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Beriinde iiç taraRı pakt imza edifuken 
~ (Re:simde Hitler, Rl~bentrop, Kont Ciano ve Japonyanın Berlin sefirl görülmektedir.) 

~rnan kuvvetleri 1 Oç Jff.:JLI Romanyanın 
rnanyaya Macar Almanya tarafından 
toprağından _VURULAN işgali ve Balkanlar 

geldiler ILK DARBE 
So'V'yetleriD Ingilterenin Birmanya 

'9' yolunu açması Tok-
aziyati yoda nasıl kar~landı? 

~:~Q tııakamlarınm aualle- Japon matbuatı bir 
tttıtıtak;:~~n Al~anlar pe~?ı Ingiliz - Amerikan 

Taymisin 
bir makalesi 

'' Türkiye uyamkhk 
IUzumunu her zamandan 

ziyade takdir edecek , 

Ma kineye 
verilirken 
ingiliz tebaalar1 

Romanyadan 
ayrthyorlar 

Rumen hükumetinin 
Ingiltereye verdiği 

cevab çok müphem 
Bükreş. 1 O (A.A.) - Ingiliz el

çisi Sir Reginııld Hoare, dün akşam 
general Antonesko ile bir mülakat
ta bulunmuştur. 

Bükreş, 1 O (A.A.) - Royter 
muhabirine göre Bükreşteki Ingiliz 
elçisi tarafındnn Alman kıt'nlarının 
Romanyanın muhtelif noktalannda 
ikame edilmelerinden müte,•ellid 
vaziyet hakkında istediği izahata 
Rumen hükumetince verilen cevab 
çok rnüphemdir. 

Bülaeş, 1 O (A.A.) - Son 48 
anat içinde, Ingiliz elçisinin tavsiye
si üzerine birçok İngiliz tebııalan 
Romanyayı terketmişlerdir. Diğe1'
leri de yakında aynlacaklıudır, 

Yunanistan ve Rumen 
petrolleri 

Bülaeş, 10 (A.A.} - Rumen 
petrolunun Yunanİstana ihnw:ının 
menedilmesinden dolayı, Yunan el
çisi Bükreş hükumeti nezdinde te
§ebbüste bulunmuştur. 

Bunun üzerine 5 T eşrinievvele 
kadar yapılan mübnyna kontrada
nnın tatbiki, bu tarihten sonraki 
konmatların ise iptaline karar vf!J. 
rilmi§titl. 

~-------

Askere gidenlerin 
ailelerine yard1m 
şekli tesbit edildi 

Her asker ailesine 25 lirayı geçmemek üzere 
nakdi yardım yapılacak, ayrıca 

evi olmıyanlara da 5 lira ev kirası verilecek 
Askere alınan vatandaşların nıuh-ı 

t~ç ailelerine yapılacak yardım hale;.. ~ 
kında alınscak tedbirleri tesbit et
mek üzere dün öğleden sonra, be -
lediyede, belediye rei.s muavini 
Lutfi Aksoyun riyasetinde, kayma
kamlar ve !>elediye muhasebe mü -
dürünün iştirakile miihim bir top .. 
lantı yapılmıştır. 

T oplantıdn hükumeti n bu husus
ta kabul t>ttiği ıalimntnnme hüküm
leri dahiliilde beledivc muhasebe 
müdürlüğünün hnzırl~dığı vroje tet
kik olunmuş ve yardım şelo:linin te
ferrüatı görüııülmü,tür. Bu şekle gö
re, asker "':lel~rine yardım yapncak 
vatandatların verecekleri mıktar mü 
kellef bulu!\duklan knı:anç, bina, a
razi ve yol vergileri nazan dikkate 
alınarak teabit olunacaki.ır. 

(Den.ma 7 net sayfada) 
Dünkü topLmbya rjyaaet eden 

· LUtfi Aksoy 

Yanlış kitab ve 
ecnebi profesörler 

r············· .............. __...... ........... --.. .. -··--·-·· ........................... -., 
Oniver•itemizde çalıtan prole•örler kendilerinden bek -
lediğimiz laydaları veremiyorlar. Bunda birinci derece
deamil olan fey, bu zatların, günlerini gün etmeği düfÜn
meğe, ilm:n kendilerine emrettiği ıeyleri yapmaktan 

daha /azla ehemmiyet vermekte olmalarıdır. ' ,..""""" i ~; ln,.avn «A4ınanya muÜuri&&tiı l),_.,u"" ..,.,.r"'"J- 1ı -.. lı-w ~ 
l d 

•• 'tti ......... y, , ........... --.................. -.................... _ .............. _ ............................ ., 
ey e iğini ve sadece kendin k b 1 M h"t · B' 
müdalaaya azmetmif olan • mu a e 9 Yazan: u 1 tm ırgen 

~o mudafaa ıçın ~ , ,. •• d 
ttlanyaya geldiklerini .,~ş.:,n..ıü~'-i•• -ii 

aöylüyorlarmat bahsediyor 
fliiJt -

1 Sibi~:J 9 (A.A.} -- Royter: 
i~e lrÖre an Roytcre gelen haber -
t:.'ltlan '. Romanyada kalncak olan 
~~la tı.ilami kıt'nlarının ileri cü
li terk~· aon zamanda Mncaristıı-
d~derı jlen T ransilvanya arazi -

lt, Re erek hududu geçmişler -

Birn. 
~ttı h:rt':'"Vel Ingiliz elçiliğine, R\l)o 

11• lıttiiıı Rıye nazırının irnzwn ile 
~~~i A umen arazisinde hiç bir 
~kırıd ~an aakeri bulunmadığı)) 
ta.llrıdu~ ı.~ .. muhtıra tevdi edilrnit 
~tırıınb ogrenilmiştir. Haneiye 

rı taı-aft u beyanntı, harbiye na -
~ Duıı. Ö~ldan da teyid ölunmuııtur. 
~ &Oyl II eden sonra hududu geç -
lııtlı 4SaQen. ~ıt' alan n, tam techi -
k ~hllı· kışıden mürelckeb oldu
lt1~~e Siın. edilmektedir. Bunlar, s;.. 

t Ötr, Rtaoara'ya iki trenle gelmiş-

~ treo:ı.ild··· 
~ ttt "trıak ıgıne göre Almanlar, Ru 
4ıiıı ~ 1~1annın auallerine ceva
~ ıtdar b ıı.l Almanyanın bilhassa a
~~ ltli.idaf unduğu petrol mıntaka
tii ord\la aa etmek ve aaniyet Ru
d11ie talirn unu.. Alman usuJlerine 

dlltırı1 .:ttırrnek için gelmit ol -
d\ tt\e 0 .. Ylemişlerdir. 

Petr0rrenildiğine göre, Ciurciu' 
(~ı.n~ak.uında ve Ba -

Yatn.ı 1 nci sayfada) 

1
41rnan ve ingiliz 
ayyarelerinin dün 
~eceki hucumları 
~~ ll<lı:a, 
~~elf:ti d'~ O (AA.) - Alman 
tı:: " e Lorı~n tıece küçük gruplar 

)J~d.ırı.latıcı ra. ii~erinde uçmupar 
~e~~ t fıtekler atmı§lardrr. 
\oe 'r ~!Ic 1 _ ~YYa.releri İngiltierıenin 

-r~fl .. 
b..~ balar UZerinde de uçmut 
.;ry tıdta atını§lardır 
~~e~~ d.! O ( A.A.). - İngiiU 
~rı iııat·Un gece Almanya ile 
clt;, ~ t ~erhıdltındıı bulunan nun
~ ~ lfa d e UÇU§lar yapmıtlar
"1.1..1·....._ \ho-.. b!0 SU Hollanda üzerine 

"l .• i''"'l ır h" lftit. ucum. yapıldığını 

\t~·ı-· 
) T ınıerde 

~~· sıcağı! 
<Huau ·) 

~1 11 
- Adannda 

dere:r .de3vam etmektedir. 
eısı 8-39 dan •taiı 

Tokyo 9 (A.A.> -D. N. B.: Japon lara hürmet ve riayet eyledi • f . ki V erem ibUgisl hakktndnki kltn- ki o dn bilmcd~i bahlslere knr~mn-
matbuat ve siyasi meh.afill, Birman- ğini gö•termif bulunuyor.n e m 1 yece • bın müellifi profesör Schwartz- sıdır. Cahil insanlar, Umin ne demek 
ya yolunun açılinnsına mütedair res.. ın kendi eserine yazdı~ı ön sözde şu olduğunu bllmezler; fakat, mnlümatıı 
mi İngiliZ haberini büyük bir nlaka Londra 9 <AA) - Royter: Tay - Tokyo, 10 (A.A.}- Japon hü- cümleyi okuyorum: adam d~U. Umin sahibi ve onun 
Ue knrşılaml§lardır. mis gazetesi, son haberlerı ve Bal - kumeti 10amına söz aöylemeğe snla- .-Bu kitabın tercümesinde göster - bekçisi ve na.şirl olan bir profesorün 

Mnrunafih her yerde söylenmekte kanlardaki umuml vnzlyetı tahlil e - hiyettıır bir memur, Birrnania yolu- dlği büyük liyakat ve muvaffakiyet - bilmed~i bahisler .hakkında hüküm 
oldu~una göre, İngiliZ notası hiç bir den uzun bir başmakalede şöyle di - nu açmak hususunda Ingiliz hüku- lerden dolayı profesör doktor Muhlt- vermesi kadar büyük bir kabahat ta-

(Devamı 3 üncü pyfada} yor: (Devamı 3 üncü sayfada} rneti tarafından verilen karar dolır tin Erel'e teşekkürlerimi sunmayı savvur edilemez. Açık ve acı söyledi-
---------------------------- yısile Japonynnın Ingiltereye kaqı bir vazife bilirim.-. (;imden dolayı profesörün beni affct.. 

rnukabele bilmisilde bulunmak ni- Bu satırları okurken ~ı acı gül - mesini dilerim, hakikat budur. Hava Kurumu çalışma 
programını 10 misli 

bnynıtmeğe karar verdi 
Geçen hafta içinde eeıhimizde 

toplanan Ha va Kurumu k.ongrcle -
rine i~tirak et .. 
rnek üzere şehri
ınize gelen Türk. 
Hava K\!rumu 
genel ba§kanı 
Erzurum meb'ı.t
au Şükrü Koçak 
bugün lnönü ha
vacıLk namına 
hareket edecek: • 
tir. 

Hava Kuru .. 
mu başkanı bu - Şüluii Koçalt 
gün İnönünde 
olan gedikli hava yuvası kampını 
tetlcik edecektir. lnönündek.i ge -

dikli hava yuvası yarın El..imes'uda 
nakledecek, burada motörlü tayya
telerle UÇU§lara başlanacaktır. 

Kurum ba~kanı Şükrü Koçak 
Türk havacılığının son zamanlarda 
aldığı ehemmiyet ve faaliyet hak -
kında Jıtendisile görüşen hir muhar .. 
ririmize aşağıdaki beyanatta bulun
m\)ftur: 

- Son dünya hadiae:eri Türk 
milletinin havacılığa verdiği ehem
m.iyetin ne kadar yerinde olduğu
nu açıkça gösterrni,tir Ve bu httdi -
aeler bugün milletimin daha çok 
çalıpnağa, bu mevzuda daha .ıkı 
tedbirler almaia zorlamı~tır. 

Geçenlerde Ankarada toplaınan 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Başvekil Ankarada 

yetinde olmadığını söylemitjtir. memelt kabil değildir. Muhtercm pro- Tahmin ediyorum ki, profesör, bu 
fesör, kaç senedenberi içinde çalıştı- cümleyi sırf bir nezaket vazifesini ifa 
~ı tıir ilim müessesesinin dU bakı - için yazmıştır. Fakat, ilirnde nezaket 
mından nasıl bir anrşl içinde bulun- ikinci derecede .bir millahaza olaca~ 
dutunu .henüz anlamamış olursa, ec- için, hillanediyorum ki profesör, ken
nebi old$ için, kendisini mazur di eserinin bu kadar perişan, usulsüz 
görebilirdik. Fakat, doktor de~u. ilım bir dille türkçeye nakledUdi~inln far
adamı profesör olarak kendisine ba- Jtında oı.manıı.ştır. Olsı.ydı, kendi 
~şhya:ınıyacağunız lbir ikusur vardır (Devamı Z nclde llergün sütununda) 

Brautchisch Anverste 
Brüksel 9 ( A.A.) - Stefani 
Alman orduları ba~kumandanı 

Feldmareşal von Bıautchiııch, An -
verse vasıl olmuştur. 

Bu sabah sis 
yüzünden vapurlar 

işleyemedi 
Bu sabah anat 5 ten itibaren şeh

ri kesif bir sis tnbakası icaplamıştır. 
Sis bilhassa !imanda ve Boğaziçinde 
fazla kesafet peyda etrni,, bu yüz
den ilk vapurlar mutad seferlerini 
yaprnamı~ardır. 

Kesif sise rağmen köprü bu sa
bah liman l'eisliği memurlarının ne
zareti albnda açılmlf ve büyük va
purlar arızasız olarak Halice girip 
c;ıkmıolardır. Sis saat dokuza kadar 
devam etmiştir. 

Milli Şef lstanbulun 
kurtuluş bayramını 

tebrik ettiler 
Reiaicümhur lsmet lnönü, İs

tanbul kurtuln~unun yı!dönü -
münde vall ve belediy:: n~ııo& 
Lutfi Kırdllr tarafından göı1de -
rilen tazim telgrafına aşağıdaki 
cevabla mukabel~ buyurmuşlar
dır: 

Lutfi Kırdar 
İstanbul Vali n Belediye Reisi 

Kurtuluşunun yıldönümü mü
naaebetile sayın Istanbul hullct
mn samimi duygularını bildiren 
telgrafınızı memnuniyetlf" aldım. 
T~dtkür eder ve İstanb~lun 
kurtuluş yıldönümünü muhab -
betle tebnk edeıim. 

<ıİsmeı İnönÜ'O 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Brı~vekil 
Refik Saydam ve Parti Genel 
Sekreteri Fikri Tüzer de ccvab 
telgraflannı göndermiolerdir. 

Kan satacak sıhhatli 
insanlar aranıyor 

500 gram kan 30 lira 
Kan verme istasyonları teşkilabnı kuran 

Profesör Kazım lsmailin beyanalı 
Bütün medeni mf".mleketlerde ol-1 

duğu gibi memleketimizde de has
ta ve yaralılar için kaı1 vı-rme is .. 
tasyonlan açılacağını evvelce yaz
mı§tık. Bu yoldaki hazırlıklar iler -
lemiş ve merkezi Tıb Fa'ku\te~i ol -
mak üzere, muhtelıf rnıntııkalarda 
jstasyonlar tesisine batlar.mıştır. 

J3u münasebetle, dün bir muhar
ririmiz kan verme te,kilatını idate 
ve organize eden profesör Dr. Kif.. 1 
zım larnail Gürkanı ziyaret ederek, · 
kendiaile bir görtişme yapmıttır. Ka
zım İsmail Gürkaı1, arkadaşımıza 
bu hususta şu izahatı venni~tir: 

<<- Kana ihtiyacı olanlara baş -
kasından kan alrır~tk vermek yeni 
bir şey değildir. nu yardım, asır -ı 
lardanberi muhtelif usul ve ııekil -
lerde tatbik edilmi~tir. Fakat, zn -
manla çok tekanıül ctmittir. Bugün, 
vô.sıl olunan va7iyet şudur: Kım ve
rıciden alınan knnı taze olarak de~ 
hal alıcıya nakletmek vt:yn bir :yer- . 
de muhafaza ettikten soma, lüzuro{ • 
hasıl olunca kullanmaktır. Aneakl 
muhafaza edilmit karı, taze kanın~ 
y'erini tutacak evaafı haiz değilcHr. 

Bize gelince, kan verme usulü on 
(Devamı 1 ncı sayfada) 



2 ~ayra 

Hergün 
Yanlış kitab ve 
Ecnebi profesörler 

Yazan: Muhl"ttin Birgeıı 
(BnJ tarafı 1 inci sayfada) 

,, Resimli Makale: 

lnln böyle ibir tercümeslnln ncş.. 

r1ne bizzat razı olmazdı. Demek, pro
fesör, henüz .kAfi derecede türkçe öC
renmemiş, hattA., çalı§tığı mubitte 
Diln dilinin ne halde bulunduğunu 
bile farketmemiştir. Halbuki Türki
yeye geldiği ,·::ı.kit imznlndı.ğı muka. 
ıvele muclbince, şlmdiye kndar olduk
IP iyi blr türkçeye sahib bulunması 

ım gellrdi; hiç oliıınzsa yerleşmiş 

bir Dım diline sahib bulunmaktan 
çok uzak olduğumuzu farkeder ve 
bunun ıslahı için kendisine dt\şen vn
ı:lfcyl y:ıpardı. 

Ma.alcscf, profesör bütün bu saha
. vazifelerini ihmal etmLştir. 

* Bu mfi.şahadelerdcn sonra bazı 

= Mükafat yerine geçen kırbaç = 

ınüla.luı.zalara geçebiliriz: 
Üniversitemtzde çall§:ın profesörler, 

tendilerinden tıekledijtfmtz faydaları 

ıveremiyorlar. Bundo. birincı derecede 
J,mü oınn şey, lbu zaunnn, günlerini 

19 uncu a.srm orta.sınıı gelinciye lkadnr Japonyıı :EBra swarına yabancı ederler: 
gemi sokmaz, toprağına yabancı eyn~ı bastırm:ı.zdı. Fakat 1853 yılında -e: Ja,pon topr.aıtına ecncbl nskerin çı~ı Japon nefis ızzeUni kırmıştı, 
kumandan Perry'in idnreslndo bulunan bir Amerika. 1Uosu Yokohama ll- memlekette sonsuz bir hiddet uynndırmı.ştı, Japonyanın karşısına çıkan 
mcınına girdi, toplarını şehre çevirô.l ve Josa müddetll bir ülttmatöm ve- ecnebi kadar kuvvetlc.nmek tstey~nin tek sebebi o zaman duymuş olduğu 

n etmeğı dfişünmeğl, Umin ken -
dilerine emrettiği ~eylerl ynpmııktan 
dn.ha :fazla ehe.mmiyet vermekte ol
malarıdır. Enternasyonal tablrile, bu 
Entlar sadece oportAlnlzm yapıyorlar. 
Zaten, yukarıya naklettiğim cümle de 
ner-..aketten z~e ibu opo;tün.Jzm 
auygU8Uilun eseridir. 

rerck nskcrini karaya çıknrdı ve Japonya da o günden itibaren eski usul- hiddet.ln şiddetindedır.~ Filhakika milletierin hayatı:ı.rındo. oldu~u gibi 
lerı bırakarak Avrupa usulü ile yfikselmeye Ç31ıştı. ferdierin hayatlarında da bazan öyle nefis Jzzeti yarası olur ki, teşvik klr-

Tnrihçller Japon yükselişinin ~beblni ~ınrken şu bükümde ittifak bacı yerine geçer, fakat bu da nihayet bir kablllyet mcselesidir. .............................................. ·-············--·-.. ···· ... ·-'········ .. ······ .. ·· .. ··· .. ··-····················· .. ················································································ 
· ~... Cl .. o· ma: ın~· ~~-· fB· • : •• : "• •• :• • 1 

1 . • • • • •• .• ' 

Profesörii bundan dolayı mazur 
örürüm. Kendisi de Almnnyndnn 

çıkmıyıı mecbur knlmış ve oraya av
dot! imk.An.slz knfilelere mensubdur. 

e 
Dülleo silahı 

Türkiyeye mğınmış, burada., kendı Almanyanın meşhur fen adamla
l!Ah:ımn<la çalışıyor. E~er muhltl lle nndan profesör Virchow, ilmin aa
eyuşnuı.zsa U21un müddet mevkUnl yılı üstndlanndnn ohnaaına Tnğmen, 
muhafnza edemez. Dünynnın hali de silah kullanmakta fevkalade hece -
malilm olduğuna göre, profesörün rikazliğile tanınmıştı. Adı Almanyıu. 
beşeri duygusunu tabii görürüm. nın demirbn§ vekili diye tarihe go-

Fn.kat, bl.ze lft.zmı olan profesörler 
lbu nevi profesörler dclllldlr. İlıni çen Bismarck. günün birimle pro -

fesörü her nedense. düelloya davet 
oport.ilni"mıe tckdim eden, buna. mu- eder, ve «profesör cenablan, düello 
lıallf hiç bir ihnrekete vicdanında silahını kendisi aeçsin ı .ı diye haber 
müsaadcklr olnnııynn ve icnbında is- gönderir. Profesör 'Wirchow bir 
tifo.sını verip memleketine gitmlye müddet dü§iindükten sonra llbo -
lıamr bulunan y.üksck kudretleredir rahıanna gider, ve iki domuz m -
ki muhtae bulunuyoruz. cuğp alarak gelir Sismarkın vo -
, Bizde çalışan eenehi profesörlerin killeriRe: ' 

e1Qıerisf, lbu babsetıtiltlln hal 1 . . 
19inded' ler - vte efendıler .. der, ben ailAh 

Bir d~ı.ıllin de şudur ki, bunlardan ~lnrnk. bu iki dom~z aucu~nu .eç -
:tıarlede dahn 1yi ış bulanlar, bizi tim. ~nlarda:ı. ~ı~. ~esı .dom~z 
terktc tereddüd etmiyorlar. ~~talıgını, yan! _olu~n ~ayn. kabill 

Demek oluyor ki ünlversiteye eene- ıçtinnb kı~~n ~t~JID mıkr~hl~nle a§ı-
tıl fesö etirmek fikri ne kndar !anmış, ?ı~en ıse tertemızdır. ~ • 

pro ~ g . fen her ıkı sucuğu da Herr von Bıa-
:ı.beUI idı.se, bunların intıhabındald c.k h" tl · ı b' 1''-t t-L ft 1 im. Biz ırız mar a unne ennı e ır ı~ e ~ -

üm z de yan ış ı.ş. e ım dim ediniz, ve hangisini istcrae yt;-
ola.n çey yalnız ıbDgt detil, onu tam . · .. ı · · V öt-'-'-' .ı d .. _._,_., 'kuıı ealc ku tll b' tn- mesını soy eyımz. e e.uaır,. e 
~~ue ann vve ır ben yiyeceğim. 
rakterdir. Bu vesne ne, bu mllhlm . 
ııoktayı kaydedelbn. :.'rada~ bır saat geçer, ve ~ -

fesore Bısrnnrckın yapılan teklife 
U[u/,i{ii.J.ı c.2Ji.l!ae.n l::nrt~w~ek. ~l.d.üğü ve düellodan vaz 

" geçtıgı bıldınlır. 

Ok 
-22-

Bu aun öğrenmek mümkin olma
dı, hatta karde§lc:tine bıle bum tev
di' etmemişdi. Tiiki .•• 

TU:ki faci"a vuku'a geldi, bed -
ba.bt çocuk ehedi ;stirahat yerine 
tevdl' olundı, o günün gf'Ceısinde 
beA evde perişan, sersem, matemi
mi hangi kö§eye ın(:dırnbiıeceğimde 
mütehayyir do\afır.ltea yemek oda • 
anıefa bir hareket, bir :yavn~ sesle 
koDilfiJla hia otdim. Jçeri girdim. 
V edadm ablaailc küçüğü Bülend, 
aobanm ba§Ulda bir takım kiğıd lar 
ya.lt.ı.yorlardı. Yerde, h11lının üzerin
de kapağı açık o çek.mece dunyor
aı. ~ır-.gıc6iUI.IB2'tn ıl'i'HU·-m~~~.,~ 
içinde bir şey'leT kalmamııtdı. Me .. 
rakımı hal etmek için sormak iste -
d im. Yemin ctdiler ki hiç bir mek
tubı hatta ıtöyle göz ucile bile oku -
mak iatemem.it1erdi. Biçare kard~ 
lerinio bu aırnna vukuf kesb etnıcğe 
büyük bir günah nazarile bakıyor -
!ardı. Yalnız Bülend i' tirnf et di : Ka
duun reamini görmÜ§tİ. Vedaddan 

B t ı kd çok daha büyük bir l:adın! ... 
ay ar mes e aşım... lamini de öğrenmek isteınişdi, 

Anhm 9 (A.A.) - BaJVckil 
doktor Refik Saydam, bugün aıınt 
1 7 de Hataydan §ehrimize dönnıüş
J{ir. 

Başvekil istasyonda B. M. Mecli
ei Reiısi Ahdülhalik Rendn ile Ve -
l:iller, C. H. Pıırti3i genel sekreteri 
v e Parti umumi idare heyeti azala
rile meb"uslar, vek.:ıletler erkaru, 
Ankarn vali muavini, merkez ku -
mandam ve emniyet müdürü tara -
fından aelfunlnnmııtır. Cümhurrei -
ei adınn da umumi katib Kemal Ge
delex. Riyaseticümhur ba~yaveri Ce
lal Uner ve huausi kalem müdürü 
Süreyya Anderiman hazır bulun -
ma.ktn idiler. 

Amerika ordusu için 
yeni tahsisat 

Vaşington 9 (A.A.) - Ruzvelt, 
T emmuz 1941 e kndnr silah alhnn 
alımıcak bir milyon -400 bin ki§İnİn 
lıışesi için li.iz:umlu 1,482,693,636 
dolaTlık tahsisnt kanununu imzn)a
rnıştrr. ·····-·········-·--·----······· .. ·············· 
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Günün birinde Biısmarck hnstala
nır. Bu gibi hallerde pek titizle§en. 
asabileıen başvekü, çağırttığı dek
torun .sonu gelmiyen sorgu sualle -
rine karşı fena l:ıalde sinirlenir. ve: 

-Canım •• diye aertlf'..nir, amma 
da tuhaf adamsın. Hasta olduğumu 
gonıyoTBUn. .Mademki doktorsan 
hastalığmıı nnla, ona gÖre de ilaç 

yalnız unvanın& ve imıinin ilk hecıı
sım okuyahilmişdi: ' Baronne de 
Chan... Ne milliyeti, ne hüviyeti, 
ne bir hususiyeti ma'lum değildi. 

Baronneı... Bütün Avrupanın 
eğlence yerleri, su §ehirleri. kumar 
mahalleri. hele harb ve mütareke 
yıUannda çe§id ç~d asaJet unv<ın
larile yüzlerce Baronne, Comteae'
lerle dolu idi. hala da öyledir. 

Bunlar eberiyet üz<>re en sefil 
Do'ktoT hiç iıstifini bozmnz, aya- yerlerden, en murdar çirkfıbeleıden, 

ğn kalkar, ve başvekiliıı önünde en müJevvea kaldınmlardan dev§i -
hünnetle eğile:ek: rilerek nlınmı§, iğfalleri tuzağına 

- Alteıı, .kıymetli bünycnize Jlnz düşen safdil gençlerin ve ba'zen 
olan hnsta!'ığı keşfetmek iiıtiaacım dom:nU§ kanianna yeni bir cevelan 
dahilinde değildir. Müsaade huyu - vereeelc. ihtirn&lnr nrayan ihtiyarln -
runuz da gideyim, bııytıır meslek - nn aaalet unvanları altında kendi 
daşımı Jıuzurunuza yollıynyun .. der. zilletlerini aakla}a:l mruıluklıırdır. 

ver .•• 

Nasıl bestelenir? .• 
Bunlan hep bilirdik, bep görürdük. 
Milliyet} . . Belki Ru~ belki Macar, 
belki Leh ... Bunun da "!e ehemıni -

Me~hur bestekur Moznrta, mu - yeti vardı} 
siki heveslisi bir genç müra<"aat e - Bu mu'amma o raddede kaldı, 
derek: «Üstad, bir aenfon.i nasıl be.. ve külleri havalara snvrularnk ebe· 
telenirh diye sorar. diyeo. meçhul fJemlerde l:ayboldı. 

Mozart: •• 
- ÇOcuğum, sen daha gençsin. Iki b.rd~ ikisi de banka me' -

niçin boyundan büyük iş} ere kalhp muru olmU§Iardı. Kı~ın Y eşill:öy -
senfoni filan ile uğmııyonun. ilk den bankaya devam etmek pek ~oı 
önce bal1ad1ar bestelesen dahA iyi o- olacağından çocukhuıı. bir kolaylık 
dersi~ .... diye ~evab verir. olsun diye Şi,Jide bir apartırnan tut-

Muz ıç delikanlı ı&nır eder ve: dık ve buruuu tefrit ederek sene -
.,_ - F aknt. su d~a oc yapnda nin yedi ayım orada geçirmeğe hn§
ııı;:en aenfonı bestelıyordunuz.. eli- ladılt. 
yecek olUT. Köye, açık bn·aya ah§ık vücud-

0 zaman Mozart hafifçe aiilüm- lanmızda S~linm bu darac.ık muhj.. 
ser, ve konuşmayı §Öyle hajilar: tindo geçirilen aylar ~imizde ay-

- Öyle amma, hen hiç lcimseye n ayn aıbbi lnzalara sebeb olmak
gidip de, senfoni nasıl bestdenir). la beraber çoeuklann işlerine de -
diye aonnazdım ldı.. vam edebilmelerinde büyük bir ko-

Jb rahim Ho7i layhk te' min ed,i:yorda. 

G~J 

A'ile hayatında da, diyebilitim ki, 1 işe başladığı görülünce amiri olan 
hastalıklara rağmen en mes·ud za -j Mr. CirauJ.nun müdahalesi üze -
man çoculdann bu banka me'mur- rine defter elinden r.lınmış idi. Bu 
luğuna a'id olan ~man idi. Onla - yazı çirkinliğindc •>, hiç tızağıı c;ek
nn bir çok dostları, hususile musiki memi~di, gerek arap harflerinde, 
zemininde bir tarafdım Elı:remle gerek latin harflerinde böyle çirkin 
Muhyiddin diğer tarafdan Cemal ya:unnk hususunda babasına bcnze-
Retid vardı. yordı. Vedad şahsen nnne..eile birc;;ok 

Hele edebiyat ve fikir zemininde müpbehetlere malik iken babasite 
Ekrem Reşid vardı k1 o iki kardeş pek az müş:ıbebet asarına ınnlikdi: 
ile bu ilci karde§ bir samirniyet mu- Başının biçimi, yazısının kötüiüğü, 
rahha'ı teşkil ediyorlardı. belki buna sebeb olarak kalem tu-

Vedadın en ziyade neş'e ile. ha- tuşunda, aynilc babasında olduğı 
yatdan memnuniyetle, her vesıle ile gibi, başka kimsede görülmemiş bir 
taşan bir §ataretle do lı zamanı bu fena us\ıldi ... Daha ba~ka b~nzeyen 
bankada ~eçirilen yıllar oldı. ufak tefek şey'leri de vnr~ı . Şu ka-

Onun artık tahsi~ ile ~tigaline ne- 1~~ ~~~nun b~bnsı~n~ın~ bem:e
zar t vazifesi henden tamamile kalk yışını da ıma ganb bır hadıse ola -

-~ K "' -k y c:ından berı· onda rak telakki ederdim. Bu, bir ıaklid 
mııı-uı. uçu ay • · d w•ıd· T kl'd 1 k .. 
adeta bir ibtilii kuvvetini almış o - netıcesı egı ı. . a 1 o ma ıçın 
lan mutala. n ad eti, tas.uruf f'tdiği üç b~ba~~nı her va~ıt yazı . yazark e:~ 
yabancı dilde, fakat hepsinden zi - g?.rmuv o]~a.sı ıcab .ec!erdı, hnlbukı 

d f d 1 'dd ·ı boyle degıldı, o galıba parmaklan-ya e ransızca a o anca tı etı e ekk''li · ·ı k d., .... 
devam ediyordı. Husus.ile kü~ayi§ nın tC§ u. netıc~ı e, eıı ı ıgın -
bulan bir kabiliyeti vardı: Yazı •.• den bu netıceye va5:l olmu~?'· A -
Bu kabiliyct zaman geçdikçe arta r~mızda bu her vakıt tekerrur ~den 
arta cidden hayret e-dile-cek bir in _ b~r şe~;l:aya sebeb olurdl' O benımle 
k. f ·· d' B- - · · eglerur, ben ona sataoırdım • 
ışa goster ı. utun zamanını ımne On b' d · · h 1 1 

b k l k . . \ • un ır yan nn ışıne az ı c, ez 
ve ser est a nn va tını muta a aya, l 'kd .. k b' d 
d tl il ı_ ah d top zet e ı arnını gorere , ır yan an os an e aeyranuıra y u - • A 

ı 1 b d "k" her zemınde, hatt.ı tıp ve fen ze -
antı arn, u mcyan fl ınıısı ı men- • ] . d ı~ d ki ·ı b" A 

b ı k d ı ·ı · mın cnn e or.u u arı ı e ır uto 
&U ı o an ar a a~ nn ı e musıque d' d k (k d ' k d' . b"l . ) 1 
d' ensenble yapmağa ha ar ediyordı. ı wac . en ı ~en ısıne 1

• ~ç ~ .. 
Osmanlı Bankası Müdiri umumi- duguna dıkkat ederek pek ıyı yetış-

. · t "b'] 0 m···es'!esenı"n muh- dirilmiıt bir genç clmalt üz-:re k~n-
sının ensı ı e u 1 d" il h 'ft'h d' h .. t telif şu'bclerinde dolaştınlıyor, ve _ıs e em 1 1 ar e ıyor, .e'!' mus e-

h • ti" t ft" · d y rl·l d k' nh oluyordım. Hele musıkide arıık ey e e ışıyc c e ı er en ım - l w I .. k · · 
· bulundunılmamo.sını ött·den: ders n maga uzum gorme sızın o 

b:~n hnricine çıblmnmı' bir uaiil 0 _ derece ilerilcy~r, ve ilk ham!edc o
larak kabul eden bnn'kn istisna·en kumak, teg nnıye ve baş~ aletiere 
'- d' · · "f tt• I'k · · ih t refakat etmek hususunda oyle ~şı-.. en ısını mu e ış ı ıçın zar e - .. .. . d ı--' b 
rnek isteyordn. Danknyc udeUı kal- lacak Asu~ul:ti;r go~terıyor ı 11:1 u-
bi bir meclubiyeti vardı, ve her nı fıtrı bır ısti dada h~ml etmek -

d ... · 'b ı· t b' den başka ~uretle tefsır ederneyor-geç ıgı şu e muame a ma ır a - . · 1 1 ·· f 
1Ak •· L -- •• te:r"yo~dı yalnız dum. Bır çok vesıle er e ya mun e -
ıa a ı malUlUsa gos ı • • 'd h d k d -' ·ı ·· 

h. _.'1 •• 1 1 sın :n en ya u ar a aşıarı e mu tel'e-
yazısının ıç o e guze o mamn - 1 ~~ Jl• b 1 d 
d ..ı 1 h b d d ftc:r tu ken Concert- er veroı ve un ar a 

on 00 ayı mu ııse e e e - ffak' . b' ı · ·ı 
t b 'l · 'mkan ..,.örülemevordı rnuva ıyetı ız en gunır ı e ıse -a ı mesıne 1 .. • nd' d" O ki d d' L· b 
H • b" d f' k d' d ft r ' k vi ır ı. ~aman m er ı ı;ı u atta ır e a en ısıne <' e 1 e- • . • • • b" 
b . ·ı .,~ ·,tenmi• fakat ilk tec- kabiliyetı kendısını meş um ır ta-
ır ven meıt ı.. .... . k L • • b b k 1 d 

riibede pek ~üzel yazı ile tutulması lıe ev etme~ ıçın se e tC$ ı e c-
lanm gelen bu clefterde onın ıslahı cek. 
müm'kün görünmeyen bir yazı ile Halid Ziya Uıaklığil 

Cümhuriyet Bayramı 1 
hazırlıkları ilerliyor 
Cümhuriyetin 1 7 nci yıldönümü 

münasebetile · 29 Birincit~rincie ya
pılacak merasim hazırlıkianna de
vam olunmaktadır. Vilıiyctte Yali 
Uıtfi Kırdann riyasetinde teşckkül 
eden kutlulama komitesi bu sene 
bayramın çok geniş ve büyük teza
hüratla kutluinnması için icab eden 
tedbirleri almakt11dır. Vilayet mın
takaaı dahili.1deki intanbn açılı§ tö
renleri de bayram günlerinde yapı
lacak.bT, 

Rozet kutusunu delen 
çocuklar ad iyeye verildi 
6 T~rinievveı İstanbulun Kurtu -

luş bayramı günü, rozet d$tnn lkf 
çocuk topladıklan paramn 5 lirasını 

çaldıklanndan dolayı, za.bıtaca ynkn
lanmışlnrdır. 

Henüz 12-13 ynşlarında bulunan 
8a.di ve Muhterem isimlerindeki bu 
1kl kUçfik, hlr ikolayını bulup, p:ı.ra 
kutusunu nçmak suretlle, bu suçu iş
teıniŞlerdlr. 
Zabıta, suçlu çocuklan ndllyeye 

teslim etmiştir. 

PERŞEMBE 
uONEŞ Ramazan l~A" 1 ST ER i NA N, i ST ER INANM Al 
s. s. 1>. 

8 • ~8 

10 fj() 

lkıııdı Akp:n Yataı 

s. u. .), D. s. I.J 

12 (Jl 1J ll 1'1 P/1 19 mı 

ô 22 9 88 14! ı -.. 
Anbra:ra göre saat farklaln: 
İmsak: 4..11, «fiDe~: S M, ölSe: UM, 

Gazetelerimizdon biri: 
- crMünakalat VeUleti yakın ~rdo işiiyen Tapurlann iatiab 

ltııhiliyetlerini yeniden tesbit etmlJtir.» diyor. 
Bizim bilcliğimiz vapur denilen nem. koo.çuk.taıı yapılmıt bir mad

de değildir, ihtiyaca göro küçültnlüp b ijyütülemez. 
Ha\.ikatte bahis m evzu.u olan m csdo. bm lri,ilik bir vapuu h ele 

Pazar günleri iki ~iu kişiniA blnmeai Detiıceemde yühe)CQ JikAyetlerle 
allkah bir ha.celemo 1§i olaea1rtrr. 

F.a\at bugÜn 11kteşrln ayının onudur, yakın aahUlere işiiyen vapur -
)ann yolcuları ya.n yarıya azaldı, neredeyse dörtte bire d ütecektir, 
yaza i.e önümüzde kocaınan bİT kııra kıt var. 

T edb irl p~den n lmak herhalde faydasız değildir, d iyebilirsiniz, 
hakh. fakat kendi hesabımıza biz bu meselenin tetkik ve tetetbü i le 

değil, eneak vapur ısayımn arttırmakla mümküıı 

'J\IY01U%. ey okuyucu aen: 

olabileceğine ine-

JS TER 1 NA N, 1 STER INANMAl 

Sözün kısası 
K orkuluk .. ~lan 
Mankenler 

~----E. Ekrem Talu 
ek kliçtiktüm amma, hnur • 
lıyorum: Ramazan da, da • 

dım Istanbul camilerinin meşhur. • 
larını gezmck, Rablıinin ma~firetıııf 
muhtelif mabedierde dilemek iti ' 
yadında idi. Onun bu ziyaret ve iba' 
detlerine ben de ekseriya i§tirıık tt 
derdim. 

Ta Boğaziçinde lstinyeden vnpuf• 
la Jstanbula iner, Sultannhmed, A' 
ynsofya, Beyazıd, Hırkai§erif •. his!" 
lı kadın cemantine açık bulundurU ' 
lan ne kadar cami varsa dolıı=ırdı"' 

Kadıncağız Calatn tarafını dıı ih
mal etmezdi; ve yılda bir def:ı ~~ 
hakl:ak - fetihten evvel yapılmış ıl• 
İaliim mabedi olan - Aıab camisinet 
bir de Yeraltı camiısıne uğrnrdık· 

lşte, bu Galatn seferlerimizd~ 
yolumuz ((Büyük Mıllet hanın deı:ıJ' 
len ve Rum kilisesinin aknretleri~Y 
den olan cesim ticaret merkeziniı1 
önünden geçerdi. O z.ıımııntat• 
Karlman ve Blumberg adındıı ~~ 
Alman yahudisi bu hnnın içinde ~!) 
hazır elbise mnğıızasını tesis ct:tııf 
lerdi. Biz bu nıeğaxanın himsına S~ 
lir gelmez, dad•m, kapının önünde. 
kukla -manken- leri bana gi)stt'11t1 

ve: 
Görüyor musun~ derdi. ı,te 

yaramazlığın ıso nu 1 Sen de uslu fJ' 

turmıyacak, söz dinlerniyecek otur: 
san, nkibetin budur Bunlar gibi ı~· 
keııili~n ~ 

Zn vali ı ben ı Be~ altı yaşıJ111 

bütün saflığı ve cehaletile bu söıl~ 
re inanır, korknk nazarlanmlıı 

d'' bedbaht heykellere bakaraktan •. ri!' 
dımıı sakula sokula ve miniminı} 
reğirn kopacakmış ş:ibi carpa çar? 
o yerden geçerdim. '11' 

Canlı insanizıra kıymaktan çek1 , 

miyen zaman, elb\seci dükk~nlafl , 
nın önünden ve terzi atellye)eri~,ı 
den bu kuklaları kaldırdı. Rekl~ , 
san'atı inceleşti, tekamül etti. Gıılı 1 
ha, dadılarının ı~özlerine manaıı sıı 
çocuklar da kalmadı.. ,ıi 

Ben, ma.z.iye aid hatırat hazint r 
deştikçe, o mankenler acaba ne 0 

du diye mernk ederdim. , 
Aziz ve kıymetli dostum r-Jıı ıı 

rettin Artarn (Toplu iğntı) gt:Çd• 
gün, Uluata çıkan bir yankıst~' , 
beni bu meraktan kurtaracak jııı 
hat verdi. pi~ 

Bu izahata görr., Ingiltere t\' 
Kent eyaletindeki r.iftçiler bu Jfldıl• 
kenleri toplamışlar ve tarlı:ılnrı)ı , 
kuşlam karşı korkuluk diy~ ku ~ 
nıyorlarmıJ$. Bu hnvııdis hem .r:u~,. 
nımu oksndı, hem de yanlı3 bır 
naatimi doğnılttu. IJ~ 

Ben bundan sonra insaninno le , 
benziyecekl,.rini 7.lln ve tahmin ı:tf 
diyordum. Hafbulci kuşlar insnfl 
ben7emiye ba lamı'j. ~ • 

Ve bundan kırk küsur sene e~ 
vel beni korkutan o znvalhcık. 1Jf 
zu gibi kuklalardan şimdi 00 

lcorkuyorlarmı' ı 

e. t:kl!f!~ re~ 

u.garistanda da 
Yahudiler a eyhind6 

kanun haziriandi 
Sofya 9 (A.A.) • - D. N. 13·~5V. 
Bulgar dahiliye nnzın Gabt0 eJfl 

gazetecilerle yapbğı bir göriitffl.ıııl' 
dün hazırlandığı bildirilen ~~~~ 
himaye kanununun be:a en iiııı' 
hakkında tafsil't vermiıt ve eı" 
le demi1tir ki: ıJ: 

Bu kanun, :sa ı ih surette, ı~~ti~ 
maye eden bir kanun ınsh•ı ~ 
haiz hulunacakhr. e 

Kanun, milli hayatı alfıkaclıı~,~ 
den üç sahada kendisini göstef 
hükümleri haiz bulunınaktaclıf· 1 

Kanunun birinci kısmı, b~tÜ~Jef~ 
ter.nasyonal k!üplerin, cemı)'~ &if• 
VO (ocalacın dağıblmasını sını! ıJ~ 

Kanunun ikinci kısmı, nsıl e~t( 
alakadar hükümleri ihtiva e:;ı~if, 
dir. Bu hüktimlere göre, y,. u P".'el 
kınn rnensub kimseler, bundade'~ tı 
le, umumi hizmetlerde ve ~~~~ 
hizmetlerinde kullanılrnıf8~1 ~ 
Bulgar vatandaşı olamıyacııı. e!;.,ıı" 
hangi §ekilde olurs!\ olsun.ı:uo.~ 
gazete, mathan, sinema, t ıY'. 5ıJV", 
hihliği ynpamıyacaklnr, at11Zl ~cıııt 
olmak hakkını kullanamıyıı~ i 
d~ ~~, 
Nazırlar heyeti tarafındı:ı~r1lii~/ 

edilen bu kanun projesi, önu ,,. ı 
ki toplo.ntısındn parli'unerıto> 1 

di olunacaktır. . ri1l *t 
Bulgaristandaki Yahııdtlc: 111i ~f 

dedi takriben 7 milyon urnu ~,ı:ı 
fus üzerinden 50 bin küsur 
tahmin edilmektedir. 

--- ıe 
Şibinkarahisarda Z~6o% 
Ş. Karahisar 9 (A.A.) c)P ';1 

a.kp:m saat 7, 40 da burtı lıilıJ= 
§iddette bir yer earsın tısı 0 

Hasar yoktur. 
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Çörçil Ka~ara_da 'Antalya aI o n kız san'atl.~et::Me ı Romanyanın ı 
Dakar hadısesıle • • • . . Ml . . Almanya tarafından 

üç tarafh 
pakta vur u lan 

ilk darbe • Japonya ve mektebJDID temeli atıldı d!~~~;~t=:~:::~... işgali ve Balkanlar 
1spanyadan bahsetti Temel atma merasiminde Maarif Vekili 

bulundu ve bir nutuk söyledi 

Yazan: Selim Ragıp Emeç ( Baştarafı 1 inci sayfada) (Bq tarafı ı inci sayfada 

ı ngilterenin başamuyı azimle Romanyanın Alınanya taratından hayret uyandırmam~tır. Şimdil 
üzerine aldığı hayat m~at ~ll İngilterenin Brenner mülfı.katı dar bu husus hnkkındn resmi 

Ingiliz Batvek:li üç taraflı 
Paktın birinci derecede Ame
tikayı. ikinci derecede de 
, Sovyet Rusyayı istihdaf 

Antalya 9 (Huau.si) - Maarif 

1 
fine belediye bahçe..,inde yüz. 

mücadelesi içinde, ba~knları için bir uzerine haberdar edilmi§ oldu~u vA... naktan gelen hiç bir miaalea 
k~iük zif sayılabilecek oltın öyle haller kıaların llki i.se Almanyanın İngilte- dilmemiştir. 

göze çarpıyor ki bunlar, onun kuv- reye karşı mücadelesinin çok tcthl.§ Bu sabııhkl gazete mütnlealar 
vetini tcşJ...il ediyorlar. Mister Çem- edici veyıı. çok manıı.lı leraatını teş - mumiyetJe, İngilizlerin bu hare 
berlayn'in knbineden çekilmeıri ve kil etmemektedir. nin beklenmekte olduğunu Japc 

Vekili Hasan Ali Yücel Sulak na - bir ziyafet verilmi§tir. 
hiyesindeki eğitnı~n kursunun Antalya 9 (Hususi) lnönü 

ettiğini söylüyor küşad Tesimlerinde bulun - Kız San'at mektebi binasının te -
mak üzere dün akşam şeh·imize mel atma merasimi bugün on ikide 

, Londra 9 (A.A) -- Çörçil dün gelmi~ir. Vekil mektebliler tarafın- Maarif Vekilinin bir nutkile yapıl -
Avnm Kamarasındakı nutkunun do- dan hararetle karşılanmıştır. Şete - mıştır. 
"arnı: --------------·-------------

Dakar had;re:!i hakkında mecli- ~- • • t 1 • 
le tnufassnl bir izahname vemlek n g 1 d z ayyare eri 
niyetinde değilim. 
• Bu hareket evvelc·mirde biı Fran- 1" ·L· helmshavene 
•ız hareketi teşkıl ttmekte idi. 

~at'i bir netice verebilecek müza - dtıhşet'.·l b"l r 
l erette bulunmAğa ô.mnde olmak - ~ 
ıfımıza rnğmeıı, gerek General de 

Hava l{urumu 
çalışma proğram1n1 
on misli büyültmeğe 

karar verdi Cauııe. gel'f:kııe bi2.ler, Vişi F:-an . hu··cum yapitiar 
~larile kanlı bi:- çarpı~maya mey-

an vermeği arzu etıni;rorauk G,. - Lo-ndra 9 (A.A.ı -- Alm11n de- (Baı tarafı ı inci sayfad:l) 
:_-eral de Gaulle'iir. Dakar Fmıısu: - niz ii8lerine tevcih edilen hücumlar son umumi kongremizden so~. ra Ha-
llllnnın e.kserisinin hür Fronsa hu - İ .. .... ,_ · leh hakkında ngiliz hava neznreti is - va Kurumuna '-ardım hareketleri 
~CJtetı inde olduklanna dair ka- hba J 

~tinde haklı bulunduğuna da hiç ti ret bürosu aşağıdak:i malüroatı büyük ölçüde arttı. Bunn müvazi 0 _ 

vu~hem yoktu. Hakikaten bu kana- vermektedir: larak Hava Kunımunun gençleri 
lltin çok mubik olduğuna eminim. Ingiliz hava kuvvetleri ağır bom- tayyareci olarnk yeti~timıek l!!fEb-
! D Ic d ı_• h b id k bardımtın tnyyareleri dün gece h~ büsleri de pek ç •.Jk inkişaf etti. Bu 

a ar a .. ı mu are: e Q u ça cumlannı bı'lhassa bahrAı hedeflere b k 1 · .tetin olmu,tur. Donıımnava tec::a _ sene i~ aç 'in gence lnönii ve Eti-
• tevcih etmiı~lerdir. mes' d ka 1 d 1 k eden iki Vişi d .. nizRltrsı batınl- u · mp ann a ça ı~ma ve 

§tır, Bunlardan birisinin milret _ Başlıcn hedefleri Breme ile \Vill- hava sınıfında vazife alacak dercc-e-
~tıh kurtanlabilmıştİT. !ki Fransız helmshnven arasındaki limanlar teş- de yetişrnek imkanı verildi. Para -
~t-royerinde yang:'l çıkıırılmı~tır. 'kil etmiştir. şütçülerimiz memleketin büyük b!r 
L.....~vazörlerden birisinde ciddi su - Erernede bir buçuk saatten fazla kısmını dolaŞclrıtk atlayıslar yap[!Jctr 
~~e ı' b tl -k· 1 R" •u'"re L! h'" d t ) ve Hava Kunımunun mesaı"•ı h~.k -
ll ı· sa e er va ı o muş!ur. ıc - .. n wr ucum esnasın a on arca ~ " 
~e ____ ı. • d h ük' lı: • fı'"k L d · d .. kında halkı tenvir cttil•r. u~ ıeu umıısı a i yeni ha!!aratR Y se ın ıw ıru retın e ve ;>-uz - ~ 
'Qtıça ed"J • • ''k" • · b ] b b 1 hn t Uçma ya .. •nn <>elmemı"cı cocukla-h-L r ı mıştır. ı ı ı:;~nııınız. ir e:rce yangın om a an ah ış rr. ,... o ,.. . 

-nlı ile bir kruvazör, muhaTebe et- Hedeflere biiyük kaübrede mütead- ra havacılık b'lgisi ve Sl."-.rgİsi ver -
tnel-:.. 1\a d 1 d"d b b 1 • b · · 1 b mek i'"in Maarif VckaAletı"nı'n de tao-- .... e ve yo nna evnm ey e - ı om a ar ısa et etmışhr. sa et " ~ 
Inelerine m&ni te,kil etmemf'kle be- mmtakalannın her bir kısmında in.. vibilc bir kısım mekteblerimize tay
'taber hasarıı uğramışbrdır. Bu hn- füaklar ve yangınlar mü~ahede e - yare modelciliği V'! havacılık ders
~~t münasih bir zarnandn büyük dilmiştir. Pilotlardnn biri bir bina - leri kondu. 
ij•titnamla telkiki ir-ab ettirmekte - ya tam isabet olduğunu gördüğünü Umumi olarak geçen seneye nis-
ır. burada yangın çıktığını ve yangını betle bugÜn varidatımızın iki midi 

1 .Her ne olursa olsun, Fransız mil- müteakib infilak olduğunu söyle - bir artış göst<!nnekte oldu~unu söy
~eti_.~e hakim olacak şf'y, girdaplar miştir. l;yebilirim. Calışma progrıımrmı -
.._:Rıl, hadisatın inkiııafıdır. Fransız Tayyareler hedefden uzaklaştıktan zı ise on mi~li büyilltmek zaruretini 
::.;ıılletinin Alman istillicılnnna karııı. çok sonra pilotlar attıklan bomba - duymnktayız. Cönıt~rd ve hıımi}'etli 
Q\Jym 'kt Id ~ · "k b ı al ·· halkımızın ve Hava Kurumunun c.ö-

f 
a a o ııgu gıttı ·ç·! üyüyen lardan çıkan yangın arm evini go- ., 

:e ret hislerinin hiç bir şey önüne rebllmişlerdir. ze çarpan bütiin ~aytetlerinde bu 
1 je~ez. Fransanın diğer esir mil - Willhelınshn.vene yapılan hücum on misli büyük programı tahakkuk 
,_et ~:ın halfi~ını temin edec(•k olan da dehşeUi obnuştur. Bombardıman ettirecek varidntı tt·min gayesi var
i:R•lız zaferine knr•ı '-!ittikçe c;oğa _ t::ıyyarelerlmiz tayyare dıı.fi batarya.- dır. Memleketin her tarafında oldu
;t~ •• Yeni 6midlerinin de hiç bir şey larınm şiddetli ateşine maruz kal _ ğu gibi Istanbul da da st öze çarpan 
-.ıune geçemiyecektir. mışlardır. Toplardan blr kısmı blr canlı hareketler Lize hu gayretleri -

.. _Japonyımın vaziyeti gemiden atılmıştır. mizin müsbet neticeler ''erecegını 
• 0So0rçı], ııbereket versin ad. edieri ""'""'Bre da!i ba~" ...... larının "'id _ müjdeliyecek kadar kuvvetli ve ü-
S ııt lm b 1 ...... u .... ".. Y mid vericidirler.» 
l:• h" ıyanrı azı gazete enn Da- detli ateşine ra!men hücuma sonuna 

.. r ad" · d h '"h" k' - Hava Kurumunun para~ütçü 
lın h ,_..ıeesı ve a a mu ım vn a- kadar devam edilmi§ ve hedef üzeri- taburlan ~eRkil edece;;i ve muhtt-lif 
\ii: &&:ıı::.mdaki tenkidlerini cerhetı- ne 15 tondan fazla bomba atılmı.§tır. " .., 
ıı.&.....t~n. sonra sözlarine §Öyle devam Alm bı:::.: yerlerde makine m~ktebleri ac;~t.cağı 
-ııtı§tir: an te .1.15• hakkındaki haberler doi{nı mudur) 

~~e·m~j meclisten, benimle bir _ Berlin 9 (A.A.) - R~ te~li~: - Hava Kuturnunun parMÜtçü 
hı . dunyanın öteki tarafına g~ç _ Blr yardımcı kruvazor, denız aşırı taburları te,kil f'tme!i vuid değil -

()ni rica edeceğim. bölgelerde, düşman ticaret gemll~ri- dir. Lakin her sene }.,önü kampın -
tn,· ç ~Y evvel. Japon hükumeti, ne :k.al'§l yapmış oldulu ~uva:ftak.i - da toplanan genelerin biiyük bir ek
( dı.n IJddetli mücadelesi için aev _ yetll harekAt esnasında, şımdiye ka- seriveti böyle bir va7if~yi gön·c-ek 
Iç~ ılehilecek hazı maddelerin nıen'i dar cem'an 52.000 tonluk vapur ba - şekilde yeti,mc:k~edirler, bahııedilen 

111 bizden Birmanya yolunun lı:a.- tırınağa muvaff.a.lt oldu~unu bildir _ para~üt taburinn etrahndR size da
lmasını istemiwti. Cin ve Japon mektedlr. ha fazla malılmat verecıo:k vaziyet -
Ornetine diplomatik l~anda ada- Dünkü gün ve gece zarfında Al _ te bulunmuyorum. Muhtelif yerler

~ •he hakkaniyete mi.ıstenid b1r au- man hava t.nvvot.ıerl Londranın ve de Kurumun makine mektebleri n.ç
~lrn al. bulmalanna imkan veıeo _ İngiliz adalarının mühim bölgeleri ması haberi geni~letilnu•kte olan ha
~bu ~lk tçhı bu calebi iıı'af ettik. Bu tizer:lnde, mu kabele bilmisll olmak va en d üstrimizin ihtiyaç ha sıl dti{.-i 
~h keyfiyeti için bazı sebebierin üzere hficumla.nna devam etmişler _ i~ei elemanları temin için giri~ilen 
ij~ a mevcud olduğu şüphesiz ise dir. Birçok şehir, llman ve sınai te _ teşebbüsl-:rden doğmuş ?lsa gt"rek -
~ ~~nda ileri sürmüş olduğum Bisat, de.nıiryolları, cenubi İngiltere- tir. Bugün mıtkin~. mıtkinist veya iş-
.. - Trıuhnn b b d ıA·ı· · · k f" çi yetiştirm-:k i(;in nçılmı!l mc-kteb-
~1 ee e e uı ım ıçm ·a ı deki tayyare meydanlan üzerine ya- · ı unrn kt d M ı , b d lerimiz yoktur Lakin bu s11hadd ba-
ııet • a ır. aa eser u a a • pılıı..n hüeumlar bilhassa müessir ol-
l Ve h • k · · d · zı tetkikler ü~erinde çalışılmakla -
.._, tahakakııc: kanıy~te m üsteıçı i sureh ınu.ştur. 8 muhtelif mahalde mut.a - dır. T etkik!erimiz neticel ımince : un 
~ .. u etmemi~tir. in ırkını vassıt ve daha büyült çaplarda bom-
tt\ı, euül 1 ;tmek için Japonyanın aç- balarla hangar ve sı~ınakların tah - ları açmak veya 'lcmamak nwselc::si 
L 0 du ·• d 1 b' f 1 kendi kendine hıı!lcclilm:ş olacaktır. 
ııı:.et) • RU muca e e, ütün e n - ribinc imkAn hasıl olmuştur. Alçak eTine b' l"k d k Hava Kurumu büyüklerinden al-
dir B ır ı te evarn etmt: ·te - u.çarak mitralyöz ateşile yerde bulu-. u fı t k 1 ı dı~ ilhamlarıı v~ hulkııııızın yüksek 
tok •. rsa ın açınmış o mnsma na.n bir çok ta.yyare de imha 6dil _ .... llıute ·ı.· vatanperverlik duv. gularını;. daya -

Ç. esın . ız. m'•tir. 

t Yındhükumetile bir itiliifa varaea- "'i na rak hava~ılık mevzuıı üz,. rinde 
er J J lskoçya sahillerinden 200 kilo • müsöet hizmetler ifil&ınr taLi! lıir 

ı.. . e aponya. A manya ve ~.:"" ıle üÇ tarartı bir pakt imza metreden fazla bir mesafede; bir vazife ~ymaktaclır. Bu itibarta Türk 
l '" muharebe tayyaresi kıtaada dolu ve havacılığının bir ıhtiyaç olarak ken-

Bu üç ta n k kuvvetli muhnfazn altında bulunan dini gösteren her işini yapmakt:m 
~lln d .. "'· 1 pBa tl tabk!idir ki doğ- bir kafileye büyük bir cesaretle hü- geri kalmıyac<\ğına itim:Jd edeb:lir-
111111'\. • f ogrun_ ir f'~i Amerikayı cum edereL 20 b"ın tonluk bı'r nak- · · E · 1 1 k H ı..ı.'''<~a etm k d" fk d .. sınız. mın o :\bi irısiniz i ava Ku-
-onta~ ·· ~ te ır. inci ere:ede lıy' e vapunma birkaç homba isabet h lk d d 
ll rrıa .. ~~ere rle Sovyet Rllsyava kar ~!...!- - "f k 1 B rumu a ımı:ı: 1\n gör ü"ii ve gö -
"allı lı:•uf bulunmnktadır. Ingiliz li!a- eui~nege muvat a o muştur. u Teceği yırrdım!ı\T -avemnde büvük 
• <>rıu b k gemi dunn\11 ve makineleri muattal i~ler ba~nnak azmi ile ~alışmak _ 

liddt<tli h!'n '' i i ırlcın hiç birisi bir hale gelmi~tir. t~trhr.n 
:ıra~e l ucıımlara knr,ı boyun eğ- =============-====:::==:=='============== 
\!h lci" •IJ.lt d~ğildir. Hiç şüphesiz - leldar eylemeii anu etmekten çok ı dafaası hakkındil umumi bir ıoü7a
'tiri~tn· ıarıb bir surette tcva7Ü'I d - uzak bulunmaktayız. Arzu etti~miz kerenin yapılacağını bildirmiıtir. 
~fıt-ı"t1!"~an ~u hey~natl"'dBirl,.sik A- yegane şey İspanyan:n en müthiş Bir meb'usun tefriksiı: bir sureb-
~ b gostermış o uitu labu1 düşmanlanmızın ıaşe edilmeı<ine bir te yapılmakta oli\n bombardıman -

~'i<:,j rn:"~natı yananlar için te§vik münakale yolu leşkil etmeıneılidir. lara karşı o~ gibi tedbir alınacagı _ 
f;;ette olmaını•hr. Esası teşkil eden bu ihtiraz kay- na dair sorm_uıı olduğu sunle Çörçil 

Sorı anylllltn vaıiy,.tj dı dairesinde. lspanyo! mcnf::ıafle - şu cevabı vermiştir: 
~&and •Ylnr zarfında, sulh ile harb rine ve Ispanyanın kalkınmruıına sa- Gerek müdufan, gerekse muka
ftet daha sallanan diğer bir mMnle- mimi yardımda bulunmak ar:ıusile, bil taanuz noktalarından en müea _ 
~dır. 1: bulunuyor H o da lman - tetldk etmiyeceğlıniz. hiç bi~ abluka sir olduklarını düşündüğümüz ted
~e le Panya y,. lspanvol mille - meselesi mevcud değildir. ll!pan\.·a- birleri almaktaJ''tZ. Plan ve usulle _ 
...... lllll da· · A ,,.•ta b l ırnl\ l!amrmı temenni - nm dahili i~lerine müdahale etmeği rimizi taEsilatile ver.nek~e bazı mah-
)l..j~ b•u unrnu~ızrlur. T[lrihimizin ve dünkü yllkıcı ateşlerin söıımemiş zurlar görmekteyim. (Bu son rüın
~tirı ır\: devr,.ııincle, N"ttebi tn hak- kıvılcrmlarını karıştırm.ti{ı hiç bir le nı eclis tarafından tebesaümleıle 
t~i :lrnarşı J!!Pilnvollann yanında zaman düşünm~ıni§izdir. Bu ~em- kar!'lllanmı,tır). 
.:_pa,Yad ı~ hııbncluk . Avrupada, leketin Akdeniz büyük devleti Çörçil muhafauk.V parti ,efi 
""Yac:ı ! an drtha 7iy'lrle suihe ih .. ve Avrupa ail~ırini idare eden meı-- Londra 9 (A.A.) - N. Neville 
~li b~~· gıda maddrlerile VP. - hur azaaı olarak mevki alac-ağı gü- Chamberlainin verine muhafazakar 
~l..ına carete daha fazla muhta.; nü memnuniyetle derpif etmelcte - parti şefliğine bu ak~ ittifakla 
~~ d:~.ıık~ hiç bir memleket yiz. Çörçil seçilmiotir. lntihab londrada '-h-.,._ gıldır. Biz ablukaınızia Bilahare Çörçil. Avam Kamara- aktedilen huauai bir içtimada ya -

iktuadt ihtiyaçJanoı ba- ~n selecek eelsesinde bava mii- pılmıttır. 

bu münnsebetle hükt•met heyetinde Keza bu hareketin ne do~-cenub nın buna hazırlanmış buİund 
yapılan tadilaıtan dolayı istisnasız A;ru~a.sındak.i vaziyet üzerinde ~ah- ve icıı.bına göre hareket ede< 
olamk hemen biitün Ingiliz fırkalnrı- s~ bı~ tesir hasıl etmekte, ne de In - işaret etmektedirler. 
nın yaptıklan şikayetleri, serdettik- giliz f~osu tarafında~ ltıraz götür - Matbunt Birleşik Amerikanın 
leri tenkidleri buna bır misal olarak mez bır 8.urette tatbık edilen ve e - vikile n ~a k b' İ il 
gösterebiliriz. Bir ara memleketi ~emmıyetı Akd_enlzdekl son ~arekat kan ~e~büsC:nde: banı!:se·~~k~ 
kanlı bir har bd en korumnk için u _ ıl_e . y~niden sabıt ola.n kontrolün te -

0 
• • 

zun zaman yntıştırma siyaseti takib sırını bozmaktadır. Nazi işgal kıt'a- . T ltyo Asahı Shımbun gaz 
eyliyen Miııter .Çemberlayn'in kabi- larma transit vaZifesi görmüş olma- B.ı~manya Yc;>lunun açılmnsını 
nede muhafaza edilmesi Ingiliz ef _ sı muhtemel olan Macaristan bitıı _ gılız - Amenkan tanrnızu ve u 
kannın umumiyetle görmeyi arzu rnfiığını müdnfaa knbUiyetini çoktan raflı pakta .katlı vurul~n ilk d 
eylemediği bir şeydi. Harb bnsla _ kaybetml.§tir . Ve buna bino.en ken _ olarak tavmf etmektedır. 
dıktnn sonra onun bu harbi a;imle disini eskisinden daha ziyade çem _ Bu gazete yazısına şöyle d 
devam ettirmek istemesine rağmen. ber içinde hlssedemez. Sovyetler Bir- ediyor: 

Netekim son kabine tadilcitı do- 1~ fiilen Almanya. lle diğer bir mfiŞ- .Japonya üç taraflı paktı imz 
layıaile Sir Aleksand 'ın Çember - U:rek hbudud elde etmiş ve Karade - mekle siyasetini değişmez bir 
J h t f t · d"l · s· K · ruzde ir büyük devloUn tecssüs et - l . . ayne a e aym e ı mesı, ır nıgs- tiğ" . .. kted ' ki b "'JoA h ret e tesbıt etmı~ bulunduğu d} 
bey \Vood'un harb kabinesine idhal ını gormc ll' u Vu u OŞU- 1 .1 • • • • • 

ı d ı ·ı· . . f ._ ı na gitmlyecek bir şey olmakla bera- ngı terenın bu tedbırıne 1 
o unması a ngı ız sıyrun ırıro.a arı- -·'Ak . 
nın hoş bir nazarla bakmadıklan bir bcr ihtiyatlı siyasetinde bir de~işik- ~a n göstermıyecektir. 

h
Ad' 1 tu \' . . k llk de vukuıı. getirmemesi muhte - yolunu değiştirmeksizin hattı h 
a ıse o muş r . azıyetın neza e- meld" . . 

Line ve hnrb halinin icabianna rağ- ır. ketıne devnın cdecektır. Fakat 
b 

Türkiye uyanıklık lüzumunu her men u nevi tenkidlerin işitilchil - giltere Birmanya yolunun açıl 
mesi yalmz Ingiliz demokrasisinin zamandan zi[ade takdir edecektir. sını müteakib Çan-Kay-Şekc 

Yunanistan ise diktalörlerin tehli -
cevaz verebildiği husush·etlerdir ki kesinden korunmak için yegane la- malzemesi vermek niyetinde 
bunlann bir diğer misalı başka yer- b"ıye şeklı'nı'n sıkı davrannıak ol-'u- Ç K" ·· ' · d"• 
ı d h kk k k

. b" f 'k b" u ponya ung- ıng reıımırıın u 
er e mu a a ı ır te rı a ve ır ~ • b t tm" b J k d · · • zayıflama vaziyeti dog~urabilı"r. gu~u ıs a c ış u unma ta ır. sıle netıcelenece.k olan pek kat 

!talya, hakim müttefikinin dai - ka k 
Onun böyle bir dununa d\i~memesi- ma kendisi için elde etmeğe çalıştı- re ta geçeec tır. 
ni temin eyliyen halet, yanlış telak- ğı bir bölgede kendiliğinden şid _ Amerika bariciyc nazınrun aö 
ki ettiğini pervasızça söylerken doğ- detli . bir teşebbüse giriştiğini, hem 
ru gördüğünü de garezıı.iz ve ıva'Z.!IIZ de ilk defa olmak üzere. ınüşahe -
olarak ifade eylerneyi vazife bilme- deye mecbur kalmaktadır. Alman
sidir. ya, madunlan istihfaf eylediğini ve 

Netekim bu tenkidlerin yanında sadece kendini müdafaayl\ azmet -
yeni İngiliz kabinesinin bünyesinde miş ninnlara hürmet ve riayet ey -
hasıl olan umumi değişiirliğe karşı ledlğini bir kere daha güstermi§ bu
gösterilmi§ olan tasvibi de ilave lunuyor. 

eylemek gerektir. Ml!-'ela bu defaki Yunanistanda at:isler 
tadilatta biikurnet heyetine chhil Londra 9 (A.A.) -- Royter: 
olmuş birisi vardır ki bu, Lord Cran- Atir.adan Londrnya gelen iti l-
bO'llledir~ Vaktile Ingiliz hariciye mad olunabilir haberlere göre, Ro
müste~n iken Mister Edenin Ha- manyadaki Alman taaliyeti karşı -
beş.istan meselesi münasebetile isti- şında Yunan a~sü1aıneli, evvela da
faya mecbur olmnsı yiizünden ve ha ziyade korku ile ıniiternfik ken -
sırf leendi ıır7usilc kabinedf!on çekil- disini göstermiş ise de şimdi teba
mi ti. Çünkü bu zat, o zamanki 1~ riiz f'!den fikir, Alman faaliyetinin 
giliz siyasetini kafi derecede kuv _ aksülamelinin daha ziyade mahal
vetli bulm•ıyor ve nlelumum Mihvcr li ve ekonomik mahiyette olacağı 
devletlerine karşı gösterilen yu _ merkezindedir. 
muşaldığı zararlı addediyordu. Bil- Yunanistan, yann 1933 sınıfını 

terhis edecektir. Ter his edilen ef -
hatısa bu zat ile beraber propağan- radın yerini 1929 sınıfı tutacaktır. 
da nezaretini ifaya memur edilen Bu suretle yeni kıt'alara modern 
Mister Duff Cooper'in kabinede b~ silahlarla istinas fırsatı verilecektir. 
lunmalan Almıınya ile sonuna ka-
dar sava~mayı arzu eden büyük İn
giliz kütlelerinin Başvekil l\üster 
Churchill' e karşı huııu"'i bir s~mpati 
duymal"nnı temin eylemektedir. 

Yeni Ingiliz kabinesi bu şeklile 
Mihver devletlerı.ıe en yaklaşamı -
yacak olan bir heyettir ki Ingiliz ef
kan umumiyesinin istediği de budur. 

5~lim d2a9ıtt. c~~ı~ç 

Royter ajansma göre 

Londra 9 (A.A.) - Kahireden 
Londraya gelen haberlere nazaran 
Royter ajansı ıaşağıdaki maluma.tı 
vermektedir: 

Yaşington 9 (AA.) - D. l 
ajansı bildiriyor: 

Hariciye nazırı Hull, 
yolunun tekrar açıl3cnğı 
Çörçil tarafından yapılan be) 
münasebetile, Amerikanın dah 
dayetle bu yolun kapanması a 
hinde bulunmuş olduğunu ve 
na binaen bu mesele hakkında~ 
merika noktai nazarıncln kim 
süphe ve tereddiid etmiyeceğin 
dirmiııtir. 

Amerika Uza)qarka buğday ihr 
menetti 

Vanşigton 9 (A.A) - Ro 

Amerikan hükumeti, 
leri hükumetten yardım gören 
dayın Filipin hariç olmak 
tün Uzakşark limaniarına ihr 
menetmiştir. Bu hususta hiç bir 
mi tefsirde bulunulmamış 
beraber, umumiyetle bu tedbir 
ponyaya karşı diğer bir ekon 
tahdid tedbiri olarAk telakki e 
mektedir. 

Elazığ - Iran yolunun 
kısmı ihale edildi 

Ankara. 9 (Husu~i) -
İran demiryolunun Elazığ ile 
arasındaki 70 kilometrelik 
ihale edilmi~tir. Bu kısım için S 
yon lira sarfedilecektir. Ayni 
Vangölü Icenarında Tug 
kadar olan 330 kilometrelik Birleşik Amerika 

Cümhurreisi 
namzedinin nutku 

İyi haber alan membalar Bren
ner Loplantısının Ortaşark memle -
ketleri için hususi bir ehemmiyet al
dığını tahmin etmektedirler. Al -
man kıt'nlarının Romanyadaki faa
liyetlerine aid haberlerin Ingiltere -
nin istila teşebbüaünün muvaffaki -
yetsizliğe uğraması üzerine Alman
Iann siklet merkezini şarka naklet -
rnek hak'leında niyetlerini teyid et - nın etüdleri de ilcmal edilmiş 

"Bugün harbe girmek
le Ingiltereye yardım 
etmiş olmıyacağız, 

Nevyork 9 (AA.) - Harici si
yaset hakkında evvelki izahahn -
dan daha mufaüal mütalealar yü -
riiten Birleşik Amerika rf'!i:ıliğine 
cümhuriyetçi namzed \~'en del Wil
lr.ie, şu beyanatta bulunmuştur: 

İngİltereye yardım c.tmen:n Bir -
leşik Amerikanın ıııenfaati iktiza -
sından olacağı kanaatindeyim, zira 
Büyük Britanya bizim ilk müdafaa 
hattımızı teşkil etmektedir. 

Gayemiz, hem kendimizin, hem 
Ingilterenin çok muhta-; bulunduğu 
müdafaa aletlerini ihzar etmektir. 
Kanaatimce her halde hı\Tbin ha -
ricinde kalmaklığımız lazımdır. Bu
gün harbe girmekle ln~iltereye yar
dım etmiş olmıyar.ağı:r:. Harbe oka
dar az hazıTlanmı~ bulunmaktayız 
lci, harbi yapmai{a kalkacak olur -
sak, imal edebileceğimiz bütün harb 
mabemeııini kendimize hasretmek 
mecburiyelinde kalacağız. 

Hiç bir vakit diktatörleri yatıştı
racak bir harekette Lulunmıyacağız. 
Mütecavi7ler, ırk v' din zalimleri, 
insan, hürriyet ve 1-.ayatmın tah -
ribeileri ile uzlaş.mıya giritrnek im
kanı yoktur. 

tiği zannolunmaktadır. maktadır • ······························································································ 

SOvyet • Amerikan siyasl görüşmelerine başlandı. - Gazetelerdea 

v.Seuif1J1ek ne hoflur .Ydd~ın altında!» 



<t1sad \fel<irnin 
t·•n ü te kikieri 
i tevziafır bir elde:ı ve 
ma~ Birliği taralından 

yapılacak 

n eabnh iktısad müdürliiğün<le 
ul olan lktısnd Vekili H&snü 
, iplik tevziatı hakkında al~ -
rlardan mıılümnt alm~ ve bu 
u ilctısad müdürlüğünün tertib 

kararnameleri tetkilc etmiştir. 
1 tevziat i§i:ıde lktuad Veka -
n ittihaz edeceği karar üzerin
illi sanayi birliği reisi Ham Se-
de görü~ü~tür. 7..nnnedildiği

:he iplik tevz.iatt bir elden idn
lilmek üzere, milli anneıyi bir

verilecektir. 
hsad Vekili, öğleden aonrl\ bir 
let Sümerbnnkta meşgul ol .. 

ialicde bir erkek 
cesedi bulundu 

In Halicde. Tekirdağ iskeiC3i 
.. da, 40 yatlannda kadar tah
,Junabilen bir erkek c~edi gö
if, keyfiyet zabıtayl\ bildirile
;}ü sahile alınmı§tır. Yapılan 

kat neticesinde: mnğrukun Ine 
un Alana nahiycsine bağlı Za

!"köyünden Ü&man oğlu Cemal 
CU anlatılmı,tır. 
xJullah adında birinir. motö -
• bekçilik. yaptı~h tesbit olu -
':emaliu aar'a hastalığına r.ıüp-
,)duğu ve bu yüzden motör -
lenize düşen!k boğulduğu tah
>lunmaktadır. 

n cesedi muayene eden adJiye 
•ru Enver Karan gömülmesine 
-enniştir. 

Say azır lı arı 

ar ya 
Bütün ihtimaliere kar ı tedbirler alındı, has:ta ve çocuk
lar siitsüz kalmıyacak, acil vali al arda aeTbest doktor -
lardan nasıl istifade edileceği hakkında bir talimatname 
hazırlandı, hallun nkılmamcuı için radyoda (Bir muha
aib aranıyor) komedisi Istanbuldan nQ.j\!en verilecek. 

t(''''Jjj'"'"'':~: .. ·ı:··'ı : ~~ "="~ 
ı ----
: ~ . 
~ ·MEKTUPLA.RI : { z 
~ Aksar·ayhfar sele karş1 
1 d 21 E)1ı'U tarlhll bUmeccnıizdc 128 de yüzbarı Tevfik o~lu Neja4,. 
i te bir 2hnmaSIRJ kazarumlan . a.şağıya yazıyoruz: Is • Zonguldak Meşrutiyet mahallesi Ya~-
! 1·gfiyorlar tanbulda bnluruın o!ruyucuıarınıızın lık sokağı No. 134 de Nonnin Akgfin, 

• Pa:ı:a.rtesl, Perşembe günlert öğleden İstanbul 48 inci Ilk okUl sınıf 4 den 
Aksaraydan birçok imza ile al- sonra hedlyelertnl blzuıt ldıırcbııne- Mehmed Güneri. 

dilluruz bir mcktubda §Öyle denU- ınlzden almalan iiizımclır. Taşra olcu 
mettedir: rucrdnrı.mızın hcdlyelerl posta 0 ; Kokulu aabmı 

cHer ya{;murda. Aksarayı sel adreslerine P"iinderillr. <Son Posta hatırnlı) 
bastıgı malfundur. Çukur b1r yer BİR BÜYÜK MAROKEN İstanbul 27 inci ilk okul mnıf 3 te 
olması dolayısUc her taraltan HATIRA DEFTERI S:ıbıııhattin Erkorol, İstanbul Onla-

i inen seller burnda topl:ınır ve Ankara Cümhuriyet ilk okulu sınıf tasamy lisesi talebesinden 705 Vedad, 
Hasta ve .-ncukların sayım günü i polis karakolundan Vniide cami- 2-A talcbesin<l.en 8 No. lı Munmmer. İstanbul Davudpnşa orta okulundan 

Umumi nüfus sar.mında vazife aü~-==z knJ- .. ::ıılnrını temı'n m"'ksa- •:" sinin önüne kadar olan saha. göl Bir küçük Mareken hatıra 128 Ekrem, İstanbul İstiklfü llsesi sı-görecek memurlnr dün semtlerine ........ ..._... ... h .. 
göre toplnnamk o:ıyım hazırlıklan dile sayım saatinden evvel sütçüle- i alini alır. Buna .sebeb de sell defteri mf 4 talebesinden Necdet Ozkn.n. 
üzerinde meşgul olmuşlardır. rin. aütlerini tevzi etmelerine mü - !.' kanelizasyona verecek olan m:ız.. İstanbul Galatasaray llsesi 2 inci Yuvarlak dünya kalemtraJ 

Vilayetin bütün knznlannda, kay- aaade olunmıı,tur. galların nzlı~ıdır. Belediyenin sınıf talebesinden 577 Naim Paksoy. (Son Posta hatıralll 
makamlar sayım merkez büro.unun Sayım bUıosu has_talann tedevisi- ~ ~:~:d~d:ü:~n~e~~~:~eo::~~= : Muhhra defteri İstanbul Beşiktaş Akaretler Tanm 
tC3bit ettiği m:o:ıtakalara göre aayım ne nuıJ yardım edileceği ve icnbın- : larm uğrnd!~ı zarar da başka .. : <.Son rosta hatırah) apartımanı No. 15 te Ülker Bclen, is-
memurlannı tayin etm~lerdir. Nii - da aerbcst dok.torlardnn ne tekilde : Esk~chir defterdarlık muamele tn- tanbul 19 uncu mekteb sınıf '-A da 
fus sayımı hakltında kazalarda ya- istifade oluna.caiı hakkında bir iznh- ! Aksaraya bir de park yapmak hakkuk memuru Bedri oğlu Turgud, Zari!e Bozuk, İstanbul Kandilli kıl 
pılmakta olan işlere zıid bütün eksik- name hazırlamı~o bunu teks1r ederek : suretile al~ka gösteren belediye. Edirne Balıkpazarı caddesi Fırın so. llsesi talebesinden 487 Jale Öıldl. 
likler bugün akşama kadar tamam - ı__.,~,_ kA.,._ nahiye ve karal.:ol~ara • mizden, !azla. ma.zgallı delikler kak N 9 d y s 

IXKUfl --y ı açılması suretne Aksarayı sel • o. n aşar un, Hendek POS- Boya kalemi 
lanmı1 olacakbr. z6ndenni}tir. ı basmasından da kurtarm"~mı ta ve telgraf şefi oğlu Şehnbeddin izm· '!:' .... ! add 

1 
•un 

Nüfus snyımı latanbulda, karada A _ ı.,_ 1 rl d 1 ve _, Çakar. ır ""iı e paşa. c es U"Ui numa-
J"VVlme 111%Ulet e n e ça ışan il'ica ederiz., ralı ""ka.k No. 29 da M. Kemal ö...ı .. 

ve denizde ayni saatte başlıyacak - •· !.l 'f 1 • ba d b M" kk 1' k 1 """' .. ..., 
b sayım gunu vazı e en şın a u - Belediyern1zln bu haklı talebi ure ep ı a em Kony" Kuzgunkavft,. mahallesi No, trr. Sayım bürosu bu hususta i<:a , ___ ı_ '-L ed } ·t k ı "" ıuı. ~n JÇaO en ere ven ece is'af edecegvinl umar'"'. (&Jn Posta hıı.tıralı) " eden tedbirleri almt§tır. _, 13 te M. TalAt Kele:ı, Mardin icra k-

I d veaıkalann uznlanması ıoı yarın * Ankara Çeşme mahallesi Çeşmane tibi Receb kard....ı Kemal Özkan. Mıntaka liman reisı~ deniz e . "'~ı 
fu '- . 'b aktama kadar hitiri1ecektir. İnönü '----bas-_.a ilk 0•--ı larkası No. 66 da Neriman, I<Jtanbul nü s sayımı yapma" ve ınzı &tl t~ ._ aıu ıau Al b .. 

f ı Ga-te ~vezzileri 1 aynn sabahı ilıtı'ya"'a ikincı ilk okul smıf 3-A da 131 nu- um • min etmek vazi eOJini üzerine a mıı. &,.. ..... .. 1 · (S P ta h tıral ) 
icab eden memurbr tayin edilmi, _ vilayette toplanarak sayımJan ya • İnönü kasabasından bir okuyu. maralı Berna, Istanbul 44 üncü ilk on os a ı 
tir. Denizde sayım, yüksek deniz ti- pıldıktan socıra kendilerine gazete ~· cumuı; gönderdi~i bir mektubta okul talebesinden 83 numaralı Ya§ar, Tekirdağ orta okul smıf 3-A da 301 
caret talebelen arasındfln •eçilen 80 satmalan jçin müsaade verilecektir. kasabanın Uk okul ihtiyacından istanbul Kaba~ erkek llsesi sını! Şükrii Eryetiş, Eskişehir tayyare tab-
genç tarafından yapılacaktır. Sayım Şehir Tiyatrosu sayım esnasında i bahsetmektedir. Okuyucumuzun 9-A da Hikmet Ertürk. rikası meydan funiri No. 710 Enver 
günü iç.in deniz motörleri hazırlan - evlerinden dqıRn çıkarnıyacak olan ı ifadesine nazaran, merkez İnöııü- , Kurıun dolmn kalem kızı Gülyilz, Karadeniz Ere~li Orta.-
mı§tır. Denizde sayım yapacak me- halka hot valtit geçirtmek maksa - J nün nüfusu 4000 dir, 800 ço - rson Po~ta hatıralll cami caddesi No. 20 de Mustafa De-
murlar aayımn takaddüm t":den zü .. dile dört perdelik. \Bir muhasib a - i cuk ta okuma çağındadır. Ancak İstanbul Taksim lLsesi sınıf 2-B ta- mJr. 
n ün ieCC3ini Denizyolhrına aid bir ran.ıyor) komedisini tam olarak t~m maili in h idam bir binada barınan le besinden Muanuner Özba.y, İstan- Ayna 
vapurda geçirecclder ve sayım ııü - ail edecek, bu temsil Ankaıcı rad - mektebde 300 çocuk okuyabil -ı bul .. Aksaray tramyay caddesi Nl. 393 <Son Posta hatırt\lı) 
nü erkenden motörlero binerek. ite YOllU vaaıtasile lstanbulde.n nnklen mektedir. Belediye te:ıkilft.tı ol - : te Umid Solmaz. Istanbul 2 i~ei okul İstanbul Aksara Kızılminare Ha-
başh;>-acaklardır. bütün memlekete neııredileeektir. madığı için de halk kendi ara - ~ talebesinden 283 Nurban, Istanbul Y 

Sayım günü polise yardmı olmak Sayım züniine takaddiim eden smda para toplıyarak mektcbe : B~ik~ kız orta okul sınıf 3-B de ~ıhalid soka~ı ~0• 5 te Fethi Gü~n. 

ı üzere Istanbul komutanlığından pi- günün gecesi halkın bütün ihtiyaç- yeni bir 'bina yapamaınakto.dır. c Mehlika CO§kuner Istanbul Kadıkoy Altıyol a.~ Çilek 
re, Finlandiyla, svheç ve yade ve süvari kıt'alan istenmiftir. Jannı tern.inf! imkan vermek üzere İnönüliller alMtndarlardan kasa-~ Dit f~rçası sokak No. 24 de Şermin Okyanu.s. 
tr..atana yapı an i racat Merkez komutanı ilc te~kilia ayrıca biJarmnn dOkUnlnr saat 23 e ka - balarma blr ilk mekteb binası : (Son Po<:tn h:ıtır:ılıl Kitab 
İrrtçreye llO lbln liraya yai:Jn bu işle tavzif edilmiştir. daT açık bulundurulıcııktır. yapılmasmı cica etmektedirler. ~ Diyarbakır Cihan ee2n.nesl .sahibi Lüleburgaz süvari tilmen levnzmı 

t yapılmıştır. Dün ihracat ya. ~---------------Ç--1--k-----d-.-. --- '. ............................................ ..,; o~lu Berki Gün ay, Konya askeri haS- hesab menıuru İbrahim km Feriha, 
memleketler arasmda ayrıca Merdivenli hırsız a ış an ve urust tane Dr. İsmet Sayman ogıu YÜk.';el Tekirda~ Peştemalcılar Saadet .sôkat 

1ld.lya, İsveç ve Macaristan da I b • • Mahallelerde paaif korunma Sayman. İstanbul erkek lisesi taıebe- No. 4ı de Necat inan, M~la. Turgud .. 
ena.kıadı.r. dükkanı soyarken ~ ta e e ıçın için itfaiye te§kilatı yapılıyor sindn 206 At.a Uygur. rels sokak No. 38 de Leman, Atyon 
11r tarartan Romanyaya da 'ley. yakalandı bir bÜroşÖr çıkar•lıyor Vilayet p~if korunma komisyonu, n;~ ""• r•m11 Use ta.bllye ö~retrnenl Halid kardr!t 
cracatı az miktarcin devam et - M& .f Vek•t . l b 1 ed dün öl;leden sonra vill\yette Vnll Aydm Hasanerendi ma.ha.llesi No. Galib Bayrak. 
ıdlı'. ö~ntld~lno göre Ru - Sabıkalı hırsızlarda.n Ali Rızan~ . t 8 :?-c:aseaei ~tıd stan u drta t muavini Ahmed ıtinı.ğın riylı:setinde ------~-------------....__ __ 

r hAlen aldıklnrmdan çok dıı. - evvedl~i gec]ed g~ç hı;alkdıt. paırtmdlta b?' naaı !-!-~u h L enlnk e geçhel~k edrs yı- bir toplantı yapm~tır. Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
hıa miktarda ze.riı .. Istemekte _ mer ıven o u~ a e, anga ı cı- ı ..,.......e ça ş~tan ı ve a a t>re - f~ 

1 p~ıı varmda dolaştıgı zabıta memmlan eeleri itibarile üstünlükleri görülen hi B~ft,::lo'l:ıntıdfa.kevvelce kaza ve na- letmeleri Umum Müdürlü?!ünden : 
lş-

1 
tarafın<lan görülmüş ve gizlice taklb -'- ı ...ı:__:_li L ll E ye ,.;ı"e Pasi orunma için vücude '"' 

ve ~u ~ n ı;;uru an tara ın - getirilen itfaiye teşkilatının mahal - f L A N 
c Yantnn b·~l·ngıcı ve tarassud altına alınmı~br. dan ihihar !Htelerin~ veçirilen tale- Jelere de t ........ n edilmesine ........... ve-

o· n:r u Cürnhuriyet caddesinde bir müd- ~.u ............ • • ı k ı ktrlk 
R bu d beler için bir broşür hazırlamakta - rilmiştir. Bu kararın tatbikatma der- Idarem1ı: mUşterHer dalresi Fen Şubesı için San'nt ar me tcbl e e şu-

.bmia caddesinde Avram adın- det etrafı kollıyan Ali ıza, c.a - du besi mezunlanndan veya elektrik trlerinde uzun zam.a.n çnl11Jarak ihtis:ı.ş 
• d · d bul bakk- 1 R eb • hal geçilecek ve mahalle itfaiye teŞ- "i 
•r bakkalın müstecir bulundugu~ e üstün e unnn ıu ec e V '-"1 b 1 knzanm"' tecrübeli i•cllerden 8-10 montör alınncak ve yapılacak müsaba-• aid dükkanın arka kısmındaki pen- eıÜı et 11 i, e meşgul olmak ü- kUntları için lüzumlu vesait temin o- -s ., 
•-dan diin Y .. ",. .... çıLmı,..._.. da d b z- orta t .. d..:·-t c.uı..- mu-du··rlen'n lunacaktır ka" netleesinde muvaff"k olanlar" ı'yl yevmiye verilecektir. Taliblerın 
UJ -....... ~ ~ cereye merdivenini ayanlif ve u ~... ~ ,,_. ,.. ıx: ~ · " .. 
, tarafından etnıfa lirayetine suretle dük..Hından iç,.riye girm~tiı. den Sami Akyolu şehrimjze gön - -------------- mekteb diplomnlaxı, hüviyet cüzdanla.rı ve hizmet vesikalnrlle birlikte 
an verilmeden aöndürülmüt - Bu esnada kendisini kollıyan me _ denrı.i§tir. tftihar 1i.st~sine geçen ta- ( ) 14/ 10/ !140 tarihinde saat 10 dn Metro-Hanmda Müşeriler Dairesi Relsll -

m ur lar da ayni vıısıtl\ ile dtikUna lehderin re&im ve tereürneı hnlle - T 1 Y A T f{ O L A R . ~ __ e_m_ü_r_ac_:ı_a_t_e_bn_e_!er_ı _ı_üz_um_u_b_ı_ıd_Ir_il_ir_. __ <9_6_9_ı_> ---------
' girmi~ler, snbıkalı hımzı dirmü rinden mürekkeb olı'll:ık hıızırlıın - - -
sker/ih işleri: meşhud haHnde yakalanmı~lardır. rnakta olan bu bro~ürler cümburiyet 

Emniyet müdürlüi::\ine getirilen bayramına kadar tamamlanacak ve 

Şubeye davet 
&abıkalı suçunu itiraf etmi.,tir. talebeye tcvz:i olunacaktır. 

:.öy Askerlik Şubestııden: Bir sebıkalıda 7 paket Hukuk Fakültesinde tifahi 
tnyıcllı (4305) eroin bulundu imtihanlar 

sckizlncl suuf hesnb memuru Sabıkalı eroin ka.çn.kçılıırmdım Ta- Hukuk Fakültesi blrlncl, ikinci, li -
arlı 310 doğumlu Hiisn.meddin nkın. dfin Beyo~unda şüpheli bir çftncii 6Ullf talebelerinin eleme im -
ılehmed Nurettinin pek kısa bir vaziyette dolattıjlı gör{llmilş, memur- Ube.nlan dfin talebeye tebll~ olun -
Mla şnbeye müracnatı ve tnşra- lar tarafından çevrUerek kankola m~. Eleme Imtihanlarında mu -

sanh adresini fUbeye blldlr _ götürülmilştür. Burada ilzeri aranan vaf!ak olan ıalebelerln ısözlü imti-
:nükerreren lld.n ve tebllt olu _ sabıknlı knçakçının Ustünde 7 pake~ hanlarma yanndan itibaren b~la -

eroin bulunarak milimdere olummıf - necaktır. 

Şehir tiyatrosu 

Tepeba.'}ı dram kısmında 

Akşam saat 20,30 da 

OTELLO 
İstiklfLl caddesinde Komedi kısmında 

Akşam saat 20,30 ::ıa 

YALI UŞA(H 

Şehrin her tarafına otobüa temin 
edl.lmiştlr. 

merasim i 
tur. Tarık, Asliye beşinci ecza müd- r=~===========;;;::;:::; 15 - Blrlncitcşr!n Salı günü at.şa. 
deiumumill~ine teslim edilmiştir. [ R A D y 0 J mı Şehir Tiyatrosu Komedi kı.c;mında 

Bestekar Muhlls Sabahaddin'in 
Ho.rbde yaranı sara.n, sulhda '....__---:=~~~=-=~'!"'!':o::::----

ım J. o.lay komutanı~ millh:ı.- yoksuluna .ruıstana bakan Kn.ıl- PERŞEMBE, 10.10.19\lt iki eseri. 
yüzb~ı M~ttin Erözdemirin ~ zclzclede, yangında, su baskı _ S: Ba.at ayan; 8.3: Müzik; 8.15: A- I - Kerem - Aslı. 

e Çoru~ hükümet tnbtbi Re!et nında ve her felAket önünde de lana uaberleri; 8.30: Müzik; 9: Ev II - Efenin Aşkı. 
.n y~enı Ncrmln Erözdemlr Ue ilk yn.rdı~ıdır. kadını. 
ra orta melrteb tabiiye munlllmi Kızılay'a aza olmakla biittm bu 12.30: su.\ ayarı; 12.33: Müzlk; 
:ı Altgünün o~lu ve devlet şU • bayır ve yardım ~lerinde aenln 1..2.50: Ajans haberleri; 13.05: Müzik; 
teki azasında.n merhum Arif de hissen bulunacaktır. 13..20: Müzik. 
aun y~enı genç adliyeclleri _ Serntindekl Kızılay tc.şekkiiltln- ı•: Saat ayan; 13.03 Müzik; 18.40: 
n Alaca hakimf M. zerrin Ak- de çalışan yurdd~lar .sana b&t- Mdzik; 19.15: KonlŞlla; 10.30: Saat 
nlşan merasimleri 26/9/940 Ttll'Bcaktır. ayarı, Ajans haberleri; 19.45: MÜzik; 

RAŞİD niZA TiYATROSU 
BALİDE PİŞKİN be.raber 

Bu a.k.şa.m Kadıköy Süre'YYa 
«Yataklı \'a,onla:r Kontrolörib 

nbe günü saat 21 de Çorum z:ı.ten tarih seni dlter meziyet- 20.15 Radyo p.zetesı; 20.45: Müzik; BeyojUu Halk Sineması 
eTinde güzide davetliler huzu _ leriille beraber hayırsever n ci- 21: Wüz[k; 21.30: Konu.şma; 21.45: 1 _ Üç abbıı.b çaTllŞlar harbe ıı. 

"11YJ.tı~pılm~ıtır. Ta.rafeyni tebrlk ve vn.nmerd diye tanır ve öyle &fer. Müzik; 22.30: Saat ayan, Ajans hn-
·~ f'fttJ - diyor. 'Jer dileriz. berteri, Borsa .... an; 22.45: Muzik. ,_

1 ı - 1\la.hkumlar &a esl. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... ~ 

w • 

• ... 
• 

_ 1st.anbul çöplerı.n.ı.. •• ... Almak tçln beledl.ye-
78 bil' 90k ialebler yapıl
llllf. 

~n Bey - Halbuki 
temw1k kadro.';unda 800 
mftnhal varm~. Demek, 
~. çöpçüHikten daha 

15 Birin· 
cite~rln 

SAL 1 
akşamı 

f!luıti•J 
.BO YER 

BOVOK AŞK 
(Fransızca> 

St)MER SiNEMASlNDA 

Ankara Asliye Birinci Hukuk r~ahke-
mesinden: 

940/ 2169 
İstanbUl Cihanı;lr Kururulu sokak Kumru apartımanı bodrum kat 2 

No: da Mustafa o~lu Said Pekşen'c: 
Ankaranın Samanpazarı caddesi Ulusal matbaası yanında 79 No. lu ev

de .karınız Zaikn Pekşen tarnfındnn nleyhlnlze ikame olunan fhta:ra 
mUstenid boşanma dnvasmm dava arzuhali ve davetiyesi iknmetgfı.hmı -
zın meçhul bulunmosı hıısebile tebliğ cdilemedi~lnden H. U. M. K. nunun 
14.3 cü maddesine tevfikan duruşmanız lçin munf1en olan 21.10.940 saat 
9 için ilfuıen davetiye tebli~lne karar verildiğinden bermucibl karar mez
kftr gün ve muayycn saatte Antarn Asliye Birinci Hukuk mahkemesinde 
bulunmanız veyahud mu.saddak bir vekU göndermeniz lüzumu davetiye 
yerıne kaim olmak üzere mezkiir kımunun 183 ve 398 inci maddelerine 
tevfik:ı.n ve on gün milddetıe ilt\n olunur. .6415• c95lh 

s y Sinemasının 
Her seansında salonunu b~tan başa dolduran ve revkaHlde bir ~bet 

eörmckte olan 

Gü 
(Stanley - Livinngstone) 

Şaheser, bir hafta daha gösterilecektir. 
Henüz görmlyenlerle tekrar görmek i.stl.yenler için fırsat. 

ilaveten: YENİ FOKS JURNAL 1 

I.PEK Bu Akşam Sinemasında 

ZORLA TAYYARECi 
Bütün Türk.iyeyi bir kahlmha kasırgası kaplıya.eak bütün eihanm en 

ten en komllt ve en güzel filmi 

DİKKAT: Bu filmin FRANSlZCA ORijiNAL NÜSHASI 

MELEK 
Sinemasında muvaffakiyetle devam ediyo ... 



Son Posta istanbula esrar 
sokan 3 kaçakçt 

1 Hadiseler Karıı.smda 

• • • ~u'garistanın 
81Yası hedefleri ı cı B 1 n l

lslinyede bir kulübede 1 kilo 
e$rarla birlikte yakalandılm ilenlrken yakalanan Marilm - metelik ilave etmekle hayır i§led!ft _ 

nın ilstttnde altı yüz otuz bir mJze zahib oluyoruz. 
lira bulunmuş. Dilenel Mo.rik:nyı gazetede okuduk-

.... yAZAN ....... -.. o a Karamüreele tabi Fev~ye köyün- Hali va.k:tJ yerinde, diyece~lmiz kn- tan sonra, bütün dilenciler bnnn. es. 

If t;ı c ı genera mühim miktarda esrnr getirdiği ve !asak, onların cüzdanlarını, çantn _ başladılar: Ern ki" l ı den Raufun son gUnlcrdc tıehrimize dııılı erkekli bin ki§iyi bir a.rayn top- klslnden daha b~ tilrlü görün~o 
•Son. ~m ir Er h il et bazı kimseler vası~nsıle de bu es - larını açtırsat_ ve baksak. Acaba ne - Başmın gözünün sa.dakası iÇin 

Po,ıa•nın aatert muhnnirt. Acı bir hakikati e karşılaşmış bulunuyoruz: ;Glmrla.n. sattırdığı zabıtaca tesbit e - gör~üz? bana ikırk para verı 
~ ı.ı:~·ıı."n:','t'a"n·ın·· ....... cen·-·u•b"i""'o' .. o"b'J B lk 1 d 1 • k J d .ıı~r. . Ouzdnnında, çantasmda bir arada Dlyene, 
Q ıt: a an ar a at etJzm SU Ut etme {te ir Ve .. Sıvıl memurlar tarafından bır altı yüz otuz bir lira buluntın btr tek - Ne olur, sen de bana. kırk lira 
<lev~clayı aldıletan sonra, Milı- eski dereceler yerlerİnİ birer bı"rer du''şu''}r muddetten~c.ri kulll\nan ve yoka • kl.şlye rastgelmek §Öyle dur.sun, hep- borç ver de ay ba.§ındıı. Iade ed~ 

et erinin ve bilhaasa Al - .. lanmamak ıçın de çok ku;na_zca ~a- sinde bulunanınnn yakununun altı Dlyece~im geleyw. 
~..reHm ve aiyllSetini be - derecelere terkediyorlar reket eden Raufun evvolkı ~~n İstı~ yüz otuz bir lira tutaca~mdnn bile Kapımı çalıp, bir ıokma ekmek :ıs.. 
oulunan Romanyn ile s kı ye :ırtların~a ~: o~~.~nl~.'" ı~ınde bır §Üphedeyinı.. tcycn dilenclye kapıyı açtığım za -

Prensibi talcib otmeğe Vazan: Ömer Besı·m kuiBu?eye .. dgıdrdıgı gorulkmu,tur.k k Ho.Ibukl, avuç açan: man, utancımdan kıpkır.mızı oluyo -
iÖrdGk. Bu suretle Bul• .1. ' ır ~u·~· et s.?nra urnaz e.çn - _ Açıml rum: 

aıknsını timale kar11 em- hnerbshçe dında yapılan ll 1D- tur. Maratona gelince; bu koşu Daı. çınfındgırdıgıikbu!u~eyekmemurlal ta- Diyerek yn.Ivarnn dilenel Mnrika, - Ne yapalım, t.aznncımız az, an. 
~h alaruJt. Balkanlarda bir ci Balkan o,-unl&nnda elde edUen kan oyunlarlle Olimpiyadl:l.rdnn baş.. ra ın an ~n ır .~ı" :ın yapı mış~ üzerinde bozukluk para kabUlnden cak bu ufak a.pa.rtonancıkta otura • 

Jcı~trı .. ~.ndn bu c.ihetton kayil- teknik dereoole.r ınun mfıddet üze - ka hiç bir zaman yer bulmu.o del!U _ ~~ufla Alı ve ,'~useyın adlıuındakı altı yüz otuz bir lira ta.şıyor. biliyoruz ... 
\Jç ae:: ıaterni tb. rinde durul~lccek bir mcvzu oldu dir. ıkı .rf.?~a~ Y~~R~anmıştı{' t Tahklk etmişler, me~er Ma.rikanm Demek istiyorum • 

. de'V~el de.. Makedonya ü- demek lbım4ır. Op bU' ı>eneyl do! - Balkan oyunlaruıın en cazib kıa _ u~ e~ıd ıçı~ e.Japı d~ :-)~0 ır- k~kü de varmış. Belki de sıra sıra -Bir eskiniz varsa sevabdır, ve • 
! dıalarıncUın ~eçcrck. dUTaJl Balkan oyunlan h!Q bir su - mını teşkll eden d!fer müsabakaları ma be\ıcesın ke; ı~erıd e ve I ı 0 es- apartımanları vardır. Biraz evvel ö _ rln de giyeyim, 

kornitesini d11ğıtmıt oı.. ret.ıe a.ksa.mndan yapılırken her ge - birer birer lncelcyce.k olursak, §U ha. rar • u unnm musa erı- 0 uıımuş • nünden geçerJdm: Diyen dilenciden: 2 ~ IkinciUnun 1937 de ~en .seneyi b1r takım ye.ıuliklerın ta- kilmtle :karşı karşıya kalın~ oluruz: turRaufla suç ortakinn Ali ve Hüse- - Acaba. hangi mes'ud insanın - Aman estağfürullah. Benim eı • 
nı ıle akdettiği eehedi klb ettiğini Jnklr etmemek icab eder. Balkanlarda. atıetlzm cn~e uyan. . r 5 . . ""dd . malıdır? biselcrim şurn.cıktaki tcrzıde yapıl _ 
11.1 \ıahodeai ilc, .ağ yanmı Ba.lbn oyu.ııhın vcsne.sne evvelcc dırncak bir derecede sukut et.mekte • Yl?1.~ ıye 1 .ıncı cd:lza. ml u d. cıumu - Diye düşündüğüm, yeni yapılmı§ mıştır. Her zaman Pul'dan giyinen 

l'lll t B d b k y ı . . mı ıgıne tes ım e ı mış er ır. §ı. un an ~ a u- yazdı4un biz' makalede lkl esasu nok- dJr. gıeır gıcır apartırnan da kim bilir zat.ı:'üinize onları nasıı verebilir.im. 
~en Mibvcr devletleri ta Ozcrmde dımn~tum: Balkanlarda at.ıetizınin alemdnn 0- K. ızılaya aza yazma belki Marikanındır. Karada. bir kaç Diyerek özür dilemek mecburiyetlnJ 1 

ata edilmi, bir vazi - 1 - Organiza.syon. Inn Yunanlılar eski varlıklarından 0 otomobili, denizde .motörlcrl olma. - hissediyorum. 
an, onlann .~~ vo J - Tek.nft dei-cceler. derece kaybet:ınLşlerdlr ki, yuvadan.. faaliyeti devam ediyor dı~ını blliyor muyuz ki... Çoluk çocuk sahibi olacak ya.§tül 

lo" .kendüiiinden E&dıkllyde :ppıhın Balkan oyu.nla... dıkları uçurumdan kurtulmalan için Marlka dlleniyor .. acaba bütün se- dllencllere: " 
deiil ~arh ,.. l.areketo ai • nndak1 orgaııbırMyOn. btıJ ~ırtacnk bir Frangudis, bir Mnndikaa, bir Bil- 5 T e:ırinievvelde başlıyan Kızıl- neyf dilenmakle mi gcçlrtr? Harb _ Oğlunuz Amerikada tahsilini bl. ~" din bJr derecede p&da.k olnuunnkla bo - las daha çıkarabnmelidirler. ay haftası mUnaıı::D•.!tile aza yazma ba§}amad1ın evvel her kl§ mevslmln- tirdi değil mi? 
~ tartlar dairesindo- &ı.. ra.ber uı.at tefek alcsaklıklarn ra~en Eskllerin yerlerini işgal etm.i.o olan faaliyeti on iki Teşrinicvvelc kadar de Nise gltmediği ne malOm ... Mon _ Yahud da: 

~arb olduğu "taltd.iıdo tyı k1l Esa&en ~on m~ele- bugfl.nkt1 elema.nia.rı içinde de tim _ devam edecektir. Kızılay h~tftası do- tckarioda bütün .Jtadınlann zengin _ K.ımms, hususi yatile yaptı~ı .Mı. 
e .~"lde. "• carbden at. me:ınlebıtıartn spor kudretleri ile dllik böyie yıldızlar ufukta bile bellr- layıoile birçok Kızılay §ulıe ve mer- tuvaleUertni mücevherlerini kıs- sır seyahatinden ne zaman dönece.tP 

Rorcıc:rallU,Ya.rak bclk:l do aynı aevtyeda ~ &ider. mekten .bcnib çok uzak vaZiyettedir kezlerinde toplnntıi.ır yapılarak kandıkla.rı, rulete binden aşağı sür- Sunllerini sormak aklıma geltyoıo, 01dı.ıiuzı.!'-tir, Dolu cilıetl de 1132 Lo.! ADceloa ve ına Bc.rlln O- YugoslavJ.ara gelince; orada atıe · faaliyetin arttırılml\:sı h<'kkında ka- meyen mültümilyoner ecnebi mada - Bu dilenciler yaman fCYiermiş vea-
~e lı:oru ~an bu ~illerin mü- ~dıa.t.t cıqan~un t.ızın esasen hiç bir zaman blr !ey : rarlar alınmaktadır. Beyoğlu, Eınin.- ma Marika olama.z mı? selam . 

. 0 h~rnd aaı aiabeten kolay pruia:klıtı gibl. ka.!Melik a.rzetmemi§tir. önü ve Fatih Kızılıay ıı:.bel~rinin t&- Halbuki biz onu hııklr göriiyoruz. /1 ll 
biitün .e btr harbde, ~: Burada bl.z1 d&ba ziTa,de &lA.kadar Belgradda yapılan Balkan oyunla... oebbüsü ile bu ınıntıtkalard.ı bulu • Dll~i diyoruz. Milyon vo.r.ına bir , J \fln2l d--:J..-ulu.Ji. 

teı:ıı.ı.ba dı~at ;te k~ edecek olan ııoitta, teknik ölçi~nün rı onlarm azami kudretlerını onaya nan a:inernalardıı halkı Kı7.ılaya aza 
o:. hirlta c;evn-ebiJ.ecektiJ\. Bu oı1a.7a koy(!$ derecelordır: koymuştu, dJyebillrlz. olmağa ıiavet eden projeksiyonlar 
fulen kuçrtceplıeli harb 7ap- 11 1ne1 BalJt&ıı Q1Ulllnrında 4 Bal- Dr. Bradoviçin hii.Hl. Yugo.slaT ta _ göaterilecektir. Hafta münaec:betile 

her• b u~. 
6 

_ ,, tan :rekoru kınldL Çekiç at.ma, iiç tımında yer almrun kldinla.nnııza ın1- Kızılaya menırub tanınmıo kimseler 
" er r-ınu; 3 :auı evleri dolııO&rak aza yazmaktadır -

olan B··•-ria ' uh adım a~ 8000 met.re ve nihayet sal ~kU edeblllr. lar. Memnuniyetl'! ög~renildigıv"ne .,.ö-
lt ~ tan. cen Mar&ıon ~ Kanaat.lerfm.1zı hiDdsa edecek o - • Fare tutnltyan kedı"lar ı Yıl d z af 1 . . öl u u hafb llr§l yaloaz bapna her Çekiç atma na Öf adım atlama bir lursak: re halk bu hayır müessesesine olan ı mes e arının ç s 

~Yıftıtreş. ~n~~-~y":= OOk !ıeyn.elm1lel ınO.sabakalarda p.rog. Balkanlarda silr'at Te uzun aftr'ft• bajlılığını izhar ve fiilen iabattan H e '1 e t -~ 

[ Bunları biliyor m! idiniz ? :J 
~ ywnu: ..-- ...., ~eri kalmamaktadır. Faaliyet neti -

6,9 rnily Dili ld.a nun harici bıra.k:ıla.o hareketlerdır. kolsuculan kalmam.ı.ştu. Diakde SU-. cesinde ~hrimizde Kızılay azalll - ~ina.slar, yıl - • 
oa ylik ud o bı1 - HattA ft9 admuıı aUet.izııı hareke- las, cir:idde Mauser çekiçde stepı.s - nnın adedi bir hayli artarnkhr. A- dızların me -

(i lrlilyon ~ •• ti.ıı.bı ~mda iw.ıalal.rnaaı bir çok d&- Dik artalo.rı ~ olan atıetıerd.lr za olanlara birer ıozet verilmt-l - Beşincı Şarl zamanmda Fra.nsndn safelerini ölç.. ~ Bııı .. ardn n_._ . fa1ar müna~ mevzuu bile olm* ki bunun manası atm.aıann tecl bir kedilerden fare tutmaları için knt'i- rnek Için kul-.. · oa15arutaıı e - hal tedir. 
bir ınil7ooa kı k de oldutunu lsbata kft.tldlr. yen istifade edilmezdi. Kedi yalnız bir landıkinn ölçlintın adına, .z·ya se-
. BuncfaA ~akan au'r ve merkezi dCTiotlcrle birlikte har- Atlamalar ise, üzerinde durulacak Bono aahtekarlığı maznunla • sü.sten ibaretti. ve fare tutan tcdiler, nesı. derler. Bu ölçü vahidı kiyas1s1, 

~ ... Aı rnuaL _ı • ~ he pnnek için ona Edirnenin istas.- bir mevzu bDe .sayılmaz. d b" k b t plslenmi' a.ddedilerek evlc.rdcn atı _ ziyanın stıratue, yıldızd.nn dü.nyaya "() • -ucaesuıın u - · la 1\0 nn an ır umı aer es li ka.d k t ıorı ~i Urıyetleıia.deo kurt\llab yomı olan f•raaiaç heraber Mc- ı...,ıs Berlin Ol.tmplyadından aonra b k Id lırdı.0 ge ·nciye ar atet iı;, znmaııd.ır. 
l) . leııe ol~ B itih ric.in bütün a&.rbi ve batti Meriç de- dünya rekorlarında bUyük tadl.lM ıra ı 1 * * 
"llitıu d • u .,._ mi:ryolu kaprilriuUn doiu ba, tara- YUku:a. geldı. Bono sahteka.rıığı davasına 2 nci Hayvanlar a "'gl ar mı":) Bin metre derin.iltteki İtuıa:rk=:=· - h yeniden verilorok. Oamanlı devleti o tarihten evvel birer kıymet lfa- Atıreezada. dün de devam edilmiştir. r 
tı:ı kadar 

11

• ı: ile Bulgaristau arasında 19 ı 5 de de eden Balkan rekorlan, bu akıllara Dtınkil celsede, mahkeme meTkuf lztırabını göz ya§ile ifade r:tııwk bir damla suyun tazyiki 
'lilt "Ve hıu:tt = - mV"''&k.kat bir bodud tıulıihi yapıl - hayret ~en dereecler kılılL'Iıncla bulunan _suçılula.rdan Mustafa MC.'!Cl. yalnız insanlara hnatır. Hayvnnlar Kendi icadı bir çelik küre içinde 0 

lUP" DU§tL. birdenbire gene hiç mesabeslne düş. A.rşo.k, Ruseyin HO..'Infi "e Halllin tah- ağlamaz.lar. Gerçi köpekler ve ke - <.ieniz altında bin metreye inen me.t-Bu~ri~ cenub kom- Btiyük Harbdcn aonr&\ Trianon - tti. Atletizın ohayat.ın.rınm mutlak .ro.. lfyeler.Lne karar ~e_mıl§~-·- d:ler ıztırab anlarında ağlar gıbi !es hur k&§if Vilyam Bebe bir damla 
dut% Yalrı.ız. ı..m. harb~ da Imza ettirilen 1Ullı muahedeaila, rotte aan gtlnlerlni ~yan belli b3..§ l ç.karırla:sa da bu sc l•! nğlamnk dı-- suyun o derinlikteki tazyikinin bir 

t • eıtıe~ Bul&aristan Karaağaç istasyonile Qe- lı b!rk:a~ at.ıet de yann triblln.de 1ei atan.bulu sevenler grupunun ğil, sadece ıztırabını ağlam ı 11esiı:e tiifekle atılan mermi tazyikile ayni 
'~e.n, Buı..n.t.ıu. _ 1 _ rahet- - Meriçtea !rleateya kadar - aldı4ı zaman dünyıı.run hiç 'bir ye _ _ ilk konferansı benzer bir sesle ifad~ etmektir. olduğunu söylemektedir. 
0 Vobrı.ıc.aYı alnıakl k _ ara:rbf Trakyayı ) unaniatana teTke rtn~e ~yan kronometre ve çıelik Tüı1dyo Turing ve OtomobD KJil - ............ ___ ·~----·---·-............ - .............................. _ 
ntın diğer ko .:nı:; mecbur edildi. Ondıın .onra Tiirk - ölçii Ba.lka.nların bu sabadakJ bütün !)ünden: 
'~ bt kle~ old ~n Yunan Anadolu ~tcıinin neticesin • ayıblarını birer birer meydana çıka.- Maarif Vekületinln tcnsl'bUe Ceml-

tltı A.rı~k. &~aa l u~ de akdolunan Lozan muahedeııi yal- nı.cnktır. yetimiz kadrosu. içinde tekrar t.aall-
hir ener dedik:J ~ brm ıarı: lll% Edirnenin Karaağaç i.tasyonunu Kron.ametre Ue çelik ölçfi, ntlct.ıe _ yete ba,.~ıyan dstanbulu Sevenler. 
fo~~llıarı topl en u k }n TürkiJ-eye iade etmiş ve Meriein r1n bizzat kıymetini meydazuı. çıkar _ grupunun tertfb etti#! konfernnslnr-

Sie 'Ve tahd•de -:dil .r ı;arbile. garbi Tralcyayı Yunanüıtana ouı.sa id.l b.zanılan her ga.llbiyetle dan birincisi Beyo~lu Halkevinde 12 
11tıun eebebıi d-. onl~ Ycnni~ tktJJa eder, Balkan a.tletlzminin AU _ Blrinclteşrin Cumartesi günü ö~lc -

olduklan b"" ük Bul- Trianon mu.hedeai, carht Trak- Binden bu kadar end~e etme~e 111 _ den aonra ~aat S l/2 da Bay İsmail 
~alıı.noan 1 ...... ;~Y ı____ yıı.yı YunAni-tana bırakmuına mu - aum bile görmezdtk. Hlı.mi D::mişmend tarafından verile - B S M 

Okuyucu'arima ·cevab!ar1n1 
ııla -- OlliUlll- 1 b ayan « . .» e: 

\t 1 ~ına gör~ b "htinut- kabil. Dedeaiaçta Bu guiatıına ir Yunanlılar ll lnel Balkan oyunia. cektlr. Mevzu cDıvnn Edeblyntında Zevcin.ize hak vermemek hnkaız-
11}..11~\e dıkc;e P4lr~ u ı mahrcç temini keyfiyetini dik.klnte ı-ınd.an ders alıp da kendilerint to _ İstanbul sevgisi. dir. Ccmiyetimlzin lık olacak. Onun arzusu hilafına ko
:~ı~ll . "; Itendini P~eı:: alarak ancok. ha m~in halimi parla.ınazla.rsa, bu !.şin liderli~ını bt • bil Om um aza.c;ı ve Univermtc Edebiyat nuştuğunuz k.iınseler hakkında doğ-. 

~ .. ~~fade edilere~ hede- atiye ta~ etmitti ~eyrayet Lozan zlm yapmn.mız tc b edecektir. Fakültesi profesör ve taleb~i davet ru veyahud yanlış bazı şeyler duy-
flle "-nlınak Yte.ıe- muahedesıle de teyid oluomuştu. Rekordmen .Lstemıyenlcr, tıkaza.n - olunur. mu§ olabilrr. Duyduklanrun muhak-

Fakat Yunıuıt.tanın. bu esas üze- dtk. dJye~klerdLr, fakat 'bu düşük knk doğru olması icab etmez .• fa -
rine, Dedeağaçta ve tercihan Sela- dereceler her zaman, her'kese zafer Nüfus sayımı, bir devletin sı - knt kocanızı onların hakkında iyi 
n~te Bulgariatana bir M:Ybest liman temin edeme.s. nırları içinde yaşıyan J.n.snnlarm dügünmeğe sevketmek için ısronnız 
rmntakaaı vermek hustmındaki tek- Btz.lm Yarınki zaferim.lzl, iyi ve h.l- sadece e.zalıp, QOğnlm.nsını bU - da yersizdir. Işte bakm aranızın a -
lifleri BulgariRanca reddolunmuş !erek çalışmanın mnhsulfi olan y(lk. mek için d~il, ayni zamanda ile- çılmasına sebeb de sizin ısrarınız ol 
ve bunlara mukabil o, Dedc ğaçla 4ek dereceler temin edebilir. Aksl hal- rl, do~ru ve hesnblı bir yaşama- muıı. Şununla bununJa ahbablık için 
beraber Meriç demiryolunu da iste- de yerimi2Jde sayacal:ız demektir. nın irnkftnlarını bulmak ve tan- aile saadetinizin bozulmasına mey _ 
mif.tir. Bu suretle Bu~~~stanla Yu- Altıok Akınsporla birle§iyor zim etmek için yapılır. Bu ba - dan vermek hntadır. Zevcinizin sö-
nani&tan arasında, Buyuk I larbden Altıok Gençler Birli~inden: Baş _ kımdan önümüzdeki İLKTF.Ş - zünü dinlemenizi tavsiye ederim. 
s?nra bir .türlü hallolmak ~ilıniren yekAlet Beden Terbiycsl İstanbul Böl- r.lNDE yapılacak Sayım Devletin * 
bır Akdenız mahreç meselesı ve ıh - gesi Direktörlü~ünden aldı4ım.ız emir daha ileri bir yaşama seviyesine Bay Kederli'ye: 
til'!ı hisıl o~ı.attu. O halıie .~ul - üzerıne Akınspor .klübU lle birle~e varması Için alııca~ı ~birlerin cc Tamamile unutmak» dan neyi 
ganatanm, Tnanon muahed~ını ta: karan hakkında 1211019.ı3 Ctuna.rte- saha, çare ve yollannı göstere - kaşdettiğinizi anlıyamadım. lnsun 
dil ve ta~ yolun.d~. ~ugun belli si ak:pm.ı saat 20 de tevknlAde kon _ cektir. hafızası ta~tahta değildir ki, bir sün-
ola~ tal.eblennden bmaın.ı onuıı A~- g-re yapılacaCındnn blr~lmlze ka _ tlA$VEKALET gerle silinsin. 
denıze m~ek emel ve arzusu teşkil yıdlı azanın nıezk'Or gün ve saatte fstati•fik Umwn Müdürlüğü Yalnız §U var ki .•• Hüfızanın her 
etmeıktedır. Birlik Merkezıne gelmelert. zaman o şeyle me~gul olmamMı u-

Bul&aristanm Nöyyi 'Ye Lozan 
muahedelcri IMkımından bizden b!r 
i.ateii olmamak iktlZil eder. Çünkü 
bu muahedelerle Bulgaristandan bi
ze bir teY verilmemiştir. Edirnenin 
istuyonu olan Karaağaç mevkii ise 
zaten Balkan muhıuebesi neti<"esin
de bizde kaldığı gibi Nöyyi mua -
hedMi hurasını Yunanatana vermit 
ve Lozan muahede,j bu istasyonu 
Yuınanistandan alarak bize iade et
mifti Çünkü Edirne tehri, yegane 
istasyonundan mahrum edilcmezdi. 

Bazı rnüfrit Bulgar mahfclleri -
nin fi'1cir ve arzulannı ne~redcn ba
zı gazeteler. m~cmua ve kitablar 
Mnkedonyadan, Oırihrot vesaireden 
bahsettı1deri zamanlarda E.dirn,.den 
ve daha bilmem TrAkyada ha:ıgi 
hattan da bahsederlerdi. Fakat bila
hare Bulgarimnın Yugoslavya ile 
vaptığı ııebedi dostluk-o ve bizimle 
akdeylediği ademi tecavüz anlaş .. 
malarile bu sözler ortadan kalkmıt 
ve Bulgar istekl,.ri yaTı resmi bir şe

(Denmı 'J ftci •:rfada} 

((Son Poıtan nın edebi telrilıaaı: 73 

Yazan: Ercumend Ekrem Tafu 
_:. Bırak konsun. Bu işte bi..z.e o

nun yardnnı lAzım. 
- Tövbe yarabbim ı EuzoubU

llhl. 
Gülü,tüler. Imam, kalemini eızıl'

data cızırdara yazınaia koyuldu. 
On daltik.a içeriainde mek.tub ha
zırdı. 

- Altına ne diyeceğiz~ 
- Yaz: Üftadeniz Hüeeyin 

Hümü. 
- O da kim, dede efendi haz

retleri) Daha kime kıyıyorau.n) 
- Herifin biri. Salınierin kapı 

karşı kom~su. 
Jmamı telat aldı. 
- Ya, Saim efendi bu adamın 

üzeriıle vanr da Allah etmeebı bir 

- Merak etme, sen 1 İşi hiçbir 
r.aman oraya kadar vardırmaz. 
Vardmrsa da ne çıkar~ Gene bi
zim maluadımız az çok haaıl oluyor 
demektir. 

- Bunu kiminlo göndereceiin) 
Kendin mi brrakacak.sın) 

- Kat'iyen. Onun orası da be.
nim bileceiim teY. Elbette müna
sib birini bulacaiım. 

- Mektubu hatuna mı verecek) 
- Hatuna ne diye verein) O, a-

lır, korkwundan yırtıp lağıma atar. 
O vakit neye yaradı) 

- Ya, ne olacak) 
- Saim efendinin evine döne-

ceği saatte, kapınm aralığından 
~ Kan vu•••~•n• 

maz. Herif te eve adun atar atmaz 
bulur, okur. 

- İnan olsun ki senden kork
tum, dede efendil 

Bakkal: u Sen daha, çok kor kar, 
çok yıla.rsın benden!» demek ister 
gibi bapnı kınuldattı. lmamın kat
Iayıp zarfladığı mektubu koynuna 
koydu. gitrneğe hazırlandı. 

- Allaha emanet oJ, hocaFen
dil Allah, tesirini halkets.in 1. dedi. 

- Uğurlar ola, dede efendil 
Herif, kocaman eikkesi ile uzak

la~rken, Ebülyııhır efendi arkasın
dan baka kaldı. Dede güzden 
kaybolunca da, gördüğU i1ten hicab 
ve biraz da aza b d uyarak: 

- Estaizübillih 1. diye kendi 
kendine mınldandı. 
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Bakkal Hüsnü efendi, müttefilci 
Ebülhayır efendiden ayrıldıktan 
eonra doğru kendi diikk!nınn gi!ti. 
Orada, on üç, on dört ya•ll\rında 
kadar, pejmürde kılıklı, huyunun 
kö eimasuun • nz:ı.,u.,n.noıcn 

nutmnk ıw:Jdedilebilir. Insan hctır -
lar .. fakat hatıra artık ıztımb ver -
miyordur. İ§te bu utamnmile unut -
mak» demektir. 

• * Bay Y. Y. ye: 
Nişanlmız üzerinde bir hakkınız 

vardır. Fakat bu hak, evli bir crko
ğin kansı üzerindeki hakkı derece -
sinde olamaz. Erkek ve kadının bir
birlerine bağlanmalan. ni§anla de -
ği!, nikahla başlar. 

Nişanlıru:ıın ailesinin de hııkla 
vmdır. Hepimiz duyuyoruz: Bir 
müddet nig.anlı durduktan sonra 
evlenenler olduğu gibi, ayrılanlıu 
da var .•. Ana baba bunu düşünür, 
ve düşünrneğe mecburdur da •.• On
lann hislerine muarız olmak şöyle 
dursun hürmet etmelisiniz ••• Aksi 
olsaydı. memnun kalmamanız icab 
ederdi. 

TEyzE 
kendisini bekliyordu. Dedeyi görür 
görmez ona doğru ilerledi. 

Merhaba, dede arncal diyo 
selam verdi. 

- Ool Merhaba Jemaill Geldin 
mi? 

Çocuk, yılı,ı!.:, terbiyC$iZ bir eda 
ile cevab verdi: 

- Bir 'ıtattir huradnvım. Az da
ha dönüp gidiyordum. İçım sıkıldı 
seni bekleye bekleye. 

Bakkal bu ,özlere ehemmiyet 
vennedi. Ccbinden çıkardığı koca
man anahtarla diilc:lalnın kapıeını 
açtı. Kepenkleri kaldırmadan, içeri
ye girdi, Çocuk ta kendisini takib 
etmişti. 

Bu sırada, kırk p•ualık kan§lk 
bahar almağa gelen ba ""rtülü, t&
lcunyalı bir kızı-ağızı: 

- Bahanm yok, kalmadı l diye 
hıı unetle geriye çevirdikten sonra, 
dede, öteki çocuğa döndii., 

- Şimdi, ne yapacağını biliyor 
musun) 

- Senin tarif ed(.'cel;in v,.r,_ bir 
melctub v.öti.irece;öm, d ... ğ;ı mi) A

ahnm arnmal 



( 
Bursa da 

Bir deli bıçatını 
çekerek iki Afacarı 

yarala dı 

l Çanktn köylerinde dokumaetlik ı l!'ardtnde 
· Gaz ve şeker saklıyan 

kurslan. açtltyor iki muhtekir sürgüne 
mahkum oldular 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
essesesi Müdürlüğünden: 

''Mobilya Imalat 
ı - Türkiye demir ve çelik fabrikalan milessesesi mobDyn 

hldi fiat üzerinden ve kapıili zarf uauıne eksiltıneye konmuştur. 
2 - İşbu iına.llb.n muhamınen keşif bedeli ıs,605 liradır. 
3 - Ekslltme evraltı 3 lira mukabUin.de Ankarada Sümerbank 

melfı.t şubesinden., İ.stanbulda Sümerbank şubesinden ve Karabiiİtt 
k.lye demir ve çellk fabrikalan ıniies.seseslnden almabillr. 

4 - Eksiltme ı4.ıo.ıwo Pazartesi gilnfi saat ı5 de Karabükte 
damk ve çellk fabrikalan müessesesinde yapılacaktır. 

Burwa (Hu.usi) - Son birkaç 
'p .içinde tehrimizde iki clelir:me 
yak' ası olmuttur. Y efiteamide olan 
i,iı)nci vnk'ayı )>iJdirm'iştim. İkinci 
~· a da dün hükümet civarında 
~a gelmit. feci ve kanlı bir eelcil
ile nihayet bulmuştur: Vaktilc polis 
memurluğu yap~ polislikten .on~ 
n da muhtelif ann' atlarda bulun -
rnu~ olan Mudanyıılı Rcceb oğlu 
Hüseyin dün aaat 10,30 da vilayet 
~airesinin kn~udaki Çuıarlı kah
veele otururken, kendisinden üç 
dört maaa uzakta oturmakta olan 
iki kişinin üzerine birdenbire el~ 
dek.i bıçalda aaldınnış, evvela birini, 
'-onra da diğerini boyunlanndan 
!Ya:ralamı~r. Ya.mlılar hemen ec
ıuı.hnneye gönderilmişler. de -
li d e hiç istifini bozmadan ve elin
~e kanlı bıçağile gelip kAhvedeki 
yerine oturrıiuştur. 

Iktisad V ekaleti tarafından 200 tezgah, 
çıknk ile birçok usta gönderilecek, köylü 
pamuldu ve yünlülerini kendisi dokuyacak 

Mardin (Hususi} -Son ıı-ünler- 5 - İstekliler teklif evrakı meya.nına Oimdi.ye kadar yapmış 
de, piya.aada fazla ~tarda yağ, bu ka.bll Işlere, bunla.nn bedellerine. hangi bankalarda ın 
teker ve gazyağı hulunmamaaından dultlanna, T1caret odasında kayıdl.ı o.ldukla.nna d.a.1r veslkaln.r]Jll 
istifade ederek ellerindeki mallan cakla.rd.ır. 
fazla fiatla aatmıya tejebbüa edea. G - lfuvatkat temina.t mikdan J..J85.38 l!ra.d.ır. 
ve hatti satan bazı k.imselerin heliı-- 7 - Teklif mektublannı havi zar1la.r kapalı olualt ihale gftn~.ı 
me.i üzerine zabıta ve helediye faa- de tadar Ka.ra.bükte Türk.lye demir Te 9clJ.k tnbrltnla.rı milessest""" 
liyete ceçerek muhtekirleri suç üstü meW ~be.sine makbuz muka.billnde ı..ıım ed.llecekt.ir. Posta ilB 
yakalamat ve niahkemeye vermiş- rllen teklifierin nihayet ihale saatinc1e:n bir S"" • evveline tnd11l' 
tir. ve zarfların kanuni şekilde kapatıım.q olmuı lAzımdır. p()StD.d' 

Adliyeye verilen suçlulardan olabilecek gec.1kınelerden dolayı milessea ınes'ullyet .kabUl edeınet-
Şeyhmus Y ıldızoğlu, Zeki, Davud 8 - Bu imalAtı müesse3e ~blerden diled.l!ine vermek veyablld 

1 Na~d. Dervi§ Demircnn. Meh - na~ hükümsü:ı: saymAkta tamamen serbe.sttir. (9299) 
med, Kiriyo, Aziz yirmi beşer lira -----------------------

Derhal vnk" a yerine yetişen sivil 
komiser Osmanın <lavetituo: icabet 
~iyerek kalkıp yürümüt ve ka~ 
'9edeıı biraz aynidıktan 8onra ko -
miserin kendisine doğru geldiğini 
rörlince dunnu.e ve elini koynnna 
eokmak isterken cesur memur ild 
kalunu biTden a~Hu tubnuo ve hü
~mete doğru sürüklerniye başla -
b:n§tır. Hükumet kapımn.da dııha zi-
7ade azıtan deli kat'iyetle içeri gir
mek istememiş, fakat diğeT memul'
lann yanlunile dnil"ey'e sokulmuş ve 
Hadesi almarak. eline kelepçe vu
J'lıhnu~ olduğu halele ltarakola sevk 
edilmiotir. Hadise hayli heyecan u
randırmıo. kahve ve hükOmet bina
lan önünü birçok halk cloldunnut
tur. Hili!eyiıün epeyce bir zaman tı
marhanede kaldı~ eövlenmektedir. 
Yar.ılananlann ikisi de Macardır ve 
Ltımda bir inşaat i~ ile meşguldüt'
let-. 

-------------------
SöğU(Ida bir köy 
hırSlZI öldürOldU 

para cezasına, gaz ve henzin hayii 
Cebrail bir aene sürgüne, 3 32 Lira 
ağır para cezasına, şekerci Abdül
balim Köle iki acn.e sürgün e ve 5 00 
lira ağır para cezasına mahküm edil
mi,lerdir. 

-------------------
Halkevi Umumi Müfettiti 

Adana (Husus!) - Dr. Ragıb Ma
naya gelmiştir. B. Rngıb bölgemiz -
deki Halkevlerini teftiş etUkten IOD

ra ~t4ya gidecektir. 

Bir doktorun günlUk 
Çanhn (Hustıai) - Sönmekt.e l >obı ki; Çaakm ik~ için notlarından 

olnn Çankın dokumııcıhğırun inkj - e~etli idi. Hiç bir ~ya "============;============1 
pfı hususunda li.zım ııden fo.ali.yet nıun.fiak olama;,.n fakir- bdmlan- r 
gösterilmektedir. maa \,öyle bir MD'at öiıeıi:Dik. Ollt- As tm hastalığına 

Bilhana bu \lğurda Iktisad Vek&- lara Wr it ..ıa.. olabüeceltd. Dair 
leti tehrimizle ywndan aliı.kadM fakat bu ba.m li.ivı bqa.ıı:ı.da 
bulunmaktadır. açıla.c.ü. yeni bnlar ~için -2-

Geçen yı) Çankınya 1eref vercek daha elt.ei!P•ı9edi n faydalı ola - Astm tabiri rumcada.n alınmıt-
köylüyü ve haflo diniiyen BiQ-6k cakta. tu. Tercümesi: cNöbet. nöbet ge-
Milli Şefimiz lnönünün Çanlun cioo- a. ı...a.ta ~endiii-i- cöre: len nefes darlığı. dır. Aatm ha.a-
kumacıLimm ihyasıru ve bilha.ua .lltd.d Velcileô ÇanJorı,.. 100 teıt- talı,tı e.146en asablyiilmenşedir. 
köylere teemilini işaret huyurma - c&ı.. ...,. 200 çdı:ıık cöa.l eeektir. Oötüaü .ka.nndan ayıran Te te -
smdanheri bu .ahada vakit -nkıt 9a tıııqlhlar iki aıevi dob.ma iŞ neffüsüınüzde çok esaslı bir rol 
telicikler yapılmı~ İktisnd Velc.ll.- J"''rP&hilecekth. Pamukıııı .,.. yünlü.. ifa eden Hica.bı Hiı.ciz lle diger 
tinin ilk hamlede gönderdiiH tez .. Vlllyetin malatelif ka,.leriae ıı-ön- te.Det.fü6 ada.ltıtınm birdenbire i&-
galılada Halkevimizin kurslar lUr" cleriiaftk ltöyi.örı 3--4 aTlr.k k.unlar pazmodl.k takallüsleri Astm krU.. 
be:ıi tarahnda:n kadmLınm.ıza 'ft açdvek, bu bıralan Veki.letin lerlnJ meydana getirmektedir. 
kızlarrmıza dokumacılık öğretmak ,&ı~fi ..alar idue edecektir. .Aatm hastalığı ba.§lrunazdnn eT-
üzere 8 tezgfıhlık bir kurs açılm~ & bıala7da dokuma iıiiDi öi - Tel o fahısta bl.r nevi hazırlayıcı 

~~ (IIu.msi) _ Söğüdlin lt<Hr Buc~~ i:ad~r 17 bayıuıa~ d b. - k6yliiy-a m-ee.za-&A, 10 lira da i8tıd.adlAr daima görülmllştür. Me 
~de bl.r hırmz öldiiriUmt\ştür. m cıhk oiretmı~ ol n 'bu k.umua ~ nriMıccrir. .ee.U. yarım ~ oırııan, ekzem&. 
~de bakkallık yapan Mehmed Ali daha umumi bir ölçüde Ye köylesd. ~erin:ııia Da do~lan ~ burun kanamaJıırı gen; 
pceleytn dükkA.nında bl.r takım gti- açılmu:ı rnakwsada v~ ~ yeye daM h.ba fpli.lderiai keod:ileri tıiireeek - lt.ıslardt. ve kadınlarda hayız faa.. 

_ uygun olncacı netıceame va~ dr lalıtı Teyahud intiz8.lll.'lızlıfı, 98-
rCltnıer duym~, 4il:Phelenerek av tu.. tır. ' ·aa .u-etle kendi aiJeceklerini babet ~ının buhra..nlan ve kü _ 
~ni ka~. dlikkAn.a ıtirınişUr. lk . d v- ·ı.~ı . . . \.. -- ..a.!1 • _ı_ ---· la-'- ~-'-- M\ Ir , .. __ 
O ımada lçıeride öteberi ~ta - -~~~ eKa etinın ae:ne.yı aımım &enauen ÇOit ....,._. o nı& -.ı;uya- )' ..... --= geçi.rmlf olduğu kızıl b-

. muclunı Rqad ~ner Çankınya ro- caklan!n-. za.mık hastalıkları, nJJaia nah _ 
eıan ayni köyden Alınin özertne aU19 !erek Hall--evmm dolazmacıbk b.- B. bınlar, iplik eiiı** bilen vet lı.astaııtı lrazı elha.sıl 
~tJ.r. Çıkan saçmalar Allnin ba.- sunu rördükten ve diiar tet:kü.k:rial k~ terdheD açıla~. Buna böyle .p.bı.sla.nn evlf.ı.d n ahfa _ 
ema llsabet etm.LJ Te derhal ölümüne yaptıktan .onra bu neticeye ........... bm.- ilk açaı.c.k kuıalııd', Yaprak- dında. Teyahud ken.di.nden enel 
tebeb 0lm114tur. K.a.tU adliyeye -recU tır. ı.. ş.Mn&ıey, ICuıhrmak -.biyele- ya.pm~ ebeveynlerinde ya bir 
al§tlr. Hıılkevirn.izin bu lu&rMı ~ ,.ta""'* açıl.eakm. Astm ha.stalıfı veyahud bünyevt 

Sö(jUdde bir eviAd 
babas1n1 öldürdü 
~ ( Hu.susl > - Buraya bailı 

B:armantetke kôyiinde bir cinayet oı.. 

llltl4tur. 52 ~larında Hasan Yavuz 
laninde biri o~lu Almıedle, pçlm.aiz_ 
lik ylizünden k.a.vb etmJ.t.Jer. ·Huan 
Dilunu eTden k.ovı:nUftur. Bundıı.n 

10n derece m~ olan Ahmed yer
den aldı!ı bir ta.şı ba.basının kafuı... 

ııa. etmıo. ve kafa. ta.<ıı parçalanan 
Hasan derhal ölmüştür. Baba. katili 
,Ualszımıştır. 

Konya postası B:Jecikte 
bir kadına çarpıp ö~dUrdu 

B1leelk (HUS1.18f.) - Bileeı.te iki ki
lometre mesafede bulunan Küplü 

(Edirnade sUnnet ettirilen çocuklar) 
nı müzmin hastalıklara tesadüf 
ed.lllr. İtte bunların hey'eti mee
muuma Aatm ha.sta.ııtına müsa.. 
ki zemin namı verili.r. Bu zemin 
böyle hazil'lanınc& birdenbire 
hMtalıJm btza.tıhı tmleri ba.f -
la..r. hka.t bu krizlerio zuhuru da 
dlfer bir takım. esbab tahtı teaı. 
rinde lnkilaf eder. MeselA. burun 
nftleleri. Te ltiZli seyreden akcıter 
verem emtanı gibi. Diter bazıla -
rmda bu bizlerin zuhuru ~in 
blr takım kokuların hem de bu _ 
ı!USl bul ıtokuların mevcudiyet! 
icab ediyor. (MeselA ınenek~. &ili 
iDc.i çiçekleri kokuları gibi). Di -
ter bazılarında dotnıda.n dotnı
ya bul tozlar CmeselA ipeka, li -
t:opot, çiçeklerin üzerindeki aarı 
toBla.r> dlferlerinde ayni cins hay
van kokuları <meeeıa beygir, ko
yun, ta vşa.n gib D birdenbire A&tm 
krtılerinl uyandtrır. 

Dahiyesi eiva.rınd& demiryolu hattın- Edirne (Husu.si) - Haclllbey m.a - 1aıull tl :ro'tRI ~ ...-.zı niba - 1-~------------1 
da Konya postası 35 yaparında İsmet hallesinde oturan Ha4a..n km Şlikr~ yete bd&r ~ kup.~ Te Cnalt lstf7en okuT8eula.nmm 
liminde bir kadına çarpm~. tırlatıp Ad.agülü taratından pazar günü • - mulıtetem bl:r flkllde dJ:uiM Ktir1l - po8&a pula yohmalanıu rica e. 
tenara atmıştır. Dl.13iz ve sa~ır oldu- dirnede mutantan bir a\innet diilt • ~. derim. Abt takdirde tsteklezl 
lu anla.şı.lan kadın bir müddet sonra nü yaptını.nuetır. Ba bQmı Ilde C. IL P . ..,.._o - nnıkabelesls kalablHr. 
&mü.ştilr. Şehrin muhtelif semtlerinden ıop.. calı mihn•...nt 6Da,U obpnPr. 

Son Poıtanın macera romanı: 22 

esta 
eve fNTEL CENS SERV S 

Şef. fiipheli bir nazarla memuru
DA baktıiı için Keene: 

- Size nazaran pek vahi ümid
kı-e mi clü~yorum şef} Bir adamın 
paaolojisini öğrenmekte böyle bir 
nziyette bazı faydalar melbuz de
lı1 midir) 

- PeU.la... Polis korniaeri k• 
Cbnm adresini biliyor. Telefon ede-
Jim ona. Eğer kadın evde ise he
IlDen gideriz. 

Ayağa kalktı ve masanın üstü~ 
ddci kliğıdlan göstererek: 

- Buradan bazı §eyler götürmek 
iller miai.niz) 

- Evet, bu ltağıdları götürece
Belki, evet. Yalnız şu Homerin 

nakleden: Behçet Sala 
zan bir adamın okuduğu eser m... 
na ummadığı )eyler öi{Tetirl .• 

Bunu aöyledikten aonra KeeDe 
kitabı aldı. cehine yerleştirdi. ~ten 
kitab ince bir kağıda hasılmıt. k6-
çücük bir ,eydi. Bloknottan kopanl
mıt olan k.iğıdlar daha kalınca idi. 
Onlan da aldı, büktü n çantu&D4! 
yerleıtirdi. 

* llci memur, kardeşinin btilini 
bulmak üzere her türlü yardıma h.. 
zrr olan Miaia Selbinin evinde bü
yük bir hararetle kar.Uanmlfiardı. 
Kadıın bir saattenberi Keene'in her 
sualine elinden geldiği kadar vüzuh 
ile, tafsilatla veriyordu. 0-

fotoinf albü.i getildl Keene 'Qo- nasıl hareket edeceiini 
zun uzun Joıı·- çocukluk Ye ııenç- edehi}jyor<lu. 
lik raimlerini wkik. ed-- kız . - Affederıriniz madam: beni 
k.ardefi de !"I!Akml hakk-de bütün mazur eömnüz. Bir sual daha. Bu 
büclik.lorini ~rdu. Keeae eö- eon aualim olacek. Galiba yordwn 
züni reaimlerclcn ayı~ bir sizi Hatta aize azab verdim deii} 
tabm .ualle:r eonıyor '" &.etin mi) 

uzak Ye yakın mazili. Mıkkmda m• - Ah, rica ederim möeyö. Öyl~ 
lt\mM iatiyorda. aöylemeyiniz. İzahatı verf"relc aizi 

Bu lUretle brdetiuizı • yakın tenvir etmek vazifemdir. Hatta d• 
ahYaJiai bir k.n daha batulamak ha aiır bir hizmet de olsa zavallı 
CeDIW bdm ic;ia ~k az:ahh Wr ,eydi. J o ni' nin hatırası için ona da taham
Memanan ha. Jltzumına IIU&llerden mül etmeğe hazırım. 
ne çabnnak iıltediğini lıU- tüT)ü an- - T eoekkür ederim efendim. A
lryamıyarak. Bdhnüyor, deiildi Fa- caba kardeşiniz btah okumaaını 
lcat kmdetino b..qı bir bizmette b~ pek sever mi idi) 
ltmmllk teKIIW ile o... ecleo an- Kirpiklerini kırpan ııenç kadın 
latb. bir l&hza düşündü. Bu auale vere -

Hattl Keeoe'ia tefi bile Wr dilaiz ceği cevabda mütereddid idi. 
gibi. fakat dikkatle onlaıı dinlerken -Evet. :severdi amma öyle öm
aorulan bu ...Ilerin ratrelııı aorul- riinü kütühhanelere vakfedecek ka-
duk.lımo.a ı:alıib obnuttu. dar değil. 

Halbuki K.ee.e makttıMsı en Y... - Peki. acaba en çok aevdiii 
kmı liaanmdaD oaun hütiR zlfla.mu. hangi müelliflerdH Tahmin edebi -
batala.nm. 'YUiflannı. iptilllannı lir miainiz) 
öğreomit; remdni ırördliltl bu adam Bu sual üzerine daha büyük bir 

ııözWıün öıılhıc:le can- tereddüde düıtüi\inü 

Satı ık kö n r tomruğ"tl 
Devlet Orman Işletmesi Karabük 

Amirliğinden : 
1 - Büyükdüz bölgesi t:.at'iyat.ındaıı onnand.a Mancareı 

tifde mevcud &M a.ded ınundJll 70G ıDırtre mll::'a.p ~ desımette 
Köknu tomr~u açık arttırma lle atılneaktı:r. 

2 - Tom.ruklar soyulm114 olup badm orta ltııtu.r w.ertnden 
Dllftır. • 

s - Tomrı.ı:!dara aid satış ~met>f Anka.ra.da Orman mn~ 
dürlflttinde Ankara., İstanbul, Zonguldak Orm.An. Çevirge 
K.a.nbWt Devlet Orman iolet.ınesl Re"fir Amırlltinde görülebll11'· 

4 - Tomruk.lann ınuha.mıncn beden c11• lira cSb k.uru.ştur. _.J 
15 - isteklilertn % 7,5 pey a.tçeslle n/101&4{). Perşembe güntl PT 

de XarabUk ReTir Merkezine ınüraeaa11Bn.. c9530» 
• --

İstanbul Belediyesi İlanları 
.A4a Parsel Baha.sı Bcher ınetze 

No. kıymeU. 

6N ı ıso m.2 lO Zeki Pekbey, 

• • 101 lll • U tl te 
• ıs 88 • a Hasan Hayri 

• ı~ 259 lll T Tevfik - ı 117 lll • Meçhul 

• ı o 4.5 lll 'l lll 

lll 11 54815 lll 5,80 (Kulilbe 
• 12 •a.27 lll c o <ve bostan 

( 8 Meçhul 
1 U 75.:0 lll ll Abdülhalinl 
lll lG 36.23 lll ll Babibe Atfl'e 
ııı ı7 , 30.70 lll 8 Abidin 

A..taray'da Qoenk bahçe&ne ı.trat ed.Omek flzcre umuın1 
umım iıltimlAtin.e karar alıno.n sıli9ft bostam nam.lle ınıı.ru! 
pyrt menkullerin kıyınet takdiri J41W'H0 tarihinde mahalleıl 
ıetk1kai netıeeainde koınisyonca tabUr edfien kıyınei, ~ 
leri, ahaıı ve beher ıneke ınurabb&ma konulan kıyınet 
(1295) No. ll iısttmlA.k kararnamesinin 1 Inci maddesine ....... .,., ........ 
nın m:aUunu olmak üzere bu husu.st& tam:im edllen JsttmlAk 
tih brymata.ml.ıık dairesile, mahalline (8) gün mfıddetıe ~ 
Allkadarın malümu olmak üzere DAn olımur. (9692) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA 
XUrulUI Wih!: ısaa 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Li 
Şube ve aJau adedi: 18:5 

Zlral "Ye Uca.rl bor ıım banka ınuıımeleled 

Ziraat Banb.sında kumbaralı ,.. f.bbaras tasarruf iJI 
en u 50 lira& bulwla.nlara senede ' defa cıet:Uecet: t:Ut'• 
dat1 plAna cön ikraıntye dafıtııa.cKtır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
4 " 500 " 2,000 
4 " 250 " 1,000 

40 " 100 " 4,000 
100 " 50 " 5,000 
120 " 40 " 4,800 
160 " 20 " 3,200 ~ 

Dikkat: Besablanndakl pa..ralu bfr eene iÇinde 50 ıı.r 
dfılmiyenlere llu'a.ıniye ÇJ.ktıtı ta.t:dlrde e;r. ıo fa.zlasll8 ~ 

Kur'alar senede 4 defa, ı EyUll. 1 BirinclkA.nun, ı 
ran ı.o.rihlerinde çekllecekt!r. 



Askere gidenlerin 
ailelerina yardım 
şekli tesbit edildi 

General 
diyor ki 

(Bat tarafı S iıld sayfada) 

lilde ceımht Dobruca ile Dedeağa-
(IJaft,aratı 1 lacl sayfada) ca inhisar etmiş gibiydi. Falat Dob-

Muh raca muvaffakjyeti ile Bulgarista -
~ taç ::ulelcre yardım P1 §f"Dl- nın dayand·x.. Mihver ve bilhassa 

Ankara Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi 
talebe kayıd şartları 

Ankara DU ve Ttı.rih _ ~ Fatilltesıne taıebe ~dına EylUlfin 
25 inci günü başlanıu:ak Te Birinciteşrin sonunda nihnyc~ verilecckUr. 
Fakültcde tedıis olunan zümreler şunlardır: 

Felsefe 
Ark.eoloji 
B üm erol«! I 

Yapılacakbr: ~· N fa ı__ Abnan aiyuetinin Balkanlarda faal 1 

ti ıı. ıuılnn askere gidenin üze - bir rol oynamağa batlaması Bulg~ 

Tilrt dil Te edebiyatı 
Fransız dU ve edebiyab 
İnglllz dil ve edebiyatı 
Alman dn ve edebiyatı 
Arnb dil ve edebiyatı 
Fars dil ve edeb!yatı 

Rus dı1 ve edebiyatı 
Klfislk f"ılok>jl 

Sl.noloji 
Hindoloji 

ne ırıtcib olan ldm.ele:r bir ~yan-
ıı.ın Ü ristanın küllenmi~ bütün ihtiraslan -e e I.D.bi bulundukları kaza by b 1 
llııtk mn yeniden 01 gösterme erine mü-
k aınhğıno. müracaat e-det"eUeT, kemmel bir anik ve sebeb olabilir
~~ nüfua olduklannı ve vnziycıl«- - I 
-.. ıı hildircceldenllr. er. 
,.__Ka.Yınakarnlar, bu beyanname Tc'krar ederiz ki, Bulgaristan 

Tarih 

Hungaroloji' 
Antropoloji ve et.noloJl 
Coğrafya 

Hititolojl 
Tam! t'lıınlıır bir istidnya lise ve olgunltı.k dlplomtılarmı, ~ sıhhnt ra. 

porl.anm b!tğlıyarnk Snlı ve Cuma günleri saat 9.30 dan 17 ye kadar 
FattUtc DircktörJü.ğünc mftrncna.t etmeleri ıazımdır. c59781 490331 

~u.htcviy tının doğru olup olmadı· komşularmdan hiç birine karŞJ, yni
L ~ tnhkik ettirecekler ve ııak.er ai- nız başına askeri mahiyette muvaf
;:ınin hakilcaten muhtaç vaziyette fakiyetli bir hnreke:te LuJ?namaz 
hi dulclannr kısa hir zamanda tes - o, Dobrucnda oldugu gibı, ancak Eskişehir T ayyare Fabrikası 

t ettikten aonra yarduruı başhya- müsaid hrsat çıktığı ve yardım ve Genel Di-
ce.Jclardır. teşvik gördüğü takdirde harekete rektörlüğünden: 

l-ler as'kc.r ailesinf" kaç nüfı.u 0 L __ gelir. Fakat biz, Bulgnristnnın yük- t- ta ft:ır.. fı h Im 
la ı I1U' dt n d • kdi ı y&d Fabrika mo or ve yyare atelyesine ~'6«la yazılı cvsa niz o ak 
ll.ako ~n 25 lirnyı geı;mcm«"k ÜZt!Te 

8 .w-:'8~ annı arma t~ . r .e . - fizere imtihanla (35) matör tam.lrclsi ve (6) tcsviyeci ustası alınacaktır. 
ol dı Ynrdım yapılacak. ayrıca evi ~ttigımız Bulga-r: kralı ıkıncı Boruı n) Mot.ör Lşçilerilo tesviyccl ustainnnın S::m'nt Okulu mezunu 
d ~ınnlarn beş Jim ev kira&J be - ile hazım ve ihtıyatı elden bıral.."TTlı- olmalan veyahud hariçte ye~ bulunmalan şaynnı ter -
~e ı v~rüecektir. Yardım miktan a~ yacaklan ~~k memul olan Bulgar 

0 ere ~~denin nilesinin birinci ~ına de':let ve hukılmet ndnml~nna, B~!- b) ~~U:~n'atklirlarn imtihanda gösterecekleri chliyct ve liyakat 
la~ dıger şahı!!]arına b,.şer liTa ola- ganstanın ~ahza .~~ ihtırn;lar yu- derecelerine göre (248 - 440) ktll'UŞ::ı kndar yevmiye verllebi-
La ~eahlt olunacalc, fakat rızamt ~d::ı dnım.,? buyuk felakvetl~ Jecekt!r. 

ddı ev kirası dahil 30 linıyı geç- duşnıU§ oldugunu hal)rlatmngı mr 
ı:tıi~_,_t. B • ö vazife büiriz.. B"~bu vazife hiıısini c) İmt.ihnnlar 21-10-940 Pazartesi günü Eskişehir Tayynre Fabri-

ı~ ~ır. u vaxıye.te g re me ,. L_n_• d d .. k ı_• T" '---· d ıl kt ~"' iki le' Tk b' ·ı k' il retKın e en e §UP e yo .-ı, _ ur - ~n a ynp nca ır. 
lı~ her ı1Ö '.. kş~~ il ev U 0 

Jdyenin ad!metile nl~alı olan biz- d) Fnbrikaya lmbul için imtihnnda muvaffak olmak şarttır. 
~- l:iyad uç .. , lu ~~e~ de '3~ zat Balkanın hayati mf1nfantlericfu. e) Fnbriknca hiç bir taahhüdü tazammun etmemek ve bütün 
'lll "eri) ::Ct~wus lU eye Bulgaristan Balkanlarda başlamış zanıri masraflar kendilerine nid olmnt üzere isteklllerin bir 
)'~ ec s'tt.ı... ilih 1 ah olan dostane işgallerden elbette ih- \ dfiekçe ile mekteb şchadetnameleri ve bonserv.islerlle blrllk-

.tı~ ~u··nımd a ehı:n u ih" a ~ do - ret alacak. bir mcvkidedir. Eğer sna tc Fnbrlkn Genel Direktörlütfme mürncnatları. (9598) 
""'- .. en ter ıı tar .ne ıaıoar e- L...-r- R d · y ----------------------------l_'"'ll edeeelt, erbiale beraber lı: . uU~Suu omnoyn n ıse yann u -
~elctir t es. - goslavyada ve öbür gün de Bulgaı-
lıı. ~ dahilinele ,.ardım ııakdl o- :ristanda ohnak lcab eder. Onun i~in 
L. ~ )'apılacak. köylerdf' nakidle o-- mipekd geç -~lmlsak~ kib.eraBubel r, '?en e u -
oııc~ ~·b· . t lı: . etmı:::x teri% , gnnstıı.n.- en 
ttı ,.ı ı. ayntya ......enn~ Ye ım~ • • d l L lan Id w 

~lünü tntbik etmek suretile de IYI ost annm '"<mlJU 0 uguııu 
,._llılabiJ k • rUhayet anlıyacaktır. ece tir. 

Kan satacak sıhhatli 
insanlar aranıyor 

~ A~er ailelerine yardım vel"g'isi 
~l' ik çağına gelip de R~kere a -
~•Yan vatnnd~lardn-:ı tahall o -
•n. ~ kadınlar, çoenklar ve fa.. 
ltı ~tanda~ar bu Vf"rgiyi vennek-
'ia J:kcll..:f buh~acaklardır. (Bat tanı& 1 inci aayfada) 
'-,,t Yapacn)d~rdtm hYanç, bi - BeDedenberi tck lük vak'alard~. pe
tllaJt ar-azi ~ r.d ~ ean tutu1- menda bir ,ekı1de tatbik edilmekı
tini ~tıretile alı'lacak ~ nisbe - teydi. Son dört. beş yıl zarhııda ise, 
tiil\) 1ediye dilimf encümcn.i bu - Avrupa Ya Amcri!tada insandan in
' erde tesbit edecek ve derhal ~ana kan nakli arndiyesini tatbik 
~ b tah&.kbık muameJderi yapılD- Için icad edilmi §olan 1\letlerin hep
~br ir ny •onm tahsilAta batlana - aa memleketiaıi.ze getiribniş ve tec
~liın. Bu bir ay JçiDde :rardua eski rüh. ed.ilmfıtir. aa bu işte en bü
~~iı~aın.eye g8~ mahalle mö - yÜk müşkülAb verici bulmak.ta (,e ., 
~trr iklen YasıtaSile tcm..M oluna- ki,yonız. Bunım da aebabi. meaeJe -

Arke • • . • nin üii derecade halka yayıbp, an-
~ .• re r.de.nle:-m ııılelenne yaP- latıhnamı, olmasıdır. Halen şehri.. 
~1 e~rJde bütün ~fT bir ktil ka - ıniz:de kan veren topu topu dön li
~~ ı ecek ve toplanaeak para be- p vardır. onlar da mairur ve na~ 
~Yed bütçesinde huuat bir ı.e.ab bdırlar • 
~ e idare ohmeeaktrr. • . . . . 

Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Şube
sinden: 

Ofisimiz nanuna Anadoludan Pendiğe gelecek buğday vngonlannm 
Pendikteki hango.rım.ıze. tabiiyesi işi ıka.rvılıklı pazarlık suretne bir müte
ahhide d.evrcdllecektir. Talib olanlarm 14/10/940 Pazartesi saat on be,
te şubemiz binasında. bulunmruan. c966ö. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için mikdar ve mnhammen '!>e

deli ilo muvakknt teminatı a.şağıda yazılı dört kalem muhtelif clns ku
maşın 12.10.940 Cumartesi günü .saat lJ. de rektörlük binasındaki müte4 
tektil komisyon taratmdan ihalesi tapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - Et.siltmeyc gimıek istlycnlerin muvakkat teminat ve teklif meıı:.. 

tublarile kanunun tayin etti§! T8Altle ihaleden bir saat evveline kadar 
lto:m.isyon rclsl®ne vermeleri. 

! - Kuma.ş nUmunelerini görmek ve daha fnzla izahat ve şartnnme.sı.. 
nı alm.ak Jstıyenlerin en.ıtitü daire müdürlüğüne mftrar.aatlıın. 

Cinsi 

Bı1tek elbiselik lı:umat 

Paitolutkuına,ı 

Tayyör tuma.ş 
14anto kuma.ş 

Mlkdarı 

1200 M. 
845 :M. 
80!L 
25 )ı{. 

Fiatı 

650 
750 
'125 
650 

c613!h .9230• 
Tutarı 

7800 
2587,50 

580 
162,50 

11.13000 
~lt rıazarda mUiı:elle.llerden toplanan Aake.rt n ~~ ~ hastanelenn-

~ !l\d· Yardım i~ne kAfi admediii dd~x.~~rtb~ldir:rcru kaf~-~asy?ı~u açıl- Istanbul Defterdarlıg" ı ndan : 
~ trde büt • td .. ltal ...-u ı en pro aour, llllO ve 
,~t.ıle a 1t L~~ıe 1 en ;_r.unaf rde ~- propaganda ite halkın buralara eel- ~-'ı"'*' 'wüfe. t~'"' Namık -cmaı Savun taratmdan Galatasara w mali-CQar • hçı ~Uip&b KB .... lle e e ..., L - _,., v• • _ .. ....ı:......--L d . ti ki· -.u .r~ .ın ··~ A oT JV 

~rirı~ı tısustye -..e helediye bütt~ - oewıeceguu ~Tu.J.a~ emış r : şubesinde yapılan tefU, netleesinde tesbit olunalı notsan ve hatalı mu-
den aYnca taha!.at aynJ.caktır. «- Buralara müracaat ~enlen amelelerden husule gelen baz1ne zararından ~türü alô.kndnrlar hak -

\_ a~ıed'•-_, L muayene edeft:lit. kanının dahil ol - ~--..'""• t dQ}aV1C!il Üdafansının alınmasına "lltıda ı,.~e vapt•n dtlnkü top - duiu &'l'UP1Io bir l.astahğı ohıp ol _ 'kmdn yapılmıı.ktn. !bulunan lo<U..,.....a .r- e m 
"-la.r 1 ~esbit ~lunan. yulı:anc!ald e - --..1-X..-· 'Ve kan ~n kendi- lilzum görülen mezk1ir şube eski ta.hD.kkuk memuru Abdullah Cevdet Sü -
~lı: oır Proıe halin4e encümene ~uu dok d k lüko~u Knrngiin:ırüktcki adresilll terkle yeni adresini bildlrmemiş ve 
~ eijdilı:ni,tir. O~imt eneümea mü- ~ ~~ ed u~';lP Soo urumyaca- ya:pılnn a.mştımında bulunanıaml:} olduğundan müdatan hakkını kullnn-
' e erin YMdım nlabetini tesbit Kua tc:eı.J~tı. eoegız. nra aıan~ mak üzere hukuk usulü muha.kemeleri kanununun 141 inci maddesine 
~d·lltoje Gze. d klzwn ~~.-x: enafı haix olanlardan kan nhnabı- tev!iknn teblli yerine geçmek üzere ll§.n olunur. (9661) 
h ılittı ::zn e C ·~ lecektir. Umnmiyetle SOO gr. ka- ----------------------------flı:llta ?:Pbıo.tan eonn delhal tat- dar k.anm bedeli 3<>-40 lira ara -

............::: Glanaeıı.ktır. smıdadır. 
Ro Kan verme yalnız yaralılara tat-Al manyaya ilk g:ren bik edilmez• tifo. ınenen1it. kanaeı, 
man kuvvetr• 4500 k"ı~·~ tüberki)Öz gibi birçok bil~iJc .• hR~ • 

y tabklarda da. bundan gem~ olçude 
' (a._ tarafı 1 inci aayfada) fayda temm edilir. Mese!ii, birkaç 

'da. h gijıı evvel Abarayda olmek üzeıe 
"ata h Pllınakta olan tahkimat iD- olan bir tlfola,y,a. bu sayede kurtara
~ eıı ~ hemeıı hitınit p,jdir bildim.» 
ı •. .-~ll'a_tn :model Abnan hava dafi Profesör, bn vermenin baznn 
~ ı._ ~rının yerl~lmeai için la 

"\U millt bir mahi)l'et a cağını .Oyliye-
~ ~~ \lınınal..tadır. rek bu hu9Usta verdiği bir konfe -

llıırıı en ~keri tayyare meydan- :ı 
,.,,._}CenıtJetilmeai için de Al "" ran.sı hatırlatmndıştrr. K&.zım1 ısm~il, 1\n":"Qan Lu A t--'L• elm' . bu konferansı a ayn~ şun f'.n soy-
a.._~ıı>a Q !U8ı c:c.nızat g ıştır. • 
..,.be ..., Q (A.A.) _ Royter: Per _ lemi~tır: 
~ tiUıu Romanyaya gelecek oınn ırSon bir kelime olarak size 
~ ~'aları, tedricen fayJ~tı _ millt bir sözümüzü habrlatıyorum: 

<lôıt. fl.rkaya oıtarılaca.ktır. Vatan mfidafaa8lnda <.k~nımızın 
""'-~ aef' • t • t aon damlasına kadar) venn7. M ev-
'~ 9 ınne enuna ruu takib edenler timdi takdir bu-
~ ~ <A.A.) - ~r: Bo - yuracaklardrr ki son damlaya kadar 
' ~ Ye nez&reti, IDamere - akıtrnıya lü:zum olmadan. yalnız 
ı..ı.. ~~ elçlsl. B. Boıare'1n vuiye. 200-300 gra:n kanla bir yaralıyı 
~~ ~ l.Uınas.ı hakkında J'&.Ptıil kurtarmak 4imdi kolayhk.la mümkün 
~e, ..n~ "el'Iniftir. S1r ~lnald olan bir mu....Efak:iyd haline gel ~ 
~~~yaya gelen Alman mi§tir. O halde y(1z binlorce nüfusu 
~· ~ btr lşgal crduaunu mu ve olaa merkezlerde binlerle sıhhatli 
t..._ ~ ~-Ctizütanı.ıarını mı teşk.U v&tanda,ımız. zamanında gönüllü o
~~ , ... 'lllllllek ~u. BAruldı.. larak bu lı:adar kan "t'emlerae her 
~ ~' ~en bariciye DeMH biri bir Milinnedimizi hayata iac!e 
~ ~ uınumı :mahiyet-te buı ed~ktiT. Bo gönüllü kan Yerecek.-

t!va. etmektedir. leri ~imdiden saygı ile selı\mlarız.» 
.._ ~~ Sovyet Rusyada 
""" ~ 9 (A.A.) _ Sovyet rıı.d}'o- .Malkara As117e nwtıkemesln.den.: 
~ habe ~taatınm Ram.o..nya.ya gir- Malkaranın Tekke köyünden Sü -
~eıı.ereı: l1n.ı Anıcr:lkan kayna.klannı teyman o~n H'alD Yavuz taratında n. 
~ bll lı <ttln gece vermt.şUr. Bura- otıu Hflsey1nln t:n3bolduıuna karar 

~~ç bir tetslratt.a bu- k.emes:l esn~ca: davanın muha-

.. ..................................... llaTRCl.., oııu sı~ dotumlu Htlseyi -qeaa tıın ., ncl .tırkanm 1 eft tstihkAm ta
b Illa Araaıyor buru. 2 c1 bölftpnde Mker Iken ha_ 
~lt:voı retAt emıwnd• hutal.ana.ra.t 332 

tibı ~ler~ beton llleri vesa.fre senesinde Şamda ha.!taııeye :ratınl -
1.\.ı llt ll e Ressamııt yapnuf ve o nmandanbert UndJ.sinden :;r. lt ~~a ihtiyaç var- aJamsmliJ "'fe öHhJrll muhtemel 

fartıır &dadır. Ttırk <>lı»- clldulaDdan b~~ 
~ ~llizce bUenier ter- tarar ıtasmı tııttemJıt <*!ufımdan mu-
lı~ - • Boawıı ..... - ~ llalt ~ ... 2a/111840 ta-
~, :*'GbtaaJ.. maltnw.t, li1IIM bdu ..,ıt;ratı. ma!*emQi 
~ ._. ~taau R. G. rı:ım:a.. .tmeııd 1Qsaımı --.. ~ ....... .,..,,_ 

. Hal Müdürlüğünden: 

E
oktor 1. Zatı O§)gt H~de 59 No. da tüccar komfsyoncu 
ly~ knrşısındald muayene- Nazmı Doğan tcrki ticaret etti~inden 

e.slnde ~leden sonra hasta- müstah.sillerden mumnileyhde alacağı 
ıannı kabul eder. olanlarm truihi ilandan bir ny zar _ 

fmda vesaik.i ile beraber merkez Hıll 
Müdürlüğüne mürııcaat.ıarı. c9655» 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AKTIF. 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 71.814.536 

Bantnot • 
Ufaklık . 

Dahildeki muhablrler: 
Ttlrk L!ra.sı . 

Hariçteki muhablrler: 

.Altm: Bafi kllogram. 15.349.992 

Altın& tahvill tabıı serbe.5t dö -
vtzler • . 
Di~er dövlzler ~ ~u 
bakiyeleri 

Ha.zlne tahvfllerl: 

KUring 

Deruhte edilen evra.kı nakdlye 
kar.Uı~ • . . . 
ttanunun 6·8 tneı maddelerine 
tevfika.n Hazine taratından vlki 
tedlyat 

Benedat cti.ıdanıt 

Tlcarl Benetler 
&alaam ft ta.hvll.U ctizdanı: 

( Deruhte edilen evrakı n.a.tdL 
.& ( ,.enln tarşılıtı esh&m ve 

( ta.h"YD" <itlb&rt tıymetle) .. 
B SerbeSt Eshnm Te Tah...Ult: 

A...aslu: 
Altın " dövlz üzerine ava.ıa 
Talrrillt tze.rıne avans • • • • 
H.azfM1e lcsa vAdeU av&na 
Ha.zineye 3850 Mo. lu D.nuna. 16ıe 
açılan &ltm ta.rtılıtlı a.vana 
Hı&sed&rla.r: • 
uu..uı: , • • • • • • 

Ura 101.012.889.54 
1 9.820.901.50 
1 2.194.688.78 

• 220.935.67 

Lira 7.525.192-.41 

• 38.114.58 

~ !0.240.544.99 

[ha 168.748.563.00 

1- 19.391.484.00 

Ura 2S9.842.4S7.0S 

tJra 4'1.212.976.93 

• 8.277.057.57 

Lira 8.035.95 

• 'U08.72~.00 

• 8.650.000.00 

• 49.400.000.00 

-· Y*b , _____ .......,._"N 

Lira 

113.028.479.8:! 

220.935.67 

2'7 ..803.851.~ 

139.357.0'19.00 

&.64Q.m.oe 

MM0.034.50 

63.866.757.93 
4.500.000.00 

2UIU02.89 

sss.ısı.es.M 

KENDiN , BiRiKTiR 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari H~saplar 

IKRAMIYE PLANI 

1940 lKRAMlYELERJ 
1 ade<i 2000 Uralık- 2000.- lira 
3 1 1000 1 - 8000.- 1 
6 • 500 • - 3000.- • 

12 1 250 • - 3000.- • 
40 • 100 1 - 4000.- • 
75 , 50 • - 8750.- 1 

210 • Z5 • - 5250.- 1 

Keşldeler: ı Şubat, ı Mayaa, 
ı Alustos, ı İklndteşrln &arih.Je. 
rinde raı;ıılır. 

İzmir Lise ve Orta Okullar Salınalma 
komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen 
tutarı İlk teminat 

İhtıyacın cinsi Kilo L. K. S. Lirn Kuruş 

Birinci nevi ekmek 257150 ll 75 2264 45 

Koyun eti 35700 45 

Dana eti 264DO 30 1798 86 

Sade y:ı,g-ı Urfa 25185 ı 38 1888 87 

Plrinç Tosyn 30150 35 

Kuru fasulye horoz 23850 26 1921 66 

Nohud 7850 14 

Toz şeker 21000 37 

Koınisyonumuza. iba~lı Kız Erkek lisesi ile Buca orta okulu panslyonu
nun kız munlllııı. san'at okulu ve Kızılçullu köy enstitüsünün 1940 mali 
yılı yiyecek ihtıyaçlarmn aid cinsi. miktarı, tahmin bedeli, ilk teminatı 
ile eksiitme şekli yukarıya çık.nrılmıştır. Ekslltmeler 25 Birincit~ 1940 
euına. günü saat 15 de Gazi Bulvarında Mekt.ebler Muhnsebecill~inde ya., 

pılaca.ktır. .. 
A - Et.silbneye girecekler şartnamesinde yıwlı yiyecekleri kül 

de veya ayrı ayrı her okul namma fiat teklif ederler. Eksilt.meye 
edecekler okslltme sanUnden bir saat evveline kadar kapalı zarflnrmı 
za. mukabilinde komisyon ba.şknnl®na tevdl edeceklerdir. 

B - Eksilt.meye iştlııık edecekler cari sene Tic:ıret Odns:ı vesikası ib
raz ebneleri mecburidir. Teminat ma.kbuzu ne Ticaret Odası vesikasını 
teklif mektubunu 2490 sayılı kanunun hükümleri içınde zarnnnna 
:koymaları. Bunlarn ald şartnameler hergün Maarif Müdurlubrfuıde 
lebilir. c4167• •94961 

Bankası 5 1 1 O /1940 vaziyeti 
PASIF. 

8ennaJ8 
bıttyat ak (ed: 

Ad! Te fevblide • 
Husu.s1 • 

Tedarildül Baabotlar: 
Deruht.e edUen evro.kl nakdlye 
Kanunun ~ _ 8 lncl maddelerine 
tevfikan Hazine taratmdan vak1 
ıedlyat • 
Deruhte edilen evrakı na.tdlye 
bakiyesi . 
Xar~ılı~ı tamamen a.ltln olarat 
DAveten tedaville vazedllen • 
Ree.!kont mnka.blli DAveten te _ 
da viDe vazedU en 
Ha.z.fneye yapılan altın ka!'4ılık
lı avan, mukabill 39M No. ıu ta_ 
nun muclblnce DAveten tedavtl. 
le n.ze<iilen . • . • • 

MEVDUAT: 
Tı1rk l.fras1 
Altm: Safi Klg. 18.913~ 

3850 No. lu kanuna. ~ hazineye 
açılan avans mutabnt tevdl olu
nan altınlar: 
Safl Kllg. 31U1M5! 

Döm 'I'ashhlldatı: 
Altma tahYili kabU c:Mvfzler • 
Di~er dövieler ve alacaklı Kl1 _ 
ring bakfJe}ert 

Muhtelif: . 

Lira 6.188.666.15 
6.000.000.00 

Lira 158.748.563.0 

19.391.484.00 

Lira 139.357.079.00 

• 17.000.000.00 

• 212.000.000. 

~ -.-
Lira 69.311.380.06 

1 26.606.649.07 

:1 !51.643.228 22 

Ura 3.494.74 

, 29.433.48%. 

Yekdn 

•• r'J ~ • ' AMa ta 'M .-- Sı 1 



-
8 Sayfa 

Refik Halid 
on iki eseri baııldı. Kitabiann 

rimleriai aıağıda kaydediyonn. 
fer ki1ab alt:mıJ kurlif fiatla Scnu"b 
• 6tfi Kitabevinde ubhnaktadır. 

Y ezid.io kw. 
Bir içim ıu. 
Bir avuç .açma. 
Ay peıirufe. 
~o Pap.nuı babralan. 
Curbet hikiy~leri. 
Deli. 
Çete. 
Memleket hikayelerf. 
fatanbulun bir yÜzÜ. 
Cuguklu ıaat. 
Kirpinin dedikleri. 
Tatra aiparitleri Semih 

,utfi Kitabevi namına aiparit 
ermelidirler. Her kitaba on 
urut poata ücreti ilave olu -
ur. 

Eskişehir T ayyare 
Fabrikası Genel Di
rektörlüğünden : 
Fabrika teknik muhasebe t~kill -

nda çalıştırılmıı.k: üzere memur a
nıı.caktır. Evvclce ı.,letme muhasebe 
lerinde çn~mı.t olanlarla Ticaret 
tektebi mezunları tercih edilecek -
r. 
Alınacak memurl!U'8. 1mtihanda 
!5ıstereceklerl liyakate göre ve 3656 
umaralı kanun mucfbincc 60 - 170 
raya kadar ücret verilecektir. İstek
terin nihayet 25-10-940 tarihine ka
ar ~hlr Tayyare Fabrikası Ge
el Direktörlfi~ü.ne dilekçe ve evrakı 
LUsbitelerile müracaatıan. (9597> 

2a.yi - Kuleli askerl llsesinden 
SB senesi alınış oldutum faha.detna
Leyi zayi ettim. Yenisini alaca~ım

ILD esk.ISI.nln hükmU yoktur. 
23! numaralı ltiuzaffer Kutlu 

·-············································· .. 
on Posta 1\latbııası: 

epV&t Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
&BİBLEJU: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

GO yqlanndaki kadınlar 

35 YAŞlNDA 
g6rfioebilirler. 

Methur bir eilt mütehauıaı ta
tafuıdan ke§if ve genç hayvan-

trm cilt ve hüceyrelorinden 
cmali itina ile istihsal edilen 

~e bir genç kızın taze ve saf c:il
i!inin un.urlarına mütabih olan 
,,BIOCEL» tabir edilen kıymetli 
~e yeni c:evhor, halihazırda c:ilt 
tınauru olan pe n be renkteki To
lualon Kremi terkibine lı:arıttml
tnıetır. Bu akeam. yatmazdan ev· 
ret ısürUnüz. Uyuduiunuz heT 
l!akika urfında cildiniz. bu kıy
tnetli unauru maa edip bealene
Ç;ek ve her sabah kalktıiınızda 

' 

SON POSTA 

Istanbul Levazam Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 14Qnlara 
.Nja~ıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiitmeleri ıhizalarmda yazılı gün, saat ve ma.hnllerdekl askert satın 

alma komisyonlannda ya.pılıı.caktır. 'I'aliblerin ihale saatinde ald old~u komisyonda bulunmaları. Şartna
mesi komisyonda görülür . 

Cinai EIWltmenin yapılacatı yer Miktarı Tutan Teminatı ihale gün ve saatl 

Yulaf. P.ı.naıtıiJar Ku.rud.ere. 80,000 t.no 
Arpa. • • 1,000,000 • 
Kuru ot. ,. • '720,000 • 
Saman. • • 480,000 • Hayvan tuzu. • • 3,000 • 
Oazyaiı. • • 22,000 • 
81 .lla.<JWye. ıt.m arbüıa.t' Kurudere. 45,000 • 
Nohuıd. • • 31,000 • 
K. Mercımek. • • 17,000 • 
Makarna. • • 124,000 • 
P~. • • 37,000 • 
A. Şehriye. • • 3,000 • 
Y. Tuzu. • • 23,000 • 
Sade yatı. • • 13,000 • 
Zeytlnyatı. • • 4,000 • 
Salça.. • • 3,000 • 
K. Biber. • • 360 • 
Toz teker. • • '1,500 • 
Çay. • • 80 • 
Kuru trmm. • • fi,OOO • 
Sabun. • • 9,500 • 
Yulaf. Gelibol u. 500,000 • 
Otı. Kırklareli ~ooe.~ 600,000 • 
Çuvallı arpa. • • 600,000 • 
saman. • • 600,000 • 
Şeker. 80,000 • 

** 

Lira Lira 

6600 
60,000 
46,800 
12,000 

2ıo 

650 
11,700 
8,200 
s,g1o 
8,000 

14,800 
750 

1,455 
16,900 
IZ,600 

750 
1,750 
2,925 

4.80 
1,130 
8,990 

86,200 
43,750 
25,000 

: 8,121) 

840 
9000 
'7020 
1800 

31,50 
97,50 

1755 
930 
386,50 
900 

2220 
112,50 
218,25 

2535 
390 
112,50 
262,30 
238,75 
'12 

172,50 
393,50 

6093,75 

18/10/940 ll 
18 • • 12 
21 • • ll 
21 • • D 
21 • • 14 
22 , • 11 
14 • • 10,30 

• , • 11 

• • • 12 , • • 15 , • , ı6 

15 , • 11 

• • • ı2 

, • • 14 
ı6 • , 10,30 

• • • ll 

• , • 12 

• • • 15 
ı7 , • 11 

• , • ı2 

, • • 15 
ı4 , • ı o 
17 • , ı~ 

17 • • 14,30 
ı7 • , ı5 

18 ll • ll 
(1233) (9683) 

Aşaltıda yazılı mevadın kapalı zarna eksiitmeleri hizalannda yazılı gün, &aat ve mevkilerdeki askeı1 satın 
alma komisyonlannda yapılacaktır. Tıillblerin kanunt vesikalarlle tekli! mektublarmı ihale .ııaatinden bir 
saat evvel komisyona. vermeleri. Şartnameleri ald oldutu komisyonlarda görillür. 

cınsı İluılcn1n yapılacalı rer Miktan Tutarı Teminatı ihale gün ve .saati 
Lira Lira 

Pirinç. Niğde. 40,000 k.Uo ı4,200 1065 23/ 10/ 940 16 
Sıltır eU. Ed1rnc sana)'i k.ı.şlası. 400 ton 124,000 '7450 2+ • , 18 
Arpa. Sa.tnsun. 480 • 20,240 1532 22 • • 10 
Saman. Samsun. 842 , 21,050 1579 22 • • 15 
Sade yatı. Samsun. 20,500 kilo 28,700 2153 21 • • ı o 
Sade ya~ı. Samsun. 38,400 • 63,760 4032 21 , • 10 
So.de yafı. Samsun. 24,800 , 84, 'l'20 2604 23 • , ı5 

(1189 - 9481) 

** A§alıda :yazılı mevadm tn.palı zarfla euntmelert hlzalarında yazılı giln, saat ve mahallerdeki askeri Satın
cılma Komi.$J'onlarında :yapılacaktır. Taliblerin ihale un.tlerinden bir saat evveline kadar kanun! vesikalarUe 
teklif mek.tublarını aid oldu~u toml.syona vermeleri. Şartnameleri ko~yonlarmda görülür. 
Cinsi EksUtme.nin yapılacatı mah&l Mittan Tutarı Teminatı ihale günü 

Lira Lira saati 

Es~ bir. ı aded 58,953,46 4197,67 16{10/ 940 16 Ateıye blnaaı lnla.sı. 
M~e odunu. Konya Lv. ~lill 840 ton ı6,800 !575 17/ 10/ 940 ll 

Merzlfon. ı aded 31,370,03 2352,76 15/ 10/ 940 ll GaraJ inŞaSı. 
Merzifon. 3 • 2158,25 15/ 10/ 940 ı o Pa vyon l.n.şa.sı. 28,776,55 

Makarna. Ankara LT. Amirlili. '75 ton 22,500 1687,50 18/ 10/ 940 15 
Arpa ezme,L Lüleburgaz. 6696 • 66,970 4598 16/ 10/ 940 15 
Nohud. Erzurum. LT. Amırı..ıtt. ı7,600 k.Uo '7,200 500 17/ 10/ 940 ll 

cildiniz, daha aaf daha taze ıö
rünecelı: ve gençletecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız) 
T okalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlatıeı ve kuvvet
lend.iric:i unaurlar, dahile nüfuz 
ederek ıizü ıayri .af maddele
Tt ihraç ve a.iyah noktaları izale 
eder. Açılı: mesamelen aıklatb
Tır ve bu auretle c:ildinw beyaz
labp yumutatacaktıT. Bu buit 
tedbiT sayesinde her kadın biT 
kaç sene ıençletebilir ve aenç 
kızlann bile ııpta edeceği pya
ru hayret bir dlt ve bir tene ma
lik olabiliralniz. 

(1163) 9318 

Jflf 
MaRıda cinal :ve miktan yazılı yiyecek maddeleri 11/ 10/ 940 Cuma 

günü saat 10 da pazarlıkla satın alına~ından taliblerln belli glin ve 
saatte Kırklareli Emek Otellnde satın alma komtsyonumuza müracaııtıarı. 

~ Cinsi. Miktarı. Kilo 

,Bulgur 9300 ~ 

Yemek tuzu. 10600 , 
Şehri ye. 6800 • 
PirinQ. 15700 • 
B~ıretL 38000 • 
Eeytin. 2300 • 
Bo~an. 17500 ~ 

Nohud. 9300 • 
Makarna. 28200 • 
Patate,. 20400 , 
Fn.sulya. 15450 , 
Merclmet. 10000 , 
ıttzüm. 6530 • 
Şeker. 2350 • 
Peynir. 3100 • 
Sabun. 9400 • 

(1235) (9685) 

** Beher adedlne ta.hmin edUan fiatı 950 kuru~ olan 1700 tane burç 
14/10/ 940 Pazartest günü aat ll de Ankarada M. M. V. Satın alma ko
ı:nJ.s;yonuOO& yapılacaktır. Taliblerin 2422 lira 50 kuru§ kat'l teminatla-
rlle b8lii saatte komi.syona ıelmeleri. (1217 - 9623) 

** ııoo.ooo 1dlo yulaf pazarıııtıa satın ala.nac,aktJr. lha!lesi 17/10/940 Per-
oembe günt1 aaat 15 de Çanakkalede Umurbeyde a.skert aat.m alma kO
m.t.syonunda ya.pılacaktır. Tahmin b'edeli 37,500 lira ilk teminatı 2812 lira 
50 k\ll'U4tur. Taliblerln belli vakitte komlsyona gelmeleri. (1219 _ 9625) 

** A4&fıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltıneleri 16/ 10/ 940 günü bizala-
'tmda yazılı saatlerde Hadımköyde askeri satın alma komisyonunda ya
pıle.oaktır. Ta.Ublarin belli vakıtı. koiitisyona gelmeleri. 

CinıeL Mittan İhale saati 
KUo 

135,000 
210,000 

** 

ı'7 

17 
(1227 - 9633) 

K~lf bedeli K,9'18 Ura 68 kurUf olan Esklfehlrde üç i~nat kapalı zarf-
ı. ebiltmeye mnm~tur. thalesi 18/10/ 940 Cuma günü saat 11 de An
karada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliblerin ihale 
I!J&&iinden bir saat evvel kanun! ve.slkalarile teklif mektublarını komis -
yona vermelen (1175) (9392> 

~ .......... ~ ...................... .. 
Bitlis C. Müddeiumumiliğinden: r ODION Eksiitme Uanı 

1 - Taahhüd edUecek şey: Ceza ve Tevkifevi btnası tekmil {nfaa.tıdır. 
Keflf bedell ot.uz 1kl bln dokuz yüz yirmi bel lira on aek.iz kurut
tur. 

-Bu ı.oe aid ta.rtname: Proje vesaı.r• Bi.Ws C. Mt1ddetwn~ı.ııde 
görtil&bilir. 1 - • 

1 - İhale 18 Bl.rincl~in 940 cuma ıilnü sa.aı 10 4a lUtlls c. Müddelu. 
mum.Ulai dalresinde ka.palı zazf usullle ıcra k1lı.naca.ktır. 

- Muva.kka.t teminat miktarı il!:l bl.n dört 1ii3 altmıo dokwı lira otuz 
dokuz klll'Uftur. 

f - Te.llblerin eh.Uyet vesikası ve temin&' m&kbuzlarlle bl.rlikto tekli! 
mektu'blannı 18 Bli'lncit.eırm (I«J auıw. C1ıiı~ saai dokuza kadar ~ 

Yeni Çıkan 
LDks Plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 

No. 270391 ~~n~:~ıer Beste: 
Sadettin Kaynak 

Bu emsalsiz plakı herhalde dinleyiniz. 

MiLLl p·yA 
29 lik Teşrin 1940 Cumhuriyet Piyangosu 

lkramiyeleri hem büyük 
hem çeşitli 

hem fazladır 
İkramiye İkramiye miktan İkramlye tutarı 
adedi Lira Lira 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
2 ıo.ooo 20.000 
4 5.000 20.000 

80 1.000 80.000 
80 500 40.000 

400 ıoo 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 
84.568 480.000 

Teselli 48 250 12.000 
mükifatı 

84.616 YEKÜN 492.000 

Bu pliın zengindir. 60,000 liralık biT büyiik ikrarniye vardır· 
Aynca 20,000 liralık ikinci büyük ikramiye vardır. Eğer talihini% 
bunlara erişemezse gene müteessir olmayın. Çünkü 2 tane de 1 O ar 
bin liralık ikramiyeleri kazanabilirsin.iz. Bu çekilişte dört tane 5000 
liralık ikramiye, 80 tane bin liralık, 80 tane 5 00 liralık ikramiye)er 
vardır. Planı iyice tetkik edeneniz daha küçük ikramiyelerdeki 
tenevvüü açıkça görürsünüz. 

İkramiyeler mikdan hem büyük, hem çeşidlidir. Hele orta ikra· 
miyeler kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkalade Piyangonun biletleri 6 
Birinciteşrinden itibaren ııatışa çıkanlmıttır. Bu piyangoda mevcud 
400 bin biletten 84616 tanesi yani 21,1 mutlaka ikramyie kaza· 
nacaktır. Bu tertipte tam bilet 2 lira, yanın bilet 1 liradır. Unutt
mayınız ki tam biletler ik.ram.iyenin tamamını yanm biletler yan~ 
sını alır. 

On tam biletli ve on yarım biJetÜ karnele1-le mutlaka amortilerin 
tamamını veya yarı'lınt ve belki de büyük. ikramiyeyi kazanmak au• 
retile talihinizi tecrübe imkanına maliksiniz. 

Cümhuriyet Piyangosunde. bir yenilik olmak üzere 48 aded 250 
şer liralık teselli mükafatı ihdas edilmiştir. 29 Birinc:ite~rinde An~ 
karada çekilecek olan bu zengin ve fevkalade piyangonun hususi -

'yetlerini izah eden 8 sahifelik bro~ürleri bayiterden isteyiniz. 

E 
Traş Bıçakları dünyanın ----1\ .'1 iyi traş brçaklarrdır. 

l.J~posu: 

u-§ b ıçaA:ıarı ge1dı. tl er y c.r?., 
bulunur, markaama dikkat edinıt 

Jak Dekalo ve Şnr. İstanbul Tahtakale No~ 

Devlet demiryollari va limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (430> lira olan 1000 ~. Mayi sabun (14.10.940) ~ 
zartesi günü saat 05> on bC-1te Haydarpaşada Gar bina.9ı dahUıil 
komisyon tarafından açık ekslltme usulile satın alınacaktır. •

11
,t 

Bu i§e girmek isteyenlerin (32l lira (25) kurll§lut muvakkat teıı:ı 1;,p 
ve kanunun tayin et.t.l~l vesaikle birlikte eksiitme günü saatıne ~ 
komisyona müracaatları lAzımdır. ~· 

Bu ile aid şartnameler tomi.syondan parasız ola.rak dafıtııma~O) 
(~ 

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

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAniart 
1 aded terazi dlrhemlerile. 
ı • baskill 200 kUoluk. 

60 • erat için çifUi karyola. 
.WO metre zincir ince. 
400 aded askı kanca.sı. 

.W • zincir kilidi küçük. 
40 • küçük liftin sukuru. 

20 • sofra. 
40 , Sofra b~ı. 
ı , Seyyar kuzine «&&n sistem •• 

7000 metre telefon teli cı2 .5 veya S lük, 
1000 aded İznlatör cdemiri ile birlikte•. 
2000 metre telefon teli. 

a aded Standrat marka masa telefonu. A 
110 metre nnten teli. ıco.IeJ"" 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya ve malzemenin ber tıtr znrııJ11 

ayrı ayn 12/ 1. ~rln/940 Cumartesi iÜDÜ saat 11 den itibaren J>!1 t 
almacaktır. ~ tP 

İBtoklUerin belli gün ve ...sao.tte Kaaınu>aaada bulunan t.oınfs.YO 
raca.atıan. 19656• 


