
turan .Androo'un Ozerinde do bir mJkı.. teşebbüslere girişmeden evvel sl
at'1<>n bulunm~tur. )'W vbı bir ihata manevra.sile bil* Beyoğlunda İ.stllı:W cadde.inde tll- tün Afrikaya şamil fevait temin et
tüocü Har!latq'a 45 dolan 782 TQrlı: ıı- mei!'e calışıyorlar. Ellerindeki koz 
rasma satmalı: ııuretile kaçakçtlik yııp- ıla İspanya ve belld de bir parça 
tıklan knlaştlan Esat ~ Sanat yakalan_ Fraıısadır. Buna mukabil Ameri
mışlardır. Esadm üzerinde 14, Sarrafııı katlan bıı Asur adalan ve İsnann 
ilstilnde de 40 dolar bulunmuttur. Zabıta bareketi aleyhinde sesler yiihd.. 
tahkikat yapmaktadır. m.ete başl~. AmerikaWar * Kadıköyünde kasap Mahmut, dilk.. Nazilerin Afribıwı prp sahillnıle 
Uııındao et alaıı Avediııl<! etin fazla ~ bir kıt'ada yerleşmelerine ve or .... 
milı:li olup olmadığın.ı münakaşa etmif da tayyare üsleri kul'lDa!arına lıi, 
ve kavra ::onwıda Avedia dirlıemJe b- ıle memnun naarlarla bakınanuık
aabı başından abr yııralamJltır. Maıı-1 tadırlar. Çünkü A5lU adalarına n 
mut, Nümune bastanesİne kaldın!-.. alelfunum Afrikaaın garp sahiline 
Avedis yakalanmıştır. nrleşen dinamik büyük bir d""

RAMAZAN: 24 
U/10/940 CUMABTESt 

Öıte 11 581 İJ'TAR I 7 15 
İkindi 14 54 Yat.ı 18 41 
Akıam 17 U İMSAI 4 48 

let Cenubi Amerikayı bir derece
ye kadar tehdidi altına alabilir. Ni
tekim dünlrii haberlere gÖTe Ame
rika Fransadan itile lmgilnkft h .... 
rekct hattının ne oldnğnıın tıildlr-

1 

mesini istemitlir. Siyaıl tııali,..t 
bütün dünyaya f&mil pnit lıU 
mahiyet al.mqb.r. ---------1 Ha.eyin Şlilrrli BABA!f 
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Mareşal Simgly 
Rydz Romanya. 
da tevkif edildi 

Eıki başkumandan 
casusluk yapmış 

Büıkreş, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Meytlana ç1karılan bir Polonya 

casusluk teşkilatı ile ala•kadar bu
lunmakla suçlu mareşal Sınigly 
Ry<lı dün bir kaç defa ist içvap e
dilmiş ve bugün tevkif olunmuş
tur. Smigly Rydz son zamanlarda 
Valerada küçük bir köşkte otu~
makta id i. Şimdi Ralbicer-Va'.cca
da tevkifhaneye nakledılmış tır. ·-----

Fare de 

do ğ urabilir 

KRAL 
KAROL ---··---

l.!panyadan ayrılma~• 
01 temin için Amerı
kay• müracaat etti 
Vafİngton: 25 (A.A.) Reu

ter _ İspanyadan ayrılması
na müsaade edilmiyen sabık 
.Kral Karo!, kendisi ve maiye
ti lehinde müdahale edilmesi 
için Amerikaya müracaat ey-

lemittir_. ---o-- -

me•ele•i 

Nanemollaya sordıun: 

lAlnıanya'ya 

pılan ha va akın
ları fazlalaşacak 

t KD A M 

. Bir ın uharrir; 
- Brenn er doğ'uruyor ; .. 
Demi . Tahminine göre bu: 

_ Pirincin taşını ayıkla b8-
kalırn? .. Sözüne bir misal ne 
ııretirilebilir üstat?. 

..__Bu hafta A S R i sinemada ••--•• 
nuo ikiz olmas ı da ihtimali 
var. Ye ni İspanya ve JW"an~a. 

Nanemolla. bu bahis üzerın• 
de şimdiki halde bir şey söy
lıııınenıeWe beraber: 

b"lir' - Fare de doğura ı • 
Denıe&l iktifa etti. -

Düşünmeksizin şu cevabı 
verdi: 

_ Almanya ve İtalyanın 
son vaziyeti ve başvurchıiu 
careler!. 

'.A. ŞEKii!. 

Türk artistlerinin en büyük ve 
en ~iizc l filmleri 
ŞKHVET KURBA.."11 
Ba~ rollerde: 

EBTUGRUL MUHSİN' 
c,UJIDE 

Ll'Cİ.EN BARU'un 1 
en nes'eli, en zevkli ' 'e C?n 

eğlenceli kahkahalı 

KIZLAR PANSiYONU 
Komedisi 

Nizamettin Ntuil 

Halkımızuı en çok sevclJti - en çok 

Dilenmeği düşü-
•• 

nen Universiteli 
Var mı? 

Afrikada hücumlar 

fngilterenin aipariılen 
sür'atle hazırlanıyor 

·v"lincton: ~ (.A.A.) - Maliye n,.. 
:cırı MorcenUıau. bütün t.n"ııre fabrika.. 
1annın Cerelı: Birleşik Amer~ .,._ 
~ İnıilterey., ait ıİparif!eri nktin
de ve battA vakllndm evwı ••HMkte 
olduklarını Cazetecılere beyan tmiılir. 

---------y- lU AB MUT 
Y .1: 8 A S İ --------
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Bütün fabrikalarda 
istihsalat arthrılacak 26 1 nci Teşrin Cumartesi 

8.00 Proılram, 8.03 Mü2ll: Hafif 
J:)roı?Tam (Pl.), 8.15 Ajans haberle-

bilmek için hariçten lplık temini IAmm- ri, 8.30 Müzik: Hatif pr~am (Pl.) 
dır. Karabük fabrikası. bütün ahamile 8.60 Ev kadını _ Yemek Ji.\.-tesi, 9.00 
laa.liyete ıreçmtştir. K:ıpanış. 13.30 Pr~am, 13.35 Mü-

ıı.... .-ıo raı.- ı.i:k: Muhtelif şarlular (Pl.), 13.50 
Sivasta ın.aatı yarım kalmış olan bü- Ajans haberleri, 14.05 Müzik: Muh 

yük çimento !abnkası yakında lamam- telif şal"kılar (pl.) 1420 Müzik Ri
ianacaktır. Ahnanlarla yapılan Y•ni an- yaseticumhur bandosu. 15.00 Ko
la.şma ile fabrikaya ait tesisatın Al.nan- nu••rna 'A:nkara. sonbahar at yarış-. 
yadan ıetirilmesi temin olunmuştur. Bu 

1 

ları tahrnınlerı), 15.10 Müzik: Ca" 
malzemeden bir k!'mı da Almanvadan parçaları ve tangolar (Pi.), 15.3-0 
yola çıkanlmlflır. Yakında gelecektir. Kapanış. 18.00 Provam, 18.03 Mü-

IKD&M 

yalnız 

Kızılay Gazetesi 
İlinlannızı 

tı..ı.N 
FİATLERl 

Ç ı k a c a k t ı r. 
\>ermekle hem ken elinize ve hem de Kızılay'• 

dun etmiş olacaksınız, 

İlin sahifesinde ""ntiaıi 
Sondan e..veUri sa hiftıde • 

2 nci sahifede 
1 inci sahifede 

Müracaat Yeri: 

• 
• 

se Kurut 
100 • 

Zil 
500 

• 
• 

bta';!bulda, Postnhane kar ~ısında Kızılay Satış Bürom. 
Tel: 22653 İstanbul, Postahane arkasında İlincılık Sirketi 

(.&rtaartı 1 itici 1111/fda) 
.c!lk .,. fabrikaları lclue eden J"ÜD}Ü ve 
J ık"' mil ı teri bundan llOllR yal
nız imallt işlerlle metcul oJval1ardır. 
Sabi if!eri daima piyasa "" balkla ie
masta bulunan memurlann idaresine ve 
r:ilecekür. Netice itibarile tabrikalarımı
ıwı mamulôtı doğrudan doğruya tek el
den halka satılacak: ve mutavassıt kul
lanılmıyacaktır, Basma imalatını arttır_ 
ırıak için çallflYOruz. Köylü için 23 veya 
15 kuruşa baama imal edileceği hakkın
da bir karar yoktur. Yalnız bu hususta 
ıl!azillide tetkikler ve tecrübeler yapıl
.maktadır. Nazilli fabrikasının basma 
kısmı daha fazla randıman ~rebilece

linden diğer 1'abrikaların fazla ımaJa. 

tını bura,.a göndererek b~tınnak ve bu 
aıTet1ıe imalitı arttırmak kar.:ır1aşmış

br. Ayni zamanda Naz.illi fabnltasında 
U düz imal~tın arttınlmasıriçin tMbir
leT alıruruıtır. Bütün fabrikalarımızın i&
tihsaütım arttırmak ve tam randıman 
almabilmcsinl temin etmek için de t.et~ 

tikler yapılmakta ve tedbirler ahn
maktadır. Bir fabrika lı::urulduktan l!On
ra derhal tam randımanile ı;ab.şamaz. 

l.tçilein al1fm&"1, yetişmesi ve cliğer bir 
eok noktalarm tamamlanması bu yol
da mOeuirdir. Bunlar ytt'ine geldikçe, 
fabrikanın da ima!Atı f»lalaı;ır ve ııü
oell~. Bizim, fabrikalıınmızdan da şim 
d.b'e kadar tam randıman alınmış deiil· 
dir. Tam randımanı elde rtt!gimi7. gün 
memleketin harice bi('bir ihtiyacı k:almı
pacalrtır. MUmkün olduğu kadar fazla 
randımanla çaJ.ıımasmı temine uğraşı

:ron.ız. Ştmdlllk yalnız fU kadar sc'lyliye_ 
bntrim ki, umum! imalAt her sencklnd~n 
fazla olacak vre memleketimize ileride 
harlçleo biç mal gelmese bil o dclı •ld• 
herkes ihUyacını temin edebilecektir. 

1 

zil<: Rad:ro caz orkestrası, 18.4-0 
. İkinci kiitrt febr- Türk müziki, 19.00 Konıışma (B.ib- •,. ____ T E l E F O N : 20094 • es--•'" ı 
Izmiltekl ikinci k.ôgıt fabrikaııı da bu lıoı;rafya), 19.15 Mw:ik: Hali< tur-

ay oonunda tamamlanmış olacaktır. üç küieri, 19.30 Aians haberleri, 19.45 
ay sonra fabrika faaliyete geçt'Cektir. 1 Müzik: Fasıl heyeti, 20.15 Radyc 
Sellüloz fabrikası da üç aya kadar ~ıe- ırazetesi, 20.45 Türk rnüzii!i, 21.L 
meğe başlayacak, hariclen sellüloz gel- Konuşma ( Günün meseleleri ) 
mesine lüzum kalmıyacaktır. Fabrika ikj 21.30 Müzik: Radyo salon orkes
kAğıt fabrikasına k.l.!i sellüloz yetiştire. trası, 22.30 Ajans hab<!rleri; 'Kınn
cektir. Gene kıiğıt .anayiimize lüzumlu biyo - Nukut Borsası (Fiat), 22.50 • 
olan kaolen de yakında dnhilden temin Konu.şma (.Ecnebi dillerde - Yal
edılmiJ olacaktır. Bugün hariçten gel- nız kısa <lain postasile), 22.50 Mü 
miyen bu maddenin fabrikasına ait mal- · ~ik: Caııband (PJ.) (23 .10 a kadar 
ıeme evvelce gc!irilmış~. $imdi Türk valnız uzun dalıı:a p0stasile), 23.'.l: 
mühendi$ ve işçisi tarafından monte e· 

1 
Yarınki pr~am. 23.30 Kapanış. 

dilmi"'tir, Fabrka bir haftaya kadar f~a
liyete geeçcck ve Kaolen imal!itına baş
layacaktır.> 

Bürhan zthnl Sanus, merinos fabrika-

HALKEVLERINDE 

Amatör fotoğraf aerııiıi 
Eminönü Hallı:evinden: aını tıetkik etmek üzere bugün Bu rsaya 

gidecek ve bir !kJ gün kalarnk tekrar Evimizin CaıtaloilJundaki salonunda 
tebrimize ee1C'cektir. Bayramertesi de Suat Tenik, Müni1 Fehim Ozarman., Hüs 
Ankaraya dönecektir. I nü Cantürk., İbaan Erkılıç ve İlhanın e- I 

- : - - - serlerile bir nilmune amatör fotogra~ 

ACIK Ar::rrnu;;:l~ FEVKALADE 1 ser,ısi tertip edilmiştir. Bu sergi 29 

IO
An • _ • _ ı birınciteşrin 1940 salı gününden tiba-
-.v ılkte~nnın 27 ncı pazar gU.nü aa-

bah ııaat 10 da 1\!açk ada, Te:jvikıye ca- ren on beş gün müddetle ve saat 13 ten 
mil istasyonunda Al;ye so~ağınd:ı Mus- 1~ ~ k~dar muhterem halkımıza açıktır. 
ta!a Bey partımanının 1 nı.rnaralı daire- Gırış serbesttir, 
t inde mevcut ve "1. Picrro de Andria"ya l --- ----------

Fab<lkalanmnm randımanlanııı art- ait emsalsiz eşyalor açık arttırma ile ., T 1 Y A T R O l A R 
tmnak ve bn~lA.tıarını. güzelleş:irmEk l 1>atılacaktır. Amerikan sistem ve şehri-
rclunda en mübım amıı oıan mutehas- m.iıin m<!Şhur Bornhardt fabrikasının TEPEBAŞI DRAM 
aıs ~ U8ta ve .mfiherf,ls yeti~tirm~ / mam~l.iıt.ı en son model Bar - kiıttipha- S 
Dzerınde de yenı kararlar verilmiı;tır ne; :rıne Amerikan sıstemi ve Barnhardt i Ki ~~A 
Bunun lçln meriteule bir oervis kurul- fabrikanın mamulatı Rasyonel bir yazı- ~~ 26/10/9(0 Cumartesi ı 
mu...-ıtır. Bu senis, işçi, usta ve mühen- haneı 1 koltuk ve iki ebjcr _ kütüpha- ~ı k 
~·-·-~- ·!': ırünü a şaın1 saat 20.3n 
~le.1.-ıu. fonruı:syonu ile a 1Akadar ola- neden mürekkep em~lsiz bir yazı odo.sı :,. 
cak, kurslar takviye edilecek, işçilere hakiki Fransız vaşetinden mamul gaye; "'° OTELLO 
hitap eden ve onlara her türlü mali\- güzel marok~ bir tek koltuk; Hambur-
matı a._.,~ · ı l· • nren ... ~ ........ neşrıya yapı acak- gun meşhur Mauscr fabrikan1n Epengle 
br. k\lmaşı !le kaplı ve Barnhardl fabrika- KOMEDi KISMINDA 

ilam - ft! kbHI &ında ııehrimizde ilk defa tatbik edilmiş Z6/10/HO Cumartesi günü ak amı 
Bu yıl fabrikalanmtzın bam madde bir sistem ile pan:a parça olup sökülen ı ' 

lbll:yacmı 1amame1ı köylüden trmin et-1 kanape ve koltuk, !ki tarafı vitnnli bü- D A D 1 

Şark Merkez Ecz• 
TÜRK ANONİM ŞİJU[Ert 

m<te baş1anuş bulunuyoruz. BöyleUkle j fe ile ve bakili Vienna 9 parçalı mub
bıem biz ve hem de köylil, aradaki muta tqem ,.emek oda takımı hakikJ Fran
-Uan kurtulm\lftur. MeRa ıo kilo sız ıı:ıa1.ı masif pelesenk ernsalslz yatak 
.-muk ıetiren bir köylüden, bu malı takımı, maai! ceviz diğer LouJs XV ya
dedıal salın almmaktadır. Köylü kadın- tak odası, yine Fransız mah masif ce
lan torbalarla :fabrikalarımıza pamuk ta viz &üze! bir vitrin, hususi kutusunda 
ıPIDaktadırlar. Bizaat köylüdaı pamuk ı 124 p._ıı hak!k1 a!paka emsalsiz çatal Tııdlye Mem11rhıpnılan: 
loplaınak için Admıada da bir merke> bıçak takımı, bir çift gayet güzel e•-vr 26/9/940 tarihli bissedaran heyeti ka-

' tais etmiş bulun~oruz. Biri Ceybanda ·vazo, bayii gümü.ş ve gümüş kaplama rarı mucibince birinci kısım olarak his 
"" cüteri de T.,..., ..., Hatay mmtaka- vazo ve tabaklar, kristal bakara tabalı:, I"" senetleri bedeline mahsuben lufly< 
lannda çahpru üzere iki tane de pa- vazo n saire löke ve Japon paravan- beyetince hlsae baıpa 4 lira tevzi ve 
muk toplama dtlplari 1ııılkil ec!ilm..,.. !ar, Smle Bronz motifler ile ınü2eyyen tediye edileceğinden hiııaedaranm hisse 
Jluıilar tabrlkalarımızm Ilı~ kadar emaJm bir akaju vitrin, J'nmsı2 malı j senellerlnl bAmilen pazartesi ve perwem_ 
-"' lo~lar. kuııdura bahüııü, salamandra ll()ba, pz be rüııl<!rl saat 14 ten 17 ye kadar İs-

... , Dııllt'w ocatı, cibinlikli tüzel bir bronz karyola. 

1 

ınbulda Sirke<>ide Horasanciy•n hanm-
Rarietea Meriııoo pime.,_ -.tno meşlnır General Elektrik buz dolabı, A.. .:la S numarad.• tasfiye memurlarına mü-

'81ıildekl u ıııermoou yapak ..., swıı iP- oadolu Ye Acoı;o balıları. racaat etmeleri ilin oluııur. 

ilkle 1ı:.ıuıftırarak 11ı.-ii tembı ettllt. 
Eııltldeıı yllzde Jilz v<07a yüzde dol<aaıı 
mer1ııoo kullan.ırkB1 ıimcli bu miklaı 
Tüzele elliye kııdar iDd.irilmiş ve yüzde 
elli niabellnde cl.ijer maddeler karıştın].. 
aıap ~Ianıruıtır. Bu ltltttle lıaricteo 
merinos &elrnes.i.ne lilzwn kalm•mll*'tr. 

• 

Vebolid Limited Şirketinden: 
Vaziyeti lıuıra dola,.,.ııe Şir!ı;etlmizin tasfiyesine karar verilm~ ,,., tıuıfi

re memuru olarak (Galata, Tiloel Han No. 14-15 le Bay Ahmet Dürrü Aygün 
ıayin edilmiş olduğundan Şirket dayinlerinln bir sene zarfında bilmil.racaa 

•lacaklanru iibat etmeleri lüzumu il:uı olunur, 

Defterdarlığından 
Defterdarlık meı·kez dairesfle mülb~k mildiriyet ve şuabatı için milbayaa 

edilecek olan 221 çeki sobalık kuru ıür1en odluıunun mahallerine teslim pr
tlle beller çekisi 390 kuruş muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ziraat Vekaletinden 
1 - Ziraat VekAleti müstahdemini için Vekalet blııımnda teslim şartill! 70 

çi!t iskarpin açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11/11/940 18rihine müsadi! pazartesi lfuıü saat !~ ie Vekfı._ 

let satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Satın alınac;ık 70 çift iskarpin in muhammen 
vakkat teminat miktarı 44 lira 63 kuruştur. 

bedeli 595 lira ve mu-

4 - İ.skarpinin .evsa!ı: 
A - VekA.letteki mevcut nümunesJ;J.e göre vidal.a olacaktır. 

B - Kösele yerli ve pişkin ve dikişli olacaktır. 

5 - 70 çili lskarpinin 13rtnamesi Levazım müdürlüğünde 
parasız olarak verilir. 

mevcut olup 
c!0039• 

• Güzel 
Olmak 

için 
Her ~eyden evvel 

11hh•tli ve porlalı: bir 

teae, leke-ıiı ve dft.z .. 

r6n bir cilde ··li 
olmalı: lizımdır. 

1 [

40 senelik bir tecrü e mahsulü olan KREM PERTEV t.rtip 
w yapılıı tarzındaki incelik .ıo·ayısiyle, tenin fazla yağlan
masın• mani olur. Yoğsız olarak hususi tüp \le vazolarda sa

nlır. 

!IJ 7 

Nafıa V ekaletindcn 

• 
1 

1 

7 lk!nci!eşrtn 1940 perşembe günü saat 18 da Ankareda Na!ta Vekillet! bi
nası içinde Malzeme Mildürlütü odasında top:anan mAlzeme eksiltme komis
yonunda 4136,32 lira muhammen bedelli 2 adet proje dolabı ile 10 adet kapalı 
etajerin ve 2 adet bankonun kapalı zaıf usulile eksilbneai ;,apJlacaktır. 

Ekalltıne şartnamesi ve teıerrilatı bedelsiz olanık malzeme müdilr!Olün

den alınabilir. 
Muvakkı\,I ieminalı 310 lira 03 kuru;ıtur. 

isteklllerin teklif mel<tuplarmı, muvakkat teminat ve prtnamaiııde ya
zılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 15~ kadar mezldlr koınisyQQP makbuz mu
kabilinde wrmeleıi lAzımdır. c7005> cl0138> 

1 
ODEON 

Yen' Cıkan Plaklar 
'I 

' Necmi Rıza Ahiskan 
SANA NE OLDU GÖNUL 
GöNL1JM1J' BİR TIFLI DİLBAZ No. 270387 

AYŞE KIZ 
3UHUNLA BENİ SEV GÜZELİM No. 270388 

ADANALI 
IZTIRABIN SEVGİDEN Mİ 7 

ABDI 
GELİN ATTAN İNMİYOR 

VATANDAŞ! 
En nefis salebi1 en halis ve sıhhi baharatı yainı:;, 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratınd• 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA 
Bulacaksın 

Tarihi tesisi: 1915 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
I - İdaremiz ihtiyacı !.çin 75 ton ambal;ij otu pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 5/11/940 flllı günü saat 16 da !Uıbata§la L.-azım ve l\lüba
yaat §ubesindcki alım k01nisyonunda yapılacaktır, 

ili - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte tekili' edecekleri fi:ıt üzerin 
den yüzde 7,5 güvenme paralari1e birlikte mezkür kom~una müracai!tlJ.n. 

c10152> 

• Ne kadar çalışsalar, ne kadar uğraşsalar, dünyaya narıı veren 

ALI MUHiDDiN 
HAC/ BEKiR 

Seker vs Lokumlarını Yapamazlar 
Zevk erbabı ağzına almadan şöyle göıı: ucu)·la bakar bakmaz 

taklit oldu klannı anlarlar, 

Alt .M.uh.lclcltrı 

HACI B KiR 
Merkezi: Bahçeknpı; Şııbelerh Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Siparişleri Ticarethanenin Merkezi kabul eder. 

ALI MUHİDDİN HACI BEKiR 
Ticarethaneleri Bayram ve Pazar günleri açıktır. 

Maliye Vekaletinden 
Gumuş yüz kuruşlukların tedaYUlden 

kaldınlması hakk!nda ilan 
Gümilf yüz kuruşluklarm yerine ıomo, bir liralıklar darp ve :ıiyasaya kt

fl miktarda çılrıınlmıt oldulundan ııü mili ,.UZ kun!iluklann Sl ikinciltlınun 

!Hl tarihinden ooora tedavülden k.al"dınlıııMı kanırlaştınlmıştır. 
GilmU. yüz kuruşluklar 1 pıbat 1941 tarihinden itibaren artılı: tedaTill 

etmıyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cumhuri,...t Meritez Bankası 'u
belf'rine kabul edilebilecektir. 

Elinde IJÜmÜJ yüz kuruşluk bulunanların bunlan mal ııand~rile Cumhu
riyet Merkez Bankası ıubelerine tebdil etürmeleri i.1Ao olunur. <70025> •:J0'21tl> 

Nazilli Belediyesinden 
Nuillicle yapıJaealı: 7375,55 metre murabbaı beton döteme ile 400 metre 

tul beton bordür 14995 lira 10 kurUI bedelle 15/10/940 ıao itibaren 20 ııün 
müddeUe kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Bu bwıusa ait evrakı kcs
fiye ve aa.lre parasız olarak Belediyemizce verilecek.tir. Müteahhitlik evsafı
nı haiz olao isteklilerin vesaiki müsbltelerinl havi zarflarını 5/11/940 salı IJÜ
nU saat 15 ,e: kadar Nazilli Be.lediye~ine vermeleri il.3.n oluııur. (I0a9'?.) 

• 

A.dM mü! ambarında görülür. İsteklllerin te
minatlarile belli saatte lr:omJS)"on.a ,::(.1• 

meleri. •565> • , ' 

* 

P!yasadakl pamuk ipliği buhranının 

6nlenmeslne ft memleket ihtiyacının ta. 

m•men tırminloe çal.ışılmaltladır. Ticaret 
Vekalet! Yunanlatandan pamuk ipliii •~ 
lirlmelı: üzere lema'lar yapmaktadır. 

Yunanistan bW!en pamuk aldığı tıılcdi~ 
de bize pamuk lpliiti v.ttcek vaziy~te
dir, Yakında ba yolda müsbet neticeler 
b~kleyebili.r:iz. Yerli fabriltalanmız an
cak k<ncli dokuma ihtiyaçları için iplilı 

T"Pmalı.tadırlar. Fakat bu gün fabril<a
la.rımız azamı randımanı verecek vazi
yete yükselmemiş bulunduklarından bir 
mi.ktar tptiği piyasaya ı;ıkarnuyoruz. Fa
kat memleket ihtiyacını lam kar~ılaya-

Eluiltme 7/ll/9t0 perşembe günü saat on dörtle Milli Emlilk Müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda yap1lacaktır. J..1uvakkat teminat 65 lirddır. Ta
liplerin 'Lem.inat makbı..Warilc ınuayyoıı gün ve saatte kon1isyona müracaat
ları. c10145> 

No. 270389 AGA:v! YATIYOR Halk şarkısı 

150 8 X 8 X 4 kadron tohtası. 
:ıoo 3Xl2X~ kirişlik tahta. 
24-0 2 '>( 25X4 çaıu tahtası. 

1: Yukanda yazılı lahtalar afmaca1ı:tır. 
aı111••••••nı•••••••••••••••~ıaı•••allm. Pazarlık.le eksillmesi 7/11/940 perşem- 154.~00 kilo İ.ıpan k. 

B O Y U K. TAR 1 H 1 ROM A N No: 40 ı Ferdiııand da tani'e milte~3Slp istida- 1 oasını kabul !le padişaha arzotti. 1 tır. Şarl, Fransa Krallığın• düşman ol-
---- --- - - -- - · larda bulunursa adalctJ padışahl dri& e- Kanun!. se!irlerin huzuruna kabulle- duk~.a padi,ahı cihan Fransayı bimaye-

1 
• 1:I·~

11 
~ dil~nlC7 .. Yoksa böyle ham metalıp ilQ rini kabul eyledi. VezirH'ızam. bir ~ürk den vazgeçmi:yecektir. g: ~ 4J ( L' J ~ 1 (:Jl :A: G y r 41 ~ !!! lacu edilmcğe devam olunursa devleti p~cllşahınm huzuruna çıkın.ak merası.mi• Dedi. _ _ ~ _ _ _ ı;:...._ ;m__ - - - - .. aliye de ona ıöre mukabele eder, ve o.w ne demek oldııtunu ırostermek ıstı- B "~ ,_,, __ 11 -~'de • unun ~.uıe leflrler ~ ._~ 

laf 1 • :'i ı • 1 \ 1C 1 $ il Almanya hudullan ekmcılan ~- )'Ordu. Bütün yeniçeri dalan, vüzera, abn k ,. dete b lclııklarını - 4 • l:l ~ f; ;r 4 J jf "t 1. ;, ~ D & dan qılarak hadleri daima bildirili1', rical, Wema, ııerbad ~!eri, iç atalan 1 bil.:rd;;:-eV:~ veda":,. °ı:~ padl-
Dedi. altınlı, melli, ıırrnalı elb:selerile lliyinıp şahlye kabullerini rica eltiler. 

y . il Saıni Kar y.l - ı Sefirler, ıUldlnla diıı1edller ... VeziriA- sıralanmışlardı. Yani herkes bayram a-
asaa. • cı zam müthlf kODUfUYOrdu. Fakat, sefir- !ayında olduiu ır;ibi ~üyiik üniformala- İbrahim "- .ııetlrlerin ~klltini ka· 

Şa ık • k 1 • 8 dj k 1 • • d J !er Veı.irihaıru mül.A7emeie sevk lçlo rını g!ymı,ti. bul elti. Sefirler, Sultan Silleyınaııa w-r enın •• er erı u D • cııaı ıar J ar ldilliyeW para tekill ettiler. Ferdinand'm ııefirlerl huzuru büma- 1 da ettiler ... Padişah sefirlere elini bp
türdü. Ferdlııad'a hitaben bir name vez
dl. Bu, teklifleri kabul oluoursa ı\lnıan- da vereblllr. Yalnız herk..U. padişah ci

r• iınpautonı cı- hiiuıü miloasolıelte ho.ııa karşı haddini ve ın<>vkijnl bilme
bulunacaktı. si lAzınıdır. BabWinin nazaruıda Arşi
Alınan imraratoru o vak.itler Papa ile dük Ferdinand, Almanya imparatoru 

de 'lti!ak alı.delmişti. Bu aebeple hırll- Şarlkc!l'in Viyana ... U.indeo başka bir 
Uyan ı\.leminin reisi sayılıyordu. ıey değildir. Almanya imparatoru Şarl 
İbrahlm Paşa, selirlerin sözlerini elin-. dahi, kılıç klıvvetlle Almanyaya tecavüz 

!edikten saıora .. cillümSedl. Ve, t!ddetle 1 etmiş bir İspanya Kralı ve Avusturya 
~e-vaplar verdi. hükümdarıdır. Fran.sa Kralı.na gaddara_ 

- Jı•erdinand'ın Macaristan hakkında ne muamele ~ylediğ!nden ve, Fransa 
ki fikirleri vAhidir. Çünkü, devleti 1nı Kralı da padişahımızın himayesinde bu
tarikile, yahut para kuvvelile almak lı.A- lunduiundan padiJahlar padişalwuıı te
fi detildir. Kılıç ne fethetmek lhımdır. clibine mtlsl8hak olagelmi~llr. Almanya 
Macaristan iki defa padişahın kllıclle imparatoru Şarllı:en, Papa ile ittifalcın
fetlıolUJUlrak lıak edllmlıtir. Amma, key dan ıtururl.anmamalıdır .. , Pııdiphlar Jlll
ıı padişalıl. hendesi olarak Macarlslaom dişhı Papanın bulunduğu Roma .. hrinl 

Zapoly- - eyleınlftlr. Ana verdi- her vakit ı:apt ve f!'thetme;., -
il ırlbl _. bqkasına, ft J'erdlııand'a dlr. Şaıi ~- çeklliıw, K.ral 

yuna giderken faŞlrmlflardı. Sultan Sü
leymana kadar varan sefirler tezyinata 

Koca -.Jr, ıayet aoğukkanlılıkla eli
ni kaldırdı. Yedikuleyi parma~le gös
tererek: 

- Şu, kaleleri Jtörüyor mummuz?. Bu 
ra.sı padişahın he;;. .inesidir. Bu, kaleler 

garkolmu_ş, hademel hassa safları ara· Almanya jmparatoru ve Nemçe Krah 
sından, anlanlann, kaplanların, zürafa- namına olarak sefuler L.-tanbulda mu
ların, fillerin yanından ıeçtBer... zakerat ile meşgul olduktan sırada Fer

atızlarına kadar altın ile doludur. Faz· Sefirlerin beyanatı Veziridzam tara
lıınnı koyacak yer bulın:.,,·oruz. Ne be- 1 tınd~n ten:üme ~lu~du. Ferdinand'ın na
nim, ve ne de padişahımın ve ne de mesı tnkdım edıldı. Yakında ~vap ve
m.illetin paraya ihtiyacı yoktur ... Sizin ri1l'Ceii, vaadile merasime nihayet ve
verebileceğiniz külliyetli para bizim bir rildi. 
serhad beyimizin, bir Uç beyiınlıi.o ha- İki g!ln oonra İbrahim Pap, ııefirlerl 
zinesine bile ki!ayet etmez... davet etti. Ve, kısaca ıunlan bildirdi: 

dinand'ın ve Şarlken'in askerleri Maca

ristana tecavüz etnı~ti. Maks.a.Uan emri 
vaki idi. 

Almanya imparatoru Şarlken ve, Fer. 
dinand'ın asknleri Budin kalesini mu
hasara ettiler ..• 

Budin kalesinde Türle mulıafnları bu-
Dedi. - Tekli!leriniz kabul olunmamıştır ... lunuyordu. Fakat, Ferdinand'ııı ve Sarl-
Setlrler, Vezlrlhaım ikna ed.eıneyhıoo İki defa kliıç ile felholıınmuı, padl.plun 

1luzuru padlplıl,,e kabul bU)'l"Ulmalanru a:ratile çl!ııeomiJ olan Macarulanın ec
rica ettiler ... Orada makbul ınaıumUa nebi hOldlmdarma verlleınez. Sonra. bi-

keo'in yaptıklan bir --1et idi. Sefir

leri i.tanbulda sulh akdi için dururken 

buhınaealc1linıu ~... rincl Macariatan ...teri h!mayemizi t.1'•P onlar neler yapıyorlardı. 

vezınaz.. 

be &ünü saat 1-t te Tophanede Lv. Amir
: iği ::;atınAlına komisyonunda yapılacak. 
tır, İsteklilerin temintlarile belli saat
te komisyona ııelmelerL (56') (!03Z3) 

* 

126,500 • Lahana. 
166.500 • Prasa. 
25,300 > Havuç. 
32,800 > Kereviz. 
58,700 > Karnabalutt 
45,800 demet Maydanoz. 

4000 lı:1lo kadar boyun ve etelı: sabun-
lu ı.ıı.ı.ı aJuıacıılr1ır. Puarillda ebilt- Yukanda yazılı yedi kalem oebze ah-

;naclltu. Pazaıidlla eUiltıo..ı 4/11/ 
>n..ı, 7/11/Mll '*' ebe ııuno aaaı 14,ao 940 puartesi l(lnU saat 14,38 da ToP
da ToPbaneı!e Lv. Amlrliii satmalma hanede İııt. Lv. AmirUit aatıııalma ko
komisyonımda yapalacaktır. latetıllerin misyoounda yapılacaktır. Hepsinin tah
teııılnatlarile belli saatte komisyona ı•L nıiD bedeli ~.802 lira 50 kuruştur, Ru-
melerl. •562> eltin!> meli cllıetiuin ilk tcnıiıi;ıtı 2~19 lira 61 * · ~kunıe.. Anadolu cihet:n~n ilk teminab 

ıı Jniliınetre lonişlii!tnde 8il OllO met- 111~ Hra 53 kuru~tur. Şartnamesi ko
re '"rit alınacalctır. Puarlıkla 'eı..ııtme- misyonda liörillür. isteklilerin kanuol 
ıi 7/11/940 ııerıembe günü saat 14 15 vesikalarile belli saatte komisyona gol-

' ıneleri, (531 10063) 
le Tophanede Lv. lımirlııt ~tınalro~ 

1 
· * -

komısyonunda yaptlacaktır. Numunesı 
komisyonda ıörülür. İsteklilerin belli ca i .. on beş bin o kadar san sabunlu 
atte komisyona aelmeleri. c563, c10322> · kosele alınacakhr. Pazarlıkla eksi 1tmesl 

* 
7/11/94-0 perşembe g(ınü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma komis 

Bes ka1em musiki Aleti tamir ettirile- yonunda yapll.acaktır. Tahmin bedelj t'C

cekllr. Pazarlıkla eksiltmesi 4/11/940 pa nebi derilerinin kilosu 395 kuruş, yerli 
zarte<i günü ııaat 15,"'5 le Tophanede Lv. derilerilı kilosu 380 kunıı;tur, İstekille
funirliği satınalma komisyonunda yapı- rin teminatlarlle belli saatte komisyona 
Jacalı:tır. Aletler Salıpuarmda Lv. Ma-1 gelmeleri. •566> cl0325> 

blTİYAZ 


