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Ingiliz. tayyarelerinin bir /talyan ıehrinde yaptr.lıkırı tahribat 

Dün İngiltere r ·························-··········· .. ··, ingilizler Alman 
ii · d h = Askeri vaziyet 1 d · 1 · · F lerın e ava ! enız ÜS erını 
aaliyeti az oldu 5~':;:~Y~u:;a • ·JOmbaladılar 

,~it lsveç gazetecisi: Yazan: H. Emir Erkilet stende'dan Havre'a 
londrada binaların i nıôlte<ey; yenmek ;ç;n. P"'- i kadar Man ş sahillerine 

~lıcak yüzde biri hasar paganda ve siyaset vasıtala- i gece hücumları devam 
rından aarfınazar, Almanyanı.ı 

görmüştür, diyor elinde kara, hava ve deniz kuv- ediyor 
-v.etlcrinden ibaret üç aWh "VAt-

~~'»1 dır. Bunlardan birinci ve ikinci 
tllıcl Qll tebliği Londra civ silahlar, lngilizinkilerine naı.a~ 
ı .. Q#ti bahriye tezgahlarında ran her ne kadar kuvvetli ve 
ocı .., .. ._ 1 

"~~~ yangınlar çıkarıl- üstün iseler de, ngiltereye kar-

1 dığını bildiriyor §1 yalnız birincisi kullanılabil-
~ mektedir; çünkü Ingiltere bir a· f 

trıılti lld.ra 14 (A.A.) _ Hava ve dnhlli dadan ibaret olduğu gibi ç?k i 
~..;'~t n_ezaretlerinin tebli!;i: kuvvetli donanınası vasılf\sıle 

taaı1 gün Ingiltere üzerindeki dü.şman denize de hakimdir. Bu itibar la 
tıllbtY~ti, nısbeten az olmuş ve cc _ Alman kara orduları denizi a-
t~e lngaterede ve merkezi İngılte- • ~ıp Büyük Britany.ı adasının 
'ta" baıı noktalarda birkaç bomba karaianna adım atamamaktadır. 
b •• nı~ Havadan büyük ordular sev--
Ir Ce • Unferid tayyarelerln yaptığı kine gelince bu mümkün addo-
~-~ tı hlicumlara lnhlsar etmiştır. 1 d I ·ı· 

t~~ .. ı 17 lunsa bile, evve emir e ngı ız 
"~'e, .. . ye kadar alınan haberlere hava kuvvetlerinin tamamile 

~lll! <>lu ve yaralı miktarı azdır. Kent tahrib ve imha edilmeleri la· 
Q~h~tunda bir şehirde birkaç ev ve 1 ı _ı k' 
~ "44tı has zımdır. Halbuki ngi terel'e ı u-

Ge '- ara u~ramıştır. Di~er yer- çak fabrikalan aleddevam uçma 
•ı~ar hafiftir. 

makineleri yapmakt.t oldukları 
~ı· Almanlara ~Öre gibi Ingiltereye Kanadadan ve 

tl)or.uı 14 (A.A.) - D N. B. bildi- Amerikadan da uçak gelmekte-
(( ..:..___<Devamı 3 uneü sayfada) dir. Üstelik ingilterede bağlı ba-

'lrnanyaBa'kan'ar lon ve bav:ı toplanndan mürek-" keb çok kuvvetli bir hava mü-
h dafaa sistemi vardır. Onun için '-ler· d SU Almanyanın lngil!z hava kuv-1 n en veyşe vetlerinı bü!!hütün altetmeleri 

ihtimali zavıftır. 

Yu .. ru·· yomez ' (Devanu 5 inci sayladl\) " . ,, \ ............................................. -" 

bulunan bir lıveç 
gaz.eteci•ine göre tayyare 

hücumları e•na•ında 
ıehrin ~z.ara•ı 

Londra 14 (A.A.) - Reuter: 
İngiliz hava kuvvetlerinin re.:ımt 

tebli~i: 
Geçen gece fena ha va şartları bom

bardıman harekeUerimlzi sekteye u~
ratmıştır. K.iel ve Wılhelmsha ven de
niı üslerine, Oelsenkirchen ve Duis -
~ergde petrol depolarına, Essca'de 
Krupp fabrikalarına ve mılteaddid 
düşman tayyare meydanlarına, t.ay
yare dafi batarya ve projektör mev -
zilerine hücum edilmiştir. 

Ostende'dan Havre'a kadar Manş 

limanıarına karşı gece hücumları de
vam etmiştir. Tayyarelerimlzden !Ji -
ri üssüne dönmemiştir. 

Serlinin bombardımanı 

Stokholm 1 4 ( A .A.) - Royteı: 
Aftonbladet İsveç gazetesi, İn -

giliz hava kuvvetlerinin Paznr ge
cesi Berlin üzerjndeki akınlannın 
canlı bir hülasasını yapmaktadır: 

Gazetenin yazdığına. göre, a!arm 
( Deva.ın.ı 3 üncü sayfada.) 

li'-hiik .. ı · ı · mu veren ngı ız 

Razetesi şunları Bob Sitiller 
ilave e~iyor: 

~II(Qhb l 'Jı d .. k-,-.k---
1~ e ı , one ı ve 
clii lletle dolu bu karanlık 
til:"l'Qda, Türkiyenin In-
4 ere ile olan ittilakına 
'tttı aadakati bir ıtık 
~~bi belirmi1tiru 
~lll 14 (A.A.) - -Al-m-an-1-ar_ı ... n 

!tt ~P.r üzerinden SiiveY§ kanalı
~ ~en1 

bir taarruz yapması .ht.ınııl-
~ 'llrıı bahseden Economis~ gaze _ 

tt\ ll ~ll arı Yazmaktadır: 
~11'1lebu'lın Öyle kolaylıkla tahakkuk 
ttı l>et eeetinden şi.Jphe etmek i _ 
~ 1trerı1~0k sebebler mevcuddur. İn
~~ı.....lıa.,a kolayca istilası evvelemir
~e \:ı kuvveuerimizin imha ecıl -
~ -~~~-olduğ~ gıbi, bu plfmın 
~~~cü say~ 

~~~ii.fus sayımında · 
~k eceğiniz cevablar 

~. ij:~Clılarımı:ra bir kolnylık "-."". 6r~ sunUeri havi cedveli l;;ı&s· &.' lltt ncı sayfıımızd_ı.1 bu)~. 
~edvdi gazeteden keaereJC 

oldurabilirsiniz. 

Kim!er ~ ir, nasıl giyinirler, nasıl yaşarlar, 
kendilerini nasıl tanır ve tanılırlar? 

Bir Bob Sitil ile mülakat 

Ma~i.neye f Adaları yang_ı~dan 
verlllrken 1 korumak ıçın · 

Romanyada ekmek tedbir almalıyız! 
fiatı iki misline 

çıkar1ld1 
Romanyada 3 petrol 

kuyusu alevler 
içinde kald1 

Bültl'CJ, ı 5 (AA.) - Royter 
ajansı muhahirinin bildiı~e. gö
re, Romanyad a, iate maddel~ı:inin 
tevzii kontrol altına alınmı§br. Dun 
bir kalitede olan eltmeğin fiatı iki 
misline çıkarılmı~tır. 

Bükre., 1 5 ( .-\.A.} - Dün, pet· 
rol mıntakasında, 3 petrol kuyuı!l.t 
alevlerin istilasına maru;r kalmı~tır. 
Rumen hükumeti, bu yangının ~e
bebleri bakkındi\ herhangi bir ku· 
manter yapılmsaım menetmi~tir. 

Ingilizierin Beriine yeni 
akrn'ar1 

Londra, IS (At\.) - Evvelki 
gece Beriinde iki alarm işareti ve· 
rilmiştir, Amerik'llı muhabiriere r.a
zaran Beriinin hava dafi toplarır.ın 
ate~i çok ~ddetli olmuştur. Ingiliz 
tayyarelen askeri hedefleri bomba~ 
dırnan etmişlerdir. 

Bir Ingiliz firosu 
Cebeluttarıkta 

Algeziras, 1 5 ( A.A.) - D. N. B. 
Bir İngili'! kruvazörü ile dört tor

pido mubribi, dün Cebelüttaııla gel
miştir. 

Atrerika donanmasmrn 
' Pasvıkte manevra'arı 

Va~ington, 15 {A.A.) - Ame
rikan donanmasının Pasifikteki rna
nevralan devam etmektedir. Bu 
manevralara Havaidım diğer cüzü
tamlar da iltihak edeceklerdir. 

Paris borsası açr!dı 

Mütehassıslar söylüyorlar: "Yanan çamhk 
yeniden ancak 25 senede yetiştirilebilir 1, 

Adalılar belediyeye yangınları 
önlemek hususunda 4 çare 

gösteriyorlar 

Büyükadadan H!'Y belinin görünütü 
Me~le~etimizin ve belki de dün-! yakın c;am yanını§tır. ~ynca geoe 

yanın en güzel yen olan adalarımı- bu sene Makaryos tepesı sahasında 
zın çam ormanları bakımsrzlıktan, iki yangın bagJangıcı olmuş, sön -
ihmal neticesi çıkan yangınlardan dürülmüştür. Bir çam ormanıma 
kül olup gidiyor. yanması ne demektir} Bunu adalan 

9 39 yılı 2 3 Temmuz Pazar günü ve çam ağacını tanıyanlar bilirler. 
Çam limanının Üsttinde çıkan yan- Çam yetiştirmek çok müşkuldür. 
gm 35 dönümlük ara:Z:de tahribat Mütehassısların aöyledikleıine göre 
yapmış, 4-5 bin çam yanmıştı. Ev- belki bu yanan çarnlar yirmi beş ... 
velki günkü yangın 50 dönümlük nede yetiştirilemiyeceklerdir. 
bir sahada 1 O bin kadar irili ufaklı Adalar, b:rer şifa yuvaı~ı olduğa 
çamı ailip süpürmüş, MakaJyos tı> kadar İstanbulun en güzel sayfiye 
pesinin en genç çamlarına kıymı=tır. yerleridir. 

Demek oluyor ki, bir buçuk yıl· Buralarının güzıo:lli~ini muhafaza 
dan az bir zaman içinde Heyb~lia- hususunda gösterdiğimiz ISkaydi ~ 
dada 85 döntimlük sahada 15 bine (Devamı 3 ünrü sayfada) 

Paris, IS ( A.A.) - Paris bor- ' 
sası, dün öğle üzeri sçılmıştır. 

Köstence limanr 
civarinda 

A~man üssü 

"Rum en milletine 
emniyet verelim 

diye geldik! , 
Belgrad ormaJmd:ı 200 
dönümlük fundalık yandı 

Dün ak~ın 'Saat 1 7 de Belgrad 
ormanının ı;arıyerle Eyüb kazaları 
arasındaki Kutluburun mevkiinde 
fundalıklar tutuşmu, ve çok kısa 
bir zamanda şiddetle esmekte olan 
rüzgarın tesirile ormanlık i!tikamı> 
tine doğru ıtteş genişlemiştir. 

İstinye ve l~tanbul itfaiye grup
lannın da iştirakile takviye edilen 
söndürme ekibi be, saatlik bir mii.
cadeleden s<>nra yangını söndürme
ğe muvaffak olmuştur. 

Yanan saha takriben 200 dönüm 
arazi üzerinde bulunan fundalık
lardır. .................................................... 
( MILLi ŞEF ) 

1 

İsmet İnönü A nkarada evvt'lki aıün 
yapılan at yantlannı teırif Ptmit • 
lerdir. Reainı Cwnburreisimizi y a ~ 

nt1an aeyroclerlulı aö.teı iyor 

Bükreş 14 (A.A.) - Royter: Berlin 14 (AA) -D. N. B. 
Bir Alman bahriye heyetinin ya- Romanyaya Alman m~allim b-

nn buraya gelmesi beklenmektedir. taatının muvasalatı hakkında rıOo
Bu heyetin geli~i. sanıldığına ~öre, utsche Diplomatiscbe Korrespon -
Karadenizde Köstence limanı civa- denz» ga~:etesi şu tefı;iıatla buluıı
nnda bir deniz üs~ü inşası ile ala - maktadır: 
kadar bulunmaktadır. Alman politikasını idare edenler 

Mamaiada bir deniz tayyarelen faşist İtalya il~ mutabık olnrak R-o
üssü tesisi için İtalyan tayyareci sü- manya ile bu memleketin yeni si -

(Devamı 3 üncü sayfad a} (Devamı 3 üncü sa1facla.) 

Tanl1.s kitab , 
Eseri tercüme eden Profesör, k en
disini müdafaa ve Muhittin Birgen'i 
ballayı ele al1p Vniversiteye hücuma 

kalkışma.lıla ilham edi11or 
Sayın Muhit' Birgen'in gazete -

nizin birinci sahifesinde intişar eden 
1k1 yazısını okudum. Şahs.nnı aHika
dar etmesi dolayısüe cevabımın ia 

ayni sütunlarda neşrelilmesini 

ederim. 

8 Blrincite§rinde c Üniversitenin 
(Dena& 1 DGl n)'lada) 

Kanaatİ m 
değişme di 

Muhittin Birgenin 
cevaba mukabelesi 

. 
V eı.,m bakkındaki bir 

eserin tercümesi esna
sında kull!nılan dilin yanlış v~ 
garib şeylerle dolu olduğuna 
dair vazdığım makaleye bu e -
ııerin. mütercimi olan muhte -
rem profeslir cevnb verdi. Ce
vabı bugiin neşrediyoruz. 
Maalesef, bu cevab, benim bu 
tercüme bakkındl\ edinmit c..l
duğum bnaati değiştirmiş de
ğildir. Tercüme esnasında kul
lanılan dil; kelime ve ıstılah 
bakınınıdan ıısulsüz, geli~ gü
zel ve hatta nnarşik olduğu 
(Denmı 2 de Herrün sütunaada 
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Re~imli Makale: Hayatın başlıca gıdası-

ISTER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 
İstanbul BPOr bölgesi mcrkeıi binası 46 bin liraya alınnu.§tır. Bu, 46 

bin liralık binanın içi hemen hemen bütün devlet dairelerini gıpt.a etti
recek ka.do.r muh~m te!ri_, edilmiştir. 

46 bin liralık binada oturan ve mükellef bir dekor içinde Çall§an bu 
teşk1Ultm 8000 liraya mo.kılmu.ş S aded de tenis kordu vardır. 

Cumartesi günü aqanu İllt.nnbul..Aıikara tnkmılan aras~ıda bo'.-s 
maçları yapılacaktı. Sporcuların ı.:sulen tartılınalim lfı.zundı. Mo.ç saa
tinde hayretıe ~enUdi Tti, İstanbul spor bölgesinin müsabıkları tarta
cak bll" baskfilü yoktur. Sporcular tabur olarak Beyotlunda bir eczaha
neye geldiler ve burada tartıldılar. 

J ST ER i NA N, i ST ER INANMAl 

Sözün kı s ası 
--···---Bir ahbaba 

Misafir gittim. •• 
E. Ebem Talu 

• 
1 çinde, yılın sekiz ayını tek ba· 

§ıma geçirmeğe mahkum bu.,.. 
hmduğum bekaT odasında c:aıınn .,_ 
kılarak, dostlanından birine sıeee 
oturmasına gittim. 

- Eyvahl Misafir mi geldi? . 
T dehbüfünü ifade eden bir IIU .. 

ntla bana kapıyı açan hizmetçiye: 
- Beyefendi evde mi) diye sor· 

au m. 

6 
11 

V. 
E. 

10 

89 

öti· 
s. D. 
12 00 
6 28 

13 
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9 85 12 -

Ankaraya göre saat farkları:~: 
imaa.k.: 4 .18, Güne§ : 5.63. ı1.1Je 

ll. ... .İkintli : lf.51. ~: 
:i'ataı: ıa.-M. 



Telgr 
' 

Tel e Ve Telsiz Ilaberieri 
Peşteden geçen 

yeni Alman 
ı Arnerikaya gOnderilecek ı.~~;Qe_IAdalan yangmdan korumak için 

olan tntnnlerimiz Mihver dev~et!erinil! fedbl•r . almaiJYJZ' kuvvetleri cenubu şarkı sıyasetı 1 

ter~ape1te 14 (A.A.) - Roy -

f 8udapfı9tede eayri resmi mah -
,eU~deki kanaale göre, Romanya
-~ lfeali, bu hafta içinde büyük 
) ii:Yaata genişliyecekti'!'. Romnr~
~ ,litınekte olan birçok Alınan 
ı.t •lan kollan, Cumartesi vro Pa
~~nleri. Budape§te civarından 
--..•uqlerdir. 

Karadeniz tUtUnlerinin sevki için Samsun 
Va~isi Başvekilla temaslar yapt1 

Yazcın: Selim Ragıp Emeq 
B ütün Avrupa milletlerinin 

merak ile, aiikıı ile takib 
eylediideri ve öğrenmek istedikleri 

Marmarada şiddetli 
hrtma var 

.ı l"elı:irdai 14 (A.A.) - Iki gün
lı ~beri Marmarada co k <ıiddetli bir 
h 1:;• hüküm sürmektedir. lstan -
h ll an ve Şarköyden dün akşam 
~ llraya gelmesi beklenen iki posta 
'Ptıru gelmemi~tir. 

Sa.m81.1~ (Hu1usi) - Tütüncü
lerimizin yaptıklıııı müracaat üze -
rirıe valimiT. Avni Doğan, Karadeo
niz havalisi tiitllnl~rin\n e1ltiai gibi 
Altdenn yo!ile Arnerikaya lerbest
Çe nakli jçin Ba§veU!etle temaslar
da bulunmu;,tur. Avni Doian Sam
aun gazetr:sine v~rdiği beyanatta 
B&tvekHimizin bu itle bizzat me, -
r.ıl bulunduğunu, bu i~in yakında 

Romanya 
mese:esinin ak isieri 

'' Atmanya Balkan,ar Uzerin- devam ediyor 
den Süveyşe yürüyemez!4, •• 

caattararı ı tnc:t aa1 tadal lngılızler, Almanyanın 
~ eızern oıan verakat henüz tahak- Sofya, Belgrad ve 
~k et.ınemif bulunan bir ,artı varctır Atina Üzerinde tazyik 
lıb 0 da fB,rld Akdeniz donanmamı.zm 
~~--edilmesidir. yapmasını bekliyorlar 

~Ueriınizin Mı.sıra giden sahil 
Ge . _ını bombardıman f't.meleri, Ege Londra 14 (A.A.) - Reuterl.n dip _ 
~nde deniye gezmeleri, veya lomatfk mııhabiri yazıyor: 
ter e Tobruk limanlan anamda as- Balkan hüktlmet merkezlerinden 
~nakliye veya iate ıemUerini ba - gelen haberler, hlssiyatın gerıin ol -
\u aları, bilhaasa kUçülı: A3ya tari- diıtunu, fakat Mihverin mü.st.alı:bel 
~Yapılacak olan bir Ueri ırreke - hareketinin &ıs tiltameti hakkında he
lllaı..-~hlikelerini pek ziyıLde arttır- nüz elde biirhanlar bulunmadı~ını 

"'"'&(Jır. bildl.rmektedlr. 
'l'iirkiyede nazüer kendileri gibi İtalyanlann Arnavudlukta yeni as-:;u intıJlbüe ctamamıle yerıile;miŞ .. kerl tahşidatta bıılunduklan haberi, 
~ lllillet bulacalı:lardır. Kah~Lk, pek muhtemel olarak dotrudw-. 
lı( ~ik ve lhanetle dolu _bu karnn _ Ernarelerin ve del~in gö&ter~iği -
Ola dunyada, Türkiyenin lngütere ile ı ne göre, Brenner eörutmeainln ner -
~rı lttitakına karş: sadakati bii 1 halde, Balkanların en iyi hareklt .sa
Gııec iibi belirmı,tt"'r. E(:er mecbur e _ hası teflı:ll ettifi kara.rla.ştırılmı4 gibi 
~ek olurlar8& 'l'Urkler, yollımnı, gözükmektedir. Mihver ve şerikler~ 
~· ~ını, yüksek yaylalarını, köy _ tatlı ~zler ve korkutmalar kombin~
' lllı ve tek haUı demiryollarını, mü- zonu ile, pek yakında, Belgrad, Atı
~ har bi için bir harika haline na . ve yahu d Sofya ~erinde tazyik -
bıt ata muktedir bulunmalı:tadırlar. lerıni ıcra edeceklerdir. 
t1t er tarartan kıtaatını denizden Fakat Romanyada Alman zırhlı 
~etmek ihtiyarı da Almanyanın fırtalarüe pike bombardıman tay -

e detildir. yarelerinin bulunuşu, evveliyatla faz-
~.\lına.nyanın hava kuneUeri ba _ la zaman kaybedllmiyeceti hiMini ver 
&..~lrıdan Balkanlardaki falkiyeti §ÜP- melı:tedlr. Almanlar kullanılması im
~r. Fakat hava geri hizmetleri kinı olan her defa, sopa darbesi u
~ı u, benzin nakliyatı tamir atel- sulünü biitabi tercih etmektedir. 
~~ı \esisi ~lerinde husule gelecek Şu c.ı1ıeti kaydetmek enteresandır 
tt lı. it ltlft.tkilllt, Almanların merke- ki Gnziani, bir a)l'd&nberi h19bir U~r
'Oe vt'uPadaki iliılerinden uzalı:latma- leme ~bilsilnde bulunmadan Si -

ltıeaeıeıer ortaya çı..taracaktır. di~rani'de meniini tahtim etmek-
''b tedir. llllman milletina emniyet L~mdra If (.~.A.) .-. .~uyter: 

e. . • • Tur.~ eazete1ı, bugunku ba,ma-
•8r&llm d1J8 geldık! kalesinde Almaniann Avrupanın ce 

" nabu prki1ine yaptığı ilerleyitten 
)'ei .. <Bateanfı 1 lnei sayfaü) babsederek diyor ki: 
~~'?'Yeaini earanti eden rnuka - İnsiltereye karıı gösterdikleri yıl-
~~ ~za ettikleri zaman bususi dımn harbinden, dahil ve hariçteki 
~t l'rlıyeti haiz bir vazife deruh- itibarlan için bu barbin lazım c-lan 
~l'rrıit oldııklannı sıözönünde tut- 1eri neticelerinden ve zaferden ü -
~ rdır. midlerini keten Almanlar; daha az 

~ifen milletine emniyet hissi ve mukavemet edeceğini zannettikleri 
~ J..._,e hıı wretle bu millet, dev- batiara teveccüh etmitlerdir. Buna 
'l ı.,.~a gelen bütün hadiseler eebeb Almanların baı:ı Balkan dev
~ ""Yiik inkiaarlardan aonra Iten - Jetlerini korkutulacak kadar 7.&yıf 
~1\ :.-~ Ye huzur içinde münha - addetmeleridir. 
ı~Seru iktıaadi ve a~al tetki - Times, mieal olarak içinden bo -
~ ~ asma varabilmelidir. Bu ip- zulan ve ayniıkiara düten komtu -
' '-~ffakiyet AlmanYJl ve Ro - larınm itimadını kaybeden ve kol'N ac;in mütterek bir menfaal kutma siyuetine kolayca boyun e
(_~"''er. Almanya bunun tf'minine ğen Romanyayı zikretmektedir. 
~ llYarım müdafaası mevzuu - "Times, buna mukabil geçen A -
~~ ~:~ui'u ru.bette' hadim olmak- ğustosta Romanın ayıp bağırtıları 
:;ıltltlii lı kalmamak istiyor. Garanti kat"fllında Yunani~tanın takındığı a
tiıı, \' ~airesinde Romanyanın em- zimli vaziyeti tebarüz ettirnıektedir. 
~l erilen Alman askerleri ayni ltalyan - Japon - Alman üçlü 
~'. tl:fdll R_umt:n orduaunu bu har~ palttı imza edilmeden evvel Rus nü;:t ~~kleri tecrübelerden isti - fuzunun Balkanlarda bilhassa Bul -

'-l~~"'~ek ve Itendini müdafaa- ~aristanda çok arttığına işaret eden 
~ t t~dır bir Rumen orduau vü- Times şunu ilave ediyor: 
~ etirtnek için General Anto - Mihverin takib ettiği plana aid 

""-c..:• Yardım edeceklerdir. umumi hatlar timdi meydana vunıl-
~ ~ Yazısına lU auretle de - muştur. Bu da ,imalden bir bücuın-
~ektedir. la olmasa bile herhangi bir tazvikle 

~leıin bu inkitftftan pele Mıaıra ve Süven kanalına kat'i bir 
~ olmamalan anla11hr bir darbe indirmektir. 
~ ~~rıdra, Titulesko reiiminin Gazete ,öyle devam ediyor: 
~~ ,llni hatırlıyaralt, Tilra gibi Fakat bu planın tabakkukunda 
1.! ,teln ~._Yardımı ile Komanyanın iki engel vardır: 
~- ~anyanın dütmanlan aa- Birincisi Türkiyenin kuvveti ve 
~-~~~alacağı hakkında en gü - zibniyetidir. Ti.irkiy-:!1 Yaku11arkta 
~· ~~ er besiernekte id~. O za - en kuvvetli askeri devlettir. lstik
~t :;"en milletinin her teY~ mü- lalini \>üyük bir vakarla teyid eden 
L~"llrıa ~ii ve milli ekonominin Türlciye istiklaline yapılaeRk her 
~'tt ehol.:-ak onun topraklannda türlü tecavüze mukavemet r:decek 
~~e lı: etnıniyeti hai?. ham mad - lı:udrettedir. 
~lt(:·~ aabotai hareketleri ya- Türkiye, Alman ihtirasların·n ne-
~ ~cl·~ Zannedilmi.,tir. ler olduğunu çoktan bılir ve lcendi-
flt... ,~ badiseler tenin~ bir iatika- ııini sataca{Xına veya korkı~_va kap -
~i~ ~;:ır. Avrupa tesanüdtine tıracağına dair hiç bir alarnet gös -
~'li.t 0 bulmu• olan Romanya tennemektedir. 
~t li~ \o~otajcıl.ınnın tahrikatma Türkiye bi7.zRt kendi azim ve ira-
~ t~er' 1ıtken bir ,ihavet vermiş- rlesile kurtulacıtktır. 
~:~\1 ngiltere Kumen petrol Yugoslavya, kendini müdafaa et
~ ~I'Jtla karsı olanlarını basar- rnek kararı, dağlık bir arazid~ ve 
--...""~tt ~rund:ı ise, bugün Al - cetinlHn ile tRnılan ordusu aavesin-

UYanıklı~ aaveııinde Av- de ııimdiye kadar hırpalanmamı,tır . ..... ~-._ 
' taarruz d.-vri - Yunaniatan ise göııterdiii kuv -

dikkate almak vetli ımıbvemet eayesinde muua 

halledileceğini videttiiini söylemit- ,ey, Romanyaya dahil olan Alman 
th. kıtaatının yollan1malarını icab eyli-

H b b 1_ yen makaaddır. lk zamanlar Alman 
a er m.u itte büyü,. aevinç ve ı_ LJ bu - ,.,~_ 1 Ic 1 V 1 a.ayna,. arı kıtcıatın bir nevi .. lah 

ıuatta i e arfl anmı.ştır. a imiz bu edici heyet mahiyetinde olduklarını 
arada son haftıl içinde Ankaraya bildirmitlerdi. Sonra, Rumen petrol 
yapbğı aeyahatt~, Trahzondan- iti - lt.uyularmtn muhafazasına memUT 
baren yolcu ve koyun ,ımaksızın, olduk.ları söylendi. Romanya gibi 
bir tilep tahsisi hususunda te~ebbüs- müatakil olan ve bükümranlık hak..
lt:rde bulunmu~tur. lannı müdafaa edebilecek bir or -

Almanlar ile 
Vugoslav:ar 

arasında hadise 
Y tagoslavya, hububab 
ve madenieri kontrol 

talebini reddetti 

Nevyork 14 (A.A.) - Royter 
ajanauıdan: 

Belgraddan Nevyork Times ga
zetesine gelen bir telgrafta Alman
ya ile Yugoalavya arasındaki ticari 
müzakerelmıin bir çıkmağcı girmit 
olduğu haber verilmektedir. Yu -
goslavyamn fula buğday veeair hu
bubat ile maadinin iha:acatını mut -
Jale aurette kontrol etmek istiyen 
Almaniann bu talebleri reddedil -
mi,tir. 

-----------------------
Dün Ingiltere üzerinde hava 

faaliyeti az oldu 
(Ba.ıparafı ı inci sayfada) 

Birçok Alman tayyare fUoları, bu
gün ingaterenin garblnde ve cenubu 
garbi.sinde bazı esliha fa.brllı:alarına 

hücum etmişlerdir. Bombalar hedef -
lere '-'abet etmiş ve birçok buyük 
yangın müşa.hede olurunuştur. 

Bir İaveç eazetecisirıin intıbalan 
stokholm If (A.A.> - Reuter: 
Stok.holm Tidningen gazetesinin 

Londra muhabiri diyor ki: 
Altı hattalık bir hava hücumun -

dan aonra Londra o kadar az ha.sar 
görmii4tür ki gene İngaiz harb gay_ 
retlerirl1n merkezi olarak kalmakta
dır. 

Bina ve fabrikaların ancak yüzde 
birinden azı basar görmü.otür. Tay -
yarelerle bombardımanın harbin mu
kadderatını tayin edemiyeceline şah
an her samankinden fazla ka.ııo.at 

getirdim. 
Alman tebliii 

Berlin 14 l ,.\.A.) - Alman or
duları batkumandanlığının tebliği: 

Hafif ve ağır harb tayyarelen te
Jekküllerimiz, dün. gece ve gün -
düz, Londra üzerine kartılık taar -
ruzlarına ve cenubi ve merkezi ln
gilterede askeri ehemmiyeti haiz o
lan hedeflere kar,ı tesirli hücumları
na devam etnıi,lerdir. 

Avcılaın himaye.ind~ olarak bom 
bardırnan filoları İngiltere üzerinde 
birbiri ardından dal~a halinde uç
muşlardır. Bu suretie muht'!lif taar
ruzlar arasında aneale fasılalar ol -
muttur. 

Londrada bilhassa Taymis .neh
rinin timaliade Victoria ve {;:ıdicı 
bahriye tezgihlflrınclıı ağır ve orta 
çapta bombaiar biiyük yangınlar çı
karmı,tır. Bu yangınlar daha ge -
eeleyin Taymis ~ıehrinin ağzından 
ve Ingiliz sahilinden gözükmekte 
idi. Bir elektrik merkezıne karşı ya
pılan hücumdao 10nra bi.iyük alev
ler yültselmi' ve müthiş duman sü
tunları ııörülmü~ür. 

Oaba ~ddetli ikinci bir tanrnız 
da Liverpool limanındô\ ve ~ilah 
fabrikalarına ka,.ı yapılmı,"r. Bu
rada da bombalar vahim infilaklar 
ve yangınlar husule ~etirmittir. 

Merkezi V'! cenubi lngilterede as
keri ehenımiyeti olan hedeflere ya
pılan bir taarruzdn cukeriere aid iki 
kamp ve ~ığınak tahrib edilmi~tir. 

Taymnin ağzında, kuvvetli hi -
ınaye altı:ıda giden 1 13 e,il.\hlı tica· 
ret gemisinden mürekkeb kafil~y.
bir tayyaremiz çok alçaktan ciir'etli 
bir taarruz yapmı~tı:-. Tayyared .. 
bomba lc.almnınn oldu~undan bir 
vapuru mitralyöz Rte!jinc tutmuş ve 
provasında yanP,ln çıkarmıştır. 

Dü$IIlan avcılarımızla harbe tu
tuşmaktan c;e'kinmi~ ise efe hava mü
sademeleri olmu, ve bu müsademe
ler bizim rnuvaffakiyetimizlc ııeti -
celenmi~tir. 

Ispanya sahilinde Cadizin gar -
binde uzun menzilli bir Alman bom 
bardırnan tayvaresi iki bomba ile üç 
d&rt bin tonilatoluk bir düeman ti-

duya aahib bulunan bir memlekete 
ai<l bir mıntakanın o memlekette 
yabancı askerler tarafından muha -
faza edilmek istenmesindelci gara
bet fazla göze çarpmı7 olacak ki 
Romanyaya asker sevkine ai<l se -
hebler daha açık bir surette izah e
dildi ve denildi lc.i Romanya totali
ter rejimi kabul etmi§tk Onun, 
Mihver devletlerile lıer suretle tet
riki mesai etmesinden daha tabii ne 
olabilir) Romanyaya gelen Alman 
askerleri, bu iş birliğinin maddi ve 
tabii tezahüründen bqka bir tey 
değildir. 

Filvaki uzun boylu ve dolambaç
lı izahiara bacet kalmadan hadise -
lerin seyri gösterdi ki Romanyaya 
gelen Alman kıt'Riarı Rumen hü -
kQmetinin muvafakatİ ile gelmi~ -
lerdir. Sevk ve izarnlarırıdaki ha -
kiki maksad açıkça meydana vu -
rulmamakla beraber, dünden bugü
ne Rornanyayı, artık Mihver dev -
Jetlerile anlaşmı~ gibi hareket eder 
telakki etmekte h:c; bir mahZ\1:- yok
tur. Çünkü Ralkanların en tirnal 
memlelceti •>lan ~omanyada artık 
yalnız totaliter prensipler geçer ak
çedir. Ahnanyanın Romanyayı ken
di planı içine alıp oraya kıtaat yol
lamaktaki hesabına gelince: bu he
sabı birkaç ~ekil \'e surette izah 
etmek mümkündür. 1-..:Sasen siyasi 
vaz:iyet öyle bir istikamet almı!ftır 
ki vukuatı velev ana hatlarile ve 
basit bir surette "takib edenler dahi. 
bu hesabın i~tinad edebileceği ihti
malatı kendiliklerinden huliJp çıka
rabilirler. Fakat umumi olarak va
ziyeti telhis kab etse, söylenecek 
şudur: 

Mihver siyaseti, Brenner mülA 
kattrn:lan ııonm cenubu p.rki Av -
rupaya k.ar,ı bir ilerleme kaydet -
mektedir. Bu harekete Romnnya 
oasif bir ırurette mukabele etmiotir. 
Ilk reaksiyon Yugoslavyacla • hisııe
dilmektedir. Yu~oslav baivekilinin 
cenubi Yugoıılavvanın icabında mü
dafaa edil~c;.'!ğ; hnkkırdaki sözleri 
bunun delilidir. F n kat koca Rusya 
elan sakittir. Onun bu ııükununda
ki hikmet anlaııılmadan da Avrupa
nın bu köııesinde olup bitenler hak
«mda lcat'i bir hüküm vermek doğ
l"U -Mnaz. T e~his yan lı, çıkar. 

İngilizlerin 
Sidi - Barraniye 

taarruzları 
Roma 1 4 ( A.A.) - !talyan u

mumi ka.;argahının 1 29 numaT'alı 
tebliği: 

Şimali Afrikada zırhlı düşman o
tomobilleri Sidi-Barraninin ccnubu 
tariciainde taarru:e kalkını~larsa da 
topçumuzun atet\le püskürtülmüştür. 

Hava te,ekküllerimiz Mıııırda ln
ııılizlerin F u ka ve Daha tayyare 
mey~anlarını gözükür neticelerle 
bombalanuştır. Bilhassa Daha' da 
dii}man gece hücumumuzun baskı
nına uğramıtlır. 

Üç harb gemisi Sidi-Barranideki 
mevzilerimizi bombardıman etmi, -
se de zayiat ve hasar yoktur. Oü,.. 
man tarafından T obruk üzerine ya
pılan bir hava taarru7u hava mü -
dafaamızın ,iddetl: ve tesirli ate -
şile kar~ıla,mı~tır. Bu suretle düş -
manın atışı çok zararsız olınustur. 
Bir barakaya isabet ,•ardır. Birkaç 
telefon hattı kopmuş ve bir ki,i öl
müştür. 

Sarki Afrikada: Hava te,ekkül -
lerimizden biri yeniden Lodvar't 
bombardıman etmi~ ve yangın çı -
karmı~tır. Kızıl denizde · Per im lima
nı tesisatı tayyarelerimizin miitcad
did taarruzuna u~ramı~ v~ tam isa
betler olmu~tur. Yangınlar çıkmı,tır. 
D~man tııyy:ıreleri Maggi. To -

ııelli ve Guray: bo:nbardnnan et -
mişse de hasar hafif olmu~tur. Hiç 
bir ölü ve yaralı yoktur. 
Dü~an tnyya•eleri 12 adadan 

Leroa' da Portolarıı:o !imanına da 
taarruz etmi~tir. Bir katoliic kiliııesi
Je askeri olmıya:ı diğer binRlara i!a
betler olmu,utT. 34 ölü ve 20 yaıalı 
vardır. Askeri hedeflerde mühim 

hiç bir hasar • llr.i diitman 
laJnreli ci8Jilriibııafll&tlr. 

(Bqtarafı 1 lnei sayfada) 

~en sıynlmflk zaman• artık gelmi~ -
tir. Neler yapmamız lazım geldiğini 
~esbit için son yangından der• ve 
ıbret alabiliriz. · 

Son Maltaryos tepesi yangınını 
gözden geçirelim: 

Yangın Heybeliadanın Burgaz 
kısmına bakan Makaryoıı tepe1i sır
tından cıkıyor. Evvela Surgazdan 
du~an görülüyor. Telefonla Hey -
helıye haber veriliyor. (Gerçi or -
man bekçisi de görmüş, fakat böyle 
vak'alan bildirecek telefon kulü -
heleri ve tesisatı olmadığından ilk 
i,i ateşin çıktığı yere koşmak ol -
muştur). Itfaiye harekete geçiyor. 
Fakat köhne ve hantal arabalRr dağ 
yolunu çıkamıyorlar. Hi\tta Makar
yos tepeırinde mevcud bir sarnıçtan 
su alamıyorlar. Üç orman bekçisi 
vardır. Polis teııkililtı da çalışıyor. 
~nAcak ne yapabilirler>. Orman leş
kılahnın baltası bile yoktur. Halk 
!angm yerine ko~uyor. Ates &-a su 
ıle veyahud etraftaki ağaçların kesi
lerek yıkılmasile önlenebilir. Ne o 
mevcud ve ne de ötekine imkan 
var. Bu vaziyer karşısında } ürelı:leri 
llzlıyan Heybeliada halkı ellerile 
yangını c:öndürmeğe kalkışıyorl;ır. 
Yarım saatten fazla süren bir müd
det sonra Büyi:kad:ı itfaiye grupun
dan efrad ıı:eliyor, amma, bunların 
da vasıtaları nolcsan. ~ihayet bir 
buçuk saat geçiyor, bir başka grup 
geliyor. Ancak bunların da öte~i -
~r gibi balta vesair aletleri yok. 
Hatta söylendiğine göre mevcud
lar da mü!lkülatl:ı citeden buiden 
tedank edilehilmis. Esasen bunlar 
yeti,Hıciye kadıır, halkın yardımile, 
at~in önü ehemmivetli surette ke -
ıliimiŞ bulunuvor. Gelen grup son a
meliyeye iştirak c-diyor. 

Bazı alihdıuların ifadelco:rine gö
re Pazar günü poyraı. yerine lodos 

Köstence llmam civ'" rında ı 
Alman UssU 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
baylan şimdiden Romanyaya gel -
mişlerdir. 

Bültreşteki Alman mabfellerine 
göre, pek yakanda on Alman fır -
kası Romanyada bulunacaktır. 
Ramen petrol kuyııl.rmda yangın 
Bük.r~ 14 (A.A.) - D. N. B. 
Baiooi civarında husı.wl bir şc.hsa 

aid bir eondaj, Pazartesi sabahı ıu.eş 
almı~tır. Bu 5<>ndajda çalı.ıan arnele
nin lfadesine göre, kazaya sondal a
letlerinden birinin çıkardıjı kıvılcım
lar sebeb olmuotur. Bu hususta tah
kikata devam olunmaktadır. 
A~ civarda diter bir sondaj ın de

posu na Birayet eyleıniş ve depo da ln
filA.k etmiştir. Ateş, bundan b<\.lka, 
mock petrol 4Irketine ald üçl\ncü bir 
sondaja da siraye't etmiştir. Müe.ı.se
senin itfaiyesinin yangını bastırmak
dan Aciz oldutu görnlünce Plösti'de 
bulunan Alman itfaiyesine müracaat 
edilmiŞ, Alman ıtraiyesi ö~leye kadar 
yangını tamamae söndürmete mu -
vartak olmuştur. 

fırtınası olqyda, ev)erile beraiMI 
bütün Heybelinin tutuşmaaa m
kündü. 

Görülüyor ki, Adalarda yanlrllt' 
lara karşı u~kilar yok denecek ~ 
dar hozuktur. Şimdi yapılmaat la. 
gelen jşleri gözden geçirelim. Adeo 
lılarla konuştum. Su esaslı nokta • 
larda mutabık kaldık: 

1 - ÇamlıklRr, mahdud saha • 
lara ayrılmalıdır. Bu aahliların a • 
ralarına hudud yolları açılmalıcbr, 
Bu hudud yollan yangının diğer ... 
halara sirayet ihtimallerini azaltır. 
Ayni zamanda yollar itfaiyenin ha
reket edebilec:cği geni~likte olma • 
lıdır. Gerçi bir kısım çam feda e 
dilecektir, amma, bu bir hayatı kui. 
tarmak için hasta bir parmağın ke
silmesi demektir. 

2 - Sahalar da mınt'lkalara af'o 
nlmalıdır. Her mıntakada birer ya 
gın söndümıe ietasyonu kurulma • 
!ıdır. Buraya telefon konulmalı, ~ 
sif koruma teşköliltınd-ı kullandaa 
küçük yangın tulumbalan bulundw
rulmalıdır. Çünkü şehirde i, gör• 
büyük arabalar, ormanlarda hare -
ketsiz kalıyorlar. Mıntakaların mil
nasib yerlerine sarnıçlar yapılma -
lı dır. 

3 - Bekci veya kolcu adedilll 
çoğaltmalı. Umumi tatil günlerinde 
muhafaza efradı sık sık devriye ga
melidir. 

4 - Çamlık!ardl\ oturulac:tk y.., 
ler tahdi<l edilmelidir. Çünkü maa
lesef bir kısım hctlkımız, bu güzel 
ormaniara kar~ı cok insafsı:ı;dır. 

Sözün kısası: Savdığımız tedbi ... 
ler ve bunlara ıtid ilave edilecek di
ğerleri alınmadığı takdirde bir güa 
adaların birer taşlık haline gele -
ceklerine emin olmalıyız' 

Alakadarlardan inı:af 
ve bir kı<ıı:n halkrmı:r.dRn da mer -
ham•t' T~vfik Necati Kozolo 

Cevdet Kerimin 
Sinoptaki konfera""C!, 
Sinop B (A.A.) - Bir müdde. . 

beri şark vqayetıerinde seyahatte 
bulunan Sinop mebusu Cevdet Kerla 
İncedayı Hopadan şehrilnize gelmil 
ft kazalara ve nahiye merkezleriDe 
giderek Pa.rtilflerle hasbıhaller ya~ 

halkın dileklerini diıılemiı}tir. İnce. 
dayı yarın akşam Halkevi sınama. 
sında cdünyanın geçirmekte olduh 
buhran karşı.sında Türkiye, mevzula 
bir konferans verecektir. 

Ingilizler Alman deniz 
üslerini bombaladtlar 

CBqtarafı ı inci sayfada) 
itareti verilir verilme7, şiın~ndifer • 
ler ve yeraltı trenleri ilk iııtasyonda 
ve tramvaylar da oldukları yerde 
durmutlar, kondüktörler ve yol • 
cular sığınaklarct fttılmı,larrlır. Ti -
yatro ve ainemalctr temsillerini kee
mi~ler ve seyircil~r mahzenlere in -
mişlerdir. Tayyare dafi hatııryaJarı • 
nın ateşi şiddetli olınu~tur. Aruıra 
bombalann pııtladığı i,iıilmittir. ·--· .. ---··········---·····--······· ......................................................... __ 



Belediye mangal 
kömUrU fia 1n1n 

:tesbitini istiyecek 
l Belediye, son ııün~crde hayli }ük
ırJeii mango.l kömi.ırü (iı:ı.tlım hak -
~da yeniden terlciklerc ba~lamrı -
&ır· lktıaad müdürlüğü, bir müddet 
lvvel piyasada manga) kömürü hak 

E
J da tetkiklerde bulunmU§, fakat 

t tesbitini icab ettirf'Cek bir sebeb 
~rememişti. 
ı Şehrln bazı 'erntlerind'! nakliye 
leretleri yüksekliğini ileri $Ürerek 
lleme kömür fiatlarının 9-1 O ku -
•Joe kadar yükseltilmesi üzerine, 
l;tuıad müdürlüğü bu mesıele ıle tek 
u esaslı atırette ~:,gul olmağı Hi
:ımlu görmüştür. Fiat ·m üro. ko. be 
omisyonunca tesbit ~dilen odun fi

Ltlarma yapıl n itirazlar hakkında 
ır karnr 'ermek üzere odun mın.

a hlarındaki Hihsal ve nnkliye mas 
,f} n üzerinde belediyenin yaptır
ııakta olduğu tetkikler de henüz 
eticelenmemi tir. Odun ha;kkın .. 
aki tetkikler bittikten sonra tesbit 
~unan fiatiann değ=~tirilm~ne lü
ıtım olup olmadığı hakkında fiat 
ı6rakııbe komisyonu tıırafmdan ye
i hrıır verilecektir. Belediye ik ~ 
•d m6düilüğü manga} kömürü 

1aklcında da fiat tesbitini mürakabe 
..omi,..yonunn teklif edecektir. 

Peynircilerin zam 
'talebi reddedi~di 

Fiat mürakabc komisyonu. diln 
;tleden 'JOnrn mıntakn ticaiet mü-

ı urhiğünde, vali muavini Ahmed 
ınığın riyasetinde toplanmış, zü-

1 tciye fiatlarının tesbiıl. peynirci ~ 
J rin itirazları ''e al•ın ve liiks eşya 
ı ıleltında tetkiklerde bulunmuştur: 
1 Komisyon, evveli, riicaciye fiat
• nnın tesbiti işi ile meşgul olmuş -
1 r. Züco.ciy'e fiatlan hakkında ya-
1 lM'l tetkiklerde halen piyasada sa-
1ıtmakta olan yerli çeşidierin şişe 

c'! cam fabrikasınca te:ıbit e<Iilen 
(.atlaTa uygun olduğu görülmüştür. 
• ııc:ak hariçten mamul olarak ge -
r n fayanıı VC!'air~ zücaciye eşyas.ı 
( atlannın yüksek olduğ:ı anlatıhnıl 

fl, • bunlar hakkındn piyasada tet -
Ider yapıldıktan sonra fiutlnnnm 

• 1tbit olunmasına karar verjlmi§tir. 
Bundan sonra peynircilerin iti -

zı görüşülmü, ve halen pernken<Je 
·larak tatbik edilen sabş fiatının 
f,ğiştirilm~ni icab tottireeek bir se

l •b olmadığı neticesine vanlmırtu. 
omisyon yalnız yanm toptaneıla -

• n itirazlan hakkıodn :pivnsada bir 
1 tkik dana yapma~a liizum gör ı
~ Ü!'ltÜr. Peynir fiP.tlan hakkında ko-
u yonun önümüzdeki toplantısın~ 

1 a knt"i karar verilceektir. 
Komisyon lc:aşar peyniri fiatlan 

•erinde de bir ıınh, fiatı tesbit t-t -
eğe karar vermiştir. Bu hususta 

11Ynsadan normal bir fiat alınacak 
• ona göre fiat te bit olu:ıacakhr. 
omisyonun dünkü topl:ınt'aında 

1 
ı.ıtabiye, altın -ve Jüks eşya fiatla
nm tesbiti mesel~i de göıüsul ~ 
if . mutabiye mamul'"tının •ehri -
izden :r:iyade Kastamonu ve ha -
ılmmle yapıldığı dhetle bu piya -
tlardan fiat af.!ndıktan sonra bu 
ırusta hir karnr verilme!lt uygun 

1 
rülmü!'tür. Altın ve lüks esya 

1 
lı:icmdalc.i ihtil::Sr kc •fiyeh de va

, d vörülm~miş ve rl san'atlııl'lnclnn 

1 
adud olnn bu sı;ibi Slltıslardn bir 
t tesbitine imkan olnmıyacağı n~ 
C'!inf' .,,ar•lmıot:r. 

Ingiliz korporasyonurıun 
mUmess;li p:yasada 

tetkikler yP pıyor 
Ingiliz ticaTet korpornsyonunun 

ürkiye mümessili l\Ir. Grabe, pİya-
' mızdaki mül;,ayac imkimlannı 

1
, rkik ve bu husu tn tPmıı.slı:ırdn bu-
ı nmak üzere ~chrimize gelmicotir. 
Ir. Grabe birJ;k nnmına Ticaret o-

• a ile ve tüccnrl rln temaslarda 
ıulunacak ve piyasamızdnn ne gibi 

1 
allar alınacağı v,. mukab·t:nde ve

ı .lecek mallar hakkında temaslarda 
u lunacaktır. 
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Kıskançlık yüzünden, kaynanasını öldüren, 
Ali: "Kaynan am tokadı vurun ca, 

çakımJ çektim, ötesini ·bilmiyorum , diyor 

ı Bir caddenin inşası 
isteniyor 

Sahza<leba§llldan Unkapa -
nına giden Atatürk caddesinin 
tramvay yolund n su kemerle -
rine kadar tahminen 200 met -
relik lusmmm i~ hakkmda 
mezkur cadde sakinleri tarafı:ı:ı.
dan 6/71 ı 9 30 tarihinde Be -
ledlye Riyasetine verilen istidn 
ayni gün Yollar Müdüriyetine 
gider.ek 1 2 78 numarayı almış•
tır. \Ye aynca muhterem Vali -
mizle de görüşülerek ilk nrsat
t!l yapılacağı hakkında söz alııır
mı~tır. 

28 .Eyliil tarihli bllmecemhdejt dE! Nezihe Işık, Es~ehlr Arifıtf 
kazananları ~:ı~ıya yazıyoruz: is . mahallesi Ay bey sokak No. 7 de Ne§'• 
tanbulda bulunan okuyueularımızın Giirsoy, İstanbul 46 m.cı ilk okul sırıı1 
Pal:arlest, Perşembe rünleri ötleden S-A talebesinden MuallA. Gündü.zalP· 
sonra bedJyelerint bizzat ldardıane-
mlzden aımaıan .IWmdu. Taşra o1m. Kokulu sabun 

' Bir müddet evvel Akaarayda. Ali 
Emiroğlu ilminde bir dokumacı, ka
nsma br§J, duyduğu kıskanlık. aai
kasile, kaynanası Asiyeyı bıçnkh -
yarak. öldürmliş; kansının akrabası 
ve maznunun iddiasına göre. a~ığı 
olan Fl'lhriyi de ağır surette yarala
mıştı. Hadise, kısaca, f(iyle cereynn 
etmişti: 

M znun Ali, iki buçuk tıcneden
beri Nadire isminde genç ve güzel 
bir kadınla e\•li bulunmaktadır. Ço
c:uklan da olmu~ur. Nadirenin Fah~ 
ri imlin<le bir de akrabas: vardır. 
Fahri bir gün, annsının Gölcüğe git
mesi dolayısile Alinin evine misafir 
gelmi~. fakat anası döndükten sonra 
d~ evden aynlmamıştır. Bu vnzi -
yet 15 gün icndıu devam etmiı, bu 
müddet zarfında Ali ile Nadire ga
zinolara gitmi~ler, gezmiııler. genç 
kadın ev içerisinde dekolte bir bal
de akrabasına görünrneğe ba~lam*' 
br. Nihayet, !abrı tükenen Ali Falı
riye artık evine dönmesini söyle -
rnek mecburiyetinde kalmış, kavııa 
ç.ıkmı~, işe iatelik kaynana da ka -
nşınca cinayetle neticelenen haclise 
vukua gelmittir. 

Maznun Alinin muhl\kemeı.ine 
1 j.nci ağırcezada dGn başlanılınış -
br. Mahkemeye cezn kanununun 
449 uncu madde$ine göre tecziyesi 
istene-ek aevkedikn Ali, sorş;usun
da vak'ayı aşeğı yukarı yukanda 
anlattığımız şekilde anlattıktan 80D

ra: 
a- F ah ri ile münakaşamız ara

sında, kayna.nnm da bnna bir tol:at 

atmca, cebimden çak•mı çıkardım. 
Sonra, ne olduğunu bllemiyorum. 
Fakat, bu ço.kı tı•rnak kesrnek içindi 
ve onu bile güç ke erdi.>> 

Demi~tir. Hüdiııede yanianan 
Fahri de, müdahil sılatile alınan, 
ifa.deeinde Ne.dire ile knrde~ çocuğu 
olduklannı ve aralannda her hımgi 
bir başka münaııebet olmadığını 
söyliyerek, demiştir ki: 

«- Bu adam kendi vehmine ka
pıldı ve bu feci hadise vukua geldi.n 

Müteakiben, mahkeme ,·ak'n ~a
hidlerini dinlerneğe başlamış, bu a
rada Nadirc de tahid olarnk dinle
rülmi~. Reis Nadireye: 

«- Isterseniz şehadet etmi ·ebi
lirsiniz. Bu, sizin nrzunuza tabidir. 
Ne diyorsunuz?» 

Diye sonnuJ. Nadire uşahidlik 
ederim, derdim pek çok bay reis:D 
dedikten sonra, hüliı.saten, ~nlnn 
an la tmı~tır: 

«- Bu adam evine bakma~ ken
d'isine söylediğim zamlln, ne yapar
san yap, evi ~eçindir, derdi. Bu 
vak'adan iki gü:ı evvel, kendisinden 
yalvararak .5 kıınış istemiştim de, 
ver.merniııti. Hadise güni: gene ev 

Senelerdenberi istimlak ve 

her ned-ense inşa edilmiyen 
ve biT toz deryası halinde de -
vam eden mezkur (AtatüTk 
caddesi) mevkien daimıı TÜ:r; -
garlı bulunduğundan dalga ha
linde uçan tozlardan geee ve 
gündüz biraz hava almak için 
evlerimizin pencerelerini aça .. 
madığımız gibi miı.rop yuvası 
teşkil eden bu tozlar en mah -

· fu~ mahallerde aakladığımız gı
da maddelerimizin içlerine ka
dar nüfuz etmekte ve bu ae -
bebten duçar olduğumuz hasta
lıklardan bir türlü kurtulnma -
maktayı:z. 

T ahanunülfera.-ı bir hale ge -
len bu vaziyete Lir an cvvd 
mii.ru olmak için mez.kur 200 
metrelik kımıın inşasını muh -
terem Valimizden tckTar rica 

TUCidanmızm bediyeleri posta fle . <Son Posta batırall) 
adreslerine t'inderlllr. Istanbul 59 uncu ilk okul 8Ulıf 2 dt 

O ı• 1 k V.! Gnlib Gökçe, İstnnbul Senbenuva. }j.. 
Ç ıra ı ~tab sesi talebesinden 322 Türkfl.n istn.ıı· 

Fs~ir orta okulu sınır ı de 1272 bul vera erkek llsesi ınıf -t.B' taıeı» 
numaralı Ferid Yüksel. sinden Muammer ;ural, istnnbul 

Bir Şirley albümü Yenikapı erkek orta okulu sınır ~ 
Sili.fkc Cümhuriyet okulu 2 nci sı- da Şadi Yılmazer. 

Ö~~~~in<len 8 numaralı Ayhnn Yuvarlak dünya kalemtrat 
(Son Posta hntıralı} 

Muhtıra defteri İstaribul Beşiktaş Kıjlıçali .A.siJlS-
<Son Posta hatıralı) ıSalkım sokak No. 3 tc Ahmed Snbıi. 

Mnlatya Dl~uclnk ç1Jrnıazı No. 23 istanbul Üsküdar ın uncu ilk otu! 
te M. Aras, Izmir Karataş 306 ncı sınır 41-A da Zarlre Bozok, istanbul 
sokak No. 6 da Belliye Sanlı, Uzun- Göztepe kız orta okulundan 384 ~e-
köprü malmüdürü o!lu Yılmaz Uy- lek. 
kur. B k 1 · oya a emı 

Mürekkepli kalem Ankara Çankaya ilk okulu sınıf 1 
(Son PO!!ta hntımlı) de 131 numaralı Nevin Atnknn, çtn• 

A.n.k&ra ntekın Dk o~ulu sınır 5-A ikinci il..lt okul sınıf 3 te ııo A.yteıı. 
dıı Fayhama.n Türlter, Istanbul erkek Eskişehir Odun pazarı Yıltiırun cad· 
liSesi talebe.sin<len 729 Turhan, İ.stan- desi 10-A da suzan Ayman. 
bul Erenköy kız lLoıesi suut 8 talebe- .. 
sinden Ferhan Yenen, Şehremını Album 
Masure No. 11 de Refet. (Son Posta hatırnlıl 

Nazilli basma fabrikası katııun• 
Kurtun dolma kalem ustası Süleyman elile Mergube, But· 

. {Son Posta hat.ıralı) sn Y~ilıneydancık cadde No. 21 di 
Istanbul 32 'IlCl ilk okul sınıf 4 ta- Sedad Atralı Kru-adeniz Ere~ıi51 

le~en Vedad Ölçer, İstanbul Ka- gümrük nıuhafaza memuru uıundl 
ragumriik Ko.rabq Melekhoca cnd- ~u Lütfa. 
desl No. 43 te Fehmi, İstanbul Ciball 
kız orta mektebi sınır 2-A da Fahamet Ayna 
ÇeUn, İstanbul Hnydnrpaıca erkek ll- (Son Poo;ta hatıralıl 

Mezkôr sokak ... kinJ....: i sesi talebes.'nden 1809 Ali Ert.ürk. İstanbul Well Ordu caddesi Kocfo" 
.... ..... : • rngıb sokıı.k No. ll de KerJman :erel. 

N. M. Acar : Dıı fırçası istanbul Kabataş erkek lisesinden ı•l 

ederiz. 

relbi \-..ı .......................................... ~/ <Scll Post,a hatJ.ralı) Salftlıattin. /. f' t" v Aydın Hasanefendi mahallesi 28 Kitab 

için para istedim, Yermedi. Ben de. 
defterinin içinde gördüğüm 1 lirayı 
kaptım. Kocam kızdı, «ver, yok -
§l ••• » diyerek, beni tehdid ~tti. 
Sonra d'a hıçağını çekince Fabri a
ğabeyim amya gird~. Böylec~. i~ ci
nayete kadar vardı.'l) 

Durumıa. diğer şahidlerin 
için, talik edilmi,tir. rpl 8 ar1 arftiQUJdan numaralı evde yüzbaşı Tevfik oğlu c1J 

Şoförler Taksim -
Harbiye yolundan 

geçmek istemiyorlar , 

Sayımın 12 ye kadar 
bitirilmesine 
çalışılacak 

SÜt) zam zarurf 1·tn"ş f. NeJnd, İzmir Şehid Fethibey ilk okulu lO~araman I o~ okul sınıf ~-... ı~ smıf 4-A da 9 numaralı Vn.sft Uçar- nunuı.ra 1 S vi. Adapazarı w_:~ 
Sütçüler, dün belediyey-e ınürn - oğlu, Malkara Yenimahalle Bağlar dca<lltdes.ıM· NoU. 

8 
tde Zerrin Alp, zoım:_ 

t d k f. ı .. k k N .on d Medlh a eşru ye mahallesi. Yn~ık .,., 
can e ere , arpa ıat arının yüksel- ro a o. = a a. k k N ll4ı t . (' 
mesi üzerine, inekçilerin toptan Di!: m'"CUnll a o ... e ~ennın Akgün, HaYt 
fiatlan arttırdıl-ları ·ı . .. .. ~ bolu bakkal Ali Yılmaz o~lu Abd 

Vilayet merkez aa'-'ım bu··rosu, u- ~ .nı 1 cr: sunnuş Bursa r<..t:.-e .,._.,_,cio,.l ...... k k N ft'-- Yılm 
J ve perakende süt fiatlarının yük•el- ..,.... . .. ~ ~ 6 u """ a 

0
• rı.u.LLllan U $oförler cemiyeti reisi Hakkı dün 

vilayete müracaat .:den•·k T altsim -
Harbiye yolu ;n aatının a~ır git .. 
mesi yüzünden bu yolda J 25 liraya 
güçlükle temin cdebildikleri oto -
mobil lastiklerinin pek çabuk ha -
rııb olduğunu, ııoförlerin bu vaziyete 
biT çare bulunmasını istedikimini 
söylemi:,tir. Şoförler T akaim - Har
biye yolunda inııantın iki tarafta de
ğil, yalnız bir tar:ı.fta ynJıılmnsını ve 
biT taraf bittikten sonrrı diğer ta -
rafa başlanılmasını istemektedirler. 
Belediye ııoförleri:ı bu istelderini tet 
kik etmektedir. 

Diğer tarafı n belediye. To.ksim -
Harbiye yolu in~atının ağır gitrnesi 
sebebini tTamv:oı.y idaresinden sor .. 
;muştur. Tramvay idaresi. belediye-
ye verdiği cevabdıo. müteahhidin 
nakil vaıı1tası tedarikinde güçlük 
çekmekte olması yüzünden in~ntm 
ağır gittiğini bildirmi tir. 

Haber almaınıyan vapurdan 
Sümerbankm 

400 ton derisi var 
Amerikadan gelmekte olan An

gira vapuru ıınbırsızlıkla beklen -
mektedir. Bu vapunın kontrol mua
melelerinin ikmnl edildiği öğrenil -
nıi' olmakla beraber henüz Pireye 
gddiğine dair bir haber alınuma -
mı~tır. Bu vapurd-ı bilhnıısa piya -
samızda sabırstzlıkla beklenen ve 
Sümerbank tarafından f'ipari~ edil
miş olan 400 ton deri bulunmakta
dır. Bu derilerin bir kısmı Sümer
bank tarnfından kullanılacağı gibi 
digeT kım1ı dn tiiccarlarn verile -
cektir. Bu suretle bır nıüddeıten -
beri piya~ada y~ikselen ayakkabı 
fiatlarının diişer.eği tahmin edılmck
tedir. 

mumi nüfus &ayırrunn aid şon ha - ~ 
zırlık.lan ilanal etmelttedir. Sayım tilmesini istemişlcrtiir. 
bürosu dün, sayım günü dışarıda Belediye ikusad müdürlüğü, 6üt
dolapnalarına izin verilenierin ve- çülerio. bu istelderini kabule pyan 
m"kalannı hazırinmı tır. Belediye ha- ~._0_·rm_e_m_iş_ti_r_. ---------
rita şubesi müdürü Galib ve mun - ~ 1 
melftt müdürü Zilhdü dünden iti - 1 R T H A L 
bnren mülhak.atı gezr're.k say.m ho.
nrlıHannı tetkike ba lamışlardır. 
Sayım günü l!tanbul vilHyet mın -
takasında vazife gÖRcek 1 3. '>00 me 
murdrm her birine 60 ~v isabet et
mektedir. Savımın mnt 12 ye ka -
dar bitirileceği tnhll}in olunrnakta -
dır. 

Kuyuya düşen yavru, 
boğulmaktan müşk·~·aua 

kurtardabildi 
Kasımpı:ı~adn İlkfırın cnddca.inde, 

13 ı sayıda oturan, Şükrü n ün dört 
ya~anndaki kn:ı Seher, e,·Jerinin 
bahçes:inde oynnrkcn müvazenesini 
kaybederek, ağızı açık bulunan ku
yuya düşmüştür. Etrııftan yeti~enle> 
rin yardımile boğulmaktan kurtn -
nlan Seher. kaza esnasında vücu -
ciünün mütenddid yerlerinden ya -
ralandığından, tedavi edilmek üze
re, çocuk hastanesine kaldınlmııı ~ 
tır. 

9 yaşındaki hizmetçiyi kan
dtrip mücavl·.c r~eri ça!mış 

Osmanbevde Garihalaııkôr cad -
desinde 19i sayıda otuıan Aliye, 
dün emniyet müdürlüğüne müra -
caat ederek, evinde bulunmadığı bir 
sırada. Mehmed adında bir şahsın 
evine kirip O ynQ1nrındaki hizmetçi 
Ayşeyi kandırmak suretile mücev -
herlerini ve bazı kıymetli eşyalan
nı çaldığını söylemi,tir. 

Bu iddia üzerine harekete keçen 
zabıta, Mehmedi aramaktadır. 

Asir mutasarnf ve kumapdanı 

merhum eeneraı Rifatin ~i. sabık 

Manrif Nazırı Falıreddin ve merhum 
Kastamonu meb'usu İzzeddinin yen
geleri, Toprak Mahsulleri Ofi~i Umnm 
Müdür muavini Ş::ıkir Rıfat ve Saz
mnş şirketi mühendisi HA.mid Rifat 
Turalının anncleri, Beyo!;lu merkez 
hel:imi Kemal Soruerin ve Gelibolu 
eşrafından Bürhane<i<lln Tnnrıöverin 
kayınvalidclerl ve mü'hcndis Necdet 
Eraslanm büyük knyınvalidesi Bayan 
Neyyire vefat etmiştir. Oeruı.zesl bu
gün (15 Birincit~rin Salı) Şişli,' Et -
fal hastanesi ctvan, Mehtab sokak., 
Nur apartım anının S numaralı dni _ 
resinden kaldıninrak namazı acıeyin 
Teşvildye camiSinde kılındıktım son
ro Feriköyünde aile kabristanına def
nedilecektir. 

Merhume iyili~i sever, hayır Jşle -
rinden hoşlnnır, tam mfı.na.slle salihe 
ve klirnilc bir kadındı. Allahtan rah
met dilcr, ailesi erradına tazlyetleri -
mizi sunnrız. 

Hapishnnelerin korkunç deh· 
lizierini inltıten, Demir kn-
fesleri sarsan, beni çıkar 

feryatlurını işlttınlz ml. 
bunhınn hepsini 

MA KELBB AŞAÖI 
Baş rollerde : 

BUCK JOHNES-
RUTH COLEMAN .. 

köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden : 
Mudumu kazasının Sarot mıntako.sında Çayköy deposunda Jstifde ıne'f~ 

eud ~45ıı. met.Te ve c9Th desimetre küpü muadili 539 aded köknar t,olll~ 
ruğu 25.10.940 Cuma günü saat 15 de Düzcede Devlet Orman ~let.mC$i :ıte"' 
vir .Aınirliği binasında müteşekkil komisyonda aQık arttırma ile satıııı. ~ 
calrtır. 
Tomrukların bir metre kfipfinün mıihnmmen kıymeti cllOO• ıruruştııf· 

Sntı,şa aid §artnnmeler İstanbul ve Bolu Orman Çevirge Müdürlükletl 
Ankarn4a Orman Umum Müdürlüğü ile Düzcede Revir Amirllğimiz<lc' 1e 
tomruklar yerinde cörUlebilir. 

Taliblerin % '7,5 teminat ve evr:ıkı llizımıılarile ibernber ihaleden cV"ol 
Düzcede mezkür komisyonu mürncaatları. c9820ıo 

Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından: 

Falcilitede aşat:ıda-ki asistanlıklar münhaldir: 
Klasik taolQji clAtinee ve yunanca, asist.anl~L 
İngiliz dil ve edebiyatı asıstnnl$. 
Alıilan dil ve edebiynt.ı asistanl~ı. 
Türk dil ve e<iebiyatı &Si.stanlığı. 
Arkeoloji asistanlı(P. 
Mektebimizdeki fakültelerden ıısans derecesinde mezun olanlar veY• 

ecnebi memleketlerde bu derecede dlple>mnyı haiZ olanlar arasından tJ ~ 
lib olanlar lmti.hanla bu wZifelere- alınacaklardır. 
İmtihanlar Birincite:Jrinin 25 inde yapılacaktır. 
Memurin kanunundaki evsafı haiz olup bu vazifeye talib oıanııır ~ 

imtthan şartlarını ~ek Lstlycnler Ankarada Dil - Tarih ve c~ra1111 

FakÜltesi Dckıınlığına müracaat eylemeleri. c6720J .9829_:,.... 

BüYüK GüN YAKLAŞlYOR 
Sinema dUny .. sına. • Pastör 1 gibi bir CHm yarattın kudrelll yıldiZ 

·pAUL U 
L 
Bac:lıb ı~ın 

Bu Per~embe akşamı 

L E inemasında 
bir 

• 
tarih, ynlnız bnşına bir alem o~an 

• 
1 

Pazar Ola Ha. san Bey Diyor ki~ E 1 L ZOLA 
yı yaşatııcak 

-- C rib bir dos -
var Hn .. .an B y .•• 

He~giin bir pot 
kırar, liifın nereye va-

•.. Her gün mu hak .. 
kak bir çam deviriı •• 

lilasan Bey- Serun 
bu doetu:ı Adada mJ o-

Amerika polis teşkU8.tını ta· 
şırtan, Memleketleri bir afet 
gibi saran mOthiş Gan~ter 

filmi 

YA RI N 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 

San 'atin bu eşsiz zaferini, edebiyatın yıkılmaz abi d esi ol 
seUımlaıııtı~ı:t hozırlanınız. 

~--• Biletler şi•udiden satılmaktadır. Tel: 43595 __ ...,.. 

Her kadın macer~ geçirebıl.r ... Fııkal .. SIR TEK MACERA· 
NIN KADINI... va bir Tl<~K AŞKIN ERKEGl VAHDIR. .• Işte, 

ROBERT YOU G ve ANN SOTHERN 



c İKTISADi T E T K İ K L E R. :::J / 1 Hadu.ı.. KarJUUlda 1 
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Altııan~ı ı inci sayfacla.) 
f'rın İngiltereyi uçak ve 
ılolan ile abluka ederek 

ayni zamanda İn-
Ileti ımanlatla tahn'b 

çek cc:_de adayı teslim bay-
ola lllege mecbur etmek yo
}~ ~ıoıdiki muhe.rebe usul

Avrupa kı ııaa ~~~~~DAN ~~~~~:~k-
- Sağ kulağını göster. - Öyle oı.un. 

ın hir zamanda bir neti
Al lan ihtimali de yoktur. 

ta lllani nıı Jngiltereyi baş
lll tı., 1~c usul ile başka Eemt
ha~ u b etmek için çıkar ve 

L 1 a Yollar arnmaları tabii-
::iiltere . 

ru 
Yazan: 

• • 
gı 

Hasan Ali Ediz 

? Demj~Jer, sol elini kaldılll1J§, en- Diyetek bii Jüka mevki bileti aJ. 

O r sesinden dolnştınp sağ kulağuu ya- dım ve sinemaya girdim. 
kalamış: 

- İşte. Birinci mevkide yer kalmaml§ ol-

• 
Demiş.» masının sebebini sinemaya girdik te,~ 
Şehrim.izde bunun bir misali var- sonra anladım. «Birinci mevli» de

drr: Otobilile Taksime gidenler bu nilen mahal en önde dört sıra jw. 
misali pek iyi bilirler. * 

OtobiU, Karaköy lcöprüsünü ge _ V arnn konafF11aBınlar iarYi nuığlub etmek için 
o)llı ıkıınıetlerden birisi de 

lı~ll~tur ve bu işi batarmak Harbin ikinci yılına bn mış bu-
ı ~emur edilmiştir. Fakat lunuyoruz. Yıldınm harbine en faz
';-'LYadaki ordusile Mısırı la innnanlar bile, harbin bu safha-

re harbi ve tayyarelerin fiili müda
haleleri Amerikadan vaki nakliyatı 
da güçle§tirdi. Bu, Ingiltere ve 
Franaanm hesabiarında yanıldıklan 
noktalardır. 

normal şeraitteki Franııa bütçeainin 
i.lt.i yıllığına müsavi bulunuyor. Önü
müzdeki kıf gıda maddeleri bah· 
mından Fransa için çok felaketli o
lacağını hesablıyan Vi§i hükumeti, 
hummalı bir faaliyetle, zaruri gıda 
maddelerini knr§ılıyabilccek mad
deler aramakin mentuldür. rolesela 
Frnnsada bugün şeker yerine tama
men sakarin kullanılmaktadır. Fran
sa harbden önce gÜnde 130 bin ton 
kömür istihlak etmekte idi. Bunun 
20 bin tonunu ~imali Fransadan te
darik ediyor, geri kalanını haricden 
ithal ediyordu. Bugün şimali Fran
sa i gal altındadır. Haricden ise kö
mür getirtmek, abluka dolayısile, 
gayri miimkiindür. Şu halde Fransa 
bu kış titrerneğe mahkum bulunu-

çince, nhtım tarafma sapar, Top - Muse~ler: 
haneyi, Fınddı:lıyı geçer, nolına - F bab .u. - Tansrıca konuşuyoruz.. 

çeden Gazhape yoltuşuna sapar Diyorlar. Fakat hakikatte fran • 

b ı ini beceremediği ve gün sında, bunun daha ne kadar aüre
eceremiycceği anlaşılıyor. ceğini lcestirmekten tamamen aciz 

sebebi, Ingilizierin bulunuyorlar. Bu vaziyet, mulıarib, 
~llVVetlerini arttırabiimiş gayri muharib, bütün milletleri de-
.. llernbcr ızeçilecek 400 ri-n derin dü~dürmektedir. 
~lün müskül'ltıdır. Cebe- Çünkü yaklaşm:ıkta olan kı§ln bera

arruz için Jspnnyn da bir ber, Avrupanın gıda vaziyeline aid 
k-: • O halde Mih- kötü kötü haberler de gelrneğe b:ı~ 
'\"•n başka kararlar ve ted- ladı. 

lazım gelmiştir. Bunun Avrupa tn gıda vaziye · halcika-
N Duçe Brennerde gö- ten söylenildiği gibi kötü müdür~. 
'ı:-ekgörüştükleri tabiatile bi- Harbm bundan sonraki safhasmda 

11 at bu görüpnelerin iki «General açlıku la t~Ceneral kıt
d'"· gördük: Bırisı üçler lıh> ın, bu harbin en me hur gene
ıgeri Romanyaya AI _ Talieri olacaldan hakkında söylenen 
kuvv tl · · 1 · ve ·vazılan şeyler doğru mu?. ittjf k e erının ge mesı. 

lı a ı ilk evvel AJ'll,erika- Muhtelif d\inya grızetelerinde bu 
arbe girmekten ve Sov- mesele hakkında müsbet veyll men

da Mihver aleyhine. Ei söylenen ve yazılanların doğruhı
. harekete geçmekten ğunu a.nhyabilmemi2: iç.in, kısaca 
ıçin ynoılmı tır. Filhaki- Avrupanın bugünkü gıda vaziyeti 

So- Roma _ Tokyo müselr- üzerinde biraz duralım. 
hir h (et Rusya hareket ede- BlMldan bir yıl önce, takriben 

";_ sokulduktan sonra Ro- harbin yeni ba~ladığı sıralarda, bü
lnıan ordusu tarafından tün muharib devletler, memleketle-

İ3t ka hi) olmustur. Amma, rindeki gıda vaziyetinin, f 914 har
t'r bllradan df'Jhal başka bine na7.aran kıyas knbul etlniyecek 

~ik ~eı;rnek veyahud da de-l kadar iyi olduğunu iddia ediyorlar· 
\>~ ıhsadece Almanyanın bir d~. Harbin ilk salhasında gerek 1~ 
iç· llYat sahasını emniyete gıltere - Fransa bloku, gerekse Al

aıı 111 
ol,.un... m anya bu iddialannda tamamen 

da, Romonvavn ne sı: ibi ve haklı .idiler. Çünkü 1 9 38-19 39 yıl
:lrrıan askeri kuvv<."tl~ri lan Amerika İçin bir zirai buhran 

e d n ha ne k8drır gel('ce- yılı olmu~tu. 1 q 39 yılında Ameri
Hatt:ı bunlann Iradaki zirai mahStıl iııtihsalatı 1914 

l'.?lile mi, yoksa h~men vılına nazaran o/o 60 nisbetinde fnz-
tC8} ~erinden nu geldikleri- la idi. Amerika farmerlerinin «-li:ıde 
\alt )lt edrmedik. Herhalde müşteri bulamamı~ muaz7.am zahire 
hali~lerinin te~kil edilmit ~~~~kln~. ~ulunuyor?u. Ha~bin4 u.zu~ 

Al de Mnca.ristaru geçmiş sureceg:ını ve denızlerdekı hukınu
tnanyanın Avrupanın vetlerini hesaba katan Jngiltere ve 

e llrtık en basit beynel· Fransa, bu muazzam stoklardan tek 
riayete bile lüzum ba.,lanna istifade ederek Almanya

ı MacarisUını da ittifııı.k nın açlıktan kıvranacnğmı düşünü
~ lınn almış bulunduğunu yor ve kendi hesabiarına haklı gö-
ıtih ., .. - ı d ~ arı e pek ehemmiyet- runuyor ar ı. 

~t~ld Almanya ise bunun tamamen ak-
o e kabul etmelidir ki Al- si bir noktai nazar besliyordu. 0-
tt:~~sunu tensik ve teıılihe nun kamıntince harh. bir yıldırım 

ıgı '-'e üetelik Transilvan· harbi mahiyetini elarak eabuk bit'"
; . olduğu Macaris- ~el.ti. Aı:n~rikadaki mahsul bollu
I •l:ıırliğine ya alm ştır gundan ıstifade ederek harbe ta.

'ilcıı.ktır. Alınanya b~nu kaddüm eden bir yıl içinde bir se-

) Şimdi d~ Romanyaya nelilı:: bir 7.ahire l!toku yığınakiR 
"I - 1 k u· b.. ... d 'h · ~~~~ atayak onun ordusunu m~ e e ~ utun gı a . ı t:iyacmı 

~~~ t e~ Vf! kontrolu alunda ternın etm~ olacaktı. Bınnenalevh. 
~\' lih etrrıt-kle bMaber ka- bunlan hesaba katan iki muharib 
., ". kuvvetlen' go"ndererek taraf, işi nyn ayn bakımlardan mü-
"'11!1.'~ h" 1 ı 0 

V 

0 d ır Alman üssü lıalin ta en etme enne ragmen, netıce en 
h' v .. bütün b•Jnıara ~ov~ her ikisi de memnun görünüyordu. 
ıçhir ses çıkarma;ab. Fakat bir yıl içinde cereyan eden 

" hadiaeler, her iki tarafın da hes:ıb-
n.u,Yanın susmnsı acaba, lannda bir parça yamldığmı gÖıı.-

t f terdi. Çünkü haTbin birinci safha_aı 
~ib e sir etmek istedi- hakilcaten bir yıldırım harbi şellirı.-

~ llltıd ctzniyen mua.mmalı de bitti. Geçen Dünya Harbinde ln
ll:ı '~lıeti t'• yoksa evvelden giltere ve Fransa için bir gtoda de-

1dır. 1° an h ir adamın aa kin 

Almanyaya gelicıce: O da heanl>
lannda ~ddetle yanılmıştı. Vakı& 
harbin ilk ısafhası bir vıldırım hnrbi 
olarak bitm~ti. Fakat, bu, bütün 
harbin bitmesi demek değildi. En 
büyük düşman, İngiltere, henüz 
dimdik ayakta duruyor ve abluka 
bütün f,iddetile kendini hisaettirrruş 
buhmuyordu. Harbin bir sene sü-
receğj esası üzerine kurulan heanb
lar altiUt olm~. 

Bütün bu hesab yanlı~lıkları her 
iki taraf için bir t~k netice doğur
muştu: Gıda maddeleri buhranı. 

FiHınkika teker teker Avrupanm 
başlıca memleketlerine göz atars.ık 
daha §imdiden her taraf~ vesika u
sulünün tatbık edildiğini, zaruri gı.. 
da maddelerinin ancak halka ölmi
yecek kadar verildiğini görürüz. 

yor. 

Birer gıda memleketi olan Ho
landa, Danimarka, Nörveç te, Aı 
man i•gali altına girdiklerindenberi 
vesika usuliinü tatbik etmeğe mec
bur kalmış bulunuyorlar. 

Norvcç: Almanlar Non•eçi işgal 
eder etmez bütün gıda maddelerini 
sunıp Almanyava götünnüşlerdi. 
Bunun tabii bir neticesi olarak mem
lekette kıtlık baş ~östermi" ve ve
sika u<~uhi tatbik edilmeğe bn§lan
lll'l~tı . Eylüld~nberi hükflmetin yeni 
bir kararile elbise, ayakkabı, ve d._ 
ğer istih1ak meddı-leri üzerine de 
vesika usulü tatbikine başlandı. 

Danimarka: Bir gıda memleketi 
olan Danimarka da Alman i gaıini 
müteakıb "'esika usulünü tatbik et
mek lüzumunu hisııetmişti. Fakat 
buna rağmen kara ekmek serbestti. 
16.9.940 t~nhinden itibaT'en kara 
ekmek te vesikeya raptcdildi. Da·ni
marknda hayvan gıdasının kıtlığın
dan ötürü, koyun, inck ilh .. gibi etlik 
hayvaniann miktarını süratle azalt.
mak zarureti ba~ göatenniş bultil
nuyor. 

İtalya: Gıda maddelerini dışan
dan tedarik etm~ zorunda olan 1-
talya da, harbe yeni girmt-!ine rağ
men her nevi gıda maddesi iizetin.
de 81kı bir vesika usulü tatbik et
mek lüzumunu hissetmi, bulunuyor. 
Almanya, !talya gibi memleketler
de milyonlarca köylünün tarla ba
şından ayrılman dolayıaile zirat 
mahrulatta vukua gelen azalmayı 
da ayrıca hesaba katmak ~ecburi
yeti vardır . 

İngiltere: Muharib m .. mleketler 
içinde gıda maddeleri bakımından 
en müsaid vaziyette olanı İngiltere
dir. Fakat Ingiliz gazetelerinin yaz
dığına nazaran, tayvare hücumlan 
ruklaştlğmdanberi İngilterede cl~ 
bilhassa Londrada ve diğer büyiı'k 
şehirlerde, otomobil nakliynunın 
durması yüzünden muvakkat ol
makla beraber e.'lllsh bir gıda sıkın
tısı bi,.,.edilme.ğe başlanmı tır. v .. ~te bu, şimdilik nnla- posu vazifesini gören bir takım 

" memleketler bu harbin dnha ilk 
·~eya bu ~ıkka ihti- günlerinde başta, FT:ınsa olmak ü-

l • ıçın alametler de he- d' ,~ l'fy Id 1 I-I b b 
~~tu, ih Ş~ir. Herhalde Rusva- zere, ısıta ı e o u ar. ar 1 ir 

Orı .. tıYatlı bir sükut ~lsa yıldınm harbi şekl.ni alırken gı-çen 
.. rı f{ harbe nazaran tasavvur e<iilemive-

' omanyanın Al- ee:k kadar tahribkar bir mahiyet. te 

Alnıenyada: Vcşikn usulü daha 
harbden bir hayli zaman önce baş
lamış buhmuyordu. Harb sanayiine 
yarayan iptidai maddeleri barieden 
tedarik etmek mechurivetinrle bu
lunan Almanya, memleket dövi2'ini 
tercihan bu maddı-lere yatırmı~, 
bizzarure gıda maddeleri ithalatını 
azaltını tı. Hari:ıle beraber v~ika 
usulü de şiddetlendi. Gıda meml~ 
ketleri tıayılan ·Danimarka ve Ho
landanın iw,tıline rağmen Almanya
run gıda va7.iyetinde en ufak bir sa
lAh hile görülmedi. Çünkü bu ml"m
lelcetlerd~!ki gıda stoklıin vnkıa bir 
defa için Almanlnnn eline geçmişti 
amma, ondan sonra bütün burnlnr
dnki istih•ıtliit tamamen durmu~tu. 
Mahsulatın düşman eline geçeceği
ni bilen Danimarka ve Holan.dalt
lar, ancak kendilerine yetişecek ka
dar mahsul. elde etmek yolunu tut
tular. Almanyada gıda vaziyeti 
haklanda bir fikir edinmemi7. için 
bir lahza düşü:ıelim: 20 Eylulden 
20 Birincit~rine kadın tesbit edilen 
ve vesika ile verilecek olan gıda 
maddelerinin miktan şunlardır: Bü
yükler için haftada 9 kilogram ek
mek (veyahud muadili olan un), 
adam başına haftada 5 5 gram et ve 
m~takkatı {sııcuk, &osis), adam 
başnin ayda 900 ıtram şeker, süt 
yalnız çocuklara ve raporlu hasta
lara verilmektedir. Elhise, ayakka
bı, sabun v e buna benzer diğer 
maddeler de tamamen vesikava ta
bidir. Bizzat Alman gıızeteierinin 
yazıdıkianna nazaran bu harbin ilk 
yılı içinde tatbik edilen bu v~ika 
usulü, ve vesikn ile verilen gıda 
maddelerinin miktan, g~on Dünya 
Harbine nazaran çok daha berhad
dır. Almanyada normal ~eraitte faa
liyette bulunnn 181 margarin fa~ 
rikasından nncak 31 i fanMycttedir. 
Diğerleri, iptidai madde bulama
maktan ötürü kapanmak zaruretin
de kalmışlardır. 

Fnuwl: Almanyadan da beter 
bir haldedir. Memleketteki sefalct 
tüyler iirp~rtici bir hal almış bulu
nuyor. Fransadaki iş~izlik, taıihin 
kaydetmediği bir safhudadır. Veri.
len malumata göre Paristeki nüfUsun 
o/o 9 nı işsizdir. Hele Fran .. anm 
Almanlara vermek mecburiyelinde 
olduğu işgal ordusu masrafı, mem
leketin zaten bozuk olan ekonomi
sini altiitıt ediyor, ayda 12, senede 
1 44 milyar frank tutan bu para, 

Bütün yukarıdaki yazdıklarımızı 
nazan itibara alınıı\.lt Avrupanın bil
has a i<>gal altındaki mıntakalann.
da gıda vaziyetinin hiç te iyi olma
dığı neticesine vanrız. 

i galine evveldt>n k 
· aldı. Holanda. Danimn" a, Belc;ika, ne ınanmak güçtür. 

q,.., onun 
8 

.. 
1
.. . Frnnsanın bütün uhire ııtoklnrı 

~.ıil·"ti b· •ısmnsı uç u ıt- ı L " b ır · mahvo duğu gibi, 1940 senesi man>-
~ ilir ç·?t-bce:si olarak te- sulünden zerre kadaT istifade <-tmek 
ıle A.l unkü üçlii ittıfakla 

ın imkitnı da olamadı. Binnenaleyh nu a.nyn arasında ka-
'\ ll'a · · R Amerikadan Franl!nya ve FTansa 

L 4 • 
1t-ın omanytada 

hı~ndısderi 
4
amata ile vasıta•il~ diğer Avrupa hükumetle-

.. ıtlŞin k b rint- gelebilecek olan ında maddele-
AJtn a ir hafi!lik ,.; de ortadr-n kalkmı• oldu. Tavva-

Has!Ul Ali Ediz. 

Çikolitaya da ne oluyor? 
Son günler zarfında d~kkilnlar -

da satılan pemkende çikoliita fiat-
lan cinsl~rine göre ufak baz: yuk -
selmeler IJÖstermi~tir. Eskiden be~ 
kuruşa satılıın çikoltralar, şimdi 6 
kuru<>a atıhıaktadır. 

"'e Takaime çlkar. ' aızca konU§Illyqor, fransızca.run ba • 
Kömiir meselesi ' §Inı gözünü yanyorlar. 
Y aknıda gazetelerde fU tanda 

ilanlar göreceğiz: 
cı Bir yerde kömür bulunduğunu, 

ve mutedil fiatla satıldığını bilen 
var.sa aşağıdaki adrese haber ver -
melen insaniyel namına ric:a olu -
nur.» 

* Sinemalar 

Bir ainema gişeaindeki matma -
zel: (Ne sebebiedir bilmem ainemn 
gişelerindc:ki genç kız ve genç ka -
dm~ra bayan, hanım, küçük bayan 
deıulmez. matmazel denilir.) 

- Türkçe 'konu§acağız. 
Demişlerdi. Ne: 
- lyi ederler . 
Ne de: 
- Fena ederler. 
Demiştik ••• Fakat sonradan de • 

diklerinden caydıklannı duyduk: 
- Türkçe konuşmıyncağız. 
Diye ayak direyorlarmış. Bun -

,dan müteessir değil, bilakis mem : 
nun olmalıyız ... Hiç olmazsa "türkçe 
Musevi ağl.lnda, başı gözü yani
maktan kurtulmu.o oluyor. 

r:J .rm.et -.J.IuLUvi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz.? ı -Penguenfer güneşten 
hazzaderler mi? 

Ümidburnundaki 
ba'1k koyu 

'Ümidburnu. balıt ~ avcıııi.rının çok ~be_ ... ~ 
tJnl kaza.nJnı4tır. Ora 
daki cbalı1ı: koyu• :Ismi 'ı:f1 
verDen mıntakada. her · 

sene balıkların üç yüz~Uyon 1Umur
ta yumurtıacbklan ve bu yumurta
lardan çıkan balıklan avcılarm, pek 
fa-ıla olmalarına rnıtmen, avlayama. 
dıklan muhakkak addedilmektedlr. 

Haynmıarı Himaye Cemiyet! aza - Bilyük balıklar da kilçüklerı ?'Uttuk
sından bir kadın Londracia hayvanat 
ba.bçesini gezdl!i osnada Penguen _ ları halde, balıkiann adedi gene se-
lenn gün~ altında olduklnrını gör _ noden seneye artmaktadır. 
m{i.ş. Bunların güneşe mütehammU 
olmadıklarını blldiklcrl iç.in, hayva _ ları memleketJ.crin iklimine göre gü • 
nat bahçe.si direktörü nleyhlne bir neşten haz ebnfyenlcrl olduğu (lbf 

dava açmıştır. haz duyanlan da oldu~unu söylcmlf 

Mahkemede müdürün Penguenlcrl ve ctın~ altmda bulundurduklarının 
güneş altmda bulundıırnıasının bir güneşten hazzedenleri oldu~unu aör-
işk.enee oldutunu iddia etmıştır lemlştlr. Ve beraberinde getirdifi bir 

. · Penguen'J ortaya bırakmış, Penguen, 
Bahçe müdürü de id<llayı redde - mahkemenin güneş gören bir tııra _ 

derek, Penguenlerln do~p ~dık • fına gitmlftlr. 

Bir erkek okuyucum bana uzun 1 ru mu? Seven bir erkeğin koiları a
hir mdttub yollamı:ı, fakat ben o- rasında, belki şimdikine veremediği 
nun 7 .ayfayı dolduran yazısını bit çocuğu ona getirerek, mes'ud ede
iki cümleye irca edeceğim. DiyoT ki: rek, mes'ud olarak yeni bir hayata 

- Kanmı sevmiyorum. hiç mi, doğru gitmediğini kim temin edebi
hiç aevmiyorum, buna rağmen dün- lirL 
yaya biT iki çocuk getirmiş olsaydı, Sonra erkek .•. Belki yeni bir ka
hayatı bu çekilde sürüp gitmekte dını sevecektir, fakat onun tarafın
de':~ edeceiktim. ~mdi soğuk, da.n sevileceğbi, haba olacağını, bu 
neş esız, çocuksuz bır evde otur - mazhariyete ermeyi müteakib de 
mak mümkün değil, ayrılacağım .• » memnun kalacağım §imdiden naaıJ 

Görülüyor ki, bu okuyucum ka- tahmin edebiliriz. 
rannı vermiştir, bana aadece neti - Bir Fransız muharriri: 
ceyi tebliğ etmektedir. Kendi he - - Hayatı ya~nmıyn değer ya-
aabıma bana neden lüzum görmüş pan şeyi ihtiva ettiği meçhullerdir, 
olduğunu anlıyamndım.:, Bir tasvib hükmünü verir. Belki öyledir, fa _ 
kelimesi mi bekliyor, yoksa can sı- kat bunu bir ele hayatın son uf • 
kıntı81 es~ası~da. b.ir hasbıhal mi hasında bedbant kalan biçareye 
yapmak :ıs te dı~ faym etmek ııüç. sonnalı, istediklerinin hiç birini ya-
Söyliyeceğim tek kelime şu: pamıyarak uzun yolculuğa ayak 

-Kadına acırım. basmak üzere olımdn.ı dinl .. mdi. 
Fakftt acaba bu hüküm de doğ - TEYZE 

to anya ile vaki uz-
h nraki aak' "1 ·· ı .. .ı areket ı ın. 0 çu u · ((Son Posta» nın eJebi telrikaaı: 78 

<.ıii~td' t3rz anna tama-n_ ı. 

u'tıının ·- . . • bettikt ·~zıyetını oy-

mayın. Beni, bu cehnletimle içinden Iyi kalbii kadıncağız dövüne dövü
çıkamadığım bir derdden kurtar - ne gitti. fstanbula vanr varmaz Sai
dınız. mi görüp ağzına geleni söyliyece-

ienrruyordu. Saniyen iki mütehalif 
hissin arasında hocalıyordu. Ilk za-
~anlarda çok sevdiği, fakat bilüha
re maTlım sebeblerden dolayı aoğ~ 
yup uzaklaştığı Snime karşı, bo§an-

~orn ı:n sonra şimdi Al-
hede~"Yııda yerle,mekıe 
tet l ve. maksadların 

ietıb 0 ahıleceklerini tet
Alltla eder. Gerçi dünya 
türk_Ynnın Romanya. 

~Ye, Suriye ve Fi 
' 1ıo:ıırn taarruzla 1-

d}~sunu beslernek
.. ır b' 

h·· ırçok tahminler 
) ~ P.ııı'k~Yle bir hareketin, 

o)!) .. do"donya ve garbi 
ıtı~i ınudan doğnıva 

l'llnrn ·ı 1 ,l'rııı~:erıı 1 1 e o sa bile. 
~~ 1 ı; t)l flt"r~tane ve he-

l' ~ arıı.~ 
e r:ıir ih . tneyd!!.ndadır. 

.~ . b ~ııd ~ınal münakaşa 
"'l~ tırıi\ 11 7nvıftır. 

"t ~ustnuh.bil Almanyn
Cl),'lın artık fi;Ji iş

• S ncı sayfıulıı) 

Yazan: Erctimend tkrem Talu 
- Bazı kadın ,irret olur. Ağlar, 

sızlar, giirühü, patırdı eder. Husu
sile burada senin!Qnin alakası da 
vaT. Ve buna muk!bil gidecek yeri 
de yok. Başına ekşir. O, kadındır. 
Evden, muvakkat hir müddet için 
senin çıkman lazım gelir. Onun i -
çin, benim aklıma eslemi larik ola
rak şu geliyor: Kaıına hiç bir §ey 
sezdirrne. Bilakis ona kar~ı müln 
vim davran. Gönül yızasile kandır. 
Yanma birini ıkatıp analığının ya -
nına gönder, arkasından da hemen 
boş kağıdını yazar, yollarsın. Böy -
lece, sızıltısız bir şekilde davayı 
halletmiş olursun. 

- Evet. Iyisi o. Öyle yapayım 
tendi amca. Lilcin, ne dersiniz) 

şa~ılacak bir cihet görerrüyorum. 
Müjgan hanım nihayet bir evlad -
ILktı. Soyu sopu, neyin nesi olduğu 
malum değil. Anlaşılan, harcımza -
denin biri imi~. Fırsat zuhur eder 
etmez foyasmı meydana vuTdu. 
• -Yazık, amma. 

- Ey! Yazık .. mazık .. insan ba
zan böyle görünmez kazaya kur -
han olur. Bu da bir nevi gö -
rünmez kazad'ır. Allahtan ki çocu -
ğunuz olmadı. -

- Arnani Çok şükürl. 
- Haydi, dediğim gibi yap, ev-

ladtm. Mademki nyrıla<:aksın, asla 
~ini belli etme. N en e lôz1m? Ha
tır ho1luğu j)e ayrılmak hepsinden 

İ şte. Müjganın, hiç beklemediği ğini vAdetti. Her ne kadar kendisi
bir an'tla vukubulan Mihaliç !leferi- ni bu niyetinden vazgeçirmek iste
n.:n içyüzü bu idi. iki ş;irrir; im;m ile dilerse de, o: 
d eel e, bir hiçare Jaribi kahbece ar- - Y o ok 1 divordu. 'afile, üzeri
kadan vunnnkla, guya Şehime ha- me dÜfmeyin. Ben içimden ahdet -
nımdan öç almış oluyÖrlardı. tim: O ahlaksızdon hesab soraen-

Liikin. bunların hiç birinden ha- ~m. Ben onun annesi yerindeyim. 
beri olmıyan Müjgiin, ba~na gelen Rahmetli Besime hanımcığım sağ 
hadi"enin künhünü merak ede ede olsaydı, o kıl kuyruk karı mı bo
kendini yiyordu. "ardı~ Durup dururk~n. gül gibi ta-

Analığı, ondan aldığı malumatı -zenin kanına mı girerdn 
aynile 'kocasına nakletmiş. içindeki Artık Müigan, analığının vanın
kananti biraz sarsrnafi'a muvaffak da. dümeni bozulmu~ gemi gibi şa~ 
olmuştu. Diğer taraftan, Ihrahim kın ııR~ktn giinlcrini ı;teç.İriyoıdu. 
efenc;li de Saime bir mektub yaza- Mihftlıç gibi ufarık bir yerde aha
rak, hem ınİsafirlerin geldiklerini linin tecessüa ve dedikodu5unn sed 
bildimü"~, hem de kendi!iinden ha- ,,.kmek icin. Müigiı.nın kendi nrzu
reketmin sebebini sonnu~tu. silf' ve sarhoşluğuna tahammiil ede-

Bumm cevabı geledursun, anal- mediğinden kocasından bo~andığı 
kız tee!!Ür içinde idiler. Şehime ha- işae edilmişti. Şehimenin haş derdi, 
nım . tabiatile, evladlığının istikbal~ ~di. evladlığına veni bir kı .. met 
ni düşünüyOT, o da yaptığı hafiAi- aramak, bulmAk, idet müclft ,.ti ta
ğin - tıılôka sebeb onu zannederek- mam ahır olmaz, onu buralarda ho-
nedametile muztrırib oluyordu. men ba~ göz etmekti. 

Üç günlük bir misafirlikten Müjgiina gelince, bir defa o, 
m'IDiıtmJ' ve erkeklerini 

dıktan sonra, kalbinde yeniden bir 
temayül duyma;:,ı ba,lamı§tı. Bunun 
çıkar iş olrrıadığını düşündükçe, o 
zaman da Akbıyıktaki bitişik evde 
oturan ve kendisile hir telc defa iki 
i.ıç söz teati eden adamı hotırlıyor, 
onu özlüyordu. Sonra da (jyle bir an 
~eliyordu ki, yeise kapılıyor, ne o
nu, ne dt! ötekini istiyor, erkeklerin 
topunu birden ayni nefret ga:yyası
nın içinde boğmağa calışıyordu. 

Saim efendi, Ihrahim efendinin 
mektubuna cevab yazmadan önce 
gene gidip amcasından akıl dnnı~ 
mı~tı. O ,.ahlak ve prensip anhibi j}ı... 

ti)·ar da, yt>ğenine, evvdki gibi, gü
zel nasihatlerde bulunmuştu. 

- Evl:idınıl demişti. Sımden git
ti artık. Bugünkii günde Müjgan 
hanımla sen birbirinize yahanr·ıs:nız. 

( Arkall var) 
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Konyada. Mahsul vaziyeti 

Fazla gagmurlardan Sarayköy ovası bol 
sıtma başgösterdi Sındırgı tütünleri çok nefis yetişti, Söğüdde suya kavuşuyor 

Deniziide 

Say1m günü vereceğiniz cevablat 
-------~~--~~ 

Sayım 

Mıntaka 

~o. 

Bina 
numarası 
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• JW}VEKALET 

tsT A 11S11K UMUM M0DORLot.0 
1 9 4 o 

UMtJMt NÜFUS SA YJMI 
Bu eetvele ,ilnıs bir k1fi yazılacaktir· 

Cevaplar 
Konya (Husu.si) -- Bu yıl çok pamuk mÜbayaa merkezleri kuruluyor Denizli <Hı.ısust> - Sarayköy ova-

Lol Te .ak olan yaimuılardan dola- eının suya olan ihtiyacı büyüktür. t--ıl--------------1----------1.;:.--
.... Konya ve havalinnde fazla mik- "-- -'-- (H Yatmuru az, hattA. bazı ma.hsuller VllAyet ve kaza adı 
, • ~~ ueu•i) - 8u aene Için zararlı un Sara.v'-o-yde ara.,.:y1• tarda aivrumek türemit, baaı mı u - c:-..ı.__ tü .. ..ı:.... ı · -'- ~- • · ,_·ı ... ,.. .. 

~ uıu en Çoa; Dens Dir §:Cır.l- So"" ğ u•• d de iska :.ı ztl'a&tfn es&&, .-. .. , dem•"•'r. tablarda •ıtma battr&tenni..tir. d -~=-..ı.. rıo_ •• d li .. ·· ..,.. -..u .. .,. .... e T""•_.ap.u. Da yuz eD yer tutun Baba""~ Bilsitelerinden gelen va Ger.s 
Mücadeleye hızla devam edilmek- '-- .. _ı .... v_ I- 1- H·· · -'- -. " 

nrr muauru ~va- u.eyın ve c.ıı;a eğ•"tmen okulu li köy11 önünden akan küm;k bir su te iıae de mevcud kinin kifayet ct - peri, Amerikan lrumpeoyası eka _ . Y-

Nahiye adı 

Köy <Muhtarlık) adı 

•tJD)ıektedil'. Bol kinin bu aıtma pe!'leri, F elemeok okaperi buraya • l ~aıı)anmaJrta bulunan Sarayköy ve 
N)eıuınm tamam~ önüne 8eçııllf ceen.eı, mmtah mmtalta cezerek Inşa o unuyor Mi i.ska if}.erinin bugünkü vaZiyetl 1---t-------------4---------1--
•lacaktu. tütünleri ~dir. Söğiid (Hu.uai) _ Kaza .. ihtiyaeı ıemin ve tatmin e~mekten 

Adı ve aoyadı 

ı Erkek mi, kadm mı? 
H b L-& .1.~ çok uzaktır. u UEHK u.naı Zö.n-a piyuaıun iyi fiatlada ac;~ • mızda yapılmakta olan on e-

Konya ve havalUinde hububat J.c.inu ümid etmdı:tec:lir. lnlıisar _ iitmen köy okulunun inşaatı Yapılmakta olan muhtelif ziraat *' 
lMa yıl çok boi miktardadıc. B\Uia lar idare.inin de alıcılar araatoela ilerlemi~. lerinden ötCirü çiftçinin bir lwmı ta-
rağmen tehirde bazı açıksözler elle-~ faaliyet göaterme.i beklea _ Buzılaı-dan iCızılııaray, Zey- rafından Yalınur istenen, öbür kısmı 

Kaç yaşındadır? 
2 Bir Y&.~mdan küçük Ise kat ay-

lıktır? 
rindeıki malları sa.Ttlıyarak kıtlık ih- nıektedir. ve, Ciindii&bey köy okuila - taratından da a.U1 iddia olunan Sa.. 

rav....,... "A-ında ""'- BekAr mı, evli mı, dul mu, bo-
cLuıcıa çallfiD&ktadır. Ayni tekilde Sötüdcfe pamuk mübayaa mun infaatı kazamu kayma - .,_,J aa..._ y,...uura değil, SU- mı? 
tuzlu yaj da oahalı ve azdır. lht).. IIMI'kezleri lwaula:tcw karnı Yusuf AA-ar tarafından :ra, •ulama tertlbatma ihtiyaç ve lü- 1-~~:S~=~::;:--:;::::=7;::-77;-;-:-:~·---------1--
kirla mücadele komisyonunua d&- Söğiid (Hu.u.ı) _ Kazamızm tetlcillt ed~. ırum nrdır. Htikfunet bu noktayı göz harflerle okumak biliyor 
ba fazla bir alüaaı bekleomektedir. Sakarya havaüsinde hel' ~e yeti _ Elyevm lıer Oç okulun da önüne alınıt, Sarayköy ovaamın au. 

'lürk Maarif Cemiyelinin ten bir l,uçult milyon kiloya yakın ü:zet-teri ltapamnak.tadrr. Ri%.- lanmamı• deTlet sulama programına harnerıe yazmak Oillyor 

çalıpnal.n Aleala pamuk mah~t~lünün ucuz 6- pllf&, Hayriye. Saveıbey, K1 - dahil etml.Oti:r. 
Kon.ya Türk Maarif Cemiyeti ça- atla •tılmaauıa uılni ol.mak ve :zür- miranteldt~ Döme:z Te Düz - Geçen Banteşi'in bldayetinde Böceli Nerede doğ:ınuştur? (Ecnebl 

htmalanna hızla devam etmekte - ram be maheulü yüksek fiatla aat _ daf ve Srraca köylerinin obi- mevkllnıde valiina Ekrem Engür ve memleketlerde dolanlar için 
elir. Bu aiada geçenlerde biT toplan- ınMIII:I temin makaa.dile kazammn lımımı d• temel alc.saml ikmal Sarayköy kaymakamı Akil Ralımı Ko. G memleket, Türkiyede dobnlar 
tı yapılarak 19 39-19 4tJ yılının ça - lQ yerin<fe pıuııuk mübayaa mCI' _ edilip k erpiç Ye ağaçları h aZli'- camanotıunun iottrakile yapılan tö - Için kaza ve vllA.yet 1smi )'Ulla-
bpnalan ıözden ıeçiril~. Öi'- kez!eri açılımaaı kararlqtınlmtfbr- lamnaktadır. Bu •eue okuila - ran1e .uıama ıkanalınm açılmasına caktır) 
retmen Rü.tem Sungur lu nTdiği Bu münuebetle B"ıledk. Ta!We E. - nn ikmal edileceği a1lla~t1mlfo- ba.olanm~. D&v1e~ .sulama prog - 1--1-Gö~ .. r::;i.ın~. :-;ür;-:-:vü~c~u7t-=sa-=-=-ka~t::-lı-:f-ı -var--mı--~---------
izanatta 50 talobenin barındırıklı&ı- klechiT Ziraat Banlcıuıı · Müdürü Te m. l"am1 d&bM!nde ve müteahhide ihale '1 dır ve nedJr? 
m, 941 de de 60 talebenin ia~e ve tefleri but.,ya gelezek nziyeti tet • aureuıe açılmaıkta bulunan ve ta -
ibate edileceii;ni eöYiemi4tir. !cik e~erclh. ı Yeltileti köyiÜII'Jlüzden arzu eden - mamına yarım milyon lira sarfedile - Ana dili nedir? (Ana dilinc1en 

Telılilr.eJi cmnemeç izale ediliyor Ab.ra:rda &irut makineleri lere 200 liTa bedel mukabilinde ..,.. cetı anlaşılan• bu tanalın bilhassa 8 :::~=)ve ev lçinde konu.. 
Evvclee istıyyon cinrındaki dö- laali,..te ~- birnunu emretmittiT Mev.irn geç _ zerı,.at ftzmnde çok büyük 1nkişaf- J---ra=-:::;-=:;-;-::=:;:=-"7'--:---:---:---::-:::+---------1--

Demeç halduncia bit ya:u y&ZO:Wf, Ak-ray (Huausi) Zir.at • 1m V • k" lül . . lar meydana cetirecetiPde şüphe yok- 9 Ana dUlnden ba~ka hanıt dili 

-
Inıranın telillb:li oıduğuıau bildir - Koınhina)annın müha,.. edip yur- ııut 0 uuıa nl1fi'OCD oy enmn tur. konuşma.mn bilir? 
mi,tik.. Devlet DemiryoUarı umum da teni etmeltte olduiu ziraat alet- pek a.euz tıcebit edilmit hedelle bu ltana1ı açma faaliyeti, biiyük mL 1--ı-o-t-H_a_n .. g:..l_d_Jnd_e_n_dir_'_?------+---------+---
müdürlüi\j bu netriyatımw nıızarı lerinden büyük bir kıamı Abaraya makineleri müba)'aaya l,qlaml;11a~ naen ratmen mantanman ilerle - J--l~------------+---------1--
ci.lckate alarak bu dönemecin duze"- gelmifli. Bırnlardan hatk-a olarak dır. mekt.e Te Akllan Derilerine kadar 11 Hangi devlet tebaasıdır? 
tflmesi için alikada .. lara emirler bu defa müteaddid traktörler n Acianada babubat fiatlan eelmit blllumna.ktadır. l--f-;-;;===-:::=--::-:-::-:;-::-;:----:-::--:--t---------l--. . Mua,yyen bir mesleıli, vazifesi 1'e-
~nn-.tir. pulhrklar ıelmi•.W, Adana (H.mıst) - Adıtnada 

.a._L _ __.__ fazla '-- 1 ~ A k · ız ya san'atı var mıdır, vara ne-
.~ para au70r ar Evvelce ... elen orak. ma4ı::inelıe:ıi hububat fiatlan pek llrtmt.Ur. Bui- s erT vaz•"yet 

t nl L' d L~ .. dir? Yoba ne lle 
ıstuyo a şemr arasto aıci ara - Z"mıat Dairesince icarla kövlenı daym \-ilo'llll yedl lrunıta kadaT ... 

l,alann adam baııına 3) kı.mış al - tevzi edilmi.pe de bu defa Ziraat hlmakt.dtr. (Bat tarafı S inci sayfada) Çalı.,tıtı müessesenin m&htyetı 
malan için ~elediye tarl'\fınd.uı oarb biriiiini temin e-tmesi halinde İngil. ı3 nedir? (Mahiyetten maksat mL 
konulduğu hald~ lıi: kısırr. arahtta- M di d bi kö 10 1 Ç k d h f tereyoe. Mıau dahi dahil olduğu bal- essesenln yaptı~ı iftir) 
lar yolculardan 50 veya 73 kuru.t Ura 1 8 r Y an Jrl 8 &Va aarrUZU de Ink ve Hindistar:da, ne kadar Mesldi bir sanayi, ziraat ,..ya 

i.temelttedirler. kaynanasıni öldürdU tecrübeleri yapı'di kırYVetli darbeler indirmek .imkıinr ticaret mesle~i ise: Patron {mal 
Fazla zam yap\lao ınallar lannı elde ed~bilece~ dütünülürse sahibi) mi, l4çi mi, usta (kalfa) 

Devlet kontrolüne rağmen Kon- Maradlı < Husust ) - Jlfah!yemise Çankın (Hu.uai) - Sehrimizde onua Romanyada yaptıidarının ma- 14 mı, müdür mü, mühendis ml, 
J'aya İstanbuldan getirilen bir luaun batlt Kırk«epenk köyünde feei bir ai- hava taarn&ZUDa kartı yapılan tee - na.a artık anl.ıı!lllmağa ba,lar. Bu memur mudur? (Bunlardan ha~ 
mallara fazla miktarda zam yapıl _ nayet i.Jlenmi.Jtir. rüheler muvaffakiyelle aeticeleD - sebeble bizee üçl«"r ittifakınMı da, ıisl ise onun adı cevab olarak 
maktadtr. Bu arada ayakkabı, ke - ııUttir. Romanya tahtidahruo dn hakiJet z:Iacaktır.) 

fi ı 1 b '-- • Bu köyden 60 Y't41arında l"atına b- ~- L Lı n 6.30 u nda canavar _ıu- - hedefi S t R 'h f reate 'at a~ı artın mış urunma:ı:ta- JaDIW a ovye uayay1 nı ayet n-
dlr. lllinde bir kadın damadı Hasan lle düifi ile Terilen alum üzerine u - ciltereye lı:a~ harb ve harekete 

Şehrin tam ortalllndan ntaııyona 
.;d~ yol perkelendirilio ağaç ile 
aü-lendiğini yaı:m~ıit. Faltat Q!an 
atika müzesinden ~}ayıp Eak.ipa -
ıran, Hacı Ata S<iyiemezin evinde-n 
Eeçen ve i,uayona varan toee ile 
Nümune ekmek fınnmdan Tütk 
Maarif Cemiyeti pansiyonu, fnn~t 
Pa~a iPk okulu, Cezaevi, Erke-k or
ta okuhı ve memleket haııtane!i ön
lerinden geçip istnyona uzayan ~
te çok b.ozulmu~ bir haldt'clir, Bu
ruı yatJ~lı g;inl'!rde bl'ltak ve göl· 
c:üklerle dolar. Iki ŞOSf!nin de cıaaslı 
IMr tamTre ihtiyacı şiddettidiT. 
Ha~dtk kuran m~zunlan 
Halkevindeki haııtabakıcılık kur

au tamamla.nmışhr. Imtihanlar ya .. 
pılmıt. ille mezunlar muvaffakiyetti 
bir ~ilde kur~ bitirmiolerdir. Ce
çen hafta içinde 2 i m~nun dip -
lomalan Halkevi salonunda kor ko· 
mutan tarafmdan verilmilh bu mii
natw!hetle Cle merasim yapılmı~tıT, 

(""Kii~ilk···h;b;~·i;;·j 
T.rakya. trenlertıwle i%dlbam - Son 

ıünlerde Edirne - İstanbul arasındA 
lı:ar~ı ohrak her gün Te ıece tt
Jeyen trenlerdeki iuilham taham -
muı ed!lmez bir hal alın14tU". 

Devlet Dem il'J'Ollarının halkı bu 
ıtçlüklerden blr an evvel kurwı:na.. 
sını hek:lertE. 

Gemlik ja.ıularına UJwn kuruan • 

ötedenberi aralan aoık Oıldutu iotn lter, jandarma. polis, itfaiye ve eli - sevk 'Ye mecbur etmekten ibarettir. 
dün' yeniden uygaya tutU§]nu~ardtr. ier ekipleT loıardtete ceçmi,lerdiı-. Çünkü Almanya ancak bu aayede 

Un fahrilc.asma bir yaıı.gın bora - Avrupe ve A:..vanın bütün petrol ve 
Basanm bir aralık eöA dönmüş -.e ba.anın düttüiii ve lstaayon Niimuı- buğday sa.halanna el atabildikten 
kaynanaamın özerine atılarak gıri.la- oe köprü.süne bir tahn"b bombUl başka İngiliz imparatorluğunun ha
lmdan ,.Ualaını:t. yere ~ 'fe i...bet ettiii f•rzedilerek ekiple- yati yeT)erine taarruza imkan bula
üzerine bi.nınj,şt&r. Za\en 9ott ihtiyar derhal vazifelerine b~lamışlardır. caktır. Bundan başka bir gün SoV'
olan Fatma iU'tlaiını damadının DiieT taraftan cHacat» tepesi 6- yet Rusyanın kendi aleyhine dön· 

rma:tl da kurta _ zerine clfltman parqüt ltıt'aaı in - düiünü aörmek daimi kotku ve en-
=~ür. acm n ram&mlf 'fe öl- mekte olthıiu da farzec:Uierek, der - dioecindeo de Almanya ancak Rus-

hal uker,ve j&Rdarma kıt'alan ora- yayı külliyen ittifakuıa almakla 
KatU yakalaurak adliyeye Teri • da taarıuza aeçınişlerdir. Alarm 20 kurtulabilecettir. 

miŞtir. dakika aıünnütt&r. Fakat eier Sovyet Rusya buna 

c Çorlu da biçki -dikiş yurdu ) 
muT&.fakat etmez ve , \merika ve 
lnaik.e,.e lemayüle kalkı,ıraa, Al
manya So...,.et Ruayayı arkada 
bıraka-nk eenu~ inmek ıPbi çok 
tehlikeli bir hareket yerine ordula.
noı UkTaynaıun buğday ovalanna 
ve Kaflıtaeyanm petrol aahalarına 
ıötürecek bir sevkuleeYfi ağiebi ih
timal tercih edecektir. 

İtte vukuahn d~li!et ettiği ihti
mal ve imkanlar şimdilik bunlardan 
ibaret olM .ıe,ektir. 

bdnci İcra Memurlufundan: 
Kira borCundan dolayı hapis altın

da olup paraya çevrilme&ne karar 
verilm alt.l sandalya, iki koltuk, bir 
yemek ma.sa.sı ve büfeden ibaret eş.. 
ya 21 Birioo~n 940 Pazarte~i gü
nü saat on iiç buçuktan itibaren San
dalbedestenl meza.d dairesinde satı.,ı 
iera -edilecektir. 

tlıaDlltı - Münhal bulunan Gemlik - -

Klymetlerini bulmadıtı takdirde i
kinci artırme.sı 23 BirinciteSZin 940 
ÇIU1Qmba günü ayni mahalde ve ta. 
ytn ed1len saatte icra edilecektir. İs
teklfiertnin mahallinde haZLt' bulu • 
naeak memuruna müraea.at~arı ilan 

!a.nda.nna takım ıkuman.da.nlltına Çorlu (Hu.mıd) - Burada aÇ'l.bLD nıeoeanı d1k.t§ Te biçk:f trursu 'nihayet 
,enç ja.ndarma sübe.ylanmızdan Şi • bulmU4, talebeler eüıel bir &ergi hazırlaı:n.ıtlardır.. Resimde talebelerl 
nasl Yama-; tayin ed~tir. muall.bnlerile birlikte görüyorsunus. 

Son Po.tanın macera romanı: 21 

Bir harita alır, hir de timenclifer ta· 
rifesi bulursak han meaeleleri ay -
clınlatmlf olunınz. Bu suretle seya -
hatin oe kadu sürebikceiini ve 
maktulüıo daha çok vakit kaybedip 
etmediğini anlanz. 

- Böylece ne netice çıkacak) 
Amma pardon. azi vaktinden ev -
Yel yoımağa da lüzum yolı: . Yalnız 
elemin telefonda hir ipucundnn bah
~yordunuz. Buraya gelmemiz, 
daha evvelki tahminterinizi teyid 
etti mi) 

- Evet, dedi Doğrusu bir ta -
kım fikirler edindim ve pu fikirleri 
bana ilk veren Homerio Odiae'ai ile 
blok-nottan kope.nlmıo Uğıdlar of
w. 

oaldedeu: Behç.t Safa 
brnlı:maymız. Rica ederim fWl\1 ••• 

- Öyle ile hizim eve kadar zah
met ediniz bakalım ••. 

Şef, memurunun keyifli olduiu -
nu görerek gülerken, O. K: 

- Bazı delilleri gö,tererek size 
izahat vereyim. Yalnız fevkalade 
bir teY beklemeyiniz. Benim buldu
ğum, gece karanlığında hafif bir t

tıktan ibarettir ••• 

BEŞI.NCt F ASIL 

ESKİCİ HOFDİ.K 

O tarihten pek az zaman evvel 
Travers ile Bauefiu kaldırımlarını 
&f!ndrrdı1dırn H eobkla -

olunur. 1144/ 940 

~liz i.tihbantın.ıın methırr O. K. lan ölüm, Almanyanın en iyi seyya
aııı aörü;yoruz. O. K. Almaniann ·hı olan bu adamı da aralanndan 
arasında aaa.1t aurab ve iddiaaız, .a- almıt ve O. K. yi büyük ustasmdan 
de aiYinifi ile hiç de nazarı dikeati mahrum efmilti. Fakat o şimdi za
celbetrniyordıL ten bu wtaya aid e-,n.rı ke,fetmek 

Kıtuı bu karanl.Jt eiinii .ona eıi- üzere burada bulunuyordu. Hatta 
yordu. Öileden sonra zaten eamer onwı intikamını almak üzere ... 
bir renk alan ortalık. hüsbütün ka- Bu küçük tehirde küçücük bir 
ra~ batlanuttı ve henüz .o - ipucu elde etmek ümidinde idi. Ona 
IJcaklaTda Iimhalar yanmadığı için hiç bir muavenet beklememeııi. hiç 
birbirile karşılqan ahbablar bile bir yol gösteren bulamıyacağı Lono-
güç tanJillYorlardı. drada haber verilmişti. 

Herzeberg tebrine vanr varmaz Maamafih O. K . de Travers gibi 
O. K . run ilk it& rahatca hir otel bul- pek ümidaizliğe kapılacak ve yıla
mak oldu. Bu meç.hul ve buzlu ao- cak cinsten hir adam değildi. 
hklarda iyi biT otel bulmak güç ol- Eline küçük bir paket alarak 
madı. Fakat acaba aradığını bala - caddeye çrktı. Etrafına bir göz attı 
cak mı idi~ Acaba Londrada glS - ve ke.tirdiği bir yolda yürürneğe 
ı:ünde büyüyen mü~küllt hakihtte ba~ladı . Bu küçük pakette tamir e
yok mu idi} Yok•a burada o müt- dilecek bir çift pabuç vardı ve bu 
külatın on kah ile mi karşıl&faca.ktı) pabuç.ları ta Londradan buraya ge-

Kendiaine dö~man bir alemin i- tirmi~i. Acaba bir saşkınlık eseri 
çinde tek başına knlrru~ gibi bir bi. mi bunlar) Londrada tamir ettin~
lle bir müddet dütündü. kaldı . Son- mez mi idi) Ta buralara getirmenin 
ra kendisinj topladı. Baseotm hıJ.. manası ne) Y okaa yanlışiılda mı 
yaÜ burada hiç işe yaramadığı gı"bi bavuluna koymuştu) 
kendiaine faydalı olabilecek ve yol Hayır, ocı.un bu eski iııkarpinlerl 
gö.terecek tek aclıım da artıle beiki taşımakta bir makaadı vardı. Üç ta· 

aell1J4:nı TT&vwa. mirci ve e&kici dükkanı geçtiği, ü-

Kapalı zarf usulile eksiitme ilanı 
Tekirdağ Nafıa Müdürl 

den: 
ı. - Eksiltmeye konulan il Şartöy..otıJcfık yoltmun .0+500 - ıo 

kilometreleri ara.ıında c9800. meaol ut kl8mın fOS8 esaall 
ıma.ııtı 8llla1ye n bir aded küçük ~tp ekip binuı ID4Qatı. lfl' ~ 

Yeniden tanzim Te tasdik kıhnan b(ıtf bedeli d09, 428• lira 
l"Uftur. 

J. - Ekailtme tartnamesi Te buna mltıeferri d.iter ~ c560' 
t.cdel mukabilinde narıa müdürlüUncim alınabilir. ,ıtr 

1. - Ebiltme c25/10/ 940• tarihine ruUl:Jan Cuma ırfuıü saa-t~~ 
Tekirda~ hilkftme~ lonatınd.a na.fı& mfaclttrlütü eltsiltıne katJl 
dasında kapalı zart usullle yapılacak ıı:r. 

4. - Ekısiltmeye girebilmek iQbı ial!plerin en a.oaiı c50 biJl' 
bu clbi şose ifleri ,yapmlf oıınaıuı •• .t7ıl• lira cM- t.unWuı 
vakkat temin&t Tennesi Te ihale pn1mden en Q.Z c8t gün evvel 
1'~ne miiracaatla ibraz edeoek leri ,eni sene belgelerine 
m.iıl'yondan cehliyet vesikuu almalan ,. c940• yılına aJd 
Teelkaaı cöstermeleri tarttır. . 

6. - isteldUerin teklif mettnblannı d. üncü maddede yazılı 
btr saat evveline kada.r komisYon rei&Uitne makbuz mulaıbllin411 

leri lizımdır. Po.stada olan geeitmeler kabul edilmez. c9468• 

S~tılık köknar tomru'ıı ,~ 
Devlet Orman İşletmesi Düzce · ~e 

Amirliğinden : 
Mudurnu tazasmın Elmacık mıntakulacla Teklrler ltöyündeıi53, ıstifte mevcud c578• metre ve c893• destmetre küp muadili ıl4 ~el 

köknar tomruğu 25/10/940 Cuma ~ü saat a de Düzcede pe 
man İşletmesi Revir Amirlitinde müteşekkil kom~yonda açık 6tı 
satılacaktıır. Tamruklaıım bir metre küpünün muhaınmen kıYJtl 
kuruştur. Satışa aid şartnameler İstanbv.l ve Bolu Orman fil' 
dürlülderi, Ankarada Orman Umum Müdürlütü ile Düzcede ~e 
Htlmizde Te taroruklar yerinde görülebilir. etl 

Taliblerin % 7,5 temlr.at ve evrakı llzilllelerile beraber ihal~2 ı, 
Diizcede mezk.ür komlsyona müracaat.ıa.rı. c9 

çünde de «son derece dikkatle ta
mir yapılm> levhasını oltuduğu hal
de hiç birine ginnedi. 

Bat~~u çevirmeksizin aağını, eol .. 
nu gözetliyerek yürüdü, yürüdü. Ni
hayet bir düUanın önünde durdu 
ve: ubte hir esicici dahah> dedi. Ca
mekanın üstünde bir isim aradı. Za
manla silinmeye yüz tutmu, olan 
bu küçük yazı su ismi ihtiva ediyor
du : Hofdik ... O. K. kendi kendine: 

-. - Amma tuhaf isim, dedi. İnsan 
kendini Almanyada değil de Ho~ 
landada sanıyorl. 

Bundan .onra \ir kere de son 
derece aüratle ve tereddiidünü belli 
etmiyecek bir surette dükkanın içi
ne gÖz attı. 

Dükkanın ta nihayetinde tahta 
bir peykenin arkastnda .açlan be
vaz, yiizü huruşult icinde bir ihtiyar, 
kucağındalci bir iskarpini tamir edi
vor, pençenin son çivilerini çakı
yordu. 

BiTden gözlüi!ünü diizeltti ve kır 
1a2ma deha sağlo.rnr.a oturtarak et
rahna bakmdı. 

Keene dükkandan içeriye girince 
baeını hldırdı ve parlak gözlerini 

ietif-.rltar bir surette 00İıeı1 
Sotıra bir sevkİ tabii ile e 
nündeki deriye silerek: tfl'p 

- Bonjur mösyö. • • 1_ 
dir) diye 80rdu. (A~,s ;/ 

Lülebw-pz asllye b~ 
....-.ıen: 

Ltileburgazın özerler 
den Fevzi kızı Sabire 
dan özerler 
len İstanbulda ıır.auu::...,~--
lunan Fehmi Şenkal 1 boşanma davasının netictl ~ 
muinde: Müddeialeyb te 
ıın hanesini terk:etttği ve d~ 
ra ralmen evine dönıne ·~ 
Rin uhdesine tahmil eyled~J) 
7apmadı~ı sabit oıduı;und~e 
medeninin 132 nci m~d~ 
kan Be.bire Şenkalın lt 
ialeyh Fehmi Şenıcaldll11 

na ve kaha.hatli Fehtlli e#'.e 
sene müddeUe evlencrıı.~ ~ı,ı.ııll 
ltU 940 tarihinde ı.eınyız;~ 
frıere karar veradl~i teb· 
kalın olmak üzere ilAn 



'b ~ 1 iftci ~ada) pantalonmı ayni renkte olnum ca,.. 
~nı mtmi bir tarifini yap - izdir. · 
~ğım. Bizim pabnçlanmız çok büyük-

cl larife hacet yoktur amma. tür. 42 numara bir ayak. 4S, 46 giy
~ böyle herkesin gözüne bn- melidir. Yürürken topuğa asla ba

llııl. en - gene f(;yle bir vui- .sılnuyacak, daima ayağın hanın ta
-,~lb..ı tnıak icab eder: Son zır nEmdan yo.nsı kuDanı1acak, hafif 

~ çoğaldılar, Portakal- M:kmek. lontmak ,art.. kanbur h
andıran gÖmlek- riz değilse, sırta pamuk koymak 

1 
nıek parmak ve kalkık pyaıu tavaiyedir .. 

"~acık. paçası dar pan- Tımaklama manikür vok: lakat 
1agh aaçlan, ya karantina urun olmalı. Favril pek uzun defı1. 
~ud, çingene moru ço- lakin çok saçlıdır. En mühim meaele 

erhalde bu tip yabancmız el sıhnakhr. Sağ el aala uzatılmaz. 
••••· -....,.~eaene kay d edeyim ki, cid- Sol el ile. ters sıkıpcaksınız. 

ıençlerde de bu acayıb - O neye iyi) 
Yavaş yava1 bir tema- - HoUvutta adet böyledir) 

)' . •• Biz dik yüriiyen bir -Anadoluda nasıl, bilir misiniz) 
~rınek için tetlcilit ya- - Hayrr, niçin sordunuz? 
Ob~~ann eiik yi'aiimderi. - Hiç 1af olsun diye, ~nra .• 

çık.utmak mabadile - Sonra. hafif sakallı gezmeli .. 
Yerde ellerini dixleri ara- amma bu ııalcallı gezmek değil, trat 
bi uyumalan, bu alaylı biraz tızama.lıdır. Arkadaılanmza 
~ r dt- ciddiye alınması 1 seslemniyeceksiniz.. 
~ tarafı olauğuno dütün- - Ya ıL 
.ı. mecbur ediyor. 1~ b.u - Jslık çnlaca\sınız a,.ka!!ıl'l<lan. 

~darlara bırakarak, bız j Biz Bobsitilliğin baD taraAannı de
~~-ç üzerinde duralım ve iiftirdilt, şimdi Amerikalı aricadat

'-ı~ ile yaptıilmız mü li.- lar la aramızda bazı farklar var. 
Bobs&ti : - Mesela). \. 

'te Bob . ~ ~ir. ~babı~ o_ğlu- - Mes~l&., onl.:~rda BObııitil bir 
iı..::ıatıl tipın ıdeal tımsalı ol- türlüdür. Bizde ikidir. Beyoğlu lcı.
-~~la aöyle.r, habaaı da mı Bobsitili başkadır, istanbul tara
~ırak eder. Sö% arannz- fı başka.. Istanbul Bobsitiilen biraz 
ilj . en mahdum bey, bir daha alaturkadır. Fazla zengin ol
haı~•vi çalunadan rahat et- madıklarından pele h1mı~yetlere 

lı:ıe~ e.. dikkat etmezler. fakat bizden geri 
~ll uu ~lemeii aklıma ko- kalmak i.Memedilderinden benzeme
~~- ahbabın oğlunu bul- ğe çalışırlar. 

\> ıgırn malumatı memnu- * -e ~~~iıni söyledi. ·Zaten Bu beyanab (!) dinledikten aon-
1\q~e.ııwyehilirdim ki) ra, liselerdeki randımanın nicin az 

ın, dedim .. evvela Bob- olduğunun sebebini anlar ,Obi olu-
içi dburıu bana anlatsamza 1 yonrm. Nusret SaEa Coşkun 

rı ı:lci saçlannın ense~nın 
ltadar uzanan kertenkele Bir aCI hikaye 

"erdi ~lti kısmını kailyaTak 
bb . cna..tuah 2 ncl sayfıtda) 
00 

aitilin doğrudan doğruya edecetine muhakkak nazarile bak -
A..ılı .ıeldiğinı bilmem. Bu mak iCab eyle~inden bahs ediyor ve 

hıı · ;~adan geldiğinden ki- imkAn dA'iresinde tat.sil11ı 
~ ~onmuo olacak. Rober benden ta'llmat isteyordu. 

llbçuk. ismi olduğu için Latife h.&reketinden enel Vedada 
~lkı de .. Çünkü Hol~ _ 0 asıl köfkön mü.ştemilitmdan blr 
layioru cıBobYI diye dft.'irede müsaCırdl - telefon ederek: 

'- . yukarı orada her- _ Biz gjdiyoruz, sen burada ben -
~. !•mi tıBob» dur. den dolayı ve benJm mtısa.firim sı-

~t ı'~tıl olabilmek için ne gi- fatae'"bulunuyorsun arb.k bwada ka-
' t- C\ıı ı ' ı:.\>veJ• m ı.amazsm, ya .şehirde blr yer bulur, 

o) a :zayıf olmak.. oi~an yahud İst.a.nbula dönerain; clemişdl 
,~a~. S.ı.çlar mümkün ol- Hiç beklenmeyen bir nk'a tarpaında 

IJ:t:un olacak ve ense, ta- bulunan ve ibittabi' pek ziyade aar -

1 kapanacak. Daima sılan çocuk bu haberi ve bu lbtan 
rıo ması icab eder. nuıl teıakki etmek ıazmı gelecc~tn-
eye) de tebayyür ederek, nihayet sersem-

Patlak gösterir. Sor:- liğinin arasmda bir ilham lle ceva -
Mu :rerı~ gelir. Bir ~~ ben: _Babamdan ta'Iimat almadık.. 

d~ ~tel!f Tenklerden mu- ça bir karar veremeyeceitim; demiş. 
ll ı hır J!ômlek olmalı- ~te benden bu ta.'limatı bebleyor-

t~ ~~on olamaz. Co.k ~- dı. 
tt lll L lazım. Yakada ılmı- İzdivacın böyle bir atibete mün • 

llıı: ol k L 
i . aı-..a ' ıı:ravatın ucu eer olacağı. pek beklenecek bir fCy' 
Çerı ınuhaHıık girmelt- olmakla bera.'ber, her beklenen fena 

Parıt 1 vak'alarm hudusı a.nmda tevlld etdi-
~alcan~ ondan ayrı renkte, ği şaşkuılık ~Inde. elime geçen bir "•h e~se kısmı en çok hisab defterinin ~ yapraklanndan 

e'"· . nlıgmcla ve kalkık, koparamk Vedadı testin ve ihtiyar 
~nnın d k . e ya ·ası nynı ~e- olunacak hattı hareket bakkındo. tev-

ıı tlıii Jı:•· w cih etmek üzere kurşun kalemile bir 
bi;ça~ı ı;ok d un old\\gu kad~r cevap yazdım. Neler dedim, teferru'

~tarrı1 •• .:"r. Corabın mu- at.ile bu gün tabattur etmeyorum. Her 
~ ot.c!k~kmelı, ha bakın şey'den evvel Latife hisnbına tees -

b11 1'11hın • • • süflerden sonro. a.sıl cevab verilecek 
f\'tl1 o:L _Pıımıı~ de var mı) tta h kkında da eSen orada l..atl-

'ı·~l ""lıYordum no a 
b"ı: deği) k 1 · • fenin müsatiri olmakdan ziyade Re'i-
ll.ı "'Vl\ı ola e k ana, yanı ren- si CUmhurun mtisafıri'>in ·ve onun 
b- -~~~elan ea ed• • h ... mabmisisin o ne cmr ederse onı ya -
~,· ·ı s n en ıea e ttı r ' 
td._~·ıtı ler bi b' 1 . b- 1 parsın.-. dedim. 
~~· r ır eııne oy e O sam~ Antara De m~a Te 

hele. ni in . . mu'ha.bere henuz tamamile lntizam 
~ ~ ç maJeste demı- kesb etmeml.§di. Gece toplantısında, 

~ttı d!veli > Vedad piyanoda ald~ bir emr üze -
Ya, L ~ :· od ruıe cavallerfa Rmtieana'rt çalar -

ııepmıx m anın . 
ken Istanbuldan gelen mektublar da-

1'-ııe illı: toplantıda teklif &- tıblı.yorm14, bu meyanda benim o 
· Oriji011J ( • , • .......:şan ltfı.~wilarla ve kurşun kale -., yanı çoıı: on- ~· 
~ 'oJ)"" mile yazılm~ mektubımı da Vedada 
'- ~) tı dedi~ toplaımnrz vermiŞler. O, piyanoyı bırakarak mek-
~t tubl olnımuı,, o sırada da öteden Mııs.. 

'- ~. clairna •Sunu da tafa Kemal: - Vedadl.. demi4: met
' {\ ~ tub babandan mı? Ne diyor? Ver ba
~ 'n s-an. da aizden mi> tayım ... :. ve delil Re'Lc;i Cumhura 
~ tı_hıı deiil, toplandı- her ban&i bir tiın.seye ıösterUeek bir · :". d"- i.ırni.. tekft w ifadeden mahrum olan bu 
~~ edelim, ba~a De kipUan pek büyük bir dikkatle o
~~ kuyarü: eBunlar bende kalsın! ... 

~~ll'l. az daha VDD- demi1. Hnklkaten o kAlıdlar kendi -
lı:Rin yaıhlan çok sinde k.almı.şdı. 

~ aa,..._ •l'lalifax5ib1a Veelada verd~i'm talimattan pek 
'h~ mtltehaas.Ls olan Mo.stafa Kemal. ta-
' s~ 1-lııılifax.iti de ''ar. lakın, bana lta.rşt g&terdl~l tevec -

·~ d ci»ı asarını IhlAl edecek mahiyetde 
t~~lbtı luıauııt" (ok ~ahil olamıyaeatına karar vererek o ta -

"'rı·~· Hl\lifaxsitil da- n"bden sonra ne zaman blr tesadüf 
l'iitii ltılıgıdır. Onlar bizim beni görmesine hizmet et.'!e Utifnt 

lı '~tlllt lDezler, dik vücudü eder l'e Vedad hakkında da himaye 
.,. .......... ~dı/ÜriirJer. 'Pantalon asarını ibzal eylerdi. 
~~r da ceket ve Halid Ziya Up.kbsi] 

~-iıol E L Motörleri 
t ~ · 12 - 16 - 18- 20 - U Bey~ir kuvvetinde 

()ıtıw, t~A ve DENİZ MOTÖRLERI 
Ll nvırat grupl trı depo mevcudumuzdan derhal 
.,. tesilm edilir. 

"'~s Frank ve Şeriki 
a Cııddest, Agopyan Han No. 10 Telefon: 44038 

İstanbul Emniyet Sandığı Di-
rektörlüğünden: 

940/1606 
Emniyet Sandıiroa bor-olu &il Penbe va.rislerine llftn yoıne teblll. 
Penbe, Beyazıd Botana~ elyevm Tavşantaşı ma'hallesi eski Çıkmaztu.. 

lumba yeni Cıı.m.iigerl! sokak eski 4 mftken-er yeni 35 numaralı b1r evin 
tamamını birinci derecede ipotek göstererek 15/2/932 tQrihlnde 398/1~886 
!ıeMb nu:ın.ara.!ile Sa.ndıtunızdan aldı~ı (600) lira borcu 1/3/IKO t.a.rihinC 
adar ödem~ faiz, komisyon 'VO masarifile beraber borÇ (128'7} 

lira (78) 'kurup varmlftlr. Bu sebeble 3202 numaralı k.anun mu.cibince 
hakkında icra takibi bqlemat Ozere tanzim olwıan ihbarname borçlu -
nun mnkavelenamede gösterdl!l iknmetglhına gönderilmişse de borçlu 
Penben1n yutanda yazılı adresde öldüğü anlaşı.I.mı.ş ve tebllğ yo.pılıuna-
~tır. ldezkiir kanunmı 45 inci maddesi vefat halinde tebligat.ın U~n 
ınıretile ya.pıbna.mıı lnıirdir. Borçlu ölü Penbe mirasçılan iŞbu U!ı.n tn -
rihlnden itAba.ren blr bnçuk ay iÇinde Sandığmuza mümcaatla murlsle
rin.in borcunu ödemeleri veya kanuııcn kabule şa,yan bir itirazları vnı:.sa 
bildirmeleri Jhımdır. Mirasçılar ipoteği kurlannazlar veyahud başlıyan 

ukibl usul dairesbde durdunnaalnrsa tpotetli gayri menkul mezkfır ka
nuna göre Sandıkça sat.ılacaktır. Bu eı1ıetler alA.kad:ı.rlo.rea bllinip ona 
cöre ibareket edilmek ve her bin'ne a.yn a.yn :thbarname tebliği makamına 
bim olmak iizere keyfiyet ilM olunur. (9M3) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulul tarihi: 1888 

Serinayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
,Şube ve ajans adedi: W 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat Bankasında tumbaralı ve ihbaraıs tasarruf belabiarında 
en az 50 Urası bulunanlara senede • defa çek.Uecot kur'a lle qalı -
da.kl plina göre i.k.ramtye datıtıı.cattır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" .. 
" 
" 

500 " 2,000 " 250 " 1,000 " 100 " 4,000 " 50 ., 5,000 n 

40 " 4,800 " 20 " 3,200 " 
Dikkat: Hesalılarındak1 parnlar bir sene içinde öO lirada.n 1fatı 

düşmiyenlerc ikra.m~.} e çıktıfı ta.kdirde ~ 20 tazııuıue verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eyl(ll, 1 BirinclkA.nun. 1 Man Ye 1 Hazi.. 

ran tarihlerinde çekUet'cktir. 

İstanbul Emniyet Sandığı Di-
rektörlüğiinden: 

g40/1424 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Ahmed varisierine il~n JOllle teblil. 
Ahmed Horhor SOfular mahallesi Mollabüsrev sokak eski 36 yeni 36 

numaralı' bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 2/3/932 
tarihinde 329 hesab numarasUc &ındı~ımızdan aldığı (75) lira borcu 815/ 

İstanbul Emniyet Sandığı Di-
rektörlüğünden: 

940/1882 
Emniyet Bandı~ borçlu ölü Ahmed Hamdl 'YaM'!erfne il~ yolile tebJi1 
Ahmed Hamdi, Samatya eski Çırağıhasan yeni Hacıhamza mahallesi 

eski Hacıkadın yeni }iacıtadm sokak en eski 52 eski 5~ yeni 94 numaralı 
!borç senedinde hududu yazıb n:r.s:ı. ve Ozeri.nde ·inşa edilnıiş ve edilecek 
bik:Dınle binalarm tamamını birinci derecede J.potek göstererek 15111/ 
938 tarihinde 27466 hesab numarnsı1e Sandığuruzdan aldığı (500) lira 

borcu 7/6/940 tarlhlne kadar ooemediğinden faiz, komisyon ve masari _ 
!ile Deraber 001'9 (235) lira (70) turu~ vann~. Btı ~le 3202 mı
mara.lı kanun muclbinee bakionda icra 1akibl başlamak üzere tanzim olu
nan ihOOrname borçlunun mukavelenarnede gösterd~l ikam~a gön.. 
d~ de borçlu Ahmed Hamdinln yukarıda yazılı adresde öldilfi 
anlaşılmı~ ve tebliğ yapılaınllllUşt.U'. Mezkllr kanunun 45 inci maddesi Te-

tat halinde tebligatm ilan suretUe yapılmasını lunirdir. Borçlu ölü Ah _ 
med Bamdi mirasçılan işbu ilAn tarthinden itibaren bfr buçuk ny içinde 
Sa.nd~ısa müracaat.ıa murislerintn borcunu ödemeleri veya ke.nunen 
kabule ~ayan bir Itirazları varsa badtnneleri lAzımdır. llı.fimsÇl}ar ip~ 
tnrta.rmazlar veyahud b~lıyan takibi usuı dairesinde durdurmnzlnrsa i
poteldi gayri menkul mezkilr kanuna göre Se.ndıkça satılacaktır. Bu cı -
bet.ler alAtadarlarca baintp ona göre bareket edilmek ve her birine ay. 
n ayrı .ihba.rname tebligi makamına ka.1m olmak üzere keyfiyet fifin olıl-
nur. (9848) 

lzmir 'Lise ve Orta Okullar Satınalma 
komisyonu Başkanlığından: 

İbtlyaem cfn.s:l 

Bırinci nevi ekmek 

Koyun eti 

Da.na. etl 

Sade ya.tı Urfa 

Pirtnç Tosya 

Kuru fasulye horoz 

Nohud 

Toz ~k.er 

Muh.o.mmen 
tutarı 

Kflo L. K. S. 

257150 ll 75 

35700 45 

26400 30 

25185 ı 38 

30150 35 

23850 26 

7850 14 

21000 37 

İlk teminat EkBUtme §ekli 

LiraKuruş 

22M 4i Kapalı zarf 

1798 86 K-çalı zar1 

1888 87 Kapalı zarf 

1921 66 Kapalı zarf 

Komiay()numuza. bağlı Kız Erkek l.l5esi ile Buca orta okulu pansiyonu.. 
nun kız mualllm, san•at okulu ve Kızılçullu köy enstıtüsünUn 1940 malt 
yılı yiyecek ihtiyaçlarına o.id cinsi, mlkitan, tabmin bedeli, ilk teminatı 
lle ebiitme şekli yukarıya çıkarılmıştır. Eksllpneler 25 Birinciteşrin 1940 
Cuma günü saat. 15 de Gazi Bulvarında lı!ektebler Muhnsebee~inde ya. 
pılac.aktu. 

A - :ıı:t&Ut.ıneye girecekler şartnamesinde yıızılı yiyecekleri kül halln
de veya ayrı ayrı her okul nanuna fiat tekllt ederler. Eblltmeye l§ttrak 
edecekler ek.sllÇne saatinden bir sao.t evveline kadar kapalı zarflarını ım.. 
za mukabilinde komisyon başkanJ.®nn tevdi edeceklerdir. 

B - Et:slltmeye i§tirak edecekler cari sene Ticaret Odası veslknsı ib
raz &t.meleri mecburkUr. Teminat makbuzu ne Ticaret Oda.sı vestkıuıını w 
telı.:lit mektubunu 2490 sayılı kanunun hükümleri içinde r.arflarma 
toymalan. Bwılara ald şartnameler hergün Ilaarif lı!üdürlüt\inde ıö~ 
lebilir. ..167. t9496» 

Ankarada Harp Okulu K. dan: 
1 - .A.Ilterl liselere askeri öÇetmen yeti§tirfimek üzere Harb Okulu kad-

rosuna e taleb e almacaktır ~ . '"' 
2 - Bu talebeler: Harb Okulu talebesi olar&k An.karada Dil - To.rih -
~a Fakültesinde yabancı dil tabsili ı<iNcek ve a.sker1 ~etmen yefl 
ttiraeceklerdir. 

3 - Kabul tartları: 
A-Barb okuluna girif prlla.rını haiz olmak. 
B -Lise olgunluk imtihanını vermi§ olmak. 
C- Yabancı dil bilgisi iyi derecede olm&k. 

• - t.tekıilerden seçilmek auretae almacak talebeler ingiRr.ce, :f:ra.nsm
ca, almanca şubelerine taksim ve fakültenin 940 - H1 tedrlsatına iŞtirak 
ettirilece tıerdir. 

5 - İstek:lUerin evrak ve vesaikile Harb Okulu Kmnuta~na ve • 
ha fazla malfunat almak istiyenlerin Attert Liseler Müfettişliğine mür& • 
caatlan. (1250) (97'10) 

• 

940 tarihine kadar ödemc~inden faiz, komisyon ve masariflle beraber 
borç (80) Ura (14) kuru.şa n.rmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mu
ciblnce hakkında tera takibi ba~!amalı: üzere tanzim olunan ihbarname 
bor<;lunun mukavelenarnede göstcrdi~i ikamet,e~hma gönderilmtş.se de 
borçlu A.hmedin yukarıda yaZılı adresde öldütil anlaşıl.ı:nlş ve ~ y~ 
lam.amı.ştır. Mezkllr kanunun 4S ınci madde$ -.efat halinde tebligatuı üiın 
auret.ı.e yapılmasını lmirdlr. Borçlu ölıi Ahmed mirasçılan ifbsı ilAn t:a
rihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sanci:ğımısa müracaat.ıa murl.sle'
rinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir iti.razları varsa 
bildirmeleri IA.zımdır. Mirasçılar i'potc~i kurtannazlar veyahud ba.şlıyan 
ıakibi usul dalresinde dUl'dunnazJarsa ipot.ekU gayri menkul maskur ka
nuna göre Bandıkça sat.ılacaktır. Bu CiheUer aUı.kadarlarea bilinip ona 
göre !hareket edllm&k ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliti maka -~ 
mına kaim olınak üzere keyfiyet n~n ohma:r. (9836) 

Yenişehir kazası Söylemiş köyü Muhtar
h2ın ·an: 

Köyiimüz orta malı arazisinden i.st.ihaal edilen tahminen or50000• kilo 
çeltik 3.10.940 gününden 23.10.940 Qar,şamba günline kadar 21 g\in 
müddetJe açık artırmayo. çıkarılmıştır. Çeıti~ beher kilosu clh on bir 
kuruştan olmak üzere 'fo 7,5 muvak.kat tenıina~ akçesı c41~ .. lıra ,50., 
kuru.ştur. 
Şartnarneyi gönnek ve pey sürmek iSt.iyenlerln ihale günü saat 16 ya 

kadar Söylemi.§ köyü ihtiynr mecliSine müracaat etmeleri Uan olunur. 
.~m. 

Bursa - Yenişehir kazası Ebeköy Muhtar
lığı 1dan: 
1 _ Köyümüzün orta maline ekilmiş araziden çıkacak olan tahminen .soooo. elli bin kilo çelt.ik 5.10.940 tarihinden 25.10.940 Cuma gunü

ne bdar yirmi bir gün müddetle ac;ık armmaya çıkarıı.mı,tır . 
2 _ Çeltiğin Ibeher kllo$u on kuruştan olmak üz.ere % 7,5 depozito a.k-

çesi sıs liradır. . 
3 _ Şartnarneyi sörme~ ve pey sürmek .niyenlerin ihale &ünü olan 25. 

ıo.tMO Cuma ıünü aaat 15 de köyilinüzde muht.arbk dairesinde 
1Dtuelelr"1 ~ ~ ilb cıılanw'. .... 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIVE PLlNI 

BiRiKTiR 
1940 IK.RAMIYELERl 
ı aded 2000 llral1k- 2000.-llra 
s ll 1000 • ·- 3000.- • 
e • 500 • - 3000.- • 

12 • 250 ll - sooo.- • 
..0 • 100 • - .000.- .. 
75 . ... 50 • -1750.- • 

210 • • • - 1250.- • 

&etWeleır: 1 faha&. 1 l\layıs1 
ı~ ı Wııcııeşta ıuihlo. 
riDIIe ~pıbr. 



ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN 
Hareket eckıa ~ me*lü cıDeutscbe Lüftlumsu tayyar~leri. AlmanJ'& 

e lııı.yıaelmilel bava hatlan ile mtmta:aDMın irtibab temiD etmektedir. 
Her türlü izabat ve biletler içi& 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Tanare bnriterl satıp Umllllll aeesatasıaa müracaat olnnmalufgo. 

T eJaraf aciresi: HANSAFLUC. 'Galata Rahhmı 4S TelefOD: <1 ı ı 78 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 
Aoafıda yazılı mend.m tapalı zartla ek.siltmelert hizalannda yazılı ı!n, aaa.t ve mahAllerdeıki ukerl Satm

alma ıt.omiayonlıannda yapılaeattır. ~erin ihaJe .saa.tlerinden bir .u.aı enellne kadar kAnuni ToslkalarUe 
tekllf mek.tubıannı a.id lduiu tomw70na vermeleri. lj.a.rtnameleri toıaisJonlarıoda eörilliU'. 
Cinsi J!:tsiltmeıWı ~llacatı mahal Miktarı TUtarı Teminatı İhale 11bıt1 

aat! 

AıelYe b1Duı 1DfUL 
~ ocluma. 
(Jar&j iDfUL 
PayYon iDfU1, 
)(&bm&. 

Arpa e--. 
Wohti.<l. 

Jrakileb:tr. 
K:onya LT • .lmir1111. 
Merzlfon. 
l&r&tJon. 
A.D.k&ra Lv. Jairuli, 
~. 
JlrAna. Lv. Aairlıli. 

•• 

ı aded 
IMO ton 

ı &4ed 
s lt 

75 tocı 
aa lt 

67.400 kilo 

Lira Lira 

68,1»53,48 
16,800 
S1,370,03 
u, na, ss 
J2,50ct 
M,l'fO 
1.200 

-t197,87 
1575 
ı352,71 

215ı8,2G 

1687,51J 
4611 
000 

18/ 10/ MO 
1'1/ 10/HO 
lA/10/ 140 
15!10/ MO 
11!10/ IHO 

· 11/10/ HO 
l'J/11/ IMO 

uıa> n1e 

Ataltft yUih meftelıll ttıtı-n ll&l'fla eDiltme.leri 1bsalannda JUllı IOıı Te .nat.lerde h~aıarında ya.zılı ma-
balle!'deti uked atm &ı.& lt.emi170nw:ıGa yapüaeatm'. 'r&U)lerin kanun! "e&b.larile teklif mektublaruıı 
ihale ~elen blr ~t eınel aid olilutu komisyon& vermeleri. ŞarLnaaeleri koaıi8l'oolannda eörOltlr. 

CiDIJi l!'.biltmea.in J8111lae&lı Jer Miktan Tutan Teminatı iııaıe &"ünü Te aaatt 

t7n. ~t. 
Odtm. Jlıclirne ~i ~ 
Arp&.. :iı'ozwwn LT. AmMfii, 
&pa. Enarum LT. imq:ı;ıi. 
BıtJr eti. Ballkeıliır. 

u u. Van. 
Un. Van. 
Un. Van. 
Un. Va.n. 

ll».'V1L !"eDf:i ta.putlut ituJnal. 
J:r fotım. 
Jtereste •e inşaat malztımesi. 
Hua ren&'i ~ e.IDiwlik bm&f. 

430,000 • 
150,000 lt 

600,000 • 
• 

10,000 meue 
3,000 Qift 

ıo,ooo metre 

Lira Lira -2-f.OOO 1800 1 / 11/ HO ll 
15,760 8031 6 ~ • ı o 

1H,704 14753 " • • ıs 
~.soo 62%0 li • • 11 

tllosu 30 ıtr. ı350 'l • • 16 
70,850 4787,50 ı lt • 9 
?0,950 471»7,60 ı lt lt 10 
56,000 4575 ı lt 

, 11 
eo,ooo 6760 ı lt , ı6 

(1265 - 9879) 

Tutan Teminatı 

Lira Lira , 
39,750 5963 19/ 10/ 9(0 10 
20,400 3060 21 lt lt 10 
22,1»42 3«1,30 21 lt lt ll 
38,500 5776 22 lt lt 10 

(1271 - 9885) 

Afalıda 1Uılı mendın pe.zarlıkla etsiltmeleri h.lzala.nnda )'Ullı rftn, •at Te maha.llerd&kl ut.erı satııı 
alma komisyonlannda yapılaca.tt.ır. Taliblerin kanun! 'YeısikalarUe a.l.cl oldutu kOJlli.Vona thale saa.t.iııde 1eı-
meleri. (laltnameleri ıkom.isyonl&Tmda cGriilü.r. • 

Cinsi. İNılenin J&Pl}acatı yer Miktarı Tutarı Teminatı bıaıe iÜili Te saati 
Lira Lira 

Uuhabere malzemesi. Edirne eaki mL 
firi1et. D. 

Kuru tuulye. Ed.Irne eski mil§lTiye\ 
dairesi. 

• 
Ton lOG 

aooo 

25,000 

t50 

3750 

18/ 10/941 14,311 

23 lt :ıt 

22/ 10/940 
21 lt lt 

23 lt lt 

16 lt lt 

1'1 • lt 

17 lt :ıt 

26 • lt 

25 lt lt 

u lt lt 

18 lt lt 

18 lt lt 

18 lt lt 

22 lt t 

J4 lt lt 

21 lt lt 

13 lt lt 

23 lt lt 

22 lt lt 

%1 lt lt 

24 lt lt 

1f --------~--------------~ 
Bina iDfUJ.. Balıte.ir. 
Kundura. Ka~. 

e.ıtır eti. Hadımköy. 
Butd&J'. Çanakkale. 
K.ırmılı mon::imek. Kırklareli. 

hm1t. Kır1Sarel;. 
Bılır eti. 8üloil \1., 

un. Liilebarcaz. 
Bul&V. Ltuoburgaıı. 
Yulaf. Ltueburgas. 
Makarna Te a.rpa febriyeei. Lül6burp.z 
Beyaz peynir. Lttleburps. 
Un. Emınım Lv • .Amlrlili. 
Un. Erzurum Lv. Amlrllli. 
thı. Bn:urunt LT, Am.lrllfi. 
bn. Erzurum LT. Amlrl.ili. 
Un. Zrwrum IJır. Amtrliii. 
Un. Ermnmı Lv. A.mırıiiL 
Un. Erzurum Lv. AmlrlJti. 
Un. Erzurtml IN. Am.lrı.ıti-
Zeytin. İmı.tt. 
Saman İzıııtı. 
Şet.. İzmi,, 
İrm.ik. İzmit. 
Saman, nakli. İzmit. 
Saman. İzmlt. 

.... 

ı4.500 çın 
'118,000 kilo 
600,000 • 

ııo,ooo , 
110,000 • 
15,000 lt 

6000 lt 

250 toD. 
250 lt 

250 lt 

250 lt 

260 lt 

250 lt 

250 lt 

250 lt 

10,000 kilo 
125,000 lt 

1&,950 lt 

5000 lt 

1000 ton 
1035 • 

14,171,3 
111,000 

5000 
500G 

• 39,608 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
60,001J 
50,000 

2500 
375ct 
6372 
1225 
3400 

36,225 

Aşaiıda yasılı meftdın ~zarlıkla eksiltıınesi Gelibolada Bolayir Aske
ri Satmalma Kom~un.da ya.pılaeaktir. Ta.liblerin k.a.nunt Tesika. ve t&
minatl:ırile komiqona ~ 

Ton Cinai ihale günü Saat 

1200) 
1~00) Odun. 
1.200) 

1800} 

6400 
200 

15 
400) 
JOO) 
100) 

lOIJ 

100 
t5 .. -ıoo 100 

Yulaf. 
Sade J&lı. 

•• • 

17/ 10/940 

11/10/HıO 17 

tl/10/ 940 
ııtınt940 

15 
l4ı 

11/ 101940 ll 
{1269 - 8883) 

Deller çiftine tllhmtn ecfılen fiati 34,5 ~ ~ 100,000 çttt pamut 
w :yün laı.nflk 90l'&P pamrıutla aaim alınac.alttır. Ihale& 18/ 10/940 Owna 
cnna B3ıM 10,30 .. Ankaı'ada M. IL V. Se.tm alma. komisyonundn yçı.-
Jaca.kttt. tai"! teminatı 5176 lir&dır. ve ~~ 176 kurup. to

Tallplerln t:anwd w11blndle Uuüe aat.Undo t.oıwQo,. 
UU'Il 

1062,85 
15650 

e937,5t 

mo 

15 
16,30 
15 
lO 
16,30 
ı e 
ll 
15 
15 
15 
15 
15 
u 

Miiftis Ec-ıa.yl Tıbblye 6lrkeG tı .. 
Ib tt.-estnden: 

Müflas Eczayi Tıbbiye Şirketine a id 
Te Meler ıçınde bulunan eczayi tıb
biyenın güm.rükle olan alakası Te 
m~ri zuhur etmemesinden satıla
madıtı Cibi bulund$ yerden kal • 
dırmak imkAnı olmadıtından mese
leyi tet.ltit ve bir tarar vermek üzere 
alacaklılar tqllanınaya davet ıedn -
dikleri halde k&nunt nisa.b huıl ol -
madıfmdan bir muamele yapılama-
mı.ştır. 

Qfırek . bu hususu Te ıeretse iflA. -

ŞAMPiYO 
ADIPULLASS 

.;e 
Çok dayanıklı çok ucuı 
tamam 1000 saat dayaıııt 

Sabt deposu ~ 

Tahta.talt, Uzımeu On. cadd.,.t 
lfo. IJ ,. 14 3758 

3750 
3750 
3750 
3750 
S750 
4000 
3750 

10 
18 

sına npa.nına.sı için lA.zmı gelen mu.- ____ ....._ __________________ _ 

ameleyl tetkilt ve bir karar vermek 
üzere alacaklılarm 22/10/9~ Salı 
günü saat 15,30 da adiiye iflAs daire
s ine gelmeleri, gelmedikleri takdirde 
mes'uliyetin kendileri.ne aid. olaea -

188 
28.2 
471 
n 

25.3 
271t 

18 lt lt 

18 1> lt 

16 lt , 

ı8 lt , 

18 • :ıt 
16 lt lt 

10 
18 
10 
ll 
15 

15 
15 
15 
u 
15 
15 

(1261 - 9R75) 

tı üan olunur. (29783) ...................................................... 
Son PMta Matbaası: 

Ne1riya.t Miidürii: Selim Ra.gıp Bm.eç 
SAIJİBLERİ: 8 . Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

** A.şa,tıda yazılı mendın pazarlı.kla ebUtmesi hisalarında yazılı gün ve 
aaaUerde Edirnede 8&I!.ayi kı~ııki A.ikerl aa.tın:aıma KomJsyonunda 
yapılaca.ttir. Taliblerin U.nuni ve.sikalarae komi.syOna gelmeleri. 
Mittan Cinsi Tutarı Teminatı İhale 

ton Llra IAra 

25 Kuru üzüm 6250 937,50 
75 Nohud 18,68'7,50 2503,12 
75 Kıi.ru fasulye 19,312,50 2898,8'1 
50 Patates 5120 768,75 
SO Toz şeker 19,500 2925 
25 sabun 10,'i50 1612,50 
so Mercimek 10,625 1593,75 
2i Make.rna 6312,50 · 8-48,87 
25 İrmik 8312,50 H8,8'J 
75 Pirinç 12,337,50 1850.&2 
8!5 Pirin~ S0,\87,50 ~8,12 

** 

16/ 10/ 940 
18 / 10/ 940 
16/ 10/ 940 
17/ 10/ 940 
1'1/ 10/ 940 
17/ 10/940 
17/ 10/ 940 
18/ 10/ 940 
18/ 10/ 940 
11/ 10/ 940 
18/ 10/ 940 

Saat 

10 
ll 
14 
10 
11 
H 
15 
10 
ll 
14 
16 

A.şafıda yasılı erza.klar bizalarmda yazılı cün, S&at 8 de ba~lıyacat
tu. Tal&bleriıı Çanakkaleete Askeri Satınalma KoıniıQOnuııd& bulunmaJe.rı. 
T<in. Temina~ Ton Teminat 

60 Piri~. 

~o u.n. 

1000 Buid&J. 
150 K . Fasulye 
50 8 . Yaiı. 

, 

Llra Lira 

3420 120 Buleur. 
8300 
19/ 10/ 040 CUmartesi. 

ll,750 '10 Nohud. 
6625 26 Makarna. 

10,000 
21/ 10/ 840 ~ 

•• 

3420 

1470 
850 

(1263 - 1877) 

(]uvaDı olamk bir ltflosuna ta~hı edüen fiatı sek12 kuruş olan 600 ton 
arpa pa.za.rlıkla sa.tm alınacaktır. Dk ıteınlnatı S150 Ura olup paza.rlığı 21/ 
10/ 940 Pazartesi eftnü saa.t 11 dedll Raza.rliP gireceklerin &lk teminatla
rlle birlikte K~ Satmalma Kom.iSJOnuna gclmeleıi. d229) (9671») .... 

Bellerine whmm ediiD. tJatl go. kv:rül o&an ıoo,ooo aded tar gözluP 

YENi 

Oa cadp renk .. ~a,.t da 

1 Parleıa MD nıodnı . Kutu.' 
aoıa orluındaiLi etaliktae 
fÖrablliulala . • 

Enalce .. Gmlcile · atdufw 

2 t.aaavvw edile,.iyeıı dalıa •-•""'' 
hafif daha iaca bir pudra: 
(havalaadırılmıt) : dır. 

Yani va "•"• lı.oka adot.a 

3 Frnaaıua Nidı buaiNia· 
deki çlçelılcn lıoklantll 
bieeial Hluaktıaıa. 

4 
Biitiia ri• aablt ~urur 
çinlıl .. ıc,."'. kipiri .. 
ıı~ lıenttınlmı,tır. 

Giiıel • • f'lal"'at •• 

5 rhrir ,. J•r .. ur· 
da• nya teri• .. • · 

. ctu lı.attiyu •iita · 
.. , .ı ..... 

6 BuyGiı ntadelıfe 
~al ye cadp lıutıı . 

pa.za.:rlıkla münakasaya konmuştur; İhalesi 17/ 10/940 eS' 
saat 11 dedir. x::at1 teminatı 11,500 liradır. Evsaf ve şartnar 
~ tomi.Syondnn alınnbW:r. İ.&teklilerin tanunun emret.ti • 
ihale saatiılda Ankara M. lı(. v. sa,bnalma komisyonuna .tl) 

(12 .. 


