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Memleket dahilinde 
yeniden ormanlar 

Bukreş ustonde 
ıso Alman 

· bombardiman 
tayyaresi 

Bu "da rekoltesi eçen vücude getiriliyor 

l.onclra: 12 ( A.A.) - Dün 
~a doiru Bükret ve pet
~llatalr.an azerinde 150 Al
't--.. bombardıman tayyarui 

yı a nıs e e yarım /1 boyları5- 7 metreyi buldu ~ 

milyon ton fazla ..• 
Mahsul yurdun her kOşesinde 

··•~t~ttur. 

AınerikahJar Ingilizlere 
" 19 vapur satt1lar 

' ifngton ı 2 (AA.) - Ame -
~~~rle~ilc. devletleri bahriye ko -
'\bit unun 4.640.000 dolar mu -
tılıt~de lngilizlere silahdan tecrid 
ftıiıı b 1 ~ ticaret gemisi aatmıt o}. 

muvaffakiyelle kald1r1ld1 

i~ar;tnV~kiii1m~;hri m izde 
h,lt ~t ':J ekili N azmi T opçuoilu, 
~~e 1c.i An'kara ekapreaile ,eh -
~~ielrniştir. Vekil bir kaç gün 
~bazı tetk.iklerdc buluna-

Alman/arın 
Balkanlar 
hakkındaki 

niyetleri 
Bulgaristan da 
~-~~.,.. __ kmiş ... 

1' ilYnı!sin makalesi 
8 --u hareket Anadoludan 

bir ~Sira doğru yap1lacak 

AniJcara ı 1 (Hususi) - Yurdun ı • 
her köteainden gelen haberlere göre 
bu seneki mahsul her tarafta muvaf
fa\iyetle kaldırılmıştır. Amerikadan 
eelbedilmit bulunan makinelerin 
gönderllebildikleri mıntakalarda bu 
makinelerin büyük yardım ve fay -
dalan görülmüştür. Bau ihtiyatla
n-n talim maksadile sil&b altında bt.
lunmalan koylerde çalıtan kol nok
aanı bbal etmit. ordu için sabn a· 
lınan hayvan kuvvetinin azalması da 
buna inı:ımam edinre bazı merkez -
lerde mü,külita ulrn.mak enditesi 
hisl etmi1 ise de, bir taraftan mil -

inelerin yardımı, diğer taraftan tar 
lalarm batında kalan çiftçinin lı:a -
dını ile çocuğu ile canla batLı çalış
ma• bu enditenin yeraiz olduğunu 't&a'dda bufdq alfolannaaD DD'I 

geçen yıla niabetle oldukça kabarık 
rekolteeinin okiuğu tahmin edilmektedir. He ~ 

isbat eylemittir. 
1940 yılf hububat 

Romanyanın Tnrkiyeye 
petrol ibracını menettiği 
haberi tamamen asilsız 

r ...... ~~.ruzun başlangıcı m1? 
l'Ql'ıtt:········ .. ········· .. ·············\ Depolarımızda memleket ihtiyacını 3 - 4 ay 
0 

.. 41._ 
11 

diyor ki: HTürk i karşılıyacak kadar benzin ve petrol var 
,11,_ lırraun cengaverlik va- : 

f#Q .. l 
1 YÜir.ıektir Ve kend.i ~ Ankara ll {A.A.) - Romnya 1 bu da siyasi deiil, ticari bir sui te -

t Qı-ında bu ordu daha ~ hükumetinin Türkiye ve Yunani.s - fehhürn neticeeidir. Eaaııen bu sui 
ınüthit olur.» i tana petrol ihracatını menettiğine tefehhüm de tamamen hertaraf e -

' • dair bu aabah gelen haberler üze ~ dilmittir. 
~~, ... ~·i·•·•· .. -·••• .. ••••• .. ••••••••·--' rine Ankara mehafili nezdinde yap- Ankara ll {Hususi) - Depo -

'!\... CA..A.) - Reuter bildiri- uğırnız tabkikatın neticesine nazaran larımızda memleket ihtiyacını 3-4 
1ıa:.' 1 Romanya hükumeti Türkiye ile son ay kartılıyacak kadar benrin ve 
~- il:ıete.sı, Cuma günkü nüs- aktedilmit olan ticaret anlatmaeın- petrol bulunmaktadır. 
~~ ta Y~ri Ortaşark vaz.yetinin dan fevkalade memnun olduğunu Umumi kanaat şudur ki Roman.. 

ı nüz kat'i rakamlar tesbit edilmemiş 
ise de buğdayın geçen yıla niabetle 
yarım milyon tonu geçen bir fazla-
lık arzeylediği anlaşılmaktadır. 1939 
yılında 4,204,000 ton buiday is -
tihsal eden inemleketimiz bu yıl buı 
da yistihaalini bet milyon tona çok 
yak.laştırmıştır, Arpa, yulaf, çav -
dar, pirinç ve mısır istihsalalı da 
mahsüe derecede fazladır. Patates, 
afyon, .ağan, susam gibi aınai ne -
batlar rdcoltesinde de yükseklik gö
ze çarpmaktadır. Tütün rekoltenıiz 
biraz noksanlık arzeylemekte ise de 
fiat bakımınden v.ı:tiyet köylü)•Ü se
viDdil"eÇek derecedcdir. 

qed.e tütün rekolteai 
fzmir ı 1 (Hususi) - Bu sene 

Egede tüt\in rekoltesi 32 milyon ki
lodur. Tütünlerin satış piyasası İkin
citeşrinde açılac;ıktır. 

t••·························· .. ···············, 
~ Askeri vaziyet 

lngiltereyi istila 
ihtimali artık 

pek azalmıştır ! 
Ingiliz havacılarının mü
dalaa ve mukabeleleri de
vam ederıe Ingiltere ile 
ona bel bağlıyanlar i.tik
bale emniyetle bakabilirler 

YAZAN-----

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
•Son Po.sta. nın uterl 

muharrtrt 

m ihvercilerin har b sevk ve 

~,,e_ btu~ haıs ediyor ve bu vııziyeti ve bunun tam bir 1\Jrette tatbiki için ya her hangi bir kararın tatbikine 
~)"'tt.ltıı a ediyor: her türlü tedbirleri ittihaz eylemio teveaaül etse dahi Türkiyeyi bun -
~~11 ~. Balıtantar hakkındaki bulunduğunu tasrih ederek yukanda dan istisna eyleme~ mechuriy~tin -

llııtnb\ lınde yapılan beyanatıa mevzuubahs olan haberin tamamen de olacaktır. Zira Romanya ile an-
(~lftır. Bu beyanata &öre, asıleız olduğunu bildirmi§tir. latmamız aerbest döviz esasına da- ı 

-ını 3 üncü sayfada) Yunanistana karşı petrol ihraca - yandığı gibi Romanyanın bizden t~ 

idaresinde kararatZ ol -
duklan muhakkaktır. Onların 
bugün iatihsaline çalı,tıldarı mu
ayyen ve sarih bir hedef görül -
rnemekte olduğu gibi bu mak -
aadla da ·kuvvetletrini tekaif e
dememelttedirler. 

·~-~lar tonm memnuiyeti hahorine Relinee, (DeftDu O nel n )'lada) 

tekzıb Beynelmilel ticari 
'Ili ~~ .'!;'!A~ıa:. N. a. münasebetlerimiz 

~L~IlııJ:~da sanki Alman kıt'a- ı·nkı·şaf edı·yor "d~ "e i~ halekında basın ha-
lt~~~ hYıalau tekz.ib edilmek-

. •iYaa• 
~ etti ı rnahfelleri tu ciheti 
)~~ cerı'l;ektedir ki halen Av
'\. 

11
" lnı~· u tarki memleketleri, 

~"ı~ t~i)~ P~o~agandasına bir 
.~ "'rurı h etrnıttır. Ve bu pro -
~"<i teııllbu edefi, endişe yarat -
~~~'tl trıeaa~rki nülletlerinin sulh 

ttııı 'rıttı % &&tne engel olmak ve 
~tltt ~t~tlerd hantakasında bazı 
"'1lt~ ol'n ~el ll en vukua gel -

elt.tir. a kınmaya mani tctkil 

,.lrıg~ 
•'lttnş: ız donanması 

lngiltereye, şimal memleketlarine, Irak 
va Hindistana külliyeili miktarda ihracat 
yapılacak, hükumetin yeni tedbirleri 

Hükumet, dünya "hvııliııin bu -
günkü karıttk vuiyetine ve Akde -
nizde beyneimiJel rnünakıılatın müo
külatına rağmen, memleketimizin ik 
tısadl refahını temin ve muhtelif 
memleketlerle ticari münaaebetleri
mizi in'kişaf ettirmek mak.sadile, ma
him tedbirler ıılmaktl\dır. 

muhtelif madd~ler ithal olunacak -
tır. 

İngiltere aon zamanlarda, mem -
leketimize öjO bin Ingiliz lirası kıy
metinde tütün ve bir milyon Ingi
liz liralık kuru meyva, ceviz ve fın
dık sipariş ctmi~tir. Bu mallar yo
la çıkarılmak ii:ı:ere hazırlanmakta
dır. Diğer taraftan İrı{!iliz ticaret 

Alınanyanın ve halyanın ayrı 
ayrı veya mütterek harb plan -
ları var mıdır) Varsa bunlar ne
lerdir) Kezalik Ingilterenin har b 
planı nedir) Amerikanın ve Ja
ponyarun karşılıklı tasariarı ne ! 
olabilir) Sovyet Rusya ne dü - J 
oünüyor). Elhasıl bilfiil iegal al- ! 
tında olmıyan yarı miıatak.il, nü- 1 
fuz altında, müstakil, harb ha -ı 
rici veya bitaraf ikinci ve üçün
cü derecede hükumetierin bu 
müthio badired~ki mevki ve roL-ı 
leri ve bilhassa akibetleri ne ola
calttır) İşte bir sürü eual ki, 
bunlarm cevabiarını hiç kimse 

(Devamı '1 nci uyfada) • 

\ ............................................. -" 
Alman k1taat1nın 

Romanyaya ak1n1 
Bükreı 1 1 (A.A.) - Royter: 
Alman kıtaatı bugün Braeov' da 

beklenilmektedir. Alman ekalliyeti 
bunları karşılamak için hazırlan ı. 
makta, Hitler gençliği teşkilatı aza-

( Devamı 3 üncü sayfada) ~lotıdr a faaliyete geçti 
l'~·.' ı ı ( 

t ~~ teb)·-~·A.) - AmiraJiik 
~t, ~~~:b .•gı: 

Bu cümleden olarak, İngilteıe ile 
memleketimiz arnsındn ihrl\cat ve 
ithalat muamelelerini genişletmek 
üzere, bir müddettenberi ynpılmcı~ 
ta olan müzakereler pek yakındoı 
umumi bir anlaşma ile ıwticelendiri
lecektir. 

korpor asyon u memlf:k~tiınizde bil - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
fiil faaliyete geç.miş bulunmaktadır. : 

-hr " ~"~Rili~d CI.Una.ya bağlayan 
~-ıı e.lfı hafif k onanrnna•n mcnsub 
t\~ırql1bda. hutVVetlcr, dütman iş
~.. oı:nbe. ~nan Cherbourg li -

t~el, b'r •rnan etmi,lerdir. 
ı,._,lld ır b~ YY are keoifi es -

a tr dü~rnan 

Ingiliz müttehid krallık ticaret 
korporasyonu, bizzat Tiirk nıüstah
silinden de mal alarak l"tanbul ve 
lzmirde kiralannn depolarda sak -
lıyacak ve bunları istediği zaman 
Ingiltereye sevkedecektir. 
Şimal memlekc4.lerile ticaretimiz 
IDcütereden hatta lsveç 

Nüfus sayımında 
vereceğiniz cevablar 
Okuyuculanmıza bir koll\ylık oı. 

mak üzere sunileri havi cedYeli bas
tırdık. 4 üncü sayfamızda bulncak
amız. Bu cedveli gazeteden keserek 

rabilirainiz. 

Ormanlanmı.ıdan bir I'Öriiniit 
Ankara 1 1 (Husuei) - Hüklıme ı şebbüs edilmiş ve bu bataltlığa di

~e~in oı;n:anlarımızın m~hafaza v._e Itilen (cEucalyptusl> Ökaliptüs to -
m'kıtafı ıçın eaaslı tedbırler aldıııı humlanndan bir bu.;uk. senede 12~ 
malUındur. Orman umum müdürlü- l 5 santim vaaati kutrunda 5-7 met
iü bu makadla alınmış tedbirler - re boyunda fidanlar meydana get-
den b~üne kadar istihaal edilen • . . . 
neticeleri hassasiyetle takib eyle - mıştı~. Bu fıdanlar bır ta~aftan ha -
melc.te ve yeniden alrnmaaı lazım taklıgm kurutulmaeına hızmet eyle
gelen tedbirleri tayin ve teabit ey ~ ~~~ .. hulu~akta, . di~er taraftan da 
lemelctedir. Maden ocaklarııııızın buyük mıkyıısta ıhtıyacı kar~nlıya -
ihtiyacı bulunıın sütunlar için Mer - cak bir ormanın nüvesi vücude ge -
sinde bir bataklıktan iatifa~eye te- tirilmi~ olmaktadır. . _ 

HIC DliiUOO OlmaiiUIZ? 
NASOL 

Halk Arasında Anket 
Seyyar kavuncu, 60 milyon olmalıyız 

diyor, bir küfeci de belliiriarın 
cezalandırılmalarını istiyor 

20 İlk~rinde bütün memlekette yımda nüfusumuzun rakamla ifade
nüfus sayımı yapılacaktır. Bu müna- sinin yüksek olin881 temennisini La
sebetle en küç{itümüzden en büyü - şıma.ktadır. Bu arzu bizi halkla te -
tümüze ka~ıı.r hepimiz bu sayımın masa sevkettı. Blr muh&rrirlmiz muh 
tahminlerile meşgul bulunmaktayız. telif k.lmselerle görüştü ve şu suaU 
Ayni zamanda her vatandaş yeni sa- sordu: <Devamı 3 üncü sayfada) 

Mahkemei temyiz 
Satiye davası karannı 

niçin nakzetti ? ~ 

S..tiye davaamın muhakemesinden bil' inltba 
Satiye yolsuzluğu davasında ls - suç unsurlannın tcbarüz! ettirilme

tanbul ı inci ağırceza mahkemesin- diği neticesine varmıştır. $öylf! ki: 
ce verilen karar, temyiz 1 int.i ceza Nafia Vekaletinin Satiye binası sa4 
dairesi tarafından nakzcdilmi~ti. An tış muamelesinin durdurulması hak
cak, bu nakız knranna da temyiz kında bir emri olmadığı göıülmüt -
başmüddeiumumiliği itiraz etmiş ol- tür; Denizbank tarafından Nafia 
duğundan, dosya h~nüz ağırcezaya Vekaletine yazılan cevnb tarihin • 
iade olunmamışnr. de tek••mnıül etmiş olmasın• 

Karan mahkı'\ molan suçlular le- dan :cbinR Iiili taaarrufuınuz.. 
hine birçok .boaaa 
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Te Ve T~lsiz Baberieri 

Hab:~bgaı~::ıaı:e ı Bazı vilayetıe~de .u!llnmı ~~~rQe 'Hac RliiUOn" OlmBIIUIZ? 
Alman aJ·ansı birçok sayıma avın yırmısınden Hind y~lu davası ,..._.,, llnel .. , ..... , deta b;ntiyad halin; almOHibôdlr •• J Yazan: Selım Ragıp Emeç «- Nufusumuzun ne kadar olma- hareketin manasız, hatta yurda ibi 

evlerin tahrib evvel başlanacak . sını istiyorsunuz ve artması için ne net oldu~unu bunlara ö~retmellyil.• 
d
• • • • . . • 1 ngiliz İmparatorluğunu yıkmak gibi tavsiyelerde bulunursunuz?» e Aksaray Langa Karakol cadeli 

e ıldıklerını bıldırıy0r istiyenler için onun dayandığı ~dı~unız cevabları n~ devanı Sinde 37 sayıda ıjekerci Luka Hristo-
en verimli kaynaim kurutulması l8ı- ediyoruz: mldis: 

.._~burg ll (A.A.) -D. N. B. bil

...-ı)l)r: 
Anitara 11 (Husuai) - Bu a -ı misinde yurdun her tarafında ik -

ym yi~inde yapılacak nüfus sa - mali temin edilecektir. Bu zaruret 
yımı ı~ın h~-~rlıkln~. tanıarnlar~~ıp- mevzuubahs vilayetlerde sayım için 

:ıım geldiği esası, her devirde bir e Topkapı İlkadım apartımanın- •- 60 milyon olmalıyız. NüfusuiJI.I 
hakikat olarak kabul edilmiştir. Bu da 2 sayılı dairede N8.zım Özdem: zun ço~alması için izdivaç eaaaq 

Pellembeyi Cumaya ba~lıyan ge -
te, İngiliz tayyareleri yeniden Ham
~·un me3~n mahallelerine bom -
~ atını.şlardır. Ay ı.,ıRt sayesinde 
'OQCUiz tayyareleri hedefleri.:1e iyi ni
'-n almışlardır. Bombardımandan en 

tır. Ögrendıgrme gnre bazı vıla - l w .. 
yetlerde mahalli vaziyet icabı ola - çalı§trrıla~ak Aeleman az ı~ı ve ınu -
nık sayıma hirlı:l\ç giin evvel başla- nakale ımkaniarının fıkdanından 
narak bu ıruretle snyımın ayın );r- doğmaktadır. 

kaynak Hindiatandır ve onu bun - c- Şumulü hayal çerçevesine s~- Bunu temin etmek için de re.sm1 f 
dan ayırmak istiyenlerin ilk hedefi ınıyan bir suaı. .. Mademki ısrar edi- hususi dairelerde vazife gören genç 
de, bu iki mihveri birbirine bağlı - yorsunuz. O halde lütfen yazın_ Dün- ve kadınlarımızı evlenme~e teşvik 
yan yollan tehdid etmek ve müm - yada yaşıyan milletierin fevkında bir meliyiz .• 
künse ele geçirmek olmuştur. nüfusa malik olmalıyız. Nasıl ço~al- 8 Ltuellde HarikzedegAn sokak 

Tıpkı bir tehri öbürüne vaııleden mamız keyfiyetine gelince; bunun da sayıda Bayan Rasime Berksu: 
güzergah gibi bu yolun da veche - ifadesine tek bir cümle k!fayet etmez •- Nüfusumuzun 40 milyon olmaa ~de ahall.si kesif olan bir mahal- sı·vastopo'.da hava ı ,_ e fiç ev grupu müt.eessir o1mn~tur. Milli Şef Hatay1 

şerefendiriyor 

sinden §aşmamak üzere, zamıfu za- sanırım.. arzuya şayandır. Zürriyet hasleUe 
man istık.amet değiştirdiğı, bazan e Topkapıda İlkadım apartıma - rine malik bulunan büyük ırkımılll 
dönomeçlere saptığı , bazan geniş mnda 2 sayılı daircde Bayan Huri- bu rakama yükselmesi için aklıma .. lllfilllı: bombalarının yapt:.ı~ı tahri -

~; bir kilometre kadar uzaktan gö. tal ,. ml ert· yap• ldl 
•~~ıebihnektedir. Evler ve avlular ha- 1 

kavisler çizdiği olmuştur. ye özdenı: Jen ilk tedbir şudur: 
Süveyş .kanalı yapılmadan evvel c- Bence Türk milleti adedle ifıf_ Münevver ve gayri münevver bfl ~ olmuş veya ha.aara utranuştır. Moskova ll (A.A.\- Reutel' ajansı 

b~ tnahallede 3 ölti, 15 a~ır yaralı ve büdıriyor: 
t C<ık da hafif yaralı olduğu haber . ı 

~ilnıeırtedir. Bu yerden tahminen 2 Sı~l da hava . taarruz~anna 
~tre kadar uzakta bulunan ve 1 karşı pasi! muc;afaa talımler_i du n :ı:ı
'lıaııai kalabalık dığer bir mtıhıillede b~yet bu!m~ş ... ur. Bu tecrübeler uç 
«e aYni manzara, yıkılan blr çok ev aün sfirmUftur. 

Ankara ll (Husuı;i) - Milli 
Şefimiz İsınet İnönünün yakında 
ylD'd içinde bir tetkik seyahati ya
pacağı ve bu arada Hatayı ziyaret 
edece~i haber verilmelrtedir. 

İngilizlerin Hindistana gitmek için de edilemez. Onun için bir rakam ve- tün genç kız ve kadınlarımızın nor 
takib ettikleri yol Ümidburnu idi. recek değilim. Nüfusumuzun artma- mal çağa geldikleri zaman her t!lrlt 
Sonralan, bu yol, daha sola mey - sı bahsinde eşim Nllzımın noktai na- tahmin ve hayali bir tarafa ataral 
ktti. Güzergahına teşkil eden başlı- :r.arına iştirak ederim.• meşru bir yuva kunnafı ve çocuk ,_ 
ca noktalann adlan Cebelüttaıık, e Sirkecide Hocapa.,a caddesinde tiştirmeğl. milli bir prensip olaralt ~ 

tti haline gelen duvarlar, uçan t.a _ Leningradda ve başka yerlerde ya
'tlnıar ve bir sürü enkaz göze çarp- pılan dı~er tecrübeler Mnasmda alA.
~ır. &adar hukfımet mai:amlı..n bakiki 

Malta, Süveyt ve Aden' dir. Lo n - 122 sayıda körteci Ali Tekin: bul etmeleri lAzımdır. Tabii bu mfl 
drada batlayıp Bombayda nihayet c- 30 milyon kft.fi.. Ilihazarn erkekler için de aynen b6f 
bulan bu yolun katettiği mesafe a - •- Neden? ledir.• 

.................................................... zimdir. Bundan dolayıdır ki İııgil - «- 30 milyon Türk 300 milyon in - e Şişlide Haliskft.rgazi caddesin 

Al man kıta-:tmm terenin ba,ııca vazifesı, aradaki ba- sana bedeldir de ondan... de Şirin apartımanıntı.a ı sayıda sa. hava hücumlannda intlur edilecek 

ingiliz - Alman 
tayyarelerinin 

taarruzlar1 

vaziyetJeri ihdasa gayret etmişler -
dir. R k zı noktalarda emniyet tertibatı v~ «- Nüfustımuzun çofalması Için yan Despina Karanfil: 

Omanyaya 8 101 cude getirmek olmuştur. Böyle bir ne yapmalıyız? •- Nüfusumuz 50 milyon olmalıdıl 
d ed' Q hayat ve faaliyet şehrahının .ehem- «- BekA.rları cezalandırmalıyız.ıt Evlenme ya.şına gelen genç kız ve ta; 

A ik t evam 1Y r miyeti gözönüne getirilince, Ingil - • Tahtakalede oturan seyyar ka- dınlarunızın iş hayatından ziyade 
mer an aygare (Bat tarafı 1 inci sayfada) tereye her çatmak isteyenin de her vuncu İşbilir: alle hayatına heves etmeleri izdlva 

Fabrf]lalarında lanna gama haçlı bayraklan dağı - şeyden evvel bu yola saldırması a.- •- 60 milyon olmalıyız ... Bu da cın ve dolayısite nüfusun artmasıni 
tılmaktadrr. Talllfvarda ve Tuna li- keri bir zaruret kadar tabii bir iti- lft.fia olmaz tabii... Bak ben 40 ya~ı- sebeb olur .• 

24 S88f ÇBllŞllBCBk manlarmdan Orsovada da bugün yad halini almıttır. Fakat ne garib na geldim, hAlA. bekAr yaşıyorum. Bi- • Ortaköyde Dereboyunda 67 .sa. 
...... londtıl ll (AA.) _ lngiliz ha- Alman lutaatının gelmesi beklen - bir tecellidir ki Hind volunu kes _ zim gibisine hangi kadın varır öyle yıda Ş(lför Akif Demirel: 
··• llezareti tebliği: b Vatington ll (A.A.) - Har - mektedir. rnek İstiyenler içm artık dün olduğu de~il mi?. •- 18 de olsak 108 de olsak neticl 

J iye nezareti 1 7 tnyyare fabrik&sın1 Rume:ı hiik(ımeti Macarİstana ter kadar bugün de yeni bir şey ibda 8 Aksaray Cerrahpaşa Hafll1:galib birdir iki gözüm. Türkün varlı~ı beıa. 
~ ngiliz hava kuvvetleri bombar- kendilerine r.ipar~ edilen 21.000 leedilen Tran~ilvanya anızisinde Ru.- et:meğe ihtiyaç yoktur. Muzinin ör- sokak 5 sayıda Bayan Gülter Güder: ce rakamla ölçülemez. 
l.ıı an tayyareterinden mateşekkil tayyarenin imalini tesri ic;in giinde men halkına yapıları mezalim hak - nekl«:rini tekrar etmek kfıfidir. Ni - •- 35 milyon olmalıyız. Oenç kız ve Nüfusumuzu artırmak için evlen • 
~'"vetli müfrezeler dün gece Al - 24 saat çalışınağa davet etmiştir. ıkında hakem karıın t:ıleh etmf"kte - telcim Mısır topraklanna ayak ba - kadınlarımızm iş hayatından ziyade rnek -lAzımdır .• 
~~;"Ya yaptıkları hiicumdR ba,h- Vapngtorı 1 1 (AA.) . - Am~ dir. Bu taleb, Almanya tarAfından aan Napolyonun ilk harekeıi Ka - ev hayatına atıımaları lAzımdır. Bu • Asliye 7 nci ceza mahkeme.,· hi;: 
...._ ~ef olarak petrol depolarını Tran•ı'lvanyan•n ı'•aalı'ne 8 a.beb ola- 1 sayede aile yuvaları kurulur nüfus k' zed' B -k -...,.rn.i_ı_..ı· H b d 1 d rika tayyare fabrikatan halen ayda " '"' •· hire kwnandanına yalnu; ngilizler- ' ım nam ı ayan Mu errem Be 
llol I'I'C'I"'lır, am urg a petro e- 'bilece<n hakkında mütalealara yol artar d' 1 llrında · fW kl I H 1 000 tayyare imal etmektc ve bu - "'' le harbetmek oldıığuııu bildinnt:k ·• ıse : 
~ R . h 1~ Ga ı~__r ı~ mbuş, Calanov- l açmaktadır. olduüu gibi halyanların !\1ısır hu _ e L~eli AzimkAr sokak 39 sayıda •- 30 milyon olmalıyız. Nüfusumaı 
~ı- l~ o~ eaacn .. ir en, og - nun 500 ü ngilt.ereye gondeti! - R·~en -.-1.:..1-!-..ııe A'--n .::baylan - Hı-ısamett'n Tokcan· t k 1 b 
- ... IYI ..... ~-- aoı::nnu U'1il ... duduna yaklaşmak )ıl beraber yap - ı ' ZU llrt ırma Çin ir Ç()k iÇtimal 1'f 
~1 a~ıdeburıı ve Lennada yan - mektedir. Büheş ll (A.A.) - Royter: 

1 
•- 60 milyon olmalıyız azizim .. sıhht tedbirlere ihtiyaç vardır. Buıa. 

ar çıkmıştrr. Romanyadaki Ingilizlere henüz tıkla!l illtl 
1
be

1
yanal t ~a "·alarınınl ya 1~ Zürriyetin Ço~alması bence maişet ların tadad ve tesbitine benim olda 

l il""--e .:Lfı' toplarının Ve L -rb t ç• f" ı • 'h t )' t ') . 1 ki n.ı.z Jngi iz er e O Jugunu tıÖy erne.. ı'mk .. nlarının Qı"le baba!aMna Verı'} -~· .,., .. , ua DA spanya ve ın se ır erı aarı a ıma verı mıs o mama a F k L 1 .. ğu kadar sizin de vaktiniz nıüsaid de. 
~.ıleri projektörlerinin ııiddetli beraber, bunlar mümkün g(irdiik - olmuştur. a at ..:im ne söy erae mesile mümkündür. isterse yirmi ğildir sanırım.ıı 
~~ ıYetine raimen Wilhelnıshivene itimadnameJerinİ leri takdirde hareket etmeğe veya söylesin; Ingiltere bu yolu muha - çocu~un olsun, onlara bakamadık - e Beşinci icra dalresi menıurla • 
lll urrı edill)'lit ve limana bomba hiç olmazsa süratle harekete ama - faza etmek ve emniyet altında bu- tan sonra neye yarar ki. .. . rından Necati Bedisel: 

~ları atılmıttJT. takdim ettiler de bulunmağa davet edilmislerdir. lundurmak için çok gayret sarfet - • Sirkec!de Melek kıraathar.f'~c;in- c- 30 milyon olmalıyız. Niifusu • 
"hı lede, Knıpp deniz inpat te:ı>- Ankar ll (A . t.... Diplomatik mahfellerde Ingiliz - miştir. Amma neticede emeline de gar.~n Ziya Önal: muzun çıo~alması için, müşterek ha. 
~ arı Pddetli bombardıman edil- . a .A.) - Yenı ...,..,anya Rumen münuebetlerinin kesilmesi muvaffak olmuıtur. «- Nüfusumuz 60 milyon olmalıdır. yatta refah temin edemiyen çiftiert 
br Ke daklarda yangınlay çıkmıt - ~ç~ Marki de Part ~e Na~!:'>~let ·'kaçınılması imkansız bir şey olarak Onun ilk küçük, fakat netice iti- Evl~nme çalma gelen genç ıtız ve er- esaslı bir surette yardım etmeliyiz.• 
~~ unetli hava filolan Calai.s, ~un aaat l6 da Çan aya oş ne telakki edilmektedir. barile büyük akislcr yapan hatası ke!derimiz, meşru yuva kurma~ı. ÇO- F. öuer 
~.~· Havre ve Brest limanla - =i: =~~na:eainl.,:~~ö ~e- General Antonescu dün Sir Re - 1890 da kaydedilmiştir. O tarihler- cuk yetiştirme~! bir memleket borcu 
""l ticaret gemilerine hücum et- r . e .'cum ur e nuye ~inald Hoare'a Alman kıtaatının de frarwa Tunusu itgal etmitti. Met bilmelidirler. 
..... , erdlr. Cherburgda sahil batar - tevdı etm~tir. memlekete valnız talnn ve terbiye b Di~er tarartan ""-k """Uklu düşkfin ... •rı b b _..ı d 1 · · h ur müvazenet siya•etinin ir ica- & ~~ Y"~ 

om aratman e i mıotir. Ka.bul esnasında Hariciye Umumt için gelecekleri hakkında teminat 1 1 ailelere devletle birlikte halü vaktı' A~ - _ _. d 1~ la bı olarak ngiltere de talyaya ken-
bo't~ eruMn a ·okker fabrika n KAtibi Numan Menemenciotlu hazır vermi~tir. Bununla beraber bircak 1 yerinde olan vatandaşlarımız da el 

tro-.J f b 'k 1 Oh h · di elile Eritr~yi pe~keş çekti ve c: -
~d ~a a n a ar ve f'!r au- bulunmüftur. Rume-n şehirlf"rinde dah" şim-diden U7.atmalıdırlar.• 

e bir )!'- fab 'k b b d b 1 1 k d bette ki o zaman, küçük bir E.Titre-~ çe ııı: rı ası om ar ı- Ankara ll (A.A.) - Çin cümhuri _ •Ü ay ar Sl'Örü me te ir. e L~ellde HarikzedegA.n sokak 12 
rı edilm'ştir nin büyük bir Habe~ davası doğu -

Amar~kadaki 
Rumen paralari 

b·oke edUdi 1 
• yetinin yeni Ankara elçi.si Şang-Peng- Macar - Rum~ komisyonu dağıldı racağını düşünmeınioti. Maamafih sayıda Cevad Berksu: 

Almaa tebliji Tun itimadname.sini bugün saat 17 de Budapeşte 11 (A.A.) _ Stefani •- 40 milyon olmalıyız. Aile için- Va~ngton 11 (A.A.) - Ruııa 

"'-
Ileri! 1l (AA) Al Çankaya ı.;;..ı.ünde mu~d merasimle · b'ld' d·w· .. t zevahir ne oluraa olsun, İngiltere de geçim refahı temln edildi~i gün, 1 R 1 k' d Lf L 
1_ 1111 • • _ man or_ ...._ aıansının ı ır ıgme gore, gaze e- k Ib "hrnd l d._ M & vet, umen a aca .arını " ı; o~4 
.. rı b L d Reisiciimhur İmıet İnönüye takdim ı v· h k k 'b' a ga an vuruma ı .. ça ısı - """Uk istenece~inden her•eyden ev - •tmek suretı'le Alman'Ua ve•:a ...:--.. ":, llf~ı;uman anlığmm tebliği: er ıyana a em ara rı mu cı ınce V"" ı:. .. , J •• " .......... 

l 'i''~rı lene Londra, aiır ve hafif etmiftir. te-tkil edilerek Bülcre~e toplanmak.- nn işgal edilebileceğini sanmak ha- vel yoksul aile birliklerine bu imkAnı yet Rusya taufındım i~gR) dilmit 

~="'Q •- Kab Ha · · u · 1 M R uh ı· tadır. Pol Moran'ın t<Hind yolu)) vermeliy·z • 9 1 k · 1 k.l .. · k , 
1 
... 7Yareleri taranndan )•apılan uı esnasında rıcıye mıunı ta o an~ acar - u men m te ıt ı · mem e etın " ac'\ arı uzerıne o.. 'fi .alt taarruzlannın baabca he _ KAtibi Human Menemeneiollu hazır \,misvdnunun mesaisini tatil ettiği- isimli eserinde apğıdaki satıriara e Fatihte Atlitalipaşa eadde.cı!nde nulan blokaiı. Romnnyaya da 

~lll nı teJkil etmittir. Birçok infilik bulunmUftur. ni bildi-m1ektedirler. Bu tatil Ro - göz gezcfumit olanlar, bunun bir 203 sayılı evde Sacid Meı: mil etmi~ bulunmaktadır. Yan reeıı 
~e~ yangınlar mü .. bede edil .. manyan n t*bbüsü üzerine yapıl- hakikat olduğwıda tereddüd etmez- •- 50 milyon olmak ... Nüfusun te- mi rnahfellerde bu suretle Lloke ~ 
'-tt ır. Bundan batka Alma-n baYb Almanlarm Balkanlar ml.fbr. ler. Moran der ki: zayüdü için fuhUlJ}a mücadele etme- dilmit olan Rumen matlubatı 2 
'~•re te,ekkü11eri Liverpool, Bir- Gazeteler Rumen ht'.lı:umetioin bu (ISüveypn anahtariamu bir bat- liy1z. Çocuk yapmamak lüt.s ve moda milyon sterlin ola":"ak tahmin edil 
"~-d Ve Manchesterde mühim hakk·ndaki niyetl3ri arada Tniizakerf"lerin mevzuu hak - lcasına vermelctentte Ingiltere Akde- ~~~~--~~~-~!~ .. ?.~!~~~~.!!~!':'!!!!~.~ .. '!: .. :;!;.~!.~~!~; ........................... _. __ 
•~ ... _ homhedeAer üzerin~ orta ve amy kında halvan ve Alman hükGmetle- 1 ~ .. ,... ... nizde bir asrr harb etm~j göze a a-

t.. . balar atmıtlardır. (Bat tarafı 1 inci sayfadA) rile temasa geçtiğini ilıive etmelcte-
••ttılt b d •· 1 bilir. Gerek bumin için ve gerek 
. erenin cenu un a ve mer- daha büyük kuvvetler Romanya li - nır ıor. ..-

"- de 1:.... 1 ·ı·h f b...n. 1 1--"1!..11- R t--'--..ıı• lar müatakbelde bu kanal' onun vıisi -~ ~ - .. an ar, sı a a n~a arı manlarına ve petrol ha'n&lanna dot- ~ onıanpyı ııırKecuyor 

~ horrı~, im iaşe tetiMtı muvaffakiyet- ru yoldadır. Buralara yakında avcı Biik.re4 11 (A.A.l - Reuter: Hind İmparatorluğunun telı: kapiSI 
1)~ . ardıman edilmi~tir. tayyareleri gönderilecektir. İngilterenin Bükret elçilil'i, bugün olduğu için Ingiltere takatten düt -

~·~~ \ 12 bataryalan yeniden Douv- Gene Beriinde söylenildiline göre İngilizlere derhal Romanyayı terket- medikçe onun miidafaasından VAZ -

"-rıd ornbardıman etmiı;ıtir. Li - yakında Bulgaristan da işgal edile - meleri hakkında talimat vermiştir. geçemez. Bu sebeble Tvfııııra hakim 
~llld~ \bulunan gem ilere. liman cei:tir. Haberler izam edilmit olmadan evvel İngiltereyi yere ser-
S~t h ıne ve askeri ehemmiyette Bizim a,i:eri muharririmiz, bu ha- Londra ll (A.A.l - Reuterin dip - me-k lizrmdır. Bu ise güç bir mes&-
'~ld·edeflere isabetler olması muh retetin A~oludan M181ra dotru ı lomatik muharrirl diyor li: !edir. ıı 
...._~ıır:· yapılacak bır askeri taarruzun bat - Alınan ~t·aıarının Romanyayı iş_ c . rn ı;; 
~İli nyanm garbinde ve ~ali langıcı olup olmadılı meselesinde ga1i hakkında alınan ilk haberlerin -~i!/ ;,~ı UC agı.!'- GnıllÇ 
~'--nd1e ?irçok ,ehir :e endüstri şfiphe_ler gö.ste_rmei:ted. ir. Bu ileri ha- .....,k iza.m edildi~i zannolunm1lktadır. 
~ ~t en taarruza ugrarmıt ve d ha ade Lib •ft ...., & .ı.· -.lt reteti a ZAY ya -arruzuna Almanların bundan aonraya ald nt-""""•m eri ehemmiyette hasarlar müzahareti ist.ihdaf ett;,te benzemelt- yetleri hakkında artık hiç bir şüphe 
b~· tedir. yoi:aa da hAdiBeler matbuatta çıkan 
Qir A •k k " Askeri muhabir makalesinde şu te- bazı havadislerin ~hmin ettirditi ka-
~ lherı an as en zi Ueri aürmektedir: dar sfira.tıe yürümemektedir. 
~}'eij J •1t •tti Suriyeye kadar yolu zorladıktan 6 1nai1iz divaaa barbe •erildi 

.. ~ . ngı, ereye gı sonra da Filist.ine hüeum etmek mak.- Bfikreş ll (A.A.> - Reuter: 
~~n ıı <A.A.) _ Amerika or- aadile Türkiyeye kartı_ ~arruzd::ı. bU- Geçen ·hafta mütrit demir muha _ 
~ n S aübaydan müreki:eb bir lunmak bşın anıeli bir hareket de - fızlar taratından kaldırılan no bi _ 
h;.~_llln ineutz hava müdaraa sis _ tildir. Bulgar hududundaki Türk mii- lA.hare polise verilen A.stra Ronuna 
'-~ ~k etmek tizere CHpper dataalan çok kuvvetlldir. İstanbulu peotrol firket.i memıa-larından İngiliz 
"-ıı :. ~liltereye hareket ettili res- setreden Çatalca ha~ı ise~ bundan teba.a.Sı Miller, şimdi aabotaj suçile 

~elrtedir. da daha çok kuvvetlıdır. Türkiyenin dlvanı harbe tevdi edilmek tızere as
Asya kıyıları iSe kayalık ve btlrınıl - kerl makamlara teslim edilmiştir. 

Türk' b' ·k• t maz datlarla mesturdur. Türk or - Miller, bu aureUe, askeri hapisanede, 
lt ye ;sı e dusunun cenglverlik vasınan yük - avni suçtan muhakeme edilmelerini 

likavamat b'rincilik1gri settir ve kendi dallarında bu ordu ~ıtliyen diier s İngiiizin yanına git-
~ daha müthit olur. Bunun içindir i:i miştir. 

~ r._ 11 (AA) B M asıl ileri harei:etan hedefe eriŞmek 1- L.-:•!- Mfirinin ra 
~ tı. • · · - ursa - u- çin İskenderiyeden 400 kilometre u - ~ poru . 
' aJ.r:\stnda iki defa gidip gel- zai:ta bulunan i:unetıer dururlten Londra 11 (A.A.) - Royterın 
'~ı./.uıiti 1 0.4. kilometre mesafe - 1600 kilometre yürüyecek kuvveUer diplomatik muharririnin Londra sa-
~ılittıeJ'~ bısıklet mukavemet bi- ıl ~ in • lahiyeUar mahfellerinden öğrendi -

1
: ıcra edilmittir. Netice tu- ilr yap aca&ma anmak ba- ğine göre İngilterenin Bükret sefi -

~ ._ raz gilçt · rinden muhtelif raporlar alıomıttJT. 
t lO d~~aradan Mehmed, 3 Muhabir fUDU da illve ediyor: Bu raporlardan, sefirin, Rumen-dev 

•ka. 30 saniye, 2 - Ea- Eter Ttiri:iye azimkk duranır.sa. Jet adamlan tarafından kabul edil -
Ali 3 ~aat 20 dakika, uzwı meafelerden yapılacak hava ta- diii ve yapalım ~rörüpnede Rumeo-

.a.-:"•tehi"~·- C>.mao, 4 - Bur arrusl&n haıiciDıde bit bir te74eıı eıı- lenlea alman izahatıa memn\IIÜ7et 

Başvekil Sovyet 
elçisini kabul etti 
Ankara ll (A.A.) - Ba,vekil 

Or. Refik Saydam bugün saat 1 1 
de yeni Sovyet büyük elçis! Vinig -
radov'u Batvekilette kabul etnüş -
tir. 

Şehir sularının tevzii 
ve sahş usulleri 

Ankara ll (Hususi) - Nafia 
Vekaleti Şehir sularının tevzi ve satı, 
usulleri hakkında yeni bir nizarnna
me hazırlamıştır. Bu nizımıname ile 
su tevzi ve .ıttıt usulleri su hatlarının 
sureti muhllfllzası, bunlara vaki ola-
cak zararlar halekındaki tazminnt fe
lcilleri ve su saatlerinin idare tarzı 
yeni mütterek esularıı bağlanacak
tir. 

Nizanıname önümüzdeki ırünlerde 
tetkik için Devlet SUruma ırönderi-. -

·--~····-- -A.·~·,.·~,,~ -~ 
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Ju sene CUmhuriyet yağ ve peynİr fiatları nımıaraaı 
Bayrami çok h"" lA •• • oKuvuc ~~ 

Vll~yet ve kaza adı 

Sualler 

BAŞVEKALET 

ISTA'I1s11K UMUM MODORLOOO 
1 9 4 o 

UMUMI NÜFUS SAYIMI 
Bu cetvele yalnız bir ldşi yazılacaktlr, 

Cevaplar 
Bu •iitun• 
hiı;lblr Jfl1 
ya~ılmıyıı~ 

güzel olacak a a yu se ıyor ·MEKTuPLARı ! 
~a hamıta '-'apılan hazırlık- Şayed, yag"' ve peynir stokları evvelce yapılmış Sakat bir vatandaşın i 1--ı-N-ah_ıy_e_ad_ı ______ I·------ı-----ı ., d"l ""' i Köy (Muhtarlık) adı 
ır ileTledi, Cümha.ri!et balosıı ise fiat yükselmesine müsaade edilmiyecek ı egı i ,.__ı----------.ı--------ı----1 

bu aene V üayette Vatana hayatını vaklederek bu- : • Adı ve soyadı 

verüiyOT Odun ve sabun fiatları henüz tetkik safhasında... · f!nY~~an~~~~ Y!:~;~: ~ ~=ı~:Er=k=ek==m=ı·=k=a=dm==mı==? ======~:=============:=====: 
Cümhuriyetin 1 7 nci yıldönümü n_e vaktile hocalık etmiş büyük ! Kaç y~ndadır? 

ünasebetilo yapılan hazırlıklara • Belediye iktısad müdürlüğü son TaT mu.cibince fiatlann arttınlmasını bır ~kerin evlA.dı ve her iki cl~e- : 
lraretle devam olunmaktadır. Vi- günlerde yükselmektc olan yağ ve icab ettirecek sebebler bulunup bu- ri yıpranara:k dökülmüş bir va _ ! Bir ya.şmdan küçük Ise kaç ay. 

et kutlulama komitesi, bayramın kaşar peyniri fiatinn üzerinde tet- lunmadığını, odun kesilme mnhal - ianda.şım. Malüliyetim uzuv nok-! l--1-:l::-ıktır-:-:-?----::-:--~-:--:----:--ı--------....;_~----1 
sene geçen yıllardan daha geni~ kilder yapmaktadır. leri olan İğncada ve lstruncadn me- sanlı~ile ıı.sla kabili kıyn.s deM _ : BekfU' mı, evli ml, dul mu, bo-

r tddlde bt1ulanması için kab e- Urfa ve Trabzon yağlan üzerin- nuırlan vasıtasile tetkik ettirmi§tir. dir. Her vesaitten mnhrumum : şanmış mı? 
:n tedbirleri nlmaktndrr. de son birkaç gün içinde epeyce fiat Bu tetkikler sonunda iktısnd mü - bedeni kabiliyatten sAkit bir ruıı.: : Yeni harflerle okumak billyar 

J
. 29 lıkteşrinde Tnksim Cumhuıi - yiı~sekliği lıusule gclm$iti~. düdüğünün hazırlddığı rapor Pn - deyun. ! mu? 

t meydanında yapılacuk geçid res Iktı.sad müdürlüğü piyasada mev zartesi günü fiat mürakııbe komis - 2 Ağustos tarihinden itibaren: L-1-:Y=-en-:i--:ha-r-:::fl-er-::l-e_y_a_zm_o.~k--::b-::a:-ıy_o_r-ı---------1-----1 
me bütün aııkeri kıt' alar la asker cud yağ ve peynir stoklannın ne va- yonu toplantısında göı üşülecek ve devam eden çalışmn.larıma ral; _ mu? 

e.ivil mektebler iştırok t'decekler- kit yapıldığı ve fiatiann yüksel - od~culnnn itiıtazla.rı haklı t"öriil- men yedi aydır muhnssn.s malu _ 
jr. Maarif müdürl i gü bütün ml"k- mesini icab ettirecek herhangi bir düğü takdirde odun fiatlan yeniden liyet maaşını iodlye edamemckte- Nerede doğmu§tur? (Ecncbl 
blere bir tnmim ""öndererek bu yıl sebeb olup o)madığını ara~tırmak - tesbit olunacaktır. dir Do.sy d d memleketlerde doğanb.r için 

... · nm a o. edi elliye bali~ memleket, Türkiyede do~anlnr 
kteblcrin geniş bir tekilde geçid tadrr. Belediye iktısad müdürlüğü sa - olnn evraka bağlı müteaddid he- b 

smine iştirak etmelerini bildirrnit- Stoklann evvelce yapıldığı nn - bun fiatlan üzerinde göıülen fiat yet raporları taleb edacn müd _ için kaza ve vilayet ismi yaZlla-
• laşıldığı takdirde fiat yükseltitme - yüksekliği hakkında da tetkikler deti (1332) senesi olarak .sarahn- caktır) 
Bu ayın 25 inde Cünıhuriyet bay- 6İne meydan venniyecek lcaraTlaT yapmaktadır. ten tesbit etmiştir. • Görünür vücut snkalığı vnr mı-
muıa iştirtık edecek mektebler bir ahnacakbr. Yerli mamulatından olan sabun Sayın Ba.şvekil ıı;e Mill! Müda. •ıl--l-d_ır_v_e_n_ed_ir_?~-~---=~-::--ı---------t-----1 
çid Tesmi provnaı yapac&lclardır. Yağ ve kapr Deyniri f:iatbnnın fiatlanndaki .ereffü, zeytinyağları !aa Vekilimizden i~timal mwıve- Ana dili nedir? (Ana dilinden 
, .kıkarnda yapılacnk. büyük geçid tesbiti işi fiat mürabbe kemisyo - fiatlannın tereffüü nisbetinde ol - net tert.lbinden verilmekte iken 1 i" maksat aııe ve ev Içinde konu. 
nn"ne fehrimizden gönderilecek nı.m.un önümüzdekı Pazartesi ~iinkü ması~ icab ettiği halde bu nisbetten buçuk ay evvel lre.<ıilen ekmek be-: L-...ı-:ş:...u_ıa_n--:-d-:-ll_d""':'ir..:.>_-:---:--:----::---:::::-:-l---------ı-----ı 1ln izeilerio de lınzırl.ıınmuına bat- toplantısında görüşülecektir. Iktı - daha fazla olduğu görülmüııtür. Bu deli tutanndaki yardımın devamı : Ana dilinden ba§ka. hangi dili 
nnıştrr. Bu izciler 26-2 7 T qrinde sad müdürlüğü, odun fiatlım hak - vaziyet gözönünde bulundurularak için de nlfı.kadarlarn emir ver -ı 9 konu,<"JrUıSmı bilir? 
-ıkarnya hareket edecekleıdir. lernda yapılan itimzlar üzerine fiat sabun fiatları hakkında da icab e - melerlni dilerim. 

~ Cümhuriyet bayramı günG akp- rnürakabe komisyonunun verdi~i ka- derse yeni karar verilecektir. Suriye fevkalıide kumandanı mer. 
1 

_1o_
1
_H_an_g_i_dln_d_en_dir_? _____ -ı---------ı-----1 

· vilayet binaSlnda büyük bir balo h .. 
•nıecektir. Bu balo için vilayt't bi- Iktisad Vekili dUn umum Bir aparbman kapıcısı :m birinci ferik Hasan Ba.sıi Paşa: ll Hangi devlet tcbaasıdır? 

h ı kı l- o.,.u: Malul Yusuf Keınaı Koday i l..--1---~:------::-~-"""':"::--:--ı---------ı-----1 
sında icab eden UZli ı nr yapı mudurıe SUmerbankta otomobil altında \ . Muayyen bir mesle~ı. vazifesi ve-{dttadır. • ............................................. ~/ ıı ya san'atı var mıdır, vnrs:ı ne-

r Cümhuriyet bayramı i~in büyük fetkik:er yapti kafdı, ag"'ır yaralandı Ithalat V8 ihraCat dir? Yoksa ne ile geçinir? 
ı':ldclerde taklar kurulacak ve ı~ö- çaLştığı müessesenin mahiyeti 

en yerlere 17 rnkamı koculıı - İktısad Vekili Hüsnii Çakır, dün Dün ak§am Meşrutiyet cııddesin- b'r:iklerinin yani birJe~'k 13 nedir? (Ma.hlyetten mnksat mü-
~tl'r. öğleden sonra Sümerbank istanbul de biT otomobil ka7.ası olmuş, şoför "'!' In tı~ ıc.+J.r) 
29 T_,..;nievvel günü yaptlacak kad h ı assesen yap ı;ı .Y• 

"'Y·· d l li b l şubesinde, Ankaradan şchıiınize ge- Nurinin idaresinde 21138 numaralı rOSU :zır.amyor Meslc~i bir sanayi. zıraat veya 
~id resmin en evve ve ve e e- lon Sümerbank umurn müdürü Bür- talm 79 numaralı apartırnan kapıcı-
~iye rei i doktor Lutfi Kırdar vi- han Zihni i!e birlikte meşgul olmuş sı Mehmed oğlu Şeınsettine çarpa- lhractıt birliklerinin tevhidi işle - ticaret mesleği IJıe: Patron (mal 
~·et binamndn hükumet narnma teb ve bankanın Faaliyeti hakkında not- ra-k altına nlmıştır. Senısettinin bıı.- rine devam edilm~ktedir. Alınan sahibi) mı, l.şçi mi, usta (knlfn) 
leri kabul edecektir. lar almıştır. cağı .Jcınlmış, iki kolundnn da ağır kararn göre bütün ıhracat Ve ithalat 14 mı, mildlir mü, mühendis mi, 

11
Bu sene Cürnhuriyet bayramı ~ün --------- SUT'ette yaralanınıştır. Yaralı hasta _ birlikleri birleştirilerek kad7olnrın _ memur mudur? (Bunlardan han-

ıfnde bayramın yüksekliğınİ ve ö- yemenli Galib Efgani neye kaldınlmış, tıoför yakalanmış- dan tasarruf edilecektir. Bu husus - gisl ise onun adı cevab olarak 
Jiğini korumak için hiç bir ce - taki tetkikler birkaç güne kadar ik- yazılacaktır.) • 

(!,etin ıozet dağıtmasına ve para beraet etti tır. mal edilerek yeni kadro ile faaJi - ·--····· .............................................................................................. . 

:>lamasına müsaade edilmiyecek- Lohusa karısr ı"çin parasını yete geçilecektir. lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Yemenli tüccar C.alib Efgani aley 1 

hine Perapalu oteli sahibi Miabııh votmedan b'ırçok al al f İnhisarlardakl memur imtihanma girrnek için numaralı kart alıı.nla.t .. ı Bayramda cümhuriydin feyizle - «;;; n; mış . Nı"in herkes·, dan 1-l"n nurnaraya ~dar 14.10.040 Pnznrtesi günü ve 150 den yukart .. 
· 1 k k b' tarafından açılan dolıındıncılık da - ·~ "" "" d ~ an ataca ve yapaca ır prog - Lohusa olan karısına ivi bnkn - ..... da 15.10 nAo Snlı gun·· ll sn nt 13 de Si.rkecide Mimarvedad caddesin e 
ı d d d · -~ d d "l vast asliye 8 inci cezada b etle ne- · ..... .rs ,_ 

tın a m yo an a uıtna e e 1 e - ticelenmişti. bilmek için birçok »snafı. mal ııla- İnhisarla.r ter~ binasında hazır bulunmaları. (9753) 
f.tir. Aynca meydanlarda halk nık, parasını vermeden firar etmek 

ı b h k E ı Yemenlinin yanında bulunan ~b eri. u usu&t on erans ar suretile, dolanduan $ükrü isminde 
eki d · Anna, F rançe~o. Angela isimle -

rec er n. rindeki Üç 1\Jek•ikalı kııdın aleyhine birinin muhakemesine asliye 6 ncı 
• L" k 1 açılan yeni bir doLındıncılık dava - cezada dün bnşlanılmıştır. 
~ ısan ura arı Suçlu hakkında iddıalan rt'd ve 

H lk · d sına asliye 6 ncı ceza mahkemseinde 
a e\rın en: tevil etmiş, şahid olanıle dinieniten 
ı k ı dün ba.,laoılmı•tır. e 1\ mnnca urs rtnna " v zabıta memutlnu ise nkı1ini sövle -

B P · f Maznunlar, mahkemede yapılan ı irincitesrio aze.rtCSl, raMızca mi~lerdir. Duru•ma, dinoer •ahidlerin 
' 1 1 c. a· · · · S 1 sor-·1annda aleyhlerindeki iddiayı v ., v I!'S anna ~ ınncıt~şnn a ı ve K'U cdbi için. talik edilmi:ıtir. 
ilizce kuralanna 7 lkinciteorin reddetmişler, duru~a bazı tetkikat 
cşernbe anat ( 16) de başlana - icra.a için, ta lik r.dilmi~tir. 
,tır. 

1'lu kursl ra yazılmrık istiyenlı-ıin 
ıer vesika fotoğrafı ile büroya 
racaatları ve giınünde ilk derste 

Topkapıda üç kat h 
bir ev yanda 

pr bulunmainn ricn olunur. Dün T opkıt.pıda bir yangın çık -

i 
nut. Üç katlı bir ev tıımamen yana-

y O 1 
ra'k çökmüştür. Topkapıda Takke-

1 cide Cami soknğınd:ı 1 4 numaralı 
ı-·-----~-------' Takuhinin oturduğu evin üst katın

CUl\IARTESİ 12/ 10/1940 da, mangnldıın sıçnyan kıvılcımdan 
' Saat ayan. 8.03: Müzl.k. 8.15: döşemeler tuhışmuş ve ateş süratle 
ps haberleri 8.30: Müzik. 8.50-9: evi sannı§otır. İtfaiye dethal yongma 
kadını 13.30: Saat n.ya.rL 13.33: yetişmiş. sirayetine meydan venne-
k . 13.50: Ajans haberleri. 14.05: den. yalnız bu ev vandığı halde aön
k l·H5 - 15.SO: Konu,şmıı.. 18: dürrneğe muvaffak olmuştur. Yan -

t ayan. 18.01: Müzik. lUO: Mü - gın hnkhndıı tahkikat yapılmakta -
19: Konuşma. 19.15: Muz!k. dır. 

O: Saat ayan. ve Ajans haberle- ;::=============; 
19.45: Mfu:lk. 20.15: Radyo Gaze -
~ 20.45: Minik. 21.15: Konuşma. 
O: Müzık. 22.30: Saat ayan, A -
lı haberleri; Borsa fiyatlarL 22.50: 
ku.şma. 22.50: Müzik. 
ı 

1tanbul İkinci i.naıı lemurluğun-

20 Blrlnciteşrin Pazar günü yur. 
dumuzda yapılacak umumt nüfwı 
sayımının askeri ve mali hiç bir 
gayesi yoktur. Ama9 ne kadar 
arttığı.rnm ö~renmek, daha ziya. 
de artma çarelerini aramak, bü
tün devle~ ve millet işlerini sayı. 
mımıza göre genişletmek eksik -

lüflis Gözcm Eskenazl Negrin 11 - leri tamamlamaktır. Bu kadar 
~d tirket! masasma gelen alacak-- önemli olo..n bu iş için ulusdan ve 
•aZt"nenin isted~i yüz seksen altı her yurdda.şdo..n beklenen ödev. 
I dokuz yuz kırk altı lira. 9 ku -
lhakkındalt.i nıncak it.lrnz komis - umumi nüfus sayımı günü evi-

nize gelen memura doimı ve tam 
'mda derdest! tetklk olup lkatlleş. malUnıo.t vennckt.lr. 
ı bır alacak olmadıtından mezkflr İatatistik Umum Müdürlüg~Ü 
'ak hakkındaki kayıd talebinin 
-ıne ifids idaresince karar veril -J=-------B_A_.;S_V_E_·K_A_LE_T __ ._: 
f olduCu U{m olunur. (29730) 

Bomonti fabrikasında bir 
amele vinçten düterek 

yaralandı 
Bomonti binı fnbrika~ında çalı -

şan arnelelerden Mehmed. dün i~ile 
meşgul olurken, müvazenesini kay
bederek vinçtcn diişrnüş, başından 
ağır &urette yı\lalanmıştır. Ayni za
manda &Ol kolu da kırılan knznzede 
Beyoğlu ha tanesine kaldırılmıştır. 

(TlYATROLAR) 
Şehir tl.ratı-osu 

Tepeba§ı dram kısmında 

Aq:un saat 20,30 da 

OTELLO 
İsti.ıu"' uıddeslnde Komedi kısmında 

Akşam saat 20,30 1a 
YALI UŞAÖI 

Şehrin her tarafına otobüs temin 
ed.llmiştir. 

Şehir Tıyutrosu komf"..di lusmm.da 
Üstad Muhli.~ Sabahattinin 

2 bilyUk eseri 
15 Birfnciteşrm Salt günü akşamı 
ı - Kerem - Aslı. Mızıkalı büyük 

şark masalı 

ı - Efenin ~ltı. Milli operet 4 perde 

Beyo~lu Halk Sineması 
ı - Üç alıbab çavu.Şlar harbe ıL 

dJyor. 
ı - Mahkfım1ar kalesi. 

1 Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
1 
ı= 

Hasnn bey dıplomat.. 
1an biri artık son sö -

... Ların, münaka.şanın 
d~il. topların söyleme -
.ınden b~ka çare .•• 

.... Kalmadığı hakkın -
dn bir nutuk v~. 

HMan bey - Bana geç 
.talınış gibi geliyor, b~ 
ri.Yet topu çoktan a~tı a.. 
Zizinı. 

ve 

sinemalanna 
Hucum ediyor? 

MEL VİN DUGLAS'ın 
Heyecando..n :Utreşen 

GANGSTERLER'in 
KUCA~INDA 

FİLMİ İLE 

NORMA SHEARER ve 
TYRONE POWER 'in . 

1 
Layemut eserini 

son bir defa. görmek için 

SINEMASlNDA 
Bombru'dıma.nlo.r... Sukutlar ... 

Pike uçuşile hücuınla.r ... 
Hava zaferi uğrunda ölenlere 

Uhaf edilen muo.zzam bir film ... 

KANADLI INSA, LAR 
RAY l\lİLL1\ND -

FRED 1\lc. :MURRAY 
Renkli fransızca film 

ft aynca: BF.NJAMİNO 
G i GL İ'nin 

B s e~ si 
.şaheseri 

Bugün saat ı ve 2.30 matinele
rinde dohuliye 15 kur111 

Al 
ALLAN MARSAL'ın 

1 • Beyaz Hemşireler 
RONALD KOLMAN 'ın 

2 • SERSERi KRAL 
( TOrkçe) 

Snper filmlerini tmnuyor. 

Istanbul Belediyesinden: 
Umumi nüfus sayımının ynpılac~ı 20 T.evveı 940 Pazar gününe takad.

dftm eden Cumartesi günü 'halkın ihtiyacını temin etmek üzere bütill' 
duk.krı.nlann saat 23 e kadar açık bulundurnlmasına Daimi Encümen~ 
~.X.940 tarihinde karar velilmiştir. İlfın olunur. (9774) 

Senenin en büyük Fransız filmi 

HAKiKATI ARAYA ADAM 
Derin bir a.şk ... Gi7.ll bir ıztırab ..• Sonsuz bir hicro.n kayna~ 

olan süper film 

RA1MU .. JACQUELİNE DELUBAK • YVEVTTE 
LEBON'un 

Ya.şatt.~ı hakild bir hayat romanı .•. Bütün gönülleri titreten çılgın 
bir ihtirM kasırgası ... 

A 

Bugün Sinemasında 
DİKKAT: Londradan tayyo.re üe gelen en son harb hnvadisleri 

Türkçe PARAMUNT JURNAL 
'4Qııı1&'5-.ıı!l Bugün sruıt 1 ve 2.30 da tenzilMlı matineler. ----~ -- ====---
Aor:ıc:31!'!!E"lı!im9. Emsalsiz bir hn.rika fılıni olan 

Ka a Güneş 
Fransızca sözlü §a.heseri görülmemiş bir muva.tfakiyct.ıe 

Y Sinemasında 
devam ediyor. Baş Rollerde: 

Spencer T racy - Richard Greene 
Son günlerinden istifade ediniz ve gidip görünüz. 

Bugün saat 12.30 ve 2.30 da tenzilA.tJ.ı matlnelcr. 

Ölmez Mefahiri ... Şec at, Hamaset destanlarile 
Türkün şanlı tarihıne gururlar saçan aziz 

~ehitleriıı:izin mukaddes diyarı ..• 

ÇA AKKALE GEÇiLMEZ 
Türl(çe aözlü ve Türkçe şarkılı 

Besteka·ı SADETTiN KAYNAK 

Bugün e~lenmek, kahkaha ile, doya doya gülrnek istiyenler 
Sınemacılık fllcmlnde bugüne kadar yapılan en komilı: film. 

ZORLA TA YY AR EC i 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE . 

i P E K 'te ~~!~sn~~~~ TÜRK CE 
Sözlü nüshası 

görmelidirler. Çünkü bo bir kahka.ha ka&ırgası, ne,'e membaıdır 
aa' ı ve 2.30 da tenzillUı matineler 

MELEK'te 



tsiNBM.&=ı 
Zarah Leander 

SPOR 
Y annki Galatasaray -

Beşiktaş maçı 
üzerinde tahminler • 

ıgatroga ve sinemaya girişi, .latanbul ~ maçlannın ü~üncü 
haftaat oyunlan yarın Fenerbahçe 
v
1 

e Şeref •tadlarında yapılacaktır. 
lk <:l'evre maçlannın henüz başında 
bulunduğumuz şu sırada yapıla<'o.k 
Galatasaray, Be,iktat karoılatma -
aile bu devrenin en mühim oyunu 
.ona ermiş olacaktır. Bepktatm Fe
?erbahçeye g~lehcsi, Galatasarnyın 
J~ Fenerbahçe ile 1-1 bs:rnbere kal
masile daha büyük bir ehemnıiyct 
kesbeden Galatasaray, De~iktat ma-
91 ilk devrenin galibini tayin ede -
cektir diyebiliriz. 

lıagatına aid maliimal 
~ altüat etti, bir çok 1 
~ clii, ib1rQC>k stüeyalar ka -
~ o mefhUl' filmler, ne 
~ eı ıtöhret.ler bldı. Bu 
~ e normaı surette mesaı
'-r: i& eden bir tek aınema yıl. 

veç Yıldızı Zarah Lean • 

otı~er'1 takdim edecek de-
11olgu ütün sinema meı-aklılan 

n &e3Ue söylediAl §arkl • 
nıuvaff.akiyet.ler kazan -

lfı.~hblr buçuk iki sene k.adıu-
lıa(t Ur Sinema münekkldlerı 

ı.tıaa tu hükmü vermil -

l.eander muhakkak ki yenJ 
~arbo olacaktır ... Şimdi • 

~'e~ Garbo• diyebilirlz. 
' eyı ilA. ve eylememiZ 

'-t~ eden ve mükemmel au.. 
aGyliyen blr cGreta Gar -

~erinin iddialan 
erıeınek üzeredir. Gün geç 

daha fazla. olgunla. 
Oal'lıo Leander de hemşerisi 
lt~ llbi esrara bürtlnmek -

ile fazla samlmil~me • 

Oarbo 
~m E:ib1 o da husus! ha . 

~rn~k eden noktalar~ tamıı. • 
ledır. 

l.eander, İsveçte Vömıland 
~~tad adındaki eehirde 

e.sı hep papazlardan 
dlndPapaz olmıyanlar bi

lUr ar insanlardı. 
~lllöe eue Zarah Leander bu 
b~.~e ~a.n ü9 erke'k kar-

Çok ~Ur. 
aa ~ır ba,ıı bir adamdı, 
80 

n atkArın bugünkü a~ır 
~ Yuna atfedenler vardır. 

b~tıı11 9ok raaı bir tadmdL Çift
~tıı i4lerlni gören, idare eden, 

Bu menim, kadrosunda büyük 
tadilat yapan Beıiktaoın en çetin bir 
ma9'ta, F enerbahçeyi mağlub et -
mesi, bütün tahminler hiliifına Be -
ti'kta~m kendini iyiden iyiye topla -
mı~ olduğunun parlak bir ddilidir. 

İki takım arasındaki farkı bu 
hafta yapılacak maçdal olçrnek 
mümkü!\ olacaktır. 

İstanbulsporla, Kasımpaşa ta -
kımlan da Şeref sahasında kartıla
pcaklardır. 

V efa ile, Beyoğluspor takımlan 
da ayni sahadi\ karşılaşacaklardır. 
Milli kümede kendiM multaka yer 
ayumak gayretile aynıyacak olan 
Beyoğluspor için en ç~tin maç Vefa 
oyun udur. 

Süleymaniye ile Topkapı, Fen er
bahçe atadınd3. lı:arşılapcaklardır. 

T op'kapı, oyunlara iyi ba~lıtmııı 
bir hal<ledir. Süleymaniyenin gidi§i 
ümid verici bir tekilde değildir. 

Bu tahada son m :ıçı Fenerbahçe, 
Beykozla yap11caktrr. 

Her zaman hütün hesabiarı altüst 
eden oyunlar yapan Beykoz kar • 
şıaında, F enerb.thçcnin fjlnet "'C 
Melih ile takviye edilecek takımı 
büyü'le bir zorink c;ekse bile, i~in 
içinden galibiyetl'! sıyıılncağı akla 
en uygun gelen bir fikirdir. 

Ömer Bc.sim 
Ankara, fstanbul bolu maçı 

Bir müddet evvel Istanbul takı -
mının AnkaTada g:ılib;yetile biten 

Zarah Leander bak. maçlannın revanoı bu akoaın 

ba.reketlerinc!en ~vkalA.de b1r auret- ander .-a..e.n duh operetini oynadL Fa- Beyoğlu Hai:C:evf aatonunda yapı -
'"'.>"> lacaktır. 

te ho~ndı, bu da Zarah'da eski böl- kat ha.llt onu çılgmca al~lamaktan Boka maçlannın apor mevzuu 
yalıı.rı tazeledi, bu aefer daha ciddi bıkmadı. içinde aı'k ırıık tekrıulanmftSı, bu 

o ldl. 
beraber 

bir hamle yapmela hazırlandı. Zarah'nın dolgun .se~>ine uyması i- sporlm yava~ yavaş eski günlerdt!ki 
Zarah en fazla Zartih. Lea.nder'in saçannın rolii çin bestekAr Franz Lehar ,şen 1 ı +-. can ı ığı göstcrme~e başladığına bir 

ıııun hoşlanırdL Mem. Blr gün ~veçin meahur aan'atkln duhun bazı notalarını tadil etLl delil sayılabilir. Maçlara ak .. am 
ltı., gecelorinl hep bü- Ernst Rolt temsiller vermek üzere Günlerce, hartalarca, aylarca Stok 20.30 da baqlanncnktır. ,.. 

ranında geçinrdi. .. lrum,panyaslle Riga'ya geldi, Zarah hoJm gazeteleri, mecmuaları hep on- ============~==== 
!.orıın fÖnılnenin ateşi kar - kendisini san'atklra takdim ettirmek dan bahsettiler. beler muvaffakiyetıe netıcelend.J ... 

a \lna Vörmland'ın halk lçln v:ı.sıtalar. e.ramaia bqladl. aLlnet olsun Leander'e! » Biraz sonra filmlerini Berllnde çe _ 
tıı ~latırdı. Errut Rolf ıse ziyaretcl kabul et , . l'Irmege başladı. 

l' ~ Ye Dans qlu miyen bir san'atklr ole.rak töhret ka- Bıokholm ün meşhur bir gazetesı La Habanera Paramat.ta Mavi til 
'tı.ı:ıa ~nm~ır vardı: cDagblad:t bir gün bu gazete ki filmi . ' ' -

11er~ vardığı .sırada Zarah • muharrirlerinden birini mUltıkat ·a erınde daha fazla, daha bü -
l'ıuı~ e_rı aırna.ga başladı Bardaktan ~anırcasına ya~ınur ma.k üzere z h Le d , ö d l P yük muv!faklyeUer kazandı • 
. ~~a lk . yn""dığ a-üni d b' . d Z h Le ara an ere g n er - Zarah Le:ınder'in _...., 

tl! en babasının seneı - 1 • er en ırın e ara - di Muharrir Fred Forseli d d huslllH hayatı 
"'-ta eraaıınınde Chopln'ln bir ander san'atkh.rın kapısı dibinde sa- ge.nçı bir adamdı Fakat :ıa~n ta Hususi hayatında güzel Zarah Le • 
~aldı~ hanet. bir muvaffa _ at.lerce bekledl, san'at.kar evind~n çı- 1 gittiği zaman fen~ bir mU.S.::eıe g~r~ ander sinemada gördü~ümüzden bam 
ı tıp da onun fevkal&de güzel gozlerl- dü Za h k b 1 t.m k Ist başkadır. 

arah• ı · alt ı u •- ı ' ra onu a u e e erne- Filml d ö dü~üın· ·· nın rn~iki a§kı git - e ~e ın sarLSı aaç ar e .. ar.§ı.aşın- dl, bu vaziyet karşısında hlddetı son e~ e i r ı; üz, farkı soyli-
Ilfa ecııYOrdu ... Bunu nazraı ca yunına yakla.şınakt.an kendını me- hadd'ni bul Fr d F ll d yen, ne.ş ell, hoppa genç kadın bazı 

ltıııı~ babası kiliselerdeki ta • nedcmedi. Ve birdenbire genç kaduıa mıya;ak: an e orse ayana - f~m.~erinin .bazı kısımlarında görün-
Iltına iştirak eylemes ne §u suali .sordu: duğu gibi çok matmum, çok içli bir 

.. etti. ı - Bu, saçlanruzı.n tabıı rengi mi?. - LAnet olsun Leander'e!. .. diye kadındır. 
"e ,. . balırdL T ""'ıli cephesını bildire Esa.sen saçiannın güzelliğinden am ma.naslle blr hayatlyete malik z fevkıiliı.de mağnır bulunan Zarah Le- Bu~u duyan Zarah hiç de kızma- bulunan bu güzel kadın çlçeklerle 

•ıraiah, . evde kimse bulun _ ander bu suale müsbet cevab verdi. dı, bılA.~is genç muharrirl derhal ka- xne§gul olmaktan zevk alır, glinde iki 
~ a kUçuk arkadaşlarmdan Ve maca mabadmı anlattı, san'at- bul ettı.. saat pıyano çalar, kendi kendine §ar-

1(1'-t. Elllkıarını odasında ça- Idirdan bir randevu aJmai;a muvaf _ Ikinci aYıldının qk»! kılar söyle~··· 
~t, vaıa, mazurka om.s _ tak oldu. Ertesi gün san'atklı.rın knr- Genç muharrirle san'atkar bir sa- Gazetecilikten tarl~inaBlı~a geçen 
11tıtı-u ederdi. • şı.sında bir ~arkı söyledi, beğenildL at kadar görüştükten sonra birbirle- Fred ile çok iyi bir yuva .tunn~ bu-

"e an dUfünUyordu. zarab Derhal avans olarak 50 kron aldı ve rine ibemen Aşık oluverdller, Fred lunmaktadır. 
tUeııtak iyi musıkı ve resmi Rolt tlyatro kumpa.nyn.sma angaje 1 derhal genç kadına izdlvaç tckiiiinde Yaşına ra~men Zarah hlilfı Vörm -
bır bır kız olacak. Lı kısme- edildi. ı bulundu. İkisi de lılr anda her şeyi, land'ın hayalperest .kızıdır. · 

kocaya düşecekti' onunla İşte o günden itibaren Zarah'nın ya.nl gazetecm~ı. muharrirli~i. tlyat- Stokholm civarında küçük bir nda 
. t-ve llles•ud olacaktı. yıldızı blrdenb!.re parlama~a başlıı. - royu, aktrisllğl unuttular. Bir _gün satın almış~ır. ~rada küçük ve iptı -
.. t, Itin içinde bir da _ dı. evvel, hattti bir saat evvel: &L3.rıet dai .. bir kulube ınşa ettlnnlştır. Bu 
. ötrın Bir gece Stoltholm tehrinde tlyat - olsun Leander'e:t diye ba,Jiıran Fred k~lubede elektrik ve konfor namına 

tııatr de l{arstad şchrlne bir ro cŞen dul• opertlnl temsil ediyor - bir saat sonra onun en sadık, en bır şey yoktur ... 
~~ 0 ltuınpanyası uıtradı. du, b<UJ rolü yapacak olıın kadın san- candan ~ıkı oluverdi. Bundan sonra Ara sıra Berl!nden, Stokhelmden 
, tlleer GYnt• temsili ve- atkı\r birdenbire hastalanmı4tı. Zarah Leander'in yıldızı daha fazla 1 adacığına. gelir ve deniz kenarına o-
~ ~t 

0 
Derhal zara h Leander onun yenne l parladı, 1936 senesinde Viyanada blr t~arak rüzgfınn ve denizin seslerini 

~eLr.nt,ı Pek büyük blr a- geçirlldi, o gece tiyatro görülmemiş, angajman imza etti. bir operet tem- dınler. 
111ıııe111t' Cocultluğunda nıne. ~kilde emsalsiz bir mu'faffaklyet ka-ı silinde em.salsi~ surette muvaffak ol- Bu sene bu güzel 

ı ınasaııarın b~ eser- za.ndı. du. Bu defaki muvaffakiyetlnden .son kaç filmini zevkle 
ete d &andı. Tam bir sene her gece Zarah Le - ra sinema hayatına atıldı, ilk tecrü- müjdelerim. 

san'atklırın bir 
aeyredeceilnı izi 

O. T~rul 

'1! ~onull"ınde babasına ve 
oıa \a.l'Q.r ~ı soyledi: 

'il... tat~ın 1 et'dınıı Tiyatro aan
~<oıetı ı. ... 

lt'lıı ~n ib Uyar anne ve 
tı)a C!ııı '<tall'nıab ba,lad:lar. 
lq~t~ birınıarı veren bir a-

<llar k111 olamıyaca -t.or • 
~ k~Lıı 
, Yıın ttmında babasının 
' bıa hü.ı Ckten b3fka çare 

'1t1 Yiaını bir kenara 

~-u,; 
babe..ıı edelr.l tahallini 

cl.lnıe ının, anasının 
~en bir aktör ile 

~~ııı lt dl\tiin 
,.._,ı ltatta Yapıldı, ııenc; evll-
• -C\ıı.,_. tı ~ı YerıC4t.l!er. 

; ~- leander'dl 
·~·q ('Co . 
bıı- ~va~P de foU<!re> dP
a •ıarette ~k:t gene yıldı-

)'~lld lar nıhayetlendi, pek 
ta..?aın12' ı- ııenç kadın da 
ı.;.~ b Id·. 

,,Son Pastan nın edebi tefrilra•ı: 75 

Y t.zan.: lrcun~enJ ~krem Ta!u 

necek kadar tenha idi. Salt arada 
sırada, sımsıkı kapalı. şemııiyeli bir 
çift kadın, tchir dıttndaki mandıra· 
sına, bahçe.ııine gün kavugmadan u· 
laşmak tela§ını gösteren atlı, mer
kebli, küfeli, güğümlü, bir iki ZC!" 

zevatÇl, sütçü makulesi, kulaldanna 
geçmiş feslerinin ibiği nazar takım· 
lı. arsız ve yüzııüz aübyan mektebi 
talebesi, cüz keseleri hamailvari bo-

Raftaki n6bet §ekeri ka,•anozuna rü. Ben de arkandan geliyorum. Çok yunlarında asılı olarak ;.:eçiyorlardı. 
da uzandı. ()radan da aldığı bir .,. hızlı gid.ip tc beni kaybetme, •akın 1 İsmail bunlardan bir iki taneııile 
vuç ı:ekeri çocuğun önüne koydu.j Küçücük haydud filizinin, bu ~i.na çrktı. 

- Bunu da tıkın. O va k te kadar ı sözler, izzetinefeine dokundu. Bak- - Nereye, İsmail ağabey) diye 
akşam olur .. tam zamanıdır .. dedi .• kalın yüzüne gücenilt bir nazar fır- seslendiler. O bir göz iıaretile, ar-

İsmail, bir ayak evvel işini bitirip !attı. kasından gelmekte olan bakkalı gös-
te, kendi gibi mahalle çocuklann-I - Bana inanmıyor musun, dede tererek: 
dan mürekkeb kendi idaresindeki amca? Namualu adamız, bizi - İşim var! cevabını verdi . 
haoerat takımına il!;hak etmek isti- - Onc'cın değil. Benim de bir Ragıppaşa kütübhanesinin önün-
yordu. Lakin bakkal onu koyuver- bildiğim var, elbet. den geçtiler. Kiitübhaneye bititik 
miyordu. • Bq, on adım iasıla ile, dik yuka- başçının dükkanı önünde bir al.ay 

- Olmazi Acık dııha •. aular ka- rı yokuta sarıldılar. Dükkanlardan, aç sokak köpeği kırıntı, kemik fa-
raraın! diyordu. kahvelerden. ötekinin berikinin söz-Ilan be.!diyorlardı. larnail bu~arı 

i 

1 Karp81Dda 

LiSANA DAiR 
..... 

Son Postadan ı ı Gülhane bahçesine glnnl§thn. J 
«Dil bilgisinden mahrum bir ta- ağacm üzcırinden ırilzülen ufak 

lmn Üniversite profuarleri türkçe- ku1, havuzun kenanna Indi. Öra 
yi tıı.hn'b ediyorlar.• ta oyıeyan çocuklardan bizi caj, 

• • . • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • müıtü. Biraz ötede dura.n Gadlllila 
Postacı geldi, bir mektub getfr... bağn-du 

d1 ... Bu mektub cskl bir doattandı: - Dadı, kut buvaya bum •• 
«Bu taMfta bulunanlar, o taraf- Çocuğun yaruna aokuldumı 

ta bulunanlara ferade ferade eelarnı - Affederainiz ldmle mlltenel 
ma.hus ederler.» oluyonım) 

- Dostum, ben bilmiyeli Ün i- Çocuk p.§mlllftı i 
veraiteye devam etmit ve oradan - Şey, feY··· Benim... Sq 
biıı diploma almıt. me'ktebli ••• 

Diye düşündüm. Cevab verdim: 
Sokakta yürüyordum. Bir dük- -Çocuğu~ baban yer:fnddd • 

karun ca.me'k.i.nındaki yazıyı ok.ır damı aldatma.. 
dum: - Ben ml slzl aldatıyonmı. 

- «Yazlık aonu dolayıaında.n - Sen aldatmak :istiyonnın ,-..,. 
fevk.alade ucuzluk.» Nesin diye !!orduğum zaman, m& 

- Bu dükkanın nhibi herhalde tebliyim, dedin. 
bir Üniversite profesörüdür. - Mektebliyim .. 

Diye cfü§ündüm. - Inanmam ... Üniversitede ta• 
Kulağıma sesler geldi: lebesindir ... Yahud da .• 
- Feti!J (Fethiyenin muhaffefi - Yahud da? 

olsa gerek), Arbiye - Fati (fransız- - Yahud da profesör ... 
cada olduğu gibi -H-ler okunmu - - Ben mi Üniversite talebed-
yor), tranu geliyor, alalım. yim, ben mi profesörüm) 

-- Bunlar da herhalde Üniversi- - Aldatma diyorum, ltonu§~ 
tede olrumuş olsalar gerek. ğun türkçe Üniversite profesörle 

Diye düşündüm. nin türkçesine çok benzer. Hay 
Kepenkleri kapalı mağaza nın, hayeli doğruyu söyle... Ünlvcnstt .. 

kenar ve civanna bir U.ğıd yapıııtı- de talebe misin, yoksa prof~ 
nlmıf ... Olrudum: mü? .. . 

«- C.uma.rtesi yunlari kapaluı- ................................... . 
Bunlar hiç ~üphesiz §aka~ .. fa • 

kat bu pkalara vesile ver.nt-k rm
kanı ortada:ı kalba daha iyi olmd 

yuz., 
- Bunu da Ünivenite profe!!Ör

lerinde.n (ters alanlar yazmı:ı:lar. 
mı? İsmet Bulüsl Diye dü~ündüm. 

---------------------------------------------------------4 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? --,. -
Mareşal Peten'in hususiyeti 

Ma.rep.l Peten kendi §ahsı için ya
pılan ırösteri.şlerden hiç hoşlanmaz. 
Buna mi.8al olarak şu vak'ayı anla -
tırla.r; 1920 senesinde, Dinlenmek i -
çin izin alıp gittiği sayfiyede tanın -
ınanı&k için sivil giyinin~. Bir gün 
kend1Bin1 muayene eden doktor sih
h&tinln mükemmeliyetıne §D.§lP mes
le~lni earar; 

- Şey, askerimi 
- H& ukersiniz, demeki Ve doktor 

hastasmın omuzuna vurup gülerken 
ı.an eder: Mareşal gülQmslyerek ceva.b yerıne 

_ Pek zahmet çekınlşe benıemi _ kartını verip dışarı çıkarken doktc. 
yoraunus. mahcubiyetten ne diyece~ini §aşırır, 
._. ....... ____________ .............. ---'- ..... -....... -... -·······.-., 

Bay cL» ye: J bileşti ve nihayet bir çocuklan oJ. 
Rica etmok lüzumauzdu, mektu- masına rağmen yuva yıkıldı, ele 

bunuzu olc:ur okumaz, senelerden- müsbet, menfi hiçbir delilin geçm .. 
beri elime geçen her mektubu oldu- mi~ olmasına rağmen ... 
iu Kibi derhal yırttım. E.aki bir Yunan feylesofu şiiph .. 

Ve ltte şimdi, muhteviyatına u· yi bir zeytinyağı lekesine benzetfr. 
zaktan yakından temas etmeksizin, Düştüğü noktada kalması mümkUn 
cevabını vermeye çalışacağım. değildir, ht"m derine inecek, hem de 

Bilir misiniz, bu dakikada hatın· •enişliyecektir. 
ma ne geldi? Anlatayım? Şüpheden aonra.. aile hayatında 

Üç beJ aene evvel bir gece, bir en ziyade dedikodudan korkanm. 
kan kocanın ziyaretini kabul etl Bu, bazan bir tek sivri dilin saçtıit 
mi1tim. Kadın aleyhinde iftiratarla zehirdir, fakat o da şüphesiz ki zer
dolu imzaııız bir mektub almışlardı, linyağı lekesine benzer. Dilin saçtı
derd yanmaya gelmişlerdi. lmzasız ğını dil kapar ve hemen en ~·aknıı 
mcktuba ehemmiyet vennemek la- komşusuna,-nakleder, artık önüne 
zım eeldiğini bilen inaanlardı. Bu- geçmok mümkün değildir. 
nunla beraber, hiç değilse kimin Aniattığınız hikayede bu mikroblı-
göndermiş olduğunu tahmin etmek lann ikisi de mevcuddur. 
yalımda yÜTÜr görünerek, g,.ne üzü- Şüphe doğru mu, dedikodu es~ 
lüyorlardr. Bir derece müsterlh dör.- lı mı, değil mi? Bilecek vnziyete de-
düler. Fa.lcat birkaç hafta sonra, bu ğilim. Hatınma gelen en makul tecJ.. 
defa yalnız erkeğin ziyaretini kabul bir şu: 
ettim, döne dola~ bahsi gene im- Aniattığınız hikiyede bir hakikat 
7:Asız mektuba getirdi. Anlad1m ki, hissesi mevcud ise karşı taraftan da 
idnde bir kurd vardır, tahrib daire- bir hareket gelecek demektir. ca.. 
mni h~rgün biraz daha geni~leterek nül vazo&Unu kırmadan mukabil ta
kıvranmaktadır ve sinir de başla- rafın teşebbü.sünü beklemek doğn1 
mışhr. Sonralan bu mest"le azdı. et" olur. Unutmayınız ki, aradaki tabı
kele kafumda ~üphe sebebleri bul- ta bir niltah kağıdından ihar~t de-
du. Hldisel~r ke.-fetti. Kadın asa- ğildir. TEYZE 

ca kavulı:.lu, torba sakallı, yabani 
suratlı hallalı buldular. Adamcağız 
iÜÇ kurtuldu. 

Böylece aktarın, müteakıben de 
arpacı ve nalbandın hizasına geldi
ler. l.mail, dönüp arkasına baktı. 
Bakkal: «Haydi, tamami» i1aretini 
verdi. Çocuk ileriye doğru seV,irtti; 
sokağa saptı. Tam o esnada, La~ın
da kalıhsız bir fes, yüzünde bir paT
mak uzamış traş, göğüs bağır açık, 
elinde bir çıkın, bir redif zabitinin 
kılıcını bozuk kaldınmlımn üzerinde 
şıkırdata ,ıkı:·data kendine doğru 
g,.Jdiğtni gördü. Önce biraz duralar 
~ibi oldu, sonra iJeriye gidip zahiri 
geçmeyi daha muvafık buldu. 

Bal&al uz~ktan onun her hare
ketini diklcatJ .. taraııwd ve takib e
diyordu. Bu akıl1ıca mane,-rayı tak
dir etti: 

- Zeki ve heceriklidir köpoğlu! 
diye eöylendi. flüvüne, Allah kul
larını onun ,errinden muhafaza bu
yursunl. 

Zabit caddeye çıkınca, 

maklara bir ayağını dayayarak, pa
çalarını düzeltiyor gibi yapb ve h .. 
men doğrulup, ko~tu, bakkala m~ 
lalı:i oldu. 

- Oldu, bitti, ded~ arncal Halt
kını helal eti 

• - Aferin, nğlum 1 
Veled, bakkah baştan a~ağı bh 

süzdü .. 
-- Bu marifet kuru bir aferinle 

c.ılur mu) Bana şuracıktan bir topa9 
al, barim .. dedi. 

Bakkal içerliyordu amma, te1'8 
bir cevab verecek olsa, külhanbeyi 
namzedinin oracıkta bir hldiae çt. 
karmasından çekiniyordu. İster iste
mez katlandı. Otua para verip, luo
nabı ile beraber ona bir topaç ald1w 

- Sağ ol, d ed e amca 1 Ben, tim
dile Cerrahpa~ya cami avlusuna ııl
diyorum. Sen hoşça kal, emi> 

- Uğurlar olsun 1 Cehenneme 
kadar yolun varl · 

lsmail uzaktaşırken söyleniyo~ 
du: 

-- Cehennemin yolunu he!! bil-
tlflde nı..ııur 

Nihayet. muvafık f{Ördii<•ü saat lerine muhatab olup ta vakit kaybet· ekini belli etmeden kı~lı:ırttı. H:psi 
Jıuliil etti. t~maili dükU.ndan çıka- memek için yolun ortasında.n aidi- birden havlamağa baı,ladılar ve 
np. kendi de kepenkleri indirdi. yorlardı. rı7.klarına mini olunmak isteniyor 

nez bir at ,Pbi durduiiu noktada Esnaf dükklıuadan, tezaulundan. zehabı ile aalacak adam aradılar. le- tekTar geriye dönd6. mem ki .. aen Rel de gösteT, kıı• "b• 
monakl 



( 
Samsun da 
H alkevi bir talebe 

GO mUşhacıköyde 
bir sigara kağ1d1 

kaçakç1s1 yakalandi 
O Um Qohacıkö7 (Husust> - Ürgü -

bü.n Ça vu.şlar 
TU41ar köyün • 
den Mehmed ot. 

, lu Hacı Bek.lr tt. 
.ru.ııde biri geçen 
IÜil buraya gel • 
lnlf, sırtındaki 

heybeden fil.p • 
helenilerek ar~ -
tırma yapıl.m.ıf • 
tır. Heybe tıklım 
tıklım kaça.k sı • 
gara. kAlldı Ue 
dolu oldulu gö -
rülünce Hacı Be
kir tevkif edU -
Illit, adliyeye ve. 
rilmt,tir. Hay -
beden 1721 dea • 

... ,::...F:io. ••••• Aıı.-' te sigara ltlfıdı 

çıkmıştır. Reai.m. 
de taçakçı Hacı c&illmektedir. 

Adanısda bir katil 
ldamamahkQm oldu 

Adana (Husustı - Karalsalı kazıı
llDlll Hatızbaşı köyünden Veli oğlu 
Allyı öldünnekten suçlu ayni köyden 
ll:ü.seyin hakkında Adana Alırceza 
ma.hkemesi idam ka.rarı vermı.,tir. 

ab eri • 
rı 

1 Denizlinin güzel bir 1 Bursada 

k S k
•• Gelen geçeni korkutan 

azası: aray oy B~:: ~:~:ua~aka:~::~~lıün 

c Halkevi gazileri ) 

Oümü.şha.crköy <Husust> - Kaza - bellk ve dofum lhtlmamı mevzulu 
mız Halkevi köyctuilk Te soayal yar. tonuşmalarda bulunmuşlardır. Hasta 
dım oubesi azala.n Çetml köyüne bir lar muayene edllmlf, Ulç da~ıtıl.mıJ
gezi yapm14lardır. 

Bir Halkevli \:ennir maa.tı, köy ve tır. Halkevi çalııcılan mını havalar 
.köylüntln aıhhat ı.,leri, Hava Kuru _ çalmJ4lar, oyunlar oynanınıştır. Bu 
mu faaliyeti hakkında, ve Belediye faydalı gezintiden geç vakit dönÜl _ 
ebesl de ayrıca köy kadı.nlarına.; ge - m~ür. ·-· .. ···-·· ........................................................ --..... ._ ............ ·-·-

İzmir Belediyesinden : 
Aliçetinkaya cadde.!inin bir kımıı lle 1438, 1437, 1379, 1383 l'e 1378 80_ 

ıtaklarla Necatibey caddeainin Tevtikr\i4tuaraa caddesinden itibaren bir 
tı.!mında yeniden beton yol yaptırılması, Fen İlleri Müdürlütftndekl ke
§if ve şartname.oıi nçhile Itapalı zarth ebiltıneye konulmu4tur. K~tı be
deli 25981 lira 87 kuruş, muvakkat teminatı 1948 llı"a 63 lcuruştur. İhaleal 
18.10.940 cuma günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanm14 teklif mekt.ubları ihale rünü azaml saat 15.30 a kadar 
encilmen riyasetlne verllmelidlr. • {4149-9465l 

Y e§il camisinde garib bir hadise ol
muotur. ATnavud İdria namında biT 
deli .. bahtan itibaren Y eoil cami .. 
me girmit. ııelen giden, yerli, ya -
barıcı ziyaretcileri taciz etmeğe, mil
ezzin Hasanın ihtarlarına biç cevab 
vermedi~i gibi etnfına tehdidJdir 
nazariarta bakmağa batlamıttır. Ni 
hayet polise haber verrnek zarureti 
hbıl olmuf, vak'a mahalline gelen 
polis Oaman da ayni mukabeleyi 
görmüttür. Hatta deli polisin Uze .. 
rine hücum ederek tabancasını al -
mak istemiotir. Hadisenin büyürnek 
ietidadı göstermesine binaen haric -
den adam çağırılmıv, müezzin Ha -
ean deliyi arkasından sımsıkı yaka
lamı,, yetiten diğer delikanlılıır ve 
polisin yardımile İdris kıskıvrak 
bağlanarak karaltola götürülebil 
miştir. 

----------------------------
lzmit ile Ankara ve 

Istanbul arası telefon 
mUkAlemeleri 

İzmit (Hususi) - lzmit ile An
kara ve İstanbul arasında 3 dakika 
devam eden telefon mükalemesi 75 
kuruştur. Şehir aboneleri de pahalrr
dır. Halk bundan, her fırsat ve ha
rekette Jikayet etmektedir. 

Öğrendiğime ~öre. Münakalat 
Vekaleti bu vaziyeti nazarı dikkate 
almıt ve yeni bir tarife ihzar etıniye 
başlamıştır. Bu yeni tarifede telefon 
mükalemeleri ucuzlatılacaktır . .................................................... 
Beyoğlunda Büyük 

DA HER 
MA GAZALARI 

Me't'.sim münasebetlle bütün da
Jielerlnl zenaln Çefldlerle süs -
lemlftlr. Sayın mü.şterilerlnin 

ziyaretlerini bekler. 

Erkek, kadın 't'e çocuklara trenç
tot, toverkot. Loden n S. den 

PARDESÜLER-
~lU ŞAMBAIAB 

Erkek ve çocuklar lOin 
KOSTOMLER 

Kadın ve genç kızlar içln 
MUŞAMBALAR, MANTOLAR 

Ye ROBLARlN 
En son modelleri 

Isma.rlama. kostüm, pardestl 
ve paltoluk 

EN ALA CINS KUMAŞLAR 

Rob, Ta.yör ve Mantoluk 

YVNLO KUMAŞLAR 
I:Pan.tı.Ea _ 

PAl\IUKLULAB 

:In aon moda modellerde 
ltADIN &APKALARI 

• 
Perdelik ve tetrı.,at için 

TÜU...E.R ve KUMA.ŞLARlN 
en aon ve en zengin ç~ldlerJ 

Kadınlar için 
ÇANTALAR Te 

BAKTlYAN MA..MUL!TI 

Kadm, erkek ve QOCuklar için 
TRİKOT.U'm 

Ze~ ve münteha.b ç~idleri 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 IK.RAMIY~ 

• 
T. IŞ. BANKASI 1 aded 2000 llra.lı.k - 2()(10 ...... 

1 t 1000 • - 3()00-..... 
e • 600 • - soOO·,.... 

lJ • 250 • - 3()00/ 

1940 KüçUk fO • 100 t - 40(10·"" 
76 • 60 t - J7&0-""' 

:no , ~ • -~,o ...... 
CarT Hesaplar 

Keıtfdeler: ı Şubal. 1 

IKRAMIYE PLANI 
ı Afu&oe, ı Wııcıtetrtıa 
riııa. 7&Pıllr• 

Salılık köknar tomru(tll 
Devlet Orman İşletmesi Karabük 

Amirliğinden: 
ı - BüyükdOz bölge.!Jl kat'iyatından ormanda Manca.reı depOS~ 

t itde mevcud 644 aded muadili 700 metre mlk'ap 464 desunatre 
Kölı:nar tomrutu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklar soyutmuş olup hacim orta kutur üzerinden m.. ~ 
S - Tomruklara aid satış 4artnamesi Ankarada Orman uınu 

dürlütünde A.n.kara, İstanbul, Zonguldak Orman Çevirge 
Karabl)k Devlet Orman İŞletme3i Revlr Amirlllinde görülebilir· 

4 - Tomruklann muhamınen bedeli cıı. lira c3b kuruştur. l 
6- isteklllerin % 7,5 pey akçe.oıile 17/ 10/ IHO Perşembe günü sJJ 

de Katabük Revtr Merkezine miiracaatıan. c9530• 

Istanbul Belediyesi Ilanlan 

Floryada lüks tabinelerin ar.lcasına parmaklık yapılması 111 a.Çıı 
meye konulmuştur. K~if bedeli 1941 lira 28 kuruJ} ve ilk teminatı 
60 kuru.ştur. Keşif ve f&rlname Zabıt ve MuamelAt Müdürlüiü 
görülecektir. İhale 23/ 10/ 940 Çarşamba günü saat 14 de Dainll 
de yapılaca.ktır. Tallblerin Uk teminat makbuz veya 
tarihinden sekiz aün evvel Fen İ.şlerl Mtldürlüttlne m 
n tennl ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası veaikalarile 
muayyen .saatte Daiml Encümende bulunmalan 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
rektörlüğünden : 

Fabrika motör ve tayyare atelye.Une a.plıda yazılı evsafı bJ
11 

üzere lmtihanla (S5> motör tamircısı ve {8) tesviyeci ustası 
a) Motör işçilerile tesvlyeci ustalarının San'at OkulU tJl 

olmaları veyahud hariçte yet1Gmlf bulunmaları taY• 
ci h tir. 

b} Bu san'atkA.rlara lmtihanda gösterecekleri ehliyet .,e 
derecelerine göre {248 - 440) kuruJ}a kadar yevmtye 
ıecektir. 

c> İmt!hanlar 21-10-940 Pazartuı cüntl Esltişehir TaY'fart 
kasında yapılacaktır. rw· 

d) Fabrlkaya kaıbul lçln ımtihand& muvaffak olmak fBo e 
e> Fa.brilcaca hiç bir taahhüdü ta.zammun etmemek "rili 

zarurl masranar kendilerine ald olmak üzere tsteklU~e 
dilekçe ile mekteb tehadetnameleri ve bonserviSler 
te Fa.brlka Genel Dlrektörl~üne müracaatları. 

Son Poatanın macera ıomanı: 24 yatırun son bir haftasını gelip aöyli- aırada bu kitabı aatın almasının bir 
yecelunit aanıyordu. hikmeti mi vardı acaba? O zaman 

parmaimı koydu. S. O. S. X 1 = 9 _Eskişehir 
ne idi? S . O. S . neden sekiz adde- -

Çünkü pele iyi biliyordu ki Keene 
Wr ~yler keşfetmeK-e, sezmeğe baıt
lach mı, insana böyle cevab verir! .. 

* Olivier Keene yahud bütün arka-
Claılannrn eski bir itiyad eseri ola
rak ona verdikleri i~aretle O. K. 
111eslelc.i icabı pek az boı vakti olan 
bir adamdL 

Mesai oduına çekilip te yalnız 

~
hnca ,öminenin karflsında bil' 
ltuğa gömüldü: önüne bir iskem· 
çekerek ayaklannı bu iskemieye 

taattı. Piposunu derin derin çek
llleye batladı. 

O k1tm olduiu gibi yazın da en 
IPUhim meaeleleri ancak bu nziyet
.. düııünmek ltiyadında idi. Pipoau
• bu vul7etta •wrarak ooua d• 

Baasetin son okuduğu kitabı, ya- artık kendini emniyette 1önnüyor 
nındaki sigara iskemiesinden çekip mu kin 
aldı. Bereket verain ki Homerin e- Bir tan.ftan da bloknottan kop• 
~ri çok aade bir inııilizce ile tercü- rılmıt Uiıdlara bakarak bunların 
me edilm itti. Yoksa Keene pek bir v!uiyetname olup olmadıiı.nı 
muğlak lisanla yazılmıt eserleri bir dütünm.eye daldı. Traven ismindeki 
bakıtta anlıyamıyordu ve bu ace- mühim zatın bu en yakın dostu bir 

aaklecleD: Bebçet Safa miliğinden dolayı o yatma kadar çok ~ra vakıftı ve muhakkak bu 
manlan araaından birçok hakikat- henüz müteeaair ve plıtman olma.- esran biT dostuna veya kağıdlarm· 
lerin doğduğunu biliyordu. Ayni yer mııtı. dan birine tevdi etmek l&zım leldi-
de ve ayni pipoyu çekerken düoün- Keene kitabı kanştırırken Baıı- ğini biliyordu. 
me nin ne kadar faydalı olduğunu eetin kuT§Un kalemile ayfaların ke- T raven cüretkarlı ğı ve ölüme 
tecrübe etmitti. nanna, bazılarında bir mısra, bazı- kal'Jl peTVasızlığile meohurdu. Teh-

dilrnek 1ızım gelsin ki ı ilave edin- Fabrikası Gen 
ce dokuza müsavi oluyor? Derken 
bu rakamlarla Odisenin aayfa n~ rektörlüğünden : 
maralannı buldu. S. O. S. imdad 
demek olduğuna ııöre Odisedeki Fabrlka teknik mutıa.se~e 

tında çalı.ftırılmak üzere 
imdada ve yardıma mUtedair karnı lınaca.ktır. Evvelce işlet.ıne 
araştrrdı ve yanındaki küçük masa· 

i..şlerinde çalı.şmlf 
ya bir yumruk daha vurarak: uBul- mektebl mezunları tercib 
d um lı> diye bağırdı. tir. 

Maamafih tetkikatına devam et- Alınacak memudal'S 
ti. On da'kika daha bütUn dikkatile gösterecekleri llyakate göre ;J 
kağıdlarla kitab arasında dolaotı. numaralı kanun muclbinct' ıır· 
Sonra ayağa kalktı. liraya kadar ücret verileCek 1~ * lllerin nihayet 25-l0-940 ~~~ Keene"i o gün de o koltukta ve lannda birkaç mıara için itaretler likeyi aeven bu adamın bir tehlike

mahud pipoiUilu çekerken buluyo- koyduğunu gördü. Şüphesiz bunlar ye maruz kalabileceği kimsenin ak.
ruz. Yemek yediği için yudum yu- hotuna giden mısralar olacaktı. Bu lından ~yordu. Onun kurnaıl
dum kahvesini içiyor ve ağır ağır ~ret edilen mısralara bir göz gez- lığı ve tehlikenin kokusunu almak Günün bu aaatinde tefi yerinde 
piposunu üflüyordu. Silviya Selbiye dirdi. Bir daha baktı. Hiç birinde kabiliyeri o derece maiGmdu. Tra- bulacağından emin olduğu için he
yaptı'klan ziyareti, kadının muzta- ııüzeHikten eser yoktu. Hayret içi~ ven şeytanla insan arasında bir men telefona kOttu. 
rib halini ve o halinde ona yükletti- de kaldı. Halbuki bu mı.ralann ya· mahiUk addediliyordu. Allo ,ef .• benim: Keene. 

dar Eskişehir Tayyare Ft& f8 
nel Dlrektörlü~üne dUekce 
müsbitelerile müracaatıarL 

ği ağır yükü dütünüyordu. Fakat bu nı başında o kadar tatlılan vardı ki Keene plpoaunu çıkardı ve ya- - Yeni bir teY var mı Keene? 
cehd ve gayret botuna olmanuıtı. Keene adeta ezberlemek hevesine nındaki eigara masasına bir yumruk _ Bulunmut bir tey yok. Daha 
Kadm kardetini o kadar iyi anlat- dütüYc9rdu. Basset o kadar zevkaiz vurdu. Mutlaka fU kitabda ve ka-
mıt ve o kadar canlandınnıttı kl ve anlayıJSı:ıt bir adam mı idi? Yok- iıdlarda ona lazım olacak bazı iS- doğrusu ketfetrneğe layık bir oey 
timdi Keene fU büyük eararı. gene aa maktul, hu eaerde kendi Odiaeai- taat vardı: fakat bulamıyordu. yok. Fakat zannederim ki bir ipucu 
Buaetin huzurile ve onun delaletile nı. kendi macenuını mı tahayyül et- Kliıdlardan birindeki D .S. O. buldum. Öyle zannediyorum .• 
ketfedoçeiüae bıUdl. Bauetia. ba- mJtti) Tam Almaoyadaa cabcaiı S. - 999 - 9.99 aibi itaretlere (Arkua var) 

Genç bir bayan iş 
Orta mekteb mezunu "e 
bilir. İstiyenler Son post" 
rümuzuna meıctubla 

edebilirlet· 



~ 
alayvanları 

sevelim 

~-~~~~~~~\\h,_' 
~ ... 

't 'til' D ı l_eyzelerinde geçirmeye gi-
etnır ile Yıldız biııbirine hiç 

iki k.ardeştiJer. Demir 
an iki yaş büyük bir ağabey 
rağmen pek fazla utangaç 

· bir çocuktu. Yıldız ise 
kendinden üç dört yaıı 

tırltek çocuklan bile yıldıran 
kızdı. 

1 mahallede, evde, soo-
11~es ondan kork~. Yol
ıyi tamfı vardı ki b da çok 
Ve çok zeki olması idi. Bu 

b?ndan fenalık görenler bile 
ır haşanlığı karşısında kah

gülerler ve ikendilerine 
ıtluzibliğin acısını unutur-

~-~tııdan en çok fenalık göreı»
~ 'tnıı.nlardı. Ağabeysinin kö
~tt 0 PU hiç sevmez ve ona çok 

)(~~i. Yalnız bu kadar mı 
·~~ıun başına gelenleri sny-
ı .. tıı:A k H ,. l:a an yo tur. attli komşu--
naryası bile kaç defa başlan-

RÜn teyzeleri onlan dere bo
II~eye çıkartırken Yıldız 
di hayır Top bizimle ge

ol Ye tutturmuştu. O gün ilk 
lıl~~·~r~lt ta Demir itira~ etmiş 
~e gücenere'k iatemiye, 
~ ~t e .. :Yola çıkmıştı. 
~ .e~ıuı::J bir gündü. He.Tkes gü
~~1eruY.oTdu. B~ ki~eler y~ 
~1 e. bıle gelmışlerdi. Zaten o
~~dn çoğu birbirlerile tanışık 
~lltla an çocuklar fevkalnde eğ
~~ ~ı. Demir bile gülüp eğ
~lld aşlamıştı. 
~ ı. ~nasıl oldu, kimse nnlıy~ 
t'ltl:l b Çocuk feryadı ve suya 
~ d~ cismin çıkardığı ses her
~~~ 'llTdu. Derenin kenanna 
\ ~in,;ılıı:rı zaman Yıldızın köpük

)\p e sürüklediğini gördüler. 
~caklardL Orada d'ere 

tt..:• abyordu. Dere boyunca 
~"'ı~ ~ar, uzun sopalar uzatarak 
~ ~ rtarmayn uğraşıyorlardı. 
d.; d~ a karşı sahilden bir köpe
~t bt:te atladığını gördüler. F& 
~Jıılldlkl'Van birçok zahmetlere 
~ h,ld tan sonra Yıldızı baygm 
,~i&{ d kenara çekebildi, fakat 

Davulcu manileri 
Raınaftnm bugtln ana. 
Bayram olur, onun eona, 
Y.lrmi gün l'IL1' önümüzde .. 
Bekllyelim biz yolunu, 

* Ds.vulumwı t>l ~ 
Küçük, büyük, ufak tefek, 
Bayram günü gezeceğiZ. 
Biz hepJmiz sevinerek. 

* Yenieaml mahya koJdU. 
Uzaklardan okunurdu. 
Ne de güzel olmuştu o; 
Kandil değU, sanki nurdu. 

* Yenicami direkleri, 
Hcplmlzln dile'klerl; 
Tatili hoş geçirmektir, 
Dolqara.k bayram yeri .. 

* Davulurnu taktım geldim, 
Sa~ sola ba.lttun ge)dlm; 
Karşınızda. durdum bi_r an. 
Size selfull çaktım ge1dirn. 

** 
Yeni bi;mecemiz 

Bu resmi gazeteden kesiniz, uy-
gun gelecek renklerle boyadıktan 
sonra bize gönderiniz. En iyi boya
mış olan 'bir kişiye büyük bir Şirley 
albümü, gene en iyi boynmış olan
laYdan bir ikişiye maroken kaplı ve 
fevitalade ikağıdlı büyük bir. hatıra 
defteri, iyi boyayaniardan diğer o
tuz beş kişiye de nyrı ayrı güzel ve 
kıymetli hediyeler vereceğiz. Bil~ 
meceye cevab vetme müddeti on 
beş gÜndür, bihnece cevnblanm bi
ze gönderdiğiniz znrfın üzeıine 
«Bilmece>) kelimesini ve bilmecenin 
gazetede çıktığı tarihi yazınız. .................................................... 
('-_F_a..;..y_da_l_• _b_i l..;.g_il_er-.J) 

Kömür b:tiyor mu? 

&~ e Pek fazla yorulmuştu, 
~:;tı 'Vor~:ya uznnıverdi. 
~~tın ak adan ııonm Yıldız hay- Bedbinlorin ~opardı~ı gürültü boş.. 
V 1~~ dostu olmuştu. Tatil bitip muş. Dünya kömürsüz k!ı.lıı.cıık diye 
~~ı~ k_:hlerine döndükleri zaman korknuyalım. Zira mJs_al ol~rak ~al -
~ lıılu llnse tanıyamadı. Çünkü 0 , nız Knnadıı. madenierini göz önunde 
~!tır. J..t Ve merhametli bir kız ol- tut.alırn. Bunlar llk .lşletllme~e ba§ -
'~~ 0 lt ele ağabeysinin Topile a- lad.ığı zamandanberi beş yüz milyon 
~ . ~ar iyidi ki mektebe bile ton .kömür lstihsal edllınlştir. Daha 

,-•• , ltıdip geliyordu. da bu miktarın dört defa !azlası mev 
......... T. Çolpan cuddur. Oe" ............................... ,\ Asırlar evvelki kimya 
Yen bilmecemizde Belçikalı bir kimyager, 'bugün bi-

" kazananlar Jinen kimya ile eski Mısırlıların bil-
"' dilderi ve birçok sahalarda istifade 

'~t;ell bilmecemizde kaza- ettikleri kimya hakkında yaptığı e-
~ ~rı isiınieri Salı günü çıka- tüdler neticesinde, bugün kimyada 
•• ,, Yıttıızda ilan edilecektir. o zamanlünden pek geri olduğumu-

... ,,, l zu iddia etmiş, ve bu jddiasını bir 

~··:;~·~··;·~·;·~ ç~ ;;: ~·~tnu-·şt_i_r·-.. , 

Askeri 
vazlyet 

Beynelmilelli cari münasebetlerimiz inkişaf ediyor 
1 C Bat tarafı 1 iDci sayfada) 

<B.t t.nıfı 1 ind ayfada) dm Te erbk brmatJan, ,.ünlaler, daiu aaJaıılmqtn-. • 

ven:miyor. Bizzat Çörçil bile, Avam 
K.amaraamda yaptığı ean beya -
natta. bu müthit harbin nasıl bir 
cere:yan ve in.kişaf ptereceğini 
kimeenin hilemiyeceğini eöyledi. Bii
tün bunlaT halhin çerçevelenerek. 
bibnek değiı bilaltis ve henüz a
labiJdiiine ~e:nioleyip yayılmak ia
~ olmamumdan ileri gelir. 

obnak üzere timal memleketleri • demir ve demir mam..tltı getirile - JrU:ta ticart muameleleriDe ,.. • 
le ticari miinalebetlerinıhin aıt- cdttir. landa batlanacak Ye be, altı yı) tıl-
tm1mua için faaliyete geçilmiotir. Finlandiya ile de ticaretimiz ~ı»- velin.e kadar memleketimize Red • 
HükUınet Stokholmde yeni bir ti - den hatJamış Ye nk 'Parti mal Fin - n1mekte olan hak hunnaları a .. 
caret atılfeliği ihdas etmit. İsveç ve landiyadan §ehrim.ize gelmittir. Fm- ithal olu.nacak.br. 
diğeTtimal memleketlerile ticart te- lAncJiya ile ticaretimiz Sovyet tn.n- Irakla dış ticaretimizin bu ..ıl 
m.aslaırda bulunmak. üzere beş ki§ilik ırit yolundan istifade edilerek ya - b.iıbç misli arttmlmas lçha icab • 
bir heyeti lsveçe göndf!rmiııtir. pılacaktır. den tedbirler alınacalctır. 

Almanlar 1933 ve bilhasısa 35 
yılındanberi geceyi gündüze kata .. 
rak ve bütün milli kuvvet kaynak
lanndan büyük bir enerji ve otorite 
ile istifade ederek, pek büyük ve 
yepyeni bir hava ve bir kara ordusu 
vücude getirebildiler. halyanlar da 
kam, hava ve deniz kuvvetlerini 
büyütmek huausunda hiç bir gayreti 
esirgemodiler. Bunlara mukabil. 
garbi Avrupa devletleri müzake -
relerle ve dahili muhalefet müna .. 
kaşalarile vakit geçirerek askeTi 
haZIThk hususunda pek geri ıkaldık
lanndan Almanlar, 1939 Eylul a -
fllldan itibaren 1 O ay içinde lsveç, 
lsviçre ve İspanya müstesna, Av .. 
rupanın ldiçük ve büyük bütün dev
letlerini bir kaçar haftnlık harblerle 
yere serdiler ve memleketlerini iş -

lsveç bükilmeti de memlek.etiıni% Irak ve Hiııdiata.nla ticaretimiz A.ynca Hindistanla da ticari~ 
Üe ticarl münasebeu arttırmak ü - D.iier taraftan ~rimizdeki alS.- naaebatırnızm ~fmı temin 
zere faaliyete a-eçmiştir. laveç ihra- kadarla ra a-elen haberlere göre; Bas- sadile yapı1ruakta olan gCS.rüım 
cat firmalan memleketimizdeki a1a.. ra yolile tlcaTet yapmak için Tür - pek. yakında neticeleıneceldlr. 
kadarlara çok cazib göıülen teklif- kiye - Suriye - lr11.k demiryollan Irak, Suriye demiryollannda tım
ler yapnuşlardrr. İsveçliler memle - aTaSmda yapılan müzakereler so - zilatlı eşya tarifesinin tatbikine bat
ketimizden pamuk ve pamuk çekiı- nunda kabul eelilen tenzilatlı eşya landiktan sonra bilhassa hak, Hin -
deği, ıicuru üzüm ve incir nümnne - nakliyatı tarifesinin tatbikalına pek distan ve Japonya ile ihracat ve if
leri .istemişlerdir. Bu nürnuneler im- yabnda başlanacaktır. Bu anlafiJla hali.t münaaebetinıiz çok genl,liye
günlerde ha.zırlanarl\k İsveçc a-ön - üzerine Irak .ile Türkiye arasında ti- cektir. 
derilecektir. can münasebctlerin arttınlması bu- İDgilixler incir 'ft üzüm aldılar 

lsveçle ticari temaslar ).'apı1dık - susunda Bağdadda, Irak iktuıad ve- İzmir ' 1 (Hnsusi) - lngitte.re-
tan sonra bu memleketten bilhassa ziri ile Bağdad ticaret ataşerniz a - ye be§ bin ton üzüm ile beJ bin to.ıı 
gazete kağıdı ve nleliimum krığıd - rasında temasiarn bnşlanmı~tır. Trnk incir satılrmştır. Bu mallaT, Tü'~'\: -
lar, karton mamulleri, lüks ambalaj piyasalannın, muhtelif ihraç mah - İngiliz mali anla~asınm aktinden 
kağıdlan, makine yedek aksamı. ka 6Ullerimiz jçin iyi birer pllZ.aT ol - sonra sev1cedilecek1erdir. 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Semti ve ınahe.llesi 
gal altına aldılaT. Eğer Büyük Bri -
tanya adasının Avrupa ile biT kara 
irtibatı olsaydı burası da, Dönkerk
ten eonra, şüphesiz pek çabık zap- Sultanahmed Akbıyık 
toiunabilecekti; çünkü Ingilteremin Kumkapı Çadırcınlunedçelebl 
hava kuvvetleri Almnnlarınkine na- Topkapı, Fatm.ıı.sultan 
zaran bidcaç misli zayıf idiler, ka - Mollagüranl, Sey'ıdömer 
ra ordusu da yok gibiydi; hazırla - ~a~atya, Ml.rahoı:ilyasbey 
nabilmiıı olan ] ().1 2 Ingiliz tüm e- Iğrıkapı, Mollaaşki 
ni .ise Belçika ve Fmnsa muhnre _ Yedikule, Hacıohnddin 
belerinde mağlup ve perişan olmuş-
laY ve bütün top, tank ve tekerlekli Çarşıda 
va."'talaruu -kaybetmişlerdi. Bakırköy, Cevizlik 

Fakat İngiltereyi bütün asıılarda :t • 

muhafaza eden Kale boğazı ile Uzunçarşı 
Manş denizi bu sefer de imdadn ye- :t 

ti~ler ve İngiliz donanmaaile mü- :t 

dafaa olunan bu sular Alman kara :t 

kuvvetlerini ve zırhlı tümenlerini Çarşıda 
Fransanın §imal sahillerinde tevak- 11 

irufa mecbuT ettiler. 11 

Almanya için lngiltereyc, ancak Kumkapı Çadıreıahıncdçclcbi 
hava kuvvetlerile derhal §iddetli ıı 
taamız imkanı vardı. Fakat o, bunu Dayehatun 
Fransanın mağlübiyetini müteakib 
hemen yapmnk istemedi ve evvele- Kadırga Şehsuvarbey 

) 

cadde veya soka~ı 

KtıpBCila:r 

camı 
Şeyhülislfun 

Konılmıahmud 

ÇubııkOU 
Sunuilah 

Perda.b.çıhan 

Hall aç hüseyin 
» 

Düğmecil er 
» 
:t 

:t 

Keseeller 
Zincirli han üst katta 

• 
Cami 

) 

Tığcılar 

No. sı 

lO 
3 
f 
l 

38 
7 

49,51 
53. 55 

25 
10 
8 

41 
ü 
51 
21 
56 
lS 
19 
7 
9 

12 

53, 74: 82 

Cinsi 
Mnhıımmen 

ey)$ 

Ev 
Mşutalıane 
HAne 
Ho. ne 
Hane 
Tckke odalan 
Kahvehane vr 
m UşteınflAtı 
Dükktı.n , , , 

, 
DükkAnm a/5 hissesi 
DükkAnın 1/6 hisscsi 
Ma.klub dükkfuı 
Oda 

:t 

Bodrum , 
Dükkfı.nm odıısının 

havası 

Arsa 

L. K. 

10 00 
8 00 
8 00 
3 00 
2 00 
1 50 

10 00 

8 00 
7 00 
7 00 
2 00 
2 50 
ı 00 
o 50 
ı 00 
ı 50 
ı 00 
ı 00 
ı 00 
ı 00 

6 00 
mirde !kara kuvvetlerini İngiltere aa
hillerine nakledebilecek binlerce kü
çük deniz nakil vasıtaları ihuır et -

Müddetı ico..r: Teslim1 tarihinden 941 sc.ncs.i Mayıs sonuna kadar 

Benevi 
L. K. 

meği tercih etti. !şte lngilterenin, 
Dönkerkten ıt<>nra, manen ve mad
deten .kendine gelmesine yardım e -
den bu hazırlıkların üç buçuk ay 
gibi pek fazla bir zaman sürmesi ol

Sayım ocağı Ko.nhçınar ikarşısuıda 8 hektar ta:rla 32 00 
10 00 
7 20 
6 00 

Rami ve Eyüb yolu ve Keçe suyu yolu üzerinde ı :t 1 

Sayım ocağı Yildız tabiye civarında 1,80 » :t 

Sayım ocağt 'Rnmi civarında 1,50 :ıı :ıı 

mt:1tur. 
Almanlar, nihayet 7 Eylulde, In

giltere aclasma hava hücumlannı tek 
aif ettiler. O vakit zannolunmus idi 
ki Mareşal Göringin sayıca Ingiliz -
lerinicine üç misli kadar üstün ad
dedilen harb uçakları, nihayet 8-1 O 
günde, Ingiliz uçak filolannı, İngi -
liz uçuş alanlannı, sahil tahkima -
tmı, uçak sanayiint benzin de-pola
nnı velhasıl Ingilterenin müdafan !.İs 
temini o derece zedeliyeceklcrdir ki 
I Iolanda, Belçika ve şimali Fransa 
sahillerinde bekliyn Alman ordu -
lan seri ımotörlü küçük kayık ve ge-

Müddcti icar: Tcsllm.i tarihinden 04.3 sene.si Teşrinievvel nihayetine kıı.do..r 
Yuknrıda ~zılı mahatler kiraya verilmek üzere ilAıla konmuştur. İhtı.lelcri ıs T6F'fnievvel 940 cuma günü saat 

on beşdedir. Isteklllerin Çemberlit~'lda. İstanbUl Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. 
(9500) 

SIRKECI 
Salknnsöğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 
milere hemen atlıyarak lngiliz sa- 1 "lllllı•••ICI••••••••t# 
hillerine teveccüh edecekler ve İn- ~ 
giltcreyi istila için buralara çıka .. ,. Dr. IHSAN SAMI ~ • 
caklnrdır. Bu esnada, Alman büyü'k BAKTERİYQLQ jl 
nakliye uçaklan da havadan Ingil - A 
tereye paraşütçüler atacak veyahud L B OR AT UAR 1 
inme kıt' alan indireceklerdir. Umumi kan tıılililiitı, frengi nokta i 

E.ğer Ingiliz donannının bu ise nu anndan (W.nsserınan "e Kahn tea-
mani olmak istene onn karsı da bo~ ı mülleri) ian Liireyvatı ııuyılması, Tıfo 
b d kı ·ı d . lt l 1 ve aıtıııa hastalıkları ~htai, idrar, ar ıman uçn · an ı e, C'mZO ı ayı 

ve seri hücurnbotları harekete ge-çe- 1 1e"1 ~ah:ıtb w' trbalg~mkr, ~~u.rath ve-~ t~1h· 
h d kı b

'l ı ıı. , a mı os .. opı, usuaı a.ş. ar 
ce.~ ve onu sa n an uza aştıra ı e-1 . t h K d ü '- ""1 --''- · T b" ·ı A1 1 · 1 ·ı· d ıs ı zarı, an a re, şeı.aır, r... orur, 
cextır. n ıatı e man ar nıı:ı ız o Kollesterin miktnlarının tayini, 
nanmasma karşı mayn de kullana - a. Divanyolu No. 118. Tel: 20981. 
caklan gibi Manşın cenub sahille- ,. 
rine yerleştirdikleri uzun mcnzilli 
topları da istimal edebileceklerdir. tetmek olduğu zannolunmuştur. Fil-
0 hakle İngilterenin istilast hemen va1ti Almanya İngiltereyi, İtalya da 
hemen İngiliz av uçaklannın mağ - Mısın zaptetme}eri halinde ]ngil -
lüb ve imhasına brti:lı ve miinhasır tere haiJığı ve Ingiliz impaıator .. 
bulunuyordu. Fnknt bunlar değil se- !uğu müthiş surette sarsılacak ,idi. 
kiz on gÜnde, 7 Eyluldenberi ge- Fakat görüyoruz ki ne o ve ne de 
çen bir aydan fazla bir zamanda bu olamıyor. Ve· olması da .kolay 
bile ne mağlub ve ne de imha olu- değildiı. Çünkü İngiltere, nem da
namadılar; bu sebeble, Ingilterenin da ve hem de Yalandoğuda kuv -
istila ha,-eketine te~bbüs olunamar- vetlenme'k imkanlımnı bulmuştur. 
mı~tır. Bunlar gösteriyor ki, Mihverdle-

lngilterenin istila teşcbbüm büs- rin planlan büyük müşküllere çar
bütün euya düenıüş müdür} Bu lıu- parak, onlarda bazı kararsız ha -
susta en mes'ul ve en snlahiyetli bir 1 
mevkide olan Çörçil Ingilterenin ~ reket erin belinnesine sebeb olmut

tur. Buna mukabil İngilterede siya
tila tehlikesinden büsbütiin kuıtul- si ve askeri bazı mühim te§ebbüs, 
duğunu söylemiyor. Nitekft11 Alman- hareket ve karar kudretleri tczalıür 
lar İngiltereyi ve Ingiliz müdafaaımu etmektedir. Mesela: Amerika ile 
tahrib yolundaki hava hücumlarına c ür• et li ve uzak gÖrüllü anlaşmalar 
ayni şiddetle devam ediyorlar. Fa - a.ktederek onunla bir iş birligwi te -
kat ne oluna olsun Almanların İn- min etmek.. Birmnaya yolunu Çinli-
giliz hava ikuvvetlerini alt ederek a-
dayı istili. edebilmek ihtimalleri pek ler e açarak J aponlara mukabil dar-
azalmıştır. Bunun için de onlan şim be vurmalc, muvaffakiyetsiz.likle ne
di cenub d'oğu Avrupaya teveccüh ticelenmiş olmasına rağmen General 
etmiş görürüz ve onların RoTTUln _ de Gaulle Dekarda Almanlara ltal'
yada yaptıklan ve yapar görün _ şı yeni bir Afrika hareketi açmak 
dülderi şeyler bu hwrust 'hazırlıklar- gibi. Bu:.lar İngiltere için iyi ula -
dan ibarettir. rnetleTdir. Ve o ,a anda bütün kuv-

İtalyaya gelince, Fransa rnuhn - vet ve canlılığını havacılımnın, üs -
rehelerinde onun rolü, bir miktar tün Abnan kuvvetlerine .ka~. yap -
Fransn dağ ktfalarını Alplerde, ve makta olduklan pek fedakarane mü 
Ingiliz Akdeniz filosile bir miktar dafaa ve mukabelede-.n almakta -
İrıgiliz bava kuvvetlerini Akdenizde drr. Eğer bu müdnfaa ve mukabcle 
tutmak ve oya}amak olmU§tur. Har- kınlmıyarak devam edebilirae İngiJ.. 

tıircfikten 10nra da, onun yapa - tere ile ona bel bağlıyanlar ist&bale 
caiı eD miliab .,m M.n zap - .... elle ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
~uruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve aJıı.ru; o.ded.i: 265 

Zirnl ye tıcarı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabıarında 
en az 50 lira8ı bulwıanlara senede 4 deta çekilecek knr'a ile qatı _ 
daki p.l.lna göre ik.ram\ye da~tı.la.caktır. 

4 Adet 
4 . " 
4 " 

" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,000 
100 " 4,000 
50 " 5,000 
40 " 4,800 

Lira 
n 

" .. 
" 
" 

40 
100 
120 
160 " 20 " 3,200 " 

Dikkat: HesalılarındoJd parnlar bir sene içinde 50 llrada.n a.şa:ı 
d.üŞiliYenlere ikrnınl.ye ç.ıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 

K.ur'alar senede 4 defa, ı :E;ylfıl. ı Bi.rincUrA.nu.n. ı Mart ve ı Hazi. 
ra.ıı ıaı1hledDde çetllecd:Ur. 



Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 
~ıdı:ı. yazılı mevadın knpalı znrna eksiitmeleri bizalannda yazılı gün, saat ve ma.h1lllerdeki askcrl satın 

alma. tom1syonla.rında ya.pı.laca.ktır. Taliblertn kanun! ve.sikala.rile teklif 'mektublnrmı fhnle sa.a.tinden bir saat 
evveline lka.dar nld olduttı tomisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

Cinsi Eksiitmenın yapılacait yer Miktarı Tutan ... Teminatı İhale günü ve santl 
Lira. Lira 

Kuru ot. Manisa. 984,000 kilo 54,120 4059 31/10/ 940 10 
Kuru ot. Manisa. 828,000 • 45,540 3415,50 31 • • 10 
Kuru ot. Manısa.. 1,016,000 • 110,88() 8316 sı • • 10 
Kuru ot. Manısa. ~.ooo • ö4,12() 4059 81 • • ı o 
:Kuru ot. Manisa. 1,140,000 • 62,70() 4702,51) 31 • • lO 
Kuru ot. Manısa. 984,000 • 64,12() 4054) sı • • 15 
Kuru ot. Manısa.. 108,000 • 59,400 4455 sı • • 15 
Zeytlnyalı. Edirne esk! mll§iriyet D .. .25 ton 18,250 1219 5/ 11/ • 11 
Nakliyat. Gelibol u. .. 15,000 1125 6 • • 16 
Butd&Y k.ırm.a.aı. sı vaa 1000 ton 20,00() 1500 6 • • 16 

(1251) (9771) 

*** A.lalwfa yaZlll mevadın paza.rlıkla eblltmelerf hlzalarmda yamlı gi1n, I!IIL&t Te mathalleııcleld ast.erl satın 
alma ~annda yapılaca.ttu. Talıblerin tanunl Teslkalarile ihale saatinde akl oldulu komJ.syona. gel
meleri. Şartnameleri ıkl:ı~DJ.!yonla.rıncla ıörülür. 

Ciıwi. Ebiitmenin yapılacalt yer Miktan Tutarı Temina.tı ihale gün vt su.tl 

Odun. Çatalca. 
Manga! kömüı1i. Çatalca. 
U.vemar:lıll kömilrü.) 
8ömikok tömllril. > Hadunkör. 
Kuru ot. Erzincan. 
Teoh1S bezi. itaret bez1. Bd.irne eskt 

m~lriyet dairesi. 
Kuru sotıuı. Edirne eski m~lrlyet D. 
Nalbant tatmıı. • • • • 
Zeytinyağı. • • • • 
Domates salcası. • • • • 
Sıtir eti. İzmit. 
e,ıtu- eti. İzmit. 
Pe.ta..tea. İzmit. 
P\Wntl\. izmı:t. 
Odun. İzmit 
Be.man.ll İzmit. 
Saman.) • 
Saman.) • 
saman.) • 
Nakliyat. İzmit. 
Kuru ol. İzmit. 
Un. Eskişe~ 

İnşaat. Es~hir. 
İnp.a.t. • 

intaat. r • 
Kund.ura:. Af}ıon. 
Sabun. İzmir LT. AmlrlıtL 
Qam odunu. Erzurum LT. AmirillL 
Kuru ot. İzmit. 
Kuru ol. 
lturu ot. 

• 
• 

Kuru ot. • 
ean sabımltı k6stle. ) KIQMri. 
Tok&. ) 
Keten J.pl.Ut yuma.k. ) 

ıooo ton 
500 • 
800 • 
100 • 
500 • 

75 aded) 
75 • ). 

134,400 kilo 
100 adecl 

4000 kilo 
2000 • 

192,000 • 
187,000 • 
192,000 • 

8,000 • 
360 ıtoıı 

2,310 • 
835 • 
660 • 

1,023 • 
330 • 

ıoo,ooo kilo 
400,000 • 

!000 çlft 
125 ton 

1000 • 
1900 • 

750 • 
GOO • 

140G 1 

Lira Lira 

20,000 
25,00() 

12,000 
2,525 

20,000 

1,800 
8,06-i 
2,55() 
2,600 
2,400 

57,600 
65,450 
13,4ıi0 

4,640 
5,400 

69,300 
27,450 
19,800 
30,690 
2,557,50 
5,000 

64,000 

18,236,59 
39,060,85 
31,370,03 
18,000 
44,062 
26,000 
95,000 
57,500 
30,000 
70,000 
20,522,50 ) 
2,250 ) 
1,000 ) 

1soo 
1875 
900 ) 
190 >. 

1500 

270 
1210 

Kuru behert. 
390 
360 

4320 
4909 
1008 
S48 
405 

5198 )' 
1856 ) 
1485 ) 
2302 ), 

203 
380 

4450 
2735,49 
5859,13 
4705,50 
1350 
3305 
1300 
8000 ) 
2812 ) 
2280 ) 
4750 ) 

26/ 10/ 940 
26 • 1 

15/ 10/ 940 
23 • • 

17 • • 

• • • 
21 • • 
14 • • 
15 • • 
18 • • 
16 • • 
14 • • 
14 • • 
18 • • 

18 • • 

14./ 10/ 940 

• • • 
16 • • 
16 • • 
17 • • 
18 • • 
19 • • 
14 • • 
21 • • 
18 • • 

• • • 
• • • 
• 1 • 

10 
10 

14 
10 

ll 
a 
ll 
16,30 
16 
15 
15 
15 
15 
15 

15 

, 15 
15 
15 
16 
16 
16 
11 
15 
10 

.:15 
15 
15 

15 

6 -
lOPTAN SATI$ YERI • 

,., 

RRDYO 

MooEL ısoAGA R Aovosu 
~ ~~ 

~ VOLT AK0M0LATÖR V5 150 VOLT 
ANOT ILE YAHUT UZUN ÖMÜRLÜ 

BATARYA TAKIMIIL.~ ÇALlŞlR 

lST AN BUL. SULTAN HAMAll HAM DI BEY GEÇIDI No. 48 • 61 TEL. 21295 

, 

Jtitla. ) 
Perçln. ) 

4104,5. 
15,000 aded 
10,000 • 
5,000 • 

150,000 • 
120 kilo 

250 .) 
450 ) ATINA, SELANIK, SOFYA va BOKREŞTEN 

Balm \ml ll. ) 180 ). 

** Afaiıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiitmeleri hiznlarmda yazılı gün 
•e saatlerde Edirnede Hacıumurda askerl satın alma JtomJ.syonunda ya
pılacaktır. Taliblerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale günü saati 
Ton Lira 

Nohut 20 3250 
Bad eya~ 15 22500 
Zeytinyatı 10 6300 
Makarna 30 8400 
Irasul ya. 40 10400 
Şehriye 10 2.800 
Arpa 250 21250 
Tuz 30 1800 
Şeker 15 5775 
Se.bun 20 8000 
Zeytin tanesi 8 • 1880 

Pirlnç so 11550 
Patates 50 5000 
o u 20 5300 

** 

Lira 

244 
1688 
473 
630 
780 
210 

----------------16/ 10/ 940 ll 
1 • • ll 

• 1 • 14 

• • • 15 

• • • 16 
17/ 10/ 940 10 

1594 • • • 11 
135 • • 1 14 
4241 • 1 1 15 
600 1 • • 16 
141 18/ 10/ 940 10 
867 • • • ll 
375 • • • 14 
398 • • • 15 

(1247 - 9767) 

Çuvallı olarak bir kllosuna tabmin edilen fiatı sekiz turu§ olan 600 ton 
arpa pa.za.rlıkla satın alınacaktır. bk teminatı 3150 lira olup pazarlı~ı 211 
10/ 940 Pazartesi günü saat 11 dedlr. Pazariıla gireeeklerin ilk teminatla.. 
ri1e birlikte Kara Satmalma Komisyonuna. gelmeleri. c1229) (9679) 

•• 150 ton arpa 150 ton yu;Iaf pazariılı 15/10/940 günü saat 14 de Anka-
ra Lv. Amirlitf Batınalma Komı,yonunda yapılacaktır. Muhammen bede
ll arpa için 9000 lira yulaf Jçin 10,500 liradır. Arpa içıin ka.t1 teminat 1350 
~af için 1575 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. (1249) <9769) 

** 100 ton otomobn bemini pa.zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be-
deli 32030 lira bt1 teminatı 4805 liradır. Pazarı$ 14/ 10/ 940 Pat~J~.rt.esl 
günü saat 11 de Ankara M. M. V. Hava satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. İ.darl ve fennl p.rt.name hergün 181 kurU§a komisyonda alına
bilir. isteklllerin muayyen cnn ve saatte kat1 teminatı Te ka.nwıl belge. 
lerile komisyonda bulunmaları. (1239 - 9726) 

** Beher adeeline tahmin edilen fiatı 950 kuruş olan 1700 tane burç 
14/10/940 Pazartesi günü saat ll de Ankarada M. M. V. satın alma ko.. 
mJ.syonunda yapılacaktır. Tallblerin M22 lira 50 ku.ru.t kat1 teminatla-
~lle belli saatte tomı..yona eeımeıeri. (1217 - 9623) 

** 
• 100 ton gaz yalı pazarlıkla &atın alınacaktır. ihalesi 17/10/ 940 Per-

tembe ~ü saat 18 da Balıkeslrde Asirert Satınalma Kaın~~a 
ppılaoa.ktır. Tahmin bedeli 23 kUl'Uf ilk teminatı 3450 liradır. Tatibierin 
Komisyona gelmeleri. (1215) (9589) 

** Aşatıda yazılı yull1flar açık eksiltmeye konmuştur. ihaleleri bizala-
nnda yazılı saatlerde Manisada. askeri o!atın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. Tallblerin fhnle saatinde komi.s-
JOllB gelmeleri. (1209) (9517). ~ 
Miktan Tutan teminatı İhale saati ve ııünll 

S697,88 18/ 10/940 ır. 

(1245 - 9765) 

, BRiSTOL 

Hareket eden üç rnotörlü <ı Deutscbe Lüftbansa ı, tayyareleri, Alman!• 
ve beynebnilel hava hatlan il.- muntazaman irtibatl temin etmektedlt• 

Her türliı izahat ve biletler için 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Makine kaya,lan 

Köseleden kuvvetlidir. 
,, 

Tayyare bilttieri sabfa Umunıi ace"tasına müracaat olunmalıdır. 

~~~~~~--'--·---
Telgraf adresi: HANSAFLUG. G _lata Rıbtunı 45 Telefon: 41178 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

205 aded Beyaz kordon 
186 , Anahtar halkuı ve zinciri 
186 • Diki~ kutusu ve muhteviyatı 
186 • Kundura temizlik kutusu ve muhtevıyatı 
186 • Yı.kama ve temizleme kutusu ve muhteviyatı 

1500 ım e tl"'e Şı.pk.a.lık hala t 
450 , Filodorluit halat 

24 aded Elektrikli makas bıçal\ 
15000 metre Amerikan bez! 

500 • TelA. 
5000 aded 40 numnra marka 
250 • ı 1 • 

400 • 16 1 • 

100.000 aded Küçük kemik dü~me 
250 metre Siyah dibet 

25 • Mat. mu.şamba 
100 met.re Zımpara kA,9ıdı c4 s/ m enine göre• 

10 kUo Analin boya 
300 metre Vatka 

6000 kilo Nohud 
10000 kilo Pirlnç 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya ve malzemenin her bir kalemi 
ayrı ayrı 16/I.T~in/940 Çarşamba günü saat 14 den itibaren pazarlıkla 
alınanaktır. İstekliterin belli günde Kasımpaşada bulunan Komlsyona 
müracaatlarL l9705) 

•• ı. - Tahmin edUen bedeli c20850, lira <;lan c15000• kUo sadeya~ının 
15/I. TeFln/ 940 Salı günü saat 11 de pa.zarlıkla eksiltme.sl yapılacaktır. 

2. - bk teminatı c1563t lira c75• kuruş olup tartnamesi hergün ko.. 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3. - İsteklilerln 2490 se.yılı kanunda ~aıı.ll vesllaılarile birlikte belli 
gün ve saatte Kasımpa.p.da bulunan komi.syona müracaatları. c9564• 

ŞAMPiYO 
ADIPVLL.A.BI 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Satıt deposu ı 

Tahtaka.le, Uzuncu Ova. Caddesi 
No. 12 _ 14 

41~~~~~--~--~--~---4----~--4---4-

Sıt .. a. Ili ca kartı •olte•e-t 
edeınn. QUINIUY LA BAR· 
RA Q U E' ıa terkibiade tDe<rcat ---~~ 
kiain miktan dirr K•a• lu .. 
ıaablulitıaa anareD 11\Atllip " 
miiN'ir aiabetde oldufuad.n p· 
yet lnıvntli •• 100 derMe ,ifa
bab' bir kuvve~ i~Kı~ır: Bir kaç 
fÜD urfıuda ırtı~ah lle Sıt~~ 
ıaagliip n mün~efi olur. T~~ 
•Ücernp ve Pan• Tıp Akackan .. 
tarahadaa tav-iye edilea 

e e 
UIIIIM 

Ankarada Harp Okulu K. dan: ,1 
1 - Askeri llselere askeri ötretmen yeti1tirllmek üzere Harb OkulıJ , 

rosuna Q talebe alınacaktır. •~ ~.J 
2 - Bu talebeler: Harb Okulu talebe.sl olarak Ankarada Dil - eJJ,. 

co~rafya Fakültesinde yabancı dil tabsili cörecek ve asıtert ö~retııl 
ştirileceklerdir. 

S - Kabul p.rtları: 
A - Harb okuluna glrlt tartıarmı haiz olmak. 
B - Lise olgunluk imtihanını venntş olmak. 
C- Yabancı dil bilgisi ıyı derecede olmak. ~ 

4 - isteklilerden seçllmek suretile alınacak talebeler ingiliZce, f 1~ 
ca, almanca şubelerine taksim ve fakültenin 940 - 941 tedrısatın• 

1
, 

ettirileceklerdir. 1e 6 , 
5 - isteklllerin evrak ve vesaikile Harb Okulu Komutanlı~ıne. rnnıf 

ha fazla maliımat almak ...,tlyenlerin Askerl Liseler MüfettiŞll~ı.ne 
caatıan. 0250) (9770) 

Son Posta Matbaası: 

Kilo Lira. Lira 

ts,OOO 3360 ~ 27/ 10/ 940 14 r Şişe ve 
-'8_,o_oo _____ a:s_oo _____ 2_52 ____ 2_71_1_ot_94_o_1_4_______ Anonim Sosyetesinden : 

TÜRKIYE 

Cam Fabrikalar• 
Fabrikanuz için tomacıya ihtiyaç vardır. Taliblerln bonserviBlerUe bir
ll.kte Paıal>ahçesinde fabrika.mız iŞletme müdürlü~üne müracaatıarı. 


