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nülu• ıtiYımından inhbalar: Solda köpriide i2fin kağıdı tetkik edilitken, or lada din Şiıli ve Haaeki hastanelerinde dünyaya gelen yaoralar, ıaida bir aile kaydedilirkea 

Dlinkii say1m1n 
ilk neticeleri: 

Nlifus uz arlf1 
• 

Dün I stanbul da doğan 8 

Makineye 1 istanbul da nüfus 
verilirken J say1m1 nas1l geçti? 
"Anadoluya bir Yaş sualine kadınların cevabiarı 

Alman ak1n1 
gittikçe daha 

şüpheli gözüküyor, 
Ingiliz ajansının 

inbbaları ve Mısır 

Bir anne kızının yaşı için şöyle dedi: 
"Ayşenin oğluna Hacı Hüsamettinin kızını 

istediğimiz sene 17 sine girmişti , 

gavruga Sayım adı verildi 
Dün~ü sayımda 

Ortaköyde 
Yangın çıl<h 

- matbuabnı~ neşriyah 

ll· 
,.,. ev sahibi ile kiracısı 

kavga ettzler 
bllzı -

~tı:uru:eı:nleke~in her tarafmda ve 
' ın e tlçüncü wnumi nüfus ııa
~e tı!af!ukiyetle yapılmıştır. Şeb.
'l'e ~lt k, sayun saat 7 de b~lamış 
~~lt ınuntazam bir şekilde devam 
IA~eltt saat 13,55 de bitirilmiştir. 
"" lll Ubcu Osman, belediye mwı.mc
Q~b Üdürü Ziihtü, nüfus müdiirll 
'lı:e;e Faikten mürekkeb v.iltıyet 
~:ıe fsayun bürosu saat 8 da Vill:\.. 
~~Ue aaııyete geçmiş, Yiltı.yetin 11 
~b.:ta 

0 
<latnıı lrtibatı temin iç4n her 

~lltu k tr telefon başında irtibat me-
6al'lıı:ı o3'nlll§tur. 
~t " faaliyeti, alınan çok iyi ter
'e e ~CUde getirilen teşkilAt sa -

d.~.'"e.ıt "' 6\lratıe inkiŞaf etmiştir. 
r 8aate belediye reisi Dr. Lütn Kır

:io~u 7 den itibaren İstanbul ve 
t~l llııntakasmda, Vali muavini 
e~ôy,~ara!:&ban da Kadıköy, E • 
~. lllı~kudar, Beylerbeyi ve Bey
""fılt. kalannda tef~lere ba.şla-

(Devamı 2 nci sayfada) Inanbal sokaklarında MehmeJçik 

Stefani ajansının 
bir Sofya telgrafı 

Alman - Vugoslav 
siyasi işbirliği 

Ekonomik anlaşma 
münasebetile Yugoslav 

Nazırının beyanatı 

K'\hire 21 (AA.) - Reuter: 
Y nk ında Almanlar tarafından 

indirilecek yeni darbelere dair mih-1 
ver propagandasmın çıkardığı al -
datıcı haberler her ıne kadar yakın ı 
oarktn büyük bir alaka uyandırmış
ea dn, Anadoludan geçerek cenubu 
şarkiye yapılabilecek bir Alman a
kını gittikçe daha §Üpheli gözük
mektedir. 

Türkiyeden gelen haberler, böy
le bir Alman akını hakkındaki şüpo-
heyi büsbütün arttırmaktadır. K mahaD 1 d üfu d b" • L-

l t b ld S · F'l' t' enar e er e n s sayımın an ır mtıua s nn u an unyeye ve ı ıs ın Dün h tnrı- h . ti ezk biz b ' · d h lı:. d~ 
yolu ile Knhireye bir seyahat ynpan .. .' . ~r . ~Inn~~ ~1~'~f ve m ·en. '. ~ t'~ ı.:o . say yıldiJL 
Rayterin muhabiri gu dikkate değer g~~~nkı ıçl,nt~ sıinj tlniıŞ. ır mt kı eD.~ en blrk netbıcirenın ' iS ı' . d' ıçın•·~ sab .. 
'ki h" d' · t t kt d' y~e ç ıma es yap ı . unya, Vn ur neşe çın e ynpı.a. u ._ 
1 a ~Seye ı~re e me· e ır: b t d . . d ı...:-b· · · (D 3 ·· - ı-""-\ 

1 E · t' b' t •• aru umanı ıçın e uu ırilli seçc- evıınu uncu say ......, - mnıye ıne ır eca\'UZ vu-
kubulduğu takdirde Türkiyenin mu
kavemet etmek hakkında aldığı 
kat'i karar. 

2 - Arazi icabı, Anadoludan 
geçmenin bilhassa kı~ın hakiknten 
imkansız olmasıdır. 

Dün ingiltere ve 
Almanya üzerinde 

hava hücum1arı 
şiddetU olmad1 

,, ............................ -············-~ 
As k ert vaz i yel 

Romanyanan işgali 
Almanyaya neler 
temin edebilir? 

Atatürk, garb devletlerinden az 
motörlü cüzütam bulu.rıdurması ih
timaline karŞl Türk ordusu için stra
tejik yollar in~ ettirmiş, ayni za
manda bir düşman ileri hareketini 
kolaylaştnaca'Lo: yollan ise bile bile Londra 20 (A.A.) - Hava ve da -
yapmamıştır. hill emniyet nezaretlerinin tebliği: R, omanyaya gelmeleri 

Bugün Pazar gün ii fimdiye. kadar Avrupada ve dünyada 
c<Gazette ~!P!ienneıı diyor J:_i: di.i.5manın faaliyeti, bilhassa Ingilt.e- büyük akisler yapan Alman u-
Almanlar Turkiyeden geçmege renin cenubu şarki mıntakası üze - kerlerinin miktarlan ve niçiD 

teşebbüs ederlerse yollannda petr~l rln<ie vukua gelmiştir. geldikleri henüz tamamile an -
bula~yacaklardır. Buna mukabıl ö~Ieden evvel ve ö~leden sonra, ek- : (Devamı 3 üncü ~ayfada) 
az yıyecek ve cephane bulacaklar- serisi avcı ve avcı ... bombaroıman tay- i 
dır. Halbuki Ahnanyadan yiyecek (D 4 .. cü yf d ) , .......................................... ~ 
" d k b •- · · f evamı un aa a a gon enne eşer ~~.uvvetinın ev- _ __:_ ______ __:: _ __:: ______________ _ 

k inde bir harekettir. Çünkü T una 
nehri birçok kış aylan donar. 

Türkiye ve Yunanİstanın vaziye
tinde ümidaizlik yoktur ve eğer 
müttehid kalırlarsa, Almanyanın 
dünyanın bu kısmı için taaavvur et
tiği planların hepsini muvaffakiyet
sizlik le neticelendirebileceklerdir. 

Amerikan tayyareleri 
Ingiltereye arhk yüzer 
yüzer teslim ediliyor 

Londra, 21 (A.A.) - lngiltt"re
nin Amerika sefiri Lord Lothian, 
Londmyn muvasalatmda şu b eyn,. 
natta bulunmuştur: 

Amerika süratle silfıhlanmakta
dır. Artık Amerikan tayyarderi In
giltereye yüzer yüzer teslim edil· 
mektedir. Gelecek sene bu miktar 
devamlı surette artacaktır. Arneri
kon efkan umumiyesi İngiltereye 
yardım etmek znrurt"tini hissetmek
tedir. Londranın bombardıman e
dilmesine karşı Amerikada büyük 

[ Millt Şefin telkikieri ] 



Hergün 
Z agzf kalbiili ge 
Hiçbir sebeb yoktar 
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Yazan : Ercümend Ekrem Taru 
Ati gı'bi bir talibi de 

beienmedik:ten, İbrahim efendi
nin hatınnı brdıktan sonra 
kendisine yol düfiiyordu. Ancak 
mevaim kış, seyahat ~rtları da güç 
olduiundon, baban beklemek zaru
ıi idi. O VDkte kadar Müjgan, i te
nilmiyen bir Siğı:ıtı gibi boynu bü
kük oturacak. bekliyecekti. 

şehime luuırma c;~d çeJid mi- -
firler gelip giderdi. Bunların için

de Şerife Molla diyle anılan hoş
sohbet, nchc. çok bilmiş bir kadın 
varc:U. Daha ilk gör\i.tte. Müjgana 
ac.ımı§, muhabbet boğlnmıJtı. Her 
ge~nde, onu tenhadn k•stmr, göo 
lünü alacak eöıler söylerdi. Bu su
retle, aralannda itimada mü.tmld 

Bir gün Müjgan evde yalnızken, 
Seüfe hanım gene gelmişti. Sun -
dan bundan konuşurlarken, Serife 
Molla lAfı biçimine getirerek, Müj-. 
ganın ağzından sırrını kapıverm~ti. 

- Vııh, evUi.dım, vah 1 Gönül 
çekmek derdierin en büyüğü -
diiT, bilirim 1 dedi. Lnkin sen sa km 
üzül e. Ben senin derdine çare bu
lurum. 

Müjgan. kadının ellf"rine sarıldı. 
Çocuk gı'bi yalvnnyordu.. öteki de 
ona teminat veriyordu: 

- Kalk, bana ~el. &ına bir dua 
~ğreteyim. On güne varmaz. ya -
vuklun ayağına gelmeue ben bir 
~yeikle-r bilmem. 

- KU%Um, Şerife 

~ İki sınıf insan = = Sözün kısası 
------··---Nam ık Kemal 
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Üzümden ; ı 17 ı 00 oeı' 
Dij'anet "İ.şleri yüksek ReJ.sl·~il'l 5J' 
'\let:ilmiŞ olan fetvn mucı.bint~ellc! 
da.kai fıtır ve zekli.t Uc IIl!nııı:ı.J 
olanların Türk Ha va. ıtur ~ı:ııı ~ 
yardımlan ve bu suretle ııJıl " 
yurdumuı.a. hizmette bulUJllll oll)o' 
n lüzumu ehemmiYeUe ilAll 



Ve Telsiz &aberler· 

~~~;~ Kayseri köylerine yağan kann ih~~itk:~fığı 
~~:~:~;; lrı:fal 6 santimi buldu terk mi ediyorlar? 

Istanbulda nüfus 
sayıı~ıı nasıl geçti? 

!lt ı._ ~.t~eri timdiden be~ tüm e- Lo ... _ 20 ( .. .a) a.-....t1 • 

le,~~ olmuıtur; ayni haber- Kayweri 20 (A.A.) - Mevsimin lere kadar inmiş ve blınlığı tah -~ ...... · .a...Ao - uv•.ru .. e:· (Ba.ştan.fı 1 
lncl sayfada> Topkapıda., bir buçuk taUı, saça.. S lltıl.ıı.nn 1 0-15 tümene ib - ilk :kan bu gece Erciye§e yağımi - minen bq, altı saııtimi bul - ya, IteJya ve . Ja~y~ e - Bu iki kelimenin kapı komşu olması- ~da, at nalı, pabuç (Ya Hafız) le'f-

h:', edileceklen'nı' bı'ldı'n'yor. raber ~ edece~ı bır dört devlet na her zaman imkO.n yoktur. Faknt hıısı asılı bir evdeylz. Kadınlar ba§la-
~ tır. Kar, &ciyq eteklerindeki köy- mu~. konferansının Uıplanaca~nı i1fı.n e n ..r.-lııttr- tnutedil olan diğer bir . - d n muntazam, va?Jfeyi n~·e ile :ı...,_ larını örttüler, erkekler entnrilerinin 
ltılll .. rnat Romanyaya gelen Aı. den ha.bcrlerın resmen Mostov~ rnd- liyerek fevkalfıde bir gün geçirdik. üzerine hırta.lannı, pardösruerini a.. 
~ likerini b u·· KU" sayı m n ,. k n tl• c eri· yosu tarafından tekzib edilmesi, Lon Ben ı.,an bu cephesini LesbU etmek ı.s.. lıp, ta§lığa indile. Sıra gen,. bir ka-lı"- L n aayıaı u ayın ao- drada br....r.ıı. bir alfl.ka il ırn...,tlan Y 
~jadar 20.000 olacak imiş. u.rua. e ....._ - tiyorum. dına gelmişti. Memur evli mf bckAr 
~ı: hakikat bilinemiyor, makta ve birbiri ardından gelen iki * mı, dUl mu old$nu' sordu Bu sual 

ı'\~ ınahrem tutuluyor. tekzible SO"!etlertn şimdı~c :ıtndı:r Sabahleyin, matbaaya gelmek için, ses ıtertibab arıznya uğr~ bir film 
ııe R tnlann niçin ~eldikleri - (~fı 2 nd ssyhda) 60 yaşında Cemile ile kiracıaı lhsan takib ettiklerı. tavrı haretetın banz tuvveW emniyet. tcrtibatından, inle- gibi, birdenbire, scsi. luı.rckcti durdu.. 

tltrt] e1nce, Rum en ba§vekili go- meydana çıkan İ.stanbulun nüfusu - ve Behiye dünkü sayım gilnü evde ~fı olıı.n ihtiyatUrlıktan biraz çık- rin, c&nlerin bile ortalıklarda dolrur rııverdl. Oarlb bır silkfınet ta§lıkla 
l~t~ -::ı-ntone~o'nun bir ziya- nu bu &kşam fstat.lstlk Umum Mü - kapanınca, arnlanndaki bir ihtiliü ~: başladıklan mtı,ahede edilmek- mağn cesaret edemiyeceği sokaklar- birkaç dakika hükfimdı:ı.rlık etti. (lenç 
~ltı 16Ylediği resmi nutka na- dürlüğüne bildirec~:ıı tazelenmiş ve kavga etmişlerdir. · . dan geçerken, çok erken olmasına kadına dikkat ettim, müteessir görii.-
~~~ y •. onlar Romanya ordu Bu - Doimn ve ölüm vak'alan Bu kavga sırasında Behiye ev sa- Sovyet.lerln bu tavzihiığı, Sovyet.ler rağmen, herkes pencerelcr, baltonla- nüyordu. Yaşlı bir kadın onun yerine 
~;ti§~nnek ve sonra da Ro- Dün uyım devam ederken şehri - hı"binin elini ısınnıt. hadiseye znbıta BlrJ.®nin hAdiselerin ald şcklldcn rn ~ hürriyet, henüz bir saat cevn.b verdi: 
~~re a ile teşriki mesai etmek m.l:de 8 doJtum, 6 ölüm vult"lı.sı ol - vaz'ıyed etmiştir. ı:ıemnun ~k için hiç~ir ~ebebe ma- evvel ema~eten alındı~ halde müte- - Ay, tazenin dcrd>ni kabar~tınız. 
fet~' Romanya hükumetinin mQŞtur. Sa,yım csnnsındıı, Vnllkona~ı Sayun esnasmdaki yangın lik olmadıgı hıı.kkındakı. Türk dlişiin- hassirane sokaklara, dolll§Illak bahti- Allah, ne diyeyim, mübarek Ramnzan 
f:',~lt"be' davetile gelmitleıdir. artannda za.ter svka.k Akıı.sya a,p:ı.r - Dün nüfwı .s:ıymıı esnasında saat eeslne uyma~ır. HAdis~ler, Balknn ynrlı#ını (!) kazananlara lmkıyorlar. günleri, §U saçaklarda bekllyen melli

ır çok siyasi ve askeri t.uruı.nında Sofya. blı' klz ·~utu. Şişli 11,30 da Ortaköyde çıkan bir yangın mınta~nda ill~f ettikçe Sovyet- Kolumda, serbest dolaşabUmck mii- ikeler yüzü suyu hürmetine o herUin 
Almanların Romanya - Hncml!uı.sur .sokak 48 nuhlarada Ma- bu mıntatada hayli telA.ş ve endi:e u- ler a.ksül~ellerı dah~ bariz ~ir şe- s:ı.ade&nin sembolü olmad® için, cezasını versin!" Elmas ga,i ta.zeyl. 

llı-•• ahiy • .,, ••. -'-de biiyük ölçüde bir rika btr erkek çoc~u, Sirkeci EbUA -ıyandırmıştır. Ortaköyde Çev"ırmecl SO- Jdlde tayın edeccklerdır. pencereden, knpıdan ikaz edenler de nur topu gibi üç çocukla bırakıp sa-
tiiri" eti görmekte ve buna stlud caddesi 74 nıımaratia Rozel bir kii.{;"llld& ermeni manastırının ilst ka- B k h oluyor. ~tu. 

u ınaksad ve hedefler at- kız çocutru, ~~ Kazan sokak 12 tuıda oturan 81mon kızı 38 yaşında u reş er gece Pencereden pencereye, kapıda.n ka- * 
. Bizim görüş ve tah- nurnarada tısttetmen Şeretin reti - Meryem Tezcan aptesane aralı~nda pıya ~an piJamaJ.ı. cnt.arlli, bay- Ya§ meselesi, kadınlara gelince ka-

R. ıtöre ise, Romanyaya k:n.sı blr tız çocu!u, Fatih Şeyhali .so- :manga! :rntmı..c:tır. Mnngaldan &ıçrn- k 1 kt k 1 k darl hırkalı, başı takkcli, konuşanla- rı.şıveriyordu. Hiçbir kadın, dikkat et-
teıı "kumen ordusunu ba~tan - tn.k 14 namarada tctmen Mustafa yan kmlcım tahta arnlılıma sı- aran 1 a a aca rı dinllyerelc yürüyonmı: tlın, y:ışı rnkamla ifade etmek iste-
laf;~ ve talim ve terbiye ede- retikasl Nahlde blr m çocu~u. Üskü- kışarak yangın çıkarmış, nteş .sür'atle ~ B - Her Pazar sırtilstü ya.tar, ak~a- miyor. Blr psikoloji meselesi .. ne kcn-
~~el ~~.heyet ile Rum en pet- darda Toptaşı caddesi Atpazannda btruınm ~ ka.pılanna da sirayet et- Bükre:ş 20 .<A.A.) - ~· N. · ma kadar, hôrul horul uyurum. İııo.- ~isinln yaşını. ne de sonılanınkini.. 
)e ellni hava hücumlann - vatman HU3eY1nin rcrıkası bir kız ç0- miştir. Bugünden ıts'baren, B kr~, her ge- dına be blrader, cn.nun sol.a.(;ıı. çık.- ni!'ı.kJ dolambaçlı yollardım dolaşıyor-
~ha lerdeD koruyabilecek cu.,öıı dtlnyaya geUrmişlerdir. Beyo~- Ycti~en itfaiyenin gayretiyle ateş C: tamamlle karanlık kalacaktır. Bil- mak, biüaç tapının ipini çekmek ~ lı:ı.r. İ.§te bir misal: Gene Topkapı ta-
e va ve knra kuvvetleri Ju Çukurcuma Hocaosman sokak 12 6Öndürülerek, tehlike önlenmişUr. tun evler ve nakil vasıtaları, saa: 24 tıyor. raflannda bir evdeyiz: 

tırh Bunlardan maacla ve bii.- nurnarada bir kız çc:ıeutu, Ltıeli Fet- Yangın etrafında za.bıtaca. tahklk:ı.ta den şafıı.~ ko.dnr t~ık.laı;nı .siperlıye- - Bizim hntunlar, b:ışımın etini Memur, genç bir kızın y.14ını aor-
t!iııı lı, tnotörlü ve piyade Al- hlbey eadde&nde müvezzi Mehmedin başlanmıştır. cekler~. Tramvay ser~islcrıne, saat yiyor. Nereden başımdn taldın diye ... m~ur. Anası hemen atılıyor: 
'-ıt-. enierinin geldiğini ~ e- bir tız çıocutu dünyaya gelm!ftir. Bu Edirnede 24 de nihayet verilecektir. Er.kek evde olunca evin intiza.mı ka- - A. durun bakayım, kaç yıışın-
ıı_ •. ~u~ haberler gelinceye ka- ~um Mdiscleri sıraamda uyfiyei Çar:mlf. daydı? Saidl sünnet ettlrdiğl.mlz se-

• .. :tı . R d B 1 Edirne 20 (Hususi) - Sayım • "1" • 1 Y~ti omanya n ve Q- derhal zabıta vasıtaeile doktor ve e- sabah yedide başlamı~ anat 14 de Ing 1 IZ - lspanyo - Hilrriyet ne tıı.tlı §eymi.ş me~er- ne, mektcbc vermiştik. Ayşe hnnıınm 
\'e h~hım addettirebilecek bir belere bildlrilm~ bunlar derhal ha.s. nihayet bulmuştur. Bir doğum ol _ se ... insan büyük şeyleri küçük vesi- omuna, H:ıcı Hü.nmettin efendinin 

ır e.lamet henüz göre - talarm emrtne gıtm~dır. Bir kı - muş, yavruya Sayım adı verilmiş - •• •• 1 • Ielcrle a.nlıyor kızım aldığımız senede 17 seneye gir-
ıwn hastalaT hastaneye kaldırılmışlar tir. Edirne ve k.ıızolanrun nüfus ye>- goruşme er1 * mi.şti. Demek ki, Receb bir, Şabıı.n iki, 

iltih kberaber . Romanya, Ye burada vıız'l hamletmi.'l'1erdlr. Do- ldUılan İstatistik Umum Müdürlü - Tnltsimde mükeDc! blr apar.tımnn- Ramazan üç, 17 sinden 3 ay !azla ... 
a etmiştır ve Al - ~an çocukların hepsine (83.ymı) adı güne bildirilmi§tir. Sayım memur - Madrid 20 (A.A.) - Reuter: d 8a memurlarının arkasına Rahmetli efendi de nüfus kflğıdını 

~e~ek doğu. ve Kerdt ce- tomılnnı,ıur. lanndan Ahmed Yörük birinciliği İngl.ltere büyük elt;!si Sfr Bamuel ~~ ta=ım. Birinci :katta pro.ste- günü gtlnüne çıknnnıştı. İyi k1 rah-
aiyıı.ıs.tıkametlennde yapa - Qeda::paşada Asm altında bir ev _ ahnıştır. Ho:ırc, Cumartesi sarohı general Frnn 1rd; e eh biraz da siizeİce bir metli efendi, nüfus kfı.ğıdını saati sa-

sı ve askeri haTek~tleı - ... _ ölü h'- .._..k .v..~ .. --+ur Y:en· dO- ko ile çok samiml bir gö~e yap - ' ııe:ıç, o.tine çıkartınamışt.ı. Çilntü bu tak-
Yan• d . I X • \U1 US< .. ~- ............... V • ı Ankarad~kt" sayl""ln . . . himıetçıi tapıyı açıyor • • n n mevzı n acaı:;ı aşı- ~çocuklar sayıma dahil olmu~r _ ~ aı. , mıştır. Ingiltere ile Ispanya arasında _ B f dim. dirde, hanım henüz kızına gebe kal-

dır nefı'CSSI• anfaştfdt munllakta bulunan bUtUn meseleler M"'-~f b' uz el en .. ,.,..,.,,.,. or•ft mış bulunacaktı. Zira Saidin sünnet-
nın R t bbü • l.lACUe ır sa onıı gırı .. -~ -- ·~· - t· f dmln . omnnya eşe - Saytın e.snasında Taksirnde 87 ya.. mevzuubafuı edilmiştir. I klarda kimse k Anı .... ııı lti liı;ı ile, Hacı Husamet ın c en 

Romanyanın pe~ . "''-"·· • ı yo · ~......., yor ' kızının gelin olması hAdiseleri a.ra-
~e z'rai' mahsullerinin şmda Firuz, u-=.üdar Kurbağalıderc- Ankara 29 (Huauaı) - Ankara F k H 1 1 mJsafir kabul etme te.şri!atına cabüz. k im han 1 5 kÜ-
:kon 1 ld ... • de 50 y~nda Emine ölmü,Zerdir. Ye- da umumi nüfus aayımı öğle üzeri ran o ~·mm tır 1" e Memurlar sabırsızlanıyorlar. O ne? .. sında cr . e . ım asgı:ır yaş 

~ ~c-·-k tdro.. 0 uguk IJl- diltule Ermeni hMbne3ile, Beyoğlu bitmi§tir. Dünkü sayım neticesinde u Hizmetçi bir likÖr takımile içeri giri- çülmtlşklerdı. Bız kapıdan çıkarten 
•... ogu ve gere ce - · · genç ız• 

llıııh iııtika tl • d Fran.sm ~e8İD<ie de bir ohim Ankammn 90.643 erkek, 65.401 go·· ru·· ştu•• yor. ~er elinde de içi lebaleb bon- · . 
~ 1"1l'ı .. J ol:e a:k~~· eh~;:k~e; vak'nsı olmu~tur. Aynca Saı~yer ve kndm olmak üzere 156.044 nüfusu bem dolu bir şckerlik... 1 ~· ru::nül~~nek·~·~~~~u. ~aşımı ÖY-
0!tııırı}'ayı kendin~ emi: ve Beşikta.şdn da 2 kl~ ölm{i§, bu su - bulunduğu anlıı~lm!ftJr. 1935 de Memurlardan biri: e ırSe ~ç : uç ~ 'i{ k 

bir Üs ve bir ku.vd haline retle sayım e3llaaında olenlerin. sayı.. yapılan sayımdan ~ aa~ _kadaT Madrid 20 (A.A.) -B. Himm- - Sabahtanberi içim, dışun kahve, m;ın :~~ :~nkt~e:o~un~ söı;: 
. Almanya Romanyada sı G yı bulınu.ş;ur. Bunlardım bir kıs- A.nkarada artış 32.,24 kı~ıdır. ler, Madride gelmeden evvel, Bur>- llkör Qeker kesildi, diyor. Bir şey de- _bilr iı tal'bl . hü 
'k mı aayım yaır.Jdılttan sonra ölmuş gosda dün akşam general Frnnko ' b lersen, Y.JlnD 0 g n ı erın -
B~lvve~li lolmyakla,l ayni ler ve ölümlerı haber vcrilmı,, say~ f.l "dd 1" tarafından ak§am ycme~ine alıko - ~~~ ~teideyıfel. A~yımt bı dltirmeden bozı:ı.r- kftınct kapısına. gider, bu kfıiJıdlnra 

d ıarıstan .:ı ugoa avya . . öı . manşta ŞI et 1 ....- ış ~c ura a... bakıp senin nmı yaşını anınr sonrn ... 
~ daha müe!Sir olarak defterinden snırtn.ş!erdır. enlerın nulmuştur. CamekAnlı salon kapılan açılıyor. Nusret Sa.fa Coşkun 

Yakından elinde tu .. lcenazesı sayım oonunıı. kadar kaldı - bir topçu rlUellosu . b"ır Ev sahibi, :re!lkası, kızı, iki tane ata-
Bütün bunlann ılsrun - rılınamı9tır. ŞOOrin muhtelif semtle- StJfani aıansmm can çoeut. bir aded dadı içeri gıri-

Almanya Romanyada rinde de sayım emnsındıı hast.aıık Londra 20 <A.A.> - Uzun menzilli Sofya talgrafı yorlar: 
Yeni mevkile SoyYet vak'alan olmuş, derhal hasta bulu - İngiliz toplan, tm~ ~eden biraz - Bonjur efendim, hoş gcldıniz. 

~ 1tar11 Ballc:anlnrın yolunu nan evlere dokoor ve ilt1ç gönderllıniş.. evvel, faaliyete geçmış ve en ~iddet- (Bq tarafı ı inci sayfada). Beklettik amınn, kusura b:ıkmaym, 

Köstenceye Alman 
denizalbsı getirildiği 

e hilakis kendine Ukray - Ur. li bombardımanını ynpm~tır. Ingiliz Türkiye De Yun:ı.nist.an, bir dün - dün akşam tıyatrodıı idik te kalka-
liteıinde miıkemmel bir Sokağa çıkanlar txJpl~n. Ma~·ın. öbür .~yısınn snlvo yanın yıkılmış olup yeni bir hayatın madılt.. ' Bükreş 20 (A.A.) _ Rador a-

hazulamı,tır. Kadıköyünde lakele caddesinde üzerıne ~\'0 gönderm~Şt.ir. Tarraka- do~matta old~nun henüz farklna BonJmla.şma. estağfurullah vesa.ir jansı, Alman denizaltılannın Kös -

doğrudeğil 

o, hu cihetlerden rahat o- Katahel isminde biri kolunda aah- lerden, butun Ken~ kontlu~u sahilleri varamamışlardır. teşrifata tAbi ~er~lm bitince yazma tenceye nakledildiği hakkında ya -
~tb·kıo t .. ~silteıe savaşına do- te handia ~~e~~en yakalanmıştır. &U'Sılmı.ştır. Bomba.r~unan, ~ daki - Gazeteler, sulhte ve harbde m.u - tnaliyeti başladı. Burnda anİatmaya bancı memleketlerde neşrolunan 
"t ale~g, gibi icabında Rus- Aynca Eminonu mıntnkasında da kadan fazla sürmüştur. Bombaroım.an zaffer olan Almanyanın ynpıc~ Stytı- de~ecek bir fevkalMellk yok. Yalnız haberleri yalnnla~ıştır. 

•lk~nlarda bir askeri ha- üç kiGi vesikasız olarak dolaJt~~en ~da, hava dafi bat.arynları, In-ısetini medih ve sena etmektedı.rler. (.hAnmıefendi) yaşında küçük bir Rador ajansı, Alman bombnrdı-
... - .. " .. •·"ır. Fakat ne olursa ol- yakalanmı,ıardır. Bunlardan bin - gıliz atu' toplannın mevzilerini tes- .. tenzflA.t yapt.L 32 ya.şındayıın, dedi. man tayyarelen filolarının Galatz -
~~~ rın cenuba knr•ı bir nin deniz itlaiyesi efradıcdan old~ bit etmek istJ.yen bir Alman tayyare- Fitre ve ~ekô.tını Türk Hava Halbuki terah ferah t5 in üstüne pos.. da bulunduğu ve Karadenizde bir 

~~eRec;rneleri için evvdemir - iu anlaşılarak .erbest bımkılmış, si iizerine ateş açmıştır. Kurumuna ver. Bunlı:ı.r (H\vn, ı tunu senniş bulunuyordu. Kadınların Alman deniz üssü tesis olunacağı 
tltıirıt Rtısya cihetinden tama- diğerleri ~da kanuni muame - Almanlarm mukabelesi Kızılay, Çocuk Esirgeme) Ku - bu masum zAfuıı hoş görmek gerek. hakkındalci tamamile hayal ma~ 
~ olmaları ~r~r . .,. • le yapılmıştır. Londra 20 (A.A.) _ Reuter: rmnlan arasında paylnşılır. Nitekim ha.tınnı kırmadık. lü havadisleri de yalnnlamı~tır. 
L_.~et Nüfusun tesbiti faaliyeti Alman topçusu, İnciliz uzun menzil- ~;;~;~~~~;;:~~~;;~;;;;~:;;;~~;;;;;-;;;~;;=i~~~~~~~~, lllQtlız Sef" . H . . Her kaza kaymakamlıi:rı sayınun li toplarının boml>nrdımanına cevııb .ıı Ömimüzdeki QaJ18lllba akşamı: İstanbulun en bilyUk 
V k•. Iri arıc•ye nihayetini aldıktan sonm derhal aa- vermiş ve Douvrcs mıntakasına obüs- 2 sineması • p E K ve s A R A V 'd b" de 

~. fıt. lla:n'zle gö'"UŞtü yun defterlerini taanife ve mınta - ıer dfışmii§tür. İngiliz ve Alman uzun oıan 1 a ır n 
L"'l! ~ t.,. kalanndaki erkek kadın adedini tes- menzillı toplan arasmdakl düello, 2 Şark edebiyatmm Romeo ve Jilliyet'i şark fllmcili~inin şaheseri 
~~~:ı 1 inci sayfada) bite batlamıJlardır. Kaymalumıle.r saııt sürmü.Jtür. Douvres mıntakası - .a. c 
~ de. Antarn büyük el _ aqama kadar blı ille metgU} ol _ na düşen bir çok Alman obüsü. birkaç L 1·1 e 't tnba güntı Ankaraya muşlar ve neticeyi şifre ile viliyete mil uzunl~unca sahill sarnını.ştır. İlk 

~-~ &olvei, kendiSle görüşe- bildirmi.ılerdir. Vilayet ıayım bü - tahminlere göre bir ölü ve 2 yaralı 
u 

~ ~~ıı rosu kazalardan gden tifreıen aç - vardır. Türkçe Sözlü yeni Şiirler: Vecdi Bingöl 
~ ~'erin esas sebeblnt_ bir- tıktan aonta Jstanbulun sayım so -
tı..~~ eı~erı Türkiyedeki İngi- nundameydana çı~an ~üfus m~.- Alman gazetecı"'.erı· Yeni şartılar ve u·· STAD SADETT.tN KAYNAK 
.. ~"'4~e Botya ve Belgradda- tannı dün ak.pm tıfre ile btat:iatık tıütün Türk mosikisi 
~~ ~ ın aralannda görüş - Umum Müdürlüğüne bildirm~. Romada · M Q N •1 R N U R E D D 1• N ~ ~unrnanıış olmalan ı.eşta lstatiatik Uınum Müdürlüğü bü - Mecnunun hıı.rikulft... 
~QS Pakat B;llkanlardaki İn tün memlek~tin •yım ~etic:esini üç Roma, 20 (A.A.) - stcfani ajan- de güzel §arkıları MIJZEYYE'll.T SE'"TAR 
~lt konUannın ~tanbulda u - gün «>DT& ili.n edecekbr. nndan: Leylanın Nefis şarkıları lYI lYI. 
~ ' 'ô .reransı bahis mevzau Saymı eı""'tlnlld ev ..ı.ild ile Alman matbuat.ı, teknik ~lerile DiKKAT: Bu mfistesna müsa.mere için fiatıarn zam edilmemiştir. Numaralı blletler şlnıdiden SAltAY 

Yli,._ haberle --'-·- •-=--- ~..-,_.. me-...ı Alman g--•-~., .. ..: bu ""'bab "'"" r, ~ - ~ - .~ '~~&.... ...,...,..,.~, .,.. ve 'IPEK gişelerinde satılmaktadır. 
' Kadıköyünde Ce'Yizlikte oturan Romaya gelnıiflerdir. 

~OaiQ""' macera ronwını: 30 zin ne işinize yarayabilir kiL. - Anladım .•• E.limden geleni 1 
- Ha anladtm. Bu 1ual aize yapmaya hazınm. Mösyö Traverain 

biraz ganb göründü ... Fakat sebe- öldüğünden haberim yok. Bu gibi 1 

~t~~ nakledeıı: Behçet Sala 
~,ı. ~jl IO~ .. ta b' L " ) ' • b"l w• • lb t -q: ıır.er~k . ır no .. taya goz-ı enn ne ışe yaraya ı ecegıru e e 
~ ftt ııbninde..,.. eunlan ge- 1 bilirsiniz. 
ttı' "~"e,ain \ Eskic:i ba~ını elindeki iıten k.al
~'t. ~ 'lzru bu pabuçları Baaset dırarak, Keene"in vüzüne baktı. Bu 

t 11) t,~i ' olması pdt muhte-ı bakı§ta adeta bir şüphe ve istintak 
~~.~~ lltllına ne lüzuınu var? manası vardı. Aradan bir iki daki

' ı '-tılt· ka geçtiği için Keene onun cc:vab 
~'tı~0 ı onun zihninden ge- vermekte tereddüd ettiğini bile gö-

~t:ııct'r\ ~Uf Ribi: rerek hayret etti. Neden) Bu aon 
~ t ~~·r Pabuç istendi; ben sualin ne kıymeti vardı? 

ea ırn ettinı. Bana başka Hofdik nihayet tcbar bapnı e-
ğerek: 

- Möayö Keeo.c~ dedi. 
.ı4ııl&el~ baı~a ı. ...ri ........... !IRI .. 

bi Yar, Bu suali aize neden sordu- meseleler için buradd ilS.n yapmaz-ı 
ğumu anlatayım. lar. Ben bu zat.ı pek sevmi,tim, p~k 

Ba~ka çaresi olmadığını görerek dost olmu,tuk onunla .. • 
Keene kendisine aid mlardan biri- Keene, ihtiyaT Hofdiğin gözleri
lini daha bu ihtiyara faşetmek meo- nin dolduğunu farketti. E!!ki heye -
buriyetinde olduğunu anladı. Çünkü canını ve teessürünü gizlemeğe 1ü -
timdi o da kendisinden tüpheleni- zum lıiaaetmemiııti. 
yordu. Bundan dolayı dedi ki: Bir müddet ikisi de ağı-zlannı 

- Mösyö Trııversin kayboldu- açmadan harekeuiz kaldılar. İngi -
ğunu biliyor musunuz~ Belki Lilmi- liz, ~ıGindakinin sabnnı tatır -
yorsunuz. Biz onun öldüğünü zan- mamak. mecburiyelinde olduğunu 
nediyonız. Hatta maalesef emınız biliyordu ve onun canı istccliği z.a -
bile. $imdi. size izahına 1üz1lm gC>r- man cevab vereceğini onlıyordu. 
mediğim sebeblerden dolayı onun 

Hatta eğer onu aıkmaz ve kendi 
nerede ve naıul şerait altında öldü- haline bırakusa daha cok aöylete -
ğiinü tesbite çalışıyorum. Bu yolda 
bize yardım eelebilecek mevkide, ceğini de anlamı~tı. Kendi kendine: 
bir aiz. varlllllL - Zavallı Travers böyle ganô 

İhtiyar adam içiiri çekti. Seti bir- bir ihtiyan nereden buldu ve naal 
tleDW.. elp=• ,. lilr.D.,e bq- keDdiıae bailadı) Olur deiill-

, 

RAŞiD RlZA Tiyatrosu 
HALiDE PiŞKIN Beraber 

Bu akşam Beyoitll!Dda Halk &n.cınasında 

BABiBE TEYZE 
Vodvil 3 perde 

Koltuk 30, Balkon 20 Kuruttur. 
~Id Rıza tiya.tro.su Pazartesi, Salı günleri Beyo~lunda 

Halk sinemasında temsil verır. 

Meşhur rej'-'!& Ji'RANK CAPRA taratından vaz'ı sahne edilen ve 

Jean Arthur • James Stewart - Lionel Barrymore 
gibi sinemanın en büyük artJBtleri taratmdan çevrilen 

PARA BERABER GiTMEZ 
fılm, her noktal nazardan muvaffak olmu.t 

--~· 



Daa Ingiltere ve AIIDIIIJI ı Allila • YtgOSiaw 
tzew ilde han hllcntllitn s· yası işbirtiJI 

fiddetfi olmadi 1 . ur if :ıııı6 1JDII81Q-'fııııdııııt ...... 
~ 1 IDıcl ııs;ıfada) -.fa bf!hmJı oln..tı.a alık b.
~ mibeö:eb d1qıua;n ı. _ la:Dclıııkhaa tebarllz .akeıılt ..,. e&r 
f8kk"l1-1. br çok defa, ~ tım& - ı..w ,a,.t. bithnıfwıjn 
lutu ea!JSin1 "'J'DI§lar w tc* y1lbek- Şa dlaed mG,.Jaede odebıili:ıiz ki 
ten aca:rsk lımdraya ..e TaJmb ~ iki memleked bhbbine beib;,an _. 
..ım. dotru. ~ mimJ dostluk 'H bııphkb ~ 

Büyük Türk Şekereisi 
HACI BEKIR 

Anadoludan İ.danbola geldi ve bakikt TBrk tekerini 
icad ederek dünyanın her k~Jeaine nam verdi 

ALi UHiDDiN 
HACI EKi ,.,..,.,_ ber.t:ue .... ıs::enı.... B:samı .. ,-'nde. y~ n. AJmaırya 

lftmOntbmn& bombalaz' a:f;ıbnıp a:raeında ft:mereleriııi ?enm ,.Ina 
~ basar aeır ~ ~ ekononUk iobf.rliği olmamıttzr. Bun- M~rkezi : Bahçekapı, Şubderl: Beyoğlu, Karak~y, 
~ fatıa drJtildlıL ' daıı batka sfyut ithirliği Yardır ki. Kadıltöy. Siparişleri T~earei:lumenin Merkezi olan 

Yedl dilman ~ ıd~ft.t. 1nı. alınan neticeleri lle bizim mem-
atr. leketimiz Için haTb yerine aaih ve Bahçekapıdaki mağaa kabul eder. 

Almanya - iade muhtelif aara:nblar yerine yapıc:.ı fa,. _______ _:_ ___ _: _______ -====--
l.oodza 20 (A.M- Ha aliyet demek olduğıımı cöatennit- A~ık u~uınLa eksiitme ilaAnı .. retb:liD ~liğl: :n tlb- tir. Bo ~liii ~ dc"Yam e- ıl( c. ~ ___ _ 

1'9}ro~'l!:~t!:: !'::!~ ~;,:: :t Tekirdağ Nafia Müdürlüğünden: 
\ayya..&ciıdn taarru%lan pek kil - anla~ ~lı menfaatleYe te- 1- Ebiltıneye konulan~: Alpu.ll~u JQlmıun cm '+ 000 -
Pk ha mikyas fizerinde icra edil - =lm=b=GJ:ıı:::::etm:ı;;;:z.:ek,;:;,tcdix.;;:=::=::====-======- 1'7 + ıoo. kilometreleri arasmda c5300• m ı. ı.t kllmm ad1 kaldırımla t:!:: ,:;manyada bir vagoıı te....zi halil olan 1 7 dÜfmalı ticaret ~ tılfUı 1§1. Bu işin ke.şi1 bOOe11 ~ .. Jira4K. • 

ve Halandanın eimaliDd• li batmlmiJbr. J - Ebntme: 6/11/940 taıihine ~ Qaı'p.mba günll saa.t Ui de 
~ altmda bulıman arazide bfr İki Kftn ı:arfmda torpıi)ienmiı 0 • 'l'ekiı'd:al hllk~ k~ Kaf"aa. Mtlıd.ttrlotil ek.lilt.me tomı.syonu oda-
~-- mqdam bom.budrmaıı • • Jan cemi touejı 327 bin ~ balli .smda. açık usulile ya.pllacaktır. 
~ olmaktacbr. 3 - Bu 1le aiıd ~ evrakile, ebUtme, basa.s1 n fenn1 tartnameleri 

Alman teLiiii Ha ..... teraitim milsaid olmama- ctitmek ıstıyenler hergün Natıa mıtdtlrlilPne m11nıcaa.t ederek iDhat 
Beıh :0 (AA.) -Alman OJ"o ama ıağmen, Ahnan han ku....vet. alabillı:leır. 

auLm bcıtbımanclanhğmu:ı tcb}ii;t )on l..ondT.ada n merked n ceDQoo 4 - ·Ebat.meye gSrebilma için taliple:rtn c6~. lira c63• kuruşluk mu.. 
19/lO ~ Alman donizalb bl İngiltere nzerlndeki mühlm u _ 'n.tkAt teınına' ft!'Dl.eSi ve ihale ctıntiılden en u cB..t gıtn evvel Teklrda~ 
ll.ııt lı:r bir ~fa- lı:er1 hedefler fizerine bom'J:ııaı.dı - ftlil.lline mllracaatıa alacak1an cebliyet ftSIDSh ile beraber 940 yılına. 
tlıe 'Yr oak~ gemı k~ manlarma devam etmil)erdlr. akl ticaret oc1a8ı ves1ka.sı ibraz etmeleri ın isteldilertn aJtU gün ve .saatte 

h&mn etmitferdir. EVTelce Dn,man Alman anızili 6zerlnde ebatme kaınisyonu odamıda hazır bulanmalan lbnndır. d002~ 
irilmlr olduğu gibi ha kafileden hiç bir akın tqebbfbande buLm ~ ,----~~-l!!!!!ll~!!!!!!lllıillliılll.liliill-----.. 

'- Llr eece zarfmda J 1 0.000 tona memı,trr. o 

Terltfbtnd'.! Kırmı.zı Ktnakına 
KO) Renkli· Kınakma 

:sarı Ktnakına 
Otcs en rnlll<&n")met U'cc K~ 
nanlri' ıekslf ... eCJrır:rıış e~ebDen 
bütUn un~n Oufun8n nefls 
ve l~~zetl hoş bir ~rap 

No. 

No. 

No. 

Yeni Çıkan Pliklar 
Necml Rıza Ahiskan 

270387 ~~~ 

270388 
AYŞE KIZ 

RuHONLA Bl!:Mİ tmV aıözı!:ı.JJıı 
lZ'J.'IB,A,BIN 8EVGİDI!:N Mb 

ADANALI ABDI 
270389 GBLİN ATrAN İ!OdYOR 

AGAM TATIYOJl Halk p.rkıll 

Denizyollari Işletme UrJitllll 
MUdUriUöU Ilanlari 

21 Birinciteşrinden 28 Birinciteşrine 
muhtelif ·hatlara kalkacak vapurt.rıll 
isimleri, kalkış gün ve saatleri ~ 

kalkacakları nhhmlar ıtl._ 
ltandeııb ha~ - Salı 12 de (Gtlneysu), Per§embe 12 ,. _ .:,., 

'V8 Pazar 16 da (Cümhuriyet). Galata ı6'" 

dan. -1 - saıı 18 de < Anatarta ) , cum.a,r1ılıll 
(Antalya), 8irkec1 nh turundan. -~ 

- saıı. Perşembe n Pazar 9.30 da <U,..._ ., 
ne nhtımmdan. ~ 

-Pazartesi 13 de CMarakaz>, Salı 9,50. ~ 
P~ CUma 16 d& ve Pazar 8.11 ,. ~ 
Ayrıca Ctıınarlesi 14 T8 Pua.r 19 d& .., 

G&laıt.& nhtmımda.n. ~ 
BeJHiıana ııattaut. - Pazarıe,t. 8,1.6 de (Sua), Çar§a.mba • ~ 

8.15 c1e (M.arakas). Galat& nhtmund8a- f1 
~amba 20 de ve cumartesi 20 de (Ball!lfo 
hane rıhbmıMa.n. ~ • 

- Balı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topıı.ıl 
mmdan. ,. 

-Pazar s da <.Tanan. Tophane nhtııaD tl 
- Çartamba ~ de (Baadet>. Cumarte.st • lll 

ain) Sirkeci nhbınından 
İzmho dn.t baUma - Pam U de (İzmir). Galata rıbtımı.,.... ~ 
1mdr lll'" poe&ua - Salı ıs de {X&def), Per§elllbe 13 de 

Galata rıhtım.ındaD. ~, 

hUJasastdır~ 

Not: Vapar .eterlert hakkında her Uirltl mal~ aptıda ~ 
mara.Jan )'aZilı .Aeentalarnnızdan ö~en!]eb1Ur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Ga.laia Bat Mıen&a.1al1 - Galata rıhtımı. I.tmanlar Uınum ıA. 
dtlrlfltll b1naa altında. 

ve 
&Jhha1 ekslrldir. 

Ankarada Harp Okulu K. dan: 
ı - Askeri llielere aıs.terl ötretmen 7~ek bere Hub Okulu t:ad-

roımne 8 talebe aım.cat.tı.r. ,,... 
2 - • alebeier: Harıb otuıu ı.ıebeld olaraıt Ankarac1a Dil. - Tar'ıh -

CJotra.t1a l'aktlteıımde }'abancı dil tabalU ıöreoek n a.aUr1 ölr~ Jeti 

~· s - K.aıbul prtıan: 
A - HaJ'b okuluna Ciril p.rtlarmı haiZ olmak. 
• - Lwe oıcu.nhak im't!llannıı Tel'll'lif olmak. 
O- Y&ıbaııcı dil bilcCl i1'i derecede olına.k. 

f -~ seçilmek suretüt al.ı..ı:ıaca.t talebeler mcaı.:ıe, ~ 
ca, atmanca tubeierine tatatm ye faktilteıtaı 940 941 ~ l,fttrat 
~. 

6 - İfieklllerin e na k ve TeSaikile Harb Okulu Komutanlılma ve da
lıııa :fada ma1(b:nat eJmak iılltiyenler'in Askeri Li8eler Müfetti4Utme müra -
eaatJMW. U250> <8771» 

PRE StZ YON SAATi 

Ba,lıca vilayetlerde acente 

Istanbul Levazım Amirli~indsn Verilan 
Harici Askert klla3h Ilanlari 

Beller kllosuna ıta.hınln edilen fiati 370 turuo olan yed1 ıon tabü renk 
vakete rve be.he.r tilo.suna tahmin edilen tı&ti. sso k\ıruf olan tıQ ~n siyah 
va.kete paza.rlıtla ebiltmeye tonmuetur. İhalesi 24110/940 Perşembe günü 
aaat ll de Allkarada 14. 14. V. aa.tın &lma komisyonunda yapılncaktll'. 
tu1 teminatı 6350 liradır. Ev.saf ve §8.l1ina.mesl 180 turuşa komisyondan 
alınır. Taliplerin kantml TeSikalarile ~ eelmele.ri. <1307-10121) .... 

701,148 kilo ar.pa ~ yulaf tapalı za.rtıa sat.m alınaeaktlr. İluı.les1 
61111940 Qart:unba günü saat ıo da İ.zıntrdlı Bo:m<mlda aSkerl sa.tm 
alın& komisyonunda ynpılncnk:tı:r. Yulatnı b6her kilostına 7,[) ~. ar

panın beher kilo3una 6,5 kuru§ fiat tahmin edilmi§tir, Yulatın ilk temi
natı sım lira, arpanın ilk temlna.tı 84ı8 öradır. isıeklilerin ltanun! ve.sı.. 
kalatile teklif mektublannı ihale saatinden btr laM evvel tomtsyona 
?ermeleri. (1285 - 9959) 

Istanbul Levaz1m Arnirliği satin alma 
komisyonu ilAnları 

Btr aded tennesifon knza.n alınacaktır. Puarl.ık.la. oksatmesi 23/10/Q.W 
~mba g{hıü sımt ı4,30 da Tophane Lv. A.mirli!i satın alma komlsyO
nunc1a Jlll)llaeakt.ır. Nftmunesi Tophanede askerl fınndn görülür. Tahmin 
bedeli 1500 :ura, teminatı 225 llra.dır. Talipleıin belll saatte komisyonıı. gel-
meled (1309-10123) 

Bursa - Yenişehir kazası Ebeköy Muhtar
lığından: 
ı - Köyümfurtln orta maline ekUmif arazidııft ÇJtacak ol&n tahminen 

c50000~ eDi bin kilo çeltık 5.10.9~ ta.rihiDden 25.10.HO Cwna stın4-
ne bdar yirmi bir gün mtlddetle &9lk ~ çıkarılııuftır. 

a - QeltJtln behM iklloau OQ kurultan .-u o... " 7,6 depozito ak
çesi 375 liradır. 

s - ~tnameyi cörmek ve pey sümı.elt iılfit7enleriıl ib&1e .ıma olan ~. 
10.940 cuma günü saat 15 de köyibnbde millıtarlık dalresinde 
müteşeWl tomisyona b~vurmaları ilAıı olunur. c9823a 

Yenişehir kazası Söylemiş köyü M uhta.r
lığından· : 

KDJtbntis orta mah aruialnden iltfha&l edilen tahminen c~.. kilo 
çeltik s.ıo.HO cününden 2s.ıo~ Qaı1amba gtl.nüne tadazo 21 ıttn 
müddetle açık artımıaya çıtarılnu§tı.r. ÇeW1in beller kJlosu clb on bir 
t.u~ olmak üzere "' 7,5 munkkat teninat akçeıst cfl2t lira c5tb 
t.ııruştur. 
Şartnarneyi cörmek .,. pey sörmet ~ ib&Jıe gtintl .aN ıe 7& 

k.adaı- SöylemJıl t.Oytl 1h1iyar mecıı,;ne meıuaa• etmeleri DAn olunur. 
c9822.t 

Çanakkale askeri Sa. Al. Komisyonundan: 
Romorkörlerde istfbdam edilmek llsere aı.- kaptan M lira tieretle. ve 60 

lira 11eret.ıe bir çarkçı hizmete &lınaea.tm. !steklile:rtn Wl0/940 günü 
uat ~ de Çanakkalade askeri satın 1Llm& Dımisyanuna veaikalaıilc bir _ 
likte mllra.caaunn. (l.SOS-10119) 

•••• .. ••••••••••••••••••••-••••••-••-••-•....-.-..·---•Na 1 1 •••••-w-••-·---
Son PoWı Matbaasu Nqrlyat Miidiir&J Selim RaeıP Emec 

SAHİBLERİ: S. ~agıp Erı.1EÇ. A. Ekrem UŞAKLIClL 

AT , SELA va BOKREŞTE (TIYATROLAR) 
Hareket eclcıı üç motörlii nDcutsebe Lüftiıansa» tayyareleri, Almanya 
ve beynelmilel hava hnllan ile munluantaı\ irtibab temin etmektedir. 

Her türlü i:ıahat ve biletler ;çin 

HANS W AL TER FEUSTEL 

Şehir tiyn.tirosu 
İstikltıl caddesinde 
:komedi kısmında 

Akşam saat %0,30 da 

VALI UŞAGI 

• -Galata nhtmu. Vtnta:ka Liman &-. 
U~l binası altmd&. 

• - Slrkecl, Yolcu l&lonu. 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu iiAnllt' 
Bm. 

M Me<l Dl§ Badalt 12X35X4 14t -
15 • Karaalaili ha.bl UX40.X4 ., t 

8 , Gürgen dolap ıoxısxe , • 
80 .t Kar-aataç 12X40X4 ., t 

12 • San çam kütük 28X28X8 » ' 
3 » Dı§budak 1a40X4. • ' 
2 .t Dlşbudat HX40X3 » ' 
f , Çıralı hatıl 10X30X4 • , 
4 • Karaata9 12X45X4 • ' 
e .. Çıralı hatıı ax2BX4 , ' ,. , 

Yutanda yazılı on kalem muhtelif eb'atta.kl keresUınln 21/1 ...... ~ 
zartesi ~ü saat 16 da Kasımpaşacia lbalunan deniz levazun ~~ 
lromi.syonu binasında adl pazarlıkla elt8lltmesi yapılacaktır. 

~elli gün ve saatte mezkfı.r komisyonda bulunmalan. c10077• 

KENDiN BiRiKTi~..tt~ 
--------- 1940 lK.RAMlY~ 

T . Ş B NK SI ı a4ed 2000 l1ralık-:::::: • 
1 . 1 ı : : ı~~ : : Sf111V : 

ıı J 250 .. - SIJIIIfY' , 

1940 KU çü k 40 • ıoo • - .-v- ' 
70 , 50 J - SfiiV" , 

C H 1 ııo • 25 • - 6JIIo-:..,_ 
art esap ar Ketldelerı 1 şaba'- ı _,.,:.._. 

IKRAMIVE PLANI !ı:':.iw!. ikinci~ 


