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kOyiLi için 25 kuruşa 
basma c1kar1lacak 

' Sümerbank basma imaliliını 
arttırmıga ve ayrıca jor jet 
imal ettirmige karar verdi 

A 
b.nk n 'kara 21 (Husus i) - Sümer-
17 d Utnuın ınüdütü Bürhan Zihni 
~!lt e kalk,.n tre-nle İstanbula hare
~ld etmiştir. limum müdür Jstan -
tt~tı: bazı telti~lerde buluna • 

l Öi~end"'" .. s·· b k "'- ı~ııne gore umer an 

~
lt ~la iınnlatını atttırmak iı.<:n ted
~ıilt rnış olmakla beraber Ereğli 
~b-· ~ı.nda jorjet d"kunmak te -

1 Uaune d . . . • B . • 
'ot N • ~ gın§mıştir. u JOrJet-
bt. a azıili fabrikasında boyanacak

tti~ı.,.,~ h~sust:ı yapılan tecrUbeler 
tir. a.ltıyetli neticeler vermiş -

()·-
~ler·~:r t.traft"n Siimerbank köy • 
~ .... k;ın daha ucuz satılabileuk bir 

- .... ti . lt. 9 Pı ihdas •tıuck hr~rında • 
'-ıııtı Unun ic;ın de tecrübe)ere bat • 
Ml ıttır D .. s·· b k I b • .._ .. 1 • ugun umer an a • 
h. ltı n-u. ı· d "'~ll.tıın rnu atın an en ucuz bas-
~t llletro~ıu perakende olarak 33 

"'' lht11 b tatılrrıaktadır. Köylü bas • 
ellı;' .;ı 

~ti ı ~1e 25 kuru§a satılabile • 
~ . Fabrikalar1mızda bir i.p}i( makinesi 

Batkanlara dair 
\lydurma haberler 

Yunan - Arnavud 
hududundaki 

J Şehirlerimizde nüfus 
bariz surette arttı 

köpruıerin atıldığı 
habari astls1z 

10 şehirde nüfus sayımının neticeleri tesbit 
edildi, lzmir şehrinin nüfusu: 184.362 

izmirde erkekler kadtnlardan fazla 
b Istatistik umum müdürlüğü, Pa - Bu rakamlar, yalnız belediye hu-
OU} • t zar .ıünü yapılan nüfua sayımının dudları dahilindeki uüfusu göster -garJS an neticelerini teabıte devam etmekte- mektedir. Ve ı 93~ sayımına naza-

h kk d di;. Umum müdiirlı.ik timdiye ka - ran tehirlerimizde bariz bir artı§ a 1 n a. dar 1 O tehrin beiediyc hududları göze çarpmaktadır. Diier vehirlerin 

ll· du·· şu·· nu·· ı u·· yor dahilindeki nüfus ıniktannı tam o- nüfusu da peyderpey çıkarılacaktır. 
~ larak elde etmeğe n•uvaffak olmuş-

tur. Bu 1 O şehir ve nüEus miktarlaıı İzmir vilayetinin nüfusu 

'h funlardır: Jzmir 23 {Hususi) - !zmir vi -1 Qlı • 
~rnıse gö e Tı" k İzmir 184.362: Adana 89,990: layetinin tesbit edilen nüfusu 640 

h} h r ur Antakya 28, ı 2 7; Sivas 41,24 7; bindir. Bet sene içinde h:mirin nü -
ı Q fe/lerinin kanaali Kastamonu 13,760: Konya 56,580; fuau 14,000 artmıotır. Pazar günü 

tj~ll41r - Eskişehir 60,6ı4: Balıkesir 29.659; yapılan sayımda Jzmirde erkek nü-
)a.ııy: _23 (A.A.) _Times gazete. Menin 30,193; Gaziantep 57,'314. fusu kadınlardan daha fazla çıktı. 
-'tın r. ----------------------------
~ '~aır !ıq: &ttıerai Alman ve İtalyan se!irl-
~ •ulii . Metaksası ziyaret eaerck 
~aıt, :ıeklerde bulundukları hak
' hııece;~erıerin Mlhverin fayda -
«e lt afl

118
• bir telA.ş havası çıkar • 

Garib bir soygunculuk teşebbüsü 
; ç~lıt llnda bulunan mahfeller • 

~lltıarı.ı.s 1 ıannedilmektedir. 
Doktor un yanına giren hasta: "Bana derhal 

SO lira ver, yoksa seni öldürürüro!, dedi ~tı ı.vi :tn~~diseleri hakkmda da
~ böyle b' . t alan Türk mnhfel. 
lcııı 'atıl\(ie~~ Zıyaretin vukubulmadı~ı Küçükpazaıda. Mekteb sokflğın- muayenehaııeye gelmit ve derhal 
~'~tr b ıtler. Bununla beraber da 1 sayıda doktorluk vapan Ziya- zabıta memmları tarafından yaka -
~ tırıe d. atsk.a Balkan memleketlerı nın muayenehanesiM evvdki gün la nmıştır. 
.ı . tlt Ye .. a~a tazyikte bulunmu~tur. d .. l . d 1 • k d" Hevbea:adıtd-.ı oturduüu ve adı -r' '-tt "tk, kana . . . tanıma ıgı Jır a am ıce mış, en ı- "' .. 
'\ıtijtı~ltııaca~ı at bu. taeyıkın, şım- sine derhal 50 lira veıilmesini, ak- nın Memduh olduğu tesbit edilen 
~L 'll Ila tnerkezındedır. Fakat d k "Id . .. .. ııuçlu hal.::.ı'lda takibata ba§lanmıt· 
'ıı ue ls lterı vaz.'yet ve Mıhverin ei talcdirde o toru o urecegını tır. 

.,. General diyor ki , 
' 

!lı. ll<ta~ aikanıarda baf}amamak husu söylemi§tir. -------------
ııı._ arz .. ft B .... ı ·· hd"d' k d ~"enı .... u sebebiyle YunanıStan u anı o um te ı 1 artlSin a 

etıne devam edebilir. bir hayli korku v.: teli~a düren dok-
~._ .. ~ Del pyfada) tor, cüzdanındaki lO lirayı çıkarıp Ing· 't --- bu meçhul adariıo. verınit. üst ta -

" h erede 3 5 ··~ı için. ~e:ıdisi~e. iki saat müsaade 
,a~ edılmesını ı!tcm•ştır. 

yi n dak ·1 k Meçhul mütecaviz. doktorun ,.er-

k 
1 er as ere diği ı o lirayı ~ !binr: indirmiş, ve ay d d .1. 1 mütebaki pa m için de iki saat son-

~1} a 1 1 yor tar ra mutlak geleceğin: . sö:li_yerek t't <Ira 23 muayenehanl"de,l çıkıp g.tmıotır. 
.,.• lieıaretı (~.A.) - İ4 ve milli hlz. Bu küstah şalı!!ın muaycnl!hane • 
"'I~'ttrın~ 5 _Yaşındaki erkekleri 9 den uzaklaştıf: nı göten doktor. der
~~ah d anıde a&kerlik içıan ı:ny. hal telefonla meseleden zabıtcıyı 
~ :~ avet etm"§tir • bir lnUdd 1 

• • haberdar etmiıı, gelen memurlar 
U ;t evvel neşredı .. münaaib ınahallere izlenerek ada -

e aveu del'DiB ~dı • mı beklemete mıtlardır. lki 

-
Japon • Amerikan deniz 
kuvvetlerini mukayeseden 

çıkan neticeler 
·---YAZAN 

Emeleli general 

H. Emir Erkilel 
tSon Posta, nın askeri 

muharrtrl 

(Yazısıru 5 inci sayfacia 
ltlllaeakluııs.) 

Makineyel 
verilirken 1 

Hitler don 
general Franko 

ile görüştü 
M:ülaka t iki 
saatsürdü 
Resmi bir tebliğ 

bekleniyor 

Mülfıkata hariciye 
nazıriarı ve Alman 
başkumandan/arı 

iştirak ettiler 

Londra, 24 ( A.A.) - Fran· 
aız - lıpanyol hududunda bir 
rJagond~ Hitler ile general 
F ran ko araıında iki aaat ı ü
ren bir görüıme yapılmı§tır. 
Bu mülakatta, Alman harici
ye nazırı Ribbentrop rJe lı
panyol hariciye nazırı Sunner 
Je hazır bulunmuılardır. 

1 kinci bir görütmeden •on
ra bir reımi tebliğin netredi
leceği bildirilmektedir. Hitle
rin maiyetinde maretal Keitel 
rJe mare,al BrautiÇ de bulun
maktatlırlar. 

Mihverle tapanya arasındaki mü
zaker-eler karıuu\•.lı:t Amerikalılar 

ne dütünÜyorlar? 
.Navyofk 23. (A.A.l - Bahriye na • 

zırı Knox bugUn söyledi~i bir nutuk
da demiştir ki: 

İn&iltereye ve Çine, Hitlerln ve 
Mussolininin bu hususta ne di14ün • 
dUtUnü hesaba katmadan yardıma 
devam edeeeAiz. SilA.h yıtacatız. Ve 
her kim olursa olsun yatıttırmata 
çalLflllıyacajtız. 

Mlhverle İspanya arasındaki mü • 
zakerelerin Afrlkaya yolu açmak için 

Idare ltieri telefosuı 20203 Fiab 5 kunıt 

Müz.akerele:in ct>reyan ettiği Paristen bir aörünü,, Hitler ve LavaJ 

ViSi HÜKÜMETi 
AlMANLARlN 
TEKliFLERiNi 
RED.DETMiŞ 

Müzakereler 
devam ediyor 
Laval M areşal Pet en 
ile görüştükten sonra 

Parise döndü 

ı Hitler - Laval 
' mülukatı 

etrafında 

ilk akisler 

Berlin sadece 
hadiseyi kaydadiyor 
Ha vas ajansına göre, 
bahis mevzuu olan 

Fransanın istikbalidir 

Bir lsviçre gazetesine göre lstihdaf edilen maksad 
Almanyanın teklifleri henüz belli degil 

bir teşebbüs oldutunu tahmin eden Zurich 23 (AA. )- Volksrecht 
bahrlye nazırı bu teşebbüs muvaffak gazetesine Bern'den bildirildiğine 
olduiu takdirde Amerika için muaz ~ göre Mihver devletleri Vichy hüku
zam bir ehemmiyeti haiz olaeatıııı, zi- metine aıağıdaki teklifleri yapmıı
ra bundan böyle BreZilya. kartısında }ardır: 

Vichy 23 (AA.) - Havas bil
diriyor: 

SalihiyeUar mahfell., von Rib
bentropun hazır bulunduğu Hitler • 
Laval mülakatının mahiyetine i1aret 
etmenin lüzumwz olduğu kannarin
dedirler. Bahis mevzuu olan F ran
aanın istikbalidir ve bu rnüliikat, ml 
tarekeden sonra cereyan ed~n hl • 
diselerin en mühimmidir. 

Nazller bir hava ~u. temin etın~ o. 1 - Alsas-Lorenin Almanyaya. 
lacaRını kaydeylemıft1l'. Nisin de ltl\lyaya terki. 

Laval tekrar 
Parise döndü 

Hitler Laval mülakah 
hakkında resmi bir 
tebliğ neşrolunacak 

Vi§i. 24 (A.A.) - Dün mare
tal Peten ile görii~tükten sonra ye
niden Parise hareket etmeden ev
vel LavaJ Ispanya büyük elçisi ile 
bir görüşme yapmıştır. 

Londra, 24 (A.A.) - Beriinde 
bu sabah, Hitler • l..aval görütmeai 
hakkında mühim bir resmi teblii 
ne§redileceği öğrenilmi~tir. 

Atinada sürgüne 
yollanan muhtekirler 

Atina. 24 {A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Gizli olarak yültaek fiatla lt-ker 
satan 20 kiti aürülmüttür. Bu teker
leri alanlar da türülmü:ıtUr. Bunlar 
araaı.nda Üç gazete muharrlri de 
mevcuddur. -------
Romanyadaki Leh sefareti 
erkAni da tevkif edildiler 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bil~iriyor: 

Bükreşten bildirildiğine ({Öre eski 
Polonya hariciye nazırı Bekten bat· 
ka Romanyadnki Polonya eelareli
nin bütün uası da, iktısadt balta-
lama tertibbtı ve tethiş tetebbüaleri 
itlerinde lqilizlerle teıriki mesai 

2 - Tunus Fransa ile İtalya a -
rasında taksim edilecek, Cezayir 
Fransaya kalacaktır. 

3 - Fasın şimal kısmının İspan
yaya terki (Devamı 3 üncü sayfada) 

Beriinde 
Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: (Devamı 3 üncü sayfada) 

Finlandiyadan ·gelen ticaret 
heyeti Ankaraya giHi 

He:r•t aaalan 
Türkiye ile Finliındiya 1\r&tı:-.dal Heyet reisi Tauno J ala:ıti tu n • 

m eve u d tic:ireti inki,af ettirmek e- lan aövlemi<tlr: 
melile memleketimi7.dc temaslarda - Türki;~ye h:i'!.:unıetim;.le e ... 
bulunacak olan Fin ticaret heyeti aen mevcud bulunan tic:ı.ri ı-ıüna • 
dün aabahki konvansiyonel trenJle sehatın inkitaf imkanlarını \"e da • 
şehrimize gelmi~tir. Heyet Finlan - ha genit bir mil:)'<l"ta müna.~cb:ıll 
diya haneiye nezareti ticaret ,u - t1carlye &"!beblcrinı ımıttırmak ~-
besi şefi Tauno Jıılantinin riynse - yelile geldik. Buradan Ankaraya 
tinde olmak üzere konsol Eıino En- giderek orada de nlakndor v::kl • 
airen ve Fin kliıd föcndikası mü - letlcrle tcm:ıalard.ı b~~Iunacaiıar. 
ıneaaili F. Hallestenden mürekkeb • Bundan ba~k~ p:yn:ı?-)'1 da tftt!: k e-



FraDCala 17 ,S kuruJa çıktı 
Bdediye, hancalacıların bir müd 

iet evvel francal.ı nark.ının yük ~ 
eeltihnesi hakkında yaptıidan mü -
racaah tetkilt etrni• ve ikti sürülen 
eehebleri yerinde bulaTak franc-aha 

i NA N, iNANMAt 
Dün gazeteterin birinde İzmirden çekilmiş bir tcı~ar gördük. Bu teL 1 - .ıraka zeytin yajtı satılmasına tarar yerUmlştrr. Ancak Imkın up 

ara.tta fÖyle denfllyordu: {;Önderme3f .p.rt.'br •• 

1 ST ER fS TER 

GONEŞ 

--~ 1 ~~ 
ı 03 

V. 
E. 

Ot le 

S. D. 

22 
Id ndi 

S. D. :>. 



Ve Telsiz Baberieri 
Romanyadaki ! Akseki .. Antalya .. Akdeniz!~~~ 1 Rumen Başvekili ı Be1çik~ ~aşvekili 

ıelzele büyük bir • ~ e_M . e. Romada ve harıcıye nazırı 
sathı kaplıyor yolu merasımle açıldı •.f;;h7t;k~:~;~~:= ~o~~e2~ (~A~rü!.eNc~.~J!naı Wndra ~~~~ra~~ün ,_ 

b Uk Ak '-' ku''tl-" hazır bulunmakta idi. Kaza Yazan: Selim Ragıp Emeç bildiriyor.· draya muvasalat eden Belçika h•• .. ·Gesarab Altseki 2 3 \ A.A.) - seıu -· • .._ 
ya ve ray- kazası halkmın büyük bir ~Liraız - kaymakamı ve onu takibe!'! Arı~al~a Içinde bulunduğumuz Birinci - Romanyıl devleti şefi general Anto- vekili B. Pierlot ile hariciye nazırı B 

'-da d 1 } ) Id hala açıhnaaını bekledili Alteeki - valw ile meb'ualarımızdan RaHh tec.rin ayın•n geçen on altıncı ne.skonun yakında Romaya yapaca~ı Spaak, arkadaşlarile mutabık olaralt 
a ze ze e er O U Antalya Akdeni.r: yolunun açıiJ"!la Kaplan söylerlikleri birer nutuk ile günü, ~uhakk"k ki Birietik Amo- ziyaret hakkında iyi haber alan İtal- Belçika hükümetinin merkezin! LDil • 

Be -- tÖTeni dün Anl.tlya' vali:ı: H~im lt- açılıp yapılan bu yolun mıntakamız rika hayatında sayılı bir tarih olarak yan mahfelleri, generalin fa.şist hü - drada tesis etmiş olan maliye n&IID ~ler iarad ~3 ( A.A.) - D. N. B.: can tarahndan yapılmıştır. TôTende ic;.in olduğu kadar ci var . ~il~yetler kalacaktır. Filhakika 
0 

gün Yeni kümeti tarafından davet edildi~inl ve B. Vleschauwer .ne müswm~eke na • 
~·,ld sismoloji enstitösü müdürü meb'u.larımız ile ch·ar kuııln:dan için de olan ~iiyük .önemını bılhasaa Dünyada mecburi askerlik kanunu- bu ziy~~tin res~i mahiyette olaca - zırı B. Gutte ~tıha~. eyle~i.IJ,erdir. 
te~~· Romar.yada vultubulaR gelen heyetler ve kalabalık bir halk iş ret eyl~mışlerdır. nun tatbikatına başlanmış ve mec- ğını bildınnekU!dırler. Nazırlar Belçıka hukümet.i .hesabi 
lll.,Jt etıın büyük bir satıh k:ıpla - buriyet yolile kayidier dü§ülmüştür. Yapılacak mülA.katta görüşülecek na idare işlerini görecek ve Ingilt.ere-

~~4oblduiunu ve 100 bin met- •ltalyan!ar MISira v·lş·l h·u·kometl• Verilmi~ olan haberlere göre Ame. ~e~~a:. hakkında şim~iden bir şey ~i.n ya~ıbaşında Belçikanın kurtulup ~ • lık bir toprak kütlesinin 30 1 rika hükumetmin ilk davetine icabet. ilerı surülemezse de Vıya?a hake~ ıçın mucadeleye devam edeceklerdir. -.trrı~ r:lerinli1cte bir h eyelan h u- ki f etmek kayid \e şartil~ gene 0 gün kararının ve Balkanlarda IngiHz nu-
tit,e letirrni, olduğunu beyan etmit- karŞI tekrar Alman !ari n te i - yirmi birle otuz altı yı.\Ş arasındaki tuzunun iZale.sinin bahl.s menu u ola-

on altı milyon insan askerlik şube- cağı tahmin edilmektedir. 

b,~elırrady~'ftA1~~a- Dün sn- harekete geçiyor:ar lerini reddetmiş ~:~e:i~;~:;a;ı;~~ekei~i~n~~ı~n:ı;:~ Hava Kurumuna 
leJ ':at 7, 38,40 da ikinci bir zel - jnsan aeferber edilmiştir . 
..__eL •Ydedilıniştir. Bu ulzelenin R (R•..+•rafı ı inci sayfada) 1 
-~r.:eı ü B 1 d •40 k'l Londra 23 (A.A.) - oyter a- ~- Bir ordu vücuda getirmenin ne 1 d ~ttre ta ktüd ~ra ın J 

1 0 
- jansının garb çölü~deki İngil!z or- 4 - Afrikadaki Fransız müs - demek olduğunu i~den antıyanlar yaphan yar 1 m ar 

8 Jıı. r ın a ı ı. dusu nezdinde bulunan hususı ır.U'- temlekelerinden geri. kalan kısım bilirler. Bu on altı milyon erkeği febı·~ adın mmoloiik enstitiisünün FTansa, .Almanya ve ltalya tarafın - b d d . 

Afrikada ingiliz 
tayyarelerinin 
yeni ak1nlar1 

Kahire 23 (A.AJ - İngiliz t..rı~P~ ~Öre, zelzele şarki Sırbi.a - habiri yazıyor: l M. k ugün en varına ne avet etmıye 
b.LQt·'· Tnnok havzasında hisse<lil _ Mar~l Grazianinin yakmcia tal dan birlikte idare edilece tir. imkan vardır, ne de bunları barıBo 
-..,ır. yan kuvvetlerine ileri haT'eketi için 5 - Hindıçini .. Taponyaya ter - dırabilecek yer tedarikine. Bundan 

'• ~a ve Ukraynada emir vereceiini tahmin etmek ma- kedilecektir. dolayıdır ki Birle11ik Amerika hüku-
~Oskova 2J ( A.A.) _D. N. B.: kul olur. İtalyan tayyarelerinin le - 6-7 - Akdenizdeki Fransız filo- meti, ordunun takviye işini kademeli 

ıı.._~ '-e ajansı, Besarabyada Akkeı- gi}iz mevzilerinden görülebilenleri - su ile şimal Ahikasında bulunan bir esasa bağlamıştır. 1941 seneıoine 
~ .. hrinde Czernovitz vesafl- nin foteğraflannı çekmekte olduld- Fransız tayyarderi Ingiltereye karşı kadar bu miktarın sekiz yüz bini 
'-ı b'1}1~rde yer aanıntıları olduğu- lan zannedihndttediT. lngi~z hava kullanılmak üzere Mihverin emrine yetiştirilecek ve ondan sonra her 

ı. d,nnektedir. kuvvetleri ise Sidi-Barrani de BHı -· terkedilecektri. sene bir milyon acemi efrad davet 
~Ylotkova radyosunun haber ver- gazi arasNldalti halyan ihtiyat kuv- Bu şartlar kabul edildiği takdir - olunacaktır. Birleşik Amerikayı mü-
~~1'11'\e RÖ'fe, Patki Avrupa saati ile vetlerini hergün dövmektedirler. de, Almanya işgali altındalti Fran - sellah bir millet haline getirmekten 
'-t ._bah saat ~ ile 1 (.\ aruı, Uk- Mareoal Grazianmin şimdi mua- aadan Manş limanları ve İsviçre hu- baıka bir mllnası olmıyan bu kara
~itl "-~' Kief, Poltava ve $arke şe- vini gibi I'ÖZÜken General Gallina dudundan denize kadar uzanan ge- rın, Amerika cümhurreisi tarafın -
~~ de sarsıntılar hisse-"lil _ kıtaatının MısıTa kll1'1ı yeni bir ta - niş bir şerid müsteıma olmak üzere dan Daytondil irad edilen nutukla 
ltıı.tır. Hiç bir yerde hasar olma _ arruza hazırlanlftası hususunda bü- büyük bir kısmı boşaltacaktır. da izah edildi~i gibi, Beriinde im -

Ankara 23 (A.A.) - Türk Hava kuvvetlerinin tebliği: 
Kurumun~ yapılan yardımlar etra - ingiliz tayynreleri Pazar günü Sol • 
!ında bugun aldığımız haberler, Sam ıum ile Bugbug arasında di.iJpn&DID 
sunda demir tüccarmdan Baki Öner motörlü nakliye kollarlle 'hizmet ef -
Merzlfon Kuruma ~8~, Kars.ta Abzer radı üzerine, alçak uçuşlar yaparal 
Yenal, Harun Oökyığid, Kermı Tq - seri halinde hücumlarda bulunm• 
demir ve Hüseyin Denizli yüzer lira, !ardır. Bır mıktar askeri nakliye um 
Sinan Yenal, Şamil Atdaş, Ziya Ça. - yonu yakılarak imha edilmiş ve bir 
nakçı, Mehmed Gödekli ellişer, Halil 9Qğu da ciddi hasara uğratılmıtW'. 
Bayk~l 35, Raif Mumcu, Oa~far Dağ, Şap denizinde bir düşman t.orpido 
Marnil Karsh otuzar, ~ Velı Do.ster, muhribi İngiliz tayyarelerinin hÜC11 -
Murad Yıldız, Nakl Guzeldere, Sadık muna maruz kalmış ve geminın arta 
Ece, Mevlüd Yazıcı, Mehmed Kulu, kısmına bir tam isabet kaydedilmlf. 
Saffet Tiryaki, Hamza Karadağ, Mu- tir 
rad Kaya, Mehmed Efendio~u. Mwı- · İtalyan tebliği 
tafa Curen, Mecid Cebeci yinnl be - Roma 23 (A.A.) _ 138 numarali 
şer lira vermiŞlerdir. Şimali Afrikada düşman hava kft-

..,ır. yük müşküllt-rk kareıla.şmaktadır. Volksrecht gazetesi ilave ediyor: zalanan üçüzlü misaka bir mukabe-
....____ lrlititiz ordusu, çölde, büyük yer- Bu teklifler Vichy kabinesinin le olduğu aşikardır. Döıt seni'lik in-ço••rç•lll• n nu tk u a)tı istihkm\arı yapmıottr. ÇadıTla- husus i bir toplantısında tetkik edi}- tihab devresinin son günlerinde ve 

nn ve harb malzemesinin gizleme miş ve La\·al. Baudo•n ve amirnl yeni seçimin arifesinde rei,Jciimhur 

butun Fransada 
tertibatı o kadar mükemmel yapıl- Darlana rağmen hararetli bir müza- Rooseveltin Rlmı~ olduğu bu karar, 
mıttır )ci halyan bombardıman ta!.- kereden sonra Mar~al Petainin ıs - onun seçim, pla:ttormundan başka 
yarelen belki bir hedefe yastlar ı;.. ran üzerine kabinenin ekseriyeti ta- bir şey değildir. Yani Mister Roose-

dag"' ltiiacak midi ile bombalarını gelifJi güzel çÖ- rafından reddedilmiştir. • Mare~l velt Amerikalılara demek ister ki, 
le atmaktadırJar. Petain, müstemlelte imparatorluğu- totaliter devletlere karşı dııha za -

~ nun bu tekliflerini kabul etmiveıek man varken icabı veçhile hazırlan-
lttiıı dra 23 ( t~.A.) - Gazete - İ •ı• A "k 1 } deThal General de Caull-:'i.in dava- malıyız, yoksa bo~ sözlerle vakit 
J:'r,ll aldığı haberlere göre Çöıçilin ngı ız ve men a ı ar mıa iltihak edeceği kanaatini izhar geçirecek olursak tehlike gelip ka.-
~Çok~~ karşı söylediği hitabeyi japonyayı t-vlemi,tir. pımıza dayan!'cak ve o zaman i~ it-
!'ı.rıı. linsefer beklemekte idı. Al- Laval Petainle gÖt'Üftükten sonra ten geçmi~ olacaktır. 
~ t r birinci ne(riyatı kar:stııına- terkediyorlar Parise döndü «Hazır ol cenge eğer ister isen 
t,d.,eıebbiis etmi~lerse de ln~iliz h 3 (A.A) H j sulhü salahl) 
tınJ,0"' tnuhtclif dalga uzuıılı:kla- Tok}'<> 23 (A.A.) - İngiliz ~üyük .Vic. Y 2 · - ava.s a ansı Türk ata 

n- · k · 1 . . J ada 'kamet etmekte 0 _ bildirıyor: Seklinde ifade olunan D,·L.:-"rıyutı te. rar etmıetır. e ÇıSı apony ı B La B u:u le gör{i.,tbkten sözü Amerikanın bugünkü zihniye -'ltı ,.1'Y. telegra ph gazetesine naza- lan İngilizlere en kısa müddet zarfm- · va, · ·~ ~r ·""" 
tt ·•etıı . d 1 . C _, k tl terketmelerini tavsiye sonra buraya dönmüş ve mareşal Pe- tini çok güzel hülasa etmektedir. 

, "'-ı lt Yat ıyi in enmıthr. aze- da ~~e e ten ile görü.şmüştür. LavaJ derhal ge- C _tn ı;; 
... tetil t "" bc.-yannamele.- atılma~ı etmiştir. p ıftA h k t tm· t.i ..J11fi1n UC:aaı1ı. Gllt~" lıııı," e Fransanın i~~ al ~&ltında bu- Diter taraftan haber alındıtma gÖ- ne arıoc are e e if r. -, Y 

'ı. "e is~ al altında bulunouyan re Amerikan bandıralı bir vapur ya- Na'Ztr1ar meclisi 
tti~ ıına dağıtılması için )hım k.ında Japonyaya gelerek Amerikan Vichy 23 (A.A.) - Nazırlar meclisi 
"'kt,Jedbirlenn alınacağını yaz - tebaa&nı tahliye edecektir. saat 18 de Peten'in relsliğinde top -

'' ......!!:. lanml§t.ır. 
Yeni b·lr l·ng·tltere Amerika donanması F~:;orrtt(~M'n~s~z~;~r s nakliye gemisine ajanamdan: 

do"" k New-York Times gazıotesının .. gma Uzere '' vazıyed etti Vichy'deki muhabirinden: Petain 
•1e hükümetinin haneiye ınazırı Baudoin, ~l'ıl\a~rk 23 . (A.A.) - Hava. h ücum- VaşU\gton .l3 (AA.) - San- Amerikalı gazetecilere beyanatta 

~l.ır :aflı Ingiliz halkının aksüli- Franciacoda~ hnber venldiğine gö- bulunarak Fransa ile Almanyanın 
=~~ lhis ınevzuu eden Nevyork re, dün Birleşik Amerika doııan - mesai birliğinde bulunmalarına me
tl)or J'ıetealnin Londra muhabiri ması Panama Pasific line kuınpan- dar olacak bir suthün akdi zarure -

l..o : yaaına mensub beş yol.cu. ve nakliye tinden bahsetmittir. 
a_t ~da Yeni bir şehir ve yeni şart gemisine vazıved erm~ştır. Bu ge.: Baudoin, sözlerine şu suretle de-
~ll~r~ak fıkri gitttkçe artmaktadır. milerin donanm<\ n:ıklıyatı veya ku- vam etmittir: 
;:ııtuıı. rt. Yeniden it14B etmek fıkri çük tayyare gemisi olarak kullanı- Fransanın berri Avrupa ile me-
~lte ~ ırlere hlJı:imdlr. Sakin gün- lacaklan zanııedilmektedir. sai birliitnde bulunmağa amad~ ol-
~ llıott lk diişünme~e vakit bulwı - masının sebebi, yarım asır içinde üç 
~tııı.cı:n hava harbini~ neticeleri finlandiyadan gelen ticaret defa istilaya uğramı~ ve bu harbler 
~~!et durınattadır. IngiliZ milleti esnasında çok ıztırab çekmiş olma-
~~ ıç~~~ni Yalnız maddi bakımdan heyeti Ankaraya giHi sıdır. Bu sebebden dolayı Fransa, 
ıt.~l~ ""~~ai, siyasi ve manevi ba _ adalet esasına müstenid bir sulhü 
·oqıııı..ıA~n da Yeniden i~a etmek ar- <Ba.tta.raf• ı inci sayfada) şiddetle arzu eder. 
lıtı.ı~ır. derek memleketinizden alat'ağıınız Baudoiın, emniyet bakımından 

lıit tııcu._!eraıtı aı~ınaklarmda yeni malları tetkik edeceiiı7. Buradan Yahudilere kartı ittihaz edilmi~ o -
......:::_ dotmak üzeredir • çok iyi netic-eler:e .ve ~ki ~e~lc.-ket lan yeni bir takım tedbirler•n hiç bir 

A - arasında da!ta genı~ bır tıcarı an ırki manası olmadığını söylemi~tir. 
«'\Ille •k İ Ja,ma yaparaK ayrılacağımızı ümid Baudoin, Birle,i1c Amerikanın bi-

rı a 110 sveç edivoruz: zim yapmak te,ebbwünde bulundu-
tayyaresı·nı" Fin ticaret heveti öğleden aonıa ğumuz teYleri anlıyacaktır, miitalea-

Finlindiy:ı bA~kom~olos!uğurda şeh- !ında bulunmu, ve Fransa ile Ame-
llıiisad tti rimizdeki kağıd, mukavva ve ma - rika arasındaki Tabıtatann gevoi -

~'tı~ton ere e mulatı illerıle uğra~n ithalatdan yecek yerde saha sıkı olacağını söy-
~ lttıe 23 (A.A.) - D. N. B. ve ayni zamanda kuru yemis. tütün lemittir. 
' licl naıın Hull, İaYeÇ hükume- ve pamuk ihracatcılarını kabul e - Knat Ciano da ~ geliyor 
l»t 'lt ia.,~0 tayyarenin müaadereaine derek temaslarda bulunmuttur. Nevyork 23 (A.A.) - Royter 
lıt ~)a • ~ratıncıan yapılm14 olan Heyet dün otk43m elcspresle An- ajansından: 
~ ikinotaile cevab 'ennif - karaya hareket etmiııtir. A~karada- New-York rımeıı ~azettoııinin Ro-

'u noıaı ki temaslari\ önümüzdekı Cuma madaki muhabiri. İtalyan payitah -
~ 't.ı ann birinde, mali miida - günü ba,lanması muhtemeldir. tmda deveran eden ve Kont Ciano.-
ib.: lı(l~ dolayıane Billetik Ame - nun yakında Beriine gideceği te-klin-
~-.ç ~.__etinin bu tayyareler için Hitler • laval mU Ilkati de olan bir takım oayıaıardon bah -

'ıl ectUın deat vermemit oldulu setmekte ve bu zivaretin von Rib -
~teclir, etrafmda ilk akisler bentropun tnılh ııartlannı müzakeTe 

~ etmek üzere Franaava yaomı• ol -
h.. ~er:kada iiıtihab <Battanfı ı inci sayfadal dui'u st-vahat ile münasf>bııttar ol -
.,,.,. Hitler - Laval mülikatına dair duğunu bf'vlln eylemektedir. 

iıı ..... ı~dcadelesı· başladı ı Sulh -••-•---•-= r ~ Beriinde bu mülakatta görüsü en ~a-ıı:~ .... • 
ta.._:" ~)f;., 2J m--eleler V"'" istihdaf edilen maksad Ayni gazetenin Berlin muhabiri, b.,i'"b .... :" ( A.A) - Ruzvelt ~- ... 

~,., ··•Uc: d 1 hakkında bir netice çıkarılmasına yeni bir emirname isdar edilmiş bu-
~ 'Ö)(j a e e!lini bu nkpm bu- imkan verecek mahiyette hiç bir ha )unduğunu ve bu emirname muci -
\t tır. }'eceii bir nutulrla aça - her netredilmemiştir. bince ecnebi muhabirierin von Rib-
''IO ....____ Alman "Tlathuatı, tebarüz ettire- bentropun görü"mdcri hakkında 

l.lavya lta'y .. ya domuz rek nesrettikleri hiıdiııevi aynen na- mütalea ve tef!lirlerde bulunmaları-h kil ile iktifa etmektedirler. nın memnu olduğunu bildirmekte -

1 raciRI tatl"l 8H1" Telaib dir. 
ıa Vichy 2 3 ( A.A.) ·- Fransız hü- Von Ribbentropun seyahatine mü 

(A.A,) - Avala aja.n - kGrnetinin Mihver devletleri ile, teailik her türlü faraziyeler Ve b11 
Fransız donanmasının bu devletler seyahatin siyaai manası hakkındaki 

diretaiyonu, bir müd- tarafından kullaııılm.a11 hakkıoda her türlü mütalealar memnuduY. 
C&D1l .......... biiMina barelret 

Amerika Ingiltereye 
yeni gemiler verecek 

Nevyork 23 (A.A.) - Scirpps 
Howard gazeteleri Trust'un Vaşing
ton muhabiri Denny'nin tahmin et
tiğine göre iyi haber alan bazı kim
seler, Amerika hükümetinin bita -
raflık kanunu ile Johnson kanununu 
lağvetmeği mahrem olarak İngil -
tereye vadettiği kanaatindedirJeT. 
Bu suretle AmNika İngiltereye kre
diler açabilecek ve İngillereye hali 
hazırda ord:.ı ve donanma hizme -
tinde bulunan harb tayyare ve ge
mileri ile !!\ir harb levazımı vere -
bilecektir. 

ed ilocek tir. 
Netice almacak ma? 

Bitaraf diplomasi mehafilinde 
Hitlerin LavaJ ile yapınağa girişmşi 
olduğu görüşmelerin Fransanın eski 
müttefikine kar~ı aadakatten tanıa -
mile vazgeçmek azminde olduğunu 
izhar etme.si takdirinde Viclıy ile 
vapılmakta olan müzakereterin müs
bet neticeler.e müncer olacağını gÖ!
tennekte olduğu mütaleası serde -
dilmekte<lir. 

Ayni mehllfil, bu takdirde Mih -
ver devletleri ile nonnal münase -
betlerin yeniden teaisi imkanının 
hasıl olacaiını beyan etmelctedirler. 
• New-York times gazetesinin Ro

ma muhabiri, Ciano ile Ribbentro
pun Fransadil diolomasi faaliyetinin 
tanzimi mesf!lesini t.-tkik etmi, ol -
duklarını, vlllnız Vir-hv've b•raber 
gitmeyip Vichv hükGmeti ile ayrı 
avrı mÜ7.akf>rele...d'e bulunacaklarını 
bildirmektedir. 
.ı.re.at Petain Versayda yerietifor 

Nevyork 23 (A.A.) - Ne
York Times gazetesinin Berlin mu
habirinin bildirdiğine göre, Mart- -
şal Petain, T eşrinievve-1 sonunda 
Versa;Jles'da yerleşmek üzere icab 
eden bütün hazırlıklarını yapnu' -
tır. Mareşalin, Almanların tahliye 
etmek üzere oldukları biiyük Tria-
non'da ikamet etmesi muhtemeldir. 

Lyooda ihtilil.d hareketler 
Cenevre 2 3 ( A.A.) - D. N. B. 

ajansının öirendiğine göre, Lyon 
belediye reisi Nicod ,.e mesai arka
da,lanndan birc;oğu ihtilalci hare -
ketlerinden dolayı tevkif edilmiş -
lerdir. D. N. B. ye ~elen haberleıe 
nazaran Lyooda bUyük bir tufi:ye 

Gene Karsta iki vatandaş da ara - vetJeri SOllum 11; Sidi-Barrani ara -
larında tapladlltları 440 lirayı Hava sında 'İtalyan kıt'niarına hücum et -
Kurumuna revdi ~yleınişlerdir. miŞlerdir. Bir ölü birkaç yaralı 
. Di~e.r ~raftan Is~enderu.nda Ka.d~ İtalyan bombardıman tayyarele -

rı Nurı Koksal ve eşı, Ali Rııa. Emeklı ri Port _ said deniZ üssünı.i bombu
ve eşi, Muı:sın .. Oü~al ve ~~ı. Zon~~l- dırnan etmişlerdir. 
dakta terzı Huseyın All Tüzun, Ri.nt İskenderiye deniz üssünUn bombarı 
Ayyıldız, evleome yüzüklerini Kuru - dımanı iki saat sürmüş, liman ardiJe 
ma terkeylemişlerdlr. ve dPpolarmda mlıhim fnfilA.klar na

Amerikanın Londra 
elçisi bombardımanlar 
hakkında ne diyor? 
Lndra 23 (A.A) - Amerika 

büyük elçisi j O!leph Kennedy, Arno
rikaya gmilek üzere dün Londradan 
ayrılmıştır. 

Daily Exnreu gazetes: bü:, ük ~le; i 
hareket etmeden evvel kendisile 
görüşen muhabirinin bir yazısını net 
retmektedir. 

Alman bombardımanlarının }ap
tığı hasar hakkmd:ı büyuk dçi şun
ları söyleıni~tir. 

ıılnsan bu hasan bizzat görünce 
bunların ka~ıd Ü!!tünde götün::ıüi(ü 
gibi ciddi o!nıl\dığını anlar. Bunu 
gördüm ve biiiyorum.oı 

Veygand Cezayirde 
Pas 23 (A.A.) - Hava.s: General 

veygand dün sabah tayyare ile Faa -
dan Cezayire gelmiştir. 

···················································· 
Fitre, zekA.t olarak Hava Ku

rumuna verece~imlz para, bütün 
yıl harcadıklarımızın en yerinde 
olanıdır. 

ku bulm~ ve yangınlar çıkmıştJ.r. 1 
talyan tayyarelerinin hepsi üsleriDe 
dönmüşlerdir. -
ingiliz~er Alman 
tezgahlarina bin 

bomba att1lar 
Londra 23 (A.A.) - Hava ııo

zareti istihbarat bürosu, İngiliz boat 
bardırnan tayyarelerinin Salı geeeli 
Hamburga karşı yaptıkları hüa. 
hakkında şu tafsilatı vernıektedirt 

Blohm ve Voss tezgahlarında ia
şa edilmekte olan dtı~man ~arb ... 
mileri ciddi bir hüc.uma ugramtt 
tır. Bir saatten f.ızla süren 
esnasında yüksek infilak kudretiıa • 
de tonlarca bomba ve in~at tez • 
gahlarile civar havuzlara bin 
yangın bombası atılmıştır. 

Ruhr havzasında ağır bombar 
dırnan tayyarelen Dusseldorf en•~• 
rında Reisholz petrol ta!flye 
kasına karşı yıldırım gibi hücuımlıa~ll 
yapmıslardır. Hücuma saat 19, 
da ba~lanmıştır. On dakika ıcii!MI4~
yük!ek infilak kudretinde bomba 

(Deftma 7 nel sayfada) 



( 
Bu yıl senelerdir f s e ce ş .. r 

görülmiyen bir balık -- . --. ---- J 

bolluğu var Ha.ıd F ahrı ve genç şairlerden 
biri müstehcen neşriyat suçu ile -~-

llıına mukabil alıcı fiatları da 
Jüf171eJi, palamat sevkiyatı 
gittikçe artıyor, bir günde 

50 bin l:ralık ihracat 
mahkemeye verildiler 

f yapıyoruz. 

Bu sene denhlerimizde balık bol
luğu pyanı memnuniyet bir derece
dedir. Mevsimin gelmi~ olması do
lay:ısile balıkçılar hummalı bir faa -
liyete geçmiş buluDmaktadırlar. Ge
çen sendere nis\xtle bftlık bolluğu 
birkaç misli rırtmı,tır. Alukadarla -
nn ifadesi~ göre ~'u sene hem ba
lık fazla olmuş ve hem de bu bol
luğn mukabil alıcı fiatları dü~e -
mi•tir. Dııandan yapılan aipat~ler 
de yüksek fiatlarin satışlanrı idnmesi 
balık tüccarl nnı fevkalade sevin -
dirmi1ıtir. Şimdiki h:ılde alı,.ılıırın 
batmda Yunanistan gelmektedir. 
Yunımi~tana hergün yap1lan pala 
mut aevkiyatı günden ~ün~ artmak
tadır. Yalnız bir günde SO bin li
raya yakın b,mette palamut ihT&.ç 
edilmdctedir. lki:sci alıcı o!arak da 
Macaristan ve kısmen de Romanya 
bulunmaktadır. 

Halıd Fahri, genç şaiir ve avukat, şErin bi!ak:s ah!aki 
oldugunu iddia ettiler, eseri ehli vukuf tetkik edecek 

3.000 muhtaç asker 
ailesine yardım 

edilecek 

Dün asliye 3 :incü ceza mahk.e -
meeinde bir müstehcen neşriyat do.~ 
vasına bakıldı. Dava, yeni §airler -
den Cahid Safietin haftalık aSer -
vetifünumı mecmuasında intişar e -
den aPorda•) isimli Lir manzumesi 
üzerine, mccmuanın ne<ıriyat müdü
rü şair Haüd F ahti C.r.zansoy ve ,i ı ri 
yazan genç haklnrrndn acılmıştı. Id
diaya nazaran. mcvzuubah!> {Ür hnl
kın fır ve haya duygulnnna nykın. 
müstehcen bir mahiyet taşımakta ve 
matbuat k: nununun 27 nci maddesi 
delaletile ceza kanununun 426 net 
maddesine uygun bulunmaktadır. 

Celse açılınca, Halid Fahri Ozan
eoy ve C.hid &ıffet yetlerine geç -
tiler; avukat mevkiinde. tornancı ve 
avukat Esad Mahmud Knmkurd 
bulunuyordu. Iddi makamını müd
deiumumi muavi-nlerinden Atilla 
Yurdakul temsil ediyordu. 

Mahkemece t~biti hüviyet ya -
pıldıktan sonra, hakim Necib Na -
dir, Halid Fahri Ozansoyn sordu: 

f<- Müatehcen bir eür neş:retti -
ğiniz iddia cd:liyor, ne diyorsunuz? ıt 

Hazalanan proj~ye göre, a• • Halid Fahri Oz.ansov cevnben: 
1r:rer ailelerine yardım mükel _ «- Bu şiirin mü!tehcen adde -

dib:nesine hayret ediyor ve phsan 
lefiyefi mali iktidar sahiblc • beıı müsteheen bulmuyomm.» 

l 
rine teveccüh ediyor Dedi ve ilive etti: 

«- Bu, bir auitefehhüm olsa ge
rek.• 

Müteakiben, genç airin ııorgu -

suna geçildi; Cahid Snffet de ayni 
mütaleayı ileri sürdü ve: 

cc- San'at eseri müstebcen ola
maz!.» 

Dedi. Bilahare söz alan avuknt 
Esad Mahmud. muğayirı arü h:i.ya 
görülen şiirin hıliikis bunun tema -
mile aksi bir maksadla yazıldığını 
beyanla. şımlan söylt'di: 

<<-Du ~ir se:nbolik ckole men
ın.ıb, ültrn modern bir şiirdir. Bu 
tarz, sadece bizde değil, Avrupa e
debiyatındn da h!'nüz yenidir • .Şnir.l 
bu gibi mo.nzum(>lerde maksadını 

1 bir takım telgrafik ifadeler ve te ~ 
dnilerle anlatır. Scmbolizm, Avru
pada çok revaç gören bir edebi e -
kokUir. Bu tarz şiirlerde mana inti
kal tarikile bulunabilir.» 

Vekil, bundan sonra ı<Porda» 
,ürini mısrn mısra okııyarnk, tahli
lini yaptı; •iirin bilakis ahlaki bir 
kıymet ta,ıdığı n,.tice!tine vardı. Bu 
.uada, E.sad Mahmud, bazı sö?.leri, 
iddia makamının cevabını tahrik 
etti; avukatla müdd .. iumumi nra -
11nda kısa bir münakaşn oldu. 

Müdde!umumihin, işin bir ehli -
vtıkufa havalesi etrafmdnki talebi -
ne, veldlin de i~tirnki üzcrirıe, mnh
keme bu mii~terek talebi kabul c:tti 
ve şiirin bir ehlivukufn tetkik etti -
rihnesi karar altın3 alındı. Bu hı için 
de h~lcim muavini S:ıadet nnib tayin 
olundu. 

Belediye daimi encümr-ni aı;~r 
ailelerine yapılacak. yardım şekli 
hakkında belediye mahasebc mü
dürlüğünün hazıtlndır,ı proje üze -
rindeki çalı§malarına dün de devam 
etmiştir. 

Arpa, buğday, m1sırl Ktzt'ay k;ninlerini takHd 

Daimi t"ncümen bugün de bu 
mesai~ine devnın ederek asker aile
lerine yardım projesini kat'ikştire -
cek ve nlükadari rn bildirecekth. 

Projenin tntbi'tine derhal geçi -
}('cek ve ;imdiye kadar yardıma 
muhtaç olduklan tesbit edilen 
( 3009) den fnzl muhtaç asker ai
J~ne yardıma başlnnacaktır. 

Öğrendiğimize göre bdediye dai
mi encüm~ni. asker ailelerin~ yar -
dım için mükelleflerden vergi alı -
nrrken bina ve kazanç vergilerinin 
esa! tutulması hakkında belediye 
muhasebe müdürlüğünün teklifinde 
bıı.n tadilat yapılmı~tır. 

Asker ailelerine yardım mükel -
lefiyeti ancak mali iktidar sahibi 
vataruiaşlarn teveccüh edccektit. 

Emlik ~ahıbleri ve kazanç erba
bile memurlardan munyyen bir ge
çim derecesmdPn ytıkan S(elirleri 
bulunanlar mali ikbdar sahibi ad -
dedilecek ve bunlar ask('r ailelerine l 
yardunla mükdlef tutula,.aklardır. 
Avrıca belediye ve hususi muha -
aebc bütçelerinde de a'!ker ailele -
rine yardım iı;in tahsısat aynlacak -
tır. 

lstanbu~da b·r "Ha!r 
pazar1 , kuruluyor 

Memleketimizin muhtelif yerle -
rinde imal edilen ve dünya piyasa -
larında ehemmiyetli bir mevki ihrbz 
et mi~ bu lu nan lıalılanmızın sa tışla
rını dahn miikemmel bir şekilde or
ganize etm("k için tcsebbüıılere gi -
rı~ılmi~tir. Bu meyandn bütün ha -
J:Jarımızı teşhir edecek mahiyette 
bir n halı pazarı~ kurulmaktndır. 

ihrac1 kat'i şekilde etiket:e Avrupa ma~1 
menedildi diye sürüyormuş 

Öğrenildiğine 2öre ittihaz edilen 
bir karar üzerine arpa, buğday ve 
mıaırın lisans ihdası auretile de ih -
racı menedllm~tir. 

Filhakika bu maddelerin ihraçları 
ötedenberi memnu olrm~sına rağ .,. 
men son zamanlarda bazı memle -
ketlcre lisans auretile ihrac.ı müm -
kün olmnktn idi. Yeni vaziyct üze
rine bundan böyle bu gibi madde -
lerin ihracı kıııt'i olarak menedilmq 
bulunmaktadır. 

Sadakai Fıtır 

htulnrl Müit:lijiıaden: 

Buidaydan ı 
Arpadan 
Ozümden 

En iyi İyi 

K. 
23 
40 

117 

K. 
20 
34 

100 

l 
Son 

K. 
17 
27 
84 

Ha va kuvvet.ıerimizin yükselme
Bi ve artması iÇın her türlü yar -
dımın yapılması yurd borçlaruııı
zın en büy\ıklerinden olduğu gibı 

bugün bütün milletierin de ken
di varlıklarını korumak Için dur
makslzın hava kuvvetlerini art -
tırmakta bulundukları görüi -
mekte olduğundan bu hususta. 
Diyanet İşleri yük.ırek Rrl.sl~ınden 
nrilmi.Ş olan fetva mucıbince Sa.. 
da.kai tıtır ve zekat Ue mükellef 
olanların Türk Hava Kurumuna 
yardımları ve bu suretle Ana -
yurdumuza hizmette bulunmala -
n ltizumu ehenunıyeUe ilAn olu-

Son günlerrl(", piyasaya ve bazı 
ecz ndere Holandn ve- Roterdam 
fabrikaJannın firmasını hnvi taklid 
kinin paket ve şi"elerinin sütüldüğü 
sıhhat müdürlüğjjnün nazarı dikka
tini celbetmiştir. 

Hadise etraf1ndn hareket ve faa
Jiyt""te geçen şehrimiz sıhhat mü : 
fetti~liği, dün Tnhtakalede TanbU
rııcı hanında 32 snyıdn ecza toptan
cılığı yup:ın Asaf adında birinin ar
diyesinde ani bir araştırma yapmış
br. 

Bu tahnniynt netirt'sinde, bu 
müessesenin depolarında Kızılava 
aid olduklan halde üzerlt"rİtıe sahte 
Avrupa etiketleri konmul} miihim 
miktarda kinin şi.ıe ve paketleri bu
lunarak mücıadere edilmiştir. 

Hndiııe ı>trnfınrln "ıhhnt rnüfetti,i 
l!mail Hakkı tahkikata devam et -
mel.:tedir. 

1 Yeni Halkevi binasının ve 
amatör fotograf sergisinin 

kü§ad merasimleri 
Eminönü H'l.lkevi yeni bi~ası·ıırl 

inşaatı tamamlnnmı' ''e muvakk::ıt 
kabul muamelt>oci ikmnl olunmu!tur. 
Yeni bin n 2 3 Birinciteşrir. Pazarteli 
günü öğleden sonra mı>rasimle açı -
lacakbr. Av:ıi ~iin Hnll;evi binasıD
da ressam Münif F ehim, Sun d Te -
nik Hüsnii C'nntürk. lhsan Erkılıç ve 
lıhanın eserl('rinı,Je:ı mürekkeb bir 
amutör foto{:rnf sergisinin de adı, 
töreni yapılacaktır. 

Şüpheli görülen ölüm 
Halı pazarında hütün mailann 

dokundukları yerl~rle koliteleri açık 
bir sekilde göste-ril!'cektir. Bu .su -
retle memleketimizin mühim ihracat 
emtiası meyanında o!an m:ıllnrımı- nUT. ..) 
zın da evsnfı devlet tarafından tes- '-------------

Galatııdu, Mandıra sokağında 28 
sayılı evin bir odasında otuyan Ma
lntyalı Ali. dün odasında ölü ohı. -
rak bulunmu'Jtur. Şiinheli görülen 
bu öliim vak'aııı ı-trafında zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

bit ve kontrol edilmi'/ olacaktır. "" 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

.. . Alman a.skerleri 
Bfikreşe gırdller, zelt.ele -
ler başlıı.dı. 

Hasan Bey - Şunlar 
.bir de Beriine donseler 
de İn~ılı.t:.lerın yüzleri 

vcv .. , 
J(TUPI.ARI 1 ~ 

: 
B:r baba iki çocuğunu ! 
ev'adfık vermek istiyor i 

Karagümrüktc, Karabaş camJsi f 
Yanında 28 numıı.rada oturan 
Mustafa o~u Emrullah bize gön
derdiği bir mektubda funları yaz. 
ma ktadır: 

cBiri 7 Ytl§lnda, diğert bir bu
çuk aylık iki o~lum nr. Müzaya. 
ka içindeyim. Çocuklarıma Hiyı _ ! 
k.ile ba.kamıyorum. Sefil oluyor - i 
lar. 7 yaşındakini mektebe ver _ı 
rnekten ilciz olduğum gibi, bir bu- i 
Çuk aylıj!ınn da bakamıyoruz. Şa- ~ 
Yed bir hayır sahibi çıkarsa ço _ ! 
cuklarımı evladlık olarak verece- i 
~im. Arzu edenlerin adresime mii
racaatlarını rica ederim.~ 

Bir okuyucumuzun teklifi 
İsım Te adresinin yazılmasını 

a-mu etmeyen bir okuyucum~ şı.ı 
teklifte bulunmaktadır: 

cAsk.crlerimile kış hediyesi gön
i dennek için hazırlıklar yapılıyor. 
j Bu arada benim de aklıma bir fi

kir geldi. Ramazanın son günle _ : rinde bulunuyoruz. camnerde o - : : 
• kunan mukabcleler de yakında : 
j biteeektir. Bu muka.belcler için ! 
• her camide en ıı.z 30-40 minder ! 
j vardır. İşleri bitecek olan bu min-I 
! de.rlerın içinde rnühlm miktarda 
i yün ve pamuk bulunmaktadır. 
1 Bunları da askerlerimize hedıye 
i edebıliriz. Eğer yatak vesaire lçın 
! kullanmak arzu edilmezsc bile bu 
• Yiinler ı;<>rap, eldlven önnek 'için 
~ işe yıı.rayabilir.~ 
1 • Cevablarımrz 

!}sküdar ceza C\ inde Alıiedılin 
Önder'e: 

- Mektubunuzu vazlh bulma • 
dık. Avukatlara taalifik eden ta -
rafı daha sa.rih yazamaz rıwıııız? 

Edirne, Mustafa. Alsancaklıya.: 
- Arzunuzu is'afa maalesef say. 
fnlarımız mus:ud decıldir. 

'·············································~ 
:ndis an i:e tic ri 
münasebatım;z 

lzmirdcn giden heyet:miz 
Bombaya vasıl oldu, Hindis • 
tan ile geni§ ticari miinasc -

batta bulunabileceğiz 

Hindistan ile yapılan ticaretin 
inkişnfı için imkanlar urandığı ma-
llımdur. Bu maksadla Hindistana 
lzmirden giden bir heyetin Bomba
ya '"asıl olduğu öğrenilmi§tir. 

Gerek eehrimizrl~ ve gerekse 
İzmirde bulunan ihrncatçı ve ithalat
çı firmalar Hindistan ile muhnbe -
rede bulunarak mallar hakkında e
tüdler yapmaktadırlar. Bombayda 
bulunan heyetin Hindistan pi:ıasasj.. 
le temaslar yııpamk bu memleket
ten ithal edeceğimiz e~a hak -
londa ftlakndarlardan toplıyııcak -
lan malumatı tüccurlanmızn bildi -
receklerdir. Bugünkü $artlar dahi ~ 
linde Hindistan ile daha gt>niş mik
va"ta ticari münasebatn imkan gö
rülmekte v~ birçok maddı-lerin it -
hal ~ileh;Ject-ili iimid edilmektcdit. 

Firari carih yakayı ele verdi 
Mustafa ndında bir seyyar s..-ı.tı -

cı) ı geçenlerde, Galatnda tenha so
kaklardan birinde. !ııçaklıyarak ya
mlıynn ve hıidiseyi mütcnkib de fi
rar eden Mabtyalı Haıınn dün ıkin
ci şube memurlan turanndan sak -
landı<.ı cYd~ yakalanmı~tır. 

Mustafnyı eski bir kin yüzünden 
yaraladığın• itiraf eden Hasım, hu -
gün müddeiumumiliğc teslim cdjle
cektir. 

ı RADYO 
PERŞE:\JBE 24/10/1940 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilin 
Gümüş yüz kunışluklann yerine gümüş brr llra.lıklar darp ve p~ 

kA.fi mi'ttarda. çıkarılmış oldulundan gümüş yüz !.~lukların sı;ilti;.: 
kMun/1941 tarihinden sonra tedavülden ka.ldırılması kıı.rarlaştırılıXl ~ 
Gümüş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren arlık tedt ~ 

etnıiyecek ve ancak yalnız mal s:ındıklarile Cümhuriyet Merkez saı:ıJ 
şubelerince kabul edilebUeeektlr. gl) 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulun anıarın btmlan mal sa.ndı!kl 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine t.ebdil ettirmelerl ilAn olunu~~ 

c70025» c~ 

İstanbul OUmrUkleri BaŞ-' 
müdürlüğünden: 
(Satış I~üdürlüğünde kapalı zarf usulile 

sahibsiz eşya satılıyor) 
İhale günü : 25/10/940 

(So~uk b•.J 
Miktarı Deleri 

M. K. N. Marka No. Ki. Gr. Li. K. 
Pe~ ~~ 
L. K. Eşya cinsi __..... A 

2370 
g-ıii 

57018 47325 94 354.9 Tuzlu domuz s. ~_Adi 
eti deı;;, 

Yukanda de~eri, m\ktnrı ve clnsı yazüı eşya 1549 No. lı kanun :ınucıd)' 
ce Ye 24.90 sayılı kanunun 9 uncu maddesine istinaden ve hükümleri -"41 
resinde kapalı zarf usulile Sırkecıdc Reşndiye caddesinde halı nntrrP""D 
dahilindeki gümrük satış müdürlüğünde 25/Teşrinievvel/1940 Cumn gıı ı 
satılacaktlr. Şartnameler anılan müdürlükten hergün paras.z wınıı:,ı 
isteklllerin eşyanın bizasında gösterilen pey akçesini ihale gunündc tJ' 
12 ye kado.r vezneye yatırml§ olmaları şarttır. İsteklilerin tcklif 111 

t.ublarUe birlikte pey akçesi makbuzlarını ve 2490 sayılı kanunda ~o
vesikalarını za.rfln.r'a koyarak ihale gününde saat 12 den evvel ınüd ~-~
te makbuz mukabilinde vermeleri ltı.zundır. Teklll' mekt\Ülla.rıınn •;,; 
namcde ayrılan yerlere yaıılması mecburidir. Zarflar iha.le günü 
1S de satış .salonunda açılacaktır. Telefon : 23219 · (1025~ 

Unıumi Meclis azasını davet 
Istanbul Vali ve Belediye Re1sliği::ıde~ ~ 

inanbul Umumt Meclisi S üncü intihab devresi 3 üncü yıl Tcşt"~ :Y~ 
~timanın ilk in'ikadını 4/11/940 tarihine rastııyan Parartesi gunu ~ 
14 de aktedccc~inden muhterem azaııın o gün mual'yen .:~ .. tte 11:1• 
Meclis sa.lonunda bulunmaları rica olunur. 

B o zn a. m e: 
ı - Riya..."et diva.ııı lntlhabı. 

1 - Dalmt Encümen intiha.bı. 
1 - İht&sas Encümenleri intihııbı. 
4 - İçtima g(inlerinin tayini. 

Ticaret Vekaletinden: 
" Fiat müraka'llesi işlerinde ücretle istihdam cdamek iizere barelll 

aunu hükümleri dahilinde memur a.lmacııktır. te 
.Asgari lise tahsili şarttır. Ticaret mekteblerinden mezun olmtık 

sebebi sayılır. Taliblerin aşa~ıda ya~ı ~ümntı muhte\·~ ~ır v~sil< ort" 
to~ratlnrile birlikte Ticnret Vekfıleti Iç Tıcaret Umum Mudurlu~u 11 

ne göndermeleri ilnn olunur. b tı1' 
istenilen maHimat: Ad Te soy adı-doğum yeri ve tarihi-anne ve c 

81Dın doğum yeri - tahsili - daktiloda yazmak bilip b ımed~ı - yab:ııı 
so.na vükufu - muayycn bir mahalde vnzi!e görmek gıbi bir tercibl f 
olma~ ebu tercih vek~eti bağlamaz, - fim,diye kadar rangı vaz e 
hangi müddetle ifn ettiği ve ayrıl14 sebebleri - talıb hakkında kifll• 'i ' 
mallhnat alınablleceği casgıı.ri üç ki~b - vazıh adre . c10137• ' 

Hakkın en pıırlak zaferi ... Edebiyatın en bUyük ı.nkıl!ı. 11ı 
San'atın en yüksek şerefi... olan 

PAUL MUNİ'nin l:ud.ret.Ue sinema tarihinin altın blr sahilesi 

Bu Sahaseri L L E Siner asmda 
' HflrmeUc seyrcdiniı .. 

Bu Harika film bir kaç gün daha gösterilecektir. rıJ 
Mühim ilA.ve: Sinemncılıkta ~yanı hayret blr sür'at reto 

S O N AK D E N J Z Muharebesi (Tür~ç 
saat 21 ôtJl Bu Hakiki Film Tayynre Ue gelmi,ştir. Bu akşam 

It.1ıaren gösterilme~e b:ı§}anacaktır. Tel: 43595 / 

Kadı~öy SiJREYYA 
Bu gece: 

R Şi D 1 A TiVAT os Ll 
HALIDE PİŞKIN 

• • • n ISJ 
Vodvil 3 perde 

Her yer: 30 Kuru~. Localar: 

BUGÜN 

ber.aber 
~ 

esi 

VE 
Heddy Lamart 

ıl __,1. 
Siııemasında 

s 
A~;~'WJ ( Yeni neşriyat ) ıl ( 

8: Saat ayarı; 8,03: Hafif prograrn -
(Pl.); 8,15: Ajans haberleri; 8,30: Mü- llavacılık ve spor- 273 üncü sayısı ŞehIr 'fi)'tı~pııı 

Tepebaşında 
tısmında o ô' 

~k IPI.); 9: Ev kadını _ Konuşma; dolgun münd.,..;caUa lntışar eım,.tlr. rlır.'ffl;·l 
12,30: Saat ayan; 12,33: Müşterek Bc.ediyeler dergisi - Eylül sayısı , ~·n 
şarkılar; 12,50: Ajans haberleri; 12,05: dolgun ~Qndericat ve resimlerle lnti- •. .J 1~ 
Müıı"k; 13,20: Karışık müzik tPl.); şar etınıştir. 

t 20,S 
Akşam s:ıa O 

18: Saat ayarı: 18,03: Radyo enz or- Stad - Bu haftalık spor mecmua
kestrası; 18,40: Fasıl heyeti; 19,15: sının 33 üncü sayısı zengin rntinde
İkl p!ynnodan caz parçaları (Pl.) ricatla inti§ar etmiŞtir. 

O T E L. ı.. ı.Pı? 
İ.stlkl8.1 caCldesi komedi ~ 

0 da 
Aqam saat 20,3 

DA D 1 
19,30: Saat ayarı ve ajans haberleri; Ankara Spor - Ankarada çıltnn 
19,4.5: Radyo saz heyeti; 20,15: Radyo bu spor mecmuasının 22 inci sayısı 
gazetesi; 20,4.6: Müzik: Keman solo; intiŞar etmiştir. =========~:;-
21: Dinleyici i.stekleri; 21,30: Konuş. Havacılık ve Spor - HaY~ K~r~- mecmun.5ının 
ma; 21 45: Radyo orkestrası; 22,30 : m unun organı olan bu c. rgın n 1 iktisadçıl:uın 
Saat ayan n\ans haberleri; 22,45: 272 inci sayısı çıkmıştır .. 

İlitışadi - Bu ekonomi .U. 

c 



e A • c IKTISADI TETKIKLBB 

Amerika hava •• 
sanayıı 

~epon • Amerikan 
deniz kuvvetlerini 

hlukayeseden 
Çikan neticelar 

r;-E~:,~t ::n;.;ı·-··j 
f_~. Enıir Erkilet 1 
t.:_~n Posta •mn uled JM~barrlrl i ..... --.................................. . 
1i çlü ittifakla Japonya acaba 

~tt D ne kazandı} diye diqiioülıe:

günde 1000 tayyare 
vüCude getirebilir mi? 

Hasan Ali Ediz Yazan: 
~tıı: ~husu, bo ittifak dahiL ııimcfi.. Avmpa harbi bqladıiındanberi t yenleri çekip alma Tc, dolayısite di- mamen kar,ılıyabilec:ek bir seviye-
'Anıenka ile lngiltereyi birbir - Amerikanın hav:ı sanayii. 1\merika ğer sanayi 1:mm~lannı :ı.lfa airat- ye yübelmemi,.tir. 1939 yılının ilk 
Illa. e daha çok y.ıkla§tınnıf, Bir _ endüstrisinin hiç aörmediği, hiç mak icab edecektir. dokuz ayı zarfında .,cak 3 750 tay-
"--.y. - Çunking yolurıuD ca~ kaydebned.iii muazzam bir inkişai r Fordun Takibierin in, Ford proj&- yare yapılabilrrü~tir. 
aL ~I!Ydan vermek !{ibi Japonya ve ae~eme dcvrisıe girmiş bu lu- sine kal'li ileri stirdükleri ikinci en- 1940 yılında bu miktar bir hayli 
~lllnd · 1 d·~· · · nuyor. Arnerikamu tayyare fabrika- .-1, iptidai madde me!lf"leSdir. yükselmi~tir: ve mütemadiyen yük-
::oır. ı..~ e netice er ver ~~ ıçın, on- 1 .. -
~~~ ııı:.ardaıı ziyade zarar &elirdiği lan bir yandan lngilterenin, diğer Günde bin tayyare )'J'pebihnek için selmektedir. Bilhassa Amerika tay-
~ ~-Ll!_'- d "'andan Amer~kanı.n ta.vyare sipa-, bugu-n Amerikanın el' nde muazzam va re fabrikalarına "Verilen sipariııle-
~1 ~r~~ ~ J 1 

1 "alt· J h b ri lerini kanıılıyabilmck irin gece alominyom, ""Jmü"', bakır, husu~i rin mühim bir kumı dt<-arıdan, n-~"\_ ı • aponyaya, ar e yara - .... ,.,. 
~~ek hiç bir mal satımyan Bir- aündü:z., hiç d•Jrmadan, hummalı bir ı bir nevi çelik stokiannın bulunması giltereden gelmektedir. Bugün A-
Ç~e :"znerik.a Cüınburiyetlerinin faaliyetle: çalı~ıyıJr.. Amerika tAy. lazımclrr. Vaba bunların h~psi de merikanın hava sanavii. valnız A
~ tebaaııına Arnerikaya avdet yare fabrikaları, ayda binden fazla Amerikada rnevcuddur. Fakat bü- merika ve rngiltere hesabına çalı-
1...1 • .._, taYaiye etmesi ve bunları nak tayyare imal etti.lde.ri halde. gerek tün bu iptidai maddeleri. Ameriki\Jl tıYOr. 
~ ~purlar hazıı:lamak-ta bu _ dt~ndan, rerekse. tçeriden vaki o- oazarlanudan çekerele sadece tay- Son zamanlarda Amerika hava 
~:b~ .nevama Japonyayı tehdid lan talebTeri bir türlü karsrlıyamı- yare jmalitına haSYedecek olt>Ylar- sanavii. yalruz kemmiyet itibarile 
~ L· ılır. Bahusu:ı, Japonyanın yorlar. Sinuli gerek: Amen"ka hü- q, g~ lıarb için lazım olan d!~ değil. fakat k.evfiyet iliharile de i!e-
"' uır ai.jL • h f · ltfunetini. ger~k~e Amen"ka eana.vi- bircok .... y]erin imalatı aksayl\calt- Tive doğru olmak üzere büvük bir 
"'~lık,b· ıı:unet mu a aza etmesıne ..--tan .. ıl Amerika matbuatı heye _ cilerini me\7gul eden en mi!h!m me- tn. Rinaenalevh günde bin tavyare- adım atımş bulunuyor. Mesela 
~d to.t

1 
ermekte ve buniann ara _ sele, tayyare imı.tlabnt, bütün taleb. ye kadar ye~ek kadar iptidai «Duglasll finnsııı, son z~manlarda 

~.: o gün içinde muhasP-mata le-ri lta~ılr."1lbikcek bir smyey~ 'lladd.e stoku huı•lanmadıkca böy- saatte 640 k.ilomdre mesafe kate ... 
llı;;~lı:ac&ğını iddia edenler bile bu- yiikseltmd.:tir. le bir 'Dl"'je tah:ıkkulr. edeırıezl. d'en yeni bir tip tayyare imaliıtma 
~~':n_btdır. Bundan başka Birlr"fik Amerikada tayynre imaJahnı an. Ortaya atılan üçiincü enırel ile- b3a~lamıstır. BuA tayyarderin nğır~~ğı 
:"tii:~ Uzakdoğudaki bütün tınnak husumnda gayTf't ııatfeden- .; süriilen en~dlmıt en zayıfıdır: 6 tondur. yni tip tarYare~ri 
\.; ~l deniz Vf! hava iislerinden ve lerin en lia<ıındıı, otomobi! kralı Bu enırel de böyle bir projenin ta- «Lokfridıt ve ~ıBuingJJ lıumpanya
~d eyanda .Tapon ve Çin sulannın milyarder Hanri Forrlu görüvonız. t..,U.lruku icin mu112zam bır levware ları da imal etmei-e ba~lamı,Jardır. 
oı_n H tnült('mmel bir denizaltı üssü Bir zamanlar, otomobil imalatında- F.bn1ı:a!ı in!'lll et rnek zaru - Bu tip tayy~leri. bugüft. .,~ lngil
lılld .. t.· ong Kon ı-: Ingiliz yarımada - lci bütün dünyil rekorlarını altü .. t e- retidir. Maamafih Fordıın ra. tere, ne de Almanya fabrikalan he
~~1'1~ ~~stahkem Viktorya lima- derek gÜnde 1 ') bin otomobil imal ı.:ı..f .. rj r4r- bch•l .. lı iT fabnkı:ınm srrn- niiz yapamıyorlıır. Bunda o maada, 
tır. ll ıatıfade hakkını f"lde etmi~- etmek· kabiliYetbi gösteren Ford, 1 ..tid .. n lıazır oldıı~nu itiraf f'tr'ı~k henüz hiç kimsenin bilmed.'ii yep-

n bu "' d ' ! 1 ' b' 1;·7\rrntmD h~d;vorlat• J3u fobril. yeni bazı tayynre modell.erinin: bu-
~~- • P\'" a etıı ınant mıvacnt< yenı ır l l k d' M k _ıd 
~k~ ıttifakının lng:ltere ile A- tek rf ortaya atıvor: Ford, nlh ey luıds. Ford•ın Avl .. l'd D~~~~ki m·ı- unduğu söv enme. te ır. 1 u an e. 
L ı Uzakdoğuda tam bir iş l gibi nisbeten k:sa bir müddet 7.ar- azzam ~tomobil fabrikasıdır \ 'bk ratını fngilterenin muka(}dcratile 
~ te k ..:v· C' K c:._ h d k .ı' f b 'k }a da bir tad'1~~la bunu tavvıue fab•ik3~ bağlıyan Amerikanın, bugün heı: t ._-- • v eurlitJ ve. an ay ~ n a en= tayyare a n a nnı d f I . I 
~~an yolu':lu kazanchrdıit organize etmek suretite giind'! 1000, ı..,.tn,.e ifrağ etmek i~en bile c!e- zaman an aza tayvare ıma atınııı 
~~ci-Oitııdur. Fakat neticede Inci- ayda 30 bin, vevahud te- ~Idır. ehemmiyet vereceği aşikardır. B1 
~~~· Büyük Britanya w. nede 36;,000 tavyare va _ Fordun :-akibl,-:-inin. Fordon naenaleyh biz1.at Amerika hükume-
,::-··~11111_-~~e 'ft uz.-k' cleruz yol- pacağmı ilan ediyor. Ford orojt:l!line karın iiC'ri sürdültieri en tinin de yard•rrüb Ford proie•inin 
~~ baubafazaa ~de kullam~ veni yapacajp hu tayyan~lerin ayni kuTVf>tli engel l'adur: Tayyarele-r çok geçmeden (atbikine ~ri ilı-~eğ\
"t J~lduiu içio lngilt~:enııı On til)te. atandardize olacalrlarını söy. mötem."diV'!'!n inki18f bıtlmr!M!irl,..r. ru kabul etm~k icin ortnda birçok 
t~-.. uo ~enizkrine harb gemiai lüyor; O.nun idn d .. Amen"kn h~ Ordu ve filonun abuıdardize bh '!ebebler mevcuddur. Bu sebebierin 
~~!'neatne imkan yoktur; hatta klmıetinin kendisiRden vergi alma- ta.yYare tip'n,.. deii1. fıı.lcat mıthtelir ~· başında, btıgiinkü hnrbde tayya-
d~" ~Amerikanın Jngiliz. üslrrin- ma<mıı şart k~OT. cin! ve mııf taY\ .. rel!!r,. ih~<"l relerin oynadığı hayati roldür. 
d~d,Jti dİn ~~kına mukabl! ~Jza~- 76 ya~ndıtki bu ihtiyaT otorno- vardtr: Mek.t"'b tayyan~leri. avet Hasan ~Ji E~iz 
l -'-..: e -~ lız menfaatl~.nnı m~- bil balmın ort:srı attığı bu tr"klif, tavvarderi, l:e<Jif tan-are lerı. hafif, H • f' f' H 
""1\I. dtrne91 drruhte edelıde-nben, L!~tiin dun" yada V .. bilhasl!:ı AlmM- nğrr bombıudrman tayya~h·ri. pike avagazi La arım ar ırma 
tıı...-•q -ki ı .,. fl . w uu ... ı umla ı kr ı 
0~ 'b'J ngıız l OI!U ırerı c;a~ Va. ftalya Ve Japonvıvia oldtığl.ı ka- ~: tavvar r~~~~.:·,n _ı~-yYn:' ai"'taer,:..an~)enı: sebebleri vazth bu'unmadt 
"'?oı lti e hultınm~lc.tadır. Demek dar, bizzat Ame.;kada da de-rin a... ........ ~ ~.. c.._. J ~'" 
~ b~·~aıb>c;mra ıble Am! ezik

1
a ara- ki.,ler yapb~ tiddetü münP.kaşnlara ilh .. g.ibi hep ba~ka b~k;ı mo<i<·lcteki Havagazi ~irketlerinin, fiatların 

•" iJk n IT nar o ıı~ apon- yol açtı tayyarelcdir. ~ir tan .. re fabrika- arttırılması ~çin yapllldan müracaa• 
bı' elde Yalnız Amerika donan- . • - orun bir tip tayyarden diğer bir uzerine, tetkiklerde bttlunmak üze-
'"~ ve havo. kuvvetlerinin düt- Fon!d~' bu pla!'UnaAen f~~l"h hu- tip tavvareye ~ .. bilmesi için za. re belediyede te~kül eden hava -
l~ nıanız kalacaktır cum e I!'IU~r. gen• menıta ra- mana ihh-aç ___ ..ıır. · --'' ı. • d" 1 ;-ıtilt • kibl Id. B J d w A · ":1 v:sru ııazı tarue :ıcomısyonu un top an -
~ ~ Amerikac!an aldığı . eri 0 u. i in iıri ü:ı..ere men- * mıştır. Komisyon havaı::azi şitketle-
ııııı.....··o~ mukabil Atlat Okyanu- kanm ha'Yil ~navü, kemmiv.·t b:ıkı-
~.)-.._. lr'tiidafaa-nı deruhte ~es' mından oldugu ka.dar k..eyfiy .. t ~- Bir fikrin ortaya atılabiimm içjn rinin mÜTacaatlarını tetk.ik etmiş, 

tlind "'' """" '- md d l 1 Id - 0 fi""-n' dom•ran maddi •artlann fakat fiat yüksekliğini ical.. ettiren 
~~e Birl-·k A. ik C" h ıum an a, ngı tl!remn o ug-..ı ııo: .... - .. L~"llıı • • -,.ı • men a um U- lı:ad Alma d h • mevcud olması şarttır. Binı.enaleyb ı sebebler vazih bir ,ekildt> bildirü -
~ deai7 kuvv~tleri mün- . ar nyaı:ın .. a .. a'\'1\ ~:mayı- d · ld ~ · · · k tl d b \ri .... } b_Ürik Okyanusta toplana- ınden kat kat uııtundur. Bılha~~.ı Ford\ın proie$inin doğması için e, memış 0

• ~gu ~çın ~ır. e {': en u 
IL '"',.ıı:l d J • maddi şartiann mevcud olduğunu , h.ususta ı:zanat. t~temıştir. S.ı.rketJ~ • 
-~ L ~tıııdl!'n Japon'-nı~km' e :;.._ yeni mo e . yenı tip tayyare yap- kl h ta f t ıı ... ..._ ı. ~- •. ....... kabul etmek lazımdır. Am,.rikanııı rın verece en ıza • gore, ı.ı 

)ı--ıljl ı .... ııtUYvet te•ki: ederler. F•kat mak hususunda Amerika hava sa- ""'" l . }ü' I l d ~ ·•ı.. " !L- hava sonayı'inde son yıllatrb ki in H· vur;;se mesı'le • zum o up. o ma. ıgı 

~IJı.ı l'lıalıcJn. ki Japon- 1CJ36 nayii, diğer dünya nava endü~trisi- h kk d 1 ~ k 1 k <~arıL. • "'-. k _ _,_ı h km l -n~n aözden oeçirirsek fordun a ın a :at ı .arar ven ec,. t:r. 

~ ti..:..: ~ d-miz jn'!&l\tmda set\- ni ço gı=rioe tm 1'! bu unuyor. ... .• "" .. "" 
~..... '- t F d '-'bl · b'"- b dü .. iinC'"lerine hak vermemek mürn-

t 
li .... eoe. !\ldığı gibı 0 tarihten- ııte or un ra.ıı.ı en ıma~!a u " 

... "'·• b k 1 1 L .. d ıJ k kün olmuyor: ~:<~'ha kın ı çall4lllalı:ts ve üatdik no tayı e e a ara~ a-un e yap aca 
~ ttrtı·ı uvduiu ve denize indirdi. bin tayyarenitı hlite itibnrile r ka- 1938 yılının Eylulünden 1939 
~'tı 1b~r hakkında ber türlü ma- dar iyi olmıyacaimı iddia ediyar_ yıhnın BirincikAnununa kadar A
~~~tl!d' ır sır hali..cle aakJ.yahiJ .. lar.. merika hava sanaviinde çalıtan iş
~~ ır. Bundan maada, Fordun l'akibk> ı;ilerin savısı 2~5 misli artmu, bulu-

~:'lltıll;e(ıılerde Nipon imparatorlu- ri Fordun. kendi planını tatbik bu- nuyor. Hlen Martin fabrikasındaki 
llı~dd 660 ıl ıL·) ~..ı :ı..... ..ı_ ___ - 'k' · "L! ;...iJenn sayısı 1938 yılının Temmu-

~~ı~ ua an y evveııo SIJ8Unaa Kal'\!ı-.-<ftl{l ı ınc. murum .,. 
d~~. 2600 üncü yıldön!imü bir eAael olarak ta kadro meselesi 'ZUncla 2680 ike.'l. 1 Q39 Yılırun 
~ ~~ik yüzden fazla par~ olduğunu ileri aüriiyoriar: Onlann Temmuzuncia bu miktar 6S40 • 
~. 4'Q~keh olan Japon donan- kanaatince günde hin tayyare ya- kadar yükselmiştir. ı.Dusıla:ıın firt ~· Ya•lannda bulunan Mika. pabümek için. şimdikinden pek faz- rna:ııı fabrilralanndak.i is~ile-tin sayı
i'~tıq~ ~e Hırohitooun önünden la mühe~~dise. teknisyen e ibtiyaç sı t 9 39 vılı nihayetinde 1 l bin iken 
''\ 3-ı '"'lt B d d -'-" 29 __ ..ı b .. A 'L h 1940 vılıaın TemmuzWlda 1 i bine a.._ " ı..:,.-· ' u O!lıınma a ea.ıı.ı vanıır; ugun, merıaanın ava 
~~~ i~ bin tonluk ve süı:atle-ri sanayiinde 100 bin ~~i çalı1ıyorsa, yükselm~ bulunuyor. 
J•~ }'~l ı~ .26 ıpil arasında deği- F ordun planını realize etmek için Amerikada eski fabrikaların ge
d;"~ ın ~tirılnıi~ lO aded malum en aşağı yanm miiJon ioÇiye ihtiyaç nişlemesinden ve bi~yümeııindt'n 
~ l'~ııi J "harebe zırhlısından maa- hasıl olacaktır. Bu mütehassıs işçi!~ maada. bir sıra yeni tAyyare fabrj-1 
ıt~~~~~t'~Po.n süperdretnavutlannm ri, aereclen ve na!d tedaTik etmdi? kalannın yapıldığı dıı ~öze çarp-

1 

Et fattarrnrn yükselişi 
n or -at mi, değil mi ? 

Belediye iktısad müdürliiğU. d 

fiatlanndaki yükselme hakkında 
telkilderine devarn etmı·ktedir. lk -
tısad. müdürlüğü bu tetkik.ler arasın.. 
da bilhassa fiat yiihekliğinin oor -
mal sebeblerdea mi, voksa ihtikar 
dolayısite mi husule geldiğini arat -
tınnaktadır. Et fiatlarındtl ihtikar 
yapıldığı anlaşıldığı ta~dirde. bele-
diye azami fint tesbiti için fiat mü~ 
rakahe komisyonuna tekiifte bulu
nacaktır. 

[ Hlaıseler Karp.smc~a J 

Taksim-Harbiye yolu 
T ramvay, Taluim durak ye

rinden, Hıtrbiye idameti
ne hareket etmi§ti ..• Yanımda otu
ran arkadaşım: 

- Sana bir fıkra anlatayım mı i' 
Dedi. 
-Anlat. 
Dedim. Anlat h: 
ııBir lııastaya npancJisit amdiyab 

yapnn~ar, ameliyat bitmiş., hasta .. 
nın lı:amr dikilm~ •• maMdan kaldı
ıılacaiı zaman doktorlardan biri: 

- Eyvah, dl"miş, h"lstanın kar-
nmda 'bir oens unuttum. 

Oiier ,J ' ••nlar tıaşırmı~ar: 
- Sirnci ne yapmalı i' 
- Hastarıın karnını açıp pensi 

çıkannaktan b~ka çare .,-ok. . 
Biraz evvel dikilmis dik',.lf.ri aök

m~le, hastanın kı\Tnı acı}mı ... pen
si buhrp çıkarmı•lar, tekrar dikmiş
ler. Falrat bu sefer de bir bqka 
doktor tela,la etrafınca bakınmı, ..• 

- Ne var. ne oldu? 
Diye aormıı~lar. 
- Hiç •ormayın, demi$, fela

ket... Cözlüğümü hastanın ltıımın
da unattum. 

Bütütı ba•lar ona dönmüt: 
- Siındi ne; yapmfth i' 
- Hastanın kammı açıp gözlü-

ğü çıkannaktan bqlta ~re yok. 
Ameliyat ma..sında yatan hasta 

sesi~: 
- Bu sefer de söltünüz.. fakat 

çok. ıXa ederim, yeni ba§tan dik
meyftü:ıı: de, ilik düğme yapma •.• 

Ne ohsı olma%. birinizdea biri ..... 
ra tabakası, yahud da para cüzda
nını kamımdıı unutursa açıp orll/
dao ahnası lı:otay olsvn.ı. 

Fıkra bitmi_şti. Pencereden ..... 
baktım: 

- Bu volWl kazılması da Wr 
tiirlü bitmedi. dedim, kBZlldı, tek
rar kazı4lı ... 

ATkadaşım cevab verdi: 
- Ben de dün duydum, ilk ka

ZJl~ta l:ünl:Jeri dö~e3'i ~ 
lar... Onun ~ timdi yeniden .. 
zıyorlarmıf. 

Bir an dü~ndü: 
- Hani. biraz eYYd 88Da 

fıba anhııtmıpmı ••• 

- Amelryat olan ineanm b..
na il'ik açıp, düğme dikmek hl:~ 
değil mi? 

-Evet ... O hkntdan jJham al
mak suretile bu Yolu t~kru tekrar 
kazılma}:tan kurtannak münı~ 
olamaz mı) 

- Nasıl mümkün ()labilir lrit •• 
- Hendekleri, çukurJan oW.. 

ğu gibi bıl'altıp, asfaltı bir tanıla 
ment~li hpak ft"klinde yapaıı... 
Ne olur ne olmaz, daha kim bilr 
neler unutmu,laıdır. AkıllanDa ~ 
diii zaman asfaltı hozmadan. t~ 
raiı tekrar tekrnr kazmadan: e sfalt 
kapa~ açar. bunlan tamamJ., ... tek
rar kaparlar. 

r:J -'~~Ut dJulitJ · 

C Bunları biliyor mu idiniz ? J 
Fazla süratle 
en ağır ceza 

otomobil sürenlere 
nedir bilir misiniz? 

Brezilya polio 
si. otomobillerin 
ııÜTAtli &'itmeleri
nin ö.aüne ıı;eç

miştir. Dünyl\nın 

hemen her tara
fından muayyen 
süratten fazla giden otomobillerden 
para cezası ahrlar. Faltat bu cezaya 
rağmen, şoförlf'r otomobilleri sürat-
le sevkederler. lim Brezilyada 
da böyle idi. Oıa rolisi pnra ceza-

ı 
aile, bunun öoiine geçilemiyec:ejial 
anlamılb. Bir başka çareye bat~ 
du. Fazla sünttle ilerleyen o tom• 
billeri polis durdurdu ve §oförUne. 
derhal listilden söndürmek «"mrilli 
Terdi. Şoför dört J-astiği söndürd~ 
ğü zaman, polis ayrılıyor. Solar 
tekrar kendi Ja,ti~leri şişirip yola 
devam etmek ya"hud, Y"kın bir ga-
raja kadar gitrnek zahmetine kat
lamyoı:da. ki... Bu c~ onlara p._ 
cezası ödemekten çok güç geliyor
du. Böylece fıula ai.irat.le otomobil 
sürmekten vazgcçtiler. ······-······· .. ·--·------·--·---·-··· .. ·-·· ..... ········-.............. __ 

lstanbulda ecH. S.» ye: ı ve fena taraflan olabilir. Bunıan ml 
O genç kıulan 'Vll2.1Jeçmenizi tav- naka~ etmiyelim de sizin bana 101'• 

siye edeceğim. Oıum cia lizi aeY - duğunuz me.:ıeleye ~delim. 
diğini tahmin ediyor, ve aize yak - Eğer medeni kanundan evvelld 
laşmadığının sebebini de biliyorsu- devirde ya~saydık.. kannızt h~r hai
DUZ. Halbuki o kadmdJ;r. si:ı.. erkek- de Jimdiye kad:ır bir-kaç dd" bota
siniz. Sizin ondan kuv-vetli olmamz mı§, birkaç defa nikiih tecdi h meo. 
icab eder. Siz de uzaklqm, on.auz burjyetinde kalnu~ ol:\caktınız. Esa
bedbabt olmak bugünidi d.üşünc.e - sen o devirde de bıı gıbi han~ 
niz.dir. Evlendiğ\Di;ı zaman acaba dür..nler, sizin gibi birde-nbb-e per • 
mea'ud mu olacaksınız? .. Annızda- hyan Te uzun boylu dü,inmedea 
k.i bugün onun izdivac.a mini ad - kansını bo§ıyaı:ılardı. $imdi reamea 
dettiii aynlık, sizin bedbant olma- aikalı bağile birbirinize bo\:h ol -
nıza aebebiyet vermez mi? manız, barJ1llbilmenizi temm edecek * bir vesiledir. Kannızda:ı özür dile -

Bay 11Halim.., e: yiniz. Birelenbire par1amı, olma • 
- Mü~ahedelerim doğru mu, oı.z kannı.zıu hata.ı olsa biJe, sbi 

değil mn diye aonıyonunu.z. Bazı - haksız çıkanyor. 
lan için evet, baZJlan iı;İI1 hayır ce- . Karmızın sizj affedf'ccğini saı. 
vahu.l vereceğim. Muhakkak. olaa yorum. Affed~r ve beraber ya~m~ 
~ ki. §Üre. istidadınız var. ya başlarsmız. Si:re h .. nden nasihat * olsun; harefcetlerinizcf • daha az • 

Bay S. Yaralı: cul olun uz. Söylcrfi~iniz söze, ) ap-
Medeni nikah kabul edilml"dea hğınız harekete bilahare pişman o

evvel erkek kansınıı .. bot olı1 deyin- lacağının .;özönüne Ş!'etirin. Kadna 
ce. nikahın hah~ttiği bütün haklar git denildiği zaman gidecek ve ~) ~ 10lrfir. F alıp almadıklan mallım Vakıa memleket-te milyonlarca q.. ma~tadır. 

~llh11 llltat bunlıudan ikisi 1937 siz var. Fakat bunların büyük bir Bugün Am.-rika hava• ı;anavi1nia 
d~4~~ .:~d~ ve üçiindieü 1938 A- dcseriyeti ihtisaeıı~:ı ameledir. Bina.. Yasati istib!al kudreti avda 1250 
l::"'latırı;~a lu:ıağa konmuş clt- enaleyh Fordun planını hayata tat- tayyare olaralt kabul ediiivor. Arn.c-.. 
~~ ~or,. hiç olmazsa ikisinin bik ehndt için, mutlaka, diier sa- rikanm hava sanayi~ müt,.madiyen 
ıı..~lları Rırrni, veya v,irmek üzere navi lmtmlamulan bircok tekris- artmakta olan sinaticıleri heniiz ta-

t
o ar.ıd.a kaybohrrdıı. Onlann yeni - denildiği zaman Relecek kukla de • 

nan boıiin yetecek kadar olduğu den birle~bilmeleri için niUJH ye- ğildir. Evlearnenan resmt bağı k.ml-
söylenemn. Rer nle lle hanedı- l nikmek icab ederdi. FAkıtt medeni mua bile hlbl~i birbirine bağlıYan 

1\lilletçe Hava Kunımona yapı
lan yanhnun vardılı rakamlar, 
başlı ~ma blr gurur ve iftihar 
vesllesl obnaia layıktır. Fakat bu-

orqt • n, hük l b'l' R' ,,. tdre d rno una ı ır. ıva-

~'\ de • ah1\ sonra bir dördüncü. 
J.ti ~\>a ~~&sına ba~lanmıştır. Bü-
1\~ 43.o0~tısun bu en biiyük ejder
~ ~lilta lt er torıluk imi.<ıler; hatta 
lı \o~a d .. "Ynaltlarına bakıhrsa bu 
Sı tırıırı t ort b•iyülı: muharebe zırh
ij ~;o~ıa~na:farı 46 ttar bin ve en 
~~~ '1 llıil~ın çapı da 406 ve bel
~t~i~ J'lln ~tr~ olaeak imiş. Bu 
' ı._~ ~rhı" ann on ila on iki mu
--~ hu)'\iılarına malik. oUluklan 
'911' ) ~ ınuharebe biriilleTi 
'ıı~1 de) • 13

n bir zamanda (belki 
Ili tr, "Veya 14 olabileceği 

~rt~l 
~it. ~mali Amen"ka Ciimhu
ls ~ --~.:: ~6 ila H kii!ur bin 
~3) ı\Jı11 ~ 20 li 22 mil yapan 
~ )lJıtad llle~d olduktan ba~lta 
"ııı~ 35 •noerj int'& halinde bu-
'-'t~ :e 16 'ar bin tonluk 6 . ,,_l'trı rh_!ıaı daha vardır. Bu 

~:"•lt-; ~aatte 27 mil 
- 7 net 8a7la4a.l -.r ..,.....____ 

• 
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tljiUJ!L._ 
. : . . •,:, , ......... 

Yazan : Ercurr:enj Ekrem Taiu 
Fakat cı;O•> nu nerede bulacaktı) 

Kimden soracaktı? Mahalleye biz
zat gidip arayacak mı idi~ Olur mu 
jd,j ac.aba) Hala orada mı idi) Yok
aa o da evini, semtini değiştinnit. 
k.ayıb mı olımqtı.a) Sonra evli mi, 
yoksa bekar mı idi) Müjgina tema
yülü aahi nıi idi~ Y okaa, k.endiııile 
yahuz eğletımek. vakit ceçirmek mi 
iatemitti). 

Bu aıallerden ber biri. vapurun 
her yalpasuıda kadıncaiwn zihnin
de beliriyor ve cevabsız kaLyordu. 

Havanın 'Dozu',clıığu, kaptanı, ge
minin rotasını deği~t":meğc mecbur 
etmitti. Yol uzuyor, Istanbul bir 
tüdii nazlı 8e!D&UDI a6zle1'e KÖste.-

dalgın görenler, onu bedencn haı:ta 
sanıyorlardı. Haııt.ı olan onun lU" 

hu, gönlü idi. Havalinin haricinde 
hiçbir şeye zerre kadar ehemmryet 
~ermiyordu. 

Vapur, yedi saat kadar, azgın 
Marmaranın dalgala::-ı arasında b<>
caladıkta.n aonra latanbul lcıyılanna 
ulatb• 

Ta ileride Ayaa.tefanoa feneri. 
sinirli bir sma gibı tek ve çipil gö
zünü mütemadiyen kırpmakta idi. 

Sağ tarafta goranen Adalara 
Müjpn, memnuniyetle kaı"la~ılan 
birer ~na gibi baktı. En son 
duğu Ak.bıyıktak.i evin talıtabo,u~ 
chılı onlana, Martna1'anrn man ..., 

__ tı_d_~..-"_m_e_m_tz __ ıaz_DTI_d_IT_. ___ _,:ı[ltanun bu usulü tamaın;•. kaldımu~ bağ lctnlrr. Ve tamiri lliiç olur. 
br. Kanun, usul ve teamüllerin iyi TEVZE 

Akbıyıktalci eY.. ora!ınt her d 
kika, her vesile ile hatırJıyordu. O, 
~üphesiz ki yerlı .]lerinde duruyor
du. Fakat komşUS'.ı ~. O da oıada 
mı idi acaba} Mujganın ne oldu .. 
ğunu, ne zaman dönüp gelt"ceğini 
merak ediyor tr. u idi? Bo•andığını 
haber alm~ mı idi? Bu hadise ona 
üzmüş mü, yok"'!l onun da gönlünde 
emPiler mi uyandırmı~tı? 

btanbul ynkrnhşıyor, y31unlaŞ)
hkça da kovulaşıyordu. Solda, Ye
dikulenin, Samatyanın, Kumkapının 
ahııab, birbirlerile sırt sırta vermit 
evleri, sönük ı~ıklarile, sulanmak ü
zere sahile göçmfiJ muazr-tm, efsa.. 
nevi bir kervanı andrnyordu. 

Ahırkapı fenerini de geçtiler. Se,. 
hir göründii. Bu güzellik diy·arından 
bir türlü aynimak istemiyormuş g~ 
bi, gün, İstanbu!un uflcunda henüz 
tamamile kavuıJ!llamı~h. Sernama 
çok koyu laciverdi üzeril"de kubbe:
ler, minareler, daha koyu gölı-eler 
halinde teressüm etmişlerdi. Köp. 
rünün kör ~kl..n denizde titrel: a.
kialet' yapiJ'Ordll. 

munis manzaranın temaşaemdıuı 
kendi Itendini ayıramıyor, kopara
mıyorda. 

Vapur &reyburoaaw döamü~ü. 
Limana giriyordu. İçinde. gemicile
rin mutad telqa başlam~n. Lostr<>
molar. çımacılar. karnarotlar sağa 
sola lu>şu§U)IOr, )ana~mua Ye bo
şaltma hazırlıklarını ııörliyarlardı. 

Kaymakam bey Müjgcinın yanına 
~eldi, yardıma ihtiyaa olup olma
dığım aordu. Genç kadın: 

- Sai olunl dedi: biç'bir oeye 
lüzumum yok. Sade, eo-arnı bir. ha
mala verir, beni ci e Dir faytona birı.
dirirseniz. kend.i keeclime. gidec:&
ğim yere giderim. 

Kaymakam, kana.dan ta.limat 
alm~.Jtı. Yanm aiızla: 

- Gideeeiiniz yer uaksa. ha 
gecelik bize misafir ol.ml teklilinde 
bulundu • 

- Yok. E.ksil: ol. ayın. Sizi ra
hatsız etmeme sebeb yok. Siz de 
gurbetten geliyorsunuz.. yoııııınsu-

yı.ltçılann şamatasından, liman aoa 
baba gününü andırıyordu. 

Müjgan, kaymak.ıım beyin yar
dmıile et}'asını bir kayığa attı, ken-
di d.e o kayığın içine biııdi, sahile 
çıktı. Biraz sonra. Hafize kadı.
oturdu~ 3etnle doğnı, faytonla ye
la düzüldü.. 

Koca kan çoktan yatmtıtı Kapı
emın hızlı hızlı çalındığını, uyku a
rumda aayal meyal dayarak:. no-. 
den sonra kalktı, açtı. Kar§ıa~nda 
Müjganı ııörünce saşm:lı. 

- Sen miain~ di~ sordu. Neye 
geldin. ayol? 

Mü,iciuwı belc:ledi~ ~abul tuz 
ı.u deiildi. 

- Gireyim de .. aıılatmm.. deei. 
Hafize kadın idare lambasını or

taya koydu~ m!tn\{ald::ıki ltrvılcım
lan e~kdi; Müjganm kar§ısına ~eç
ti, ... oturdu. Nedense suratlı idi. 

- Ey, anlat, bakulım 1 Y o ka 
orada da. mı tek clurmadın' 

Genç kadın bu sualcleki evbamı 
tefsir edernemekle berabe , koc 1 

~~ h.er bir 
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Adana (Huausl) - Çukurova pa -
auk ~w.ııar birltli ic:We kom.iioe
• bııgtin kiPlananak TıeanK Veklle
U emrine yapaleıcak pamuk •~ 
aeseleısinl nihat bir f&kilde m~ 
w inta.Ç etml.JUr. Kat'i ~ alan 
bu nıe.<ıele \i.!tünde tema.sıar yapmak 
•e birliğin Qok. taabhiida.tı etreJmda 
aıalii.mat -yemıck üzere birlik umuml 
kJ,tıbi Ankar"aY& gitmi.ttir. 

Blrlltin aldttı tarar QtıkUfOVV. pe.
lll.uklarwın ihraeı ba)ammdaıı feT -
blide mtihimdir. Bu Jta.rar, ayni za
manda hükiimetin emirlerine tama
mile mutabı.k.W'. Birllık ~
ıarı tıngünlerde toplanarak ikinci 
tıeviand ?e yerli m~k tipleriDI de 
-'>it edeoekU.r· Bu tlplenien birU 

nümune, birinCi tle'Yland<i& oldulu 
11bi nca.ret ~ yoDanacaJtiır • 

İki mdhtcılr;r m•Jakııme)'e 'f'M'il.dl ... 
Ha.All Toköz ve Mebmed Ba.eaksıl 

liavaların iyi gitmesinden mahsul de çok 
bereketli oldu, zirai hastalıklarla 

mücadele ediliyor 

• 
Ihtiyaclar 
Gümüıhacıköyde mekteb 
kitabiarı yüzde 50 fazla 

fiatla aablıyor 
Gümüşhacıköyden yazı.lıyor: 

Ka.zn.ml21da. her nevi ~ya ve 
malaatan müesseselerde son za
manlarda ~arib bir 1tiyad ha.sıl 

olmuştur. Yerli, yabancı her çe
fid eşya f~tlarına gelişi giız.el 

fahiş ve birıbirine uymıyan zam
lar ra.pmaktadır. Hele bir aç~ 
eöz Uk mekteb alfabelerini ha -
ri9ten tedarik ederek Maarif 
VeWet.nın şki<letJi emir ve gay
retdıe ratmen mekteb çocuk -
larına yüzde elli !azla fıatla sat
maktadır. 

Bütün bu insafsız n nizarn -
sızça. hareketler knrşısmda ma.. 
halli t.omi.syon: cİhbar vaki ol
madıkça biz harekete geçerne -
yıaı, demektedir. 

eelında iki aııaAi!aiurael 850 kur\IŞ!uk C!--....L~ ba:::..ı-rmcl eı.Ieri 1111 kwUfa. aatitHanDdan ih- ~yw.uy a- an 'biri 

Devletin, va.ktae büyük bir 
ehemmiyet vererek, aldıiı ted -
birleri tatbikt.e tereddi1d gös -
terenler yüzü.Dden ka.zamız halk 
ve memurlim iki ayda.nber1 çok 
sıkınt.ı çe.kmektedirler. 

likt-r su.QU a. malllcemeye l~Uilm!ftiı'. Buaykôy (Busust) -Menderes va.. m.llctarı da .so tondur. Dan ve mısır 
Cenalri .Amdo'mum lllıf4har Illit ~~m ~-~ ~~ındileaki d.~~~~n rekolteleri de yü.ltsektlr. 

...... ..... ve .. <>&.._.. y ....... aaı sur~vnıp Böeeli meTkiinde açılmasına baş - Trabzon ilkmekteblerine 
~len alctt!)'Vnhl topratıal'de.n müt&- lan.an tanalın ikinalini n ziraat u -

y~eı~!ı ~:un:,~eth:..::: :kki oıan ı:r OftBl pyet m ün suııerinin wa.hını _ müteakıb rekolte- bu yıl 9 3 üO tal e be yazıldı 
a.k: 1 

~- 'fe on ay h&p8e ma:bkfım t ıTe ma ır. Belediye sının lerde btiyük tezayudler kayde<hlcce - Trabzon (Hususl) _ 1940-1941 ders 
7 a a.~...... dahtliıxle bulunan 25.000 dekaz ara - linde fÜphe yoktur ecUlmltit.'t'. · yılı.nın başlaması münasebetile Trab.. 

Seylum puti miifeUiıli ziden 22.500 dekarı ekilmekte olup Baııtalı.kiaıia m.Wıadele ton mekteblerine yapılan tehacüm 
Be han rt· miifetti§l H&aaD Bef!d bu~un 9000 dekarlık kuımmda pamuk Kasabamız üzümcülüğil ile de met- bu sene haddi azamiyi bulmu~. Bu 

Y pa. { sekreteriilin daveU. serıyan yapılmaktadır. burdur. 3000 dekar blr arazi işgnl e- ~ususta görü.ttüğüm maarif m.a!irü 
Tan~ut., gene . . Yapıle.n ~vik ve gösterilen yardım den sahada 80.000 kütük sayılmıştır. lllsan Kalabay Türkiyenin hiç bir ye-
berine bugün Ankaı'aya IJıtaı.iftil'. -ye himaye dolayısfle bem eklın saha- Geçen sene .no ton ya§ üzüm aıınm.ış rinde Tra.bzooda oldutu kadar taıebe 

AdailA ~ llu.ırtliı sı genişlemekte, hem de b.lite itiba- ve bu sene batıara Arız olan mlldiyo ~esa!eU olmad.ıfıru beyan etmiş ve 'ı 
:ioıtanbulda yapUacak Oreko.Bomen rlle daha iyi mahsul elde edilmekte _ ve külleme hastalıkları yüzünden re- lllmlekteblere bu yll kaydolunan ta

cttreş birinci.l1tlne iftirak iÇin Adwla dir. Nitekim 937 de 1000 ton pamuk koltede yüz ton kadar azalık kayde - Jebe adedinin 9300 e bahğ oldu~nu 
111re~eri hazırlamnakttdır. almı:~u~ken 

933 
de 1100 139 da 1200 dilml§tü". Her bulunduğu kı:ı.zanın lk _ ifade etnı.ı.ştir. Bu talebe kesafetine 1 

Parti Rels Vekillitf ton pamuk alının~ ?e 9.w rekoltesi tı.Sa.di vaziyetleri üzerinde chemıni - ra~ mekteblerin ihtiyacı karşıla _ 
Münhal kalan Adana partJ. reis n- aoo toıı ü.ksel~tcr Kasabad 'ki yetıe duran ve bu durumun ink&şafı ma.v. ıç4n ua.m1 gayret sarfedamiştir . 

.,.,ı:J~ome Dr Bahri Erkan ta.-., edi a Y :.._'.L. a 1 d yolunda her tedbtl"e başvuran k.ıymet- Bası awtla.nn mevcudu altmış tale-
~~ • 3 .... - çırçır fabrlka&le altı LWUZer me"Ycu ll bir idare ~mlri olarak tanıd~ız beye indirilmi;t.ir. Trabzonda her mu-
aı · " ~ olup son zamanlarda bir de paınuk: ka.ymak&m Akif Rahmi. Kocamano~- allim b~ına -nsati olar~k yetmı.ş beş 

Ybae aaR'enirii Ba.b.ya rttM satıf kooperatifi tesis olu~. ıu, cerek ballarda ıörülen hastalıklar tal~ isa.bet etmektedir. 
Adana ıençlerine Jiızücülük dersle- Bu 711 maltsw 90k benkeUl ve cerebe pamuk tarlalannda mllp- . likrii F..mertn konfe:ıuuı 

ri "ermek ilzere Ankaradan tehrimia k ... tı üz hede olunan ha4arn.Ua mücadeleye lsta.nbul rueb'usu 'fe Miliki'ye rnek-
Sulama teş ilır. nın hen ikinal e- b' t · · · n-• b ,. •-bi o!-ft" 1 · d Ahm d Ş " k.r .. cönderilen antrenör Orhan Sat& . . ızza gı~ ve gwuerce aı:; ve ...,. pı:: ~r enn en e u u 

1 
.. ' dilmemt§ olmasma ratmen havalann tarlalarda tetkikat yaparak ziraat fen Esm« tehrim..ize gelerek Halkevi sa.. 

,-tızme havuzunun henuz auyu dol - Iyi gitıııe& yüzünden bu 7ıl mahsul ve pamuk kontrol memurl.arma lA. _ lon\md& ve bıapa.rlörlerin etrafına yı. 
du.nılmamıt olduğundan ve tatbiltat çok 'bereketlidir. Nefsi kasaba dahi - zun gelen tedbirleri aldırtm~ ve ne _ ~ılan ~rce vatandap. hitab eden 
J111)a.Dlryadatmdan Ha~ (JltmiıfUr. linde 7500 cleka.riık blr ahada. 7Ç1 - ticede muva.ffakiyet de temin etmiş _ mtıhim bir kotıfer.ma verm~tlr. 

lan hububat zl:raa~en ceçen ~ene- tır. Yukandakl re.stmlerde de~erli da- Çh1 thttki.n 

Bir kayıb aileden halter ye nisbetıe oaeda)'da " ıo n ar,pada hlliyeeimixi bir pamuk tarlasında, bir :ıuıo.unun yüz turu.ta satııdıtı ha-
• .,., 5 tv.zlalık taydedllml.ftör. Bu yıl a.- harman başında ve ta batda tettit:- ber alıııan n Tflfı.yeıçe yapıle.n tah-

beklenıyor lınan bulday miktan 1180 n arpa ler yaparken ~rmekteyiZ. ~ .anu.Dda Yomraıı Şaba.na aid 
• • , • olaa on sandık çivi ele geçlrilm.ş ve 

Adana vahsıntn kazalardaki ( Küçük haberler ) g1.z1f au., ~~ .~ba.n müddeium •• 

t tk
'k1 · "' _ mUiJe tevdi edilmıştır. 

8 ı ,8rl * Bafra fOSeSi bütün ehemmiye- • 
A~ana (Husual> - Adana Valisi Fa tin.e ra~en son derece fena oldutu Kozanda bır çocuk kaleden 

ik ÜBtfin kazalarda yaptıtı teftiş~« - için ııeçe.n seneye kadar bilhassa kış d k ' ' . 
den dönmtift.fu. Vali, kasaba ve tö7- mevsiminde münakallt, müşl::.ilata uşere parçaıaR(tı V8 öldü 
lerdeki mekteb ve yol intaat iflerile maruz bulunuyordu. V11.1yet bu i§ ü - KDz;andan )'ILZllıyor: Burada feci 
yakından allkadar olm\14 ve görd~ zerinde çok durmuş ve bu şoSenin bir asa yulrua ~elmiıf ft 12 y8.fların
tü noltsanların ikmali hakionda di - tamirine baıJlanm.ı.ştır. Mühim bir bs- da biır 900\lk. yüksek biT kaleden ta-
"ktifler ~mittir. Bu yıl Seyhan böl- mının tama.mla.nması, Bafranın UtLi- yallkl&r üzerine dı.i.şerelt param par

Kok satışları 
Ereğli Kömürleri Işletmesinden: 

Alıcılar~ bir kolaylık olmak üzere Yedikule ve Dolm~ ps~ 
rile Haskoy kok fabrikalannda ve Kurnçqme depomuzda c:1a kok -_, 
I'l.D1I. ba§larunlftır. 

Dolm.abahçe gazhanesinde beş tona kadar 
Yedikule gazhanesinde iki tona kadar 
Hasköy lrok fabrikalarında. bir tona kadar 

satışlar yapılmaktadır. 

Galatada yenı yolcu salonunun üçüncü katındaki idare merkez~ 
eskisi gibi bilftmum satı.şlara ve Kadı·köytinde Pazaryolundaki dep<>Jllıll' 
da. da Kadıkö-y ve Anadolu yakası satışlarına devam edilmektedir. ~ 

Ankarada Harp Okulu K. dan: 
1 - ASkerl liselere askerl ~ret.men yet;Aşıirilmek üzere Harb OkulU ıı-6' 

rosuna 6 talebe alınacaktır. 
2 - Bu taı:beı~: Harb Okulu talebesl olariLk Ankarada ~"'_ 'l'9J'ill .j 

Coira.fya Fakültesınde yaban<:ı dil tahsiU görecek ve a.skerl ö~rttrııen 
§tirileceklerdir. 

3 - Kabul şartları: 
A-Harb okuluna g~ prtlarmı haiz olmak. 
B-Lise olgunluk imtihanını vermit olmak. 
C-Yabancı dil bilgisi iyi derecede olmak. 

4 - İsteklilerden seçilmek suretae alınacak talebeler ingilizce, ft~ 
ca, almanca şubelerine taksim ve fakültenin 940 - 941 tedrfsatına ışti 
ettirileceklerdir. . tt" 

6 - Isteklllerin evrak "Ye vesaikile Harb Okulu Komuta.nııftna ve , 
ha !azla malUnıat almak istiyenlerin .Askeri Liseler Müfett~~ıne Jlliit' 
caaUarı. · (1250) (9770) ~ 

Ankara Dil- Tarih ve Coğrafya FakülteS1 

Dekanlığından : 
Fakilltede aşa~ıdaki asistanlıklar münhaldir: 
KlAsik filolojl dfı.tince ve yunanca• asistıı.nlıiZL 
İngiliz dil ve edebiyatı asıstanl~ı. 
Alman dil ve edebiyatı a.sistanlıtı. 
Türk dU ve edebiyatı asistanlı~. 
Arkeoloji asistanlığı. (ll' 
Mektebimizdek.i fakültelerden lisans derecesinde mezun olanlar Cl' 

ecnebl memleketlerde bu derecede diplamayı haiz olanlar arasuı<lfJ1 
lib olanlar lıntihıı.nla bu vazHelere alınacaklardır 

imtihanlar Birinci~lnin 25 inde yapılacaktır. . ~ 
Memurin kanunundakl evsafı ha.lz olup bu vaZi!eye taıib ol~tff 

imtihan şartlarını öğrenmek istiycnler Ankarada Dil _ Tarih ve coJP"' 
Fakülte.<ıl Dekanlığına müracaat eylemeleri. c6720• c9829' 

gesi köylerinde lnp. edUen -re edU _ sa.diyat.uıın yükselmesine çok yardım ça oımuştur. 

rnek.~ ola.n mek.teb sayısı iki ,-üzü e~Ur. Gi:ri kalo.n kısmın bir an ön- Ka&amızıtl Ayşehoca köyünden KE N o·l N H .1 R .1 KT a·~R 
mü\ecuizdir. ce tamamlanmasını teminen de ~- Mehmed otıu Mustafa, bal aramak 

dillk merkeıx:e 50.000 liralık bir yar- üzere A.navana kalesine çıkmış, fa-

A~anada ihtikAr artıyor dım sağtandltı :memnun.iyet.le öğre- kat mınuıene.sini kaybederek keskin ----------- 1940 lKRAMIY .... 
nilmişUr. Jc.ayalıkla.r a.nwna düşü.p ölm\i4t.ür. 1 ,.. 

Adana (Hus\161) - Ade.nada her * Tekirdağ panayırmm aon günü Mu.stafanın · babası da bir müddet T IŞ BAN KAS 1 ı adod 
2000 liriLI.ık- :WOO· ...... ' 

Gümüşhac:ıköy, (Hususi) -Ka
zamız.ın Gümiiş nahiyeainden rrgad 

madde üzerinde ihtikft.r yapılmakta yapılan büyük pelılıvan güreşlerinde evvel arı arama.k: için çıktığı yüksek 
1 1 1 • 1000 • - SOOO·...... ' 

-ye sık sık ihtJkAr suçluları yatala.na- Hüseyin gene ba.ş pehlivanl.ıtJ,ru wu- bir daldan dü.tmüt 'fOe teci bir auret.. 1 • 500 • - 30()0·......, ' 
rak adliyeye teYeli edilmektedir. On b.afaza etıni.!Jtir. te ~a.nııuttır. lJ • 250 • - SOOO·......, ' mahalleli Ihrahim Karakaya adın.. 

daki biT vatanda,, resimde görülen 
aileyi iki yıldanberi aramaktadn. 
Bursa demirhanesinde iki sene ev
vel çalışmakta olan aile reisi Sabri 
ve aile efradı hakkında malumat 
.. hibi olanların uSon Postal> ya in
.. niv•t namınıt adreslerini bildirme-

Ç nb T 
_ __:_____ 1940 Ku'· çu· ·K' ..... ıoo . ..nn ....... ' turuşa aatılan bir dik.l§ makarasının * arşaı a ve ermede :KI ter , - • • - wv~ 

e111 kuruşa kadar satıldığt görülnıüt- kiş;llk bir~r. ceza evi açılması ta.kar _ Çukurovada koza mübayaası 'll • &O • - ~~·; ' 
tür. Keza §ehirde gıda ve melbusat rlir etmıştır. Bu husustaki tah&sat Adana (Hu.cıusiı - 8\lmerbank mü- Cari Hesaplar ııo • ıs • - ~ · lı eşyasında da büyük tereffüler görül - temin olunmuttur. ba,..a faaliyetini geni4letmi~, Ceyhan Ke~~ldelet: ı 8ııba&. ı .~ 
mektedir. D&ha bir kaç gün evvel ti- * Sö~üd hütfunet konatırun ta _ Qsm.a.niyto "Ye Topratkaleden de kütlU 1 K RA M 1 yE Pl ~ N l ı Alııı;toe, ı İJWıol&cıtrlD _. 
:ıo.,u 35 kuru.şa satılan tulum peyniri mirine karar -yeril:m,iftir. Bu sureYe ve ırı.a mi.iba,a.a.aına ba.şlamıştır. Te- ~ rilule J&pılır. 
bugün 80 kuruş, sade yağ 140 kuru.}- tahliye edilm"ı olan binaya ilaveler diyatta mü.!i&bsile azami kolaylık ... ••••••••••••••••••••••••': 
tur. de yapılacaktır, g~ek~. " "d 

ıı"' Ir · ft'''"'""<ıktndu. -Son Pr · · ... ın nuıcera romanı: 32 Keene bir göz açıp kapayacak za
man zarfında ihtiyar esicicinin eli 
içinde, çift baidan ba,ka küçücük 
bir ~y gördii. Bu ne idi? Keene bir 
sigara san<:lı. Sigarlll dejtlse hile her 
halde o haeimde, o sekilde bir §ey
di. Fakat Hofdik, alelicele, potin 
baiı ile birlikte bir Uiıda sararak 
küçük bir paket yaptı ve mii4teriü-

nakleden: Belııçet s.Ea ne uzatb. 
Bu wal üzerme memur dudak - çıkardı; memura uzat\t. Uzuıı bir Hofdik memurun verdiii paraya 

.. nnın ıuuından bir ~ler fısılda- tetkikten sonra bir taneaini a~en babnalunzın onu cehine attı. Bu 

... Fakat Keene anlamadı. memur diğerlerini ihtiyara iade e- panı belki bir potin bait bedelinden 
İhtiyar anlaroış olacaktı ki Keene derlcen tekrar alıkoydu ve cene bir fazla idi. üstünü iade etmeai lizım 

aoun yfizünün hemen deiiJtiiini, tanesini seçmek için büyük tert-d- gelmez mi idi> 
..hatlndtiını, artılt serbestçe görut- düd areçinneye başladı, o zanıan Memur paketi cehine yerlettir-
meyr. hazu-landıiını memnuniyetle Keene kendi kendine: dikten aonra Hofdike: 
farkt"tti. Hatta neo·eli bh aeele: - Ben göı:lerimiıl iyi gördüiü • - Allaha ısmarladık Möayö 

- Tamam, dedi. Ben onu pek kanaatindeyim. Amma lU herifin Hofdik; dedi. Bundan 80nra hana 
~ hatırlıyorum. Amma epeyce za- elindeki bağlar ara5mda hiçbir fark potin bağ, lazım oluraa iyisiniu ne
,ıbandanberi görmemittim. Belki gö~orum. rede bulunduğunu öğrendim. Doğ-
ltecaYiıı edilmiftir, Nerede timdi a~ Diyordu. Fakat memur bu ltiık.aç ru Kdiriın. . 
kadaııınız.} l.aidan biı- tanesini seçerek: Hemen geriye döndü ve çıktı 

Mı-mu• tered<iüdsüz olaralt oe- - Şuau alacağım 1.. ~tti. 
••h verdi: Dedi. Hofdik memurun ip.ıet et- O çıkar çakmaz Keene arMt.Ml 

- SarlotembuqrdL ettiii halt. elipneriaden AVlTaYı.it-1 eaeic:ipe dikti. Bu nazarlarda bir • 
fdik muhat.haa mültefit na- elini bir bre daha yaadaki tiah vardı. Fakat Hofclik ya arö~ 

--iiiiiiıliiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiliiiılıi 

seçmek lizun geldii-ini anlıyara1t: 
- Möayö Hofdik, müşterilerini-

ze bediye vermek i.detiniz mıCÜT} 
Diye sordu. 
batiyar birdenbire bozuldu; tat

k .. yeya kararsız: 
- Hediye mi) Ne hediye si? 

Aniııyamedrm; söyler misiniz) Ne 
d~ ~tiyoraanuz} 

- Ehemmiyetli bir ışey değil; 
a1111B& ıördüm. Galiba bir .igara 
venfiaiz deiil mi> 

Holandah, birdenbire (Keene) e 
d&ıMıNit hayret ve sa~kınlıkla: 

- Ay, gördünÜL mü siz} 
Diye sordu. 
Keene içinelen: 
- Inkar etmedi; bunu onun le

hde kaydetmek lazım 1 dedi. 
- Evet ,ördüm; dedi ve bek. 

ledi. 
lbti,'ar ~kki uzun bir nef~ al

dı.k.tau -.e bir llhz.a durduktan aoa
ra: 

- Eğer gi;rdünüzw., bunu unub
m.mz ~mdır. EaaMn bu me.ele

blı 

Keene yumuşak ve tatminkar bir 
aeale: 

- Emin olabilir miyim} diye 
sordu. 

Muhatabı dik bir sesle Keene'e: 
- Hiç ~pheniz olmasın; yalan 

söylemiyorum 1 •• 
Dedi ve İngiliz Holandalının ha

lcikaten do~ru söylediğint: pek ka.. 
naat geti.-rrıemiş olmakla bernber: 

- Peki.li. Ma.demki bu i~in 
benimle hiçbir alalcas. yoktur, o hal
de hen de buna karı'"'ıyaeağım, 
sormıyacağım da ... 

Böyle t~öyliyerek, Keene t'!kiciyi 
tt-skin etmiş olup olmadığınd<ı şüp
heli idi. Daha kat'i Ve dahıt mub 
ni bir li~an kullanamaz mı idi? Fa
kat bu c'het H'lfdikin pek umurun
da de~ldi. O kadar ki Ingiliz bu 
bahsi kapatmaktan bahsettiği hal
de o tazelemekte bile bt"i.s görme
miş ve derin bir safEetle fU nahatı 
vermişti: 

- İ~ tuhafı fU ki huı adamlar 
benim pol!si setın :ıldıiımı, daha 
doinsau polise rii~t"t verdiğimi 

değildir. Hnkiltat 

d · ·ı . 1 d dah
11
Llf ya ~ ıçı en sıgam a.r an pP~ 

geçiyor. Bazan bunlardan eJı':f 
tanesini polislere ikraıtl ~'1" 
Çünkü onların dostluğunil s~"ıl 
makta menfaatim vardır·, ~ 
bana pek ucuza maloldu~ _ ~~ 
polislerin yardımı, yahlllt ~· 
bakkımdaki kantlatleri pe J 
~r. ı ~ 

Keene esicicinın idd~as~rı ıl 
mahiyetinde bir sükut ale· ::?'ôf 

d. "e - Anlıy~rum, de ı 
• t J:. 

aralanndaki hadisenın . ıeD' .J lt ,. p~ 
kapandığını da ıtnlatrna • h•'' , 

Halbuki, Hofdildn ıvat1'ıt"' 11 
bir kelimesine bile inanfll•h•~' f 
kere gördüğü ışev acaba k• ı,i1 
sigara mı idi} Yoksa bat ,J / 
mH ıaP t' 

Acaba Holandalı ontıo t•"/. 
• d·~· 'b" oynll ı aanmış, ıste ıgı gı ı ., 11, fl' 

h 
. d·~ · . dıracai{l .tJI er ıste ıgıne ınan r'r· 

m~tu) Ne olursa o~"'z~~rşt 
adamdan kendisine ~ır ıd ... 
eeline ihtimal verııaifO 

' 
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~~otııı:~~=-· :::t ~fık ;?ın~C: Bulgarlarm hattı hareketi gazete _ 
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~~r Jap::i:~~perdretnnvut- tarla yangm bfobmbkatan .:S~ur d~a- go re ş b ı• rı• n cı•ıı• ki e rı• :~u:~:ıdi~!:a:~.::~~ız e!.~~~u: Vücudün herhangi bir nokta • j"((lıtteaıı~alc. ve kısmen 194 1 de linde tasfiye a ri ası uzenne u~ ·u.&llftloll --.ııuc::r .smd& ollll'3a olsun billuı.asa açık 
~lde l:>"·~~ec:ekleri farzolunursa o müş ve 14 yangın çıkmıştır. D~s - dir. Romanya hMiselerinden ders a.- toza ve toprağa maruz azamızda 
l'rile /Yuk mulıarebe zırhlısı iti- aeldorf marşandiz garında da bır - lan Bulgar>sta.nın kendisinin de tlp- mesel& eller, ;vü7, baş ve boyunda 

':ttt .;.._ •.Ponnn.ın Amexika.ya. N.s,. çok yangınlar çıkmııı, infilaklar vu- 14 mintakant n güreşçileri 30 V8 31 kı etiger Balkan memleketleri gibı çnrpma.k, düşmek, kaşımak, kc _ 
til ;"ııdı 1 O. 1 5 vaziyetindedir. A- ku bulmuştur. Mihver lehine olnrak i.stiklA.lini k:ıy - .silmek suretne vukua gelen yara-
~feh~ırhJı kruvazör ciht"tile iki ll kleşrinde karşafaşıyorlar betmet tehlikesine maru:ı. bulundu.- lar, bereter nı .sıyrıklarn fazla 
·~" eın 'L 1 d"l • 1 • to J t ~una vakıf olduğu knnaati mev.:ud - hernrnıvet lt u.-..~ ~if bu~n .~e:nt>n . müsavidir e_r. Sağır ve ı sız erın p an ısı e --J verme .~.AA.UUu.u;. 
lıı to>'er ~2"or. ve. bılha.ssa bu~ruk Önümüzdeki 2 711 0/940 Pnzar Güreş Feder.ıs;rontı tarafından ha-l Anadblnhisar sahası: Anadclu - A- dur. Nerede olursa olsun cüdimizde 
ııt~ıı ıtıbarıl(• ı se Japonlar A- ·· ü saat 14 de cerriyct.imizin he - zırlanan TUrklye Grekorumen gtircşl nadoluhisa.r saat ll, Alemd!lr - Ru - Lo dra U~durıca hahcrler , lWlis olabı1en böyle lru:alarda 
1 .~ t~ ara Pek li tündür),.r. Elha-ı g~ umumive içtimaı Cağaloğlu F..- birincilikleri Teşrmıevvelln 30 ve 3ı - mefrhisar saat 13 HlliU .. Beylcrbeyi ~ (A.A.) - · Maily Te.e~ - ilk tatbik edaecek şe7 temiZ yıka-
tri tafın şimdiki deniz kuvvet'- ye ı 1 nd -·1- : .. ..: günleri -hril:nlzde yapılacaktır. saat 15. ' mrau~-b.g~tesinin. Atinn'dnkl. hu.ru..ii ıımt. yaradan toz ve toprnklan 'tadllıın~Ye d. 1: •• ··ı- ,_. minönü Halke~ sn onu a yı:ı~,- ~ .,.... .,

4 1 ~ &ki f ,e e ı~nce goru ırt ~ı 1 cak tır. Bilumum aı:kada~lann t~~- Balknn güreş flliiiPiYOnasından son Karagümrük sah:ı.sı: Da.vııdpa:;a - İtal ırı azıyor · ~ derhal gidermek Te aksbinde 
11 d . ark Amenkarun Japon ve k· · 1 ra uzun zaman seyrille imkan bula - Doğn_.oopor saat 11, Bakırköy -:... Eyub ,.an kn'jnakl~n.ndan c;ı.Jt~ı tentilıdiyod $'1it'mektfr. Fa-ka.t. yal.. 

~it~t ~ııı~lerinde de. hal bir haki- n nca 
0 

nnur. tnadığumz b n kadar geniş bir mü.sıı- saat ıa, Demirspor - Karagum?uk zannedilen ve A_merika. dnn gelen ha- nız tentüdiyodu bir defa sürmek 
~~~~~8~ edebilecek bir de~cede na sıkıpnıJ olan Gunm ve Filip\n bakalım, bü7ük b1r alaka ile takib s:ı.at ı&. :erler Yuna~:ı~ Amavudluk ki!nyet etmez. Yara geçineeye ka-
~ ~rik ıgıdır. Cnnkü evvcla adalannı muhafaza.tb. güçlük ç~:ke _ cdileceğme lıiç ~he yoktur. Fenerbahçe .stndt: Galataaaray - ~\4ndaki k~eri OOrhava et. dar hergün bir defa. hafifçe tek-
)i}~tirı~:rı Japon ve Çin de- cektir. Kezalik Honğ Konğ yarnn Evvelce birkaç mmtaka arnsında Sfileymanlye saat .13, Fenerbahçe - ~~ğını d~1·z:mek~dir. Bu habertez rnrlamak Ilzımdır. Yara eğer SO-
''(Iiir ~n ayıran mt-snfe ~ 1 yapılnı:ıkta olan Türktre güreş bi - Altmtuğ saat ıs. 0 nı "E> dtr. Italya.n, Arnavud ve ı kakta ve pis a.rsaln.rda Yeyahud 
~ ii~M .. lkiııci!i Amerilc,,lıla - adasile ngilizlerin Viktoryn nıüs • rinciliklerinin bu defa 14 mıntaka a - Şeref .!tadı: Topkapı- ist. Spor sa- Bulgar~ ~ a!dır devam eden te badrum katlarmda vukua gelirse 
·~~ ,, aurü( .. H bo M'd tahleem limanı kara, deniz. ve hava- r'"'ındn ·.erası, Tur-kun bu eski spo - at 11, Beykoz- Bey. Spor ""'"'t 13, Be- l!ı.ş v. erıeı faalıyeti ve tehd. ıdlert, Yu - o zaman derhal nile t&bibleri ae ~ ' YI\ k G muş ar r, ı - dan yapılacak hi.icumlıır neticesin - _, .,....... na.nıstan etkin Ye31 de 
~ "ite ii le.. unm ve Fil"pinlerdekı de Japonlann eline dü§me!t-ri pek runun memleketin her tarafında bU- şiktaş. - Vefa saat 15. • . _ _ ~mmnı n mem- isttşare ederek tetanoz serumu 
Qıı~ d s :rı ne ve İngilizlerin Hong yük bir rnğbet gordiiğünü isbat et - C h eti" d . b. . tif leketm bütünlüğune karşı vukubub- tatbik ettirmek icab eder. Senım ~la.rtn ~ız kale!ine nınkabil .Jn. mümkündür. '- ktedlr ~za ey n e yenı ır ıs a cak ta.a.rruzıara mukavemet kararm- zerkinden eslçisi kadar korknw. -
'f~ h "'c; tnnl! pek kuvvetli mü - Görülüyor ki Büyük Okyarıasta me -· . - Istanbul mmt:ıkası ceza heyeti a - dan hiç bir §ey de~iştirmemlştir Bii- malıdır. Yedi gün sonra zuhur 
ıi.ı~ ~lıın vardır. bir harb vukuunda Amerikanın u - !wfonitör namı altında cskı gu_:~ci - zalı~.na seçilmiş olan eski tutbol aja- tün memleket general Mataksasla edecek olan serum hastalığı kor-
~~ lllttdafaa hatlannın en ileri - zak doZnda kıızanacnğı değil büa - !erin belli bqlı mmtak~Iar~ g~n:: - nı avuknt Abdullah Güz bu vaz.feyi mutabıltt.ır. d~en nr:ı.zından bir ha!tn müd-
~~1876aııa fapon ndosile N'ponla- kis kaybedeceği şeyler vardır. Böy- rilmesi, Grekorumen gureşı~ u k~- kabtil edemı)'ece:ı-ni başkanlııla bil - Yunan adalan detle kalsyum aiın.ma.k suretue 
l~L . Ve 1891 ( · d ı le bir harbde Japonyanın da Ame- .k?. ,~lı~ meydanta çı anna n dirmf.ştir. 
l. "(lq; no sene erm e i!}ga 'ka ahiU . 1.:. d gid k bu bujük bir Amil olmuş ur. B""l b . . Miliverin Ymıanistn.na. yaptllı tu- ekseriya çekinmek mümkün ol -
~ll" tnin-Vulka:ı ada grup - n 8 en~ ·a. aT ..• ~-re • - Uzun müddet Türk milli &üreş ta _ o ge ceza e~et!ne yem yiktan bah.ieden ve Mihver Yuna.n.i.s- mnktadır. Zı:ı.ten seromu da usulü 
~~tı ~ ı? 19 da Almanlardnn al mlan de geçırmesı duşunulenuye - kımını en ~ük bir sıkıntı ~ekmi!den aza seçımı tanı iOPl e.ttill takdirde İngilizlerin mahsusası ne yaptıktan sonra bu 
t:} .. p ~n<tan - Marsc:hall - Ka- ceğinden, ?ir ha!h hel' ilri tar~y~ da teşkil eden İstanbul takımı için, her Beden Ter.biyesi İStanbul Bölgesi de Ywıa.n adalannı işgal edece!de _ t\razdan,. fazla korkmamak lliaım 
~ ~ u ada serpintilerlnin vü- menfaatle~ne hızmet eder. go:un - biri birer tehlike olm~a başlıyan Ma.şkanlığmdan~ rini Te bu adalan Romanyanın bom- dır. Tetanoz senıınu zerkini lc:ab 
~ ~ dilderi secr te!dril eder k; meme~~ı~. Bu sebeble hıç bır ta- diğer mıntaka.Iarm, yeni yıldızlar or- Bölge Ceza Heyetinde inhifll eden bardmıaıı edilmesi için mükemmel ettinniyen diter yaralarda da yı.. 
~ ~ erinde ba.,he.-ı Yolrusalka, rafm dıgenne mecbur olmadan t.aya çıkarnıalt ilzere oldu~u son ya - bir a.zalıkla. bir yedek azalığa yenile- biru ös olduğunu teb:ırüz ettiren bir lancık mı'kroplarınm savleti mihn 
lt))~ ~ Palau iislen -vardır. Ikinci lıarb ilan etm~i vaıid ol~ma~. ~ pıla.n fuar mtısabak.alan neticelerin- rini seçme1c üzere Böigemi:e bailJ makale, Yuna.n1standa çok iyi karşı- kündür. Bu sebeble yukanda söy. 
1~ d. ~Pon adalarile, onların merilı:a zaten Japonyaya hıç brt 'ey den kolaylıkla anlaşılmo.ktndır. klüplerin tam sa.~Ahiye.tli birer mu - 1~. JC<iitlıniZ gibi bergün yarayı temiz 
~- ~~al ettikleri Eyirkvu ve vennediğinden o ha1de Jnpoırlann İstanbul İzmit taknnlanrnn fuar rahhaslannm 2fr/ı0/1ttO tarihine Atinada iyi mallı.mnt alan mahfel _ tutmı:ı.k ve pansnnan yaptırmak 
':ı--;tnan F ormoııa, t 93 7 de üç ;ttifakla d üç ar olııbildikler: ma h- maçl:lrı~ iber.ı.bere kalmı.ş olmalıı- müsadlf Cuma günü aiteanu saat lerin f.i.krine göre, Millver bu bölge _ icab eder. Pek ehenunlyetsiZ &ö-
lı! ' Prata Vf! nilıaret geçen ztrr, Birrn.anya yolu·nun açılmasına rı, MerSinli Alunedin, Büyük Mu.sta - 18 de Bölge Merkezine &öndermelcri de bir ~ hnrbına atılmaktan Ziya_ rünen bir szynk veyahud bir .si -
~ e a.lc:er çıkarılan Hainan inhisar ediyor. faya cıılebe& gibi pek çok husus!yet - ehemmiyetJe rica olunur. de §l.mdiye kadar elde ettiği kazanç.. vilcenin çok tehlikeli yılancıklar 
'\~ lti~elc~ch ~r ~üd~a~ Buna mu~~bil Amerika Alman - leri ta.zel~:t. ~la~ .Türkiye Greko - Istanbulsporun yeni aahası ian ~ edecektir. ynpt$nı hergün görüyoruz. İhtl-
~..._~c ~ 0 - mamr- ~- yaya har'b ıbn ederse Japonyanm rumen gure~ bırıncilikleri her ba - İstanbul mıntakası I..aııga. bostan _ Bııia'aristan hnldmıda düşünct-l~r yatı elden bırn.kmamalıdır. 
~~ ihay:t~;ü~:ü rı: !: da İ~~k: mu~il?ince ~men"kaya kmlda.n heyecanla beklenecek büyük larının bulundu~u yeri satın alarak Londra 23 (A.A.) - Timeli gazete- İht.iya; maderi emniyettir. 
~~~- y,•.:ııukn- Km~ ha~h ılan etmesı ı~tız~n .. ~dıror. ~al bir spar.bareketi olaca.k!Jr. İstanbulspor klübü için bir saha yaP- slııin Sotyadaki muhabiri yazıyor: 1-----------i_._z_._ö_._l 

!l.ta·va -d-n a-- T. 'buki, yukandıt gordu(!Umti'Ze gore, Ömer Besim •·"ma;;." karar verm:~:t.Lr n..ı-- ..,_ I ~· ·•· ün 
m r. ~ ·- .,_ Am 'k J ·ı h b tmc- • .. bl""" ...... - ~ · ...,....._ .c..J.a ı luıi.ıs.aç g evvel Von Ceva.b istlyen okuyucularınun 

ın tabirimatile ve bo - . .~ -~ın nponyft ı e ar : ·~ . Güre§ A:~anlıgının te ıgı Uz~ seneler büyük bir sıkıntı c;e - Tvarcio"tst:y'yt kabul etmiştir. Kral posta pUlu )"olamalarmı rica e_ 
~?.at tetkil ettikleri pek sı şımdıltı h• lde o:;un .~enfa~ti ik~ Istanbul Gureş Ajanlığmdan: ken Istanbulsi)Ol' klühii iÇin yapıla - bu ıuretıe iki gün zarfında iki Alman derim. Aksi takdfrde ıstekleri 

-..dnfaa siftemidir. za51Tldım o_lr;uı~ grbt bo ı~ ~ ı - Türkiye Grekorumen güreş bi- cak bu yardım pek yerinde olacaktır. phai'yet."ni kabul etmiş oluyor. Sara- mukabelesiz kalabilir. 
Arnern..Jeoonya muha- harb o~~n. ıçm zar:ırdnn ~aşka. b!r dncaikleri .30-31 Biriııcltcşrin 1940 Ankara İzmir İstanbul ya yapılan bu mütemadl kabul is -
Jarınn donanınası bu teY de~ldıT. Bu seheble uç],.r :it~:ıı.- ~erinde latanbulda yapılacaktır. ' · '1 tetleriDiD arka.mıda, hükümdan an ~~==~~~==~==;;;~~ 

hatlarm VÜ«:tKiJl getiY - falrmın Amerikavı derhnl b:rbe gır- 2 - Güret müsabatalan ile blr - t.en~s mafi.:n M anev1 Intarafiık siyasetinden vazge : 
karısık -.ları.. boğaz.. mek.ten menetmdt . u;mımı fır<;'_dası· h"kte halter kaldırma müsabakalan Ankaz:a, Izmır ve nbtıl bô!ge - me~ :Ctna Için rubl bir tJizyik ~ _ resmen lbita.rııtlı~ı idame eylemek _ 

vaonrnk müdntaa v~ vardır. Japonlann itlıfaktnn gozet- cla yapılaca~ında.n bu m!lsa.bak:l.la - ler! teniS takmılıtrı arasında önü - ~bbt\d JDeTCuddur. Bul-r milleti te ise de bu siyaseLin umumi ve an-
. ı " s tl . . te kJiHo. , milı.dekl Cumartesi başlzyacak ve ~.. vt tem 1 Alnı ~ Tu ~-" bıılunacaktır. Onun tild,.n m .. n.aat~ ~r.nce. • ovyc ~r ra. gırmek L'3 yen uy ve sporcwa - . da. it>'tooek la §C.l'e1li bir sulhu sevinçle kabul ede- ane e ı, anyanın nşaı;,, -

~ ~ ... ~r~z bir AmC"rib donan- BirJ:V,irıin bir gün Japonya ııleyhin. nn 24-25 Birinciteııt"in günlerinde ~a- Ctimhurı~et ~yramın 1 0 n cekeir. Sn. halen sergü~ atılmat naya kadar inmesac ve Soryetler Bir
~ ti~l k~ıfcsi pek ağır olacak vtt de han-ketini m,.netme-ld.t! 'bf."''b"r• at 18-19 arıısında Boden nrbiye.si Is- turnuva ıçi~ Istanbul ta~ Per - t.a.r:ı.:ttaı:ı. cleğ.ildir. Bulgar ocdusu ~ l®nin bütün Balkan mc.selel~ nde 11 trıUrı f ı, Pek ileri çı km ı~ vı: Ja.- bu devletle uvuoıularak Cin mescle- tanbul Bölgesi Merkezinde Güreş A- şe:mbe günü Antanya ha.re ede • ma.n mameme.:;ine rafmen fena techtı göst.e.rdi~i iht-iyat yıiı.Unden o dan 

a aa sistemlerinin araları - sini halletmekten ibarettir. janlığına müracaat. etmeleri tebl~ O- cektır. ke~ 
2 

.. A .. ,_ edllmift.ir Bn malzemenln Bulgar]~ ı. .. ı~r ..... <r+,.. Bununla beraber Rlman 
6 tek erkek, S çift er ..., ı.c;A. ... a- · - ~---· • 

lunur. dın, 2 muhtelit ve ı l(ift kadın ile ~- ı:a iOre. ~ Alma.n. ordusuna göre1 yanın iımaline aid bazı Tfı.ba r ca -
M~car:arm U}fp 3Şl tirak edecek oıa.n her 4eb.lr birbirile raPıldılı cQrülmcttedır. Bulgaristan lfimdar. 

k t. ı··· tarşıl~cak ve neticode en fazla gıı- ---------------------ta ımı ge ır 1 ıyor libiyet kazanan şohir ıa1am ıtıbarile 
İstanbul nuntakası gelecek ay için- Türkiye birincisi olacaktır. 

de Maca.rlann Uybeşt takımını ge~ Havnlarm fena gitmesi dolay.ı.sile 
rerek beş mnc; yaptmnak için muh:a.- antrenmansız olan İstanbul takımı 
bereye girişnli=itir. Pazardanberi Tenl3 Dateılık klübU so. 

Bu. aracin bir de Yugo.slav takımı halannda çalışmıya ba~hunı.ştır. Zi 
, davet cdı1mesi dQşUnUlnıektedir. İstanbul takımının kndrostı §Öyle - Rurul~ tarnır: 1888 

Bu kombtnezon yapılabildil• takdir- dir: Vedad .Abud (Kaptan), Suat Sıı-
de lig maçları tehlr edUecektir. bay, rrasan Akev, Te.Iynn, Krts, Mtı- 100.000.000 Türk Lira'3ı 

ı:enebi takıml11rla yapılacak oyun- hidd.illy Boi.ssonnas, Bayan Nualltı., Çutıe ~e ajıı.ns adedi: 2~ 
lar, Galatasaray ve Fenerbahçenin 1- Bayan C. Gorodetzky. Zlrn! ve tlearl ller nevi banka muameldert 
kinci devredeki maçıarına tesadM e- Ankara Demirspor takımı 
den hafta oynanacaktır. Adanaya a:idiyor 

Bu hafta yapılacak .Adana. cHıausı> -Ankara nemtr _ 
1. 1 spor kliib\i :fut.bol tnkunı bayramda. 
lQ maç ari Adanaya gelecek ve Adana Demir -

İstanbul Futbol AJa.nhlı:ıdalı: spor tabmı ile iki mnç yapacaktır. 
~llnııs il~ lh.akdoi:,'Udalci fngila, Japon ve .Ame-rikan üı.leri•1i 

ırösterir barila 

l'iirkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 19 /1 O 1 1 ~40 vaziyeti 
AKTIF PASIF 

111.-475.992 

~9.827 

139.357.079.-

65.3$.674 

Sera ay• 
iMiya~ alu•..t: 

Adl ve revkallde • 
Husust 

TNarildekJ Baak110tla1': 
Denıhte edUen evrakı nnltdiye 
Kanunun 1 :.. 1 inet maddelertne 
tevffkan Hazıne tarafından •altl 
tedfyat 
~ruhte edlleft nrakı nakdlye 
bakiym • 
Kıı~ltlı tamamen altın etarat 
IISnt.en tedavtne Ta~ 
Rees!roftt. mnlrabftl iJl n ten te _ 
duüle vazedilen 
lb.zbıeye yapılaa alt.ln lıar-1llık
b avan., mukabil\ 3902 No. hı ka_ 
nun mnclblnce llheten tedavü-
le va:?ıet1Utn • • • • 

MEVDUAT: 
Tt~rk J,'n«ı 

.tıtın: &fi Klg. 89.372 

3850 No. ıu kanuna rllre hın:ineye 
a..çılan avarus mukabUl tevdt olu
nan altınlar: 
Baft K.ng. 55.541.93:>.-

Dövtz Tuı.~üötı: 
Altına tahvil! tabD dövizter . 
IY.~er dövizler ve alacaklı Kl1 
ring bak.lyelert 

Muhtelif: • 

Lira 

lll 

lll 

Lira 

Lira 

12.188.666.15 

173.357.079.00 

78.120.302.65 

78.124.167.90 

311.954.034.52 

113.673.154.05 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zln&t Bankuında kum.baıalı .,. lbbarıu taaını heia.blarlnda 
• • 10 !irıw bulwıaıılara .enede 4 dda çekilecek lt\Al"a ile aşaiı -
~ pUma ıöre ikramlye dallhlacakbr. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 u 500 u 2,00J 
4 , 250 n 1,000 

40 " 100 " 41000 

" 
" 

100 " 50 u 5,000 u 

l20 " 40 " " 4,80 J , 
\60 " 20 ., 3~200 u 

Dikkat: Hesa.blanndııkı paral:ı:r bir sene tçınde 50 Uradan aşatı 
4iiJiıi1enlere ikraın.)e çlktı~ı takdirde % 20 !a.zlasile verı.lecektır . 

.lıt.\ir'alar senede 4 de ra, ı Eylül. ı Bırinct!tll n wı. 1 .aıa.rt n ı Hıı:ır. 
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Baş, diş, nezle, Krip, romatizma 
Nevralji, Kırıklik ve bUtUn ağrılarımza derhal keser. 
· IcabiDda rUM• Oç U,. aLnaiNJir. Talditlerindee ulnnınn. 

H• J'fte IHIDa kutaı.n wvla ieteyinb. 

Dil ve Tari h - Coğ
rafya Fakültesi De
kanlı ğından: 
Fakültemlzln coırafya enstltüsüne 

a.IJil~ıda cösterllen şarUar dalılllnde 
ve imtihanla bir asistan alınacak -
tır. 

a~ Tallblerln co~rafya oube.slnin e
au dlaiplinlerinden llsana imtihanını 
muvattaldyetle vermı., oima.sı veya
hud o derecede 'bir imtlhanı yabancı 

bir tinlveraıtede vermlf bulunmaat 
oarttır. 

b t Bir ecnebl d.Ulnl llyıklle bilme. 
ei. 

e. Namzedin bahı.s mevzuu olan ,_ ________________________ Umin bir veyahud bir kaç tube.slle 

Istanbul Beledlyeslnde~ : =ır~lup oımadıtını ıa.srıh etmesi 

I'/ 10/ HO nblbmdazı ~ fnıyaltmn ~ lııcmul&u .... Bu evnfı haiz olan taıiblerin 25/ 
li&t on 7ICll kıırut ,srmı paıa oıata 1111 CilıliDua 10/940 Cuma cünü tam saat g da ta-

- ı... kilitede imtihanlan yapılacaktır. İm-

DÜNYANIN 
·E N iYI 
TRAŞ ' 

IJIÇAKL A"'DIR 

• 

Uhan yaıılı ve &özlü olacaktır. Talib
lerin 20/ 10/940 tarihine kadar fakül
te deltanlığına müracaat et.meleri lA-
zımdır. c5867• c89-U• 

S ttlak eOirmen 
Ezinede kU1'ulu 70 beyıir kuvvetin

de Gazocan motörü ile 5 vals 2 Pi -
lançiater ıava..o takımları banko ve.cıair 
ıaıwnıarı ile beraber. Talib olanlar 
mahallinde ıörme.cıl, pazarlık ıçin İs
tanbul Galata Neca.tibey cad. No : 109. 

umhane Değirmeni 
işleme~e baf}am~tır. Sayın mü.şte

rilerJnJn un ve trmik siparişlerini bek
ler ve kolaylıklar temin eder. 

A.dree: Galata Mumhane cad. No. 
88/ 74 ADİL GÜREL. Telgrat: Galata
d& Eıineli. Telefon: 42318 

Nızib tera me:murlııf'uDdan: 

Ni.libin Cidet köyünden Nahsan o~
lu Davuda 39 lira ve muranarını nr
miye borçlu ayni köyden olup mahalli 
ikameti meçhul bulunan Nuh otıu 
Malımuda ilA.nen te.blliat ifasına ta
rar verilmiştir. İfbu ilAnın neşrinden 
itibaren 7 gün iÇinde borç ödenıneli ve 
ya bu müddet içinde borcun tamamı
na veya bir lomuna veya takibin tek. 
line k&roı bir diy~ti var.u. blldl.rme&i 
ve ıene bu müddet Içinde mal beya
nında bulunmuı aksi takdirde cebı1 
icraya devam oluoacatı ilAııen teb -
lil olunur. H0/ 430 numaralıdır . 

mahsus /evRa(ad~ 
PİYANGO PLANI 
lAram/ye 
ad~a't : 

1 
1 
2 
4 

Bo 
80 

400 
4.000 

ikrami'ye 
"!ik t ili'/ : 

L , .{'A 

ooooo 
200 .. "'0 
10 {'00 

S.ovv 
1J ooo 

.500 
100 

10 

iRramty• 
tutar1, 

l.iRA 

60.000 
20.000 
.ı o. ooo 
2 o. 0,)() 

Stı ovo 
40.000 
10.000 
40.()00 

80, 000 2 t.t!O, IJOO 

841.568 480.000 
STI~~I.t/ Mt1KAF4TI ' 

4 ~50 12,000 
84.616 YI KÜN 1/82_,0()0 

Istanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaati l.anları 
Af&llıda JUih meva4ın ta.palı zarfla ebiitmeleri bialarında :yo.zılı 1ün, saat ve mahallerdeki asıı:erl satın 

&lma ~ J&)Mlac&kt.lr. TaUblerin ta.nunt ve.sikalatile teklif mektuıbia.rın.ı Jb.ale aa.a.Ueırinde bir 
eu.t eınc 114 aNutu k.omilyoaa vermeleri. lartıwneleri komiayonlarm4a rörWtır. 

ATINA, SELANIK, SOFYA va BOKREŞTEN Cin& Miktan -r-tan Teminatı tha.ıe l(ln n aaati lbalenin yapılacatı yer. 
IJra IJra · 

Plri..Df 12,100 kilo 1'7.~4 1307 f / 11/ HO 11 
ltu.na ... IU,TIO » 15,802,50 1111 • » • 15 
.Arpa.. 

. 100,000 ... ooo 1000 ' , ıa · • • 
VD.. 680,000 • '72,000 uoo • • • 11 
\JD. 100,000 • 16,000 1800 ' . • ı o 
8&baa. . 11,100 • 141:10 1614 • • • 11 

•• 
~ aam 'YI hesüına (100) aded nalbant takımı alınacaktır. 

aır.a.__ '111/MO Pua.rteei f{hıü au.t ıuo da Bdtrnede e.ski mlltlrlyet 
~ -*- alma tom.iiJ'Onunda yapılacatıır. Behertne tahmin edi
lm ftM ota ~. NO.unmuı berıtın komiayoı:ı.cla c6rü16bllir. i:atekli-
lertn .ed 1..-ı 11lnd• kcıaılı~Joııa celırieleri. (1330 .. 10238) 

** On befer bbı linlık 69 parti arpa alı.na.eatbr. Taltblerin 28/10/ G40 Pa. 
arteıııt dnti aat 11,10 da ıtırld&rell hü.'kümet caddesinde uk.er1 .satın 
Alma lııoılıiQolla& ıelmaleı1. (13.1 - 10K2) •• 
ıu• liralık mtır eti. 1600 tml yulaf. 1800 ton ot, 1800 ton saman. 8 

t.on ~ lt ton ten teter. Muhtellt numaralarda Ula ıfYim nal 
ft 2!,000 mih pM&rlıkla eatm alınacaktır. İhale.sl 25/ 10/ G40 Cuma ııtınü 
a.aı tt ü ~relinde Kavaf Emin hanmda uteı1 aa.t.ın alma k.omla
roııı&DıM l'P'ıMN~. Tllib1ariD teminatlarlle komJ.vona ıeımeıert 

(1343 - 102«) 

** 8eher kilosuDa tamnın edilen fiyatı • kurtlf olan 500 ton saman pazar
IJkla aa.tm alınacaktır. Paıa.rııtı 8/ 11/940 Cuma cQntı aaat ll dedir. Kat1 
Ceminatı ıooo Ura olup evaat ve oartname.oıı komisyonda aörnıür. Talib
ı.riD muayyen T&tlıt.te Ankara Levamn Amirlili eatın alma komisyonun.. 
da bulunmal&n. (1846 • 10:ı46) 

** 700 ton kuru et pe.zarlıkla satın alınacaktır. bt teminatı 3875 liradır. 
Pazarlık cOntı 'l11/g4o Pazartul ıtınti eaat 1&,80 dadır. Puarlıla lftL. 
n.t edeeetlerln laLDunl ve&tala.rtıe Oorlu utet1 Atm alma komJ.i1'Qnuna 
miln.c&at.ıan. U337 • 10231) 

** 
Afailda ,..sıı mevadın ta&>alı artla et.entmeım h1%alarınd& )'U11ı tr11n 

'"aaatlerde OUl Antep~ uter1 aatın alma ~unda y&pılaeattır. 
'l'al.lhlciıl unaal ftol&kala.rile tetllf mektublarını ihale saat.ıerinden bır 
-.at enel k.olliıi70na vermeıerı. 

cı.o.L Miktan TUtan Teminatı İlıale ıtın Te aaatt 
Jtllo Ur& Ura 

ArpL 110,000 U,2U 82« 1/111940 a 
B&mm. aoo,ooo '7,101 ~aa 1 ~ , ı' 
Arpa. u,ooo e,o28 •oı • , , ıo 
ArPa. 110,000 43,241 824.4 ' • . • 18 
JCuru oa. &10,000 20,500 1&31 ' , 1 ı• 
Saman. 400,000 7.000 &SS 1 , , 15 
Kuru ot. •1o,ooo 20,500 1&38 a , 1 . ~· 

Yu.ü.nda ,..mıı mevadm oa.rt.name ve evaanan Ankara, ı.tanbul llt". 
.Anıırıw.1 .,. ouı Antep a.skerl aatm alma ~nlarınıdA cOrtuft.r. 

(183t - 10240) 

' 

İmnir LT. Amirlili. 
lzmir LT. Amirlilf. 

Hareket aden Uç rnotödü «Deutsebe LüftbaDsa• tayyarelerl, J..lrf'!'_l, 
ve beyaelmilel hava batlan ile muntuamaa irtihah temin et~ 

Her türltı i-rahat ve biletler için 

HANS W AL TER FE U S TEL 
Erzincan. 

Eninean. 

Tanare bn•tleri aabfı Umwni aeentuma müracaat oluamahdır. 
Midyat . 
İzmit. 

(1201 - 10045) Telaraf adresi: HANSAFLUC. Galata Rıhtunı 45 Teleloo: 4.1178 

Gözdea irak olan ı6ntılden her Yakit irak olmaz. 
M 1 ıl mi anyor suDU ~ " İtte • 

HACI BEKIR ŞEKERI 
Gazlerinden irak olmasına rapen 

Amerikalılar, HAll onun huretini çekiyor. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEK.R 

Ticare Ilianeleri 
~--_!_ahçekapı, Karak6y, Beyoğlu, Kadık6y __ _, 

1940 senesinin 
Kadın, erkek to ı ve cep s aa tl erinin 
aon modelleri celmiştir. saat alma -

dan evvel çok zen(in olan 
çetldlerimizi görQnüz. 

!Ta .saat kullanmat ilttiyenlerirl 

nuarı diklı:aUne 

RLO 

Sa.&q depoea: z. Sat.tm&n. Saltanbamew Oamclbatt han ı inci kd 

o iş MACUNUNU 
ı J(unanarak dişterinizin saftlamlıöını ve gOz kamaş· 

... 
t&ran parlakhöına kazanınız. 

Her r•rd• D B NT o .. cflt maçununu Isteyin lı 

Devlet demiryollar• va limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muhammen bedll (1780) lira olan 8000 Kıı. Standart 1060 
veya emsali (ll.ll.1940> Pazartesi ııüntl saat (10,45) de 
oa.r binam dahillndeki komisyon tar&tından açık eksiitme 
alınacaktır. 

Bu 1§e girmek l.stiyenlerin (133> lira (50) kuruşluk muvaktıl~ 
ve tanunun tayin ettlti veaaikle birlikte elı:siltme günü sııı .-» 
komisyona müracaatları lAzımdır. ll~ 

Bu 14e aid tartnameler komisyondan parasıı olarak ddıtı.lJ1l (1 

,4,4 
Muhammen bedeli 9700 (dokuz bin yedi yüz) lira olan 500° 11,i~J dar hat traverslle 280 aded me,Je dar bat maku t.raversi 6/l 

f8.JDba aünn .saat 15,30 da kapalı zarf uuıae Ankarada idat'' -~ 
satm alınacaktır. . ııv,:~ 

Bu işe ıirmek i.stiyenlerin 727,50 <yedi yüz yirmi yedi lira elli 
ralık muvakkat temina lla kanunun tayin etti~l vesikalıırı ve dıl 
ayni cün ~aat 14,30 a kadar komisyon .reialltine vermeleri JA.zıfll 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindell· 

şada Tesellilin ve Sevk Şefiitinden datı~acaktır. 

10000 kilo sabun alınacak ıil" 
2U Teşrln .940 Cumartesi ııüntı saat 12 de pazarlıkla ıooOO 

alınacaktır. rı. 
İatelı:lilerin Ka."'ımpa.şada bulunan komisyona müracaaUa •• 

18 metre perdelik siyah mUıf&lll.bL 
10 a.ded perde ator takımı. 
ı aded saka arabaaı için beyııir c4:8• ya~ınd•· 

60 a.ded galvani21Ji kova. 
ı a.ded rıı.dyo kumanda cJhaz:ı. ı:xıi 

Yukarıda Cina ve miktarı yazılı ol anla.rın her bir ıtale 
26.10.940 cumartesi cüntı saat 11 den Itibaren pazarlıkla 1$'/oP' 

iateıı:ıaerın belli ıtın ve saatte Kasımp&~ada bulunan toın 
caatlan. c10218• 

, -.· " . . • Jf a ıııt" 
1 - Tahmln edllen bedell c68.880• lJr& olan c300.000• kit 

0 ı e d' 
yanın 2!5/ 1. Te~rln/940 tarihine ra.stlıyan Cuma günU saa 
zarna eltsiltmesi yapılacaktır . 

2 - bk teminatı c4694• Ura olup tartnamesi hergün ~ 
c34!5ıı kııruş bedel mukabilinde alınabilir. ııııııı 

8 - isteklllerin 2490 eayılı kanunda 7azılı vesl.kAları.nı ~ 
ztm edecekleri kapalı tekllf mektublanm en leQ bell1 gtııı 


