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t.clakineye 
llerilirken 1 
~ınan:arın Bu gar, 
-acar arazisinden 

geçmelerine 
lllUsaade edilmiş 
h Biiyük mikyasfa 
arekat ilkbaharda 

t yapılacak 

~:iae. göre ise Bulgariatan 
~t)h. bır Balkan hükumeti 

• 11le herhangi bir harekete 
1ftirak etmiyecekmit 

'lorıd --
'ıı.ı ra, 22 (A.A.) - Royter 

~kt;tn. Belgraddnki muhabiri 
"'(kı~bır telgraftn Balkan vaziyeti 
• &ert·~ şunları yazıyor: 
ı:ı:ı ~ yıın salahiyetli kaynaklann
t ft,rı e(n malumata göre, bir ta.
~i lt~&'ilterenin adalardaki kud
~ 1 •. ırn bir ''aziyette tutmak i
~b"'tı~ıltere üzerine yapılhn hava 

1 
rı 'll •n ve batıdaki Alnıan ordu
'l~rı Uhafaza olunac1tk, diğer ta.. 
~ ~'r l'ltalcın doğudil biiyük mikyaa
~'ek&e lt tertib edilecektir. Bu 
,· a,,~n hedefi ablukayı kırmak 

tiııe &nlar üzerinden Basra kör
~-~'-d doğru bir tazyikte bulun
~ n 1 ır, ~-~ tllrittan ve Macaristan Alman 
~.~tııel'tnın kendi topraklarından 

1~ir •ltıı esas itibarile kabul etmit-
~ ~1~ . 
'~i ~~lıninin Yugoalav hududun
t ~ ~ l'ıın kıtaatını ziyaret etme
~~ernlekete ualu olurma~ı için 

ekt hir ihtar olaralı: telukld e-
y~ edir. 

~~~rılndoiuda fiili harekAt için 
~'e y ıırın ia-,eyi idame etmek if
~~~ ~0slavya üzerinden Selanik 
::'>'-rı rı ula gitmekte olan Semplon 
~~~ ~ttpresbin kontrolunu elle
~d~ 1\ .trnalan icab eder. Balkan
! \·e 1\nunuevvele doğnı kıe baş-

' ı._~ h 0 nQan sonra Tuna donduğu 
tıı,~~& münakale yollannı kul-

' ·~;.ımdır. 
~nnu 3 üneü sayfada) 

9örcil'in 
~a.nsızla.ra 
lıitabesi ,, . 
ltimad ediniz 

' . ~on gülen 
1YI gülecektir, 

~~ -
·"~~ra 2 

' taıı}' 1 
(A.A.) - Çörça bu ak -

~~eı~a Fransız mmetine hito.
oıar Ingilizce, sonra da tran -

~ ~ıı aak şu nutku söylemi§Ur: 
t~a n_:a Bize hitab eden, so yıl-

t -a. ~lll ır zaman barı.~ta ve sa -
ile ~e birlikte yürümUş ve bu. 

kı Yol üzerinde .sizinle bir -
<llevaını 7 ncı sayfada) 

A ........................... \ 
8kerr vaz i yet 1 

&alk 
anlara um um i ı= 

Yaq ~ir bakış 
n· H. Emir Erkilet ~ 

!1 b iinku yazıda harbin Ro- ~ 
t,~'ıı bllıhnyadaki tıon inkişa - • 
~ heıı~ sederek vaz:iyetin o- ., 
b tııt ttrn·t .rnüphem olduğıma . 
~~ttı le ıe~rn. Filvaki rlmdilik 

1 
~,t'~ı X orno.nyanın mukad
~~ on lrnannlrınkine bağlı -
tıı'a 'ı;li b~~la .eiyast, asker! ve 1 
IQJ~ıt, B eşır gibi bir hal al
~~ ilik 'b ~~dan daha öteııi 

1 
~~~~tıırı Rlı değildir. Yani Al
~-~ ttler 0 :nanyaya ne kadar 
)'ıı 'r Rtti Retırdiği ve daha ne 5 
~ 1'k "tec<"ği ve bunlarla ne 1 
~ i te1'·~~ud ne tarafa yü - : 
atllı, ıgı de henüz ma - : 

tnıttır, • 
S incı SI\Yfacla) 

• 

ızmirde zelzele 
-41 saniye süren sarsıntı 

çok şiddetli oldu 
Şehirde hasar az, fakat kazalarda 

çok olmasından endişe ediliyor 
İzmir 21 {TelefonLa) - Bu gece saat Muhtelif yerlerde ev duvarları çatlamı§-

9.59 da çok tiddetli bir zelzele olmuttur. tır. 
Saraıntı 41 aaniye sürmüttür. Zelzele ata- Zelzelenin aıklet merkezi timdilik meç-
ğıdan yukarı ba§lamıt ve uğultu ile devam huldür . 
etm:ıtir. Halk sokaklara fırlamıf, bir kıs- Kazalarda haaaratın çok olmasından 
mı geceyi bahçelerde geçirmittir. endiıe edilmektedir. 

Idare itleri telefoııa : 20203 Fiab S kurut 

1\Tiifu.su.:anu.z 
- ı ' · ı · :-.1 
. - .. 

• • 
Kat'i rakani yarın 

ilin edilecek 
lzmirin nüfusu dün, istanbulun 

nüfusu da gece yarısı tesbit olundu 

Ankara 21 (Hususl) - Bu akşama 

1 

tor 'Retlk Saydam, bugün ö~leden "
kadar istatistik Umum Müdürlüğüne veı İstati.st!k Umum Müdürlüğüne IL 
323 kazadan sayım neticesi bildirilmiŞ- derek umuml sayımla aHikadar Itim 
tir. Bazı vilfıyetıerin nüfusları tesı:.ıt tetkik etmiştir. 

edilm~ bulunmaktadır. İzmir bu ara- Posta ve telgraf idaresinin faaliyeti 
.....-~~~""-ııı~~~~~~~~~~~~~~~~~..,._..,._..,._..,.__.__._~~..-..-..--...ıııı-...ıııı-...ıııı\ııııll"\ııııll"~ııı.,rJ dadır. istanbul kazalarının çektikleri Evvelki gün yapılan nüfus .-;ayımı 

Buğday satışının 
kısmi inhisara tQbi 
tutulması mühtemel 
İstanbul, İzmir ve Ankarada 
mutavassıtların oynadıkları 

muzır role nihayet verilecek 
Müstahsilden daha geniş mübayaat yapılacak 

Cümhuriyet Bayramı 
hazırlıklan 

Kahramanlar 
Tribünü 

Her şehir geçid resmi 
sahasında böyle bir 

tribün yapacak 
Ankara 21 (Husual) - Cümhurlyet 

bayramında Ankarada ve diter ~e -
htrlerde yapılacak geçid resimlerı i
Qin programlar hazırlanmıştır. İnşa 
edilecek tribU.nler arasında bu bay -
ramda bir de ckahramanlar tribü -
nü, bulunacaktır. İsttkl!l ve inkıl~b 
için canlarını ve huzurlarını venntş 

olan kahramanları teıruıil etmek üze

telgrafiardan bazılarında rakam ha - esnasında bütün faaliyetın atıl kal -
ttı.lan görüldüğünden telgrafların dığı saatlerde Posta ve Telgraf İd& -
tekrarına lüzum gör~üştür. Gece resinin hergünkü mesaisini aksatma
yarısına kadar istanbulun nüfusu an dan yürütmek için alınış oldug-u ted
la~ılmı~ olacaktır. birleri ve gö.sterdi~i intiZamı memn~ 

Henüz neticeyi blldirmiyen kazalar- niyetle kay.detmek icab eder. _Bil~aua. 
sayım faalıyetl esnasında, günlük me 

dan yarın akşama kadar malumat ge- n ı h. tl . 't'b il d 
lecektir. Çarşambaya umumi nUhı.s sa er ~a ıye erı ı ı ar e urmamı.t 
yekfınu ile vilayetler nüfusu birlikte olan muessesclerın mektub ve :el.zr&f-
il ,.. edil kt' larını mutad saatlerinde tevzı ettfll 

.. n ec e ır. h d .. t ı t ı n . • _ gibi, alkın a n:us nce e gra arma 
ŞımdJye kadar alınan malumat nu- ve taahhüdlü mektublarını dakiU. 

fusumu.zun 18 milyona oe>k yakla~tıtı dakikasına da~ıtmak suretne tıtıs aıu 
kanaatini vermektedir. vazifeşinaslık nümune.si gö.steren Poii-

Batvekil v" aayım ta, Telgraf İdaresini takdir etmek tıılr 
Ankara 21 (A.A.) - Ba~vekil dot.. vazifedir, sanırız. 

• 
Türk -Ingiliz ticaret 
müzakereleri bitti, 
anlaşma imzalandı 

re her rütbeden sübay, er, malO.lga- Ankara 21 (Husuat) -İngiltere ile hükumetimiz arasında Türki -
zUer, Ihtiyar gazller ve şehid anala- yeden satın alınacak mallaıla Türkiyeye ııatılac.ak mallar hakkında 
rı geçid resmine bayraklada ittirak cereyan etmekte ola:t nıiizakercler neticelenmiş, ve bir nnlaşm aimza 
edeceklerdir. Yürüyemiyecek kadar edilmiştir. Bu anla.,ma bir ticaret anlaşması olmaktan ziyade pratik 
malQl olan kahramanlara ckahra - yollardan bir iş birliği vücude getirecek mahiyette bir itilahır. 

Buiday atoklan 
Ankara 21 (Huaui) - Ticaret mani olunacaktır. Istanbul, lzmir Vtil 

vekaleti, müstahsil elinde bulunan Ankara bu mcyand.ıdır. 
buidayın taprak ofisi tetkilatı tara- Tüccar müstahailden aldıiı buğ-
fından mübayaa sureti hakkında 
yeni kararlar almak üzeredir. Bu ka- dayı atok yapmak su!'etile ihtikara 
rarlara aörc müstahsildcn daha ao- ııebcbiyet verdiğinden, bu mıntaka
nio tarzda mübayaa yapılacak, bil· larda buiday alım satımının kısmi 
haaaa büyük istihlak mıntakalaımda bir inhiaara tabi tutulması mevzuu-
mutavasitlcrin rol oynarnalanna bahstır. 

TOrk -Rum en ticaret 
anlaşması tatbik ediliyor 
ıki memleket arasındaki ticaret normal 
seyrini takib ediyor, pamuklarımız için 

Bükreşte mukaveleler imza edildi 

manlar tribünü, nde yer verileeele - --------------------------
tlr. 

HükOmet, Düyunu 
Umumi yeMecUsinin 

vazifesini bizzat 
yapacak 

Meclisin bugünkü 
şartlar içinde hamilieri 

temsil edemiyeceği 
anlaşıldı 

Türk Dayinler Vekilinin geri 
çaiırılmatı kararlaıtı 

Ankara 2ı (A.A.) - Maliye 
1 Vekaletindcn tebliğ edilmittir: 

Eski Osmanlı imparatorluğunun 
takııime uğnyan düyunu hamillerinf 
ternail eden düyunu umumiye mec
lisinin bugünkil tartlar içinde vazi
fe görınceine ve hAmilieri tems.il eb
meaine imkan kalmamış olduğun -
dan hükOmetin Mccliııe mcvdu va
zifclcri mevcud anlA,malardakl ~ 
~,lar dahilinde ifaya karar verdiği 

ve hlmillerin hukukunu teminen la
zım gelen her tiirlü t-dbirlerin a -
lınmış bulunduğu ve mali servisin 
gene ayni müesııeseler marifetile ay
ni auretle icra edileceği ilan olunur. 

Ankara 2ı (A.A.) - Anadolu 
ajansının istihbaratınanazaran ı933 
Türk borcu tahvillerinin ekaeriyeli
ne aahlb olan Türk hamillerini tem
silen TUrk bankaları mümeasilleri 
bugün ( 21/ ı O/ı940 da) Ankara 
vali ve belediye relı<inin nezdinde 

(Deva.m.ı 7 ncı sayfada) 

Af haberleri 
doğru değil 

Ankara21 (Hususi) - Cümhu
riyet bayramı mUnaaebetile bir af 

Heybeli yang1n1 dedikodusu 

"Yanan fundalık değil, 
koca bir ormandır, 

Heybeli halkı "Son Posta, ya gönderdikleri 
mektubla yapılan tekzibleri tekzib ediyorlar 

.., 

Heybeliden bir garibıllt 
Dün Heybeli halkından mütead- için göaterilen etaıılaıda hemen ~ 

did imzalarla tU mektubu aldık: tün Adalılar müttefiktirler. 
<ı Geçen Pazar günü Heybeliada- LAkin V biz bu mc:ktubum~~da . ..1 

nın en güzel bir çam ormanı yandı. yl\n~n agaçların mıkdaıı uzerındc 
Bunu biz HeybelileT içimiz yanarak deği], ao~.rad~n yapılan ree.m~ b .. 
gördük ve eöndürmeğe çalıştık. Pa- yanatlar uzerınde durmak ıstiyo • 
zar münascbetile Heybeliye ııez - ruz. 
rneğe gelen vatandaşlar:mız da bu Sayın vali "c beledi}•e reisimizin 
felaketi ve yanan sahanın büyük ~ beyanatında: 
lüğünü görerek müteeuir olmu,Iar- ((Küçük bir fundalık yanmıştıl\ 
dır. bu arada on heş çam da yanmıı,ıtır, 

Yanan çam mikdarım bazı gaze· bu çarnlar fazla zarar görmemiştir 
teler 8 bin ve Son Posta da ı O bin ve tekrar ~·e~ereLilecek vaziyette -
üzerinden tahmin ettiler ve yazdı _ dirıı denilmektedir. 
lar. Bittabi yangının alı:abinde ha.- Şüphe yoktur ki sayın valimiz 
her vermek mecburiyelinde olan ga- fazlı\ 'meşguliyetlt•ri arasında yan -
zeteciler atotin Içine gireıek ağaç- ~ın ıınhıuına gidem,.,mişlerdir, bit • 
lan eayamaıla.rdı. Buna imkan yok~ taLi kendil~rirı~ n:r:len rapora i.a -
tu. Fakat yangının itfası ve vesı.lt>- linaden bt•yanatta l:ıulunmuşlardır. 
sizlik hakkında gazetcnizln mütea- Nitekim ormM mUdürlüi\1 d~. L 
kib neşriyab ok doirudur. Bilhac- beyanatı takviy.- ed"r P· 
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Dil davalarzmzzdan 
Biri: 
İ m la meselesi 

Y uan: Muhittin Birgen ..J 

S on cünlerde dil meseleieıi
miz hakkında yazdığım ya

Zllnrı takib ettiği için derdieri ka -
bnrmış olan bir türkçe muallimi 
hana bir mektub yazıyOT ve bu 
mektubile türkçenin ne derecede a
cıklı bir anarşi içinde bulunduğunu 
gösteren bir takım misaller veriyor. 
Bu misallerin bir kısmı imliiya &id
dir: filbakika latin elifbesinin kn -
bulünden sonra, imladaki ıttırad -
aızlığın ortndan kalkacağuu iddia 
etmi~ olanların kanaatleri biliifıııa, 
iıniılmızda ittn daız.lık, hemen he
men aynen de~am ediyor. Hangi ta
rafa bakarsanız bakınız, dniımı bu 
imla ihtildfını göreb lirsiniz. Mual
lim okuyucum. mektubunda ayni ıt
tı a 1sızlığın buz.nt Son Postanın aü
tu larında da hiıküm sürdüğünü, 
ra t ele aldığı bir takım muallcrle 
gi. terdikten sonrtı bana dönerek 
diyor ki: 

Hcz insan do{;'l!Ştıın. fıtrl olarak usur, ntılgnn, mute.şebbis değildir, 

tabi:ıtin bazılnnn.ı bol bol ba.h.şcttiği bu ha.sleUer bazılarııruza biltıkis 

tamıuncn e.s'irğenmiştir Fakat bu öyle bir eksikliktir ki, azim 'Ve irnde 
kuvvetile, sehv.tla. trunruncn ıcıarı edilebDir. Mcselc hem mndd!, hem de 
manevi salıMa bir id.man yapmaktan ibarettlr. 

Yeni bir teşebbüs, )'nhud tehlikeli bir macera önünde korkuya mı tu
tuldunuz? Bu sıı-...:!a yapac.:ıtır.ız en dürllst hareket hiç korkmuyormuş 
gıbl hnrck"Ct etmekta. Bu takdirde zahiri olnn cesaret Iddiasının ço! 
geçmeden hakiki b:.r mnhiyct alaca~'! muhak.kaktır, zira' ilk adını bir 
aşıdır, ıtc.sirini z:.manla gö:ı~ccckt.ir, !akat nşınm sık sık tekrar edilınesi 
ldzundır. 

a- Bari bu ıttıradsızhk. Son Pos
tnda olmasın. Siz ki, bunun fena -
lığını takdir ed yor ve dilin anın§iye 
doğru gitmes;nden müteesair olarak 
b•ınn knr~ı bir mücadele açmı§ bu
lunuyorsunuz, bari en evvel Son 
Postayı bu imla anar~isinden kuTta
nnızlıı 

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

1 in Son Peatayı alakalandıran ta
rafına en evvel cevab vereyim: lmı
l.i ız bir dil içinde imlalı bir gazete 

1) ilpmı:ı.k kabil değildir. Çünkü bir 
gazeteyi muhtelif yaşta, muhtelif 
kültür deviricı-ine aid muhtelif in -
sanlar yazarlar ve gene nyni wretle 
muhtelif kültür deviderine aid mü
rettibler de tertib ederler. Eğer bu 
yazıcı '\'e tertib edici inannlar - ki 
bunlar rnütemadiyen değ"şebilen unı
aurlardır - arasında, iınJ• balunun -
dan tabii bir ahenk. teessüs etmiıt 
ceğilse bunlun gazete sütunlannda 
ayni imLi ile birleştirmek kabil ola
maz. Gazete, sür'at ister; bu aür'at, 
gerel:. yazılann tetkikinde, gerek 
bunlar tertib atelyesinden çıktıktan 
sonraki tashih arneliyesi nrasındn 
imJ• ıttıradını temin edecek bir tw
hıh ve telif arneliyesine vakit yoktur. 
Bu takdirde i~ gazete olmaktnn çı -
kar ,imlfı ıttımdını temine mahsus 
bir müe e haline ı:;eür. Buna da 
imkan yoktur. Hulasa, imlAsı ohnı
yan bir neslin elinden imlüsı düzgün 
bir gazete çıkamazl _ 

1 'n hakikati şudur ki gazete im
ı·y-a değ"l, imla gazeteye h•kim ol
mak icab eder. Bu neticenin Lahak
kulru için de imianın mazbut kaide
leri olmak ve bu kaideler, mekteb 
&ıralanndan İtıbaren herkese güzel
ce · wr tilrnek icab eder. H len bizı.. 
de olmıyan teY de budur 'c bun -
dan dolayı biz Son Postnda ne yap
sak faydab bir netice alnmayzı. 

Fakat, mekteblcrde mcttarid b.ir 
irnla knidesi tesis etmek iti de zan
n dildiii kadar kolay değildir; kaj.. 
d leri koyanların veya koyacak o -
1 nlarm, bu i i yaparken, her şey -
d n evvel, dilin tarihi gelC;ine en uy
gun olan bir usul kullanmalan icab 
eder. Eğer kaide-ler, böyle bir usul 
içinde tesbit edilmi' bulunmazsa, 
ilk teknmülüne uymıyan tesisieTe 
karşı muhalefetler peyda olur, yeni 
irnla müçtchidleri zuhuT edt>r ve bu 
suretle. ana~yi ortadan kaldırma -
ya imk·n bulunmaz. 

Kladı ki, mekteb kitnblanmızda 
da muttarid bir imla yoktur. Bunlar 
da gelişi süzd y zılmı!J ve çocuk
I nn ellerine verilmi, eyleıdir. Bu 
kitablarm imi· nümuneleri arasın -
da yetiomit nesiller yuk n doğru 
geldikçe. artık bir imin Jttnndından 
bahse imktın obıbilir mn Bunun için 
iml.bnız: dün ne kadar ıttıradsız idi
lC bu ün de öyledir ve yann için 
dahıı iyi olacağın dair timdilik 
meydanda n1Unıet yoktur. 

* Muallim o}royucumun ehemmiyet 
verdiği derdierden biri de tudur: 
«Türkçe diye ortnyn garib garih ke
limeler ntıyOTUz do. halk.ın kullan -
dığı kelimelere iltifat etmiyoruz.» 

Misal olarak, okuyucum bir mek
teb kitabından ldığı Sırıat kelime-
'ni gösteriyoT. Bu kelimenin ma -
nuı « fet» imİf ki bunu Amı.dolu -
nun her tamfında köylü bl t der. 
Afat, bu şeklile ahalisıı türkçedir. 
Çünkil Türk kelimesi demke, Türk 
halkının ötedt"nb~ri söyl~diği, an -
1 dığı ve onunin anlaştığı kelime de
mektir. 

Bu bakımd n, e::er &fet kelimo
aini deği,tirmek icnb ederae bunu 
lifat yapmak dah clowrudur. Ev -
veli bir Yunan, sonr bir LAtin Ye 
ltalyan kelimesi olan Bora türkçe 
oluyor da, neden dolayı afat türkçl' 
olmuyor) 

Ol:uyucuml tamıımen mutabık 
olduğumuz hu mesele, üzerinde baş
lı dunılaeak .dil davalarımız

Kab"l olduiu kadar bu 

n Y 
ha • • 

ı 

ıa ı or n ? 
• 

Yazan: Hasan " Ali E diz 
Harb genf.şliyor; biltü.n dün-ı Frnn.ız sahillerinden lngiÜz yı)uln-

1/a devletleri bi-rbirine muhasım nnı dövmesine imk.ôn vermiştir. 
iki cephede mevki almaya d.o~-1 Bundan maada Almanya, Fransa 
nı gidiyorlar. Bu. şartlar altında sahiJlerini İngiltereye karoı bir hava 
vaziycti en fazla ehemmiyetli üssü olarak ta kullanmaktadır. 
olan t)e c:ıaka U1fand11'an Sovyet Fransanın mağlub olarak eiluh
Rıısyackr. Sctn/et Ru.sya acaba lnnm terkedişi, hava harbinde de 
ne 1ifl.pQ.{!ak? Btv suale bu.günden Ingilterenin stTatejik vaziyetini güç.
ccvab tıenneye imkan yoktur. leştirm.iştir. Çünl:ü Fransadaki hava 
Ancak Sovyetlerin bugünkü üaleri sayesinde Almanya. lngilteTe
harbin akıbeti hakkında ne dü- deki hedefler ile kendi müteamz 
şündüklledni gözden geı,;i~k hava kuvvetleri arıısındaki mesafe
bu vad.ide faydalı btr hareket yi birkaç misli azaltrru§ bulunuyor. 
olarak kaT;ılana.btlir. Sot>yCt Bu şerait altında Alman bombardı
matbuatının son gü.nlert:Uki ııq- man tnyyarelcri, İngiliz tayyaTdeTi
riyatını gözden geçirecek olur- ne naznran iki-üç misli fazla bomba 
sak bunları şövlece tesbit ede- alabilecek bir bale gelmit bulunu
bilirlz: yoxlnr. ÇünkU Alman tayynrele:ri 
aBu ik.inci Dünya Harbinde Jn- Frllll$8dnl::i hava üsletinden kalkar 

gilterenin vneyeti, geçen Dünya kalkmaz doğrucn ]ngiltereye ve o
Harbine nazaran çok dnhn kanşık radııki sanayi merkezlerine gidebi~ 
ve mürillebdir: EvvelA, 1914- dikleri halde, Ingiliz tayyarelen asıl 
1918 harbinde İngiltere, ~oca bir hedef olan Almanyaya vnrabilmck 
devletler ak.ollektifıı min ba:ımdn için çok uzun bir meso.fe katetmek 
olarak Almanya • Avusturynya kar- mecburiyetindedirler. 
şı barbi idare ediyordu. Geçen Bu hnrbde lngiltereııin vnziyetini 
harbde, dünyanın en büyük devlet- müşkülleştiren noktalardan dördün
leri sayılan Franaıı. Çarbk Rusyast, cüsü de, İngilterenin geçeıı harbde 
Birleşik Ameı:ikıı. Japonya gibi olduğu gı"bi Almanyayı tam bir e.b
devletler Ingiltereden yana idi. luka çemberi içine alamrunnsıdıT. 

H lbuki bugiinkü har'bdc lngilte- Mesela bu hnrbde Ingilter Alman
re sadece kendi müstemleke ve do- yayı ne fsveç çeliğinden, ne Roman
minyonianna istinad etmekte, ve ya petrolundan, ne de Balkan hu
tek bıı.eına olarak Almanya ve ltaı... bubatından mahrum edememiştir. 
yaya kai'Jl mücadele etmekledir. Sonra, bu harbde Ingilterenin n
Bundan manda, geçen Dünya Har- leyhine kaydedilebilecek bir nokta 
binde Alman ordulannm mühiın bir dn, Ingilterenin kafi derecede hn
kısrnı ı:ırk cephesine toplandığı .için :r.ırlanmnmış olm dır. Dnhu hnrbin 
gnrb cephesindeki Alman tnzyiki ilk günlerinde Ingiltere ve Fransa
hissedilir derecede azalmıftl. nın lüzumu kadar hazırlaıunamı§ ol-

Saniyeıı: Bugünkü harbde Ingil- duklan teznhür etmi tir. 
terenin vaziyetini ağırlaJtrran nok- * 
tal rdan birisi, kuvvetlerini kısmen İngilterenin aleyhine olan bütün 
AYnı paya. kısmen Yakınşarka vet!- bu nokttılan ynnyana getirince, In
mek suretile ikiye ayırmak mecbu- giltercnin, bele Frarumnın ınağlubi
riyetini hissetmesidir. Halbuki buna yetinden sonra, derhal mağlub ol:ı
kal"ŞŞhk Almanya bütün kuvvetleri- rok "lahlnnnı teslim etmesi icab 
ni tek bir noktayn tevcih ve tekaif eder gibi görünüyorsn cin, Fransa 
·tmiş bulunuyor. Halbuki ltalya Al- mnğlub olalı nmdan dört ny geçme
manyanın lehine ola-rak harbe ka.- sine yağmen harb halu bitmiş değil
nıtığındanberi, Akdeniz İngı1teTe dir; ve olanca şiddetile devam edi
için Avrupa cephesi kadar mühim yor. Yani Ingiltere henüz mnğlQb 
bir cephe balini almı~r. olmaını, bulunuyor. 

Almanya bu bakımdan dah mü- Bu hadise hiç te tesadüfi değit. 
said bir vaziyettedir. ltalya ile Al- dir. Çünkü bu harbde, İngilterenin 
ırumya arasında esaslı bir işbirliği geçen harbe nazaTan yalnız ı:ıleyhi
mevcuddur: Avrupa cephesinde Al- ne değil, lakat lehine olan bazı nok
m nyn. Akdeniz cephesinde ltalyn t:alar da var. Ingilterenin lehine o
lngiltereye kal'lı bnrbetmektedir. lan bu noktalardan en nıühimmi. 
Akdeniz cephw, İngı1tcre ıle kolo- Birleşik Amerikanın bu barbde oyL 
nileri arımndaki irtıôat ve muva- nadıiı roldüT. 
sa1ayı kemıek gayesini güttüğü için Amerika bu harbde Ingilterenin 
mühim bir cephedir. r~mi bir müttefiki olıı.rak sahneye 

Bu harhele lngilteTenin vaziyetini çıkmıyor. Bu hıırbde Amerikn, ge
ağırlattmln ve güçleştiren nokta- çen harbde olduğu gibi, Avrupaya 
lardan birisi Franııanın rnağlubiye- sayısı birkaç milyonu bulan bir or
tidir. Fransanın ııilahlannı t~lim &- du göndermiş değildir. Fakat buna 
..:ıicıi. stratejik bakımdan lngi]tereyi rağmen Amerikanın bu harhcleki 
oldukça mü kül bir vnziyete sok- rolü harik.ulude büyüktür. Cünl:ü 
muııtur. Çünkü Almnnlıınn Man~ bu harbde Amerika, Ingiltereye ge-
ahillerine yerlemıeııi, o sahillere çen harbdekinden cok d ha ~eni§ 
7.Un m~n%illi toplar kovmasına ve (Dcva.nu 7 nci sayfada) 
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Çok bek.lemedik. Bir gün Vedad
dan bir ses geldi: peri~an, müzma
hil, bir iatimdad ses.i... Beni hemen 
Ankarada bekleyomıu~. 

Ne oldu? Bir kazn mı) ... Her 
çctit vahim vak' alar, beni böyle a
cele AnkaYaya istemesine sebeb o
labilecek türlü türlü fen hadiseler 
akla geldi. Tarumar oldum ve der
hal ilk vasıta ile, yanıma müvaeehe
sinde bulunacağım ahvale karşı kafi 
parn ve belki Gnziden bir mülakat 
isternek mecburiyctindo bulunabilo
ceğimi düFinerck münasib kıyafet 
alarnk yola çiktım. Bu ihtiyatı bir 
tahti!Ş§Uur his üzerine alnuş olaca
ğım. 

Vaktnki çocuğıma mülaki oldım, 
oru aUzülmüş, üzgün fakat kederine 
ternamile hakim gördüm. Onın otel 
odruıırun yaknnnda bir odaya çnn
talnnmı koydılaT, ben yatağın ke
nanna oturoım, o zamana kadar 
yuthınarak susan Vedad odanın tek 
sandalyesine, karşuna oturdı. Ben 
yüreğimde bir ı:;ülle ilc ona bakdım, 
o bana bakdı, gözlerini ıııkdı. Bir 
dakika her ikimiz de susdık, nncak 
bu sükutdnn sonra sorabHdim: 
- Ne var, Veda d? Beni ne için İ9-
tedin? ... 

Cevab verdi: - Babacığım, de
di; BeYline gitmeyonım, beni yine 
aldatdılaT •.• Bu cümle, sanki boğa
zını yrrtarnk çıkdı ve om müte'akib 
snrsıla enrıııla, ağiaya ağlaya, iskem
lesinin üzerinde her an düşmek ü
zere, bir· uzun zaman geçdL Sora
mayordım, onın bu izmihlul ve ye's 
manzarasının kaT'ŞJSlnda susmakdan 
ve beklernekden be.§ka yapııeak bir 
~ey' yokdı. 

Nihll)'et bu huhran geçdikden 
sonra parça parça, kopuk kopuk. 
hep boğazını tıkayan bir düğümlc 
boğula boğula anlatdı. Beriine ta'yi
ni esas ftıöarile karnrlaşmı§ ve Ve
kuletce heT türlü mu'nmele yapılaı
rak kararnamenin Başvekiliete gön
derilmesi bir gün m es e lesi haline 
gelmiş iken, iki ı:ün evvel, bir k.a
bul resmi münnaebetile, verilen zi
yafetcle, VekUletden diğ ... r bir kaç 
refiki ile beraber o da hazır imiş. 
Bermu'tad Re.iai Cumhunn iltifatıı-

na mazhar olmış. Artık üç beş gün 
sonra Berline hareket etmek üzere 
olmanın n eş' esi içinde setare tl e do
lı bir gece geçirmekdc iken, bir rtık
sı müte'ab"b onı ııerbest bulan bir 
meslek yefiki matemi bir sımn ile ve 
esror ile doh bir tavırla, yanına ynk 
laşmı~: - Vedadcığım, ne old•? 
demiş; senin Berlin i~ suya düşrii. 
Yine kalemi rnahsusda kalıyorsın. 

Bir cevab verememio. bütün ziyn
fet halkı, bütün bu şetnret alemi, o
nın ba~nı döndüren bir deveran ile 
dönm~ dönmüş, oraya yıkılıver
mek istemiv. Titrek elini arkadaşına 
uzatmış ve bir afetden kaçıyorcası
na, oradan aynlmış, odasına iltica 

• ses ı 
etmit. bana telgrafını gönderdikden 
ııoıua, yatağına atılmış •.• 

Nasıl bir gece geçirmiş olduğunu 
ben bir baba §Clkatile nnlarruş ol
dım. 

Bu hikiiycyi aükut ile ve ben de 
iztirabdan luvranarak, fnkat te' e&

ııürümi izhar etmeksizin i'tidal ve 
sükıln jle dinledikden sonra sordım: 
- Şu halde yapılacak ne var) .. 

- Onı sizinle görüşmek zama-
nma ta'lik ederek, bugün bihııeyo
nm. 

- V ekiiden gidip sorayım; d&
dim. 

Derhal cnnlandı ve atılırcasına: 
- İşte om yapmayınız, dedi. 

- SebebL .• 
T elmır coJ(Iı, biraz sükuıı bula

bildikdcn !!Onra ııebebini söyledi: 
- Vekil beni atlatdığı gibi sizi de 
atlabr. Onın bana kini var. l!ı::i se
beble. 

- Nedir bu sebebler} Birini 
tahmin ederim. Fakat diğeri? •.• 

V eki!, V edadı kalemi mahsus 
b~k.Utibliğine almışdı. Çocuk anlat
dı ki kendisine da·ima iltifat eder, 
oru da'ima va'dlerle oyalarmı§. Fa.
kat bu halinde öyle bir hava his o
lunurmuş ki çocuk dirima ÜiÜrmÜş. 
Yalnız o kadar aöyleyebildi. 

Ikimiz de suııuyordık, sükutı ben 
bozdım. O benden bir kelime ile 
vaz'ıyeti hemen değiştiriverecek bir 
mu' ciz.e bekleyordı. Bu dakikada 
bir küçük çocuk hfıline celmişdi. 
Babasından anasından her mü~kili 
hertaraf eden ker.ımetler umnn bir 
küçük çocuk ••• 

Ne çare ki babasının mu'dzesi 
müfid ve makbul olmak meziyyeti
ne malik olarak zuhtlr etmedi; ((de
dim ki: - Mademki öyledir, buna 
bir sipeT, bir mnni'u bulmalı. Bu 
ancak Gaz.inin himayesi olabilir. 
Ben bu gün gider bir mülakat iste
rim. 

Birden i'tiraz etd.i: - İ§te bunı 
da ynpmııymız. Ben meslekimde 
kendi ayaklanmin yürümek, ilerile
rnek isterim. Her atılncak adımda 
bana bir elin uzanmasırıa hiç taraf
dar değilim. Gaziye gelince: o be
ni takelir eder, fakat onın bend-: 
takdire şayan buldığı evsaf vel::ıı.r, 
hayıriyet, hatta gunırdrr. Ben bu gü
ne kadar hiç bir v~ile ile Çanka
yaya gitınedim, en ziyade nefret 
etdiğim tabasbus, tezelzül, temcl
lukdır, yahud öyle yapıyor görün
rnekdir. Ve bunm içindir ki Gazinin 
her fırsatda, her tesndüfde bana, 
etrafı kıskandır(Ul iltifatı mebzulen 
vuku·a geliyor, eğey ben de başkaı
lan gıôi tekapu eder, eşik aşındınr, 
aırnaşık bir mahluk olsaydım, emin 
olmnhdır ki, orun takdir ve tevec
cühüni tamamile kııyb ederdim, 
bil'akis tezyif ve tahkir olunacak bir 
sefil olurdım. Bende de ona tapı
nırcasına bir sevgi var. Onın takıli
rinden bir Zt'rre bile kayb etmek 
iııtemem. (Devamı 7 nci sayfada.) 

1 ST ER i ·NA N. i ST ER iNANMAt 
Anadolu Ajansının Pcşteden ald ~ ~r telgrnfa bakılırsa: 
- Mo.caristanda yeni bir par~ teşekkül etm~: siyasi, ik~dl. zirai blr 

yenilikler arosında yahudı.~rin memleketten .çıkarılma.I rını da istl-

Temenninin üzerinde durmaya lüzum yok, doğru mudur, dejilmidir.Yn
pıla.bllir mı, yapılamaz mı? Bural rını araştırmak da faydllQZ. 
Yalnız duşüntiyo.ruz ki, Almanyanın doğrudan do~ ftlı:ı.resi ynhud 

nüfuzu altında bulunan bütün 'ln1all ve ortn Avrupada yahudi ırkı aley
hinde cezrl tedbirler alınmıştır. Gnrbl Avrupa ile ccnubi Avrupanın bir kıs
mında da vaziyet nynidir. B~ yahudi meselesi lhdas etmemiş oln.n sayısı 
pek az mcmleket.lere gelince. onlar da yahudi mühacir kabul etmedikten 
ba..~ko. yahudilerin traruıit .surctile topraklanndan geçip gitmelerine bile 
zorluk ç-ıkarmaktadırlar. Şu luı.lde ynhudiyi topraklarından çıkarmak is
tiyen mernleketlcrin, başta Almanya olmak üzere, yahudiyi gönderecek 
yer bulabfieccklerinc 

1 ST ER 1 ST ER INANMAl 

Sözün kı s ası 
H ayrı kad;;: şer 
Getiren kanal 

\.. E. Ekrem T•lu 
• ı_,_ .. 1 do~ 
ın se.ıuz yuz n tmıJ ,t 
yılının 1 8 T cşrinicV\'el 

nü, pek yüksek davetlllerin ~ 
runda. Fransız mühendisi f~.J' 
nan? dö Lösscps, Aledenizi t' 1J111 

dcnıze vasleden Süveyiı~ karıll 
aeyrisef&i:ıe resmen açıyordu. <tl 

.. o tarihte münhasıran Franıııırıl,. 
Turk - Mısu aermayesile baeıı ~ 
bu muazzam işi, kanalın DÇllın tır 
dan en çok istifade edecek ulııP f' 
ciltere mühimsemerni,. onun b• 
nlacağına pek in:ınmamıştı. ~ 

İlk gemi, içinde calib frll b"' 
imparatoriçesi me~hur Öjeni ele !i):• 
lunuğu halde, süzüle süzüle get;b' 
ten sonra, Jngiliz devletinin akl~~~ 
§ına geldi. l-Jindistan yolu kJ!11 ~ 
imparatorluğun cüzleri birbiriııc: 
yadesile yak.ınlaşmı~tı. eti' 

O günden itibaren Büyük ~ 
tanya bu yol üzerinde kendi rı tile 
ve hakimiyetini tesise var ku"'~ 
çabştı: Mısır hidivinin ve hll~ 
eşhasın ellerindeki hisse seneeli d' 
ntın almak suretile, biliihll1~ 
Mısıra hulul ederek önceki hat 
tamir etti ve emeline nail old11jef' 

Ukin bu kanalın, AvruPıl ~ 
!etleri arasında rekabet uyan~~- O 
!ı, husumet doğurmnaı tabii "'" 
daha açılırken. Ernest Renıın: dir 

- Avrupalıları birbirlerine . 0r 
oürmek için Boğaz!ar ktıfi gel~·f~_, 
muş gibi, ~imdi bir de ikinci b.0 

açmak ta ne lüz.um var) derni~t"uır 
lstikbnl, o büyiik Fransıı 11!~6 

fekkirine hak verdirdi. Bu~ll ~ 
harMn son inki .. afı da Süveyiş ı.ıı 
lını istihdaf etmiyor mu) ıııoıı' 

Bir vakitler Ingiltere bege ı#' 
yası, bu geçidi, hnsedcilerin şeilP.: 
den koruyabiliyordu. Mısır ı1l.ıı&' 
kil değildi. Kızıldeniz sahi11"11 Jır 
en rnühim ııevkulceyş noktıılf O 
gitizierin ellerinde bulunuyor ~J 
~ekilde Süveyiş kannlının b~. j~ 
milel mahiyeti laftan ibaret gf JeııY 
l1akikatte, kanal bir lng:ili:t: b~~· 
zinden, bir lnmliz nehrinden 
bir oey değildi. A~ 

Z su • 
amanJa, evvel ii F mn5tl• 1~ır 

ltalya Kıztldeniz kıyılarına Y.e~Jdıt' 
ler, geçid üzerind,. hak sahibı1 rıtl~ 
lar. Olunca da geçid anııhtnr ~,o:• 
başka ellerde kalmasına t"l!ı eııill 
tahammül edemediler O .bo i ıit 
asıl ııahibi bulunan Mı~ır bıle· 111 ıl 
lfiline kavu-•tuğu hıı lde, kıınf. ;~tlf 
sarnıf edemedi. In anların ne 

1 b' 
uzun ve çetin emeklerle açıl~d ~ 
geçid her liıhz intana rnüsıu ~,l&l
müstaid bir çıbanbosı olnrn~ Jl'le~ 

Manmafih vetmi., bir :rıllı b " 
cudiv,.tinde, Süveyiş kanalı 1 

kü kadar haııed ve r~lcııh~"t ~' -~ 
oırmamşıtır. M:ıJ .. tler. araf• ş:6rt' 
husumet aniklerinin znmanıı r 
istı1camet deiH~t:rdik leri oıuvo ~· 1~ 
vakitler Mahdonvn ve B,? ~ r1 
dnvası, kısa fasılalarla ortalı ~ 1 e; 
boyard ı. Bundan otuz kii~ur A,,. 
vel, Tanca me!lelesinin bır ~ lj( 
harbi ateşlemesine rnrn~k ;d ( 
Bugün de, kanala hakinııYl".t ci d 
sının, zamane harbinde birın 
reeP. rolü vardır. . f. 

Ferdinan d dö Lö seps ıle ş:' 
Renan ahirette bulııı:uyor kv_e J1'l J 
şüyorlar ise, şu günl ... rd d 1' 
verelerini dinlemek berhnl e 
nlakn uyandırıcı olacak~ fıJ c. etl!enı ~ 
t ngira ap_ uru piya~?Y9 

lüzumlu hamulesıle 
yakmda geliyor <' 

0 11111 ( 
Amen'kadan gelmek~~. h~'b 1 ' 

Messinadan hareket ettıgt be ~~ 
lınan Angira vapuru Perşektif· ~; 
nü Pireye muvasalat edecc ıtl~l ~' 
purdn ynlnız Istanbul için,rtıtt'..j 
funduğundan Pireden do~rıı ıv;-1 
manırruzn gelecektir. AnB~,1d~~' 
nımızda bir hafta kadar l l•.Jf 
sonra Amerika için h n mu c "e' e

1 yerek- Nevyork.ı değrtı hare ,,,. 

cektir. ·········" ········:;:···A···K .. v ı rv1 

Rami sen• 
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Tel e Ve el si Bab er le 

Almanlar M1s1r 
Cephesine tayyare Dokuz aylık dış 

ticaretimizin hesabı Yolluyorlarm Iş 
~'clra 21 (A.A.) - Bahıiye R " • h" 27 931 222 ~lexandre bugün Londrada esmı rakamlar ıhracahmız le ıne • • 
~ hçir nutukta ezcümle töyle ı· 1 k b" f k b 1 d "' ·· teriyor Si;· : ıra ı ır ar u un ugunu gos 

il hal~ın ve muharib servi•le
......___ <Denmı 7 nci sa.yfada) 

la Romanya, 
J)anyadan Madam 
. lupeskonun 

8 
18desini istedi 
q~ 

l ~~~ırı eı 21 (A.A.) -D. N. B.: 
~~rı en rnakamlan, lspanyol ma
rılf ndan, sabık kral Karol ile 
~dtr~ olan ::abık saray mareşali 
\..~~t~ nunu~ . ~adesini istemi§tir. 

r ~u. ıhtılas ve sahte evrak 
r ile itharn edilmekte ve 

~.:'.~nun ölWtıünün esaslı se -
N~en birisi olarak telakki o-

~tpe.sco için de bir iade 
~" ·~rlanmaktadır. Bayan Ln
~d<f. ayni suçlarin itharn olun-

..!!:_ 
U lo_r_k ___ R_u_m_e_n 

Ankara 21 {A.A.) - Dış tıcarett - halatımızı da 5.393.687 lira olarak 
mize aid 9 aylık resmi rakamlara na- göstermektedir. 
za.ran bu müddet içinde 82.114.157 li- Dokuz aylık dı.ş ticaretiınizin muh
ra de~erinde yapılmış olan ihracata telif memleketler arasındaki inkısa -
mukabil memleketimize 54.182.935 li- mına gelince, ihracatta bulunduğu -
ra değerinde ithalAtta bulunulmuş - muz memleketler b:ışında 17.528.948 
tur. lira ile İtalya, 11.934.500 ıırn ne Anıe-

Geçen senenin aynl devrelerine ald rika Birleşik devletlerı gelmektc ve 
rakamlar ise ithalfı.tımızı 99.432263 bunları 9.775.620 lira ile Romanya, 
llra ve ihro.catımızı da 84.803.532 lira 9.026.146 lira ne İngiltere 6.801.896 li
olarak tesbit eylemekte idi. ra ile Almanyn, 6.613.274 lira ile Fran. 

Bu rakamlara göre, 1939 zun dokuz sa takib cylcmektedir. 
aylık ithalli.t ve lhrııcat miktarlannın ithalata gelince, 9 nylık ayni dev
ihracatımız aleyhinde kaYdeylemiş ol- rede memleketimize ithalfıttn bulun
duCu 1{.628.731 liraya m\ıknbil 1940 muş olan memleketlcrin ba.şında 
ın ayni ayları içindekl dış ticare - 8.975.097 lira ile İtalya, 7.764.617 lira 
timiz, ihracatımız lehinde 27.931 222 ne Romanyn, 7.160.690 lira ile Birle
liralık bir fark göstermektedir. §ik Amerika gelmekte ve bunları 
Aylık rakamlar .ise, EyHU ayı iCin- 6.887.120 Jirıı. ile Almanya, 6.659.316 

deki dış tıcaretfmizi ihracatımız lehin. lira ile İngiltere tnkı"b eylemektedir. 
de 2.297.887 lira bir farkla ithalA.tımızı İzmir 21 {A.A.) - bk~rin ayının 
5.075.068 ve ihracntımızı 7.372.935 ll- birinci yarısında İzmir limanından 
ra olarak tesbit etmektedir. 1939 zun muhtelif ecnebi memlekctlere 550.966 
ayni ayına aid rakamlar ise gene ih -,lira kıymetlnde 1.623.431 kilo mal ve 
racatımız lehinde 5.825.398 liralık bir 25.950 lira kıymetinde 1.972 hayvan 
farkla ihrac:ı.tımızı 11.219.085 ve it- ihraç olunmu.,tur. taret anlaşmasi 

~tatbik ediliyor Almanların Bu~gar, Macar Tas Ajans Moskova 
Ut~ ... 21 (Hususi) -Roman- arazisinden geçmeterine e!çimizin Stalin ile 

ıa edilmi§ olan ikinci an - gÖrÜştüg'"' ÜnÜ tekzib 
tatbikine henüz geçilme- n:Usaade edilmiş 

ki ne~r.iyat asılsızdıT. ( Baştarafa 1 Inci sayfada) e dj yor 
göre Romanya ile a - Buna binaen, büyük mikyasta Moskova 21 {A.A.) - Tas ajansı 

ıu.~~evcud klering bir taraf - harekatın ilkbahara kadar tehiri bildiriyor: 
~·~~~ ie devam ederken bir t~ icab edecektir. Amerikan United Press ajansı İs -

8 hesabiarın yeni anlaşma 
ıı· .. TimCJı gazetesinin diplomatik tanbul muhabirinden aldı~ı bir ha _ 

~ "'l au Rore tanzimine geçilmit- muharriri de şu satırlan yazıyor: bere atfen Mosko~adaki Türkiye bü-
~tti retle Türkiye - Romanya B l . d Al • yük elçisinin 18 Dkteşrlnde Stalıulc 

ltdirnonna,l seyrini takib et ~ u ganstan a man kıt alannın ızr b" ülii.kntt b 1 d ğ 
~. ~~~· • Romanyanın bizden aa ~ bulunduğu hakkındaki haberler doğ g ıtırı.r m a u un u unu yaz_ 
'll~ Rı d w•Jd' B 1 h'"k" · d"w lmış · \ı '"tl l Pamuklar için Bükreşte eu egı ır. u gar u umetı ıgeı T j U ·•~-' p ,. d.,.. 

t, e er irnzalanroııı bulunmak- bir Balkan devletinin aleyhine mü~ b ~ba ~~kı~'7" ress 
10

1 v:~.'o' b. ~b .............__, teveccih herhangi bir harekete işti· 1\-u be er n a ~ uysun O m.....u -
,, rnk etmiyeceğini ve Almanya ile l- 610ı yana mezun ur. 

etı yangmı ~edikodusu talyanın kendisini bövle bir hareket 
.._ için tazyik etmiş olmadıklarını bil-
."tb:. !Baştarafı ı Inci sayfada> dirmiştir. 
~t • . n rnek tu b .göndermi~ bulu - Bul?aT hü~\iı~ıe~i Ege. d~ni~ isti-
ıs, ll ~elctuba göre yangm 1 kametmde hıçbır ıstele ılen surme

dönümlük bir saha dahi- miştir ve kendiliğnden böyle bir is
rer hlÜteferrik }JarçaJar Ü- tekte bulunması da peK az ihtimal 

0 muştur. Ve yıınan ağaç- dahilindedir. 
ibr 10,000 olmayıp kuru Bundan başka, Bulgaristan da h._ 
llıj~~ en kazı gibi örtülerle pek Ilinde Ruıı taraflarlarile Alman ta

\'e h~~a. u~ak fundalıklar raftarlan arasında miicadele de de
uyült agaçlann hayab - vam etmektedir. 

ıtelrniyecelc derecede ka - ---------
~tüleyip geçmi§tir.» 

ls d··Y~.ngın sahası fundalık 
~ onıımden çok fazla bü -

~ }'or~anındnn bir parçadır. 
~'lt~ıfnıden yetişmesi aenelere N llo~ tır. 
~ ~~ayı daha tebarüz ettir -
·~~ • Cam yanmaaının bir 
~~~~"ardır. Ağacın ütülenme-
~ ~h&bir edeceğimiz ağacın 

i )e .j"olur, gerçi yapraklar 

~' ._r:ı kalır, fakat sonra o~ 
ıı. .• tır 'Ve ··ı·· ··11 tıl:ı o ur, 

L "h at kolavdır, ~eçen sene 
~' llyı görın~k kafidir. 
~~ "-hll:ıaralc gidip ~ördüi!ümüz 
~ l 1 ~illsı~ı~ zarannı küçiiltT:ı~k 
~ "'ı )ıı n ıçımize korku verdiği 
\.. ,~~ıtrıılla alakadariann dik
- ~ını ct•km ... k i•tiyoruz. 

Beyoğlunda dün 
iki yang1n oldu 

Dün Beyoğlunda, biri gündüz, di
ğeri de gece olmak üzere iki yangın 
çıkmıştır. 

Gündüz saat 13,30 da zuhur e
den ilk yangın, Y oni~ehir l~kembeci 
yokuşunda kain fınncı Zahariye 
aid 6 1 numaralı metruk binadan 
çıkmı§tır. lki katlı olan bu binanın 
ü~ katındaki odalardan birisinin 
çatısı tamamen, diğerinin de kısmen 
yandıktan sonra ateş söndürülmü~ 
tür. 

Gee~ saat 22, 15 de ise, Si~han&
de İskender caddesinde kfıin beş 
katlı Hasanpaşa apartımanının üst 
katmdan çıkan vangın yalnız çatı 
yandıktan sonra basbnlmı§tır. 

~ r A K s i M Sinemasında 
~4NAKKA.L'Ej'GEÇJLMEZ 

li Filminin seanalarma dikkat 
~n 18at : 1 - 2.30 - 4.30 - 6.15 ve O da 

ARK.A.B.A.DA 

Ingilterenin Be'grad 
e~çisi lstanbu:da 

Belgrad 21 {A.A.) - D. N. B. 
İngilterenin Belgrad elçisi Sir Ro -

nald Campbell dünkü Oryant ekspre
sile İstanbula hareket etmiştir. 

Fransız va Alman 
sübayiarila dolu 

blr tayyara duştu 
Vichy 21 (A.A.) - Ha vas bil

diriyor: 
1 O İlkte~rinde mütareke ko mis -

yonu azasından üç Fransız ve dört 
Alman sübayı veya pilotile 6 Al -
man erbaşı ve askerini taşıyan bir 
tayyare Akdeniz sahillerinde her 
halde fırtına yüzünden yolunu tatı
rarak batmı~ olacaktır. 

Fransız "ve Alman kuvvetlerinin 
yaptığı yorulmaz bütiin araştırmalar 
neticeaiz kalmıştır. Dalgalar sahile 
birkaç cesed atmıştır. · 

Dış t!caret reisi için 
çı arılan esassız haber 

Ankara 21 (Husustı - Dış ticaret 
daire.'ri reisi Servet Berkin'in Türk -
Yugosla v afyon bürosunda Türkiye 
delegeli~Ine tayin edilece~i şaylaları 
esassızdlr. -------------------

Ş. Karahisarda kar 
ŞXarahisar 21 (A.A.} - Ayın 18 

Zindenberi hafif olarak devam etmek
te olan ya~urlar dün karla karışık 
ya!ma~a başla.m14 ve kasabamız e1 -
varındaki tepeler karla örtillmU. -
tnr. 

~~ 1 Alman tayyaraleri ' ~E.;-. mE. ingiltereye dün de 
Beriine yapılan 

en büyük 
ingiliz hava ak1n1 

e Altın meselesı 
e Amerikada hüCUJn ettiler 

orduya hücum 
Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

• I ntişar eden son istatistiklere gö-
re dünyada mevcud altın sto

kunun dörtte üçü BirJellik Amerika
nın elinde bulunmaktadır. Burada, 
tabire dikkat etmek l&zım gelir. 
Çünkü Amerikada da her yerde ol
duğu gibi mütednvil para kağıd ol
duğuna göre bu altınlar halkın elin
de değil, Amerikanın muhkem ve 
mahfuz kasalannda bulunuyor, de
mektir. Bununla da Amerika be}"o 
nclmilel alışverişini tanzim edecek 
ve borçlarını ödiyecektir. Halbuki 
Amerikanın dünyn yüzünde hiçbir 
memlekete borcu olmadığı gibi en 
muteber parava sahib bulunan da 
bizzat kendisidir. Su halde, bu mu
azzam altın stoku şimdilik bir işe 
yaramaz bir halde kapalı kalacak
tır. Dünyanın istikbali gibi altının 
istikbali de bu bakımdan karanlık
tır. Totaliter devletlere göre, ~ay ed 
yannun içtimai ve iktısadi nizamı .. 
nı kurmak kendilerine müye_ser o
lursa şimdiye kadar mübadele kıy
metlerin~ esas olan ve ııav ve amel 
karttılığının tayinind .. mühim tol oy
nıyan altın da hu~üne kndnr i~gal 
ettiği hükümranlık sandnlyasından 
indiril~ektir. ~ayed bunun aksi v~ 
ki olup ta galebe ln~il•erede kalır
ııa, o zaman Amerikan•n elinde bu
lunan altınlar -r~ni nizamın kurulu
şunda elbette ki çok mühim ve mu
azzam bir rol ifrı. edecektir. Kim ne 
sövlerse ııövlesin ve iddia ne olursa 
ol~n: şimdilik bütün kıymetlerin 
nazımlığı rolünü oynıynn altın son 
sözünü söylemekten uzak bulunu
yor. 

** Biraz geç olmakla beraber dün-
vayı saran tt>hlikenin azameti A
merikada da anla-
flılmı§ bulımuyor. Amerikada 

crduya 
hO c um 

Aile sahibierini ve 
munyyen bir yaş
tan sonrakı in -
sanlan istisna et - ıı-----~ 
mesine rağmen umumi askerlik 
mecburiyetine aid bir kanunun ka
bul edilmesi, bu idrakin beliğ deli
lidir. İşin garibi şudur ki mecburi 
askerlik kanununun kabulüne şid
detle itiraz eden avandan Holt da
hi, çoluk <;ocuk sahibi bulundu~u 
için askerlikten i!ltisna edilebileçek 
bir durumda bulunmasına rağmen 
gidip gönüllü va7ılmekla yurdda !a
nna iyi bir mi'5al göstermiştir. llir 
kanun kanun oluncava kadar etnı
fı~a her suretle münakaşa edilmek 
onu olgıınlacıtırmak beıkımındnn çok 
faydalıdır. Fakat teklif kanuniyet 
keııbedince ona mınldanmadan ita
at farzdır. Amerikalı ayan a7ası 
Holt'ın mi~ali, her devirde, her 
memleket insaniarına örneklik ola
rak gÖ'Iterilebilecek en iyi hareket
lerdl"n biridir. 

S~ti.m &aqı.l" Cnı~ç .................................................... 

VekiUer Heyeti 
dün toplandi 

Ankara 21 (A.A.) -- lcra 
Vekilieri H~yeti bugün saııt 1 1 
de Başvekalette Başvekil dok -
tor Refik Saydamın riyasetinde 
toplanmış ve ruznamesindeki 
meseleleri müzakere etmiştir. 

Evkaf hukuk muşav:rligi 
Ankara 21 (Husust) - Evkaf 

umm uroüdürlüğü hukuk müpvırli
ğine Istanbul mildürlüğü muhake -
mat tefi Fikri tayin olunmu§tur. 

Londra 21 <A.A.) - Hava nezare
tinin saat 18 de ne,redilen tebli#i: 
Bazı müoferid düşman tayyarcleri 

bu sabah cenub sahilini ~arak Lon
draya doğru uçmuşlardır. Keza az 
miktarda düşman tayyareleri merkez 
ve batı - .şimal bölgelerine nüfuz et -
mişlerdlr. Bu faaliyet öğleden sonra 
dıllıa küçük mikya$da olmak ıizere 
tekrar lanm ı.ştır. 

Londra bölgesine, ezcümle Londra -
nın civarlarına bombalar atılmıştır. 
insanca zayiat azdır. Fakat birkaç kf
§i ölm~tür. 

Lanca.shire'de bir fabrika hasara 
uğra.mı.ş, keza Manş kıyısında muh -
telif noktalarda h:ı.sarlo.r vukua gel
miştir. Bir knç kişi ölmü.ştür. Yaralı 

adedi azdır. 
Hava dafi ibataryalarımız ve avcı

larımız bütün gün faalıyet göstermiş. 
ler ve tıir dil§man bombardıman t.ay. 
yaresi tahrib edilmiştir. 

Dün gece dört düşman tayyaresinin 
tahrib edildiği öğrenOmiştlr. 

Evvelki geeeki hücumJar 
Looora 21 (A.A.) - Hava nczare

tinin bu sabah neşrcdil~ olan bir 
tebliğine göre 20 - 21 T~inievvel ge
cesi 2 düşman tayyaresi tahrib edil
miştir. 

Tebli~de ezcümle şöyle denilmekte
dir: 
Karanlı~ın hüküm sürmek te oldu

~u saatlerde düşmanın yapmış oldu
A-u başlıca hileurular Londra mınta -
ka.sına ve merkezi İngiltereye tevcih 
edilmiştir. Bu hücumlar, güneş battık
tan biraz sonra başlamıştır. 

Londraya karşı yapılan hücumlar, 
sabahleyin sona ermişse de merkezi 
ingiltereye karşı yapılan hücumlar 
uzun müddet devam etm.ştir. 

Londra nuntakasında birçok bina -
lar, hasara uğranuştır. Birkaç y:m -
gın çıkmıştır. Birkaç ölü ve yaralı 
vardır. 

Merkezi ingiltereye karşı yapıinn 
hücumlnr, bilhassa bir şehir üzerine 
teksif edilmi.ştir. Bununla beraber 
memleketin bu kısmının bazı nahıye. 
lerine de bombalar atılmıştır. Evlcr, 
mektebler ve tıcarethaneler hasarn 
uğrnmıştır. Bı.rko.ç yangın çıkmıştır. 

Bir iki ölü ve yaralı vardır 
Dün düşmanın yedi avcı tayyaresi 

tahrib edilmiştir. Üç İngUlz avcı tay. 
ynre.si zayi olmuşsa da pllotları sağ 

ve salimdlr. 
Alman tebliği 

Berlin 21 (A.A.) - Alman başku
mandaolığının teblij!i: 

Bir Alman denizaltısı 10.000 toul -
1!\todan büyük bir İngUiz muavin kru 
vazörünü ·batırmıştı.r. Denizaltılarile 

2 İngiliz gemı kafilesinin batırılm:ı.sı
na yardım eden deniz albayı Blcich -
rodt, son muvaffakiyelle batırdığı ~e
milerin mecmu tonilfı.tosunu 53.300 e, 
deniZ albayı Sehepke de 45.605 ton! -

Londra 21 (A.A.) -Hava n~ 
zaretinin bu ak~am neşrettiği tebliğia 

Dün gece bombardıman tayya -
relerimiz düşman toprakları üzerift
de geni~ harekatta bulunmutlardu.. 
Berlin bölgesinde muhtelif mühiııa 
hedeflere muvaffakiyetic hücum ~ 
d ilmiştir. 

İtalyada, Miliıno ve T orinoda ... 
nayi müesseselerine isabetler kay -
dediimiş ve Aostada bir çelik fab -
rikası hasara uğratılmıştır. 

Bombardıman tayyarderimina 
diğer hedefleri Hamburg ve Wil -
helshavendeki deniz te%gahları ol
muştur. Büyük bir gemiye isabet va
ki olduğu zannedilmektedir. 

Keza Kolony:ı v-: Gel!lenkirııende 
petrol ta'!fiyc fabrikalarile Kolon
ya ve Grevenbroichdekı alominyora 
fabriknlan, Ruhrda muhtelif hedef
ler ve bunlar arasmda Essendeki 
Krupp fabrikalan, Pootterdam, Aa
Vf'rs, Flesingue limanlan ve muht~ 
lif diisman hava mevdanlıın bom -
bardırnan edilmiştir .• Bir tnyvnn•mb 
bu gece hnrekntından dönmemi~tir. 

Nevyork 21 (A.A.) ·-- Royt• 
ajansından: 

Ingiliz tayytuf'leri, Pazartesi ~ 
bahı Beriinin müdafaa hatlımnı a -
~arak bir hücum yapmışlardır. Ba 
hücumu nBerlinin şimdiye kadar ui
ramış olduğu hiicumlanı1 en ı:iddet
li .. iıı dive tavsif etmek cnizdir. In
giliz tayyarelerinin avd,.tinden eo&
ra birkac yangın çıkmı'! olduğu gö
rülmüştür. Bu akın, hu h~trbin en tt
run akınlanndan biri olmu~tuT. 
Berlinliler, hemen hemt>n sabııha 
kadar uyanık kalmı,..Jnrdır. lngitb 
tnvvnreleri. tavvar,. dafi bııtnrya)a • 
rı~ın endahtına rağmen alçııktnn .ı9-
mu.,lardrr. 

A~ ajansmın tebliği 

Berlin 2 1 ( A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Dün gece dü-,mnn harb tayya -
releri birbiri nrd•nclnn ızelen eıra 
dalgalar halinde Bt>rlin Üzt>rine hö
cum etmişlerdir. Fnknt bu tnyyare
lerin eberisi rniiecosir müdnfan ted
birl~rile daha Berlin üzerine gel -
mı-den dağıtılmı~trr. 

Beriine gelen birkaç tayyare muh
telif mahallelere yanıı:ın bombalan 
atmıştır. Düşman yalnız yangaa 
bomablan attı~ından ve a<~keri ve
ya askeri ehemmiyette hedeflere 
taarruz etmedi~inden Beriinin mü -
talaası •udur ki bu har,.ketle takib 
ettiği ş.nwe münhasıran Berlin hal -
kını tedhi~ etmektir. 

Iki dü"man tayyaresi hıwa da& 
topları tarafından diişürülmiişt61'. 
hu tavvarelerden biri esas Berlia 
mıntakası iizerinde Vt> diğeri d• 
n .. rı;n .. ızirJ,.,.k,.n dii•mtistür. 

lfı.toya çıkarmı..şlardır. 20/10 akşamı L<mdraya karşılık hücumlarına ,.. 
torpUle mücehhez Alman tayyareleri cenub ve merkez! İngllterenin saır 
İngilterenin şark sahillerı açıkların- şehirlerine akınıarına devam et.mif -
da kuvvetli blr surette himaye edil - ler, dokları ve liman tesisatını ve la. 
meltte olan cem'an 20.000 tonilfı. _ şe bakımından ehemmiyetl olan lle
toluk üç ticaret gemisi batırmı..şla.r - deflari bombalamışlardır. Thaınea -
dır. haven'de bulunan büyük petrol depo. 

Hafif muharebe tayyarelerl dün de sunda yangınlar çıkmıştır. 



Şehrin mahtelil mınttlıhalaii -
na büyük tlıldar yapılacak, 

bugün 4()() izci Ankaraya 
gidiyor 

Şebrim.izde cümhuriyet heyramı 
hazırlıkinmı ehemmiyetle devam 
olunm ktadır. 

Belediye ve diğer müe11seıteler 
tarafmd n caddelere kurulmak ü -
:ıae taklar hazıTlnnmaktndır. Ba).,_ 
rnm mün betile bütün caddele!' 
cümhuriyctin 1 7 yılda memlekette 
vücude getirdiği eecrlerin bilanço -
8UDU gösteren afitıl'"'r asılacak ve her 
tarnf büyü ya:ı:ılarla ı 7 rakamı 
konul caktrr. 

Vilayet kutlulama komit~i bu ~ 
gÜn bir toplantı yaparak bııyrnm 
mernsimi programnun hazırlanması 
ctrafındn mqgul olacaktır. $ehri -
mizdeki bütün okullarda boyram 
münaaebetile hazırlıldaT yapılmak -
tadır. Bütün okullarda öğyetmen -
ler derelerinde eünıhuriyet mevzuu 
üzeri de talebeye izahat vermekte· 
dirler. 

Dün tdtrlmb:deki bütün orta o -
kul ve liselerin vardıirektörlt'n ve 
beden terbiyesi öğretmenlerinin it
tiraklerile İstanbul Kız li.esinde brr 
toplanh y pılmıttır. Bu topbntıda 
eümhuriyd bayramın ,l"hrimizdeki 
bütoo mekteblerin ne şekilde ~tirak 
edecekleri görü~illmü~ar. 

Bu sene cümhuriyct bay-Tamı me
rnsiminc bütün orta okul ve liB~ -
lerden 65 er ki"'lik tal .. be ~runll\n 
iştirak edeceklerdir. Önf.mü:z:deki 
Cuma günü bütiin ml':l:teblilerin if" 
timk.le bir geçid rf'•mi pruvıw ya -
pı lar B k tır. 

Cümhuriyet h~vra.mında Ankırm-
da yapıtae k büvük: geçid :resmine 
tehrimiz mekteblerinden i~...k e -
decek izeiter bu~n öğledf'n somn 
eae.t 3 trenile Ank:ıraya gideeek -
lerdir. 

~hrimizde muhtelif lisfolerdPn 
Ankaraya gider.ek iz d ndf"d; ( 400) 
c yakmdır. hcllerimiz Kab ta' li -
sesi müdürü Nuri Onurun r .. l51i -
ğinde bulunnt'akla .. rhr. Avnca ka • 
Cileve bir de mekteb doktoru refn
ht dce ... ktir. 

lzc;let Ankarada mera,iınle kar -
şıl nacnklnr ve muhtelif mekteb -
lerde mi~" fir erHl'"'Cf'K lerdiT. 

Tevk'fhanEdeki kanh 
hoguşrnanm mttha emesine 

Alakad rlar, y kında gelecek olan 400 ton 
derinin buhranı önliyeceğini, fiatların 

düşece ini söylüyorlar 
Ayakbbi fiatlarmda aötülen de :pfrmi niılhctiDde ~t olaeaiı 

yÜ ·;in t.1de fazb. miktarda deri alflkadtır mebafil tarnfmdao beyan 
bulunmam ı :yijzünden tahad ohmmaba.drr. Filhakika bugünkü 
ettiii alikadarlar t raftndan bildi- fi t!::r altı ay evvelki fiatıara göre 
rilmekt~r. Sümerbank tarafmdan ')'Üzdcı yirmi nisbetinde bir yükae -
:;ek~ Am~rilt Y~ ai~o. ~~ U, cöetennl;tir. Aynkkabıcılar, ge-

.. ıuelif. kalitedeltı derilenn ODU • rdı 4eı:i vcanir malzeme ve gerelı:ac 
muzdekı haftalar z rfındıı Angiira ivçi ücretierinin artmış olması doht
vapurile Amerikadan ~elmesine in- yıaı1e fiatlnnn yükseldiği jddüwn -
tizar olunmaktadır. <400 tona yakın dadrr r. 
olan derllerin piyaşadrud bubrem P:iyas:ıya verilen derilerin b~ 
izale edeceği ümid edilmektedir. Bu kü Hatlar iiı:erinde mühim bir rol 
derilerden bir kı mını Sümerbank oymy rak büyük miktard tcnz:il". 
piyasadaki tW:earlarıı verecc.lt ve ta sebeb olacağı anlatılmaktadır. A
mühim bir kum\ını da kendi febrj. yakkabıeıl rdaki kondurolardan bnt 
kalannd ki ny"kkabı vesaire imala- ka Sümerbankın imal et~ ayak -
tmda kulla~ktır. Ayakkabı fint- kabı fiatlannın da bir miktar ueur,. 
lann<laki tl"reffüün piyasaya gelen hyacağı al~kadarlarca tahmin edii
derilerden dolayı Azalacağı ve y~. r.ıelı:tedir. 

J 5 Dirin~ ~lhll bilmecemizde cebeci.soy Sal sokek 19 
'ı-1-:- ka:ıa.ıı.:ıDJan a.,atıya ya:ı.ıyortu: is • Hacer. 

tanbulda bulunan okııyuculanmaın 

Çik b• lA- Pa.aa.ries1. Dit macunu Ir cıgımm Peqcmbe rünleri illeden Mardin mn.Hye Teznedan oııo 

k ı r . • aoııra hedlyelerlDJ lılzzat ldarelıane- fik Din ...... , MnJAhra lisesi --·' ıJl 
apa J maSI ISfSnJJOr mhdeıı almabn ;Azımdır. Ta~ oka.. 437 n~aralı ;;;.ıetJtln ;:;:;, 

KuımpB.fa. Hacıbüsrev mahat. 1UCU!anmmn hediyeleri posta 11• bul G2 inci illtokul smıt 4 de 
lesSnde Yaşyonca soltatmda 27 adreslerine rincJutur. Gündüz Alp, 

• zıumarada otura.ıı. Denl.zyolLı.n Bir büyük maroken babra Kokulu a bwı 
: kooperatifi memurlanndan Bl _ 
: §im iı:nzMile aldıimıız bir :me~ defteri . <Son Posta hatırall) ,1 
!'. tubda, belediyeden §U ricada bu- Ctb&li kız orta melı:tebi sınıf 1/B de am~ta:b: =~~tl~-29 une~ ... ilk :fs s' 
• lunulmaktadır: Fabima.n Candaç. Ye wu Başıır ...... , ~ : B' . ..

1 
bul Cn~alo~lu erkek ort.o. otulll ,. 

: ııSOmtiınlzin elektrikten mah - ır iiçu--' Maroken h tır bestnden 8 numaralı İbmhiXıl• t; 
: rum, geceleri ıitıri karanlık oldu. defteri bul Yüce Ülkü llsesi sınıf 2-A cıa 

::
~ ğu ye~miyormuş gibi bir de yo. ri Albayrak, ~anbul oavud~ 

kuştaki lAğunm ü.stü açık ak:nıa. Antakya erkek lisesi talebesinden ke:t ke.k orta okulu talebeSindell 
81 bu civar halkının mhhatlerini • 149 Hasan To.syalı. 

i tehlikeye koymaktadır. Ayni za - ~ Muhtua defteri ~:~· rlak du"ny kal-...,tt'f 
i manda gayrikabili tahammül ta- : ~· 
! aftnn bfttün semti otunılmaz bir : (Son Posta hatıralı) <Son Posta ı 'l ıralll ~ 
z hale getir.miştir. AlAkadariann r.a.. : Adap:u:a:rı Gediko~lu mtı.hallesi İstanbul Cibnli 63 Oncü oıtııl ~ 
j za.rı dikkatini celbetmenizi rica i Çc.şme meydanı caddesi 152/1 numa- ibesinden .~7 numa.ralı Şndi . ~ 
! ederiz... : rada Nevın DeA'er, Çine ildnel ilkokul ' İstanbul U.sküdar Dôvltçiler )l6li f.! • 

lı Yedi çocuklu bir babarım diltıw• E .sını! 3 de 110 numnrnlı Ayten Özajta. 
34 numar~a Şer~f ~çt.a~·~ 8'1.JS.lgU'lık ~ .. gı : ri Bandmna Dere mahallesi Hnfıa tanbul Beşiktaş ikincı kır orU' 

i
• ko_y_ d R ıııözern BIDuçek : Ethem sokak 12 numara.da Şllkrnn amıt 3-D de 414 Hikmet.. 

un en anıazım n yazdı. : B · .J lı mektubda çöyle demekiedir· : Safun. o a kalemı p_ Et fiatlan hiçbir 
tarafta birbirini i cHepsi bir annedon dotmak • Ü- E Mürekkebli kalem Ankara dlSrdftncü orta oklll~ 

! zere 7 lfld b:lb : 2/17 de 1050 Necmi Ak.şit. ::....! 

: runı okutma k §()Yle dursun ia.şe.. : na~urt ~ __.. _..sı ı tutmuyor 
: ev :ı.sıyım • .Yanııla- : ı Son Post.a ha ıra.lı> veteriner müdürü kızı ... ..+~n lil. • 

1 lei'l'ni bile temind tııciz ' i .J"<' orta okul sınıf 2-A de 190 Tokat BeysQknğı Hnmam çı~ 
x ı vorum Hükfun ti en . bulun u- : Neaın Tuncer, İstanbUl Kumkapı er-ı n umarada OOnüi Demirel. 

Faik u%lrak, dün Viltiyet, Belediye lktııad MüdiirlüP.ii ! · · e n ÇOK çocuklu: kM orta okulu smıt 3-F talebemnden Alb" 
p t' B l d· E · L 'ki ... · ailelerc yardım etti~ ni yııhud : . · um 

D hi liye V e .. ili 
bu akşam 

Ank raya dönüyor 

ar ı, e e ıye ve mnıyet tefRt ere ba§ladı, fiatların j mükft.fnt verdl~lni hnber' alıyo • ! ~ ws:::ı·. ~:aıı~~ o;latasahy lise. tı:;on Pooıtı;ı hatırnlıl d' 
fiidürlüğünde mqgul oldu yükselmecine .ebeb nedir? 1 rum. Ben çimdiye kadar bu hak..: 

81 
" esın ... n edad, tanbul Bayburt orta okul sınıf 2-ı\ 

: tan isttfade edemedim. Acaba ::>en E H üncft 2iB den 283 Tnceddin. Tıkret ÖZbir, Uzunköprü ınal Jl) V.~ 
$ehrimizdc bulun.ma.k.tn olan Da- Belediye, son günlerde et fiat _ :.· de 7 eviAdımla hfikQmetin bu JQt. : Kur un do lma kalem 1 rü ollu Yılmaz Urnur, Esı.ue:r i/ 

biliye Yc.k.ili Fnik Öztrak dı.in öğ - lannda husule gelen yükselme hak· fundan müstefid olabilir miyim?. E ıSoıı p,.. tn l'>oı '• R ıı derdarlık muamele menıut 
leden evvel viliyete gelerek vali ve lr.ında tct.kiklere bn lamıvtır. j O!ruyucumuzun dileğini Sıhhnt : htanbul 6 ıncı ilkokul sınıf 4 de oğlu 'I"tlrUUd Sumeren. 
belediye rei · doktor Ltltfi Kırdım Belediyenin tehrin et satıtında j T~ Içtimat Munvenet Vekft.let-inin ~ Mııall§. Caner, İstanbul kn mualllml Ayn ..ı ~eri hok..kında kencliainden i.zı:ı.hat nhım bir rol oynamak üzere ev - : dıkkat naznrına koyuyoruz. : meslek mektebl sınıf 1-D de 325 Ni- (Snn Po ' ll "A·ı~lll Jilf. , 
almı.çtır. Tdce açmağrı karar verdiği et satış \...... i me,, İstanbul Beşiktaş birinci erkek icıtanbul Kmcuneuk pa.ŞS13J 

Vdtil öileden sonra refakatinde merkezi bazı sebebler yüzünden açı- A··-k ........................... --·--·""' orta okul .sınıf 1.0 de Mehmed öz • ~addesi 106 mımarada İlY~' /ıp 
Dahiliye Yeltileti mwteprı Etem, lamıımı~, muhtelif semtlerdeki ka - S er/ik iş/eri: türk, i.!tanbul 44 üncü mek.teb 3/B IstanbUl Cüm~uriyet kız li.Sesı 
Aykutln beraber emniyet müd;Jrlü-ı aabl:ırda et fiııtlorınn birbirini tut- - den SU Nebahat. HayıiinnJsa Türker. 
füne gelmi~, burada tehrin emniyet mzyan etiketler koym ğn batl mış- 316 1!"'~ b 

1 

Yaziycti bakkıod alukadarlıırd.an hrdır. H len 45 kuru§a satılması - 33~ d
1
eniz sınıfı Di~ fırçaGl Konya Kınac; ~~ak 27 n~~ 

izahat alm ır. Yeltil müte:ıkiben icab eden bir kilo et bazı semtler- çııgırı ıyor tSon Po ta ha'ıralıl Dürnev Tükel, Eskişehir }di11l 1!': 

refak:atindc v li ve belediye re.ısı de 5 5, b zı yerlerde de 65 kuruşa Fat ih. Aı>kerllk Şuhesmden: Edirne Osmanlı bıuıkasmda Mc.s - miyet ilkokulu smıt 5 d" 12 ntıı er 
Lutfi Kırdar, emniyet müdürü ~u· kadar .atılmaktadır. ~ımdıye kadar hiç askerlik etme _ tan Yalçm Er kızı Şükrüye, Bı.recik Perlhan Kayhan, Antaicya erı 
zaffer Akalın olduğu halde parti Belediye iktıa:ı.d miidürlüğü et IllıŞ ve herhangi bir sebeble geçen l"rn:.t otulu sını! 4 t.nlcbesıoden 174 sesi talebesindım 254 Rafi l3 
merkezini ve belcdiyeyi ziyaret ct- fiAtlannda ihtikô.r yapılıp yapılma.- celblerde bakaya ve geri kalın14 316 - numaralı Necati Kandcmir, Ankara Burdur diŞ tnb.bi Emin o~lU t1 
miş, burabrda bir müddet m~gul dığı hakkmda tetk.iklerde bulun - 334 

(dahil) doğumlu (dcnlz) sınıfına olmu~ur. Fwlc Öztrıık Ot"hrimizdcld mak üzere hususi bir tefti~ heyeti ~en.sub erat askere sevkedılecekler - LEN!: TEŞEKI{ R ı 
tetki:klerine bugün de devam edc - t~kil etmi~tir. d':. Bu sınıfa mensub eratm hemen Taksim ısinemMındn şimdiye imdar 
cek ve akşam trenilc Ankaraya gi- Belediye, et fi tlı.mnın, mezbnha ::~nn~tizdanlo.rae şubemıZe mur:ı. - göriilmemi.ş büyük bir muvaffnkiye~ ı 
decektir. ile lta b dükkun1arındn perakende ~ gösterilen 

aata41 arasında kiloda 9 kuru luk bir 336 lılan ve yüksek ehliyet- Ç AKKALE GEÇ il BEZ a· r serseri sof<alt ortasmda Fark bırakıldığını ve bu rarkın na k- namelileri davet 
liye masrafile. dükkiın kirası, vergi Beyoğlu Yerli Askcrlili. Şubeslnden: Filminln Pazar günkü seanslarında 

1 adJR İ88rrUZ 6İnl(·k istedi ve m~ru kazanç nisbetini karşılıya- 336 doğumlular ve bu do~umlularl:ı halkın Ebedi ŞefımiZ ATATÜRK'Ü ve 

başhn~ı 
Tahtakalcde otunın Faik adında bilceek bir vftZiyette olduieunu bil- muameleye tfı.bi olacaklardan Yedek ııdı.Li ŞEFİMİZ İNÖNÜ'yü alk19ln _ 

bir delikanlı dün berabc.ıinde Emi- dim:ıektedir. Buna göre ~on günler-I Süb:ıy okuluna sevkedilmeml4 yiık:.ck 1 mak !ize~ bakkile gbsterdi!ii teh:ıcü-l 
Bir müddet evvel Tevkifhaneele ne ismnide bir kadın olduğu halde dekı M-70 kuruşluk ct fiatları çok 1 ehllyetnamclilerin jhuvıyet cli.zdanla- mü idare et.mek hususunda biiyük 

r;eçen kanlı bir kavganın duruşma- Süleymaniye cadd~inden geçerken, fahi1 görülmektedir. Beledive ik - rile 27/ 10/ 940' tarihine kadar şubeye yararlıkl:ırı görülen polislmlze ve bu 
ama Sultanahmed ı inci ııulh ce:ı:a aabıkalılıırdan KAmil adında bir tısad müdürlüğü, et fiatlan hakkın- muracaat etmeleri UO.n olunur. filmiD şarkılarını besteleyen ve oku-
tT'~h~emesinde dün batl ııılmıştır. şahsın hücumuna uğro.mıştır. daki tetkikleri bir iki güne hdıı.r 316 - 336 kısa hizmetiHer yueu müzısycnlerini idare eden bu -
Hadıııe, şudur: .. . Faikın yıı.oınd ki kadına sarkın- ikmal ede~ek ve ~uhtelif cinslere. sevkediliyor yllk ti!tadımız SADETI'İN KAYNAK'a 
. ~ hku~lardan Haseyın, Yako bhkta bulunmak iatiyen KAmil. de- ayn ayn fıat tcsbıti için fiat mü - Sarıyer Askuııik ş b .nd • ale.-,en ~kkürlerlni takdirDe kendi-
ıe:mmde, ~ır mevku~ ~vgaya ba~ jlik nlının mümanaati üzerine, ce - rakabc komisyonuna tekiifte bul u- 1 - 316 : 336 do~mC:~ y~bek e h- ·n.e borç tel~kki eder. 
lamı,, Kor Hasan ıamındc bir ba~ binden biT sustah çıkatıırak Faika nacaktır. liyet.nameli kısa hizmctlılcr seYkedı _ Tatsim sineması mildırtyetl 
ka mahkGm da çelimııiz biT musevi u k . L b 1 • • lece.tlerinden +,.. 'l:ı.n.m.a günu ol:>'" 

1 Y k h
. k d .

1 
s~uorrma nterıı::en za ıta memur an Sokak ortasinda · ""U' ....... o 'ln a ·oyu ımeye ma s ı e. mü me•ras•nıı 31 Brı'nc·t n~""'" 940 P be ii il --------------tar fmdan cürıuü m~hud h~~.lin<le t ' ,~... er§cm g n , 

dahalc etmiştir. ıık I . , k gunu s:lat. 11 da nutus ciızdanı ve ns. ( ·~ 1 A R ) 
Kavga büyümü bu sırada Kör y ·a anmıFır. uran Q9'1Cin mu 1a 8018SI ı kerl ve31ıtalarile b rlıkte fubede bu. '----------~ 

Hsa!Jn. bıçai(ını Ç{'lı:erek. Hü.seyini y } " Beyoğlunda ııokak ort~sında rnt'b- lunm~ arı. Şehir Tiratı-osu 
üç yerinden yaralamı~tır. aramaz ıgın SOOU resi Melkoyu bıçnkla ağır varalıvıın ı 2 - Askerliğlnı tam hızmetıi olara:t Tepebaşında dram 

Bu davaya dün bacılanmı,., fakat Dün Haiiı; Fenerinde iki çocuğun Azmi Turgut, dü:ı evrakı ile bi;lik- yapmı~ olanlarla bak:ı.ya kalan 327, kısmında 
Kör H '!8n moıhkıimiyetinı bıtire - ağır 5Urette yarnlanma!ile netice - tc adliyeye verıimi .tir. 328, 329, doğumla erattan bllı'Ul:ıre Akşam .sant 20,30 da 
rek, hnpi!h neden tahliye edilmi~ lenen bir infilik hadi,esi olmu•tuT. M"dd · ·ı·ı S 1 ııue ve daha yüksek mekteb mezunu .. u eıumumı ı~ mnznunu u - . 
olduğundan bulunanıamış ve mah- Fenerde Haraççı Karamehmed tanahmed 1 inci sulh ceza hakimj.. oladnlar n akyfını gütinde sevkdilccekle -
kemt've gelmt'mi tir. mahallesinde, Bostan sokağında 3ı nın huzuruna çıkarmt" Azmi Tur~rut ırın en mez r ~ nde bunların da şu. 

Hi.kim, maznunun arattınlması aay:ılı evde ?turıın 8 yAşlarında Saib yapılan isticvnbında: beye gelmelerı. 
Vt! celbi için, duruımayı talik et - ile: arkadaııı Mehmed. dün evleri· - Melko ile dnnsta tanışmıttık. Şubeye davet edilen yedek 
m~tir. nin bahç · de oynnrlıırken, şoför Kızın bende gözii kBidı, aeviştik ve sübaylar 

Cemi! tarafmdıın bırnl:ılmı~ otomo- birlikte yaşam ğ-n ba•lndık. Fakat, Eminönö Yerli Aı;.kerlik Şubesin _ 
bilin b~nzin deposunu elle.;ndelci zamanla aramızda 'htilaflıır çıktı, den: 

Fırının önünde 350 lirasmı 
çarptılar 

kibritle tutı.ı!lturmnğa knlkıı:nmJlar - birbirimizi \ıskanıyorduk. nu )·Ü7 - Aşa~l1ia adları yazllı yedek sübny
dır. Bu srrada benzin deporu biT - den bir giin Melko beni ustura ile ların çok acele şubemize müracaat-

47 denbire patlamııı. dağılan çdik par· yaralamşıtı. Son günlerde dargın - ları. 
eayılı evde oturan Mehmed ndmda çalar küçük yarnma:z:laTn isabet e - dık Yak' günü volda metresime Emlnönü Ş . P. Tgm. Hayri o!Uu 
UıleUde Fethibey caddesinde, 

br nt, evvelki glln lAleliete bir fınn. deTek ağır surette yar 1 nmalımna rastladım. Münaka~ tazelrndi. Mı-1- Hikmet 315 (199) 
dım ekmek alırken kalalxı.lık aramn- sebeb olmuştur. ko üzerime doğru stelmşiti, e!imdeki 4/1366 Lv. Tgro. Hasan o~u Orhan 

Saible Mehmed, tedavi t':dilmek bıcak kazaen bacağln:i rnııtlndı, ya· Y~i!kilk 331 (467«.5) 
üzere çoeuk ha tant"'line kaldmlmı~ ralandı 4/1365 Lv. Tgm. Ali oğlu İbrahim 
lar, hcd~ etrafında da tahkikııta Haloim, maznunun tevk.ifine ka - ceıru Giresun 314 (33094) 

OT LLO 

OdJir tiyatrosu komedi kısmında 

Bu at.şam umumi istek üzerine 
üstnd Muhliı; Sabahatt.lnin iki 

büyük eseri 

ı - Kerem o.slı ... 
Miizikli şark masaU 

ı- Efenin ~ 
'Milli opc.ret • perde - - - - -

Be ·aber 
da peydn olııveren bir yankesici ta • 
rafından içinde 350 lira bulunc.n eüz.. 
d nı a, nlm~trr. Zabıta, bu meçhul 

c •-icıyi aramakttı.dır. 
b ,ı nmı!ltır. rnr vemıi tir. 4/1292 Lv. Tgm. İbrahim ~u Hu. 

seyin Fehmi 312 Hl597) 

HALIDE P ŞKJN 
Du ıı.k.şam Beyoğlt!nda. Hnlk sinemns•nda 

9/ 361 8. S. H.s. Me. Sabri Bahaett.ın 
312 (610-6) 

Sl/3!!6 8. S. H.s. Me. Tahir Rıfkı Tü-Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki~ 
ray 314 (1599) Vodvil 3 ı:e de 

4.11295 LT" Tgın. Rma o~lu Mehmed Koltuk 30, Ba kon 2~ Kunıştur. cısı 
312 (14SS) -o .... d Rıza tiyatrosu Pazartesi, Salı günleri Bc'yor.ıuıı 

; 

ır '\Tl bey muhtekır. 
lN b.r t\Jlu usla.nmoı.dı -
ıa.r. 

... E<ınana halk amsm. 
d şi'1ldi bir de yün çile-
1e"in1n gramı meselesi 
m ınakn a mevzuu ola -

... İd dialara göre yiln çi
lelerı ek.iik çık.ıyoım l. • 

Basan bey - Tabll ek -
.slk çıkac .. k dostum, çlle -
m.z doldıımu ki? 

3/1033 Nk. Tgm. Omlo.n oaıu Beşir n-s 
Tczel 327 (45105) btan~b~ul:_ ___ ~~~~~~:ı::~!__U~nl~k~Sill~· ~e~m~as~ı:ı:nd~a~tem.'l~~il~V~e~rl~r·:_ 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

ve 

ROBE T 
tarafından nefis bir urette yaratılan 

isimli büyik bir AŞK mRceram takdim edilecektir. Bu film sinemacılık dunuasının hakiki 
DIKKAT: Numıırıı.lı koltuklar bugünden aldırılmalıdlr. Telefon: 4.{)oil8 



Askeri 
va.ziyet 
<Başta:ralı ı lDc:l •yfHa) 

t ~'Alrariatan iae Balkan paktı d~ 
ı:ndenbeı;, resmen herkeale doet, 
iilt ~~~.ırterked devletler tarafına e

~r bitaraflık aiyaseti takib edi
~ • O düne kadar, Almanyaya 
'-ki n fazla mahsullerini aatmak ve 
dekj d~luğunun ve Biiyük Harb -
o}r~....!t_ •llh arkaclatlığmın deiifmez 
d ~~u temin etmek mukabilin -
~rd~mı mükemmelen llil~lar.
tetj •la ve memleketinin hariçten 
~hn~ğe muhtaç oldu~ bütiln 
lı,le ~e malzemeyi Almanyadan it
tih rn~vaffak olmakla berabeT Ir.
~ er~nan teveccühünü muhafaza e-. 

lhıhnlannı da hulabümitti-
t:t't? derecede ki. İngiliz hükumet 
)~nı, Bulgamtanm Almanya sa -
teri de eenubi Dobrucayı harbaz 
lerı lllmasını acmpati Üe luut~ladık
d~ remten söylemek ihbyacını 
-·"llUflardı. 

de c:ı~ubi Dobruca Bulgariatana ia
de ildilc.teıı ve Romanya, mukad
d~~tını Almanyanınkile birle~tir -
l'a.}' en sonra Bulgarista.nın Alman
hat~ bir kat daha yaklaşbğmı ve 
Ded ~u Yaklaşma sayesinde yalnız 
d-t eaiacı değil, Makedenyayı ve 
lltnd ~ao'·a yerleri d~ alabileceiini 
a~nu kabul etmekte bir hata 
)\ik b· Bulgarlar da, hızla akan bii-
~ ır aelin önüne dunılmaınası la
'Reldiği, bilakis ona tebaiyetle 
~b·ı edebileceğinden fazla kaza-
Orıı eeeği kanaari vardır. 

"lt "tın bu huaustaki kanaati bir ka.
d,11 e Alearan da bir kanaat oldu~n
t_d• ""'lınanya ve ltalya, ,imdiye 
lJı;. 1.a.r olduğu ..tbi, Avrupada harb .. :Yat'f· .,. 
ta.ritt 1 tni ellerinde tuttukça, Bul-
ittı~, anın bu siyasetten aynlrnasına 
}a.))~ Yok gibidir. Bu sebeble ona 
~ihv C6lt her nevi kurlar ve onu 

H AdiRler MA] ıc TIYATRo)) 
-------- · Tiyatro mevsiminin 

Charles Boy er ile Şehir ti~ al!.. kum• Bos:;...~"7k=:.:..ı. Om-

cı d C ı 
'• Şehir tıyatroau dram ltısınındil rürnde ilk defa. gdenin alacaklı oı au ette O ert ın Şekspir'in Otellosu ten:ısil. ed.llili. madığından emin bir halde kapıyı 

Oteııoyu ilk temsilde aeyret~. açtım. 

• 
çevır 

Bu ay içinde.aynl eseri tıQ defa daha - Tabii bir §eY, gden a.yım 
•kı • fil seyrettim. Giin geçtlltçe arti3t.lerin memuruydu, l>a~kası olamazdı . ) erı m esere daha fazla intibak et:ıniş olduk- - Evet amma, işin fenası sayım 

lannı, ve son seyrett.itim temsili ilk memuru, alacakhlanmdan biri de
seyret.tiğime nisbeten çok üstün bal.. ğil mi imiş. Kapıyı açar açmaz, bor-

Filmden bir sahne 

d~u itiraf ederim. cunu ver, diye,-ek yakama yapıştı. 
Baş~ bazı kusurlan olsa da temsll * 

devam etti~i müddet zarfında. kusur- Erkek tarafı, bir genç kız hak-
Iann tashill edUmiş oım.aaı ~ kmda tahkikat yapıyorlardı. Kon. 
nun muvaffatiyetl addedilebilir. IWRJnan kapasını ça1dıhn: 

Jf - Şu hiti~lt e"f'deki küçük ba-

ş h . . L _.J• L yanı nasıl bilirsiniz~ 
e ır fiyatrom ROmaıı Kımll Kapıya çıkan kadın cevab -renii: 
A§ağıdaki satırlan blr yevmi gaze- - Y ann ahirette iki elim yanıma 

tenin blrincl sayfa.smdıı.n alıyorum: gelecek.. bildiğim gibi söylerim.,. 
cSeyırcfleri esneten tomedi daha Sokak bilmez. aeyran bilmez •.• 

ne kadar oynaruıcak?~ Sesini alçalttı: 
Berlevhanın altındaki satırlan da · • · Sayım gününden, snyım gü-

kopye edeyim: nüne ••• 
cŞehir ti)atrosunun komedi kısmın

da on b~ geeedir telif bir eser oyna-
1 nıyor .• 

Şehir t.ı.yat.rosunun komedi kısmın. 
da telif bir eser oynand$nı duyrua.. 
mı.ştım. Bu tiyatroda oynanan .ıYnlı 

u.şa~, adapte bir komed.dir. 
Ayni gazete devam ediyor: 
c'I'iyat.roya glrenlerlı1 esnedikleri, 

hattA yar.x'.a l:ıırak.rp Çlk.tıkları, san
a.t.klrlBnn hal ve etvarma soraki gul
dfiklerini de iittiyoruz. 

Halltın tutmadılı bu komedi .ıteli! 
de olsa _ daha ne kadar oynanacak?. 

Bu hususta fazla soz söylemiye lü
zum yoktur. Eserin telif mi, yoksa 
adapte mi oldv~unu bilm.lyen mU
hrurlr, eserin hnlk taratmdan tutu
nup tutunmadıiuu nereden bilebilir 
ki!. 

Eserin, tutunmuş veya tutunmamış 
ol.ması, kıymeti bakkmda bir fıkir ver

* - Sayım memurlan ıçın yimü 
b(:4 ya~ından yukan olacaklar tar-
2lnda. bir yaş haddi tayin edilmiş 
miydi} 

- Zannetrnern ••• 
- Öyleyse, kadınlardan sayım 

memuru iriirememizin aebebi ne o-
labiliı) 

* Sokağa çıkmak için aayırnın so-
nunu hekliyen genç kız. top aesini 
duyar duymaz sevinçle bağırdı: 

- Büyük anne, büyü anne. top 
atıldı. 

Oruçlu büyük anne, sokağa bak
tı, 10kak aydınlıktt. Saate baktı, if
tar vaktine daha çok zaman vardı: 

- Bir acayiLlik var amma kızım. 
dedi, bu acayiblik nerede anlıyıt
madun ... Ya saatte, ya ~üne~te. ya 
topçuda, ya bende! •• 

5a7'IJil IIMIIltl a brkhk 
eorda: 

- . Kaç yapnduııuzf\ 
- Yirmi iki. 
- Kelimelerde t.ılltdim.. 

olrnaaın bayan; iki yirmi demek 
tiyordumız değil mn 

* - Sen her Pazar sokağa 
ml8Ul} 

-Hayır. 
- Geçen Pazar, ayım 

den evde kaldığın için hiç can&D 

kılmaml§trr. 
- Bilikia az kalaın 

patlıyacaktım. 
-Pazar srünleri evde nh,.,......dı• 

ya ••• 
- Gerçi öyle amma, aen fU 

rayı bilir misin~ 
«Adamın biri mahalle 

çıkmamııo. Mahalle kahvesinin 
d iklı1erind en biri: 

- B<'n onu kahveye t'1ll.,.Tı..,•·
yo1unu bilirim. 

Demi~. gibniş. 
çalmı1. 

- Bundan böyle, demi~, bir 
ha mahalle kahvesine 
sınız'> 

O ana kadar mahaTie 
çıkmamış olan a~nr kızrnı~: 

- Ne diye mahalle 
çıkrnıyacakmı§UD... Sirndi 
gidiyorum. 

Arkasma ııetresini almış. 
lanna pabuçlannı giymi~. dosdoğru 
kahveye gitmi'-·" 

Fıkra bitmi~i ••• 
- Ben d,. Pazarlan soka~ 

rnam amma, $imdiye kadar 
Pazar sokaF;ı çıkmayı bana 
etrneıni~tiler. 

r:J ""'"'t ).jul.rwi ~d er si:yasetindl"n avırrnak husu - Son senelerde çok büyük bir in
ler, ~-Y~pılaeak tesirler ve gayret- ki§afa mazhar olar.ı sinemacılık aa
dt11 "'~n Büyük Harbde olduğun- nayiinde ycııi dünya ile e:ıki dünya 
dttli Ço~ daha faydasızdır ve beyhu- arasında derin bir rekabet meveud 
~iJ: vnu tuttuğu yoldan çevirmek olduğu malumdUT. 

1 Yoktu-r Avrupada. haaaaten Fransada 
Ptl:~r B.ulg~ristan, vaktile Balkan yetiıen kıymetli artistierin kazanı
~nle 11 bRtneydi ~iiphe yok ki Ba!'ı- dıklan muvaffakiyetler, ötedenberi 
dG.ıtn Ugünkü dağınık, • perif&ll. bu itde daima birinci ııelen Arneri
~~a: ~yete düşrnezdi. 60-70 kanın pek hotuna gitmec:li. Her ne 
~~ bi ltılr. bir ittihadın elbette yük- pahasına olursa olsun Avrupayı 
~du t h,.aniyeti ve bir manası 0 _ l4rgÜn biraz daha zenginle;tiren bu 
~~·ERer Balkanlılar Türkivenin hazinelerden mahrum etmek istedi 
)~Id 'Y~tle istediği ve gösterdiği ve binbir parlak vidler ile. dolu 
~ d' sonuna kadar yürüyerele tek konturatlarla Avrupanın yıldızlannı 

Burada Charles Boyerin bir hu
•usiyetini zikretınck yetinde olur. 
Onu iŞnde en fazla alikalandıran 
şey çevireceği fılmin mevzuudur .•• 
Buna karar vermek jçin aylarca se
naryolan tetkik eder ve mutlak çok 
takdir edilmi~ bir eaer bulur. 

roiye kCı.fi d~ildlr. 

Ben .Yalı uşa~ı. komedisini blrkaç -kere seyrettim. Bu komedi bir şah 
eserdir, demiyorum. ken<ii janranda 
güzeldir Belki bizim hayatımıza adap
te edileme.miştir. l''aknL güzel blr tem
sil seyrett.ik, püruzsuz bir tercürue 
dinledik. 

[ B~n.arı bi iy r mu idi_ ·ı?~ 

\:ıj ev] kendi dünyasına çekrneğe başladı. 

Son zamanlarda ~zel Claudette 
Colbert ile « T ovariç - Dütea Pet
rovna» filmini çevirmitfÜ. 

Kitabı yüz binlerce aablan, rjyesi 
yüzlerce ve yüzlerce defa o)'flanan 
bu çok gÜ7.e1 mevzu, Charles Bo
yer - Clnudette Colbert çiftinin kud
retlieri ile smerntı dünyasında bü
yük bir muvaffakiyet olmuotur. 

Hallun eseri tutmadı~ını da nere
den bilebiliriz. Oraya tek gillınek için 
gıden blrkaç kişi umdukları kadar gU
Jemedilerse bu ballun esen tutmaması 
demek midir? 

Ayağa gelen krsmet 
edilınit evi bir fırtHta eanasında ,.. 
kıl.mıştır. Fırtına ba~ar La~lamaz 
evden çıkmı~ olan Armistrong li -
gorta potiçesini evde unutrnu~, 
kat ev yıkılınc.ı rüz,garıı kntılmto 
kağıdın k~dine do{!ru uçup yere 
dü!ltiiğünü gÖrmüştür. Y ~re 
kağıdı eline nlıncn bu kuğıdın evde ~ ~"ditt t~kil ederceı~ine bitle;e- Charles Boyer, Danielle Dal\o 

~tt,._. er bu ün öyle bir kuvvet F d C Ra~ı'd Rıza 
~ .. ı ~ rieux. Annabella, ernan ravey, ( ) w '-l'·d "üc:ude getireceklereli ki bu ,_ d 1 

Misisipide ArmistTong isminde unuttuğu sigorta poliçesi olduğaa 
birinin bütün kaznlara karıtı sigorta görmüştür. * 

' e b Simone Simon ou rneyan a sayı a- Rnşid Rıza tropu bu tiyatro mcvsi-
~l'dırrn 1 itaraflıkl rını kolaylıkla bilirler. Hatta aslen Fransız olduğu "------------.-J minde haftada iki defa Beyoğlunda 
lt t Bı.ıı 11 ~rı mümkün olacaktı. Fa- halde bütün ömrünü Amerikada 1 Ö • temsaıer veriyor. Gelecek hafta &Çinde 

lıir ~natan. iç'ne girmeden böy- ceçiren Claudette Colbert"i bile ay- rgÜ gurnıtÜr cAktor Kin• de temsil edilccel...'lnış. 
~Un 1 lkan birliği olamazdı. N~ ni listeye sokabiliri~ R~kUn evvelce çok muvaffak olduğu 
~1,._ 0 rnadı, ve i~te Balbnlann Aım .,_ 1 b .. -k fil '-
"-- ·oc b enAa ı uyu m ~umpan- bu eserde gene muvaffak olacağını 
~rı..,.1 ,uııunkü da$Cınıklık, zaf ve ,_ '- 1 b" il ·~c· ı_ • "'" ı b yamrı uu ııuret e ır taş e ı 1 s;Uf ümid ederiz. Ruidin tiyatrosu ltcndı •tldi lt ep didikaiz yüzünden o1c1 1 ""'Y 

\"Unn\11 u ar. ~ile kavrulan san'at ~kınm tiyat.. 
8\Jıf· Hem Avrupayı bu yarabeı kud- rosudur. Onun muvaffakiyeti memJe-

'11~ ~lltıl.ın Balkanlar" bakacak olur- retlerden mahrum ediyor, hem de kette san'at.ın muvaffaki'yet.l nddedi. 
t\ıj;t11 u RÖrürii%: Romanya ve Bul- yı)dı:ılarmm listesini daha zengin- lebilir. 
~~ k~~ ~en~i m~ke.dd~ratlnrına biz J~tiriyorlardı. 

* M uhlia Sabahattin 

.......................... _ .............. _.-..... -.... ·-···--···-...-.. .... ·-... ·------

Okuyucuiarıma c-evablar1m 
Mektub çok acele yazılmlf, güç-l lüyorsunuz... Demek oluyor ki, sk 

lük.le okuyahildim. Altında imza de onun gibi değibe bile. onunitine 
yok. Pulun üzerindeki damğndan yakın bir haleti ruhiye içindesiniz. 
Pangnltıdan postaya verildiği an - Bir Fransız fwr adamının aözüdllr& 

~ı h&ı.·uılerı d('gil, Mıhver devlet- Fransızlann me1hur aan"atkiirla
~'fta ıtndir. Yugo!'llavva d.ıhi. dört n arasmda birinci rnevlrii daima ve 
llıı)'l\t ~ eanldığı için, artık kıpırda- daima Charles Boyer almaktadır. 
dı, " hir hale g,.)Jiği icJ. Yüksek bir edehi terbiyenin kay-

Muhli.s BabahaLLin, operet tiyatrO- !aşılıyor. Bana suR) soran okuyucum uAynlık küç.iık sevgileri mnh-.e-

~k ltı Bdilınt'ktedir. Ne ya - naiı olan Comedie Française·de 
~ ıtıd.'a llga_ri tanin Yugoslavya .. gösterdiği muvarfnkivet ile şöhret 
'4 dı::Jı,r. 7 lkindkanun 1937 de alan ve sonra da film çevirmr-ğe 

•lt- h'tı ebedi dostluk rnuahe - batlıyan Oınrleıı Boyeri bundan bn 
~t}"3iıı. . dilmi~ olan Makedanya kaç st'ne evvel, üç dört temısil için 

11 
'ııi, Bu~ıle. Yeniden ho~lıı:nı=tır· memleketirnizde dahi görmü~tük. 

,~ itıkı-f.anstan, Balkan ıttıfakı ~ Charlea BoyeT bilahare Arnen1ca.-
~~~lı A/ ıle Yugoslavyanın dört ya gitti ve orada kaldı. Örgü; elbise kııdar gamitüründe 
b lt,r k ınan - ltalyan .. Rum en - Film lı:umpanvalan çevireagı de gittikçe ehemmiyet alıyor. Be -
11~ tı'f·d ıalı:acı 1"..;ne dii .. -.-:nden filmlerde kadın arkada~nnın onı.m d 'b · · "" " .,... ................ yaz kolondan, yün en veya ı nşım-

muza büyük hizmcUer etın(f san'nt.. her kimse vereceğim cevabdan bu der. büyüklerini bir kat daha bii • 
kArdır. On.~ ~cne bır oper~t. heyeLinin ı aa tırlan onun için yazdığı mı nnlıya- yültür, rüzgarın ı:nu::_ı?r~ ~ündürüp, 
başında goniyoruz. cEienın aş.it.l~ ve caktır. ocaklan alevlendır.dwı gıbı.,> 
dtöroğlu• eserlerini Fransız tiyatro -ı Vaziyet çok karışık ..• Ne okuyu- Aynlık aranızdaki şöyle 
sunda seyredenler ~endll.er ... Tem- cumun hialeri, ne de sevdiği kadın sevgiyi mademki mahvetrniş, ne 
siller devam ediyor. Operet. seyreınıck hakkında bir fıldr edinebildim. A1a- ye daha fazla me•gul oluyorsunuz) 
ist.iyenler lçln Mublisin opcreti yok- lanndaki rnünasebetin bir aşktan * 
luk içlıtde güçlükle yarutılmlf bir ziyade muvakknt bir z.aman iı;in va- Bay Necmi: 
eserdir. Bu eseri y~at.mak ve Jbn- kit geçim1İye benziyor. Kadının tar- Tarzı hareketinizi pek doğru ha-
den güne iyi bale getirmek hepiaııze zı hareketine bakılırsa, macera an- luyorum. Her ne nlursa olsun aada
..orçtur. tsrnet Huliısi yan bir kimsedir. Böyle bir kirnac knt beklemek hnkkınızdır. Onunla 

ıııt" tıid e Makedonyanın Bulgu - ile boy ölçü~ek kudrette, mevzu- den örülecek şöyle bir ufak yuvar-
k·ı"ıt. N·olduğundan bahse batla - ların ona llyık aZftmet:te olmasına lak yakayı gözünüzün öniine getiri· Kalp liralar 

ile terniz bir yuva kurmak güç olur. evlenmemi~ olrnanıZ3 tülı:retmeJili.. 
Genç okuyucum ondan u:ı.ak kalsa niz. 

•li b-' ıtekirn Yugoslavya Da§Ve _ çok dikkat ettiler. San·atkir, Greta niz. Siyah, lacivcrd, nefti, kahve Biiyükadada ]3pHUıdid oteli lokan-
~rııti~~ h•fta evvel Bulgaristanm Garbo, İrene Dunne ve nihayet gii- r~ngi her hangi bir koyu renk yobu, taC131 Lotoni adında biri dün gnrson * Bayan K. E. 
)ır~'"'lld~~Pr~~e-n iddialıı.nna ve ~el Fnm5tı: yıldızı ve he-ın~i!i ne güzel açacak., !ahibine ne hot bir Panayotla Büyükada postnnesine bir Bayan S. R. ret Ne siz, ne de o istikbaliniz ~ 

çok iyi ede,-. * 
~ ~tilıd. rU!fUn eenubi Yugotdavıa- Claudette Colbert ile birer film çe- tazelik ve ncı" e verecektir. telgraf bedeli olmak uzere ll:i lira gön Senelerdenberi görmediii niz o kın da kl"ndi kendinile karnr VI"Te-

~ <if' b~ eden talebkrine kattı u.. verdi.·· dermi§t(r. genç .;ze ka~ı J&kayid hareket et- cek yaşta~ınız ... Sizi birbirinize mG-
cı~ rı •IJ .. r/~tuk sövliyerek. Yugoa _ Charles Boyer"in diinya Üzl"rir'- Her kadın bilmelidir Gönderı1en bu liralarean birinin tiyse. tarzı hareketini hi,sizliği.ne nasib gören aileniz. bu noktayı dü -
,.rı l:ıu t•nın buihen kendine aid deki böyük semJ)ttti,;nden i!tifnde Eli rinizde muhtelif lekeleri nasıl kalp olduttı anla~ıtındıın, keyfi - değil, zamanm nıhlar üzerinde yap- oünmelidirler. Ve belki dedü~ün • 
""ti;,; b?rakları kanile müdafaa etmek isriyen Amerilttm ~ kım- ka e bilırsf ~? yet zabıtaya bUdlrilm~ır. HAdise et- tığı teaire ham1etrnelisiniz. Siz de mü;tüTier. Bana yudıklannUJ on • 

~ tlh ıldirm~. panvalan, bu Fran~7. san at ar Brı- çı M:ekkebn~ekelerinl sadece 8ert blr ratında ~ü:adarlar tahkiltata devam netekim, bir daha onu aramıyar..a - lnra söyleyiniz ve kendilerind,.., 6-
'tıl ••ıl IÖ · ı·· ,_ n_ ı na kendi liııanlan ile film yapttrttı- etmektedırler ;;.,nı., ismini anmıyacağtnızı söy - kir alınız. TEYZE 
~ ~~~~h ruuyor &i bu~~ ~~==============s===========~~~~~~otu~n~uz~=v~e~tl~~~s~u~rr~e~ç~a~l~k~aınuL~;;~~~~~~·~~::~:=~~=====i.,~-~~~::~:i~~~~~~:Jı~~jd~~~~~~~~~======~ .. ~~d•rı d er R'Üaden ve her za - lar. 1 akl b b 1 k d • "' 
~ aha k ı· 1 SS kadmcağız öyle candan bır: nik o m a era er, onu a ı oy- en tanıyıp ta aevmışr 

rı kı k"e. bi lilt ço azım 0 an, itti - «Son Poıta)) nrn ~J~bi fefTiJran· _ Arnini bastı ki, kocakan ken- mak istiyordu. Kendisine ,u muka- - Hepsi de onun için bedbaht 
~:ıl Ve / Yoktur. Bilakiıı dnP. ~ v b 1 d belede bulundu: oluyor yat 
t. .ı 'rııı -~ı'·eltüt vardır ve bu, Bal- dini tutarnayıp a~.amaga aş a ı . 
.. •ı -..; M-· ~ b' ·k· d '-ik d h h- - Kızi Deli misin) Nereye gide- - Sen saçmalıvorsun, Müjgk ~- lt. '\.rı arnetine vanyacak de - UJgun ır ı ı aıt a a ıı. u- d Se 
~.,~ 0

" .. .. • • d d · ·· · d d' ceksin ~ Nerede oturacak, sonra a n kendin bedbabt oldun .J:....-d ,"< B~"n. da ha• rnüsebbibi şu-p- şu ıçın e secca enın uz("nn e ız uı7""' 
ı • ., L-Jd '- '- lktı S •f ·ı ... -ineceksin) herkesi de öyle ıanıvorsun. Nikihta ~ t r ... ..:1• "flstarıdır. Çünkü t><»er 0 üstü lUl udan sonra s;a , en e ne ı e .. -,. 

., " ı.ı 4> M 11 eki:"' · - Carib ku~n yuvaaını Allah keramet vardır, kızım. 1~ ... " fı•k Yu up biri"- idi, bugün o aya te~ · ·ur etti. 
"-...J ~ •• 1 '"Y'- All-'- '- b ) ta• -7. l'm! yapar, anne! Diki• diker, "OCuk da- - Ben denemedim. ~~r:~ı .;,,..~_-..Y.ı aeak olan, Balkan i~ - ıın ıı.a u e ın, gu .e ı .. ..,. 
"'·• '"" .. n- S v ) ·C- f nnel dılıgm~ a gı"der, daha olmazııa çama.- - Ne ise. Sen bilirsin. Nn!!ıl 

"ıl""''nııı ~·ı:ı vüeud bulurdu. Bul- Ytzan ·. Ercümend Ekrem Talu - ag o un, ....,n e a f 
'llt ll.,. d S 1 hi b ·b· -ylerden Lo •ır yıkar, tahta siler geçinirim. Sa- eleceksin stanbula) Pnmn ' 'nr ma) ~lı-tı 11ldlltt ~rı urmak.ta ve k om - a ru ar u gı 1 v- ı-. - .. 

..._~tai lı·t·1 td0 PI'1l'k istemekte devam - Vayyl Ne i1e: Abdullah de - cevabını, varidatmı ve kararını ha- layca te.elli ve ümid bulurlar. Müj- yenizde elim her ite yatkındır. Ka- - Var b~ 011 kuruııum. B,.ni .. 
,,._ " n d la d ı- .. d An-ı_ d .. -ı naatki'tr oldugwumu da bilirsiniz raya kadar götürür. Hatta bir _. ~~"-")ll_ !\ f'l e .. hiç olma7.m Y. u- riz. A1lahuı kulu demek d~il mi? na çe-.ir gel. Gayn nn an gön u - ~an • mıma ean an ve gonuııı-

1 - oul 1 -1..:..-. • _ı_· d L't b ttı•v· b a d •t•b $ehirne hanrrnın .,.özleri ya~rı- man geçindirir de.. 
)M_ lıtl., ıtarıııtan - Yunamatan Duayı kabul edecek Ccııabı Mevla. nü ayır ~e, ... .q.7en, vıro.n\YYen, ea. en nı 8 e gı u n an ı 1 aren. .. 
L ~ ....Ye A'---L'- ı· d ·ı 1 ·1..· f- rdu. - Nerl"ye inl"rsin ~ ~'"ı l.ı}'.r.. • ., ba;asında ~diki vazi _ Kimi murad ettiğin oııc.a malmndur. ba vii ırin bihörmeti Hızır ..,.u.., - erne ıne ii eta nar o muıt f"ıvı ne yo 

·• 
1 

""·• L 1 han · d ''-''- ı..... • h :.: d h. et - Peki, eviadım amma. Bunlar - Henüz dii~nmedim. ,.. ~ıle L 1 ır feyler yapmak im - Ba .. Jıyorum. selim AbdoDanın gön <iniı a sm e urr mpra ve ,.,ma '"" -
u 1 "'~~m .. 1 1 E · " '-- l .ı Ad d h" b') -~ ne muc.ıb? Sunun fUTtlS:nda bir ko-- k8dının evine inerim zAhir. llt" 11 t•>L amaktadır. Şerife MoUa. ikinci bir besınele doet lu ITer, ge . ğer •rur ıse u - mege un aa ı. 1nl" a ı ı meuı- d 

. ., A ...... __ ] X.: il. . . b" .. ,__ h '- eava varsaydın da hep bir ara a E F. •• "b" s· - .Jl "ıttı;•J. "'.'"-•rılltıl ın bu Lareket ta ... _ çektı"'-ten aoııra. .. ö:deıini van ka - yandır, durur iae doiru göttir ..- ~; aevgı ıstnın ır gun oıvp mu aı-.- N - ve-t. .n munası ı o. ır mu~ 
".. ·•ı,. " .... s; • " Lt L '--L '- d. · • b 1 .. · _ _ı• bu.lunaa ... dık. olmaz mı idi? için d J b b .J~Ii •· • .,,. llf'll\ ne.:..._..ıe ~a""b g-' payara'- Müı"ıinın c.ümle cümle Benim aıltımdan bikaı-ar ııoudır, sre ~~;as; s;en ısını u aeagnıa mu~hn ~'1- ' et onuna era er oturursun .......... _...~• 
" ..... J.. •n:ea ,.. n e.. a.. ..... ı..... y · inad ettin de Ati efendi gibi bir a- b. · Ak d k. L __ ,_ 

)'tıı' ~ttıd· rnağlub olmalan ha _ telt-raTladaiı fU duayı olwdu: Bu dua, bu minval üzere tam yorou. ava$ yava ... gıtrne ftZlT - ra ız.nn saray a ı ev lJO~, 
~"hli'lt~lı Ve~~h faydalı olup olmı _ 11EJhamdülillabi leh ya Allahu., yamn saat devam etti. ZavaJb Mrlannı götdft. Cama~r!Annt vıka- darn_ı ıo~~~n !nnel Sütten fti:zı va- ~ geçersin. 
r. ·~t ı .Tl ll ud ne d-r,.c,.1 -rde Abdullah kulunun 1JÖnliinü .bana Müjgb. acccadenin ilzerinde, tam dı, elMaelerlle bemher bohçaladı. - Ne lüzumu vıı.r~ Siz o ,.vdea 
h ~ o b 1 ~- M" _........__._,~ K d '- d ...:..· · k nan yogu .. rdu üflermiş. Ben bir defa rı "ti t • i eec~· · d.. .. _L d-·• ı......ı. EJhamdiilill&hi. .... AfJaL bir iman 'Ye te-YekkiiDe, ~ ona an ıt~ an ~pa .. .,ını a- 1 kira alıvonunuz. Az. çok.. nedell 1trı '~na · gını u,unm~ ...., ~~ ,- '"' 1 1 1 _.ı 1 y · boyumun ölçüsünü aldım. kinci bir ~ • 
)'1""- hll'flfl aıd bir lu~yfiyt-t keJ ı. gene Abdullahın ıönlünü hana çe- tokTar ediycm!.. zamnıt o an ar a ~a a~. e nı - mahrum olasınız o paradan~ 

.·q ~-.ı:...6,." .• dı&ımı .. no'-ta, onun vı·r gel. Bı·ı.._ı_ı_, 1"''-'h-:Ua"-h, ve En sonunda ct-rife MoDa: hayet bir sabah analtfmm yanma tecrübeye gözüm kapalı girişip te B • . 
~ .. •tanı ...ı" "' a; ı;ı.ıgu llUil .... ııwı b B ·ı•·n ...., __ ı_ ndimal dı hayatımı ifna edemem. -At en o evı 7.aten sen n 
•iir,ı\-1•. <lf'jil, Balkal"lan dr Muhammedün RaaluUab. yi Ra r - imu ani '-~W~~._...ı.__._ var_ •. Siı:i daha ziyade rahatm: et_ _ Llkin Ata çolt iyi hir adamdı. aldım, evladım. Istersen bir odaıu:Diıl,i• 

ıv,.rı kuvvetli bir se- Sen ol Tanruın ki ,.edi kat yerlea Rabibi ilfirli ...e na · ~• _ Olabilir. Ben acvmedil ten Ja. dul bir kadın bulup ki tı a 
te,kil f'tmeaidir ki. ve cö&leri yarattm. izzetin nU.metea i.aeke ni 1-ıh ... lıi .. ~. anftef dedi. Bana Izin -.e-

~~~~- aala .llöl~lll iıı;ia. rin de l.tanbala artık 



6 Sa,fa 

( n e et e N aha Vekaletinden: 
Eksiltıneye konulan i§: 

ı. - 'I'amıst& Berdan 8Ulama tebekesi .ikinci 1o.mn '" deşar1 tan.aıı.ı" 
le sınai imalltı Te işletme binalan inŞaatı mahammen teş11 bedeli wJ1idl 
f'ıat üzerinden .aoo.ooo. llradlr. 

!~~=~ Çankrı Çocuk ~sirqeme ı 
her gün arlıyor Kurumunun f aalıyetı arttı 

ŞikAyetler 
• 
Ihtiyaclar 

Antalyada bir tale6e 
pansiyonuna tiddetlc 

ihtiyaç var 

2. - Eksilbne %0111/940 tarihine ra.stııyan Çarşamba günü saat 15 di 
~ada Sulnma ~eri İşletme Merkeı blnaaı. içinde toplanan su ek -
siltme artırma lromisyonu od&!lllda kapalı zarf usulile yapılaea.ktır. 

3. - İstek:liler, ek.s.iltme §artname&. mukavele proje3i bayındırlık tşletl 
genel şartnamMi fennt şartne.me ve projeleri «40• Ura mukabilinde 5fS 
işleri rebli#inden alabilirler. 

• Kurumun süt damlası müessesesi canlı bir 
varlık, minimini bebeklerin sağlık ve 

yaşama kaynağı 
Çr.nkın CHıwu.dl - QantJn ÇoeQk 
~ Jtu.rumu yıl)ıardanbert .. 
ercf.i4j ean1ı tQ.aliyeUni gön pçiıiqıl 

~ır. 

Kurumun bapnda feragatıa çıalı.,an 
kurum bafkanı P'ull Olb:ey Te Ha -
AD Taludn Te dilter arka.da.§l&n özer
lerine aldıkları bu Tazifeyi takd1rle 
tar§ılrula<:ak btr §ekilde ~ 
c1Irlar. 

halindedir 
Antalyadan yazılıyor: 1 350 

talebeai bulunan Antalya lise
Ili. yahuz Antalyanın değil, 
Budur Ye İspartanın da lisesi
dir. Bu yüzden civar vilayet
Jel'den p.e.k fazla talcbe gel
mektedir 

4. - Ek&ltıneye girebilmek için f.rteltl.ilerin c35.750• liralık muvakkat t&
rnınat vermesi Te eksiltmenin yapılacatı gtlnden en az üç gün evvel el -
lerinde bulunan ıvesiltalarla birlikte bir dilekçe lle Nafıa VetAletine ınii -
racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere Te.Sika alnıalan ve bu ve.stkaY' 
ibraz etmeleri ~tır. 

Bu müddet içinde Te.oıika talebinde bulmımayanlar ebiltıneye 
edemezJer. 

5. - 1'1teklllerin teklif mektublannı ikinei maddede yaZllı saatten bir _. 
at evveline kadar su işleri ~i.ne malııbus mukabilinde vermeleri ı'
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmes. c1013~ 

ı Devlet demiryoUart va limanları ı 
işletmesi umum idaresi ilanları ---------şmtdiye kadar :tunım, hlmayeye 

Adana. (Husuat) - Memmdc muhtaç oıan Çankırı ~anna her 
!tDaT ?C temb:lik ~ bu yıl dı~ ııa.ha11a eı uzatı:ııı.§tır. Hmıi,yetli ~ 
niyetle ele a~ ve birçok iıler tırılılar sayesinde kurum her btl.yram 
pçılmt§tır. Bunlardan birisi de ea-~ ~ı.u elbise ile 111dirmek, 
!ııllddci büyük bel~e -~ ~ktebd okuyamann i:itab.anm 
Mer:ııin nlhnmıe fıdanbgı d rictden nıJıD ctmelç, hatıA öl1e yemekkırb:ıt 
aezeı bfr eser olmtlflW'. ŞdUr Içi vannet ıib1 ie'].erden bqı:a a~ oL 
ıııeflarmm d büyük bir kısmı pıırlte 4tıfu cstit ,damlıt"b mti&~&&t~ıstnl can. 
lllarnk in§n edı1ecekth. h bir 'latla luı:'tiıde tutmaktiı.dn. 

Bu talebelerden bir kıarru 
ltira odalannda, bir kısmı 1 60 
ldşiült panaiyonda otunnakta
dırlar. Hnlbulti bu pansiyon 
ve kira odalan hiç te ihtiyacı 
hrtıılnmıyOT. Lisenin teşkilat 
Ve idare&i altında bulunan 
pan.ııiyonun genişletilmeııi, hn
riede bulunan talebelen sera-
7.adlıktnn kurtannı1 olacak, 
daha mnntazaman bir çalışma 
yolun~ koymuş buhınacnktır. 
Manrif Vekilimizin diUat na
znnnı eelbederiz. 

* Edirnede ekmek sıkıntısı 

24i/10/940 tarihinden ita>arcn tatbik edilmek üzere demiryOl anbarlat' 
emtia ve eşya kabul ve tesll.mi ıÇin adi günlerde; 
Mayıs b!Ujından BirincikAnun sonuna kadar olan aylarda ö~le tatili bit 

buçuk saat olmnit üzere sant 7 den 18 sonunn kadar. 
İklncikO.nun başından Nisan sonuna kadar olan cı.,ylarda öğle tatili bıl" 

saat olmak üzere snat 8 den 1'1 sonuna kadar. 
Açık bulunacaktır. 

Vagonlnnn munyyen tahmil ve tahlJye müddeUeri 24/11/1940 tarihin • 
den itfbaren bu saatiere göre hesab edilecektir. «'7004• ct0135' 

Resim yeni ~bu tohum ve pa .. 
11auk ~ İ.staqotıunu ~ 
.ıttedir. 

Hatay - Ad na 
apor~ 

Adana. {Huswıi) - Hatay -
t Seyhan bölgeleri arasında Adana 
f atadında yapılan futbol, tenis, at
~ Jetizm, güreş müsabakalan çok ha
< raretli olm tur. Hatay gençleri f& 
l refine beden terbiyeei binasında 
c parink bir müatı.mere verilmittir. 
J Reeim güreş müsabakalanndan 
8 INr görünüttür. 

lzmitte 25 kuruş'uk 
makarayı yüz kuruşa 

satan bir ipl:kçi 
c İmıit. (Hususi) - 25 kuruşluk 
lllakarayı 1 00 kuru~an satan iplik
çi Osman mnindeki tüccar tevkif 

~ ec:lilı-relı: mahkemeye verilmi~tir. Bu 
,ekilde ihtikar yapan bazı tiiccarlar 
.l.kkında da müddeiumumilik tah
kikat yapmaktadır. 

Seyhan meb'ualan Ankaraya 
f döndü~ 

Adana. (Husuai) - Bir müd
,dettenbcri Çulcuro'Vl'lda tetkiklerde 
,WUnan Seyhan meb'uelan buır\in 
Ankaraya dönmütlcrdir. 

Adanada Parti konveteri 
Adama, {Husuıti) - AdanııOa 

Parti ko~leri hararetle devam 
ıetmehedir. Kon~ler ayın yirmi 
hetinde biteeektir. 

Bugi1n ant ct:m2a.ı:ı; mtntmini be -
beklerin ~ ft ~ tafD'tlı 
bnline ı:tmn~. Ont4a. hargt\n ~ 00.. 
euta ayda c700a tnD .ıö ver~ 
liel8i1n sı çoea~a ~ cııao. bb ' 
mama ~- 4d& ..ı.eo. oocu.t 
baJ:ı:y.o edlnyol", .mb ooeuk ~ 
ttnn~de ~ dlu:7'ar. 

Bumı.nta. ber.d)er bu i;le JUkm.d:sD 
enen mDt tLj'l!ntıı rabı1 dok _ 

tıanatmnı ~ ~ daktanı -
all\ dsmJacmm 'tınsms1 ~ 90-

1 
cuk a:me'tedta d: ek ~ • 
lımar:al: ~ t:Uımı batbnda tr -
ndlnrc1& tnııunınak'tadl. 
B~ım bqka karam bu yıl 

C11mbtır1)'K ~ 100 çocnta 
eüR1 e%bı.seler eb<tiıecekth". Bu ~
da laırmnun baya:n1ar tıllu nUmtztn 
eşi Na~ NoJD.n"m rf7aı;eUnde fa7 -
dnlı vaJ~ar göstermettecsr. 

H1Ulsa Qocuk ~emtı KUI'l1'1nU 
Çankında ınaruım., hedetı ?e ~ 
anıa.,llmış yegAne b1r kurumdur. 

Halk bunun fsydn&ını tamnmile 
kavramış bulunma'tta1:lır. Geçen gtin 
6~ bir atın kut"\11D9. 2.5 Ura teberrö 
de bulunın.ası buna en büyük bir de -
lildir. Sit da.mlasında bebelıı:er Te analan 

c KÜÇÜK HABERLER ) 
* Ankanı. s:ıhlıa.t mü~ doktor * Bilecik C. lL Parti Vilft.yet Re

Şuay)b Bamn, A.nk.nra. mmtakuı sı~ isi Abdullah Halkevi sinema salonun.. 
ma mücadele reisi doktor Şev~etıe da umumi ahval ho.kkınd:a bir konfa
birlikte Koçlı:f.v.n. eelınif 'M Ankara- rans verilıniftlr. 
ya dönmüflerdir. * Ü'r1ıiib mft!tülüğ~ne teyin edilen 

Konya mıntakuı ıııWna rolicadele Vanlı Abdülınecid Unlültul kazaya 
reisi dokt.or Rxtvan da ınıntakasma 1elerelt vazifesine ba~amıştır. 
JDÜe&Vir bulunan Ş. ıcoç.ıu.ar kasa. - * Tek:iroat isitAn aınban müdür -
sında t.etkiklerde bulunmak üzere lerinden Osman Ya.pakçı Çorlu iskAn 
ş. Koçhisara ~ 'Ye Konyaya dön.. dalresine gelmiş ve işe ba§lamıştır. 
m~ür. * Çorlu orta okulu 13 k4Uik mu.. * Hendefe gelen YRI kaymakam allim kadrosile yeni yıl der.slerine bal
Tevfik köy kalkınmaa ve köy )'Ol - lamı.ştır. 
la.rı üzerinde has.sa.siyeüe ~ * Uııdik kayı~Utkamltfına tayin o
dır. Bugün Bendetın bMön kö7le _ lunan bay J'a.hri Alliskal yeni TUlfe
rinln yollan muntaza.m 'bir halde - lll ba.ıJUl& pJ..ı:n;ştir. 
dir. zahmetsis nak1iyat yapılmaltta - * İmıitin çok sevilen atueeza 
dır. mab..ltemeal reisi Nail Tirenin a.sU * Hendek Ziraat Ba.ntaa lfl9611 maa.şı 80 lir& olmU~tur. 
sene olduğu gibi bu eene de ztlrraa * İzmit belediye rei3i Kemal Öz 
tütün üzerine avaıı.s vennek\edir. Ankaraya lit.mişta'. * Hendek Halk Parle K.öyciiliik C. H. P. ocak lt~leri bitın.iş 

Edirneden yaz.ılıyor: 
müddettenberi Edirnede bir 
ekmek sıkıntısı devıı.m ediyor. 

El::melc buhranını tevlid e
decı sebeblerden başlıcasının 
Toprak Ofisinin. tehrin ihti -
yacına kafi gelecek zahireyi 
bazı aebebler dolayuıile vak -
tinde yeti,tirememeainden ileri 
&'eldiği aöyleniyor. 

Belediyemizin herhangi hir 
ihtimali i'ÖZeterek hazırlıklı 
bulunmunu 'bekleriz. 

Dereye yuvarJanan 
bir kamyon yolcularına 

birşey olmad1 
Adana (Husus!) - Dün Ada -

naclan Köpriigözü köyüne gitmekte 
olan bir ltamycnet dereye yuvar -
larunı§tır. Kamyonet içinde bulu -
nan altı yolcuya hiç bir şey olma -
mı~r. 

Antalyada çivi sak'1yan 
bir tüccar mahltOm oldu 

Antalya (Hususi) - Fiat Mü -
rakabe Komisyonuna yanlış be -
yanname Yererek ellerindeki 70 san 
dık çlviyi anklıyan Birlik Terakki 
şirketi mahkemeye verilmiş, ortak -
lardan Sabri tevkif olunmuştur. 
Yapılan muhakeme &anunda Sabri 
iki aene eürgüne, bet yüz lira da 
para ce.r:aaına mahltum olmu§tur. --- . 

Edirne kap1h spor 
salonu inşaati 

Edirne, (Hususi) - Şehrimiz<le 
yapıimaleta olan beden terbiyesi 
ltapa1 apor salonunun in§aatı hızla 
devam etmektedir. Edirnemizin 
kumıhst bayramına raslıyan 25 ). 
k..in.citeırin tarihine kadar binanın 
ikma!ine çalıtılmaktadır. Binanın 
açabna töreni kurtulu~ bayramı gü- , 
nü meruimle yapılacalcbr. 

AÇJilf resminde Beden Terbiyeııi 
Geınd DirektÖTÜ &'erıeral Cemil 
Tanerin de hazır bulunması kuv
vetle muhtemeldir. 

kolu her hatta töylere çıtmaktacllr. 'Ye nahiJe kıongreısi hazırlıklarına O&f Bigada bir kadm a "'gaçtan * Diyal'bakır Tali mua"t'\"nll~ine a. la.nınl§tır. Bu aene ocak .kongreleri, 
yin olunan Orhan Sami Ofweııo. hat- bir ~k memleket meselelerinin ko _ dUŞ3rek ö'dU 
ta içinde, yeni nzifesi bqın.a ~ ~tılmasına bir TeSile olmu.o n b&- Biga {Husust) Sehrimizin 
ket etmi.ş ve Samsunda barvetli w - raretli dileklerde bulunulm\J,ftur. Ağa köyün<len Meryem isminde 

Adanada bir kır eğlencesi zahürlerle ~1 o1unm\l4tUr. 8eylıa.ll Pana Pds1 -yefai etU - Bey- kırk iki ya!llarında bir kadın, tu~
Adana, ( Hususi) _ 2 7 T eŞTiru.. * İzmir fuarında Ticaret Odalan- ha.n Parti relJi Fethi Uiutla Yeni O- luk .,h la d toplamak için çılttığı ağa

enrel gÜnÜ Adana hipodromurı<la nı temsilen 'bulunma.tta olan Sam - tel lokantaaında akşam yemeği.ni YU- cm dalı lurılarak dört metre yük -
panşlı ve büfeli biiyük bir kır ~len- sun Ticaret Odası umum.t kita>i Cu- k.en vefat etm.işUr. Fethi Uiurlu t4"..lt- aşağı dütmÜ$. tarladaki katı 
cesi yapılacaktır. Şimdi<!en hazır- di Gürsoy İzmirden dönmüt ve YP. - ınemlekeUe Itendini IJeYdlrmif, eiddl, toprak parçalan kalbine rastlamak-

~ 

Muhammcn bedeli 9700 (dokuz bin yedi yüz) Ura olan 5000 aded ıne? 
dar hat traver.sUe 280 aded meşe dar hat maltas trnersi 6/ 11/1940 ço.t• 
şamba günü saat 15,30 da ko.palı urt usulile Ankarada idare bına.sındt 
satın alınacaktır. 

Bu i.şe girmek istiyenlerin 727,50 (yedi yüz J"irmi yedi lira elli lt~> JJ
ralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettı~ veııtltalan ve teklifi~ 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisll.#ine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme da.iresinden Htıydtlrl""' 

şada Te.selHlın ve Sevk Şefl~inden da~ıtııacaktır. ' (1~ 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLlNI 

BiRiKTiR 
1940 lKRAMIYELE.Jd 
1 aded .2000 J.1rt..Wı: - 200().- us; 
ı 1 1000 1 - sooo.- , 
• 1 600 1 - sooo.-

lJ 1 250 , - sooo.-
4.0 1 ıoo 1 - .ooo.-
'11 1 10 • - 1750·-

111 1 25 1 - 6250·-
)l.Y.;. 

~etldelw: ı Ş&ıb&&., 1 US;PJI 
ı .a.tusıo., ı IJUncı~ 
ıUula rapw. 

hklara başlanmıştır. zite.s&ne tekrar ba.,ııuıuttu. delerli bir şabsi~etti. la mftteesairetl ölmü~:r . • -==========-.a==-===~==--a-====:3-=======zaDE_.._-=----mc==-=~==================~~~~;;;;~~;;;~~·-~~~z===~==============================================~~ ı' 
Son Podanın macera romtını: 31 

·ıı e • 
- Hayır möayö ... Kat" i bir teY bu meeeleye dair~ unutmut bile olsa ona ihtiyar esicici han, Alman memurunu tat_rııı "e 'll 

aöyliyemem. Bilmediğim meaele!er S. mühim ve ean .. lacak nok - ikide biT kapıdan dıprı baltmalt su- mit olacak lti, o da müsterıh ~1 

Diyon:ha. Öteki nihayet dalırın -
• ~o uyanarak: 

- Ha. ne diyordult~ Şu yaptı -
lım pabuçlan anlatacaklun galiba .• 
1:-.et ••• 

Keene oaun hahzasını .Yonna -
..mak için yardunn hazırlaıurken 
Mofdik: 

- Şimdi aklıma gelCi, «kdi, Bu 
bıdurnlar, bir adamın karda. yağ
IDtlrda, yahud dağda yüriimesi içirı 
trt.Yebileceği şeylerdi ..• Anladınız mı 
azimn~. 
Dü~eli ve alça.k ~eale Keene: 
- Dağda, taşta yürümek için 

l!rle mi) Pdci amma hudud da pek 
'lara.dan uzak deiil. anınm. 

nakleden: Bebç.et Sala 
ile pabucun kenanndaki fazla lu -
aımları tır&4 ederken: 

- Bu mevaimde hududu yayan 
geçmek müthit. yoru<:.u bır oeydirJ. 

Diyor ve hafl hala ipoin üatürı -
de. yüzünde en küçük bir tahavvül 
olmaksızın cevab veriyordu: 

- İ~n doğ-rusu, bu t~büee a
tılabilmek için insan ya deli olmah: 
ya bu memleketten gizlice kaçmak 
için son derece hayat$ ao'beblerle 
karşılaşmı§ olmalı. yahud i1ci kişi 
olmalı ..• 

- Ya) Domdt iki kiti oluru 
hududdan daha kolay ııooçilir lSyle 
mn 

haklunda hfi bir teY .öylemek ~- talan iyice tahayyül etmelt, ltavra- retile hatırlatmıştı. Fakat Keene min bir sesle: (Belki l(eeııe ~ 
detim değildir. Yalnız b&tkalann - mak için battaı önüne eğmi~, hatta leendisinin bu ltüc;ük dükltanda hiç sanıyordu.) ,_ ~ol' 
dan i1ittiiimi aze tekrar ediyorum. gö:derini Y'Jmmut • olan Keene bir nazan dikkati celbetmiyecelt biT - Bizim potinierin bag! 1 

- Bununla berabet" herhalde araisk muhatabınm bütün dünya - kadm veya ihtiyar, hatta bir çocuk da... J,J-Jı 
eiz:in de bir fikriniz vardır. Ben de daki ..ıuciler ~i ağzına bir yığın tarafından kontrol edilmesini müm İhtiyar esk.ici gittikçe {cr• • 
.izin mütaleenuı öğrenmek istiyo - çivi alarak ae.ini kestiğini ve bütün kün eönnüş iken timdi lc:afJ:ııına çı- ğını gösteren b~r sesle: . ,_ı,ıı'J( 
rum... dik'k.HN önündeki pa buca verdi - kan bir memurdu. Resmi, ünifor - - Potin bagı mı) Sı:ıe pl• " 

- Benim filcrimi mi merak edi- ğini ba)'Tetle ~rdü. malı uzun boylu bir memur. lan verirken :zannederiın ~~: ıııi' 1 
yorwnuz) Pek mülıim değil amma lq;liz gözlerini çevirdi. Dükk&- Içeri girdi, kapı Itapandı ve ih - rak bağ da veriyorlar, deFIC\ııt b q' 
eene aöy~eyiın: Bence iki kip i • nm kap ... yavatça açılmıtb. O 2'a - tiyann peykesine doiru yürüdü. - Tabii veriyorlar. ,_ 

3 pıı~"cl' 
çin birbiriDe yardım edeı-elt geç - man ihtiyar Mkic:i.n.in bir av ltöpefi Keene birdenbire donulclaştı, kal sivil giyiniriten ltullandı!rbıı ~~ 
mek taM&, bir ltifinin ıeçme.i pm - gibi tehlikeyi vaktinden eV"fel eez - bi ~ddetle çarprnaya başladı: ne - lar için bağ anyorum. Ga ı e ~~ 
mndan fazladır. Fakat bütün bu - mek kabiliyetini taltdir etti. Vakıa fesini tuttu. Ancak gelen adamın iyisi varmıt- Bütün bağlar f\ t 
du<lda ce.Dubtan timale doğru. kıta- henüz bu kapının açılıoında bile kül rengi gömlek ve partinin çizme- çürült çıkıyor!. de ~' 
at ~ücl etmiş bulunuyor. tehlike .ezmek mümkün değildi. lerini giymemiş olduğunu görerek - Sa hi mi) Halbuki b;ll ,e ııı 1 

Keeno başını eğdi. Evet, muhak;. Fa1r.at ihtiyat icabı esicici nıü§teriai- biraz nefes aldı. Hemen Hofdilt'in !ann iyisi bulunduğunu kıJell v 
ltak böyle elmu:tu: Iki arkadatı hu- le her" türlü mü.bahaseyi kesmeli idi ne hal aldı~ını görmek için ona göz mez samyordum. Siz n ere V 
du~n ~ te,ebbtU ebni:kr, ve kesmişti. atb: Ya aldanıyordu. yahu d ihtiyar rendiniz kn ·.diğirt' • ' 
fel!lcet Traven'in b-.ı.na ırelmiJ ve Kapı yan aç.ılır açılmaz içeriye eeldci bembeyaz ltesilmi~ti. Maa - - Beraber hizmete gt•f kı dJI 
Buaet tabanlan yağlıyarak knçmlf- buz cibi bir hava hücum etti. mafih, birdenbire aizındııki çivile - arkadaş vardır. Pek sıkı 1 ,;ı 
tı. Eier Loodradaki dram cereyaıı 1f ri ÇJkanp peykeye yerleştirdikten tuz. Bütün pabuç bağlıırını j • 

etmemiş 61say<lı bu i~ hiç bir os - Keeoe kapıya dikkatli ve keskin sonra ihtiyann, sakin ve yumu~ak aldığını söyledi.·· .. teriletİ~11 .•' 
l'W ta:mfı olnuyacak ve ya bir ka - bir nazar atfetti. seeini işiterek müsterih olda. - Vakıa benim ınuş ktut J' 
za, )'1dlud bir ~e iiz.erine Tra - Zaten bu dUlllna girdiği daki- - Bonjur möayö Schutzmann, ç.)nde de az me~ur yo Siıitl 
'Nnlin öldüja anlaplacalrtı. Keene lı:.ad31lberl kendisini daima müte • bir emriniz mi var~ Amma hepsini hatırlarıın· 
..du: yakkız bu1andunnak icab ettiğini Memur cevab vermeden evvel babın ismi nedir acab~ 

_.....,dillll d ,........_ 8uı ...ı..da b. cAı.d oc.--J e bir baktı. Bu eeri iınti - (A 



; -

SON POSTA 

F Cörçilin . · ı Sovyetler ikinci dünya harbini n S O R 
~ra~~~.~~!:~! akıbetini nasıl görüyorlar ? Beşiktaş klübünün 
~~n Çör~dir. Bu gece ka- f 1 cl ..#ada) dan L_ı.ltere ı·çı·n taaavvurun fev- l•kı"ye a l ca"' ·aSJ ı- l.ft li7J ıSevke~ olduQu her taraf- (Baştara 1 n sa,. ıng yrı a gı şayı 
dı.._""'tün YUrdlo.nnızda size hit.ab e- mikyasta yardım etmektedir. khıde faydalı bir rol oynamaktadır. Be~tq klübünden bazı oyuncu 
--nıt .. G o- H b. d Arneri Amerı·ka ··nayii lngiltereyı· hiç dur- k b ıı.. .. · •e e?velcc altın llranızın ibe- eçen unya nr ın e - .... ve idarecilerin ayrılara yeni ir 
~ Yazıu o1a.n §U duafl tekrar ey knnın endwtrisi bugünkü kadar in- madan her cins en yeni tipte ta~a- ldüb tesis edeceklerine dair veıdi -
"~: - ki~f etmit değildi. Geçen harbde ıeleTle, toplarla, ~nklarla, torpido-- ğimiz haber üzerine eski nıüdafi 
~ı lialı: Frans konısun..t Amerika, henüz: ne aakerf tayyare- larla beslemelctedır. Bu hal, Alman Hüsnü ile Çapa marka salıibi Nuri-

~!iq burada, İngater:fe Alman 3 • ler, ne tanklar, ~e de büyük ~pta taarruzunu ~umak için Ingiltereye 1 den birer mektub aldık. 
tan,.~tında, biZi Fra~ya baf'ilJ."an toplaY bnal e~ ordu. Tab ı~ bu ~uazza.m brr kudret bahtetmekte~ Bu eski fütbolcu ile eski idareci 
Jt~l asla unQtmıyorus. Hürri _ ke~et, Am~nın .geçen Dunya dir. • . .. meseleye isimlerinin kanfllll§ olma-
ll, l4.ıı 4Yrtıııa.da tekrar t.ecasWı eı.ıııe- Harbınde ehemmıyetsız bir rol o>:- )ngıltere, Fmn~a ıle mu~tereken, sından müteessir olduklannı ve bu 
lıı bUttın llleml • t i.n3:llılarının iyi nadığı manasma del6.let etmez. Bı- Arnerikaya 5 bın bombard!nıan mevzula uzak ve yakın hiç bir su
... llaıı:ıeıe u"-m le&~ b suretle "-" llakis geçen Dünya Harbinde Am e- ı tayyaresi, 3 bin avcı tayynresı, 13 retle aliikadar bulunmadıklannı bil-""~ +-,.ııw_ .. ur. e en ve u u~ ·L h b ... h b" k .J- b. -rü • . tm.i ti 
~ "'.t-.~ kılıç çektirmiş olan dava- nı.anın ar. e gın~ .ar ın. mu aoı.. ın tayPr~ mot.o sıpanş e 1 . diriyoılar. 
l l:tıtızatr lm iç' dd ten deratını tayın eden bır arnı! olrnu~ l~te lngılterenın Alman hava ta- Buna rağmen bize '\·erilen malu-

~e lntnen ~';_ 0 ası kın ma.ü d e tur. Ingiliz amirallerinden Fiter. A- arruzlannı kaqıılıyabilmesi, bunlnn mat maatteessüf Beşiktaştan ııynla-
S..,y durara m CA eıeye rik ı · d - t d f d bil • A "k dan h" 

, tdlyoruz. me .anın petro ü sayesm e mut e- e e e mesı ~ me~ a • • ıç cak bir grupun ikinci bir klüb kur -
~~~u ln.saııl h . . lrtn fiklenn o zamanlar Almanyaya tat- duYmadan aklıgı techız.nt ~yesın.- mak üzere baz.ı te!lebbüslere giriş-
bi:'~arına ar knla:ıJ!rır 1.8- bik etmekte oldukinn nblukayı ida- dedir. Amerikanın bu mÜ~!!ir yal'- miş bulunduğu merkezindedir. 
t h-.:lerinc ;ıaruz. k n ~~ me ettirebildiklerini açıkça itiraf et- dımı olmasaydı, Ingilterenin vnzi- Diğer tarnftan dün inti~r ctmi!t 
ı:;e aa,kınnı. IU'§l kayma tnn pc d~ mi•ti. yeti cidden çok müşkülleş~cekti." olan «Stnd'l adındaki apor mec • 
lt) lt~ n.lldırlar. ~ ~ G~en Dünya Harbinele Ameri- Bugünkü harbde Amerika sana- muası· dn bu hadiseye ııid uzun bir 
~~.. O:lar l'e 'elk vt'U çıkarma ıı. d- ka, Ingilte-re ve müttefikJeTine pet- yiinin istihsal kudrr.-ti fevkalnde bü- yazı yazınış bulunmaktadır. Bu ya-
-.:~ tnı..~ • dkct zamanlarında a l _..J dd 1 · b. k • ti" ü ·· b 1 B ha bd A ta -uıı olar . TO ~,....a mn e en, ve ırço JP - Y mu~ u unuyor. u r e me- zıdan bazı parçaları aynen alıyo -
,rıuı bi: O.k diişmnnm 13ine ya... dai madde veriyordu. Amerika hü- rikanın çelik sanayii 73 milyon to- ruz: 

~~dl!i:ze lJ.Çok §eyler zuhfir et.me.k~ k-Umeti, İngiltere ve müttefiklerine, na yükselmiştir ki, geçen harbe na- ccEski birinci takım oyunculan 
~"«len ıeı ~ olan ~Y. sadece elı : •ayısı milyarlarca doları bulan bü- nı. ran iki misli fazladır. 19 39 yılın- gençlerin kendi yerlerini tutmalan 
~lıtu &ib eni ya.pmnk ve hMiseleril yük büyük lcTediler açtnıştı. Nihayet da aocak 63 milyon ton çelik istih- üzerine bazı şeyler konuvmuşlardır. 

~,~Urada, i kar§ıl~~tır. Amerika Avrupa harb so.hnesine, sal eden Amerika çelik sanayii bu: Bu cümleden olmak uzere, Beş:ik .. 
~e ~ Hitlenn btr yığın kfil her bakımdan techizatlan mükemı- gün, hatta geçen seneye naznmn taşlı Refik Osman Top, mutavassıt 
~te.llar lerinin lddia.sında. bulundu~ mel milyonluk bir ordu göndermit- dahi bir hayli artmış bulunuyor. Bu rolünü deruhde ed~rek, baz.ı de -
~ et~· fU SL."lda bombtı.r - ti ki, bu ordunun karşısında bitkin, ~rait altında daha da nrtacağa ben- marşlar yapmı§ttr. Bu demarşlaıdan 
lt!~ 1 

bu Londra ~de, 1n - yorgun ve yıpnnmi.J Alman ordu- 7iyor. İngiltere ile Amerika arasm- biri, Süleymaniye klübüne, diğai 
~itıuı J:se t:11 dayan.ı,yorlar. Tayya - Iannın dayanmasma imkAn kalma- daki muvasala ve iTtibat kesilmedi- de _ rivayet halinde - Kaaımpn§a 
r~ dÜ}ına.na kata tutmattan mı tı. ği müddetçe, Amerikanın İngiltere- klübünedir. 
~ ll<f 18PlYOl"lar. Çok zaman Geçen Dünya Harbinde lngı1te- ye gö!!terdiği bu büyük yardım mü- Yapılan lconu~alann tekli ~ 
~ ~~ ve sık sık tekrar e- re kendisi. silah. tayyare, top. tank temadiyen artacaktır. Binaenaley'h dun 

Sayfa 1 

İzmir Lise ve Orta Okullar Salınalma 
komisyonu Başkanlığından : 

İhtiyaeın cinsi 

Blrincl nevi ekmek 

Koyun eti 

Dana eu 

Sade Nı U.r!a 

P1rinç Tosya 

Kuru fasulye horoz 

No hud 

Toz teker 

Muhammen 
tut.an 

Kilo L. K. B. 

257150 ll 75 

35700 45 

264.00 so 
25185 ı 38 

30150 3S 

23850 26 

7850 14 

21000 37 

İlk t.emlnat Eladltme ad3l 

LiraKurtlf 

:ı2G4 45 Kapalı arı 

1798 8G Kapalı Wi 
1888 87 Kapalı zarJ 

1921 66 Kapalı zarf 

K.omLsyonumuza ba~lı Kız Erkek lisesi ile Buca orta okulu pruısiyonu
nun m mualllm, san'at okulu ve Kızılçullu köy enstitüsUnlin 1940 man 
yılı yiyecek ihtiyo.çlaruıa ald cinsi, mik.tarJ.. tahmin bedeli, Ilk teminatı 
ne eDiitme şekli yukarıya çı.knrılm~t.ır. Ek8Ut.meler 25 Birlncl~In 1940 
CUma günü saat 15 de Gazi Bulvarında Mektebler Muhnsebeenıttnde ya
pılacaktır. 

A - Ebı.ltmeye girecekler şartnamesinde yazılı yiyecekleri kill halln
de veyv. ayn ayn her okul namma fiat teklif ederler. Etsı.ltmeye l§t.lrak 
edecekler eksiltme saatinden bir sao.t evveline kndar kap:ılı r.a.rflnnnı ~ 
za mukabUlnde komisyon bn$kanl$na tevdl ec!eceklerdlr. 

B - Eksllt.mcye iştlro.k edece.kler cari sene Ticaret Odası vesikası ib
raz etmeleri mecburidir. Teminat m:ıkbuzu lle Ticaret Odası veslkasını ve 
teklif mektubunu 2490 sayılı kanunun hükümleri içinde z:ı.rflnrma 
koymalan. Bunlara ald şartnameler hergün Maarif Müdürlü~llnde göı11-
lebillr. cf167a c9496» 

Gü. Mh. Gn. K. İst. Lv. Arnirliği Sabnal
ma Koınisyonundan: 

512 ~40 Salı giinü saat ıs de atnk eksntme suretne ııoo çift era' 
ktmduruı almncaktır. Mnhanunen bedeli 6105 ve ilk teminatı. 457 lira 81 
turu.wtıır. Evsaf, nthnune ve şartnamesi komisyonda hergün görülebilir. 
isteklllerin teminat makbuzlarile gününde Galata Mumhane caddesi İbra-
him BitM hamndaki komisyon& gelmelert. c9833• ~ ~~~ ~ bekliyoruz. Yalım imal ediyordu. AJnumlann :uıvıf ha- harb uzadıkça, İngilterenin Alman- Süleymaniye klübünün. vaziyet 

tı..~ ~ baı:-klo.r da .bunu bekliyor· va kuvvetleri kaJllstnd~ lngı1iı: har~ ı yaya kartı olan askeri hıilciyet ve ve talom kabiliyeti itibarile, bu sene 
~ bııı hio fiİphesil hAlA ba§lan.. sanayii tam bir mallllnıyet ve emru~ galebe tanslan da artacaktır. birinci ligdeki durumu kötüdür. fçel P. T. T. V. MüdürJüg"' Ünden: ~lıtıln ;nll)'wuz. yet al~nda idi. 4te Almanyanm büın kuvvet Betiktaş klübünde artık oyna -
ı.r le bi: e, 1940 da, daima oldt$1 Halbuki bu harbde ~ ~~künden ve l:udreti~i topiJyaralı: ngiliz: .. ada- mıyan Feyzi, E,oref, Taci, Rıdvan ve lılerıslnln Kuzucubelen köyll yanında Çalt.ılı ormanından kesilip Mer-
k e~:;u; zayiata raltmen deniz- d~şmi, buhın~or. Çunku AJ_:nl\n lanna ~ak~ .kaybetme_?ı:n .. ~ucum birkaç oyuncu dahn. klüb deği,tir- an ~unda teslim cdllmek şartne 27/9/940 t.a.rlhinde ka.palı z:u1 
~ 0~lr. 1941 de havalara bA- hava lruvvetlen her teYden o nce etmek ısteyı~ bundan oturudur. Al- me talimatnamesind~n de istifade u&lllile ekailt.mesi yapılarak teklll edUen bedeli haddi lftyıt görülmiycn 
~~ıı · Bunun ne demek ol - İngilterenin barb sanayiini tahrib manya, gerek karada, gerek hava- ederek Süleymaniye renkleri altında tS235a aded cG• metrelik, c735a a.ded c7» metrelik, cl685a a.ded c8a met-

. llnut.nıayıruz. Bu. çok §eY - etmek maksadmı güdüyor. Yüzler- daki balcimiyetini kaybetmeden bu !'eneki Jige ~tirak edecekler ve relik ..,.. clOOa aded c9• metrelik ki cem'an •5755• aded çam teıcraı direlf 
~'tlerr ll:i ce Alman bombardıman tayyar~ mümkün mertebe süratle Ingiltere- bu suretle Süleymaniyenin ikinci pazariıla çıkarılmıştır. Sözü geçen direkierin beher adedine c5a lira bedel 
~~ ltı .tıez:, . hücum arabalarlle, nin her AJ!abın g{inü lrmiltereyi zi- ye hücuma hazırlanmaktadır. • kümeye düşmemesini temin edc _ ıahmln edilmi~ olup muh:ıınmen mecmu bedeli c287'75a lira, muvakkat ~ tı ~ın~lj ôıltı.hlarile ve unutma- yareti. hiç ş{iphe yok ki İngiliz hnr~ Bu.ndan m~ada. Almanla.r, lngıı. ceklerdir. Bu hususta Süleymaniye ~tı. c215Sa nra ıs kuruştur. Pazarlık 8/11/940 tarihine masadil Cu.. 
~~ ~ıtlcı k:olun hainler ve a.h - navii için hiç te h018 &idecek bır tercnm Arnenka ıle olan rrb'batını klübiind~n salahiyettnr kimse ile, ma giUıd annt: 10,30 da Mersinde P. T. T. Müdürlü~ odasın<la yapıla-
~· .A tleı4indeki ent.ritaları ~ye - hal değildir. Cünkü bu tayyarderin da kesrneğe çalışmnktadırlar. Refik Osman Top arasında bir k<>- caktır. iateklüerin muvaltkat teminat makbnz ~a mektublannı, Ticaret 
l .~u~ .. ~ın en eUzel ırklann - lnı:ütereye diıi lnt;J•z hıub sana- * . . nuşma olduğu ve a~ağt yukarı bir Odaaı 'ft.Sikalannı tonıJsyonıı. ibraz etmeleri şarttır. Bu \şe aid oart.na-~. ~ fimdll&k zabta muvaf- yiini tnhn"b etmekten b &. ,.,.nca Son zamanlarda Arnenka İngıl- mütabakat da htisıl ()lmak üzere bu- me Mer.stnde Ankara ve İstanbulda P. T. T. MüdürHikleri'nde c72:ıı ktıru(l ~~ oı:'tur ve ümid ve iştiha ile mu ı::D.m .ı, kütlelerinin i.,Je!'ini terk tere ve Kanada ile bir anlaşma im- Junduğu söylenmektedir. m~e ~erillr. c6942• cl0134ııı 
~i. otııın n 8\lç ortatı :W~lni ür- ed~ ınbııirklnT'a b~asmı, do- zaladı. Kanada i! e >:•!'ılan _ cnlaş- Diğer taraftan, gene dola~'\n ri- -----------------------------
~ · ~ . Yanı başında yürl.iınekte- layısile sanayiin. felr.e uı:r mft3tnı .d.• nı.:· Rarb nı~f .küre!lnrn mu:terek vayetleoo göre ayni oyuneuln:r _ve 
~~ ·~tıın ~ de Fransa71 ve impıı.ra - intaç etmektedır. Bu hal. lngılız mudafa~S'Inı ıstıhdaf etmektedır .. In;. partileri Kasımpaşn klübüne mu -
&ı ~latu bir. ta TUt gibi ikiye bölmek hıırb sanayiinin verimliW!ini mütto- ~ltere ıle yapıla~. ~~la~ma aetıce- nu·aat ... d ... rek takım da yer almak iı.. 
~~de· l3ir&Si bu tnvuğun butunu, modiyen azı ltıp c:!unıvor. kte bu- ııinde Amen1ca Buyuk Okyan~sta tedikleriıU söylemişlerdir. 
~,ltJtnabır .. kanad ve yAhud belk.i de nun içi!ldir k.i her iki .~~harib tnnf ve Atl~s Okyftnuııunda, "uzun ~-ude- Di~er tanıftnn da son daki~ada 
~' laıu.tından btr parçtı. astc - ta, k('!ldi hıub sanayıını. h.ınb Mh- leri<- brrçok adalar ve usler lmı.la- Cluyduğumuza göre, bn~ Feyn ol
ttıh..t~ llu iki .tenn. insAn taratm - nesinden umkl ra. düm!lnn tavya- mak. hakkı~ı knzanmı1 ~luyor. Bu mnk üzere, gene birinci takım oyun
~,~ tie Frnn.sız lmparatorlU:u yn.- r~ ... tinin e·~miT~e~ri noktalnra vakııılar:. B~le~i"k Amerıkanrn her culan klüblerind~n avı:ılara.!' (Yıl
t ~ha dlr. Alsas _ Loren bır ke- T'ıt letmef.e ç lı~al::tadır. Ancak geçe-n gun bıraz daha harbe valda~ dızspor ) ismi alhnda bır k lu b teş -
~(, ~ınan boyunduru~u altın1l bu ~roit alttnti ~ır J:ı harb !Oan~':'ii makt~ ol~uğunu, ve. bu. harbin ya· kil etmektedirler.» .. • 
e-~l.sı ~. S~vOie ve Napoleonun rahetç faaliy<-t ım~ nını bt•lobılır. kın ~~r at:de. ':m~mı bır harb ... }a- Fnknt bu şayiavn r~ı;men Feyzı. 
~ ~ da euzeı Fransız arazisin- lırte, harb sah'lf'nnden ç,k uzak h~vvul etme~ ll!tidadını ta~ıdıgını bövle bir hareketle al kndar olnıo-
,~t a;ı P alınaca tır. ohı.n Amı-rif . bilJı a bu bnkım- Vf'stı-rnıektedır.l) dı~nı söylemiştir. 
ı ~ı._err liltlerin t~avvuru ca- 1 ı d 1 h b Ortada döneq bu şayiaların esu-
h ': .,.~ tniJletlerm topraklarını tediiimiz ey nedir'? Sızinle paya - tünde e ~n ı ve mu teş~ ir su- sız olma!ını temenni etmekten ba~ 
rq,' l:"q_~ bundan bir taç parçayı ku "!acnğımız zaferi. ~azanmak tıi:~n$- Tette yüksel~ektir. . .. .. ka bir .,,.v dii•ünmiivoru:t. 
~~ d"~ına atmnk iÇin nyınna.t daki gayr'etlerimı7Jn ortnsında sız - Ya,.asın Fransa, yasnsın butun 

ır a den istedii'imiz, b"ze yardım ede - memleketlerdf! l::aybolmuş baba mj.. ~ eı;,. ·b u felltet adamı. tın ve 1 1 · · ·· ı 
... u ~- m·ryorsanız hiç nlma7~ enge çı - rae armı arayan ve en ıyı gun ere (• .. " lo'ı- -b ı. gara>esi en az d • ı L 

~"'Ili la. allsı.t lllilletint ortado.n kal- luırmamaklığınızdır. Sizin için vu - doğru yürüyen mer ınsan o.nn ..:ı-
HUkO-net, o··yunu Urnumiye 

Mec'isinin vazifesini 
bizzat yapacak 

• Onu rnn kolu takviye edebilec~niz ve- yzım_ı_. ----------~ ıı... illı I'Xlah n bizzat hayatını ve is- ya takvıy" e etmenizin icab edeceği 
t. 'Ttı~. S vetmc~ ıızmetmiş L>n - b 
~ ~a ..:!!":ı Ye vahşt her çeşid vıı- Piin gdecektir. Bununla bera er, 
:rarı ... ~«rll.taat ederek dünyada_ F mnsızlıınn, n ere d': olurlnrsa olsun
~ '41 ~~ kfi.ıtür ve ilham kaynak _ lar, havnlarda. denu:de ve sonra da 
'"lt. kiin<lt'n k t ~ .. ft 1 - ki bu da olacaktı~ karada kaza -

ı uru maı;a .-zır a - v h ff k' · k 
·~·.. rıacagımız er muTa a ıyetın en-

\ t~ ıi ~"b· h k b L-J di kalblerlni ışıttıli'tnı ve kanlarını 
tııı:ı A ı a-re ette ser '.st ıua d n da ti~ttiğini hi• ede -

1». t l .. vrupa N azi kil rinin *ı ama. arm U 
L~ı:lı} ~kı ve h . I l . celdenne gi)venlyoruL nutmayı -
~.,ı ltl_i. _ı_ 81Jtn munmc e ı-nne k" 1 dtırmıyaca;:.,z. a!la yo ~ 

'tt} .. l!qı;nc L b' Al ı nı7. ı, a! a ... 
• ~ t, aa,. ır mnnya o- nılmıyacağız. asla bovun eğmiye -
~~·~tt.ıı.le 'btı k d ('~m ve ı: utm11yırıı:ı Jci, bütün mil-
... , rı dofa n ar açık konuştu - 1 : • bütün imparatorlubırrıuz 
~-~~ lt:tt !._1 ~ni mazur görünüz. Aetımız. N .; veba•ınctan h•mi~J~ 
~- ll;.pzd ·v k. v:nıpnyı a ... 

~ ~tıı. defili't. n çıgneycce z.a - m~ ve dünyayı ye-ni bir barbrırl k-
ı" '~~rıırı. bu h Al 1 li tan kurtarmak vazifesine bütiin var-
i"~ ·-cı 1: l ıun man ann e - l •. 

1 
..._ x. d 

r.· ~<tr ıı llt:aiı b" h . ıcı e ı;ıaı,; ı rr. 
1.~- ':lıılcıo:J ri d v.lşde"!, ır ezıme .. AJmanvanın konrrolu ıtltında btı 
~ rııı. h e •t ır. Fransa tam 1 • • d k 

~lh. tıi t•tllteketinin bütün merha- lunan .nddyolndn~ sıze h.lınanhi ırml a 
"l{'tı "" etınelc. .. . v.avretin e o uv.u veç ı e. z n -
~ ı,rl:l\"ı: hava k uzer~Jdı~. d" Ordku, cilizierin gemn~rinizi ve mÜ!temle. 
"\l•b• ' 1 UVVet Cn m "lı- J L f d"X.: • • ~~ ~t ~n. lciiltü n . ı kenizi mpter, em~,. •te l~ı:ntzı zan-
~ r"t o, ll11"h a ~· m e.ııs:se er. netmevinlz. l~t~diğimiz. Hitlerin ve 
~; lılttt, tcf-urıun• h n .ane.hhepsı. mu- Hitlerimıin ölmesidir. Bundan b~ -
~~: ti il~~ hir :;ını· lı.v;'etib"l vil~ ka bir oeY istemivoruz. Fakat bunu 

'· ı 1': ., z ı po ısut ı gı ı ~· · · e sonuna 
l:'t ortadan silinmek üz:ero- müurn. .ıyen .. !stivHo~:ı:b.v ill tt l-f 'rı.ı kadar ıstıyec~ız. ıç ır mı e en 

~~ ~~"tıii ııtll-r, hürmetten ba~ka bir oey istemiyo -
~ llb..t ~lllcitL .... ı_ Jb) • • • TUZ. 
L ·~ }:'"~tl tt._,. ıı:a ennızı taze • 
"lll •. ıt ~~ teslih ediniz. ~npolyo- Fnnsızlardan mB"t~mleke ampa.-
-~ lı , 0 nr~b~aindr:ı evvel aöy- ratoriui'\unda ?uhmanlar ve .<Szde 

~t 0tt~etl~rı hahrlayınız: i~al edilmem•, Fran58da ikamet e-
'n ıı. '·. 'bu~ün bı: kadar mağ- denler fÜphesiz zaman 7.nman 

~ 'lr4 l.içe11 Prııııyalıların önünde favnalı bir nı rı-tt e hnrek~t. ~tım 
J;' trl', 1.: arıı bir Montmrroilde bulabiliner. Tefeniiato ~rı~mıyo -

~~tıı.!\ııı.tı !ttıı bir id,iniz 'O rum. Zira, ~üşman kulaklan bizi 
tiıı·: bu~k tlı_hu öldüğUne ve dün dinlemektedlr. Almaıılann kat't ve 
"- ~~t 1 !tııiJ .. t]('rj ar<ısındaki ye mutlak inzibatı, zulüm ve casuelu\ ~ ll' lt1.lc kııybet~iş olduğu- ~ e.l•ında y -am.!.'!H.a olcluldım için 
~~d~'~l, frı. H .. n Hitlerin bütün fngiliz muhrıbbetı bır tek hareketi. 
lı_~ b {Ili tı Ve bütün cin yetleri l kendilerine müteYer.cih bulunan dt
~ ~ l ~e;e teHıninin bnmnn öyl~ ğer Fraruızl rn da sözüm ~udur: 
~ t1~ bıı ıtrnel: Üzereelirler ki ço- lııtikbl\li düeündül!ünnz zaman, 

{;ı'tı?lllırı ct~!I.Yt Cilmed~:n görece _ büyük FTan !Z Cııtnbettanın sözle -
A. ~ftı!e~/'ın ° kad r çok z:aman rini hatrTiavınız. CamlY-tte bu söz
~ ''-lor. i{: Serııüz~ se~ ini ta- leri 18 70 den son m istikb.al hak -
l:ıı~l) l!tıj'tin:ı: ?.lltın izi üzerindeyiz. kında söylemi•ti: nOnt!. daı.m d n ... 
t ""1 ~ d, () l C tt: kıyısmdaki doat- .Wnelim. fakAt ondan hıc; bır zaman 
~~~~~~-.li.,. e. O b:zi inıhn ede - bah•etmiyelim.» 
:"'lıiı,_. ~tu11 r~le 'bi:r onu bütün züm Haydi bakalım, geceni1: hayırh ol 

:--q'ıı ı~ .. 1 1ru ı . . . 
'!tn• rı e tahrib edt-ce .. sun. güzel uyavunuz. vvet ermızı 
ol~rı. hulunuyoruz. Ümid sabah için toplayınız, çüuk\l ııa~h 

ııııa:. Son Külen iyi gO- olacaktır. CU~ m erd Ineanlar jçin 
parlak, ıztırab telten eliDdarlu içlıı 

Ahr.an'ar ~ısır crphssine (Ba, tart~fll inci sayfada) 

tayyara yblluyorlarmıs, içtima ederek aşağıdaki kınarı al -
mışlaTdır: 

CBa.,tarnfı Ind ~m-!ııl tıDUvunu umumiye medisinin 
rin cesaret ve mukavemetler ıınye - muknv~lenamelerle kendisine veril
sinde düıpnanın tanrrunın hir mu- miş olan vazifeleri bugünkti tın-rt]ar 
zafferiyet elde etmesine meydAn bı- içinde jfa ve humillerin hukukunu 
rakmadan mani olduk. temin ederniyecek bir vaziyette bu-

Muharebe Nhnesini zafere kader Junmasına ve hüld\metçe ittihaz o
<li.i•man topraklanna nııldctm•liyi7;. dilen mukarrerata tevfikan Türk 
HergÜn :ı ferin nihai surette kaza - hamiHerinin hukuku teminat alhna 
nılacai:'l harb ıoahnelerine do~ru do- ıılınmış bulunmnmna bina~n 1933 
nanmamızın himn.yesi altında va - Tiirk borcu tnhvilll"rinin mühim ek
puTlarla lotalar ve )t!vazım sevl:e- seriyerini elinde bulundunın Türk 
diyoruz. hami1lerini:ı artık Mecliste bir nzn 

Nevyork 21 (AA.) - New- ile temsil edilmesinC' Hizum kalma
York - lımes ~azt:tesinin Londra clıl{ı dhetle v87if .. ~ hitam bulan 
muhabiri, Londra üı:~rinl'! yaoılnn Türk Davinler Vl"kili:ıin memlekete 
son gündfiz akınlan hakkında tef - nvdeti için kendi•lne lazım stelen 
siratta bulunarak divor l1: tebligatın yapılmıt•ınn ve keyAye • 

AJmanlnnn dü,mıınla ça"pıfJDııK ttn bu yolda ilanma karar vermiş .. 
~temedikleri aşiknrdrr. Alınanlar, lt-Tclir.ll 
hemen dnim sipitfire t!ıyyaTeleri ,---------------
göT.ükür gözükmez kaçmı•lardır. Bir aCI hikaye 

Alman znviahnın !'imdi rlnhn az 
olmnsımn sebeblerinden biri b,ıdur. <Baştan.fı 2 net sayfada) 
Alman tanrrnzlanntn mttavy~ he _ Hal edilecek diğer bir mes·eıe 
deflere· müteveccı"h olmadığı ve as- vardı; •ordım:- Bana bir çok dü~ 
keri }ıe(l,..fl~re artık evvelki kadar ;manlardan. yabud bu kelime !azla 
hasaT verdiremediklerl tamamen aa- ise. sana kartı muhaliflerden bnhs 
bit ofmuttur. etdin. Mesela kimler) •. 

Bu akınlar, Ingiliz tııvvarelerini Vedad, bu co~kunlık dakikaınn-
1 da her §eY•i i'tiraf etmek ihtiyacında 
nf_!l1terede i al e~f'rek Mısıra git- idi. O ::ıaman nydı. birer birer hü-
mekt~n men"e mııtııftur. tu""n hasm&.ne hislerine vakıf olduk-

Muhabirin znnnetti{?ine görl" Al-
mn~ar Mı•ır cephe'Jine bombaTdı- lannı, yahud öyle olmsianna ihti

mal verdiklerini söyledi. O ııöylc-TJ'•n tft"""'TMi vöncJ.,.rm,.ldedirler. d k b v k b" b .. ' '·· i ce on çocugı ara ır çen er 

HE 
~~ ı nci sayfada.) 

m~elelerle me~gul ohnak lazım 
~eldiğine son zamanlarda bilhassa 
kanaat getirdim. 

Imkan nisbetinde bu "Va%İff'yi ifa-
calı!!acarnm. Muhittin Bir en 

içinde çevıilmie görüyordum. 
- Vekaletde nasıl) diye tekraT 

sotdım. 
Hiç tereddüd etmeden cevab 

verdi: -Tek tük istisnadan. k.i cm
laY da mekteb çocuklannın biri W
rini kıskanmasına benzeyen hiııleı'
le. fakat husumete kadar Kideme
yen duygulaTla rnütehaasısdır, her
kes bana dost. yahud mütema:vildir. 

laim aaym: Nu·mandan ba~lo.ya
rak.. . Kendisine Cloat olanlan 
ta' d ad ederken cunlan dü,man ad 
etdiklerine b 111 birer tealiyet ve i~ 
finıh sebebi bN-..clc momn&Uit-

Üniversite A. E. P. Komisyonunda ..... 
ım lira 68 kuru~lu keşifli Üniver&te tnlim taburu bina.sının çatı 

linin a.çık ek....~tme ile ihalcsı 5 11.940 Salı günü saat 15 de Rektor. ·
yapılaıcaktn". İsteklilcrin 120 llrn.lık muvn.kka.t teminat makbuzu ve en 
u ıooo liralık bu gibi iş yaptı~ın:ı. dair ihaleden sekb gun evvel İstan
bul ~etinden alınmı.ş ehllyet vesikası ve 94.0 yılı Ticaret Odası kMıd
l.a.nnı ~il olmaları. Ke~if, §nrtname, mukavele proje.~ hergün Rek-
Wrlt!kte görülebilir. (10037} 

Kurul~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira ss 
~ube ve alnn.ıı adedi: 265 

zıraı ve tıcarı her nevi banka muamelelerı 

PARA BiRii<TiRENLERE 28.800 
liRA iKRA iYE VERiYOR 

Ziraat BankıWnda kumbaralı ve ihbaı'Sl.Z ~rruf bosa.bla:ında 
eSl aa 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekileçek k~a l.le a.şa~ -
daki pana gore ilu'amlye da~ıtılacaktU'. 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 500 , 2,000 
4 " 250 u 1,000 

40 " 100 " 4,000 
100 :: 50 " 5,000 

" , 
u 

IJ 120 , 40 , 4,aoa 
160 20 " ~ 3,200 u " ... t· Hesnblanndaki ıxı.ral.ar bir sene içinde SO ll.rad.an nşaDı 
Dikk~ere ikraml.)e çıktıtı ta.ıtdir<le 'J, 20 fazluile verilecektır. 
ci~ Jıenede 4 d.efa, 1 EyUU. 1 BirinClkA.nun, 1 uan .,. 1 Wızl. 
na ıaribleri.D4e cetııett.ektlr. 



8 Sayfa SON 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 
Afal1da yanlı mevadın pazarlıkla ekailtmeleri hinluuıda yanlı ltbı, su.t '" mahallerde'ki astert .satın 

aJma tGmil)'onla.'nnda ya.pılacaktır. Tallblerin. Dııunl TNilr:a.larUe aid oııutu komiQ'Ona gelmeleri. Ş&rtn&. 
m ele ri komisYonlannda eörWilr. • 

C'ınsi. Miktarı Tutarı Teminata İhale ıün ve aaa.tt ihal.n1n yepıı.calt yer. 
Lira Lira ' 

01lra.J lnfU1. 1 aded 38,80t,U 
~ır. uoi eti. 80,000 kilo 13,800 
tevhi<i aemert 890 aded 31,15G 
Zeyttnyatı. 4000 lr:Uo 2800 
Sabun. 15,000 
Mohud. 150,000 kilo 
Iade yatı. · 15,000 
~ır eti. 1%0,000 kilo 42,000 
Odun. 1,000,000 kilo 20,000 

5~21,50 

1035 
2338,28 
m 

6300 
3000 

28/10/9.0 
2~ .. .. 
25 .. • 
25 • • 
cıa • • 
128 • • 
128 • • 
./11/ • 

• • • 

** 

11 Merzifon 
l!J Til'e. 
10 Adana . 
ll,IQ Edirne ealr:i müoiriyet D • 
11 Kırklareli hUkilınet Cd. ai 
11 Kırklareli hükfunet Cd. at 
ll Kırklareli hükfunet Cd. ai 
u Edirne ealr:i müşiriyet D. 
ı e Edirne •lr:l mütiriyet D . 

(1S2~) (10170) 

Aşa~ıdo. razılı mevadın kapalı zarfla eksiitmeleri hizal&rında yu:ılı ıün, saat ve ma.hallerdelti a.skert satın 
alma k.am1.syoola.rında yapılacaktır. Taliblerln kanunl veslkala.rile Uklif mektublarını ihale saatinden btr saat 
evvelıne ka.dar ald oldu~u kombyona. nrmeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

Cınai Ek.illt.ınenin yapılacalı yer Miktan Tutan Teminatı İha.le giint1 Te aaatl 
Ltra Lira 

Kuru oı. Manı.u.. 984,000 kil4 54,120 4059 81/10/ 940 10 
Kuru ot. Mania&. 128,000 .. 45,540 8415,50 31 • • 10 
Kuru en. Man !aa. rl,016,000 • ı10,880 8316 81 • • 10 
Kuru ot. Man la&. 984,000 • 64,120 4059 31 • • 10 
Kuru at. Manisa. 1,HO,OOO , 62,700 4702,50 31 • • 10 

1 
Sizi saadete 

p 
götüren 

E • 
1 

Hangisidir ? 

Kuru o•. Man ila.. 984,000 , 64,120 
Kuru ot. ManlaL 108,000 • 59,400 
ZeytlnyaiJ,. Edtrne eaki mft.tirtyet D. 25 ton 18,250 
Nakltya.t Gelibol u. 15,000 
Bulda.r t.ırmaaı. &Tu 1000 ton 20,000 

4059 31 • • 
4455 31 • • 
12lt 6/ 11/ • 
1125 6 • • 
1500 6 ,. • 

15 
15 
11 
18 
16 

F.N SON 

M O D A 

RENKLERI 
(1251) (9771) 

** A4atuıa. yazılı mevadın kapalı zarfla ek.'1lltmeleri hiı.ıarında yanlı gün, mLat ve mahallerdeki a.skerl satın 
llma tom.l.lyonlarında yapılacaktır. Tallblerin mnunı vesaka.larJe ıı.e:cıı.ı mektublarını ihale saatlerinden bQo 

-.at enel aid oldutu komisyona verm~.ıleri. Şartnameleri kom.L9yonlarında ııörülür 
Ot.nal. Miktan Tutarı Teminatı İhale iün ve sa&t.l İhalenin yıapılacalı yer. 

~ kundurası. 
Itme k. 
PlrinQ.. 
Arpa. 
'fulat. 
Iade yaft 
Yulaf. ' 
Arpa.. 

ıo.ooo çin 
2~.700 kilo 

'13.2,000 • 
1125 ton 

575 • 
tl • 

120 • 
1000 • 

Lira 

30,712 
50,160 
95,625 
50,312,50 
76,!>00 
10,500 
~.610 

** 

Lı ra 

4875 
~304 

a'i62 
6031,21 
3765,63 
50'75 
78'7,50 

tca0,50 

6 • 
8 • 

• 
• 

5 •• :1 

5 ,. • 
6 • • 
6 • , 
'l • • 

15 
18 
15 
11) 

15) 
11,) 
15) 
ll) 

Aoalıd& ınlktan yazılı bet kıı.1em yulaf 11 / 11/940 Salı &üntl .sa.at 16 
ca OelJboluda utert satın •lnt.ı koroilyonunda puarllkla. aat.ı.n alına
er.tw. TallbleriD b&lli va~Lte ıtomıarona eei..melttJ. 

Jd'ikta.n 11J:Urı Tr.n;natı 

1t.Uo K urut Lira 
- -- ·--

1.1~,6 klloiu 
.,82,6 • 
1,126 • 
1,425 • 
8,62,5 • 

121~.'78 

1:193,75 
ııı~.75 
24lli,50 
1:0!13,715 

100,000 
100,000 
100,00() 
!00,000 
100,000 

(1317 - 10162) 

** A-,ıı.tı4& yazılı olan aebzeler paııarllkla satı,n aıma.cakt&-. Pazarl:ıı 
e ' 10/ 940 rünü .saat 15 de İzmit Tüm. Satın alma komisyonunda yapıla
oa'kıır. İ.ltekliler belli eün ve .saatinde komisyon'& relmeleri. 

c,ı\&l Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Ltra Lira - -- - ---
U. hana 36,000 2880 2166 

İ.spa~ 16,000 6400 40~ 

2880 218 

Çorlu. 
İzmir Lv. Amirlitf, 
İzmit. 

Edirne eski mü,ırlyet D 
(1291 - 10006) 

Ezinede kurulu 70 beycir kuvvetin
de Oazoean motörü ile 5 vals 2 Pi -
lançisur la V8.4 takımlan banko vesair 
takımları ile beraber. Talib olanlar 
mahallinde görme.si, pazarlık için İs
tanbul Galata Neıcatibey cad. No: 109. 

Nellriy&t Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
SlillİBLt!ltİ: S. Rııgıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

• On kadında 
fena renkte oudra 

kul!~'"'" 

Pr&,.,t. 86,000 

LAha na 4950 495 88 
64 

Kadıköy Vak1flar Direktörlüğü ilanlari 
lsı>aıı~ 4G50 
~lL (950 

Uhan.a 1224 
ispanaiE 122~ 

842 
495 

98 
184 

38 

8 
H 

Muhammen kıymeti 
L. K. 

300 00 

1 

Prasa 1224 

ı.lhana 6240 
f.,pa nü 6240 

98 

49~ 

938 

8 

sa 
71 

Ü-'küdarda Atik.va1de mahallesinin Ça~eresi caddesinde 113 numa _ 
ralı bahçeli ah~ab evin tamamı açık artırmaya çıkarılmı~tır. ihalesi 4.11. 
940 cünü saat 1-l tedir. İ.cıtek:lilerin % 7,5 teminatıarne Müdürlük Alr:arat 

Pra., .. 6240 499 38 
(1315) (10160) 

** Bin iki yt1z ton, bin iki yt1z t<>n, blo iki yüz ton, bin iki yüz t<>n, bin se
kiz yttt ton, cem'an (4500) ton odun ve dört taksitte alınmak üzere İki 
~n mancal kömürtl ayrı ayrı pazartıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 

l4/ 10/ i40 Peroembe günü aaat 14 de odwlUn uat 16 da Geliboluda 'Bo-
layır utm satın alma komı.,yonun.da yapılacaktır. (1314) (10164) 

** A~a~ıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltınesi 24/ 10/ 940 Peroembe ~U-
a.ü hisalannda yazılı saatlerde Kırklareli İ~ecede aakert aatın alma. 
tomlı!)'onunda ya.pılacaltt.ır. Taliblerin kanuni vesl.kala.rlle &>elli vakitte 
tomisyona celmeltrt. 

c,nat Miktarı Tutan Teminatı İhale saati 
Kllo Lira Lira 

·kalemine müracaatları. r9942• 

ADIPULLARI 
Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

5abf depolU ı 

Tahtat.ıı.le, Uzııncu Ova Caddesi 
No. 12 _ 14 

Şokerin yüzünü ağartan hiç şüphesiz büyük 

Türk Şekereisi HACI BEKiRDIR. 

ALi MUHiDDiN 
H C B • 

1 
1

1icarethaneleri 
Babçekapı, : Beyoğlu, Karak6y, Kadıköy. 

Siparişleri Ticarechanenin Merkezi olan Babçekapı
daki mağaza kabul 

Oripden Sonra 
En Mükemmel Kuvvet 1/tıcı ... 

En eski Malaıa şaraplanndan 

iatihzar edilmi~ olan QUINIUM 
LABARRAQUE, Zayıf ve 
Kansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz· 
la çalı~madan yorgun dü~anler ve Grlpten 
kalkanlar için en mükemmel kuvvet Uicıdır. 

Yemeklerden sonra bir Li kör kadehl 
miktan iktiaabı kuvvet ve lyadel 
Sıhhat için kafidir. Teairl .mQeerrep 
ve Paris Tıp Altadem'-t tarafındau 
tavsiye edilen 

• • IIIUM 

1
0eposu: Galata, GıımrOk sok. Ho. st 

Har Ec:ıaDede Satılır. 

. 18'74 de tesis edilen ~n tanmmıt 1 Beyo~lu, Iatlkl!l caddesinde BAKER ma~aaı.cıı yanında 304 No. 4 

AP c Ki 
Çiçek ticarethanesinin 

Piyasada hiçbir ŞUBESi bulunmadıtım Te BAPUNCAKİS ismini ~ 
yan başka hiçbir çlçelt t lcarethanesile alft.ka.n bulunmadı~ını 59-1' 
müşterilerine bildirmekle kesbi teref eyler. Telefon: 40167. 

~ .................................... ~., 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları !VfJ 

essesesi Müdürlüğünden: ~ 
Müesı;esemiz fabrikasında imal edilen 100, 125, 150, 200, 250, 30°·8; '1 

400, 450, 500, 600, m .m kut.runda ve tazyik:a mukavemetleri 6, 12, 
1~ 

K&/ Cm2 olan ambuvatmanlı font boru ve bu borulara ald_ husUSl 
9 tı(! 

için sipariş kabulüne b:ı.şlanm~tır. Taliblerin azami on b~ gün sa!oaı'' 
mtıeMe.Sem ize müracaaUarı rica olunur, _;:/ 

Kocaeli Viiiyelinden : ıd, 
İzmit Memleket hastahanesi için d075• lira 20 kuruş muhaını:neil ı 1 

metli il!ç ve eczayi tı.bbiye 2 inci T~rlnin 4 üncfi Pazartesi günü.'"'~ ı' 
birde pazarlık sırretile satın alınacaktır. Muvakkat teminatı 80 !•r9tl' ~ 
ruştur. isteklllerin o gün zikredüen saate kadar bu miktar teın,nıı tli ~ 
Ticaret Odası vesika.slle vilayet mnkanıına., ~rtname ve ecza. wıW1 ,ıfll 
mek ı.stiyenlerin de vJA.yet Memleket hutahane.sine müracaauarı. 

Kuru~. 

Bıtır eU. 
eı~ır eti. 
Zeytinyatı. 
Sabun. 
Zeyttn:ratı. 
Sabun. 

'73,000 
60,000 
60,000 

6621 
15,000 
15,000 

3572, 4ıO 
2173,20 
36041,90 
2178,20 

8414 
2250 
:Z250 

638 
328 
541 
327 

9 
H 
14,10 
15 

Muınbane Oeğirmeni 

ı Levaı:ım Arnirliği Sabnalma Komisyonu ilanları 
i.şleme~e b~le.m~tır. Sayın mü,tte- . t? 

Balye aaman. 
Balye saman. 
ISaiye aaman. 
Balye aa.man. 

5496 
5433 
6548 
5433 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

12,1500 
82,500 
32,500 
32,500 

•• 

4875 
4875 
f875 
o&a7& 

{1325) 

15 
15,10 
15,10 
15,45 
15,46 
15,45 
16,45 

(10166) 

Beher lr:iloeuna tahmin edUen fta.tt 170 tur114 olan yedi ton tabii renk 
Ta.ketl Te beher tiloauna tahmin eciUen f iati 830 turU~ olan Uç ton siyah 
valtete pazarlıkla elaıilimeye tonmuttur. İhaleai 24/ 10!940 Per§embe rilnü 
aa.at ıı c1e Anitarada M. 14. V . .satın alma komJsyonun.da yapılacaktır. 
uLı teminatı 5350 liradır. Evaaf ve p.rtnamasl 180 kurup. koml$fondan 
alınır. Tallplerin kanuni ve.sıkalarile komisyona ıelmelerı. <1307-10121> 

Kok satışları 
Ereğli Kömürleri Işletmesinden : 

Aiıcılara bir kolaylık olmak üzere Yedikule ve Dolmabahçe gazbanel&
rne lla.sköy kok fabrikalarında ve Kuruçeşme depomuada c1& lrok Atışia
rına bB.f}anmlft.lr. 

Dolmatıahçe gnzh.anesln.de beş tona kadar 
YedikUle gazhanesinde lk1 tona ka4a.r 
Hasköy kok !abrlltalarında bır tona kadar 

satışlar yapılmaktadır. 
oaıata4a yenı 70lcu salonunun üotl.nGil k&tındakı ıcıare 

rllerlnln un ve ' irmik siparişlerini beit-
ler ve kolaylıklar temin eder. 

Adres: Galata Mumhane cad. No. 
6617• ADİL O'ÜREL. Telgraf: Galata-
da Ezineli. Telefon: 42319 

.TokAt Sulh B. Bak.imllt\nden: 

Tokadın Dökmetepe nahiye.sine 
batlı Sarıtarla köyünden Ali o~lu 

Ha.aa.n Kılıcın ÇerdJlin köyünde mu.. 
kim Batmulu tsrnan o~ıu Safer aleyhi.. 
ne Tokat sulh hukult h!ktmlitlne o.o-
tıtı (200) lira alacak davasında mtld-
deia.leyh Saferin ika.met,clhının meçı... 

hul olme,.,ından ll!nen teblijtat lfasına 
mubakemenın 4/10/ 9•0 tartbine ta -
ll.kına !tarar verilerek Son Posta ııaze-
te.sı vuıtaaUe yapılan teblikat ilze -
rlne m11.ddeialeyh Safer muhakeme-
Y' celmedi!i ribı bir vekll de ııönder-
meml§ olmıwn4an ııya.b kararının 

da. flAnen tebll~ine muhakemenın 18/ 
11/ 940 Pazartesi gününe tallkine ka -
rar veıilın~ ol4u~nda.n ayni i\}nde 
muhatemede bizzat veya vekil gônder-
mek suretne hazır bulunmadıRı tak -
dlrde hakkındaki muhakemenJn gı -
yabınc1a lera ve bummm dermeyan 

'fakı&l&n lkrar etm)f ac1doluna-

Aoıt.fıda yazılı mevadm kapalı zarfla ebiitmeleri bizalarında yazılı gün, su.t n mahallerdekl askerl ~ 
aım.. Koml.'lyonlarında yapılacalrtır. Tallblerln tanunt vesikalarUe tekl if melttublannl aid olduiu kotıl 
ihale saatinden bir saat evvel vermeleri. Şartnamelerı komisyonlanr.da aörülür. 5p.IJ 

Cinai. İhalenln yapılacalı yer Mikt.:uı Tutarı Tımı1nat& İhale günU ve 
Lira Lira. ___-;(' 

J5 
Kuru aota.n. İzmlt. 94,501 ltilo 5,670 128 25/ 10/ 940 ı1 

Sabun. Kırklarell Hüldl.met Cd. 90,000 • 36,900 2707,50 28 • , 
ıl 

Oürıeıı odunır.. Kırklareli Hültı1met OcL 1950 ton 33,150 2486,25 28 ,. , 
ı• 

Arpa. MaıWa. J63~ • 97,920 7!44 26 • , 
ı• 

Arpa. Manısa. 139~ • 83,520 8264 26 • , ı• 
Arpa. Manl3a.. 1ou • 62,640 46QI 26 • , 

ı• 
Arpa.. Manı.aa. 1302 • 83,520 6264 26 • , ı• 
Arpa. Manisa. 1392 • 83,520 6284 26 • , 

ı• 
Arpa. Manisa. 792 • , 7,520 ~~64 26 :J 

, 
ı• 

Arpa. Manı..a. 2232 133,920 10044 26 » , 
ı5 • 

Un. Erzincan. 700 122,500 9187,50 28 • , ı1 • 
Bamua. Manısa.. 648 12,960 972 25 , , 

ı ı • 
Arpa.. Erzincan. 1000 • 80,000 6000 30 • , ı ı 

Sam tm. Man lA. 2160 43,300 3240 25 • , 
ı ı • 

Sam &D. Manisa. 1380 27,600 2070 25 • • ı ı • 25 • , ı ı Saman. Mants&. 684 • 13,680 1026 
1350 23 J :J ı' Kuru fa.rulyt. Ad ann.. 75 • 18,000 

24 
, 

ı4 • Kuru ın.suıye.r Eski.şeh1r. 68 • 19,040 1428 , 
150 37,500 2812,50 23 , , 

ı'·' Kuru f~ulye. Kayserı. • , 
ı e 

PJrtno. , KayserL 77 • 45,410 1905,71 23 :J 

Yula.L 1 Kaysert 720 64,800 4860 23 , , ı6·" • l~ 
Arpa. ) Kayserı 375 24,375 1823,12 23 :t 

, 
• , 

ıl 
Arpa. l Kayseri 720 • 47,800 3585 23 :J , 
ButdQ. A Estı.şeb1r. 24,000 , 1,920,000 71,350 23 , 

(1211 - 9585) 


