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Makineye 
'lerilirken 
Japon ya Rusya i le 
arasıni düzeltmiye 

çahş:yor 
l' okyo hükumeti Çinde 
Sovyerlere bir nüfuz 
tllıntakası verecekmiş 
P. Londra, 11 ( A.A.) - Ja· 
,;;;Yanın Ruaya ile müna&e
)ı ını ulah için tqebbüsler 
~::~akta olduğu söylenm*!k
hQ ır, Deveran eden §ayialara 
m ~aran Tokyo hükumeti bu 
ç·a •adla Sovyet /&syaya 
ll rnde bir nüfuz mıntc$aaı 
er~k taaavvarundadır. 

Fransada harb 
ınalzamesi i mal ve 
ihrac1 menedildi 

Yişi hükumeti Alman 
Ve İtalyanlardan izin 

almaya çalışıyor 
d' Yichy, 1 7 (A.A) - Ha vas bil-
ırıyor: 

d Dünden itibaren, mütarekenin 
rrıev~~ı müddetince, harb malz:e.. 
..... ~' ımali, ithali ve ihracı menedj). ... ,rir. 
1 
•• ınali menedilen harb malzeme
;rıı, kara. deniz ve hava harbine 
lı •"-r silahlar ve mıihimmatı, mu
tiiar~~d~ kullanılmak üxcre yapıl n 
fil~kll')eler ve motörler, barut ,.e in· 
l 8 maddeleri ve muharebe gaZ>
Alı teşkil etmektedir. Maamafih, 
l' ınan ve ftalyan mütarekl! l:omis
iç~nlan ile ~t.nla~adan aonra imalat 

•rı hususi müsaadeler verilmesi 
lnuhtemddir: --------
/.merika Hariciye Nazırı 
bir nutuk söy:iyecek 

. Yaşington, 17 (A.A.) - Ame
!:'.kan hariciye nezaretinin bildirdi
tıne göre, Hull, \ 'nşington milli ba
:rı1 birliği klubünde. 2 6 T eşriniev~ 
~ de harici siynset haklanda bir 

~Utuk söyliyecektir. Bu nutkun Tad
olarln ne~r .. dilmesi muhtemeldir. 

Kanada va'isi Ruzveltin 
rnisaf!ri 

Quebec, 1 7 (A.A.) - Kanada 
~;umi volisi Lord Athlone ve te-

l .' 'ııoı, önümiizdeki hafta sonu tati
ı. N lik~' evyor''.ctn Hyde-Parktaki mn-
.ane inde Bay ve Bayal' Ruzveltin 

ll'ıı:safiri olarak gec;ıreceklerdir. 

Katalonya muhtariyetçi~eri 
lideri kurşuna diziidi 

Barsdon, 17 (AA.) -D. N. B. 
Katalanya muhtariyetçil~ri lideri 

".e snbık Katnlonya muhtar cfunhu-
l'ıyeti · ·C d' h b f reısı omnnys, ıvanı ar ta-
l'a ından idama mahkum edilmi~ ve 
e.vvelki gün Montjiuchh hdpishnne
~e kurfUna dizilmiştlr. 

Mussolini Bu'gar Nazırmı 
kabul etti 

Roma 16 (A.A.) - Stefani ajansı 
~ ~çe, ö~e .akti Venedik sıuayın. 
ı: talyan ztraat nazırı ae Bulgaris
h nın Roma setiri hazır 
a alde Bulgar ziraat nazırı B. Bazr._ 
t noa•u kabul etm'-Ş ve lı::endisıle dOS-
a~ gönışme yapmıştır. 

Alman bahriye 
heyeti Bukreşte 

Bükreş 16 (A.A.) - Royter: 
oı!'r Ç<>~u mühim hatlar üzerinde 

ak Uzcre 65 yolcu t.reni bu ,.ece h • o 

141 
rl&tnctan itibaren ay sonuna kadar 
~ifecektir. 

<1 -Arnlarında bir kaç Me.sserschimid t 
me bulunmak üzere hafta içinde sel
~h olan Alman tanareleri dün g~ 

e Uzerinde uçmu.şlardır. 
Alın n bahrlye heyete aı;ası 

Li 
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Bir tehir üzeriDe aece bücwl\U 

INGILiZ 
FiLOSUNUN 
MANŞTA 

FAALIYETi 
5 gemiden murekkeb 
bir Alman kafilesi dün 

tahrib edildi 

Dönkerk Ilmanı da 
bombardıman edildi 
yangınlar çıkarıldı 

Londra 16 (AA.) - Arnirailik 
daire8inin tebliği: 

Dün ingiltere 
üzerinde 

hava faaliyeti 
az oldu 

Ingiliz tayyareleri 
Kiel ve Hamburgu 

tekrar bombaladıl~r 

Evvelki gün İngillereye 
yapılan taarruz 

çok şiddetli oldu 
Londra 16 (A.A.> - Bugün. İngil _ 

tere üzerindeki hava harbinde ~ 
net kaydedilmiştır. Bugün, bir çot 
haftadanberi en sakin günlerden bi • 
rinl teşkil eylern~tir. Londra mmLa
ltasında, ancak ö~eden sonra iki a
larm işareti verilİnliJ ve bunların jkial 
de kı.ı:;a sürmüştür. 

Gündüz muh.telif zamanlarda sa • 
biller etrafında düşman tayyaraleri 

italyan ajansı 
Alman ajans1n1 
tekzib ediyor! 

Po ordusunun 12 
adaya nakledileceği 
haberi nereden çıkb? 

Roma 16 (A.A.) - Stefani bildiri -
yor; 

r- Yol, köprü, meydan--, 
'--- ve iskele Inşaatı --l 

Eşya nakliye vesaiti 
ücretli çahşma 

mecburiyeline tabi 
Koordinasyon heyetinin yeni kararı Heyeti 

Vekilede tasdik edildi ve mer'iyete girdi 
Stefani ajansının d4>1omaUk mu -

hartirine at!en Po vadisinde bulunan 
ordunun 12 adaya nakledilebllecegine 
dair Tdrk gazeteleri tarafından ne§ -
redilen haber tel(!,ş verici blr haber _ Anlara 16 (Hususl) - Nafia 
dir. Ne stcfnni ajansı ne de diplonıa- Vek&letlnin yol, köprü, meydan ve 
Uk muharriri böyle bir ~Y neşretme- iskele in§llatına kafi rrıil.tarda nakil 
miştir. Evvelıl 12 adanın takviyeyc vaaıtusı temini için canlı veya can
ihtiyacı yoktur ve Po. vadisindeki mo- aız muharrik kuvvetlere, mütehar
torlü bir ordu, hareketindeki blıyuk rik ve in~at için lüzumlu malzeme 
sür'at evsafıru kaybedeceği küçük n- ve eşya nakline salih bilu;num ve
dalarda faydalı bir surette kullanı • saite ücretli iş mükellefiyeti konul
lnmaz. A.cıkerlik fenninden mahdut ması hakkındaki koordina~yon ka
malfırnab olan berkes bu haberin gü. ran Heyeti V c kil eec= tasdik edilerek 
lünç ve manasız ya.nlışı hakkında bir mer'iyete girmiştir. Karar: aynen 
hük:Um. verebUir. · 'b'ldir' 

lih bilumum vesaite ücretli çalışma 
mecburiyeti konmuştur. 

2 - Birinci maddeye tevfik
çalışmaya mecbur tııtulan nakil va
sıtalarının mutad ticretleri Nafia 
Yekaletince tayin olunur. Nafia \'e
knleti mecburi çalı~maya t&bi tuta
cağı nakil vasıtalannın ne,·ilcrini vi
layetle.re bildirir. Viluy"'tler mahal. 
lin zirai ve iktısadi hayatını sektc. 
ye uğratmıyacak şekilde Nafia Ve 
kileti emrine tahsis olunabilecd 
nakil vasıtalarını birinci maddedı 
mezkur i, yerlerin~ sevkederJet 
Nakil vasıtalarının sevkedildikJet 
mahallerdeil i, yerlerine kadar git 
mek için geçirdik!eri müddete ai 
kiralan kiralıyan tarafından tediı 
olunur. 

Roma. 16 (A.A.) - D. N. B. bildiri. 
)'Or: 

SalAhiyettar bir membadan bil -
dirildiline göre, Stefanl ajansu:nn 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

ingiliz Harbiye 
Naz1r1 Eden 
M1s1ra gitti 

a ıyorum: 

1 - Nafia V ekaietinin yol, köp-
rü, meydan ve iskele in~atına kafi 
miktarda nakil va11tası temini için 
canlı veya cansız muharrik kuvvet
Ieric müteharrik ve in~at için lü -
zumlu malzeme ve ~ya nakline sa-

Yanlış kitabdan yeni 
yanlış nnmnneleri 

~························ ....................... _. ... _ ......... -··-·················· .. ····-
i Türk ilmi proluöriin unnettiği kadar İ•tılah•ız ve ke 
i (imen~ değildir. uŞekilm)) yerine «biçimıiz)) kelimeai~ 
i kullanan bir tercüme için biçimli diyebilir miyiz? 
'-... ._...--... -....... ...-. .............. -. ................. -........................... . 

Yazan: Muhittin B:rgen 

A. ctıiım behaiı• ilmi bir fay
daya müncer oLna11 ve dili

mini\ içinde bulunduğu anartiden 
kurtulmasına vardım etmesi için, 

' profesör Erelin yaptığı tercüme ile 
biraz daha meııgul olmak istiyorum. 

r~bıtalan tamam tesis edeınem 
ten ibaret olan bu noksaıı o ciı 
lede çok barizdir. Benim iliwe 
ğim kelimeler is~. Avrupa dıli 
nin türkçeye uymayan ifade ta 
biraz değiştirmek sa:retile onu 
kolay anlaşılır bir şekle sokmak 
dir, o cümlenin bozukluğu o ~ 
aş.ikardır ki üstünde nvrıca dut' 
hiç lüzum görmüyorum. Hang 
hocası olursa olsun, bu dım 
dolayı talebesinin n'ltunu kırr 
tereddüd etmez. 

Üç ia~ vapurundan ve iki hima
ye gemmnden .nürekkeb bir Al -
man gemi kafilcsi, tahrib edilmi§tir. 
Bunlardan bir ticnrct gemisi, yedi 
bin tonilatgluk, diğerleri ise daha 
küçül:tü. Küçüklerden bır tanesi, 
batmadan evvel infilak etmiştir. 
Bundan başka, yedi bin tonilatoluk 
diğer bir Almım vapuruna da hü -
cum edilmi1 ve Üç torpil isabet etti
rümiftir. 

bulunduıtu bildirilm~ ise de, tayya.re- Eden 

1 - Bozuk cümle olarak verdi
ğim nümuneyi roüdafaa ederken 
muhterem profesör, bel'im yaplığını 
mukabil tercümenin 1celimeleıile 
menu! olmu,tur. Halbuki, bozuk -
luk kelimelerde değil, cümlenin 
bünyeainöedir. Klasik türkçeyi iyi 
tanımıyanların daima kurtulama 
dıkları bu nevi hataların <•edebi» 
ifade ile hiç bir al:tkası yoktur. Asli 
cümle iç.inde mütemmim cümlele
rio yerlecini tayin ıre aralarındaki 

2 - Lehre kelimcsinn gele 
Bu kelimeyi türkç~ye Te'c 

başka bir kelime ılr :uıkletme 
liizum yoktur. Çünkü, o, sırf 
(Devamı 2 ncide Hergün sütuı 

ler, herhalde, süratle üslerine dön - Londra 16 (A.A.) _ Haber alındı-

Dönketkin bombardımanı 
Londra 1 6 ( A.A.) -- Arnirailik 

dairesioKı tebliği: 

me~e mecbur edilmlşf.!r. ~a göre, İngiliz !harbiye nazırı B. 
'Bu saba.h, merkezi Ingilterenin gar Eden Mısıra gelmlştAr. Orta.şark i.cuv

bında bir bölgede bir :mal'§andiz tre- vetleri b~kumandanı generol Sir 
n1 ve bir demiryolu lşcl ekibi, elli nıet.. Archibald wavel ile görüşec~i zım -
reye k:n.dar pike yapan bir Alman t.ıy. nedümektedır. B. Eden Ortnşnrkda bu 
yaresi tarafından mttrıılyöz ateŞine ıunan İng\liz ve mUttefik kuvvetleri 
:utulmuştur. Fakat hiç bir kimseye teftiş edecektir. 

Dün gece deniz kuvvetlerimiz. 
Dönkerk limanını bombardıman et
mhtir. Y'anganlar çıkarılmış oldu
ğu rnüşahede edilmi~tir. Bu yan -
gınlann büyük hasarı mucib olduğu 
muhakka-k addedilmektedir. 

~bet vnkf olınamışbr. -------------------------------------------

Bir knrvazör h&UU'a vğrada 
Londra 16 (AA.)- Arnirailik 

( Oevanu 3 üncü sayfada) 

A~a üı~rindc 
Londra 16 (A.A.) -- Royter: 
İngiliz hava nezaretirun tebliği: 
Ingiliz bombardıman tayyarele -
(Devamı 3 üocü sayfada) 

Pabnçlarını süt onğnmnne 
koyan bir sntçn 

don mnhakeme edildi 
Asliye 6 ncı ceza mahkemeşindel «- Bunlar ne~» diye aormuf, 

dün hıfzısaıhha kanununa aykırı lıa- aütçii cevaben: 
reket eden üç aütçünün duru§maları cr- Kunduralarım!)) 
yapıhnı§tır. Demiş ve ilave etmiştir: 

Mahkemede okunan tahkikat ev- C<- Eskiden bunları hayvanların 
rakana ve zabıt varakasına nazaran, yem torbasına koyardım. Fakat, 0 

çok garib safhaları ol.m bı.ı hidise· vı~;kit hayvanlar torbadaki yemi ye
nin, tafailatı şudur: mıyorlar, Ben de, şimd! bu çareyi 

Hüaeyin, Salih ve Ha&tn i.simle • buldum.)) 
rinde üç sütçü bir gün güği.imledni H~v~n~Jlrı .in.sanlardan üatün gö
beygirle.rine yüklıyerelc, süt almak ren sutçu ıle ık1 arkadaşı hakların
üzere Eyübden yola çıkmışlardır. da .derhal. za.bıt t~tulnrak, adliyeye 
Yolda bunlara rastlıyan Eyüb bele· teslım edılmıılerdır. 
d . t b'bı' u"r" .. d d d Dünkü r:elsedc mahkeme ndiiye 
ıye a ı , ,..unu e ur urmuş ve b'b' E ı.• • • 

ııüt kaplarını muayene etmek iste- ta 1 ! .. nver ~nrnnı dın.~eınış \·e 
· t' B' d .. .. l-1 kendısının mo.lumntın:ı muracaet et-

mış ır. ır e, ne ~orsun: asanın · · D k hk'k k 
.. v" .. • • d . • . mışbr. o tor, tn ·ı at cvra ının 

gugumu pas ıçın e, ınkın~e pıs okunmasill"!, hadiscyi dinledikten 
paça.vralıır d Huse!ln sonra, üç ııütçünün de hareketlerini 
hepsınden {-ını, hıfzıs.sıhha kanununa aykırı buJmuıı-

tur. 
Muhakeme karnr V:f'r,..... .. ı.. üzere 

talik edilmi~Lir. 

r··························· .. ················" 
1 Askeri vaziyet 
1 RomanaynJn işgal i 
1 Mihvercilere harbi 

kttzandarar ma? 
YAZAN ----ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
aSon Po.sta~ nın nskerJ 

muharrirl 

f B arb inisiyatiHni elinde 
• tutan taraf, kuvvet ve 
1 vasıtaları nisbetinde daima bir 

talum te~bbiisl~rde bulunma
ia muktedir olur. Fakat eğer 
bu tetebbüsler hedefe doğru -
dan doğruya varmağa yarayan • 
kat'i mahiyetli hareketler değil- l 
se birer israftan başka bir ~ey 1 

olamazlar. Bu itibarla, aykırı. i 
hareketler neticede harbin ka- f 
zamlmasından ziyade kaybedil- i 
mesine sebeb olabilirler. Mese- i 
la. Almanyanın şimd: asıl yapa- : 
cağı şey lngiltereyi istila etmek ,. 
iken Romanyayı işgal ve istilaya 
kalkışması, ne maksacila olur- i 
sa olsun, aykırı bir hareket sa- 1 
yılabilir ve harbi lasa kesecek ! 
yerde uzayıp yayılmasına sebeb f 
olur. (Devamı 5 inci sayfada) 1 

\ ............................................. ./ 

Rizedeki · defineyi bulan 
kuyumcu macerasını aniatı 
Kuyumcu ve kaTuı delineyi ıatarak elde edeceklerı 
yon ile tehrimizde apartımanlar kurmayı, ayni :za 

büyiik ticaret itlerine giri§meyi kararlaıtırmıılar 

Riz.ede kuyumculuk yapan Ab -ı 
dullah adında biı zatın evinin bah
çesinde bulduğu milyonluk tarih~l' 
defi~eyi satmak üzere karısile bir -
likte şehrimize geldiğini, . fakat ik:. 
sinin de Rizcdt:n yapılan ıhbarla İs
tanbul zabıtası tarafından Galata 
rıhtımına ayak basar basmcız yalc.a
landıklannı vazmı tık. 

Bu maceranın kahramanları ile 
konuşmak üzere dün bulundukları 
Erzurum - Rize oteline ~ittim. 

Beni kapıda karşılayan otel ka -
tibiınc Rizeli Abdullahı sorunca, ka
tib gülerek: 

cc- Otelimizde iki Abdullah 
var, biri koyun tüc~an, öteki de mil
yoner... Siz hangisini arıyorsunu:.ı? 

Derhal intikal ederek cevab ver-
dim: 

<<- Milyoner Abdullnhı arıyo -
rum.ıı 

- O hald~ be:kliyecekeiniz .. çnr-
ıya pardesü almağa gitti. 

- Peki Bayan Abdullah nere -
deL 

- Odasında ... Fakat iki gÜn -

dür hasta kadıncağız: ... 
-Neden} 
- Nedeni var mı bayım, bu ha-

(Devamı 7 nci snyfad:ı) 



Hergün 
-····-

Yanlış kitabdan yeni 
Yanlış nümuneleri 

Yazan: Muhittin BiTgen 

' 

Ulaştara.rı 1 lncl sayfnda> 
eaya mahsus ve Alıuan eliminin ta
rihi ile alakadar kelimelerden biri -
dir. Uzun iz.ıhnttan sarfı nazar, kı
•aca söyliyelim .Jci frımaızcnda bıle 
b unun mukabili bulunmaz. Mesela 
Koch'un Lehre"s. dernek ltızımsa, 
Fransızlar bunu dnima Teori diye 
tercume ederler. Pek nadir olurak 
d bu mak md Kocb' mahşus bir 
ilım, (ki bu da gene lı'Ori demek
tır) manasma c elen Ln science de 
Koch tarzında bir ıfade tekiini kulla 
n rlnr. Ruslar, bu mnkamda Lokaia 
dıye bir kelime kullanırlar ki bu da 
fr nsızcanın lecture" ünden başka 
bır oey değildir. Rusların bu keli -

e)'i kullanın ları sbebsız değildir: 
O memlekette bütün ılim, Almanya
H n gelmiş ve gelirk<'n d<' bütün u-

1 ve ıstı!ah malzemesini birlikte 
ti nniştir. Buna rağmen, Ruslar cia 

ehre mnkamınJa Teori')i kullan -
ayı daima tercih ederler. 

1 Eğer bahis mevzuu olan eseri ben 
rcüme etmi') o]saydım ve mutlaka 

Lehre kelimesim türkçeye tanıt -
ak isteseydim, onu metincl~ 
eori ile tereüme ettikten sonra bir 
t ile h iye yaparak Lehre kcli-

i hakkında okuyucuianma iza -
~t verir ve ilmi bir fa:ydns: olmuk 
n c! e, alm3.nc:lda r eo ri ile bitlıkte 
t Yle bir kelimenin bulunmasını 
llb eden sebebleri anlatır, nihayet 

un mukabilı olarak türkçede, ,u 
lY bu kelimenin (fakat her halde 

• kelimesinın değil) kulla -
il ec e" ini ilen ııürerdim. Yoksa. 
zların bile kendi dilierinde ay

bir muk bilini bulundurmaya 
ç hi~et edikleri bir Alman 

ini ö· retim) diye ti.ırkçt"ye 
me edip herke i şaııırtmnnın 
ir seb bi yoktu Muhterem pro

at ru ternın ederim ki bu cümle ü
• de ikı verem mütehassıs dok -
l mu"tere-krn lurmuş ve fran
ı.'l ıle in lizce bildikleri halde al

a bılmedıkleri için Lehre"yi ta
r edcmedıklerini ve binae:ın-
man yı enlıyamndıklarını ke:ı

mle gördüm. Esaı!en, bu ki
t retime tarzı da benim dık -

ı bu ve ·ı,. ile celbetti. 
tm} lım: Lehre'yi Öğretim 

t t r etmekte ayrıca bir ku-
• h ardır: J hre'de l!ade 

d..-·il, anl ma m n ı da 

"z kıt oldu·u için. c:evo.hın 
t laril mc~gul olmıyncn
., yt>rine } eniden b zı mi-

u tercümeyi ben yapsay
)' zardım: 
devrınde 

Ameı ikanm tanınmış i' a~amlarından biri şu hika.ycyi anlatmıştır: 
- Senelercc evvel bır iki duzlnc ma~aza tezgahtnrınn ıhtiyacım olmuş. 

tu, gazetiere bir n~ verdım, yüzlerce talib çıktı, :fakat ıbunlardan hiç biri 
sat~ınnak iztedıgım ır.al hakkında mnlumat sahibi değildi. Kendaerınt 
imtibana tabi tuttum, mefruz•bir mü~ri karşısında. söyliyecek soz bula
madılar .. bıttabı bıtibnndn da muvaffak olamadılar. 

Evvelce hazırlanznız, sonra işe başlayınız = 

1 ST ER i NA N, i ST ER iNAI\IMAl 
bak lır ;ı ihr catım17. günden gune nrtmnktndır. Kııı mev

mının e 12 ne yak b t k. Buna rağmen hergun ~uz yuz ellı, ıkı yu • 
z e ll, hatta uç y ız b n 1 r lık mal satıyoruz, çoı;ru iÇln do erb t 

dov al voruz. 
Bu hes b a, hele ith 1 t mızın azaldıl'iı dü unillunce, elimızde 

giıııden une ka.baran müıl im )nıktardn :terbcst dovız 
lazım . Fn'kat •. 

Gene gazetelere bakılırsa piyasada ilı\ç mevcudu az !mıştır, bı.r buhran 

arifesine do ru idılmektedlr. Bu vaziyei kar!Jısmda eczacılar toplan -
nu~lar, dü unmU er, bir milyon llr lık serbest doviz bulund u takd rde 
br senel k ilfı.ç tcdarikinın mümkiın olacağı neticesine '" rllll§lnrdır. 

H abm ve dü t nc"nin doğru olup olmadığını arıyaL.m. F k t bir t -
raftan hemen het"'Un serbest doviile yüz bınlerce liralık m ı ttığımızı 
h tırhyoruz, bir tnraft.an da b r milyonluk döviz ıÇin zahmet çekildiğıne 
bakıyor, bu vazıyeLte de gazetclerın tam fikir verecek bir hülfı.sa ynp -
madıklarınn inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

j ST ER i NA N, i S T ER INAN M Al 

Birincitetrin 

Yeni kömür 
na ;un tarifesi 

MünQkalat Vekaletindeki #ıD: 
misyon iıini bilirerek tarife1' 

te•bit etti 

Yeni kömür navlunlannı tayİ!' - ı · t etmek uzere, Ankarada, Münakıı ~ 
Vckaleti müsteşarı Nnki Kösteııtif 
riyasetinde toplantılar yapılmakt' 
old~ğunu yazmı~tık. 

Oğrendiğimize göre kom~yon. 1 
Teşrirusani 940 ı rihinden 15 J\ı;safl 
941 tarihine kadar muteber olırıai 
üzere aşağıdaki navlunları tesbit et• 
mi~tir. 

Istanbul 25(}, Bandırma, Erdef• 
Çanakkale, Tekirdağ 2 75, J.zrnı.ı. 
Derince Gölcük, Mudanya, Gemlik 
265, Ayvalık, !zmir 295, Karııbo • 
run 280, Fethiye, Marmaris ısO. 
Samsun, Trabzon, Antalya 300, J-lcı 
pa 325, Mersin, İskenderun 355 kU• 
ruş. 

Yukandaki mıvlun hadleri 150 
tondnn küçük gemilere şiimil değil: 
dir. Kok kömürleri bu fiatiara o/o 20 
ilaves "le taşınacaktır. 

Hnrb sigorta ve pilot ücretleri bıJ 
nnvlunlnra ithal edilmemiştir. Bnn• 
dan başka bu fiatlar, ancak bir ir 
keleye bo~altılmak ııartile mutebet'" 
dir. 

İstanbulu sevenler grupunun 
ikinci konferansı 

l'ürkiyc Turing ve Otomobil Klü -
bünden: 
İstanbulu sevenler grupunun ikincı 

konferansı önümüzdeki Cumartesi 
günü saat beş buçukta Ünyon Fran
sezde . profesör Gabriel tarafından 
verilecektir. 

Mevzu: .istanbul Türk mimarisi 
Büyük Devri• 

T. T. O. K. nzası ve İstanbulu Se -
venler hürmetlc <ıavet olunur. 

Ramazan 

Akşanı 

s. D. 
V. ll 5~ 1'1 Z'1 

E. 6 81 o 80 12 

IMSAK 
D. 

4 
11 

85 
06 

Yabıı 

!>. D. 
18 5'1 

1 82 

Ankaraya. göre saat fa:rklan: 
iınsak : 4.20, güneş: 5.55, o~le: 

1144, ıkindi: 14.48, akşam: 17.12, yatsı: 
1841. 
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L Harb g~ye:eri 1 izmirde sagvır dilsiz ve körler 1 TOPYEKON 1 Hakimler ve müddeiumumiler 
uakkrndakl suallere 1 ' • 1 H ARBE . 1 

Çörçilin cevabı b ı r konser Verıyorlar TOPYEKON arasında nakli Ve tayın ler 
tu}o.ndra 16 ( A.A.) - Royter 

ırıyor: 

~Dün Avam Karnarasında bir sun-
tevıı.b veren Çörçil, dem:ştir ki : 

di Harb gayeleri hnkkmda: çok cid
tlııı ~rette nazarı dikkate alınarak 
~~ dıye kadar yapılan umumi beya
llıfıı dışında, resmi bir beyanntın ya-

İzmir 16 (AA.) - Sağır, dil -ı konserin ha,ılatı ile orkestranın sa
siz ve körler mektebi tarafından ğır, dilsiz ve körler yurdu in"a cdıl
te~il edilen orkestra yakında Halk-ı rnek üzere memleket dahilinde bir 
evinde bir konser verecektir. Bu turneye çıkması kararlastırılmıştır. 

cağı zamanı henüz r.elmemiştir. 

~Yni m~sele hakkında mütem -
~1 bir runl daha sorolmuş ve Çör
~ı, .buna cevaben de şu sözleri sôy-
ltııştir: 

d Herhangi bir kimsenin bu harb
~: bizim sırf statükonun muhnfazası 
~~ mücadele ettiğimiz fikrinde ol
~ Runu znnnetmiyorum. -Alkı§lar
~ıı.t, ezciimle bu harbde biz ya -
) akta devam için mücadele edi-
Ortız. · 
Çörçil, ayni mesele üzerinde so -

lıı~n üçüncü suale de ~u cevabı veT
Iııiştir: 

F"ikrimce bu meııele hakkında 
tok umumi mahiyette olm ı) an be
t~l'ıat yaparken, karşılaşacağımız 
d llyük tehlike «mesela mnğlub ol-
tıiu zaman düşmana kar~ı tutula
~ hattı hareketi ele alının bu hu-

bltısra birbirinden çok ayrı fikirler 
ı.ılacaihmızdtr. 'l 

Yugoslavya ve 
Yunanisianin 

vaz i yet~ eri 
Budnpeşte 16 (A.A.) - Hnvas a -

Sansının husus1 muhabiri bildiriyor: 
Macar matbuatı Avrupanın do~u -

ingilizler A!man 
sun'i petrol 

fabrikas1n1 yakit ar 
Londra 16 (A.A.) - Evvelisi gece 

İngiliz hava kuvveUerjnin yaptı~ı a. 
kınlar hakkında tnfsilıit veren hava 
nezareti'nin istihbarat lsırv!si şunları 
bildlrmektedir: 
Almanyanın en mühim sun'l petrol 

fabrikalarından blri olan S~ttin ci
varındaki Politz fabrikasına o kadar 
şiddetli hUcumlnr yapılmıştır ki ale\"
lerin Berlinden )'ani 130 kilomPt.rcll.k 
bir mesafeden görülmüş oldnıtu tııh
min edilmektedir. Saat 22 den ~:ı: ro!l 
ra :fabrikanın kazanlarının bulu.:-adu. 
~ binalar üzerine tam isabeller ta;r. 
dediimiş ve bir çok çtddeUi infl.ı..';Jrl~r 

işitilmiştir. Pnrlak alev sütunları bü
yük irtl:falnra yübelmlştir. Hücum • 
lar tekrar ed~ ve bir çok yangm. 
lar çıkarılmıştır. 

Saat 22, 4.5 de hedef in batı-şima -
lindeki kısmına bir isabet daha kny
dedilmiştlr. Bınlerce kadeın yüksek -
~e çıkan dumanlar civarı kaplamış. 
tır. 

Ergani istikrazı 
tahvillerinin ikramiye 
ka zanan numaraları 

Cenubundakı vaziyeten inkişafına bü- Ankara 16 (A..A.) - İkrıımiyelı yüz.. 
~Ük blr ehemmiyet at:fetmektedir. Ga- de 5 faizli 1933 Ergnr.i istikrazı tuh -
tet.eıer, Almanyanın diplomatik lu - ''illerlıtın bugun Maliye Veknletl, Mcr 
t eketinin doğu - cenub Avrupasını kez. Bankası ve di~er banknlar mü -
ldet~ blr ukarantina çemberi» içine messillerile noter hu=urunda yapılan 
lldı~ını ve Alınan - Rumen asker! 15 inci lkrnmıye ke:ıidcsınde: 
~blrli~inin bu bölgede istihsa1ft.tın fa- 73628 numaralı tah il 30 000 
6lla ve sckteye u~amam:ısını temin v e 
edeceğini yazmaktadırlar. 152-i07 D D 15.000 
Yalnız Yunanistan henüz veç.heslni 34369 · ll ll 3 000 

tayin etmemiştir. 35043 ll , 3.000 

Yugoslavyanın vaziyetini egayrı mu- 36312 » » 3.~~~ 
l yYen.» kelimesite tavsit eden huk\1 - 34361 ll 

11 

~etin nnşiri Magynrorzng gazetesi, 34367 :. ll 909 
bu memleketin Mihver devletlerine 86260 ll ll 909 
kar~ı dostane olmıyan blr vaziyet 123485 • » 909 
alması için hlç blr sebeb mevcud ol- 141018 ll • 909 
lnadığını yazrnaktadır. Zira coğrnft 154966 , » 909 
• aziyeti kendisini bu memlekeUerle lira ve ayrıca 289 tahvile 120 §er lıra 
\eşriki mesai etmeğe mecbur kılmak- ikramlye Isabet etmiştir. 
tadır. 

A~man ve itafyao 
ajansıarinın 

garib bir itharni 

ingiliz frosunun 
Manşta faaliyati 

(Ba,tarafa 1 inci sayfada) 

dairesinin tt>bljoği: 
Akdeniz ba~k.umandanının ~im -

di bildirdiğine göre, bundar. evvel-
CBaştarafa ı Inci sayfadal ki tebliğde bildirilen harekattan üs-

diPlomatik muharrirlne atten Po or- süne dönerken, kruvll2örlerimizden, 
clusunun 12 adaya nakledilmesi ih - bir ıane~i. Liverpool kruvazörü, tor
tımalıne dair Türk gazeteleri tarafın. pil ta~yan düşman tayyarelennin 
d an neşredUen haber endişe yarat - bir hücumu esnasında hasanı uğra
mak için çıkarılan yalan blr haber - mıştır. Bu kruvnzÖ", şimdi, salimen 
dir. Ne Ste!anl ajansının dıplomat•k limana varmıs bulunmnktadır. Ka
muharrlrl ne de bu ajans hiç bir va- yıplar ağır değıldir ve ölenlerin ya
kit böyle bir haber neşretmemişler - kın akrabalan mümkün olduğu ka-
dir. dar çabuk bir surette haberdar edi-

Anadolu ajansının notu: lecektir. 
Türk gazeteleri, bu iki teıı:;rafta Bu h&berin verilmesi, geminin us-

bahsedilen haberi, bültenimizin 12 süne vardığının öğrenilmeııine kadar 
İlkteşrin 1940 tarihli nushasında 'il - tehir edilmi~tir. 
kan bir telgrafl neşretmek suretne 
•ennişlerdi. Bu tclgraf da şudur : 

Roma 11 (A.A ) - Po ordu
• unun Mussolini tarafından lc>ftişi 
hakkında tefsiratta bulunan Steofani 

Şarlonun Büyük Dik
tatör fi!mi gösterildi 

ajansının diplomatik nıuharrin şu Nevyork 1 fJ ( A .A.) - - Charlie 
ıaatırları yazıyor: Chaplinin «Biiyiık Oi:.:tatör, ismin-

Hudud laıı müdafaa vazHesile mü deki kuvvetli fi lmi :ıı... defa olarak 
k ellef olmıyan Po ordusu mnne\'Ta dün akşam Broadw:ıyın iki sinema -
kabiliyetin i ve istisnai muharebe sında gö~t.!rilmi§tir. Si:ıema ııalon -
kudretini haiz hir ordudur. Bu or- ları seyircilerle dolmuştur. Seyir -
~ müdhiş surette sevyalclir. İtalya. ciler §imdiye kadar sessiz film oynı
ltalyada ve ~.eniz~şırı arazisindeki 1 yar. Chapliıı ın ııesini bu sure tle ilk 
kıtaatından mustakıl ciarak bıı or • defa işitmiştir. 
duyu h er un gerek halyada ve gıo - Chaplin bu fi lmde iki rol birden 
rek deniza,ırı arazide en u:r.ak nok- yapmaktadır. Bir: dikta tör, diğeri 
talara mesela Arnavudluğa. 12 a- de küciik bir Yahudi berb~r ıolii -
claya, şimal Afrikasına ve Hnbe is- dür. Diktatöre b~nziyen bu Yahudi 
tana kadar sevkedcbili:-. n istemiyerek onun halefi oluyor. 

Arşivlerimizdc seri bir arn•tırma 
7aptık ve bu tclgrnfın aslını bul -
<luk. Gördük k! bu teiRraf bize Sıe
fnni ajansının muhnrririnin noktcıi 
rınzarını bilrlirdi~i koyd'le D N. R. 
tarafından V'"rılıniştir. Yan: bu ıcl
grnf D. N. B. Alman njan,ının rli -
ğer ajanslnrcı lnreinıini üzerine nldı
ğı bir Stefani tel~rafıdır .1e n"lında 

Oniki ada> kelimesi mcvcuddur. 
( Binaenalevh yalan haber "ermek 

An dolu aıan"'ına ve hele 

Yugoslavpadahi 
Alnıanlarin 

JJ1 eta llbatı 
Belgrad 16 (A.A.) -- D. N. B. 

ajanın bildiriyor: 
Baş\'ekil Svetkovitch Salı giinü 

Alman l"kalliyeti şefini kabul etmi' 
ve Yugoslavyada bulunan Alman -

hakkında kendiı.ilc 

ingi:tereye yeni 
hava kuvvetleri 

geliyor 
Londra 16 ( .-\.A.) -- O ün it k

şam radyoda söylemi} oldı:ğ-.ı bir 
nutukta müstemleke nazırı Lord 
Lloyd, hava kuvvetleri:le iltıhak et
mek iizere bazı müstem1,.l: elerden 
yakında birçok cüzüUunlımn ge le -
ce~ini bildirmi~tir. 

Lord Lloyd, müttefiklerin yazın 
beldt·nmiyen mikyastn muv&ffaki -
yctııizliklı-re mnnu: kalmı' oldukla
nn: v~ fakat o andan itibaren im -
pnrntoı hıihın en büyük müstemle -
~elerind .. n Pl\aifik deniz::ndeki en 
i.'i!çülc ndt).cıira vanncıya k~ıdar her 
k:.ö~den YH:dım vAdierinin yağma
ğrı hn~ladığ:ru ila\'e etmiştir. 

Mtıat~nılcke nazm, yordımlRnn 
hilht. ~ iktısadi bakımdan eh~m -
mivedi olduğunu da beyan eyle -
mi~r 

~------------------------------
Dün Ingiltere üzerinde 
hava faa'iyeti az oldu 
( 8q tarafı 1 inci saylada) 

ıinin di.ın g<!ce yaptıkları başlıca hü
cumlar Kiel ve Hamburgda deniz 
üıılerine tevcih ediimiş ve buralar
da gemi ve te:z.guhlam büyiik çapta 
ağır bombalar atılmı~tır. 

Bac:ka bombardıman tayyarele -
rirden mürekkeb filol r da Gt"lsen
kjrchc;n, Magdebourg ve Salzer -
bergen' de bulunun petrol tel!isatına 
hücum ctmi~lerdir. Kiel civannda 
da İYi petrol deposuna isabet ol -
mu~tur. Sdıwtrte, Krefl"ld, Hamm 
ve Soe$1 eşya garlarına hüc-um edil
mi~tir. Nordhausen ve H aile' de de
miryolları hasara uğrnmıljttır. Fena 
hava dolayısile ilk hedeflerine gide
miyen diğer tayyarel~r müteaddid 
endüııtri hedeflerine, cephan~ ve 
tayyare fabrikalarına. elektrik san
trallanna taarruı: etmi~lcrdir. 

T ayyarelerimizin hepsi üslerine 
dönmüştür. 

18 Alman tayyaresi düt ütüldü 
Londra 16 ( .t\.A.) - Resmen 

b!!diri!di~ine göre ~on eelen ra -
porlar dün 1 R Alman tayyaresinin 
dü~iirülmüş olduğunu haber ver -
rr.ektedir. Bunların 1 7 si gündüz, 
bir tanesi de akşam üzeri d:i~:irül
müştür. 15 fnı.:iliz tayyareai uyi ol
muşııa da dokuz tayyarenin pilotu 
sağ ve salimdir. 

Bin tayyo.\re hüeum elnÜ4 

Londrct 16 (A.A.) - Alman 
tayyarelerinin diinkii akını hakkın
da miitalealnr serdedı-n rCl!mi A l
man ajansı, bu akına bir, bombar -
dırnan tayyaresinin i!;tirak etmi~ ol
duğunu, bunların ln~iliı: p vitahtı -
na bin tondan fazla bom1Ja atarak 
•ehirde ııem~ali görü)m,.mi~ hir kar
vıuıalıkıı tevlid etmiş olduklannı id
dia etmektedir. . 

.,\lman tebliği 

Berlin 16 (,\,,\.) - Alman ha~ 
kumandanlı~ının tebliği: 

Dün bir kere dah::ı mcıi-eı.i ve 
garbi Almanya Üzennd,. ur.nn In -
giliz bombardıman tan·areleri mes
kenleri, köyiii evlerini ve bir hasta
neyi bombalamışlıırdır. Ahali ara -
sında yeniden olü ve yaralı olduğu 
haber veriliyor. 

A lman hava kuvvetlerinin cenu
bi ve merkezi Ingilteredeki a~keri 
ehemmiyeti olan hıod .. flere ve I on
draya yapılan kar~ılık hücumları 
şiddet lı-ndirilmiştir. 

Gece. ağır ınuhar,.bc tavya•,. l ~ri 
de iştirak ettirilerek bu hücunılar 
şiddetlendirilmi~tir. A~ır ve en ağır 
çapta born~alarla yapılan toptan 
hiicum bılhaııcJa Taynıi nehrinin iki 
sahilinde bulıınn, silah fabrikaları
na, yollara, umumi lıizmc-tlcrft aid 
tesisata tevcıh edilmi tir. 

Bir denizaltı cem'an 3 1 bin to -
nilatoluk S siUihfı d ii!ıman ticaret 
gemisi batırmı~tır. Bunlar arasında 
büyük bir p e-trol ~emisi vardır. Baş 
ka bir denizaltı da ;soo tonilaıoluk 
bir gemi torpillcmi tir. 

Halifaks 1 ~pan yol 
sefirile gör;iştü 

Londra 1-6 (A.A.) Hariciye nazırı 
Lord Halifax, bugün harieiye dnll"e -
sinde İspanya büyük elçisini kabul 

MÜDAFAA 
Ruzveltin Amerikan 

milletine hi tabesi 

Arnerikada asker 
kaydLna dün başlandi 

Voşirıgton 16 (A. ~.~ - Royt~r: 
Milyonlarcu Amerikalının bugün 

askerlik kayd:nın ynpılmaeı müna
ebetile Ruzvelt radyoda Amerikan 

milletine bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 

<ıBugünkü mccburiyet bize dışa-

mili~ine, Samsundan Salih Samsun 
müddeiumumiliğine, Mersinden Mah
mud Ünye h!\kimlığine, Maraş hfl -
kimliğine Arsuzdan Abbas 60 lira m a,_ 
aşla Manisa hti.kimli~ine 'İstanbul n.-
zası KfunU, Urfa aza1ııına Çemişke -
zekten Fnhri, Boğnzlıynn h~ıne 

Ankara 16 (Hususi) - 100 Hra ma. 
nşla Temyiz mahkemesi azalığına ce
za ve tevkif evleri umum müdürü A
rif, 90 lira maaşla Manisa Reisliğine 
Antakya reisi Sadık, İstanbul hakim
liğine Bursa hO.kimi Senih, Sinop re
isJ İbrahim 80 lira maaşla Antakya 
hakimliğine, Kastamonudan İlhnml 
Van Mkimliğinc, Tcmyiz raportörü temyiz raportörü Yusuf, Kastamonu 
Haşim Konya hfi.kimliğine, İstanbul müddeiumumiliğine inegolden Tev OL; 

eski hakimi Mitat 70 llra maaşla baş !ik, Kırşehir hfıkiml!ğine Birecikten 
müddeiumumi muavtnliğine, Trab - Nami, Bursa hükimliğine Burdur hl\. 
zondan Sena.i 'Trabzon müddeıumu - kimi Saffet. 

K1zrl orduda 
inzi.bati tedbirler 

1 il<i tahtelbahir 
aras1nda muharebe 

ndan yükletilmıştir. Dünyayı hnrb- Moskova 16 (AA.) - D. N. B. mu- Roma ·16 (A.A.) _ İtalyan umumt 
le tehdide cür'et edenler, topye - habiri bUdıriyor: karargahının 131 numaralı tebll~i: 
kiin harbi ve bu iıımi icad edenler, Krasnya Sve.sda gazetesinin yazdıgı- ~{erkezi Akdenizde vazife goren to-
bize ve bütün hür milletiere topye- na göre, harbiye koınlseri Mareşal tl !talyan denızaıtısı dün gece Per _ 
kiın müdafaa için hazırlanmak za - Timoşenko kızıl orduya )'eni bir m - seus sınıfından bir İngiliz denizaltı.. 
ııı:-etini tahmıl etmişlerdir. Biz. bu- Zibat koymuştur. sım batırmıştır. Dentzaltımız düşma
günkü Amerika !ılan, Tn n rının yar- Bundan bahseden KrMnya Svesd:ı na top ve mit.ralyözlerile ateş açmış. 
dmıile yannın Amerike<lılarına ırulh gazetesi Sovyetler B;:oliğinin kapita - tır Yapt:ğı bir manevra sayesinde 
davasına vefakilT bir millet bırnka- list Alemle çevrilmJ,ş bulunauıuna müsaid bir vaZiyete glr'en denizaltı • 
cağiz. Amerika bu maksadla !ilah - dikkati çekerek diyor ki: mız torpllini at.mıştır. 
lanmaktadır.ll Milletler a!":ı:;ı vaz1Jetteki gergın - Tam Isabet üzerine, duşman gcına. 

İlk kaydedilenler arasında tanın- lik Sovyetler B:rli~ı~ d:Ima hazır bu- Si, prova.sı havaya kalkarak başa.şat. 
mış sporcular ve bu arada ıt'"Üi - lUIL"l'laıl'a rr.ecbur edıyor. Bugünün E'n dalrnı§tır. Denizaltınıızın mürettebat 
cümhurun oğl•J John Ru~elt, go- bllyiık t.:.ayru..:.u askeri lnzibatın kuv- arasında zayint yoktur. Yalnız dıı 
çen umumi Har bd e Amerık~n or- · "et.ıendlrilmesidir. İşte bunun içindır kaplamasında ehemmıyetsiz hasar ol 
d~la!'"! ha!kuman,da:ıı Genera: Pns- kf Kızıl ro-duyu konulan yeni inZibat muştur. 
hıng m oglu \l, arren Peuhıp.g de hat:ild bir Sovyet :ısl~cri inzibatıdır. -----------
vardır. İtaat.sizhk alent mukavemet ve In- lng"ı lterede harb 

Cümhurrei'ii namzedinlıı h ltabesi zibatın ren~ niyetlerle bozulması hıl-
Nevy~rk ~6 ~A.A.) - B. WiUk.e, Hnue amir :o;ilfı.h kullanmak da dall:l masrafiarına karşi 

Buffalo da soylediğl b h· nutukda bu. olduğu halde her türlü tedbiri alabl-
gün kaydedile<:E'k kimselE're bitaben lecektir. bir mi:yar sterlinlik kredr' 
demiştir ki: Bir eınrin yapılmaması bir cinayet ın 

Hürriyet im\fı.nı, hürriyetıniz imk!\- Londra 16 (A.A.) - Rayter bildi 
telfı.kki edilecek ve keyfiyet divanı - riyor: 

nı için kaydedUiyorsunuz. harbce muhnkeme olunacaktır. 
Aınerikayı, biitün genıo Amerika Dün neşredılen bll" tek saytad 

kıt'asmı silahlannızı imal için ayak. 1 miırekkeb bir beyaz kit.ab parlam( 
lnndıraca~ıı. talyan tayyareteri todn. harbden do~:ı.n masrafları k 

Romanya ve 
Balkan Antanh 
General Antonesko, 
Balkan Antanhnın 
n1o dası geçti, diyor 

Berlin 16 (A.A) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 

Völkischer Beobach t~r ~azetesi 
başmakalesinde Rıımen devlet ıeisi 
General Antone<ıco tarAfın::lan Bük
reştelU muhabirine verilen beyımatı 
neııretmektedir. 

General A ntonesco sözlerini §U 

suretle bitirmi~tir: 

Mihvere iltihakımız. yeni bir a
leme iltihakımt7.d ı r, Rumen m illeti 
ve lejyonerler milli rejimi tarafın -
dan istikbal yolunda atılmı , Lir a
dımdır. Bu yoldan asla ayrılmıya 

cağı:r.. 
General Antone~co, RomnıU'a -

nın Balkan antantı karşısındaki va
ziyeti hakkında sorulan hir suale 
cevab verP.rek Balkan paktının ve 
umumiyetle Avrupa p8'ktl arı siste -
minin moda"ı geçmis bir şey oldu -
çtunu ve bu sistemin Romanya tara
fından artık asla kullanılmıyacaKını 
bilc!irmi~tir . ...:..;,...:..:..:.... ___________ _ 
ingiltere Romanya 

ile ticari 
münaseballn1 kesti 

Londra 16 (A.A) -- Avnm Ka
marasınd:ı, Romanyanın A lman ta
hakkümü ıtltında bulunına~n dolayı
si le İ ngili.t: hükumetinin girndi Ro -
manya hükumetile münasebetleriııi 
keserek Romanyayı abhıkayıı ithal 
edip ~tmiy~ceği hakkında sorulan 
sunle hariciyc nezareti müsteşarı 
Butler ~u :-evabı vermişıir; 

Romnnyd son aylar içinde eçık
ço ve gittikç~ Alman niHuzu altına 
girdiğinden ln~i l iz hükumeti Ro -
manya ilı· tnbii ticaret münasebetle
rini kesmiştir. 

• Bükre;te ıı:iyafP.C Jer 
Bükreıı 16 ( A.A.) - D. N. B.: 
Almanyanın Bükreş elçisi dün 

ak am Alman askeri heyeti şerefi
ne bir ziyafet verm;ştir. General 
Antonesco, haıfvekil muavini ve: 
lejyonculnr hareketinin ııdi Horia 
Sima, hariciye nnzırı Sturdza ve 
harbiye müste,.arı ziyafcttc hazır 
bulunmuştur. 

* Bukreş 16 (A.A) - Royter: 
Romanyadaki İngiliz kolonisinden 

70 kişi daha, yann Köstenceden is -
tanbula hareket edecektir. 

1 1 şılamak üzere bir milyar İngiliz llr 
skenderiyede ngiliz lık munzaın kie.1i verilmesini ıs~ 

fi :osuna hÜCUm ettiter m~~e;:~ 16 ~A.A.) -Bir saatten 
İskenderiye 16 (A.A).- Denizde se- .;Uren müzakereden sonra, Avam · 

kiz giın geçirdikt~m sonra İskender!- marnsı, harb masra.!larını kurşıl 
yeye dönen Akdeniz İnt;iliz mosuna mak üıere bir mllyar sterlınllk m 
mensub gemileri geçen gece düşman zam tahsisatı ıttırakla kabul etmğı 

lT\ tayyareleri bombardıman etmeğe te- tır . 
şebbüs ctmişlerse de muvaffak: ola -

Kastamonuda ihtik ·b .. 

yapanlar 
maml§lardır. 

Alarm gece yarısından biraz .oronrn 
ve 23 gündenberi ilk defa olarak ve
rilmi~tir. Alarm bir santten fazla sür
müştür. ------ - -
Alman Maarif 
Nazırı So/yada 
Sofya 16 (A.A.) - Stefanl ajnn -

sından: 
Alman maarif nazırı B. Rust, bera

berinde harkiye nazırı B. Von Rib -
bcntrop'un murahhası Baron Von 
Twardowsky oldu~u halde, bugfın 
Sofyaya gelmiştir. 

Halk, Almanyanın mümessilini gar. 
dan çıktığı esnada §lddetle alkışin -
mıştır. 

Kastamonu 16 CA.AJ - F'iat 
rakabc komisyonunca 'htildi.r 
ları tesbit edilen un fao 
caoğlu Tahir ve oğullarile 
adliyeye verilmiş ve müddeıum 
likçe tevkif edilerek mevkufen a 
kernelerine başlanmıştır. 

Alman sefiri ılu 
da 

Moskovaya dönd sc 

Moskova 16 lA.A. ) -- D. ı y 
A lman b üyük elçisi vo 

Schulenburg, Beriinde birkaç 
kaldıktan sonu\ öğleden sonr 
lcovaya dönmüştür. ................................................................................................. 

Alman askerlerinin masrafını karşılamak üzere 
tahstsal ayırdı. - Gazetelerden -

Diı kiraıı. 



Tanımadıkları eve 
girip ra {1 isliyen 

üç sarhoş 

ava taarruz arı dan 
koru ma siperler· • 

1. ] 

Kapıyı açık bulunca içeri Ja- J• şasına aş an yo MeciJiyeköyü park3 ve 
lıp koltuklma karalmutlar, kaldırıma muhtac 
.onra da ev sahibine C<Sen ne •Son )'llla.rda Şi;llnin biraz ue~ 
bi~im ccainocumn?u diye Siperlerin kazılınasında beden terbiyesi mü- slnde tstanbulun en güzeı sayr. _ 

l 
çıktf111tflaT. dd 1" Yelerinden biri kuruldu: Mecidiye kellefiyetine tabi gençlerle, kısa mü et ı köyti ..• 

Ortaköyde oturan Muzaffer, Sab mahkumlarda çalışacaklar, yenİ ~en muhtelif Köy kısa bir zamanda bir çok 
ri ve laınail adlarında üç arkada~ ıüzeı vJllalara, bir çok apartı -
e~·elki gece Beyoğluna çıkarak, yerlere büyük alatın düdük}eri kondu ınanıara, köşklere kavu§tu. Asfalt 
muhtelif birnhane ve meyhfU'\eJerde yolun iki tarafmda bulunınıısı kö-

te; bir hayli rakı içtikten sonra •nrho~ l nb l k 
1 

D ' v YÜ daha Canlı bir hale koymakta-
ll bir halde Beşiktnım gelmişlerdir. Bir ata u aza arında yapılmasına ı manda hazırlanacaktır. Jger ta - dır. 

mtıddet sokak aralarında dola~an karar verilen hava taarruzlarındnn l rnftan şehrimizde pasif korunma işi Elektriği, suyu, güzel ibinaları 
d korunma siperles-inin jn .. aatına bu - etrafında ..imdiye kadar yapılan bol a"'"~la.r J k b h • ı :.-a:bu uç kafadar Yıldız caddesin en " ı r ~,., ı, ç çe a çeleri ile : 

iı,.geçerlerken, kapısı açık bulunnn günlerde bıı~lanacaktır. Bu siperle- hazırlıklar tetkik olunarak mevcud cidden ÇOk güzel bir manzara ar _ : 
.J..tamid admda bir zatın evine gir _ re aid bütün hazırh&lar ikm2l edil-ı nokaanlann bir an evvel ikmnl e - zeden Mecidiyeköyünün en mü _ ! 
~i lerdir. miştir. dilmesi alakadarlanı bildirilmiştir. him noksanı yoldur. Mevcud yol _ ~ 
~ Kendilerine malik olmıyan sar _ Hava tanrruzlanndan korunma T ehllke sırasında ala rm diidük - Jar topraktan ibaret tır, ne kaldı _ : 

0 lar, laübali bir teklifıo"zlilı.le gir- ~perlermin ;ncal\tında beden ter - lerinin şehrin bütün •emtlerinden rım, ne de p:ı.rke bulunmamıısı,~ 
~ikleri bu evin holünddci sandal _ ıve•i mükellefiyeti çağına giren işitilmesini temin maksadile muhte- bu yolların yazın toz bulutları, kı- ~ 
el ere kurularak: gençlerin de çalı· tırılması uygun ~ö- lif yerlere yeniden biiyük ala rm dü- §lll Jse çamar ve batak içinde : 

(<- Caraon neredesin) •. » rijfmü~tüı. Bu &eJlçler teabit oluna- d ük leri yerlqtirilmiştir. kalmasına sebeb oluyor. ! 
Diye b ğınnağa boşloımı~nrdır. cak muayyen günlerde aiperlerin in- Yakında memleketin bütün mın- ı:ütün köy ha.lkı gibi, köye gez.. i 

A Ailesi efrad=lc birlikte üst katta şaat işlerinde çalıitınlacaktır. takalannda ve fehrimizde yaı.ı1la - mege gidenler de bundan s;ok : 
pdyo dinlemeltte oL-ın Hiımid a - Ayrıca kısa müddedi mahpus - cak olan umumi hava taarruzlann- mil§te.kidirler. 1 

ati~ğıdan gelen bu aeslerin ne ol"' - lann da aiper İnoaat işlerinde çalıt- daın korunma denemderi hakkında De~erli Belediye Reisimiz L{\tfi j 
ı:öl!leceğini öğrenmek üzo:re merdi - tmlmalanna müaaade olunması hu- da hazırlıklar yapılmaktadır. Kırdardan, köylln bu son ve mft _ 1 
narnlerden inmi,, davetsiz misafir- susunda Adiiye V~k.aleti nezdinde Şehrimizde pasif korunma işin - hı"m DOksanını giderilmesini di -i 
ca.trin fütunııuzca aandalyelere ku • teş"!bbüsler yapılmış, Vekalet mah- de 18,000 kadar vatandıı, vazife leriz.:e ! 

ı Id kla h tl ö ·· puslann nezaret .. ltında siper in..,.a- trörecektir. n_ı _ _ı• • • d b" • ı" ı;ur~muf o u nnı ayre e g nnu-.. ...- to oe caıye rcısm en ır nca 
ltlr· tında çalı§tınlmalanna muvafakat Puif korunınada kullanılmak Ü - Eyiib okuyuculanmızda.n Yeni _ ! 
~Işin garib tarafı, etir• etlcar aarhot- etmiştir. zere 20 kadar r.ıhhi imdad otomo - çeşınede oturan J\lehıned ve hıra- ! 
'rl kendilerine bayret ve korku ile Siper infaatında belediye t~miz- biJi sipariıı olunmuştur. hlın Çayır YazJyorla.r: : 

>nzlcan ev ,.ahibine üstelik de: lik arnelesinden de ist:ihıde oluna - HaYli taarruzlanndan koronma •Eyüb kazasına ~ı YeniÇ"" -1 
Y h b . · • cnktır. denemelerinin yapılacagıw gün ve ~ --'a- a u sen ne ıc;ını gazıno- me Dere mahallesi halkı taratm. : 

Fe~un. •• Bir saattir rakı bekliyo - K.auılardalci si perler kısa bir za- uat gizli tutulacaktır. dan, mahallenin sıhhati narnma : 
M: ı dive çıkışmışlardır. 20-25 metre uzunluJtta bir dere _ ! 

umHam:d vaziyeti kavnvarak sar- Heybeliadada ı Va!i şehirde~d inşaatı ı nin kapatılması lçin belediyeye: 
::ı:ynlan bir müddet oyalamı~ di~ .. r ı verilen lstida R. F. 508 varide ile 
ıe (lftan da keyliyetten zabıtayı ha- kaç çam yan dı? göz :le n geç ir .H 1 29/ 8/ 1939 da riya.sete ritm.ıŞ-
~·r etmi~r. tir. Bu sırada t>u husus, tay_ 
::ızmoelen memurlar bu üc k fadarı Yanan çam miktaTı, biz.i tek-ı Yeniden bir çok yollaT ihale : makam ~e alAkadar bcle-
~ lıvarak haklannda takibata bar a·ld' Mal T k 1 diye makamı. tnza mühendiSi . . 

ı -' ·b d 0 M··J .. ı··.... e ı ı.. tepe- op apı 
aa.aı.l'1 arnır. zı e en rman auar agu -

1 
. tnrafmdan tetkik edilmişti. Biz de 

ıılaC k' .1 •• l 1 k .b d k 16 bın liraya, Delterdar - E- ! bu tetkik Uzerine sıhhatimiz kur-
cıa~ GUırrU er.ıe nu de maa ese te Z.l e ece yüb yolu da 25 bin l:raya ı tuldu, diye sevinmişt.ik. Halbuki 

~-!1UŞi1len'01UZ mat'ar miktardadır. çıkacak. yanıımışız, o tarihtenberi hiç bir 
.ft ::.,.D ses çıkmadı. Y:$nur ya~dığı za.. 
en naS!I çıka •tlac k ? . Heybeliadada Pa7.ar giınii çıkan ' V.ali ve belediye reis.i doktor 1 man yukarıda bulunan evlerin lA-
ıamfi yangında mühim miktarda çam yan Liltfi Kırdar dün refakatinde bele-l ğıınlan pıs kokular neşrederek 
e biimrüklerde bulunan kunuşmen- dığını yazmıştık. Dün vilayet or - diye fen heyeti müdürü Nuri bu - mahalleden geçiyor. 
eklel malların tesbitine Ticaret Ve- man müdürlüğünden bir mektub al- lu.nduğu haldd, ~ehrin mchtelif 

1 
Sayın Vali ve Belediye ReiSi _ 

uıudnce devam olunmaktadır. Bu dık. Bu mektubda J()yle denilmek - semtlerinde ha lanan yol inşaatı miZden biran evvel bJzi bu pts 
1-tiıalat eşyasının sahibieri tara- tedir: faaliyetini tetkik etmiştir. 1 dereden .kurtarmalarını rica edi _ 

n çık rılması için azami kolay- "Gazetenizin 14/ 10/ 940 tnTiı. Vali ve belediye Teisi Lutfi Kır- ! yoruz .• 

Mgösterilecf"ği gibi muayyen bir ve 3670 yJlı nüshasının Birinci l dar Maltepe- Gümüşsuyu, Topkapı, • Bu haklı talebi beledfyemizin 
et zarfında malını ardiyeden sayfasmda - yazıldığı Heybeliada j Edirnekapı - Otakçılar, Defterdar - 1 ls'a! edeceğini ilinid eyliyoruz. 

dYen tüccarların e~yası Ticaret çamlık yangını 50 dönümlük bir sa- E.yüb yollarını gezmiş, inşaat hak - \. 
9eti tarafından piyasaya ve - ha olmamış 1 0- ı 5 dönümlük bir sa- kın da alakadarlardan izah at almış- ••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••' 

l~let;ir. Ticaret Vekaleti huhık ha dahilinde yer yer müteferrik par- tır. 
veya:iri f erid letanbul giimrüklerin 1 çalar üzerinde olmuştur. Ve yanan Maltepe - Topkapı şcsesi 16 bin 
müe.. hususta y pttğı tetkikatı ik - ağaç mikdan ı 0000 olmayıp kuru ot li!laya mü~eahhide ihale olunmuş
nu ~nek lzmire gitmiş ve orada yaprak ve ibre enkazı gibi Ö~Lülerle tur. 
me faktere başlamıştır. Hukuk pek cüz'i mikdaroa ufak fidanlar Edirnekapı - Otnkçılar, Defter
I irinin AnkAraya avdetinden y;ı• mış ve büyük ağaçların hayatına dar - Eyüb yolu da 25 bin linı.ya 
f:~: t .. ıtbit . edilen şek ii d.ahiünde hnlel gelmiy~cek <le~e~ede kabuk.- ihale olunmuş ve park e olarak ya -
(ER'ların ıthal muamelesıne baı- lannı ütüleyıp geçmıştır. Keyfıydın pılmnsına başlanmıştır. Bu yolla -
ornı öğrenilmi•tir. gazelenizin ayni sayfa Ye siitunun • rın in~atı kısa bir zamanda bitiri

da bu şekilde tashihini rica ede - lecektir. 

Fıhr 
rim.J> Eyüb - Rami yolunun dn inşaatı-

Orman müdürlüğünün arzusunu na aid hazırlıklar ikmnl olunmuş ve 
yerine getirmek için mektubunu ay- münakaııaya ç.ıkarılmı~tır. Bu yol bir 
n en ne~ediyoruz. Y alnı2 ilave ed e- kaç güne kadar 1 O bin liraya mü -

Son lim ki, yanan .çam adedi. neşriya - teahhide ihale olunacak, ve derhal 
tımızı teknb edeın, onnıın müdür - in~ata ba~anacaktır. 

e k b.nbul Müftiliğinden: 
En iyi İyi Fa br. 

zere l 

•ydan ! 

lan 

K. 
23 
40 

K. 
20 
34 

K. 
17 
27 
84 den 117 100 

kuvvetlerimaZin yükselme
rtması için her t.ürlfi yar -
apılması yurd borçlarımı
buyuk.lermden olduğu gibi 
b tun milletierin de lten

rını korumak için dur
n hava kuvvetlerini art _ 

liiğünü de tekzib edeeek miktarda- ---
dır. Eğer orman müdürlüğü lutfen Yangım görünce bir kiZ 
bi~· bir memur tefrik ederae ya -
nan çarolan bir kere de beraber aa- kendini 15 metreden 
yabiliri;;:;z.______ sokağa atti 

6 bin lirayı zimmet:ne 
geç:ren başkat!b 

4 seneye rr.2.hi<O n ol cu 

Evvelki ~ece T arakçılarda Ek ri
ye hanının üçüncü katında f\lişo -
na aid knuçuklamn atelyesinden 
yangın çıkmış, itfaiyenin vaktinde 
müdahales:le etrafa sirayetine mey
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Vali dün sayım 
faaliyetile meşgul oldu 

Vali ve belediye reisi doktor Lut
Ei Kırdar dün Eyübe giderek bu 
mıntakadaki sayım i~lerini teftiş et
mi~ ve hazırlıklar haklanda alaka
dar memurla-rdan izahat almıştır. 

Sayım memurları dün sayım y:ı • 
pacakları semtleri gezerek vazife 
görecekleri yerleri, ve bina cetvel • 
lerindeki numaraların doğru olup 
olmadığını tetkik etmişlerdir. 

Vilayet merkez sayım bürosu da, 
sayım günü saat 6 e kadar ve sa -
yımın devamı müddetince sokağa 
çıkmalanna iZ::n verilen kimselerin 
vesikalarını hazırlamı~ alakadariara 
gönd ermi~tir. 
···················································· Davet: Türk Oftalmoloji CemiJe _ 
tlnden: 

Cemiyet 23/ 10/ 940 Çarşamba günü 
saat 18,5 ta Beyoğlundaki Iokalınde 
heyeti umumiye halinde toplannca -
ğından İstanbuldaki sayın azanın o 
gün ve saatte ~rineri rica olunur. bulundukları görUı -

olduğundan bu hususta 
..--- Işlerı yuk.sek Relslı~ınden 

olan fetva mucıbınce Sn
F.dr'enl ır ve Zekiıt ile mükellef 
Muflis Jl Turk Hava Kurumunu 
nde \rı ve bu saretle Ana -

ıGinee IJ hizmette bulunmala -
sa!ı s u ehemmiyet.ie ilfuı blu
ı.rtınno. 

Dk açı 1 
lıfabri~------------~ 

2 nci ticaret mahkemesi ba~ 
kutibi Zühtü aleyhine açılan sah -
tekarlık ve zimmete parn ~eçirme 
davası 1 nci ağucez'l mahkemesin
de dün neticeye varmıştır. 

Iddiaya nazaran. suçlu, 6 bin 
küsur lirn parayı zimmetine geçir -
miştir. Mahkeme, hndiseyi delillerle 
sabit görmüş ve dün tefhim etti~ 
kararla Zühtüyü Cf'!m'an 4 sene 1 
ay müddetle hapse mahk\ım etmiş
tir. 

Fakat yangın esnasında bu atel- -
yede çalı~an işçilerden 19 yaşin -
nnda Kiryakiçe adında bir kız. 
korku ve telaşla kendisini on bq 
Jmet're yükseklikten sokağa atmış, 
vücudünün muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralanmıştır. Yaralı kız, 
tedavi edilmek Üzere Haseki hasta
nesine kaldınlmıştır. 

sineması 

LORETTA YOUNG 
ve DON AMECHE·y: 

Pazar Ola Hasan 

Yangın ve kaza etrafında zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

Bey Diyor ki: 

bugnn bıışıııyan 

ŞEREF YOLU 
fduıiude p-örllnUz. 

2 nci t.l'll, JOHNY WElSS
MÜLLER'ın dOnynyı heye

cnndım titretmiş olRn 

TARZA 'N 'm O G LU 
Türkçe sözlü 

BUGÜN MATiNELERDEN 
itıb .tren 

iPEK Sinemasi 

B&iwtltep'-~ 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Okul 4.11.940 Pazartesi günü a.çılacaktır. Yeni ve estı talebeDin o ~ 
saat 8.30 da okulda bulunmalan ı 

Bu tarihten evvel vati olacak müracıı.atla'r' is'af edilmlyecektir. ~ 

Adapazarı stt:h mahkemesi sat~ ınemıını icra maaıfU 

Kemal Dirim taı:-afuutaa 
Gayri menkullerin açık artırma ilim 

49-96 
İzalei şuyu 

İ.stasyon clvannda Mecidiye mahalle-sinden lsıti Hüseyin Hüsnfl ~ 
leri kansı Binnaz ve çocuklan Mehmed Cevad •e Ali Şahabettin 
Mehmed Bedreddin ve Meliha ve Neziha ve Hatice Tnlft.tın Adaptıııı.tl 
tapu dairesinin 26-9-940 tarih ve 34 sayılı kaydile iştirak ho.linde millxt
yet olarak malik bulundulı:ları Adapazarı Semerciler mahallesi Hanııılll 
arkası meTklinde kft.in sa~ı ve önü umumi yol, solu evvelce Jruseyin ot· 
Ju Aluned §imdi Rllsnü verescleri bahçesi, arkası evveü:e Fatma ve ,siit~' 
Mihal bahçesi şimdi Emine ev ve bahçesi lle mahdud umuml evsafı ş:ır~ 
nameye ba~lı zabıt Tarakasında yazılı mllştemilfıtı hnvt 2000 lira 1111l• 
hammen delerli bir ev ve bahçesi lle tapunun ayni tarih ve 35 nmnar., 
smda ayni şekilde kayı<llı ayni mahalle ve mevkide kAtn sa~ HüseSuı 
Hüsnü evi solu evvelee Fntma şimdi pulcu Tevfik ev ve bahçe.c;i, a.rlt~ 
evvelce Ahmed Tufa ve AtJye şimdi Emine ve mühürcil AU baba hanasi 
bahçesi. önfi umumi yol ile çevrai evvvelc bahçe şimdi 3 e\·den ibare• 
1600 lira muhnmmen de~erli gayri menkullerin taksimi kabU olmad~ıllo
dan sattlarak bedellerinin hissedarlam te'V'Zline Adııpa.zan sulh hukıiJ 
mahkemesince karar verilmiş ve işbu karar kııt'lleşmiş olduğundan ııu 
gayri menlrullerin 12-11-940 tarihine raslıyan Snlı günü saat 10-11 dil 
Adapazan ıcra dairesinde s;ıt:ı.şa memur icra memuru Kemal Dirlm ta
rafından açık artınna suretile paraya çevrilmesi takarrür etmiştir. 

1 - Artırmaya iştirak edeeeklerln, gayri ınenkullcrin muhammen de-
ğerlerinin % yedi buçu~u nisbetinde pey akçe& veya milll bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri Ihımdır. Sat~ bedelleri peştndir. Satış me-
muru takdiri olarak alana 20 günü geçmemek üzere milnasib bir mehll 
verebmr. 

:ı - İhale bedelleri üzerinden hesabianacak % iki baçuk tellMiye resnU 
ile tapu tescil ve teslim masraflan alana aiddlr. 

3 - ~u gayri menkullcrin açık artırma şartnameleri 2 - İkJncit*" 
rin - 940 tarihin<len itibaren herkesin görebilmeleri iÇm icra datrestntll 
muayyen numarasında açıktır. Artırma hiç bir şart ve kayıd kabul et.. 
mez. Artırmaya ~tirak edCnlerin bu babdaki şartnameleri <ıkum\lŞ ve 
miindericatına eksiksiz v!kıf alımış a<ldolunurlar. İhale saatinde artırnıa 
mahalllnl terkedenler artınnadan va~eçmiş sayılırlar. 

4 - Gayri menkuller 3 defa ba~rıldıktan sonra ~n çok artırana nıaıe 

edilir. Birinci artırmada verilen bedel gayri menkullerin muham.ınen 

kıymetinın % 75 şinl bulmaz ve bundan başka paraya çevirme ve pay
laştırma masranarüe vergi borçlarını tecavüz etmez.se en çok artıranın 
taahhüdü bakJ kalmak şartile artırma 10 gün daha temdid edilmiş olur 
ve 22 İklnciteşrin 94{) Cuma günil ayni mahat ve saatte ik:incJ artırması 

yapılarak en QOk arttırana ihale edilir. Şu kadar ki ikinci artırmada da
bl verDen bedelin satış ve paylaştırma masranarile -.ergi borçlarını t!eÇ

mes1 p.rttır. 

5 - Varsa Ipotek sa.hlbi alacaklılarla di~er alAkadarların gayri me~ 
kul fizerindeki haklannı hu.susne faiz rve ma:srafa dair olan idd)alarını 

evrakı müsbitelerile 15 ~ içinde icra dairesine bUdirmeleri lAzımdll'. 

Ak.si tnkdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin p:ıy. 
laşmMından hariç ko.lırla.r. 

İlıale ile müteakıb muameleler hakkınds ıcra ve mAs kanununun ııg 
ve onu takib eden maddeleri tatbik olunur. 

Daha ıazıa izahat ıılmak lstiyenlerin sa~ memuruna mtlıncnatıarı 

ilan olunur. 12-10-940 

--------------------------------------------------------- _. 

,,--------------------·----·~ Göklere yükselen bir zafer lı.bidesi gibi duran kale ... 
Fran.m edebiyatını ~önmez bir meş'ale gibi içten yanan eserlerıle 

nurtandıran 

EM:iL ZOLA 
Dilnyanm en büyük Ban'atkArı 

P A U L M U N i 'nin 
Kudretile eruılanan bu anutulmıyacat ~aheser bu akşam levkalAde 

müsamere olarak 

LALE SiNEMASlNDA 
MÜHİM İLA VE: 
Tayyare ne gelen Türkçe PARAMUNT J'URNAL'dıa en son dünya ve 
harb haberleri. Numaro.lı yerlerin erkenden kapatılmasını ve tele.
fonla ayrılan yerlerin ak§am saat 8 ze tndar aldırılması rica olunur. 

Tel: 43595 

Bu Akşam S A R A V Sinamasmda 
ROBERT YOUNG - ANN SOTHERN 

Tnrnfındnn tevknlfıde tarzda ynratılan 

ÇAM SAKIZI 
Fransızca sözlll kuvveUi ve hareketll film başlıyor. Mevıuunda: Ma
cera anynn bir kadın Aşkla karşıla§ıyor ... Kadınlardan kaçan bir er. 
kek ıbir sanşm kadınla karşllaşıyor ve onu tesbir ediyor ... 
gibi' hareketli ve kuvvetli sahneler vru-<lır. Umulmıyan vak'o.larla ye -
nilikieri görnıeği sevenler bu neş'c, zevk ve hayn't dolu filmi görme -
lldirler. 
ifı.veten: Yeni FOKS JURNAL son harb ve dünya haberleri. Yerlerınızı 

e"'·elden temin ediniZ. Tel: 4165ô 

, Ölüm saça.n bombnlarmı mütecaviz ordulara savuran ... Parlak ve 
keskin süngülerini dü§YIUUl bat'l"ma saplayan... Mehmedcik.lerin zafer 

destanı ...• 

ÇANAKKALE GEÇilMEZ 
Türkçe sözlü ve şarkılı muazzam milli film . ' ( Bestekarı SADETTIN KAYNAK) 
20 Te.,rinievvel Pazar günü Matinelerden itibaren 

TAKSiM Sinemasında 

Ramazan muşterller mizi memnun etmek arzusile ve yalnız 
bir hattayil mahsus olınak nzere 

2 EÜYÜK TÜRKÇE FiLM BIRDEN 

RLA TA YY ARECi • 
(B 3 Ok ta· litli komcd. 

TOrkçe söz1U ) 

•.. Şehrimizde bir akan 
Terme. istasyonu açıla -
cak tl. 

••. Buna tarar veril -
mı., amma. nerede yapı. 
laca#ı d~tutıyorm~ 

Haaan Bey - Birkaç 
gündür kaza olmuyor dJ.. 
ye Ma.ııln.k yolu onutuldu 
mu derain? 

2- L E K E L ı• K A D 1 ~ Türkçe sözlO ve 
ılı~ arapça şarkılı 

Seanslara dikkat: Saat 2 de Zorla 
yareci, 7.45 de 

4 de Lekdi Kad.n, 6 da Zo!"la Tay-



Askeri 
lraziyet 

Fra <~ı l Inci sayfad&) 
nsa nıağliib olduğu zama., 

c: 
Zir 
kö 

• 
yı 

(/ AD N fl 
f Sade bir yün bluz 

1 ' 

ESKD VE V~ND 
Almanlar hcsabrıa 

~f ve ha tt u §ah eser bir M

b er ~lnıa5ına rağmen, Alnan
arbı bitirmek için İngı"tereyi 

B 
nıecbur olduklarıli yaz -
una, nihayet herl.:s de ka-

h · Fakat deniza ve ha -
UYiiJc bir devlet ~ bir cihan 
10rluğu olan ln•ılterey:i yen
hllnız kanıcı ,- havııcı bir 

llı. olan Almııny;o tarafından na
( B~kün bir ha.'e konur) ı Bü 

tıtanya ad~ını tahrib ve is-

• • r es ı rı , ....... -...................................................... -.............................. "····\ 
E Linyit kömürünün köylüye tamimi yolundaki teıebbiU, 
E memleketin yeraltı urvetini iıletmekle kalmıyacaktır. 
E Bugün yakılmakta olan gübreyi toprağa bırakmak •ure- • 
~ tile verimi artırmıya da imkan bahıedecektir ~ 
'\. ................................................................................................... .J 

Yazan: Tarımman ttnıekle mi] ( ebelüttarıh ve 
:ı laptederek lng'lizleri Akde-
tn k Zinatimizi alAkalandıran çok hıı- dakilerden blrisine (~übreyi niçin te 
~ ÇJ ·urmakla mı) 1. Bizce. yırlı ~ebbüste bulundutunu öiren- zek olarak yakıyorsun uz da ... ı dıyc. 
t tn. ~epsi birer emri vaki olsa dik: BUha.-ssa Orta Anadolu kÖYlÜ- cek olmuştu. Arkasının (toprafa at-
~ llgı)l·ız imparatorluğu, Alman '• t 1 k sünün yakacak tedarikinde çok mUŞ- mak) tavsiyesine dayanacağını sezen • btıt ım 0 ma k t'i zaruretin kilAt çektitını nazan itıbare alan Eti- köylü muhatab.nm ııozunü kesmiŞ ve 

tınmaz. Çünkü o Kanada ile 
erik d 1 1 bank, linyıt servetimizin bu ihtı- (....NıÇin tezek yaktı{;ımw bUmiyor.san, aya ve iğer ngi 'z domin-
"e · 1 k 1 yacım faztasile karşılıyabılcccğlnt neden toprn~a gubre a.ttığımım da 

ı· rı:ıüstem e e erine dayanan 
tJnde Jn iliz donı.nması g'bı d 'n düşunmüş ve bunu koyHimüze teını.n kıı.:rışmal) dıye enfes bır ccvab ver 
ıı e b" • d k etmek yolunda boşa gider bir p.og- mişti. n ınnci eniz uvveti bu -
ıı bir İngiliz h' k·ımt"ti, B":yı.ik ram haı.ırlamı.,tır. Hakikat olan budur: Orta Anado. 
ııya ada,ını ve Akdenizi kay- Verilen malıimata gote bu k~tan lu koylüsü, b~ka yakncak bır §eY 

~. de. hnrbi d,.v m ettirmt"kle ıt.'baren memleketınıizin bır çok yer- bnlamadı.ğı iÇin tezek yatzyor. Ona 
. daima menfaat ve ümid gö-ı lerınde bulunan linyıt yataklan ba- başka bır şeyi ınatt~ımı.z gün, tcz~~i 
r t tm tab t t ı k ld bir kenara bırakacak ve onu ıt.ina ile 

N ·• 8 ' ış.e eye ı u u ca ve e e •ft-ı Bizce en güzel yeri ""kasıdır. Uç-
etıcede Almanv:ı ve ltal" a Bü- ed en komürler ucuz fıa.tla köyJUye wu asma ta§llllalı:. dlrayetini göster e- ~-B · " cekta'. ları erkek yakalıkları ~ibi J:"eri kıv-

r tanya adası. Balkani r, Bo- verilecektir. Daha !}imdiden ilk adım 
Orta Anadol kö ı iib 'ht rık, bu minimini dik yaka tekmil • r ve hatta Kafkasya dahil ol- olmak uze.re Ankaranın Kayıbueuk u Y usu, g re ı.; 1-

h ı .racını ........ rar. dlnl 1\o te k t bluza ciddi ve ~iri n bir eeğ' c:iklik \ . a de bütün Avrupava ve Ak- mevknndekl linyit oca.fıı iŞacttnıcye ol ..... ..., 6ı enmebe r e - k k K d d "' I 
c~e hak' ı b 1 ı kil mekle, yani ekilmedık bırakinakla atma tadır. orsaj a üz örgü i e 
ı~ ım o a i ic er, ht"lki de açılmı., ve osu on paradan komur temin ediyor. Diiılenen tarln, o yıl kabanit örgünün birleşme tarzı ge-
~· ~~ sarkıntılık ederler. Af·i~ada ııı.tı.,ına b~aiUDl§ bulunuyor. .,ır. niş bir robn hissini uyandırıyor. Kol-

t1 .ıtendilerine daha '"-ı'r mı'kdar '<:><"bank a'"ıca hususi rnb::ıla h" y,..an yaittıurun havadan cetırdı~ı 
•ıı 0 

"'"' o~• ""V r -- lar robanın a•agıv sile bir örnek. Bel-
~k t ve vüs'at temin ed .. bilirl~r: zırlıyarak bunları da köylüye daRıt- azoUa beslenerek yeniden kuvveUe - de ~eniş ve iki renk Lir aentür. 
.,,,'ı Yalnız bir şey yapamazlar: In- mak karanndadır. 2-3 deır.u a i nir. Şu kadar var ki, bu usul ile, köy. 
;~ hdonanmasını batmp vakm~~.ilı zam d tm .. • :vnt ı u eıı.ooeki ıoı:ırneın ancak yarlSlnı Kreminizi nasıl 
'•a d 1 . an a su ı.sı aya ve yeme ~"lemek zorundadır, dır.er "ansını 

tı1· u ele g.-çimıPVi. Hnlbıılri n- k IQd k "'i & o1 ? ~.~~ donanma- mevcud oldukça, PiŞ&rnleye ya.rayaca ~c .. e,. pe daima <linlenme e bı,rakmak lazun- SÜrÜyOTSUDUZ 
~inad ve Amerika masun kala - pratik olarak imal edU~, soyleni- dır Böyle olunca gübreslzli~in do - İster yırml y~mda alunuz, ister 

)\ .J'e iste bunl:ır Almanya ve ltal- yo~~O kışında 400 kö~ün linyit komü- tu:du~u zarar bakınız nasıl k:atmer- elli, ister ya~ cildil oounuz, ıster 
li:~ klharbi elenizlerde devam et- rü yakmıı.smı mümkin kılacak ted- leşı~~rlh ~er bo toı:ırnk giibrelenebil - yaj!sız, her halde hepiniz krem kul _ 

e erdir. blrlcri alan Et.iban, öu tecrubcden ~Y 'bil ~ hş yatan kısım her yıl lannuya mecbursunuz. Kremln cins! 
dt ~trndi bir lıihze diıPÜnı"l'm dı• çıkarac:ığı net.fceye gore gelecek yıl- {:"e d~ • em de be.r ekllen tar- cildın cinsine t:öre değişir b.bll. Fa • 

111111izle.rden ve ancak Okvanuııla -, lar ışlnı daha. 2'.&yade gcllıŞlctecek- b~ ankt a berekeUi ıoohsul alına- kat hepsinin sürulu.şü blrdır. _ İyi bır 
~lı l'ol verdiği dı~ alemlerden mem tir. Biz şLm.diden temin edebiliriz ki ;:el f. . tarzda .silıiiluş demek istiyorum - bu 
ljk olan kara cihangirliklerinin git - bu tecrube çok iyi bir netice verecek- a ıim ~ld?~ üzere bır toprait ne en iyı krem sürmeyi bUmek güzelliği 
) Çe uzayan bir harbde halleri ne- tlr. Eğer linyıtin fiatı köylünün işti- kadar Yerinılı olurs~ olsun, lşlendik- seven ber bayanın Uk 1§1 olmalıdır. tb ~rır ve ömürleri ne kadar aü- ra b!biliyetlnl göze~ 've tavsiye çe bağrındaki besleyici maddeleri ted- .Esasen ..kremi iyi sürmek h.a!l1 ve 
~~ ~1 r~ 1. Hükm~tt;kleri kan, far ve edilen sobalar milsaid varUarla da-ı ricen azalır. Ve artık o topraktan taydalı bir masajm yerını tutar. Bu
ı~ ~nızler ne kadar gen;~ ve mü- ~ıtılırsa linyit korourunun köylü- alınacak maddelerin en azına tabi O- nun iÇin kendi oltendUerlne ma.saj 
d ~ddid olursa olsun. ı;rene mah - mU% 'benlınsenmesıne h"ç blr man· lur. Yanı toprak ektl~ımiz nebatın yapmaktan çekinen bayanlar, krem_ 
~ durlar v~ bir kara impn~atorlu- buhınmıyaoa.ttır. ı 

1 
arad:.gı maddele:ce zen:in omr da, lerini iyi sürmek suretlle bu ihtiyaç _ 

d~ dıs denizierin ha ~ii .. ticaretin- k. • • yalnız bır tanesrnce fakırleşm~ bu - lannı da temin etmi.G olurlar. 
tıı ll m .. hrum ola~ıılr i)~nihave dıı - L."nyıt kömürünün k öia,e glr~ı. hem lunursıı., kaldırılacak mahsul de mut- Krem sürerken iki elinizi blrden 
la llllmaz OkyanuQhır daima kara- reraı~ serve~imiZln ° yca ıstiSinar laka 0 eksılen maddenın yeterınce :t.ullıınmalısınız. Fakat tabıt bu, ilk 
ııı:ı . ·e :rinde va<ttvıı,..lıırı iJ..ata t"t - ve iStıhlAk nı muc b olacak, .hem de olur. N~ ki dilımlerı uzunlu-kısalı gün olmaz. Çünkü: Eller mlhanıld 
k·' tir Onun için O'lcvan ıslar ha- toprak verimini arttırma ımkAnıru kesilmiŞ bır fıçıya su daldurdu~umuz bı.r şekilde hep ayni lla.rek.etı Ytı.;) -

ıırıı olanlar dün"ıwa da hükmeder- hazırlıyacaktır. zaman, suyun sev Yesi en kısa dillman mıya alışık.tır. Yuzun i ta.ro!:.nda 
1f!t Bu ~ebehlf'. bir kara devleti ne Orta .Anadoluda .-yakacab mese- boyundan yukan çıkmaz.sa, mahsul ayni çekilde hareket etUrrnek Ise b r 
d ıı..ı",. kuvvetli olıırım olsun, bir lesı bir derddır. Öyle 1r derekUr k1, de o eksik maddenın yetcrınden faz_ tara.ftakınln ters yapıbnası demek 0_ 

d·· 'lv,. harbinde mııh~ur bir vazivete koylümuz onu gidermek i çın •&:übre• ı la olmaz. ı ur. Bunun için ilk günler tek elle 
• •·r .. lc nihAv,.t n .. ft'.'•sizlikten bo _ sını yakmakta ve boylelikle kaş yapa- Tar;mmanlar .bu tabiat kanununu ~pa.rsuıı.z. Scınra tynVru} yav~ ıkJ 
~·l.,..,.;a mahkum olur. f1ID derken göz çıkarmaktadır. Çun- bildiklerı ~ın &ii~. meselesını dai _ elle blrden yapmayı tecrube edersi-

Onun için Almanya ve İtalya ka- kü ciibreden mahrum . kalan toprak m.a ilk plıuıda du.şünürler. Kaldı ki niz. 
~larda iç denizle.-d~ is!edikleri ke.- lar gittikçe verimden du.şmeırtedır. gubre, topra~m yalnız eksilen mad- Krem sürmeden evvel ellerinizi bol 
~ flr geni•leyip kuvvetlenebilirler; fa- Bu yüzden etti~ımiz aazan ak.ıl.lara delerini tam!'-mlamakla kalmaz, onun ca sabunlnyı91Z Sonra kremden bl; 

ııt nihayet mahsur vaziyetten kur- sı~dırmak gfiçtur. Memleketlmizı ge- clı~er hikemı vasınannı da lyıle~tıre- fındık büyük.lü~ünde bir parça alınız. 
~~lmak için sulhe muhtaç ol caklar- ten bir Alman müteha.ssl8l, Orta A- rek Tertmine muessir olur. Bunu Iki elinizin arasında o~u.ştura_ 
tr-r Amma, bu eulhu onlara kim ve- nadolunun dört ~ir tarafındaki te- YapıJan tetkiklere gore Orta Ana- rak kayıcı blr hale geUrinlz. Çünkü 
d CC" k veya hımlli vasıtalar temin e- zek Yıtınlarını ~ordükten. sonra bu d?lu. toprakları bilhassa. azotça fa _ birçok kr&nler _ b1lhassa kışın _ dur-
ı-cek) ı. Yüzler le zırhlı, motörlü ~ran hesaplamı.ş Verdıfı" rapord3 kırdırler. Buna )nğmurun kıUı~ı da dukça serUeşlr. Halbuk.l ik.rem çok 

\'ro oivade tiim .. nltori ve hinlerl~ u- dıyor ki. •Anadolu t.öylüsu her yıl ilave edilirse. hayvan gübresının b.ı kayıcı olmar.<m ~ eilde iyi nüfuz 
~~~k Ingiltere ve Amerika gibi deniz üç buçuk milyon ton tezek yakıyor yerler lçın ne kadar luzumlu oldo~u etmez, hem de elin i.ş]emesine mfuıl 
k:.'nara•orluklarını ulhe icbar ıçın Bu tezek H milyon ton ırübrenin takdir edilir. Oubrelenecek olan bu olur. 
f af gt") .. bilecelrl-r midir? ı Bizce, mahsuludur. Fe ton gübrenin aldı- topraklar, hem azot iht ynÇilannı gi- (l) Kremln çeneye sürülüşü. Orta_ 
bııraıa Büvük Brit11nva odasını kay- ~ topraktan en aşııCı 30 tilo fazla derecek, hem de su tutmak kabili - dan ~hynrak kuln.kbnnım kndar 
trıt't~esi halinde dahi. Kanada ile A- mahsul almabUeceiine göre her yıl yeUe.rlru tslflh edeceklerdir. butftn çene kemi~l üzerine. 
l e!'Jkava dayal"acak ve dı deniz - tam •so milyon ton mahsul havaya Görülüyor ki Orta Anadolu zlrna - mı Yanaklanı sürülü~. Çenenin 
{ri'" birçok dominJ.·on ve müstr-m- ıidiyor demektır. Bır kilo ilutdayı Umn acabları, hayvan gübresini tar _ yanlarmdan yukanya sonra kulak 
~ı..~"lere h~kim klaeak olan bir In - ~ kur~ hesab edensenız ocakta ya. laya atmak ıztırarını meydana koy- lara dol'!ru yn.n1ara. ' -
kılı,.re Mihver devletlerine sulhü kılan servet yirmi bir milyon lirayı du~ halde, kôylu yaknca.k buhranı (.3) Ööz ııltlarma. Dı.,arıdan içeri-

olavca vermıvtocektir. Ve o, 140 ltuluu yüzünden gübrey1 tezek yapıp ocab ye do~ 
;~ı ev:~ı Napolvona yaptığı 2ibi Bire ~ althğmı berekeUi .sayan atınakt.ad:.r .. Demek kl ~ın ba.şı ya - (4) Al~. K~lardan saç dlplerine 

n !ıılahmı ızene harbe devam et- blr koylü için mahsulün böyle gozcö.. kacak tedarıkınd_edir. Ancak yakncak kadar. Bir elln arkasından öbürUe. 
l'rırol-te ıırıyacakttr. re Eiyan oluo:ıunu azıcık duşünmeli _ bulundu~u gündur ki, gubreyi tnrlaya Ç l d --! k 

Biz bu fara?iveleri Büyük Bri - yiz? Muhakkak ki toprağın Terimi atmak tavsiyesı, vakıt vakıt tekrar. at ıyan U a 
!11"'~"a adasının AlManlar tarafındım bahsiıı .. o pek mühim bır rol oynar lanan fantazi blr tavsıye olmaktan Dudaklarınız sık ınk ,.atlar mı} 
1 ., 1 . y h ası ve Mısırın talyanll\~(' 7apt Gubr • kı;rme lnı be ki o mutehas.. ç~acaktır. Çatlıyorsa onları yalam~ veya ısrr-

aJ:ne göre yünitttik. halbuki bu - s:.s kad.ır koylümüz de bilır. Fakat Işte lınyıt komürunün köyhive u - mak iidetinden vazgeçmiye çalı~ı -
r. n ortada henüz bö.) le bir şey yok- hiç bir ıne (-O halde niçın tezek ya. CUl'a temini yolundakl tcşebtfus, bu nız. Kuru nıj ku Hanmaktan snl ını
tur · bunlann olacağı da muhaklı:ak k.ıyorsun?) •demde hakkımız yok_ itlbarla ziraatimiıı alAkalandırmak -ı nız. Haftada bir krorecik gece ya -
d ;; !dir. Bununla beraber, vukarı- tur. Birkaç yıl önce Zıraat Vekili tadır Lınyıt !bulan koylü Kuyruklu- tarken vağlı kremi içirerek sürünüz. 
~·ki izahaı Ayn! :ramanda ştÖRterir Şakir Kesebir'ın daYetı uzerine Or _ do.~ odununu (!) yakmaktan vazge- Ve çatlak belirdiği "akit •u ilıicı 
kı . . ln~ilıere ic;in en fena ve tıohli - man çi!tl ğındc toplanmış olan köy- ~"cek, gubreslni tvpra~n atmak ve yaptırıo ihtiyacımza göre gunde 2, 
clı. ~ır hal olara~ A.dayı ve Alt- lülerle muhtelif z.ıral me!;eleler gorü- bın~etıce daha fazla mahsul a maklhntta 3" defa •ii•'i'lüz. 

~enızı ka; betmes halınde de eulhe şülürken Mecliste bulunan mtsafır ~kimına kavulj:ıcaktır. Gül•uyu 30 gr. 
lc:bar edilme i muhakkak nddolu - bir zat -merak et.miş olacak ki- ora- Tanroman 1-RPrlıınum 4 danıla 
nnnııız. Ingil reyi rametmek için 
onun donanmasını b tırmak veya 
~Ptetmek icab eder ki. bu da bir 
l: ra devletinin harcı değildir. Hıı -
"a kuvvetlerinin bir donanmaya 
tıır~ı müe sir olması i•e n('ak sa-

il mıntakalannd mahdud •uret
te rnümkündür. Bütün bunlar Ş!Ö!
teriyor ki, harbi bitirmek için Mih -
"er devletlerinin cıkar bir yol bul
l'rıalan pek mü~küldür. Alm nya ve 
ltaıva nihfli zaferi temin için her 
halde. çok uüra aeakl rdır; fakat 
onlar için son ~afer kadar uzak ve 
~ayri emin bir "~"Y olamaz. 

Filhakika Alman orduları Le -
hi tanda, Norveçte, Holandl'l ve 
l3elçikada harikalar yarattılar ve 
tarbi Avrupanın en kudretli bir 
devleti olan Fran avı iki haftada 
Yere serrnek Jribi inanılmaz bir ,ey 
'Yapabildil r. Fa lcl'lt f ngilterl"yi alt 
edemediler. Cünk i, o. hem bit ll

dadır ve he"" ~ .. d:invnnın en kuv-
(Devamı 7 ncı ayfada) 

\ t.zan: E rcL:ıre.lJ Ta: u 
İnsan zora gelince neye alışmnz 

kil Müjgan dn, Mihl!.lıçın ncı realite
sini, lstanbl!lun tatlı, cazib mefru
zatınn tercih ctmiı;ti. Ancak burada 
o bir nebat gibi ya ıyord\ı. Hayatta 
ne biT gayesi, ne bir hazzı kalma
mıştı. Konuşması, gülmesı, y~mesi 
içmesi. uyuması.. her feyi makino
leJTtlişti Insanların, ancak yanm a
BIT sonra tasavvur eyledikleri sun'j 
adamlara arobnt ~ lara benziyordu. 

Analığı:ıın ısrarlarına raKroCC\ so
kağa da çıkmıyordu. Kö~e pencere
sinin sık \cafe.oıi t\rkasında, nau•lan 
alemin mutlaka ya ötesinde. yahud 
ki dışında, düşünm6 külfetinden 
mahrum şuursuz kimseler gibi 

onun halindeki bu durgunluğu gö
renler, yava tan, onun hakkında 
dedikoduya bnıılamıfilardı. 

- Tft:ıe, kara seV<l~ya tuhılmu~. 
diyorlardı. Z.Uhiıt kocasınd ~önlıi 
varmış. B"r türlü un.utarnıyor. Hep 
l"Uruyor. Yazık! Bu gidı~le cd nce 
hııstnlıkıı a tutulacak. 

Bu ince hastalık korkusu analığı
na da gelmi tı. O da Mujş::Snın göz 
göre sararıo snlmaun , ~~ mJ .. fa
hid oluyordu. Ve o çla, evladlığının 
bu halini, Saime karşı ol:ın bağlıb
~na hamlediyordu. 

Bazan sıkı tınvordu: 
-

1en var Müjga:ı .. kızım 1 Ne 
kunıyorsun, öyf .. ') 

- Hiç. 1\nnel 

bulamaz. Ben senin annenım, ayol. 
Hicranlannı benden ~izleme. 

- Vnllahi bir şeyim yokl 
- Hele, helef. Kocanı mı ôzl:.i-

~orsun) Ayıb d ği) ni Gö:r.ün onun
la açıldı. Gönlün ondn kaln}ı~ oln
bıl'ı:; pek tabiidir. Uıkin unutma~n 
çalı~, yavrum 1 Görüyorsun •n, Sa: m 
dendinin ,.ana hnyr. yok. Bak, ken
disinden ıebeh sorduk, cevab ver
me- e tenezzül bilem etmedı. Kim 
bilir, o imdi hangi çöpl;.iktc e!rln:
yor} H n ,i k ok muş hrdann pe._~n
de geziyor) Rahml"tli annemin di
line doladığı b'r söz '\ardı: t.Sev, 
ıeni seveni hak ile yeksan olsa -
Sevme eni s .. vmiycni Mısıra da sul
tan olsa 1 \ı derdi ~nim, zaten senin 
dengin d~ilıii. Besımeci(nm onu, 
biricik eviadı olduğu icin. şımaıık 
bü.rüuü. Huylarrcı. ahl;ikını, zah
met edip te düzeltmedi. Adem ev
ladının özü kötüdür. lşlemezsek 
kıymetlenmez .. 

Müjgan bu lüzumsuz sözle~den 
sinirlenivordu. 

- ÖF, 1\nn,.f d.iyordu. Sıra'lı mı 
timdi bunlann' O htorifi kim ir. öz
lediği, lömin düşündüğü var) 1 

Hadiseyi hatırlıyorum: 
«Marmarada bir gece bir motör, 

bir gemiye çarpmı~ ve batmı§tı. Ya
pılan tahkikatta motörü idare ede
nin ehliyetsiz olduğu anla§llmı~, bu 
gibilerin motör idare etmelerine 
müsaade edilmiyece~ daimi ve sı
kı bir kontrol yapılacağı alakadar
lar tarafmdan bildirilmi~ti.» 

O zaman yazdığımı hatıılıyorum: 
«Bu sıkı kontroJ bir müddet de

vam edecektir ... Fakat günler ge
çince hl.dise unutulacak. \:ontrol 
ge~iyeeelt, ve nihayet gene bir lıra
za olaealı: ve ozaman kontrol yeni
den b"'•lıyacakbr.ı> 

Yer hadise, eski ' " · ~ ben
ziyor: 

«Karadenizde bir velltenli bnttı. 
Kazaya sebeb yelkenlinin fazla yol
cu almış olmMıdır. Kaptan ndiiye
ye teslim edilmi$tir.» 

Bugün yann gazetelerde okuruz: 
« Yefkenlilerin fazla yolcu alma

Iann m önüne gecmek için daimi ve 
srkı kontrol yapılacaktır.» 

Eski h6diııe .. -rin: ya7f'l ' 
aynen teharlıyabilirim: 

c Bu sıkı kontrol bir müddet de
vam edecektir. Fakat günler g,.çin
ce hadise unutulacak, kontrol gev
şivecek, Te nihayet gene bir ka2a 
olacak ve o zaman kontrol yeniden 
ba~lıyacaltttr., 

* Hadi5eyi natırlıyorum: 
«Adada çaml.u altmda ateş ynk-

m~lar, aöndürmeyi ihmal etmiıler.; 
çarnlar tutuşmuş, yanmıştı. Badt-ma 
bu gibi hallere meydan verilmemek 
maksadile çamlarda beitçilerio aı tı
n lması lc.ararl~bnlmıştı.» 

O zaman yazdığımı hatırlıyorum! 
cı:Bekçiler arbnlacak, çamlarda 

ateş ynktınlmıyacak. yerde bir si
gara görülse koşup söndürecekler •• 4 

Fakat günler geçince badise unuta
lncak. Gene bir v .. ~- o 
zaman yl"'rıi • 
cak.ıı 

v .. hadise, eski hadiseye ben-

<ıHeybeliadada çarnlar altında 
dolaşanlardan biri yere bir aigara 
atmış, bu yüzden çıkan yangın bü
tün bir çamlığı mahvetmış.» 

Bugün yarın gazetelerde ohıru%f 
«Ada çamlanr y .,t>, Jıın 

korunması için br 
Camlarda ateş Y• 
sigara atılmasının •nÜ... geçilecek
tir.» 

Eski hadise üzerine yazdıklarımı 
aynen teknırlıyabilirim: 

~ıBekçiler arttınlacak, çaml rda 
ateş yaktınlmıyacak, yerde biT • 
srara görülse koııup söndürecekler ... 
Fakat günler geçince hadise unutu
lacak, gene bir ) an gm olacak ve o 
zaman yeni baştan tedbirler alına
cak.» 

r:J JffUl .Jiu.luJı 
----------------------------------------------------------------1 

lç"ndeki yağ bitmiyen vazo 

ı ... e:ıunde gördüğünüz vazo ekiz 
yüz senedenberi zeytinyağ'le dolu 
durmaktadır. Vazonun yanında bu
lunan papnz vnzo ile içinde bulu-
nan zeytinyağının muhafızıdır. \ 'a
zodaki yai mukaddes addedilmek
tedir ve bu yağla vaftiz yapılmak
tadır. Faltat 'ne kadar yağ alınırsa, 
o an vazoya o miktar ynğ konulur. 
Vazo aon sonelere kadar Moskova
..!aki Kremlin aarayınd:ı bulunmak

ta idi. ............ ----

Göz a1danması 
Resme dikkatle ba

kınız. Yukarıdan aşa
ğı çizilmiş olan kalın 
çizgilerin birbirine 
müvnzi olmadıklarını 
hir bakı•ta anlıyacak
sınız. Fakat hakikntte 
iki çizgi birbirine ta.. 
mamile müvazidir. 
Müva:zi görünmemelerinin sebebi 
mail olarak çizilmiş ince çizgilerin 
gözü aldatmalandrr. 

* Tahta ayaklı kat1r 
T ekzaslı Ba

yan Mak Ko
gan'ın katın tah 
tn avaklıdır Ka
tır bl! halde sa
hibi bayanın a-
rabasını çeker 

Günün birinde katır bir 
bir toprak ynmıtısı içinc- sokar 
kırdığı zaman, tahta ayağı ona l> 
zat sahibi bayan yapmıştır. 

Okuyucu.ar1ma ce~ab~ar1m 
Şebnem imzaaile mektub yazan ı rinizi anlıyac k ~uhakkak bul 

o kuyucuma: Hem daha gen~sınız. Bu tan• d 
Onun aükutu, ne red, ne de ka- karar vermenize de gençlik de 11 

bul ifade eder, mürııcaatınızı tek - oluyor. Biraz sabırlı olun kızım 
rarlnyınn.. Müsbet veyahud menfi ni kararlar insanı ekaeriyelle y 
bir cevab beklerliğinizi bildiriniz. yola sevkeder. 
Y nh u d da daha ba§ka bir yol takib 
edıniz. Aileniz vasıtasile onu aile
ainden iatetiniz. Bu ikincisi dnha iyi
dir. 

* lzmirde Bayan N. ye: 
Dı.i~cenize iştirak cdemiyece -

ğim kızım, bu fikTi size belki oku -
duğunuz hay~! mnhsulü eserler ver
miştir. Fakat hakikati hayaile kaıış
tınnamahdır. '3izin evleneceğiniz er
kek aize tahsil ~e görgü cihetinden 
nasıl kı.ifüv olmalıy!'!ıı, ynQ cihetin -
den de fazla ıleri olmaml'hclır. Genç 
]er, yani ya~ l'a~ınıza denk ola~lar 
arasında sizi mes'ud edecek hısle-

Ve o zaman, zavıı1lıcık müşfik 
kadın tıımıımıle şaşırıyor, bu dava
nın içinden nasıl çıkacağını büsbü
tün bilemiyordu. 

İbrahim •fendin:n dairesinde Ata 
isminde. ·.r.irmi yedi, yirmi sekSz 
) aşlarınd bir genç vardı Mihaliçin 
eşrafından idi. Babası aşiır mülto
zimliği, hububat tncirlıği gibi ic:lerle, 
memleketin en Z"'n~in şahsiyetlerin
den biri olmuştu. Kasabanın çar,ısı 
boydan boya onun tasarrufu altın
daki dükkanlnrdan mürekkebdi. 
Mihal'ce iki buçuk saat otede mürn-
bit ve mahsuldar Lir de ç.iftli~ 
vardı. 

Uzım ve çetin bir çalışmanın no
tice5ı olan bu zenginlik Hacı Hüse
yin ağanm gözünü açmı~, gönlünde 
türlü emeller, ihtiraslar uyandırmış
b. O ümm~ ada:n evladlnrını iJie o
kutmak, devlet de,airin.: kapılan
dırmak ve derece derece terakki ve 
tefeyyüz ettirip günün birinde en 
yüksek mesnedlcrde görmek istj.. 
yordu. 

Bu maksadla, büyük oğlu Sabıi-

* Bayan o:N. B. T • ., ye: 
Ailenizin sizi pek küçük 

evlen<Ünniş olmalannın gün ft 
bigünah olduğunuz halde siz 
mi iniz. Bu olmuş bir fey. B 
kü vaziyeti düşünelim. Bana 
;ıevcinizi dinleyin ve onun 
gidin. Mademki çocuklarınız d 
ayrılık çok güçtür. Bilhassa c 

lar için. Kocamza karşı iyi o 
nun arzularına göre hareket 
onun da sizin için iyi olms ı~ 
min edin. ... 

TE 

yi lstanbuldn, ııslceri ida..lı 
dettirmi~ onu:ı küçüğii 

Bursa rüşdiyesınde ok\ıttu 
ra, - iki evlfıdNUn birden 
dayanamıyacağı için - 1\1 
zası tapu dairesine: çırnğ 

Ata hem zeki, hem çatı 
de ağır başlı idi. A len C 
halayık olan annesinin g 

birçok eyler alMıştı. Yu7 
giterinde derhal göze 
incelik vardı. T nvırlarında 
lık gösteriyordu. 

Baba5ı onu: 
- Atfunı vezir, 

sadrazam göreceğim 
okşuyordu. 

Olmıyacak !Jey mi) U 
Osmanlı tarihinde. aya~ 

ile köyden çıkıp, devle• 
tisab ettikten sonrn, en 



.. 

•ıa 
Bursada 

Ekmek işi şiddetli bir 
alaka neticesinde 

hallolundu 

Samsunun imar 
plinı hazır lıkları 

Şikayetler 
• 
Ihtiyaclar 

·eflikoçhisarda ihtiyar 
•""""'!IVRIIIoU .. ınm Hava Kurumuna 

teberrUü :tU 

rf'(! e 
k Oikoçhisar (HUS\I.'i1) - Şerefli

ıli rt kazMında Yeni mahallede 
ı a Karabacı adında kimsesiZ dul 

bı.;-_n ba~ını Hava Kurumuna 
ha b olr. 

di ı bu ihtiyar kadın Jtimscsiz ha- Çonkırı (Husus!) - Halkevimizin 
b çocu~u da yanma a~ıştır. bu ayln.rdakl fa.aliyet.ıeri arasında 

biraz geçkin olması haseblle çiçekçilik kursunım açılma.<!ı da gö. 
0 bir evlftd yet.;ştirmek iizc.rc riilmektedir. 

.ı ışJI.ldı~ı bu yavruca!ızın at.&slni Bu kurs memleketin genç bayan-
~e oı!Pmüş ve mülkünden bır kıs larını Halkevıne toplamıya vesile ol

-1ır ır bu çocuğa vermek üzere re&- d~u gıbi onlara güzel bir çlçekçillk 
1' d .ft-acaatta bulunmuştur. bilgisi de vermiştir. 
! 

macera romanı: 28 

i- ihtiyann 9nündeki pey· 
~n Keene, hiçbir şüpheye 
~ıyacak bir sürat ve 

kağıdı açtJ. Eski pabu~ 
ı ve ihtiyar eııkiciye gös-

, dedi. 
nü kesti. biraz eğile
aktı. Yavnşça: 

nakleden: Behçet Safa 
- Bu iskarpinler lnziliz malıdn, 

diye devam etti. 
Keene, bu sözleri söylerk,•n ihti

yann sesinin gittikçe yava,ladığına 
dikkat etti ve ayni tçnla cevab 
verdi: 

- Evet, doğru .•• Bu itibarla aa
hiblerile ayni cinstendir. İyi amma 
bunda hayret edecek bir cihet var 
mı~ 

- Hayır, hayret etmiyorum. Be
nim dükkamma Ingiliz nıalı pek na· 
dir gelir de. Yani bana Ingiliz is
karpini olarak pek az tamir gelmiş
tir, demek istiyorum. Yolcu musu
nuz acaba efendim~ 

- Evet. yolcuyum. Tempelhof 
oteline indim. 

- Otel Tempelhofa mı) 

vam edenlere verebtlecekti. Fakat bu tirdikleri çiçekler bir sergi hallnde 
kursun ö~etmeni d~er san'aUnra teşhir edilmi~tir . 
vfı.kıf olamadıg:ı için ~dinden cücu Bu kursa devam eden kızla.rımızın 

etmiştir. bir kı.mu, çiçeklerile bir arada göriil-
Bu aureUe yalnız çlçekçilik ae ikti- mektedlr. 

Derken ihtiyann büsbütün te
ceSIIÜs ve diUat ke4.ildiğini farketti.. 
Hatta ihtiyar biraz bayret eder gibi 
bir hal .drn,.n. &ı hayretinin •ebe
bini izah ederek: 

- Fakat möııyö, dedi. Siz bura
ya kadar nafile yere geldiniz. Oteli
nize yum daha birçok taıcircileT 
va-rdı ki benden daha çobuk it gö
rürler. Çünkü hem makineleri var, 
he!ll de yardımcılan. Amma galiba 
tehri pek tanımıyonunuz. Pek ace

kam z:ik.ri doğru ol~dığını bana 
eöylemitJenli de ... 

Öteki, ağır ağır başını kaldırdı 
ve iskarpinlerden birini alarak: 

- PekAli nıösyö, dedi. Size bu 
isltarpinleri derhal hazırlanm. Ya
rım aaat, en çok kırk beş dakika la· 
zım. Burada mı beldiyeceksiniz ~ 

Keene ba,ını yarım çevirerek so
kağı gözden geçirdi. Kapının dışın
da, havaya bakıyormut gibi yapa
rak: misiniz belki ..• 

- Hayır, ondan· dolayı değil. - Doğrusu; dedi. Bu havada 
Amma bana sizi tavaiye ettiler. sokakta bekliyeceğime burada bek· 

-Tavsiye mi ettiler~ Muhakkak lerneyi tercih ederim. Sizin dükka· 
burada, sizin oteldeki müşterilerim- nınız pek sıcak .. 
den bhfi olacak. - Öyleyse oturunuz mosyo .•• 

Bu 6Uale Keene'in vereceği ceva- Safa geküniz . .Şöyle yakın oturunuz. 
bı pek hararetle bekliyordu. O. K. Kapıdan soğuk almıynsınız. 
gayet ciddi ve ağır: Sunlan söylerken ayni zamanda 

- Hayır, dedi. Londradan biıisi peykenin açılıp kapanan kısmını 
tavsiye etti.. lkaldırd'l. Keene'yi iceriye aldı ve 

- Kim acaba} Ismini öğrenehi- yanı başında bir yer gösterdi. U-
lir miyim~ zaktan bir hasır iskemlc çekerek: 

Keene manidar bir tarzda güle- - Hayır, hayır ... Öyle kapıya 
rek ve arknama süra.tle bir göz ata.- arkanızı çevirmeyiniz. Bilakis kap,_ 
rak: ya doğru oturunuz ki içeriye birisi 

- Bu nevi itler için iaim ve :ra-1 girone lıemoıı 

Trakyada zürraa tohumluk 
buğday öağtttltyor 

Şimdiye kadar 330 ton b"-ğday tevzi ol 
zürraın ihtiyacı tamamefi karşılanacak 

Alpullu şeker fabrikaSI faaliyetini bitirmek uzere 

• Eskici Hoidik ıte başlarken 
çenesini de açmı,tı: 

-·- Evet, insan bu adamların içm· 
de yatarken daima tehlike içinde
dir. Zaten biliyor musunuz bilmem, 
amma iıüm d~ pekala gösterir ki 
ben Alman df"ğilim. Ben Kap Ho
l!Mldahaıyım. Evet, Kaptan bu kü· 
çük Alman şehrinc kadar yol pek 
nn,..nır. Amma geldik i~te. Şimdi 

buradayız. ~asıl geldik, niçin gel
dik} Bu rasını ne siz sorun, ne ben 
söyliyeyim 1 ••• 

Cözlüğünün üstünden Keene'in 
gözlerine uzun ve esrarlı bir nazar 
atfetti. O. K. onu tasdik ediyormuş 
gibi gülüne e öteki ct-sa ret aldı : 

- A caba; decli. Isminizi öğren
memde bir mahzur var mı} Yoksa 
şöyle gelip geçici bir müşterf gibi 
kalmayı mı tercih edersiniz~ 

Keene ihtiyar eskicinin merakını 
tabii buldu. 

- Bana sizin namusumua itimad 
edebileeeğimi ve sizin ,hiçbir sım 
ifşa etmiyeceğinizi söylediler. 

- Doğru söylemişler. • Başka 
türlü bu eskidltkte dikiş 

Bursada bir arnele kaya 
altında kalarak öldü 

Ceyhan orta ~ektebi 
tedrisata başradı 

airetli olmak mecbufiyetindeyiın
E.ğer biraz gevezelik edecek olul'" 
aam bu ıhtiyarlığıma rağmen gido-
ceiim yer tahaş~üd kamplarıdır v.ı 
aırtım bu soğukta kamçılanmaktaıl 
kurtulamaz. Yalnız şunu da bilme
nizi isterim ki ben bir gün bapoa 
beli açacak, beni narıı yttkacak beıf 
türlü maceradan uzak yaşamale iste
rim. Hiçbir partide faal rolüm ol
mamalıdır. Yalnız şur&dıı burada 
bazı ioler işitir, ondan bundan ba%1 
dedilcodulara şahid olurııam belki 
bunlan nakletmekten bana bir zr' 
rar gelmez. Fakat istifade eden b~ 
Junur. Herkes benim ı.ı:ibi ketum oJ.. 
maz, değil mi} Eğer bazı işittilı:le
riıci başkalarına nakledersem btl 
benim san'a tım, mesleğım, g~in ~ 
me vasıtam olduğu için nakledcritn• 
Yoksa gevezdik etmek için değil. •' 
Amma bu naklettiğim şeyler de pe" 
tehlikeli şeyler olnınmnk liizımdrt'• 
Anlıyorsun uz d eğil mi~ 

Keene onu bnşil~ temin edt'rek: 
- - Anlaşıldı; zaten ben de fli~ 

den bunu belderdim. Birn eVV 
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Bir daktorun günlük 
notlarmdan yol~ar yapıhyor 

~ lıileburgaz (H:ıswi) - Bele -
~9_.0 yılı bütçesine koyduğu 
~ tla oehir dahilinde yeni yol -
~ Yapılmasına, bozuk olan yol -

Manisa Halkevi 
f aliyeti 

ee diye bir kelime ~örüyoruz.. Di- 1================:1 
ğer say{alıırda da buna benzer ke
limeler vardır. (Mesel&. morpbolo
pce gibi, S. 28) tiırkçenin ahenk 
kaidesini hiç tanımamak neticesi o
larak bu kelimeler hep Ca ile değil 
Ce ile nihayetlendirilmiştir. Auto -
matı .da biz türkleştirip otomat ola
rak yazıyoruz. Fakat, bu nyn bir 
bahis olduğu için üzerinde ısrar et

latnirine ba~lam~br. 
. Ocak kongreleri 

~ ~· H. P. o'caklarının yıllıl kon -
ltı;~' idare heyetleri ve delegeleri 
~len ynpılmı§tır. 

Lit cat kqngrelerinde halkın tes -
\ııh ettıgı dilekler meyanında yol, 
~ tr'hık, odun. kömür, ekmek. 
~evi lnta ı ~ibi mUhim derdleT 

~ Kanuaa;ıa aza yazılanlar 

m.iyeceğim. 

* İlk makalemde gösterdiğim ve 

'- ICa.zarnızda T. H. Kununuruı a
~~lrna i~ hsrnretle devam et -
~edir. En k a bir zamanda bin
~~ \'ataııda!l l:endi arzu ve istek -
~ lı.za yazılmı,hr. Bu hususta 
~ıileriınizin de candan alakam 

bir kısmı taleb olarak cevnbsız ka
lan nümunelere ilaveten verdiğim 
muhtelif nevideki misallerden - ki 
bunlardan her sayfada bir iki tane 
göstermek kabildir - de anla~ılacağı 
veçiıile, eser mes'ud bir tercüme -

:M:arusa: (Hususf) _ Manisa. Halke- den. geçmi' değildir. Fakot. t~rcii-
... .,.,...,..;

1
:a • ._ 

1 
,_h.. __ ,., lne d memn asıl zayıf tarafı usul.., .. ıd o-

vı .,....,._.._. ........ 0 U AUJ c=uer e • ı d u ı " }"w" k- ..1 b , anı ır. su suz uı:run o 'ıtOBT a-
vam etmoktedı:r. Son defa Akpınar . 'di' · 11 • dır kı' bun ~rpmaktadır. · . . . h nz ve çeşı ı mısa en var -
mesiresine cıdilmış, çok iyi bır ava 1 . h ik' · L' kaleye bı l lçlr:.de etlenilmişt.ir. Resını Halltc~ ann ıza ını ı ıncı uır ma -

rakya talebe yurdlarl cençlerlni ıösteri:yor. rakmıya mecburum. 

Maarif Cemiy3tine · dl'u/,iffi,ı c2Ji .. c;en 
devrediHyor Samsun Halkevi 've Hava 

~e mususı> _ Trakya ınz ve Kurumunun faaliyeti 
~ tllebe J. ardlarının Türk maarU Samsun (Hu:;usl) - Halkevinin S etıne devri hususunda tettık - muhitte hakiki varlıklar yaratan S buıunmak üzere şelırimlze gel- temsil {!I besi, son hafta içinde «Ya.
~ bUdirdığlm Tiırk lnıı.arif ce - şayan Olü» piyesini büyük bir mu
li\ l'eisi Urfa mcb'USU Refet Ülgen valfakiyetle ve ardı ardına 3 defa 
,~ konvn.ll;Sl'Oilel t.renlie İs- tem.aü etmi~ ve temsillerde 1800 
ıı.;--a avdet etmiŞtir. yurdda§ hazır bulunmu~tur. Rol a -

Şi~ matineleri ayın 26 sında 
ha! lıyor 

Şehir tiyatrosu her hafta terlib et.. 
me~e karar ~rdığı ~llr malinelerine 

1 bu ayın 26 ncı cumartesi günü baş -
lıyncaktır. Şilr matineleri birer buçuk 
saat devam edecüttr. ---
Sütlücede hayvan barındırma 

yerleri yapılacak 
Dlin hayvan borsasmda yapılnn 

As tm hastalığına 
Dair 

-3-
Evvelce yazdığmıız Astm se

beblerine bugün de bazı şeyleri 

ilave edeceğiz: Bazı ilfı.çlar me -
sell aspirin, antlpirin, klnln bazı 
kimselerde Astm krizlerinin uyan
masına sebebiyet verir. 

Kezalik kn~er hastall~ınn 
müpteld olanlarda bilhassa ka -
racı~erin vazifesini ifn cdeme -
d~ ve nfi.ta.mnmiyeti va..k'al.B -
rında Astm akselerinin zuhuru 
çok görülm~tür. Malftmdur ki 
karaciğer 'Viicudün zehirlerini te
Jet eden en mühim ve en esaslı blr 
uzuvdur . 

Çocuklarda Astm krizi görüldü
~ü zaman en evvel akla gelecek 
şey burnun arkasındaki ctlerln 
!azlo.lığı yani vejetasyon ve ba -
demciklerin do.hamesi ve kan
sızlık ve bünye zatı ve blr kelime 
ne gizli ve hafif seyreden blr ve
rem entanmı düşünreek IA.zımdır. 
Şu halde böyle A.raz gösteren ço. 
cukların burunları., boıtazları mu
ayene ve gayri tabi! bir şey varsa 
te da vi ettımıek ve zayıf ise der -
hal tebdillhava yapmak ve fazla 
gıda vermek suretne bünyesini 
takViye etmek, .kllosunu arttır -
mak cihetine gidilmelidlr. 

İhtlyarl:ırda .Astm !aizleri da -
marların se.rtı®. De, böbreklerln 
bozukluğu ve natamamiyeti ve 
akci~erlercle mevcu.d mtlzmln 
bronşltler lle çok alA.kada.rdır. 

~r aldıgıma göre yapllan in - lan gençl~r nrasındn bilhassa Mu -
~~ler mfı:4bet netlee Ttrtn~ ve harrem Gürses, Lutfi Tekin, Osman 
tlııe 1\ı yurdun Türk manrU eemiye- Şenaoy, Orhan Kobak, Bekir Ce§ -
~. cıe.n tekrurllr etın1Şt1r. kun, Rahmi Dımman tebarüz etnriş 
~e postahanesi tanılın eclfilyor ve çok. takdir ecillmişlerdir. Tem -
~~c po6talınneslnin bugünkü sillerderı evvel, Halkevi namına Ve
h.ıtıı "e vazlyeti ne ihtiyac\ klll'Şlla- d ad Ürfi. temsil k ~mi tesinin fnali -
(iltl~ anla.şıldl{:ından UDl\lll\ mü. yetleri, yeni çalışma devresi hazır -
~~k binada yeni bazı Ufı.veler ~& lıklan ve gençlerin feragatkur me -
btoJ at yapılmak fizere keşltname Ue saisi üzerinde bir basbıhal yapmı§ -

hayvanlnrm banndırılması için bazı .__ne_v_nnı __ e_d_ec_e..;.ğ-iz_. _______ 
1 

tesisat vücude getirilmesine karnr 
verilmiştir. Bu maksadla Sütlücede 
bu gibi hayvanların bannması için 
b:ızı ~a.a.t yapılacaktır. 

blr toplantıda SütHlcedeki kas=ıblık 

~ının hazırlanmasını istem şUr. n. 
AlUiye terfileri Türk Hava Kurumu idare heyeti 

~lırtmız camhurJyet müddelumu- dı kuruma aza kaydine yeni bir hız 
~ 1\.şır Aks ilc M EU c muride _ veınek hu!usunu kı.unrlıışttrmış ve 

ıınıtaı M~ fa Hıznlıı.n. sekiz! n cl har.,etli bir fn. liyete ~cçmiştir. M er 
h:eee müddeıumumılı~e. sulh bu -~k,ez.<ıo ve kaz.alarl _ koylerde Hava 
'li( hak1mi Kemalettin Eng.n ile Ke- Kuruı~na ka~dedıle~ au miktarı 
" teıa hfl.k1mi Qsma Bahri uzun- 4500' tecavuz elmış bulunmakta
~lloğlu sekizinCi dc~e b!i.kimllti- dır. Tahhüd mrktan Ada 10.000 li -

terfılermin mukarrer bulundu~u~ ravı a!ltıştır. Bıı yekunun ço~ faz -
'e Vekfıl blldirilm' Ur. lalaşaca~ anlaşılmaktadır. Tiır~. f la 

etinden 1-1 va Kunnı Sam'lun vubesı ye::u ıda-
c Ocak kongreleri . re heyeti ataretli bir çalımıa ile 
~' lt. P. Vill\.yetimiz teşkilatının mesai•ine enın etmektedir. 

k kongreleri sona enn~t1r. -, ______ _ 

Çankırı d emn!yet binas•nın 
Marşandiz lzm:tte b:r yap11ms1•1a baş and1 

Sandalla açılan iki çocuktan 
haber yok 

Kadıköyünde Rnsımpaş:ı mah:ı.llc -
sinde, Çilekli sokakta 3 sayılı evde o.. 
turan, Scyfettinle arkadaşı 13 yaş -
lannda Cenab, evvelki gü!~ gezıııck 

üzere Haydarpruıad.an bir sandal ki -
rnlıyarak denize açılmışlar ve bir 
daha da dönnıemişlerdlr. Ve.lılerinln 

müracaa.tl üzerine zabıta akibetleri 
me<fbul bulunan çocukları ehemmi -
ye tl e aranıa~a. ba.şlamllJtır. 

Cevab lstlyen okuyucularımın 

post& pulu yol runnlannı rlc:ı. e. 
derim. Aksi takdirde Istekleri 
mukabelesiz kalabllfr. 

Askeri vaziyat 
(8a§ tarafı 5 inci sayfadtı) 

vetli ibir donanmasına maliktir. Ay
ni zamanda ManJ kanalı, Majino -
dan ve Zigfridden daha kuvvetli 
bir mani olduğunu göstermi~tir. 

Napolyon da vaktilc bu k:ı.nalı 
aşarnamı§tı. Almanlar Napolyonun 
lngiltereyi istili\ edememesine, o -
nun uçağı bulunmamasını sebeb gös 
teriyorlar. Fakat Al~nnlnr uçağa, 
hem de sayıca Jngilizlcrinkjne çok 

Romanyadaki ticaret heyeti 
m:Z Salıya gelecek 

- üstün uçak kuvvetlerine mnlik ol -

Rizedeki defineyi bulan 
kuyumcu macerasim anlatiyor 

(Bq tara.ll 1 inci saykda) savvurlarınız olmuş, bir takım lia-
ya) ink:isanna can mı dayanır) yaller kurmuşsunuzdur, neler dü • 

Biz otel katibile konuşurken, ka- şünmüştünüz? 
pıda Bay Abdullah göründü. Ri - - Neler düşünmedik ki bayım. 
;ı: eli kuyumcu, gtiler yüzlü otuz yaş- Bir milyon bu ı.. Bizim bayana ka
lannda k&;dar tahmin olunabilen lırsa birkaç tane apartırnan yaptı • 
yakı§ık.lı bır adam ... Ben sormn - ralım diyordu. Ben bu fikirde de~ 
dan o a~latıı:ıağa ba§lıyor: . 1 ğildim. Büyük ticaret i§leri p~'lincle 

a- Rızenın Fener mahallesıı:de koşmak istiyordum. Fakat ne ya
l"1lyumeululc yaparım. Bundan yır - zık ki müfteriler bizi çekemeclı1eı 
mi elin evvel tanımadığım iki köy- işte!» • 
lü dükkanıma gelerek «bizde nltın F. Öner 
var, alır mısın~>> dediler. 

- Hay hay, göreyim, dedim. G~da maddelerinin fiatiari 
Sellerindeki çıkınlam• içinden bir 
hayli altm çıkardılar. Bunlann için- tetkik ediliyor 
de heyleeili yüziikler, aslan ağızlı Beledıye İktJsnd Müdürlüğü her ne.. 
kolyeler de vardı. 5üphelenerek vi gıda maddesi fiatıarını tetkik et • 
ahımlan nerede buldunuz» diye sor- mektedir. Bu tetkikler sonunda fia • 
dum, cbulmadık, babamızdan kal- tında ihtikfu' yapılan gıda maddeleri 
dııı dediler. tesbit olunacak ve bunlara azaml sa-

Uzatmıyalıın .. beş yüz liıa vc-ıip tış fiatı konması içln fiat mtırnkabe 
köylülerden bu altınları aldım. komisyonuna teklifde bulunulacak 

- Ya define hikayesi... Evin tır. 
bahçesindeki mesel e~ •. 

- Kat'iyen böyle bir ~ey yok -
tuT. 1 ftira ı 

Bu cümleyi tamamladıktan son
ra derin, derin göğüs ı:reçiren ku -
yumcu Abdullnha ~ suali sordum: 

- Sizin bayan hnstalnnmı!l, geç
mi§ olsun ... Bu işlere .ne diyor) 

- Ne diyecek, kcdıncağız tees
süriinden lidetn divaneye döndü. 

Bu serveti m~ru vasıtalarla elde 
ettiğini söyliyen genç kuyumcuya: 

- Tabii dedim, bir t::ıkım ta -

Tophanede bir otomobil 
kazası 

Fındıklıda Halilpa§a hanında ~ 
ran Mehmed adında biri dün, Top .. 
ha.ne caddesinden geçerken, ~tör ~ 
linin klaresindeki 2464 say.ılı otomo
bnin sadinesine maruz ktüınıştır. Bu 
çarpma neticesinde başınd!ln aAıı' 
surette ynralnnan Mehmed, tedaYi 
edUmek üzere Beyoğlu hastAnesine 
kaldmlmıştır. 

1 Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanlari 

ihtiyacımız olan 500 aded kaynak çubu~u Poldi mnrlm nümunesi ev
.safında olmak üzere 18.10.940,Cuma günü saat 15 de Knsımpaşadıı bu
lunan Deniz Levazım Satın:ılnıa. komisyonu binns(nda adt pazarliıkla. 
almacaktır. •9903• 

ı roda beyaz kendir sn vlo. 
4 tane bot kftreği boyu üç metre, pııla genişli[U J3 s/m topaçlı. 
4 ıı bot küre~i boy 2,25 metre, p:ıla genişliği ıs s/m topaçlı. 
1 • akimlntörlü gemi düdügü clıoş markaıı. 
4 • rekor. 
2 , bortum başı$. 

120 metre bort.um. 
%00 • tomar teli sa~ ve sol bükümlü 5 m/m. 

3000 • tomar teli sa~ n sol büküml\1 6 m/m. 
1200 tane tomar kancnsı .s •. 

18 • kazan kapak salmnstrnsı 370 X 270 X 28 m/m. 
6 • kazan knp:ık salmnstrası 390 X SOO X 22 m/m. 

Yukarıda yazılı ı~ kalem muhtelif cins malzemenin 18.10.9~0 tarıhine 
rastlaynn Cuma günü saat 15,30 da Knsnnpaş:ı.da bulunan Deniz Leva
zmı Satınalma komisyonunda adi pazarlıkla ekstlr;me.si Ylll>ı.l'aroktır. 
İstekillerin yukarıda yazılı gün ve santte mezkftr kom~nda bulunma-
ları. c9945D Saman arabaSLla çarpti 1 Çankın iasu~i) -Yapılması 

~ ~l.t /(Hususi) - Çar;amba gÜ- kanı.rlnştırıln olan ~mniyet bina
!ıh. &aat 18 de §ebriın1zde bır kaza sının temellet zılmnğn ba{!lan -
~\ı.it.ur. Arabacı Muhıt.tln.n ida. - mı~tn". İstasyı caddesi Üz<'rinde 
, lldeki ara.b:ı muteahhld Hn8Un:ı yapılacak olal)u bina taş ve tuğ -
ı: &aman yüklle tren hattından ge- ladan inşa oh,cnktrr. 12 odadan 

Romanyada bulunan tıcaret mU -
messillcrlmiZin önümüzdeki Salı gunil 
şehrımiZe avdet. edeceklerı ö~renil -
miştir. Heyet Bukreşde, Romanyaya 
ver lecek ihrnc maddelerimiz ve bil -
hassa pamuk meselesi üzerinde tc -

duklan halde henüz bu işi yapamı• 
yorlar; çünkü Ingiliz kuvvetlerini 
bir türlü alt edemedikleri gibi Ingi
liz harb gemilerini bile kanaldan u-1-----------------------------

ke.n Ankaradan gelen 61 Nolı ve iki kattan ıret olacak ve bii -
~~andızin sadmesıne u~rnmı§, tün emniyet msublarını iktisab e-

llba Parça parça olm~tur. decektir. 

~· ~~~~~========~ h. ır ınucıze olarnk atıa.r ye arab:ıcı- -
br şey olmamıştır. 

Gemlikte e'ektrik işi 
~etnllk musust> - Gemlık elek. - 1 
~nın, belediyece satın abnması ta. 
~ur et.ınış ve kyfıyet meclısçe de 
~ •k dild lUnden bu hafta ıçınde 
~~~ Ye rel.sı Eşre! Dınçer, şehı.r e -
~ r~ nı klarneo temm edecek ol:ı.n 
~ 'i ipek fabrıknsile yapılaca-:t mu
~elenanuıin esaslan ıçin Sümer -
b k umum müdurlütu lle temas ve 
\>e~ln nıhaf muamE'lesıni alakadar 
4ıı~ et neıdınde ı~al etmek üzere 

1 
araya gidecektı.r. 

o n A Ll 

Nüfus saymışinde tayıdsız 

durmak. hükfl.:un tayin edece
ği sayım memu~u vazl!esint 
beni:mSememek yahud sayım 
memurlaTJna nal ne ynnlı., 

saA.Iık vermek ıtenı bir kusur 
ve su9 o1du~u Clsayrm kanu -
nunun dn §iddetl tecziye ettiği 
bir ıı:ırekettlr. 

Bu sayımı da drleri gibi yüz 
ak.ile azarol do{;nı\a başarmak 
hem b:.r vazıfe V.cın de milli 
bir şeref ıboreudur. 

BAŞtA I. ET 
:lsta.ttstflt :UmC\tüdürlu~ 

BAN 
TORK A~ONIM ŞIRKErl 

TESiS TARiHI 1863 
sl<ıtülen ve T:irkiyP Cilmhwiyeti ile münak't 1'\'(ktU._ıamesi 

2292 Numardı 10/6/1933 tarihli kanunla tcı~dık ed§ı.r 
(24/6/1933 tart1ıli 2435 Numaralı Re$71ıt Gr.zet~ 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Lı 
lht:yat akçesi : 1.250.000 lngil'z Lı 

Türkiyenin bQ,Jlıca Şehirlerinde 
PARIS MARSIL YA ve NI S' rle 
LONDRA ve MANÇE.STER'de 

MISIR KIBRIS. YUNANISTAN. İRAN. tRAK, FILlS 
' ve MA VERA YI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
'l'l..ıcosL,A yy A. RUMA~Y A. YUNANISTAN. STJR.lYf:: L\A.N 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenla ve Muhabırlen vıı 

Her nevi Banka Muameleleri yap.a 

lie.sabı caTi ve nıevdu:ı.t hesaplan küşadı. 
'I'irari k.red ıer ve ve aikU krediler kuşadı. 
'rurltlye ve Ecnebı memleketler uzerine Iteşıd.e senedat l.skoı. 
llorsa emirleri. 
~ha.nı ve t.ahv ıat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilfıtı ve so.ire. 

~~~====:===:===: 
En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralık 

Kasalar Seroi"i vardır. 

müsait §artlarile (kumbaralı veya 
kvıaat»ar·asıız) tasarruf hesapları açılır. 

maslarda bulunmakta ve bunların ne 
suretle verilec~i hakkında konuş -
mala.r yapmaktadır. 

Bir ihtilas suçlusu ağırcezaya 
verildi 

Müddeiumumillkçe ihtilfıs suçun -
dan Fatih malmOdftrlü~il muhasebe 
k!ıtibi Hüseyin hakkmda yapılmakta 

olan tahkilaı.t neticelenmiŞtir. Maz -

zaklaştımmıyorlnr. Bununla t>ernbcr 
istila tehlikesi Ingiltere için henüz 
z.ail olmuş değildir. Çünkü Almnn
lnr Adanın müdafau kuvvctlC"rini 
tahrib için şiddetli hava hüctımla -
nna geeeli gündüz]U devam ediyor
lar ve elbette bundan bir muvnffa
kiyet umuyorlar. 

Fakat yukanda kafi surette izah 
ettik ki Büyiik Britanyanın iştiiO.sı 
bir emri vcki olsa bile harb, sırf bu 
hadise ile bitmiyecektir. Bu sebeb
le Büyük Br)tanyanın istilası ~ayed 
mümkün olursa parlak Alman mu
vaffakiyetlerinin seri.,ine dahil ol -

nunun, ana defterlerde tnhrifat yap. makla kalacaktır. 
mak suretile eytrun, cramil va müte- N!it k' Al 1 'tnd' d R 
kaidin maaşlanndan bir kısmını ih- e ımd h?J1.an arh, ~~ • 1 

•1e•1 •0 -
ıa· · ti . diğ' 'd manyanın n. ı ı v~ arıcı gnı e enn-

asen zımme ne geç ır ı ı dia o - d .. t d · f f d d k b 
ıunmaktadır. en us a . ane ıs ı n e e en:_ , • u 

memleketı dostça ve harb~ız ı gal 
Hüseyin sorgu hfı.kimlifi kararıle etmek gibi ye.'li bir istilıl . sah~f'ri 

mevkut olarak, ı inci ağırceza mah - yarattılnr. Ostelik Rumen ordusunu 
kemesitıe_ sevkedilmiştir. da kendilerine tabi askeri bir kuv-

vet olarak emir ve kumandalan al-

l R A D Y O t-ıınn aldılar. Rununla bt!raber bu iş
I, gal, netice itibarile hangi istika -

----------·-_..;.--~- mette nnsıl bir harek<'te bir basinn
Perşembe 17/10/1940 gıç olursa olaun, harbi bitirecek 

8: Program, Saat A.yfu'ı; 8.03: Mü- kat'i mah\y~tli bir teşebbüs değildir. 
'k 8 15 Aı... h b ı Hele Almanyanın bu işgalin ınuhte-Zı ; . · .t<'ns n cr eri; 8.30: Mü-
.k 9 E k d me! inkişafları sC"bebile yeni düş -Zı ; : v n ını; 12.80: Program, 

Saat A.yarı; 12 33: Mıizik; 12.50' Ajans manlar peyda etmesi kendi hesabına 
haberleri; 13.05 Müzık; 13.20: Müzik; ( f~~da~~ bir hareke_,t sayılnmnz. O, 
18: Program, ve saat ayarı; 18.03 : h~kmu altına ald~ı:rt v~yahu~ ken -
Müzik; 19.15: Müzik 19.30: Saat dıne hasım vaptıgı mılle-tlerın sayı
ayan ve ajans haberleri; 19.45 : M\i- ını ne kad!'r nrttınrs:ı karşı tarafın 
zik; 20 15: Radyo gazetesi; 20 45 : kuvvet yekununu o nısbette kabart-
Müzik; 21: Milzlk; 21.30: Konuşma: mış olur. 
2L45: Müzik; 22.30: Saat ayarı, a)ans ,.-------------.,. 
haberleri; 22.45: Dans mfizi~i: 

c Yeni neşriyat J ı 
Deniz - Bu meslek mecmuasının 

64 üncıı sayısı dolgun ln;Ündcrcc:ıt ve 
mütenevvi resimlerle çıkmıştır. 

Varlık - Bu flkır ve san'at mec _ 
muasının 175 Inci sayıs1 çıkmıştır. 

Çocuk - Çocuk Es rgeme Kuru -
munun bu haftalık çocuk dergısının 

204 üncü sayısı çıkm~tır. 

Bu yıl ıki bayramı birden kutlu
yoruz. Çocuklannızm bayram -
lıklarmı hazırlarken Kimsesiz 
Yavruları da scvlndinnek için 
Çocuk Esirı;eme Kurumuna yar
dımda bulunmanızı Kurum saygı 

Ankara borsasi 
16/10/940 açılış ve kapa.Jt.L1 rıa.tıarı 

ÇJ<~KLEI\ 

Açılış ve Kll ı'l ı 

.ondra ı BterUn 5.2375 
~ew-York 10ll Dolar 132.20 

100 i.nlç. Fr. 29.675 
· •ına 100 Drahml 0.9975 

·!ya 100 l..en ı.6225 
cadrld 100 l'etela 13.8925 
• dnpe~te!OO Pena\\ 26.52 
üknf tOO Ley 0.62375 
~lgrnd ıoo Dinar 3.175 

...,hamalOO Y~n 31.1225 
olctıolm ·~n t•ver; Kr 30 99 

Türkiye 

A • 
1 

:Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirasi 
9ube ve aJans adedi: 265 

Zirat ve ticarı her nevi banka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAf~iYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kwnbaralı ve ihba.rsız tasarnıf hesabiarında 
en az 50 !!rası bulwıanlara senede 4 defa çekilecek 'kur'a ile ~atı -
daki plana göre ikramlye da ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 

500 , 2,000 .. 
4 " 

250 , 1,000 " 
40 " 

100 " 
4,000 , 

100 " 
50 " 5,000 " 

120 " 
40 " .. 4,800 ,. 

\60 " 
20 " 

3,200 
" Dikkat.: nc.s:ı.blanndakl pnralıı.r bir sene içinde 50 liradan aşagı 

dUşDliyenlere ikraın~ye çıktı~ı tıi.kdı.rde % 20 fazlnslle verılecektır. 
Kur'&lar senede 4 de!a, ı EyHi..l, ı Bırinelklnun, ı Mart ve 1 Hazı.. 

r~ ı.a.rihlenn:le çek.ilecektir. 



( 
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SON POSTA 

Istanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaati Ilanlari 
Şehir tl,ya.trosn 

Tepebnşındn dram 
mında. Altşam saat 

20,30 da Al}ağıda ynzılı mevadın kapalı zarfla eksilt.mcleri hiz:ı.la.rınd.a yazılı gün, saat ve niaııaUerdeki askerl satın 
alnm ilroıırlsyonln;rında yupıln.ca.ktır. Taliblerln kanuni vesikala.rile tekli! melttublarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar nid oldıı#u komisyona vermeleri. Şartnameleri ~nlarında görülür. 

OTEL LO 
İstiklAl caddesinde ıtomecU kısmında 

A.kiam saat 20.30 da 
Cinsi Ek.illtmenın yapılaca~ yer Miktarı Tutan Temtn.a.tı İhale gfuıü ve saati 

Lira Lira YALI UŞAÖI 
Kuru ot. Man is&. 984,000 kilo 54,120 
Kuru ot. Manisa. 828,000 J 4.5,540 
Kuru ot. Manl.!a. 2,015,000 J 110,8180 
Kuru ot. Mnnisa.. 884,000 1 54,120 

Kuru ot. Mani.'ıa. 1,140,000 J 62,'100 
Kuru ot. Man ls&. 984,000 :1 64,120 
lturu ot. Man Lsa. 108,000 J 59,400 
Zeyttnyalt. Edirne e.ski mti§lr~ D. 25 ton 18,250 
Nakl iyat. Ge U bolu. 15.000 
BuCda::r tırmuı. Sı yu 1000 ton 20,000 

*** 

4059 31/101940 
3416,50 31 J J 

8J11S st J J 
4059 31 1 1 

4'102,50 31 1 J 

4059 ll J 1 

<1456 31 • J 

1211 6/11/ J 

1w 8 J • 
1500 e , J 

(U51) 

10 
10 
10 
lO 
lO 
15 
16 
ll 
18 
llS 

(97'71) 

RAŞİD RlZA TiYATROSU 
IIALİDE PİŞK.İN beraber 

Bu a.Itşa.m Kadıköy Süreyyada 
cıAktör ](iD» 

8ezon1m en biirük eseri 
Pı7ea -4- perde. -1- Tablo 

Beyoltu B.a.Uı: slnemuı 

ı - Tarzanın intitamı: Türk~e 
2 - 01ınaterler karşı karşıya. 
3 - Kahraman aüvarUer 

Aşa~ıdaki mevadın pazarllkla eurıtmeleıi Ankarada M. M. V. Ilan satın abna kom.isyonunda bizaların-
, ........ ~ .. l;i""ci~;d;; .. :;······· .... . 

li~~-~ü~~l!~§J da yazılı saatlerde yapılaoa.ktır. Tatibleıtn kanun! nstkalartle ihale natlnde kom..tılyont. celmelerl. Şartna
lneleri komisyonda görülür. 

CinsL Miktan 

Hava rengi kapuUuk C\llil.ll.f. 
Er totlni. 
kereste ve inşaat ma.Izemeet. 
Hava rengi kışlık elbiSelik kum~. 

• 

•• 

ıo,ooo metre 
3,000 çtft . 

10,000 metce 

Tutan 
Ura 

39,750 
20,400 
22,942 
88,500 

Aşa~ıda yazılı mcva.dm pazarlıkl.a. ebiitmeleri hizalannda }'11.Zllı gün 
ve saatlerete Oclıboluda askeri satın alma komisyonanda yapllaeaktır. 
Tnllblerın kanuni vesika ve t.eminatlnrile ihale gün ve aanttnde lroml.s
yona gelmeler!. Şartnameleri .komı.,yonda görülür. 

Cınsi. Mıktan Tutarı Teminatı İhale gün ve 684tl 
Kfio Lira Lrra 

Bu ll-day. 300.000 2'1,000 4050 25/10/ 940 18 
Balye samanı. 100,000 4,000 600 21 :t J 16 
BuCday. 100,000 9,000 1350 25 Jl J lG 
Kuru ot. 500.000 30,000 4500 21/10/ » 18 
Kuru ot. 250,000 15,000 2250 21 ll 1 18 

(1231) (9881) ..... 
K~if bedeli 94,979 Jlra 69 kuruı olan E.'ik~hirde üç lDfaat kapall sarf

k eksiltıneye konmuştur. İhalesi 18/ 10/ 940 Cuma günü .saa.t 11 de An
ta.rnda M. M. V. Satınalinn komisyonunda yapılacaktır. Tallblerln ihale 
so.atinden blr saat enel k.anunl ve.slkalarlle teklif mekt.ublarmı komla -
yona vermeleri. 0175) (9392l 

1000 ton kuru ot pazarlıkla satın alı.nacalı:tttr. İhale& 24V10/940 Per
tembe günü saat 16 da Balı.kesirde askeri satın alma komisyonunda ya. 
pllacaktır. Beher kilosunun tahmin bedeli 6 kun14 60 .santm tıı.t't temi
natı 9000 liradır. Tatibierin belll günde komi';yona gelmeleri. (127'1- 9913) 

•• ~ıda yazılı mcvadın pazarlıkla ebiitmeleri bizalarında yasılı gün, 
saat ıve maıhallerdeki askeri satın alma komlsydll.larında. yap!laea.k.tır. 
'l'aliblerin kanunl vesikalarile aid old~u kom.i.syona ihale 6aatlnde gel
meleri. Şa.rtnameleri komlsyonJıarmda görülür. 

Cin&. Eksiitmenin ya.. Miktan Tutarı Teminatı İhale etin n saati 
pıla.ca~ı yer Llı'a Lira 

Sı~ır eti. Çanakkale. soo,ooo kilo 84,000 5450 24/10/MO 1'1 
Nakl iyat" Yem. Sillo~u. 1251 ton 3762 26 , ll 10 
Plrinç. ) 90 :1 31,500 2363) (ll 

Fasulye. ) Edirne Hacıumur. 21-i J 42,800 3210) 22 J J (18 
Arpa. Eld1me Hacıumur. 800 , 3552 ıı J , ll 

(1289 - 9963) ..... 
'101,148 kilo arpa veya yulat kapıılı zarna satın alınacakbr. İhale.sl 

6/ 11/ 940 Çarşamba günü saat 10 da İzmirde Born<Tnlda utert satın 
o.lma. komisyonunda yapılacaktır. Yulafın beher k.ı1osuna '1,5 kuruş, ar-
panın beher kUosuna 6,6 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Yulnfm ilk temt
nııtı 3679 lira, arpapm ilk teminatı 3418 liradır. İsteklilerin t.auıınl vesl
kalıırile tekli! ınektublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
yermelcrl. (1285 - 9959) 

•• 2000 ııded tevhid serneri alınacaktır. Pazarlı~ı 25/ 10/ 9t0 Cuma günü 
saııt 15 de İzmirde Lv. Arnirliği satın nlına komisJQD.unda lYapıla<'.aktır. 
Tahmin bedeli 72,000 lirıı ük teminatı 4850 liradır. NUmune ve ~artnamesi 
komisyonda görülür. Taliblerin kan un i vc.sikalarlle belli saatte komi.s-
yona gelmeleri. (1283 - 9957) 

** 3000 giyin katır ve 12,000 giyim beyglr malı satın o.l.ınacaktır. Pıızar. 
bkla eksiltınesi 23/ 10/ 940 Çarşamba günü saat ıs de Çorluda nskerl sa
tın alma komisyonunda ynpılacnktır. İlk teminatı 934! liradır. Taliblerln 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (1287 - 9961) 

T··rkiye Cümhuriyet Merkez 
AK T 1 F 

Kıısa: 

Altın: Sali kilogram '11.814.536 
Banknot . 
Ufaklık . 

Dahildeki maba.btrler: 
Türk Lirası . 

Hariçteki moha.blrler: 

Altın: Safi kllogram 5.215.199 
Altına tahvill kabil serbest dö -
vizler . • 
Dli~er dövizler n borçlu Kılring 
bakiyeleri 

Ba.zine tahTilleri: 

Deruhte edilen evrakı nakdlye 
karşılı~ 
Kanunun 8-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vAld 
tediyat 

Seneda.& CiUdanı: 
Ticart Senetler 

Esbam ve tahTilit cüzdanı: 
( Deruhte edilen evralo nakdL 

A ( yenln kıı.rşılı~ı esham ve 
( ta.h'VilA.t UtJbarl kıymetle) .. 

8 Serbest Eshıı.m ve Tahvillt: 

Avaııslar: 

Altın ve döviz üzerine avans 
Tahv:tlAt Uzerine nvaM • • • • 
Hazineye kısa. vft.dell a.vaM 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın karşılıldı avans 
H.so;edarlar: • 
Muhtelif: • • • • • • 

Lira 

11H80.760 

28.502.618 

Temina.t.l İlW.e günd n saati 
Lira 

6961 19/ 10/ 940 10 
B060 21 , , 10 
J.tıl1,30 21 , J u 
57'15 22 J J 10 

0271 - 9885) 

POKER· PLAY 
bıQakları geldi. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER· PL..AY 

Deposu: 
JAK OEKALO ve ŞOR. 

lST AN BUL Tahtakale No. 61 

E
ktor 1. Zati Oget 

ediye kartısındaki muayene
inde ö~leden sonra hasta-

lannı kabul eder. ' 

DÜNYANIN 
EN İYi 
TRAŞ 

BIÇAKLARlDlR 

Gü. M h. Gn. K. İst. Lv. Arnirliği Satınal
ma Komisyonundan: 

5/ 2 Teş./9W Salı günt\ saat 15 de a!(lk eksiitme suretne 1100 çift erat 
kundurası alınacaktır. Muhammen bedeli &105 ve ilk teminatı 457 lira 88 
kuruştur. Evsar, nUmune ve şartnamesi komisyonda hergün görülebilir . 
İstekillerin teminat makbuzlarile gününde Galata Mumhane caddesi İbra-
him Rifat banındaki komiSyona gelmeleri. c9833• 

Doktor Haf1z CemaJ 
(Lo"man Hekim) 

Divanyolunda 1 04 ı 1o. da hergün 
hasta kabul eder. 

Telefon: 21044-23398 

Zayi - Askerlikten teca edildı~inl 
m~ruhatını havi nüfus hüvlyet cüz.. 
danımı ve hüviyet varakamı zayl et
Mm. Ycni..<>ıni çı~a.raoo~mtdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

K.a.deş vapunı arnbar memuru 
Fethi Ergiiler 

Bankası 12 1 1 O 1 1940 vaziyeti 
PASİF 

Strmaye 
İhtlyat akçeısf: 

Adi ve !evkalAde • 
Hwust . 

Tedavüldekl Bantnotlar: 
Deruhte edUen evraltı na ltdiye 
Kanunun 6 _ 8 inct maddelerine 
tevfikan Hazine taratından vald 
tediyat . 
Deruhte edilen evrakı na'ıdiye 

baktye.si . 
Karşıh~ı tamamen altın olarak 
U~veten tedaTt!Ie vazedUen . 
Reeskont mukabUl illveten te _ 
davüle vazedUen 
Hazineye ya.pı1an altın karşılık.. 

h avans mukablll 3902 No. lu ka. 
nun muclbtnce UO.veten teduU. 
le TazedIlen • . , • • • • , 

MEVDUAT: 
Türk Vra~a 
Altın: Safi Klg 18.915.845.-
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukabUl tevdl olu. 
nan aıtırilar : 
san Kilg 

. 
36.715.458.-

Dövtz Tuhhüdatı: 
Altına tahv1ll kabU dövizler • 
D!(tcr dövizler ve alacaklı KU _ 
rınc bakiyelert 
Muhtelif: • 

. 
Tekün 

Ura 
15.000.000.00 

12.188.666.15 

368.357.079.00 

99.837.086.52 

51 .643 .228.:2 

30.031.052.39 

114.406.087.12 

691.463.199.40 

w 
B. . . . ı1 
arıncı te§~ 

Türk Bayrağı Toptan Satış Yeri: 

Eni - Boyu -50 X 75 
75 X 112 160 

100 X 150 275 
150 X 225 600 

Salahaddin Karakaşb 
Istanbul : İrfaniye Çarşısı No. 18 • 19 

Hakiki 
Hakiki bir TOrk olan HACI BEKİR'in Eseridir. 

HACI BEKIR'in torunun elinde bu dede yadigirı San' at, 
timdi bütün dünyanan hayranlığını kazanır bir hale geldi· 

ALi MUHiDDi 
ACI BE i 

Ticarethaneleri 
Merkezi: Hamidiye caddesi Bahçekapı İstanbul 
Şubele .. i: Beyoğlu, Karaköv, Kadıköy 

Siparişleri Ticarethanenin merkezi kabul eder. 

Son Modelleri 
Çok zarif ve zengin ç~itli, ko.dm 

erkek kol ve cep LO 
Saatleri gelmi.ştir. 

Sat~ deposu: z. Saatman. 
mam Camcıbaşı han ı inci 

Türk Hava Kırumu İstanbul Vilayet 
Şubesin d en : 
Şubemiz kaloriferi için p;ı&rlıkla · r25, ton kriple maden kömüril Sl'tıl 

alınacaktır. İstekillerin 23f1l"incite.şrin/940 Çarşamba günü saat on bel 
Ca~alo~lundaki §Ubeye mrıca.atıarı. c9979• 

----------~-~~~---=-------------

, . Sat1hk Nlühim Taş Stoku 
Mü him bir taş stok lt ~ılıktır .. Talip olanların daha fıızla maiOIWl' 
almak üzere, sarih a.<fslerUe Istanbul, 176 posta kutusu a.dfeSlne 

.tUŞ. ru.ınuziyle müracaatıarı. 

KaracabeyBe!ediyesinden: 
Karacabey belediyı elektrik tesisatı için asgari ··75o beygıı 

tlnde ve elektrik i.stsa.llne elverlşll az mü.:."tamel bir lokomobU cı .. e:' 
makinesi pazarlık ~tlle satın alınacaktır EUerinde bu gibi maJtill 
olan istcklılerin sat yapmak Ü?.erc hergün Kara cabey belediyesine ıııiY 
racaa Uar ı 111\n ol ur'· • 9707 • 

~ENDi N 

TŞ. BANKASI 
140 Küçük 

tr1 Hesaplar 

AMIYE PLANI 

BiRiKitiR 
1940 IKRAMIYELERl 
1 aded 2000 Jlro.Iı.k - 2000.- tit• 

B • 1000 :t - 3000.- ' 
e , &oo ll - 30oo.- • 

12 , 250 , - sooo.- • 
40 J 100 ll - 4000.- , 
75 , 50 • - 3760.- • 

210 ll 25 » - 5~0.- ' 

Keşide:lcr: ı Şubat, ı l\layıJ, 
1 Alustos, 1 İklnclteşrio ıarıbiO. 
rinde yapılır. 

····················································································· ····roı.ta Matbnasıı Nt tri>at Müdiıriı: Sc:lım Hngıp L.meç 


