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Akdenisde dolapn l:ngitm zzrbldarmdan birinin toplan atete Dfuhna bir vaziyette 

MAL TA jr···-···--·--· .. ··-·--.. , 
CiVARlNDA ' Askeri vaziyet j 

150 ALMAN 
SüBAYI DAHA 
BüKREŞTE 
TOPLANDI 

IJIR DENİZ 
HARBI 

halyan tebliğine 
•• gore .•• 

Ilir In ·ı· k .. .. gı ız ruvazoru 
ile 3 ltalyan 

torpidosu batb 
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Mihverciler, İngil_iz i 
Imparatorluğunu i 
uzak yollardan f 

vurmak ızbrarında 1 
kaldılar 1 

• 

YAZAN----. 

Emekli geneTal 

H. Emir Erkilet 
.SOn Poata. nın askeri 

muharrirt 

i 
: 
i 
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Neşredilen 
resmi tebliğ 

Romanya Alman f1rkaları 
için 18 milyon sterlin 

tahsis etti 

I uıgiltere havalannda Alman Bükreş 13 (A.A..) - ReuJ.er: 
taarruzlanna kar~ı İngiliz Romanyadaki Alınan askeri beye-

~:: (L\.) -İtalyan orduları ~ 
ll..ı2 . l'argllunm te~: i 

mukahil taarruzları oiddetle de- tinin reisi general Hansen, evvelce 
vam etmektedir. Üstelik Ingiliz Rolandadaki nazi Lşgal ordU-'unun 
bombaninnan uçak. ffiolan Al- kumandanı bulunuyordu. Heyette ez.. 
manyaya ve Alınan iog~li albn- cümle üç tfimgeneral ve ll albay 
da buhman memleketlere. he- vardır. 

~ ~rln geeesi dowiye ge3- 1 
~ 0 İ\.alYtU?- torpidolan Malta ı 
~ın~ lngilis deniz kuY - : 
~_tiplıııı.ntaa.rruz et.ıni§lerdlr. Neptu _ 
~ ~ olnıaııı muhtemel bir 4Üf
~ cın~ batlrılin$r. Çekilen 
""\~ ıemOeri ciddl hasara 

( 1\___ - • İtalyanlar her biri 600 
~ 3 ÜDcii sayfada) 

men her gece bombalar atmak- HMen Romanyanın muhtelif nok-
ta ve tabiatile birçok tahribata talarına varm14 olan Alman askerle-
~bebiyet vennektedir1er. Bu rinin miktarı, 20 o;n kadar tahmin e-
eebeble Almaniann İngiltereyi dllmektedir. 
istila planlan timdilik bahie Bülaette netredilen tebliğ 
meVZtJU olnuyacak kadar aktü- Btlkret 13 (A.A.) - Resmi teblit: 
alitelerini kaybetıni~lenlir. Bundan evvelki kabine, ordunun 

.!!!!zveltin nutku 

Ingilterege 
1/ardım ve 
s·l~ 1 ahianmak 

~ Ruzvelt diyor ki : ' 
~\tö~lerin bize takib et
~ : ıttedikleri yola kor-

e tehdidle ~rmeie 
ı.aecbur edilemeyiz 

'i ltı 
~~;::. 13 (A.A.) - Reuter: 
cı~• bı Dayton'da radyocia söy 
~ ,: :ıutt.a Ruzvelt, Amerikan 
~ )'ltı t va ituvvetıerinin bütün 
~ lı.üq e~i.ni müdafaa edece~ini 
~~r ~be If. aynı zamanda Ame
~ ~ Siirüıtıemenıek şartile her 
ltıı' ~ İnıiltereye yapılaca-
~ ~tlt Lltir. 
tt4 ~a. ~~e tarattan gelirse gelsin, 
cı6~_.~1iıc1a.r 41 Atnerika llut'asının top.. 
~ ~ttr ki~a a~tini izah ederc.Jı; 
ll.. . 

~>atb 
(t) Yarı küresinin müdafaa .. 

e-.~ 3 Üncü sayfada) 

Anıe 'k Şi1i:1 a Brezilya ve 
8 U si er kuruyor 

14 (A.A.) - Nev-
!J&.Z:eteııi'ı ""' Am e-

Afrikada bir ay evvel Sidi teçhizl Vf! t.alimi l~n Almanyanın yar 
(Devamı 3 6nrü sayfAda> dımını istemiştl. General Antone.s -

\ •• _ ............... ·-·••••••••••••• .. •••••••.) (DeV81111 3 üncü .. yfada) 

-K aradenizde bir facia 
---------------------

Görele acıklarında bir 
yelkenli battı, yolculardan 

33 vatanda' boğuldu 
Gireaıun. 13 (A.A) - Tirebolu- dan oau lrurtanlmı~. otuz üçü bo

lu İbrahim reisin idaresindeki yel- iuJmuştur. Görelenin alakadar rne
kenli <43 yolcu ile Görelenin Eyneail murla ı. ıL d · d"k'"l 1 · 

h
. · 't kt ik G" 1 k n ve oauu ~nıze o u en en na ıyeame gı me e en o re e a>- lru _ L • • ) • " 

ı . . ü mil açımnda yolcuların rtannıuı; ıçm e lerınden gelen ba-
e~~nm ç ... .. le 
faz.lalığıın<la.n au almak auretile bat- tün gayret ri sarfetmif}etdir. Yel-
mıfbr. Ge<:enin karanlıklan içinde Itenlinin kaptanı adliyeye teslim e
cereyan eden bu faciada yolcuJ~ · mittir. 

Zelzele bölgBIOrinde inşaat 

Makinaye 
v~rilirken 1 

Yugoslav 
Başvekili dün 

mühim bir nutuk 
söyledi 

Belgr.d. 14 (A.A.) - Yugoa
fay batvekili Zvet:koviç., dün cenu.
bt Yugoelavyada yapılan bJr top
laııbda bir nutuk irad etmiJtİr. Bat'
vekil ezeibnle nrnlan aöylemi§tir: 

«- Yugoslavlar kanlarile almıt 
oldu.lclan cegubt Y ugoalavyayı kat' i 
IIUTette müdafaa ebnek azmin.dedir
ler.» 

Gl. de Gol'ün 
Çörçile gönderdiği 

• 

mesaJ -

Heybelide yang1n 
adan n en güzel 
orman1n1 kül etti 
Yangın saatlerce devam 
etti ve 10 bin kadar cam • 

tamamile mahvoldu 

Londra, 14 (AA.) - General Dünkü yangmda en eiize1 çam ormanı mahvolan Heybeliden ~l'Ünll 
de GaulJe. 1 O İlk.tetrinde Duala- Dün Heybeliadada §imdiye kadari bir snh.ayı saran ateşi söndün:nelıl 
d~n B. Çö_rçile aşağıdaki te1grafı görülmemiş bü~ bir çam _yangını çalı.şmı.şsa da birşey yapama.mıttır. 
ıon~~nnıfbT: olmuş ve ado. buyük bir tehlike ge ·ı Kısa bir müddet ~nra itfaiye ~ 

Duşınan kontroru altında bulun- çl.nniştir. pu polis ve bekçiler tıı.nzlfat amelıl-
mayan. ~ir .Fransız top!ağından size Yangın Heybeliadanın Burgaz k.ıs- m,' ada halkı ve ge~ çler yangın ye _ 
ve lngı.liz ım!'arat~rl~unun kahra- mına bakan cenub ciheflnde Mnkar- rine toplnnmışla.r ve faallyete geo _ 
m~n ~ılle~erme, nıhnı zafere kadar yos ma.nast.trı denilen tepenin sa~ mişlerdlr. itfaiYe mot.örlerf ti.nzall 
mııttefiklerm ya~ı ba§Inda h.arbe cihettnde ve Rum eytam mektebin - olan tepeye çıkamam~. bir m~ 
devam etmeye soz veren 14 mılyon den 200 metre lleride çık:m~tır. çıkmaya t*bbüs etmiş fakAt yoktııa 
FraMız veya Fransız himaye idar~i Yangın saat ıı e dotru başlamış bozulmuştur. ' 
altında bulunanlar ~una t.aın ~~- ve ilk olaralt Burgaz ad~ından gö - A • li 
mad ve sadık dost]n.gumun ıfadesı- - - . . te, geiUJ YOtt 

. kd" ed . · rülmuştur. Burgaz polı.s mevkti Hey- Yangın bu sırada "iddetıe eımıettıe 
nı ta ım enm. ib ll da .... ka t · d b '"" · B. Çörçil general de GauJle gu e a nın .w.a ryas epcsın e ir olan poyrazın tesirile çok genişlemil 

b 
. . • duman çık~ını hemen telefonla Hey ve bütün adayı sarmak tehlikft ....... 

ceva ı vennıotır. ....,.ad ,ft k · bild:-........... ....,... 
Telgrafml:ı büyük bir aev.inç}e ~. a po..., mer ezıne , ... ~ .ve goot.ermişt.l:r. Bunun üzerine Büyük-

ald 
c,_ ~ d 1 ~ aynı zamanda keyfiyet.ten ıtfaıye adadan yardım taleb edilm'• Bu- ...a .. am. ~e ve muca e eye aonuna "ıl• 3.,._ 

kadar bizimle devam kararmda bt.t- grupunu da haberdar etmiştir. Bu sı- ı!da itfaiye efradı teçhizatlarlle ha • 
]unan bütün Fransı.zlara samimi te- rada Makaryos mmtıı.kası ~am orman su.si bir vapurla Heyb~Hye geJmit. 
mennilerimi yollannı. Mııniaların bekçisi Tevfik de tepenin ~a~ısında lerdlr. 
hepai a~lmcaya kadar ve davamı- asfalt üzerinde gez&nl~~en yukarıda Yangın blltftn çalışmalara ratma 
zm zaferini birlikte idrak edeceği- bir dürnan çıktıtuu gormüş, tepeye gittikçe büyümüş ve yarım snat iÇI.D.. 
miz ı:amana kadar azimle yanyana ~ıkmıştır. de manastır ve asfalt istikametJeıi • 
ııebat edeceğiz. 1 Bekçi Tevfik 25 metre murabbalık (Devamı 3 iincü sayfa(Ja) 

[ Dün yapilan lig maçlari J 
Galatasaray Beşiktaşa 

1 - 3 mağlUb oldu 
Dünkü maç sert bir rüzgar albnda ve çok asabi 

bir hava içinde cereyan etti 

Galatasaray- BetiJdaf ~bir intıba 
14 m.aç.lanna. dtm de Kadıköy ve 

Şeref stadlarında deWLm edilmi~Ur. 
Günün en mühim maçl Oalata.sarayla 
Beşikta.t Uasmda idi. Fakat oaıata
sarayla J3e4ikta.ş idare heyetleri ara
sındaki hasılat iht.aatı halledllemeıni.ş 
oldlltund.a.n ma.ç Jdiin oıynanmamak 
tehlikesini gösterdi. 
Meraklılar maç saa.Une kadar stad 

tapısında bekl&mi~ler ve Galatasara
yın sahaya gelmesi üzerine stada gl.r

~oiöe;··~~çlarm n~i·i~~i~~i·;! 
i Fener 2- Beykoz O 
~ 1. Spor 3-Albntuğ 3 

dakika sarı - kırmwlılann top toııı. 

trolü çok mii§kül bir hale gelmit IMI
lunuyordu ki, yapılan sıkı bir B8fit.
ta.ş hücwnunda iki defa topa vurmaa 
imkAnını bulan İbrahim Beşlkta.pu 
ilk golünü yaptı. İyi bir müdataa Jaıt 

l
i B. Spor 4 _ Vefa 1 hücum !ıı ıtı elde eden Galatasarq 

bır.iki muhıın vnziyete girdi i.se de bQ.. i Süleymaniye 2 - hassa sarafimtn bozuk oyunu bu a-
vantajların kaçmasına ebeb oldL 

- ~ Topkap 2 Galatasarny devrenin sonlarına d~ 
................................................. ru oyuna h!kim olmaa-a başladı. Pa-

kuvvetli bir rüzgar içinde hlkimiYet tesis etmi,f, fakat rüzgA- kat devre 1 - O B~kta.şın lehin.dıl 
Ullt~oiiUilfW'· Rüzglr altula dü.len Oa ;rın te.sirile bu bA.k1miyetl Befikt.aşa bi-tti. 

m~erdir. 

Oyuna 



Hergün 
Resimli Bakale 1 ;;;;;; Görmeyi oe düşünmeyi ögrenmek lazımdır 

Sözün kısası 
M ak u! bir icad 

• 
Gene altına dair 
- Yu.a: .Mıdailtin Birke:a -J • 
B omanyanın Alınırnlar tara-

fından iagal edildiği veya Tabiat !Mıma g&ti g6nnek ıçın, 
edilmdt üzere bukınduğu hakltın - aklı da görülen teY özerinde durup 
da çıkan baberlorle Balkaniara aid düşünmek içln ~. 
dedik.odulann artmaaı üzerine lstan- Gördflğünün içine nüfuz etmlyen 
bul piyasasında altın piyasam ye .. göz, ele ceçen tırsattan iıt.ifa.de et • 
Iliden yükseldi. Böyle bir telaş içXı mi1en aJol vazifelerini yarım yapan 
ortada ciddi sebebler bulunmadı - iki uzuv demek.t.ır, görmeyi ve dü _ 
ima göre, piyasadaki bu hareketin şünmeyi ~enmek ]A.zızndır. 
aeçecoğini tahmin etmek k.abildir. 
Hududlannm cmıoiyetiıü ve mem -
leketin aeliunct ve istikWini müda
faa için her türlü azim ve karar Üe 
ınücehhez olan Türkiyenin her tür
ru tedbirleri almış olduğuna göre. 
bizim §U güzel vatan üstünde aük\ı.ıı 
ve huzur ile yll§lUilamıza miuıi o .. 
'-'cak. kaaıdlar karoıamda kalnuya -
c.ağunı.za emin olabiliriz. 

Fakat aramızda olup biten fCY -
~n mnnaaını anlamıyanlar da bu
lunaa gerektir, iki dedikodu üzeri. 

( 
üç kadıni birden 
dö~en kabada y1 ! 

hemen altına aarılıyorlar.Halbu
li. gerek. ticart ve gerciL mali piyaaa 
ınızın, zamnna göre nonnal olan 
Jllrtlar :içindeki inkiş fına zarar ver
ınekten tevakk..i etmek, her iyi va
tandaı için bir vazifedir. Bu vazife- Gat.ata.da Şerbethane sotatında 4 
ri anlamıyaniara teeaaüf etmemek saplı evde oturnn Hnyrtye, Şerite ve 
ubil deii}dir. Anje1 a~a. Ü9 kadın dün bir me 

seledr.n dolayı ayni sokakta 40 a&.Yl-* da ıu.ran Sldıka ae bvgaya tuttQ 

Hak.ikatte albn piyaııe.nnın yijk- muşlardır. 
ııelmeai için ne ticari, ne maü, ne Bir IIlüddet k&rfllıtlı dbvt1§ halin
iahill. ne <le beynelmüd hiç bir a&- de deqm eden bu b.vga aırasmda 
>eb yoktur. Hatta abi için aebeh - araya b'l<hkoom met.res. Bayra,m da 
:er vardır. girm1.l eline 8~ bir sapa Ua 

Son ~erde gelen Suriye ga - Ha.yrJ• ~ ~eyi ve Anjell milte • 

d . d .. d .. v.. ad.diC yerleriDrlen ~· 
ııet erm c s.or ugwı:e nazar~ ~ - Y8'1"alı b.dınlar Be ~ has~ 
:ada altın payasası auratle dutu - . _,.,~1_,.,, r ııia _..,,,., 
ror. Şamda çıkan El En·am ve El SiilC ıı..ıwu.u.._..,...a • . yram .,.......,._ 
lll§& gazetelerinin bir hafta evvelki nara h&kkında takıbata bqlanmıı-
Wahalan gözümün • önundecür. Bu tıı'. 
ıazetder, daha evvdki nü~balann- Biı kadın kaTga.aı daha 

ola verdikleri haberleri tafsil ederek P'eı:H"de KflçftJımustafa~ mahaı. 
iunyede, Filiatinde. lrakta ve Ara- leM- ie Yenı)'ol sot.nfı.nda. 7 sayıda o
,istanm her tarafında albn fiatları- tunm Emine .,ayni ev sakinlerinden 
un çok düştüğunü ve daha da dü- r ilJ'Tiye admda bir kadınla ialvgu et
.eceiini söylüyorlar. Kaydettikleri ı ~. bu esnada. Hayriye eline geçir 
,..Iıca sebebler §Ul1lardır: iğ1 ibtiyWt b.lr sapa ne Emineyi ba-

1 - Son z.amanlarda bütün A- fllldan yn.ralaml§t.ı:r. 
,ıab memleketlerine pek çok İngiliz Yaralı lltadm tedavi altına a.bmn~. 
".Jtwıı gelmit :ve daha 'lda gclecei.i Hayrjye ;yakala.ıın.nk ha.klonda taki-
ıısılatıhyonnu~. büta. ba.şlanml.ft.lr. 

l - Filistinde lnııiliz altıru 225 -------
~iliatin kuru§Una kadar dÜfmüı. Muhlis Sabahattin 

3 - Be:ynıt borııas.ı altında a§B
fb fiatiara doiru spekülasyon ya .. 

nyotm1J1. 

lll 

1. 

· H dudda be liyen askerlerim·ze 
hediyeler gönderilecek 

Hazırlanacak olan hediyeler makbuz mu
kabilinde H.alkevlerine teslim edilecek 

HUA:iııdla.nmm beldiyen kabra -ı Aal.erlerimizderı btl§ka sübaylar 
man uk.ertednpu: bediye gCSn<ler • i~ de, tevkalA.de, b.lr tapalı he -
rnek ctndmda yapılan müracaatlar diYe torbaları bazırlanmuı iÇin pa.r
G:ı:erine parti teşk.il.itı bu i!ile takın- ti. vilAyet ve nsker:l makarnlar ara
dan alalcadar olmağa başlamıştır. smda temasıara başl.a.nmıştır. Bu 
l.tanbul Parti Müfet~ Reşnd Mi - torbalara TüM b.dmı, bir sübay 
~lu bu 1m.suat.a parti tc:ldJntı - ihtiyaQiarmı düşünerek ha.tmna ge
na bir taminı göndererek. kahra - len ve ~i §ey1 koyacak. torba -
man ukerle..-imiz için bazırlannn ve lar b.lr heyei huzunmda kapanıp 
hazrrlanacak olan lo~ hediyelerinin mühfuiencrek asker1 mflknmlara glin.. 

HaJl.evlerino makbuz mukabilinde de.rilecekt.ir. 
teş}im edilmeWıi bildirm~tir. Hal - Şehrimizden batka memleketl.eti 
bn askerlerimize hediyelerl, Hal - blitu.n Halkevleri de askarlerlnıiz ve 
kevlerlnde toplanaralt peyderpey a- sübaylanmız 'açin hediye kabulü hu • 
likadar ukeri ınakamlara gönde - .mronda hazırlıklara başlamışlardır. 
~lecektir. Halkevlerind; askerler i- Bu bediyclere nid makbuzlarm bazır
çın kabul olunacak hediye yalnu vo 
k t

'A ı k .. b .. ki' lanması bu hafta. içinde bitirilecek ve a ı o ara yun çoTa , yun e ıven _ 
ve yü n gömleğe inhisar edecek, ba~ derhal hediye kabulune b~cak-
ka hediyo kabul edümiyecektir. tir. ---------------------------

) 
Esnafın Hava Kuru

muna yard1mlar1 

' E. Ekrem T.W 
• 
1 sviçrede oturan bir akrabaUl-

mektub aldım.. Öteden ))el'id'll 
bahsettikten .ann diyor ki: 

eBurada boş birşey icad euııet' 
h:ı.sa.ru i.ster istemez bcd.btnliAc 6Ül'ıı»
liyen harb llıJordısından gına ııe"" 
renler göğüslerine birer rozet takl -
yorlar. Uzerlnde (Bana harb !Atı ,. 
meylnl) ibaresi yazılı. Bu nazıkAP' 
ihtann semeresi olmuyor d~il. lCII 
dinl~r ba.ztuı zuhur ediyorsa dJı 
leb demeden 1.eblebiyi ~ 
barbden lMardı nçmŞarsa blle ~ 
men mecrayi keUi.mı de~lştlrı"veıi3'0'" 
ıar_ 

Ne dersiniz? Bu rozet usulil hOfll
ma gitti. B1r tane de ben tedarik • ~ 
debilscm hemen ceketiınln ~ine illt' 
tlrive:receğim. 

LAkin, düşünüyorum da, salt bl 
bu ~ürlüsü yetl.şmiyecek. Vakit .~ 
bizde .k.a.bak tadı veren başka bll'9'l"" 
mevzu.lar ortaya çakıyor. Ve za~ 
geliyor ki, inSan bunlar iÇin de, ııı_. 
hatabına böyle zarif bir ihtarda bCf" 
lunmak ihttyucmı duyuyor. 

Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri • Rozet lmal.ı henüz memleketiıni' ~ 
nin Hava Kurumuna yardım taah . de yayıJmamış bir zenııattir. YO~ 
hüdleri devam etmektedir. Şimdiye ben ınuhteli! ibo.reler taşıyan affi 
lcadar Ayakkabıcılar Ccmiycti 30() J doltl3U rozet ısmarladnn: Bana bOb" 
lira. kösele ve dericiler 1 5 000 Ina til edebiyattan banset.meyiil ~ 
Hava Kuıumuna vermi.şlercfu. Tü • dilenci 1Atı etmeyilll İnıtAhanda d6 ~ 
tüncüler Ccmiyeti de Kunıma 5 O nen talebe bahsi beni s1nirlcndifıti 
bin lira venneği taahhüd etm~tir. Fiatları mürakabe heyetine dair tl' 

Diğer esnaf cemiyetleri de Ha;u dinlemem!. Çivi ihtıürı llcni ald.ıı:adJt 
Kurumuna mühim miktarda teber • et.mezl. Filhnca.nm mesajına ~ .. 
rii ve taahhüdlerde bulunmakta - men biglneyUnl. _. 
drrlar. IIAsılı, gün geçmez, rozet yar 

H K ımn'at.kArla. a.ra.ml2da. mutıa.ka. bir .,. 
. ,_~va u1 rumukıreçenlderde ~I - ll.}Ver.lş olurdu: 
nmızue top anan ongre e ven en Dikkat ttiıı1z ı. Md' t b pi? 
karailaım tatbikabna aid bir tali - "'- c k hm ısabozele .... ~ h 1 B li ...... az veya ço uyumuzu U.P""' 
matname azır arnı~. u ta mat- birhniz safi slnlr kesildlk. Ve Tanrı~ 
nameye göre Hava Kurumu gubel&- ün- bir ,_. k ft ... ~ 

• .L 1:... 
1 

. . L mn g u ..... vga çı arm~ 
n 111a....,et enru artbraca~ ve mm - kendi kendimiZi zorlD.r bu u~u~ 
takal~nnda Kuruma aza kaydedil- dünyanın enerjisini ~fediyoruz.ıt.,.
menut vatandat bırakmıyııcaklar - de bu,. ba.şkala.n arasında ccreyan "' 
dır. den bir kavganın yıılnız serplılt~ 

Hava Kurumu Idaresi. Kurum oluyor. Ya, maazallah, o kaTgalllll """ 
menfaatine tramvay ve diier nakil de içinde olsa.k ne olacak? djye dÖ .. 
vasıtalan ücretlerine zam yapılma- ~üyonmı.. 
aa husuııunda belediye ile temaslar- Fikirler ~!emiyor, durdu . On bi~ 
da 'bulunmaktadır. Bu temular ya- yesinden dokuzu nlhlat üzcrfne ol~ 
kında neticeJenecek ve nalo1 vaaı- ayılara. döndük. Bu sözüm maznr g 
ta !anna 1 O ar para zam yapılacak- r1llsün. T~ihde hata olmaz c1erJ.81ft 

ma.Uim. ya.? Bizim de on milklleınB .. m. ~ 

Bir bahçe seddinden dUşUp JB şoförle tramvaydan ath- Ticaret Vehili ::S~anm~ :r:nıanzcU:eo~~~. 
yaralanan sarhoş yan 17 kişi cezalandirildi Herlf, evine ntll gibi sar~ dÖD ~ 

.f - Harbden sonra altının paıa 
lmaklan çık~ fikri ııiuik.çe ya
"llmakta :imİf. 

-n-:w........ b.....t!1.dede ma.ballesin _ ,..... ..... : ..... ı ''üd.ür·u~n m ..... ır..... ._. .. , _ D ün akşam ın il§, yatmış. aece yarısı uyaıun~ .,. 
Haber aklığımıza göre. güzide ~--- ·~ ~YJ" ""' ~ & ..........,..... ~.,.. • pU~ından aşa~ sanki kı.zgw zı 

bestekAr Muh1is Sabahattin «Türk de oturan Bekir adında biri dün geç !Atma mcnsub stvil zabıta memurlan Anharaya gılli &kıtlyorla.r. Bu yaman ııamretıe ~ 

yeni bir operet 
heyeti kurdu 

Daha da bir takım sebeblerden 
~olayı, halk. a:tasında altına ~~ 
ağbet azalmakta imi§. İngiliz lira
mm bollandığıno. dair en aç.ık de -
1 de .şudur ki evvelce Oamanh al
mı Üe İngiliz altını arasında f>] 
ıuriye lirası fark olurken bugüo bu E 2, 5 liraya d ü m \if. BiT ingiliz 
U1W evvdce 3 7 Suriye lirası eder
~n timdi otuz liraya dü§miiş. O. -
nanlı lirası da bugün 2 b lira etra
lmdadır. Hıılbuki bir aralık 32 lira
'a kadar çıkmı§tı. · 

Ötedenberi Türkiyede altın 6aı.. 
ınrun yübelmesine sebeb Suriye -
e umumiyetle A:rabistandL Yuka
Kla kaydettiğim mallımat göatm -
'OT lci Arablar Cihan Harbinde yap 

ııkla.nuı bu defa da aynen tdaar 
diyorlar: Kağıd paraya k.aqı bir 
.evi pasif mukavemet gö.tereıek 
ltının gösterdikleri rağbet ve öde
.ikleri yübok fiatlA evvela, farlı:ın

ohn.ıyamk çoğalmasını temin e -
iyorlar. Sonra da bundan• zarar 
örenler gene bnat kendileridir. 

Operet Heyeti» namile yeni bir te- vakte kadar bir hayli ratı içtikten dün de şbrinı.iün muhtelif yerlerin - ..,._,~ - An--ad tağuun içinde SCl'6ClD sersem dönlti 
K d 

deki beledi kontrollerine devam et _ .c.n.:uu gun ._.. an tehrimlze ~1" 
şekkül meydnna ge~~ş~r. 1 a b': sonra Şcnllkdede maba.llc.sinde Ali - mişlerdir gelen T'ıearet Vekili Nazmi Topçuoflu dlll'UJ'ken, b.nsı da ~ ve 
aunda tımm.IDJI san at ôr nr a, ır . bahçe!' kah . elm!Ş b · dün ~ki ekspres}e A.ııkara1a ha- m~: _A 
çok istictadb gençleri bh &Taya top- nın 1 vesınc g . ve u.. Yapılan kontroller neticesinde 7 şo.. reket etmiştir - Efendil Hasta ml.!lil? Nen •aı •' 
lıyan . .«"!"ürk. Operct He~eti»: ilk rada dolıı.§ırken sedden d~ü.,ttlr. f~rün karneslz oldl$ı, bir ta.ks1 §O- Vekil Ha.yd~~ı4a ga.nnda T'ıeareL O aralık ~de, ateşini sönd~ 
temaılinı yaı:m nqam, Şehir T ıy~t- Bu sukut netkesinde vücudünün förüniln de ta.k&mctre kullanmadığı VetAletine b~ daireler erkAnı ve cek herbnngı bir oeyden maadııst '": 
roatı komedi kısmında verecektir. müteaddfd yerlerinden yarnlanan ve görülerek haklarmda zabıt vnrakası doltlan tarafından utl:rla.nm~ tutınıyan ~va.ııı adam cevıı.b vet 
Elli kiPlik büyük bir kadro ile fna- tanzim edilmiştir. Hareket hallnde • nıiş: 
liyete geçen heyetin ilk temsilinin bu arada ıltolu da. kmlan Beldır Uda- bulunan tramvaylardan a.Uıyan n - Ma.şrapa. oldum, ka.dmıml 
pTocramrnı Muhlis S::ıbnhattinin ild Vi edllmek tizere Bey~ hastanesi- kişi de yakalanarak para. ccza.mıa likokullardaki yoksul Biz de ~imdi. öyle ok1uk. 

güzel eseri tqlcil etmek.tedil. Bun - ne uldırılm.ı§tı.r. ça.rptırılml.Qlıırdır. ÇOCUkl,ara yardım - Ne vıı.r, ne yok? diye biZlin ~ 
Iardnn biri oriJ"inal müzikli «Kerem tıml%1 eora.na., suall muUn.ka ~~ 
üe Ash» rnasab, diğeri de, C'. H . P. /··--··--·····-··-···---·-·-----··-· .................. , bk okullarda otuyan yOksul çoeuk. tctsir ederek: 

tarafından Halkevleri için de kabul ISTER iNAN iSTER iNANMA : ıa.ra yardım cemiyetleri blrlıa~ yok_ -HenUz aqam gazeteleriDi 
edilen cEknin atkn isimli millt bir ! madıml diyonm. 
operettir. Muhlis Sabahattin ve ar- Amerikadan gelen haberlere zayıfladıkça -zayıflndım, o zaman sul Dk okul çocuklanna yardım bu - N:ı.sıl? Birer rozet edinsek de göl~ 
kadn,lan. lstnnbulcla bir kaç temsil bakılına Flecher isminde ihtiyar da bana tavsiye e<lümi§ ollın ha- ırusıında .faaliyete geçmittir. Birlik, hlr sümiize ta.ksaık., fena mı oıa.caltf 
verdikten .anra Ankaraya gidecek.- bir alim dogumv unun 103 üncü v..t tal'Uill aksine çevirerek az mınta.ta.cıa.ki Dık okullarda yardıma E Ekre TalıJ 

· · · .~- mub•"" talebelerio Ustcsini okul ..... • m ~ 
lerdir. Yann akşamki temsılm fev- yıldönümünü idrak etınİj, hem de gıda almaya batladım. Anla,ılan ~ "'~ 
~al!de olması için bilhn2sa çalapi - çok aıhhatli. dinç ve uzviyet b~ aıhhatin sım burada imiş, zaman- öğretmenlen'nden istemiştir. 
nu,tlr. Oikestrayı Muhlis Sahahat - kırnından el!n .-nç olarak... Ö~retmenler bug{lıılerde bu tale -.. -- la aı.hhatim düzeldi. k.ilom artb 
tiıı idare edecektir. Gazeteciler bu ihtiyar ve.. beleri teabit edecek ve eeınjycte bU -

mes'u.d alimi tebrik' ederlerkeo ;:ş~ıe b~~:::unuz. l 
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üncü direceklerdir. ' 

Bir tiyatro reklAmClSI meslek tecessüsünden kurtulamı- Gazetecilerin bu beyanattan ilk oknllarda.ti yoksul çocuklann 

1 d 1 yaTak aonnuo1ar: yara a 1 lr _ Üstad, bu Slll'ldete ermeni- ~ardıklan netice tudur: titab, ~ ve CiYecek ihtiyaçla.n 

Galataıda Karaba~ tiyatrosunda zin sebebini aöyliyebilir misitıiz} - -Profesör Flecher günde heı cemiyet tarafındaa temin oluno.ca.k 
rekliım.cıhk yapan Hü&llÜ o civar aa- Ve ihtiyaT alim ounu anlatmış: alb defa yemek yemeye alıtkan o- tır. 

Maarif V ekilinin 
• 

Afyonda tetkiklerı 
Afyoub.rahisar 1 3 (A.A.) -;;; 

Maarif V ekili Hasan Ali Yücel d 
resmi ziyaretleri müteakib Ali. c:; 
tinkaya Enstitüsü-oü teftiş etmlf if' 
öğle yemeğini liaede talebelerle b 
likte yemiştir. . .. ,-

kinlerinden Bürhanla bir alactk me- - Gençliğimde çok zayıf ve lan Avrupahlann Üç yüz gram iık okııllardatl yok3ul çocuklara yn-
Jf aeleeioden <!olayı kavga etmitler, haatalıklıydım, doktorlar aürali- ekmekle 1 O g-ram yağa lı:a1dıkla- pıldıit Cibi orta okul ve ıi&elerde o • 

Bilrhan bıçakla Hümüyü vücııdünün mentatioXı fazla beslenme tavai- :nru dütünmÜf, onlara teselli ver- k:uya.n ;,oksul çocuklara da e3&Slı 

l akat, iptidai kafa, bunun rna.nuı
ta anlamağa elbet kaclir olamaz! Yücel öileden sonra Ezutıtu ~ 

)onunda toplanmış olan ilk ve 0 .. 

okul öğretmenlerile umumi ın~ 
)eler ile tcdriıs ve terbiye i:ıleri -tl 
rinde görütmelerde bulunrn~t ~ 
Çocuk E.airgeme Kurumu pa~~ 
nwıu gezmit ve Afyon yaTdıO:.,. 1 
venler eemiyeti taTBbndan ten-

Şu ~ nrmak istiyonım ki _ _ı_ lif 1 · d v t ye ettiler, boyuna _..,..eye koyulı- m.ek iste,.,;• ve bu hükmü .. rtaya 'litkleriu ellerindeki paralan akma m un te yer enn en aerr aure te ,~ -·· ··.-. • ,.,.dım. ha&Uı!undıi ya.kmda. faal: ......... 

a
'--•Lta --r etmelen" ;.,.n, ı..:.... yaralanntar. Yaralı Beyoğlu hasta- dwn, fa:kat iyiiCJillek ne aezer, atmlf olacaktır. c "- v---
uauoa~ ..... .._. IU!t • L-lclm1m rih l-al iSTER INA "STER . NAN MA 1 eeçaecektir. Bu yardım için Maarif 

ir sebeb ,.ok tur. Eıier aesae bu ....,. DeliDe III.AI ıt. ca yu. ana - l '.4 1 1 
oma :iD&m;J"Or n onun içindeki mü.- rak bakkmda takibata bqlanın~~ .. \. J Ve~ Te Parti de para ayıracak _ 

~ b.ya~ 1nüdalaa ~m ca- !br~-~------~-----=:a======z=~~---;;--~·~--;·~·~·"~:;~-;;--;·;:~-~;;;;~·~--;;;;;;;;;::;:;::~:;~·~.,~;tır~.~--~-=c=~-==z-=====:E= 
feae doğru uzattı; mektubu oradan la.şt.L Sonra mektubu cebine koyup, .anızı feciaya karar vcnnİf bu.lıaım

jOrAk bize hapsedilmit Türk ~
demek olan altın deiil. feyiz

,ıu- veren Türk aayini ternail edecek 
lan it. lefebbüs ve mahsul la.r:ım .. 
'U. Altm, anealı: yer yüzönde bir 
•ıweri olmağa karar vermit Ye 
ltrk vatanına inanmam11 ZÜmTe i
.n bir qortadır. O da pek pahalı 
ir aaortal 

Muhittin Biıraea · 

(20 genel nti!u.s sa}'l-
mında yazılacak ntıfus o gft.n her 
evde veya b:ı.şkn blnalarda ph -
sen hazır bolunnft ntUnstur. BJr 
evin, bir ailenin nüfusundan olup 
da o gün herhangi bir sebeble 
başka blr-mmnlekette, ba~l:ıı. bir 
tehirde veya başka bır blnada 
ulterlikte, mektcbde, hutanede, 
~batte buiunanlar kat'tyen 
yazılmıyaea.ktır. Çünkft bu tabD 
:ttmseler ayni gftnde bulunduk -
ıan yeı-de ~ olacaklardır. . 

Blı.SVEKAIEr 

.Son Pona» nın edebi tehiluııı: 77 

. .. . •, •, , ~...... . . . ~. . ,• ....... , ... , , .. 

abverdi. karısına eöriinmeden so~a çıktı. 
Sa.im efendi içeride oturuyordu. İlkin Adeta şuurunu kaybetm.i§ gi.. 

Zarf ayak ucuna dügtü. Batını eğ .. bi, nereye git.tJii.nl, gidece~lni bil -

di, bakh. Ablan tcYin bir mektub med':" doacJ:oitru yürüdü. Sonra birlll 
olduğunu farkeder, etmez. yerin - kendine atelinee, Tafteknelerdeti am-

d b ı d 
. . 

1 
·ı k f • .. .. casına. va.rıp ondan akıl dmıışmağa 

en r a ı, ıstıca .. ı.~ a. esı au~p karar verdi. 

Yazan ·. Ercu"men#• Ekrem Talu dışanya baktı; kuçuk bir çocı;gun .Anıcası k:endi.sin.l aoiuk ta.nlılık.la 
u ç~.lat~ban uzakla,malLta ~ldugunu dinledikten aonra: 
kola te.lim edilmdt ihtimali vardı. aordu. Arkasından seslendı: - Evet.. dedi, madem böyledir, bo-Gözlerimi. . bana bitab e-

den .ktılimelerin ii%erinde gezdir -
dik..çe .eni görüyorum zannediyo -
nım. Öbür evde. pencereden pen -
cere)-c konuşur, derdleprdik. Bu 
komıştn.alarda adetil vualııt zevki 
duynrdım. Bana ndin de v..r<lı. Bir 
gÜn evime de gelecektin •. şimdi bü
tün o tatlı emeller hayal oldu. Maa
mafih, .ain civannızdn ev arıyo -
:rum. Senden uzak yapyamam. » 

Bu mektubU da larnail götürdü. 
Günlerdea Cuma idi, ve bu gÜnÜ 
balekal bilhassa aeçmitti. Saim be -
hemehal ev<le olacak ve mektub da 
behemohal onun eline geçecekti . 

t.awıuı vazifesi biraz daha 

Hüsnü efendi buna göre de feda - Oğla.nl Gel buraya! şal 
karlık etti. Çocub'lln dine mecidi - Çocuk bu aesi duydu, döndü, ol- - Ya.l.lm bcWimatla mı kalayım? 
yeyj tokaladı. duğu yerden dilini çıkardı ve tek. - - Öyle. Kanun, !nsanlara. kendi 

Bu okkalı ihsıırun sevinci ile İs - rardan kofiJlağa başladı. Bir davala.nnı gene kendileri hal.let.met 
mail Akbıyığı • boyladı. Bu sefer, saniye sonra nazardan tamamile ve.rm~tir. 
bakkal kendini takibden wazgeç - kaybolmuştu. - PUi, ıunma. be:nim §erefim, hay-
mi~ti. Ceçen defaki tecrübe oğlanın Sainı efendinin her tarafı titriyor- &yetim ne olacak? 
dirayetini. becerikliliği kılfi de - du. Mek~ubu açtı, okudu. Mizacı mü. - MüjgA.n hannnın ihanetini sen -
recede iabata medar olmu~tu. said olsa bu kıraati müt.eakib he - den ba.,lta bllcn var mı? 

.. Evi, elile koymuş" g~i b~ldu. t?- men yu~nya tırlıyacak, MüJgAru - Ra.yır. Za~et.miyorum. 
nünden geçerek., musaad bır gedik 1 ında t t k t.ır k t d ğ -
tavutladı. Kapının, öteki gibi ara .. .saç ar T ~ •• • u Ul> ..n:r.ıtü ı ır 0 ra - - Şu halde, patırdı, gürültü Çlka-

1 
v _L En f ,__ 

1 
k yacaktı . .1..&\Aın o, .,... .... ve patırdı- np da esasen gtzli kaJ.nu§ bl.r ICYi 

ıgı yoır.tu. muva ııu, a t nt o - ' 
• • V • • da.n hilkaten hazzetmiyen, zayıf ruh- elrueme duyu.rma.k:ta ne mAna _var? 

danın, ·~~n elı degecek glhı alç~k- lu erkeklerdendi. İrade kuvvetinden _ y d penceresının arasından mektubu ıçe . . . a, ne yapayım?. Ne ~rsinlz? 
atmakh. Hin oğlu hin yavaf mabrumdu ve kendiiilinden hiç bır İhtiyar adam ea7et temkin lle ce-

' karar -veremesdi. Aldı. fikri alt.üat Q- ftb Wl'd;.; 

dilmit ~ MrPini ~· 

Ingilterenin Madrid 
elçisi Cebelüttarık~ 
Cebelüttan.k. 13 ( A.A.) -

ter: ı ..J 
ı ·ı · M d 'd b~ -k elÇI""' ng.ı teremn a n uyu ~ 

SiT Samuel Hoare, dün .akfal1l~ 
raya gelmittir. ~belüttank .. h• ' 
Sir Slixe Liddell, Sir Samuel• 
dudda .karşılamıttır. • ~,ı 

Algeairas lapanyol aakerı .,J 
general Munoz Grande, Sir ~ .. 
Hoare ile. Pazartesi günÜ e·te .. 
lüttarı:k va.liliği konağında "erı~ 
cek bir öğle yemeğinde buJuPil 
tır. 
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e Ve IIJielsiz Baberieri 

Askeri 
•a.ztyet 

1\ ~h ı lad sayf&U) 

~~ ~Pteden ftalyanın Libya 
J~t ~ ıleri kıt'alan da, daha 
~~~n Rideiemi§lerdir. Bu ııebeble 
r~ Ütrj t ngiliz. DlOtÖrlü keşif V~ 
~' lG~akollan arasında ba:h 
a ~ ehelerinden ve mütek.a-

1Bava Kurumu kongresineı 
bnynklerimizin cevabiarı 

sebetiyle haklannda izhar olunan 
samimi duygulardan dolayı Reisi -
cümhur lnönünün teşekkürlerini ar-
zederim. 

Umumi Kitib 
Gedeleç 

ingiliz ve Alman 
şehirleri tekrar 
bom balandilar 

Almanyada ~uhtelif 
fabrikalara 

bomba yağdınldı 

Heybelide yangm· adamn 
en güzel ormanını kül etti 

(Da, tarafı l ioci aayfada) bql.am..,.. İkinci yangm halk ta • 

~'n b boınbardıman taarruzla -
t~~t lı. ~ka buralarda ehemmiyet
~~ t.ı neticeli harb hareket ve 
~ 811 ::; olmamaktadır. 

rı biiy~tle İngiltereyi istila tasar
dt alt· giiçlüklere ujTamıg, belrn kalmış sayılabilmekle 

talynnlann Mısın ve Sü
cihetinden zaptc:tmek 

Hava Kurumu Istanbul Vilayeti 
te§kiletı halk mümcuilleri kongre -
sinin içtimaı vesilesile ba§ta Milli 
Şef Jamet lnönü olmak üzere kon -
gre adına büyük.lerimize gönderilen 
taz.im ve .bağlılık duygulannı teyid 
eden telgraflara cevablar gönder -
mi§tir: 

Büyülc Millet Meclisi Reisi, Bıı~ -
vekil, Cend Kurmay Ba~kanı ve 
Parti Geoel Selereteri taraflanndan 
da cevablar göndc:riJmi§tir. 

ne :tti Qrl kola ayrılm~. Adıının rafuıdan ırörülerek it.faiyeye haber 
arta <taraıına doğru gittikçe geni§li. verilmiı. itfaiye badi;ıe yerine ge • 
1:0 }'allgln.ı söndünnek için tekrar lineeye kadar halk yanamı aöııdim
Büyilt.ada(lan Ja:dım isteıım1o ve or- mii§tilı. Bu ikinci hAdiae üzerine 
man &onuna miifreze.si yangın ye. yangın yerinde adanın bekçileri. a-

Londra ıs CA.A.) - İngaiz havn r1ne geleret faaliyete g~tir. tqin tekrar başlamamaaı için terti-
nezaret<nin teblili: Yangın itfaiye, poJia. bekçi, or .. bat almıprdır. , 

Hava Kurumunun verimini nrt -
tırmak için yapıJan toplantı müna-

Ingiliz t:caret birliği 
mumessili lzmirde· 

Bambardıman tayyarelerinden mn- maıı koruma müfrezeleri ve bilhas· Yangmın neden çıktığı hakkı:ncb. 
rekkeb kuvvet.ıi İngiliz tiloları Almıır- aa halluu ve gençlerin iki eaa.tlik zabıta tarafından ehemmiyetle tah
ya ve Alman ~ali altında bulunan mÜıftcrek bir çalışmalanndan aonra kikata b!':§lanmı§hr. İlk. olarak yan -

Bir köylü ile dev yerlerde askeri hedeflere k~ hü _ saat 13,20 de güçlülc.le söndürüle- gının bit kadının böbrek luzaıt:mak 
cüsseli bir ayı cu.mlarUla devam etmişlerdir. bilmi,tir. üzere atq yakmasından ileri gddi-ol h.'ç olınraz.aa şimdilik, 

N~tu.r. Çünkü Ingilizler Mı
o ddelta:ıı bölgesinde. İtalyan 
r U&Unun 400 Km. lik biT 

Berlinde bir çok hedefiere isabcUer Ea güael omıaıı mab Id ği iddia olunmu!l fakat bunun ha -
}zmir 13 (A.A.) - ]ngiliz tica· arasında boğuşma olmuştur. Bunlar arasında bir elek- TO u kikat olmadığı anl.a§ılmı§tır. 

1 ·r k ı· "r"· santralı "''r aaz fabrik""' .. e .. Yanan. saha takriben 50-55 dö- Yangırun Pazar müna"eb ... tüe 
sonra mağfub eele-

ret bir iğinin ür iye mümessi ı ·~ ~ uı ., ._. • W j • .. 
Crabbe. birliğin rnübay a işleriyle Ayı köylüyü öldürdükten mülıim. bir e:nıti::ı. garı vardır. n~. ar?ır. Bu sahadaki büyük stanbuldan adayı gezmeğe giden 

t }adar, ehemmiyetli kuv
op &mışlardır ve toplamak: 

m,...-.J olmak ve yeni i" imkanlan- k Hekingen'de bir alüminyom !abrl - kuçuk 1 0 bın kadar çam yanmı§, bu ve çam ormanlannn çıkan yokular-
...,.~\41 " BOnra .ilahı alıp, a,.tı suretle adanın en ·• 1 d b' · · v • ı nı tetkik eylemek üzere buraya gel- ~ kul Waldeok'de bir elektrik santra.- guze çam ormanı an ırııun attıgı sıgapuun yer ere 

miştir. lı, ben'de Krupp fabrikası, Torg~ ma.lıvolmUJtm:: _ .. _ dökülen ve k.av h~e $telen yap -
berabeT dünva.nın bü. Muş (Huaust) - Şchrimizin da bir yu··ksek fırın Hitt.erfeld'de bir Yangın sonduruld. ukten sonra raklan tutuıturmasile çıkbğı anla -

J •• Geligüzarı nahiyesine bağlı Sernal ' sahada bazı fak tertib t J -lmak dır An L 
lıatın 801UJUZ kuvvet kny- Ma~ta Cl·"arında k• . d b. ı b' k ı madeni mnlnn-e fabrikası ve ·-ft - u - - - - a a ınmı:p Te ... ta • ~ıı; sigaranın kim 

L :.1., ~ ·öyün e ır ayı i e ır öy ü ara - ......,... ...... ..., yangının ta d - 1· '-..1 tıld • h b ı.~ 
l ~~; .... d •• -im olan ve AmHika- terdam'da Fokter tayynre !abrikası . . . '? son ugune ~anaat ge- tarau~ıuan a ıgı enüz tes it OJU-
"ıı ~ıa · d • h b" sında kantı bir boD-uşma olmU§tur. tinlerek ıtfa · h lk 

~ ı lÇtn tabii bir ;atinad bu- bt"r 8fliZ ar 1 • d cye ve a yangın Ye - namamıştır. 
Köyden Hasan isminde biri dım var ır. rind ıı a-ı- la dı Fak t t Ad d 1m ~ •ğ re. tehlikeyi oördükten 1 1 ,..~~a'da ..,. Hanovre'"'ft petrol e ruıııı~§ r r. a saa a yangınının aön ürü esinde 

"!lı.. .. ., n.n..+n-h 1 ..hAa) tarasını beklerken dev cüsse i bir """"'6 ....., ·~ .,.... 18 ~ d h d h Ikı b ı{'' h;.. eT vakte de rruılik nJuna ,........,.-A-· 1 Ine sa., • ..._ de 1 COl 'd tl ' a aynı aa anın ortaaın a a Dr za ıtanın ve deniz lisesind~ 
!....~ bi'it 1o1ttan neler yapabiJ .. ce~ toııilAtoluk 2 torpido ae 1400 tonUa - ayının tarlasına girdiğiıli görmüı, po arı Hanım ve ~e a em ~ söndürülmesi unuhılan eaki kıvıl - ki askerlerin çok büyük yardımı c)l.. 
L :~ •n,._ k h k. toluk bir dıstroyer kn,yıbet:miŞlerdir. elindeki eski tiifeği ayıya. doğru ni- garla:_ı. ~e - Ei.Da bendlerı cıınlar atq almış ve yangın telaat mU§tur. 

l ~ b ara ve ava uvvet· Müretıebat.ın büyü.t bir nmu kur - ş~n alarak ateş etmiştir. Çıkan va muteaddld d~an tayynre mey-
"dtttl ir inad. hız ve teknik t.arılmışbr &ı.ba.hleyin erkeruien düş. ku~unlar ayıyı bir anda yere ser - danları ~dım~~ ~tir. M' h •1 • "A k 

R .. e arttıntbilece~ni Bih-ük man luı.rb. gemllerini ara§tırmaya gl- mi§tir. Hasan canavann öldüğünü İDgiltere uzeriade l YBrCI e rm yarara 
id:;ıi.iic. Ingilterenin ihtiYar- d İts.ıyan hava kunet.ıeri bunlara sanarak ilerlemiş, ayının yanına git- f:ondra 13 (A.A.) · - Hava ve yenmek,, USUllerine Ticaret Vekilinin 

beyanati , . falt~~ ~er:L~v~rl~;ı.. s~~d ~ ~u giderken teaadüf eLmiŞ- miş, ~ilip. ~ayvanı muayene et - ~~hili eınıüyet nezaretlerinin te bı.. 
~· irad k • .. ıer ve tesirli oiara.t bombalam~ıar - mek ıstemıştır. fakat sadece yanı.- gı: Ruzveltin cevaba 

il'enk e vM ubetiT ~ali~ın>: dır Harb gemllerinin jiddetll topçu lanmı§ olan ayı birdenbire yattığı Geçen geeeki düşman taarruz - ( 
r a anır r. f! . eın . . bir ta: . Ind .. yerden fırlıyarak Hasanın üzerine Jannın eberisi gece yansından Başt:ı.rııfı 1 Inci sayfada} (<Ramenler büe petrol vere .. 

eden kımıldamnk. atecıne ve yyare geırusı en yük hücwn etmiş ikisi arasında {Qddetli evvel yapılmış ve hava faaliyeti bu sında.n bahsettiğimiz zaman yalnız, kl d• 
o~ ve vi.olki bardak- 6Clen tayya.rcleı:e ve fena hava. şart.. bir boğuşma, başlamıştır. Bu boğu:- sabah erkenden nihayet ibulmu~tur. §imnll ve cenubl ve merkezi AmerHta ce .. er ır, ~~n petr?l V~ 

•••••• -·on·~Y kollay terketmek adet- !arına rn~cn Itnlyan hava kuvveL - ma uzun müddet devam etmi• nı. Taarruzlar . bilhassa Londra mınta _ topratıamu ve civar adalan kasdct.. mU§tekatı cihetınden hıç ba 
nail' 1 .. k't leri tayde değer muvn!faltiyeUer el- '" · · • -:u.--- ......... d At.ı p d. · kt l " t7. eore f'~er va 1 hayet Hasan takatten kesilmi~ hay- kasile Midlands ın bazı ilahalanna ..... J._ ..... ~ .. ı zaman a :ıs ve n.. en lfentu yo ar)) 

~lll' el. ile .tuhıla~Rlı: :ıt~- de e~rdii'. Ağır çap~.:ır bo~a- van da bundan istifade ederek za- tevcib edilmiştir. Keza c:enubu sar- sifik dentılerınden raha~ ist1lnde ct.. - • 
ldık tehlıkenın zonlr- bır ba dQ9JDan tayyare g~ısı. ın pro : valiıyı aiUna almış, cansız bırnk _ bide iki yere ve tarlc ve cenub mek lıKkını du kasdedıyoruz. Bu bi- Birkaç gündenberi §Chrimizde 
lı t~n &Onra, bıı t <-hlikevi sına Jsa.bet etm~ ve bırıncı sınıf bir mıştır kontluklarında bir çok. nokt:ılına zun an'a.nm siyasetimiz olmuştur ve bulunan ve tetkik.lerine devam eden 
te atta ha,ma Üstün gelmek düşm.ıı.ıı knıvazörll de iskele tarafın- D • ·· eı· k_·· 1 .. ·· .. ld" bombalar atılmıştır gene de an'anevi &yasetiıni2dir Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

'· ' yj Yaparlar ve yapmak i- dan n,J;,ır hasara uiramıştlr. İki d\~ w .... ev .. c~.!fj ı ayıd obyulunun o ·ı~L~ Ahnan l.el..l:}(.! Totallter reJ' imlerin ta."ft'·"'um·· . u - d k d I 
•YJ.:t ll~ ~ • • "'6 • _ _ A .. tür B' gunu gorunce yer e unan aı wu ~ .w.&.A.Jio ün, en isi e görü§OO bir mu-
"~Vtr d e mnlıktırler. ~an tayyaresı ~uş~"'~ · ır kapmıış. yaralı bir halde kaçmağa Berlin 13 (A.A. - Alman ordulan sullerine acı bir telmih yapan Rm - harriTimize §U beyanatta bulu~ 
4hitta:vl<"tl~ Ingilizlere ev- l~lyan tayyaresr ilıssune dönme.ml§ - başlamışbr. baş~uına.ı;da~mm tebl!ğl: velt, Am~ iharbe hazırlanma- mu§tur: 

!:'r11 harbınden sorrra 7:8 tir. Hadiseden haberdar olan köylü- Dun, gunduz ve gece, Alman hava 8Ulh ıçin en sn~lıım teminat ol- «- Biliyorsunuz ki bu sene 
cl, }:.anın mağlubiyetini mü~ .. ~ali Afr~ada, ~idi Bamıni~~n ler aylnın kan izleri iizerinde gide - kuvvct.ıerlnin Lond.roya ve Beyü:k du~u beyan ederek totaliter dev - memleketimiz geni§ bir bereket yıb 
v~•rltaç. av, çok kıymetli uç kilometre ılerlemış .. olan motor- rek silahı uzak bir yerde bulmuş _ Britanya adasının di!;er mıntnkala - let.lerın demokrasaere k~ı .. ayırarak idrak etrnitşir. Bu itibarta ihr~cat 
tr,ll&ı •lerdır. Ingilizierin ve lü lta}yan lco~ları dutrıınnın ha~f lar, fakat ayıyı ele geçirenıemişler- rınıı ikarş:ı taarı·uzları biiyük bir t.e • ~~ek• düsturunu kullandıklarını mahsullerimizin ihtiyactmızdan faz-

'tftr} ~arın Polonya ~ Nor- zırhlı otomobil v e tank kuvvetlerı: dir. sirle devam etmi.Şiir. soylemiş ve şunları ilA'te etmiştir: lasını tamamen harice satabileceğiz. 
e~ arasında ki 7:8 av lık ne teaadüf etmişler ve bunları gen Düşma.n 21 avcı tayyaresi kaybeL _ Bu düstur bizim kıt'amızda. mu- Her nevi mahsullerimize hariçton 

•Y•klle i~tifade ettikleri ~!ardır. . 150 A!man sUbayı daha miştir. 7 Alman tayyaresi üslertne vaffak olmıyacakbr. Diktatörlerin hamretli talibler vardır. lngilizlerle 
~aı.: fakat dr-nil· biür Geceleyin. !talyan tayyare!en dönmem!ş~. bize takib ettirmek· atedikleri yola geni§ ve gümulJü bir ticaret anlao-

ıo:ı:l~"ri Norv'eç hnr'Hnde Marsamntruh'un J8rkı.nda Daba da BJkr8ŞİB lop'andt korku ve tehdid ile girm.eğe mec - ması yapmak için görüşmelerde buı-
rıasıı b iiyük bir tr-hlik&· ki teııisatı ve Maaten Bngua tayy.a,. (Bat tarafı ı inci sayfada) R r·· 1 . bur edilerneyiz. Avrupa ve A!IYa lunuyoruz. 

ı:- bulu nduklannı bu re meydanını bombardıman etmış· ko, bu :fıkri mükemmel bulmuş ve omanya, ur uye diktatörlük memleketlerinin hiç bir Mahsullerimizin mühim bir :ıo.. J 
tl\~ an} v::.bilrrü•lerdir. lerd.ir. . . beni.mselnjftir. V anlaşması, kendimiz için ve demok- mını bu dost devlete satncağız. Ay-
"-)d, hu kadar geç intibahı Dü~anın Bar. ıa .ıle Tobı:ık ve Almanya, bu davete bir hüsnü ni- ve unanl•stana rasi için münasib götdüğümüz yolda ni memleketten bize lüzumlu mad-

idi.~~trnedi, çünkü bir kara Deme lirnanltı.rı uzerıne yaptıgı ha- yet ve dostluk zihnlyetile cevab ver- bizi durduramaz. Diktatörlük mem- delerin de temini mümkün ola:-
• "e karadn çok kuvvetli va taarruzlannda hasar az olmuf, miŞ ve bir askeri heyet göndermeı;i pet ol . h a leketlerinin hiç bir anlaşması be - caktır. 

1\r onlan bir silindir gi· telefat ise hiç ~l~am~ştır. kararl.a.ştırnuştır. Bu heyetin ilk kıs- r 1 r Cini men hemen yalnız başına diktntö~ Rumen anlaşması Anadolu aja~ 
l~r. Fakat Avrupanın Tobru'k baraıı uze~nd~ u~n 1 - mı, general Hnnsen ve gencra.l s~ci.- durdurmadi lcre karJt koyan hür mı1lete yardım sının ve.rdiği malumata göre tama-
brr Man~ denizi ve bir talyan avcı tayyarele n, bır. duşm.~n del .kumo.ndnlı:ı.rmda. Cumartesi gü - etmekliğirnize mani olamaz. men tatbile edilecektir. 

tan llYJılmış bului"'M bu filosuna .h~~~.. ~~erek. bır lngılız nü Biikreşe muvasnlnt etm~tir. Amerikanın ailahla&nasından Rumen bükfunetinin Türkiyeye 
e./~ ?~nsm! Alman o~- tayyarc~sını duşurmuşlerdır. Trenin 'l'ransilvanyadan geçişilldc, Bükreş 13 (A.A.) - Rador a - bahseden Roosevdt demi3tir lci: benzin ibncatını keseceği hakkm-

\> ~et ı~tıl~ edıv.e~ezlerdı. . . . w halk, Alman ordusunun şanlı mümes.. jansı bildiriyor: Misli gi:Yrülmemiş tehlikeler, A- daki haberler ıwlaızdır. Bunu Ru-
11tdı. 0 li ~ır lngılız dona n- ve lngiliz unparatorlugunu uzak yol- sillerine hararetli bir hüsnü kabul Salahiyettar bir membadan teb - men'ka eahillerini düşman devletler men iktısad nazırmın arxusilc: menı-

Al Rtelık Ingiliz hava lardan ve: büyük mesafelerden vu.~ göstermiştir. liğ olunduğuna göre, Romanyadan anlaşmalanna kaf11 müdalaaya ki- leketimizdeki ticaret müm~li bize 
ki baclnrınkine nazaran mak ıztırannda kalmışlardır. Ro- Iki fırka kadrosu Türkiye ve Yunanistana petrol ve fi gelecek bir deniz ve h1iva kuvve- bildirmiştir • . O\ <"raber, henüz m ev... manyada ki Al mn n tah~idatının, bu Bükreş 1 3 (A.A.) - Royter: mü~takkatı ihracatı durdurulmamıg- ti yaratmaya Amerikayı mecbur et- Esasen . bu anlaşmanın tntbik e-

t)<irı\:erl!tde luzım idi ki Al- yeni uznk ve uzu? teş~~büslerin _ilk Cumartesi sabahı, erken, hwıusi trr. Yalnız hükumet, bu mahsullerin mi,tir. dilmemesi için de hiçbir sebeb yok-
en Ve Fransanın hazırlıklannı te~ıl ettigıne de şup- bir trenle. general Heisel kumanda- memleket değiştirmemesini temin Müteak.iben, Roosevelt, ı,u auali ttır. Çünkü Rumenierden almakta 

"• en sonra hemen lrı- he edilemez. Ancak Romanyada'ki ıımda 150 Alman &übııyı Bükreııe zımnında şiddetli bir kontrol tesisi sormuştm: , olduğumuz petrola mukabil. ayni 
>ta ~aa..r:uzlannn baıJa- tahşidat ve hazı. rlı.lc.lan.n ya. kı.n ve gelmic:tir. Bu sübaylar, Romanyaya için tedbirler almı,tır. lı 1 nisbette pamuk vermek.teyiz. Znten 

._. )· hh --'· h d f1 k f k " ~ Amen"lca lar. teh ikede olmadık- I 1- tım' ,_..ı t 1 ·· ta • "'a;onı asını taa üraüz U:uuL e e en. ve .. ın ışa ıs.ti amet <ımu,allim ıı olarak ..,önderilecegıw. sa- mem eıı;e u.ue pe ro ve muş -
r ıc t Al 1 b d 1 h tam 1 k ., A d h J lan hakkında verilen teminatı ne - k tı cih tın" d ..J:ft- • ib 1 

'\0 r· man ar unu ve erece en enuz amı e açı nılan iki fırkanın idari kadrosunu vrupa a ma su geçen n c en en~yı mucı o a-t .ngili2.1erel Haairan değildir; fakat imkan v.e ihtimaller teşkil etmektedir. Bükreşde <ıCes _ den kabul etmiyorlar) cak hiçbir aebeb yoktur. Memleke-
~ n

1
1llltere hava hücum- tetkik olunursa bazı netice ve baki- sur Mihai» kıtlası. umumi karar _ seneye nisbetle . Sorduğu suale gene kendi cevab timizde kafi miktarda atok bulun-

:ı~ •dığı, 7 Eylule ka _ k.atlere vanlabilir ki bu sayode va- gah olacaktır d veren B. Roosevelt demiştir ki: maktadır. lateniJdiği takdirde bu 
Lll(! hu,.u1· L d . t t .._ t• ... evvu-r e~'er-'- bi . eb 1. ynz e 40 noksan Tarih, aynı teminatı Holanda maddeleri Ingilizlerden temin eb-•lt(til' ., tt av ıı:azan rr- zıye e az QOıı; ~ u eıı; • Arad Carana es ve amışva~ 

h ıde.rin bi1ha!IJa bu taraf veya harb harici memleketler da Rum~n kıt'alan yerlerini Alman Cenevre 13 (AA.) - İsviçre rnilletine, Norveç milletine ve Bel- rnek te bizim için mümkündür.» 
"t ~itv.h bvvetlerini art- için alınabilecdc karar ve tedbirler kıt'alarına vermek 'üzere tahliye et· ziraat enatitüsünce yapılan ve Ce- çika milletine de verildi~i bize 

ınudafaa teskilitl~ de meydana çıkmış olur. ~~~k rnişlerdir. nevre gazetesi tarafından neııredileo göstermektedir. gii!Keriyorla-r. Onların kahramanca 
, 'aıl. . ·· hususunda iyi kul- bugün .aazetede .yer .ol~adıgı ıçın Biilcyqteki Alman kolonisi, Al _ bir tetkike göre. Avrupada hasat Nutkuoun sonunda B. Roosevelt müdalaalan imtihana çekilen de-
...., ~L- '- -..ı bu L'k tı 1 b lan eöylerniqtir· ; mokrasi kudretinin bir delili olaTak ~"'Q~ ''";'lıı:t~~Uır ki, bugün tetıu ve ne ce en ızzarur ya- man sübayları fCTefine dün akşam geçen seneye nisbetle yüzde 40 nok ııun ., · 

'-)~~tehlıkeaini atlatabil- nna bıra.kıyoruz. bir :kabul resmi tertib etmiştir. aandıı. 1931 denberi en düşiik mah- İngiliı erkek. ve kadınlan, hnk ebediyen zikredilecektir. 
~..._ t bı~hRdmeleri aneale ~ Öğrenildiğine göre, Romanya sul bu seneninkidir. Macaristan, §eyin hür bir millet tarafın- B. Roosevelt nutkunu ft}"ft§BIIID 

~ t._bi• ıt~n olmufhır. ~ fJ:.. A h • maliye nezareti, Alman fırkalarının garistna, Romanya ve Yugoslavya- nutl müdafaa edildiğini bize demokrasi» sözlerile bitirmi,tir. 
~1~1 ~ır neticesi olarak rT·_. ~ ~. masrafı için takriben 18 milyon İn- da mahsul ancak bu memleketler ------------ -----------------

• 0 Usriin lnSI'iltıor .. yi - ~ giliz lirahk tahsisat ayırmıştır. ihtiyaemı karşılayabilecektir. Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Di-
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oaldeden :· Behçet Safa 
ya oradan getirdiği çantalardı. 

- Bunlan kendisi gelmeden ev
vel seya'hat bürosu vasıtasile gön -
dermiş : İtte seyahat acentasının e -
tiketleri üatünde. Evet, muhakkak 
bu. Zaten şimend iferin etiketi de 
tetah uk ediyor. bu çantalar Her -
zc:berg ' den gc:lmio. Bassetin, hatta 
belki Trave~'in dönüs flevahati o -
radan başlamış olacak. Öyle zan -
n ederim. 

Şef bu sözü kat"iyetle kabul e -
derelc: 

- Muhakkalc, dedi. Hntta Tra
verain ba~na bir kaza gddiyse mu 
hakkak bu Alman tehri civan:nda 
geltJÜftir. 

- Herhalde akla p)en ihtimal-

ben taharnierime bu şehirden bao· 
lıyacağım. 

Gayri ihtiyari bir hareketle baş -
ka hir valizi çeken Keene evvela 
hayret etti. Bu valiz ötekilerin ta -
marnile zıddı, p~k biçare bir §eydi: 
Fakir, bedbaht bir ihtiyarın valizine 
benziyordu. Anahtarı hile bunun 
son derece aşağı tabakadan birine 
aid olduğunu göstermeğe kafi idi. 
Bir hayli de eslcimi~. yıpranmıştı. 
Halbuki üstünde hiç bir etiket yeri 
yoktu. Keene: 

- l~e bu garibi dedi. 
- Hiç şüphesiz ki Basset bunu 

seyahatinde yanına elmamıştır. 
Fakat Şefin bu fikrine Keene i:

timk etmiyordu. Valizin bir kt··na -
nndan bir karton parçnaı bularak 
çekti: 

- Işte, dedi. Bunda da bir şeh
rin işareti var. Fakat ::rırtılmı~ si -
linrniş ..• 

Büyük bir dikkatle O. K. bu harf 
leri yanyana getirrneğe ve şifreyi 
açınağa muvaffak oldu: 

- Freudeberg ••• Evet. Freude-
boq. 

linde t&JU'Ilalr: için almı~ 
berg'de tevakkuf edince 
acentaya teslim etmiş. 

Freude - rektörlüğünden : 
bunu da 

- Yalnız orada bir kaç aaatten 
fazla durmadığı da anlagılıyar. E -
ğer öyle olmasaydı bunu da birlik
te bir otele götürür ve otelin etike
tini çantanın üstünde hulurduk. Şim 
di gelelim Bassetin kardeşine yaz -
dığı mektuba. Bu mektub Herze -
berg ·den yazılmıştı. Bu • Alman teh
rini tanır mısınız 'JCf] 

- Vallahi, oradan bir kerecik 
geçtimdi galiba... Hayal me.yal ha
tırlıyorum. Freude.berg'den dnha 
cenubdadır. Freudeberg, şimendi -
ferin bir iltisak noktasındadır. Belki 
diğer hususiyctleri de vardır, amma 
benim Bildiğim bundan ibaret. 

O. K. çenesini ka71dı, dütündü. 
Şefin hiHızası hiç bir i,ine yarama • 
mıştı. Kendi kendine söylenir gibi 
mınidanarak: 

- Elimizde kat'i ve muhakkak 
iki tarih var: Biri Herzeberg'den 
gönderilmig mektubun tarihi; öteki 
Basaetin buraya muvasaletı tarihi. 

Pa.Orika motör ve tayya.re atelyesiiıe apiida ;yuılı evsafı bab olmak 
üzere i:mtibanl& (35) motör tamlrcisl ve (6) te.sviyeci ustası aımacakt.ır. 

a) Motör iŞçilerile tesviyecl unalannuı San'at otulu mezunu 
olmaları veyahud hariçte yef.1.1mlf bulunmaları §&Yanı ter • 
db tır. 

lı) Bu san'at.klr.lara imtJhanda gösterece!üerl ehllyet ve liyakat 
dereeelerine aöre <248 - 440> kuruşa kadar -yevmiye TUllebJ.. 
lecek tir. 

e) imtihanlar 21-16..940 Pazarte& günü Eskilehir Tanue Fabrl.. 
ka.slnda yapılacaktır. 

d) Fabritaya kabul lçln Jmtihanda muvaffak olmak prttır. 
e> Fabrltaca hiç b!r taahhüdü tazanunun etmemek ve bütün 

sarurl masrsnar kendilerine ald olmak üzere isteklllerin bir 
dflelı::c;e ile mekteb şehadetnameleri ve bonservlslerlle birlik.. 
te Fabrika Genel Direktörlfttüne mü.raeaat.ıan. (0598) 

Yeni bir N~'e ve saadet Kaynağı 
Zevk • Eğlence ve Güzellik eseri 

Kuyruklu Yıldız 
ROBERT YOUNG • FLORENCE RICE- REGINALD 
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Dun yapilan 
lig maçları 
{B&fta.nlı i lDd ~ 

:l:kmci devrede OalaY,samy QYWl& 
mı bir Mk;:miyeUe ba§ladı, Bir :arliıL 
IS.et. ~tıa§ eraJes.Iıde ıtop1a.nım 

On O'a!?T!17 ninnetlan fazta pa.a )'a-

l pıynrlazdı. ç.olt w:un ~ ~ 
tı~eti:Ddıe kalan Be..~ m.Mafa
IBdn.n hüeumn. gegt.iği bir anda Gala-

l &aor yı ddden mü.şkül vazJyete aok.
tu. K&leci Hwr bu a.nı.d.a iki mühim 
kurtana yaptı. Befl:k.ta.§m devam e
den bu hü.cumlarının 16 ncı dakika -
ıaındıı. ıyice karı§a!l Oaıa.t.a.sara, mü.. 
dalapımıdA ŞilkrünÜD CCktiti §Üte 8.

)'a.k toıa.n Eştak topu :kendi Iten cU -
ne ioeriYe o.ttı. 

Oyun ~o ~ gider.ken &, -
fak Boolltta.Gın aat açığıruı. tavul yap.. 
tıtındıuı hakem 18 uncu <ia.lı':l.kadıı. 
kendlııjnt qan çıka.n:lı, ve oyuDda
tl hA.)jmi;Jet tekrar ~~ ~~ -
lllete • hall adı. BGQartapı eneı1ik o -
~u MqMında durcnn b.arebt e -
ckın Oüataaray ııetice alacak tekll
de p.ınt -.rtetın1Jııoıdu. 

IOR POST.( 

GENÇ 
GÖRONMEK 

ISTIYENLERE: 

SO ,..lanndaki kadınlar, 
DUJi 35 J8f1Dcfa 

J6rünebilir ? 

B<W1n Q11m m~ ,.ınız blr 
defa cidd1 bir' varlık ıösteren Giln -
dDZtm Mı biı' hüeumunu Mobmed ~ 
11 pek fectn:!çftr bJr oaJdlde atJa.ttı. G&
lataP"'Qm da&ınık ?e ıtlnirli oyunu 
~ t:wımnak ~ 9Jilil'"8" 
~ 31 inıci datikacia. İbrahbn1D Mctl bir cild mlitehaast.ı tara-

aş, diş, ezl , gri , romati 
Nevralji, Kırıklik va bUtUn ağrllarmızı derhal kaset' 

Icabmda ıüDd• ~ kaıe almabilir. Taklitlerindeıa ulan!!lllo 
Her yerde pullu kutulan IIIVIa iateyiıı.iz. 

DIŞ MACUNU 
Mikroplan yOzde 100 ôldOrOr, dişiert temizler parlr' 

tır dij etlerini besler ve hast~lanmatanna mani olut· 

"He~ 1erde OENTOL diş macununo tsrarla lsteylrbo 
aıkı btt TUr.UŞile öçüncü golü de yap.. hDd.ı kcPf. ai1am ve genç bir cii-
IIIU#a ~oldu. B• • dbı ... _rLttDa mü,ahih olarak ı:enç -.-· cz:ı··ı "'"""' ı :· ·n·m,, E arn 

Mi!l1 l'ftmenjn aon &.,iktn.O - Gala- 1 ~ elld büceyreleri.nden -ı;;;:;;;;;;:;;:;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;=;;;;;;;;;;;::=;;::;;;;;; 
~ t»rıılR.§IDa.mıda 9 - 2 Qala,., k:em.ıı lo iatihaal ve •Bioceb 
taaaıvm saJ,ibiyet.tle biten m.açm re.. tabir ecm- )'eDI TC kıymetli cevher, Devlet demiryollari ve limanlari 
n.Ilı§l dünJdi garib oyun görül- 1940 I.KR.AMIYELERl cild" aısmı olan pembe renkteki 
meii1i§ §ekilde azabi bk' bıı.va 1- T ı aded 2000 l1.nWk- Ura Toblca krcml terkibinde mevcud- Işletmesi um um idaresi ilanlari 
çinde (JJ'XWllYor. EeV:k vermtyordu. 1 1 1000 1 _ ~ 

1 
dur. H. ~ kullanınız, uyudu-. · '1 

Bu bmlgtımen.in S4 üncü daklkasın- 1 1 1 1 600 1 _ ~ 1 lana ._dakika eaıa.anda cildiniz Muho.mmen bedeli 24500 (yirmi dör~ bin beş yüz) llrn olan eD1 ~ ~ 
d.a &\mtim. Go.la.tasa.rıı.ym birinci sa- ıı 1 ~ 

1 
_ ıooo.-

1 
bu bym.etli c.vheri me.esederelt lem muhtelif çelik 25/11/1~ Pazartesi ~tl saat. 15 te kapıı.lı r;e.rf 

J'lSln1 giizd bir §Ütıe yaptı. 1940 Küçük .., • ıoo • _ 4001_ • bes~. ..... Mr .bab katk.tığınızda ıtı ne Ankarada idare bina.mıda aatln alınacaktır. st 
~ billnmez bir sebeb- 1 '1ıs 1 11 1 _ ~ 1 cildintrtp daha~ daha taze ol- Bu ~ girmek istfyenlerln 1837,50 (bin .ekis yt1z otuz yedi lira~ 

den da1a.Jı kay~ olan Galata - Cari Hesaplar 210 • • • - &siiG.- t dulmıa ,&ıeeelı:t:izriz. Gündüderi de I'Uf) Uralık muva.kkat teminat ne kanunun ta,:y1n ettl#i vcsikalan ~'V" ,.d 
aaray i;1n bu ınaçı k:ar.anmak Om1dl be7a (7.~ Tok.alOB kremi.ni 1eı1n1 ..,m gftn aat U de kadar KotnJsJon Re~ vermeleri ~J.M?:~ 
Ikinci ~ ortasından itibaren kal- ~ ı ~ ı 11&7aa, bztL- ~. ,___,. L..ıa..: v• ıt" ıına 

1 
~ 1 &..._ 1 ~ 1b1o.. (- DU ır;ııııa« ICQ n '" eartDameJer par8QZ Olarak Ankara'da Mal7.eme dairesinden, 

mamıt bulunuyordu. Bu ytızden de 1 "RA YE PLRNI ·--.......... a.ı R7 h8tfla ltadmlu 10-1 S yaş pa.şı.'da Te.iellfim Te Sovk Şe~lnden datıtııacaktır. (9606) 
m:ı.ç ~ bir fekilde bi\ti. ıtDıde ppı.t& raç' 1 zWDr ...,. f87aDI i.qret bir ---------------------

~~~~~~ Ga- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cnd~~~~~e~w.~Q~o~~~~a~.;:~ lat.a.aalQ durgun oynııdı. -- -
Ömer Beslm 

Fenerbahçe 2 - Beykoz o . Istanbul levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri lıtaab liAnları 
'K,edıJrQrde yupılan Fenerbah1;ıe -
~ mAC'l ba.şta.n nlhaycle ka.d&r 
-.rtlik ~ eereyaıı eden btr oyun 

AQtllda yuı1ı men.dın kapalı u.rfl& elı:8lltmalci ld:alar:ında )"UW ıG:n. ..- .,. m~ utm1 eatm 

Glarü ~ur. 
· alma tomi.syor.t.ls.rı ya.pllaca.ktu' ı Tallb1ertn mnuııl ~ ı.t2U ~ ihale aaa*1ndeo bir 
saat eınel komisyon& vermeleri. Şartnamelen a.lııll old$ ~da ıö:OUR. 

l4a.c;m ilk denesi l"eneri.n ~ 
at, bqı. ıamtm maka•emetini ıea.b 

~ ışın bti.tiln ~ :Ut1nci 

C.!mi İhalenin Yaı''ıVAiı ·Yeı' lııfi.lttuı Tutarı 'l)ıımtn&*l bıalıl dıa .,. ....u 

~ ta.ımıttu. 
l'en.edıı bilyftk tazylki a.1tmd.a ka -

lim BePos taz1ıı. sert oyııa.ımata bat
laıdıanwsan ııatem Beykoeda.n Meh -
med -ye rl}zmıı, Fenerbahçeden Mu.-

..ıteıi tı*armata mecbur ~. 

Ptrinçı 

&tır eti. 
Arpa. 

Saman. 
8ade yalı. 
8ac1e :ratı. 
Sade ,.alı. tkinci devrenin Ot't&S'mda Naei, ~ 

raz ecmn. da Nl,yazl Fenerin coUerinl 

~~ ---------------------, 0ymı • ~~ert btr haw. ıçinde 2 - o Eskişehir T ayyare 
ıteyki;o.. ma:n_biy~h=~ eı;· Fabrikası Genel Di-
a~ar tıJtmd.& oynıyan .AitmtuJ reld:örlüğünden: 

(Easuır,ı•p> 20 Dcl dakikadıa bir gol Fa.bı1ka teknik mıthMıebe teokt1f. _ 
JIIPtl. Bel dakıka aonl'& İatanbtllspor tuı4a 9*1~ tımre memur a 
bıma .,.. aone mukabele eW. S5 in - lınacaktır ı KvTelee lfletme mul~~i 
" dalctıuta bir &ol <i&hn. yapuı Al-~ p.lı.pn!f oıanı.aı1a 
tmtul dMI't'Jilin ICIIm.Il4a biz IOl da.- ınektelıl mezunlan terc1h edJloeek • 
ba Jedehıden dınftı 2 - J berabere 

ldtU. ' =.,ınaa.t ~ IIDUbanda 
ttııııa <~~ımKSe ~ iki tMtmı bireı- cs.tereceı:ıert ll1üate IIJn ._ .w 
~ ~ maç 1 - 1 ben - num.aı'&h ta:nun madbtDıee 10 - 1'10 
bere ~ ıtraya kada: öcm ~. htek-

Be,ol1aspor 4 - V efa 1 llleı1Jl ııthaJM ıs..ıo MO \ar1hiıııe ka-
Battmm mfthim. OJUI1}anndu bi- w F.a1rt:ştJıfr ~ Jl'abrikuı 

ıi 4• ba idi. lııtill1 Jı:ftmede J'W del~ nel D.l.ı:'elcılkiQII.ne dilekçıe ..- nrakı 
areoet -.,ette o1:an b1l ıt1 takım - mc.s!riwler:tle mft.ra.c:aat1af c.DSVT> 

4.0,000 kiJıo 

fOO taa 
480 , 
8ü • 

ıo ,500 k:Siıt 

18~ • 
16,800 • 

Ltra Lira 

1 .. ~ .. ıoea 

124.001 'U st 
20,M 153l 
sı.a .. 1571 
28,'701 JlQ 
13.)81 4032 
M, mD MIK 

** 

IS/ııt/NI 
M , 1 

ll 1 • 

a • • 
11 1 , 

ll • , 

a • • 

lt 
ll 
lt 
11 
lt 
10 
ll 

(ll.- Mal) 

A.pRI"M' m.eınııcbıı bpt.h la.rft& ftsQts dı ( ~ )'Ulh pn, 
_. .,. .~ aabrt atm am. ~ ~ılaeaktıl. 
'I'a.li.bleı:m tanııni yıtı!(Qıfad)e tetllf mıM.tııııiJianı n.Jıe NAUertnden bir 
.... , ........t uı oı.ıun tıcaıiıoona "fe:I'JD.aJcL 

Cine Kk.ııiltınen.ln 7ıiiL Jıiik1&ıı 'l'1Uul 'hmind! ihale ,c:d n aaatı 
laQtı "'V Jt1le Ura Lb:a ---

BuJ.cur:. Jllide ~ IS,'FII 1821 M/lOIHI ll 
Arpa.) m.• a,na M161 
Tulaf.) ICil:a. ~- ..... 11541e) 28/10/ 1 ll 
Toz pkiı:r. ) 10.- ... 110) 11/10/NO lG 
Qlstırdeıtals bQmJ Bl4 wt"O:r 11.000 1~ .. , 

* * um - terT> 
Ataıııda JUJiı JDe'ftlı4m pazarbt* eb" ı c 1 bma.lanDda ,.mı rtm 

w ~ Oellbohıda &&Url atm alm& ~~ 1Çıl'acakw. 
~ taııwal 1'Uika .,. ı.m&D&Qa.rüe tiiGe tr.m ,.. aa&UD4e komia-

JQl& - waLpr1 ~ ~ ~. " 
OIDIL l4l.ktan Tııtan 'r-dMP bwe C'ÜJl .,. ...U. 

dan Vefa maça. 8UlhJ., SWeyınan ve -===-=-==------- ---- Kilo Ura Ura 

·~ mahrum o1a.r'K aa.hqa çık.. (Xııleli) t-42. 
ci 11 tDctl -re 2a ncı dalrlkaö& lti 1'Qı1 Tek adım - ).ffllıbmecf <Doıı.tz> uı. 
~ Vet& devreyi bu v~ bi- Yaşa.r (De.n.!z) G.30. 
tlrtl. bisk - Bqr1 (Kuleli) s·uı, Hadi 

veıa.. ~ k.end.iBine aid yegAne (Kulelt) SSA'I. 
ayıamı 12 nc1 c1at1kada HaJd,al' va- U:400 bayrH - IDeniz li8eli ta -
ııtnde ,..,U. kmu) 1.40.8, (Kuleli ~ UU. 

İk1nıd de'fl'eyi iri oynıyan Vefah - Boden terbiyesi mükellefleri • 
lu ~ mtit.eaddid fınat..ıar- nin dünkü ~id resmi 
c1l\.n ..-.. 28 voe 39 uncu dakikalard& Bo:poilu kua:u beden terbtyesl. m&-
Ri col daba yiyer:S 4 - 1 mallü.b o.. kellefleri dün H~t;ebediye ~ -
mu sabıçı teı:Uttaeı-. mı de toplaıw'a.k ~ ceçid ıesm; 
SüleJD~~LDiye 2 - Topkap 2 mışlardır. 
Jt.a4ı1:ılb" aha.ınnda yapılan Da. ma- Beden Terbiyeıli Umum1 un ... ı.-...4\ 

cm ilk ~ ı - o stıeymanıye ga- Cem1l Ta.neı- ıençleri \etti~ etmit ve 
Ub olai'M bit.lrdi. ınerastme bu ırııret.ııe ~ veril -

tkmoi dJon'es1 c1&ba sıkı bir ~ m~Ur. 

~enn edal maç 
1 

- :~ berabere biL Ankara şild maçiart 
Askeri mektebler Ankara ıs <Hu.su.s!l - Bal1ln An-

atletizın birincilikleri ~ ~~"· fil4 maçlanna 

.a.m.t mektebler arasındtııld &tle- İlk maç ~ - Harbiye a
aszm m~akm dfln Ka4tiyde ra.aınd& olmut Te Anbra&11çliller 
:rçı!rrııpr. Keticeler fUD]ardır: ~ 4 - O ,.enm4lerd1r. 

200 - Halil (Deniz lisesi) 2U, ll~ İild.ncl ıDa1ı DemirspOr1a Ma.ı*espor 
med (De:Diz ~ D.G. arasmda olmq Te Demimporlular 

1500 - Cavid (Deııiz) 4.33, Bıtkı MıW.esponl 2 - O ~erdir. 

<i ll.ATA 
PERŞEMBE PAZ AR1 

voCusnçu HAN 5 a's.ıirR'" NiN 
8ANKAJ.,AA CAO 4 7 ° 69 T "" C 

Butdq. acm.ooo 17,001 ... ./10/148 ll 
Ba]18 --DJ 100,001 f.OOO - ll • • ll 
But<tq. - 100,001 t,OOI 1lll • 1 • ll 
Kuru ol. 100,000 10,001 ~ 11/10/ • ll 
!turu a mG,OOI 111,001 UM J1 t • ll 

02SU (9681) 

•• 
Beber fittaDI tıa.bmtD edileD tıa&t H,l ~ elaıı 100,000 - pamuk 

ft )'im ~ ~p puarhk1a ..ım aW 1 f 
2 

Qt. İbelesi 18/lG/M() Cuma 
etini aM lb,JO 4a A.nbra4a K . lıl. V. 8aUa a.tow. komisyonunda yapı.. 

J.aca.tm. wı wmjnatı il'JI lirac1ır. Itaat ,.. ~ 175 k\ınl§a Jı:.D., 

misyaDdan aıımr. 'I'a.lJpılıaNı ka.nUDl ~ Lba.lıt adinde ~ 
D& Ce!meleli. ( 12M) (NOf) 

•• 
A4&pla JU2h meva4m penrbHıa wııA'•.....,. hinlannıda yasılı rün 

,. a.a1;.leNıt JM"""""M eU:1 m~ drııa_. ubı1 a.b.n alma toın.ia
,onunda ~· Talplerin lbale • Ptz Jh ....,.,.,... buhwnrıaJ.an. 

CiDıll Iliktan ... ctıı ... ...u 
&ded 

1 

• 1000 

100; UIO tnolaık l'f/10,.,.. 
11/10/MD 
11/10/MO 

ll 
lt 
ll 

{1285) (9804) 

600 ton nru. cıt w tOO 1ı00. -.maa .a ~ pazartıkla ek -
ıdltmesf l'f/1~ Pe:qemCe eımt ..- w.• d& :sııı:.c~s askeri saım 
alma ~tmdıa J&PI}.Makm ~ aııı:mtıQuD& aeımeıen. 

(1~ (9808) ..... 
Beberine ta,hmtn ectaen fiatı eıeı. kural ala. ıoo.ooo aded. kar ıözltlii1 

pa:mr1ık!la mao•kaAAJa tomn~ İha1ell tı/10194ı0 P~be günü 
8A&t. 11 dedir. ~1 W!mlnatl 11,.500 :unwıır. BMa! ,. p.rt.namesi fSO ku
~ ~ ahnabfl!r. isteklllenn bmmun emret~ belgclerle 
&hale saa$blde Aııtara M. K. V. ntm+tm• tııxDi:ıoun:tma gelmeleri. 

(1241) (9761) .... 
J4~ eb'adda otomot41 ~ vo dll ~ puar1ıt1a satın ruıruıca.kt.ır. 

'nıhmin bedoll 200.000 Um Dn tcmtnatı =.eao ı.tradlir. Pa.zarııtı 23/ 10/ 940 
V. Rna aaim alma komJ.s.. 

1 - Tahmin edllen Oedell c68.880• ll.ra oi&D c300.000• kllo kur# 
yanm 25/lı ~ tar1hJne rasUıya.n CUma günü saat ıe ~ 
zaz1la eUlltmeai yçılaeakb.r. 0 -ll 
2- İlk teminatı c4ıSM:t lira olup~ bergftn ~ 

cM!:t kurıış bedel muk&billnde alınablltr. 

3 - isteklllerin 2490 u.yılı kanunda yazdı TeBikalannı muh~ tJJ1 
edecekler1. upa.lı tekllt mektublarım en ce9 belli gün ve saıı.ueıı 
eneline bdaı' J!Cuıl'JlP84Sida buluna n ~ ba.ı;lcanlı~ 
mııkabWnde vermeleri. cP430• 

IM:AeoısAJ(s ;:rviJ.l 
MiN EDitiR .MUSTAHZARlN MlY i HALiNDE OLMASI OOLAYISiiJ 

! FRiN EN OfRiH Y~lERiHE GIREREK AtmSEPTIK TESiP't-e' vtıP"Q 

• • Kurul~ Wihl: 1118 gl 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Ltrıt 

eube ve. aJa.DIJ adedi: 185 
Ztral n tıcarı her nm banta muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.80 

..... ~~~~.~~~~~Y!._V~Y~ 
ec a.z 50 Uruı bulunanlara aenede f deıa ~euk tur'& il# 

4U1 pllna cOA tUaıntye datıtılacakm'. ır' 

4 Adet 1,000 Liralik 4,000 '-
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 n 50 ,. 5,000 '' 
20 " 40 " 4,800 

1 o 20 " 3,200 " ~~ DUtkıı.t.: Ren.blarındaki paralar bir eene içinde 50 ur 
dfıGliÜYcnlere ııuwnlyo çıkt.ığı tı:ıkdirde fe 20 fazloslle rt \"e ı 

Kur'alnr senede 4 dcCa, ı EyUU, 1 Bi.rinClkAnun. 1 Ma 


