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:ıtt~uhabirinin bir makalesini 

"il' . ~ • Baltan matbuatında Bul-
\; ' O.. da. Alman bt'aları bulundu

ı.a.,.,:lr Yapılan n~iyata Alman
\... ~~an yapılan tek:zlbin Bııl
,.~enmı 3 üncü :S&yfada~ 
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Askerl vaz i yst 
~~·h 
~q~· \>er, Sovyetlerin 

1Yeti aniaşılmadan 
harekete 

~eçebilir mi ? 
~YAZAN--

~I"'Iekli ıeneral 
H. Emir Erkilel 

tea n Poata, nın a.slı:ed 
ınuharrtrt 

~ uııhklı İngiliz ve Al -
~ h:rnan uçak taarruzlan 
~fı~la ~la devam etmdttedir. 
t~ ~· uçak sayı üstünhiğü-
1~~~ f~~ ~ttiklerinden, h.
~te tündüz n cece }\ücum 
~~.~,e olduklan halde lngiliz
tı~ ~ Yalnız gece akınlarile 
.!, ~ k:" ektedirl.er. Alman la -
1 ~~~r a,.daoberi devam 
~~ ~ri ve 1 Eylulden itiba
til. ~IQ aavap adını vere -
L~~ ı. .._ hızlattırdıklan Jn
l~. . ""a blicumlan bugüne 
~"~ddetli hız ve teairieTini 
)~ ıtı·~zaltrnam1tlardır. Bill
~~ lleıunlar bazı ~tünkrde 
~:',dtt~ ~zelenir gibi fevkalade 
~ "~ llle.ktedirler. Bıına mu
.~ oıı .• ~~ hiç l'ti~ Britanya adaaımn 
t~ ~ ~ı.r CC$&retsizlik v;ya 
c~'~ h ~Öııtenniyerek her -
~-ı altta. olan yüzlerle ton 
~ -;:ırı Yapması tabii o1an 
~ efat ve tahribata mü -
~ dayanmakta ve trö

e~tedirler. 
fbet.ıuaı 1 .... ~ 
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- -- Makine ye 
verilirken 1 

Bükreş t1b 

Idare iıleri telefona ı 20203 fiab 5 k1UUf 

Nüfus sayımı 
yapılıyor yarın 

laboratuvarinda V 1. . . 1. d d.. k" . 1. "Kahrolsun Hitler 8 Inin rıyase In 8 UR U IÇ lma 

MANŞTA 
BİR DEJ\TİZ 

ingilizierin 
Berlin ve diğer 

HARBİ Alman şehirlerinde 
DAHA OLDU yapt1klar1 tahribat 

Londra ı 8 (AA) - Arnirailik Londra. 18 (A.A.) - Han nenre -
daireele hava neı:aretinin miifterek tinin ist.ibba.rat .serriai bildiriyor: 
teblifi : İ'timada 1A1tk bltaraf kaynaklar -

Dün eal:.h saNI müdafaa .ervi - dan alınan m.aıaınat, ingnı.z hava 
simize meoMJ.b b.ir tayyare Alman tanarelerinin Alına.nyad&ki wert 

" levhalari 
Bükret -9 (AA.) - BükreJ tıb 

ve ldmya laboratuvannın duvanna 
af&iıdaki ibareleri ihtiva eden ka -
ğıdlar yapıtbrılmıfhr: «Kahrolaun 
Hitler, yaşaa.m. İngiltere. 'Bütün iyi 
Rwnenler Ingilterenin zaferini te -
men ni etmektedirler. 11 

Polis tahkiltattan aonra bu kağıd
Iann llboratuvann akıl müvazeneııi 
eksik olan bazı kadın müstabdem -
leri tarafından yapıştınldığını bil -
dinnittir. -------

ingilizler 
Habeşistan1 

bombaliyorlar 
Londra 19 (A.A.) -- Negelli 

mıntakaa salıilinde Ingiliz kıtaatı -
mn hararetli bir faaliyeti mii~ede 
edilmi,tir. İngıliz tayyereleri Habe
§istanda bir çok İtalyan kıtaab tat. 
şidatıru bombardıman etııU~Ierdir. 
Bir İtalyan tayyaresi dü,ürülmüttür. 

Fransada 
yiyecek k1thğ1 

di.tıoyerl•rinden mürekkeb bir düt hedener üzerine yapılan taa~lann Gelen Alman nyyahlarının 
man filotillası gönnüttür. Dört ge- ne kadu mt\esııir oldutunu IJO..~ter - ·L• L _ •• 

'd n.. u_ b 1 d'' fi me .. •-Aı- mtr«CUC nergan artıyormat m1 en muıe.roıı;e o an utnıan • •ı.çuu . - · 
lotilliet Ekeet aÇlklarında batıya Bitaraf bir müp.hide göre, Berlin 
doğru ilerlemekte idi. Görmt' oart- çok geni~ hau.rlara uframı..ttır. E -
lan zayıftı. Civarda bulunan hafif saalı harb malzemMi imal eden bazı 
Ingiliz kuvvetleri dÜ§manı bularak fabrikalar k..ı.smen yıkılmış, büyük 
barbe mecbur bıralrnıak için bütün postanenin dahili hemen hemen ta -
eüratlerile ilerlediler. Öi;leden aon- mamen harab Olm\lf ve tehrin bQ4}ı
ra görme tartlan düzelmiş ve saat ea ha:vagui fabrikalarından birkaçı 
16 dan biraE sonra kruvazörleri • da ehemmiyet.le huara utramı.ştır. 
müııden biri dütmanı Land.at"ndin Ezcümle P'Ôsf;amer ve Anhalter gar -

(De'Vamı 3 ii.ııci .ayfada) (Denmı J ün.eü •Tfada) 

Ac1 hakikatin 
ac1 delilleri 

Nevyork 19 (A.A) - New -
york Tirnea gıtzet esi, fransa da yi -
yecek kıtlığı hakkında husuai mu
babirinin şah-.i müşahedelerine da
yanan bir makale neşretmittir. 

Makalede {Öyle denilmektedir: 
Fransa, Alman ~ali ordusunun 

büyük bir lı:ısrnile miklar: gittikçe 
artan Alman turistlerini beslemek 
mecburiyetinde kalmı,tır. Bu sey • 
yahlar tahdide tabi değildir ve yi -
yemediklerini Almanyaya giinder -
meğe veya beraberlerinde götür -
meyi itiyad e~miolerdil". Her Almı\n 
askeri Haziranda Franııaya gelir 
gelmez 1 O yumurtadan yapılmı, 
omletle yanm kilo ett~n biftek ve 
dolu bir kap sebze iııtemi,tir. 

Vali sayımın 12 ye · kadar bilirilmesini 
kaymakamlardan istedi. Sayımın bittiği 
Beyazıd kulesinden verilecek işaretle 

top abimak suretile ilin olunacak 

VUAyetia ne,rettiği te blil 

ı 

Bet aeoe evvelki .. yımc~an bir iutıba: İataobullu bir vatandat aaymt 
ll*GIU1'larma cevab veriyor 

Uzun müddettenberi hazırlıklan ,------------........ 
yapılmakta olan wnumt nüfus sayı
mı yann sabah memleketin her ta -
rafmda ve :ehrimzide yapılacalttır. 

Sayımın intizamla geçmesini te
min ınahadile alakadar makamlar
ca icab eden bütün tedbirler alm -
m1ş bulunmaktadır. 

Dün öğleden evvel vili.yette va
li ve belediye reiai doktor Lutfi 
Krrdann riyasetind~ kaymakamlar, 
nahiye müdürleri ve sayım b ürosu 
azalannın iştirakile bir toplantı ya
pıliiUf sayım işleri gözden geçiril -
miştir. Vali yapılan hazırlıklar hak
kında alakadarlardan izahat almıt, 
ve sayımın tam bir mükemmeliyet 
içinde cereyanını temin için bütün 
hazırbitların ikmal edildiğin• !Öy -

liyerek hiç bir engel ve mazeret 
mevzuubahs olamıyacağmı bildir -
mit ve sayımın ı 2 ye kadar ikma -
lini kaymakamlardan iatemi~tir . 

Lutfi Kırdar sayımın i 2 ye ka
dar bitirilmesine çalışınakla bera -

Varan sorulacak 
suallere nastl 

cevab vereceljiz? 
Yarın sa.yım esnasında memur

ların soracaklan .suallere ccvab 
verirken halkımızın gözönünde 
bulundunnası icab eden müh im 
noktaları aşag-ıya yazıyoruz : 

Sayım cetvelinin S üncü suall
ne cevab verilirken, başından ~ 
nikAh geçıniyen kadın ve erkek 
için (bek.Ar), hllen kocası veya 
karısı olan erkek ve kadın için 
<evli), evlenmiş olup da karw 
veya kocası ölın~ olan ve bir da
ha evlenmeml.ş bulunan kadın ve 

''Yan h ş ki tab, mütercimine cevab Lizbondaki Alman elçis·1 her. sayım m e nur!annlrD vazifeleri
ni yaparken «SayımJ acele bitire -

erkekler için (dul), evlenip de bo
~arunış ve tekrar evlenmemı" o -
lan kadın ve erkek içln <~an -
llllf) yazılacaktır. Sakatlık hak -
tındaki 7 nci sualin cevabında, to
pallık, sağırlık. d ilsizlik , körltıt, 

(Devamı 7 ncı sayfada) 
Londra (A .A .) Lizbondaki Alman yim » <liyert:k en küçük bir yanlıt-

elçisi, t.ayyare ile mü.staeaıen Beriine (Devamı 2 nel sayfada) YAZAN: MUHITTIN BIRGEN 

T arihi bir telr.amül içinde te
tckkül edip yakın zamanla

ra kadar yaflyan ve bir dereceye 
kadar ioünizi gören ti\rkçenin müto
madiyen yıkıldığı gözönünde duran 
bir h&disedir. Bunun yerine yeni bir 
türkçe yapılıyor mu) Bu cihet §Üp

helidir. Şüphesiz olan bir teY de, 
bütün yapma tccrübdenndl'! şimdi -
ye kadar hiç bir usul mevcud olına
dığıdır. Bu :ıaul&iizlüğü Akci~r ve
remi haklurıdaki C.!erdc de görü -
yonız. Mubterem müterci:m, Ye'T -

diği eevabda aksini iddia etti ve u
ııulü.ı:ı. lü:wnau hAklr.Jnda beniml~ mu
tabık olduğunu söyledikten ııonra. 
tercümell.in muayyen bir usul cacıi 
o&dağunu söyledi. Halbuki ben te~ 
cümenin tamamen uııulden mahrum 
old~ fikrinde sehat ediyorum ve 

davaman iabatı için de bahia mev- hareket etmiştir. ---------------------------
2\Jtl olan kitabdan rastgde aldı.ğun 
apğıdaki .niaal ve delıll~ri göste -
riyorum: 

ı - Kitabin ismi ı. lnsan Akciier 
veremi ... n dir. Halbuki hastalığın 
ac:h Tapus bumanua tulawlo•is dir. 
Denilebilir ki, ki tabın i3mi, birden
bire herltese yabancı celmemeai için 
böyle yaz~lmıştır; yoksa aaıl mak
sad ıetJlahlarda lutinceyi kabul et.
mek ve onu yürütmektir. Müna~ib . 
Şu halde, kitabda bütün ilim ıstı • 
lahlannın latince olması lazım ge
lir. Halbuki böyle dt..ğ:~dir. M~"s"' IA 
lıisleodlrme mukabili olarak kulla
nılan teftlibaiaation kelime!li (ve em
sali) (S. 2 1) latince değil , franaız
cadır. Gene me~ela, müttebidübner
(Deva.m.ı % nclde Herrün siitununda) 

Dttn Romanyadan 204 Leh, 
ingiliz ve Mosevi geldi 

Türk muhacir kafilesi de Pazartesi günü 
gelecek, yolcular Romanyada hayat 

şeraitinin çok kötü olduğunu söylüyorlar 

Dahiliye Vekili bu sabah 
şehrimize gel~i 

Dahiliye V ekili Faik Öztrnk bu 
sabah Haydarpa~>" muvasalat e -
den 7,45 trenile Arıkaradarı şehri -
mize gelmi~tir. 

Vekil, Haydarpaşa gaı ında 
Vali ve Belediye Reisi LOt-
fi Kırdar, Emniyet Müdürü Mu -
zaUer Alcalın, Parti ve Bt:le!diye 
erkanile dostları tarafından karşı -
lanmıthr. 

Sehrimizde bir kaç ı:ı-iin kala~alt 
olan Dahiliye Vekili Faik. Öztrak, 
bu müddet içinde Vekaletle olaka
lı Flairelerde tetltiklerde buluna -
ı-ııktır. 

Kesilmiş bir kulağın 
kıymeti kaç liradır? 

Kayseride geçen bir hadise münasebetile 
mütehass1slar ne söylüyorlar? 

Dr. Bahri İsmet: "Bu, kulağı kesilen adamın 
içtimai vaziyetine göre değişir, mesela Neş'et 

Örnerin kulağı bir milyon lira eder, diyor 



•• ergun 
Acı lıakikaiin 

Acı delilleri 
Yazan: M.ohittin Bircen 

= Neş'e kuvvet kaynağıdır~ 

ISTER i NA N, i ST ER INANMAl 
Bir ıırlı:adnş anlntb: sözlü bir adammı§, ~ ceYııbı ıv~di: 
Dün bir yÜn velek ulaCAlctnn, Bir çok renklerin• baktım, bİr tane- Hnrb ~deyiz;, dünya bir ıg•nm pamuk yahud yüne knrıan atı -

aini beğendim. F'"ıntl üzerinde de mut bık kaldım, fakat o ara naıı1sa yor, sonrn da deniz yoiu teh]iltd:i. kar.a yolu ' e pııhlllı mı pahalı, 
bir dnlsınbğmın geldi, ne malı olduğunu eordum. Oükk~ncı d oğlu aa na bu malın Avrupa malı olduğunu .aöylersc:m gülmex misin~» 
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yada ay IMi ll korunma kan n dal .~r$'tQe:l 
~~~~~~d:;k~ bazı tadilat yapılıyor 

Izmirin askerlerimize 
kış hediyeleri 

toplanacak 
n evvel yıldınm 
Yapılmıyacakmış 

18 (A.AJ - &uter: 
ordusuna mensub askerle

tıe birwk stratejik noktalarda 
•~:tt ilnıe petrol arazisi dahilinde 

linde. bulund~u sabit olmakla 
bu k.ıt'alara. henftz işgal or

'-ai verııemez. Romanyada hu-
4lbıan kıt-alannın umumi ~ 

on ob~ bini geçti~, timdl
teeyytid etmemiştir. Bunlar, 

havacılık, mMnfao. ve 
elleperleri gibi tek.nisyenler, 
llıunara mensub makinistler 
lneydanı tanzimine memur 

._.IIIB:rrln-. Fakat, daha büyü\ 
at'ayı ihtiva edecek lnf1.a.. 

,---ııiUQrıa·t& oklntu da mahat-

Romanyadaki vaziyet 
Yazan: Selim Ragıp Emeq 

Anb.ra 18 (Husus\) - Ticaret Ve- sürgün, hapis cezaları daha :ı!iyade 
kfileti mau korunma kanun proje& .1 para cezasına çevrilerek daha çok 

...,.. uhtelif kaynaklardan gelen 

.1.1& haberler Almaniann Ro - İzmir 18 (A.A..) - Dün Parti idare yapılması l!zım gelen kolaytıklar eL 

nin tOODi he.klondaki tetklklerlne de- ( fazlalaştırmaktadır. . 
vam etmektedir. Verilen malumata Tetkikler önümüzdeki günlerde ık
nazaran bu tac!llAt kanunun en çolt 

1
· mal edilecek, yeni proje Mcel~e stv

cezai hükümleri üzerinde yapılmakta, kedilecektir. 

manyaya göndermı.ş olduklan as - heyetinin yapbtı bir toplantıda. u - ratında kararlar alınmıştır. İzmirli
keri kuvvetleri mütemadiyen artır- karlerimize kıt yardmımda bulunmak ler 90rap, eldiven vesair yünlü len.. 
makta olduklarını bildirmektedir. lçln halk tarafından izhar edilen ar- zımdan b~ orduya on bin pamutı. 
Bizzat Romanya bn~vekilinin de su mevzuubahs olm~ ve bu hususta da hediye etmek a.rzusundadırlar. 

---------------------------
r~anşta bir deniz 
harbi daha o:du 

Eden ~ı a:tay1 da 
ziyaret etti 

kaydetmekte olduğu gibi, bu kuv -
vet1er, Rumen ordusunu · tensik ve 
ıslah edecek ve silah v~ techi:znt ba-
kımından kafi dcıeeede kudretli 
ııddolunmıyan bu orduyu, birinci 
derecede bir harb vasatası haline 
g("tireceklerdir. Bir orduyu ıslah ve 
tensik etmek için nihayet muayyen 

(~fı 1 Inci sarladııl Malta 18 ( A.A.) - Mısır se- miktar öğreticiye ihtiyaç vardır. 
yüz mil kadar batı cenubunda uzak yahati esnasında ingiliz hnrbiye na- Bu öğretici kadro ihtiyaçtan fazla 
mesafeden yakalamıştır. Bunun Ü. zm Eden, Pazar günü Mallayı zi- geni~letildiği tnkdirde işin mahiyeti 
zerine di&troyerler süratle çekilmiş- yaret ederek Adanın nıüdafaa mev- değişir. Nitekim H.omanyadıı hal 
lerd.ir. Gemilerimiz düşman filotil- zilerini teftiş eylemiştir. böyledir. Onlarca fırka olarak mik
ltdını takibe koyulmuŞII3 da hııva Eden İngiliz ve l\laltalı kıtaatı tarına işaret edilen Alman kuvvet
gitt:ücçe karardığından düşınan Bres teftiş ettiği sırada bu kıtaatm vazi lerinin, bu bakımdan bir ıslah hey
te kaçnuya muvaffak olmuştur. yet ve maneviyatından ve müdafaa eti değil ya ~omanyayı işgal eden, 

Bu takıô esnasında dü~an tay- tertibatmdan çok memnun kaldığı yahud müstakbel maksadlar için 
yarderi gemilerimize ilci hücumda nı beyan etmiştir. Nazır kral Jorjun Rumen ordusile teşriki mesaiye me
buhmım:ı§larsa da hiç bir isafbet kay- valiye göndermiş olduğu bir mesa- mur bir kuvvet olarak tel3kki edil-
dedememil ve sahil müda aa ser - mesı" zaruridir·, vaz'uhale bakarak, 

_ _ı jı verrni}tir. 
viGne mensub bombarorman tayya- ------------ Rumen siyasetinin gösterdiği inki -
relerimiz düşmana taarruz eylemi! - B lk f d şaf ve seyri de nazarı dikkate ala-
tir. Bir bombanın düJinan distro - a an ar 8 rak hakika•i halin bundan başka bir 
yenerinden birine vukın dü,tüğü ~ö rnihver p' A:-ılarl şey olmadığını kabul eylemek ıa. -
rülmüpe de havanın karannıt ol .. zım geliyor, 

Meclise sev edilen tayihalar 
Ankara 18 (Hasuai) - Tür -

kiye - Bulgaristan ticaret anlaşmao
sının derpiş eylediği takas müdde -
tinin altı ayda., bir seneye ibiağı 
hakkında yapılan anh.şma tasdik 
için Meclise verildi. 

Askeri toförlerin eh1iyetname -
li sayılıp aayılamıyacağmın tefsir 
yolu ile tayinhü hükumet Meclisten 
istedi. Ceza kanununun 81 inci mad 

Alman - Sovyet 
münasebatı 

. 
Beriinde iki memleket 

desine tevfikan cezalandırılan as • 
keri tahıslara aid mnhkumiyetleriD 
teltaüd kanununun muaddel S 3 ÜD-

cü askeri ceza kanununon 30 unc:a 
maddesindeki sahtekarlık tabirinia 
§Ümulüne danil olup, tekaüd ma&~~ 
tahBois edilip edilmiyeeeğini te&lr 
yolu ile tayinini hükumet Meclistea 
iate di. 

Yer sars1nt1s1 
m1ntakas1ndaki 
em~ak borçlari 

m~U~ sebebile neticenin öğrenilme- (Baştaralı ı lnei sayfada) Yani Romanya, Alman lcuvvet -
tahmin edilmektedir. siDe imkan h6..ıl olmamlJhr. leri için bugün, muhkem bir üs ha-

Plöat4'de üç alay iÇ(n ym Bugünkü Alman teblitinde, Alman garist.&nın m üp bem vaziyetJ.ni aydın.. line getirilmektedir. Yer yer vücu-

rnunasebatmda degişiklik 
olmadtğl söyleniyor 

Hükumet Meclise 
bir proje tevdi etti 

--~ı.a.aır' distıo)"erler!Je İngilis k:rııvUörü ve ı.a.ttıtma lfD.ret etmektedir. Ünilor - de getirilen veya genişletilen tay -
~ ·. 1 b" k dl.ftroyerlen al"B&&lda cereyan eden malı askerlerin geldiği hakkında hiÇ- yare meydanlan, petrol kuyulan Berlin J 8 (AA.) - D. N. B. Ankara 18 <Hususl> Yer sarsınt.ıli 
~ nn, hıç 0 ~-. ır aç bu harekAtın yalnız Brtstol kanalının bir ha.ber olmamasına mukabil mem etrafına yerle~tirilen hava müdafaa bildiriyor: m.ınt.:ı..kasındaki emlA-kten mütevelBII 

~of!lanyadakı . kıt aları~ methalinde vuknbuldulu büdlrilmek- leket ardı geliniyen seyyah akınının ailahlan, memleketin dahiline ya - Alman hariC' iye nezaretinin hÖZ· hazine maUubatına dair hfikiimeı& 
bır tırkaya taheıs edecegı ıe lcıJmıyor, ayni zamanda Alman i.stilbma uğramıştır. vılan ve sevkülcey~i mıntııkalara cüsü, yabancı basın mümessilleri ile 
ernat"ele-r meveuddur Fa.- .._ _ _._ il · .__. bi- 1 "· Meclise bir lft.yiha verdi. Lflyihada ha-

kıt' at .. k"" Id • · ka- kuneUerinin ..._u gemı enm-..en İtimada delter raporlar, Alman arın doğru 8ürülen her neYi tcş:kküller yaptığı görüşmede, Alman- Sovyet 
ar, m um un .0 • u~ • line bir .tol1lll de isabet ettirdı"kleri Bulgaristanın §imali garbl nuntaka bunun böyle olduğunu göstermek - münasebetleri hakkıada Alman ba- Zineden müzayede veya boı:çlanma 

b Alman askennm ı,gnlı Iddia ediliyor. Hakikatte bu hareklt amda bir dinleme postası kurdukla - tedir. O suretle ki Romanya Ye o - sınındaki akislerle alakadar olarak suretüe gayri menkul almış olanlana 
eraber t~~~ de gÖ~ Breıst açıklannda cereya.n eimlş ve rını göstermektedir. Bu postanın, Ro- nun bünyesinde tahns.~ul eden yeni sorulan bir s•ıale verdiği cevabda, 
rnakeadıle nobet usulu ıle gemı1erimizden hiçbirinde zerre kadar manya petl'ol kuyulanna teveccüh e- uzvivetin Balkanlar mıntakasında iki memleket do<ıtane münasebetle-

borçlarını tesviye hususunda verıt

lerde yapıldığı gibi emlo.k borçları i-

all i Alman kıf alan na 
liibaylar, yataeak ve yiye

t)l:nak Ü%ere, günde bin 
O sübaylu be~ :rüz ley ye 

ley tnhsisat alaeaklardrr. 
iyi haber alan yabancı 
Alınanların kı~tan ev<

:Jıldırım harbi yapmak ni -
bulunduklarının pek az 
olduğu düşüncesindedir

lrliitalıidlere göre, Almanla-
R.ornanyadan alabilecekleıi 

~l.nn ihrftemı teminle ve 
ilkbehara kadar Bel -

~eddüd içinde brrakacak 
!is halinr. stetinneltle ge -

dal.a · muhtemeldir. 

da yahudiler 
indeki kanun 

llıer'iyeta girdi 

huar vuku bulmamıştır. decek bombardıman tayyarelerinin hakİı bir ipham havası yaratmn - rinde hiç bir değişiklik vukua ~el -
') bı:::.: .,___ k Id 1 . · İk" 1 k t çin de bazı muafiyet ve kolaylıklw ~ ma:ı te ,..;• geç~en haberdar ohnak u=re u- ~a~ı mümkün deği ir. mediğini söy emışbr. ı mem e e 

Berlin 1 B ( A.A.) - Alman btıt- rulmuş olması muhtemeldir. Başka arasındaki münasebat, devamlı ve temini teklif edilmektedir. 
kumandanlığıa:n tebliği: haberler de Tuna yolile Bulgaristanla lı:gi'izlsrin Alman şeh:rleri müstakardır ve hu husustıı. bütun fa- Llyiha esasıarına göre sarsınti 

Alman torp;dolannın Bristol ka- Romanyaya Alınan denızaltılan gön- raziyeler beyhudedir. mıntakasında hazineden tnksıtle sa.. 
nıılı açıklanna ilerlemesi üzerine, derildiğlni bildirmektedir. üzerinde yap~ıklar1 tahribat Bir yabancı kaynııktan, Alman tılan veya borçlanma suretne tevtil 
torpidolar rduııtinde bulunan 1~- B .. ı .. a.r ziraat nazırı Bagriyanof'un d ) hariciyesine, Moskovada yakında 

1 • d ~ Lk b fi- <U6 (Bat tarafı 1 inci sayfa a ve tahsis olunan binalardan yıkıhrut giliz huvazÖ! cnn en murea. e Almanyayı ziyareti nazarı dikkati eel bir dört devlet konferansı toplanı\-
lo ile bir deniz harbi olmuştur. TOT- betmektedir. Viyanadan bildirildi~in~ larile marşandiz garlnnnda ve şehir cağı hakkındaki bir basın haberi 
-!-lolarmuz ar\edce üstün d~ana b" d~mdak1 mühim hatlar üzerinde de- ·ıle ata·kadar di;er bir sul'li dah,l tev-
..,.... d _L _l.. b" h b göre, Bulgar nazırına retakat eden ır miryolu münakalfltı kesilmı•tlr. ,., 
bücum e ere.:. ou~manrn ır ar çok: Jdmseler arasmda sivil giymi., za- &ol cih edilmiştir. Bunun siyasi tahmin-
aeuıitıine torp•l isabet .. ett.irm~ler -. bitler de --"ır. Almanyanın büyük bir sahasın - I d t d · 1 "' ... ~ h er semasın a uçan mu a eın-ıa ar-
dir. Oü,man bunun uzenne atqı da büyük ııınai tesisatı. ağır asara dan birini teşkil ettiği bildirilmişlir. 
kesmiJtir. Ouımıanı takib için tay- MibYer plinlan ll'lramıştrr. Öğrenildiğine göre, Bit- Bu tarzda ~iplomatik hareketler 
yarder gönderilmi~tir. Alman tor- Balkanlar nuntakasında Mihver terfeldeld büyük alominyom fabrj.. hakkında Beriinde hiç hir maliımat 
Pidolan iisierine dönmütlerdir. planian tebellür ediyor demelttır. kası büyük taarruzdan sonra haf -

ı 
.._ __ ı ~~ 

Seri Alman torpidobot1an n&il - _ı - Viyanadan alman. u__..,r ere talarca kapalı kalmıştır. ---------
terenia cenubu prlci sahiJlerine bir gore Alman matbu.a.tı .tspan.yılnm Bitaraf kaynaklardan alınan di
akın yaparak cem'an 33,000 tonj - harbe girmesi imklnından babset - ğer bir mıılumata gore de Rende 
latolak ilci düşman ticaret ~temisile ımemet için emir a.lm!ftır. Westphaledeki elektrik fııbrikası o 
iJU petrol gemisi batıruu,lardır. 2 - Şimali İtalyadan alınan iUm:ı- derece hasara uğramıştı,. ki, nor -

Bir denizaltımız son seferinde da değer raporlar, İtalyadan cenuba mal iatihsaline tekrar ha~lıyabilme-
cem·an 42,000 tonluk düımo.n ti - gttmet üzere Alman kıt'alarlle dolu si için uzun bir müddet la:..:ımrlır. 
caret gemlai batırmı,tır. trenlerin geçutine işaret etmektedir. Ba~ka bir kaynaktan öğrenildiği-

Hafif muharebı: tayyarelerinden Bu kıt'a.larm, Trablusgarba gönderi- ne göre, bombnlar Bremendeki 

bulunanların bakiye bedellerinin l&

maını terkin ve tamırıe ıstırade edi
lebilecek derecede kısmen yıkı1mL1 o. 
lanların z:ı.rar miktarı bakiye boro • 
dan tcnza olunacaktır. 

Yerli halka tevzi, muhacir, mülteel 
ve naklolunan şahıslara tahsis W 

tcvfiz suretne verilen araziden müte
vell.id borç bakl.yeleri 1943 Haziram

na kadar tecil edilecektir. 
Bu hükümler 1771 sayılı kanuna 

şumulüne gi.ren gayri menkullerde dıl 
şamil olacaktır. Bu hükümlerden iıl

tlfadc edebllmek için borçluların .,. 

bunların vefatı halinde kanuni va • 
mürekkeb fi!olar yeniden Londraya lerek Mısıra kar~ı yapılacak bir taar- Deutz otomobil fabrikasının veri -

Teşrinisani maaşı 
bayramin dördüncü 

günü verilecek 
b rislerinin bu kanunun mer'iyetlndeıD Teşrinisaninin birinci günü ay-ve Ingilterenin cenubu tarkieindc ruzda kullanılacağı veya Tunus ve mini pek ziyade azaltmıştır. 

18 ( bUd · bulunan as,_en" h~eflere hücum et- Hücum esnasında bir hangar ta-A.A.) - Han.s il'ı - a. Cezayirden geçirilecek mihYerın A -
miilerdir. Müıkül hava şartlarına meritaya ka~ı müdataası için haya- mamen yıkılmı" ve içindeki bütün 

rama tesadüf ettiğinden T eşrini~ani itibaren 6 ay içinde mahallin en büyök 
maa~ının ayın yirmi yedisinde veri- mal memuruna bir beyanname Dil 
leceği bazı gazeteler tarafınd~~ ya- müracaatları şart tutulmuştur. M~ 
zılmıt ise de bu h.ususun temını. ka- bir sebeblere binaen müracaat ede -
nun mevzuu oldugun~an buna ım - m1yenler için sebeb mahkeme kara. 
kan görülememekt~~ır. . rile tevsik şartile müddet ÜO seneJII 

8ta.tösü bugün netre~ rağmen Londranın .-rkrnda Vic - ti addedile.n AUas .sahaindeki üslere tayvareler harab olmuı.tur. 
ton·a doklan marmda Deptf01l ııa- Istila limanıanna gelince, 16 Ey-

bı lôre, yahudi ırkına men -
~n ana babadan gelen -ve-

~ '•·- Yahudi ile evli ;se yal -
' ... ~ Yahueli ana babadan ge

...,hıa yahudidir. 

~ hükftmette bütün yüksek 
ttı nhudUere memnudur. Ya

llallinü.ilt edemiyeoekler, sil-
• devletten yardım 

~ yüksek vazıfele.r 
Ytteklerdtr. 

~edileceiti söylenmektedir. 
nıu:ia ve Loodrada Taymisin şimali- S _ Şarld Polonya istikametinde lulde bi~ok Alman lotutı vapıtr -
ne isabet eden kısımda mühim te.t- Alman kuvvetlerinin mühim hareket- ]ara yüklenmiş, fakat bir müddet 
··t tahn·b edilmiF· sonra tshliye edilmi1l,.rdir. f .. tila - ler ya.ptıA"ı haber verilmektedir. 1 k 1 

Havre civanndn kara bataryala- projesi ngiliz hava ·uvvet erinin 
nmızdan biri bir düııman denizaltı- Sovy.X Rwya taarruzu üzerine tatbik edılınemiıı -

111 n1 bombardıman etmi~tir. Bundan Ayni Viyana membalarmdan alı - =ti=r=. ============== 
•onra 11tuka tayyarelerimiz bomba- nan haberler Berlinin, Moskovayı, Av 
~ 1 ihtimaller için Sovyetlerin vaziye -Jarla bu de:Uz.:ılhya hücum etnıi, er- rupada Mihverin ön safta bir rol oy-
du. Kuvvetli infilaklardıın sonra ruı.dığını tanıdığı ve sovyetle.ı;in Mih- tinden emin olmak ic;temekt,.dirler. 
deDizaltmın bazı kısımlan BU sathı- verin hayat sahasına karşı hiçbir Türkler Surive vaziyetim büyük bir 
na fırladıimdıın denizaltıya mah - muhalefet göstermiyece~i hakltında alaka ile takib etmektedirley. Çün -

b L 1 b"l" kü Tihk, İngiliz. ve Arab menfaat-volmu• gözile aa.• a ı ır. bir beyanatta bulunma~a icbar etme-
H ı d h·ı leri burada birle .. mektrclir. Bahriye topçusu 0 an 8 sa ı - ğe t ...... bbü.s etti.Aini ıöstennelctcd.ir. ., 

ı v bb"" d """"' Şarktııki vaziyet hakkında bir lerine yak aşmaga te&~ us e en Buna mukabil Alınanyanın, Sov -
· b tl d- ba..n1akale neşr~en Mımrh~ster düıtmanın seti motor 0 annı on - yeUerin Hind denizi istikamet.i.ııde el- .,... 

b · · Guardian gazete~i de diyor ki: meie mec ur etmıttır. de edebl.lece~i t"'"'raklarm abakını ta-
7 L b t · • ""Y Romanyilyil vaz·ıyed edilme!!i, Oü man 1 · tayyarc a.ay e mı' - nı=_,.aıı-. hakltında vA.dde bulwıabi · ··.ı · ,_ ır.• • memleketleri birbiri ardından istis-rir. Yedi AlmaT\ tayyaresı u enne ıece~i Berlinde söylenmektedir. 

ır. mar ederek yok etmek '"'" kalıto mit-
dönmemi&tir. y ......... Javy• 1 b d k 1 h"l kl · ·· 

Dün Romanyadan 2 Q 4 Leh 
Ingiliz ve Musevi geldi 

Yolcular dairnca hazırlanan ~tellere 
cötiirülm~ecdir. 

()elen yolcuların l.fadesine iOrt RO-
manyada hayat vasiyet! çok köt.üleş.. 

m" bulunınaldadır. Almanların Ro -
manyayı tam 'KalJ.erlnden eV"'t'el bu
rıuıını t.erket.tilini söyliyen bir yolcu 
da halkın ümidsiz bir halde olda~unu 
ı;oylemi§tir. Yolcularm bir ltı.mu da 
Romanyayı terkederken gördültleri 

muamele lle buradaki vazlyetleri a -
ruında büyük farklar oldutunu be

yan ebnl.§lerd.r. 
l)trenUdltine göre, Romanyada bU

ıunan dı~er İngili?Jerin de önıimüz -
deki hafta iÇerisinde eelecetı bildtrll
mektedlr. 

_...... "' let ere un an urtu a ı ece erı u-
Yugo.">lavyanm vaziyeti şüphe.siz midini bırakmak olan \lmaıı plan-

m\ifldildür. Yugoslavyanın dostane lannın karakt~ri'ltik bir harf'keti -
müna.sebet idame ettilt yegA.ne kom- dir. Fakat Türk rıill-eti muazzam 
şusu Yunanistandır. Yugoslavya hu - bir kuvvettir. Türkleri tecrid elmek 
dudlarmda her ne kadar Alman nii- açm Almanlar -ll~rinden geleni ya
may\Oleri olı:nıunı.şsa da siyasi taz - pacaklarsa da Boğa:ılar tehdid edil
yik şiddetle ta.tbik edilmektedir. diği takdirde arz üzerinde hiç bir 

İtalyanlar Yunani.sta.na taarruz et- kuvvet Türkiyf'nin mukııvemel et -
tikleri takdirde Yugoslavyanm vaz.- mestne mani olamıyacaktır. 
yett çok nazik olacak ve muhakkak Royteria vordiii nıalumat 
surette Türltiyerun ala<:atı vaziyete Londra 18 <A.A.) _ Reuter: 
tabi olacaktır. Balkan vaztyetl günün me.ielesl o!-

Yunanütan makta devam ediyor ve her tarafta 
Timesin diplomatılc muhabiri ve bilhassa Vaşingt.onda büyük bir si.-

Yunanistana yapılan şantaj meaele - yasl faaliyet kaydediliyor. 
sini inceliver-:k diyor ki: İngilteren.n Türkiyedeki büyük el-

Mihver ortağı Romanyaya el at- çisi S<r Knachbul! Hugue&SOn Anka -
tıktan sonra, ltalva, ayni oyunu rada Türk Hariciye Vek.lllle görüş -
Yunaniatana oynama~a h :febbüa et- müştür. Büyük elçinin intiba.ı şudur 
mektedir. İtalyan nı8tbuatının net - ki Türkiye Balkan vUiye~ni vahim te. 
riyatı, [pir ve Yunanistanın şima- l&klti etmemeırtedir. 

~er taraftan Romanyayı t.erke -
den -iOO kililik bir Türk muhaeir ka

~~re, Mısır parlimen,- tilesinin de öntimD.zdeki Paz:.ı.rtc.si 
yeni bir ic;tiına güni1 D1lçya npurile limammıaa ce -

toplantıya çaiınlac:ak - leeeti ötrenilmiltir · 
(_,.....ıla ı IDil ~ 

li garbitıi aha!is1ni:ı hepsinin Arna - Botyada.lti İngiliz elçls.l. Rendeli is.. 
vud ırkından geldiği suretinde in - tanbula gibniftir. Fakat l.ngıliz mah-
ki~af etmittir. tellerinde söyı.enadilioe göre, elçi bir 

1iirtder memuıi1'8it mahsusa ile delil, ancak 
blr taç gl.n iatira.bat için İ.ltanbW& 

.... 

Dairelerde Teşnnısanı maaşı a - k d _ .... ., ektir 
d .. d "" d t d" ed"lecektir a ar uzıy....,..ec · 

yın or un e ~ ıye ı . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-•••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------
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Nazilli labrikasvnn baı:ma 
imaUitı 15 milyondan 20 mil
yona çıkcmlacak, Karabük 
lo.brikaınnJa çelik i.tihsali 

artırılıyor 

• z 
z ı 

Tramvay idaresi vaziyeti, alınan 
tedbirleri gazetecilere anlatb 

) 

Güzel Sa.n'ıı.tlar Akademisi bl _ 

Son zamanlarda tramvay ader -
Bir mfiddettenberi Nıı.zilll fıı.brlk.a.- lerinin ve servislerinin intizamsızlığı 

.-ıe İzmirde .tetkiklerde bulunan Sil _ ve anzalan hakkında hergün ~·eni 
merbnnk umum Müdürü Bfırhnn yeni oikiiyetler yapılmaktadır. ls -
&nusun tetklka.tını ikınal ederek şeh- tnnbul elektrik, uamvey ve tünel 

di arasanda da mühim bir artıl hu- l'inci sıwl rfl6iın şubesinden CeHU 
-sul e ıelıni§tir. Özm:ı.t şu şikAyeti bildirinektedir: 

Sirket zamanında eebekedc J B •Geçen .sene ha.stalığım dolayı-

rJmize gcldığlni yazmL5tık. i~letmeleri idare~, bu inti7amsızlık -
~ . . _ Ut\Ü lann, anzalnnn eeheblerinı ıuıh ve 

end~~e dgorebllhumum m 
1 

•~- şiÜ.yetlere del'Herile eevab vermek 

tnısalfı.tmunn artırılması mıı.ksadı ön l~r:d un oglı:e ~n edvve gaze~echa -
c-n ı are mer ezın... avet etmıı~, u 

rttn bu .seJ ...... Un e assn. sma ..,_ı·· d- ··-ı d 1 . 

aaıt.n. gelmektedir. sumerb::mt ta.bri- nı.d "d ~ı:· ·ı t ·ı b" . ı a ı nre er anı e ş:aze ecı er ır 

tal!ırındaki istihs:ıl f~etinm :ız:ı- 1 hasbıhnlde bulımmu lardır. Idare .. 
nıma.sına gayret edilcce~ı gibi bu ı~e nin urnum müdür muavini Celalet
nt olarak Nazilli fabrikasından bq-

1 
tin Kermiyanoğlu, herek("t şubesi 

kınanık 'basma imal!tı 15 mayondan müdürü lsrnet ve müteharrik mnl-
10 :milyona çıtanlacakt.ır. ı zeme şefi Abdülk <:!irin de bulun -

Keza Karabük demir ve çelık mb- d uğu bu hasbıh:ıl esnasında umum 
Qalannm ~ vazzyeti de gittikçe te - müdür muavini Celaleddin ideTenin 
T'8SSil etmektedir. Çelik imalitmın ar- variyetini anlatmı~ ve ,ikayetlete 
taca~ kuvveUe talunln edilmekte - cevah verzni tir. Gazeteciler mütea
i!r. kiben Şişli tramı.-av deposuna gid&-

D.!ler taraftan ö~d~ize gö _ rek otelyeleri ve vatmnn mektebini 
re yeni turulacak olan :satış ofisinin f!ezm.i~letdir. • 
istanbuldn fıuı.liyet.e geçmesi ciüşü -1 Dünkü hasbıhlll t"snasında, bil -
nllimektcdir. Bu bfiranun tesi.sinden hassa idare memur ve müstahdem
mak:sad piyasada devlet maltarının lerinin halkla teması ınıasında hasıl 
h1!'.' b!r mutavassıta ınzum tatmadan olan ve malzeme noksanbğı y-Jzün
a~ını t.cmtn içindiT. Aynca iplik den ileri 5ürülen şikayetler üzerio -
teVZıı ~ bu &atı..ş ofcme Yerileedi de durulmuştur. 
sannedllmektecUr. İdote, tromvıı.y müstahdemini ile 

Cümhur.lyet bayrammda Trabzon. hal: art~ındak.i ~~nd~sebetler.,~~ra -
Erzurum sn.msun ve Diyar.bakırda 4 sın a, uzumsuz ın ıse ve 61Köyet-
reni yerİi mallar pazarının da açıl~ lere seh:biyet veriln~e~esi_:ıi. kat' i 
WTenleri yap:lacnkt.ır. olarnk alakadariara bıldırmıııtir. 

Ayrıca uamvny &.Tabalanndıı sık 

Namaz kıldırırken imarnın 
cuzdanm1 çarpmış 

Evvelki gece, Cedikpn:a cami -
.tnde gnrib bir hırsızlık hadisesi ol
mu§tur. Gedikp~ ctımisi unamı 

Hasan T ahsin, evvelki gece cemaa
te ternvih nnmnzı kıldırmakta iken, 
meçhul bir yankesici, imarnın lata
lllnda bulunmakta olnn cüzdnni!e, 
içindeki elli lira~ıını a~rmıştır. Ha -
aa n Tahsinin mümcnl'lti ür:erine ra
bıta, bu cür" etk&.:- yankesiciyi ara
maktadır. 

~_s_k_erlih işleri: 

Yülnek eltliyetnameliler 
çağ. :rılıyor 

&k müna'kaşa mevzuu olan bozuk 
para işi de hall-dilmit. deft~rdarlık
tan her zamıın bozuk pnm alınabil-
meai için maliye ile anla~lmı~r. 

TTamvay idaresi bilet ücretlerin
deki kesirierin ka.ldmlmftsı husuırun
da tetkikleT yapmaktndıT. Bo tet -
ldlder ynkındn bitinierek bazı bilet 

ücretlerindeki kesiriere ilnve yapıl
mak. hazılannda kesirler ktıldml -
ma'k ınıretile yeni bir tarife hazır -
lanncak ve Nafia \"t"kS.lf:t\nin ta~ 
vibine arzolunacaktıT. 

Dünkü hashıhal esnasında umum 
müdür muavini Celaleddin tTamvay 
idaTe•inin ne q-ıôi l!tihaleler geçir -
diğini ve buızünkü izdihnmın se -

-blerini etrallı hlr ıek,ilde izah et
mştir. Bu izahata göre, şehirde mev 
cud ttamvay şebekesı .30-35 yıl e~ 
velki şehir vaziyetine göre yapıl -

F..minönü Yerli Asiterlik Şub~f 
den: 

- m1§ ve bugün nrtan ihtiyaca tam 

ı - 316 ilfl 336 do~umlu yilksek eh
lı'y~tnamell ltı.sn hizmetJiler sevkedi -
ıeceklerlnden toplanma günü olan 31 
B.rı.ocatcşnn 9~0 Pcr.şembe günü sa
at 9 dn nüfus cüzdnn ve askeri ve -
aıka.nrile birlikte şubede .bulunmaln
n . 

2 - As!terlt~ınl tnm hizmetli ola
rak yapmış olnn ve baka.yada kalmış 
127, ~8. 329 do~mlu c.nıttan bilil. -
b are hse ve daha yüUek mekteb me
lunu olnnlnr da ayni günde sevkedi
kA k erdir_ 

Gelmlyenler hakkında askerlik ka
nununun 89. uncu maddesi tnt..bi.k e
d ecektir. 

Yedek Sübay Üh"'Uluna 
sevkedilecekler 

Ka.dıkiiy Askc!iik Şubesinden: 
ı. İkıncltcşrın.940 da Yedek Sübay 

Okuluna sevkedılecek olan, yül:sek eh
liyetnamelUerin, mu~melelerini ynp.
tırmnk üzere 25/10/940 Cuma ve en 
ıe 31 10 940 Perşembe günü şubeye 
müracaatları, ak.si halde haklarında 
luı.nunl takıb::ıt yapılaca~ı tebligat ye
rine geçmek üzere Uı\n olunur. 

Şubeye d vet 
Eminönü Askerlik Snbestndcn: 
Pı ade tcğmen İbrablm Etem 

(16577) nin çok acele ~ubemıze mü _ 
rncaati. 

cevnb verebilecek bir vaziyette ol
madığından ıehekenin geni§leti1rne
sine zaruret hli ıl olmuotur. 

Ancak dünya vn:r:iyeti <lolnyısile, 
hariçten malzeme $tetirtrnek ve şe
be'keyi geni~letmek mümkün olma-
dığından idare bugünkü gayri Hfi 
sebe'ke üzerinde gayri krıfi veaaitle 
halkın nakil ihtiyncmı kaT~ıle.mak 
üzere aznmt s:ayret ııarfetmektedir. 

Tramvay idaresi •irketten hüku
mete ve bekdiyev<! d~vredilirken 
bir takım v ziyetler geçİrmi~tir. 

Sirlı:etin alınmasmm bnhis mev -
'lUU olmasile bilfiil satın alınışı a -
rasında uzun bir müddet geçmi~. bu 
~ırada irket hiç bir mıılz('me sipa
riş etmemio ve işletm~yi hükumete 
devrederken dcpC'lnnnı Adeta boş 
olıirnk vermiRtir. l !etme ~vveHi na
fiavn, müteııkiben br>l•divt've inti -
!cal etmiş ve bo intikal deVYelerinde 
bir takım idari ve ticari rniişküller
le yeni aiparitı verilememiş, nihayet 
"ıarb çıkarak, idare hariçten bir şey 
ctetirememek vaziyetine düşmüştür. 

Idare yeni mal-zeme temin ede -
bilmek için her tü-rlü t~bbüslerde 
hulunmuıJ. yalnız bir miktar ch·k -
•..,"\ malzemesi getirtmek mümltün 

lmu tUT. 

Bundan bMka evvelce nakledilen 
yol;;.u adedi ile bugünki: yolcu ade-

tranıvay nrabası çalı~ırkeo bu mik- sile Guzeı San'n.tlar Akademisine 
dar bugün 15 6 yn düşmü~ buna devam edemedim. Derhal kaydı-
mukabil şirket zamanında günde mı silm.~er. Bu sene müracaat et-
vnanti olarak 170-175 bin yolcu Uğim zaman devam edcmiyece~l-
nnkledilirken, günlük yolcu adedi nu sôyledaer. Devnın edernemekle 
§İmdi 25(}..270 bine yiıkselmi~tir. sudta kulı:n.ış oluyorum. Bunu 

Istanbul ~ehri arazisinin arızalı, kabul etmek mecbW'.ıyct&ndcyim. 
fazla meyılleri:ı bulunmaııı ve daT Fakat. kaydım niçın siliniyer ve bu 
kavislerin çokluğu yiizünden tram- hak .benden niçw alınıyor? Bu kn- • 
vay mnlzıomesi de çabuk eskimıok _ nuni bir mecburiyet midir, yoksa. i 
tedir. Düz bir yolda bir ırayın örn- idari bir karar mıdır? Tn.sdl.kli : 
rü 20 sene olduir..ı hald<', fnzla ka _ raporla .isbat. etti~im halde mek - E 
visli yerlerde 1 O ayda bir ray de - teb müdürlüğü nasıl olur da be- E 
ği,itimıek icab etmekte ve bu va - rum meşru mazeretiini kabul et - : 
ziyet yoUann tamamile asfalt ya - mez? E 
pılmnııına ma ni olmaktadır. C ünkü ı Otomobil lastikleri i 
raylar değiştirilirken asfalh da ta - Bırçok .şoför imZasile al"'•~ımız : 
mamen bozmak lnzım grlme.ktt-dir. ""ti 
Bu yüzden bu vollarda tTamvny hat- ·.: bir meltt.ubda şöyle denilmekte -

dlr: 
tınrn geçtiği yerler paTke. di"er tn - i •Gümrükt.e yedek otomobil ak
mflar asfalt olarnk yapılmaktadır j 

Tramvav idaresi son uı.manhırda i sanu bulundutu, çıkanlma.sı 
i~tivacı gittikçe -:tan tTamvay han- f için çnlı,ıldığı söylendi. Sonra bu-

d 
·ı K b k b 1ı n piy-asaya arzedildiği rivayeti 

aı annı arn ü fn rikala.-,ndan 
tı•min edebilmı"k maksadile fabrika ı eklendi. Halbuki meydandn hiÇ-
ile temasn geçmiş ve hnndnilann bu l. bir yedek parça ve bilha.ssa IA.s -

f l "k d ı b tik yoktur. Hakilmten gümrukte 
fl m n n a ına !lmc•i imkanı ha- • 

eıl olmuştur. Bu suretle handai n?k-· 1 yeöek parçalar ve lAstikler mev- • 
'!llnlı$ı yii7.ündl!n depolara çckil .. n cudsa bunlan bir an evvel çıka- ! 
arnbalardan bir kı11mı gene seletle- 1 rnlıın. Yoksa, birka.ç ay sonra is- i 
re konulabilecektir. tanbUl otomobilsız kalacaktır. Bır. : 

Aynca Fenerbahçe tramvav hat- çoklarmuz ldstik bulamıyoruz. A- ~ 
_ı • 1 1 ll'ıkadarlnrın naznn dikl:atinı eel- : 

tına oemıryo u tav arı konularak bu 
ı ı b 1 h ı betmenızı rica ederiz., •

1
· 

rav ann stan u at orınn dösen -
me!'i ;cin Nafia Vt"kaleti nezdinde Cavabıarunız 1 
te•('bbüslere gİriııilmiştir. 

M d b k b k 1 
Basankale Cümlınri)C't caddesi 

evcu ~e 1" e uçnın ;; ve,.ei• ,. 
"d ı k h a:vuıu.t Refik Çli'a: ı 11re o u.naca ve ic bir hatta tranı 
V:\V ~derleri knldırılmıvaenlcbr. - Hakkınız vnr. Nitekim biz de 

ldaTe, ~irket zamamndn hurclıı o- o anl:et.i sizin fıkl'inlzde oldutu -
1Pırak atılan malzernevi bir daha el- : muz ıçın yapmıştık. 
d_en gecirmek ve hunlan. l'ltelvl"'le - S Esklıjelıir Fera.h otainde MilS-

d 1 h k • t.a.fa Şcn'c: 
nn e ts a etm~ nırettle yeniden : 
ise yarar bir hnle getirmeğı- ~lıs _ i - Cevabınızı mezkür mecınua _ ı 
maktad1r. Aynea eski o.ral--alarda" S ya GÖndermeniz dntuı. do~ru o _ 
6 tanesinin icab eden tndilat vapıl- i lur. 
mak ve genişletilmek sureti)~ dek- : Bursa Başçlibrahlm ~allesin-
trikJe mütehı!ll'rlk kaoılı ve çift nıev i de Da.lil Kıra.n'a: 
kili büyük 1\rabn hrıline getirilmesi S - Ya.şını.z müsa.idse Bahriye 
~anırlaştmlmı~tlr. Bu etabald:rda-n ! Gedikli mckt.ebine girebilirsiniZ. : 
bir tonesi hazırlanmı~hr. y~~.ı,..,., ı i BiZde göniillü askerlik yoktur. ~ 
seferlere konacaktrr. Oiğf"rleri de \. : 
peydefJ)ey hn~r1a .. rtenlc.., bu tnırefle '·•••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••.., 

ıı~bekede i~liven , o büyük a~nbe. ·- Çoktnec"'- Hadım•~,o··y 
dedi 18 e çıkanla~akttr. Tramvttv V f 
&.TabaJannın temiziiiini tt'11lin mak- arası n da 
ı~adile, ernbale.nn ön ve arke saha~ 

~~:::lcatı~.ilet o.tmnk için kutular ko- feci bir ren kazasi 

Sadakai Fıtır 

Wanbnl Müftili.,~dcn: 

Buğdaydna ı 
Arpadan 
Üzümden 

En iyi tyi 

K. 
23 
40 

117 

K 
20 
34 

100 

Son 

K. 
17 
27 
84 

Hava kuvvct.ıerı'mizin yfik.sclıne
sı ve ıı.rt.:rtıası i~in her tfırlü yar _ 
dımın yapılması yurd borçlarırnı. 
zın en büyüklerinden olduğu gibi 
bugün bütün mıllcUerin de ken
di vnrlıklannı korurocık lçın dur
maksızı" ha va kııvvet.ıer1nl art _ 
tırmak:ta bulundukları görü: _ 
mekte old~undan bu husu.:;ta 
Diyanet İşleri yuksek Relsl,ğınden 
ve:-ilmiş olan fetva mucibince Sa
dıı.ko.i fıtır ye zekat lle mukellef 
olnnlann Türk Hava Kururnuna 
yardımları ve bu suretle Ana _ 
yurdumuza hizmette bulunmala _ 
n lüzumu ebcmmiyetle ilin olu
nur. 

1 
Geceleyin bir §e/tren vagon
dan hattın üzerine dü§erek, 
yarı belinden ikiye bölündü 

1 Evvelki gece Büyükçekmece ilc H::ı.
dnnköyiı arasında bir tren şefinin ö
Jumile neticelenen bir şimend fer ka
zns! olmuştur. Hadisenin tafsUMı şu
dur: 
l Dokuzuncu İşletme İdaresi tren 
şeflerinden ömer Şensoy evvelki ge
ce saat 21 de Büyiıkçıekmece elvarın
da bulunan ~ ocaklarından ttı§ 

yüklu amelıyat. katarile dönerken 
yolun 27 ncı kı!ometres.nde, bas:ıma~ 
lar iızerinccn manevra yapan katann 
tekerleklerı nıtınn düşmüştur. Bu sı
rada karanlı.kta ne old~unun .tnr _ 
lana varamıynn makinist biraz son_ 
ra katan durdurmuş ve şertren ö _ 
merin ikiye bölUrunüş cesedini Iny _ 
lar üzerinde bulmuştur. 

1 zabıta ve adlıye hl'ıdi..:.e etrafında 
tahklkılt yapmaktadır. 

1 ın piy sas1 

P-zar Ola Hasan Bey Diyor ki· 

Altın fiatları şehrimizde ııürat]e 
yüksclmekte rl::vnm etmektedir. Bu 
yükseliş dün yirmi dört li~nya viisıl 
olmuştur. Bun mukahil Suriye, 
lrnk, Filistin oiy. sulnond alunın 

diirmesi berde'lrnmdrr. Gelen ha -
beriere göre o havalide yeniden pi
yasaya çok miktarda altın arzcdil
miştir. 

- Hasan bey du•ıya 

harbi dolayJSile h rlcden 
ıuzumlu ~eyler getirileınl
JOr. 

... Bu arada memleke
tJ.m.izde a.meliynL. 

... AletJeri buhranı ba~ 
lam ış. 

Hnsan bey - Peki iki 
glUlm, trnmvny1cırla o -
tomobıller ne güne duru
yor? 

Şehrimizdeki piyasanın s;::avrl ta
bii oldui:runu göst•mn bir ddil ol
ma küzere şunu söyliy~lim ki iki 
gijndenberi nllın fiatlnrımn dü•me
mesinc mukAbil bazı st.ok mailann 
fiatlarında tenezzüller kaydedilmiş
tir. 

Beyoğlu Halkevinin kursları 
Beyotlu Ha.lkevtnden: 
Evimizde türkçe • fransızca tercü

me usulü ders.i bu sene muharrir İz
zet Mehh Devrim tarafından verile -
ecı:•ir. Y.ayıd başlam~tır. Arzu eden
lerin ace!e mürnc:ı.:ıt eylemelerini ri
ca ederiı. 

Salılık köknar tomruğu 
Devlet Orman Işletmesi Düzce R 

Amirliğinden : 
Mudurnu kazasının Sarot mınt.nkasmda Çayköy deposunda lltifde 

cud t:456• metre ve c977:. desimetre ldlpü muadili 539 aded köknııt 
ruğn~ 25.10.940 Cuma günü saat 15 de Düzcede Devlet Orman ~etınesi 
Yir Amlrllli binasında miitcşekkil komisyonda açık arttırma ne saı.ılJ 
caktır. 

Tomruklann bir metre küpünün muhammen kıymeti cllOO• 
Satışa aid §art.nameler İstnnbul ve Bolu Orman Çevlrge 
Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Duzcedc Revir Amirliği.IJliZı11 
tomruklar yerinde görülebilir. 

Taliblerln % 7,5 teminat ve evrakı lrızımalarae beraber 
Düzcede mezld\r .komlsyona mürneaatıan. 

Türkiye Cümhuriyeti 

A K 
Kuruluş tar.ihl: 1888 

SI 
100.000.00J Türk Lirası 
eutıe ve aja.ıu adedi: 255 

Ziraı ve ticarı her nevi banta muamelelert 

PARA 8-R-KTi E LERE 28.800 
li A iKR iYE VE ıYO 

Ziraat Bankns.ında kumbaralı ve ihbarsıs ta.sarruı hesa.blarııı0 
en u 50 !Jrası bulwıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a !le ıı.şJıt 
daki pllı.na göre ikram.:ye do.~tılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,00J Lira 
4 " 

500 n 2,000 ,, 
4 " 

-250 " 
1,000 ,, 

40 " 
100 " 

4,000 ,, 
100 " 

50 u 5,00J ,, 
\20 " 

40 " 
4,8JJ , 

\öO " 
20 " 

3,2JJ ,, 
Dıkkat: Hesablanndnkl paralar bir sene içinde so liradan a.P' 

4Uşxnıyenlere ikraın.) e çıktığı takdirde ~ 20 fa.ziJlSlle verı..eceXtıt;,~ 
Kur'alnr senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Binncl.kfı.nun, 1 Mart ve 1 ll 

ran ı.ariblerinde çekilecektir. 

EGLE ~ce 
1 •. CELIJ< 

bir kahkaba filııJ 

NEŞ'E -
ZEVK 

Sinemasında 
Ve IO~SUZ 

Yı Kuyruklu 
ROBERT VOUNGs:~~iAR~?AsTOR~

1

FRANK rıoRG~ 
Ayrıcn; FOKS Yeni DUı1ya Hnberl ·rl 

Bugün seanslnr : 1 • 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

Blr f.lm deg-11; Parlak bir sun't ateş parçası olan "'e -.1 

ROBERT YOUNG - ANN SOTHER1" 
tıratından barikulade bir tarzda yaratılan 

ç A SAKIZI 

aP Fransızca sözlQ şaheseri bng n mutl..ıka 

AY i A 
görOnnz. Şen, Canlı, Hareketli \'e sevimli 

Yeni FOKS JURNAL son dünya ve 

Şi 

•Yataklı va.goıılıuistiklAJ caddesinde komedi kısmında 
A~am saat 20,30 da 

YALI USACI Vodvil - 3 - perdl 



::!;:~ C iKTISADi TETKlKLER :J c SiNEMA ) 1 Hadiseler KarJUlnda 1 

~ (~ ı lncl &a7fada) )a A l ,,.erıuu vo gic!.i, göateriyor ki. ponga, manga Eski ve guzel 
bir eser yeniden 

fUme çekildi 

SO~A· MUMUN 
~ devletlennin Romanyada ve 
~'Ili ı:: cenub oiu Avrupadaki e 
~ ~k ve çalıımalan Alman- lt l •t l ~old k Sritanyaya kartı giı~ ve a ga l e u••ç er 
~~ 1ılc.lan hava lıücumlannın 
~de Ajına sebeb olrruyacaktır. O [li ~';:~:ı:;ı~,J:ki:.:'iı~ı~:·e,.: itti akını niçin yaptı :(~:~::~ü kahrama~·::·:~~:~·) 
~rib·' asının uçal hür:umlarlle tn-.yan bu lilmde Gary :.· 
.tetıi,..1J \'e ayni zamanda uçak ve • -z"• ~- :;ı.ıa ohluka .. ;,; ... devam et yazan : Hasan Aıi Ediz ; Cooper, Ray MullmıJ, Ro- i ,_ n: h·er~ber. diğer ciheuen. hal- So :. bert Pruton, Sriyan Don- J 
~"ı-u ırlılcte doğu ve cenab doğu n &finlcrde aktedilen, Alman- başladığı zaman Japonyanın devlet :. leoy lxıı rolJeJiTler i. 
ı-, t~ibda Yeni maksadlar ve plln- ya - Jtalya - Japonya ittifakı bütün kua1an bombat bir halde idi. Çin 

Mn· edeceklerdir. dfinyada derin a~lcr yaptı ~ık- ejderbaın. ne var ne yoksa aömür- ;.••••••••--
ll.rb ıver devletlerinin bu umumi tn açığa ~~~ikay":. :içten içe de müt. hala da sömürmektc devam 
' r:rbogramı içinde timdilik Mı - vyetler Bırlıgınc muteveccih olan ediyordu. 
l\b~ r den tazyikte devam ile be- bu anl~şmanın ~.ahiyetmi daha iyi Japonla:1n, Çinln ekonomik kay
liııde yehelüttarıka hücum mesele- •tyabılm~miz ıçin. ~aponyanın U- naklanndan istifade etmek te§eb
ltıtk ll\ ~n.y~yı aleddevam i le :.. ~ ~Brk!akı vazı,yettni gözden ge- büsleri de hiçbir müsbet netice ver-
~llllıra.eııaıııını de yürüteeekleTdir. çı~ e~~ lflzımdır. miyordu. Mesela Japonya 19 39 yı-
lltraJ F nın en nUfuzlu adamı Ce _ ngılız- Franınz bloku ile Alman- lında Çinden nncak 2,835,000 ton ·~ 
llo Su rankonun m ıtt'TT'efli St"rra _ ya aras~nda pathr-ı n harb, her mil- kömür; 102 bin ton demir; 9 bin 
~~~lrıa 11:~n çok ~an tanalı Berlin ve lette~ zır,ado Japoninn aevindirml~ ton da pamuk alnbilmişti. Halbuk.J 
~t ı:vart"tlennden aonıa hnri _ tl. Çunk~ ~ aponlar 19 1 <4-1918 Dün- ı bu miktar, Japonların harbden an
~~l .. tnlet.arcıt·n~ gf'tifilmcsi Mihv.::r ya Harbının tedını bir türlü unuta- ce Çinden aldıkinn kömür d · 

'" e mamı•la d BT d ' .ı:.: •• J • em ır, lttid v nn ... bu cihetten yeni bir ü- '" r .. ı. 1 ın ~· uzere aponya pamuk miktarına muaran Ja1ey 

. .................. ~ 

Aşağıdaki aabrlan bir aazeledc 
okudum: 
. o:.Mum fiatlan yükselmiştir .•• Jp
ti~at maddeleri dahilde mcbzul 
~ıkta~~a bulunabildiğine göre bu 
fiat yukaelmesi gayri tabüdir. Jhti
maJ ihti.k.ir r.ıuma da musaHat 0 1-
ı:nuıtur.• 

* Muın fiabnuı yülcaelmeai, bence 
çok zararlıdır. Çünkü muma o ka.
dar fazla ihtiyaç var )d ••• 

- İhtiUr yapılıyor. 
Denildiii zamıı.n muhtekiri mum-

1 
la arıyor Ye nihayet güç beli bulu
yorduk ••• 

Meaellı 

Terme» ihtikan yapan bir mağa
za sahibi. 

!' ~esela: 
Be1 kuru§luk sebzeyi Boğaziçin

de on kuroşa aııtan scbzeci. 
Şimdi mum da olmazıın muhte

kiri mumla da nnynmıyac~ğı7.. ve 
bu yüzden. muhtekir bulundu diye
bilmek için bulunnnlan, bile bul
mak mümkün olmıyacak. 

...........•..............•..••••••• 
Söylemittik, yazmıştık. 

- ftMuhtekiri muma döndüreo 
ceğiz.• 

Muhtekir duymuştu, okumu§tu: 
- Bizi muma döndürecelcler ha, 

<iedi. buna karşı tedbir almalı. 
Dütündü, ta§Jndı, mum Ciatma 

arbrmayı, mumu piyasadan kaldır
mayı münasib KÖrdti. 

Günün birinde kendi kendimize 
aoracaiız: • 

- Hani muhtek.iri muma 
dürecel:tik. 

Gene kendimiz eevab vereceKizi 
- Gerçi öyle düaünmüatük am

ma. mümkün olamadı. 
- Sebeb) 
- Muhtekiri muma döndürmek 

için mumun nasıl Gey olduğunu gör .. 
rnek laznndı. Her :.uafta aradık. 
Bir tane olsun bulamadık. 

• Bu vaziyette m um yakıp derdf
mıze yanmaktan bnşkn çnrc kalmı
yacak amma, mumu bulup ynknnu
yacağı~ız için derdimize bile yana
mıyacagız. 

r:J .._r m.et d-/. ul.iUl 
~ ~ııhjbilirae de. lngil~ r~.ıin, fa11- geçen Dunya Harbın~, İngilizlerin hükmünde idi. l\1nnçurya, Koro ve 
~1 a • 1 oıall ndı~ nı yakinen şrör- lehıne olarak, kan§IIlasına rağmen, Forrnozn d dnhil oldu~ıı halde. Jn .. 
~~~çe panvanın hurbe girrneru hem~~ b~en hiç zararA uğrama· ı pon ihracatında Çinin hi~csi o/(1 
~ ~rne.z.; çunicti b~ devletin har- dan ı;1n ıçınden sırnlmı,, buna kar- 1 O u: ithalatta iac % 2 yi ieçmi- • 
,, ~sı ~ 

8 
Fran,.ız: ~lık bedavadan bırçok faydalar te- yorda 

~ 11Ra1mden ha!lka arneli bir mm etmi§ti. . . 1 Bu suretle muazzam Çin illke~i
~ V~nnez ve bunlaıla da harb Geçen l>ünya Harb nde ölü ve nin işgali Japonlan hiçbir suretle, 
'e oJa nın ltefesi İrı~ili:ı:lerin nleybi- y~ralı olarak: ıır:cak 2000 asker %1\- başta Amerika ve İngiltere olmak 
'ııa kak faxla e:.ğilmez. Ispanya - yıat veren Jap~nlar, ıı:r~tejik l:.a- 1 üzere. ecnebl pazarlannın tesirin
~~~ erl ve siyasi ricali bunu bil-l kımdatı fevkalade muhım yeıler den ve tabiiyetinden kurtarnmadı. 
~~nden elbette lngiltne nley - Ç~p.tctmi4o Çin, H_ind_istan, Hindi Japonlar da bunu bvrndıklan için, 
ttlı.ttl n:' d ıd en harbc girmekle m em- ım, F cleme~k Hı:ıd1stam ·gibi U- tedricen yeni Avrupa harbinden 
~ ~rını heyhu~e yere ve pek cr- zalr::şarkın e.? ı$ le k Ye kaJ~~alık . par- I duyduklan ııevinçleri kaybetmt-ğe 
11t~nıtanlara ugrl\tmak ı;e çok e- ıaıla~ı ~utün harb muddetince ve: c<Bugünkü harb, geçen Dünya 
ttıJ1111 Yetl bir ~"'Y yapamamakla Ja odeta ınhısanoR alrııı~lardı .• Japon- Harbine nazaran bizi bamba~.lca 
~ ..,~ olrnak iatemezlcr. ya r'~nız Uzakşarktaki pazarlarin 

1 
~rtlar altındn ynknladı ,, derneğe 

C B nlan bifyor mu idiniz ? -ı -
Dl!nyanm en pahalı çiÇeği 1 iki sene içindeki değişiklik 

.tııı11n ln zaptı keyfiyctine gelince da ıktıfa etmemı~ Av,.upava kadar 

1 

ba~ladılar. tidltı dtalyanın Libya orduaunun ik- ~z~na:ak muhar~b memlehtlere, JnponJa .. ın bütiin ekonomisini Ca.ry Cooper «GönüDer kahraman• f•h, \ a bulunmadığını harekatın ıptıdaı ~add':•. yıyece~, hatta işe 
1 
altüst eden, msddi, manevf her f"ılminde 

ııRilil: ltl4ında Y.nz~ış~k. Muıırda~ yanlma n sılrı.~~ar bıle •.atmıştı. ci.ns kaynaklannı kurutan Çin har- Hayat tarihi, önüne gelen her 
~tt~ ~Vvetlen oımdulen ehemmı- ~~ı 4-.' 91 ~ Dunya Hnrbı. Japon- bınden manda, bugünkii harb de, manii yıkan, parçalayıp önüne ka-
~~~~1'1 ır yekuna baliğ ol - ya ıçın bır reıe.h ve saadet devri ol- ekonomik lnıkımdaTl müsbet olmak tan azgm bir sel ~ibi akıp giderken, 

~t d hbaı~a günden gS - muştu . O ?.amanki hınb yılları ~in.- şÖyle durauıı, Japon e-konomisi üze- bazan bir an için olsun, onu dur-
ı: }'•L a a ziyade artmalan de Japonlann dıt ticareti dört mis- rinde tamamen menfi bir tesir vap- d ;:~ .. ıtın b' k l 1 1i rtm • · tih ç · urtabilen bir kudrete. yolunu çe-
~ rı 2:a ır isti ha de talyanların ~ ~ sanayı ıs s~lat1 iki misli tı. ünkü: Geçen Dünya Harbinde viren bir kuvvete tesadüf edebilir ... 

1
- olah"JPtetmek imklnlanna ma - la~ıttı. O devirde Japonların Japonyada henüz ağı,. sn.nayi inki- ı .. '14tıl B~ ~~elderini ifade etmez. El- ihraca.b ıthalabnıı naz.aran 2 mi1yaı ~Bf etmemişti. Japon endüstrisi bu 1te bcşer dehaaının ba~aramıya-

1 -... 

lıı~ bıı)UyijJc BritcınY" adasının m~ yen bır _fazlalı~ knydetmitti. Harbin kadar gelişmi~ bir vaziyette bulun- cağı, insan kuvvetinin yaratamıya
._~tnıı~du~u pek a~ır bir aavn~ nihayetindı:. Japonya. ikendi es.k.:i muyordu. Binacnaleyh Japonlnnn cağı bu biiyük kudreti gösterenlere • 
._ t~l narbıye nazın Jdennin Mısı. borçlarını odernelde kalmamış, iriU iptidai madde ihtiyacı bugÜnküne en A<iil bir hakim olan tarih akah.
~~~~ ,.;esi ~e lng' liz donanmuının ufnkh biTC.(Ok. c:vl:~lere. hatta bu ı nazaran daha azd~. Sonra, gt"çen ramAnıt damgasını vurur. ismi ebel~d VVetlı bir kısmının doğu Ak- ~eyanda lngılter.~ ı;·c Frnngya bile 1 'haro;n abluka sistemi U e bu~ünkü diyete, töhreti dünyalara yayılır... Dünya:nm en pahalı ç1~1 olmo.k: V"'" ed bulundurulması lnStilterenin bırç<?k. borç pan vermişti. Bir keli-

1 
harbin abluka sistemi araınnda dağ Büyiilc fatih ler. me,hur alimler, rekorunu bir Meksika or1ddesi kırdı. 

~ '~ıııd ,?h Akdeniz.c ve alelıirnum me ı~.e .. 19 14-1918 harbi, Japonya- kadar fark vardı. Nihayet Japonya, yüksek dehalar. devir yaratan inkı- Bu ork.ide gayet koyu kiraz renginde 
ı..:_~iyoguya ne kadar büyük bir e- yı buyuk de~letler aırasına sokan, geçen Dünya Harbinde, Uzakşark h\bcılar, nihayet VBtanına zaferler 
''lt. et vermekte olduğunu ~ıöe- umulmadık bır tesad5! olmul!tu. pazarlannda rakib~iz rol oynıyan kazandıran kumandanlar bir daha olup ftze:ri beyaz ve sım beneklidir. 

lıtı tilhaki . , ~ 1 w hte bunlnn nazan itibarıı. ald~ !Ingiltere. Fra.n5a. v~ Amerikadan isimleri silinmernek üzere tannin h)- Beş sene o.traştıktan aonra bu orkl -
ı,,'<l., 7"'. M,hve< dovletl~mm .,moz znman. Japonlann b;, ikönd van& ha ..be oum•o hulunuyn<du. may.,;ndedider. denın bir eol lnoruz aerlu!Dden bl • 

Meşhur bok
sör Joe Louis 
1 9 32 senesinde 
ilk defa boks 
yapmış ve maçı 

kazandığı için 
elli dolar ikra
miye almı§U. Iki 
sene sonra Si
melingle kaiF
la~rru~b. · Maç.
ta:ı hiascainc 
330,000 dolaı 
düşmüşth. Yani 
iki sene evvelki 
kazancından 8200 defa fazla • 

* Iki başh kap umbaga 
iki bl\şh kaplum

bağa !\evyork yakın
larınd1'l bulunmuş ve 
hayvanat bnhç~ne 

götürülmüştür. Hay\
vanat bahçesini ge
zenler bu hilkat gari
besini hayretle ternaşa etmektedil 
ler. 

Si;tıu11 1 e lenn,. ~rçirmeleri. İngi) -ı Dünya Harbinı niçin bu kadar bü- Halbuki bu harbde, gerek Ja- Bunlann hayatlan, yarattıktan rinde yetişt1r1lerek tam 2 mDyon 
t \'~ti Y:l~~ Aledenizle Mısır ı;·e yülc bir memnuniyetle kar~ılam1, ponlann ekonomik ve endüstriyel vak"nlar, yaşattıkları devirler, ki- 250.000 t.ranca sntıımı..~. 
~~ ka b ~gıl, Sudanı, Adeni, Bas- olmalannın sebebini derhal knYıa- vaziyetleri. gerekse diınya vıız.iyeti tnblara, filmiere mev.r:u yapılarak. ~ •d; ı:n <tm..,;. ve oyn; _zamar.~a m•! ~luruz. Hat!& Japnnla, bu !iki<- k8künd•~.d.!Hşm;tri. Bu ha<b pat. haomlan ülkeden ülkeye, neoilden ·····--··-···---··••••••••· ... ·----·--·---·--

d lll,,, d Yolunun da tehlıkeyı: ug- lennı açıkça s.,y!emekten bile çe- Ink verdıgı zaman Japonya, sanilyj nesle geçer. 
t f!vJ,.tı .. ;tektir. Bu surctlı- M"hver kinmiyorlardı. Nitekim tanınmış Ja- itibarile dünyanın sayılı devletle- Bunu nazarı itiba ra alnn film 
ı:.~Jiltıb drı ngiliz ablukasını, yalnız pon gazetelerinden birisi bugünkü rinden biri idi. Binaenaleyb harb, kumpanyalan, f'!erlen'ne daima t~-

lh oğu ' "k ' d 1 h bd J ' h d - J .. ıq lı)11 ı;ti ·ametın e, yarmı~ ar e aponynmn tutması icab c- er şey en once aponyanın Avru- rihin böyle meşhur bir kahramam-
tıı· J..ı·,~. aynı :zamnnda Ingiltere- <ien vaz.ireti bnhis mevzuu ederken pa ile olan ticaretini altüst etti. Çiin- nın hayatını esas tutar ve onun et
I~ 't lıııJ ıstn,)a irtibatını da kC's • şu dikkate değer yazıyı yazmıştı: kü bu harbin başlangıçlannda Ja- rafında büyük yıldızlan, san'atka~ 
ıı r,. b ·~krla.~ • lrte biz7.at Ingil - « 1914-1918 hnrbi tecriibesinden panyanın Avrupa memleketlerinden lan toplar lar. Bunun mi"ali ı< Gönül-
~Ak d . hut"urnlara uğrarken o- de anlaşılacağı üzere, geçen Dünya yaptığı ithaltıtın yekunu 3 76 milyon lü kahraman u Beau Geste filmidir. 
~ bir nıı.J,. }\lıs·n ve YnkırJ<~O - Harbinin asıl galibieri bitarnflatdı. yı-n tutma'kta idi. Bu paranın "/., '.f an b) '1 1 • 50 · Al 1 01 11 ı ı· Karde~ sevgisinden ateş, knhra- B F K ı,. arı •

1 
• 1 ı> ı. lma etmemesı Binaenaleyh harbden kıızım" temin ııı man ann; ,(J si ngi ız- ayan · · ya: mücadele edecek çag~ da sayılır. Yıl .. ı 1\ ı erı <Y ı· l" 1 • h' · d'" k d' J manlıktan kuvvet alan bu film ruh B" · k b' d · · k ,, .• tı:aJ"L "n. ır. eden de onlar olmu .. tur. ,.te bu enn ısseaıne uşme ·te ır. apon- ır ınanma , ır e ınanmı§ gö- m. a , nevmid olmak deg·ı·ı bu yEtşt•-

t lıt 11~ h d ı ) ' ' " " Alın d k ' k d k Psalotinin en kuvvetli bir misali ola- •• L d s· • d w _, 11o.. ı lll'.: .' ı ver ~v et ennın, harbde de ,Taponya bitaraftır Bu ya anya an ço mt tat a im- runrne&. var ır. ız ınan ıgınızı ya- aızden daha çok ya .. Jı olanlar ı'çl'a ~" ı.,~,., R"ivük B<hanva ada- l.a..bd• k;m kazaru""' ka
7
_. .. ,; Ja- yevl maddele<. demi<. mak;ne hhal ,ak da;ma •önülle<de derln h;, bo· zoyn<oun= Ve benden dü,üneeni· hile odz sayob<. • 

..._~'~tıb dr~zda 1\Tarken birdenbire ponya bitaraf kalınakla hı'çbı·r' .. ey ediyordu. Faltat harb başlar baala- tıra bırakmıştır. zin doiru olup olmadığını soruyor- A • k 
1 ,''lıt) o~u d l ,.. J Si h k k nı arar ar vermeyi niz.,. } la • ~. "rin h ya. önme erl de hu kaybetnU• nlmoyaeakt"· Çünkü bu maz, apooyanon Almanyadan yap- Pek .,&iden hu nlm Ronald Col. ounuz. "z a ·i aten U.anm" nloay- yab d., b;, eephed., dri;öl. hütüo 

•,J;".de .h:hm .•;d;: v•. net;eelerl ba<hde goHh de, mağlüh do 
0 

kada, "!akta oldui:-u bütün ;tholit b;,de~- monn ta,.hndan çev,nm;, ;d;. PA- <hnoz. bana yazmak ve benden H • oçokloğ;le gö<meie çaL~n. tiı ı,rd d 'lll'lliVI"tlı tf'strler yap- yıpranmıl olacaktır ki, ,fnpoftyanm bıre durdu. Almanya, hıırbdrn bır ram\Klt film kumpanyası bunu yeui- kir almak zahmetine katlanmazdı - A k. d' b' 
>1, t;ı.,~~ •nda nldukla•m• .~,,,_ harh; müteakob "' veya hu oekild,_ hç ay önce. mesell 93? oene,; ~en çekm;; ve h;çh;r ledaH<i>ktan noz. Ben ,;.. ••;oanhnozm oozune 1 oye " t<Y va.d ..... Ba ı.:,~rı· ~"> Al'llanlnnn bir hafta - '-ı' hareketlen'ne zerre kadar m"ru' Temmuz ayında, Japon.vaya 3 mil- k muhakkak inanmalısınız.) Yahud muhakkak. Fakat aşk bir insan içia • .. , h """' d • ki • " 1 k 1 h h id çe ;nmem;,n,. hayotta yegône hedef değild;r. 
' '7"1 k anva u gorl•ti eri .,. olam•yaeakla<d". Bahuouo Japonya von Y'"'; ma ; '"' eH;;;i o <, Arnenkanon en büyük san"otkA<· da ,;nanmomab.,noz• d;yemem. E-
'• •.ı. •·ı' ••rt;hn•• büyük h;, hu .,.da ç;

0 
;,;

0
; de kökünden ha<hin b;rlnd ayo olan Bbindte.,ln lan hu filmde ye< •lmo,l"'d". Bu '""'" ;, U.onmok değ;~ vak"a bl< * 

t.ldre, .,. rnaktadır. r.elen hnberle- hallederek A<Jya kıt' asında yeni bir ayında bu miktar 7 bin yene kadın hakikat <ie olsa o hakikati affetmek Bay D. Çalı,: 
.. L ı una n w d Kö t ) d- t •' meynnda: Carv Cooper, Ray Mil- b d · · b- ] 1 A"l • • ıtı.ı 

11

,,. P.'Zm a ve !! en - nizarn kurmu"' 
0 

acaktır.» u~ u. l d R b P B ve un an sonrası ıçın oy e şey er ı cnız sızİn ae.adet.inı'•ı" ;•terler. 
vq •a V _] • .. ı 1. 1 .. Al J .. an ' o ert reston, nan Don- ı ~ k L b k . V ... ... trıı 11 ,.. e ot•nız u-. ,.ri ın.ıru Fakat bu icin yalnız bir tarafı idi. manyanın aponyaya yaptlgı o mıyacagına anaa: &.Cl etme tır. e sizi kendi s-tikleri genç kızla ~ " tne 1 k . b'lh ih k 1 . Al .. '"vy'i zikredebitiriz.. G . h"d' 1 1 1 1 _, ı:. 1 "la m e e tın ı nıı!!a pet- Bir de madalyonun teraini görmek racahn esi me~•. manya uze- cçmış a ısey e meşgu o ma - cv endi rm ek arzulan da bundandır. <ı:;:o.>,,~nnda u•u• meydaninn ya- l&zomdo. Çünkü geçer. Dünya Ha,.. rlnde hemen hemen h;ç ,.,;, yap- Kotton •ü•~;n eehen,.me çevb· yonoz. larlkbalde oyn; hrid;,enin te· Yalmz. gönnek. oörüşmek Ve ona 

ttı,'' ,,,!'" Avm um.,da gelen binden la<klo olamk ,lındikl Dünya mado. Çünkü umum Alman lhrnea· "iiö çöiiH O<la~ndoki kRlele<de bu- kenil< edip etm;yeeei\;ru göz önü • gö<e hi< kam ve.m•k de 
0
;.;

0 
hak· 

'• • '""'\ve uçak m;kdadan gh- Ha<ln Japnnyoyo feneuÖz yakala- t•na naza<an Japonvavn vak; ih•~ 1unnn .,kder1n ,._...,.tleo;ni >"R$a• ne gethin ve ona oö<e h;, ko"" v<>- kon"d". Nihayet evleneeek ve ö • 
.... ı,,., fi to<l". Gelen hab-.le<e m•ot•· Japon ya. üç oeney; müteea· •• t n;•het; eü%1 ;d;. F • kal .T •••"'~ ta n hu film. oizH h; e a•k•n hey~•- nn. i üneeye kada> n nu n lo yaoavaealt l.ı.'•• ,., •mnnvodnH Ahn•n it • .;. h;, zomandooberl, ,..,ı hötece- ıç;n vazöyet Mç te böyle değildl BH- no. derln b;, "'vg;n;n ate~. büyük 1f ,;,;.;.. Ailen;z bu hakk'""' ,.,ı;,. 
~ •L,,

0

k Y•k"da 10-15 tümene ği beiH olmoyan y>p<Obe> hi< ha<he ha"" ilk zam•nlar. Almonvadan b;, kah<amanhğm harikulı.de teza· Bay Cami" etmel;dide<. '~ ku\'v tnS ~~~~~b;u;l~u~n~u~v~o;r;·~~~ı;'m;;d;iki~'==;h~a~r;b~=========<;D~e~~~~~6=n~eı~sa~yf~a=d=a=)==~h=u~··r=l=~~ri=l~~..u=··= .. ~l~=~=m==;q~tı=·r=.~=~==~~~~==~~S=iz=i=n=ya==ş~ı=n=ız=d~n==b=:r==c=r~k=e~k=h=n=y=a=t=la~====================~11E~Y~Z~E~.a. 
tq, 'lıiy~'ts:t , ovvet Rusyaya kar, ., · ..... ""ı~ h~z '""de Bnlknnlaoda ha- o Son p

0
,
10

., "'" .debi telrika•• 82 beğ; oğluna ala ala dul b;, kaJm te bunun nice nke emooiKd görliyo- A,ka.,ndan da. ken~; kend;no ~t'"'•l d" kemm;yeUi<. Fakat u- naool al.,do) ruz. Flli.n paoa mevkünden dü,.,. Oylendi, '\ ""'•• 'd". k; '\Imani>< Rumen Be<eke• Ati> hem ee<hmli, hrm menküb olu<. Oğnllo~. damadla n. -.Bu oğlanın. bu malümath, bu 
~t;1t te ı/ı ~tmıynrnk bilakia ten- de oldukça malumatlı idi. İlk adımı kardeşleri, hatta nhbablan da ken- çene ıle sırtı yere mi C"lir ~ Br-ni bi-
>,d • >ok' ol e uğ•.,oyn<lar ki bu otuktan o<>n<a a<tok dönem;yeeekti. d;oin; ;dJ,,dn tak ;b e~e<l«. Pa<• h aptetti kohh•nb oğlu 1 
•,,' .. ı, •n ı,;, >amanda Roman- BnbMma. aayg• hududlanm kd ka· nelyed;linoe. mutlak• onlnm da .,;, Ati.. l.abamndnn k<>pn<doib h• 
l. d... &n vev h d Al '- dar a!lmak•ızın, sıkı bir m:ıntıkla, gün yolu aörünür. Hıç kimse kendi uh••tı k k 'd' 'lı~ ""'lld .., u man ~u - " ı "' ~ • o~ o~ ı ı o anne•ine 
.. "~ 1\ -:ı O 40 t"' l"k · · onun bu··..:;n idd1"alnrmı "ürÜtt>cek talibin'- nnsibini, ik balini ba...1;nla- 'TI·ı·J'd 1 d" f 1 t liK··· • 
,,, l te,ıı, umen • '"' tec· •• • • •• e e •: n<a • ""'"'"""' i t<m .. ı...l nı,.. ' ed ll m;, h;, o<du ha • y tzan : [ r cü tr. enJ I:J re :n T alu mütalealo<. hakikat!"' ,.,d et ri: v• nnkine haölamamnbd". H., koyun ' • onu me mu. <hU< k ten de <• k;,. ~1, • b;,";_jk demekt;,. Bundnn ay.U zamanda ;hı;y., odomm nab- kend; boea;bndan •• ,ı.,. Bu ntn •'~ li. Olu< "' Köylü kndon. doğru d<>-
)'hı ı:uİıtıru tnn • Rutı aHiıhlı ihb- Hacı Ömer aca. kendi köyünden - Ben kanı:ımaml dedi; ağnba- zına göre de ,,.rbet verdi.. :zündt" büyük h'kmet vaulır . Mü n .. liif etmesini bileıniyt-ce~ :,den 
~ı~ R.ornn n .ı\ lmanya Rusyaya olan karısını ineitmeden çek.inmıye- bana sor. - Baba 1 dedi. Beni okuttunuz, ade edin de, kendi Linnmı, yardım- ' ir pot kırma le ihtim.ıli vardı. Onun 
~·~· l.h~nyndan değH. ayn; zn- ,ek, Ald•iio te<höye ieah•. Ati., haho- hann h« tüdü temkk; ve t elevyüz .,,. •""• kend;m kuonyun. · in. h'nat lhmMm efend;ye oçd. ~ 'en . ıatnndnn Vf> do~u Prus- -Öyledir yal Ne sandın? Sehir aile bizzat, böyle bir mevzu üzerin- kapılarını açtmız. Ben bu ]utufunu- Ata bir lnhzn durdu, nefes aldı "'la"ı. Miiig~nı ondan isterneyi daha 
olr, ı..;..,, <t YÜz ilô yüz eti; tümen. kozo ol oödedn; oğzondan, patavat· de konuşmaktan çek;n;<di. Maama· ru h;çh;, vnköt •mutmam ve ödcye· A<ka.,ndnn' ~üoa•ih buldu. , n- etmrk meehuriyet;nde • oozea. kaçmm.... fih, yüzünü kozdonp. b;, akoam. k~ mem. B.n bu lütfunuzun ,.,.,.;nde, - Dulluk boh ine gel;neo. b•ha, lhmMm ,,fendi de Atnva ka"' 
"lıı-ı r.ı}'lt b' h Müjgfın geldikten sonra, Atimın yifli bir anına rastgetirdi ve niyeti- in~llah. Cı-nabıbak tn tevfikini ih- de-di, 'hazreti pPVr!!lmb'"r bu husus- ayni duvg• ln'"l besliyordu. Bu rlf>li
:.0 '~. n" ••hde Romonyodaki ... ,.; go.'" .,k;~ gibi z;yaretlerine ni nçok açık o6yl.,.;verdi. ••n huyuouno. kendi kendime. h;ç ta biz mü•lümonl••n '" büyük m~ kanimm ddd;v•t;nden. onöl•• •.·,,_ 
C'-,,, • .:.:~·· n«<u•n Alman .. •, devom etmi n. Ve he< oderlnde. !h dyO<. oilunun ho kururunu ;..; k;moenm Mmoy-.ine muhtnç n lmak- .,ı, •ö•tenn;.ı.,. Kend;ı..; de. dul ~ h 
t •. :~ll ""''ıtıl eel E~ c_ ·J· •ızın adam da olur, büyük mesned- bir kadın olon hazreti Av .. ~yj tezev~ an. ~ry ·in vanvamı bulur -ıkla ~ ın Al er. ger .:10vyet evine döndf.iL-ii gibi kızının annsın- karıılamadı. 1\iüjgan hanım kimdi? ~ ,. .ti"ld:~i tecriibeye i ıjnadPn tnma-~'ıı:trıi11 ınl anvıı ile birlikte hare- dan asla farkı olmadığını, onun da. Dir evladlık. 1 tem de bir paşanın, lere de erişirim. vik buvmmuclar ve 

0 mÜntl"ı-br-tle ·ı 
''"d•\:i oAununn o zaman Ro • Şd.Une hanom •ib; nn panna;bnda mukbölono devlettoo b;nn;n evl&d· Haeoağa' ~ul kad•nla evl•nmenU. oevnh oldu- ~· ' em;n hulunuyo,du, At5n·• ;.-

"•d ı .... o.d,., eenubo on marilet hulundnğunu. kend;dn; ı.;;. ol .. ne ioe nel Fakat. nlr.l&de - lnoallohl demekten kend;n; i<>mu •övlem;•l••di.. k;,; yok. tUtUnU yokot•. (>,.,ı< to. ~::::... Jl,.J,.,;.,an• v• Bul- ho,.yan .,keğön akhna turp ..ıu,.ı, biT Utib parça.,n•n evl!dhğo ;dı. alamado. At& de>~nt ett;, Ihtiva< adam. oğlunun hil•;,;ni, i•tl.bnU po·M gö<FinüvO<du 

1 

!acı 
nu 7 nci sa.yfıt4:L) lazım geldiiini bir nakarat gıöi tck- Malı. mülkü yok, himayesinden, hiç - Hak r~hberim olduktan son- ,.,...,..,+-;:;.,"'' ı. .... ,. .. ı• ln di .. livortlu Hü!eyin ağa gnıl,.rini - Allah g-e-

....._ rarlıyordu. değilse ni-.betinden i<~tifade oluna- ra. hic;bir ,eyden korkmarn. Halbu- Ata •özlı-rini bi•irince. o verecr-lc çinden ver•;n - yıımn<"ak , 1 ·sa, 
Bu. kalaktan aldıiı mal&aatla cak kimi kimsesi yoktu. Sonra, faz- ki büyük ada:nların himayeleri de, lrl'lrQr1 ık bulıH"'l'lifı. epey mühim bir mirasa da 

edMrM unMUID la olarak ta dulda. Haea ala. bu ka- akrabalıklan da c;ok defa tehlikeli- p,.ı.~l'l NI'! halin nrsa gl)d caktı. 
Tarih-



'--~----~---·]1 hsadi tetkik er 
(Da, tarafı 5 inci sayfad•) 

yapılmakta olan ihracatın - abluka 
dolayıaile • kesilmw Japonya üze
rinde pek me:nfi bir tesir yaptı. J a
ponlann Ingilterenin tatbik etmek
te olduğu abluka siyasetine lcarfı 
yaptıjı o şiddetli protestolan bu
nunla izah etmek lazımdır. 

aasen birçok sebebler dolo.yı&ila.! 
ralan açık olan Japonya ilc A~ 
kanın arallDl bü1bütün açtı. !ngilt' 
renin Avrupada meşgul olu~nd-' 
istifade ederek UzakŞctrkta va:ı:JY" 

Antalyaıda 

Valinin, rigasetinde 
A.ntalgayı güzelleşti rm e 
ve tanıtma cemigeti 

teşekkül etti 

Aııtalya, <H1ısns1> - Vaı!ınb ~ 
flm ftmnın ıiyasst1ntfe c.Antalyıcy1, 
~lleştirmc Te tanrlnu:.ıt namile bir 
emnJ.yet teşekk1il e~. Bu cemiyet 
-.hlb1 8&V6t ve tüecruia.r'liıuı müt&
fekkil olUJ) gayesi §ehri lm!\l' ve tanıı.. 
IDQktır. Bu matsadla ~1 eden 
eemiyet aralarmdn para tq;lln.dı#ı gl.
bı muktedir eşhMtan da'bı para te
ının etmek suretae Kara J..Ji!:;tln par
tını tanıa.men imar etmektottlr. mr 
tı.smı evvelce idnrei huııwdyece bahço 

ı wı gazlno haline koıunWJ oi.Jın bu m1'-

381 
Ankara ziraat enstitüsü talebelerinden bir 
grup Aksaray köylerinde tetkikler yapıyor 

Tokatta 
Zelzele felaketinde 

gıkılan binaların yerine 
süratle genileri 

yapılıyor 

tini tahkim etrneğe ~.alışan Japorı1" 
açıktan açığa Amerikanın mubalr 
fetile kar~ıla,h • . 

Son Avrupa harbinden ön~ J•• ._,,.. 
ponyanın Uzak§arktaki her genırJ 
me hareleetine kal'§l fngiltereyi O, 
sürmeğe, bu suretle df' iki ralcib~ 
den birden kurtulma~a çalış~ 
men"ka, artık bu siyasetine de•~ 
etmek imkanını bulamadı. Açıkt~ 
açığa Japonya kar,ısında cephe 

111 mak lüzumunu hissetti: Japonla. 
60 milyon nüfusluk Felemenk flJ: 
distanını yutmalanna J:ıkayıd kıı ~ 
mıyacağını ihsas etti; Çine açık 
yudımlara başlı\dı; J aponlara ol: 
mühimmat satışını durduruşu~d d' 
maada, Japonlann harb sanayıt~d,l 
kullanabilecekleri bütün jptl 

ballln d~er btiyftk kumu çok bnknn-1 Aluarayda dil Layrnmı meruiminde Lahmanlar 
m bulunuyordu. Şimdi a.<ıe btı - .Amray (Busu.sl)- Köy kalkınma. köy gczO.erinden " tıncil günil 

Toknt., (Hu.sust) - Bftyilt zclzelc 
fel~tt dob.yısile Vilayet dahilinde 
yapılmakta olan Imar işlerinin yntın 
bir a.lA.ka lle Vali Bay İzzettin Çag
par taratından takib edilmekte oldu
~u yazmıştım. ~ faalfyetlntn pek 
lcsa bir ~aman içinde tabiatin husule 
geUrd~i bu tı.tet.in yerine yenllerint 
yapmak .suretile muvatfak bir surette 
ba4anldı~ görnımcktedir. Şu hesaba 
nıızarnn, tamamen yıkılan 103 resmı 
bln~dan on yedisi ne 8224 hususl b._ 
nadan 2096 adedi tabıı anzalara ve 
l'ı.fetlere mukavemet edecek biltün 
şartJan haiz ollmak. üzere yeniden 

İngiliz ablukası Japonlan n de~Ü 
yalnız Almanyaya fakat Avrupaya 
yaptığı ihracata da esaslı bir darbe 
vunnu~tu . Çünkü Japonya Alman
yadan mnada Ingiltereye de ihra
catta bulunuyordu. Denizierin ah
lukası siyaseti bütün bunların önüne 
geçti. Japonların geçen Dünya Har
binde olduğu gibi Avustralya, Ka
nadıı. Hindistan, F lindonezya ilh .. 
gibi memleketlere ihracatta bulun
ması dn gayri mümkün bir hal al
mıştı. Çünkü geçen Dünya Harhirı.
de, bu memleketlerde en ufak bir 
endüstri bulunmadığı için, ~r aponlat 
mensucat vesnire gibi bütün hafif 
sanayi mahsulatını buralara ihraç 
edebiliyorlnrdı. Halbuki sirndi bü
tün bu memleketlerde, kendilerine 
yetecek kadar bir hafif endüstri 
mevcuddur. Binaennleyh Jap<Jn 
mallan için buralarıru kapanmış te
lakki etmek lıizımdrr. 

madde ihracatını yasak etti~ nihll~ 
lngilizlerle yaptığı son anlaşma 1ıl' 
Ingilizierin Avu tralya gibi, Knn11 ~ 
gibi müstemlekclerinin müdafna5lbt 
- tabii muayyen menfaaller muka 

~ yollan beton olmak şar - n mevz•ıu iızerlııde gellif tot.kikat ya- bu ha!ta Gelveri nahiyestne 
raa>ı.lml§tır. Bunla'rdan ma.ada kı.s.. 

Ille hemen, hemım Ttlrlt1ye - ıun Ankara Ziraat enst.itilsft talebe- 7a~ llalkevliler nahiye mer-
Din en gtızel parkl'a.nadan bıt!'i ola. AeriDOen 20 kı;llik bir grup başlarındA kezinde bir plyes temsil etm~er men yıkılmış 98 resını _blnadnn 41 a-
cak.Ul'. Die.~ tarartan büs mb~ a&isi;a.n Omıan Tosun oldutu halde ve çok nlk.ışlanmışlardır. HalkeVi bat- ~e~ ve 10278 husn.sl_binadnn 6584 a~ 
Da fl'"ıden çay (1ah1 miitea.d~c!. çet!lell ~nya gelerek ıt.etklklerde bulunup kanı temsilden sonra hn.va tebllt.esi = A~e gene bütun .,aruarı cami 
IJi'e beton olarak yeruden yapılmakb- a'Mlet etınişlel'dir. mevıuu üzerinde b1r tonferan.s ver- 0 

w;ere e.saslı tamiratları yapıl
~. Kale Jtapl3Jn<lan ba,olıln:ıak ü~•ı Z&ro.at enstıtüsü talebelerl bütün ~ ve nalliye hn.lkına Halkevi bazı- ~~ btüunmaltb:ıdır. .Bu raknmlar 
iıııehrtn ana caddeleri de pa :"te yapü..l Abaray kb)>larini dolaşarak c;ot eellif ı dos u te.ratından tonserler ver~tir. im_ /94D tnrihine ka:: tesbit edilm~ 
111\:ı.kta ve bu suretle Antalya blr bt m1.tya.sta tetklklerde bulunmuşlardır. Nahiye halkı Balkevlilere büyffit bir ~ =~-~azaran yct dahillnde.. 
llaha gt1ı.:elleşnektedir. ·Bu tetkitat.m enteresan ciheUerindcn hü.snü kabul göstermiŞlerdir Ha.lltev._ n d ~b~rinJnal"'"~il ~_:r 1nb tizam ve 

linde - üzerine aldı. 
Uzakşarktaki muazzam ~ 

biri& . e ereee ır "'""' e -kl e1ilmek.. 

B'l 'k b' 1 h 'k .. _ .... "··~~dan~·~d~ lb~darına ve m..z tıraat buld~~ylea bu ~~~~e 46- te oldotunu meydana koymaktadır. 

Harbin devamı Japonların ağır 
aanayiini de kötü bir vaziyete sok· 
maia ba~ladı. Çünkü Japonyada, 
aanayi için Q"ereken iptidai madde
lerin biç biri mevcud değildir. M~ 
sela Japonya, k~ndi sanayii için la
zım olan pamuğun o/o 83 ünü, yü-

atierini kurtarabilmek için mutlJ iJ' 
bir müttefike ihtiyaç hisseden İn~, 
tere, uzun zaman Japonya ile Aırtc!Jo 
rika arasında mütereddid kalrııJI' 
Bunun içindir ki ilk zamanlar JıO' 
ponİann Çini istilalarını bile f~' 
gönnek mecburiyetini hissetti. e(ll' 
kat bu hal ilanihnye devam 

ı 8C! me us ari a~ m _,.........._. VGV- ._,. .. memurun vam edeeet ve ~ rde ~er ve- Bu hwı ta bilh vali b lı bir 

rd d 
utr&mad.J.tJ köyler t,e.,bit edilmi4, köy- rilecettir. ~eküd us 

1 
a.k~a umma nUn % 73 ünü, kauçuğun o/o 65 ini 

Büyük Britanya müstemlekelerin· 
den ithal ediyordlL Diğer birçok 
iptklai maddeleri de Kanada. Hin
distan. Avustralya gibi gene İngiliz 
kolonUerinden tedarik ediyordu. 
Fakat harb baelar başlamaz lngiJ... 
tere bütün bu iptidat maddelen 
kendisine hasretti. Japon sanayil 
mutlak olarak iptidai madde kıtlığı 
ç~krneğe ba~ladı. 

de lerini inliyür~ar lOntin der<llerl dinlenilmil ve noı.ıar Orta okul Direktörlütii •••••••• '!_~.ı!?: •••••••• ~:. ............... _ ... 

Bneelk <Busust> - .<\nbra et.spre- almm.ıftır. . . Abaray Ortaokulu direktörü Mah-
mezdi. Çünkü bu hale müsarıı~ 
Arnen"kayı ~ücendirebilirdi. Ingil~ 
re, uzun hesabiardan sonra ken /<' 
için her bakımdan faydalı oları ı; 
merikan dostluğunu tercih etti. , 
zak~arktaki Holanda, Belçika, f~, 
sa. hatta kısmen kendi müsteml tır 
lerinin müdafaasını Arnetikaya 

,Oe Baecik meb"uslarınd&n Ballh Bo~ Yük.sot bl.r gayeye ula.Q.mak ı9ıll 1.er- mud öza.y Merziton ortaokulu direk-
D Dr. Muhl.is Ba:ner tebrt.ml:le Ub edilmlf bulunan bu notlar grup törlüJ11ne nıı.kledllmi.f ve Abaraydan 

erdtr. Meb'luda.rmuz BUGC.ik!e te!i Osman Tosun taraflndan hül§.sa yenl vazofesine hareket e~tir. 
Bir daktorun günlUk 

notlarmdan teıııa:rta bulu.mn~aı- bfl!lbt-1 ediltıeec ve ilgW mata.ınlara &rzolu.- !ıfahmud öza M rzf1 ta""nfie 
• 

1 naoııkt Zira t V W Limi:l.ln to.aar 1lil e ona. ~~· !=:================~ za, n.ahtye Te ~ giderek! wr. & 
8 ~ - boıJ kalan Abaray ortaokulu direk.. 

llf]ıınn dc:rdlerllli, dile.kleı1n1 11aclıt1 .k~ .t.aıkm.mıw için enst.tttı ta. törlüttine Çorlu ortaoıruıu dtre:ır.:tör!\ As lm has la lıgv ı na l&nlem* başlamışlardır. lebt-.lenno köylerto kadar )ıollayıp t.by- ~ k t ta,ç ed1lmt•tir 
ltbnt'ızfin hakiki derdleıiuı tesbit et- Y"v e ,..n ..., · Dair 
ıne.si Akaar~ muh.;t.inde biiyük bir Jandıunıa. Kumutanlıfı 

LUieburgazda 150 ten memnuniyetle hr4ıl&nm.ıot.ır. Tarık Bın.ı.tın İdil Jandarma Ko-

t h 1 1 d "" 11 Id Alaarayda dil bayranu mutanlıfına tayinlle a.çıık kalan Ak-O umıUK ag. lı 1 Bu sene 26 Eylülde yapılma.sı mu- aaray .Janda.nna Komuta.nlı~ına t-1-
I..ülebıırr;az (Hu.susl) - Hti~eti. karrer dil bayramı Ak.sara.yd&. biiyUk yic edilen üatte!znen Emru.llah GOr
~ çitiçinin tohumluk ihtiyacile ya- merulmle karşıla.nml§t.u .28 KylO.l ıü tan Aksaraya selerek yen. vazifesine 
bndan ala.kadar olaralt kazam12 çift- nrı Hıı.ltevınde toplantı ya.pılara.k dil başlam~t.ır. 
,oenne tevzi edilnlek ü.ze.re 160 ton ecnyanla.n üserl.nde N'oide Ortaokulu 
lııutday göndermlştir. Türk-şe ö~ret.meni Talat OU-ven tarıı ... Sındırgıda yol faaliyeti 
Buğdaylarm tevzi işlerile zıraa.t. fınrlan bir söylev verilmil. öztürkçe =:;·u TC Toprnt Mahsulleri OfiSi yazılmış şiirler o1tunm114 ve merasiıne Sındırgı nl!ıst.ıst> - Bu sene Bın -

ar olmaktnd.ır. devam edilerek radyoda İbrahim Nee. dırgı ve hav~lnde yol taaltyeti hız_ 
mi Dilmen tarfından venıen biiyük la devam etmektedir. Sındırgı - OOr-

Edirnede havalar bozdu nutuk dinlenmLştir. d~, Sındırgı - Gelenbe ve Sındırgı . 
K.wl&ym mü.sameresi Slınav, Sındırgı - Ak.hl.sar yollan yol 

Edirne (Hu.su.si) - Birkaç gtlnden- Aksaray Kızılay CemtyeU menfaa- mQkeiletıyett ile yapılmakta, otomo-
tleri şiddetli esen poyraz nız&lrlarmı tına hatta içinde Halkevi gençleri ta- bil geçmesine mOsald bir bale getlril-
amtennb havalar ao~u.mu.ş ve yaz rafındıı.n b!r roManıere verü.m~. Bu mekted.ir. 
llleTSlmi sonbabara intltal &tm.i.§td'. ml1samerede Ha.Ikev1. gençleri muYaL. Sındıreı üe Bigadlç a.ra.su:ıdati tQSe 

Trakyanm hemen her yerinde hi&- tak olmUflardlr. Sazla Ats&ra.y genç.. Qzerlndeki köprünnn hAll yapılma -
IBd.ileeek derecede aerinledi. Mevatmin ıert tarafından mnıı türldller .oy;en- masından Karayakuşun dik bir u~u
lil'erkımif olması ve havalanıı ~u - Jni.t ve Aksara)'lıların iyi bir reee ge.. rumundan çıkmakta ve yük e~ya ab~ 
aıası halkı bo hazırlık.lannı ikmııle ~eleri temm olunmu.,tur. lük.le ıetir'ılebUmektedir. Bu yolun 
'""etmlştd'. Haikevioin gezi1cri biran evvel yapıluıası lıeltlenmekte -

Şehirdaki odun, kömür kıtl~na ve Atsa:ray Ha.l.kevı tezota, ettıtt dir. 
paıınııııtma ratmen hıılkm k.ı.şlık 

... hrutaımı tedarik il;in öteye beri
~ başvurduklan görülmektedir. 

Karaman orta oku'u inşaatı 
Karaman (Hu.susi) - Şeh.rimi2.de 

,..pılme.tta. olan orta okul b1na.sının 
iD§:ı..ı;;ı rUnden güne nerıemekted.tr. 

llalkımızın orta otuı için yapmatta 
1 oldukları teberrö miktarı da artmat.. 
tadır. Bir de ilk olrul bina.!l yapt.ırıl-

81Mı için t.ebemi ve taahhüdat faz_ 
lala~tırılmaktadır. 

• Çankırı IPOI' sahasında bir 

Çankın (Husus1) - Hergtin b\ru 
-.ııa noksanları tamamlanmat su -

Çank;rda beden terbiyesi mükellefleri faaliyette 

_,_ 
Bnelce de sôyle<ii4imls vechi

le Astm hastahtı tamamen aaa
bl bir hastattık oldufu için çok 
ınuh~lit ~kil ve va.ntıar arze _ 
der. Pet P.hemmiyet.ısiz addecti _ 
.te~..t kuru u:tnı.m'lat olduğu gi.. 
bı ı.omıunen bronşit ile nrı~nn 
e.!UlS a.sthun'l&.r da çok rörülur. 
Bn.zan da a.sthım krizleri o kadar 
fiddetli olur ki atır bir hastalık 
t.v.sntmı n.r:zederet ciddı sahneler 
yara.tır. Ha.stnda ıhtalcat, sar'a
ya m~abih A.rnz, .styntit, ekze -
ma., ıtıırdeşen lle retakat eder. 

l.>ikk.at etmelidir ki Lspazmo -
dik bw-un ııt~leri çok çekenler 
ileride a~tnı~ olmda daima 
d~ilse büe az çok rıAmzeddirler. 
Burunda ispazmodit nezleler bazı 
«Jmaekrde çok görülür. Birden _ 
bire burunları t.ızanr. Sık sık ak-
3ırırlal'. Ve tıeyaz su r-lbi bir ı1 _ 
raz.t burunlarından akar bir iki 
gün veyahud birkaç .saat devam 
ector ,.e kaybolur. Bu nevi nezle 
sotu.t algınlı~ından husule g~len 
nezlenin safahatını takib etmez 
tamamen &.yndır. ~te buna i.s _ 
pazm.odik burun nezl~~i derler ki 
bir nevi a.stbnn halidir. Yalnız 
cöfilsleri sw.ımaz, bu gibilerin 
yıllar ıeçt&kçe tamamen göAfta 
asthımı ha.~ıtına yakalandık _ 
ları görülmektedir. Bu nevi ıs _ 
pazınodlk nezleler havaya karı _ 
,an buı. neba.tat zerrelerinin 
(arpa -re.cıaire gibi) burun gışayt 

muhatisine tesirile de blroenb!re 
inkişaf eder. Yukarıda saydı~ımlol 
iraz ae beraber göz yaJ}armnsı, 
burun tıknnıklıfı hasü olur o 

f 
ko§U pisti yapıldı 

J"etıJe güzel bir cstad. haline kon -
kadar ki hasta burnundan n~tes 
alamaz olur. 

Ça.nkın CHosiJ.'l!)- Beden Terbiye.. lu. Yalnız son günlerde devam e _ 1---------------1 
trıakta olan .spor sahasında güzel bi:r sı mükellefiyeti ba.şlıyalıdanberi Çan- denlerin aa.yısı azalmıştır. 
toşu pıst1 yn.pılm!Jitır. P.i.stln Cümhu.. tın bölge.'linde faaliyete devam edi1- Bu vaztyet karşısında bölge, de _ 
Jiyet bayramında açılış töreni yapı.. mektedir. vam etmi'yen mükellef gençlerin }i, _ 

lacd:tır. Hattanın i.ti gününde mükellef teeinf vtayet idare heyeti meclisine 
Bu müna.ırebetle de bir spor günil ıençler spor sahasında niZaml La - vermişUr. İdare }\eyeti devaınsızlan 

tertib edilecektir. Umlerini muntasaman yapmakta.dır - ce-zalandıracaktır. 

macera romcıA ı: 29 

Benim büviyotim bir .ır deiildir. 
ıltte ... 
1 Ve cebinden paaaportı.mu çıka-
aralt ihtiyara gösterdi. E.aldci Oli
~er Koeae'in hayret naZ&Iları a~ 
bnda: 

- Beu 1izden bahsedildiğini çok 
.tti m; dedi. Fakat bunda hayret e
decek ne var~ Biraz evvel de söy
~im ya. ben birçok dedikodulay 
~tirim, birçok Hikırdılar, iırimler 
duyanm. Hiç fiiphem yok. ki aiz 
lıu sehre bczı ı,ıeyler öğrenmek için 

diniz. Herhalde maksadınız fÖY
bir gezinti deiildiT. Söyleyiniz 
alım; aradığınız nedir~ Ben bir 

~raftan çalı1,1ırken bir taraftan da 
ian u I,IUru&. 

Dakieden: BeAçet Safa 
yennedea eTVel bir lihza dnrdu; 
dütündü ve tereddüd etti. Bu karp
aındaki adam hiçbir veıe. biçbir 
memlekete bağlı olmıyan eerbe.t 
meslek erbabındandı 1.. Hofdik.in 
vaziyetinde bütün bu nevi insanlar
dan başka biT huewiyet vardı. K.izu.. 
senin emri altında olmadıiı gibi 
kimee ile de bağı yoktu. Bununla 
beraber belki İnciltereye kar,ı bir 
sempatiai elduiu için mibthaaıran 
Inciliziere velovlci para muabilin
de olM bile yardım etmekten ho{la
nryorciu. Amma fikrini ve aempa
tisini deiiftirmekte de aerbe.tti. 
Kaptan kalkıp burqa Deden .rol
Illit~ BU1'a7a .reldiktea aonra n~ 

ış) Bunlar meeele kül. 

Hofcli.k kan~atinde ve barel:annda 
•erbe.t bir adandı. Bundan dolayı 
ona arzolu!lan bir meselcyi evvel& 
tek batına. kimaeye sonnadan ..-e 
kimaeden fikir almadan muhakeme 
ecliyoT, lı:aranm veriyor, Jetenıe rec:t.. 
dediyordu. Maamafih yardım et
mek elinde olduğu zaman kendisine 
tel:lif edilen bir meselenin hallini 
reddettiii pek nadir idi. Bayle bir 
red bldiaeai ancak hJ.disede büyük 
bir tehlike meYCud görünGn~ teza
hür ediyordu. 

Kcene "' sırada ondan yalnız 
bazı malOmat bekliyordu. Buna rai
men suaü hemen Ye doğrudan doğ
ruya ~rmaktao çekinerek pe:k 18.
kaydane: 

- G.jiba İngilteredea gelenler 
arasmda -dyaretçileriniz çokçadır 1 
dedi. 

- Belli olmaz ki .. bazan hafta
lar reçer; kimse ağTamaz; bazan 
birkaç gün içinde birka.ç. ki,i birden 
geliri.. 

- Benden evvel ziyaretinize g~ 
len zat. ne vaklt geldi? Hatırlıyor 
mu.euaaz) 

CeY&b l.stfyen okuyucularınun 

poet& pulu ""' anıaluını rlcl\ e • 
derlDL .'lbl takdirde tst«-klerl 
mubbeleıds kalabUlr. 

varda asılı duran bir takvime göz 
atarak dütüodöı 

- Gayet iyi hatırlıyorum. Tam 
Fühu:rio Avultuqa,a girert.k aıı
,liıaı tah.ak.kuk ettirdiği gün... Ya
ni emri vald yapnğı glin ... 

K.eene kap•ya donerek dı§Brıya 
bir cöx at b ve sordu: 

- Acaba bu arll\ın tadınığınız. 
i emini bildiğiniz binsi imi idi~ fs
mini hatırlıyor musunuz acaba) 

Eskici Hofdik. basınt ÖnÜnf' f'ie
rek elindeki pab'.lca bir sıra çıvı 
çaktı. Aradan bir hayli zam&n ~eç
tiği için Keene onun, suali dü§an
düğünfi sanarak hiç seııini çıkannı
yordu. Hiçbir ,.hırsızlık alam~ti de 
izhar etınehirin bir havli beklet:li. 
Zaten tecrübeler on-ı şunu göster
mittf: Bazı adamlara kar~ sabır en 
büyük dirayet n meharet eseridir. 

Ninayet eakici birdenbire cevab 
verecek yerde tual eordu: 

- S'ız hk Mösyö Traven ismin
de bir ratta·n hahsedildi~..U duydu
nuz mu) Yani. .. Böyle bir isim işit
tiniz mn 

Keene 

İngjltereyi ve İngiliz kolonilerini 
bir tarafa bırakırsak .Taponların ip
tidai madde için istifade edebilecek
leri bir ildnci memba Birleoik Ame
rika Cümhuriyeti idi. Fakat Uzak
şarkta kendisine her hususta reka
bet eden Japonlara esaslı bir darbe 
vunnanın tam sırası olduğun!\ knnf 
olan Amerika, ilk iş olarak, Japon
ya ile olan ticaret muk:ıvele$1ni 
femetti. Bunun tabii netic:si olarıı!t 
Japonyaya yaptığ-ı iptidat madda 
ihracatmı azaltmağa veyahud biiş. 
biitün kesrneğe başladı. Bıı h"l e-

rakb. iJI 
Japonlann İtalya ve Almarıfll ıı

alenen lmzaladıklan son ittifak:Cı:t 
zaviyeden tetkik etmek icab ( 
Japonya, Ingiliz - Amerikan ıı~llo 
maama muknbele etmiş olmak ~ 
hizzarur böyle bir anl~ma yaP~ 
lüzumunu hissetti. Fakat Japo·d-' 
kadar İtalya ve Almanv" da fp~Jşfl 
madde bakımından fakir oldu d ~· 
için. Japonlara asıl muhtaç ol ~1" 
lan bu eahadan herhangi bir 1 Jı 
dırnda bulunamazlar. Binaenal 

0
r 

bu ittifak. şimdililc Amerikayı ~~e~ 
kutmağa matuf blöf olmakt~_ı! 
g~emezl. Hasan A.li ~ 

Kapalı zarf usulile eksiitme ilanı 
Teki'rdağ Nafıa Müdiirlüğüll.., 

den: 
ı.- EbUtıneye tonulan i~ Şarköy.Oöleü.k yolunun ~+500- ıo+'~ 

kilometreleri arasında c9800» metrolut t.ı.smın şo.se esaslı tamiratı 
imalAtı .sınıı.lye ve bir aded küçük tip ekip binası inşaatL , 

Yeniden tanzim ve tasdik kılınan keş11 bedeli c109,i26• lira t.7h ıcı 
ruştur. ,.-

2. - Eksilt.me oart.n.amesi ye buna müteferri diker evrak .550• ıur 
bedel mukabULnde nafıa müdürlüğünden alınabilir. " 

J. - EksUtme t.25/ 10t940. tarihine raaUıya.n CUma günü su..t cl~ ~ 
Tek.lrdat hükiimet kona~ında nafıa müdürlüğü ek.siltme komısyooll 
dasında kapalı zarf usulile yapüacaktır. . ,.ııJ 

i. - Ek.silt.meye girebilmek için taliplerin en a.şatı c50 bin• lif , 
bu glbi lfOSC işleri yapmış olmaları ve c6721J lira c3t• kuruşluk ı;ııll J 
va.kkat teminat vermesi ve ihale gününden en az «8• gün evvel Teki~~ 
valilfA'Ine mÜI'Qcı>e.tla ibraz edecıeklerı yenı sene belgelerine göreod,l 
misyondan cehliyet vesikası. almaları n c940, yılına aid tıcaret 

vesikası. göstermeleri şarttır. ~~ 
5. - I.steklilerln teklif mek:tublarını ,,._ iıncü maddede yazılı saıı ııı" 

bir saat evveline kadar kontisyon rei.sl~ine makbuz mukabUlnde 'Yer 
leri lAzundır. Postada olan gecikmeler lta.bul edilmez. t.9468• __/ 

Fiat Murakebe Komisyonundan: fl 
2'1 numaralı ilfın - 21/10/ 940 tarihinden itibaren Trakya nıııll s:ıııl 

Trakya nevinden birinci knlltt' ya~lı beyaz peynirlerin azami toptan 1tıl fiyatı 40, a.za.ml perakende fiyatı 50 kııru.ı~~r. İk.lnci nevi beyaz çe~ 
toptan azaını 37,5, perakende 47,5 kuru.ştur. Birinci nevi yağll " 6D• 
peyilir toptan 67 ,5, perakende 90, ikinci nevi ım.,ar peynıri to~tatlptV' 
perakende 80, üçüncü nevi Kars ve mümasili kuru ka.şar peynirı to 
45, perakende 60 kuruştur. (10068) 

o~ 
- Evet, dedi. Bu zatın ismını 

işittim. Zaten ben d,. onun hakkın
da sizden malumat taleb edecektim. 
Lutfen •.. 

- Sahi mi) 
Hofdi.k, ~n sözünün ifade ettiği 

ha)'T~e Taqn.en, Keenf''nin izahat 
talf.bine xarıı hiç te hayret duy
ınamıfb. Yüzünde böyle bir ifade
den eser yoktu. 

·- Pdc.\. ~ .. di. Bu zat hakkında 
h"'"lde.'n ne c·R-renmek istiyorsunuz, 
bah'hm) .. 

Keene bir tereddüd vakfesi ge
çirdi. Vereceği cevl\b, yahı.d sora
cağı sual pek te koln·{ olmıyar.aktı. 
Çünkü artıle bu zah tam bir eınf\).. 
vetle teslim olmak mevzuubahs iJi. 
Maamafih, ne olun;a olsun, açıkça 
her ,eyi konu ,mak lazımdı: 

- Ne hiliyor~anız söylemenizi 
bekliyorum. 

İhtiyar, son derece sakin bir ses
le cevab verdi: 

- Doirusu. pek az malumatım 
var. Geçen gün Travera bana alcia
cele .eldi. Sak .. ıc .rdir, ciderdi. 

• 11cı • H Pek acele bazı şeylere ihtıY i ıır 
duğunu söyledi. İstediği hu~ıl~ ~ 
şekilde pabuçlarda!l ibaıettı· -~ 
çift ısmarladı. Bu bir çift 1' b"" 
için benim iki ayağımı bir P~~iıı' 
!lokhı. Zannederim ki bir ~ ti'el' 
bu kadar süratli hareket ~ t~d,l 
Bir saat içinde, fabrikadan. ~riO~ 
buradan bazı tedariklerde ı.ı P'" 
rak Traverııe istediği biı;iiflde 
çift pabuç verdim. . ıl 

B. k .. h 'r bıt ıraz ,aş m mute ayyı 
de, Keene •ordu: pY 

- Kendisi için yaptırdı bıJ 
buçlan, değil mi) J ' • 

ol• 1' 
Hofdik gülerek cevab ver 80~ 
- Ben size böyle bir teY 

medim ki. .• 
- Öyley,e, he1ki de.· • 
Esldc:i manidar bir gülü~fe: , 
- Evet, dedi. Anladır.ıt·,.rl•~ 

pabuçlar başka birisi için •~ı::' 1~ 
mı~tı. Boyu 44 idi. 1-lalhu · ~ıJf• 
versin ayaklan da;ı:ı kücıt .ı2 l 
42 numara giyer. Hern de 
marayı rahatça giyer. 

(Arka" 



~ 
Vahşi hayvanlar 
~h ~ras1nda 

''bir~ bırçok vah§i hayvanlan o
\ So~ba:z kumpnnyn.ı gelmit
~ ~ Pazar günü babasile bo
~tr i . lann seyrinc gitmişti. BiT 
~Qnde cambnzlar, vahşi hay
~tiler ~nlnr oynatıyorlar. Sc
~ d e em boş vakit geçireyor, 
~ fıe 0 ana kadar görmedikleri 
So~anlan tanrtıyOTlardı. 

~~ ' bu 'PazaT gerintisinden 
1-feı nun kalmıptı. 

•tıııe~ e filin masa başına oturup ta 
ltııle t\) Yem~. şarab eişesini hortu
~ tup ahınn botaltması. may
~ ona garson gı'bi yemek ta
~ '4rrı: b~Yılmı~b. Eve dörıdükle-
!ltd~. n hıle, hep o gÜnÜ düşünü

tiQtttilt, Hemen erteai ııün mektebe 
\~<lııı p derslere ba lıy:acaktı. Ne 

1 aı11,. ~ haftada bir olaCBitna 
Ni; erseydj 1 

S'et karar verdi. Ertesi gün 
\~ ~iırnn_a bunu bol bol anl!LbT 
~rı bi an ıle birlikte mektebden 
~~ rd defa dnhn bu (Cfizd oeyle
li~ oya seyrederlerdi. 

no ola k. 'ki · d kü "k-lı..':· na Cll J sı e çu 
"'cc,11 • ıl. ol çac:!ınn arkn ta~ 

k;erı kolavcn kaçabilirlerdil 

ı.. ~ıft * L.~ , a, bahçede arkadn,lanna 
\;.dil:i lllat~ anlata bitiremedi ve 
~~ i'hı Gülcanı kandırdı. AY... 
~ ~ert e heraber öğle yem gme 
~'ııt <1" !Ôttikten sonra tekrar mdt' ~~ ~b ediler ve iki arkada o 

t, Or, azhanc.min yolunu ttıttu-
tht-lıil'r'a 'Vardıl r. Faknt na!lll i~ 
Al\, ~ektiler. 
l'ıııd,11 ~rafa ).7 ec;h1er; c:ndmn kı> 

b,d ıçeri daldı} r. Bunhn bir 
ıı~ı e~e gönnü~tü. Ba" ra ba-

eııne dü~tü. Çocuklar ne 
tını, nereye kııçacaltlaTını 

SON POSTA Sayfa 1 

r--~1 Kesilmiş bir kulağın Askeri 
vazivet ı RA D YO ı 

CUMARTESi 19/10/1.940 

ı Bay Şişmaner 
piyano çalıyor 

kıymeti kaç liradır? 
{Da, tarafı !j inci sayfndft) s: Program. ve saat ayan. 8.03: ML 

gar ordusunu birlikte aürüklemdt Zlk. W: AJau habedert. UO: ML 
imknnıru bulur. zik. S.50 - 9: Ev k.adıru. 13.30: Prog -

BirL ~ t y ı ,__ ram, ve eaat ayan. 13.33: Müzik. ıı.a: 
ııo:aç n evve usıoıı av oat- AJ ,... • _ 

-'1_,~ • k"bd - led'W• ._, t ans un.bcrlerı. 14.05: Muzlk. 1~: 
(Baştarafı ı inci sayfada) 1 nar. Oôztın0%ftn 6nt1ne kesik kulaklı vı=wnın 8 u e soy ıgı e~r nu - Müzik. 15: A.n.karn sonbahar at Y81'Jf-

liyesinin teşkil edece~i bir mtltebassıs.. bir adam gettrln. Sualln cevabını ken- kunu da gazetelerde olcuduk; Bay ları talım'ni . 1510 15.30· Milzlt. 
lar "'-ti btı suallere cevnb bu1aeak. din1z de verebillrsmls. Kul"'~ mtihl.m Svetkoviç sözlerini bilhassa Bul - ıs· "D.vvno ı erı. · - · 

~;re; ......., garistanla Arnavudluğn çevlnni1 'Ve ~ ... .. ~.:a.zn. ':, saat ayan. 18.()3: 
Bu garib havndisl gazetede okuyun. bir uzuvdur. Bakar bir kör, yQzünün bu ik.i devletin cenubi Yugoslavya Muz.k. 1~.~0: Müzik. 19: Konuşma. 

c.a, doğrusu biraz gururlanmadım de- lfadesinden büyük bir ııey k:nybd - üzerindeki emellerinden bahsederek 19.15: Muzık. 19.30: Memleket saa' ~ 
tn. İnsan kanının bütün dünyada mez. Fakat., kulaksız btr adam .. Ar - Yugodav miltetinin icabındn bu top ~ı. ve AJans haberleri. 19.45: MU • 
pek ucı.ızlndığı kıyınet ifade ebnez tık, d~fin.:. rnklnn kaoilc müdafaa edeceğini zik. 20.!5: Radyo gazetesi 20.45: :t.m. 
olduğu 940 yılı~dıı. bir adamın kula- Bir . .kö.şede kulatındnki ilAcın te - bildirmişti. Bu sözlerin ciddiyetine Zı"k. 21-15: Kon~ 2UO: Milztk. 
~a paha. biçilcmcyor. s1rini ~~ hi asd~·~ bu kını:ıııdzilt :luzt1 - inanmakla beraber Balka nittifakı- ( 

vunun ..... , ..... .,...ı:ı ......... ya an - ,__.._ __ d k d' • dd-dJ" )' • • t ) 
* ftloo d ~ fj t ._, ki nın, DUUZ a en 1 <ere U U Ve enı neşrıya rllo&. e ere.,.. ona ıa ... çme e meş - • • -~ · · dahi' ·ı b 1 HM!seye, kendl:nden bir ehllvü.ku! gulkeı:ı, daktorun mft.sıı.ndesini iSti - &ınrn~Jd ... .Tasetının . fi ıda e, ozAul - ~~~ıJ-li._m ___ rwm ____ k ____ .._ __ .J_ 

BCÇip fikirlerini aldım. Bakınız ne d1- masın an sonrıı ın ro a .''!e .. - ~ ~.... . Anslklopeclh;i _ Du 
Bay Şi,maner gençliğinde pfyano yorlar yerek, ayrıldmı. mıtn - ltnlyıın bkacına du§Tllu~ o- nam ile Asan D.nıiye kutubhanesi ta-

dersi almı1 ve uzun sender piynno · * lan Yugoslavya için vaziyetin b:ı- ratı.ndD.n muazzam bir eser ne;Iine 
1 B Ş . . Şüphesiz Uk ziyaret ı:ıttiğtm tnnın - Bu mevzu ilzertnde söz söylerneğe ~t olmadıgıw nı kabul ctm~k J:izım _ ı-. .. a1nn1Tiuı ve ilk fonu.,.., b•mm ,..,.., _ 

ça mıştı. ay işmanen pıyano ça- kul k 00-... -~b D ~· "' -- ...... -o--.,... 
m~ .a • ı.:~z mu n.ss-.sunız, r. en fazla. sı:.W.hiyet.l olanlardan bi.ri dır. Çnnkü onun Makedonya d~ni - ~ar etmiştir. İrfan hnyatımızda m:fl _ 

ilarken diniiyenler çok b~cenirlerdi. Bahri rsmet oldu Fao• doktorla İst 
"' de, adliye tabiblericllr. atıbul ndll- len cemıb viiavetlerinde gözü olan him ıilm1 bir hn.reke~ teşkil eden bu 

Fakat <.~onralnn nedense piyano kendi muayenehanesinde 'konuşa!lil - ye doktorlarından Salih Ht\.şim de, Bulgaristan tırk mndnl:i Alman or- kıymetli c.!er, yiızden fazla Türk İs _ 
çalmiU'l bırakmıştı. Ya~ ilerledikçe mek blr mesele, muayenehane çeşid sua.lime §Öyle eevab verdi: duauna dııyıı.nmaktn oldu~u gı'bi Ar- lfı.m muteba.ssıs alimlerden mürekkeb 
de ~şmanlamışb. Böylece ııe."leler çıeşid derdll lle dolu Nihayr~. S!ra.sı c- Bir adamın kaybolan kula~ı i_ nnV\KIIuğun peşinde de Itolyan or- bir hey'et tnrntınt1ıı.n ya.zılmnkta n 
geçmif ... Ba:r Şi§manM biT kere ol- gelen bir hastanın peşmde, bir yakın çin yaptı~ sa.n'tıtn göre işi bakımın- <hı su mevcuddur. Reisicfunhur İsmet 1nönüno 1thn.f o. 

a.kraba tavn talruıarnk. sessizce mu- d~·. vnzı'yetinc aöre de esteıık ba _ Ayni zamanda Mihver devlet - ıunmaktadır. Bu nüshada ansiklt\T\A._ sım piyano başına geçmeınişti. • b i -ır--
Gibıün birinde bir arkad sının ayene odasına sfhruldüm. Doktor be.., kımmdan, kıyınet takdir edilebilir. Terinin Yunnnistana ıızı resm ta - diyi ynza.nlar ile eserin mahiyeti, he.. 
• . . . ni haktknten hastn.sımn ~ınlnnn _ı Bir ltulal;ln eltsikl~ yüz gllzelliğinde lı:-blerde bulunduklan hakkındıa ye- de11 ve esas :progruıru hakklnda mtı-

evme gıtıntştı. Arkad evde yok- dan biri mınmış olacak kı, hatır so -1 mühim b1r noksnn teşkil eder ve bil- ni haberler alınmıştır. Bu talebiete him iznhA~ verilmektedir. Karileriml-
tu. Bay Şipnııneri salona almıılardı. rup, işine başladı. Ben de, hastanın ~~~-- te ~~- M fib ~- balalırsa Mihverin Yunanistnndan, zin nazar1 d.J.kkntN cclbeder, alıp o. 
0 d d ıı.!ın 1n ı•~ nazuru u.u..u. anma ı • OM- Romanyada oldıı":.ou gibı, Ingilizleri lrumo.lo.rını tn.vSiye 'Ueriz. 

rada arka nşmın eve önmesini kul a tlç damla. cilser damlntılıp,. na 'b!r detct" takdir et, derseniz, bu - çık.anna\ ve buray3 hakim olmnk 
bekliyordu. kulatın yum~aması için, beş daktlrn- nu yapamam. Bu, hayli güç btr me - istedikleri anla~ılır. Flhası] Mihver Bcşikt:ı.ş Salh Ma.hkemeleri JU§kA-

A'rkada.şı da oldukça gedk.iyoY... lık blr fwnlnya ihtzyaç hAsıl oluncaya .!ele. devletleri Buyük Rritnny ada!ile tıbliğindC!Il: 
du. Bay Si~anerln canı aıkı1mıvtı. kadar, ıı:zmu açına.dım. Manmafih, * Mı~ra teveih ettikleri taarru~ .r: _bir Süleyman, Nevznd Şeren ne Hayır. 
Sağa aola bakarken, bir kenarda bn fı.mı.tm zuhfırunda su!illmi yerleş- Tetkikatmıın tam bir neUceye vnr- neticeye vardıramayınca ... gorul~ .. lı ~u Guleuyar terekesi kanuma 

d • &"' - ·ı:..; C!_ _ , • ...._ ttrm.e1c için, fazla tereddüde de lüzum lması için bir de ressamla görüşmek vor kl Bnlknnlara t~\·ecculı etmış - ömer Lüt.fi Bn~.,·m mn~tereken mn-uran pıyaııo .,ozune ı ~~· .;:>encıe.- ..,_ ..n..n - b 'k 1 -.., '"'i 
d b • . __ ._ la B ,onnedlm. Bahri .uwıottn .7-.u bnruş.. l~dı. .AJ:nırın. manzallıı.h ültre mo. lerdir; .~kü •• u istı ~~e: on an t~ olduklan .Beşiktaştıı. Teşti _ 

en en pı;yano ~uamıt 0 n ay mqtu: demiere .sorsamz, onlar: Akdenıze ındırır ve lngılız ımparn - kiye mııhallesı Yeni .Muradiye İhla _ 
Sişmaner: c- Şimdi, ded~ bımtın sırn.sı mı c- Aman, no ha.l'ikuHi.de bir yüz, tOTiu:ğunun hay tt semtlerine gö - mur SöWdlu &Okniı.nda eski 2-8 ye.. 

- Biraz piynno c:alsam. ya.? Halimi gôrüyorsunu2:h Biraz dfi- ne estetik, ne şaheser ~ir insan çeh- türlir; fakııt Sovyet Rueyanın vaı.i - nı ı6 24, 13 sayılı ve bir watı arta.. 
Diye düBündfi. Piyıınonun yanı- ııündU. .sualt o da ca.zı'b btılmuştu: :resi.:. yeti kat't bir s~raha~e ~uzuh pey - ıu 23 parsel numaralı mahal ve bir ta-

na gitti. kapa !ını açtı. iskemieye o- _ II. canım diYe lll ve etti· bu ku _ Derler, kula.ksls Kayserilly1 buln - ~n _:_tmk~~biMı~vercı~ınl Bn~kl - ra!ı Salih hane ve bahçesi önü Sö -
~.:ı F- \.._ L u b •· ,.,ıı., kesilen : ......... m ıt>ttma1' m ev,..• _ ra~ tablosunu ynpmagn Imlkışır - w.rau aOnt r ~. ım 8 adar'. .• ~h e- ~udlu so !mg ı ilc ma.hdud 6010 lirn uuuu. iiUU\t ne yazı.ıı. A... gü egı. _. '""~· .., ~ "'> Id te$h.d' nemez. un ıçın şu an :\ :vıt ver hamm ın.,.... t.1 ina 
ellen·ru·n pnn....,,....... ye•l-esizıe mfini ne ecm!yet içindeki rolün~ gördü~ la.rdı. Bereket Tersin. , üf kın- d 1 tl .. _1 h • tl' 1 •ey mu en ....._,.ue ı ntt.amıun b -

-,--,- ~·u • , .. ,._,., F h' . ....,.rdı. ev e en ı..,.n e emauye ı o an .. yı ha.vi 0 ,..,,nın t ık ... . 
oluyordu: vazifclere ve ık.ııbDIJetlerlne r:ôre do - şuna res;;:ı.m .............. e ımı çı ... ~ Sovyet Rusyayı kabilsc birlikte al- --- amamı aç ar~ ..... -

_ •~e bu ~ h d ~lŞir. Bir dnhntye mtıteh8.S818lnın ku.. Münif Fehl.m, mııhakknt ts en gtı.. mak veyahud da ır.ı vew bu ıJekilde maya çıknr:ı.lm.ı.ş olup lS/10/B:ıo tari-
.1§1 .r • • • Ben un nn el, c te:ill'li i"l.e~n çe.hre.si çizen :re,.. k L . ..:: kü bın de ŞD.l'f.nume.si dıva.nhruıeye t.allk 

sema bin nka no ala mı acak ı- Jaf'ıno. bilmem kaç bin lira de:er bi - z n ı • zarartez bfT. ha2e so mnıı;hr; ~ .. n talik edilerek ll/ ll 0-10 t.nrıhine mfl-
r .... , ç y m çllir de, bir t1uva.rcı usta.snunki 500 .samlarımızcinndır, §U cevabı verdi. tekTar edenm Sovvet Ruııya ıdip -

• • k ~ dıf Pnza.rtesı eünn s.1at 14 deu ıa ya 

Bay Şi,maner üz\intülü üzUntülü 
dÜ§Üııdll. 

- Acaba bun bir çnre bulun-
maz mı) 

Birdenbire }'ÜZÜ gü ldU: 
- Buldum, dedi, ben gene piya.

no çab.bilirlm. 
Bir koltağu piyanonun onune 

çekti... Tersine çevirdi. Göbeğini 

koltuğun oırkabğuul dayuyarak a
ya l:ı.n geride oturdu. 

- Şimeli o!du. 
Dedi, evet ancak bu td:ilde Bay 

ner, diorini pf:vnnoya u:atn
bihni!!ti. çalmaya ha lad .. 

Posta giş • ddd me:nur, ~d"ı-

liradan fazla oımıı.z. Me.scll Neş'et c - Estetik bnk.ımdan bır tek ku .- heli bir taVU' ve durum takınır en kadar dnıremiZde saUlne:ı.ktır. Artır _ 
Ömerin kula~ 1 milyon lira da eder. latin yok olması bir tenazur eksiklı- Almanyanın onu bu hnJde nrkasın.- m~..ı ~tırak ·.cm % 7 buçuk teminat 
İy"ı.St mı, &"z bunu hııynt sı ortnsı y:ı... ~ d~. Bu husustı, bir €::LÇ buk.- da 'bırakarak ct'nu~a ve cenub. do - akçesi veya milli btt banJtanın itibar 
pan .ş!Metıorden aorunuz. Onlıı:r, daha lesüe örtmc!e kn.lkı~sak, o da, bir bi- ~ do~ nzu.n ~?~lu_ ve knt i ha- meı.tubwlu h!unll olmaları. belediye 
iyi tayin ederler.:. çtmsi2lik teşkil edC!'. Kuln.k, yüz eş _ tekAta gmmıesı duPunulemez. resmi ihale pullan ve yirnll senelik 

c- Bir kula~ın eksikl.iii ytız cfi,zeı. Jt!U.ni tamamlıyan en bymet.li bir H E G evkal tavıZ bedeli tapu harcı mU§te-
l~e bUyük rol oynıır mı?. uzuvdur. Paha biçmek güçtür., nsmc aid '\'e p~'n para ile tüır. Ar-

c- Elb3tte. Hem çok büyük rol oy- G:ı.vst Oz:ı.nsoy turun bedelı muhamme.n Ioymctln % 

Genç ve taze görün
mek için bu kolay 

tedbiri tecrübe ediniz 

Yarm soru!acak su l'era 
n as d cevab var cegiz? 

(Başf.u'afı 2 ncl sayfada) 75 ~Jini buldu{lu takdirde ihalesi ya. 
BU'I'ft3"l\ kadar e:ıydığun misnlleri. puac::ı.ktır. Aksı halde en son a.rtıra -

bunlara benzer daha birçoklnrile hh ıuı tanhhutUl bak! lmak ll re ar
likte UZZlt!p götürchilirim Eğer bu tırma on gün do.ha tc.ındid c.:lılerek 
tarzda ynzılan bir türkçcde bir u - 21 11, 94.0 l.;.ı.rihıne mu..::ı.dıf Perşembe 

(B:ışt:ı.ratı l ı cl sayfııd:ı) sul, bir nizarn ve intizam \'ardır, bu.- günü n.ytıı s:ı.atte en çok artır ı ıhn. 
çola.klık, lmnhurlnk em...'1ili .göze nun içinde tam bir nnarşi hı.iküm le edilecektir. 
görün\lr .Sa.k.aUık'lar yıu:ıl.acaktır. Kör, •ünnüyor demeie imk· n vınsa bunu E'l rı: Gayrı menkul a tu .ı bod
topal Te çolakların yalnız bir :tzuv - da oltuyucular takdir etsinler. B n rum olmak üzere 3 katlıdır. Ta:.n Ur
dan mı. yoksa lk ind n de mı ma- ıı.ynea hiç bir tehire lıızum hissct- gir ve nü. mamdır. Çatısı ortilimuş 
lfU olduklan tnsrih cdllecektır. miyorum. .. ve ~el"Çev lerı ta.kılmış ır. Elek rık te-

Din h3-kkındnki 15 i::lei sunlin c:ova- Fakat, bahsi bitirme:zden evvel s atı yn;.ı .ır. Bodrum kat.ı be • 
bında, İslll..m olanlar il;in mezheb &ik.. hül!sa olarak tunu söyliyeyim ki den ve bölme duvarları kısmen mo
rcdilmekdzin yn.lnız (İslAm), muse - müterclm. es~iden uoon chet di- loz ta.şı ~"er !tat.ıar da ıu~ ve dö -
vflcr için (musevn, hlrıst."yıınlar için ye konu~n 'ZÜmre yerine ~imdi erne tavar-J ın po rcldtr. Bu ı yan 
(protestan. kntolik. ortodoks, gregor- amein lieben diy~n ne.Jin ruhunu cephede dm:.rı sokak cephesUlde ol -
yan) mczheb'eri zAk:ret1ilmck suretne ikame ~tmiştir. Bütün bu .görd ğü- mak üsero tki me olup merdl _ 
cevab vcrllccektir. CHiristiyan) veyn müz nizamsızlıklar, bu ruhı,ın, onur Yenlerın moza.ıktır. Arka ve yan 
(ermeni) gibl mezhebi ve dini vazı - altmda yaşıyan hareketlerinden cephcsınde tulani .bırer ş.ıb 
hs.n ifade ctmiyen cevabloı.r ynzılmn.. ileri gem. Buna nış vardır. Bodrum kat yan 
malıdir. «Esas itibarile, büyük, yuvarlak, al cep ede .ıhşab bircı: kapı.ııı olan 

Meslek hakkındaki 12 nci sualin ee- veol hllerelerinde."l mü~dck 1 olan .. t ze.minl toprak duvar ve tavanı ~ıva -
vabında_ ynzılnnm mu:ıyycn bir nıes- (S. J S) cümlesinde görüldüğü tarz· su dvrt gou kw:nurluk lulindcdır. tl's-
1 ğ~ c.n'atı veya bir vazifesi varsa o dn arnbeayı iyi tanımam ktan ve -~ tünelekı dığer bodrum kat .)'ılle yan 
meslek, san•at veya vuitellitl ndı ya- ynhud: cephc:1 ha.rtcen bir kı.:."'llll mor.ıik 

\\ ~ b * * ne gden ha-v. lcde )'8%lh pat çı aJ.-
~ ... "Q lt- :mak i....;..e:ı Bay Abmedos 
~ ""'~' sonra. mckteb --·•:r 

zJıı.ea.ktlr. Muayyen btr ış tutmıya - cBronchial yayılmanın bütün merdtfenlc çıkılan temini çi:nento 
rak 1mdlarDe geçınen kimseler !çin bu gibi kibatlerini hayvan tectühe- şap etl'a!l. duvnr torkulu bir sa -
(mütekllid. memur veya zab t, rrad lerimizde bilerek tevlid edebilclik» hanl.ktan bu haneye girilir. Bır kon.. 
sahibi) eeva.bı yımlacaktır. Hiçbir iŞI, (S. 34) cilmt sinde olduğu VN;hile.l dor uzerinde mutfıı.k hamnın yerı ~e 
vazi.:fe.sl ~a .sualin karşu;ına <yok- türkçeye 'hakim bulunmamaktan Eaşlık w:erinde ıçıçe ve ittisal nde ol
tur) cevabı ya.zılaca.ktır. Mekt.ebe gf- doğan hatalar ilave edilirss tercü - mak üzere uç oda bır belM!r. OdUla.. 
den çocuklar (talebe), devamlı cl • menin ne halde bulunduğu kendi - rm 1ç sıvalan ve ahşap t16şemcleri 
rn.k Ma.atte ço.lışan kıldınlar Cç rtçl) liğinden anla-ılır. yapılmıştır. Bu kııtın kapı çerçeve ve 
diye yazılacaktır. Tıb Fakültemizin bu mcııele üze- camları takılm~ ve kabW 1s\Undır. 

~lh... lledb- .buna IC'Mb .. ' - Hüviyetinizi bhat edebilir 
-.it misiniz) lll3an olur, 

toşunm tp. Dedi. Bay Ahmed elini eeb1ne 
~.... * * götü-rdü. Bir fotoğraf çrkanp meto 
~· "'lttıı m ura gösterdi: 
t\ı,__' ~. ~atdını u dan, _ 1 te hüviyetimi Ubat edl"..cek 
~~~her zaınım.. bir vesib. 
,, zaııu. et'ler, Memur. bir foto~rafn. bir de Bay 

her b.:mnM • Ahmede baktı. Fotoğraf Bay Ab-* * m edin fotoğr.fı:vda. Bıı.~ka hirinin 
··-····-···-·-·-··"\ olamazdı. 
bitmec3mizde ! - Muvankı ka . Dedi. Hnvıılede :razıh parayı 

\~" h~nan'ar ~ ve~:· ............................ . .. . . 
~ l'ı~t is· 1 eeemi:zde bza- : Hata nerede, buldunuz mu) 
~~ llııl...__ ını eri Salı giinil çıka- ·.: 
. "') v~ttd Hata ,a: 

'- ~ t ~ Üh edilecdctit • S Bir kimsenin kendi fotoğrafı hü-
~~' J nla.rdnn lmınbul- .E viyet iabatı için knfi değı1dir. f otoğ
~i "~ par hediyelerini Pa.- 5 mfın altında '\-eynbnd yııpı tmlını§ 
~b· ~tır ellernhe ~linleri öğ- : olduğu kağıdda isim. adres. soy dı 
~ ~j~~. a , idarehanemnden ~ yazılı olmalı, Ve bunlal" T~mf, J'&

"Qjl>eJı ~lrada bulunan la- : hud da tnnınmı' bir müeaııesenfn 
'~d~~rı adreslerine posta : mührile mühürlenmio ve gene o mi'ı

ır. 5 -eue!enin talAhiyet illllhibi bir amiri 
..... . - . . ................ .) tarafından imzalıınmı$ bulunmalıdır. 

ken bplı Ye fevltalade k&ğıdlı 
bir muhbrn defteri. Diğer otuz 
beş ki~-e de ayn ayn güzel 
ve kıymetli hediyeler ~ce
iiz. Bilmeceye cevab 
:müddet:i on beş .gündür. Bil
mece cevabını bize gönderdi
iiniz zarfıo lizerine oıBilmeceıı 
k.eGıneeini vo b ilmecenin aaze
ternlzdo çıktıiJ tarihi yaznuz. 

13 tmct1 sualln cevabının, tabsm rinde derin c1t"ri:ı dü:osünmesi, zan - Tnşlıktan mozaik mcrdıvenle zemin 
yaptaıtı iŞle alAkıı.sı yoktur. Bu sual - nedenıem., mühim bir vazife ol - kata çıkılmaktn.dır. Zemin katı arsa-
den mııksad, bu ki::ru:elerln meslek mlf17hır. nın zeımni sathı mail olm!l.Sl ı~o:ırile 
veya mm'atJ.arını h!uıgi ncvf mües - _ ll 1 . , J3. bu kata. sokak cephesindeki Jemir 
6CScler da.hillnde rapt.ıklnnnı tesbit lAt u.lt ıtl u ı. < ı." l)-~H kapıdan ve bodnımdan m 4 vcnle 
etmektir. cevablar buna göre verile - çı:tıhnaktadır. Btr trujlık üzer ne üç 

Beyaz renkte (yağnz) Tokalon eek\lr. lro.tus sayımı sonunda toplıı.na- od.n mutfa:k ham m yert ve hcltı ma.. 
heıninin ihzan için 20 seneden- 14 üncü sualde, me.sl~nln Ziraat, cnk malftmat biçbir kJmseye biç. b.allidi.r. Bu k.a.t.uı yıünız çerç velerı 
beri kullanılmakta olnn mcthur ıanıı;yi veya tıcaret olduAuna söyli _ bir mtlkelletlyet tahmiline sebeb to.kılmı.şLır. 
fonnülde mevcud gizli diier cev-- yen fahı.slarıı o mcslekte ne .alfntlo. olnuyaca.ktır. HattA nüf\1! snyı- Birinci kat: Bir tn9lık üzerinde dört 
herler meyarunda takim ve tas- çe.lı..ştığı sorulacaktır. <Paıron ou, ınının nüfus kllğıdlıırlle, nüfus od.ı mutfak b::ı,mam ve hel~ m.ıh:ı.ID 
fiye edilmit süt kaymağı -ve zey- mal ss.hlbt mi. işçi m~ usta ve knlfo. cüzda.nlarlle bile alll.kn.sı yoktur. meveud olup yo.1nız çerçevelerı tlkıl-
tiııyağı da vardır. Bu hem cildi- mı, mlihendls mi_ memur mu). Bun- YegAne gaye ferdler ve hüviyet- ınıştu On nlt.ı mozaik basamnkl:ı çatı 
nizi seTian besler ve gençleştirir. lardan hangisi Ise 0 eevab Qlnrak ya.- ler mevzuulw.hs olmaksızın s:ı. - arnsına ~ıkılmaktıı. olup bir çatı nıtı 
Tenin gayri saf maddelerini ve bu- ız:ıl&caktlr. dece rakam hallnde nüfusun sa- ve kısmen zemini çimento §ap etnırı 
nışukluklannı izale eder. Cildinizi yıamı -.e vn.uflnrıru tesbit etmek- duvar korkuluklu tnrnstan çatın r. U-
taze, nennin ve genç gösterir. Ay- F atsada zelzel e tir. zc.rj Mar.sllya kalıbı Eskişehir n . .ırk&-
ni zamanda nefiıı bir koku ile tl - BAŞVEKALET lı kiremith: ôrtül:ıdftr. Blna l rıceıı 
tir eder. Siy&h benierin zubı.ınına Fatsa 18 (A.A.) - Dfin ~:ı.m bn- latatUtik Umum Miidürlüğü '..,.,,...,..r.u .. 
mani olur. rada saat 19.26 da tısa süren §iddeUi Umuml mesahasl: 150 n: r_ olııp 

Mütehas!ınıılann beyanatına g6- bir zclzele olmuştur. Hasar yoktur. bundan 78 metresi bina kı:ı.lanı arnlık 
re eildde görülen bu şnynnı hny- -------------------- ---------- ve bahçcdir. 
rd tebeddül ve tekemmül, sırf ı::!Stl l k••l!.,. t ğ Be90 numaralı iera lt.lnuııunun 121 
Toka\on kreminin munttızaman .::t a. 8r OmrU 0 ıncı maddesine t.cvtı an IJ>O sahibi 
istimaline medyundur. Hemen siz o ı· ı . o·· R . alacaklılar ile d~er alakadariarnı ve 
de bugünden kulinnmaya ba,ta- Devlet rman ş etmesı uzce evır lr.ti!nk ho.kın sahıbıcrınin dabı gayrL. 
ymız ve her sabah daha genç sö- Amirligı" • nden : menkul üzerindeki haklnruu ve ha -
runünüz. susi!e faiz ve masrafa dair olan ıdd'ıa-

Mudurnu kua.suıın EI.mncık mmtakasında Tektrler köyündeki depoda larını evrakı müsb!U!lerne 15 pün lçın
ıst.me mevcud c678ıı metre ve .sııs, desımet:e Jı:.üp muadaı cıw, aded de ;cra dalresine bilCUrmelerl l!mn .. 
köknar tomru~ 25/10/940 Cuma ~il saat l4ı de Düzcedc Devlet Or- dır . .AI;.<;i halde haklan tnpu .. callerile 
num İ§lctmcısi Rew knrrı~ına.e mQteşekkil kom.is:yonda açık arttırma ne sabit olmadıkça satı~ beı:lelintn pay -
eatılaeaktır. 'I'arnrtlklıırm bir metn ktlpimlıı mubammen tıymetl c87b ıa.ımasından t.:atiQ kalırlar. ~bu macL 
kuruııtur. Snb.şa ald şartnameler İstanbUl ve Bolu Orman Çevirge Mil- dei knnunlye n~ınn gOre 'larettet 
dflr'lfıtleıi, Ankarada Orman Umum Müdtl:rtDiil üe DUzcede ReTir 1nıır- eylemek n daba faıla ma.lQma.t al -
IJğimizdo ve tomnıklar yerinde "''Örülebllir. mak istlyenlerin 940!7 ~ n uma • 

.,. Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük. ve nefes dıırl.ılı. bo~
maca ve kızamik ôksilrlltıerl ı ~ 

- - Wllrll .-. 'hJitl .. " ffl ......... , ft fttU1 IAp"ıpeicQe beraber fal!ed.a enel rasi1e ll*llaıiJetimize mQmca:ı.tlatı '-



V ERLi MAL 

Kqlık lanikleri, çizmele-o 
ri, ro•onlan ve ökçeleri 
tecrübeli ve çok •ağlam
da. Her yerde ısrarla i• 
teyini.z. 
U rmımi •atıt yeri: 1 s tan 
brrl Barnatan han N o. 5 

lstanbuf Lawazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı I.Anları 
~ :ruılı men.dm k.aptJı zadla ebiltmeiert hizalımnda y:ızılı gün, saat ve maba.llerdeki askeri satın 

alma ~ yapılacaktır. Tallblertn t:anunt nsiltalaTDe tekli! melı::tuhlarını ihale sa.a.Uerlılde bir 
aat. enel aid okhslu t.am.ııycma Tcme:iıeri. Şari.Dameleri ko~onlarwda görülür. 

C'IDIL ıımct&n Tutan Teminatı İlıale gün n saat.l İhalenin yapılacatı yez. 
Lira. Ltra 

P!r1n~ M,800 ~ 17,4H 1301 f/111'940 11 İzmir LT. Amirli#i 
Kurucııa. m,750 » 15,102.50 1181 » • • ll İzmir LT. Amir li et 
Arpa. IOG,OOO • 40,000 1000 " • • 15 Erzincan . 
Un. 400,000 • n.oao 5400 • • • u Erzincan. 
)Jn. 200,000 • 2~ 11100 '1 • • u Midyat . 
8lıbuD. 88,000 • M ,D) m• a • • 15 İzmit. 

{12g9 - 10045) 

.... 
Atallda ,u:dı me:nıdm b.pah ıarı:ıa et:antmeler1 htzalannda yazılı rün. saat Te men.Derd~lı::i a.skerl satın 

ttlma ~ Y'&P1lacal5tır. TaUb1erin kanun! ~liAlarile teklif mektabla.rını ihale sa.attnden btr 
.aat. enel ~ venn.deri. Şa.rtDameleri aid oldutıı Jwmiısyonlarda görülür. 

Cio8l itıaıentn ~ ye~ lııllkt&n Tutan Teminata İhale &'Ün Te saatt 
Lira Lira 

PirtDc- Nl!de. 40.000 lı::11o 14,200 1065 23/ 101940 16 
&tır ... :t.d1me sa.Da11 kıllUL .WO ton 124,000 n so 2 •• • ll 
4tııa. Samsun. oi80 • 20,240 1632 22 • • lO 
8aıntm. Saınsrm. 842 .. 21,050 ı578 

Sade :palı. Saına:ııa 20 ,:;eo k.llo :&8,700 2153 
22 , • ll 
21 • , lO 

~ 7ai:L Bamnıı. 18,.i00 .. 63,760 .032 21 • • 10 
"Sade J'&lı. S.maun. s..aoo • 3', 728 2604 23 Jl , 15 

oıae . ~au ... 

Beyoğlunda Büyük 

BAHE 
l\1AGAZALARI 

Mevsim milnAsebetUe btltün da.
lrelerinl ze~in çe~dlerle aüa -
lem~tir. Sayuı m~terilertnln 
ztya.retıertnt bekler. 

Eı::kek:, kadın ve çocuklara uenç.. 
tot, koTerkot, Loden ve S. elen 

PARDF.SÜU:R
MUŞ~ALA.B 

Erkek ve QOCuklar ıçin 

KOSTOMLER 

Kadın Ye «enç lozlar iÇ1n 
MUŞA~IBALAR, MANTOLAB 

n BOBLARlN 
En eon modelleri 

Lmıarlama tosttlın, parded 
ve paltolu.k 

EN ALA ctNS KUMAŞLAR 

Rob, Tay6r ve Mantoluk 
Y0NL0 KUMA.ŞLAR 

İPEKLİLER -
PAMUKLULA.B 

En soo moda modellerde 
KADlN ŞAP.KALAR.I 

Perdeilk ve tetr~at için 
TOLLER ve KUMAŞLARlN 

en .ııon ve en zen&io Çoe~idleri 

Kadınlar için 
ÇANTALAR ve 

SABTIYAN MAMULATI 

Kadın, erkek ve 9Qeuklar ıÇı.n 
TRİKOTArın 

Zengin ve müntehab ~dleri 
Ap~ meftdırl t&p.:Jı ıadla ebilt:meler1 h!r:alannda ,uın gftn, 
~ ft mah•Jl«rdek1 a.sk.er1 .sa.tuı alma komtsyonlaırında yapılac&ltt.ır. 
j.S'al11:dertn kanunl veıai.kal&rl.Le teW mektubla.rmı ihale saatlerinden bir 
aat enel &1<l oldulu kom.i.lyona vetıDelert.. 

ZAl't - Beylerbeyi Sıhhiye C:epo _ 
sunda.n 18/ 11/ 929 tarltıinde aıruemı. .., __________ ~, 

Cio8l EUD.tmen.ln yapa.. Mitta.rı Tutan Teminati İhale pnfı ve .saatt 
1aealı 1V KUo Lira I..l%a 

~ mide m.ooo n:rso 2i21 ıvıo '940 18 
'~ ~.ooo sı,ı75 2-iı~ 
~ 8IU. -.- M,&&O %59V) 28110/ • ll 
.. ..-.,. 30,000 t,S'OI MO) 31/10/~ 15 
QM1ır' s " ldmJ H411wt6J 15,100 12,000 900) * * (1221 - 9G27) 

' 
KııM ım eb'adda otıoadıO iıO Te q ~ paza.rlıkla &atm aımaca.ttır . 

._.,.hmın. bedeli :IQO,DOO Jira )IM't t«pina*' 2ı,50e liradır. Pazarbit 231101940 
.QarlımdJ& ctDA aat 11 dt Ankaradıa K. M. V. HaT& aatm alma lt.ain1&
ıonımda yçdaea.ttır. Şartnamea laıJILiıi;Tanda görtılCr. İstekmertD ta.. 
ıımıı ~ ~ pknelıeıt. {1243 - 9763) 

** 2000 aded teı.ııld .ııemerl llmaeaktır. Puarlılı 25110/940 Cuma güntı 
aa.~ ll de İmı.1rde LT. 1me:ıe aatm alma ~ ıvçı.l.acakW. 
'ratım.ln lledeli ızı,ooo lira a ~ ~o ra'IHiir. mu:mme ve .-rmamea 
~ ~-~ b.naal vesiUlarile belli a.atie k0mia-
70Da pirneleri ( 1281 - w.m 

** 3000 ctJtn tatır .,. 12,000 ıtYtm beNfr naıı atm almaeaktır. Pazaı-
tıkla ekliltme8i :31101140 Qarp.ınba liiııtl saat 1& de Çorluda as'Kerl sa
ım alma kmD1syonuncta JIIPl)acalı:W. İlk teminatı t3t liradır. Ta.liblerln 
l>elU TUıUe Uı:BJQona plmeJeri (1287 - ~1) 

** ApiJt'a ,..azıh erzaklar pat:arlJkla aatm ahııaeaktır. Talfblerin hl%aJ&-
nnd& yuılı &ün ve aa.tto Çoduda ut.ed wm alma ııxxı:n.ı.yoııuna ııel
meieı:L 

Cln& lıfiktan İlıale cün ve saati 
Kilo 

Eunı :fa.sal1e. 5000 
'ieyas peynJ%. 2500 

Kuru 1mllın. :aooo 
Xııru ezik. 1000 

~ 1500 25/lO/MO 18 

).fa.lmm& 3000 
~ (000 

Pir'ı.nc. 3000 
Euru iDCil'. 800 25/10/~ ltl,a. 

(1301 - 100.9) .... 
A.pb!a )'1IZih mM'adm pua.thkla e.Uiltmderi :izınwe utert -'&tın al

ma ~a yapılacaktır. Talibleıtn tanunl ve.sikalarile 231101"0 
~Di1 ~ gelmeleıi. 

C1nll Miktan Tutan Temin.atl İha1e autıi 

~ 
Sade raıı. 
!Sadeyata, 
"B&de yalı. 

SaM yalı. 
~dane!~. 
Be)'u pe)'nlr. 
JCanı aL 

Kilo Lira Lira 

8000 4,840 34.8 
31,200 40,500 3040) 

18,000 23,400 1155) 

8,400 8,320 &W 
ıt,:OO 24,980 1872) 
40,000 8,800 G60 ...,ooo 28,400 1980 

· ıoo.ooo 5,000 380 

1' 
15 
ı-t 

15 
(1301 - 10047) 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
ERC.AN1 BAKlRJ TORK ANONIM şJRKETINlN Madendeki 

l,&etaM J.d.e.ıiode bir ımıAuebıe mıı:.muruoa ihtiyaç vardır. I..i.e 
v~ Yübek Tııcatet ıackt.obi memmı nyalmcl Banka ve Sanayi 
m' ı lerde ça}ıtara.k pratik aöırmüt olmuı tartbr. Ilerem kano-
.., ır • ,&. Yeri.lecek ücrettea maada Maadem zamau ..-e işlet-
me tannm.tı a;rnca ödalecıektk Bu tmıah D.aix olup da talib olan--
la~ pl,ecktı,ıane ~ ,oe tac6mei bal .uretlerile bir lut'a 
fotoa'J1l[lanm keııdi d yazılarile bir dileltç~ nıpteıı .ŞirketiD 
{ERCA.Ni BAJCJR1 T. A. S. işı..E.n(E MUDOR!YETI MAA -
oEN-ELAZl~) ~ aöıadermeleri lüzumu il1n olı.maE. 

SolaPoeta M.ıba.aa ....... Midlrilı Selim Rqıp ~OQ 

~:18' EP1a S. &..rp QtF.Ç. 1!- E'.a- U$A..qJC-U,. 

uk~ ter~ ~~ uyi e~ ..... -----------------------
Yenisini alacatımdan e&lı::.i.siniD bük • 
mü yoktur. SIRKECI -

Salkımaöğüt DemU-kapı Eski a.drN: BL -.köy Penpqa 
mahallesi Dere 80blı: Ne. ıı 

Aomu:n Ae1tbe1 
Yeni adres: Galata Olı:çum ... 

ca.cldell Çanak~ apartu.aıu 
No. IZ Ana.m Aeabel "~;1\~~~~~~ 

A.:MPULLA.RI 
Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Satıt depoaa : 

Tahtab.le, Uzuncil Ova Caddeal 
No. 12 • H 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

.. ı --
~ BiRiKTiR 

1940 IK.RAMJYELERI 
ı aded 1000 llra.ı.ı& - 21000.- Ura 
• • 1000 • - 3000.- • 
• • ııoo • - aooo.- , 
ıı • m • - aooo.- • 
60 • 100 • - 4000.- • 
'll • 10 • - 1710.- • 
aıo • • • - 6UO.- .. 

Jtelldeleırı ı Iab&&. ı ~ıa, 
ı ~ ı ikteoltepta ıa.rw... 
du. 1Qillı. 

' 1 

Büyük Türk Şekereisi 
HACI BEKiR MamulAta 
Her kesenin harcıdır amma, bunlan yapmak 

herkesin harcı değildir • 

• 
1 MU iDDi 

1 • 

Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, KarakÖY• 
Kadıköy. Sipa~leri Ticareilıanenin Merkezi olao 

· Bahçekapıdaki mağaza kabul eder. 

YALNlZ REVUB .saaUa.nnın JÜ.kSelı: derece 
oldutunu Iddia etmiyoruz. Fa.tat: 

Yiibelı:: derece, fenn1 t.erakkJnln en aon 
mftcehhez, aa.tıam, hassas §lk ve modem 
olmUla beraber yübek m arka bir çok aaat.ıat 

sında daha ucuz olan yaln~ 

REYU E 
SAA TL ARIDIR 

REVUE saatını, taoınm14 saatçilerden U~ 
Deposu: Galo.ta, ~ürekç.lez, Manhaym baJ1 l 

tat No. 6 Tel: 40386 

RK TICA:REı B~~SI 
I(UPONLU •VADI!Li ~MIVDUAT 

• 
~iT·PARANIN·FA.•ZiNi•AL.' 

lstanbUt D~.le~ıyesİ Uanları 

Tabtın eıızinosu bodrum katının ltmaD m.p.atl açU ~ ~ 
muştur. K~i1 bedel1 9949 lira 80 ktır'U.f ,. 1lk tem!Datı 'l-te Jitlo.J 
ru.ştu:r. Keşif ve §artname Zabıt Tt MuamelAt ı.mdör!Qiti ka.lfiJill"'" ..ı 
ı1lleeettlr. ihale 31/10/940 Petlembe ıtn11 saat l.f de DaJm1 
yapıl&ealttlr. Taliblerm nt tenıinal makbuz veya mektubları, 
binden se.lı::iz gün evvel Fen İşlt'ri Miidürlütüne m11n.eaaöa. 
fennl ehli7et ve ~ yılına &id Ticaret ()ıduı Tesikalartle ~ 
mu.a.yyen aaatte DUn1 Encümende bulunmaları. (992'7) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
1G75 ll.ra 68 kuruşlu k.e.2ifil Öni'feraite \alim taburu binuının ~ 

rin.in açık etsatme ile ihalesı 5.11.940 Balı efuı\1 saat 15 de 
yapılaca.lı::t.ır. 1st.ek1Uerin 126 liralık munık.tat teminat malı::bas'l 
u 1000 liral.ı.k bu gibi ı, yaptı~ına dair ihaleden aelı::iz ıiin e~ 
bul valyetinden alınmı4 ehliyet vesllı::a& Te 940 yılı Ticaret ~ıı 
ıannı b!ma olmalan. Keşif, ~artnaıne, mukavele projesi bel'»~ 
törlülı::te görülebilir. (10037) 

ı - Tahm!D edilen bedeli cl4.820t lira olan c1500• aded 
2ı/I. Te.şrin/9-iD Balı eünü saat 15 de paııarbk euatmesi 

2 - İlk teminatı dllh lira •!iD• kUl'Uf olup fŞ.rtna.mesi 
zni,syOlldAn alınabil ır. ~ 

s - ~telt.l.ilerin 2490 .sayılı lı::anunda yasılı TeSikal.arla birlitt.e O(JS1' 
ve aaatte Kuım~ada buluruuı toın.i8yona mdracaatları. cl 

.. ... ..4 
ı - Tahmin edUen bedeli c41!.700• lira ola.n c20.000-. metre bıır;; ~ 

z&n&n 22/I. Tefi'iD/ 940 Salı elinü s.1at lt de pa.za:rlıt1a eJcri]t.ıll 
o 

lacak W". ~ 
2 - İlk tıminatı. c32Tla lira a50t kUI'Uf olup şart.namw ıı,en-

~onıd&n c219a kıı.ro.o bedel mukabilinde alınabilir. ~ 
s - İ.ıttekl.ilerln 2490 .sayılı kanunda yaaılı vesiltala.rUe bir).ikte; 

ye .w.at.te K.asımpa.pda bulunan ko~yona müracaatıan. 

** ııt" ı - Tabmin edilen bedeli c68880t lira olan c300.000• tllO k~ 
yanın 2.5/I.. Teşrin/940 tariliine rutııya.o CUma gft.nü saat 16 
zarfla ek&lltme-11 yçılaca.ktır. 

2 - İlk teminatı c4.69b lira ol~ ııartııamesi hergün 
,su. kurU.O bedel mukabilinde alınabilir. fi 

a _ i:.sLeklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesiltalarını ınııb«'0 
edoCOtlerl ta.palı teklll mettubl.&rını en geç belli gün ve .saa ~te 
eneltDe kadar KU'mptflld& oulwıaıı ~ O.panJıı:ın-
matabWııde wrmeler1. cM30· 


