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İspanya ile Fran-J 
sa harbe iştirak 
kararı verdiler mi? 

Bu iki devletin tutacakla
rı yol hakkında gelen ha· 
berler mütenakız ve va
ziyteleri müphemdir. Bil
hıu:ıa Fran.anın henüz 
kararını vermemif oldu· 
ğu anl(Jfılıyor. 

Yazan: ABİDİN DAVER 

G ünün mevzuu, mihver 
devletlerinin elebaş~sı 
olan Almanyanın, Js-

• 

PeMD ve Fraıııko 

GÜNLÜK SIYASf HALK 

Fransa ile 
Almanya 
anlaştı! 

Hitler. Musolini
Franko - Petcn 
toplanıyorlar 

• 
Ruzvelt f ransaya bir 
tahrirat gönderdi 

mı 

Kral Jorj'un mesajı 
AMERiKA VlŞININ 

CEVABINI BEKLiYOR 
Vichy: 26 (A.A.) - Baş\'ekılletin teb. 

SAYI 440 - SENE 
~ 

:ı 
FfATI 

DiKKAT TAKViM HERYERDE --
Gamet eye 27 Biriacilefl'İD P A Z A R ~h·derl· 
•o enalı Yıl: 1'40 - A7: 10 - GOn: 301 5 ıerl .,enı- lluml : ı S58 - 1 inci htrln 14 

mu. Hlorl : ı 359 - .. mezan : :ıs 

Son T•lr•I Jlatlt•••ın~• ll••rlır 
KURUŞTUR GAZETESi 

MilliMatemimiz 17nci Y ı 
Ebedi ŞefAtatürk'ün ikinci ölüm yıldönü- b 8 Y r 8 m 1 
münde büyük merasim yapılacak 2 s~ yak 1aşt1 

l -e--AT AT ORKUN CUMH'l"RİYETİN ONUNCU YJ. B 
LINDA SÖYLEDIGI NUTUK KENDİ SESLE- ~ aşvekil pazar

RILE RADYODA NESREDİLECEK 

Ankara, 26 (İkdam muhabi· davet olunacaklardır. ertesi günü 
rinden) - Ebedi Şef Atatür- Toplantı yapılan yerlerin l B k 
.J..ün ikinri ölüm )ıldönümü miiuasip birer ınahalHne Ebe- 1. a yramJ açaca 
müna'°betile )·apılacak ihti- di Selimi< Ulu Önder Ata- ' 
fale ait nrognm tesbit edil- türkün bir biistü ve) a fotoğ- İ - •·---
ıniştir. Hazırlanan programa rnfı konacak, her.toplaıılı JC· Sfanbuldaki merasim 
göre. ikincite~rinin onuncu rinde birer nutuk sö~ len~cek 
pazar sabahı saat dokuzu bes ,.e beş dakika aJ·akta durula- programını yazıyoruz 
grce, biiliın Halke\·lrrinde ve cakhr. ihtifal esnasında, Mil- m-_ 
Halk Odalarmda ihtifal yapı· li Sef inönii'niin Ebedi Şe! 
lacak, bu ihtifaller Hükiımet hakkıııdaki beJannamcsi o· RESMİ GEÇİT 11,30 DA 
amirleri tarafından tanzim e- kuııacak, toplantılar bitince BAŞLIY ACAK 

), dilecek, biıtün memurlar, za. hcykelJere veya bü~tlcrc bi- :), Ankara. 26 (lkllaıı1 ':'luhnbı Jndcn) _ 
, bitler ve Jıa1k, bu ihtifa1lcrc {Arkası Sa. 4, Sü. 2 de) ı( Cumlıu.. ·et oayrnmı merasimi, 28 teş ... 
" ~ · ~- ~-- -- -~-- - ·~ 

1 
rınievvel paı..artesi g.ınti aat on üc;-tt 

panya ve Fransada yanlığı siyasi 
taarruzdur. Bu taarrw: muvaffak 
oluyor mu, olamıyor mu? Bir gün 
evvel gelen haberler, ertesi gün 
gelenleri tutmuyor. Mesela, ev· 
velki gün, Fransanın yapılan tek· 
liflere mukavemet ettiOi, İspan· 
yanın pek mümaşatkar davranma· 
dıvı merkezinde olduğu halde, 
dün gelenlerin ekseri•i •. daha ~i· 
Yade, Fransanın gevşediğini ve Is
panyanm mihverle beraber harbe 
girmek istediğini bildiriyor. 

Jiği: Şan.,.,ôlye Hitler ile !\1cıre~l Petain 
ara~ında 24- te rinievveide '\~on R.ibben
trop ve LavaJ'in de huzurile yapılan gö_ 

--------------------------- --r~me yüksek nezaket havası içinde ce- 2 
Başvckıl Dr. Rchk Sayda""ıın kısa bir Dün Harbiyede ev ;:::~·~1=1 b~ı;:·~=~·!\~~~l~~·~·e::;;:;:~: 
kabul t>dccek, :c;a;lt on bt"SlC gcçıt rcsmJ 

z hı·r kaçakçılarına rei:~r:~~:ş~:vkiinc llıyık ihtiram me-e rasimile kabul edilmiştir. iki devlet re
isi arasındaki görü~mede vaziyet ·ve bil_ 

üç dükkan yandı 
b~ayacJ;khr Gece, .. ~nkarn Palc:sta ve 
1Ia1ke\'ındc ıkı b\ıyuk 5u\.ıre vcrılccek. 
tır 

Mihver devletleri, sinir harbi 
yapıp maneviyatı bozmak, baskın 
tesirinden istifade etmek istedik· 
!eri i~in, her şeyi gayet gizli tut
tukları \'C esasen, harp zamanın
da, hasmı şa~ırtmak it;in bir esrar 
perdesi altında çalışmak lfızımgel· 

•ı k Af• • ? has.~a Avrupada sulhü yeniden kurmak Veri en Ceza a ı mı . va'1laları umumi tetki!<e tabi tutulmuş-
tur. İki n.,,uhatap işbirliği prensipi üze
rinde mutabık kalmışlardır. Bunun tat

Şişli tramvayları iki saat işliyemedi. Ya. 
nan binalardan yalnız biri 5İgortalı 

Şf'hrimi?.deki mrra.sim 
Schrirrıızdı• ynpı'.1cak mcıası.:n proc-

rnmı şudur 

:?ııfadde 1 - Cumhurıyctin 17 ncı yıl
dönilm rruı"5ebcWe 28/10/940 µazar
tcsi günü sant 12 de başlaynrak 30/10,' 

(ArkA.&ı: Sa. 4, ~U. 1 de) 

bik şarUJrı biH'ıharc tetkik olunacaktır. 

Dr. Fahrettin 
diği i~in, faaliyetlerinin neticele- Rıza 
rini saklıyorlar. Bu yiizden, ya!· 
nız sağdan soldan sızan bazan do~
rq, hazan yanlış haberlerden m~
nalar ve hükümler ~ıkarmak la· 

verilen 
Kerim ve Avukat Sadi 
cezayı az buluyorl•r 

Vic.:hy; 26 (A.A.) - llavas bildiriyor: 
Nazırlar heyeti bugı.i.n ~:ı.t 17 de top
lanmıştır. Mareşal Petain ve LavaJ, 

(Arkası: Sa. 4, Sil. t d") 

zımgeliyor, 

Alman, İtalyan \'e ispaoyol gaze· 
leleri Hitler-Franko mülakatından 
sonra: İspanyan1n yeni nizam~ gir
meğe hazır olduğunu,. •mih.vcr 
dev Jetleri tarafından takip od ilen 
Avrupa ve Avrupa harici yeni ni· . 
zamm i~birliği ve inşa siya.seti 
~el'<'evcsine dahil bulunduğunu• 
yazıyorlar. Bir İtalyan gazetesi, 
daha ileri giderek cİngiltcrenin 
İspanyadan bütün bütün kovula
~a_ğı gilnün uzak olmıyacağım• 
ılave etmektedir. Bununla bera
ber, Londradan gelen bir haberde 
de, bir Amerikan ajıınsına atfen, 
•Berlinde, itimada d~ğ'er kaynak
lardan öğrenildiğine göre, dün İs· 
Panyanın iyi haber alan rnahfüle
rı, ~omleketin harbe girmek ni
'.Yetınde olmadığını beyan et.miş
lerdir .• deniliyor. Fakat arkasın
dan hemen şu sual soruluyor: 
•İspanyanın şimdilik haJıbe iştirak 

«ZEHİR KAÇAKÇILIGININ ÖNÜNE GECMEK 
İÇİN BU iŞLE UGRAŞANLARA KORKU VE 

DEHŞ~T VERMEK LAZIMDIRıt 

Yeni bir Tuna 
Komisyonu 

Teşkil edildi 
1 

gibi tehlikeli bir maceraya girmi- rror .... Dr. FahreMiıı ıı:erım GOka~ 
:Yeceği Almanyaca malüm ise, Hit
ler, ı:eneral Franko ile "Ürüşmek 
ii2ere, İspanyol hududuna kadar, 
niçin ,gitmiştir?. flul5sa, dün ak
şama kadar gelen lıaberler, 1span· 
yanın alacağı vaziyeti aydınlata
mamıştır. 

Arkadaşımız Selfımi İzzet Sedcs, diln
kü Eayımızda inti~r eden fıkra~da, e-
roin, kokain, morfin ve esrar gibi uyuş
turucu maddeler kaçakçılığının memle
ketim1zde müessese halini almış olduğu
nu; sırf para kaummak hırsına istinat 
eden bu b3disede sosyolojik ve psikolo~ 
jik tımiJler aramamak icap edeceğini söy 
mekte zehir kaçakçıları hakkındaki ce· 
zat m~eyyideleri az bularak ıröyle de· ı · 
ınektcydi: 

•- Bir zehir kaçakçısı en az on sene-

ye mahkftm edilemez mi? Bu cinayette 
sabıkası olan bir kaçakçı müebbet hap

fie konam:ıt mı? Bu davanın içtimnl saf

b.ısı her ne olursa olsun, e" vell cczal 
("'1'lriası Sa: 4, Sü: 3 le) 

Milli Şefin 
Nutukları 

Radyo ile yayılacak 
• . 

~~~~ .. ~~~-
Kom iıyon muvakkat re

jimi tanzim için 
yarın Bükreıte toplanacak 

• 
Tas ajanıının tebliği 
.M'osk-ova: 26 (A.A.) - Ta.-.'- ajan!J, 

tevhit edilmiş Tuna komisyonu hakkın
da aşağıdaki tebliği neşı-etmi:t,lr: 

•Son zamanlarda Sovyetler Birliği hu 
k1l.n1cuk Alınan hükUmeti arasında cc-

Jr rey an eden görüşmeler ve italyan hü • 
Reİ•İcumharıın nut a· 

kümelinin muva:fakati netfc."Csinde, Tw1a 
ftCI f~o/r•/dıi• ehem .. i• enternasyonal komisyonu ile Twıa Avru 

pa komlılyonunun tasfiyesi ve bunların y.' ". r il İ;y o r yerine Sovyellcr Birliği, Almanya, ital. 
Ankara, 26 (ikdam muhabirin- ya, Rom:.ınya. Bulgaristan. JııfaC'arisUın, 

den) _ BüyUk Millet 1.1'eclisinin 1 SloYakya ve Yugosla"7a mümessillerin. 
tesrinisanide yapacağı içtimadan den müteşekkil tevhit edilmiş Tuna ko-
evv~l Meclis Parti Grupu toplana- rn.byonu lrurulması lüzumu kabul olun·· 
rak riyaset di\·3Jlına gösterilecek muıştur. Yukarıda zikredilen mesele ü-
namzetleri te:::bit edecektir. Reisi- terinde varılan anlaşma üzerlııe, man-
cümhurun 0 gün Meclisin yeni ıç- saptan Braila'ya kadar deniz seyrise!a-

ininc müııüt Tuna üzerinde enterna~otiına yılına bajlaması münasebetl-
le saat 14 te irad buyuracakları nal hukuk muvakkat rejimini tanzim 
nut}ta fevkalUde ehımmiyet veril- için, So\')'etler Birli&i, Almanya, Roman 
mektedlr Nutuk radyo ile memle- ya ve İtalya delegelerinden mürekkep 
ketin her tarafına yayılacaktır. eksperler arasında, 28 leşrinievvelde 

._ ____________ _. İBükrPs:te. J:?örtismelere baş1Jn<uiaktır.> 

l 

J>lNJlü l'ANGINı>A İTFAI'YE GAl'KBT SABFEDİYOB 

Kiel Ve 
1 Ham_burg 
ı İngilizlerin yeni hü. 
cumlarına hedef oldu 

---·---
·- Kiel deniz tezgi.hlannda 

yangınlar çıkarıldı 
Londra; 2G (A.A.) - Hava Neuıreı,. 

nlri tebllğın6e deniliyor k, 
Cuma . ccınartesi ı~. İnGlliz ha

va kUV\'ettt>r.nın yaptığı harekAtta Kicl
de elektrik santralına darbeler indıril
mjş ve deniz in~aat te7~h1anndn yan
gınlar çıkarılmıştır. lJamburg'da Neu-

Diln llarbiyede ll~Ar Gaı.J caddc· ı------------·--- bot elektrik ı-antrah şjddt-tle bombardı ... 
ı.iDde üç evin ve altındaki dültklnların J ç • man edHmi~t;r, Doklardakl bina1ar a-
yaıınıan ve münakalcnin iki saat inkı- a p On y a J D rannda yangınlar çıkmJştır. Burado ha-
ta::a uğramiltiile neticelenen bir yangın va dali bataryalarına da hücum edilmiş ... 

çık~şlu-. Yangın, saat 13,40 ta bu c:ad- harbinden kur- tir, 
de uzerınde bulunan tavukçu Yordana llamburg. HanoV'!'e ve Reisholz'de pet 

alt evden çıkmıştır. Bu evde çamaşır yı_ t J k • t• rol ve muteaddit endu.·tri hedeflerine, 
kanırkcn bacanın içinden geçen kıvJl- u ma ıs 1 yor harp malzemC'si fabrikalarına hücumlar 
cınılar ön bacaya yakın olan çatı direk· V . ..+~ 

26 
(A.A) R t . yapılmıştır. Griz·Nez burnımda toplar 

Jerinden birini tutuşturmu~tuı·, Bacadan [ B~sı·n"'"'n, So t · k-t keteuder
1
• bombardıman edilmiş ve diğer bon~bar-

• . . . ır JaPOn - vye pa ı a · ı - dıman filoları, düşman i:ga}j altındaki 
ve yaruaruıd~ kesil bır §ekilde duman- mesi için japonya tarafından ya ... arazide bır çok tayyar~ meydanlarına 
lar çıktığım eoren komşular ~crhal ev-ı pılan gayretlerle Çin ile japonya hücum etmiştir. Sahil mlldafaası servi· 
dekılerc lıt1ber vermişleriie de. arasında sulh müzak relerine baş- sine mensup tayyareler, Anvers 1ima-

- Çamaşır yıkand.n. evin baca!>ından l landıJlına .Pair To_kYo?a ıs:.arla. do- nındaki vapurlara muva!!akiyetıi hü
elbette duman çıkar. Sıı yangın sanmış_ ]aşan şayıalar sıya.sı müşahıtler cumlar yapmı~tır Bütün bu harck~ttan • smızdır! tarafından tefsir edilmektedir. yalnız bir tnyy:ırcmiz dönıneınşitir, 
Cevabını almışlardır. Bu vaziyeUe I Vaşin~lonun salahiyettar mah· Londr~ 26 (A.A.) - Ha'° \'e DahiU 

komşular da: •Delki yanılı1usı~dır> dıye fillerinde zanncdildiğine göre Mos- Emniyet Neı.aretl~ri bildiri)or: 
terPddüde dti:flİP ('ekilmişlerdı.r. Anrok k h .. k.. t" So t R Dün gece dü~man, e\-velki ge<..-c?er -
bl·raz •. onra dum.·•nl'r fazl"laşmış veni- ı 0. va u urne 1 VJ"C usyanın 

" u ... den biraz daha gcruş mikyasta faaliyet 
hayet çatıdan alevler belirn1i:tir. Bunun Cınc ~·ardıma devaım edeceğini göstermı.şlir. 

Fransaya gelince, Vişi hükume
tinin mihver devletlerile iyi kötü 
• tabiı daha ziyade kötü · bir barış 
yapmak pahasına, onların .yanın
da İne-iltcreye karşı h~rbedıp et· 
memek, } alıut da denız ve hava 
üsleri verip vermemek lıusu~ııda 
henüz kat'i kararını alam~dıgı ~n
laşılıyor. Filvaki, Fransa ıl.e ~h· 
ver münasebetlerinin bırbırıne 
ba1'Jı iJ..i cephesi vardır: Sadece 
sulh aktetmek ve İngiltcrcye kar· 
ı mihverle işbirliği yapmak; ya· 

FIRTINA DEVAM EDiYOR 
üzf'rine hldi~e derhal itfaiyeye haber Vaşingtona bilclir.miştır. Lôndrt.da d~nıan t."ly)areleri, h~cn 
\·erilnıis, fakat it!o:dye yôlngın yc:rıne "Ye- Diğer cihetten Filipin adalarının nıtinhasıran hususi jkamtttg~hlan hasa_ 
t1$tiJ:i ıaman ~te;in )·and~ki terzi Le- müdafaa tertibatının mütPmadivcn ra uğratr.ı1~lardır, Bazı yollarda el:em
viye ait 113 numilrah eve de airayet eı- takviyesi Amerikanın Btivtık Ok- miyetsi?. has;ırat husule gelmiştir Bir 

ni düsmanlarile sulh yaparken es
ki müıt•fikile harbe tutuşmak. 
Fransanın mihver dcvletlcrile 

sulh aktetmesi, harbin devamı ba· 
kımından mühim bir mana ifade 
etmez. Rivayetlere göre bu sulh, 
Alsas Loreni Almanyaya ve Nise 
kadar Riv•·craJi İtalyaya vermek, 
?talya il~ Tunusun idaresini ve 
.spanya ılc rasın idaresini paylaş· 
nıak <artlarıle aktedilccekmis. Fa· 
sın idaresini İspanya ile taksi;n et· 
nıek demek. İspanyanın buna mu
kabil milı\'ere yardım etmesi de
~eklir;, aksi takdirde İspanJaya 
hır ganımct hissesi ayırmanın ma
nası olamaz. 

l Asıl mühim mesele, Fransanın 
-~"•ltereve karşı mih,·~Ie isbirli· 
gdı Yaçp~a\(a razı olup olııuy~cağı· 
ır. ıınkü h b' d .. . d .. ' ar ın evamı uzerın-

G:ı mu'::sir qjııcak vaziyet budur. 
b' ekn aberlor, Fransauın henüz 
ır atar Verm d'". ' ) k 

l.aftanın F e ıgını ve ge ece 
bir d" .. ransız tarihinde nıühinı 

onuru nokt kil ed .. ni bildiri .
0 

ası teş ecegı· 
rnemleke~J rlar. Londranın bitaraf 
&e, Alman ~rd~·n aldığı haberler İ· ı 
bir anı~.~a ıle Fransa arasında 
siudedir ~ ha,ıı olduğu merke· 

· ndra, •Almanların ma. , 
(.ıhkaıı Sa. 4, Sü. 2 de) 

Abidin DAV ER 

çok y~ngın bombalan :ıtılmışsa da nn;ğini görmüş ve ateşi ba!>hnnal;:a çalı~- yanusta statük'Onun :muhafazasını 

Dün 2 motör, 5 sandal, 1 kotra parçalanarak 
battı,- Göztepe vapuru bir dubayı tahrip etti 

cak üç lıuyOk yang.ın (ıkmış \: e bunnıştır. liavanın rüzgı\rh oluşu neticeyi i.ş.tediPini ~arahatcn göstermekte- Jar da söndürtihtıü;ilür. Ölü ve )'aralı-
geciktir·niş, bu iki ev, i('inde'ki eşya ile d r. ların mikt:ın azdır. 
beraber tamamen \:·e YordanI'l evinin 
yanı!ldaki ev de kısmen yandıktan son .. 
re .. yangın söndi.Jrülebıl~tir. Yanan iki 

_•vlc beraber aJtlannda bulunan 115, 

ı 17 ve 119 nun1aralJ dukkAnlar da yan-

• jsriLASINA t:GllAYAN m SOKAJC 
'»tlNXti FlllTINADA J>ENİZİN BALİ VE n:JllfşTE sULAIUN {YUlil ~ İİJ).CÜ sayfada) 

mıştır. Saat 17 ye dogıu aı,-ş ondwül- Son sayım, beı sene içinde, nü/usumuzun binde 18 nisbe. 
dükten sonra t:ıhkikota ba •a~mı~ ~· 

1 
tinde arttığını gösterdi. Bu ara~~ zelzele gibi bir iıletin, •on 

yanan cvler~cn yol.nız l•n.l Levının e\·ı· ı be§ yıl içinde, -en az, 4Q,~OO Turk hayatıı;ıa mal olduğunu 
n.n 3 b.n lıraya sıgorUı.ı oldı..l;-J ıınla· da unutmamak lcizım gelır. 
şılıruştır Dıkkatsıdikle yangın '"bcP o. 1927 aayımında, n~/uaumuz 13,648,270 kiti di; 
1'ınlnr hakkında toK "31 ya· ılacaktır 1935 •ayımında, nulu•umuz 16.158,018 kişiye çıktı. 

1940 sayımında, nü!u_•umuz 17,869,901 kiıiyi buld~. SUGCJN 
Altın ne olacak? 

Yazan: Hamit Nuri Irmak 
Yazısı 3 üncü sayfada 

•.__I _Y_A_R_ı_N_je 

j Hayır!.. Bu mevzu 
bayıtlamamıştır l 

1 
Niumettin Nazil'in 

.. '-··--N"'e•fis.;...b•i•r•m-ü•sao.h.a.,bO.e;.;s .. i __ 1 

Son sayım beş sene ıçınde, 1,711,883 kişi arttığımızı gö:ı· 
teriyor; 1927 den beri 13 yıl içinde ise nülu•umuz 4,221,631 
kiıi artmıttır. 

Bu artış, neslimizin ne kadar velut olduğunu gösterdiği 
gibi Cumhuriyet rejiminin sıhhat ve nülu• me•eleleritıc t'Cr• 
diği ehemmiyeti de gösterir. Fakat nüluıumuzu daha çok ve 
daha çabuk arttırmak mecburiyetindeyiz. Bu baıit bir iı de
ğildir; bilgili ve metodik çalıfma ider. En bafta sıtma, ve
rem gibi, çocuk ölümü gibi doğum ve artma dütmanlarını Ön· 
lemek icabeder. Cumhuriyet rejimi, «YQfalma mücadele•i» 
diyebileceğimiz bu iıe en büyülr himmet ve gayreti sar/ede
cektir. 

DAV ER -
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I:üyük Tarihi Tefrika: 7J =====~ 

L.~ RESOL 

Teslim olmak mı, 
akltndan çıkar, 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

dedin? Bunu 
ya Ömer! 

G O N O N -,.=--·--....;::;.~~"' ,L_ 

TENKiTLERi 

Kendi kendimizi 
ten ki d! Orduya kış hediyesi Fiot mürakab~ 

j D 1 Ş~~~-·I 
POLİTİKA 

Kıt'a Sulhu 
YAZAN: Profe:ı;Ör 

Hii.~yin Şükrü BABAN Levha, tabela ve ar:~1erdeki toplama faaJı·yetı• '-omisyonu Vali ı Türkçe yanlı.şlarını!an şikayet bel- ı'" •, 
ll ba!'JJı naevıulilrıuıu.daıı biridir. k d ld 1 F raosıı muharrirlerintlc 

Dive cevap verdi. 
Omer, sordu: 

•AA. nın muharrirlerine buldu-! ıye Şt Ôyet e İ İ (Allons Kar) nlkuat n 
ğlllnlil en bii~·ük kwour da, Türk- b b 0 

bai(looı. Bütün kafile halkı ile avn çeyi huap elınderidir. F•kat biz, Halk evleri ll iş için gen iş ır kadar değişirse değişsin hep ay 
avrı heliıllastı. Harikulade bir cü- şunu bunu tenkid ederken, kcnJi- K • fır; ) kalır, der. Daha ağırbaşh müellif 
~tie, muhasara hattına atıldı. mİ7. Türkı;cyi duğru )O:tıyor mu- d h l d OmJSyOD arar arı ler de tarih bir tekerrürden ibare - Ya Hı.iseyin, sana ne iyilik e

debııırim' .. 
- Ben .. şahsan.. ne senden. ne 

İbııi Zevvattaı:ı, ,., rıc de Yczitten, 
en kliçük bir ivi!Ll< ıalebine tenez
zül etmem ... Sana bu müracaalim 
~ için devi. ehli bevtım iJP. 
etrafımda bululnan sadık esl,abıın 
içindır. Bunlar i<;ın istiveceklcl'im 
de. btivük bır ,,ev deı!ildır. 

Bu atılış, o kadar imi o1mustu ki; yuz'! gar lm p rO gram l az iT a l iyi tatbik edemiyor , tir, diye felsefi bir fikir ileri sü 
Emevi askerleri, yıldırım sü'atıl, Dün &t'ıetelere şö)·le bir ;;öz ıez- rerler. Cihan siyaselinİll •on aldı-
araların<lan ııecen bu atlının önü· dirdinı. •Yeni Sahalı• da şöy~ bir Askor "e subaylara Yerilettk loş he-( Beşiktaş Parti Reisi Zühtu Çubukçu- Fiat ıniirokabe komi.. şekil ve manzara böyle düşüneni.,.. 

· k't b l - ' ı · ~- ı1an ak ı-~' ~- ı L•- traf d unla .uw•- re bak verdirecek bir mahiyet ar ne e:cçmıve va ı u am~ı~ar. ser ~vha Agö~iim: ldıyeierinı topıan~k: iç~n q,;ııS. m - vpU 1~•~ ılt,....loil,r e ın a ı rı -~~ ,.,,. ... kartll'larının iyi 141.. zediyor. 
Yalnız. okcular onun arkasuJO.an •1'-I··Lkum••"l kararını alınca buzlar Halkevlerme dun Parti tarafın- 1 mck&ıecür. ,,_,,. 

"" , - b'L - -'ilm- -'ı'g·ı· lstanbal ' yağmur l!ibi ok yaj«hrrruva başla- küfretti ve yeniden mulıakeıne dan göraderilnuştir. Parti, malr.l>Lalarla 1 ~ llelikla$ lı:uuının hamiyetli ı..ıı- .,. .., eu: Avrupa kıt'asında tamamile nıu 
dılar. Fakat. atını maharetle ıdare oldu.. dağılılınak Ü2ere beyannameltt de ta- ı kı. subay ve askerlerimize ~lecelı: he- 1 uali ue belediye rein Liı.t- 1 , zaffrr olan Almanya, bele Fransa-
edt>rek zıkzaklı bir sekılde ~uren Doğrusu •muhakeme edildi . dir. betlirmi tir. Beyannameler Halkevleri- diye işinde en ön.:, gidecektir. Bir çolt I' lü Kadara fİkÔ)'d eJil- Yı tamamen bertaraf ettikten son 
kahraman Hab~bin bu fedakarann •Habt"r• gaıetesi de ŞÖ)lc yaz1• ne aaılacak, halk ihtiyari olarak yar- aileler.şimdiden müracaat etmiş, yün eI- · 1• Bel d" •1ıtuat ra, bütün gayretini Büyiik Britan· 
hizmelıne mani olamadılar.. . . yor:. Bu sabah Florya önlerinde jdıma davet olunacaktır. Bu hususta div<n. yün çorap ve kazak örmege bas- ; ' :;;,~~üclür~~ baı hruu- yaya tevcih etnıiş bulunuyOTdu. 

- E, ned:r?.. Habip, (Beni E.set} kabıles)nın. bir ırunan gemisi battt, kaptanı ve Beyoğlu Haike\rj Reisi Ekreın Tur, şun- ladtklarını bildirmişlerdir.:> "'T e- Tecavüz ve harekitın 'bütün mcr 
- Su kı~ın çölde, on lan susuz- nezdine ııitti. imamı Husevin ile. ta~falar kurtuldu.• ı lan ,(>y!emlşlir: 

1

, au kaymakamlardan sor• ı ke• ve mihrakı İngiltere olmu~tu: 
J Talebesi ÜÇ bıni geçen şehrimizdekı en· ·1 d 1 . İ lı.rk,ıan öldürme .. Sonra da. onları ehli beytinin ne .bü••uk bır fobket 1 Doğrusu •ve taylolorı kurtuklu• ,_ A.>ker ve subaylarımız> verilecek muıtur • Kaymakamlar ı:ı tere a a arile lngiliz mpara-

~rbc:-;t bırak. Nerc\·e isterlerse .Q:it : ... inde bulunduklarını a~Jıva aglı- dur. hediyel:cr h:ıkkında Partiden direktir al_ akşam, kız san'at mektepleri de şubay- verdikleri. cevapla komis- 'torluğu. Bu siyasi n1uazzam tes;-k-
sinler. U~rctsaca.·san, lek ba.şın1a , .a bikcive etti. Bu k bıte. zaten. •Tasviri Eikar. da Cumhuriyet nll~ bulunuyoruz. Bir komite h:şk.il e- l.Jra ve a . .;kcrlerin1ize klşhk hediye ha· ak kül sulhe icbar edilnıedikt·e bil.hin 

· 1 rd ,, yon kararlarının u tin- 1 b af ı · ·h benLıUt UJ!.ro.ı..'). (AH Re.;.UJl e son der._-c~d ... hür· ba\·ranıt hazırlıklarından bahse- derek (aaliy('te geçtik.» zırl3yacak1arını bildirmış e ir. ga c c ve z er eran sonu usr~na 
_ Şu ha'.dt. tE'Slıır ı.ıl ~·a l!üse- melk:ir idı. Bu acı~lı vazıvct kar- de~ken: •Gec:e ,.c gündüz yapıla- ·· de tebliğ edilmediğini bai!lanmak imk.lin ve t,hlik.,,i da-

y,,. Qiitu,., :ıuuların bır anda \'l'- sısın<la. ?erhal bir ıı:ılcyan bas gös-1 cak mcr~siınlerin pl'ogramı hazır- Maaşlı kadroya Macaristai1d an il bilclirmi§lerdir . Bundan ima me\cuttur. 
rıne ı;ıclebıJir. tl"ıdı. Bır saat bıle ııcurıearn. bes landı• ıf.ıyor. l'i sonra liat mürakabe ko- Mihvcrcilcr Akdeuizde, Man ta, 

ln amı IILisc\iıı. b.u teklifi. sid- vuze \akın atlı ve silahlı birikll. Merasimin esasen cemi olduğu- • ·ı k •• "f t il misyonunun kararların_ Afrikada ve havalarda battii As-
dcllc reddetti: Habip, bunları arkasın. aldı. Ge- nu unutmak olur mu ya? geÇlf} ece UC- mani a Ura CŞ• 

1 
elan kaymakamlar tele- .vada bu netireyi eld~ etmek i~:n 

_ Teslim olmırk mı? .. Bıımı :ık- ri gc!di. Mırhasara hat ına hucum _ •Vakit. gazclffli de •Karol'ün 1 

1
. 

1 
} d • I l h L ui{ra•••kcn Fran.•a ana tornı~!d-

lından çrkar, y~ Ömer? .. Ne n ... eder.ek ~arın l?ect'<'t•klı. FakÖm·'.'t E-, ls~anyoc!ao ;ı,.rılına'1na müsaade ret l ffi e Jll Ur af ya$} g e ) ona c:berdar edilecer<- rından da bir üs gibi istiaf<le e<Ji-
• ""U k• .. ı·•~ ı er J 1 ı or n k d .,._ 11 tir. Ticaret Vekıileti, lial · vorlardı. l'akat bn m•rnlclcctle nt' arkadaşlart'1.. ve ne de Ibni mevı ora- - ·-~..ı ı , e ı ın y • ıyece yer e: • ...,.ro- , , 

Zcı, at.. hıç bıriniz. b••ni sağ ola- meclıul bir atlının cesurane bir ha- le İ.naı~·adan ayrılmasına miisa- ı \ :, mi.irc!-abe komiayonu cm- mütorekc denesinrlen (ıkılnıı, 
k tl k ntt ·' h b ' d d'lm' d' v kAI t .. ·ıı . B lla Yerlı' mal . d ı.· t it' '·--' bulunmuvordu. Ilfılii mare•nl Fe-rak t>!C ııec!rerr.ı""'"ksıniz. Beni. r; e e acın d ı.ını 'a er n ır 1 a e c ı ıyor• ıyor. e a e mume~ sı en u ma r . . rın e ull" e &f HaOroııu ~ 

l bunda m 'h' b '·· t Bıı yanl«lar • kıyı eti" ı ıcn hOkümeti kendisine 0'3J;plerin biı csır ~bi. y..-,>dııı huzuruna ıı.ci- a maz. u ım ır ma""a 1 .., · .,ene ve - u 1 • 6 'k · t J 1 t • . tesı'sı'ne karar uermİftİr. 1 " ~· oldununa hükmetmis. elintleki ih- nıcslektasım Şevket :r.adonun bir komısyonu 1 HlCI CŞ- ar pazer Arı VASi &Sl- imzalattırar•klan kal'i sartlarn 
türcmı · ceksmız. J ı_ k Veka"let bu i•e memur et- ı ı - ı,·ı · d b fil 

Y. .. . k kanl ı.ivat kuvveti ile bütün nöbetcileri oduu serJ?iSiııde giirdii~ü •pera· rı·nde karar Verecek le satış!\ Çt ... aT<lC>C& ~ ne er o aragını ı mıyor u, 11 

_:;'sadenız }ab"53JlıZ, anca ak 
1 

ta.i<vive eltıVi gibi s.;:n derecede u- kende odun ~atış edilir. levhası- tiği fefi laıanbula gön- Yeya ağır bir sulh kar.ısında mı 
czsouun nr dıasımı akav;:ar ed o~u vanı.k bulunmaları icin de a:;ker- om yanlışından daha az gülünç Başvekil Dr. Refik S;ıy<::'1.lll, 1940 Bir müddet evvel yapılan anla~- ,_ clermİflir. kalaca~ malum değildi. 
f;füt;,ırup. c en nıze t ı.rn e ı-. lerlne kat'i emirler vermisti. değildir. mali y•l1 i:rülçesinin r..Ieclıste . mü- ma m.ıc--.!bınce Macaristan memıe- l\-1ütnrckc sartları mucibince 

ıec0·_eks_ ıv~n. 'c'~,·ap ve_rdi. __ .. . .• 

1 

lı·kBu3 nl1a1 kbu_i_ntlaescn1dıru .~~:tanbu nk
0 
.. aı·lu-~nu"r- Selami hzet SEDES kazeresı sırasında, dauni mahıyel- ıı:.etiımı:aien ald:ğı pamuklara mu- 1 1 Fransanın üçt~ ikisi, fakat en zi-

"""' ~ teki vazıtelerde u crctlc çah,an ~:ııbil manifatura eşya.oı_l'i:ınderme- ADLiYE ve POLiS yade sanayi merkC'Zi olan parçala-
Omer, vıne _bır dUŞ~nce. geç':"di. !lirünrnez, Emevi askerl~rı derhal 1 1 devlet memurlarının .rnaaı;lı kad- ge ba;lamı:;t:r. Ilk partı manifatu- n, iıtgali ukeri altındadır. Diış-

Sonıa ellerını ıkı laraia açarak, mudafaa vatiyetıne e:ectıl.er. Beni 1 rolara geçirilmesinin hükümetçe ra e>yası şdıriroize gelmiştir. Bu man istila kuvvetlerine idanıe 
- Ne yapayım. Ya Huseyın!.. 1 

Esetli!erlc, dehsetli bir h~rbc gi- P Y A S A de arzu etlilciiğir.ı ve bu rnoc<saUa mallar Yerli Mallar PaZ4rlar. va>.ı- 5 1 •• •• ı k mıısra(ı olmak üzere günde (200) 
Su halde. arzularını verıne J?etıre- ri.>'tiler. _ hazırlanac:ı:k kanun proje,;inin ı!Hı tasile satılacak ve böyteıi:.le ooğ- yaş ~UÇU me milyon frank tesviye eclilmektPClir. 
miveceı?im. Vakıa bu ledakiır insanlar, cesu- 1 mali senesmdcn önce Meclise tak- rudan dol(ruya fiatlerı yiilıselme- Ayda bu miktar allı milyarı bulur. 

Diye, muk.abelc etti. . . : ranc ilerı atıldılar. Kılıc Kılıca ve talyaya yumurta dim cdıla-eğini beyan etmişti. den ha~kın istifadesine arzedile- İsteyen kadın üç kü. ıır ayda yirmi milyarı te-
Imamı Huscvııı. _P<J_zkrım havai bo~az bot!aza rnucadelf'<ien kaçın- d Ba.wekilımızin mevzuu bahset- ceklir. <nviiz etmi tir. Buuun aıı. ne tıız-

\'e menfeat hu ı btirumus olan_ bu madılar. Fakat. bir kac misli faik ihraç e ilmcaine tikleri proienin esa~larını teı:·bit et- ----• ---- minatı harbiye ve ne de Ver.ıay 
adama meram anlatamıvacaıımı ı:tiisman karsısında. perisan oldu- müsaade edildi nwk üzere Maliye Vekiıleti 00-.ü.ste- BELE D J y E n ~ 'h" . h muahedesinin irat ettiği tamirattır. 
anladı. şarı Cemal Yeşilrn riyaseti altın.da 1.- ogum tarı ını la · Fakat tahammül edilmesi güç bir 
. --;- Pekala .. Allahın takdiri. ye- lar. Bir kısmı. Ali Resüle karşı Ticaret Vo.kileti, halyadan elaca~'l- bir krunis}on teskil edilmiştir. Bü- d . hil }' rjfftD bir ay yatacak yük ve kiilfettir. Bu !;artlar içinde 

rını bulsun. muhabbet ve merbulivelle!'ini l!ÖS- mız tahsil edild•iinden. bu memlekete· tün Vek.iletler mümessillerinin Ut- Bir ejiınnen e 1 un Fraıısıının hem mali, hem siyasi, 
Dıvı;rck avdete mecbur k'."ldı. 1 terdilcr. Fedakarane carp malar- yumurta ihracına mu..aade etmeı:e karar tirak ett>kleri bu komısyon ilk iç- çıkanyormuf Beyoğlunda oturan Margeril adında hem idari keşmekeşten kurtulmak 
Melul '°"mahzun. ~arızi.ha a~- dan sonra. kanlar icinde yerlere vermiştir. Bu hus!J$ta ÜSOM ,..,rilmesi timamı dün Ankarada aktemıı,tir. Hasköy ci:varındaki bir değir- bir kadın yeni evleneceeı adama daha için aihai sulh şartlannı aıılamak. 

e : """.' • . '''.'_ ~ seril~rek can verdiler. Geri kalan- için alaı..daclaro bugiınk'.rde emir ve- oırıısvon ı .. uıcı ıçurnaını - ''""' ......_, "" ·~ ~ ~ ..... , _ ~ , """' d t etti Ç·-'·-laı·t şov'- bır ttoz l K · . ._. · · •'- 6 1• m--"'eıı ş"-·'vet -"'ı·ı.m;• hileli un gene oldugunu giıstermek için mıfu. cüz ıs· t•m-' L_~etl·- u•andıra-L bı'r 
~ttdi. Elılı bevt ılr dii!er irim· ~ ları da tamamile varalı olarak çe- rilecelı:lir. Bugun yolruz lsviçreye yu- kindte;riııde ;;ktedecl.'k ve Vekil.- ç•kardığı ileri ı;ürülmüstür. $ilci- ılımında 1311 olarak yanlı bulunan do- hadise olmamalı: lhımı?elir. 
seler, acınacak .haklelercü. 1 k.ilıp l!iltiltt. murta gönderilmektedir. Büy"1ı:. ndılc- !eller mımlessillerinin mensup ol- yettc •bulunan fır•ncıLır cel!bedU- iınn tarihini talırit ederek 1316 yopmı.ı Alman:ra da. asıl mühim h•smı 

Hararetten clkerle.r• kavrulan oo (Ark.uı var) 1ar "8 _Mı lıredan sattlmütooıhr. Takas Jll'Uarı Vekaletlerle yapac.ıkları mi,>, şikayetleri dir.lermıiştir. Is- ve yakalanarPk Sekizinci Asliye """" olan Büyük. Britanya ile harbi tek· 
ruklar; primltti ~buna dahildir. tema,tan S<Jr.ra maaslı kadmlara orni gecen değirmenden muhtelif mahkemesine verilm0>-trr. Kendisini 00,. sif için bütün kıt'ada sulbü aktet-

- Sil... z .,..;ft v hun gecırilocek ücretli memuriyetler un nümuneleri alınm:~ tahlil e- lece niilus l'ilzdaru i»er•nde, 45 yaşın- miş olmak ister. Fransa ile anlaş-
Dive. feryat edivarlardı. Çocuk.- • • .. "" • e,, .-yagı ~e • a.za- ha ... -kmda hazırlıyaca.l<ları cetvel- cü!mek ü'zcre talılilhane-·e gönde- elan bu- anda 49 yaşı.ı>a indiren Margerit ma Almanyayı taınamile harekıl-

ların bu fervatlanna davana.mıyan Kü,,.Ük Haberler mi .. bf fıab konacak !eri tel'kik edecektir. rilmiştir. diın muhakeme edilmiş ve suçu sahil tında serbest bırakır ve bundan 
bü\·ükler ise, çadırların aralarına T · Ticaret Vekılleti, zeytinyağı ve sabu- olduğundan bOT ay hapis cezaııınn malt- bir buçuk asır evvelki Napolyon 
otumıuşlar .. ellerini yü:ılerme ka· na da azami sat~ ı;.tı konulmasını al~- T .• k I .1• S .. Bank eskı" lı:üm 01m,..tur. mnhareııeıeri vaziyeti hemen ay-
pamı.şlar .. hüııe\ı.r hünııür ai!lıvor- . * _TramYlty idar .. i, dünden itibaren ıkadarlua bildirm~lir. Fiat mürakabe lto ur - n g ı ı z um er l Zengin dilenci darülace> nen teİ<errür etmere bularru. o-
lardı. ıkıru:ı mevkL tramvay arabalarmdan u- mloyonu bu yolda tetlı:iltJere bll>ilamış- } f k,. ..., J zeye acvkedildi lur. Hele Framayr yalnn: mlh de· 

Bu manzara, İmamı Hüseyine çünde, bir kişilik oturma yerlerinı kat- t•r. ticaret İti a J agıt top UYOf ~n1ert1e ııaırköyüncle dilenirken ğil, fııkat kendi5 i!e birlikte nıc<><ıi 
1 ~ . be . . 1. . d" manya an ıa ıgımız ., u dehset verdi. Eshabından vaslı C>- dırmıştır. Hail< burada ayakta dura-! Al d • ted'"' • yakalanal'I , •• ittednden 1631 lira para istirakine ikna ed~bili-e ... T• s'.-

!anları loolıvara.k bunları cadırlar- ciltır. ·~ru ıyı ne ıce verırse ıger ali la -·1---ld Bazı iptidai aı:ılqnaalar ol- Sümer Ban!< müdürü Meri- çıkan 101 ,aşında Marika adındaki ka- mal hı:kümet ve •alıillerindcn l:~-
dan uza.kca bir vere çekti. Bu ·fe-ı•rabalara da ayni uaul lothik edilecek- m ar yo ~· l du, Lord Glinkoner yarın noa fabrikasında tetkik dın Tıbbı Adli raporile bunaklıgı anıa- belülları!t:'a kaılar Avrupaınn Rü-
laketten kurtulabilmek çarelerhoi tir. ' Tilrk - Alman anlaşması fik>n tatbilt ı kard< ed' .. B . . ııldığı.ndan ber.ıet etm!Şti. Ancak bu ko>- yük nritanya aıblanııa baluııı yu-
müzakereye ı;ıirişti. *Dün sabah 8,50 M g~lmeı<i mulı:ar- imevküne girmış bulunmaklad.r. Alman.. Ankaraya et - ıyor yapmak uz.ere ursaya gıttı dınm kim:ıeııi olmadıtr ııözônilne alma- 7Ü Dillerin emrine t~bi olacak•ır. 

Her kes~ düsünces.i.ni sövledi 1 rer olan Ankara ek.!'lp.~l 0.40 ta __ Ha,-lıar fabrikalarunı:ta ait bir çok malzeme.. ~-ada yapılan m_u:zake~ler- Şehrimizde bulunan Süm«r Bank U- r:ık kendisi di.ın D:ırilliıce-z:~ !-:evkedil- ispanya ile anlaşma Asor adalarır.ı 
Bunların kinden. (Habip bin Mü· darpaşa prına gelıruştır. Bu ro~ yi yola ~ıkarmışlardlr. Bu malzeme1et" f de lngıhzlerle baz.ı mevzii anl.aşm~- murn Müdüru Biirhan Zihni Sanus dün 1 miştir. Üzerinde çıkan 1631 lira da ken- da Cennenli!tin err.ri:aıe imade tt~l
zahir in fikri kabul edildi. Altmı.s heri.ıangi . bi.r kaza )f\ll.~ meydana celdikteo soora buradan da Almanyaya lar o1nıu.ş.., fakat esaslı _anlaşma heııw. Bursaya gitmiştir. Merinos fabrikasında disine tayin edilecek bir vagye teslim malda AfrL\a kıt'asının gup !.ahi .. 
yasını bir hayli ıı:e<:miş olan bu ce- gelmediğj !uıber verilmektedir. ihracata ba;Janacalı:tır. imulanın:ımı.;;tır, . Şeh~unızde bulunan tetlcilı:ler J"apecak, şehrimize dönecek- edilmek üze"' 12 nci hukuk mahkeme- li de Dakar denizi!e İngiliz volana sur zat; / * Evvelki ~m saat 111 r>dclelerin- lngılı• mubayaa\ şı;!:tı m~:.,., Lord Ur. Sumer Bank bütün vi~Uerde e- &i..1e verilmiştir. müş-külat çıkarmak için ı....;ulınıış 

- Ben. muhasara hattını yanı M Tü""lde elektrik kontağı neticesin<lo> L l • K d" Glınkoner, yann araya gı . ve kıpler teşkil ederek kiığıl toplatmakta- Benzinci çırağının imalı: ve üs haliRi alacakttr. 
C1kanm. Buraya bir kaç saat mesa- lnr arta OUnUJ ve bu ınudm tlUlel. bir ey eı a ır ve muuıkerclere devam edile<>ek~r. ::""~ dlr. Evvelce tüccarlarda nalıı:uıı:ı nispet- marifeti Daha ziyade mihvercikrc ha-
fede bulunan ' "·nı· Eset) k-'-ı'le- saat lcadar "-lı tulularak imza tamit b sı beklenen anlaşmanın ın.ıı Y" ço ten daha !azla toplarunalı:tadır. Anka- ~~-~·- :vırhırlı bir bitaraflık. taldp edeıı S . 

..,._. .... -~ilm;•lir. ayram buyUlttıir. İnlJi)izler butün ihracat mal- rada --'·•-·-~ ilci misli .... - ... tır. Bu Divaoyolunda benLınci ~ ......... ya-
sill<' ııiderim. Onlardan bir imdal "' ~ b bil b" ·~· - ~~.... nında çırak ttalıl adında 16 yaşında bir Rmya istisna edilirse bütün Avru-
ku»veli l<>ı>lavıp ııetiririm. Bu lruv *Muharrir.., Raricıye meınurlann_ _...,.. .. JtnM ... ı. i -- lanmın alacaklar ve = multa . ·-, lkibtlar İzmit lı:~ıı fabrikalarında kul- ı;ocuk, nüfus sayımı ııünü serbest olan pa kıt'ası İn"iliz - Cermen dev mü. 

'" k 1 E dan NÜ2h<'t Haşim Sinanoglu kısa bir leoi rllllü ......,.,..nı ~- yirmi .-. ze lazım olan butün ı t e,;yasuu da lanılacalı:tır. ca4eleııinde llitlerin aynında yer ve-ti La.iye avınrız. Bir S91Tll i e - :emin edtteklerdir. kontroi otomobillerine benzin satrn1.1 ve 
mevi ordusunun üzerine atılırız ha.U.Iıı:ı mütco.lup ijlm~llu-. - .._.., ... .._. ı...ı. r-'> ı_ d ----o.--- 0 guokü .atiş hasılatı olan 41 lira 8() almıs bulımuyor demektir. 
Onları bu kuvveıle oyalarken, bı:ı. * Kasl.'\ntOllt.L BeltdiY""'· t<tanbul Be ı:.e.-ıeı ıu.ir, •m.uo,ı....U. Mrı.cI - "! Bankaam a meaai M A A R l F lturuşu top atılır atilmaz alarak dük- Bertin ufak telek delik noktala-
de ehli .beyti alır kacınnı. 1 diyeine mü.racaat etnı.iı, birinci nevi ciinli. ...,..._ ..._... ilia •'-"· t-aatİ k!ndan savuşmuştur. Hallt, hemen bir n ve- havn atacak mcnleıleri tıka .. 

Dem.isli. ekınd< çeşni.>l istemi>tir. &l«lıye Kas.- i•er- - T. ft Bankası A. ş. Müı:lınyetinclen: Yeni açıla.calı: okullar otomobile b-..ek Büyülı:dereden başla.. nıdla me<"llldür. llonıanyadaki 
Fakat bu düsüncenin tathi*i, ko- tamonnnun mül'ff&a&uu yerine ~ llADAIAİ nTıa Mues.esemizio İstanbul, Galata, Bey_ Edirnekupıda açılan ctrta mek- yıp şehri bir başlan bir başa geç vakit- harekat ve istila Ballı.anlarda her-

lav hlr is delildi. Çünkü, Emevi ceklir. b b-l bl. S- oflu fUbelerıle Beyazıt. ll:3chköy, Üskü- tep Cumhuriyet k12 li:ıe6ine, Sarı- !ere kadar gezmiş, paranın tam Z6 !ıra.- haaıri bir leşennüç \•e kunıldanıa 
ordusu, 'kafile.vi o ...tı:ılde muh-- ı * Ticaret Veldleli &>da maddelerinın iL L L dar ajans.Ları gişelerinin 1 teşnnısanl smı otomobile vermiştir. Üst taratile ele lıanketini önliyecek bir tedbir o-
ra etmisti ki.bu kuvvetli muhasara luıatrolwıu temin ıçin reni tedbirler aL lllıi<bı>' ' !3 !t 11 l!HO tanhmden ltiba""' 11tt ıün sabob yerde açılauk orta mektep Emir- o ııeee kadınlı ve içkili hir eeıence ter- !arak dü!iinülruiiş olabilir. Bittabi 
hattım. van? ~ık.mak ~ mUşkil 1 maktadır. Yag ve ~ ıibi maddeler Arp 41 114 !'7 saat ll,30 dan 16 ya kadar ve müstemitto ııin :;_ta -=~~~~ıwk- bp eden Halil, nihayet :rakalanaralt SuL yeni n dinarruk. t~bbüslere mü-
bir tŞlı. LikiD eeG>r ilılı?ar. btı 1 ı:ıatlarmın ylllı:selınes= maR• olmak Ü- ıı- 111 lM 14 a.çık olacatını muhterem milJterilerimL tıc. =.roıı a, QO- tanahmet Birinci sulh ceza mahkemesi- ttddet esaslar teşkil etmek hakkı 
ınüoıftil işe aWıınaltta, zerre kad&r zere Vekile!, büyük istihWı: mertı:ede- llAftAM N.ul/IZI re arzederiz. Cuınarteri Cimleri cioelerl- cultları kurtarma yuıdu binasında 1 ne ven"lrrı~ ve mu!uıkeme neticesinde su baki kalmak üzere__ Yug08laTya 
tereddüt etmedi. Derhal silahlan- rinde bu maddelerin fiatlımnı - et- 9. D. ırıiz e,30 dan ıı,:ıo a kadar °'ilt olacalı:- da bir kız orta mektebı açılaca.lı:-ıçu sabit olduıiundan hir ay 1ıap&e maı.- devlet adamları vuzuhla Alman ,... 
dı. Kendi elile atının k.IJ'l'TUl!unu ınelıtedir. Zefto» : 7. ı. tar. ttr. ltüm edilmi:ltir. Halit derhal tevkif edi- İtalyanlarla müsterek. iklısad• ,... 

1 ikdamın &lehi Tefrikası : SU 
. 

============================================ lerek: tevkifhaneye gönderilmiştir. sivasi menfaatleri olduğunu tek-
ullHl-C-, ,lime ıiert yaıuiaimı _ Şey ole4im, ""11'thna beai. .. ı M.allkemeyi tahkir eden rar eclenk mihver lı:ar~ iti-fatı ile ıtidişimi dtişüudiim. 

O UDl8J1 blbim dolu elmalda 
beraber zihnim boştu. Kötü ııey
ıer 4ii:fiinmiiyor4ıon. Bütün loil«i
ıai sarlettim, !tütün hazalı.alimi 

) lu tarafiıklanru izhardan bili lı:almı-bilseydi... Kalsiyom klorürü diyecektim. , 8QÇ ı 
8 

h 
Salonda doktor ihsan başka bi- Doktor İbsan: Cümburiyet matbaası makinisti Vllli yor ar. u al hürriyet ve istildil-

B da !erinden bir zerre feda etmek. mi· rile. taınımadığım bir doktorla is- _ Fröyd lıakll de4i. liimel'i öldürmeğe leşeJıl>üs suçun n 
«- e•e;.ti. evvelki gün ikinci a;ır ceoada S sene nasını nıuta:ıamnua değildir. KISKANIYORUM! " kullandım. 
~ _ Aalama..I- ~ t ' y · ba Beni gWür görmez: ______ ...... hapse mahkum olması üzerine u~,e 1 tuıarustao, zı lnyiklen rağ. 

_ Tam sırada gehliııiz dedi; gö- - Fröydizma yaplımz U- blkınıeye hakarette bulunan Vanlı Meh men, sağlamlığını muhafaza et-

~--'~v.a.z.a.n.:.s.E __ L_A_M_ı __ ı_z_z_E_T_!.._# 
•Kahpeleııdin de ıaraz batla- ı fonn actnn: 

tlım ıthlika bile_,. - Aile? •• * Be<tia k.oa~nyor: 
Kal"Yl hDmetçiın açar atmu - Neriesin. 4eli olacağılll-

haberi vereli: - Şimdi geldim, haber verdiler. 
- oı., aih•~t gelelMlıtiııi:a ol..ı..- - Sor....._ l'elikel-. 

lıu. Hemen bayan Be.li.aya ıidi- - ~e "ar?. Ne oldu?_ 
niz.. - Kecam bubat bir hutaJıta 

- N ~den? yakalandı. Sen olıııadığıo için dok-
- B~yan Bedia üç gündür lıoyu- lor çağırttrm.. Doktor ihsan ı:el-

na telefon edivor. Kocası çok bas- oli. Tanıyor.ıvn deıfil mi? 
ta imi•. Sizin · lonroola olmwğıll.Ul - Tallll'ml. 
öettııiııce çek salı:ıldı. - Bit beğenmedi. Ba ita loir 

- Acele bir ha~ a çaiJnldıb- ,..,.._ tlalıa çaiı.rttı. Konsültasyon 
wı sö~·lcdin mi? )·aptılar. Hemen gel... Dtınnad.an 

- Söyledim... l'a.luıt öyle telaş- gel... Seni istiyorum. 
lı idi kL.. - Gelı) orum. 

AP- lmn, eUeria tünlt W.. Y.W. ..ıaaı ilk Mfa ı1ekis aı-

5.1 .1,J"'1 - -----· 

Bugünıoe_ 

Düşünmek, molıakcme etmek, 
mantık yiiriıtmek neye yarar~ Ar
tık olan olmuştu ve bitmişti. 

rülmemiş. iaha doğrusu bizim hiç - Gene anlamaılua? met Alı aynca bu suı:undan dolayı hak- mektedir ve hatti çift işleri ı(n 
görmediğimiz bir vak'a k.ar:şııoıda- _ Vak'ayı anlattık., birden.ı.ire, kında tutulan zahı.t varakasile ÜÇÜD.ctJ bir kısun askerin muvakkaten ıe ... 
yu. tableş§Uurunıızda hemorajik ltir asliye ceza mahkemesine verilruJş ve his edildi~i dünkü haberlerden an· 

- 4.1. Emorajili, süreri hir en- tifo tahayyül ettiniz ... Öyle değil neücede ı ay 15 ııün hapse malıltüm ol- la.şılıyor. Bulgar taleplcriııin per-
. İcraatımızı arkamlZa .atıp geçe- feksiyon. Dün kan kustu, hu sabah mi?. muştur. desi günden güne yiik.ııelmekte 

r.z._ fa_k~ı onlar bm takıp ~derle~, gene kan lt'eldi İdrarda kan var. Belk' ... deöild!r. Bu sükıin herhalde, biza-
peşımızı bırakmazlar ve hıze hii- 1 l\Jaliyn bii iskarlalin veya başka - ı. * Bir müddetlenberi bilha- Yeni- tibi Sofyanın ibtiyalmdan ziyade, 
kını - 1--1 b' · •- - Olabilir. B11J10 nasıl olsa an- s ...,.. ar, w eıer..,r. bir mikrop. cami ve ultanabmet camilne gidenlerin yeni hamilrriniıı tav iyelerine at-

Sekak k.apı"ll\ı aralık louldunı. _ Uemokültür yapıldı mı? lam, fak.at şimdi, derlıal kanı olar- ayakkabıları çalmdığı nazarı dikkati çel< lolunabiLir. 
K al 1 d duramaz5ak yaşamaz. · apı ç ınnnyor, vu:ru uyor u. - Yaotım, nclice)~İ henüz al- nuş ve zaOıtanın tarassut ve takibatı ne. Garptdli büyük siyasi taarra 

H. ı · '·' - Ne ted.hir aldına'! tı'ce · d ı· ·nı ı Ali H d tzme Çl a~a ... armın utuo.a ba- madım ... Siz kendisini bir kaç gün sın e zmı en ~en ay ar a- kat'i netiteleriİıi ,.·erinteye kadaır, 
sarak geldi, beni görünce seviool.i, evvel gördünih değil mi? - TripanUasim ile jalatin se- dında bin olduğu aıı!.a>;;ılan !unu yaka- kısa bir mühlet için, Balkanlanla 
gidip Bediaya haber venli. ! - Evet, gördüm, fak.at muayene rumu yaplılı:. lanmıştır. Ali Rayılara rözciilük yapan sızıltı çıkarmamak i:vueti hakım 

Bedia sapsarıydı; yorgundu; 1..,.. 1 etmedim. - Mükemmel. Ali Cemal kaı;mıştır. Aranmaktadır. Ali olmağa bn lıyor. Esasen mihver<i· 
riı,andL Adeta boynuma sanld~ ı- ! - Bilivonım. Fak.at bir ürtiker - Takdim ederim, dolı:tor Ali Haydar suçunu itiraf etmll ve dün Ad- ler, müşahede edilen mölıerreı 
ki elimi birden tuttu, bağrıma so- il~ ba~ıç garip-. Rabatsulığı Dervişi getirttim. Kan vereceğiz. !iyeye verilmiştir. tecrübelerden anla~ıldığuıa göre, 
kuldu: ürtikudi değil mi? ~tarun kanını muayene etti, bir RAMAZAN•" 25 demiri tavJttla olmadık.~a dövmek 

- Kurtaraıaıyacalısıa dedL Deb- _ EHL kan vericiye haber gönderdik.. istememektedirler. Yalrua ı;u nolı:ta 
etli barneti var, her tarafından thsan Bedialarla sıkı fıkı d•t ( 27/llt/940 P AZ A R mnhalık.aktır ki İnıtiltere mukave-

kan geliyor. Kimse bir şey anlıya- - Enjeksiyon yııphnrı mı! olduğumu bildiği için, gösterdiğim ( Öğle ıı 581 İITAR 17 12 1 meli bn veni politika ve konıbjne-
madL .. Dolı:torlar burada. - Anliüfik serum ~·aptıın. a.sabi teessüre fena miııa veremu., İkindi 14 52 Yatsı l& 46 ı •onlarda imil olmuştur, Amerika-

ZaV11Uı, zavalh Bedia!.. Ki:mia - A! .. Neden?' şüphelenemezdi... ı Alı::şam 17 12 İMSAK 4 46 om se!i.i de Londra_>ı takviyedt-dır. 
ello:cin.i sıktı~~ kimden medet Duraladım, krkelediıa: (Arkası oor) ._ __________ _, Hüaeyin Şiikrii BABAN 
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~ ;.m;mm fı~ı~ Dünya M1"~~.~l~~~'"~'~'.@i0aı~~ ~ Mareşal Smıgly Rıdzın ALT J N NE bırakılmasın<ıak.i zararları anla-/ Gazete sah lan 

Amerika amel.Q Ingiliz topları ! lngiliz - Çek tevkifi münascbctiıe ... OLACAK? mrt~~Şaht'ınbeşa_rkadarev- ne aıemd! 7 
"' • • Leh orduları baskumandanı ma- vel lanzım evledıgı planın esasına 

Pa ti"sı" Vı" l k. Alman gemileri- askeri ıttıfakı reşal Smigly Rid~'in Romanyada Yazan: Hamit Nuri Irmak ~re. Berlinde Almanva .~e İtah·aı Dün ı-azete patronlarından hiri r } Y ~ tevkif edildiği bildiriliyor. a talya ikt.i.i.·a1 nazırm•n, Al- İ.<tısat Nazırlarının verdikten ka- bana sordu: 

d tt• ı"m Z a dı" ldı" Geçen yılın bfrinciteşrin ayının 1 manya ı..<tı.sat nazırı ile rarların. varınki Avruoa ticareti-\ _Yahu sen çok gezu do~r 
Y ar 1 m edı•yor ne ateş e 1 c Son oiinlerine kadar gazetelerde a- lltn ~lerin(! Sistemine dav.anmru;ı- her ,..;;n ~~rşı, pazarı ku(~ç(ar V~ 

dına ve resmine sık sık tesadüf e- ı::örüşmeiie gitmesi ıle İtalya ve na l"or" olduğu tezahur edıyor O ta'"_.,-b"t~. b ı d k' t 
Almanya gazetelerinde baı;lı~·an h ld it . · . . .,ıı, u un nra ar a ı gaze e sa· • .. d İngiltere Çekoslovak or- dilen miralav Bek'in bir hnfta ev- . . - la el a ın .n". olacak? Dünvada"ı t~larını da r."'rilr ve bilirsin! Söy-AJman topları a vel Roman yada tevkif edildiğini neşııyata,. naz:rın avdetınden son- a tın arın buvuk k:.smının 24 mil-

1 
b k lım b,.. k' .. 

J• olın Levis 1936 da duauna kredi açacak lı b ld •· d h ra da genış mıkva.sta devam olun- yar kadar 11 • e· 1 "k Arn' "· da e a a ana ı, hızım gazete-

ı ·ı • a er a ıg-ıuı zaman sa ece ay- d , .. ül" .. - Mllı d 1 1 . • ı n ır e:;ı er ... a · d•••--' ki t ld .. k' 
Ruzvelt'e yardım etmişti ngiliz gemı el'I Londra: 26 (A.A.) - Dün İngiltere ret etmMim: 1 h'.::'· go_r 

1 
~.Y0r . hver .. ev ethPr1ı bulLndul{Una ~re, Nazi ve Faşist =~~etcl-a ilsa '~.,;;as; ~~:1 °~ ı 

t hu .. ku"meüle Ç·L••lo ~k akk•t hü N 1 ·, d b d Al 1n JS ı:. ·.:ıu ının enuz .ır.~ u devletlerin L.... husus•.a dahı· car~ı er ne. em. r. u er : 
Vaşington, 26 (A.A.) - Amele u .. zerine ateş &.Ç l ~~ '• muv " · 1 ası 0 uyor a u a am man bulunduğu şu zamanda, galibiyeti. 1 "'" -- V 11 hi d d.i ·· 1 d 

. kUmct; arasınd;ı müttefik kuvvetleri- orduları geJnıedcn Romanyayı h k"k .b. F'' k. ed ~ k A er düstinmC'leri lizımdt. Bcrlin ve - a a e nı. so~ gun e.r 0 
partisi reı.si John Lewis, radyo ile Londıo: 26 (A.A.) - Dun oglcden l• tfbırlııl• yapm•k üzere Çekoslovak buş lerkelmcği düşünemedi diyerek a ı a~ gı ı t.e uK ı er~ , . v- Romadan vavılan haberlerde, va- gazel~ sat~~-' ~ence, bır hayli a· 
neşrettiği bir nutukta, bütün mü- sonra Kent KonUugu sahlllerınde bu-ı kumandanlıgının yüksek kumandasında Fakat mareşal Smigly Kidz'i-;.. runa k .ıkt~.dı.ya~ın~n: . tı~arct~~n nıl~n '!e~Tivatta, veni iktısadi, ti- hp yu.rumuştür. 
zaheretini cumhurtv. et Partisi nam- lunan' uzun menzıllı Ina:iliı; topları Pas bır Çek ordusunun t.ınzhni pren:ı.ıpler~- tevkifini mcs)ek.Icrin sultanı o- y~r~.n ıelşe ının anzımını mlezrdur carı planda altına mevok.i verilme- Tekrar sordu: 

··• ek'- la k "uk bir · 1 ' gor~m ere esas tutmw. a ır Jii!i ..n.rülüvo Alt in N 1 1 zedi Willkie için sarledecej.(ini bil· de coıaıs'den geçın ~ o n u, nı te>bıt eden b•r anl"'inıa •mzalanmo;- lan askerliğe kar~ı duydu- B . kad el !W-0 ; 1 ha ~~ r. ın, 'a ızca dev - ası a ıp yürümüştür, yan.i 
Alman ıemı naklıye katıletıı uzerıne •- ttr. Anla~ma mucıbıncc. Çekoslovak or- ğum büyük hayranlıktan ileri gc- . e.ş ay -~k 3~~vv nd ~~ · :etler arasındaki i.;Jerde ve bazı okuyucu miktan mı artmıştır? 

dirmiştir. , ... "'"m'"'tır. Bir duman labaka::;ı gem __ i- dosunun yerıid~n •--kiliııd.•. ı'ngı'liz l1u· - J b' · ı k ıl zıranın:n 1 lası a, ans~ artlar dahilinde bir esas o'-rak - Oku'1ucu m"·tarı b Ik' · 
b t · da • "' ~ ~• en ır ısyan a arş ıyorum: ordusunun ma"liıl:ıiveli üzerine b ' .... ' ,.. e 1 yını 

John Lewis, 1936 intiha- a en ıcre u.abet viki olup olmadıj'.mı gor- kür.! h Çekoslovak htikünıctine yardım B . k "f ,.. J ıraKı lacakmıs. Mihver devletleri, e~.kis~. gibidir. Fakat on be~ yirmi 
Ruzvelt i<;in çalcı;mıı;tı. Bugün ° mcge mani olmw;tur. Akşam güneş ba- edecektir. Du husuota lüzumlu kredi a- u ınsank bir mare~llir ~nı :~- Ravh~bankın sah!k direktöı'il do.k- Birlesik Amerikanın. inııilterenôn &:~ndur benim dışarda "Ördüğümı 
sen""'~e nisebtle taraftarları daha tarken agır İn&iliz topl~rı faaliyete geç- çııııuştır. Ç'eko:-olo\ak hava kuvvetleri, mnsı.nnı ya asına. polis e ın~n. ır ter S;:ıht?n hazırladığı bir pliin ve riemokrasiniın zafctinde yaptığı gore, okuyucu değil, .alıcı artmış.. 

.... , b. ınlştir. Uzun menzilli Alman lopları da İngiliz hava kuvvetlerine bağlı cüzü manıiacı yakasına yapı ır gıbı ya- vardı. Bu plcin, otarşi sis.teminin mühim eavretler. büvük yardım- tır alıcı! 
azdı-r. Sanavi kon~resinc dahil ır- bir İngiliz nakliye ı;emi kafilesl Uzeri- tamlar halinrte tanzım V(" but:hınn Çe- pış".1asuıa na:;ıl imkiln verdi di:ye. 1 dPvam:nı temine. ha~lci kuvvetlen- :ar önünde, , arınki Avrupa ticare~ - Nasıl alıcı? 
lıklerdcn b.ir çoğu daha şimdiden ne ateş açmışlardır. Bir saaltcn fazla ko~lovak hava cüzü Lan1ları ınahiyeti ka Bır n1are~al, cephede veya evin- dirmeqe, Avrupa kıt'asrnı sanayi tinde aflının mevkiini hic değilse - Basbayağı alıcı! 
Ruzvelte taraflar oldu.klarını illin ı'ııg·11 ... ı h:ı ... ·o kuv..:etl("ri, Fransız .'>ahillc- bul ed1lecektir. Kara kuv,·ctleri halen de ölü[", hayret ed~lınez. \"6 istihsa1.:1t sahalarına ayırmağa ie. ehemmivetsiz. hale e-ctınn~ - Senin anlı-

• B' ·11· M"h d 1 ti . 'kt t yacııaın. bugün rar~ıda, pazarda 

·" k ıngiliz geıni kafılesı- 1 k k ı· ı d ı kk ed k ha~·ret edilmez. Ka"ar, intit;ar e- zırların:n _on n"ÖrÜşmelcrındcki e- ted ler _-u anı kınış gazete k8ğıdın1n kilo~ 
bardın1an ~ere , . o. ova ı a arın an eşe· u ece tır. " ,.., lr . su pera ende olarak virmı· b•• O· 

etmi~l~rdir. 

1 

rıne Calaıs'dcn Boulogne'a kadar bn~- ~ Ingiltererle ve orta şarkta bulunan Çek. ır mareşal harpte esir o1ur, aı 1· 1 \"Cr ev e erı 1 ısa naw maksadına ~Öre hareket eylemek- k 1J 1 "' • 

h ı lm ••le•d.r der ha\.-ret edilm•z. Fakat bir nıa- sas n doktor Şahtın p"r·nı te Bu · t .. harbın' ·ı· · t k ' '•• nın ::.eyriıu mıı a aza e ... · ... · • ; · ı<ı • - - vazıve e "Ore a ısı uz uru.stur. Onun için öınründe 

G •• : t •ı 1 .,.__ Al f b • k reş:ıl tevkif edilemez., zira tevkl- kern.rr.ül cttirmcfrc. :veni k::.r~rla~: miltver dev~etleri ]chıP:ie olursa. l!?-Zete okun1ıyan bazı etı:naf, simdi 
orıng e verı en Kar.ol, Lu·. pesko man .. a rı a-. fine müsaade etmez. verilmesine ait old~~ anla ,ım1k- ı Avru• ada altın. halk ikt;•at. sana· hır J!'azcte nlıyor, onu hem kt'ndi 

llir n1n.reşal. bamba ka bir şey- tadı... vi. ti<:arct erbabı arasında mub.ı- okuyor, _hem e·\'dc çoluö-u r_~ug·u-s 1 "' h • t } } d 80 dir. O sadect" bir aıskcr. bir kum-ıı- "39 t b' · 'o ı as nd-n dv .ı l t 1 akl t 1 " ~ e r arının Yuz fi' l ~ o ar ının a.' am ı ~ ~ - ue e v;ısı ası o m an amamen na, ıatta mnhalledcki komsularına a a l y e t altında "" don, bir general değildir. Bir ordu velki yıllarda, İngiltere krallığ nuı cıkmı· bulunacaktır. Yimo harbi" o~ut~yor; sonra da getir'ip ona nezare b b l d ün<form ·ı üzerinde mar"'!allik ve Büvük Britanva İmparalorlu;"iu- istikbali İn"iltere ve netice itiba- dukkiınmda, tezgahında öteberi 
- Madrid: 15 (A.A.) _ Röyter: Subık 0ffi a an } payesini gösteren işaretler, diğeı- ııun D0minvonlar ve müstemleke- rile Birlesik Amerika !!ıbi demok- sarı>:or. Dalıası var: Simdi bir ç<>k 

Hitler, Göring'e yeni bir Kral Karol'un dostu General Adrianu derecelerin i'8retleri gibi '8dcte !er ır.urahha~lar:nın C,lir,ıkile Ot- rat devletler gurunu leh;nd~ olur- [!ezırın esnafın. köse bn~larına kü-
k • · H · bir kıdcnı, bir salahivet ifade eden t 'd l d 0

•1 '·o feran ta ~ \ b' d b" h lk ( ' t 
~ Sab k sırma p~r,.aları demidir. Ünifor- ·1 "-~ · • .. a ı d B - ' 

4 senelik pla'nın tatbi ı· ıbu ak••m, yaptığı talep __ üzcnn_e. arı- Bu fabrı·kalar pel< bu"yu"k . ava a vop a ıı: ' n > V« sa atın, ır en ıre a arasında ._e, ışp .. or a,. tezgıih k. ur:ınların •o-
d' ciye Nazırı sunner'i gı>reccktıc. . 1 k I "' ,.. rı en mı.rutm """'r ~ ar var t. U del'ilse de, ticaret iktısadivatta hü gu mu ·terıye verdıkleri şeyleri, 

ne ha§Janmasını bildir ı Kral ile Bayan Lüpesko, bu eı;nıı.do >tkı mü, i atla çalışabiliyor n_ıa.nın b.ıı .d<'rece.si ba,vr".~n. ken~i- kararl.:mn es3s.nı, lngiller<' :t~ala- küırranlık eo;asını muhafa1.a evli- öyle entipüften kağıtlara sarıyor-
Berlin: 26 (A.A.) - D. N. B.: Hitler, • b•·r n-•ret altında sevilde otellerinde Londra: 26 (A.ı\.) - Harbiye Neza- s~dır,. ~ıllı st~refın kendısıdır, '1111- rındaki fa:br:kaların ma:mulit!nl ""E"Cektir. lar ki, hes_-, on adıın öte.de bu ka·-

·- . . . . h tarıhm t" k d' ·d· Doan. · ı .. t l ' l h 1 dört senelik planın tatbikını 18 te~rini· bulunmiikladırlar. General Adrianu, Se- rctının P~~lanlento musteşarı Binglefoot, Al a e~. 151 ır. . d'·. k ımton akra: mtidus .em e~e c
1 

r . ~ · Bununla berabc-r. <iünva ticare- ğıtlnr patlıyor, içindekiler yerlere 
evvel 1936 tarihli emirnaıne ile Başve- vı'l'den •"adride Polis nezare~i. altında Oks!ord Univer::;itesinin liberal kulübUn man ·anın .- ar~ova.)·a gır ıgı ına sa ma ' ıp aı ·ma<ı"'e erı ..ıe tı' 'kt d .. t ı A . k l dökiiln1eğ-e ba~lıy_ or. Bunun i"in de ••• .. L h' ta .. ·· .. d ; ı , 1 Lm·k k yf' • • ısa 1'a ı va.nız vruoa ı . • , 
kil G-eraı Go""rı'ng'e tevdı· eylemişti. .... ya~-ı elmı·sıı·r. de a ld . b. k gun c ıs nın olunıun en balı- "ıne on~aı'(ıan ~a ın a "' e ı- asına .. h . d - ·ıd· Ki . s_imdi bir çok kin1seler •eplerı'nde .... , ~ '"" Y pınış o u.ı:u ır onuşına e n~1- d .. .. .. .. . . • . . .· . . 1 .. · mu-n asır e.~ı ır. erıng '-
Bu müddet bilmiş oldugundan, Hitler, 1 da, Atmanyadaki •un'i petrol f•brıka· 

1 

sel eole~e gulmU!jtum .. Bukrcşlekı yetı. te,kH etmekte} dı .. Bu P an.ın 1 sist(>fI1inin, diger kıt'aJara ve mem- sapsağlam birer ihtiyat gazete 
18 tefrıni•vvel 1940 tarihli bir emi~na: KISA AJANS !arının yüzde sekseninin bombardun;m ~ ı~aıı ış~l kuvvetlerı kaı·arı:a-ı ta~bı!alı, ıaponyanı_~-~ılhassf !~J leketlere l.,,_mili, ciha~ü.mul saklıyorlar. Bir de u var: Dün ak-
me ıle imparatorluk mareşalı Görıng i edtlmiş oldu~nu ve bunların pek bu- ı 

1
.1':1 ~n ebı:nırLalır almaz ~u.men po- 'n't ın ~n ~n1 ra .1tatb. '

1
·.kt ey de·~ gı ı ~alibivetin elde edilme.sine baP-- şam, fırının birinden ates gibi bir 

dört ıenellk planın tatbikma yeni bir H A 8 E R L E R 1 yuk muşkuliılla ~alışmolarına devam e- ısının, ır e~ 1~~~r~alnıuı yaka- ampıng sı.s urr;.ı e · ır 1 .e. ıger l lıdır. Bu tarzda bir galiui- pide alan birisi, yolda eli yanınca 
dört ~ne lçİn daha devama memur et- debildtklerini söylemişLir. ~ına bel u~:ıtabıl~ıgını haber a}dı- bazı mcmlelktetll rın, bu s rada Akl- yetin muhariplerden bir la- müveuiin birine çeyreği toslayıp 
mil ve bu p!İlnln harp icaplanna ıeta· gıd m .ughun Ldehı.stanm d":"nlıl'5:ın: ml_.antyanıhn, adaykanm sakn~·2tıvP. r • raf lehine hakikat haline !!etiril- en satıssız gazetelerden bir tane 
buk etmesıni t.asrh •eylemiştir. Hitler Çinde an şup '! c enle-re ne ıyeccgımı ısa sa asın ı re ~ erıne, " b ... --nd f . 1 . aldı. ve pideyi ona sararak götiir-

d Almanya· Romanya b'l · fav.lalaşan dünya iktisadi buhra- me.ı u u t'n arazıve.t'rle dahı d 
bu hususta Maroşal Gfü·ing'e, ı936 a 1 .k d" .. ak 1 • ı eını.yorunı. . • . ~ .. k.. ·t be k hesaolanamaz. Bu sebeple diyebi- Ü. işte simdi anlndm mı gazete a-
vermJ.:s otd~.!u tam saJJbiyetleri yenile-· * Çunking: 26 _ Çi.n bükUmet1 süz- ı tısa ı muz ere erı Lehıstanıu mare~alhk pnyesı ... nı an mum un .meı e • -Orun- lirİ'l: ki dür-a ik...-.. d· tı--' t' lıcılarıntn nasıl arttıö--ını'!. 

- V t •· ' b ld mağa ait gayeleri istihdaf C'Ylemiş- · • '""' ıva ııua. ı- " 
OUVlir. cu:m, Çan-Kny-Şek.'ın Jaı>otıl•rın kur- Bük~: 26 (A.A.) - Stelani: 28 ilk-ı a _a~ını, •ga.ıp sayılır u yo a . · • 1 . ; · c~rcli!lde --elecekte tatbik oluna- Oaman Cemal KAYG/L/ 

Fırtına devam 
ediyor 

Evvelki gece çıkan ani lodos fırtına .. 
aı. dün öğleye kadar devam etmiş, de
nizde bir çok kazalara sebep olınuştur. 
Pired<>n gelmekte olan 190 tonluk Niko
laidis isimli ve kereste yüklü yelkenli 
bir motör evvelki geceyanın Kahkrat
ya sahillerinde bahruş, kaptan ve beıı 
tayfa sandalla Florya sahillerine çıka
rak kurtulmağ:::t muvaffak olmu$13rdır. 

De\."let Demiryollannın beş vagonla Hay 
darpa.sadan Sirkeciye kalkan dubası da 
K.ıvak ~ketesi önlerinde karaya gitmiş
tir. Alemdar tahlisiyesi dub::ıyı kurtar
-mala c:aJışmaktadır. Fakat deniz !azla 
olduğundan muvaffak olamamt.Ştır. De
nizyoltannın Göztepe vapuru da evvelkı 
gece saat 10 sırft1arında Adalardan köp
tiiye gelmiş, iskeleye yanaşırken Kadı
köy iskelesinin nhtım tarafındaki du
basına çarp.t1rak parçalaftVŞtU'. Vapur da 
haı;ara uğramışhr. 

Kumkapı sahillerinde Yalcup ve Mu
rada ait iki sandal .sahile çarparak bat
mışlardır. Moda ve Fenerba~ede de iki 
sand~l ile bir kotra s::ıhile düşerek par
çalann1ıslard1r. 

· v ç· v- n· . . ınaglup!, dedirtecek bir kahra- tı. Almanya 'e tah a hii.kwnetle- c k . . . • 
duğU Çin hükumeti reısı an- ıng- ., teş nde Serimde Almanya ıle Romonya lıkl .. . . ·nı· sanavı· ı'kt·s at erbalbının tat- 1 a sıstem. ekonomık bulıranın a-

h·'-'- ınan a n1udafaa etn1ıs olan hır rı n, • · • t' · "b · d"\"k h 
ile bir sulh anlaşması yapacagı ~ın- arasınd., yeniden ;ktı.>adi müzakerelere m'll t' b • "l b~ ·11 t' bik ~ledıkleri otarı;i usulü daha ısı ıı• ı ş>m ı > rne• ııllcri fazla Fitre, bizi y1lda bir defa. şahsı

mı7.dan b~kalannı düşilnmeğe ça
ğıran fırsattır. Bu davete samimi 

dak ·, h•berleri kat'l surette tek:z.ip et- · • · .. 1 e 111 ayragı, ası ır ını e_ ın • ' muadeleler ar~·ırıd b 1 akt 
~ başlanacaktır. Mıllı ıkt.sat musleşannın serefi. serefli mücadelelerle dolu zıvade Ottava konferansı kararla- - a u unm a-

m~tir. 

Holandada 

* Amsterdam: 26 (D.N.B.J - Tel~
raph gazetesinin öğrcndigıne göre biı 

çok Holandalı, Holanda Hindis.tanlnda 
Almankınn tevkifine dcvaın edilmesine 

riyasetinde birçok ek!per!erden müte- bir milliyet tarihinin Rnıbolü; nna bir mt>kabeleden <baretti. dir. 
ııekkil olan Rumen heyeti, Bet'line ha- Hayır res•am Smigly Rid.;, siz Bundan sonra Alıt-.am·anın. ce-
n!kel etmiştır. bu milletin bayrağına bürünmek, nı.ıbu s.arkl Avrupa ve Balkanlar-

japon sefiri Molotofu milli sercfini temsil etmek ve Leh\ la, Yakın Asy~ya ~oğru uzanan il 
ziyaret etti milletinin milli ınücadele tarihini saha'.arda. Klerın,g sıstcımıle _ ıhra- Der dehi bir harika yaratır ... Her kudret bir şaheser hazırlar ... 

1 yakanızda ve kolluınızda ışıldat- cat, _ıthal~t pazarları bulr:ıaga ça- Sinema dünyasında e«iz bir kudret olan büvük Yddu 
Mookova· 26 (A.A) - Yeni Japon · • 'ı t - .. " ld " B U ' f .,.. 

Hamit Nuri Irmak bir alfıK.a Cöslenneliyiz. 

· · mak llyakatınde olmadıgınızı artık 1 .r, ıııı goru u. u gayre er.n e- 1 p B 't...ı l L\11. ~ I-ı. l ' el ~ 
mukabelebılmi.il 01'1.ı·il.l<, tevkıf edilmiş- sefiri Tugııeneral Patckava. Kremlio'de bize İipal etmiş oldunuz. j na neticeler vermediği. 939 yılına ~ 
!erdir. Molotoru zıyaret elmi.şt.r. Söylendiğine Bir manituı uysallıh ile poliıı kadar Romanya._ Yugoslavya •. Ma· 

Franaada göre bu ziyaret, reı~ K.alenin'e itimat ··nu"'nde tı •• tıpış ka 1 11 t carıstan, Bulgarıstan, Yunanıstan, 
San'at Alemine 

* ".hdnd. 26 (D.N.B.) - Sabık İs
panyol Marksı:;t 1Jderi Largo Caballe
ro Fraru:ada tevkif edilnü&lır. 
Mekıikada 

o , p..,.. ra to ara, ev- h • T .. k" Cumh · t" · "h 
mektubunu takdim etmeden evvel, Mo- ı kifhanclerc gidebilen bir adam at~1 ur ıye _ . urıye ının ı .. -
lotof iJe lauı.:;tnak 3f"ZUSUna mÜ'Stenittir. ! b' ·ıı ( L..-mand Un L . r' 1'9Cat maddelerıntn, arzı ffiahsUlU-

tr mı r c "u a e e .. :;ere ··zd b t "zd Ilım 
fıveçin bitaraflığını ve asaletine layık ol.ama•dı. tm:n yu e eş en yu e a . lli 
• ed l T 'h· b d'" ·· d be~ miktarına kadar derece ile ihlal en tayyare er arı ıo u onum noktasın a Al . l~lirk 1 L d' ı· k k d b 1 manyarun ıs uı pazar arına 

. ..en ıne ayı uman an u ama- .. ıd 'lm · in l · ed ·Lm ·1 Stokholm: 2G (A.A.) - StefonL Is· .ı Leh ·11 t' .• ı. ızor ~rı .esın emın 1 esı e 
nJJlll' 1Han mı c a.ne acıınan...._. 

1 
lm İ .

1 
.., . 

EMiL ZOLA 
tribi bir şaheser yarattı. Büyük bir mücadeleden heyecan ... Son· 
SUIE bir zaferden hayat alan bu film dünün, bugü.nüa ve yarının 

,. en büyük mn vaflakiyeti olarak 

veç tayyare d .. fii kuvvetler kumandanh- elden gelmiyor an a.'\.I ıslı. n~ı tere ve .. ransa * M~ksiko: 26 (Stefani) - Mek.~ik• ıtının bir tebllği,, harbin başlangıcından * hüki'ımetleri, ~anavi. i-ktısat erbabı Bugün ve bu gece son olarak 
hükumeti, Jaı>0nyaya petrol, cıva ve de- beri i.weçut bıt.:ırvCbgmı ihlal etmiş o- f 1 S . 1 a· d . . k bu sahadaki pazarları ihmal evle- DİKKAT: Günün en mühim k idisesi olan (AKDENiZ HARBi) 

LALE SiNEMA .. ')/NDA 
mir gönderilmesini mencbnişlır. lo.n 40 tayyareden bir kısmının dü.şuriıl_ . ;\ are~a. mıg Y L z, sızı as er- mL~ler. 939 yılı evlüliin<lcn evveiki 

!ık sa.!lnrıudan t<::dediyorum!. biitün ta.ı:siliıtile Türkçe PARAJ\fUNT 1URNAL'da 
ı•elyada müş, b.r kL•n11nın da yere inmeı<e _mec- 1 1 a~·larôu. vaotıkları hataları. bu B "' N. · N ·ı u"ün saat 11 de tenzilatı. matine. 

bur edilmiş olduı:unu bildirmektedır. ızaınettın a:ı:ı mıntakaların bcaret. i.ktısadivalı- -~~~~~~~~~~~~~~~!'!~~~~~~~~~~~~~~~ * Roına: 26 (D.N R.) - Şidrl<"tli yağ
murlardan Tibere nehrinin sul::ırı altı 
metre yükselmlştir. Roma - Floransa. 
demiryoltı üzer-inde bir yerde yağmu:
ların şidde\indcn tl)prak kaymış ve ınu
nakalal ke.,ilm;~tir. ı·renlet· diger bir yol 
dan geçrnrktı~ ve t"ahhi.ır yapmakt.adll'. 

Macariatanda 

SÜ1VIER SİNEMASI 
Müdüriyeti: Mevsimin Parlak :lluvaffakiyeti 

CHARLES BO'YER. IRENE DUNNE'un 
Eınsalsi• za {erleri olan 

İzdihamın önüne geçmek ve halkımızın istirahatini temin etmek için 

Bugün iPEK ve SARAY Sinemalarında 
birden 

Şuk edebiyatının ROMEO ve .JÜLYET'i, Şark film eiliğinin şaheseri 
Evvel.lci gece köprUden 9,15 te Yalova_ 

ya hareket eden vapur, Büyükadada kal 
't r ~ tonluk Gölcük isimli bır mo-

~~ ~e· ı:aiınıştır. Fırtına dün gece tekrar * Budape~te: 2G (Stefani~ - ~taca ... 
. • K" .. k vesait Boğazdan rislan Ziraat Nazırı Kont A-1.l$Cl Telckı, BÜYÜK ŞK LE:V~A ile M~CNUN 

"ddetlen·nıştır. uçu , -· . 
i:Umam~ktadı.r Diğer taraftan fırtına-

1 
İtalya Zıraat Nazırının da ve~. t~~erıne Fransızca sözlü şahc. er, BUG'Ô N matine ve suarede SON OLA-

~ın tesirile yük~elen su1ar Yemişi bas~ bu sabah Romaya hareket c (~~·.) RAK gösterileceğini saym müşterilerimize hatırlatırız. Henüz 
ıruthr. görmiyenJer bu son günden istifade edebilirler. 

Mecnunun şarkılarını s.öyliyen: 

MÜNiR 
NUREDDiN 

Bütün şarkılar ve muzıgı: 
ÜSTAT SADETI'iN KAYNAK il il Leyliinın şarkılarını söyliyen: 

==~======::;::==~~~==~~===~===·~== Bugün saat 11 de tenzilallı matine . . N O !__!:-___!! __ ~ ,._I ,_? ....... ll!llllllmlllll ....... --. 

MÜZEYYEN SENAR 
DİKKAT: Fil:min fevkaliıde uz unluf(u yüzünden seaııslar bugün saat 10. 12 - 2 . 4.. 15 - 6.30 ve 9 da 

Bugün her iki sinemada saat 10 da tenzilatlı matine vardır. 

9':1.1'tU.J.iTW.1fff.VVVV1(<;-;;ı-;,?v S A K A R Y A Sinemasına koşunuz:! 
E k m e i i 1 ° lı. Orada, ! bil yük Yıldn: 

yemeğe 

İsnanyanın harbe gilnıesi 
ihtimali şayi olur obnaz Ame
rika buj\day ihracını kesmiş 
ve naklivatı durdurmuş. Na· 
molla, b~ havadisi okuyun· 
ca: 

- İspanyanın halini gözö
nüne getirince insan gayri ih
tiyarı: •Ekmeği yok yemiye, 
fayton ile gidiIOr gezntiye .. • 
.,,rhımeselini balıdıyor ... 

Dedi! 
Nezle 

II i b i 

. 1aponynda da sık sık tek-
21"ler ııosredilmiye beslandı. 

St::ılin il~ Jaııon cicisi ara· 
sında hir iti15f imzalandığı 
hakkmdaki haberin Tokyoda· 
ki tekzibini de ı:ören Nane
ınoUa: 

- Ha~r •t!. 
))ivereL. ilave etti: 
- Su •tekzip. lıastalı~ da 

nezle ııibi bir şey oldu.. Yer 
Yer dolaŞQ' r! 

değil erik 

felek Bınhan: 
- Kıxılcı.ktan odun olmaz .. 
Diye bir fıkra yumuı. Na· 

nemolla; . 'kt' 
- O, kızılcık de;T:ıl, erı ":· 
Dedikten sonra devam ettı: 
- Erik ağacından odun na-

sıl olmazsa kölelikten her ;a
sılsa kurtulmuş ınilleller en 
de devlet olmuyor! d 

Bu gün nere e 

üç ay nerede? 

Siimcrbank müdürU:ıün i-
2abına göre ikinci kiığıt fabri
kası üc ay sonra bitecekmiş. 
Bir eazete bu havadis<> başlık 
ko,:erken «bugünlerde• de
mjs. 

Nanemolla da bunu görmüş 
ofocak ki; 

_ Üç ay nerede, bugün ne-
rede?. 

Dedi ve. ilave etti: 
_ Efendim nerede, ben ne-

re4M?- A. ŞEKie_ 

SİLVİA SiDNEY ve HENKY FONDA'IWl 
Emsalsix bir surette yarattıkları (TÜBKÇE SÖZLtlı 

Her sene en güzel filmini b yramda göstere• sinemada 

GÜNAHSIZ KATİLLER 
Filmini seyredecek, tatlı ve be yeeanlı, müstesna dakikalar yaşı
;vacaksınız. Hususi İlave: RUDOLF VALANTİNO'nnn hayalı, 

ölümü ve cenaze merasimi. 

BALALAYKA 
Sağlık 

Bahisleri 
----·-~ 

Ellerin terlemesi 
B 

kimSeleri.n elleri terler ve ra-
uı hli 

hat-.;ı.z eder. "Buna k:lnı ucuz ve Le • ı 
kcs1z iki çare gösteriyoruz: 

Elleri sabunla. yı.kadı.ktau henlen son· 

ra bol su ile çalkalamalı \'C tekrar sa
bunluyormu~ g.bi clJ.eri bl(Vukr;e hır 
şap paC"Ça11ıle oğmoılJ. 

İkinci çtıu·e de on betj gtln kadar her 

gün eUer! mutfak tuzilc t.&makltr. 

DOKTOK 

1 

ı 

NELSON EDDY-ILONA 

Türk milleti Büyük Ata sının sesini işitmek, Milli Şefile büyüklerine ve ordnsıma saygısını 
ve güvenini göstermek için tekrar eo ştu. 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Filmi: Bütün İstanbul halkını 'rak.slm Sinemasına topladı. 

Düşmanı keııdille dost 
ğı kahramanlık. destanı 

eden Türk ordusunun ve onnn büyük kumaııdanlnrmm baştan aşa
olan 'Türk inJulfıbındaki alaka ve islerini gö•teren Türkçe şarkılı 

ve sözlü olan bu filmi 

TAKSİM SINEMASINDA 
Bil bassa Cumhuriyet bayramında gö rünüs. 

Oyun Saatleri: 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 • 9 da. 
DİKKAT: Grup halinde gdınek isti,·en mekteplilerle ha Ikın bu hm! filmi ~rebilmek içir 
Cuınhuri) el ba) ranu mlinasebetile pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri öğleden ev· 
vel 9 ve 11 de iki tenzi litb matine yapılacaktır. Bu mali nelerde her yer 15 1rnnı4tur. Bu 
film ayni zamanda An karada Halk sinemasında mnvaff akiyetle göst.ırihmıktedir. Pek ya-

MASSEY 

kın da •İzmir Tayyare> Sinemasında. ''ATATÜRtıC,, Çanakkalede tiper baştnda 

-------------------------------

il 



slc 

11 inci yıl hay- ı Piyasaya küçük tene eler için e 
ra:'.~!.~~~~.~~ eksik tartılı gaz çıkarılmış 

Fransa ile Al
manya anlaştı 

(Btutaarfı 1 inci saııfada) 
Şan,Olye Hıtler il~ Von Ribbcntrop hu
zurııe- yaptıkları gorusme hııkkınd i.7.a
hat vermişle.dır. Naı.ırlar heyetl M;. -
ı-eşal Pcta:o ve l..;:ıval'in beyanatını müt 
tefikon ta<.:vip etmiştir. 

!140 arşamba günü akşamına kadat' tt'!'-
ml d ele:. tatil edUecekt r. Hı.ıswt cial
Tclcr 29/10, 940 salı gunu 1tapah bu!u
nacaktır ıtus t mues!"e"'eler i<::in 28 ın
c , c 30 uncu gunlerı kapalı bulunmak 
n r b r yetı yoktur. 

?.1 dde 2 But un daıreler, crmıyet-

Gaz taciri 
iddia ile Londroc 26 (AA.) - Royte: · Londı"O. 

Kara Eftimoğlu bu 
mahkemeye verildi 

da son Alman - Fransız - İ panyol vr 

rar lehimlcnıişlcrdir. Fikri mese- i~lyan kr1nrera~ lanndan ~oğ~bılec~k. 
leyi nolisc haber vcrmil:'. fakat id .. l'ıya-.i VC' stratcjık hnrp v~7.ıyE"Lıl~ al~
diaya göre, polis geldiği zaman ma- k dar olunnı"ktadıı:- A.skcrı mahtı11er1n 
J:azada ('V\.elce mC\'("Ut olan 40 _ 1 duşünreslııe ıore, lngil~ere-den vazg~-
50 kürük teneke gazıu ortadan 1 nı ~e -~ccbur edılen Hıtler, .b.ı.şka bır 
kal.Jırılnıış olduğu gOrulmüştür. s·r..ı1eJ1 arnmnktadır. Ve harbın onumuz 

Zabıta RJnİ ticarethanenin dağıt- 1 dtkı safhası belb2 de daha gcnıs . bir 
tr«ı t'l; etli küçük teneke gazlar- · ... haya yay1laccıkbr. BJ.zılarının dedtkle 
dan bir tanesini bir bakkaldan al- rtnc göre, Ilitlcr'iıl .şartları arasında 
mJi.:: ve bunu tarttırarak eksik ol- şunlar \'ardır: 

ler h , i binalar, t c-nrethan~ler, kara Asliye Altıncı Cezu malıkeme
.._.e den•ı ntıkil va!ıtalttrı. ;c:tasyon ve is- ıtinde şayanı dikkat bir eksik gaz 
kclclerl il t rlnm 28 ıneı ıünü !\aat 1 batma dausına başlanmı~tır. 
den ~O nnru giln nuna kadar gün- Davanın nıununu Yakkapanln
rlllzl• ı bayrcltlarla, g0<.-eleri fentr ve da eaz tüccarı Kara Eclliaıoglu
ışıklarla donatılncakı.c: dur. İddiaya ve tahkikata göre ha-

J.1ııdde 3 - i~tanbulun başlıca cad- d.i d . ·se .u uc: 
deleri Bey LJt ,.e ünı, ersite n1f'ydanta- Fikri ftdında bir zat Kara Eftinı-
n Fatih Beledıye paıkı, Sultanahmel, •1 - gı"erek 4 5 k'ı . . G oe unun magazasına . -
T k ı eyd- .an, Gala a kopru u. a !oluk kiicük \e kapalı bir teneke 
lata ve Eıninönli mcyd.anları, vapur ls· f ıaz aJmr'>tLr. Teneht>nİn hafifli}in· 
kele'er. demıryolıJ gar ve ~tasyo.nları, I den şüphelenen Fikri bunu tart
kaz;ı '\:e belcd:ye ıı.ıbelcrl onundekı m«;' mış, fakat- teneke üzerindeki yazı. 
"'."' f bı h.lkı:ı çoklukla gel.p geçtı- biliüma C,5 kilo değil, 3 kilo ıı;;o 
ğ·, toplanıp eg'endıı. cadde yol ve mey
da lar, C ımh ıriyet c1e\'rinde y pılan 

ınk116p ve l''"!"lM; i &österir afiş ve dö· 
v zl<>rlc uslenec-e~nr. 

gram gelmiştir. Fikri derhal ma
ğazaya Y.iderek bunun eksik oldu
ğunu s<i) !emiş. ayni bo,· tenekeler
den bir ba .ka'1nı alarak eksiğini 

M:ıddc 4 - Cürr. l rivpt bayram ıün
Jcrlnde er hur )'Chn nk • p ve lı.tik!l- bırakn1:stır. Fakat }< .. ;kri bu tene
lin es:ı:ı kıymetini, usUn1\..!-' ve ôneminJ k~.:'~i .de tartınca onun da ~eOişti~
halka anJatmak itın sUz sôyliyecek vurd- dıgı ilk teneke kadar, yanı 4.5 kı
da lara Cllrr.huriyet Ilalk Part.d İstan-ı lodan eJt:sil;;. oldu~unu görmii • 
bul te~kıl:\tJ tarafından ta'ımatına uy- tekrar nıağaz.aya g~tınistir. Maı:-~
gun olar k halk k:l .lle'"i k rulacaktır. zad;»; tenckcn•., de!ık <.iması yu-

Modde 5 - 29/10/940 salı ~n:i İs- zündcn bir miktar gazın akmış o
Uınbul Vıl~yel bino ın~o saat 9,15 ten 1 lacauını s<h liyerek tenekeyi del
itibarcn Vali ta.raruıdan tebrikler kabul mişlerı eksile n1iktar<la gaz ilave e
olunoeaktır. dcrek tamamladıktan 'onra tek-

Sant 10 dan 10.30 a kadar Vali, Vi!A-
yt-tte kono::oloslanr. tf'brıklerini k:ııbul C

decekli.r. Bu ka' ' 1 resmı için kıyafet.. 

ekse i buyuk fıni!orma, frak. l.iyah ye
lek, beyaE boyunbagı. silinrtir şapkadır. 

Konsoloslar kendi büyi.ık üniformala .. 
rilP. 

Milli matemimiz 
( Baştorafı 1 inci sa•ıfacu. 

Madoe 6 - Hükümet konağında dev- rer çelenk konacak, mektep-
l t n;:ı,rrına yapılan kanuni mProsun bıt- lerJe de, Halkcvl rinJc \t 0-
tikten sôcra merasıme dahil olanlar M- dalarında )·apılaca!'" bu il.ti· 
at ıı den biraz evv•I Taksimde Cumhu- laller gibi toplantılnr Japıln-
riyct mcyd::ınındaki triblinde toplanmış caktır. 
bull'!lacoklardır. Ankara radyo u da nıatem• 

J.tadcıe 7 - Tuksim meydanında me- istir~k ederek, yalnız Clj"nS 
ras.ıme iştirak edecek ordu cüzütamlari- haberleri vererek. bundan 

• · 1 - İtalyadan: Şimali Afrika muha-duğunu te .. bit etmı~tır. 
rebeslnde karada ve denizde daha tam • ır ;.(;emede Fikri hadisryi bu bl . b' ı·ıı· . ) k , . r ış ır ı ı. 

ekıl~c an atlı tan sonra .. omıser 2 1· da c belütt k d -· • 1 • · - ır.panya n: e arı a og-
0.,ınan -.hıt olarak dın rnır.ı~tır. j ... b' 1 

O 
'hb .. . _ ru oç~ ır ~o . 

sınan ı ar uzerıne n1agazay~ 3 Fr . d .... '- . , 
'tfkl · k b' k ı.·· 1 - anso an. ~denızde \O AUan-

g~. ı erı zaman, anca ır aç u- tıkte usler. 
çuk teneke gaz bulduklarını, bıın- ı i .it b ti kta .1 1 til · t hrk 
ları tetkik edince üzerler inde son- . ngı ere u ç 110 

_ 
1 e ~ a e J e_ 

d 1 k 1 h
. 1 d'.. h' sıle olduı:u kadar alakadar olmaktadır. 

r.::. an açı ara e un en ıgı ıs- . ,. . . 
· · . f l b" k d J"k . i HıUer ın strate}ııının şt-klı ne 0111 .1 

sını \ C.rrn oz 3 ır RC' e 1 ~er olsun, o da hedefe varmak jçin büyük 
gördüklerini unlatınış, t•ikrinjn po- ınsan kütleleri kııllanm;:ı;k mecburıyetL.>ı.
Ii e haber v.crec~i{ini anl:yan :naz- d dir. Şimdiye kadar Hitler'in n1uvaffa
:ı:n1;1n bu b1rkaç tene~eyı alel~~ele 1 kıyetferi "1ücum arabnlanna ve pike 
d~Jd:r~rek n~tsan ınıktar .I ... atlar ttOn.bardıman 1.ayysırelerine istınat edi
~az ılave ettıkten sonra lel1 ımlct- yordu. Simdi Alman piyade kuvveUeri
m!ş olması muhtemel bulunduğu- ne ilıtıyacı t:ılacak ve bu kıt'alan b""5le
nu sö.-)emiştir. rnek ve idame etmek meselesi karşu;ın-

1\tuhakeınc bazı hususatın tahki- la Jlalaeaktır. iş kolay olmıyacaktır. 
ki icin baska güne bırukılmıştır. 

Zehir kaçakçıları 
(B~ıaarfı 1 inci saııfada) 

safhasını ele almamız l~zımdır, 
.t\rkad. şımızın bu nok:.a1 na.:.aı·ı d ;1a 

evvel de o Uya atJlmı Lır flk.r olmdk· 

1 

la beraber, bu busust.:. ruhi tababet ve 
ceza i;!erile mc gul olun m;ıru! şahsiyet
lerın !ıkırlcrır ı cgrenn1cr0. L! tı.: tik. Ernra 
ı.ı a liye nH!t<'h.lssısı ,Pro!e Or Fahrcd .. 
!.lın Kerim GCıkay. bu husustn dedi kj: 
c- Sayın Sclam: İzzet.n noktai h8.· 

FRAS'IA MfJIVJ<:RI.P ANI.'\~SA DA, 
HtR FRA 'SA HAl'IBE DEVMf 

EDECt:ıı: 

~ndru: 28 (A.A.) - Ruyter· Hür 
"'r. nsııJarın şefi Gener.ıl de Go1'ün umu 
nı kararg!ıhı taru!ından nec:rMilcn res-
nl beyanatta (Jyle denilmektedir: 
Fransız hur kuvvetleri, F'ran.ı;a adına 

ı cihetı b"'Y n eder ki: Huı· Fransız 

'tııvvetl('ri Fr;ı.nı::anın ve 1'"ran!'iız nıtis-

ılckc araz.ısinı,1 her h:ıngi bir parça
nmasınJ ).;.ccnlenıyekün addeder. 
FJunsa ıie el><:dı dt.ışnıenı arcl ında 

i ğnıdan d gruy;ı \•eya bilvıı ta her 
r.u iştırak~ btr hiyanet t1..•l.ıkki eyler. 

J 1 ba ka, Jllillı Sel İnonü'nün le _polıs, ıtraıye, oku l:ır \e cem.yet er zarına iştir ... k ederim. Bu hususta yıl· 
birl klerl, E;aat 10,:!0 da n1erasin1 ku- Ebedi Şer Atati.~r haj .. tıuda- Jardanbeı l müdafaa etuğım tez, sizce 

:.ı ı ıanın Fransa ya zorl.a t.ahnnJ tı<lece · 
j ciddi şnrtlıırı her ne olıın;a olsun 

mandanının emri altında krokide gOS· ki beyannamesi d~ rad,·o.la de malumdur. Her ne kaJ.:ır son zaman_ 
imi k

,_ d okunacaktır. R:td\·onun ::.k- rnuttefıkler yanında ınücadcleye devan1 
terilen yerlerın1 a $ bulunaca .ıar ır. da momlckettc yeni en:ı·n miıpteHUarı .azm nl U.in ,.der. 

M:ıdde 8 - Taksım mtydanında n1e· <'am ne~riyatınrla da, Ebedi i'JYanı şükran derecede a7.almı sa da iti- . . 
rasirn başJayıncrıya kad~, BtYOb!u Hill- fO:efin, Cumh• riYt'tİn iJt,, 111 yat erbabı ve bu işin kac;akçıhğını mPs. H;t)er - fu.c:olıni - I>cten .. 
kevi koıosu t.ar:ıfından Beyoğlu kayma- onuncu '.'-' tlında Tiir'c miHeti.. l lck haline koyanlar faaliyetlerine de- Franko Kon{eran!-ıı mı? 
kamı ,., mer. in komutanı ta.rafından ne yaptığı tarihi hitabe, Ebe- vam ediyorlar. Bu, şu de: f' •ır ki., dui- Nevvork, 26 (A.A.) - berndcn 
tayhı olunacak m~haldc ııeçme ıoarçalar di Şefin kendi e. ile naklrdi- mi bir entan mihrakı anrlcmlk olarak 1 Nevyork Tav:mis gazel€ ine tıildi-
tl!rennüm edecektir lecek. radyo. Türk mi11etinin de"·am ediyor. Ve böyle bir mihrak de- r.ı.·rn· tir . Bernın diJ' tık mah-

1940 1 nci Te.şrin 
CVMHl/RİYEr hayrtJmınJ 

mahsus /evRa/a.de 
PİYANGO PLAN/ 
İltriJm;ye 
Mec/t' / 

/Al'ami'rs 
mı.ttarı, 

LiRA 

İliren11f• 
fuları, 

t /R;ı 

1. 60,000 60.000 
ı 20,000 20,000 
.Z 10.:000 ,ıo, ooo 
4 5,ooo ~o,ooo 

8 o 1,, 000 8()_, 000 
80 5~0 40,000 

400 100 4(),ooo 
4.dd<J 10 4P,ooo 

80. 000 z (!tJ. (}()() 
8/,j68 • 480,000 

Ti'""' NlıİNAF4Th 
4 8 aso 12,IJlllJ 

14, 616 Y• il ıİ., 49.Z,IJIJ(I 

. ... 
ı\'1 I LL' 
PlYANGO 

l<r• im Komutaru istanlRıl büyük ~lemine i lirak erle- vam ett , e, tınıat ve unun buldukço, fıllerinde hasıl olan na le gıire la::am•ıa••••ı:mrııııı•mımmıa ı 
~krkeı. Kcmıut.a.nıdtt rek, bundan sonra, tizimcn sal~ın i t dadı gôrı.ılebıli,. df'rrı<'kt,r. ~ ı re<.:al Peten 1'"rans .z ı: hl?rının lstıtıtul Fiat murakabe komisyon ndan 

Madde 9 _ Merasım nıeydanındn top- 6u5acak ve neşriJ:&tta bulun.. hnldc ml.ipteJAları ve bilha ~a itiyat ha- ngiJtercve karşı xu ilanı ima~. 
]anan kıt'alarla Wter birlikle i \Tali ya- mı:raco! 'ır. lınc gctırenlerı uzun bır tecrit tedavi~i ı;J _nda Hitler taraf:ndatı yapı-
nında Komutan nldqk.· hıt.Ide mu~yent- rıe hı tutmak Uızımdır. ıter ne kacar lan tekhfı sarahnten reddctmi:-tir. 
ve tebrik edecekLr j · ı F Bakırköy h<ı$tancsınde asgari 6 ay ol- Unzı mcthfıılerde tahmüı ecilloi-

Modde IO -- il nJm. ıoa.kıpValıve _sponya 1 e ran-- makillerehirterrllyopı!ıynrvcbues- nine göre FrıtMa, Aroere<ada rei-
Knmutan Cumhuriyc f:ıb:ctesı ondne ge_ nada müptcl~lıır çaltŞtır1hyorlan;a da bll sicumhur intihabatı vapılmadan 

lecekler ve orada merasını kom.uU.nını.n 1 sa harbe iştirak i,i da),;ı şilınuJHı tutmak, mc>el' İmrali ('VVcl emrivaki haline gelecek bir 
emrile bnra:r.an t..,r11fından verıl~k ı~ &ibi bir kolonyal :ı;i~tem dahilinde zira- berri Avrupa blokuna ithal cdil-
taret Uıer!ne bütün birlikler hazıroJ k d • f •? alle ıştigul ettirt'r<k ı;alışma tedav· Jtıe rnek istenm kte<lir. 
vaziyeti olacak ve dırde bayrak çekile- ararı ver 1 er ffil • tabi kılmak daha faydalı olur. DiğPr ita- Baz mahfillerde vakınlarda Hit-
rtktir. ç61kçılar içın bundan ü(' <;ene ev" , \10- ler, ~tusolini, Petcn ve Franko a-

(B.7mak>.l<den devam) d · f 
Madde ıı - Bundan M>nra hazırla... . . ,. . • nih kongresinde ·c..·ylt.ı:;b' · c:ıb1 .. ki bü- i ra n 3 ı .. r kon erans aktedilmcsi 

nan <;elenkler, Cumhurıyct !ıbid~ine ko_ re.şal Petaın. 1• lngıltcreye haı µ ııa- ttin . .\vrupa milmessillcrinlıı tasvibine- 1 in kcinı• '?n ıba,hsedilmektedir. 
na k \iC Vali ve Komutan geı;;it resrr.i j nına ~~ar ılcrı ~~·t1 c~cl UiC: ... 

11.r maz" r olm~tu - cemı:vr+;n se13metinı Ruzvelt , Fransaya bir 
1 in tr bUne gelecekl~ıdır. etme erı ~~vrıf ~un h.ı.~ gıt>ı g?- goz1JLUn e b ılundurarak h::ı ıslahk&ı Tahrirat Gönderdi 

:rı.taddc 12 - Geçi~ resmine saat lJ,30 ruilıll'. C'.iClt."'l~; a at er t.n~ı tur ve daha cezri tedbirler n k icap eder. ı 
da bo lan c:ıktır. ıbahane İl<' aonı:n.nayı ve Gazı Aık- Çünkü, hali hazırdaki cezalar, kaçakçı· Vaşington, 26 (A.A.) - Harici-

Maddo 13 Saat 11,30 da bir hava dcnız u~Jerıı:ı "_ullanrr.ak hal~lrnu lığın temin •tll~i k~rla kıyas kabul et- ve nazırı Hu11, Ruzveltın, Fransa 
!!loru rr:c~dan ti.zer "lrlen uçar~k mtra- e!?~ etrnelerı !11~1~.ı\~t ... t.our ... d~}t o_r. , mlyecck d<>recedl' azdır.> ile Almanya arasında Yapılmakta 
nmc 1 :rak C"derekUr \ '.~• .. gazcteJerının, ~~ıtlcr - Pe. aın j Maruf et:z-..cı avukaUardun SddıJl.ıza olan müzakereler ve bunlar n Bir-

!\tadrle 14 _ Getl• resm ni yJp3.n kıt· ıı~:ı-I_:1katını uınuını)ı;.tle. ınut.,.~~a Dağ da, §U nıütaıeaları ş(•rdttmcktedir· leşik ~merika Devletleri menfaat
ılar Krı~tal .-azınosunun knv~hıe var- 3- u~utme~cn neı:rctn1c~cr1 ~c g~~- ı e- Bu bir noktai naz rdır kı., buna, leri üzerine tesirleri hakkında 
mad~n once l!arbıycyr gıden cadde hi- terıyor kı Fra~sız h .k~uıetı henuz ben et-- taraftarım. Uyu~-turucu nıadd .. ler Fransız hiikUmctinc Cibir tahrirat• 

27 1 nci Teşrin Pazar 

TiYATROLAR 

ın.SJnda yuruyuş koluna gı.rel.-eklerdır. kar .. arını "\Crmi~ d~t;ıldı~, J \.:rıçakçıları için buglln l:l blk eclılmektt' ~nderuniş olduğunu bugün ibi}dir-
Madde 15 - 29/10/940 ~ğledon son-ı İ F ransa;ın da ~~agıA vazıyket/a n~ı '•n bır ••neden ltıbaron hapıs cezaı;ı mi~tir. 

ra s:.ıat L.> te Ldırnek pıd::ıkı şehıthk, n21ltcrc e egı : mrrı ·a a : Iı dt>gıJd,r 1' r koı;akt;ı, faraz:ı btr Sf'- Amerika, Vi.şiden Malümat 
kt. "a' et 'akından ınerak '\'e ehen1mı · . bır hey~t ~rufındııı111 zıyaıet edılt .. "-e ır o "' • . . . . cc yı çektıktcn sonr.ı, a;>nı rrıet ıhue 1 s t ı Y o r 

, •• de 1'3 - ~9 10/910 s:ı ... t 12 de Se-ı )·etle t,..tkık cdıln1cktedır. Am('rı~ ;ı; tekr~r P<fyor Zira. Lazancı ·ıe ce- N k 26 AA) 

L 
.• 21 otım top atılacaktır. kanın, Fransa~·ı ·ref \'C namu. tı· evyor . ( . . - Reuter: ınıyeue:1 .... f . d. 1 l. .h tt t mücyyidE" :ı:rae-ınrloltı r~rk, kazanc Je- Nevyork 'Tn't'nıis gazetesinin Va-

M<ıdd,.. 17 - ?.!er z k mand nhğı 
1 

nu s,ı ıra ın _ırrcc ... ur 1 a_nr eı. 'ı.ıne eok buyuktür. ('eza. korku ve deh· 
ı ı ı kt d Pa şin.ı:ton mulıabu ın<len: Diploma•i 

ı:mntyet Mudırıle mu tereken mera!;Jrr: 

1 
n~en c ça bı 1.~~ gu~~ı me e 

1 ~· I • t vermrkten cok u aktır Bu itin b r mahafiliniıı almı..ş: olduğu hctber-
ycr od ve k t' ' ın g~ e yoU rdıı r~s~ '~, U.) ~ • "• ~)et .. ~ı~r ~c~ ~ kıstas tayın Pdılcm<:.t.1e de, mC!:el~. u- l re gôre. ı:rrlcşik ı-\merıka. .F'ran-1 
c n Y t ve b t iter ni 'ı bir rın e .nıan .. rı11 omunıs a r• uştur cu mnd t::ı a k , ... 1 cczcil a ıle İn""·l~Lre arasında :ı.uhur ede- j 

do t •d cklerdlr l..atını tenkile dernm ~tınekte .ol- -nu•yy•d• ~n • ne len bu 1 r.•, b Jka I c~l:, m lıtemcl bıı· ihtıl~f .ı.csclc-
1\Jadde 18 - Merasime ~t.irak ed€'ce1t d~1kları. ve ,_.~lnlz. Pnrıstc 615. kıc;f ıJrJii olur. hır k:lçakçıyn. Jrnr:<u Vf" deh- iade cn<ii.şe içinde bulunduKunu 

b ı- b.rl':..ler m < ,•Jm 26/10/ l"' te•kıf ettıklerı haklıındakı ha· t ılka e<lebıl:r. Boylelıkle de. bugun r'ransava bildinni t r. 
940 tar hır.d• ..,,a ı~ a J:wdarma ku-ı ııer de: m~ıdardır. Dalma O\' et -kı ine na ran rok azam olan uyt - p t . V "'~ d k 
Mandz,blı binaEt önune toplanacaklar.. Rusk·ac.nn !lhla~ ~lmıAs lolvn Fran nıcu madde..ıtr :.ta •kçılığının Orıunc t• f'nın asın,;""'n a ı heliı·i 

1 
sız omunı'it erının, monya ,... J-fenri HavP. Sumner Wclles'i zi-d ~ ın bir C'd daha çt-kılm ' olur. o· 

ır GECE . 1ıeyh1 inde çalı"nakta oldukları an- ;raftan, muptel 1 r hakkında tatb k c- varet c>derdı: Am' ikanın muhte-
l ~ a~ı ıyor mel Fransa - lngiliz ıhtil€ı.fından 

Modtlc 19 - 29/101940 sa ı ıum ak- .F . d L 1 Bod . 'b' dilen ıslah sıstcnıi ae zay•flır, denilebı- bahseden huberlcri ihtiyfıtla telak-
ıamı' l 22 d istınbul Vall ve Bele-j b' ·~ansa ad a•t ve d ~·ın lgı ı lir. Çokkal.ıbalık olıın &kırköy omr1121 ki etme> ni talep etmi tır 
d ye Reıs t.arafıncbn vlllyet bına d~; 1 ır 

8! 1~ 8 8~ ar var .. 1~ •1 :u~- ak e hastanes ndc. h r ha ta ı.i:ıertn e • ,. 
erli kti 1 ar, ngılterenın nıaı:lubıvefının J d . b hl !edil Haye, Sumner Wellcs ın doğru 

h • b 'ov ece r. _ sulhiin daha çabuk g Jmcsi-ni tc- yrı ayrı ın ı Itır ı lıkm~m tar t te· ı aluma ıst ı al et!T'•ğı adeta en-
- · d k 1 ın d tı .c gore a ı y ı r t r e- . d mın e ere Fransa,ı li.11rtarara~ı- ı ~ t 1 . dJ t. l<' n c arzt.ı. etmek:tc- oltlugunu 

d .. .. k · avı n ~ er. <" .. n.uo e tıı ı u 1 ._ 
ııı ıı•ım c kadar, dnlalct ve h t . d b k 1 il ı er :< :;U rnolu a ı clo_c ct1'1ck 
t5 ıhnnt·t ynluı u tutn1t lardır. 1 °1 • 1 e r ( t k ann ~ı;;ı fıc,lcn Vı • \'ye rrıura<:aat et-

i 'ht' 1 ' .. \i n ( . nr e eıoınr t Bun ar. ı ı ar mnrc~alı, ngıllerc- 1 r 
'"dl·. ıeymp'lo· 

Ye kar 1 ınuca e C\C l '1k etmek· maddeye k i. "GİLTF.lıE KRAI.I PL,.f. '"E 
tcdirl r. Bır A_'.l'erlb_ ıazetcsinin +- BİR ~tr:SAJ GÖNDERDİ 
Iniçreden aldıı:ı malumata göre, 
·Mareşal Pdaın, mi.l\ • in sulh Londra, 26 (A.A.) - Rcut.er: 
şartlarını bidayet c reddetm e TEPEBAŞI DRAM Kral Art ncı Gcorge"un Mareşal 
de, La valin ı;:öster~ilti sebC"pler ve 1 KISMINDA PL' nt bu mc nj ı:on rı mıı; oldu-

Beyoğlunda: Biiyük 

B KER 
Mağazaları 

MC'VSİ!Tl münascl>etile bütün 
dairelerini zengin çe~itlerle 
süslem~tir. Sayın müşterile
rinin ziyaretlerini bekler. 

----0--

Erkck, Kadın ve Çocuklara 
Tren<:kot, Kover'kot, Loden 
ve S. den 

PARDESÜLER • 
J\IUŞAJ\IBALAR 

---O-

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTÜMLER 

---O-

Kadın ve genç ka.lar için 
MUŞAMBALAR, MANTO • 

LAR ve ROHLARIN 
Bn son modelJeri 

--0--

Ismarla!Tla Kostlim, Parde.;ü 
ve paltoluk 

E ALA CİNS KLMAŞLAR 
---0-

Rob. Tayvör ve Mantoluk 
yf LU KUMAŞLAR 
İPEKLİLER -

PAMUKLULAR 
---O-

En son moda rn dellerde 
KADJS ŞAPKı\LARI 

-<>---
Perdelik ve tcfrişat için 

TÜLLER ve KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çeşitleri 

---O-
Kadınlar için 

ÇANTALJ\R ve 
SAHTiYAN MAlllUl.ATI 

-0---

Kadnı, erkek n ~oeuklar için 
TmKOTAJ"m 

Zcngın " m unıehap ç~ıtlc·rı 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu ilanları 

•29 numa ra1ı ilAn> 
27/10/940 tarihinden itibırt'tı tatb•k cdilmok llzer• İ•tanhul bclod'•" h d•ıt. 

ları dahilinde odun kömtini azami satış fi..llan aı;a~cla ıosterildljp. şekilde 

tesbit edilı:nlşttr· 

1.- Anadolu kömürü k'loıru topl;ın 4,5, pt'!'akerıde 5,5 lw~. 
2. - Rumeli, itııeada kayık kömUrü toptan 5. pcraktındr E kt~~ 
3. - Bulgar kömürü toptan 5

1
5, perakende 8,5 kuruştur. 

Perakende satış fiatı dükk:indo müıt.ehlike 7;1pılacalt satıs f.ialıdır. Araba, 
beygir ve kayık ile müstehlike ;rapılıuı _,yar satıı;lardıı toplar. s:ıtış fiatı üze
rinden olacaktır. İIAn olunur. cl0338• 

Baş, diş, nezle, grip, romatızma 
Nevralji, Kırıklık ve büfün ağrılarınızı derhal keser 
İcabında günt:e üç kaııe alınabilir. r.Jılifl•rindcn •alırnı'11%. 

Her yerde pullu kutulara ısrarla isteyiniz. 
'. .. ; • ·:. : • -t- .:a......... .. ~ ' . . ·.:. .. / .. , ... ~ '• 

Devlet Demir y ilan U. ~1UdUrlüQUnden 
İstanbul - Edime hattı üzerinde kj}omctre 27 45 arasındakı taş ocakla· 

1. rL·ıdan 12000 rnc~re mikfıbı ~l. st k&piilı ~rf uın lıJe ~-ıtın alınarak• r Bu 
işin muhammen bedeli 2-4000 lira ve n,ı,,-;ıkkat temınatı 1800 lıradır. 

Münakasa 5/11/940 salı ı:;ilnu saat il de Sirkcc'de 9 • işletme binasınd3 
A. E. komisyonu tara.tından yap:lacaktır 

İsteklilerin ayni cun sa ... t ona kadar kanuni veu ile, teklif ve- teminail:ı
rmı ihU-.:a e<lecck olan kapalı z:ırlla!"u:ı· ltomı yon. vermelcn llzımdır. ŞarL 
nanıelrr parasız olarak komisyondan vecılmcktedir. c.9!)47> ,.. 

M haıntnen bedell 11817) lır:ı olnn4000 ınctıe 6 n:ı m2 v 2000 metre 16 
m m2 b kır ızole tı1 (1'1GA) 8/ll/1940t' ma g nu ı;arıt (1045) on ı kırk beşte 

lla•cl:ı pa d Gar bınd ı da!l l ndC'ki komı 7on t.:ı,rafındruı ı;ık tk Utme u
lı)e selın a ıınaca.ktır. 

Bu iı:;e girmek tt·yenlcrın (13ti) lıra (28) kuruluk muvakkat temı.nat \e 
kanunun (ayin t·ttıgı vesaikle birlıkh,' c:ksılhne cıınu t>aatıne kadur komısyona 
mürJcaatlan 15:zımdır. 

Bu ışc ait sartııameler komisyonda~ parauz olarak dagıWrr.akt:ıdır. ( 10147) 

9.00PrOl!ra.ın, 9.03 Müzık: Hafı! 
pro ram (Pl.). 9.15 A ians hııberle
rı. 9.30 l.aık: Hafıf pr()j!ram (Pi.) 
9.60 Ev karlını - yemek !'stes;. 10.00 
Kapan . J 2.30 Proııram. 12.33 Türk 
muzı_ı. 12.50 Aıans haberleri, 13.05 
Turk muı • ', 13.25 Mtizik: Radyo 
salon orkestrası, 14.30 Kapanı 
18 00 Program, 18.03 Muzik: ~vo 
caz orkestrası. 18.50 Turk m ~z Iıı, 
19.:ıo Aians haberleri. 19.45 Mu...ııt. 
Fasıl hcveti 20.15 Müzik: Çardaş 
forstın opcrasmdan parc:ılar (Pi.), 
20.45 Türk müzıI:i, 21.15 Konu.sına. 
21.30 Müzik: Turk müzik 1.ı:rl•ı!; 
korosu, 22.10 Mıiz.ik: Seçilmis tan
ııolar (Pl.), 22.30 Aians haberleri; 
Kamblvo - Nukut Borsası, F iat, 

ibu arada Fransanın nblu kava kar- u, Londr;ıda s~Ja i cttar bir 
şı filen ~birlPi yaprnad:gı t~ır- 27/10/940 PAZAR 'l!err.badan te·" edilmektedir. •------------ Ş İ r k 8 t İ 
de a~ kalncaf:ını S<i} !emesi Uzerı- gunü aksamı •aat 20.30 ö~rr'1ildi~ine gwe, bu mesnj, Kilo Cumhur,·yet bayramı münasebctile 

Hayriyeden 
ne teklifleri kabule mecbur olmuş- bir tesri V<' F rnn 7. mllJctıne ıztı-
t OTELLO rapları kar sın-la bı.r sempati me- IOOBO 3114 ktndtr iplıil günü mevcut seferlere ilaveten: 
ur• • d '! t . d bu 8.000 4 14 kcndır pliğ d d b Mihver devletler ile iohirlig' i 'ap- saıı ır. " aı • avnı zaman a · 1 - Gece yarısından sonra saat 2.30 a Köprü en ir ' .~ F l 1,920 6/14 kcndı ip!ı& 
tığı takdirde de Fransanın abluka- KOMEDİ KISMINOA mc a)uoua, ransanın J) 1 ıklerıni vapur hareketle Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi is· 

- · k ı pa.)' la aca~ı 'lıai zafere tam iti- Yukarıda )a.<ılı ti~ kalem kendiı· ip- ı 
YI yaranuvacagı ve yıne aç 8 a- D A D J kelelerine ugr· ayarak Çengelköyu""ne gidecetİr-caj!ı, üstelik haziranda 0 kadar is- rnadını da biklirmi,tir. ligi 5/11/940 ıalı gunti saat 15 te Top- O 
ticalle kanndıih harp facialanna =======.,..----====-=-==---=--== -=====--=:--:=>=> hanede ist. Lv. amlrlığl satınalma ko- 2 - Gece yarısından sonra saat 2 de sküdardan Sir-
tekrar ııi{rayacağ"ı ~üphesi.ı.dir. Bu- Devlet limanları işletme umum mUdUrlUgvUnden m!Syununda P'IZArlıkla satın alınacak- keciye ve saat 2.30 da da Sirkeciden Osküdara araba 
Jiisa, Fransanın da vaziyeti henüz tır. Tahmin bedclı 79,000 lira, ilk temi- vapuru sefer yapacaktır. 
aydmlanmarnr.ştır. Yeni habcr]ere Deniz muJettebatımıza kışlık elbi ... e ını~ıl ettırihnck uz<'r~ yerli malı 700 - nah 5200 Jiradu-. Şartnaıne ve nilmu- Ji••••••••••••••••••••••••••••••• 
intizar etmek ve beklemek lazım· 800 metro t.ıtivert veya barut! renkte şayak satın alınacaktır. İ•teklileıin ve- nesi konıi.yonda görulür, İsteklilerin N"'"RİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZF.T 

29/10/940 Salı 

&'eliyor rebilecekltrl kumaş numunolerile fıat !ekli( m<!ktuplarını 4/11/940 tarihıne kanuni vesikalarilc bellı saatte komi!- MİYAZ SAHİBİ VE ,.,,, 
-----~22..;50.....M.ü.zi~.Ca~ıı.w;L.t.EJ..l...la.~l..&::;!!i·~~- --~""-__....~~~~~~L!:~~:!!!!!..:~~..::.:::,:::::::;:::;:.:,:.:_:~,::~._:::_::~:.:.::::__:::.:.:,:::::_;~::;_ı:::::.:::...::.:.;:::::::.::::_:::_:;:;.:.::._::;.;;;.~l_------..a.ıuo:IL!ııı.l':.ı..-ırıar.:...soiıoL.'IEJ:..GlllAF--..BASBIEVf 


