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Ayasaraodanın 
düştüğü 

bildiriliyor 
Ergiri tahliye edildi, 

Yunanliiar Arnavudluktaki 
petrol mmtakasm1 da 

tehdide başladt iar 

İtalyanların "Ölüm, 
taburları imha 

edildi 

teblii o-

işleri telefonu : 20203 Fiab S kuru, 

Işıkları söndüfme kararı 
tatbikalına 

fasıla verilmiyecek 
Bir hafta sonra yaln1z cadde ve sokaklarda, 

muag,qen noktalarda, ışıklar bıllun
duru(masına müsaade edileceği anlaşılıyor 

A.nbra, ô ( Hususi) - 1-
tıldan aöndünne ve karartma 
karan tatbikalına yakında ni
hayet ven1mesi mevzuubaba 
değildir. ÖirencJiğime röre bir 
hafta aonra cadde ve sokak
larda muayyen fasılalcula birer 
ıpk bulunacak, mesken ve 
diikkinlar iae bugünkü n zi
yetlerini muhafaza edecekler
dir. 

1 tıklarını gizliyemed :kleri 
için cezalandırılanlar 

Maskclerne işinin tam ma -

nasile tatbikini temin mn.ks:ıdile 
şehrin her tarafında zabıtaca 

sıkı te!~ere devam edilmek
tedir. B u kontrolla r netleesinde 
yeniden 220 evle birlikte, Fatih. 
te kasab Hilmi, berber Nusret 
ve kahvecı İbrahime aid üç dük. 
kA.nın ışık söndii.rme talimatna. 
mesine muhallf hareket ettikle -
ri gÖrülmüştür. Bunlar hııkkın
da derhal kanuni takibata ge
çnmiştir. 

Vilayetin verdı~i direktifler da
hilinde, bütün şehirde teftışlere 

devam edilecek ve şehrin karar-

tuması kusursuz bir hale ·•eti
rilecektir. Kaymakam ve emni
yet Amirleri de Jı:ııuılnrı dahılin. 
de bu kontrallara blzuıt. işlırak 

etmektedirler. 
Usule riayet etmiyenler bazı 

gazetelerin yazdı~ı gibi, adliye. 
ye de~il. vilfıyet idare heyetine 
sevkedilecekler ve oraca hakla
rında karar verilecektir. Usul -
sUz hareket edenlerden alınucak 
ceza 5 lira ile 25 llra arasında
dır. Bu parayı veremiyenterin 
cezası hapsa tahvil olunabile -
cek tir. 

Şeker fiatlannal Milli Şef Siyasal 
hiçbir zam Bilgiler Okulunda 

kill~~~~f~.~~ ~.~~~~ti: . ı 
ı haren buğday fiatlarına yapılan fiat 

zammı dola.yı!iile şeker fiatlannrn 
da arttırılacağı hususunda yanlış bir 
zehab hasıl olduğu anlaşılmakta
dır. 

Anadolu ajansı, şeker fiatlarına 
hiçbir zam yapılması mevzuubahs 
olmadığını, alakatı makamlardan 
yaptığı tahlcikata atfen, beyana rne
zundur . 

• 
Ingilterenin 

harb gayeleri 
Avam Karnarasında 

hararetli 
müzakereler oldu 

Bu sabah gelen 
Haberlerimiz 

Milli Şefin Siyasal B ilgiler Okulunun yıldönümü münasebetile geçen 
Çarşamba günü okulda bel~ bir lıitnbede bulunduklannı yazmıştık. Yu
kandaki iki resim Mllli Şefi kUrsüde ve talebe arasında göstermektedir. 

--- . 



Hergün 
Milli şej 
Ve Türk idarecilili 

Yazan: Ohittin Bi'rg'en 

iyasi Bilgiler mektobinin bİr 
yıldönümü müıınsebetile 

Milli Sefin irad buyurdulJan nutlw. 
okuyucularımızın dikkat ve alakn 
ile okumuş olduklannı tahm.i:ı ede
rim. Çiiıılr.ü, bu nut.u~ aldade bir 
merasim mıdır değil. belki de yeni 
Türkiyenin idarecilik babsinde yap
m yn mecbur olduğu bir görüş ve 
anlayış inkılabın111 ifadesidir. Türk 
milletinin son otuz senelik hayal 
devrinin bütün hadiseleri nrnsmda, 
dnima millet işlerile me~gul olmuş, 
milletin nabzını elinde tutmuş, onun 
sade devletle olan alaknlannı de-

• ği~ bizzat kendi günlük ve ndi ha
yatı'lın teznhürlerici de yakmdan 
tefkik etmiş ve anla:ımş olmanın 
verdiği bir salahiyet ve kudretle, 
Milli $ef, Türk idıueciliğini büsbü-
hin yeni bir aniayıp ve görü~ 
aevkediyor. 

Nutuk o ka-dar güzd hakilcatlerin 
ifadesile doludur ki. maalesef, bun-

• hrdnn hangisi iizerinde fnzla dur
m k lazım geldiğini kestiımek hile 
kabil değildir. Türk Ctim'hnriyeti 
taıihinde yeni Türk devletinin ida
recileri için iktisab edilmesi elzem 
v~ 7tıruri görünen vasıftan bu nutuk 
kadar toplu ve veciz bir surette ifn
dt- etmiş bir vesika daha hahrlamı
yoruz. Vesikanın kıymeti bilhassa 
~Tadadır ki onun içindeki gÜzel ha
kihtTer. herhangi bir münevver ve 
tecrübeli vatandaşın kaleminden 

' Çl'kmış değil, millete aid bilgi, tec
rübe ve duygu $8hasında b•mal ha
line eelmiş bir Sefin dudakla11ndan 
dökülmü tür. Bunun için, bilhassa 
idarccilerimizin tu nntku tekrar tek
TlU' okumalannda büyük faydalar 
VaJ~ır. * 

Milli S,.fe gÖre, bir Türk idareci
sinin, millet ve devlet için hayırlı 
bir unsur olması ic;in bir takım ıart
lsr vardır. Bu ~artbn tfjyle hülasa 
edt-biliriz: 

F..vvehi. jdareci, üzerine alrnııı 
bulundu~u veyahud, almaya hazır
landıit vaziff:nin ne kadar mühim 
ve ne kadar ağır bir hizmet oldui;tu
nu tamamen mi.idrik bulunmalıdır. 
Bir idareci dem,.\:, Türk milletinin, 
sade günler dt"~l. hnttn esrrlar n
raoıındaki ihtiyaç} nnı anlryan Vt"Va

hud aTılamaya c;ahı:an ve bunlan 
anladıktan ııon .. n da .idare ettiği is
lf"ri o i'ltikametlere doğru götürrnek 
için ui'tracıan insan demektir. Bu in
ıınn. bu Türk vatandıuı, bu millet 
h 'zmetknn, ayni zamanda, fUJlU da 
bilecektir ki. Türkiye bir taraftan 
tt'kamülde geç knlmış ve diğer ta
raf•an dn. illi Sefin huyurduklan 
gibi. bir takrm c.kötü huylar I mü
c:ıdele mecburiyetindedir. $u halde 
idareci. bir yerine iki çalı cak ve 
bir yerine iki eyle birden mücadele 
edt-cek: Co k i~ görecek. çok yıka
cak ve çok yao :: ki 

Saniyen, Türk idarecili. üzerine 
alm~ olduğu vazifenin icabatmdan 
olaruk, çok ~V bil•cek. ve çok ~ 
öğrenecek. Bu bilgiler mektebde 
ta'ısil eclilemze. ektebin. öğrettik
leri • dece bir l(amı.htnr bilgi. dir. 
İdarı~ci mektebden aldığı nahtarla, 
gen~ ve d~n bir bilgiler h zinesi
nin esrarlı kapmnı açııc k ve onun 
kin,.. cirip mütemadiyen öğre.necek-
tir : az ri ol rak veyn tecrübe ile. 
Bu suretle kendisini techiz edeme
diği takdirde Türk idarecisi bu as
rm bir idarecisi olmak vasfını ikti-

ı ıınb edemez. Milli $d bu noktayı 
çok ~üzel anlatmılbıdır. 

Saliseıı. vazifesinin ağırlık şuu
runu taşımak ve ivi bilgilerle mü
cehhez olmak için çalı~mnk ta ida
recinin idareci olmast için kafi de
ğildir. O, bir taraftan c!a hallu tanı
yacak. onu ıınhyacı.lc.,. onu kendi 
duygularmda ya~yacı!!khr. Onun 
ai.,te'k.lerini ve kudretleriniıt aade 

ı bilgi ile anlıyamayız. Onu duymalı-
vız. Idarecinin büyük bir v~fı da 
budur. Ve bundan dolayıdır ki Milli 
$ef. bu noktayı daha nutkunun baş 
taraflarmda canlandınyorlar. 

ldarecil~rimiz için bilhasım bu 
nokta mühimdir. Çünkü. Osmanlı 
idareciliğinin en anlamam~ en ih
mal etmiş ve hatlll en çok inkar et
miş olduğu '<'azife bu vazifedir. O 
Osmanlı devri ki hnlka hak tanıma
dı, halkı sevmedi, Türke hakaret 
etti ve onun hiçbir de-rdini dinlerne
ğe lüzum gönnedi. Bundan dolayı-
dır ki biz onu devirdik. Oamnnlıyı 
inkar ve Türklüğü izhar ettik. Onu 
tahtındall indirdik ve onun · yerine 
Türkü ve halkı oturttuk. Su halde,. 
Osmanlı idareciliğiPin bu «kötü 
huylannı» ortadan kaldınnak ve o
nun yerine iyi Türk idareciliğinin 
an'anelerini tesis etmek cümhuriye
tin en birinci vazifesidir. Milli $ef, 
bunu bütün tnv iyelerinin başında 
zikretmi olmald onun ehemmiye
tini bühıuıso. canl ndrnnı' bulunu
yorlar. 

~e,. bu çok mühim nutuktan bi-
zim anlaclıklanmız bunlardır. Bu 
kaba izahm ince t:ıraflannı daha 

POSTA 

~ Hô.fzza kuvvetinizi tezyid ediniz 

HA-Fı-r;t\: 

• • 

Ruhiyat profesörii Karl Seashore der ki: Hatırlamak istediğiniz her hadise hakkında hafızanızda kuvvetli 
- Herkes trsi olarak mühim bir hfifıza kuvvetine maliktir, fakat bir intıbn yaratmağa çalı~mak tedavinin ilk şnrtıdır. Bundan sonra 

bir çoklan bu kuvvetin ancak yüzde onunu kullanır, geriye kalan 
Ji'ÜZde doksanıni j5raf edeY. yapılacak teY hadiseyi kafaruzda ııık uk tekrar etmek. Ondan sonra 

Siz de bunlardan biri iseniz, hayat mücadelesini noksan vasıtayla da bu htidiseyi bir başka şeye bağ lamakhr. 
yapıyorwunuz, demektir, fakat bn zararı telafi etmek elinizdedir. Nefsiniz.de tecrübe ediniz, bugÜnden itibaren hafızanızın kuvvet -

Hafızayı kuvvetlendirmenin çok kolay bir usulü vardır: lenmeğe başladığını göreceğiniz muhakkaktır. --.... ---.. ·····-··------··-........ ····················· .. ·-· ... ····· .... · .. --,-............ .. .... _____ _......, __ ................. -.. -· ...... -----········ 

Dördüncü M urada dair 
bir fıkra ••• 

Yazan: Reıad Ekrem 

[ e J 
..ur ak:sadnn şimdiki harbin 1940 ler mevcud oldu~ gibi İtalyaya kar-
ılıY& MaYJS - Baziran Fransa se - F d rı muzafferane harb eden bir de Yu-
fe.rinln taribini yazmak d~ildir. Çü n- ra nsa n e 8 n nanistan vardır. Kezalik unutmama-
l:ü bu ~~ Deride, vakit ve zamanı ge. bdD' ki İtalya Mlhverin zayıf bir kn-
lince, en iyi olarak iki taraf genel nadıdır. Bu sebeble müttefiklerin 

tumuı.ylarının hnrb tarihi şube ve - b u kadar Mihveri buradnn yarmalo.n mümkün-
)'ahud encümenleri yapacaktır. Bun. dür. Nitekim İngiltere, Oirid adasını 
d.n.n başka 1940 yılının 10 l4&yısın - kara, deniz ve hava kuvvetJeri için 

Dördüncü Mchmedin zamanın- do.n 2' Haziranına lmdar süren Fran- biiyük müstahkem btr Wı baline ge-
da. 165 S te İstanbulıı ~elmti olan sa screrı. ı Eylül 1939 da başlıyan ve çabuk tirmekte ve Yunanistan İtalyanlan 
Jan dö Teveno yazıyor: ne vakit bitece~lni şimdiden kestir - Arnavndluk içinde bozmatta devam 

« ... Dördüncü Mehmed tehir ge- met kabil olmıyan yeni büyük har - etmektedir. Bütün bunlar öyle un -
zintilerine alelade bir adam gibi, bin .sadece ehemmiyetli bir safhasını v 1" b Id " surlardır ki terazinin §U veya bu ke-
bemen biıkaç ki · ile çıkıyor. Bu • teşkil eder. m g u o u _, fe&ne vaz'olundukları takdirde har -
gezintilerde de, amcası dördüncü 1 Gerçi Fransa yeni büyük barbin bu . 1 bin gid~ ve netleeleri üzerinde mü -
Muradı taklid ediyor. Benim İstan- safhasında matı"lub, hııtUi. perişan e - es.sir olmaktan hftli olıunazlar. 
bulda bulunduğum sıra hemen her- dilmlştir ve .nettcede teslim olarak - 2 - Halihazırda ordul.arını Manş deni -

Birinci kan~ 

Irak ile ticari 
münasebat1m1Z 
gittikçe arl1yor 

ı k ·ı . . .. -bııtı11111 ra ı e ticarı munas~ edir· 
günden güne inki~af etnıck\~ 
Jraktaki birçok firmalardan 

1
• blef 

maddelerimiz hnkkındn tıı e d• 
gelmektedir. Bu maddeler arıı'~~ 
yaş ve kuru meyvalar. tütün, sa tıııt 
zeytin ve zeyrinyağ, konserve, lııflı 
balık, b1ra ve içkiler, maden sU .# 
peynir vardır. Ba:sra yolile Arll(rt' 
kaya yapılmakta olan nnkliyııt rtid' 
ka da teşmil edilerek geniş pa pr 
mal aevkedilecektir. Bu talebler)ııtr' 
yasada büyük bir alaka ile kıırfl 
mıştır. -------------------

Hava Kurumuna 
yardımda bulunarı 

tüccarlarımiZ nt 
Tüccarlnnmızın Hava Kururi1Öiil3 

yardımlan devam etmektedir.b~0e 
Havn Kurumunun İstanbul ŞU. j_ı11)e"' 
para yatıran tüccarlanmazın 15 

rini aşağıya yazıyoruz: J(ıJ" 

Nuri Topbaş 125 O, Per:ıh?'8 62'' 
ya 1000, Viktor Bennrclittı Eli ~ 
Mihal Nikolaidi 500, Refael f'! 
ortaldan 350, Vahnn YerSt"zOO• 
300, Sadık Çizmeci ve oğulhıtl t} 
Osador Giridiyan 200, An~0"1 oOı 
ğurluoğlu 125, Niko Tom::ıidıs sO, 
Nubar Kaynak ve KamparasY?11aet~ 
Halim Budak SO, Eyüb Snbr• ıii'r 
2 5, Yani Cinoğlu 15 lira teber rdr' 
ta bulunmuşlardır. Yapıinn Y' 
mı n mecmuu 4 79() liradır. 

FinlAndiyanın kurtuluŞU 
munasebetile 

yapılan merasim , tr' 
Finlandiyanın kurtulu~unun 2 e}ıtY 

cü yıldönümü münasebetile ts~rr' 
mizdeki Finlandiya konsolos ;~er" 
da dün merasim yapılmıştır. )o~ 
sirnde vilayet erkanı ve tm \"ıisleıJ 
hazır bulunmuş, konsolos te 
kabul etm.iş:....ti_· r_. ________ __.-_ 

gün dola§lrdı. Arkasında birkaç a- müt.areke dilemiştir. Fakat mütareke ....... -.... YAZAN : ............. zinln cenub sahiller~e dııyayan Al -
dım geriden biikaç ki§i gider ki iç- harbin bitmesi değil muvakkaten dur Emekli General manya bir taraftan Avrupada ye. Kocamuslafapaşada 
lerinde biri de cclluddrr. Her c;ıkı- ması demektir. Bundan b~ka Frnn- ni nlzam dediği siyasi, ikt.ısadl ve as.. 
§mda da.. lstnnbulda. Cnlatacln bir sanın mo.ğlub oldu~u a§iUr olmak _ -t:-1:/· a.. !-::-~. kerl tahakküm sıstemini kurarken ey SOyan dilsiz ıı 
çok kafa kestiriyor. la beraber lıatbi trunamile kaybettiği _n.?.~~- diler eihetten Bil)'ük Britanya ada - K f d k:ua ~~ 

Bazan bir fınna gider; ekmek a- iddia o1unamaz. Çünkü harb henüz sına ve bu ndanın deniz muvasala .. h.ocab-us~ apik a k-ı 8101ıı ~ 
br, bazan bir kasaba uğrar, bir par- ~tmemiştir ve henüz. Atlas Okynnu- «Son Postawnm Askeri mubarriri yollarına aylardanbeli açtJiı §iddetJi mk ılm ırk ıd.~z 1 dl~ ne tel 
ça et alır. Mesela bir gün kasabın sundan tt\ Pasifik ve Hind Okyanu _ , .......................................... -.. muharebe ve mücadelelerini devam ~·t ~n;ra ' un a ryey ~' 
biri eti konulan narktan fazlaya suna kadnrki sahn.ln.rda oldn~u gibi leri ile harbin tallhi tıı.ayyün etmiŞ ettirmektcdir. Fo.kat bu 113uller Al ,.. ıSmışl r.B k k.. ı- dils·z CJ!<S- ,, 

~ '~ · · b. · b d .. ft_ -ı uçu a·ır oyu ı ı'tl verme.x. :ısteyınce ır ~mette oynu bunların arasındaki Avrupa, Asya. ve idi. manlar ne or nlarını A<Uıalm o e wl Sel. b' k - vvel r ·~;~ 
}u F 

'-- k · og u rm ır aç gun e • •.w 
vuru r. aut en ço tütün yüzün- Afrika karıı, hava ve denizlerinin şu Tıpkı geçen ha.rbde olduğu gibl bu taratındaki Ingiltere adıısına. saldır - tL 'cı R · m"ınde bı•; ..... 
d k f 

1~ 'li B. b • . . mus mpaşa a, ıza ıs f.IJ 
en aa :ıtesı yw. ır ıi·in u yüz- veya buralarında devam ediyor. Ba- harbin de talihi Alman ordulannın tabilıyorlar ve ne de bu ndayı tahrıb · · · d k. bı··ıtüıı A1 

d ik 
L' ld ki evıne gırmı' ve ev e ı fiı~ 

en i .ıcişiyi ö ürttü. · gün ev- znn daha çok hUyOme ve genişleme son galebcyi elde etmesi veyahud veyahud aç bırakm:ııta muktedir ola- metli eşyayı çaldıktan aontıl• 
vel sokaktan ~eçiyormuş, tütün i- ~adını gösteriyor. Bu kadar gen i§ l ma(U(lb olmalarile taayyün edecek - büiyorlnr. 1istelik Ingiliz bombardı - etmiştir. 11J 
çenlerin dumanı bumuna kadar gel- dunya sahalarında cereyan eden ve tir. Bu sebeble Fransanın bu harbdc- man ve av uçakları, henüz Alman Dün adliyeye verilen hırsıZ 7 ~rt· 
miş, nıhatsız olmu~ tütünü yMnk uzun süreceği belli olan bir harbin ki mukndderatı henüz tnayyün et - larınkine sayıca tefevvuk edemc - sorgu hakimliğince sor~uvıı . çt 
ebniş. Sonrn da bu yasağı dinlemi- kimlerin lehinde Ola.rak nerede nasıl miş sayılamaz. Onun ordusu, 10 Ma- mekle beraber, Almanyanın ehcm - dikten sonra, tevkif edilrnilt11

' 

yenleri görünce, kalalarını kcstirt- bitcce~i tabfatile bllinemez. Ve ev _ yuı ilfı. 24 Haziran 1940 muhareb~le- miyetli inşaat limanlarını, sanayi böl t'"S 
miş. Fakat hakiki sebebi. yaşadığı velden knt'iyetle söylenemez. Bu se - rinde muzmahil olmasına ve mağl(lb ge ve §ehirlerin! ve türlü askeri he - T . ht rı a '" 
müddetçe tütünü yasak etmiş olan bcble Fransanın bu barbdeki son Frans:ınm yeni hüktimet.inin gnlibler- deflerini bombalamaktan menedile - arnıra mu ac asa 
amcası. dördüncü Muradı tnklid DUlkadderatı harbin neticesinin te _ le mütn.rete imzalamış olmasına rnğ- miyorlar. İngiliz kara ve deniz uçak tesbit ediliyor (1, 

etm~tır: .. .. .. • . celli şekline bağlı olduğu şüphesiz _ men harbin sonunun onun için nasıl filoln.rı yalnız Almanya ile onun Iş - re!l ı::-, 
Dorduncu Murnd, tutun ıçenlen, dir. tecelli edebileceğini bilmek ve dolayı- gali altındaki memleketleri değil İtal- Belediye ve Müzeler !da ltİ t~ 

çubuk.~a~ burnun? .sokara~ yn-ı Meselfı geçen Büyük Harbde Bel _ sile Fransanın mukadder:ıtını bugün- ya, Arnavudluk, Akdeniz, ve İtalyan yüb, Defterdar v~ civarındıı tt:c~ 
hud tutun keselennı • boyunhmna çika Lüksenburg Sırhistan Kara _ den keşif ve tahmin etmek bile kabil Afl'ika bölgelerinde de fa.nliyette bu.. mire muhtaç :ısarı atikantf! eliSet 
bağlıyaralt a_:sa~ış. Tütün iç~ni ~- da~ 've Romanyn 'birer devl~t ve hfi- de~dir. Çünkü şimdiki harbin ne _ lunuyorlar ve hepsine yetişiyorln.r. Bun i§ini ikmal etmişlerdir. _!~c~tl~ ed'P 
la affetmez muş. Bu kadar f.iddetın kfunet olarak ortadan silinmişlerdi ticesini ancak limdikl Alman İngi larm sayısı günden güne artmakta mıntakalnnnda da tarnın jel\ bit e"' 
sebebi. lstanbulda yangınlann önü- Kezalik Rusya yediği çok Şiddetli os ~ liz ölü~ d1rim mücadelesini~ son~ olmasına nazaran İngiltere bu hu - tarihi kıymettelci nbideler ı;;f1liı1~ 
ne g~~k _olsa gerek. . _ . keri darbelerdım başka dahili, yaman tayin edecektir. Almanya gaUb geldi- susta. gittikçe kuvvetlenmektedir. o. dilecek ve buoları.n. da eti lı'~ 

Dorduncu M~rada daır ooyle bır Sosyalist ve Bolievik ihiil!llerllc ta _ ği takdirde Fransa ile d~er mnğlfıb nun kara ve deniz kuvvetleri de, ge - h~§lanacaktır .• !anhı kım yr.kfıl.' ı 
~ an~bt;orf .. d ... . . O mamile parçalanmı.ş ve müstakil yek milletler kaybetmiş olacaklardır. üs _ rek yeni ltayıd ve t~kilMlarla ve ge- bınala~n tammne l\'aarıf • t~tısi# 
k"d r dgun 1 ya bk lt ~1P :- pare bir devlet olarak devam etmek- telik galibin iradesine tabi buluna_ rek yeni ln§aat veya Amerikadan mü- Beledrye ve Evkaf dare51 

u ar anKastakn ki0. 1ayı1 1 e geçıd- ten fnrit olmuştu. Bütün Lehi.'ltnn caklardır. Harbl İngilizlerin kazan ·- bayaalarla günden güne çıoklaşıp bü- ayırııcaklardır. ___.-
yormuş. yı ta yo cu ar nraam a büt" Uk rı........ ' aı h ı· d · "k' · " kted" ·- ' b' d • h. J b 1 . un ranya ve Ka ~.ra Alman m an a ın e iSe §lmdı ı vaz.yetıer yume ır. d" kil hna ~ sıpa 1 .vnK:ş. k mı u a ~ar ve Türk askeri i§gali altına alınll'WJ ve şartlar Fransn Için oldu~ kadıır Bunları burada sayıp dökmekten Hüsnü Çakınn °11 

i:· -~ l!.e~ yı nk ınek. kfıa- Kırım, Türkistan, Azerbaycan ve t _ Polonya, Çekya, Norveç, Rolanda ve maksildım harbin Fransa için henüz tetkikleri ııwıı'ıı-
d~h tüı:ı?~ d çı .. :ı;; la p~· ta h ~~ dil Ural Türk illerDe ş.'mall Kafkas, Belçika için de külliye n oo~işecek ve ne kaybed Um iş ve ne de bitmiş ol - . İki gündenberi şehrimiZde :flll, ~ 

ahiy .ıçın e § r. a lFl aa Gürcistan ve Fin milletleri istikHi.l bu devletler, tıpkı Geçen Büyük har- mndığını hatD"latmaktır. Bu sebeble Iktisad Vekili Hüsnü Çakır ı;ııl 
P eS ltan M dd k k bulmuş, elhasıl R~a Moskova ve bin mazlum devletJeri gibi, yeniden biz Fransanın harbi kaybetmesinin mcrb::ınk müesseselerinde lll~ 

- ~u ura an or muyor şimalindeki yerlerden ' ibaret olarak, ihya ve tanzim OllDlncaklardır. Al _ sebeblerini deM onun sadece neden muştur. 
mu::~· ~ h. .. anarşi Içinde ve Alman kontrolü al- manya ve İtalyanın do. büyü.k zarar 45 gO n gibi revkalade a2: bir zamanda -------------
.~ı~ c aormuı.b ... n.-a ~ magrur ve tında mnhdud kuVTet.<ıiz ve nü!uzsuz ve ta.havvüllere ur:ı-a:racak.lan pek ta matlüb olduğunun illetlerini tetkik Biraz ciddi ve 

muteazzrm ceva verm~: .. bir hfitfUnet halini almı.ştı. büdir. edeceğiz. • " 
- Sultan Muracl aarayr~da dort Buna rağmen harb sonu Almanya Kim bUir, belki öyle hal ve şartlar Blz tet.kiklcrimizi şfıphes\2: vak'alar Samımı o}ahtJl ~~ 

b:'f ı:namu{'. kadınlar ve oglanlıırla ve müttefikleri ma#Jflb olduklarından olacaktır ki, Fransa. mevcudiyetini ko.. üzerinde yapacağız ve neticeleri valti Mfiessesemizce isim ve Jll~şı,tl; 
eg daıybJ~_çıp .jrhoş. oluyon Saı:a- bütün bu saydı~ız kfu;ilk ve büyük rumak için yeniden harbe gireeektir. hakikatlerden çıkarma!;a çalışacağız. ndresleri teSbit edilen vatııJld 11 ~ 11 
yık •. ;{ ~ enGdı var. wl en ıse devletler yeniden canlanarak uzuvlan Nitekim general Dö Gol'ün başkan _ Bu vak'alar iki tarafın aakeri karar mızın bir çok müracaatJıırındll_;,Jltf 
b
51• ınbh ~ı~. eyl pımd. . ~ am, f'gw enbcem dılar ve kimi asti hallerinden daha l~ında. İngilterede vücud bulan bı'r ve hareketleri olacaıtı için tetkikle - esnafın ÇAPAMARKA ınilSt!Vd ... tfl_.,t' 

ır u tutün a ıtanın yasagı ana . • . . nd ....r. .. ıAır • tııJll ıl' dirf Al balı: 
1 

Sa d b. ıyi, daha genış Te daha kuvveUi bi _ hilr Fransız partısı, Bfiytlk Britanya rıntfz aynı zama a 45 ı; .... ._.. Fran- bulamıyoruz diyerek mu Jl}''., 
~ ~ fe· kti ~yır;ı ı:) lik: 

1 
~ ır rer devlet olarak tekrar kuruldular adasile Afrikndaki Fransız mt\stemle- sa yıldırım seferinin k1sa blr hi'kftye_ kalarla halkı rzrar ettikleri ~·· Ç , 

n~ 111~ • M r~ h .e. n b· w Nitekim bilh~ Romanya ve Yu · ke ve manda topraklannda daha sini teşkll edecek, ayni zamanda yıl- ma ktadır Pı)'n.sruruZda her :rı tı1etf.:~ 
ul an k u~ bsı.pak.•.nın. çu uakgul - goslavya e.'!ki hallerinden daha bü - §imdiden Almanlara karşı mücadele dınm harbinln mahiyetini Izah ey - PAMARKA müstahzaratınınd.,ıHiJJJ 

nu a uıış, ayıgın ır oııesme a ı- - h b r ek bn betl 1 üm•d ed. gör ue r? yıırak guya korkuyonnuş gibi gizli yük Te daha knl'vetli olarak yeniden ve mu are e bn~ını açmış bulun- ıyee • ve se er e, ı ıyo - ıen mevcud oldu~unu edifO 
gizli içmiş. lstnnbula gelince, her teşekkül etmişlerdi. Orta Avrupada makto..dır. Bundan b:ıfka Atlas Ok _ rum ki, okuyuculara müftd olacak - ınzum ftzerine tavzihen ill\Jl ttı~ 
ikisi de, bu sefer Gnlataya geçmek Çekoolovatya -re Finlandiya mfista _ yunusunun ötesinde dev adımlarla lardır. neşlkta.ş - ç:ı.~ •••••• / 
üzere b~ka bir kayığa binmişler. kO devletleri de yeniden Tficud bul - harbe hazırlarup durmakta olan bir Tashih - bt yazımızın ııon mmın.. ······-·-····-···-.......... A 
Murnd onı.da, çok gÜzel şnrnp sah- dul&r. Blhaml Almanynnın mnflfibi- Amerika ile Bug nehrinin doltnsunda do. cBir bn11:>den ibret almacak ıee. T A K V 1 IV' 
lan bir yer bildiğini aöyliyerck sipa- yeWe her §eY altüst olmuş, galibler- Uzo.kdotlJya kadar uzanan ve esra - rilbe demlerini tıunam bir surette 
hiyi davet etmiş; ve daima yaptığı le_ galiblerln gözde milletleri toprak, rengtz tavıile ~dilit niyeUeri hak - Çlkarmak için her şeyden evvel o bar
gibi, evvelden tembih ettiği veçhile nufU.s ve aaha _çok şeyler kdr etmiş _ landa renk vermemiş, fnkat durmıı- bin lrosursuz tedvin olunmuş bı'r ta. 
n<Iamlarmm kendisini beldemekte lcrdi. Hemen bütün harb müddetince dan tedarikfitta bulunan biiyük bir rihl l!znndır ki, bu kitab henilz yok.. 11---------,..------ı-:: 
olduğu bir yere götünnüş. Fakat, devnm eden asker! muvaffnkiyetleri S&vyct Rusy.a dokunulmnmış bir hal- tur ve az bir zamanda ola.bilecek do.. Rwıı.l -=- 7 bir arn b k. bo herifi tek bllflna da dol:ı.yıslle son günlere . kadar gallb de durdu~ gibi milli Çin h ilktımeti ltfldir.• deneoek yerde ynnlı, ve ek- ll!OO 
yakalıynbileceğini gözüne kestire- mevkiinde bulunan Alman orduları _ de henüz mağl(lb olmamıştır. Niha - sik: bir ifade kullnıulmı.ştır. Ta.shih o. lJd11~rtıı 

<Devamı '7 ncı sayfac1a) run 1918 de ansızın inhilCıl ediverme _ yet harb harici diğer b&r çok devlet- deriz. u 
~~----~----~~ 

1 ST ER i NA N, i ST ER INANMAl 
Radyoyu ~ Spiker bir vllftyetin, bir kazasında bir y:ıi içinde ba

, fa.rılımş olıı..n nınran e.serlerin.ln blançosunu yapıyor. Rnkam hatınmızda 
kalmadı. fakat denllebilir ki, mfifredatı okunan liste: 

-:mr kilometre kaldırım, yirmi kilometre şose. bir tahta köprüdilr. 
Küç\i.k görmiyelim. bir yılda bütün bir ülkede tam ibtr yol şebekesinin 

Tiicude getirild.l~ yerlerde bulundu~nu bilmekle beraber. başardıltları 

eserler ne kndar basit olursa olsun ellerinde bulunan vasıtanın tamnmı 
nı kullailiJllf olanlara kar§l teşekkür etmek §iarımızdır. Yalnız dünyanın 

ölüm dirim sava.şı içinde bulunduğu zam.a.n1ard:ı radyoyu bu gibi baber
ıerıe i.§g&I etmenin Qoğru old~una inanamıyoru~ .!akat~ okuyueu sen: 



Sayfa 3 

'relgrd, Telefon Ve Telsiz Dabe 
i let Meclisinde kabul '~~IQ-e:' Pamuk kongresinde 

edilen kanunlar Bulgarisianı möbim kararlar alınacak 
Mihvere girmekten 

Yunanlllarin 
~tgiriye girdikleri 

söyleniyor 
ı -
talyan sol cenahtnın 

Ankara, 6 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün doktor Mazhar 
Germenin b...Cıuıhğmda toplanmı•
tır. Müzakereye ba,lanuken Türki
ye - ]Rgiltere arasmda imza edilen 
3 Şubat ı9-40 tarihli ticaret ve tedi
ye anlqrnasına müzeyyel anlatma
nın taeelikine aid kanun layihasının 
iad~ne aid Ba~Yokilet te:ı;keresi 
okunmuttur. 

ric'ati dün de Atlas denizinin l 
devam etti . 1 cenubunda bir deniz 

~~eşaı Badogliyo islifa_sını muharebesi oldu 
ır hatta evvel vermiŞ 

Ar Londra 6 (A.A.) - Amirallak dal-
i~ b~a. 7 (A.A.) - Deveran e - resi a.şağıdaki tebll~i n~retıniştlr: 
1'tler·ır tyiaya göre, Yunan kuv - Tarnanon Castle lsmindeki silahlı 
l.At~ tgiri'ye girmişlerdir. inıaiz ticaret gemısı AUas 1enizi ce
'~e 

1

b~ 7 (A.A.) - Resmi teb - nu bunda ticaret vapuru şekline gir -
ıldirildiğine göre, evvelki miş bulunan çok kuneUi ve sıirııtli 

aoı. ~enahta başlamı§ olan 1 - bir Alman korsan gemıSile nıuharebe
rı~ti rıe ati dün de devam etınit ye tutuşmuştur. 
terk <:ede İtalyanlar Ayasaranda- Mufassal malümat henüz gelmemiş 
~ tıd etınişlerdir. Premedi m ın ta - olmakla beraber alınan raporlardan 
\ lı b' Yunan kuvvetleri göliin anlaşlldı~ına göre muharebe, kor.san 

1.~yunca ilerlemektedirler. gemisi yakın<lan müeadeleyi kabul 
Ar "~Yan Mareplinin istifası 
~~/~a. 7 (A.A.) _ Mart"-Jal Ba- etmedi~i için, uzaktan uzafa cere _ 
~ Q nun · "E h b . y · yan etm~tlr. Muharebe esnasında her 

d• b·· .. ıstı.ası a en. unanıs- iki taraf çok sıkı ateş teati etmiş \'e 
tın uyuk bır mcmnunıyet uyan- . . . . 

·~ır B . "f 1 1 1 A 1 mühim ınıktarda cepane sarfeylemış-
14dlukta. u ısktı at t tn yan annkl r- tir. Duşmanı kovalama k meeburıye-

artı u unnmıyaca ı:ı -"e bura t kcd tinde kalan Carnarvon ~tle hafif 
sını tamamen er e - . . 

bir delil sayılmaktadır. hasn~a. u~~!lmı.ş ;e bir mıktar telefat 
7 (A.A.) _ Gazette de r.nu- vermı.ştır. Olenlerın akrabası, imkfln 

bu ~şal Badog!.lo'nun ~'ltifllı- has~ olu.: olmaz ha.~rdar edilecek _ 
~ tun İsviçrede derın bir hayret lerdır. Duşman genusıne ne dereceye 
~~ını }'QZilUlktadı.r. Mareşa- kadar zarar yapıldı~ı henuz meçhul
~ hatta evvel Utifasını krala c!ür. Son raporlar düşman çimale do~

: Oldu~u fakat bunun gizli tu- ru bü:yuk bir süratle k1ı.çtı~ııu ve mu-
~~ 11 ötrenamiştir. harebe meydanından uz.ıklaştı~ını 

a 7 (A..A.) _ Mareşal Badogllo- bildirmektedlr. 
t~r· Al t bl·~· 
1 ırıe mareşal GraZiyaniThn AI- man e •cı 
lık harekfıtına tayin Pdil _ Berlin, 6 (A.A.) - Alman or-

~ Yunan e!k.ftn uınumıycsinin dulnrı başkuma ndanlığanın tebliği: 

1 
•nı ınucib olmuştur. Ayrı bir tebliğle bildirilmşi oldu-

u 
-- -- ğu v~çhiıe, cenubi Atıantikte bir 

gosl B k •1• Alman muavin huvnzörü ile bir İn-av aşve 1 1 2iliz muavin kruvazörü arasında bir 

d deniz muhare~ olmuştur. Bu mu-Un b·lr nutuk narebe esnası~da Ingiliz kruvazörü 
ağır hasara ugoramı~tır. .. ' d. Bir denizaltı gemisi, cem' an soy. e 1 t ?.·300 t~niliito hacminde dört 
duşman tıcaret vapuru batırmıştır. 
Bu vapurlardan ikisi, bir kafile ıiçin
de seyretmekte idi. 

lt 
~tt fiirlü mü:uılt~e~ 
Qırtrz, fakat i.tiklal 

~oke hürriyet "m ize 
llnrnamak fartile!)) 

dra. 
7 

--
n <Radyo) - Yugoslav Baş
;ı.n 'l'zvetkoviç, memleketının 
\'"u Izah eden bir nutuk soy

e~·· \>u umıe demiştır ki; 
~' ~Oslavya her türlu me.sele 

a Cihilşme~ ve müzakeıe 
t ', hha~dır. Fakat memleketin 
~ ~~~u~rrıyet ve mülki tamamlye

aııs olmamalıdır. 

GaZeTe sayfa~arı 
ta artıyor 
ası7 - Gazete sayfalannın 

lıa hu usunda verıten karar 
lta~~e neşredilmek surctıle 

•Yet kcsbetm~ bulunmak-

:ı.r 1~rt sayfa çıkan gazet.e'cr 
:ır a uç gun sekız sayfa ola
Itab eden gazeteler de sekızer 

h ~el:eklerdır. 
Q' ------

,~~apur bekçisi 
1 
,0ıU hu:undu 
~ Pıa.'acla ll .. .. d b w 

ı~ j nvuz onun ~ ag-
'rıı ""Puru bekçisı !smail bu 

t tı.ıt lira ı•ıcla ölü olarak bu -
• l;ı. d 

OJ..:t w 1 rı"ti . orunun yaptıgı mu -
·~ ~~~~·~de ölümü şüpheli 

t lır. ılı:ı cesedi Morg kal-

';ı. " 
111 e ..ıdlive üliim t't mf ın -

~t~~·~;m~kt, 
ası bırakılacak 
~ı ;ı. 

'~rb6 Olususi) - Sarab 
~ ... lltı t.at. bırakılması hakkın

tetk~Yıhnsını alakadar en
ık etmeğe bfl,lamış-

5 '6 Kanunuevvel gecesi, Lon
draya ve Porthsmoutha yeniden hü
cumlar yapılmıstır. İngiliz limania
nna mayn dökülmesine devam edil
miştir. 

Kastamonuda 
Mi:a Şef gunu 

Kastamonu 6 <A.A.) - Milh Şef 

İ8mct İnönüntln ReisicUmhur sıratile 
Uk seyahat mıntakalari olan Kasto.
monuyu ~riflerinin ikinci ytldönü -
mü bugün Halkevinde yapılan mera
simde heyecanlı tezahüraUa kutlan
mıştır. 

Bütün şehir büyük bayram gfm -
leriııde olduğu gibi bayraktarla ve 
yer yer süslenmiş bulunmaktadır. 

Vindsor şatosuna 
bomba isabet etti 

Londra, 6 (A.A.) -- Windsor 
~atosunun mü~temilatımt üç bomba 
isabet ~tmiştir. Bombah•rdan biri 
golf sahasına, ikinc~i tenis kordları 
civarına, üçüncüsü de nto müstah
demininin top oyunu meydanına 
düşmüştür. Parktaki kral mahsus 
köıık bazı ha3ara di.ıçar olınuı~sa da 
insanca telefat olmamıştır. 

Bir Yunan muhribinin 
torpillendiği asılsız 
Atina, 6 ( A.A.) - Atina ajftmı 

bildiriyor: 
Bahriye nezareti 1131 nurnaralt 

halyan tebliğincl~ ·ı29 Sonteşrin ta
rinde (Delphino) d•.!nizalhmız Ege 
denizinde bir Yunan torpid<> milh
ribini batırmıştır o tarzında verilmiıı 
olan havadisi ~iddetle tekzib etmek
tedir. Bu haber mevcud olmıyan 
hadiseleri mevrud imiş gibi göster
mek istiyen ltalyanlnrın hnyalinden 
doğmuştur. Bütün torpido muhrib
lerimiz elyevm tı:ım ve mükemmel 
bir halde bulunmaktadırlar. 

Ankara MUddeiumumisi 
Ankara,. 6 (Hususi) 

Cümhuriyet Müddeiu urTıi.Hı~ını,. 

Bundan sonr~ askeri ve mülki 
tekaüd kanununun 66 neı maddesi
ne bir fıkra ilavesine aid kanun la
yihası ile göçmenlerle nakledilenle
re ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemlik dağıtılmasıoa aid kanuna ek 
layihanın birinci müzakerelerini 
yapmıttır. 

Meclis gelecek toplantısını Pa
zartesi günü yapacaktır. 

Ankara Borsasi 
şehri m ize 

naklediliyor 
Ankara, 6 (Hususi) - Ankara 

borsasının lstanbula nakli hakkında 
bir kararname projesi hazırlanmıv
tır. 

Valiler 
Arasındq 

Ankara, 6 (Huausi) - Gümüşa
ne valisi Niyaıi Mergen Ağrı valili
ğine, Ağrı valisi Hasib Koylan Gü
mü,ane valiliğine, Hakkari valiııi 
Sadullah KuloKlu Bingöl valıliğiııe 
ve Gördes kaymakamı Rüı.ıtü Gün
dayın Hakkari vali vekfıletine nak
len tayinleri yüksek tasdike iktiran 
etmi~tir. 

İngiliz tayyare!eri 
Torino'ya beyanname 

de atblar 
Londra 8 (A.A.) - Selahiyetli 

mahfellerde teyid edikliğine göre, 
evvelki gece Ingiliz tayyarleri tara
fından T orino' ya atılan beyanname
l-er arasında Ingiliz bahriyesinin Ta
ranto' da batırdığı ve hasara uğrattı
ğı İtalyan harb gemilerinin fotoc
rafileri de mevcuddur. ------
Macar Hariciye Nazırmm 

Belgrad seyahati 
Budapeşte, 6 (AA.) - Stefani: 
İyi haber nlan mnhfellerde temin 

edikliğine göre hariciyc nazırı Kont 
Csaky' gelecek Çarşamba günü Bel
grada hareket edecektir. 

Üzüm, incir piyasası 
lz.mir, 6 (A.A.) - Borsada ü

züm ve incir satışlarında göze çar
pan hareket görülmektedir. Bu ha
reket devam ettiği takdirde fiatların 
yükselmesi kuvvetle muhtemeidir. 

bgiltereden bir miktar 
lokomotif ve b:rçok 
vagon gönderilecek 

(Battara.fı 1 inci sayfada) 
daha geniş ve faydalı mübadeleler 
yapılacağını ifade etmektedir. 

Muayyen bir müddeUe tahdid edU
memiş olan mUkavelenamenin İnga
tere ve Türkiye için istikbalde hayırlı 
neticeler tevlid edeccJU ve bu halin 
muhasa.matın bitamından sonra da 
devam edece~i muhakkak tel~kki o
lunmaktadır. Mukavelenın §Umul sa
hası pek geniŞ olup bütün Britanya 
İmparatorlu~ile Türkiye arasında her 
nevi iktısııdl ve maıt münasebetlere 
taallflk etmektedir. 

Taymis gazetesine göre. neticel.en -
miş olan müzakereler Turldyeye bir 
miktar lokomoti!le birçok vagonun 
gönderılınesini de derpiş eylemekte
dir. 

Daüy Telegraıfu gazetesi de şunlan 

alıkoyan amil 
Yazan: Selim Raııp Emeç 

'Ilir acari.stan, Romanya ve Slo -
.&Y& vakya.nın Mihver siyasetine 
lltihak ve bu poliWı::n.vı kabullerini 
milteakab bütün gözler haklı bir su -
rette Bulgarıstana dlkilm~i. Bulgaris
tanın Mihver muhibli~i herkesin ma
lumu idi. Kral Boris birkaç gün evvel 
e.ni olarak Beriine gitmiş ve dönmüŞ
tiL Seyri seri ile yapılan bu zıyaretin, 
Bulgarisıanı Mihver siyasetine ba~a
mak arıu.slle alakadar oldu~unda şüp
he yoktu. Nitekim kralın avdetini mü
teakıb Bulgar ba~vekilinin beraberin
de Bulgar haricjye nazırı oldu~u bal
de Almanyaya gitmeleri takıırrür et
mişti. İşte vnzlyet bu merkezde ilten 
ve Bulgar nazırıarının Sofyndan ha -
reketleri multarrer olan günde Alman 
i8tihbarııt servisi kısa bir haber neş -
retti ve şu günlerde hiçbir Bulgar 
devlet adamının Beriinde beklenme
diklerini lliin eyledi. Herşeyin oldu~unu 
ve bitt~ini sananlar ve bu yüzden 
Balkanlarda ehemmiyetli ihtilfıtlar 
vukua geleceğini biraz da endiş-..ııe 

bekliyenler derin ve haklı bir hayrete 
düştüler. Bır gün içinde, aylardanbe
ri yapılagelen ehemmiyetli ve çok ge
niş bir slyast terti'bin böyle birdenbl
re suya düşmesinin manası ve hikme
ti anlaşılmo.mıştı. Müteakıb malfl -
mat, bu işteki kerameti meydana vur
makta gecikmedl. Bulgar ba.şvekUile 
hariciye nazırının Berllne gitmeleri -
nin belki ebediyen taahhura u~rama.. 
masında Sovyet Ru.~a saik olmuş -
tu. Çünkü bir gün evvel Sovyetler Bir
li~! hariciye komiserli~l umumi k5.tibi 
Sobolev Yoldaş beraberinde Sovyet -
terin Sofya se!iri oldu~u halde e\'Vela 
Bulgar başvekilini ziyaret etmiş, on -
dan sonra da Kral Boris tarafından 

kabul olunmuştu. Kral Boris'in Ber -
lin ziyareti esnasında memleketinin 
Mihver sırasetine iltihak etmeyi Sov
yet Rusyanın muvafakatine tıılik ey
lemiş bulunması, mütt'nklben Sovyet.. 
lerin de Sofyada bir te.şebbüs yapmn
ları ve ondan sonra Bulgar devlet 
ricalinin Beriine gitmemeleri, bu işte 
muhalefetin sarahaten Sovyet Rusya 
tarafından geldiğini gösteriyordu. Bu
nun sebebını izaha lilzum yoktur. 
Yahud. bundan Sovyet Rusya ile Al
manyanın Balkanlar vaziyeti hakkm
daki görüşlerinde tam bir mutaba -
kat olmadığı neticesini çıkarmak yan
lış olmaz. 
HüUısa iŞin kısası şudur ki Mihver 

siyasetine atıhakile tam bir askerl it.. 
tifııka girmiş olması kabul olunmak 
Jdzun gelecekken son dakiknda Bul -
garistan Sovyet Rusya canibinden ya
pılan bir işaretle bu hareketten alı -
konulmuştur. Onun bundan sonra 
Beriine kadar uzanması tekrar yeni 
bir işarete mütevakkıf olaca~a benze
diği gibi bu fşaretin verilip verilmiye _ 
ce~i de ayrıca bir meseledtr. 

5~~! i11ı &a9ı1ı. Cm~9 

Kurutulan 
bataklıklar 

lzrl!it, 6 (AA.) -- Vilayetimiz 
içindeki bataklıkların kurutulması 
i~i iıerlemektedir. Bu meyanda tabii 
halde 40 bin dekar araziyi kaplıyan 
Gökçeören bataklığının kurutulma
sı işi bitirilnıi, \'~ bataklık sularını 
Çark suyuna akıtacak olan ı O kilo
metre uzunhıi(undaki büyük kanal 
tamamen açılmış bulunmaktadır. 
Bu kanalın ~enişliği 1 7 ve derinliği 
5 metredir. 

Kaymakamlar 
arasında nakiller 

yazmaktadır: 
Daha harbin başlangıcında Ç<>k Ankara, 6 (Husu$i) -- Birecik 

dostane olan ve bu mahiyeti bugüne kaymakamı Nıı.suhi Çorluya, Çorlu 
kadar muhafaza eden Türk _ İngiliz kaymakamı Muzaffer Erdeğe, G~:y
müna$ebeUeri bu ticaret ililafname _ ve kaymakamı Ilaşim Silcye, Sile 

kaymakamı İhsan Çatalc-aya, i'atal-sile yeniden kuvvetleornek Lınkfınını '-' 
ca kaymakamı Cı!mal Babaeskiye, 

bulmuştur. Babaeski kaymakamı Namık Cey-
Taymi.sin hafUlakalesi veye, Ba~kale knymıı.kRmı I 1aı;an 

Londra 6 (A.A.) - Türkiye ile İn - Bireciğe, Biga kaymRknmı Ft:hıni 
giltere arasmda Ankarada imza edi- Çı ıd ıra, Bozöyiık kaymakamı Ilik
ten yeni ticaret ıı.nlaşınMı hakkında m et Bigaya, Hizan ka} makRmı Nu
tefsiratta bulunan Tımes gazetesi 1ettin Sungurluya, Alanya kaymnka
başmakalcsinde ezcümle şu satırları mı Niyazi Hizana, Sungurlu ka).·mn
yazmaktadır: karnı Adil Alaııyay.l, müfctti§ Naci 

Türkler kadar emin d?Stlarla tica- Nollaşın Bozöyük koymakarnlığına, 
retin artırılınasına ~uncer olacak Çıldır kaymakamı .Şefik Ağrı rnek
her tesviye suretinin lngilterede hıı- tubculuğuna naklen tayinlerine ve 
rareUe karşılanaea~ı mubakkaktır. Er dek kaymakamı lhsa n ve To kat 
Siyasi sahad,!i ise bu ticari muamele- seferberJik müdürü Tahirin görülen 
ler Tiirt - Inglliz dostJutunun yeni lüzum üzerine Vekiilet emrine alın-

Ankara, 6 (Huısusi) - Bu ayın 
2 3 ünde Ankara d .ı toplanncak olan 
pamuk kongresine çiftç: meb'uslar
dan bazılarile alakadar vekalo:t mü
meaailleri, Ziraat Vekaleti pamuk 
mütehassısları iştirak edeceklerdir. 
Adanadan 3, !zmir ve Manisadan 
birer murahhas ta bu kongrede ha-

zır bulunacaktır. 
Kongre 3 gün devam edecektir. 

Bu müddet zarfında pamuk ınah
sulünün, gelecek yıllard~ istihsal 
sahasının genişlctilme<Ji, mahsulün 
kalite bakımından daha iyi olması 
için kongrede mühim kararlar alı
nacaktır. 

Balıkesiriiierin orduya 
kışlık hediyeleri 

Balıkesir, 6 (A.A.) - Askerlerimize kışlık yardım olmak üure 
§ehrimizde ilk parti olarak 245 3 çorap, 34; eldivcn, 5 3 7 pamuk lu. 
170 fanila, S9 knzak ve 45 parça da diğer yünlü e§ya toplanmış 've 
gönderilmiştir. 

Manş sahillerinde 
topçu düellosu 

Londra, 6 (A.A.) - Dün ak
tam, Pas de Calı:ıis" de şiddetli bir 
topçu düellosu olmuştur. Ateş gü
neş bathktan sonra başlamıştır. 
Cap Griz N ez' de bulunan Al mn n 
batnryası Douvres civarını şiddetle 
bombardıman etmeğe başlamşıtır. 
İngiliz toplan ınukabeleye başla
mışlardır. Bir sant sonra dn aznlmak 
emare~i görülmeksizin nteş devam 
ediyordu. 

Mareşal Makenzen 
91 yaş1nda 

Berlin, 6 ( A.A.) - Mare~al 
Von Makkensen bugÜn 9 ı yaşına 
girmiştir. Von Makkenzen Umumi 
Harbin parlak kumandanlarından 
biridir. Yıldönümü münosebetile 
Almanyanın her tarafından ihtiyar 
mareşala tebrik telgrafları gelmek
tedir. 

Y unanistana taarruz 
için İtalyanlar 8 ay 

hazırlanmışlar 
Atina, 6 (AA.) - <ıEstiaıı ga

zetesi, yazdığı bir makalede Yunan 
muvaffakiyetlerinin cheınıniyet ve 
şümuıünü tebarüz ettirerek diyor ki: 

Sekiz ve belki de on ny ını.iddet
le !talya, tecavüzünü hazırlamıştır. 
Bu yakında neşrolunacak siyasi ve
sikalarla da isba.t edilecektir. 

Geçen ilkbahardanberi !talya, 
en iyi fırkalcırını Arnavudluğa gön
dermiştir. Gene Arnavudluğa mü
him miktarda harb levazımı sevket
mi,, askeri vollar yapmış ve her 
türlü hazırlıklarda bulıııımuştur. 

Bu planinn bazırtıyan gı:neral 
Prasca İtalyan ordusunun en iyi sü
baylarından ve topyekUn ve yıldı
nın harbi müt~hassıııı idi. 

ingilterenin 
iaşe vaz i yeti 

Londra, 6 (A.A.) -Alman cle
nizaltılnrının faaliyetinin fazlalaş
ması neticesinde geçen hafta Ingiliz 
ticaret filosu kayıblarının daha faz
la miktarda olmasından, Ingiltere
nin iaşe bakunından '\ aziyetinin 
güçleştiği manası çıkarılmamalıdır. 

Resmi mahfeller, Ingiltere için 
hiçbir açlık veyahud kıtlık tehlikesi 
bahis mevzuu olmadığı keyfiyeti ü
zerinde ısrar etmf'ktedir. 

Ingiltere ile Türkiye arasındıtki 
ticaretin genişletilmesini i!ıtihdaf e
den ve tatbiki için daha büyük mik
tarda vapura ihtiyaç gösterecek o
lan Türk - Ingiliz ticaret anlasmnsı
nın akdi. ticaret filosunun korkma
dan yükünü fazlala!!tırabileceğinin 
birçok misallerinden biri~idir. 

Pariste komüni-;t1er 
tecrid kamplarına 

gönderiliyor 
Paris 6 (A A.) - Havas : 

42 fa
lstic

kiŞi 

üzere 

Komünist partisine mensub 
al aza Pariste polis tarafından 
vab edilmiştir. Bunlardan on 
tecrid kamplarına sevkedilmek 
nlıkonulmuştur. -------
Amerikamn Par:s elçiligi 

katibi tevkif edildi 
Vaşington 6 (A.A.) - Amerikcuıın 

Paris büyük elçUi~i kfıtiblerinden ba
yan Elisabeth Dugan'ın sorguya çe
kilmek üzere tevkif edildl~i haricıye 

nezaretine bildirilmiştir. 
Nevyork Times gazetesinin Vichy 

muhabiri, Dugan'm o:İngUiz sübııylıı
rının firarında methaldar bulunmak 
suçile11 t{!vkif edildi~ini bildirmekle -
dir. 

Washington Post gazetesi harlciyc 
nezaretinin icab eden tedbırleri al _ 
makta oldu~nu yazıyor. 

bir nifaneai ol.ma.k itibarile bü. maa hakluodaki~===~~~~~ 



( KÜÇÜK HABERLER:J aber -e rı 
Tasarruf Haftasi 

Perşambey 
Başvekili n nutl<u i e 

açıhyor 

Tüccar elindeki buğdayiann 

m"bayaast için istan u da 
dün faaliyete g çildi 

e Dün Jlaearistandan mühim miL ( e Nuruosma~ ıs ,_yüı:: 
tarda itbalit eşyası gelln~tir. Gelen ot-uran belediye odacılanndıın , • 
eşyalar ara.s1nda, telefon ve radyo l riya, dün fşinden çıktıktan sarır& ~ 
maJdm!osDe ak.!amı, elektrik mn1ze - vine gelmiş, oğlu 23 yaşıarırıd<~ f"' 

'

,... •• mesi, ziraat maktneleri atsanu. ço - bün odasında baygın bir ~)de. ll', '! cuk QJUnca.klan ve diğer madem eŞ- t~ görerek badiseden pali!l l -::;!~~~~~&!~~~~ : :ra n.rdır. berelar etiniŞtir S· :: · V : e Emniyet Müdürlü~ü mcmnrları, y ıl · . ticesindt· .., i dün Galatııda Lüleciler sokağında ap an muayene& ne aıdJD r 

! MEKTUPLA J 1: Mehmed Alinin kahvesinde anı bir yübun odada yanan manı -v· ,dJ· 
• ~ araştırma yapm~ludır. hirlendiği anlaşılm~ ve tccfırvı .:.il 

Var fım ist"yen ÇOK i Bu tnh&rriyat neticesinde kahve mek ü.tere ccrrahpaş:ı ~ 
ı • müşterilerinden Eminle eeır:a.ı adla -J kaldırılmıştır. ıP" 

çocuklu bir baba nndaki şahısların Üzerinde mühim • Tramvay şebekelerinde 41 
miktarda esrar bulunarak milsaderel farklarının kaldırılması ve. ye~ 
edilmiştir. Esrar tiryakisi olduklan cTünel - Tramny• biletıer' ~ 
ania.şılan Eminle Cenuıl, aslı'ye be _ htısu.wndaki proje etTatmda ~.,st 
§inci ceza miiddclum~ne teslim ve Nafıa VekA.leti fen ııeyctıerı ılf' 

llrtuııd F cıkülle6.:nJe "llıtuaJ 
günün yapılacak. Biitü11 melı· C~zafı 1 inet saTbdftl 

t bl d H lk l · d bu wlleri Ofi:ü ve Mıntııka Tıcaret Mü-
e er e ve a ev erın e d- 1 .. w .. d"" b hta . "b · 

l ı·.!!ı. cl 1 l ur ugu un aa a n ıtı aren yenı 
mevzu a a URa ar top antı ar, karann tatbiki etrahnda derbal fa-

müsamereler hcı%ulandı a}jyete geçerek icab eden tedbirleri 
almı!!lardır. 

Önümüzdeki Pe~mbe günü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Bele-
Başvekil Dr. Refik Saydamın bir cliye, değirmen, fabrika ve knma
nut!Ule başLyacak. olan, ll nci yerli eriarın ellerinde balucan huğdayla
mah ve tll!larruf baltasına aid ha- nn una tııhviJ edilmemesi için ala
zırlıklnr ilerlemektedir. Ulusal E.ko- kadariarn tebligatta bulunmuşlar
nomi ve Artırma Kurumu haftanın dır. 
programını tesbit etmiştir. V 1 

Yerli malı ve tnsar.ruf haftası i- i nyet, ellerinde buğclny ve çav-
dar bulunaniann dolduracakları be

çinde, bütün okuilnrda. Hrılkt•vle- yannameleri dün aliıkadadc:ı.ra tevzi 
rinde toplantılar yapılacak, konfe- etmiştir. 
rnnslar verilecek ve müsamereler 
tertih olunacaktır. 500 kilodan fazla b~day ve 

Bütün ilk okullnrrla. 13 Birinci- çavdan olnnl r bu beyannameleri 
kiinundnn 19 Birincikfınuna kadar dört gün. içinde doldurarak en yük
bütün tedrisat yerli malı ve tasarruf Sf!k mülkiye amirlii(inc verccekleT
mcvzuuna göre yapıbt·ak. kumbara dir. &vnnnameb.rin vı-rilme müd
günleri tertib olunacaktır. Bugün- deti Pa7.nrtesi vünü bitmis olacaktır. 
lerde talebeler hep bir arada han- Uınumi müvazeneye tabi daire
J.:nlarn giderek l:umbıırıı alacak- lı-rle ırilayet hustui idarele.ri. ht>lt>
lardır. ..)jye),..r v~ ToprAk Mahsulleri Ofisi 

Aynen hnftn'lın son günü il:L: o- beyanname v,.rrnek mecburiyetİn
kul tulebeleri ,.IJerinde yerli malı ve den isti!lna edilmi 1-rdir. 

çerek buğday ve çavdıınn cın~ırıı , 
tesbit edecektir. Buğday ve cavdat- i 
lar buna göre büklımetin tayin etti- i 
ği fiatla sa.tı.o alıonr.aktır. Buğday ! 
ve c;avdaı-Iarın bedeli Toprak Mah- ii 
&Wle.ri Ofisi tarafından pe§ioe~ı öde-
necektir. • 

Ofı.s. Istanbul, fzmir, Bilecek ve J 
Manisa vilUyetleri dahilinde bulu
nan yerlerde ekstra buğdayları 9. 75 
kuru~ ekstradan gayri olan buğday
lan 9.25 kuruş, çnvdan 7.25 kuru~ 
tan aia.c.aktır. 

Beyannameden ııonra 20 giin i
çinde Ofuı tarafından bedeli ödt•n
miyerek alınınıyan buğd"y ve çav
darlar serbest hırakılacakhr. 

Ekmek f.i:atı 
Buğday 6atlarırun nrtroası Üze

rine şehrimizde elrnıek fiatlarının 
bir miktar yükseleceği anla~ılmak
tadı.t. 

Belediye İktı., d MüdüTlüğü yeni 
ekmek fiatlan hakk.ıncl.a dür.clen iti
baren alakadarlada temasa geço 

miUir. 

Ankara caddesinde, Bürhanet -
tin matbaası mürettlblerin.den 
Muı;ta.la Dizerman, Sı.hhat Te İç.. 
timai l\luavenet Yetaıetrnden şu 
ricada bulunmaktadır: 

c6 çocuklu bir aile babasıyım. 
Allemi ynlnız mürett.i'biik.ten nldı
ğım, miktarının ne olacağı kolay
ca tahmin edilen, para ne geçin. 
diririm. Her yerden çok cocuklu 
ailelere nakdi yardımda 'l.lulunuı. 

duğunu iş.itiyorum. Şayed, bn mu. 
a venete devam edillyorsa, ben de 
muavenet için lAzım gelen şartıarı 
tamamen haia oldu~um için ayni 
himayeden mfurtetıd olmak iste -
rim. 6 çocuklu bir ailenin nasıl 
geçlndırilebilece~ıni tııhmin et -
mek güç bir iŞ değildir. Çocukları
mı okutmak vatana, millete faY
dalı bırer unsur olarak yet.i.ştir _ 
mek b~lıca emelimdir. Yapıla
cak küçücük bir ya..•·thmın bile 
bizlere büyük faydası dokunacak
tır. Bu istirhrunımı alakadarlıınn 
nazarı dikkatıne arzetmenizi di -
lerim.ıı 

SOn Posta - Yanılınıyorsak 

çok çocuklu aneıere, so liralık b.; 
yardımda bulunulmak~adır. Mek
tub sahibi de, bu rartlnrı haiz ol-

ediTm~Jerdir. tından t.eU::i!dere denm aıur.ıtı' 
e Emniyet. Müdürlügü memurluı dır. 

Tramvay Idaresi nıeıttıı' 
dün. bir meeınua nnmına abone kay
deden ve şimdiye kadar da bu .u:-et.. 
le 7~ muhtelif müessese ..-e ~h!l.!dan 
para toplıyan 2 kişiyi yakalamışlar _ . alıyor ter ~r· 
dır. Tramvay Idue.s&n~ ~ ıe s" 

Bu adamlar, para aldıkları mües- vislerinde .ııürat temini nuıtsnd~,iı.ııtl 
sese ve ~h:ıs3 Hava Kurumn namı _ ~t kontrola ~leri~de 13tih~aın7 erJCJ 
na hareket ettilderini söyiiyerek ba ı uzere yeniden masabaka ac ~ 
paraları lnne mahiyetinde toplamış _ memurla, 3 kadın ct:ıktilO 
lardır. ı tır. . ~~ 

Hadise etrafında Emniyet Müdür- Müsabaka imtilııını pazarW• 
lüğü tahkikat yapmaktadır. yapılacaktır. /.tN 
............................ -·····-··--····---.. ····---·· .. •················· ......... . 
A~km at~i... Harbin heyecanını .•• San'atın 

, isteyenler -
Bugün \b A L, ~ y~ koşsun 

~vzuunu hakiki vak'alardan alan (Fransızca) 

CASUS AŞIKLA~ 
Herbert Marshalf- Gertrude Michae1 - Lionel At~ 

taaarruf mevzulı:ınnn nid veeizeler Beyanname verer~kf,.r buğday 
bulunduğu halde, mınt.."ıkalo.nnda vro r vda,r idn ayn av'"l heyanna'Tle 
birer geçid resmi yap.u:aklarclır. Or- doldura~aklardır. Beyannamel~ 
tn tedTisat müesseselPrinde t; Bi- Pazartesi günü vilav,.t tnraf:ndan 
rinci'kanun. Cumn günü ilk derse alınacak ve Topr.nk Maf\su!Teri Ofi-

• girecek öğı:etmenler, ye,.li malı ve !ine verilecektir. 

Ekmek yapmak iizere değinnen
lerde ve diğer yerlerde toplanmı$ 
olan unlar karor.name hükiimlerine 
giire, beyannameye tiıbi tutulma
malctadır: ve hunlar satın alırımrya:
caktır. 

Bu suretle cleği:cmen1ercleki mev
c:ud un stoku bitineeye kad r ı-krnek 
fiatlan artınhnıyncak.. bugünkü 
nark. üzerinden satı!ac:aktrr. 

duğuna göre ayni yardımdan i.sti- in yarattığı bir neyecan kaynaiı ~~ 

fade etmesi icab eder. Okuyucu - Panmmnt ş-ırketinin haZll"ladrğı esnır dolu bir hayat ~ 
tasarruf mev7.uu hakkında tnlebeye. Beyanname verildikten 
sÖ7. söyliveceklı-rdir. .,.,,..,cud bütün buadnv ve 

sonra 
çavdat 
h!rafın-

muzun ricasını Sıhhat ve İçtimai 1 Günün, Dfinynnm, Tarihin yatahlım ha sahifesidir. ~ 
Muavenet VckiUetinin dikkat. na.. • DİKK -•~ AT : Son dünya habe-:eri Tiirk~ Paramımi Jurn-a 
za.rına. koyuyoruz.. E &.•••••••• ~ / Aynen, okullarda talebeler n•a- (20) ıriin icind- hük\ım,..t 

sında ynzı müsab:ıkıtlnn tertib olu- dan mübnvao etfjl .. ,.,.;t.tir. 
nnc.ak. bu müsabakalarda knzannn Satın alma .. k lnıitda:v ve çavda
taleb,.lere Ulusal Ekonomi ve Axtır- rın ev,..afını trsbit etmek i;'7"T" "'"h
ma Kurumu t.."Uafındnn hecHye.le.r ,..;.,.,izde viiavet :ı+·nat müd"·rü, mm
verilecektir. ta'l-n t;,.;. .... t müdürii. ?i,.ıJat odMı 

Dün alakndaıbrdan alJığm:.ız 
malumata gör değirmf'T'!Ierdeki un 
stoku üç. dört gün şdırin ekmek ih
tiyaom ~lıyar.ak "aziyettedir. 
Pazarteıiye kadar fınnlar eski un
lan iı~eyecekl~ ve ektrıeğİ 1 2.25 
1aı:ru tan aatlıeaklaı:dır. Paznrt~sl-
den sonra ekmdı: fiatlaı:ma yeni: bir 
nar.k: korr.ıca!ttır. 

, 
1 

...., Bugün saat 1 de tenzı'latlı matine. ~ ~ 

·········-···············-··················" 

Hafta ic:.ind.A Üniversite lk.tısad nıümeı!.!ilindeı.ı .,,. di~ .. r r'1Ütı·hassıs
Fakült.-cincle bir (ik.tısad günü) ter- ı,.,.,.to:ın ml-tes~kkil bit komisvmı te"
tib c-lrmncnk, konferanslar veYile- lcil olun1T'u•tuı:. Bu kom.i .. vn" l'azar
cı-k. Üniverııiı .. dck} m,.rasim sonun- esi g;Ünilnden itibaren tnalivf'te. ge
do ta] .. beler ht>P birlikte Taksim -----------------------------

Dünkü ihracatımızın 
yekunu 350 bin lira 
Dön muhtelif memldretlere., 35 O 

bin liralık mal ihraç edilmi§ti::. 
Sevkeelilen mallar llra51llda. A- ' 

merikaya cönderil~n 40 bin liralık 
mavi h~aş başta gelmektedir. b-1 C"Umhuriv.-t abide!!ine ~iderek cı.bi

dev.- bir celenk kovncnklnrrlır. 
Tasarruf ve yerli mallar h:ıftası 

icinrle büt:;n umıımi toplantı yerle
Yinde vatıh okullarda yerli yemiş
ler iııtihl.ik olunacaktır. 

liman!ar Umum MüdürO ile 
liman Reisi 

Anka:-aya g·HHer 
Karadeniz ıskdt!lerinde biriken 

e~alar için ambar inşası etraboda 
tetkikler yapılmnktm!.ı>·. Liman i~ 
}etmesi Umum Müdürü Rauf Man
YM ve Mıntak.n l..iw n R~si R .. fik 
Avuntur, bu mııks ella ve dit:releıj
ne nid mmı~leler etr fmda yemi Mü
naknlat Vekili Cevdet. Kerim lnce
dayı ile temasi nda bulunmak üzere 
Ankaraya gitmi lerdir. 

Motörden düıerek boğulan 
t&yfa 

Kcnludan yfi Ied · kömür lmmule
s le dün sabah Jimammıza gelen, 
S ırmene lımanına kayıdlı, 74 tonluk 
Kartalkaya m.otörü k:ı.ptanı Ömer 
Kaya, Liman Reisli~ine müracaat e
derek, u~rndıklnrı Ereğli limanından 

h rekeUcrinde tayfalnr~an İshakın 
muvnzrnesıni ka.vbederek, denize düş
tfi~Yunil \'C kurt:ırılamıyarak bağuldu

b'llnu söylemiştir. 
Bu ifade üzerine Liman ReisliiYi 

key!ivcttrn zabıta ve ıı.dliyeyi haber -
dıır etmiştir. 

İ'ıbar etrafında.., Yenik5y müddei _ 
umLtm lı~ ta.hkiltııt tyııpmaktadlr. 

- ---- ----~---

Muhtac asker 
ailelerine tevziat 

başladı 

Sabıkahlara ve k:ms:1siz 
çocuk ara iş bu·ma 

faaliyeti devam ed·yor 
Muhtaç asker silderine nakdi Vilayet ve Emniyet Miidütlüğü-

yardım işine dün bütün kazalarda nün, sabıkalılarla.. muayyen il.nmct
başlnnmıştır. Belediye bütt;e!inden gihı olmıyan kimseler:: iş bulmalta 
münakale surc~tile nynlan 40 bin li- olduklarını yazmıatık. 
ra kaznlann ih iyacına göre, Bdedi.-. .Şimdiye kadar. hu kabilden pdc 
ye Muhasebe !üdürlüğü ta•ahndan çok tahsa i!! veril~ hulunmakta<lır. 
şubelere dağıhlmıştır. Yol inşaatlannda ve te~ i~ 

Tah'kikat muame.lcleri ikrnnl edi- lerinde çalı,unlan bu kimselere. 
len ve kaza endimenleri tarafından mesaüeri. nisbetinde günlük aıncle 

rayici üzerinden ÜCLd verilmekte 
yardım yapılmıısına karar verilen olduğu gibi bunlann iaşe ve ebate
aildeıı, nüfus te7hreleri ve iki fo- leri de toplu bir halde temin eail

viçreye de tiftik, .ları ve yumurta 
gönderilmiştir. Son günler içerisin
de bilhassa Yugoslavhır fazla mik-
tarda ve muhtelif cinslerde mal ta
leb etmelctedirler. Dün Yugoslavya
ya fazla rniktaıda keten tohumu ih
raç edilmiştir. 

Ortaköy Fukaraperver 
Cemiyetinin konıuesi 

Ortaköy Fub.ra.perYcr Cemiyetin -

den; 
Oemi;retimizln yılilk kongresi :2 Bl

rincikanun 194.0 Pazar günü saat 10 

da C. H. Partisf Ortaköy ocak bt:-ıa-
toğı:afla kaza muhas~bderine müra- mek.tedir. 
caat ederek. yardım p:mılannı al- Emniyet Müdi.irlüğii clün de nıü- sında yapılacağından Cemiyete men-
maktadırlar. raca.at eden birknç kisiyi muayyen sub azanın ~ificri ehe~etle ri-

Diğer taraftan knvmakamlıkl.u iş yederine göndermiştir. ca olunur. 
mıntakalanncl:\ asker aılelerine ya.r- Diğer taraftan, bu işlerde çalışa- - ----------
drmla mükel1ef tctu1an v.ıtnndasla- mıyncak ç,nğda bulunan ve ı;urndıı Eminöııü Halkevinde konfe-
rın tesbiti i~ni ikm 1 etın1"lerdir. b d t k lk L! • '-" ura n ya ıp n an ınınse&ı7. cor.ıı!l;- rana ve temsil 
Ekser kazala-:-. bu mükcnefl.-re ai-d larm da Darüla~eye göndeıil-
cetvel1ı-d Belediye Muhasebe Mü- melerine devam edil:nektedir. Eminöni Ralkninden: 
dürlüğüne gönd.er~lcrdiı:. Bu cümleden olmak iız.ere. dün 8 12 '.1940 Pazu ıünfi saat. 14,30 da 

Bu ay asker nilel,.rine tevzi olu- d"' va.,Jan 1 7 d,.n ufak 2; rnruk doçent Suad İsmaıl Gürkan (Diş ba
nacak paranın miktarı 53 bin lirayı Emniyet Miidürlüi:riinr:• Dariilac~- tımının ehemmiyeti) mevzuunda bir 
bulacaktır. zeye sevkcdilmi~tir. Bu kuçiiklere konferans. ve Evimiz orkestrası a.ylık 

burada bakılru-ak. bilhassa tahsil 

Imar planlarında bütün 
teferrüat gösterilecek 

k.onseriniı T~recelı:tir. Bu toplantılara 
ve terbiyı-lerin•• 117.ami surette itina gelmek iiJt.iyenicrin gtr~ tarUarnu bÜ
e-dil•tdc kendilerine san· at öğretile-
cektir. romnzdan nlmnlan riCa olunur. 

T erkoau i i su diye 
aahyormuf 

Halkevi toplantılarına kat'iycn \O-

cuk alınmaz. - - ----------
Belediye imar Müdürluğü. şehrin 

hnarına ai d ~er etrafında yeni te cE
birler almaktadır. Şundiyc kad:ır ya.. 
pılan ve iki binde bir nisbetinde olan 
imnr planlımnın bütün teferriiatı Harbiyede, Cümhuriyet caddesinde Milli Piyango 
tesbit etmedikleri görülm~. bundan 317 sayılı dükkt\nda sucu H:ıs:ının, Milfi Piyangonun 41 üncii tertib 2 
sonra ytqnlacak plii.nların, beıt yüzde dükk5.nınd::ı dün zabıta taratmdan net ~~ bagıin Ankara Sergi EYin... 

Fotoğraf aergisi bir ni.crbetinde olması kara.rlnştırıl -1 yap•'an kontrol nPticesinde meveı.ıd, de saat 12,30 il1i. 1,30 ansında ~kile. 
EviDli7Jn senelik resim _ fotoğraf mıştır. Bn nisbetteki pllinlarda, her memba suyu etiketini havi 8 damaca- ,eektJ.t'. 

sergisi 15 Kfınunnevveı 940 tarihinde sok:ığın en ince. te!errü:ıtına kadar nanın üstündeki mühürlelin s:ıbte Ke~de' &lfah3t.ı Ank:tra radyOSile 

Sinema d.iinyasma fRheserler yaratan 

CHARLES BOYER - CLAUDETTE COLBERI 
in aon zaferi 

D s TR V 
(TOVARiÇ) 

MILLI ve ALEMDAR da: 
MAHŞER KALABALlGI 

Görüyorsanız? 

Bu: 
Jl',r:ınsanm yeni dibi t.omtfi 

RELLiS 
in istanbul halkına ilk dcf.:ı 

takdim edllea şaheseri: 

IZôrla Tayyaracil 
L.:..:.. (Türkçe Sözlü) .:J 

filmini ginnek Içindi:-. 
VAKTiNDE YE& ALINlZ! 

Ayrım: 

A N N A B E l L A 'nın 
son ha~ 

OGLUMA KARl 
ARlYORUM! .• 

, 

, ' Bu hafta Kadıköyünde 1 
OPERA 
Tiir~e sözlü - A:ıııpça mnsildsi 

ile süslil büyük ~ a§k 'V~ 
macera rnın; •lan 

LEKEli KADlN 
Pek •üyik maYa.ffakiyeUer: 
kaz:uuyer. Bat roUe.ı:ae: 

MARfviABA 'd• 

Tiirk 

Ak asya 
al as 
Filminde 

Bütün İ t.a.nııulu 

"""'""'aıa"' boliuJI~ 1' 1 
f SON 4 Gw 

Aynca ~ 
ROLAND TOUTAİ~ ~ . , it' 
GREGOR'ın fstıınbUJda il ~ 1 
KARISI va AŞI~ 

Ülkeler fcthf'den bir tı~~~ 
ğwuıD. VAT.AN i.çiıı clıl 
bütün niınctleri.ni ve aŞ~ 
eden bir KAIIB.A1\l.A1Sl~ ll 

vA'·.;·;~ 
FEDA*~ 

Türkçe Söziii - BliY~ !'lı~ 
Yüzer binlik ordularlll ~~~ 

JD!LSJ-" Yiiı blnlert:e 
nnrbacereti. .. 

n NİHAl'ET ZAFER .. 
...., Başta RİCHAllD oi" 

MeviOd LEYLA MURAD- halde on iki Yıldız'ın 
Züı. u Paşa tarunu ve sabık biiyük YUSUF VEHBi B U GÜ N • .&i! 

nc;ılncaktu. iştirak etmek arzu eden. gösterflmesi mümkün ol:ıcnktır. Blı ve icindeki suyun da Terkos oldu~u halka iZah edilecektir. 
lcrın, şımdiden eserlerinf H:ılkevine plAnlarda. bina ırtr!:ıltı.rr da gösterUe-l görülmf Ye lbsan hakkında taklba-
gondermelerı U.l\n olunur. cektir. ta b~nnmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey bak ~u 
gazetede ne havadıSler 

İyi au diye Terkos 
suyunu yutturanlar ..• 

•.. Sabunlarda h lle ya -
panlar birer birer yak.ıt
lanıp cezaya çarpt.ırıla -

Hasaif bey - Beleliiye 
nihayet auya sa buna do
k unuyar deaene ••• 

memurlarıınızdan Abdurrahman Zeki T A K S f ll' 
Grin kızı, genç yaşında uful eden Sa-
bahatın ruhuna it.hnf edilmek üzere, ,. Doktor 1. Zati 09gl Sinemasmd:ı +" 
onümuzde.ki Pazar günü öğle nama-~ Seanslar 1 - ı.lO ' ., 
zını müteakıb Klzıltopraktn. Zühtii Be.ledi:;e kl:ı.r~ıruiakl muayene- 6.30 ve 9 da ,.~ 
Paşn camısınde Mevliidu Şerif oku ·- hanesınde öllcden sonra hasta- 1 Bugün saat 1 - M te 
nacaktır. l'arrnı lıtbul eder. ~--•ı:.• nıatmc 

• 
1 

ı: UGÜN 

EK 
Sinemasında 

LADAM O..<AMELYA'dan, ROMEO 't .. s , 
JÜLYETTEN daha güzel, Daha ınue 1 

ve dünya edebiyatıran şaheserlerinde· 

LE SKO MANO 
Bugüne kadar İPEKI-'İLll Stiidyosunıla yapılan Türkçe Sözlü fılmleriD ea miJı:epU~~eli .. 

ee çok m~rn~.ffak olanldu. 

Sunslv: 1 - %.31 - c.3t- f.» W 1 D 
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~~:~~~~~~~)! Hayırsever kadınlarımiZ ( Kitah!ar arasında )jl HAdileler K-·~• } 
BU ZAMANDA ~ bu~~:~k~~~~:si fakir çocuklar için m!:~~~~~ 

~~.Dr. lbralıim Zati tJget nasıl çalışıyorlar? y.~:za.:: ~~=~:m:,:.-::. ee. 
~t ı ı ile. on altı YRf arasmda lilettin Ezinenin yüz eJJi 8ayfalık 
~hrrı bir devre vardır. Bo devre (Amerik:an me.ktublan) nın .an 

ll mcahmç dolu otobüs ha -
reket etti Benzin kokusu 

i.nsanın nefesini tıkıyacak kadaıdı. 
Üstelik ~oförden imrenen bir iki 
yolcu da sigaralannı yakmı~larclı. 
Meşhur aözdür: 

mek imkiuunı bulduğunuza tükret • 
miyorsunuz. da.. üstelik kesilmiş tn· 
vuğu yere koyan yolcuyu fazla bu
luyorsunuz... Talimatnarnelere gö
re de tramvaylara canlı hayvan a -
hnmaz. Fakat kesilm~ tavuk alın -
maması için hiç bir madde yoktur. tıı~~ıt~devresidir. Erkek. .... e luz ço- Çocuk Esı·rgeme vurumu yaprağını büyük bir hazla çevirdik-~t b\·~· Pdt ani ve derin inkıli.b- .l'- j ten sonra, yakın bir dostun seya -

fiti~ t ırır. Bu büyük değişme gerek hat dönüşü türlü türlıi hatıralarını, 
- İmam gülerse cemaat kahka

ha atar. - Peki amma. tavuğun boynun
dan kan aluyor. Üstfun b~'!lrn kir • 
fenecek. ~t ~&·llnj bedeni, ve gerekse asabi merkezinde bir saat biçim bÇm teferriiatile takib eden ~lt ı ~ahalarda kendini gösterir. fotoğraf albümünü seyretıni~ gibi 

~~_,..~ırdeıtbire genç erkek. yani Ya%all: Nuıret Safa Co·L..·- oldum. Bu fotoğraflar hiç de flu de-

Derler. Otobüste şofôr sigara içer 
se, yokulann çilingir ~offasını ku
rup çakıştırmalan bile mübah gö -
rülebiJir. Amma on1ar gene insaflı 
davranm~ sigara içmekle iktifa et
mişlerdi. 

~ ~lu Ve kız çoeuk da bir c~ fAl&&& ğildi. Muhtelif anlan ustaca, ve en 
( ~~lkerir. Denilebilir ki etkekl;k Duydmn ki, telnin tanınmıt a.ile-ılan, belki de dini soğuk sudan, 81- aan"adı k.lerden yakalamıstı. Fi1-

- Bu zamanda insanın üstü ba~ı 
lcirlenmesi de mesele ıni !!,r:kil .. 
Dünyada neler oluyor. farkında de
iilsiniz galiba!.. 

-' ~ hisleri bu çocuklarm ruh- lerine meJI8tıb bir kuım bayanlar, calc auya aolanıyao bir bayan ütü hakilca, kültürü köklü. okuduğunu 
~ ~ve delhal oraya yerlq- heqiiıı Çocak Eaitt:eme Kununa.n - yapıyor, diieri. dik.it dik.iyor, biY layıleile bazmetmi~ bilgisini kof te~dd ftte hu zamanlar zarfında.. da topl.ana.ıak birçok itler eörüyot- baık~ toptan kuma.ş ke.iyor. öte- meller üstüne değil. zeki kafasında 
htij e haril:ufa.de bir büyüme do- larmıt-.. ~ katlıyordu. Bu zevkli ve faydalı i~Jiyerek. bütün sağfamfııştırmı~ bu-

Bu halden bizar olmuş bir yolcu 
kondüktöre: 

- Otobüsler hiç tamir gömıez 
mi, bu benzin kokusu nedir~ .• Os -
telil:: içeride sigara da içiliyor, dedi. 

* Vesaiti nakliyeden. havnyici za -
ruriyeye geçebiliriz: 

~tı ~. büyük madeni emlah sar - KacfJDlann. dedi!coduda:ı, moda çahfiTla ltaT§JStncla hayretimi ifade lunan değerli muhnrrir Celalettin E~ aeh;bbüyük ihtirakat vukubulur. münakap.srndan ve çay toplantıla- etmekten kendimi alamadım. z:ine, Amerikan mektublannda, kü
"'t \' le böyle çocuklar çok yer- nndan vakit bularak. böyle faydalı _ N"ıçin~ diye aordular_ bir ha~ çük fal:at özlü pasajhula buı::ünün 
N~ Ço~ yemeleri de mutlak Iii - işler görebilecekleıine inananlar - ka türlü vaz.iyet mi ııöreceğinizi ü- Amerikasını bize anlatıyor. Muhar
''t, k; .~tr türlü doymak bilmez - dan değilim. Ayıb deiii ya. uKa- mid ediyordunuzJ ririn gayet renkli bir üslilbu var. Cö
dıı. B!tı~lerden fnzla i cıtihl'llan vnr- dınlar Birliğjıı zamanındanheri, ka- Bunu da itirnf l"tmek p4:k ışıme rüşleri kuvvetli .. Klflsik nRuznamei 
~rjj}'j tıytırnek için sarlettikl~ri e - dın çalışmalannın ne olduğunu HI- gelmedi. Kadınların nJ,.vhinde bu.- Seyahat) ya:ımalc. gibi bir daliılete 
'• L te)a[· t • ı· d ı d'V• • • L d f k. r . F 

lll.ı es ı ve ~zmın azı~ ır .• t- . ıgı~ ıçın. . ou e ~ ı aa- ı lunmak tehlikdidir. Bir ranınz düomekten a~ın derecede çf'Jcinen 

Kondüktör onu teçhü eden bir 
bakışla süzdü: 

- Beyim, bu zamanda bunu bul
duğunun şükredeceğinize iistelik 
~l:a.yet ediyorsunuz. 

* Karnnhk trnmvaydn. ayağına ga -

Zeytinyağı alacağız... Fena Ic.o -
kuyor. 

- Bu yağın fena bir kokusu var. 
Diyoruz, cevab veriyorlar: 
- Bu zamanda bu yağı buldu -

ğunuza şükredin. 

Sokaklar karanlık. elektrik cep 
feneri ve ec~ası ihtiyacı batı göster
di. F' eneıler fena, ecı.alan zayıf. 

- Bunların iyileri yok mu~ di
yoruz. Cevab veriyorlar~ 

~~.,, nada "ucudde mut~rakım lıyetı de, bır fantezı olorak rnt-.$fl"kda~rn bııısına gelen aklıma Celall"ttin Ez' ne. çolı: kelirneli bir e· 
'"loi ı.S .madeni eml5h stoft:l~n me- kabul etmek suiniyetini gösterdi~. geldi Bu güzide hnynn topluhı~na debiyat yapmaktansa, fik.ideıini 
"lh)·~otn , fosfatlar, dem1r veea- Fakat bu defa zantumın tamamile bu hikayevi nnlatama:rdım. T- akat t komprileşmi~ bir fikir çağlıyanı 
'fi .ıt da aznlabilir. E,i;,er buntın 1 aksi bir vaziyet göbekten müte - size ~rada niçin nakledivermiye - içinde bize verme"i tercih ediyor ve 

rih bir cisirn dokunan bir bnyan: 

t~ııc~e~avret. edilmezse, o ~ma!! ~elrtd duyduğ~m ha~, mahcuhi!.e _- yim ~ . entdektüefin soracağı sua n~e c en b 
ı.'r•:ı:· h de bır takım vn tabii timden duydugır.n hıcabı çok şukur Bir Fransız gazetecim, kadınlaTın Vt-rmeğe uvrasıyor. Sl'ln'attl\, ft'nde. 
""' ~~ller görülür. Dikkat e_di - fazla.sile öd~i. .~k ~irg~e Ku- aleyhinde bir yazı vazmıcı . Kıtdmlar ~porda. hülasa medeniyet dünvasıa.ikren doktorlar ... tedavı et- ~u. meıkezuun, ikincı ~atmda. ~e- da toı:ılanarak, bu haddini biJ~- nın her sahasında nfevkaliideliği 

rd r. ar~da böv}e 2~ mJ bir ~lon ortasma yıgılmıt. yuz- mez ( 1) gıuete-::\ye ders VC'Trn~ge kendisine ~ar <'dinen Amerikalı na
l a birdeıı~ıre as~bı _ heller, lerc~. bmle.rc.e ~ arasında, ~n karar vemıi~l•t. Bir zivafet tert'b e- aıldır. kimdirL Nered~ vct~mi~ -
ar .. baş donmesı, goz ka - f~ !Çtnde. sabahın erlc~n saatlerm- diYJ davet etmi•ler .. Liı-im saf me$ - tir~ .. Bu Amerikalının ı»ikoloc;vnsı 

" gibi ann} ra tetıadüf et - de İ§e başlamııı sehrin kibar sos - lelı:d~. kadınlar tarafınd:.n rivafete nedir~ .. Seciyesi. san'at ve akide -
t .. ~ltk~attn bımn ~nir hasta - yetesine me~ub ~ya?Ian ~ö~nce, dl'lvet edilmekten memnun, kal'~ - , deki tenakuzlan var mıdır~ .. Mnd

~~lll! .. ed~M: mötı-haS!':Isfara bu lı:abil faalıv:-tJen bır fanrez:ı ola- mış gitm:ş.; tam cav sofrasının başı- de Am~rilc.anırı ruh cephesi, einemn
,~ı b., ~e lt~llrmnı!tlardır. Hal - rak kabul etmı~en, hayır:ever ka - na. ı;t~"eil~k. ltadmbr birdenbire sı , büyük !'lanavİi ile Amerikan eko-
11.. ~~i' ~e. vuend~e m~d olan dmlanmız oldugunu teslım ederek rrıanikür!ü eJ1N;ni siinp,ii ~ibi gazt"- nomisi ne sı:ibi bir çığır takib eder? .. 
l~rı..ı enılahın brrdenbıre tül·~n- hem maheub, h~ de memnun ol - teciye l1.2'atıp i~neleri yakalanndnn fA• C 1·1 tt' r_· A 'L 'ı~ u,.n il · 1 b· d d ., ,...e e a e ın I:Jtne, merııı:a 
'-· ~ bir ... erı dg:.ı-nld' rrBö~nlzal ~~ um. sıyırmıelar: mektublannda. bu sorguları bire:r "'~"!· "'"Y eso ır ve~ B'-'-' _ _!_ı •· "1 S · · h' • 1 h' · d ı h ~ ı d"l\>e t .A,_ • -_ı . ... • moır çcnu en-a arasına gomu - - en rnıııın ızım a e:ıı· ımız e birer neşter iyor, ve er !ll"yden ev-
~itj i: eıuıda ea~mıze. ya- mü~. dikiş diken, biçen. ütü yapan, yazı vazan ~- vd i, adamı olan •Amerikalıyı, bü-

razı na7.an dilclr.:ate alaca- katL"'"', topJıyan -lı-L- bayan - Adamcagı~ z bakmı<ı ki i• kötü t" k · tl · ·ı .... •«-h b· · ...... "'- ~-~ · " .. un ·usur ve mezıye en ı e onu -
.e ı dikkatle tet'kik edıle- lan hana bireı birer tanatmak ne - - Rica ederim. bir daltika mü- müze ~!eriyor. 

"l)re başlanına derhal u - zakdini de RÖsterdiler. saııde edtn' matln..,Jar:, demi• .. idam S h kk L ı.: C 1 1 · 
r~h l '\' 1 y_ V Uraııı ffiU a •aıt~: IÜ, e H ettın aı.ı "a ı:rörü ür. apı acıır;; G-"-1 Tevfı'k C:-~L __ D rel.!'---ı mahkum" anun b·Je son arzuru ya - Ez A 'k b d d 

"'tlQr E: lA 1 f ~....... ~ıa.mı DJtJ~S ine, men anın a~ ön üren 
, .. : vve snn ay ar 7.ar ın- Bayan ~1~ Mat!Uka Fahir İpekçi. oılır. Bilivonım ve ıtnhvomm ki, e- grawyellerine, ultalvanlann çalış.-
~ 'boy uzl'lrnrı•ı ve b1o va- Reıide Mithat, Zeka•et Ihrahim linizden Jrumılmama imkan vok.. tıklan. Amerikalılıı.nwı z.evk siirt~tJ.·ik edilir. Böyle ani bir z.a.; Semrra' ,.,..;.. rı__ .... n -L-.-.6 a..ıa- bı'r t•miz dayak yıy' eee~m. :riva nı 
" • Jt h u. ··~ ı:.ırr~ .. oem•~ .. m ._ ... dükleri en büyük Yahudi ehri11 o-

t .. ~ı.,;~ ınd'li:mf ahli m~vdnıdd . .2T- dam Ben' men.. Adile Ahruıar_ çok. el~ TBrolmn. Ancak şul ar- lan Nevyorkun, gulguldi azıunetine 
tibj k le ı ınce, unun e •gı- Bu güzide komitenin faaliyetini zumu yaomız_ içinizde en ~ ııuz dudak bükmek Cf"sarctini s:rö•teren 

a S}'om ve fosfat metapo- de kendi ağızlanndan dinl,.dim: kimse, ilk tokatı o atsıni bir muharrir. ve zeki ~örleriDi kes -
1 az~masından müte~Uid - Hergün toplanıyor, fakir ço- Tahmin edeceiiniz ıtibi, kadın - kin cchad~ıı ni bu aiklimlı in ııata-
kaldugu anlaljılır ve çocUk. cuklar için burada calılfıı•oruz:. Gör- lar birl,irlerine mrmhılf. ... en VVOolı fatı ile perddiyen bir müdekkiktir. ,~t'i. bir istirahate Jcormt.,.. düğönüz bu kıymetli şeyler, kumaş- aensin, bensin d~rken knvga büyü- * 

lı.~ \> n:ıı dereceye çıka.nln. Ve lar, perdeJer, robJııkJar, eprplar, mü~ kimse de ilk tolcnh ntmtı<lıiı Fath Rıfkı ile baıphyon bu c;~id 
'~~~~';Yahu.? zerk eu'Tetile ma - mendiller, fakir '"Ocuklar için hazır. ~in bizim he nk m~lekda'- l"lini 

·• ~ de k I hld k "' :eyahat edebiyl\b ı\merika mektub-,ı.~ t vueu e 0 
ay 8 a- J8d.;;..mız n:.,.,naonu"'· e..valandır. ı·olunu sallıya eallıya çılı:mış git -~ ~ea al ed bil 1-ill--_.~- ·e· r·J-... ·~ u lan ile Celalettin F..zinede yeni bir t b· 

1 
e en ,e.. Q"Ue Çok ze .. .,in bir pi•an"'o t~tib ettik .. mi& ... 

ili ık d"l' V b- 1 - " -. nümunesini daha buluvor. Ben, ken-~ e ı ır. e ov ece Hediyeleri ,.,..lt z~ngin. fiatı da ,.ok ~".~er. Cocuk F • ..:r ... ~e Kurnmtı -
te)• ı:.~ • --'"'' ç ,.._ " ı:-.~ ~· ,.._ di hesabıma bu 150 sayfalık özlü 

ll- ~~ ••Illi ternın eoınr. 0 
- ucaı oldu~• cihetle_ fakir c:ocukla - rıun b~vanlar kolund• bt-n <>ördük-,.,~ lti te -~..ı- '1 be beT • ~- " ... "' eseri büyük bir zevkle olc.udum. Oh-~~~ 2:aruuu 

1 
e ra fl - ' '1\lZa epey para toplıyacak mik - lerimi değil de. ümirt ettiklerini bul-

~~ ı ~.nh ıoe.yler de zail olur. Bo darda bilet satabileceğimizi ümid e- savdım, mu ha kk• k Fransız v.azete- jektif bir gö~ün mah.stılü olan. ve 

- A. bu da ne?.. diye bağırdı. 
Baktı. Ayağına dokunan cismin 

l::esı1miş bir tavuk olduğunu anla -
mıştı. 

- A ... A ... Kesilmiş bir tavuk. 
boynundan hiil.l kan akıyor, Iram
vaya bö,rJe bir $eY ahnn mı? 

Elindeki kağıdn bakn baka yol
cuların biletlerini yırtan kontrolör. 

Biraz evvellüzumundan fıtzla be
nimsediği bilet kontrolü i~ine ter -
cih edilecek mübim bir meseJe kar
cusında kalmıştı ki. tramvayda bu
hınanlann yan~ından fazlasının hi -
Jetlerini l:ontroJ etmeyi bir yana bı
rak-tr. Ve hamvaya kesilmi' tavuk 
aJ.nma!flna -,i!ı:ayet edenin karşısına 
dikildi: 

- Bu zamanda trnrnvaya bin -

- Bu zamanda bunlan bulduğu
nuza ~ükredin. 

* Sadece birkaç misal yazd ım . 
Açıkgözün, münMebetsizin. ku -

ııurlannı örtbas etmek için kullan
dıklan «bu zumnndnn rnaleret for
mülü yafnrz otobüste, tramvnyda, 
bakkal dükkanında duyuluyor zan
netmeyin. Bu formül, yüzde yüz. 
kazanmak. ba .. kalannın zararına ra
hnt etmek iQtiyen ~ayısız snv5!ı o::tzla
nn v~g&ne dil peleserıgi ()ldu. 

Bnna bılrrsa, bu 7.!1manrhı •• bu 
zamandan formü}ilıa noYmal hayab 
bozaniann hareketleri lhanettir. 

r:J., m#t :iJıdıl.ıfi 

C Buntan biliyor mu idiniz ? ~ 
Sürat Ş3mp:yonu bahk .j Paraş~.t nasıl ic~d ed Idi? 
Köpek bahğı, en ~ Parqut Jak 

az zamanda en faz- ~ Garneı:n tara -
la mesafe kateden ~ fmdan acad e -
balıktır. İ~retle - ~ d!lmiştir . . ':~~ ~u 
nen bir köpek ha -~ cıd paraşulli ılk 
lığı işarettendik - "" · 4 defa, hapsedil -

.. .. b' k'] miş olduğu bir • 
teıı uç gun &Oma ın 1 ometre u - hapishanenin penceresinden atladığı 
zakta avlanmıştır. zaman kullanmıştır. 

~ ı.,~nılea asabi "Ye nıM hal- dı'yoruz. . . . A 1_.b . d" _~. C le .. mariz biı- garbdHğin temayüllerini 
~de, ç-ocuğun kara__1ctmnin eternın a.,;ı ehn• usernım. 0 tu- asla ta,.ımıyan (Amerika mektubla- , 

' 'dir. Sa~in iken eedidütta- Ben de dikkat laf'dı:yd orum. Carib .. l.ior hayırsever hbayanlar, bu sf~:' rı} bize. de(ierli piy~ muharriri Ce-

Roman ı ı 1 ;. arasında. kadın r n adet olduğu hakla..,nda med iye vazma~ a•ıt • 

' 

0 
ur ar Çok ,.alı•kan iken ""' liilettin Ednenin yeni bir h::hııye-ı · "" .., üzere, hi,. de haV!liyattan konuş - çocııkJanmıza arzettikleri luvmetli ~- lct-L!_ '-- "' "' tini tanıtmak itiban1e de dikkate şn-~1!., :me came ~741 aa- mıınrorJar. Filanea cayda falanea ba- m,.sai ile beni mecbur etm~ bulu -

r h ttA k ·ı· O '- d -, yan ve her münevverin okumadan ' a a esı ır. .ııoa ar Vl!lnm kırdığı pottan. falancanın Tf' - nuvorlar. Bütün lcadınlarımızın. l-ir L"'~ ala b t__t ki b t oeçemiyecegıw. bir Tcitabdır. ~ 11 
u çocuıı: a u a- fikaaınm, ayni ttwahti üç defa ü.t- <P\inde ı-,.k-en !::aoın•n ioini <:t-ke<"f:k- "' 

-~h l'tnıallimleri. ana ve baba- üst~ giyJiitnden, bilmem ne :zade - lf'ri ~rdl", bu hem ireJ,.rini ralclid et- İbrahim Hoyi 
~tttt t.tte kalırlar. Fakat biLrili nin evinde yapılan son poker parti- rrı~I~rini gönül ne kadar arzu edi - Amerilta mektublarL Seyahat 
~ ıı , ~en, kulaRı delik bir baba Mndm behsetmfye>rlar. Anaılt, işe vor. notları, Celalettin Ezine, Kenan 
~~~o~ ebini derhal teyak~un e- aid lüztmıiu muhavereler oluyor. Nıı~ s .. 'a c,.knn Ba~ıme,·i. 
f h_hllıa. '"ow- tedbı'r alınır. Ve bo-y ••• ............................... - •••••••• _ ••••••••••••• ~ ·q .. • -.ı:; ................................................. . 

._bı \> ka Sordum: V k"l" M k f • • • d .~ ilıt e rakter hakımından - Sirndi piyantto hazırlamakla T:caret e ı 1 a ara BVZI IŞIO 9 
lıı.~'-tt .. :~ neticeler elde edilebilir. mewruldünüz, bundan evvd ne ya . k d h . . . k ,·daresı"zlt"kler olmuş'· ~Ili\ ;_ umumiytle sebt-bsiz - ya m a şe rımıze ge ece 
\:''~ti 0&arnıyacağuu 'daima mu- pardınrz) 
~"l)ı:ı diisünmeleri ve bunu u- Cevab verdiler: Ticaret Vekili Mümtaz Ölmıeniıı 
~ Saırı lazımdır. Süphesiz bir - Mesaimiz fakir çocuklar üı:e - birkaç güne kadar ş~hrimize: gelece-
'• • ~Jen arasındıt her çoeuk rine t,.bif edilmistir. 7 vaşına ka- ~i haber ahnmı .. tır. Vek.il, lstnnbul

.:;ı W.~J ()lmalt çok m~ dar olan bütün çocuklarla uğraşı- da ticaret birliklerinde ve biiCınıum 
~ ~~l\bılerin ba mazeretleri vonıZ-Süt tem;ni, kundak, üstü bası oivasa mt'.st-leleri üzerinde tetkikler
~(_ ~tJı ~idir. Fakat çocuklan olmıyanlara elbise tedan1c etmek d~ bulunacaktır. 
\'1't h lll~şgul etmeği bileh, iyi vesaiY~ Ribi işler.. her zaman için --------

T erziln birliği taıafmCJan., t~ 
esnafına dağılması kaıar~tnılan 
malraralann teYn şekill~rinde bazı 
idareııizlikl~ olduğu hakkında tika
yetler yapılmıştır. Mmtaka Tit-aret 
Müdürlüğü. bu hususta terziler bir
liğinin tevzi listeleri üzerinde t~l-.ik
lerde bulunacaktır. ~~~~!'bilen, ger~k kendi yor- burada çalıtacak. i~ vardır. Çukura düıerek yaralandı 

~ ..... e. te-rekse talebenin yoT - Ma.nın üz.erini. gayet ndis ku- B•aikh•ta, Kılıçali mahallesinde G 
h.__.''" ... d t__ r. ı --1 -ıı _ı 1"'-' d l-' "Y ._ Bakırköv Halkevinde Ziya -~'ll .-.ı erec~.. n()1 fıkra ar, m~ar, tu ~r. peıae uuer 0 aur - numaralı -de oturan Receb, dün 

lıııi 1 •ıı: ~ '-1 "'.. Go"kalp iht'fali ~'' naıt ed,.rek mütemadi - ~· . sottata çıkarken evlerinin önftnde 
~rı dilt~ati kendi üzerine - Bütiin bunlan piyan&oya mı açılmış bulunan üç metre derinliğin- Ba.Jurköy HalkeTinden! 

~~~ lı\ı ~alE: olan muaUimlerin. koyaeabınız? deki çukura düşerek vfiendünün muh Büyük Türk müt.eJekkiri (Ziya Gök ~ı'',_ L Ranetlerin•_ ra~ .. ene - Evet_ falı:at, mesela bazı ku - x.- A el 
940 

p li' ,t._ ıı: J e···-· ... 1 k teli! yerlerlnden ae .. .surette yar& - alp) için 8 Kunul!uevv azar 
' ~~an <:ocukla,- va.-.. bun- ~r uzıındrdur.lı: Bir rop u v~ya ıanmıJt,ır. rünü saat 14,SO da Ye Evimiz salo -

'-ıl • en letldk ı-dı1m,..<;e de<;er mantoluk ayı ı tan ııonra. artarn b dil ı .. t 
·~ı}' u· - ... '-J • Receb, tedavi edilmek fizere Bey - nunda bir ihtifal terti e · ,m"'i ir. e ır. Süofı,.ııiz bunlar a- elbisesiz çocuıı: ara venyoruz. 

' Cbe"t'amı '7 nci sayfıulıı) Evinde c;ifter ~ifter hizmetçisi o- ~lu ha.stıı.nesine kaldınhnıştlr. Herkes gelebillr. 

' hıtaya anedeceğini dü~nüyorlarsa , azimle yerinden sıçradı. Sirndi tek-)nın edebi rOm&IU! 24 dd ,_ b' k ı · 

Aşicia 
Oynanmoı! 

demek bu i~e bir suikaıw:l görüyor- raı müca eye, ıuzım ır ap an gı-
lardı. Bu takdirde, başkalannm da bi müdafaaya haZJrdı. 
böyle dü~nmemeleri için sebeb KuV\>·etli adımlarla salona doğ-
yolı:ttı. ru yürüdü, kapısını açtı ve müşfik 

Saatlerdenberi hadiseye meta - yüzünün bütün sevgisite kızının 
netle göğüs gerele Mediha Hanım, yattığı divana ya~la~tı. 
bu ha!lit vnk'a karşısında asabının - Bir haber var mı~ 

lot bozulduğunu hii!'3erti ve ct'!!arf'tini Bu lnJPkuru. kı!llk. s~i ışıtm~ğe 
~&;~,~ Nalıledua: Muazuz Tahan Beritand kaybederek >l~lamağa ba•ladı. O - ""edthal Hanım haznlanmıştı. Ka -

~~ı. l~~nını ai;<ır ağır yerin - §Ün. Çünkü onıya adamlar gelip ha- midsizlik yava~ yavaş &.aJbini istila bil olduğu kadar sükunetle cevab 
•· Qır • • d •L • L LL - _ıı·vordu. verdi: •ıiL ·.. gece çn e ıubyar - K;acaıuarmııs. eu 

·'~ :....~tış~ Mütereddid adım- Mediha Hanım ka§larmı çattı ve Dışarıdan kmk, meyus bir aes - Evet kızım. Colc müşkül bir 
• t ~ı .. .; L ·ı_ __ L d' b' 1 geldı'·. am~l~tla kunrunu c.ıkarrrıağa mu-ı. s--- ıı:esıacn:~ mer ıven- •ert rr ses e: 

at 1 1 d' J _ Annel varfak olmucrl:n. S("l;min mmdi at~ 'td... rıan ıkta hizmetçi ouu - Aşçınm saçma annı ın erne. 

~ l:' Onun da çdcingen ve haydi git işini gör, dedi. Mecliha Hanım g():rlerini açtı, u- -i varrmc. sayıklıyormu .. ; fakat dok-
.. "tt t• H' t • kı h ""'-- d 1 yumuş muvdu" Hayır·. !lndet:e unut- to~ iimi.dli. -, ıu ""'ll'rı varch, konu~ia ızme çı z anımmın 11110 e a r -
~ ~q~rrı· böy]~ alı:silend;ğini görmü~t:ii. Önü- mak, düşünmemek. hatıriamamak Nesrin <lo<mıldu. dıvan üzerine 
tt~ \ f\ror gibiydi. Nihıetyet ne baktı. için, c:ansrz bir cesed gibi kendini 1 diz C'Ökt'i. Saçlan. ka";'~ ~anşık. ~~!\~ hanımma yakTa~. _ Pdci hanımefendi. Ben i~mi dn"Bn üzerine bırakmı$, gö:ıolerini ttöğsü hel"' l" "nlı. Sf'ıı ı ate lı ıdı. 

'\: ~- ~ndi, 't"Sıin i--lanı - yapmam demedim. A!lçıbaşı öyle knpamı~ı. Senelerdt"nbl!"ri Nesrin - TefsHat, tnfs-ilat verin ... Sana 
~· aat!'la girebilir mi - demişti. her «anne)) deviııinde onu vanında. '-im t,.J,.fon etti) )' t~l;er sabah ki g'bi te - _ Aşçı!\,aşıya söyle, bir daha müşfik ve mütebessirn ~·üz ile gör - -T ,.Jefon etmediler. 

ı._~. 8
Ynn mı? aenin i~ne kan~asın. rneğe alııtığı halde bu de!n eevab -Doktor J!eldi. 

:... - Peki efendim. alamayınca daha titiz bir sesle: - N-icin beni ııvandırmadın} 
.. ~ıbaşr dedi ki, o oda- Oduına gjrdiii - Anne! dedi. Miit~ kabu~a .. içinde idim. Dok -

Yerinde hlaewık - Hammm Mediha Hanım onu i~itti: tor ne dedi) Hep•ini. hepani anlat 

okumayı seven kadın 
Altı ay e"VVe] evlenrniJ bir genç 

kadın okııyucumdan aldığım rnek -
tubu hülasa edeceğim. 

«Ben okumağ:ı çok merakhyım. 
bilhassa roman okuml'lyı çok seve -
rim ... Her iün sabahtan ak§llma 
kadar hiç durmadan roman okusam 
gene btkmam. Hatta bazan o kl'ldar 
dalarım ki, yemek yemeği bile u -
nuttuğum vakidir. Yeni evlendiğim 
ramanlarda kocam bu huyum iç_in 
bana daıılmıyordu. Hatta kendi ba
na hergün yeni yeni romanfar ge
tirirdi. Fakat aylaı geçtikçe koca -
rnın değiştiğini hissettim. Batta elim 
de roman gördüğü zaman hoşnud
suzluğunu belli ediyordu. SonraJa,-
n, ((Senin bu roman okumandan da 
bıktımıt tarzında seneni~erde bo -
lunmağa başladı. 

Bir l:aç gün evvel bu yüzden a -
runızda ltavga çıktı. Bana «'bir da
ha elinde roman görürsem, alır yır
tarrmn dedi. Gazetelerde mütema
diyen halk: okumuyor, gibi ~klı.yet -
ler çıkıyor. Halk nasıl okur~ Benim 
halimi gözönüne getirin: okumağa 

nız doktor ameliyatın derhal ya -
pıldığını, kurşunun çıkarıldığını söy 
ledi. Hastayı yatağına yntırmışlar 
amma henüz aklı başına gelmem~ 
sayıklıyormuş ... Doktor tekrar 
taneye döndü. 

- Beni niçin bcklemedn 
- Halide Hanım onun nlelacde 

avdet etmesini rica etmiş. Dokto -
run bir dakik:ı bile y-anından avrıl -
dığını istt-miyormu'- Zavalh kadın 
çılgın gibi imi~. 

- Biçnre ana ... Beni :hiç bir va
kit affetmiy~ek. Onun '·erinde ol
sam ben de övle vapar, herkese kar 
!ll merhametsiz olurdum. Saka ~ey 
mi bu~ 

Bu sözler Mediha Hanımı kor -
kutmuştu. 

- Sus Nesrin. sakın böyle ~ey
ler söyleme 1 Senin i!tem:yerek se
beb olduğun bir kazadan dolnyı ce
za görmen adalete mugavirdir. 

- Bazan inıan istemiyerek de 
katil oluyor . 

- Bwıa -.KdaD takdir eder. 

bayıldığım halde kocam buna e-n -
gel oluyor.» 

Kızım, her işde tefrit ve ifrat 
vardır. Ne Ürat iyidir, ne de tefrit ... 
Roman okumakta belli ki ifrata 
kaçmışsın. Herkesin okumasma ta
raflar olduğum halde senin ıoman 
okuduğun tarzda okuyanlara hak 
veremem. Evli bir kadın c.kumnlı
dır. Fakat o~ması evini, kocasını, 
her şeyi ihmal edecek dereceye 
gdmem~lidir. Kendini kocanın ye
rine koyup dü3ijn ... Evine .:~"!i,·or •• 
evde her i~ ihmal edilrrüş. karın bir 
köıede oturmu,, okuyor. Hatn so
ruyorsun .. o okumoqa devam edi -
yor. Konaıımak, anlntmak i•tiyor -
sun, seni dinlemiyor. Kendine lı-ar
~ alaka, nevaz~ ~klivorsun .. . Fa
kat kann okumaktan hunlan ,·ap -
ma~ vakit bulamıyor ki ... 

Sana tavsiyem, kocanı ve t-vini 
ihmal ettinniyecek k~dar nkumıtn
dır. Kocan eve gelcliği zaman Hta
bmJ muhakl-1\.'k elinden brr ltm~ah. 
ona karş1 alAka göstermt>lö•m ";) 

TEY2E 

beni yaralıınıış olsa böyle mi düşü
, .. dün? 
"! Ev 0 

• k b" ) - ger onun ıstemıyere oy e 
bir kaza işlediğine eminsem onu 
derhal affederdim; çünl:ü onun da 
onnztan"b oJduğuno d~<~ünürdiim. 

-Sen müıı:~a bir kadınsın an
ne. herkes senin gibi ofnmn7. ı~ ise 
şimdi bu sözleri bırakalım. Bf'n he
men • giyinip hastaneye gitmek isti
yorum. Acaba Selimin yanmda ka
lıp ona bakmamn Halide 1 lanım 
izin v~rir mi dersin~ 

- Zannetmem. 
- Çünkü o da senin gibi di.is\1-

nüyor ıre seni mazur görmü,·nr. 
- Hakkı var. O hıılde uz.un za

man orada kalmam. Yalnız. Selimi 
görür, dı~n c;ıkanm. Onu mutlak 
görmeliyim. 

Mediha Hanım cevab ~rmeden 
divan üzerine oturdu, kızına bakb. 
Gözlerinde öyle büyük bir acı olı:u

nuyordu ki Nesrin birdenbire kork· 
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OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Tiirldye Cilm.hu,.iyeti ile münakit mu.kaveieııaı;ı 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştıf 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 Ingiliz Lirası 
İhtiyat akçeai : 1.250.000 İngiliz Lirası 

ızmirdeki binaların maskelenmeğe 
oldukları görüldü elverişli 

çok Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSİL YA ve N ts· de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİST AN, IRAN, IRAK, FlLlsTIN 
h·mir (Hususi) - Meskenlerde 

ı,ıkların maaltelenmesi işi lzmirde 
tam bir muvaffakiyetic tatbika bat
fanmıştır. Yapılan kontroller iyi ne
tice vermit, hiç bir ceza yazılma -
mış ve ihtara lüzum kalmamıştır. 

Bunun bir sebebi de İzmirdeki 
binaların maekelenmeğe ~ok elve -
rişli olmasıdır. Gerek imar sahasın
da, gerek Yalılar, Kordon ve Kar
~yakada hemen bütün evlerin de
mır ve tahtadan mamul kepenkleri 
mevcudcfur. Bu evler esasen dışan
}'a ışık sızd ırmayacak şekilde inşa 
ed "]miştir. 

Dış ı,ıklar o kadar dikkatle mas
leelenmiştir ki, akşamları saat on ae 
kizden sonra şehrr zifir; bir karan -
lığa gömülmektedir. Hele Eant yir
miden sonra sokaklarda mutlak bir 
sükunet hiıkim olmakta, herkes er
kerıden evlerine kapnnmaktadır. 

Hükômet emirlerine karşı halk•-

başlanmıştır. Halkın elinde birer şişe Fenerbahçe merkez mulıacimi Me-
mızın gösterdiği bu itinanın pek ve teneke ile çarşıda gaz aramatta lih 200 ve 400 metrenin 1940 senesi 
kıymetli bir manası olduğu muhak-
kaktır. oldu~u ve bakkalların önünde do - Balkan ljampiyonı.ıdur. 

Filhaldka umumi nakil vasıtaları laştığı sık sık gwülmektedir. Bınne - Bir atıetin, hem de daha birkaç ay 
geceleri, karanlık yüzünden bazı tice bir çok .kı.mseler akşamlan gaz_ evvel muvaffak olmuş bir atıetin tut
kazalara sebebiyet verrneğe başla - sırlıktan karanlıkta oturmakta ve bol oynamasına eski bir atlet olmak-
mıotır. BiT otobüsün yjrmi üç yolcu- gece işinden mnhrum kalmaktadır. lı~ım dalayıslle muarızun. 
aile «Dr. Muetafabey» caddeaini ta- Kurulan pazarlarda hararetli za _ Saniyenin onda birinin rol oynadı-
kiben Kordona c.,ıktığı halde karan- ğı atıetızm sahasında; Melih bundan 
lıkta bunun farkına varmıyarak de- hire alış verişi olmaktadır. Pazar glin böyle bir santim neri Cidemez ve se
nize düşmeai, diğer bir arabanın leri de alıcı bilhassa bakkallar ve nelerce utra.şsa, büyük bir dikkatle 
devrilmesi bu cümledendir. Bu va _ tüccardır. Bunlar külliyet.li bu~day çalışsa bıle bir daha bu kemale ge _ 
ziyet üzerine beJeeliye otobüs se _ ve arpa vesaire toplnmakta ve bun - lemez. 
federini tah di d eylem iş, T epec:ik ve ları depo etmektedirler. Melıh Balkan şampiyonu olduktan 
Eşrefpaşa hatlarına saat 20 den Halkın bu kabiii ihtiyaçlarile daha sonra, ondan daha büyük istifadeler 
sonra çalışan seferleri muvakkaten yakından aHikadar olmak lAzımdır. temin etmeği düşünen spor teşkilAtı 
kaldırmı tır. Karşıyaka vapur]an da Sındırgıdaki alfı.kadarların bu vazi - kendisini tamamile himayesine r.lma- 1 
saat 2 1.30 dan sonra çalışmamak - yeti önliyecek tedbirler almaları icab ğa tc.şebbüs etti. ' 
tadır. etmektedir. B te bb"~ u şe = onun ser'Jesti.~ini elin-

Nalcil vasıtalarının denize düşme- den nlmak demekti ki yanl~tı; nlte-
~lerini temin için Kordon boyun- c ) kim futbol oynamıyaca~ı Meta ilan 
ca lc:oTkulult duvarlan inşasına baş.- yeni neşriyat edilen Melih, kısa bir tereddüdden 
lanmıştır. -

ve MA VERA YI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri ' 
YUGOSLAVYA, RUMANY A. YUNANISTAN, SURIYE:, LüBN.M' 

· Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri ••rdıt• 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı carl ve mevduat hesapları kü.şadı. 

Ticart krediler ve vesaikll krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine ke§ide senedat ıskon~\lo 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvllfıt, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tah.'!il1itı ve saire. 

En yükaek emniyet tartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (kumbaralı veY" 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

------------------------------------ BayındılUk İşldri Dergisi - sonra aya~na pa.puçları geçirdi, ha-
Eylül rtl harıl tutbol oynamağa başladı. İstanbul Belediyesi İlanları 

Babaeski ve LUieburgazda 
ekmek fiat:ar1 

Babaeski (Hususi) - Kırklare
li vilaveti kazaları arasında ekmek 

r satış fiahnın Babaeskide fazla oldu
ğu görülmüştür. 

Bu iş için beledive derhal faali -
ye te geçerek Toprak Mahımlleri 0-
fi•il<" temaslar yapmııı, şehrin her -
günkii ihtiyacı olan 2500 kilo buğ
d yı a !mıştır. 

Fakat gene Lüleburgazln - Ba -
bacski ara111ndaki e-kmek satışında 
60 para fark olduğu görülmütıtür. 
Yapılan tahkikat neticesinde Lüle
burgazda Toprak Mahsulleri Ofis-i 
Ajanı bulunmaması. buna sebeb ol
duğu anlaşılmiştır. Bu suretle Lü -
leburgaza buğdnvm kilosu 60 para 
ucuza verilmektedir. 

Babaeskide g·ydirilen 
çocuklar 

Babaeski (Hususi) - Çocuk E:
sirgeme Kurumunun tombala oyun
lanndan ternin olunan 360 liraya 
140 lira daha ilave edilerek, fakir 
çocuklara 40 ç.ift ayakkabı, 40 kat 
elbise- kitnb, defter, ve kalem da -
ğıtıldı. 

B··c~da bir kardes katili 
22 seneye m~hkOm oldu 

lzmir (Hususi) - Bucada bir 
eğlenti gecesi, zeybek hava~ı oyna
madığı için (jz karne~ Mitadı bı
ça ı.-.ıa yaralayarak öldiirmekten suç
lu lbrahim Vurgun Ağırceza mah -
keme~inde <ı 22 ıı sene ağır hapse 
mahkum edilmi.,tir. 

lzmirde bı:ıraot eden 
bir ç:vi tuccarı 

İzmir {Husu!li) - Bir kilo çivi
yi ı 5 O kuruşn snttıih için milli ko -
runmn kanunu hükümll'!rine göre 
adliyeye verilen çivi tüccnn Niza -
mettin hakkındn bernet knran ve -
rilıni tir. 

Edirnede Avrupa tren!eri sayısı mtişar etmiştir. Spor nihayet bir zevk işidir vesse _ 
dergi - IA Belediyemiz için 50 lira ücreUe 50 tamildar alınacağı ve ~ teahhUrfe gel " ba 1 d Erciyeş - Kayseri Halkevi megs ş a 1 sidir, 16 ncı sayısı çıkmıştır. um .. 15/12/ 940 tarihine .kadar müracaat etmeleri lüzumu evveıce fltın ııeı' 

Edirne (Huausi) - Son günlerde Va.rhk - 177 nci sayısı dolgun Şu hüliisadan sonra burada kısaca 
Avrupa trenleri gene pek fo.zla ola· mündericatla çıkmıştır. ııaha 9al~acn~ım bir noktayı anlat-

Bugüne kadar 170 müracaat va ki oldlJku Cihetle badcma bu iŞ iÇ~) 
diyeye dilekçe ile mürncaat edilmemesi aım olunur. ~ 

rak tenhhürle gelme~e baıılamış - Deniz - Bu meslek mecmuasının mak istiyorum: 

Ticaret V ekaletinden : tır. Bunun tren ıüzergahındaki muh 66 ncı sayısı dolgun mündericatıa Melih; Vefa maçında kinıe kızdı 
telif devletlerin harb dolayıaile al - çıkmıştır. da raklbine kafa vurdu bilmiyorum. 
dığı sıkı takyidattan, ayni zamanda .. •••••••••••••···-······-.. ••••••••••••• ...... Demek ki; şampiyon olmasına rağ _ 
havalann biidenbire kışlamasından ~ men hll~ Asabına hAkim olarnamışi 

ııG, 

Fiat mUraknbe işlerinde istihdam edilmek üzere, bnrem pnuntl ~ 
kümlerl dahilinde, asgari lise tahslli memur almnca~ı hakkındA e ll 
yapılan ilfı.n üzerine müracaat edenler arasında Ankara ve isttl11 

ileri geldiği aöylenmektedir. Şimdiki a· d k 1 k Bir koşunun hareket hattında ta _ 
halde Avrupa konvanııiyoneli lstan- ır O torun QÜR U bancanın patıamasını beklemek için m?sabn.kn imtihnnı yapılacaktır. ı4 

Imtihan her iki mnhalde 9 Birincikanun 1940 Pazartesi günü ,s:ı.Şt 
icra. edilecektir. bul ile Belgrad arasında işlemekte- notlarından atıetin ne kadar asabına güyenmesi 

dir. T opraklarımız dahilinde sefer lazım ,geldl~ini artık Melihe ö~rete _ 
Bu memuriyetler için tahrlrl talebde bulunan ve bulunacnklııf1111J1 )f 

han günü ö~eden evvel Ankarada Ticaret Vektueti, İç Ticaret 1J'J.1lll ,p ıl 
dürlüğüne, Istanbulda Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne müracaat ~ı59• 

eden bütün katarların lambalan alı- cek değilim. Bu gibi hareketleri hoş 
nan pasif koruma tedbirleri icabı o- K adınlar çok görmek bize güç geliyor. 
larak maskolenmektedir. ,Yunanis-
tandan geçen katariann da ışıklan Doğumdan 
tamamen söndürülmektedir. 

İki ay evvel Melihi, Fener stadını 
dolduran binlerce halk lpc yaklaşır _ 
ken alk4fladı. 

tlhan için kendilerini kaydettirmelcri lüzumu ilfin olunur. ( 

Elektrik ampülü bulunmuyor Korkmamalıdır/ar İlan tashihi 
Pnznr günü, hakem tarafından o_ jll Son ~ünlerde şehriınizde elektrik 

ampülü tedarilci hemen gayri müm
kün bir hale 6elmiştir. 

Piyasada kahve buhranı da var
dır. Bilhassa çekirdek kahve hiç bir 
yerde kalmamıştır. 

Edirnede kır koJUsu 
Halkevi tarafından tertib edi1en 

kır koşularının sonuncusu yapıldı. 
Havarun ynğmurlu olmasına rağ

men bu koşu diğerlerinden çok da· 
ha güzel oldu. Ko§uya 26 atlet iş· 
tirak etmiştir. 

Orta okuldan Mehmed birinci, 
liseden Halil ikinci, Kamil üçünciı 
gelmiştir. 

Neticede koşular puvan üzerine 
tertib edildiğinden Halil 4 puvanla 
birinci, Mehmed 5 puvanla ikinci, 
İbrahim de 1 O puvanla üçüncü ol -
muştur. 

Koşuculann hediyeleri bu hafta 
bölge spor bn,kanı vali Ferid No -
merin ve diğer heyetin huzurunda 
Halhvino~ tevzi edilt":cektir. 

Çerkesköy hiçiri dikiJ yurdu 
Çerkesköy (Hususi) - Trakya 

umumi müfettişi General Kazım 
Dirikin himmetile nahiyemizde bir 
bic;ki ve dikiş yurdu açılmıştır. 

Ymda lazım olan alat ve edevat 
Edirneden gönderilmiş ve yurd mtı· 
allimi de bu sabah Edirneden gel· 

-2-
Do~n çocukları yetiştirebilmek 

meselesinin güçlüjiünü ileriye sü
ren ikinci ltiraza karşı da verece
ğimiz cevab budur: İlk sene !çın 
kadınların memelerlndekl süt ço
cuk için kafidir. Bilflhare onu iyi. 
ce beslemek, giyindirmek mesele
sine gelince güzel altın gibi yav. 
rularınn bakmak için babaların 

daha enerjik bir surette çaltıjma -

yundan cıkarılırken _ yaptı~ı ka.'3dl Son Posta gazetesinin 5 BirlncikD.nun 940 tarihli nUshasında giı 
hareketten olacak _ l;eyircllerden eden Emiilk ve Eytam Bankasına. aid gayri menkul satış ilA.nının 1 ı 
pek ço~u hepimizi müteesslr edecek numarasında mesahası 1028 M2 .>lacak iken bir tcrtib hatası ol~ / 
bir şekilde, ono. avnz nvaz hn!Prıyor- M2 olarak n~cdil~i görülmüştür. Tashih olunur. ,/ 
du. Ne büyük tezad deM mi? 

Hele onun giyinip tribüne geldik- Kayseri Belediye Ri yasetinden: -~ 
ten sonra Adeta kavgaya hazırlanma. ı - 16511 lira 63 kuruş bedeli keşifll Ismet lnonü bulvarile ~ 1~ 
sı hiç de hoş göriDmedl. meydanının pa.rke ile fcrşi 22.11.940 Cuma günü saat 16 d~ P' 

Atlet arkad~ım Melih; hr.niiz genç. mukarrer ise de verilen teklif mektublnrı .kanun! şeraiti ~~ 
sin, sporun bazan ne kadar nankör mamasından ve tayin edilen saatte verilmemesinden ş:ıY~ıı ~~ 
old~unu bilecek kadar tecrüben yok. görülmediği cihetıe 16.12.940 Pazartesi saat 16 da yine tııP.ıe ıi!Y 

ları, annelerin de slnemalardan, Balkan şampiyonlu~u şerefini elbette usullle ve teklif olunan bedel haddi lAyık görüldüğü tatdifv 
tuvnletlerden, ipek çarapiardan vikaye etmek istersin. Sa~dan soldan edilmek üzere eksiltıneye vazcdilmiştir. .. .• ıı 
biraz feragat etmeleri kAfidir. Dü- '-''fü ıı••" 

"u r duymak elbet hoş birşey de~il. 2 - Muvakkat teminat 1238 lira 37 kuru" olup kat'i temina~ b şünmelidir ki yetişecek çocuklar Gel · te .. 
b b . t "kb 1 b ııı rsen şu futbolden uzaklaş! mislidir. • tı d' 

ananın, a. anın ıs ı a de irer 
Bu &özlerim nasihatten ziyade bir 3 - Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi tari.f11

01 
•• ııJ mesnedidirler. Bu çocuklar iyi bir h k'k ı · t " a • a ın am ifadesldlr. Şampiyon- linde saat 15 de Belediye riyasetine makbuz mukabili ıevdı J' .t surette yetiştikleri tnkc'irde ana "". 

lnra yakışan dn budur!.. ve bu saatten sonra gelen mektublar kabul ediltn"ıyccekt.il"· ı/ ve babanın en müşkil zamanların-
da, hastalıklarında her türlü sı - Lig maçlarmm birinci vaki gecikmeler nazara alınmaz. o 
kıntılı dakikalarında imdada ye- 4 - Bu iŞe aid k~if ve şartnameler belediye dairesinden parıı5111 

f 

t~ecek genç unsurlardır. Ailelerin devresi yarmki alınabilir. ll'l 
5 - Taliblcrin tesbit edilen gün ve saatte encümene ve fa.zln i~ıı~'' 

refah ve saadet! ve memleketin maçla la . ' 
istikbali, yurdun şenlenmcsi ht>p r SOna erıyor mak istiycnlerln başkitabete mUracaat.ıarı ilan olunur. ~ 
bu genç, zinde karakterli çocuk - İstanbul lig maçlarının birinci dev. rayla, Beyo~luspor arasındaki maç _ İstanbul Blrinci İ..flıi.s nıenııır.~ 
lar sayesinde mümkün olacaktır. eresreiceykatrır· ı.n. yapılacak oyunlarla sona tır. dan: 
Bu kndar buyük şahsi, içtimal ve · 
milli faydalar yanında muvakkat Iki tarafın ehemmiyet vermekte ?1- Müflis ÖmerAbid hanuıdll ~ 
bir devre zarfmda ananın ve ba- FenerbaJıçe Sahası: duğu maç herhalde zevkli olacaktır. ve uncu Yahya Kemalln ifl~ ıı4D 

Altuntu~ ile Topkap arasındaki Karagümrük ve Anadoluhisarı sa- 2;ıı banın ihtıyar edeceklerı tedakiir. maç, Altuntuğa üç puvanı rahat - halarında ikinci lig m~ları da de - dırılmasına mahkemece oııııl~ 
lık hakikatan yerıne mnsruf bir iş ça kazandıracak bir oyundur. vam edecektir. rihinde karar verildiği UCI.li 'ı'/ 

miştir. 
olacaktır. Bu sebeble bütiin genç ö 

il ı Fenerbahçenin, İstanbulspor kar _ · B. / 
\"EFAT l aı e ere çok çocuk yetiştirmeleri • Mektebler c:ı"'""""ivooas• =--:::ır-. . z 't tl'cca e es af ni tavsiye ve rıca ·~derlz. Unutma. şısında ciddi bir zorluk Qekece~i tah- ·,/-·-r T ..... \<" 

Yıllardanberi Biga lnhisarlar 1- m! ; r V n Inin min edilemez. Erkek Mektebleri Futbo: Lig Zayi - Umumi Harbi •-: .ıell 
d h b 1 ı; nd b 1 1 malı ki istikbal daima kalabalık ~nv 

arcsi mu ase eci i.,i e u u nan A ı Hava I<Urumuna teberrUieri milletterindir. i. z. ö. Vefa • Beykoz maçı oldukça cazib lley'etinden: nci ordu muhabere böl ii~. " 
Rıza Çollü, geçenlerde Kayseri mu - _ bir oyundur. 7/ 11/19-10 Cumartesi günü Beşiktalj ~ım askeri terhis tezkereı1lı c; 
hnscbesıne tahvilen tayin edilmiş ve İzmit (Hususi) - Hava Kuru- Cnab ısıtyen okuyucularınun Şeref stndında yapılacak maçlnr: . dlltl 
yeni memurlyeUne giderken Balya ka- mu namana yardım makııadile vali- posta pulu yol amaluına rlea 1 • Şeref Saıhası: Saha komlseri: H. Sa ver. tim. Yenisini 91karacaJt1Ill ., 
zasında birdenbire rahatsızlanarak miz Ziya Tekdinin rcisliğinde top- derim. Aksl takdirde tııteklerı 1 Lig lideri Beşiktaş, lig sonuncusu i- Da.I'ÜŞ.şefaka L . - Galatasaray L. nin hükmü yoktur. 0.,_~ / 
vefat etıniştlr. Merhum, İn hisartar İ- lana n !zmit tüccar ve esnafı Ha' n mukabel~siı: kalabilir. le en hafif oyunlarından birini oynı- saat 13.30, hakem Ş. Tezcan. İstanbul Tophane KumbaJ't'C~~4al i 
darcsınin emektar ve i.şgüzar eleman- Kurumuna 1 S dakikada 2500 lira '- ./ yacak demektir. Er. Li - Vefa Lisesi saat 14.45, ha - 6 da Kernaliye:i sı O"r! 
larından biri idi. Mevll rahmet eyJlye. teberrü etmişlerdir. "----------·----' Haftanın en sayılı oyunu Oalatasa. kem Ş. Tezcan. Basan oğlu sıdd~ 
============================ =================================================================================================~~~j,., 

Son Po.tanın macera romanı: 54 de oralarda şüpheli adamların av - vahşi hayvanlar. yahu d buraya ilti- hassa bir noktayı göstererek o tarafa düf{indürdü. Zaten bütÜ11 eıı ~~ 

Çünkü tam intihob ettikleri yolun 
ortasında önlerine çıkan bu kamp 
onları yollannı daha geÇlerden ta
kib etmek mecburiyctinde bırakı -
yOTdu. Hatta o tn'kdirde de önle -
rine çıkacak tehlikeleri bilmiyor -
Jardı. Çabuk bir karar vermek la
zımdı. 

Toprakta çam yaprakları ve dal
Jan vnri:lı k.i iyice kurumuş olduğu 
için bunlar berekct, ayaklarının al
tında çıtırdamıyordu. Son derece 
sessiz yürüyorlardı. O kadar sessiz 
ki bir müddet sonra bu sükut bile 
onları sıkmıya başlamıııtı. 

Sanki etrafiarında hiç bir hayat 
eseri yoktu. Ornıııı onlara dünyadan 

Nakleden: Bebçet Safa 
gün o kadar bozulmuştu. 

Keene hayatında böyle bir sahne 
hatırlamıyordu. Böyle bir yabancı 
vah§i dekor içinde hangi tarafm e -
min olduğunu bilmeksizin, belki her 
tarııftnn ölüme çıkan bir tenhalık 
içinde uzayıp ı;ide:ı meçhul yol. .. 

Fakat Otto Kramer dnha bihuş, 
kendinden geçmiııı bir halde idi. Yü
rümüyor, adeta sürükleniyordu. Ba
zı zaman arkadasına tek heceli kefi
melerle, işaretlerle cevab verebili • 
yordu. 

Birdenbire yolda bir arabanın 
madeni seııler çıkararak yaklaştığını 
duydular. Eğer bu gördükleri araba 
ise demek ki Freudebergden geli -

landığını duymuşlardı. Acab~ bu av ca edenlerin dü manları bunları işe bakması için ısrar ediyordu. ön tarafları hemen heıt, btf 

henüz bitmemiş mi idi? N azi po li - yararnıyacak bir hale getirm§ilerdi. Birden bu noktalardan biri tıpkı ~ara altında gibi idi. ~c1e;? e~ 
sinin takibatı arada bir inkıtaa uğ - Nihayet yağmur durdu. Sığındık- bir tehlike karşısında boynunu ve nm çark yapmalı mı .ich dıJ ~ 
rardı . Fakat pek kısa bir zaman için. ları kovuktan derhal çıkarak acele küçük batını kabuğunun içine çe - rekette de iki ateş arasın 
Bu da yeni bir hamle yapmak için yürürniye başladılar. Çünkü artık ken kaplumbağa gibi ince alevini tehlikesi vardı. Çünkü 
perde ara~• gibi bir şeydi. Keene hemen hemen ortalık kararmı§tl. çekti. Bu, etraftalci ve nihayet üç da da başka bir takım. h 
kendi kendine: Yirmi dakika hiç bir tey ı~öyle - yüz metre ilerideki tehlikeyi onlara miyen, fakat öndeki 

- Naziler için bir usul, bir ter - meksizin, ikisi de belki ayni şeyleri göstermiye kafi bir işaretti. ihata hareketlerini . rileri
1
,
7 tib yoktur. Her zaman usul değiş - düşünerek, fakat dü,ündüklerini bir- Bunlar iQsan o.vcılan idi. Tam ğer bir grup biçare _?.rn r11i jP1 
1 tirmek. şaşırtmak usulle-rinin ba,ın- birine açmıya ce.,aret e-demeksizin takım halinde, hiç bir noktayı açık içine almak üzere degıl ı-11ııl 

dadır. yürüyorlardı . İlk defa Kramer yeni bırakmıyarak bütün sahayı taraya de ~lıl 
Diye mırıldandı. bir tehlike ile burun buruna geldik- taraya kendilerine doğru ilerliyor - Bulundukları yer et0 ~ 
Yavaş yavu ortalık kararıyor, lerini görerek t11kalliis eden elinile !ardı. Hatta hareketlerini gizlerniye mümkün değildi. Bu rfiBir ıe tadan kurtulanıazlardı. 

rüyet giiçle,ıı:yor, hafif yağmur yağı- Keene'in yakasını tııttu; birdenbire, lüzum görmeden usul ile, bir sistem 
yordu. Bu hafif yağmur, yavaş ya • bir bevkel gibi olduğu yere mıhlnn- takib ederek geliyorlardı. Demek ki kalıyordu: ·· ;le' 
vA~ .. iddetf,.ndl Vt' bir seylfib halini dı, kaldı. takib ettikleri silahlı insanlar veva d Mükemkmkel 

1
bir lstra~eJı ıııı~eı

1

ı' 
aldı . Iki yolcu bir ağacın kuru dal- - ille var?? insan değildi. Hiç şüphe yok ki t~ - erece di at i 0 ara ~etle ~ 
larından başka iltica edecek yer bu- - Öteye bakınız şu tarafa!. haşşüd kampından kaçmış bazı bi - doğru kıvnlmak, bu su Jıl' çı ( 
lnmadılar. Kramerin parmakları yarım daire çareleri arıyorlardı. Kramer emni - ki dairenin içinden 87-rıe ;leb 

Bir oduncu vevn kömürcü kulü- çizerek om1anın içinde bazı nokta- yetle: Keene birkaç ke ıtl'l ıflet 
besi aradılar. Bt>yhude. büyük or - lar gösterdi. - Onların aradıkları biz deği - arkndaşma söyledi. Krj11 rll~: 
manlarda bu türlü kulübeler eksik Keene gecenin karanlığını kes - lizi kirden pek memnun ° 1 ;~ıe 
değil iken burası sanki her türlü kin nazarlarile yırtmıya çalışarak Dediği zaınnn Keene'in omuzia - -Çok iyi, dedi. Nııs~ıı'~t 
hayatt1m mahrumdu. Sanki buralar- işaret edilen tarafa baktı. Ötede be- nnı kaldırdağını belki ~örmedi: Genç şoför yavaŞ el>e1\ 

dan kuş uçmuyordu. Yalnız bir iki ride ve çok uzaklarda altın sarısı - Neme liızıın) Bizi arasınlar düşüyordu. Yeni bir hıı:oıe" 
kovuk bulmuşlardı: buralarda bir baZI noktalar birer yıldız gibi parlı- veya nramasınlar. Ya buldukları biz lunmak, bir fikir serde i ti 

nnlnr bnz.ı insanların iltica ,nh yor ve titriyordu. Krnmerin bir di olursak ı.. liyetini çoktan kaybetıfl 



Askeri 
vaziyet 

Sayfa 7 

Ayasarandan1n İngilterenin ilalyan Genel 
düştüğü bildiriliyor harb gayeleri Kurmay Başkanı 

Halbuki aylardanberi bu maksad (Baştaı':ıfı ı inci sayfada) d ow • t ~ ·ı d • ~ ~ Ay I 1! E J 1 , H rrs IZ için tetkil. tertih ve tahşid edilmi§. (Bqtaralı ı inci sayfada) cud bulunmaktadır. Fakat dünya - eg 1 ş 1 r 1 1 1\.~ tank alaylan ve uçak füolarile ele burada ileri kıt' alann hatb, Pogra- . b' 
b. • takviye edilmi§ olan 7:8 tümenlik deçin rimali garbisinden, Voskobo- nm her tara.fında, hatta Itnıyada ı- (Bqtal'afı ı iılei saylııda) orr tatil gUnUnDn J8kahyan VlnÇ ha ı 1 inci İtalyan ordusu §imdi ay- jun ro .kilometre kadar gorbında le, Mussollniye karşı nefretten b!U}ka ve Cihan Harbinde büyük bir nske:ı:S 

m bölgede ric' at, hem de ihtiyarsız Rajan köyüne doğru gitmektedir. hiçbir şey duyulmnmakto.dır. Mıısso- şe! için lfLzım olan vasıfları haiz ol -
bir ric'at, halindedir. Gerçi gurada Bu nuntakada son biTkaç gtın zar_ lin.i, karanlık gecede kamasını t~m duhnu isbat etmiştir. maceraSI ve bırrada oldukça tıiddet)i ve ~nu- fmdA YuD8nlılar, 15 sübay ve. 200 ~r sırtımza daldı:acak tiynette olan ın- Yeni ~· kunnay ba§kanırun 

~,. . dane muharebeler olmakta ve Ital-l esir almışlar ve 8 top, 50 mıtralyoz sanlar zilmresıne dahildir. hayah \~~adada oturan Demir, Kaya ' yanlar göründüğüne nazaran, bir ittinam etmişlerdir. Megoverne, Nazi aleyhtan ~lduAu- Yenı genel kurmay başkanı Ugo ~d ~liltte balık tuhnıya çıkmış - hatta ~tunmak istemekte iseler de Bütün cephenin en kuvvetli İtalyan nu ve bütün manasile de faşı.zm ~ - cavallero selefinden oldukça daha ~lti ark datın ası) makıadı Ha- buna mu~ffak olarnamaktadır lar. mukavmeti de bu mıntakadn kendisi- leyhtan bulund~unu illi. ve eylemış- gençt.\r. 60 Yll§llldadır. 
daya gitmekti. Sahilden a - Bu aebehle biz İtalyan kıt'nlarının nl göstermiştir. tir. 1917 den sonra başktı:rmındanlığın 

""L f ---~~'-len' muharehelerin sırf ardcı Merkezde bir miktar ileri hareket Asıl işçller partisinin azainn bu be- harekD.t bürosu müdürlüğüne geti -~ ....,n&z hemen ydlt.eni on et- • crua şl .... 

Çoltt nberi taftayyül ettik • muharebeleri olduklanna inanamı- Tardır. Faltat am.1 şaynnı kayıd llerle- yanatın aleyhinde bulunnın a.-.ır. rllmiş ve nihat zafer iÇin yapılan ic _ 
J.ia vnıo-nz. )'iş, Epir cephesinde vukua gelmiştir. Ezcümle James Gritfiths §unlan SÖY- raatta birinci derecede rol oynamı~ -Ylraızadanıo yolucu tutrnut- ~ -·- ki k h~ .a... d .;._ 1918 

Yakalay:m lbır.sm kaçıyor. Yukanda, Arnavudlukta · as e- Yunanlılar}n, sa "'""" .. .,.,a.saran ayı lemiştı'r: tır . .1.'5ti.sna1 liyakntlnden dolayı ~ ri hat"t"kahn aldığı gavri tabii hal- i~gal ettikleri resmen teyid edilmemiş- İki şeyden birini tercih edece~ız. de tu~generallı~a terfi ettirilmiştir. 
'Yet istedikleri yere gelmiş - den bahsetmiştim. Filhakika Ama- tir, fakat Ayasarandanın düştiifü he- Teslim ohnak veya y!U}amak sulhü İki sene İtnlyayı müttefikler arıısı KaYığı k yaların arasına çek- vudluk askeri hl\rekah ıınonnal bir men hemen muhakkaktır Ayasarnn- taleb eden mnreşaı Petnin nasıl bir Mkcri .komitede temsil ettikten sonrn \~aya çıkmı lardı. Sahildeki ~kilde inkişaf ediyor. Çünkü, Pre- da, ehemmiyetli bir mevkidir. Zira, har sulh elde edebilmişt.\r? ordudan ayrılarak kendisini muvaf-

t lbır ınotör na1:arı dikkatle - m~di ile deniz orasındaki takriben bi~ Uk safhalarında, İtalyanlar bu Muhafazakfuolardan Brooke, muha.- fakı'yetli bir surette sanayi hayo.tlna ~ etti. Görünm~dcn yaklaş - 50 Km. Jik, JM"k sarp ve dağlık bir küçl1k liman vasıtnsne malzeme r.lı - letet part.l.!i tarafından yapılan be - vermiştir. 1925 de muvnkkaten t.el..-rnr ~otörden bir In8ğaraya qya mıntnkada bulunan ll inci halyan yorlardı. Aynsaranda, Avlonya sahil!! yanatın aleyhinde bulunduktan sonra hizmete çnğınlarak harbiye müste-
gördüler. ordusu, eğer ciddi bi~ har b yapa bi- yolile Göriceyc giden Y?lun !ltisak ı.ok ı s~nal:larda ve i.sttrahat merkezlerin- ş:ırlığına tayin edilmiş ve bu rnevkide 

, Kay ya bazı şeyler söy _ lec:ek hal ve kudrdte olsa idi, ddiil tasında knindir. ~er Italyanlar, cep., de birçok kirnselerle gön1ştü~ünü, Duçenln mesai arkadaşı ve harbıye 
5 :6 Elen tümenine mnğlüb olmak, hedeki kıt'alan takvly.e etmek ister - bunlann arasında yuvalarını kaybet- nazın olarak 1928 e kadar kalmıştır. 0

nu hemen "'eny' e yolladı ve d b · )' f I b' 
de t f • _,., .. ] d'kt hattA kendin on ir mıs ı aza ır lerse Avlonyanm cenubundnn ı::arb - miş birçok lrlm.selerin bulunmasına Ezciimle kara ordusunda ml1him ıs. 
., "e fil ı ıytCe gozet e ı en Hırsız YAnce yakHı.o~ıyordu. Vlncln lruvvetin taarruzlanru be~emehn} den şarka mÜnnkale !OlU artık 'yok - ra~n herkesin, zafer elde edilinriye lahatm başarılmasına hndim OIMU~ 

•urunerek g,.ri çelcildi ve mo- makinisti toprak bo~tan dmıir flleti püskürtrnek ve durdurtmak .ı~k~~ı- tur. Ve bu sebebden Italyan kıt'ala - kadar lY.ı.rbin devam etmesi lüzumu tur. ~dkastna kadar uzanan kaya- hırsızın geçeceği tarata çevirdi. Ve nı elde ederdi. Çünkü bu gıbı l:uk- nnın cephenin bu bölgesi:ıden öbür kanaatinde bulundu~nu m~ahede Ugo Cn.velleri, hükfunetten nynl 
ar lendini KÖ•tenneden tapı hmıız oradan geçerken .bir ma- sek arazide he-r dağı? ~er tepesı "':e bölgesine geçmesi muazzam güçlük- eyledi~ini kaydeylemiş ve demiştır ki: dıktan sonra tekrar sanayi hayatırın 

tnotöre F,Trmit, ambarına 
llti aa.at kadar geçmi · 

harelı:~ t-ttiğini anladı. A

nivelAyı oynattı. her sırtı bir kale gt"?.ıdır. Buna rag- leııle ka.r§ılaşınaktadır. Bu ins:ınlar hepsi şunu söyJemek.. baçlrunış, Ccnova'daki mühim A~al-
men fta}yanlann mudafaaya fevka: * tedirler: Dünyayı bu adamdan kıır _ do fabrikalannın b!U}ma geçmiştir. 
l&de elveri li olan bu çok kuvvetlı Atina, 6 (A.A.) - E:r:girinin tarmaklığımız lazımdır. Bunu 1937 Klinunuevvellndenbcri doğu i. 

~'e,e ııidiyorlardıl 

~ * ~~ Büyükadnva döneT dön -
,?ıerlı:e%e lı:ottu, komiaer, ya -
Uç ı>oli. alarak hemen polis 

atladılar. Haymnradaya 
ardı ki bir motörün bur

Küçükeekmec.eye do~ru 
gördüler. Motörddı;iler 

RÖrnı·· lerdi. $imdi bir yanş 
Polis motörünün kendi 
gittikçe yak1a~tığını gö- Demir ruet hırsızı belinden kavra-

llolis motörüne atq ederek ımşta. Hırswn peşisıra kor,ıan polis 
dtırdurmıya muvaffak oldu - de yetŞnl4; hırsız, polisin ellne geç

bir sahile ge.lmişlerdi. tni§ti. 

~~~~;~; :Aekı:~::~y~~::~~~ ....... c;ç-e·;;· .. b-=iıne"C9öli.iiie_ .... 
~h aeslerin.~~n. fevknladı- şey- kazananlar 
~I!.Yan ett1gını ıtnlamı~tı. he-

rı fırladı. Motörclen çıkon- Geçen bilmecemıZde kaunanlarm 
}~ latafa kaçtıkJannı ,.e uzak- ilimlerı Salı günü ~ıkacak sayımızda 
~ bir nı r· - 1 kt H Uan edUecektir. l!ediyc kazanaolar -
~Ö ....... u·· o .. orMun gde'l~<; e ~ u-! do. n İstanbulda bulunanlar, hediye-

''" Jtu, en ı mı çı~anp 1 b -nıe · 
lerini Pazarkısi ve Per~em e gu rı 

ko •onr o da kaçaniann ı ötıeden sonra matbaamızdan ala bi -
~~L ~mıya ha ladı. "-1 """~rada bulunanların hedıyele-

ı ıtta b' b'li h k l"" er .... ~ ~ı._ "~1\Q ~ ıı- otorno ı n are ete r· actreslerinc posta ne "önderilir . 
. ~) '~ını <>örünce daha hız:lı :0' ,::::.:;::;;.::.;:::;_:;;.;:.;;;...;;;;.;;..;:;:..---~ 

ı ~ ba~ladı ve otomobil ha -
\. 'ıit ~~n gözükmeden otomo
r ~r ll3ına tnkıJdı. 
t~~~liıı],.r ntomobili ve De
l)kt tialerdi. Orada huııusi bir 

1 -~ Vardı, hemen sahibinden 
l takibe baoladılar. Biraz 
.,.'ı;an otomobili gördült"r ve 
~~~~Ic ~itmiye ho1lndılnr. De

ş d.urmuyordn. Bir oto -
lakib edildiklerini ııörü~. 
~ılard, ve lnstiğe tutrnağa 
Çok Keçm~mişti ]d Jüstik 

)~~~e hız.ını alaınıyan otomo -

1) lenanndaki hendeğe devem· 
ır Yere atlamış el eall, -

ttti) otomoh~de lrulunnnlan 
er, Y n 'an tahkikat ta 

l>ir h O Id V ıraı.z çeteaı o ugu an-

T. Çulpan 

Yeni bilmecemiz 
Ben bu mevsimin yedi harfii tsır 

vemiŞtYim .. Ba;tan uç harfim SÖf
İenilirse, keserler, geriye kalan 
dört barflm blr tektir. Kcb bım 
olur. SUda p;şerim. Çocuklar be
ni çok 6everler. 

Ben neyim biliniz. 
~ru bilenlerden bir k\4iye bir 

Şirley albümu, bir kişiye maru -
ten kaplı ve fcvkaltıdc kfığı.dlı bir 

ı 
muhtara defteri, di~er otuz beş 

ı 
ki!'iye de ayrı ayn güzel vt. kıy
metli bediyeler verece~iz. 

Bilmeceye cevab verme müd -
detı on ~ gündtlr. Dilmece ce
vabını bize gönd~ıniz zarfın 

1 
üzerine cBllmeoe. kelimesini ve 
bilmeeenin pzetede çıktığı tarihi 

1 yazımz. 

"--------" 

------~~~--~~ ~------------~--------~.-==~ 
"?'i! 

c 

.. ~ 
~~· linçlarm köklerini ki
\~ ~d nu. kovaya sulandır~ 
~~ Utnıuştu. Tulumbayı ko
\~-~~or, kireel ağaçlara .sı
\)ı"'t'U etrada yarr.maz Erglln 
~ ~ '- d a Çılonıştı. Dolu tuıum.. 

lı-~. _a. 81ktı.Ergün, baştan ata
ıç~e lı:almıştı. 

tabii mevizlerde bir türlü dUTnma- pek yakmda Yunanlılar tarafından cıya kadar hiçbir sulha irnkfın ola _ talyan Afriknsı kuvvetlerinin kurma.y 
vnnık Premedi ve Ayasaranda gı'bi, zaph pek tabii olarak bütiin İtalyan ~anlığı vazHesini i!a etmektedir. ·ceırubi AınaYUdluğun eh~mmiyetli ~ h fl k maz. 

d aag cena ını zayı ataca trr. 4ça meb'u.<ı Silverman demı~tır ki: Deiifikliğin r.cbebleri 
JilH verl.-rini, biri diğerinin ar ın- Yunanlılar Ayasamodaya girmit Harb gayeJerimizin ne oldu~unu Londra, 6 (AA.) - Royter a-
dnn. hem de daima birçok top, silah hulunmaktad!r: • • bildirrnek zamanı, yaşamak hususun- jansının !Iİyasi muhabiri yazıyor: 
vt ~ ~erek, terketrneğe kendi- . Erairinın tahliyesıl daki meharetimi:zi isbat etti~lmlz va- Mare~al Badog1ionun istifası. ~e 
lerini mecbur görmeleri, h~haba Atina, 6 (AA.) - .. t~}yıın1ar kit gelecektir. yerine general C avaHeronun getinl-
manvi l:uvv"!tlerinin ve mu are e son 48 saat zarfında Ergmyı ynı;rş kü" .. 

1 
ek h"kfunet na- mesi Arnavudluktaki İtalyan boz-

kudretlerinin bozulup tükendi~e t k tm'•lerdir Attlee rsuye ge er u • ı·~· . .. b' .. 
d yava~ eT e ı.. · . tir· gununun gem~ ıgım gosteren tr ıtt-

delalet edırr. Üçündi kuman an ve Atinadan bildirildiğine göre, Er- mına ceva9 ~ vtaermkil•Ş.•,.; tlsin' te!;kil raftan başka 'bir şey değildir. Ba 
ayni zamAnda g~nel k'ırma.y h.a•ka- . . . t h]' • d- h'tm' t' Attıee mu.c; ış..,.. par ı ~ t ef d'] ı. ·ı· Y 

f d gınnm a ıye~ı un gece ı ış rr. ' , b'~ 1 M xt hadise i.ıd türlü t sir e ı t>r ·r. a, nı olan Badogliyonun vaEt e.'nn en Petrol mmtakasında eden üç meb ustan ı o an a on B d ]' A di k k' k • h 1 -~ .ı_,_. h · · tarafından müteadd'ıd defnlar inkıtaa a og 10 _ma~ u tn 1 as ;rı .a-l!lffi de talvan orun!IUnWtıtt ozgun- Atma, 6 (A.A.) - Sımald e Yu- d 
1 

t• k'• rekatın uğradığı muvnffakıye~ 
luirun zan~edildiğinden f:azlo deıin nan ileri hareketi Devolvi ile Skum- uğra,tılan beyanatında em ş ır. ı. Jiklerden askeri şefleri mes'ul tut-
oldu<runu gösterir. bi nchirieri ara~nda knin ATnavud- Eski dostum Lo.nsbury - ki c~er mak istİyen faşist partisini tatmin 

EI~n ordustı şimalde, ve hühaRSa luk petrol mıntakıumn tehdide ha,- dünyada eğer bir sulh peygamberi etmek için bütün kahahatleri kendi
Ohri gölü keorumndaki Bogrndeç lamıst1T. var ldlse o da ken~isi idi - gitti Hitler si yüklenerek azledilmicıtir. Yahud, 
kasabasınm 20 Km. garbındal..-1 Ru petro) mmtalcssı, ftalvanlann ve Mussolini ile gorl1şttl, sulh dava- halyan radyosunun da ilan ettiği gi
Kondiste köyüne kadar ilerlemis ve elinde bulunan yeg&ne petrol hav- sını müdafaa etti. Fakat onlardan hiç bi parti teskilatının takındığı vazi
bunun cenubundaki tı-oelerden De- zamdır. bir şey elde edemedi. Görl1şttlğünüz yete muhalif olduğu için halcikaten 
vel vadisindeki ~trol kuyularmı Atina, 6 (AA.) - Burada kay- kimselerin z-ı1ıniyetine knrşı kör kal- istifa ehniştir. 
top ate~ altına Rlmı,lordır. Mosko- dı ihtiyatla aöylendi:Hne göre Pog- mat faydMıztlır. Çok fena bir ~yle İkilik 
polis garhındn da Berat ka .. abaS"Jnı radeçin şimali gnrhisinde faaJiyPtte karşılaşmış bulunuyoruz. Günün en 
nıii ·~raa eden T,morlça dıı~larınm h•ılunan YunAn kıt'alnn, hnlen eUm !aciası, Avrupanın ortasında 
VP,.....açlımndan İtalyanları geri ot- Slcumbi nehrinin vukarı kı~ında kudretli, büyük bir ırk vardır ki bu
mr~lardır. bir noktRda nehrin iki sahilinde nun erkeklerinin barbarlı~a dötm!ek 

Her ne olursa olsun, bu hal, hal
yada en-du ile faşist partisi arasında 
ciddi bir ikilik zuhur ettiğini göster

Merkez bölgennde dahi Elen çarpııprıaktadır. 'için tallm edilm~ olmasıdır. 
kuvvetleri ilerlemiııler ve F raşeri Yunan tebliğ; Bugtln rnevcud oldu~n derecede a - ................................................... . 
ınıntakasını gorba do~ru geçmiel~T- ) Y b 1 lh ~--"'!""'----------~ 
dir. Görülüyor ki F..len ordusunun Atina, 6 (AA - unan ıı~- rada muazoz;am bir fark o unca su ( T 1 yA T R Q L A R _)l 

mektedir. 

taarruzu bütün cephede alı-ridevam kumandanlığının 5 Jikkilnun tarihli şartıanndan ~hsetmck kolay de!;rfi- l _ 
inlcisaf etmekte ve her yerde mu- ve 40 numaralı tebliği: dir. 
vaffak olmaktadır. Yunanlılann bu Bugün bütüo cephe boyunca mu- Ancak §Unu tıôyliyebUirim ki gaye.. 
işleri nihayt-t 12: 13 ' nimenle hal- harebeler devam etmi~tir. Kıt' alan- lerimiz bir sulh füemi, htlr millctl(!r !1..-
yanların 1 7 tümen tahmin olun~n mız, diişman havn kuvvetlerinin lcmi kunnaktır. Kendimiz için istedilt-

l · k bıl siddetli faaliyetine rağmen merkez lerlrnizi di~er milletler :..in de Lo;tiyo -umum lruvvclı er.ne arşı yapa - b k I d . ..., .,.. 
dikleri diiı;ünülürsc bununv bir ~tn!- ve cenu mıntil a ann 8 yenı mu- ruz. Nizamlı bir sulh fstı'yonn:. Annnıi 
yan sm dığı ( tuz:r:tğı) oldugu na jhtj- vaffakiyetler kazanmı!!lardrr. içinde nlzam.lı bir sulh tc:minı'nc im -
mal verilebilir: nitekim bazı zevat İtalyan tebliği kAn yoktur. 
böyle hir ihtimale dikkatimi çek- ltalyada bir mahat, 6 (AA) Müzakerelerin sonunda müstaıdl fş-
nek lutfunda bulundulAr. Fakat Jtalyan orduları umu?!~ karargahı- çi partisinin tadil tnkriri 4 muha.lite 
!!imdiden !!Öyliyelim ki Arnııvı.!dlu~- nın 182 numaralı teblıgı: karşı 341 reyle reddedilmiş ve kra -
taki vaziyet ve &!Iken hnrekut hıç Amavudlukta ~düşman, baş~a 'lın nutkuna verilccek cevab ittifakla 

- kt dir bududiardan aldıgı kuvv~tlerle hıl- kabul olunmuştur. 
te bunu gost•~!'~~~ e · hassa sol cennhımızı tazyıke devam 

71--:. a.._.., '· . "",~' etmektedir. Kıt'alanmız, mukahil Bu ekseriyet memnuniyet verici ?. _ _ taarruzda bulunmuşlnrdır. Muhare- ma.hi;ycttoo_lr_. _______ _ 
_ beler esnaEJnda cıArezzo» ve aVe-

Tıbbi bahisler 
(Baştarah 5 inci sayfada) 

rasında bazı kamktersizler olduğu 
gibi, hastalar, gerile:, . gıdasız ~al
mış olanlar, nihayet ıçtımai ve aıle
vi birçok ruhi ve maddi sarsıntıla-
ra maruz bulunmuş olan birçok za
vallı çocuklar do vardır. Hepsine 
karşı yapılacak muamele ~ir olamn~ 
ve olmamalıdır. Alelitlak hepsı 

tembel ve hayluz değildir. Alukalı 
ve vazifeşinns bir öğretmen rnekte
bin doktoru ile birleşerek bu sebebi 
bulur ve ona göre birlikte ~edbir a
lırsa biTçok felaketierin önü alın -
mı şolur. 

Ihrahim Zati Öget 

Ankara borsa sa 

nezian nrkalanna mensub kıt'nlon- Tarihten sayfalar 
mızm hare'keti her türlü sitnyişin 
fevkindedir. 

Tayyarelerimiz, münakale yolla
rına ve düşman kıt'alnn tecemmü
lerine muvaffakiyelle taarruz ede
rek bunlan bombalamışlar ve mit
ralyöz ateşi ııltına almışlardır. 

f3ijtün tayyarr)erimiz dönmü~tür. 
İtalyan ölüm tahuru imha edildi 
Lcmd~ 6 (AA.) - İngiliz 

matbuatı, Amerika ile yapılan mali 
müzakerelere ve Türk - İ:ıgiliz tica
ret itilafına ilk planda bir yer ayır-
maktadır. 

Yunan ileri hareketi hakkındaki 
haberler de matbuatta geniş bir yer 
tutmaktadır. Daily Herald ~azetesi 
bu hu~ustn şunları ynzmaktadır: 

(~rafı 2 nci sayhda) 

rek, elini sİpahinin ynknsına atmı~. 
Sipahi bir an p~alamış, fakat ken
disini derhal toplamı~ Sultan Mu
radın bazan ktynfetini tebdil ede
rek dolaştığmı hatırlıyarak yakasına 
yapışan ~~ncin padişah olduğunu 
anlamı ş. Ol üm muhakkak 1. Oldu o
lacak diyer~k padişahın göğsüne bir 
yumruk indirince Muradı yere yu
varlamış ve tahanı kaldırıp kaçmıo. 

Murad sipahinin bu cesaret ve 
kuvvetine hayran olmuş. Her toraf
ta aratmı~ Gelip kendisini gördüğü 
takdirde taltif edeceğini iltm etmi~ 
Fakat beriki. emniyet edip meyda
na çıkmamı~. » 

Bütün g~e devam eden muha- Reşad Ekrem 
rebeden sonra Ergiriyi rnüdafaa e- =============== 
den ve sonuna kadar çarpışrnak çekilebilmişlerdir. Yunan1ı1ann bir 
emrini almış olan ltalvnn ııölüm:» çok esir aldıklan bildirilmektedir. 
taburlan kl!lmçn imhA, kı!men de Sis İtalyanlara Elbasıına doğru 
esir edilm4cılerdir. ric'atlerinde yardım etmiştir. Bu 

6/12/1940 açılış - kapanış 1latıan Daily Telegraoh gozetesi, ftal- ıic'at §imdi bütün şimal cephesi bo-
ynnlaTm cenubi Amnvudluğu tahli- yunca umumidir. Kar ve ais dün bu 
ye f"derek AyRSamndnyı, ETgirlyi cephe üzerine hava faaliyetinin pek 
ve PremetTvi to-rkettiklerini yazmak- ziyade azalmasına sebeb olmu~tur. 

ÇEKLER 

Açılı' ve 
Londra 1 Sterlin 
New-York 100 Dolar 
cenevre 100 İsviç. Fr. 
Atinn 100 Drahml 

100 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Budapeşt.e 100 Pengü 
Bükreş 100 Lcy 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
stokholm 100 hveç Fr. 

lı:apanı.ş 

5.24 
132.20 
29 6875 
0.9975 
1.6225 

ıs 90 
26.5325 
0.625 
3.1'75 

1!1.1375 
81.C05 

t-a ,,e fnR"lliz hava kuvvetierinin de DÜJÜrÜlen tayyareler 
ltalvan hatlanna durmadan taarnız 

1 ·ıA 1 kt d' Ab'na, 6 (AA) - Yunanistan--tt~ erini ı a, ... e"! ı-me e ır. 

İtalyanlar dağlarda büyük zayiat da'ki Ingiliz havn l-ıırargahından bu-
verdiler gÜn bildin1di.ğine göre, dün bütü~ 

Atina, 6 (AA.) _ Royter ajan- gün İngiliz muharebe Uıyyarelen 
sırun Amavudluk _ Yugos.lavyn hu- birçok. halyan tayyaresi düşünnüo 
duduııdaki muhabiri yazıyor: ve kendileri hiçbir ziya kaydetme

Muharebe cephesinden gelen son mi:ılerdir. Yunan koynaklan on ka
İıabe:rlere göre Yunanlılar cesurane dar İtalyan tayyaresinin düşürüldü
ve cüretkarane süngü hücumlan sa- ğünü bildirmekte is:Ie~ de b~ hu: 
ywnde şimeli aimai cepht-.sinde Kn- sustn resmi beyana ıntiuır edılmesı 

Şehir Tiyatrosu 
Tepeb~mda dl'am kısmın.. 

da, gündüz saat 16 dıı. 
Akşam saat 20,30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

Yazan: J. M. Barrie 
İstlklal caddesi komedi kısmında. 

GündUz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Akş:ı.m sant 20,30 da 
D ADI 

Son haftası 

Beyoğlu HALK sineması 
Bugün ll de: Suaro 20 de 

ı - Lorel BB.rdi çl1te ıı. vetlar 
2- Senyoritıı 

Doktor Haf1z Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 1 04 No. da hergW, 
hasta kabul eder. 

Telefon: 21044-23398 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadls ve 

Halk gazetesi 

Yereb:ıtan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

oa.zetemiZde çı.kıı.n yazı ve 
resimlerin bl1tün hakları 

mahfuz ve gazeteınize nlddlr • 

ABONE FIATLARI 

'nirkiye 
Yunnn 
Ecnebi 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

140{) 750 400 
2340 12'20 710 
2700 1400 800 

1 
Ay 
Kr. 

lDU 

270 
aoo 

Abone bedeli pc,şln.dlr. Adres 
değl.ştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanJardan mesuliyet alınnıaz. 

Cevab Için mektublara 10 
kuruşluk Pul lllivesl lô.zundır. mi ve Mokm dağlanru İtalyanlar- muvnfık olur. 

dan tamamlle temizlcm' lerdir. Son Tepedelenle Kelsir arasındaki İst 
48 saat zarfında bu cephede bilhas- bölgede halyonlar karmakanşık bir Posta. kutusu : 741 anbul 
sa Moba dağlannm bab-şimal ce- halde kaçıyorlar. lngiliz tayyarelen Tlgraf : Son Posta 
nahında geniş mileyaata muharebe- halyan kıt'alarını ve Kehıirde yolla- Te"tefon : 20203 

ler coreyan etmit ve halyanlar çok noktalannı ve ~~~ta~ly=a~n;J~~~-:-:"~~~ijiijiiiiiijjiiii 

• 
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~ Türkiye Cümhuriyeti 

~ ZiRAAT BANKASI 

~ 
Kurul~ tarihi: ı888 

~ ermeyesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şubt ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticarı her nevi banka muameleleri 

J,ı 
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s 
G 
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d 
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~- ;.~ıA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LtRA iKRAMiYE VERJYOR 
• Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesabiarında 

.t• ıı.CI.'>ı bulunanlara senede 4 defa çekOecek kur'a ile aşagı -
.u ... göre ikTamiye dağıtılacaktır. 

L, J..... det 1,000 
500 
250 
100 

Lira h k 4,0DJ 
2,000 
1,000 

Lira 

.) 

.) 

) 

" 
If 

" .. .. 
., 

50 
40 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

.. 
" 
" 

" 
" i. Hesabıarındaki paralar bır sene içinde 50 liradan aşa~ı 

ı ıere ikramiye çıkt~ı takdirde % 20 fnzlasile verilecektir. 
:: senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birincikl'muıı, ı Mart ve ı Hazı -

ı tllde çekilecektır. 

iHSAN SAMI 
kok Aşısı 

ve ibtilitları:ıa lı:ar,ı 
tıın a,ıdır. Divanyolu 

ı 1 türbati No. ılJ 

ı e İkinci Dukuk Hi -

vaz tarafından müd -
pı Nişancasında Hü

ı nde 93 No. da Sabr1ye 
ı ıe mezkür hanenin 
.cı açılan dava Uzerine 

briyenin yukıırıda ya. 
. n n gönderüen da va 

ı t>z.kür adrcsde buluna -
ı 1 .e biltı tebliğ iade e -

e gerek dava arzuha -
.e 6/ 12/9,10 tarihinde 

mahkemede isbatı vücud 
ınen yapılan tcbll~atn 

mahkemeye gelmedi~i an
.. hakkındaki muhake -

·n devamına ve H. U. M. 
. wddesi mucibince ilfmen 
, , tebliğine karar verilmiş 

mumnlleyh Sabriyenin 
bırakıldığı 15/1/41 güni.ı 

mahkemede hazır bulun. 
... Jırde mahkemeye kabul 

tebliğ makamına. kaim 
e ılfm olunur: 40/4ı 

J ..>i RKECl 

: :~~;·mil' SEZER 1 
ı:n.yola fah•ik.,mdaki { 1 

cı giyi ziyaret ediniz • .J 

Tek sütun santimi .......................... 
r.aslık maktu SOO 

nci 1ahile 400 >> 

rcı 1ahile 250 n 

n"'Ü lahile 200 n 
ncü ıahile 100 » 

ıahile 60 » 
Son •ah ·le 50 » 

; ı ıayyen blr müddet zarfında 
f • ra miktarda Uan yaptıra. 

en ı ır ayrıca tenzııatıı tarife
m ::ten istifade edeceklerdir. 
T m. yarım ve çeyrek sayfa 
ll ~ ı • .ır Için ayrı bir tarif e dcr
P ş edllml.ştlr. 

1 -GENÇLIK 
2- GÜZELLIK 

3- SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyctlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

1 -KR&\.1: PERTEV: Bir tuvn
ıet müstahzarıdır. İnce '.>iı· 
itina ve yapıl~ındaki husu
slyeti itibarile yüzdeki çizgi 
ve buru§uklukların te§ekkü
lüne manl olur. Deriyi 6enç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gUzel
lık vasıtasıdır. Genişlemiş 

mesamatı sıkıştırarak cild
deki pürtük ve ka.b:ı.rcıklart 

g!derir Çıl ve lekeleri ızale 

eder. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

Son Postanın ticari ilfınlarına 
n· i Işler i çın şu adrese mü ra. 
ca .. • cdllmelıdlr. 

3 - KREM PERTEV: Blr cad 
devasıdır. Deri guddeı:ri • ' 
nin ifrazatını düzeltı:r. sıvu. 
ce ve siyah noktaların teza
hürüne rn!ini olur. cad ada. 
!esini besliyerek kuvvetlen. 
dlnr. Kuru cildler için yağlı 
ve yağlı cildler için yagsız 
husu i ti.ıp ve vazoları var-İlancılık Kollektif Şirketı 

Kahramanzade nan 

Şöhreti bütiin dilnyayı tutan 

HACI BEKiR LO KUM ve ŞEKERLERi 
Gördüğü emsalsiz rağbette halkımızın yüksek kaliteyi derhal temyi:z 

edebilmek hususundaki ko.biliyetin mühim rolü olmuştur. 
~----u. ______________________ , 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Salınal
ma Komisyonu Başkanlığından : 

Tutarı % 7,5 
Miktarı Mu hammen teminatı İhalenin nasıl İhalenin Saati 

Cinsi Kilo Lira Lira yııpılacai;ı günü 

Un 408000 46553 3492 Kap:ılı zarfla 9/ 121940 Pazartesi 
günü saat 10 

A lt Yukarıda yazılı dört yüz sekiz bin kılo un bizasında gösterilen 
gün ve saatte Urfa gümrük taburu satın alma komisyonunda kapalı 
zartla ihale edilecektir. 

B • Şartnarneyi okumak isteyenler sözü geçen komisyonda her gün 
okuyup görebilirler. 

C • İstekliler unun teminat akçesini Urfa gümrük veznesine yatırıp 
vezne makbuzu veya banka mektubUe birlıkte .şartnamenin dördüncü 
maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evvel komi3yona vermış bulunacaklardır. «11006• 

GAYRbiE~'KUL S.\TIŞ JI,A.VI 
Biga İcra Memurlui undan : 
İstanbulda Neft Bendikat şirketine borçlanndan dolayı birinci derece

de ipotekli olup paraya çevrilmesıne karar verrıen Bıgada Mehmed R~tü 
verescsinden karısı Emine ırmak, kızları Lütfiye, Fahriye, Nazmiye ve 
o~lu Nuretttn Kızıkışıka ni d: 

ı - Blga tapusunun Jlazira.n 328 tarih ve 23 No. sında Karabiga na
hiyesinin İskele mevkhnde sa~ı sahibi sen.ed ma~azası, solu sahibı sened 
hane ve mağazası, arkası sahibi sened m ~aznlan ve önü yol ile çevrlli 
1 Otel. 

Muhammen kıymeti: 7000 lira. 
Evsafı: zemin katında bir kahvehane, ardıye ve bir merdiven, birinci 

katta yirmi oda ve bır salon. bir nbdtbthnne. bir balkonu ve ikinci katta 
da üç oda, bir kiler ve bir abdesthaneyı şfl.mU eski tarı ve kullanışlı otel. 

2 - Tapunun Haziran 328 T ve 24 No. sında kayıdlı. Karab!ga nahi -
yesinin İskele mevkiinde sa~ı sahibi sened oteli, solu sahibi sened hane 
ve ma~azası, arkası sahibi sened avıusu ve önü yol ile çevrili 1 ev. 

Muhammen kıymeti: 1600 lira. 
Evsarı: Altında bir yazıhane. birinci katta bir salon, üç oda, ·bir mut

fak ve heHı. İkinci katta Iki oda, bir S3lon, bir mutfak, bir helfl ve bir 
daraçam mevcuddur. 

3 - Tapunun Haziran 328 T. ve 25 No. sında kayıdlı. Karabiga İskele 
mevkiinde, sa~ı sahibi sened hane ve mağazası, solu Behçet hane ve ma
~azası. arkası sahibi scned ahırları ve onu yol !le çevrili bir ev. 

Muhammen kıymeti: 2500 lira . 
Evsafı: Zemin katta bir mağaza . İk ·n~ katta üç oda, bir mutfak, bir 

salon ve bir abdesthane. 3 üncü katta iki do~. bir salon, bir daraça ve 
bir abde.~thanesi mevcuddur. 

4 - Tapunun Haziran 328 T . ve gene 25 No. sunda kayıdtı. Ayni yerde 
ve ayni hududla çevrili di~er bir ev. 

Muhammen kıymeti: 3000 lira. 
Evsafı: Zernin katta bir ahır, bitinci kııtta iki oda, bir sofa, bir hel§.. 

İkinci katta tki oda, bir sofa ve zemin katında bir ma~azayı şAmil halen 
posta idaresinin icarında bulunmaktadır. 

5 - Tapunun Hnzirnn 328 T. ve 20 No. sundn kayıdh. Karabiga nahi -
ye.~inde iskele mevkiinde sa~ı arka avlu kapLc;ı, solu arka clhete çıkan 
arka kapısı, arkası köy caddesi ve önü sahibi se.ned n vlu u ile çevrili 
bir çatı altında 2 mağaza . 

Muhammen kıymeti: 2500 lira. 
Evsarı: Kdrgir. 
6 - Tapunun Hazıran 32R T. ve 21 No. sunda kayıdlı. Karabiga iskele 

mevkllnde sa~ı arka kapısı, solu '!3hıbi sened ma~aza ve haneleri, ar -
kası köy caddesi ve Behçet matnzası. önü sahibi sened otel avlusu Ue 
çevrili 2 ahır. 

Muhammen kıymeti : 1500 lira. 
Evsafı: Kl\rgir. 
7 - Tapunun Haziran 328 T. ve 22 No sunda kaYJdlı. Karabiganın iııkele 

mevk!lnde s:ı~ı Boşnak İbrahim, Muharrem, Mehmed ve AH a~alar, solu 
köy caddesı ve arkası İsmo.n ve Mehmed tarlası ve önü sahıbl sened ma
~azası ve ma~a?avn muttasıl kapı ne mahdud 2 ma~aza . 

Muhammcn kıymeti: 1500 lira. 
Evsafı: KA.rgirdir: 
8 - Tapunun Haziran 328 T. ve 17 No sında knyıdlı. Ko.rabigada İskele 

mevkiinde sağı Yanko ve Arlstic,. ma~aznsı. solu otel kapısı, arkası sahibi 
sened matazası. önli yol lle çevrılı bir sakaf altında iki mağaza. 

Muhammen kıymeti:.. 4000 lira. 
Evsafı: İkisi de k!'lrgirdir. 
9 - Tapunun Haziran 328 T. ve IR No sında kayıdlı. Kar:ıbiganın İskele 

mevkiinde sa~ı sahibi sencd oteli, solu ~hıbı sened mağazası. arkası A
ristice mağazası, önü sahibi sened oteli !l.vlusu ile tevrili 2 ma~aza. 

Muhammen kıymeti : 2500 lira 
Evsnfı: Han altında bir sa.kaf altında klirgir. 
10 - Tapunun Haziran 328 T. ve 19 No. sında kayıdlı Karabiganın İs

kele mevkiinde sağı Boşnak İbrahım ve Mehmed Ali a.~alar, solu arka ıı•:lu 
kapısı. arkası sahibi sened di~er avlusu, onü sahibi sened otel avıusu 

ve mnğazasile çevrili diğer 2 mn~aza. 
Muhammen kıymeti: 2500 lira. 
Evsafı: Ham n altında C bir sak af altındal ikisi de k!irgir. 
ll - B!ga tapusunun Mart 931 tarih ve 30 No. sında kayıdh bulunan 

Merkez Biga Camiikebir mahallesınde sağı Dedezade Hasan oğlu Refık, 

solu Hacı Vahide ve Hilmi ve Hacı Mebmed ve Mehmed ağa veresesi 
haneleri. arkası kısmen Hasan ağa ve Emırhor Ali veresesl ve Muammer 
ve Kırlıotlu Ahmed a~a. hanelerile yol ve önü yol ile çevrili ı ev. 

Muhammen kıymeti: 5000 lira. 
Evsafı : Dört tarafı duvarla çevrtli, bahçe içerisinde birinci katta büyük 

bir salon, 'l oda, ı mutfak ve ı beli. İkinci katta gene büyük ı salon, 5 
oda, ı heliı . Zemin katında da odun ve kömür depoları mevcuddur. Evin 
tızerı MarsUya kiremidi ile örtülü olup büyük bahçesinde eleserisi meyva 
ağacı olmak üzere 30 muhtelif ve çam a~cı mevcuddur. 
Yukarıda hudud ve vasıfları yazılı gayri menkuller açık arttırma sure. 

tae paraya çevrüecektir . 
Satış bedeli peşin olup açık arttırmaya i~tiro.k edecekterin muham -

men kıymetlerin % 7 bw;uğu nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankndan teminat mektubu getirme1eri icab eder. Müterakim vergi, be
lediyeye aid tanzifat ve tenvirat resimleri ile vakıf borçları borçlulara 
ald olup satış bedelinden ödenlr. 

Birinci açık arttırma: 28 Kfı.nunuevveı 940 tarihine rasylayan Clımar. 
tesi günü saat ondan on Ikiye kadar Bıga icra dairesinde yapılacak olan 
birincı açık nrttırmnda muhammen kıymetlerin % 75 ini buldutu tak. 
dirde gayri menkuller ihale ed ılecek. aksi halde satış ikinci arttırmaya ta
likan 15 gün temdld olunacaktır. 

İkincı açık arttırma : 7 Kl\.nunusani 941 tarihine rasUayan Salı günü 
gene saat ondan on ikıye kadar ynpılacak olan ikinci açık arttırma so. 
nunda gayri menkuller en fazla arttıranın üzerine ihale ed!lecektir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun ve mezkür kanunu tadil eden 
3890 sayılı kanunun 126 ncı maddesi muclbıııce bu gayri menkuller üze. 
rinde ipotekli alaco.klılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahibie
rinin bu haklarını ve faiz masrafına dair olan iddialarını ıl!i.n tarihin
den itıbaren on beş gün içerisinde evrakı müsbitelerile birlikte Biga 
Jrra dairesine bildirmrlerl ve daha ,.fazla izahnt almak istiycnlerin 940/ 8 
sayılı dosya ve dosyndn mevrud vaT vet zabıt varakasil€' 5 ' 12/ 940 t.o, -

F F 
en birinci 

Kan, Kuvvet ve iştah Ş uru bu dur. 
..... ••••1••- Her Eczanede bulunur. 

Devlet demiryollar• va limanJarı 
işletmesi umum idaresi Ua ,ııarı 

ıııtı 
Muhammen 'bedeli 4ı580 (kırk !>ir bin beş yüz seksen) Hrıı 0 dJ 

ben 462 M3 me§e kereste 23 / 1211940 Pazartesi günü saat 15,30 
zarf usulü ile Ankarada Jdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3118,50 lÜÇ bin yüz on sekiz lırn eU• 
liralık muva.kkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğlne vermeleri 1 
Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

tadır. (1 1498 ) 

* * • üıieıı 
Işietmemizin yakımlık ihtiyacı için 164 ton iyi cinsten kuru g 

nu açık eksiitme ile alınacaktır. Muhammen ton bedeli ııoo 
Münakasa 12/12/ 940 Perşembe günü saat ll de H.paşa gar 1111 
rinci işletme .komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komısyond yYtıı 
sız alınabilir. lstekliler 136 lira muvakkat teminat akçesüe ınua 
ve saatte komisyonda bulunmaları. d1135• 

Beyoğlu Vak1flar Direktörtuğu 

Senesi Serisi No. Kental Mu hammen 

941 
J) 

• 
lt 

• 

B 
B 
B 
E 
E 

4 
5 
6 

13 
12 

16299 
15988 
13329 
8901 

18!166 

bedeli 
Li. Kr. 

3259 80 244 88 
3196 80 240 00 
2665 80 200 00 
2225 25 ı67 00 
4666 50 350 00 

Tekirdal \'akıflar idaresinden ı,ıııP 
1 - Sarayda mülhak Ayaspaşa ormanlarının yukarıda hizııııır 

safı yazılı şekilde odunların açık arttırmaya konuldu~u . f rf 
2 - Arttırma 9/ 12/ 940 Pazartesi glli1U saat (15) de Saray Vll~1 

idaresinde yapılacaktır. 

3 - Daha !azla malümat i.stiyen Teklrda~ Vakıflar idaresine 
edebilır. (lı413) 

Yalova Kaplıcaları Müdürlüğündeıt: 
1 - Oazetelı:rde satılacağı evvelce ilAn edilen Kaplıcalardil A 

Lang fabrikası mamulıltından monte edamemiş 225 ):ıeY'•t 
tinde yeni bir lokomobilin satışı 10.XII.1940 Balı günü s' 
açık arttırma ae yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 20000 lira olup makineyi görmek, tazlJ 
almak isliyenler müdiriyete müracaat edebilirler. 

3 - Montaj ı fabrika yapacak, makinenin nakli, montörün. v-;it· 
AleUerinin Kaplıeniardan gidiş geliş masrafı alıcıya aıd 

4 - İsteklilerin yüzde 7,5 pey akçesı1e mezkör tarihte YnlO~ 
calarında müdürlUğe müracaatıarı. (11487) 

Ad ed Liralık Ura 

ı 2000 =-
1 1000 c:a 

2 750 -
' 500 =-
8 250 ~ 

15 100 =- 3500.-

80 60 .... 4000.-

aoo 20 - 0000.-

Türkiye Iş Bankasına para y~~ 
tırmakla yalnız para biriktirını~ 
olmaz, aynı zamanda taliiniı• 

de denemiş olursunuz. ,sıJ 
4 sı b t ~ Ma ll Kwnba.ralı ve JtUJllbııJ' ı.ı ' Kc,ıdeler: v U ~ • - nu:sablarında en aıı eJ.1I 

)'l.l, ı ,Uuat.os. 3 lJw:i.:u.e., - ra.aı oıüwıawa.r tuı·a1" 
nıı t.a.rıblerınde )'lli)Ull Gabü Od.ılırlef• 


