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FRA SA A Zi 
TERKEDE K 
AL l LA 

ANL o Ş 
~ra sa. icin 

mühim 
bir hafta 

Vişi hükumeti açıkca 
Ingiltere aleyhine 

'tlaziyet alacak mı? 

l1uau Fransa ile ltalya, F ası 
\ 1Panya ile Fransa taksim 

edeceklermit 

Yazı itleri telefonu 20203 

e 
yola çı 

Türkiye 
lan 

ticaret eşyası _________ ,,,,, ________ _ 
Türk - İngiliz anlaşması hazır olrriakla beraber 

ihrac ve ithal edilecek malların cinslerile 
mikdartarının tesbiti henüz tamamlanınadı 

Ingiltereden gelmekte olan eşya arasında otomobil lCıstiği, makine/er, 
kauçuk, teneke, pamuk ipliği, kahve, çay, ecza vesaire var .. 

Türkiye ile İngiltere arnsındnki gilteredcn birçok mamul eşya ve Bunlardan başka mühim mik -
tıcart ve iktisadi münasebatı in - diAer maddeler milbayan arzu - tarda pamuk ipl~l, pamuklu men-
kişaf ettlrmek maksadlle Ankara- sundadır. Faknt büttin bunlar, iki sucat, yün, ecza, boya, makine 
da, İngiliz ticaret korporasyon u tarafın ihr~ ve ithal imk.ftnları- ya~ı. muhtelif makineler, teneke, 
mümesslllerile hükümetimizin alfı- na ha~lıdır. ltauçuk; otomobll lft.stikleri; çay; 
kadar makamlan arasmda bir Ankarada cereyan eden müza. ı~ahve, jüt vesaire İngiltereden 
müddettenberi cereyan etmekte kerelerde, her iki tarafın da ih - Türkiyeye do~ yola. çıkmış bu-
olan müzakerelerin pek yakında raç kabniyetlerı gözönünde tutul- lunmaktadırlar. 
neticelenee~i anlaşılmaktadır. mnktadır. Tedricen muvasalntlan bekle -

Çok gen~ ve şumullu bir mahf- Bazı gazetelerde yazılanların hl- nen bu büyük miktardaki malln-
yet arzeden anlaşmanın esa&arı 11\fına olnrak, esas muahede he- rın, memleketin ihtiyaçlarını kii-
hazırlanmt§ olmakla beraber, ih- nüz imzalanmt§ de~i1dir. Ancak, fi surette karşılnyacaklarına şüp-
rne ve ithal edflecek malların cins geçenlerde yapılan muvakkat bir he yoktur.ıı 
ve miktarlarının tesbiti henüz ik- anl~a ile 5000 ton kuru üzüm, Hhlen şehrimizde .bulunan İngl. 
mnl edilmemlştlr. 5000 ton incir, 12.000 ton küspe ve liz tıcaret korpornsyonu reisi lord 

Miizakerelerin milhim bir nokta- 15 ton kuru kayısı satın aldık. Glenconner, Pazartesi günü An. 
sını teşkil eden bu mesele hak - Korporasyon vnsıtasile şimdi - karaya hareket ederek, ve Cüm -
kında. İngiliz tıcaret korporasyo. ye tndar Türkiyeye ithal edilen huriyet !bayramı münnsebetlle 
nunun saltlhiyettar bir mümessi- mal Ise, nncak bir milyon çuvaı. yapılııcalt olan merasirnde hazır 

nun geeeBi IIrtina 
Çe me •• o e •• 

küçük b. unan 
gemisi b~tfl 

Gemi ruj, kezzab, cam yüklü 
idi, tayfa/ar kurtarıldı 

Şehirler arası telefon muhaberab inkıtaa 
uğradı, birçok evlerin camları 

kırıldı, kiremidler uçtu 

Dün gece saat yirmi dörtten son
ra §ehrimizde şiddetli bir lodos fır
tınası çıkmıııtır. ikide büsb~tün ~id
detlenen fırtınanın tesirile bazı 
semtlerde. bii~ass~ lodosa nazır 
yerlerdeki evlerin c.amları kınlmış, 
soba boruları yıkılmış, kiremirller 
uçmuştur. 

Bu meynnda tıchir!eı arası tele • 
fon hatları dn kısmc.n :,oı;ulduğun -
dan bu sebebcen, teldon muhabe -
ratı inkitaa ıığrııınıştır. 

Fırtına limnn dahilinde \'e hari -
cinde de bazı tahtibnt ve kazalarn 
sebeb olmuştur. 

Ağaç ~irketi namına Pireden al ~ 
dığı cam, kezznb ve ruj hamulesilc 
İstanbula gelmekte olan Piıe lima
nına bağlı 1 CJO tonluk kaptan A • 

nastasın idaresindeki motörlü ve 
yelkenli gemi dün gece Çekmece a
çıklannda fırtınaya yakalım • 
mış ve bu yuzden motörü dut • 
muştur. Şiddetli dnlgalnnn tc.sirilct 
Kalikratyıı sahillerir.t; 8 mil yakla~ 
şan gemi bir u.rn demirlerneğe mu 
vaffak olmu~sa cla içil'e su doldu~u 
için olduğu yerde batmıştır. 

Kaptan Anııst:ıs, mnkini,ıt lııpiro, 
ve tayfnlardan, Yorgiyo, Dimini. 
Manol kazayı müteakib geminin 
sandalile Fbrya sahillerine sağ sa
lim çıkınağa muvaffak olmu~lar '! 

dı~ • 
f.'lorya znbıtını kazl'!7ede gemid

Iere liizım gelen mua...,erette buhın· 
mu~tur. 

li, dün, kendisile görüşen bir mu- dan ibarettir. Bunlar Türkiyede bulunacaktır. • 
harrirhnizc şunları söylemiştir: derhal ihracat merkezlerine sev- Hükümet.imizle korporasyon a - I e e •k• • kA V d 
lo; h!~~y~:::~ec:ı~~~~!ı~iv; =~~işl=iris:Ur~~:~ı~~.:ni~ıt:: ~~~n!a!n ~~~a:r~~~~c~~r:~= zmı tın ı ın cı agı 
hazırız. Nitekim, Türkiye de, İn- vfısıl olımış bulunmaktadır. laşılmakto.dır. 

Marcıal PetDin 
---------~~.-- f~~~ y~m~ 

r· k ihtilali için a~•.neye ı faaliyete geçecek .......___ (Yazı.sı 3 iıncü sayfadıı) 

Ist b 
n··rusu is anbulda v r 1 rk_!~ Sümerbank 

haziri gv a ' başlandi ingilterade yeni 
Un1um Müdürünün beyanall 

.., .34 
25 binden fazla 
şehirlerimizin 

tetveli pazırlandı 

"~nkara 25 (Hususi) - İstatis
~titı.llıurn müdürlüğü s:ıyım netice· 
bıtı.;ı1 tasnife devam etmcktf'dir. 25 
'- ~n f:da nü!uslu şehiıleıinıiı.in 
,..~Df\v:mu 3 üncu sayfada) ................................... , 

As!t .. rt vaziyet · 
~ilı\'er devletlerinin 
hClaliyeti etrafında ı 
llıin ve düşünceleri 

---YAZAN 

Emekli general 

H. Emir Erkilal 

Ebedi Şef Atatürkü ı. ölümünün 1 Üniversite gençliği ihlifal gunu 
ikinci yıldönümü münascbetile, ö - Üniversite merkez binasında büyük 
nümüzdeki Ikinciteşrinin 1 O unc~ bir toplantı yapacak, Ebedi Sefin 
Pazar ııünü mcnıleketin hl"r tarafın- hatırasını tnziz ettikt~~ ıonra ba,
da ihtifal ynpılacnğını ve Atatürkün lar~nda ~ekan, profeso~ ve ~oçent· 
aziz hatırasının yadedıleceğini dün lerı oldugu halde T akııım C'umhu -
yazmıştık. riyet meydanımı giderek abideye 

c. h · · d k' ]'k d k çelenk koyacaktır. ...,e nmız e ı a a a ar ma ıun- . A ·· k 1 
lar bu ihtiflll hazırlıklarına başla - ~arayb~rnundak.ı . tatur lCY -

1 d B 't" H lk 1 · k 1 kelı etrafında da ıhtıfal ynpılacak-
mış ar ır. u un a ev en, o u - tır. 

lar ve Üniver~itede o sabah, Atn - İlıtifal günü Ataıüıkün hcykeli 
türkün çiçeklerle tezyin edilmiş bulunan Taksim abidesile Saraylıur
büstleri et:nfıııdn toplantıist yapı - nundn nltı meşale yanacak, bayrak
Incak ve Ehedi Şefin dünyaya göz- lnr 0 gün yarıya çekilece'ktir. 
lerini kapadık!a:-ı sant 9 zu 5 geı;e Memleketin her tarnfında .L\ta -
beş dakika ayakt.:ı sükiit cd.lecektir. türkün heykcli ve büııtleri etrafında 
Müteakiben Buyük Ölüni.ın hayatı toplanılarak ihtiram sükiıtu yapıla -
ve memlekete yaptığı hizmetler hak cnk, nutuklar ve konferanslar veri· 
kında konferans ve nutuJ...lar verile- lecek. heykel ve büstlere çelcnkl<'T 
cektir. konulacaktır. 

•Son Posta, nın askeri 
muhnrrır& ! Zabıta memurları kendisini yaka~ayınca: 

~ : "Ne de olsa adalet yerini buluyor" dedi Cl ay Hitler Lavnlden &on- i 
\ot ra General F ranko ile : lstanb!.ll zabıtasr 1 6 sene evvel birlerinde a} ni ihtiyatktır tedbirler· 
t~i11°~1u rnüteak.ib Mnreıınl Pe _ i i§lediği bir ci:myeıi mlitcakib kncım le geçiren l..util, artık t:ımamen u
ttıu~ 1 e uzun ve ehemmiyetli : ve o zamandanberi bütün tahaıri· nutuldu~unda,, emin olarak g~ı;en -
tııı Alterelerde bulund1;1. Geııe _ j ya ta rağmen ele y.eı.iıilemiyen bir lerde latonbub gclnıiş, K urtuluş va
~~ ~ ntonesl:o ve Arnıral Horti : katili dün yal.:nla'Tiıştn. Eu adnnı puru.na 1emı.:ı ohı.rı..k yazılmı~tır. 
i!cr·· 0 rnaya giderek Duçe ile : Rizenin ı\1apııvrı nRhiyesinden A~- Fakat nrndcll uzun yıllar geçıni~ 
~'t llfecc.-ldennit. Muhtelif Bı..l _ : med Refik nd ında biridir. olmasına ra~ınen, bu nzılı katilin izi 
ttıa.ı.~damlannın Beriini boyln _ ; Ahmed Refik, bundan 16 sene ve eşklilı üzerınde durmakta ısrar 
~~t a olmalanna da ehemmi- : evvel Balkıı.pnnındd hir kadın me- eden z.ab!tıt nihayet diın kendi'3ini 
bi}' "e.tilecek olursa, harbin ta- ~ adesinden dolay• aralımnda kavga bu vapurdo yakalaınıchr. 
dl!~ t.ıhetile büyük bir kesndlık : çıkan Hasan adında bir ı:ielikaıılıyı Üzerinrl-: bir de sahte nüfus tez· 
~~~ (\.~Inde bulunduğu bu sıra- ~ ı tabonca ıle vurarak öldi.ird~kt~n kc resi huhman katil, bu ht:kl('ıııe •
~ili ihvercilerin müthış biı sev- : sonra bır st>mti me~hule kaçmı~ ve diği vazi}·et karEısınrla neye ugra -
tJ;ıcerşi siyaset faaliyeti aarfet- i• senelerdenhen i?.ini bellı etmerneğe dığını ·:ı~ı .. ımş ve kendisini ynka -;n iÖrülür. , muvaffak olıııu~tur. lıyan memurlnrn: 
~,ll ilvaki asıl kat'i hareketleri i Şehrimi~ <}Ktrcezu mahkemesi~c.c <•- 1 6 eenedımberi '~endimi giz

k ll.c.ak olan iki tarafın oıdula- :
1 

r,ıvaben on be~ ~ne hapse mahkum leme~e muvaffak oldum. Fakat bir 
ıı~rf-t§ılnşamadıklarından A _ 1 edilen cür.e"'&nr ~il, cinayetini mü- dakika olsun vicdan azabındon kur-d ~keri muharebe fanl~~~i ! teakib "K-ıüht•lif .. c~<""n&,i ge'mlierinde tulup müsterih bir hnvat yaşama • 

lık dl'nizlt"Tie havnlara i _ • on "tlfrl ;zaman tayfnlık dım. Ne d.- olsa adalet ergeç ye -
t et ktedir. n la ka hüviyct ve kı- rini buluyor.'> 

yakayı de ver- Demi 

b ir Çek ordusu 
vücude getiriliyor 

Londra 26 {AA.) -Dün, in
giltere hükumetile Çekoslovak ınu
vakknt hükilmeti arasında müttefik 
kuvvetleri ib işbirliği yapmAk üze
re Çekoıılovak barkumandımırıın 
yüksek kumandasında bir Çek or -
dusunun totnzimi prensiplerini tesbit 
eden bir anl!\şma akdedilmi§tir. 

Anlaşma, İngıli~ ve Çekoslovnk 
hükumetlerinin, harhe, nıes'uıi bir 
netice alınıncav:ı kndar devam a -
zimlerini :eyjd. etmektedir. Anlaş • 
ma mucibince, Çekoslovak ordusu
nun yeniden t~kilinde, Ingiliz hü -
kumeti yardım edecektir. Bı.ı hıı -
susta lüzum:u kredi açılmıştır. Çe • 
koslovak hava ku,·vetlcrı, Ingiliz 
hava kuvvetlerine hn~lı ciıziitamlar 
halinde tanzim olunacaktır. Kara 
kuvvetleri, halen İngilterede ve Or
tn Şark tn buluroan Çekoslovnk kıt'
alnrından tc~ekkül cd,.cekt\r. 

Bu havn ve kara cüzütamlaıına 
Çekoslovak ı.übaylnr: kumandn e -
decektir. , ____ .......... __ 

ta y ....... 1:-I.LL«...ı!LLI 
sey a lar 

Roma 26 (A.A.) -D N. B: 
Bir kaç gündenberi bütün mcr • 

kez i lt ah ayR yağan ~iddetli yağ -
murlnr dolnyısib Tibere nehrinin 
suları, son yirmi dört saat içinde 6 
metre yük'lelmiştit. 

Toscanada ve Onbtiada, tiddet
li yağmurl·n bir çok ıwyl .. plara ve 
bunun neticesinde mulıtehf ycxler -
de hasarlAn sebebiyet venni~tir. 

Roma • Florane:ı d cmhyc.)u ilze
rinde bir yı:~de yıığmuTlann tidde -
tinden dolayı toprak kaymıelır. Bu 
scbebte'n 1olnyı tHindenben müna
kalat kesilmiştir. Trenler, diier bir 
yol üzerinden geçmekte ve bu ytiz
dcn teahhür ynpmnktndır. 

Pariste tevkifat 
Clermond-Ferrand 25 (A.A.) -
Pariste ve bUyük vilftyet şehirlerin

de komünist tahrikatının tenkiline 
devam edilmektedir. 

Yeni fabrikalar kurulmak üzere, çimento fabri
kasının mdkineleri Almanyadan yola çıkarıldı 

İki gündenberi -ıehrimizde, Sii -~ rek Sümeroar,ka aid işler ve ge • 
merbank lTlÜesseselerinde tetkikler- rekse fabriknlanmızın faaliyeti hak• 
de bulunan Bü•han Zihni Sanus g-e· (Devamı 'i nci sayfada) 

[ Çocuk düşürmek İstiyen kadınlara J 
yardım eden doktorlar mı var? 

doktorlar 
•• •• ? • 

Profesör Kazım lsmaifin çocuk düşürmenin 
ne zaman mazur görüleceği bahsinde 

ortaya albğı fikir: lçtimai rapor 

Ook\or Kizım Jsrnall 
Geçen Pazar günü yapılan umu

mi aıüfus sayımı, birçok müncvver
lerimizin nüfus davası üzerinde ye-

Doktor Kadri RotJd d 
Bu mcynndıı bir mealekdıtt pek ın 
him bir içtimor yanır.ımı paım.a 
ko} du. 

(DI\'T:unt 1 nci nyf~W 



•• erg n 
Nüfusumuz azdır 

tiıı Bİrien 

Dava K una 
111J1yonL'Yroa yudımda bulı;nnıa.

sı, gökleriroai, k~ l>ir ıaman 
IOi:nde yenilın~ ka:na.tlarla doldu

racafı,mn:ın müjdecisiiU::-. Fitre ve 
sekitın yeni yardımlar için 'fe&-

Ç cu< d··şürmek 
isliyen ka ıniara 

yard1m eden 
doktorlar m var? 

(Bqtarafı 1 inci saytacı-> 

• 
ı ı 



SON POSTA 

Fransızlar 
• 
ısyana davet da ma~ er! in kontro ü içinl~$~e_ı h~:::?ı:f:rı 

yenı 1 dbırlef ai~01J0f e Son hiidiselere dair şiddetfendi 

Hitler ge1ieral 
Fran <O ile 

neler görüşmüş? ediliyorlar Yazan: Selim Ragıp Em e~ 
li·· 

t Ur Fransızların ka- Ankara 2i (Hususi) - Ticaretj Bu makNdla yağ ve peyniriçin 
Vekaleti gıda maddelerinin kon -, Urfa, Ant eb, Ol ynı bakır, Trabzon, 
trolunu temin için yeni tedbirler al- Bu:nıa ve Edirnede, sabun için İs -
maktadır. Yağ ve peyrıir gibi mnd-ı tanbul, !zmir, Aydın, Gemlik ve 
d eler fiatların m J"ükselmcs:ne ma ni 1 Ayvalık ta f" ,Jiyete geçilmiştir. I3u 
olmnit iizere Vekelet büyü!r ~tib~l:: 1 iı:;t!htıal merkezlerinde alınan neti
merkezlerinde bu maddelerin fiat-! cel~re göre istihlök mf'rkezlerinde 

Jl itlerle Mussolini arasında 
Erennerde vukubulan mü -

lakatın mühim askeri harekata te -
kaddüm edecek siyasi faaliyetleı:n 
başlangıcı olduğuna dair Milıver 
matbuatının ıne§riyatını büyük bir 
sür'atle inkişaf eden hadiseler tc -
y:id etmektedirler. Romanyanm to
taliter grupa iltihak ettirilınesini 

argahı bir beyanname 
neşretti 

".~<lra 25 (A.A.) - Hllr Fransız
' 1 llınunıı karargahı dün bütün 
~~ Zlara hitabcn ~a~ıd:ıki beynn-

lannı tesbit etmektedir 1 ki fiatlar tayin e-dilecektir. 

llitıeı neşretmiştlr: Fransa arazi terkederek 
~i .; ezeldenberi tnsarlıı.d$ cina- A 
~n !kAba azmetıni.Ştir: İmhnsınn lmanlar:a anlaşiyormuş 
~biıı<t etnıış olduğu medeniyetl tam Vichy 25 (A.A.) -Hava!! bil -
' en vurmak iç1n Frıı.nsayı hiçe 
l:ı.ıı: edt:. liitıerın muzayedeye çıkar- diriyor: 
tç cL:l&n Mnr~l P•·tain, refakatinde hıı-
~akla du olduğu şey Fransız susi kalem dir~k.törü olduğu halde 
~eı 1'1lım heyeti mecmuasıdır. V h • 

J:tıı •. ; .. V:_ vazife yolının takib etmek- ic Y Ye saat 19,45 de donmü,..ıür. 
c.._~... ç DevJet reıaini, ot :Un öniinde da
~dtt ı ın valdt tamamen geçmış hiliye nazın Peyrouton, harb:ine na
,..~~ .... · Düşnınnın irtlkt\.bına. hazır-
tı~d:' nihat suiknsdin önünde ana zın General Hutzinger, bahriye na· 
~. ıık a ve impa.ra.torlukta. bulunan zın Amir al DorJan, Aıniral Dernot 
~ "'~ Pra.nsıı.ıar düşmana karşı ken- ve General Brocnrd kar~ıliUTllflat -
~ '\'az!. .·hr. 

1 4 Yetlerine göre fnal veya Mareşal ker.d!sini karşılıyan ze-
~ıd r~rette Isyan etmiş tellkkl et- vatla bir k aç cümle tea ıjden sonra, er. 

& derhal k-endi dnir~ine ÇJkm~:tır. 
~~ro~ hıiyeyc h:t.,.h Nazubr meclisi 

T k f S t müteakib Frnnsız toprakJannda 
Una Oil aransına OVye - Hillerle Lavalin, Hitle:le Ispanya 

ler de iştirak ediyorlar devlet reisi Frankonun ve müten -
ki ben gene Hitler le Fransız devlet 

Moskova 25 (A.A.) - Önü - reisi Mareşal Peten'in yaptıkları 
müzdeki Pazarte-ri günü Almanya, mülakatlnr, ayrıca bunun teyi'Ji 
Romanya ve lt:ılyanın işti:akıle Bük mahiyetteki tezahürleridir. 
reşte toplanacaK olan Tuna konfe ~ Bu mülnkatlar ve temaslar hak
ransına iştirnk edecek Sovyet kında bir hayli yazı yazılmasına ve 
murahhaslan harıciye. lı.omiaerligin - umumi mahiyette malumat veıil -
ce tay:in edilmi,tir. mesine rağmen esas mevzua dair 

Sovyet bt!ycti kat'i bir şey söylemenin elbette im-
MoskoTa 25 (A.A.) - Bir Sovyet kanı yoktur. Fakat ahvalin revişin:: 

heyeti, bugiin ö~leden sonra tayyare nazaran yapılabilecek bazı tabınin
ne Sofyaya hareket etmi.Şitir. Heyet ler Mihver devletlerinin bu fauli -
Sofyadan sonra BUkre~ gidecek ve yetlerile nasıl bir gaye takib eyle -
orada 28 Te,rinievvelde toplanacak mekte oldukları hakkında bir fikir 
olnn Tuna koofera..nsının ic;tımama i§. verebilir. Şöyle ki: 
ti.rak eyliyecektir.ıt Ingilterenin Alman kuvvetleri ta-

!:.rj" 25 (A.A.) - Hiir Fransız Nevyork 25 (A.A.) - Buraya 
L. t!:i tıa.mrna P'.ransa bahri--="e B" • d · lt :"labe J-· gelen haberlere göre, Fransız h - ır Japon enıza ISı 
~: n şu beyanname neşred~ - binesi, bu al4am rnühim bir top -

rafından havadan ve denızden is -
tilii edilmelerinin imkansızlığı de -
ğilse bile mal olabile~ği azim zayi
at artık anla.ıılmışbr. Çekildiği a -
navatan topraklarında kuvvedi bir 
müdafaa ile miiterafik müessir ha -
va taarruzlarınn girişebilen İngil~e
renin pek büyük kaynaklara malık 
bulunması ve üstelik Amerikadan 
da azim yardımlar gÖrme!li Mıhver 
devletlerinin taarruz planiannd!l 
bir dej:tişiklik husull" get'rmiş olma
sını zaruri k.ılmışa benzer. O suret
le ki Ingiltereye karşı ct-pheden bir 
tnarruz yerine onu Akdenizdeki h
tinadgahlanndan etmek suretile Av 
rupayla alakasını kesmek, bu de -
ğiııikl:ğin bac:lıca esasmı teşkil ede
bilir. Fakat bu plamn tatbik edile -
bilmesi için Ispanyanın harbe git -
me!li ve Mihvercilerle birlikte Ce -

..... ~~ lantı yapacak ve Hitieı- üe ynptığı bath, mÜrettebat 
:~ııaa. e tek bir ferd yoktur ki, görü~mede Mareşal Petrune bildi • b "' Id 
1llııarı. ~~una dökülmesine mfmi o- rikn şartları miiZ&kere edecektir. ogu u 
~e nı, Alınanyanın uğruna dök- Frnnsayı i\lihverin muhatib ar • Tokyo 25 (A.A.) - D. N. B. bildiri-
~ \le ~ıı olsun. İmparatorln~n de- kadaşı haline sokacak. bir anlaşma- :vor: . 
~~e :va üslerini teslim etmete nın akdi ~~in, vimdiye kadar yapı- Bahriye nezareti cılj .67 • denizaltı -
t~er ınıse razı ohnıyıı.eaktır. lanlardan başka Fransız - Alman ı smın battığını haber vermektedir. 

~ba'l F'ransız hük\iıneti duşmanın müzaker~lerine ihtiyaç Yardır. Deniza.Itı, Japon donanmnsının 29 A
~. ;r _teklifierini reddedecek o - Lavul, Alma.n makamlarile müza- ğustostn Tokyo körfezinin cenubun
t.ebi!zne.ı~~ımızin müzaheretine güve - kerelere devam etmek üzere Parise da yaptığı manevra esnasında bat -
tt~ idır. Fakat mukavemeti arzu gitmiş bulunma.kta.dır. Fakat yarın mıştır. Kaza fırtınalı bir havada ol
tll!i cı.:k kilfi de~dir. Bunun çıarele- Vichy'ye dönecek ve ikinci bir nazır- muştur. Müret.tebntın k~milen boltul
~Yetratnak H\zım gelir. Bu harbe lar heyeti igtlmaına iştirak eyliyecek.. du.ğu zannedilmekteclir. 
~~tir 'Vermenin henüz zamanı gel- tir. 

~---------------
Mühim bir h,.(ta 

Fransada herkes, önümüzdeki haf- ıst bulun nUfusu 
789.346 

(Başb.rnfı 1 Inci sayfada) belüttank Üzerine yürümesi şarttı-r. 
l•tt~rl·n tanın Fransa tarihinde çok büyük e-

ı;:.;. hemmlyeti haiz bir hafta olnca~ını 
• tamamile müdriktir. Çünkü Vichy hü-!J e n l p { an ı kfuneti, bu hafta içinde Fransanın Al-

l 
m.anyn ve İtalya yanında yer al~p 

() almıync~ına ko.rar verecektir. Bu 
!:ı'" ndra matbualına takdirde Ise, Fransa, açıkça. İngiltere 
(i()te p· ! aleyhine vaziyet alacaktır. 

'1. • t} er n gil tereyi Bilhassa Mihver devletlerinin mağ-
Serb t b l l lfıbiyeti takdirinde Fransanın ne o _ 

ltıe b es ıra ~ma c laeaıtı duşünülürse, halen Fransanın 
C UriyetinC:e ka mış muk.adderatını idare eden insanların 

~:ı -- ala.ca~ı kararın ciddiyet. ve vehameti 
' C!.ra -25 (AA) _ Alman matbu kendilığinden meydana çıkar. 

•• l'atından f.ı:n.ns:ı.nın imza et.t~: Nevyork 25 (A.A.) - Amerika Bir
~ra~rekedcnberi en müh!m hMlse 0_ le,'lik devletleri htikfuneti, Fr!UU!ız hii
~tı Ro.sterılen Lnval _ Hitler mülıi- kfunetlnin Mlhver devletlerile Ingil _ 
~b.:ı. \le Alınanyanın İngıltere ae he- tereye karşı sıkı bir iş birliği anlaş -
~dan evvel Avrupa kıt'ası me ması akdetmesi takdirinde, açlığa 

~ <a.,e haı!etmek teşebbüsü, İngilız karşı Amerika Birle~k devletlerind.en 
~~rıı., liıetının, Hitleri plil.nlarını de- yardım beklememe.'5ı lcnbeyllyeceğın
~ 11'1·C~e tneclıur bıraktığının açık den diplomatik yolla Fransız hükume 
~ı... e u ı... ti . h b d tm• .,_ ''ar "ır. Sulh, evvelce elde ettl4i nı a er ar e ış ...... 
lttııı ~altiyellerden sarhoş olan Hıt- Lizbon 25 (A.A.> - Amerika Blrle -
~ l~ur~tle temin edec~ıni zannet _ çik devletlerinin Londra büyük elçisi 
~- h l:ilız heZimetlnden sonra yapı- Kennedy, bugün elipper tayynresile 
lt l Anıerikaya hareket etmiştir. 

~ lt~rh İngııtcreyi ma~lftb edeme _ Fran:.ızlotr hazır 
oqı • oiJlkıs· h " Alnı "'' 5 A ~ ıtıl'tl ergun an §euır - Nevyork 2 ( .A.) - Royter: 
t.:ı: ettık~rnayı parlak bir surette te- Nevyork fim~ gueteıine Bern-
~~~ en son_ra şimdi A.mansız bir den bildiriliyor 
lt: ı.'\ırı aıt &eçen Ingaiz hava kuvvet - ly:i haber alan siyasi ır.ahf~llere 

41_ııı lll ını rını görmektedirler. Hıt- gelen malumata göre Mareııal Pe -
~ll lli~~arrer olduğunu zanneden tain, derhal bazı auzi tavizlr·rini ih
~~ bombil ahnll, ruhan hazırlanma- tiva edecek bir anlaşmayı imzaya 

bk acı.ır ardımanlan fena karşıla - hazırdır. 
~ lttaı.ô . Bu haberlere nazııran anla:ma 
t/kJtı b rün nüfuzunun Idamesi için lı ükümlerinde Alsas-Loren in Al -
~' bır ıraz daha boz~ıı.n manevi - manyaya ve Niııe kadar Riviernnın 
'1t et" u;are lAzımdır. Ingatereyi he- halyaya terki vardır. Frama İtal
~ ıı !:ttı rattıktan .sonra sulhü vade- ya jJe Tunuııun idate:sini İr:panya ile 
~~et er bugün Ingiltereyi bir mu- de Fasın idar~iru taksirr. edecek -
lıı. • bır tUhUe mücehhez olarak ser- lerdir. 
~lltıy a~p kıt'a sulhünü aramak Ekseriya iyi haber alan Ber:ı 
Di~ Cl.inde kalnu.ştır. mahfellerinde zannedildiğine göre 

~'ıli ~tönin i!!tilü fikrinden vaz _ Fransa bu şartlan kabul ederse ken
tıı tı B~ hUkmetmek için Ingiliz dieine işgal altında bulunan arınide 
~~lı d:tiah United Pr,..ssin rapo • ~ordeaux'ya kadar bir koı~doı ':e: 
"~Ote. .. hesabcl katmaktadır. Ba nlecek ve Fran8n buran~n ıdaresını 
'''ıtıdio~e Fransada l..aon nıın _ deruhde edecektir. Bundan ~a~k_a 
~ tı !)' a. ::tlı"id edaen bjıçok Al _ ~hnanyanın derha~ Fran~~z e~ırlen-

rı}', 11ttutçüleri son giiıılerde Al~ nı serbest bnaka~b1 da &aylenm~lı:.-

eelveli hazırlanmıştır bilc!irıyoium: Ayni zamanda Fransanın da bu 
1940 19 .)) ri Anda yer alınası Mihvercıler için 

Jstanbul 741,148 büyÜk fayda temin edebilir. Son 
İzmir ~~~:it~ ı-o qı; 9 m-Jiıkatlann ve Hitler gibi büyUic 
Ankara 155,544 1 ~2' 720 bir gurura malik olduğu söylenen 
Adana M,9QO 7

0
:4 73, bir ahsiyetin İspanya bududunn 

Bursa 77,34d 72, 187 kadar ihtiyan seyahat etmesinin se-
Eskişehir 60,o 14 4 7 045 bebleri ancak böyle- bir ta11avvurla 
Gazianteb ; 7,314 so:9o)'i izah olmabilir. halyan orduııu Mı-
Kon~ 56,69~ 52,093 sır kapıl\ırındn munttaldır. İngilt""-
Kayseri 5 3, 9t)B 46 j B 1 reye karçı yaJ1ılmakta olan akınlar 
Edirne 4;,168 36

1

121 kat'i bir netict- ve-rmekten lzakta. 
Diyarbakır 43,264 3-l,642 Su halde yaoılabil~t'ek şey ngilte-
Sivas 41.:::4'l 13,890 renin Avruoa ile alaka!lını kesrneğe 
Malatya 36,009 2 7 •• !96 calı-rmak olabilir. Bunun için de 
Manisa H .lU ı 30.8i7 Cebelüttnnka hiicum ve o yoldan 
Zonguldak 3 ~ ,420 20,603 te-min olunabil<'cek müzaheretlerle 
Samsun 36,9 j 7 32.482 Mısır hücumunu tesri, Mihvercil .. rin 
Erzurum 3&.41 4 33,1 Cl4 yapnbilPcı.+ll"ri en müessir harek,..t 
Urfa 34,829 31.721 sayılabilir. Fakat yedi~ darbe-leri 
Trabzon 31,040 ,:!f),o82 mislile iade etmesini bilen ve ev -
Maraş 30.oJS 29.402 velce de kayclettiğimiz gi'Ji ınuaz. 
Mersin 3ı1. 19 3 2 7,t>20 zam kaynaklara malik bulunan bir 
İzmit 29,l26 18,6?3 Ingiltere karııısında böyle bir nlan 
Balıkesir 29,05? 2b,(J99 sökebilir mi? Bu da ayn bir mese-
Antakya 28.127 ledir. 
Tarsus 27,733 24,382 C (J) G 
Afyon 2(,.94 7 24 159 ..._"1ll/i11t U( aqt}t c.-11ıi!Ç 
Kilis 26.) 76 2 1,620 
Adapazan 2),45) 24,8~9 
Elazığ 21,364 23.178 
Antalya 2S.073 12,9.)3 

Bu §Ch irietin 19 3 ·; rle umurni nü
fus yeklın..ı 1,'}3(), 774 iıli. 1940 
sayımında umumi yekiin 2.2 1 3,481 
olarak tesbit edilmiştir. 

Sabık Kral Karol 
Vaşington 25 (A.A.) - Reuter: 
İspanyadan ayrılmasına müsaade 

edilmiyen sabık kral Karol, kend!s! 
ve maiyeti lehinde müdahale edilme
si için Arnerikaya müracaat eylemiş.. 

tir. 

üç hal tarzı mevcud olduğu l:anaa
tindedir: 

ı - Tam infirad ki muha:rrire gore 
uygım değildir. Zira Fransa daha bu-

Leh ordusunun. sabık 
Başlmmandanı Bül<reşta 

tevkif edi!di 
Bükreş 25 (...\.A.) -D. N. B.: 
M,ydAna çıkanlan bır Polonya 

cacusluk teşkiHttile alnkndnı bulun
makla suçlu Mu·eşal Rydz Simiı;ly 
dün birkaç defa isticvab edilmi~ 
ve bugün tr.vkif olunmu~tuı. RydL 
Sinıigly ııon ZRrnaıılard" Valecrada 
küçük bir köşkte oturmakta idi. 
Şimdi Ralbic~r -Valcead·J tevkif -
haneye .laklcdilmiştir. 

~ ~toç~~ &<ind~rilmi~l~rclir. tedir. 
~tıı~ trı Umumi Harbde noınl "t ~tleıi ~harebesi AlıNın muvaffa
~ 'l~ l'lin arkasını kesmişse, Man~ 

Neler eörüştilmiit yük bir komşuya dayanmadan yalnız 

Ingiliz Ir parator!t:gunun 
şar!< grupu n:eml· ke_t.eri 

ko.ıferansı ıçıldı 

~ı;~'~ ~~mek imkiın!lızlığı ile de 
~ "~ h eı.;ı Cl"rmen ilerleyişi dur
~~ 'l. c ahbi-ı yeni bır safhası bq
~~~ btı ep e istikrar kesbetmiştir. 
~ll i.i:ıı:~tledu ki Hitler k:D!"lnı ve 

~_ltın ~rındf"ki hakimiyetini istik
~'lıtl~ra su!..rna!: istemi,tir. 
~ ~ itı ' Vaktile N:ıpolyonun bu -
)\."ı İtt "azivettedir. Harb, dik.ta
~~ 'itnetrıcdı -i cihanşümul mahi -
~ ~ ~~İtır: . lnr.iliz rnukavemeti 
'i~r ~lltıın e ını clurdurmuştur. Bütün 
~ ti 1-f· nnla~.~ı bu muvaHakiyet

~t ~ci ı•lt-~. i<>til.ı ettiğı devletleri 
~·d· n b'r k•t'n •lhii ile ört· 

ı l'ld .. d· r. I ·ak t bö\•le bir 

Londra 2:) (AA.) -- Vichy'den yaŞ'lynmaz. 
gelen maiümat'l göre. Mar~al Pe- 2 - Ingiltere üe anla§ınak. 
tain ile Hitle .. dünkü mülnkatlan es- 3 - Almanya ile anlaşmak. 

Fransn İngiltere ile bir anlaşma ak
nasında iki milyorl Frnn!lız ham e· 
sirinin serbest bırakılması ve Fran- dett.iğl takdirde bu miıstakbel bir harb 
aız hükfunetinb Pa:ise dön:nP-si hak için yeni bir tohum olacaktır. Zira Al
kında görüşmüı;lc!dir. mnnya her türlü Fransız • İngiliz 

Londrava gelen diiter haberlere anlaşmn.s-.nı geçml.~e olduğu gibi ge. 
göre <le, Mihver devletlt~!i şimali lecekte de kendisinin aleyhine milte-
Afrikada hava ve deniz üslerine sa- veccih addedecektir. Fakat 80 mUyon
bib olmak anurundadır luk Alman milletiflm gııli bir maksad 
A!rn:uıJarla tc,rilli mesai tavsiyeleri ohnaksızı• akdedcce~i bir nnl~ma -

Cenevre 25 (A:A.) - Vichy _ nın Frans:ı.ya arzcdece~i emnıyet ih
dcn O. N. B. ajansına bildiriliyot: mal edilebilir mi? Birle.şmiş bir Fran. 

IJ!ustrotion mecmuruı.:ı Frnnsa ile sn - Almanya her türlü mD.nevrala.rı 
Almanya arasında sıkı bir te~ilci karşılryıı.cak 120 milyonluk bir blok. 
mesai lehinde bir makale neşrct • teŞkil eder. 
miştir. Makalenin muharriri yurdd.nşlarını 

Franaayı kurtarabilecek olan bu si-

Yeni Dclhi 2 5 (A.A) - İng ı . 
!iz impaıatorlu~u .. ark grupu mem-
leketleri konferansı, bugün açılmış
tır. Bu konf.~nmsa, <>ark } aıım kü -
resindeki bütiin ingiliz amzisir.in yüz 
den fa.r.la de!egesi i~tirak etmekte • 
dir. Konfcrıınsda. bu tııemld:c:le. -
rin hnrb ma!zcme!lı istil.~ali saha -
sında mümkö•1 oldu~u kaC:ar kendi 
ihtiyaçlarına kifayet etmeleri için a
lınacak tedbirıer müzakere oluna· 
caktır. 

Konferansı açan Hindistan u -
mumi valisi, ~örçilin ınc;sa}ınt oku
muştur: 

Müşterek hiırriyetimizi müdafaa 
maksadile, e!l!ci diinyada müvaze -
neyi lehimize çevirmek için yeni bir 

lta:yan tayyaraleri de 
Lk defa Ingiltere 
Uzarinde uçtular 

İspanyanın harbe 
girnıek niyeti de 

olmadığı malummuş 

Londra 25 (A.A.) - Hava nezaretl- Londra 25 (A.A.) - Assoc.lated 
nin tebliği: Press ajansının Ber1ınde itimada de-

Dün İngılız bombardıman tayynre~ ğer kaynaklllrdan ö~rend ~Yine g5re_ 
leri Fransız, Belçika ve Rolanda sa - dfin İsp:ınj anın iyi haber nlnn m nh
hilleri üzerine akınlar yapmışlardır. !eHC'~i. memleketin harbe girmek ni
OJtende ve Gravcllnes limanlarile Ca- 7rtınde olmadığını beyan etmişler -
lais yakıninde fabr·kalnr ve ınur 1' • uıı 

diz garları ve Zeebrugg açıklarmda 
bır kafileye tanrruz edilmıştir. 

Gece bombardıman ve sahıl tayya
releri Almanya lle düşman ı alı al -
tındaki topraklar uzcrinde çok geıılş 

harekatta bulunmuşlardır. Berlın b:., _ 
gesindeki hedefler bombardırnıı.n e -
dılmiştir. 

Bütün gece harekfttta bulunan kuv 
vetli filolarımız Hamburg, Hanovre 
ve Gelsenkirchen petrol tesisatile 
Hamburg, Cuxhaven, Wilhelmsha -
ven, Rotterdam, Lorient'da havuzlar 
ve gemileri, Munstcr, Hamm, Bot -
trop, Duisburg ve Emmerich'de de -
miryolu münak.ale ve marşandiz gar
larını, Hamburg elektrik santralını 
Flessinge, Ostende, Dunkerque liman: 
larını ve bazı düşman hnva meydan. 
larını bombardıman etmişlerdir. 

Ta.yyarelerimizden biri üssüne dön
meınl.ştir. 

Bı..na gore şu cihet cayısu:ıl görili -
mektcd.r: i.o:panynnın şlmdıl.k harbe 
gırmek gıbi rehlıkeli bır m:ıceraya gır.. 

mıvrr.ı> ı Almanynca malüm ise, Hit
ler gen ral Franko ile goruşmek U.. 

~ 'Jaı.yol hududun:ı kadar ne i-
oniştir? 

L, ~rada alınan haberlere göre. 
Hıtler general Franko üe İspanyanuı 
stratejık ve iktısacli vaziyeti hakkın
da görüşmüştür. 

Amerika yardımdan vl\ıgeçti 
V~ington 25 (A.A.) - İyı malılnıa* 

alun mahfellerden öğrenildiğine gö -
re, Amerika Kızılhaç cemıyet1 İspan -
yadaki muhtaçlara yardım için btıı
do.y, un gönderilmesi tas:ı.vvurundan 

hiç değilse şimdilik vazgeçmiştir. Hit -
lerle general Frnnko aro.sındaki m~ 
11iknt halen bu tasavvurdan vazge -
çllmc.sine sebeb olmuştur. 

Alm;'n t• bıiği T 
B ı . ., , aymis-., göı·e 

er ın _5 (A.A.) J,ı:smi · 
tebliğ: l Londra 2•5 CA A.) - Ispanya hudtı-

Klsa faslı ı ı b. b' · d . ı dunda Hı.lerle Franko ara.sınd.nkl a ar .ı ır ):1 ar ınıian 

uçan bombn~dımtın tnyyareleri dün mülô.kattan Times'in diplamatık mu-
gündüz Londrav.ı hü:·um etmişler babiri şu mütalenyı kaydetmekte -
ve cenubi Ingiltcrede müteaddid dir: 
l~manlan, snnıoyi mücsseselerini, na k Yalnız Hitlerin çok büyük bir oyu. 
lıye vasıınl.:ırını bombardıman et - na atılarak kendi ordularını Cebelüt
mişlerdir. tarıktan geçirmek hevesine kapıldılti 

Gece Jıricurnldr bilııassa Londrn nokLası istisna edil!rse bu Alman z... 
iizerine tevcıh t·dilmiş, ı;ıkan yan -
gınlnr ve vııku:ı ~elen infilakla-:-, yaretinin yegO.ne sebebi İ.r;p:ınynya bir 
muvaffc:kiyc-t;ıniz.i teyid ctmi·l~r _ mükfıtat vermek ve Fransızları Bask 
dir. Bunda•1 ha"k& s;lah fal .. k;, ları . memleketile Bın.rritz ve Bayonne şe
na ve limanlor, da gece hücumlan hirlerıni İspanyaya terkettirmck gibi 
ya!)ılmıştır. bir gaye tuk1b etmiş olduğu tahmill 

İtalyAn tayyarc-l<'ri o!llnabil'r. 
Ilk defe. olnrak. isı::al altında bu- 1 ---------

lunan üslt-rind.-., hart-kf"t eden İtııl- 'ı 
van tayya•cleri, İnv,iltere iiurinc- Al 
man hava kU\" t-t ı .. nnin yaptığı hü-l 
cumlara iştira~ etmic:lı>rdir Bu hü-ı 
cumlıor esnasmd 1 lıah•arı tn~ ynre ~ 
leri iyi n:c:an sıldıkinr• hedPfle-re bom 1 
balnr atmı lar ve sarki İngiltcrede 1 
liman tcııi'latma karşl rnuvaffa~t 
Plde etmiş!C"td;~. 

uzva:tin nısşgul 
o~ 'uğ 4 tn:se~e 

Vaşincrton 25 fA.A.) - Reut~: 
Ruzvelt, bütün gazeteellerle yaptı -

~~ bir görüşmede, vnziyet bugün" 
gıbi devam e erse, seçim iŞleri içl:A B.,rl:ne t:ıar-uz 

Düşman ha, c h "'Vr-tll·ri d ii n ge Vnşingt.ondan 12 saatten fazla ayn. 
ce şimali. tıflrb: Almnnya üzerine lamıyaca~mı blldirmlştir. 
geçerek :11t hı-rlef olarak I lnınburgıı 1 Ruzvelt, Avrupada. ve Uzakşarkt&
seçmi.ılerdir. 1-l>tnıburgda bnzı ha _ ı ki vaziyet hakkında mütale:ı.larda bu.
•arlar kavrJerlilr.ı~tir. Aulutlnrın hi- lunmaktan imtlna etmiştir. Fakat sa
maye!linden i~tifade eden dü•marı lahiyettnr bır membadan öğrenUdi -
tavvarelen BPrline kadar da :ı:cl - ğtne göre Ruzvelt, şu dört me.selCJ( 
mi"lerdir. Atı1an bomhni!\Tnan ça - yakından' takib etmektedir: 
tılarda yan~rıhr çıkmış, evlf'rde ha- Frn.nsn.nın Fransız filosu, Yunaılia. 
sari<H vukubul:ııtıı;tm. Bır cdun de· tan ve Balkanlar, uza~ark. ( 
posunda da yangın ç•kmıştır Ber -
lin ve Hamburgcia hir n'ikdıı.r ölii Bir ~azeteci Ruzvelttcn, Pc • 
ve yaralı oldui:·ı haber vf"rilmekte- tain - Hitler göriı§rneleri il~ alaka -
dir. dar olarak v;"hy IUikumetini hall 

Beş dii~ıMn tııY.' ar esi düşti:-lil • dost bir cl evlet gibi telakki e-dib et• 
müştür. Almnıı ve lıalyısr. tnyy-.ue - nıediğini sormuııtur. Ruzvelt bu sa• 
) .. ri iislf'rine dilnnıü~!l'ı r.li·. ale evet t'evabı:ıı vermiştir. 
············ıJ·····················-············ .. ··--· ... --·-··----··-··--············-----
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Döviz ve para 
kaçakçl!1ğ 1 yapan 

bir şebeke 
Mesele bir dolandırıcı
lık tahkikab yapılırken 

meydana çıkb 

Beyoğlunda oturan E.sad adınd~ 
Ilir açıkgözün, şehriuıize galc::ı ikı 
fngiliz seyyahını kadın bulmak va-
aile kandırarnk, bunlann 19 dola -
nnı nasıl dolandırdığı dün yazmı~ 
tık. 

1 istan ul Cüm uriyet Bayramıni 
parlak merasimle kutlu ayacak 
Büyük resmi geçid Taksim meydanında 
yapılacak, şehir donanınağa başladi 

Rennigeç;Je iflÜ'tılı edecek mektebler Jün bir provtı yap
tılar, Halkevlerinde müıamereler, konserler hazırlandı. 
halk kürriilerinde ltatibler, ciimlmriyet mevzuıı etralın -

da konferanslar oerecekler, bir heyetin 
ŞehiJliği %iyareti kararlaıtırıldı 

V ak" ayı mütenkii> zabıta tarafın: C .. mh · b ·· b ı O d · "b k d "l · 1 ~an derhal yakalanan E.sadın aynı u unyet aymmı munıuıe e - ı an ıtı aren en ı erıne ayrı an 
a tile, 1ehrim.izde yapılmakta olan yerleri alacaklardır. Saat tnm ı 1 de 
p.manda rara knc;akçılığına da alet hazırlıklar sona ermek üzeredir. 1 vali yanında komutan olduğu halde 
olduğu anlaııılmıştır. Bayram ~ünü Takalın Cümhuri- merasim meydanında topl<1ıınn kıt'a 

Emniyet müdürlüğü bu dolandı • yet meydanında yapılacak biiyük ı larin diğer birlikleri tefti~ ve tebrik 
ncılık hadisesmi tahkik edcı-ken E- geçid resmine i tirnk edecek. okul- edecektir. Bunu mütcakib ıneydcın
eadın üzerinde i62 lira pata zuhur lar dün öğleden aonra eant 1-4 de daki direğe mernsimle bo.yrnk çe
etmi~tir. Taksim meydıınında toplanmııılar l:iJece.k, Cümh!ıriyet abidesine çe-

Suçlu bu paralan 45 sterlin mu- ve bir geçid resmi provası yapmı§- lcnkler konacaktır. 
kabilinde !stilclal caddesinde 18-i lardır. Sant 1 1,30 da geçid resmine 
eayıda tütüncülük yapan Harila _ CUmhuriyet bnyrnmı münasebe - başlanacak, ba sırada bir hava fi -
Dostan aldığını söylem~r. Bu ifa· tile PaznTteai Kiinü saat 12 den iti- losu meydan fizerinden uçartık me-

baren daireler tatil ohnmcak. bütün :rasime iştirak edecektir. Saat ı2 de de üzerine emniyet müdiirlügL.ine 
şehir bayram gı.inlcrinde ~ündüz Selimiyeden 21 ntım top atılacak-

rıetirilen Harilanos, Esadın sözle • bayrakl r, geceleri de fener ve ıJık· tır. Öğleden sonra Edirnekapıdaki 
rini teyid ederek 4; sterlini 762 lnrla donatılacak.tır. Şehidlik bir heyet tarafından ziya -
Turk lirası:ın tahvil ettiğini itiıaf et- Şehrin ba,Lcn caddelerile. va - ret edilecek, ırece saat 22 de vRii 
mi~r. pur isk.cleleri, demiryolu ist;uyonlan ve belediye reisi tarafından vi)a • 

Harila.noııun Üstü ranrnıf, c~p· ve meydanlan eümhuriyet de\'Iinde yet binasında bir halo verilecektir. 
lerinde 4 aded onar lir-llık sterlin, yapılau inkıltlb ve ikrleyişi gösterir Bayram gecelerinde tdırimizdl'!ki 
20 aded bir liralık stcrlin bulun • afi~lerle süalenecelttir. bütün Halkevlerinde zengin prog-
snuştur. Böylece biı döviz ve para Vali ve belediye reisi Lutfi Kır- ramlar dahilinde cümhuriyet bayra
lı:açakc;ılığı hadisesi kar;uıında ka - dar Salı e ünü aabah saat 9, 1 O dan mı kutlulanacak, konferaııslar, tern
lan zabıta, tahkikatını bu nokta - itıbaren vWyet binasında, askeri ve siller, toplantılar yapılacaktır. 
dan genişletrnek Jiızumunu hisset -1 miillti .t:rk.iinı? tebriklerini kabul e- .. Cüm~uri_ye~ bar,amı . g~nl:ı:inde 
ın iş ve tetk.ikleriru deıinleştirmi~tir. d~cr.ktır. V alı aaat 1 O dan 1 O, 30 a cumhunyehn ınkılao ve ıstıkl:ılın e
Nitekim yapılan bu tetkik.at ııonun- lteda.r k.onsolosların tebriklerini ka- aas kıymeti, üstünlük ve önemını 
cia Beyoğlunda Asmahrnescidde bul edecoek mütoakiben İstanbul k.o- halka anlatmak için muhtelif semt-

)( h • d t T f mutam ile Taltaim meydanına gele- leroe halk kürsüleri kurulacaktır. 
am ı ap:ırbmanın a o uıan • oze __ ı_..:_ p t" b JL k"" ··ı · · 1 ·ı 

d d b . f b ı_ L ceıtuı. ar ı, a ıı; unu ennın yer ıon e, 
a ın a ır sarra ın u para .ıı;açaı~; • T ı . d d · h · - k" 1 · - ı· k 1 w·ı edh ld b 1 d i ··.ıı. arı:aım mey anın u, meraı~ıme angı gun ım enn ne soy ıyece -
çı ır:1ı e. 1? 8 ar u un u u 0

" • i§tinı.k edecek kıt'alar askeri ve si- lerine dair bir program hazırlamıt-
l'f:nı mr~tır. vii olı:ulllar ve diğer teşek.küller eaat br. 

J ozefin e'>inde vapılıtn ani bir a-

Mar.gal kömürü 
fiatları indirildi 

Bir esrar tekkesine 
yapılan baskın 

~a§tırmada 780 d;ahmi, 200 dinar 
'Ye 40 ıterJin bulunarak bu paralar 
1nüaadere olunmuc;tur. Su~Ju sarra· 
fın Romanyadan transit suretile teh
nmıze geleıı Ccko-Siovııklnrdnn Fiat Mürabbe Komisyonu, dün V:ı- Edimekapıda Nesliıınhsultan ma-

T .. k k b"l" d l b" ·li munvlnl Ahmed Kını~ın riyasctinde 1 hallesinde 2 J sayılı evde oturan~-ur parası n1u n ı ın e lU ecne ı ı , 1 ·k d Müd"" ' 
paralarını topladt:;1 tc lut edilm~ÇtiT. topl.anarok, Be.ed ye I t.ıs:ı . ur- bıkalılnrdan danacı $üleyman na -
Zabıta bu husustaki tahkikatımı e - lfiğUnd~n gelen _mnngal kömUril ~ak. mile mnruf eski bir ~rarkeşin son 
~ernrniyetle devam etmektedir. kında.kı rapor uzerlnde konuşma ar- günlerde bu evini bir esrar tekkesi 

da bulunarak, yeni ı~atış flatıannı haline aoktui:ru teabit edilıni§tir. 

Makine şefini vuran 
sekiz sene hapse 

mahkum oldu 

tesbit. etm~tir. Yeni fiatıara göre man. B" '- d b . · · ı 
gal kömürü &ntışı fiatlarında eskiSine ır~~:aç gece en en sıvı memur-
ni3betle ucuzluk temin edilmiştir. Tes. lalr __ ~ rafbın di and tarlassudb v~ !kontrol 

1 fi tl .. ~ 1 d" n tJUUa u un uru an u eve, ev -
bit edllen yen a ar vvY e ır : . . . • 

.. - ürü to tan (.5 kur velki gece bır takım ldmselerin gel-
Anadolu 1 

... om P UIJ dikleri görülmü~ ve bir müddet 
Bir müddet evvel C'ürnhuriyet Anadolu lkömiirii perakende 5.5 ku- sonra da ev zabıta tarafından ba -

r.ıatbaasında hir hadise olmuf, i~i.n- ruş. sılmıFıt". 
Wen çıkarıinn Mehmed Ali isminde Rumeli kömürü toptan 5 kuruş Çok ani olnn bu baskın netice -
:.ir arnele g::ı.zetenin aabık makine Rumeli kömürii perakende 6 kuruş sinde, büyük bir odada esrar nar -
aefı Villi B!.ımeli katil kasdile bı • - · gilesi ve kabağı içmektc illan on 
pkla ağrr surette yaralamı1tır. Bulgar tomürü toptan 6"5 kuruş kadar esrar tiryakisi kımıldanmnğa 

Bu yüzden 2 nci ağırceza mahke- Bulgar k.ömürü perakende 6'5 ku - imkan ve fıT&at bulamadan me -
sine sevkolunan suçlu arnelenin ruş. murlar tarafından cürmii me~hud 
ru~mıw dün neticeye varmıştır. Bundan b~kn se~ıı: töz:n~r satan- halinde yakalanmışlnrdır. Evde ya-

ahkeme, Mehmed Aliyi, işinden lar da aroba. ile ltömurlerını sabnn • pılnn arnşhrma neticesinde de mü
.karılması keyfıyetini suçlu lehine ılarına rajpnen alıcılara. toptnn rıatı- him miktarda esrar bulunanık mü

rik ve tahfif sebebi sayarak 8 nıı. sataeaklardır. Ayrıca bUtun kö • sadere olunmuştur. 
ıJene müddetle hapse ınnlıkum 'et - mürciller sattıklan körnilrlerin üzeri- Bu tekkeyi i~leten Süleymanla 
.-ıi,tir. ne cins ve fiatini gösteren birer eti -

ket. koyma~a m~bur t.utulacaklardır. ortağı Ku~göz Harndi ve esrarkeş-
Suçlu dün karnrın okunmasını ler bugün asliye 6 ncı ceza müddei-

1'\Üteakib, ~ahkumiyetindt-n dolayı umumiliğine verileccklerdir. 
duyduğu infiaii::ı tesiri ile, bağırıp, Memurların maaşları 
;ağrrmağa başlamış ve heyeti haki- ·ı· Ark~da~ın 1 kendisini 
,.:ıC"yi tahkir etmi§tir. ven ıyor T 

Bunun fu.erine, derhal hakkında IJelu'im.izde müvazenei umum.lyeye müdafaa için öldUrrnüş 
ıılirmü meshud zaptı tutulmu;ı ve dahil memurların aTaYlti suretne ma- .,.,_dıkl d bl . d h 
"" h ~..ı Al" b d d ı d ~-" dünd b ..,.ı.u ı a, a asının evın e sar oş wıe mc:u 1 u suçun an o ayı a aşlarının ..:;•""ne en tti aren luk ik il rkad ı Abdül tt . 
rıuhakenıe cdilmt:lc üzere ~eç vakit b~latı.mı.ştır. Memur maa.vJarı ay ba- sa M e !!' .. aş . mu alı bı 
aöbt>tçi asliye ceza mahkemesine şında mahsub edilmek üı;ere Zirant bıçatııyarak: ölduren Huseyın Delior
H'Vkf"dilmi~tir. BankMı İstanbul ~besi taratmdan man1ıgilln duruşmasına birinci ~ır-

TEŞEKKÜR 
avans olarak verilmektedir. cezada dün ba.şlanmıştır. 

İdarei hususiyeye dahil memurln • Suçlu, sorgusunda vak'n geeesi iÇ
nn da maqlan Pazartesi gtinü ban. ki içerek, çalıp oynndıklarını; sonra, 
kadan alınacak ve memurlara datı- Abdülmutte.libin kavga çıkarıp, bı -
t.ııacnktır. Ancak belediye muhasebe çakla üzerine hüeum ettiğini ve ten
müdürlüğ-ü, idarei hususiye memur dini müdatan için bu suçu ~ediğinl 
man.şlannm .fOO bin lira tuttuğunu. söylem~tir. 
bu kAdar paranın Paznrtesi günü öğ- Duruşma, şahidlcırln celbi için talik 
!eye kadar hem alınıp hem de ıevzi - edilmiştir. 
inin mümkün olıımıyacatını ileri .ru. 

u ev 
MEKTUPLARI 
Bir pazar yerinden 

şikAyet 
TnksimQen isim ve adresinin 

mah!uz kalmasını isıeyan bir o -
kuyucumuz yazıyor: 

Takslmde Talimhane meyda -
nının Kurtulu~ bakan kısmında 
haftada iki de!'n. (Pazar) kurul -
mağa başlandı. Buradn sebze, 

1 
meyva, açık kap veya dolaplar .._ ı 
çinde yağ, peynir, et, zeytin gibi : 
gıda maddeleri; tarak:, dü!tme, ay- i 1 na, tcneke çatal ve bıçak gibi ga- i 

1 

yet adi cinsten birkaç eşya ile yi.. i 
ne en mütevazı cins basmalar ve. ; 
saire sntılmaktndır. • 

Bu pazann kurulmasıruı. ne di- 1 
i ye ve nasıl müsaade edilmiştir? j 
f Ben anlayamadım. 
• Pazarın faydası JOktur: Talim-f 

hane Beyoğlu içinde demektir. j 
Aynen mahalle içinde 10-15 ta - 1 
sap, bir o kadar sebz~i ve mey - 1 
vaeı, üçü ibüyük olmak üzere 10-lli i 
bakkal dükkAnı vardır. Seyyar sa- : 
tıcılar da mütemadlyen dolaşır. ! 
Bu böyle iken, ve pazardaki fiat-I 
larda da hemen hemen hiç bir i 
!nrk yok iken, pazarm yalnız mah ! 
zurları kalıyor demektir. ! 
Halkın ve .şehrin sıhhati ve t.e.J 

mizliği için gerek gürültü ve ııe

rek pislik ile mücadele edildi#i bu 
zamanda bu pazar yeri pek yer -
sl~ir. Bu civardaki her biri 5-6 
katlı apartımanlarda, rahat o 
tarmak ~in !edaklrlık eden yüz.. 
lerce ailenin istırahat ve 6ellmeti 
nanuna pazar iQin daha tenha ve 
müsaid bır yer aranması icab e • 
der kanaatindeyim. 

Bir harcirah muamelesi bu J 
kadar uzar mı? 

Adapazarı sabık adiiye müba -
şiri, Sultanahmed Al~ cad -
desi 38 numaralı evde oturan İh
san Adiiye Vekruetinden şu rica -

ı da bulunmaktadır. 
tKanunen verilmesi muktezi ve 

her muamelesi tamam oldu~ hal 
de 22-6-940 tarihinde Adapazarı, 

Cümhuriyet Mfiddeiumumillğine 
940/ 494 VekO.let numarasile gön ~ 
derilen zatl harcirahım olan 12 
lira 59 kuruşu aylardanberi ala -
mamaktayım. Benim gibi bir tn -
san için bu para mühim bir meb
l~dır. Bu muamelenin sür'nıle 

in taeile hakkım olan paranın Te • 
rilmesi için Adiiye VekCüetlnfn na. 
zarı dikkatini eelbetmeniZi rica 
ederim.ıı 

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

K 

Çortn İcra 1\femurlufunda.n: •• .A 
Çorlunun Köpriice çliUiğinde olup satılı~ra çıkarılan ga.yf . .-i me~.; 

Mevkil CinS ve miktan Satılacak kısmın tJ.Yll"'. 
Llre. K. 

Kireınit alç$ 210 dönilm tarlanın yarısı 210 00 
Ereğli )'Ol u 24{) • • • 480 00 
Bağlar altı 60 • • • 90 00 
~~~a W • • • ft 00 
Martin çeşme 25 :t :t :t 62 50 
Tekke çıa~ 270 • :. • 270 00 
Kavaklar önfi 15 • • :. 22 60 
Kavaklar önü 6 • • :. 9 00 
Mezarlık ardı 12 dönüm tarla 36 00 
Pa.şalı a~ıl çayın 18 • • 90 00 
Armut ağacı 15 • » 45 00 
Katranca 30 » :. 150 00 
Zümrüt ali a~acı 9 • • 27 00 
Ç mgerli bayın 24 • • 72 00 
Bağlar tarla 50 • :. 150 00 
Katraneo. 24 • • 48 00 
Çeşmell yolu 15 • • 45 00 ıl 
Arttırmanın yapılaea~ yer gün ve saat: 2/12/940 Pazartesi saat ı+-

(İlk). 12112/ 040 Perşembe ~at 14-l6(Son>. Çorlu ıerasında. ıl 
1 - Mevki, cins, miktnr ve takdir olunan kıymetieri yukanda Y:r.

gayri menkullerin arttırma şartnnmeletl 23/ 10/ 940 tarihinden ttı~- _af 
herkesin görebılmesi için açıktır. İl&n~a yazılı olanlardan fazla m.nl~ 
almak istiyenler, 940/ 64 sayılı dosyamızı gönnek için ınemuriYewP"' 

mürocnat etmelidir. bO' 
2 - Arttırmaya iştirak lçln yukar:da yazılı kıymetierin Y\izde yedl ~ 

çu~u nisbetinde para veya milli bır bankanın teminat mektubu ıe 
~~~ ~ 

3 - Ipotek sahibi alacaklıların diZer alaeaklılann ve irtifak hak~ 
hlblerinin gnyri menkuller üzerindeki haklarını, hususile faız ve m ııJ' 
dair olan iddialarını işbu ilı\n gUniınden ıtibaren 15 giin içinde ev~dl 
müsbitelerile birlikte memuriyetimıze bildirme!eti icab eder. Aksi ll ll" 
haklan tapu sicillilc sıı.bit olmadıkça satış bedelinın paylaşınasından 
riç kalırlar. ; 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnaJll,) 
ni okumuş ve lüzumlu izahatı almış ~e bunları tamamen kabul ettnış 
ve itibar olunurlar. tl 

5 - Tayin edilen gün<Ie gayri menkuller üç defa bağr.ldıktan sonrtı et
çok arttırann ihale edalr. Ancak arttınna bedeli, tahmin ecillen klyttı,. 
lerin yüzde yetmiş beşini bulmaz ve satış lstiyenln alac~ılHl rüçha%11 ,. 

lan diğer alacakları temin etmezsc arttırma on giln daha temdid ve~
n uncu güne denk gelen Perşembe günü ayni saaUarda yapılacak art il 
mada, satış 5stiyenin alaea~ına. rüçhanı olan alacaklar temin edU111 s" 
tartlle en çok a.rtt.ırtı.na ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı ç:ıkmıı.rsa 

tı.ş yapılmaz ve arttıranlar taahblldlcrinden kurtulur. J~ 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan ltiirue derhnl veya ver f

müblet Içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kcndisindell;., 
vel en yüksek t.eklifte bulunan kimse alnıağa razı olursa ona, razı ol~ 
Teya bulunma~ hemen yedi gün müdeUe arttırmaya çıkarılıp en 1 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler iÇin ~ 
ten hesa.b olunacak !aiz ve dilter zararlar aynea hükme hacet ıtıııııı" 
dan memurlyetimizee alıcıdan tahsil olunur. (10328) ~ 

Göklerimizden r;eçen Iber Türk Müat.akil reuamlann serfİ;, 
ka.nadmı hepimirln eseri olarak MüstakU ressıı.rnlar ve heytelt~ 
alkışhyomz. F:ıka.t bütün banta - lar birli~inln pl{ıstik san'atlar st

5 
11 

nn yetecek kadar o'duğıı söylcne- önümüzdeki saıı günü saat 1 g.J' 
me'l. Da.h.a üstün olmamı.z için Taksim Dağcılık klübünde açıltıC 
H:ıva Kıirumnna yardım cdJniz. tır. 

ER 
Müdiriyeti: Mevsimin parlak muva!!nkiyeti 

CHARLES BOYER - İ ENE DUI NE'urı 
emsalsiz zaferleri olan 

B . - y . - K 
.. eıerı·ııde 

Fransızca sözlü şaheser, BUGUN ve YARIN matine ve suar Of 
SON OLARAK gö.stcrileeeğini sayın mü§terilerhnize hatırlatırız. :aen 

göremeyenler bu son iki günden istifade edebil:rler. 
Bugün .saat ı ve 2.30 dn tenziliıtlı matinelcr. 

SAKARYA Sinemasına koşunuı! 
Orada, 2 büyük yıldız: 

SiLViA SiDNEY ve HENRY FONDA'mn 
emsalsiz bir surette yarattıkları <Türkçe sözlü) 

Şarlt edebiyat.ının Romeo Te Julyet'i §ark filimeili~inln §aheseri. 

L E Y L A ile M E C N U N 
Blltlin ~rkılar ve müziki: ÜSTAD 

SADETTiN KA YNA/{ 
LeylA.'nın şarkılarını söyleyen 

JtffJZEYYEN SENAR 
6

, 

DIKKAT: Filınin fevkalAde usunhı~ yUsünden aean.slar bugün saat 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 
i Yarmki Pazar günü her iki sinemada saat 10 da tenzilfitlı matine vardır. ::;:::;-~ 

'Mecnu'nun tarkılarmı eöy1eyen 

Dlün·r ore d·n Sevgili annemizin vefab dolayı -
ele hiss~ttiğimiz büyük acıya, ge -
oıek cenaze merasiminde bulunmak 
re gerek telgraf ve mektubla ta -
:iye ııuretile i tirnk etmiş olan ye -
~ek sübay okulu talim ve tedris 
)eyeti, okurlıır, vo diğer dost ve ar
~ada lam kendim ve ailem namına 
,eoekkür ederim. 

Emekli yarbay 
Tahir KuıniWe 

rerek paraların bugünden alınması -
na miisaadc edilmesl.Di aJA.tadnrlar -
dan istemişUr. 

Bir haftadır Kalpleri Vatan Aşkiy]e Vatan Sevgisiyle çarpanlar 

Ola Hasan 

- Hasa.n bey, 
eledıye 300 bin 
!ra sartlle Top -
.anede. .• 

.. . Ve Bahçe
kapıda otomobil 
parklan yapacak
m~. 

Bey Diyor ki· 
SA 

6 günde 58.000 kişi tarafından göriilen Tfirkçe sözlü 

ç A G Çi 
Filmini Cümhuriyet Bayraminda siz de 

Bu auretle büyük atanızı görüp sesini işitecek ve yenilıne.z 
kahramanlığını allnşlayacaksını:ı:. 

koşuyor. 
ve tarkılı z 
görün üz. 

Türk ordusunun 

Oyun saatleri: 1- 2.30- 4.30- 6.30- 9 da 
DİKKAT: Grup halinde gelmek Ist yen mekteplilerle halk.ın bu hlsst filmi görebUrnek 
için CUmhurıyet Bayramı mnnr.sebetlle Pazar, Pazartesi. Salı ve Çarşamba günlerı 

O~leden evvel 9 ve 1 ı de iki tenzilnt.ı matine yapılacaktır. 

Bu matinelerde her ger 15 kuruştur • 
Bu film avııi zamandn Aı1karada HALK !;itıt'm .ısııırlıt da muvaffnkiyetle gösterilmukte 

• dır. Pek yakı'ld ı .. t~ım. TAYYARE• 1inernasındu 



Askeri 
vaziyat 

Bıı <Battaratı ı inci sayfada) 

~iık ~eble Mihver devletlerinin 
~d ~IYa:si gayretler inkipf et . 
~ııe: Pek de garib görünmez; 
lt Ille l Avrupanın garbine aid öy
~1 h~l eler var ki bunlar bir an ev
}:'~ ol~ınınak ibtiyacındadırlar. 
lltıb ... • eger Almanlar doğu ve ce
ı-r a_jltdoğu Avrupada ve ltnlyan -
l.ı, v aniada doğu Afrikada bu 
•e ~e~a gelecek ilkbaharda, yeni 
~C:elc.j ı rnuharebe hareketlerina gi
"\~ A. erae, onların evvelemirde 
Lt, m Yrupada muallik duran bat -
der. eseJeJeri halletmeleri ikbza e-

~a.l· 
'- ıle ~dur k.i mağlfıb olan Fran-
llı~tar tthve.r devletleri sadece bir 
llıellıi=Iı. e .akdettiler ve Alman}a bu 
~eleri . etın şlmal ve batı 4llhil böl
letrtl ~~ .Yani dörtte üçünü askeri 
~dır, ~l~are altında bulundurmak
dır ; h"l· utareke, müsaleha değil -
lerı d ı altis harbin ancak muvakka
~~~"v .. :J:;nası, yani hali harbin bil -

B evamı demektir. Hokkabaztn iki o;Ju vardı. Bun-
. ıty H· ı t o llı~ kol ıt. er, bidayette ng'ltc-re - lardan büyüğü yedi ya§ında idi, kü-

llıı:-. eıı~~ ıstila olunnbilocrğinı tıı.h- çüğü <le beş ynşında. Bir gün hok
r~ı"re .ı;ı Ve bu takdirde evvel:ı ln- kabaz eve geldikten IPitaz aoora bü
... old ~ ta~~zla meşgul olması ta- yük oğlunu ynnınn çağırdı: 
~-llirıi u~ ıçın Fransa ınese}esinin Gel bakayım Lut aya. 
~ b.,ı' 10PYekun, lngilt~renir. mağ- - Geldim baknsın oraya •.• 

>'tikrrıa"~a talik etmi§ti. Fakat ne - Bu nasıl cevab. 
:~ rı~ d Tanya adası istila edildi - Senin sözündeki üç ltelime-
"'h ... e ... ngiltere mağlub oldu. Ve nin her üçüne .:le ayn ayn üç keli
~~~~ti ~ b.~ husustaki ümid ve ha- me ile c eva b verdim baba... Gel, 
~lır. ç~ tıg~n suya düşmüt sayıla - dedin... Geldim, dedim... Baka-
'-t'ıli~ Unlcu dün de yazdığımız gibi yun, dedin ... Bakasın, dedim. Bu-

kazananlar 
Geçen bilmecemizde kaza

naniann ~imleri Salı ırünü çıka
cak sayımızda ilan ~ilecektir. 
İstanbulda bulunanlar, hediye
lerini Pazartesi ve PeTJemOe 
gÜnleri t'ğleden sonra idareha
nemizden al~bilirler. T~rada 
bulunaniann hediyeleri posta ile 
gönderilir. 

'•·············································~ 

Resmi; r.tğa, sola. tenine çeviri
niz. Denizdeki yelkentinin sahibini 
bulacaksınız. Bulursaruz olduğu ye-l· !'te b Rernileri öyle haftada birkaç raya, dedin ... Oraya, dedim ... 

tıi.J· •tınlrnakl b't k 'b' d 1 K L -'- • l ·~ rle f 8 ı ece gı ı e - - armaı;;arısu: ettın.. re bir işaret koyun ve resmi gaze-

l ~d-r Ve ngiltere gibi bir devlet ı - Ben bir fey kanştınnadım teden kesip bize ocinderin. 
,., •qi\Jn d'• h' ı• L-L ı ... ~ ·•ıı "e • ı ger §c ır ve .m atı - 1 Daoa... • . . . . .. 
"tll'-:

11 
;anud bazı sanayiin, hatta - Daha ne kanştı:acaksm, lafı . Do~ bJie~ler?:n bı~ ~~sıye uç 

~ttJj bo e her gece olsa dahi, şid - ı kan~tırdın. lı~lı~ kı!~b, bır kı$ıve ~ı~ .Şırley al
~"'hrrı· tn~ardrman edilmeleri ve e- - Aınan baba, yanımda kepçe burnu, dıger otuz beş kı~ye de ayrı 
ti1t ltı~l!'t)~ has:ırlara uğrctılmnla . 1 yoktu ki.. ayn güzel ve kıymetli hediyeler ve
. Bı.ı e ıC"bar edilemez. ı - Haydi sus laf kepçeyl~ ltan~ rece~riz. Bilmeceye cevab verme td bi "anyette Fransa ile münfe- tınlmaz, löfı lôfla kanııtndın. Kar- müddeti on be~ cündür. Bilmoce ce-
fı\ıı; SUlh akdetmek ve dolayıaile ınakan.,Jt oldu. Ben seni neye çağır- vahını bize gônderd=ğiniz zarftn ü-
~ ~ ·~ Vaziyetim belli etmeğe mı~hm?.. zetine «Bilmcceıı kel\me!lini ve bil-
ri~ acbar etmek Mihver devlet- - Ben, senin beni neye çağırdı- mecenin gazetede çıktığı tatibi ya-

~rı~. F'ifayd~lı ve ~atti lazım gö _ ğını b=1ir '1li~m ha~~? .. zınız. 
~ı ~~alcı ka, eger F rıu.sa sim- Dur bır ~y ıçın çagınnıştım. =============== 
'-bil~elt r, altmda miisaid ad dolu- Durdu m baba.·· - İnsan hiç kendinden küçüğü-
:•rıl', .

1 
hrr aulh mukAbilinde Al - O reyi hulamıyonım. 

-tn be.,~ e ltalyaya terkedeceklerin- Ben araya}"Im ... Sakın kana-
~fıtlft.rı lı'a IJ?anyaya da rransız Fa- pelerin altına duşmÜ'I olmasın. 
~ nirae ~ rrukdar arazi terkine razı - Haydi canım kanapelerin al-
~ tı l>e T ~ıtlı:~irde lapanyanın, bun bna düşer mi'? 
l lrıt'tnJen elde f'lıneğc rnuka - Hah ben bulduın. 

nü döver mD 
- Dövdümdü amma baba feJ', 

şey ..• 
-Ben ,ey, sey ... Bilmem. Sim

di ben de seni döveyim d~ anlarsın. 

&n beni mi dövecek$İn ha-~tti. ı terere ka"" derh~l ha .. b~ - Ruldun mu söyle! 
~~ii, f.~lcalfi. nrt koşula~ ilir. - Buldum ya, sen ağızlığını ba~ 
~~~iret ı:•n_ya, h arbe p;irmediği kaybetti~ni söylemiı;tin... Kaybet
'- l'lle ~gılterc-nin g:ı.lib gebn':'Si memi~in, nnnemin dikiş sepetine 

Seni döveceğim ya( 

'tıl~f ~lll ran, harb sonundil bi - koymu~n .. 
lıi; 'ileb'1Y.a ?"ukabil. arazi itiba - - Böyle feybr değil canım .. hah 
tıı,.fey ı ihtımal kazan~ca~ hiç buldum. 
~ ;;;:ryacakbr. rnuruda Wit- - Salda baba bir daha kaybet-
llıe ~tle,ı u .ciyliyelım ki, Mihver miyesin. 
~ lt,i ha. n.hı neticede galib gel - - Saldar mıyım. sal·lamaz mı
~ ite 1 lınde yapılacak bir sulh- yrm tirndi ttnlarnn. Sen kü~ck kar

Na•ıııl olur baba, sen şimdi 
söylemedin mi, inoıan ke11dinden 
küçüğünü dö .. ·memeliymı,, ben de 
senden küçüğiim, bunun için sen de 
beni dövmemeli!!in. 

- Fena ynkalandık. Bu seferlik 
bıro.ktım ammn, Lir daha sen de 
kardeşini dövmemelisin. ~~~n.yanın birr.ak şeyler defini dövmiinün. 

~'"'eei dahi m.ümkün.dür. Bu - Dövdümdü baba.. * * 
1 eıq C Mih.ver devletlerinın - --- ------:--.--::-~--.:---;;;;;;;;::;;;~~-
~ıırhı Febelü.ttan.kla, Taniere ve ı 1 Ersan 1 n kayrğ 1 1 
hı~ Cl8ına bizzat et ko~lan 

~~~ıtiJı l Ve belki muhakkaktır.] c;:;:;;.:~~fıb;;ji;~ 
~ l'litı kre harbi kazanına bu ne
~ 111 etıt,.:ndisirıe hiç bir fayda te -
~~~eı:efeceği )'olunda nasihatler 
t ıl, lrı . olan lspMıya, buna mu
~ Cetıh:re ale-yhincle haıb,. gi -
~t th,.m el~ttarıkı zapt için Mıhve
'ttl olar.:a~'Y~tli yardımiarına maz
"lQ~ }:'"- gı gıbi ağiebi ihtimal Tan -
Ili olı.ınanaız F'a!lt da ona §imdiden 
t~ llıi.ıl~\ calttır. Bundan başka ye
~ ıı~0h11t!a Bay Hitler, General 
)' 1aıı,11 ısbata çalışrru~ olacaktır 
~ Su ... e,;~ Septe boğa7ını ve ltal
\ ~ı.. A.Jc·d•; ~lırlarsa, o zam na Ingil
~ '"lı •ta rı1ızden çıknnlmış olacak 

Birdenbire çıkan 
tırtma köyü altüst 
edıyordu. O gün an
nesi, babası tarlada 
olan Ersan evde yaı_ 
nızdı. RuzgA.r çatıyı 

yerinden koparnc:ılt 

,;ibi esiyordu. HattA 
çatının burnunu ko
:parmışt.ı bile. Ersan, 
orayı çivilernet Için 
uğrnşıyordu . Fakat 

Er san ça tın m bir 
yanına takılmış hal
de havada uçmaya 

Ersan çatrnın içine 
girmişti. Çatı denizde 
aynen bir kayık gibi 

\> l'et !' b"t" Akd · d !'ılı t ~·ıı u un enız ev -
L ~ d, 1

• " 1ll."rile berab,.r l-spanya
""e · • •ıın ı· ~t ~ı llıiiınJ.~· 1 ve garbi Afrikadan 
,. "'•fk ıın olacak ve Romanya 
0ıtı·· 118Ya 11 ~· lıtler'l P~tro arı .-e Karadeniz 

1tı "e' e de. rnabl'ukat ihtiyaçinn 
~pt.liilu teıı, ıye edilebilecektir. 
~ "~rcj) Yor lti Geıı .. ral Frankoya, 
"'~ t~lıfjr taranndan kafi ve müs
~r t)~lllhdrde bulunabilmek i._iA 
~· Atm e F'ransayı sulhle bera -
ftıt,l'ly11aja Ve ltalyadan baııka, 
~'r't te ... akıt" arazi terkine razı et
ttı I~L~itl . tıf etmektedir. Bu iti -
ij~ 'ıQ 

0
y1 n Ceoeral Frankoya 

~li\~0rtitm n:adan c\ vcl Bay Laval 
ı,, fııtı~ı eaf~ Ve sonra da Fransanın 
...._ 't b· 'e ı Ma 1 r• · · d "'ff'lt ı.ıy· k tt>şn ct:ı.ını aa e, 
tıtı~ ka bu l asleri i ht' ram mera -
tıı,11~ ,bir ~ü Ve teşyi etmı·si nrı:rla-

$· 11Ca u 'lns( bct aramak hal ve 
l~t ltrıcli ~(l;Undur. 
~~li~'bı.ıl r.~~a::ı. ile İspanyanın ne
~ 1 l'etj itl."l' ıp, .n· l ri reddettikleri 
11~• ~erı p ır. Bu.ce ınütarekeyi ka
~~ ~fllt, 1-J·eten Fransası, prensip 
ta' ~~~ e~le?n . istediği bir sulhu 
"'-1~ ı t"- ec lctır. Bu sulh, şüphe 
r,~, ~e -'\:,aya Avrupa, Afrika ve 
'~ l'ırıct,n a Ve Amerikadaki tnp
t~ tı, ~ tnuhiın parçalara malo-

birdenbire rUzgllr öy
le şiddetli esti ki çatı 
tamamile koptu. 

ba.')ladı. Elıni b ıra lcsa, 
yere düşüp parça 
parça olacaktı. Fakat 
çatı ile birlikte de ne. 
reye git.tiğinin farkın
da değildi. Bu halin 
sonu ne olacaktı. 

Rüzgar da bir •ürlü 
flddetlni kayi:Jetmi
yordu. Deniz görün
müştü Çatı ters ola
rak denize düştü. 
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yüzüyordu. Artık rüa.. 
glir da dunnu.ştu. Er
san çatuıuı şimdi 

üstte kıılmıt olan aıt 
tenarından Uti tahta 
kopardı ve kayık gibi 
yüzen çatıyı bu kü-
reklerle sahile do~ru 
aerıet.meye ~ladı. 

- Hiçbir erkek, oturup otunır
kon yuvasını bozmaL. Ben de ilkin 
senin gibi zannetti idim. Uıkin .. 

- Ha ı Aşk olsun, Hafi2e anne ı 
Seni de güzel i~lemi,ler, mP.şallah ı 

- Ben ~ğilenıiyorum, kı2ım ı Sen 
kendin §Ura::.ığa scriveı 1 diyerek 
Müjgana u2attı. 

Geceyi, Hafize kadın derin hir 
uyku ile, Müjgan ise meçhal sevıP
lisinin tahayyülü ile geçirdiler. Sa
bahleyin, miskin bir kıt cünep, o
danın patiska perdeleri arasındaf4 
korka korka içeriye süzülöp te oda
yı aydınlatır gibi oldtıP zaman, 
Müjpnı çoktaın ayap ltalkTDJt 
buldu. 

Koca kan, kanaatini izhar hu
susunda çok ileri gittif:inin farbna 
vardı. Tanrı mis<ıfiri:ıe kar§ı ayıb 
oluyordu. 

- Beni ltiç kimse i,liyemezl de-

SPOR 
Lig maçlari 

G~Saray- Süleymaniye 
Fen er bahçe- Alhntuğ, 

Beşiktaş - V efa 
karşılaşıyorlar 

İstanbul lig maçlannın dördün -
cü haftaaı oyunlan yann Fen er bah
çe ve Şeref sahalarında yapılacak
tir. 

İki hafta evvel yapılan maçlar -
dan sonra hemen hemen cazibesini 
kaybetmiıJ olan oyunlann bundan 
sonraki kısmını büyük takımiann 
puvan toplamalan t~kil edecektir. 

Bununla beraber ikinci devreye 
kadar yapılacak maçiann bizi ciddi 
sürprizieric karşı karşıya bırakması 
ihtimalini de unutmamak. lazımdır. 

Galatasaray - Süleymaniye 
İki büyük maçında da fena neti

ce almış olan Galatasarayın Sıiley -
maniye karşısında büyük bir müş -
küla t çekeceği tahmin edilemez. 

lki takım için de rnutedil bir ha
va altında c .. reyan edeceğlne şüp -
he olmıyan bu ovun daha fazla Sü
leyma.niyenin mukavemeti ile geçe
cektir. 

Fenerbahçe - Altmtui 
Altmtuğ oldukça çetin oyna -

yan bir takımdır. Simdiye kadar 
yaphğı maçlarda bu hususiyeti bil -
hassa nazım dikkati celbetmekte -
dir. 

Fenerbahçenin pek kolay, yabud 
da çok giiç galebe temin edeceği 
bu oyun Kadıköy sahasının en iyi 
mı>rı olacaktJT, 

Şeref sahası : 
latanbult.por - Topkap 

Müsavi denebilecek kuvvette o -
la.n bu iki takımın oyunu devamlı 
bir çekişme ile sona erecektir. 

Daha enerjik oynıyan Topkap, 
İstanbulspor için ciddi bir rakibtir. 

Beykoz - Beyoiluspor 
Ligde iyi vaziyette olan Beyoğlu

spor, her takım için tehlikeli olma -
ğa başlamıştır. 

V efa karşı!lındaki hakimiyeti ile 
bu ayarda olan takımlan yenebile
cek bir haldedir. 

Milli kümeye dahil, dört takım 
arasında yer almak için yaptığı gay 
retler !<imdidrn göze çarpacak bir 
dereceyi bulmuştur. 

Beyoğluspor, Beykoz maçı haf -
tamn aayıh oyunlanndan biridiı. 

Betikt.._. - V efa 
l..igin başıoda bulunan Beş\ktaf, 

bu mevkii muhafaza için buııdnn 
böyle her maça ayn bir ehemmi -
yet vermek mecburiyetindedir. 

Vefa maçı, Be!!iktaş için ikinci 
derecede bir oyun değildır. Ligde 
ve milli kümede daima zorlu oyun
lar yapmış olan bu iki takımın o -
yu.nu herhalde devamlı bir müca..fe
le halinde geçecektir. 

Maçrn Beşiktaş lehinde sona er -
mesi akla en uygun aelen bir fikir-
dir. Ömer Beslın 

Macar v~ Ya'goslav 
takım'ar1 getirtiliyor 

Istanbul Futbol Ajanlığırun te -
şebbüsile geririlecek olan Macarla
rın Uyp~t. Yugoslavlann Crad -
yanski takımlarile yapılan muhabe
re rnüsbet netice verirse 22 Kfmu -
nuevı.•ck!e her jki takım şehrirnizde 
bulunacaktır. 

Galatasaray, Fenerbahçe, ve Be
"iktaş klüplerile avrı ayrı ka~ılaşa
<"nk olan bu takımlardan sonm hir 
de muhtelit bir maç yapılacaktır. Ma 
car ve Yu~o!llav takımlan muhte -
liti1e. Istanbul muhteliti karşıtaşa -
cak tır. 

Istanbul mıntakası, iiç klüple m:ı
li ınesdelerde anlaşamadığı tak -
dirde bu komhinezonda.n aarfına -
71'1T ~dilece'ktir. 

BiÜf,iğe başını uzatarak Hafizc 
kadının uyanıp uyanmad·ğma bak
tı. Koca kan da kendi gibi lcalkmı,, 
fakat rahatsız etmemek kr.ygusile 
\'erinden kımıldaınnmışb. Naznrlnrı 
Müjgtmınkilerle kar4ılaşır karşıla
maz: 

- Al dedi; kalkhn mı2 Ne ka
dar az uyudun, a)•ol? Yol yorgun
luğunu cıkarahildin mi, barn 

- Fazla yorgun dei!ilmişiın za
hir. Çarçabuk uykuya doyuverdim. 

- Sana kahve yapnyım mı? 
Yoksa süt mü içersin'} 

- Sağ o11 Ne onu isterim, ne o
nu. İ~ var, hemencecik sokağa 
çıkacağrm. 

- Ne itin var erken erken so-
'kaklarda? 

~~lttıkt:' la Almanya Al:>as-Lo
'~"' O~., n bal!!ka Manş denizi ,.e 

"ct h~rı~:'U ıı~hillcrinde d:ıimi 
lttı.Ji <~ devamına mahsus 
-"ToLLnı 7 nei sayfada) 

di; ben sana sade ioittıltlc:rimi .öy
lüyonım. 

V e, bahai kesme k, tatlıya \,eil~ 
mak anusile ilave etti: 

- Haydi. yat artık .• yort(UDSUn 1 
Romatizmalı dizlene yumnalrla 

baaarak, kalktı YükOn içindea bU 

Genç kadın, yatakta. leendi kea
di.ne, çok cüretkarane lıir ka1M' 
vemıi1ti: Erkenden sokaia fırlıy~ 
cak, doğruca sabık kocumın evine 
cidip, efYUJDl almak hehanesile. 

- E~e kadar gidip, pılımı pntı
mı alacağım. Saim efendi çıkmadan 
gideyim ki, sonra kapının önünde 
kalmayım. 

Hafize kadın şa!llnnı'ltı. Müjga
nın bu hareketini yol!uz buluyordu. 

- Saim dı-ndi senin şimdi na
remin sayılır. Nasıl gidersin 

c:ıJt•il81D) 

1 HAdiaeler KarfUJnda 1 

ODUN-KO MCR 
Hava çok 80ğuktu: 1 denilirse o kimseye kıymet ~ 
«Derd ~ok ... J> dedmi. o)ar. 
Kaloriferli apartımanda oturanı * 

gördüm. Baba Hala ne derler? 
<eHemderd yok. ... » dedim. Boş olan yere derler. 
Odunun çekisini hergün on ku- Anladım baba, kömürlöL 

ru~. yirmi kuruıı artıran kömürcüye * 
döndüm: Akşam evime dönüyordum, biti-

liDüşman k avi ... n dedim. ,ik komşumun kapısında bir kala-
Gökten sulu kar mı, desem... balık gördüm. Merak ettim: 

Karlı yağmur mu, desem ... İşte böy- - Acaba komşuma emri hak 1111 
le bir ~ yağıyordu. va ki olmuştu? .. Acaba evinde akla 

aTalih zebun ... n dedim. gelmedik bir vak'a mı cereyan ... 
Meğer fair ne doğru söylemiıJ: mişri? .. 
«Derd çok, hemderd yok, dü§- Yanımdan geçen bakkalın ~ 

man ka vi, talih zebun.» ğına sordum: 
- Neye orada halk birikmit. Jli * oluyor? · 

Konu~vorlardı, duydum: 
- Ne bedbaht kadın, koeası ba

şına odunla vurmuş. 
- Meğer ne mes'ud yaşıyorlar

mı~ evlerinde odun bile varmış 
ha ... 

* Baba oğul ıuı\sında: 
- Baba, bir kimse bit kimseye, 

odun, derse hakaret mi olurl .. 
- Evvelce hakaret olurdu am

ma oilum. timdi bir kimseye odun 

- Görülmemiş bir şey bayım ••• 
- Ne var canım, merak ettim. 
- O eve şimdi bir küfe kok lı:.a-

mürü ~e!di. Gelen geçen durdulu. 
kömürii seyrediyorlar. 

* Eve giren hı~ız. sobayı sırtlamıt 
gidivordu, ev sahibi gördü: 

- Vakacak bir sey buluraaa. 
henden sana helal olsun, güle caı. 
kullan, cJ .. di. 

rJ "m.2t )JuL;Ui. 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? :ı 
1 Dört isimli Amerika şehri 

Milano müzesinde bulunan Iab
lolar arasında en kıymetiisi tabiatİn 
yaptıit bir tablodur. Bu tablo, bir 
taJtır. Taşın üzerinde yağmurlu bir 
havada ağaçlar, ptolar, köpr1Her 
ırörünmektedir. 

* Deniz fenerlerinin rştğı 

Amerikadaki Endıana hükümeti 
arazisi dahilinde dört ismi olan b& 
şehir vardır. $ehrin dört ismi de 
resmen tescil edilmiştir ve halk f6o 
birden babsederlerken arzu e~tiii 
ismi kullandıkinn gibi mektub göıı
derdikleri urflann üzerlerine de 
~ene istedikleri isimleri yazabilirlew. 
Sehrin dört ismi şunlardır: Failhot. 
Karroltan, Ridvil, Finloy. 

* Nevyorkta dört ayakfa 
yuruyen mHyoner 

Nevyorkta tanınmı~ bir milycıt
ner, bir bahiıt üzerine en itlek cacl
delerden bırini bir baştan diğer ba
şa kadar elleri ve ayakları yerde o

Umumi Harbden evvel lngilt6- larak, . yani dört ayak üzerine gC9-
rede in~ edilen, 40.000 mumlum 1 miştir. J3ahsi !..azanan kimse bir ırün 
Messey-Bar deniz feneri fennin bir evvelden milyonerin caddeden hu 
harika.!ll addedilmi~ti. Fakat bugün tarzda geçeceğini ilan etmiş, cadde 
Amerikada iki milyon mum kuvve- merak.lılar, gazeteciler, foto~'Tafc:ı• 
tinde deniz fenerleri mevcuddur. lar ve ainemacılarla dolmu~tur. Po
MCMeY-Bar feneri bunların yanın- lis inzıbab güçlükle tenıin edebii-
da çok .önük kalmaktadır. miştir. -----···--· ........... _____ _.... ............ -........ ..--.---... ······---

23 ya-'lda bir genç kız okuyu -
cum, Gönul işleri sütununda bazı 
cevablanmı okumuştur. Bunlan 
mevzuubahs ederek diyor ki: 

•Siz. nişanlılık müdderinin müm
kün olduğu kadar kısa olmaaıru il
tizam edenlerdensiniz. Fakat ben 
bumı doiru bulmuyorurn. Şimdi 
kendim ni§anlanmak üzerey~ ni
şanlımla ancak bir iki defa yan res
mi bir halde konuttuk. İyi insan ol
duğunu söylüyorlar. Görünüşü de o 
biaai veriyor. Faltat görünüş ve tah
ai! ve fWlUD bunun, iyi demeleri çok 
bir teY ifade etmez. Onun ahlakını. 
iyiliğini benim takdir etmem icab e
der. Onun da beni anlaması, tanı -
ması hakkıdır. 

Birbtıimlri taNmamııa. birbin -
miz hakkında hüküm vermemiz an
cak Dipndan sonra mümkün ola -
caktJT, Bu da zama.n ister, çünkü in
unlar huylarını, kötü taraflannı bir 

nm.. eşya mı da ona bağışlıyacak 
değilim ya? 1 

- Bağı~lama. elbet. Amma, se
nin gitmen de doğru olmaL gibime 
gelir. 

- Doğru, yanlış.. ben niyet et
tim, gideceğim. 

- Sen bilirsin 1 
MüjgS.n, sedirin üzerinde duran 

bohçanın içinden feracesini, ynşma
ğını çıkardı, acele giyindı, vakit o 
kadar erkendi ki, sokaklarda hrnuz 
erkek yolcu bile görünmüyordu. 

Çıkb. Bu saatte, evinden koğul
mut gibi, tenha kaldınınların üze
rinde hızlı hızlı giden bu srmsıkı ka
palı kadının pe~ sıra bakakalan er
kenci etınafın hayret dolu nazaria
nna aldırmadan Aksarav istiknme
tinde bir hayli yürüdi.i. Yokuşa sar
dığı esnada hafif bir hkanıklık ge
çirdi. Vniide sebiline sokularak, di
zili taslardan bir tanesini aldı, için· 
deki suyu kana kana içti. 

Tekrar yola düzüldü. Beyazıd 
meydanmda etranrıa bakındı. Rir 
araba bulsa binM."elcti. Lakin araba

hen\~% ahırlanndan çıkuıanııa-

müddet gizlemeyi bilirler.» 
Okuyucumun mektubunun hüla 

aası budur. Kısaca tahlil etmek ie .. 
terim. Okuyucum, nipnlılığı evle • 
necek çiftierin birbirlerini deneme • 
leri için icad edilmi' bir muvakk.at 
bağ addediyor. Halbuki böyle de
ğildir. Nişan, izdivaç bağınm resmi 
muamelesi, ve hazırlıklar, bitinciye 
kadar tarafeynin birbirinden ayni. 
mamak için verdikleri kat'i s5:ı:d6!'. 
Okuyucum belki bir suni •orınak • 
tiyecektir: 

- Peki, birbirimizi nasıl tr:.nı .. 
yabileceğiz? 

İnsaniann birbirlerini tamamile 
tanımalan o kadar kolay değildir. 
Onun için böyle bir hevese kapılma
malı ... Biraz rivayete, biraz görü -
nüşe ve biraz da kanaate göre bir 
hüküm vermelidir. Bundan batka 
türlüsü olamaz kil 

TEVZE 

dibinde, ayaktil uyuyan birkaç aürl
cü beygirinden gayri Lir fCY göre
medi. 

Sokakta kendinden bn:ka kadm 
bulunmadığından, içine bir ürkeklik 
geliyordu. Sanki bir suç işlemi~ W 
yüzüne vurulacakmı~ gibi, etraf. 
korkak na:z:arlar gezdiriyordu. 

Buraya kadar adetil kop ko .. 
gelıni~. çok yorulmu~tu. Bundan 3-
teye nasıl gidebileceğini diişün6-
yordu. Beyazıd meydanının iki c:a
nibindeki ma kahvelerd• sabah 
keyfi çatan erkeklere ~pta etti. O 
da onlar yanında oturabilse, kokQ
su mis gibi inti~ar eden köpüklll 
kahvelerden bir filcnn da o içebihe 
ne kadar bahriyarlık duyacaktı ı 

Öyle, meydanın ortalık yerinda 
daha fazla duraklayıp ta &1Mnia 
nnzarı dikkatinı çekmekte bir ma
na yoktu. Parmakkaon·a doğru yiJ
riidü, Divanvoluna daldı. Tabanla
rının sızısından ~özlerine yaş geli
yordu. Ke-nllrd:ın kt>nnrdan, 
leye sendf'lt"ve iJ,.rJ,.di. Ç,.nn,.ru••• 
hizasına geldi hamamı, tiirh«-v ' RC9-
ti. Oradan ka111 tarafa aeiartti 



Hasır işinden yılda 
SO bin lira kazanılıyor 

75 yaşma kadar hiç 
çorab giy:11iyen bir adam 
B ga. (Husus!) - Burada müe7.zin 

Ahm d L';lninde bir adam 75 yaşına 
cırd ğı halde ömrU içinde bir defa ol
sun çorap giyme.mlştir. Bağcıilk ve 
avcıl klıı geçinen Ahmed, vücudüne 
çok •Y• bakmnkta oldU:undan yirmi 
beş yaşındaki gençten farkı yoktur. 
Av peıındc kırlarda gezerken kat'iyen 
terlı u içmemckte, pek bunıüırsa yal
nız dılini ısıatmak suretile harııretini 

teı;k!n etmekte, fnzla soğuklarda bıle 

aya~ının üşümedlitini söylemektedir. 

o mu•tur. 

ızılcahamaml r 
ıslalıa malıtaedır 

Şimdiye kadar bu şifa kaynaklarında hiç bir 
şekilde tadilat ve tamirat yapılmamıştır. 

Halbuki hamamların varidatı her yıl artıyor 

t 
' 

İzmit (Hususi) - tıCandırada 
bu yıl keten zirnati çok verimli ve 
bol olmuştur. 3,500,000kilo ke
ten tohumu, ı ,200,000 keten lifi 
istihsal edilmi,tir. Keten tohumu -
nun kilosu 29-32 kuruştan, lihni.ı 
de <40-SO kuruota.n aat14f muame
lesi olmlJ1 ve müstahsilin eline ttıh
ıninen ı. 700,000 bin lira gitmiştir. 
Ziraat Vek.aleti Kandırada hten 
ziraatini teşvik etmektedir. Bura
da (keten tohum deneme tarlast) 
tesis edilmiştir.· 

macera romanı: 3l Bassetle bember yola çıkan Tra
vers cenuba doğnı yürümüştü ve 
Bas.set yalnız olarak Herzeberge 
dön.mü§tü. On~n yn.payalnıi dön
düğü hemşiresine yazdığı mektub
dan anlaoılıyordu. 

Sonra birdenbire biT teyler ba
tırlar gibi oldu ve biraz evvel phid 
olduğu sahne ilr: bu hatırası atasın
da bir müna5ebet aramaya ba~ı ... 
dı. Kendi kendine: 

- Vay canına, dedi. Acaba bu 
aigarn mı, yoksa gazete mi} Malum 
ya, Almanyada müthiş bir gayri 
~emnunlar sınıfı voar. Hem de bu 
.ınıf. en umulmadık halk tabakası 
aruındnn yeti!riyormu~: gittikçe ço
iaJıyonnu~. Bunlann gizli gazetele
ri varmış. Die Rote Fahve gibi ga
zet~l r gizli gizli çıkar, elden ele 
clola'lırmış. H ttii sigarnlar içinde 
ve ıı·,..a~a halinde dola§tığmı da 
dtı}mıı tum ... 

Ac ba llo'riik 
varilkanın 

nakleden: Behçet Safa 
'biri mi idi'? Olabiltr ve miişteriniu 
bir polis olmuı da hiçbir teY ifade 
etmez. Çünkü gayet mühim fabr~ 
kalarda, en yüksek mevkilerde bile 
isyan duyanlar olduğu s:1bit idi. 

Polis memurunun ilk sözü potm 
bağı olması da belki bir parola idi. 
Belki Hofdik bir potin bağı için on
dan kendisini kimin tavaiye ettiğini 
sorarak tezkiye iatemitti . 

Hclandalı gen~ ~ine koyuldu. 
Fakat bu sefer gayet hı7.1ı çalıtıYOT
du. Belli Id elindeki i~i bu sefel' 
bir an evvel bi~hmek ve bu mö~e
riden kurtulmak azminde idi. 

Oliv.ieT Keene eskici Hofdikten 
aldığı mnhimatın kendisine kafi ge
lip gelmiyece,-ini bir an . dü§iindü. 
Bir etmek lkamcb: 

Hareketlerinden yirmi dört aaıı. 1 

evvel Travers her şeyi ha zn lam ı§. 
fakat bütün ihtiyati tedbirleri almıf 
olduğu halde i~ler tersine dönmüttü. 

Bu mülahazalara dalmı~ iken ih
tiyar Holandalının sesile derin bjr 
uykudan uynmr gibi sıçradı. 

- İşte pubuı;larınız mösyö ..• 
Daha iyi yapard:·n amma acele is
tediniz. Mnamnlih •ızun müddet i
şinizi göreceğinden enıin olabilir
siniz. 

Keene pabuçlarını eline alarak 
bir' münekkitl stözile tetkik etti. Fa
kat kabil 'değil: bu tamirde hiçbir 
kusur yoktu. Belli ki ihtiyar kundu
racı san'atının ehli idi. Bütün acele
sine, telnşınn rağmen son derece 
dikkatli yapmıştı. 

Hayranlığını ihtiyara d:ı izhar et
mekten çekinmedi ve Holandnlı 
meıruron oldu, hafif bir tebessümle: 

- Sbıe hizmet nevia-

Şikay tler 
• 
lh tiyaclar 

Nizipte ilkmekteb ihtiyacı 
Nizipte ilk mekteb ihtiyacı pek 

mühinıdlr. 10 bin nüfuslu kaza 
merkezinde bir tek mekteb mev
cud olup tahsil çağında bulu -
nan 1500 çocuktan yalnız 400 ü 
mektcbe devam edeblimekte -
dir. Be., sene evvel 8-10 bin lira 
sarfiyle inşa ettirilen İstiklA.l 
mektebi ayni sene zarfında mü
hendWer tarafından verilen 
maUi inhidam raporu üzerine 
boşaltılmış, o tarihten sonra va
ziyet bugünkü acıklı hali almış
tır. Binlerce lira sartından son
ra terkedılen mektebın tamira
tı için şimdiye kadar yapılan b!l
tün teşebbüsler akim kalmı~tı. 
Bu sene vilAyet meclisi umumisl 
taratından verilen 2 bin lira tnh
.sisatıa tamirata b~l:ı.nmış ise 
de vaziyeti hazıra dolayısile ta
mir iÇin icab eden malzemenin 
tedarikinde m~kafı.t çekilınekte
dir. Kaymakamın riyaseti al -
tında 4i kıŞılik bir komisyon bu 
işle ehemmlyetle alA.kadar ol -
makta ve memleketin bu çok 
mühim ihtiyacını temine çalı~ -
maktadır. Halk bu işin bir an 
evvel hallolunmasını, kasaba -
nın bu büyük derdden kurtarıl
masını beklemektedir. 

Artovanın Sulusaray 
kaplıcaları yeniden 

inşa olundu 

Devlet demiryollar• va limanlarr 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedcil (6163) Ura (50) kuruş olan muhtelif ob'~ 
metre yeraltı kablosu ve 17 aded kablo başı ile muhtelif eb'ad.da ıs 
yeraltı mufu ve 13 nded harici amıntör (6.11.1~) Çarşamba gfinl 
(14) on dörtte Hnydıı.rpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
dan pazarlıklıı. satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin <924) lira (53) kuru~luk kat'l temlnA' ,. 
nunun tayin ettili'i vesııikle birlikte pazarlık günü saatine kadar 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak 

Muhammen bedeli 9700 (doku:ı ~edi yüz) lira olan 5000 aded ~ 
dar hat traversile 280 aded meşe dar hat makas travcrsi 6/ 11/19.0 
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulae Ankarada idare 
satın alınacaktır. #-

Bu işe girmek istlyenlerin 727,50 (y~di yüz yirmi yedi lira elli ~;,;; 
ralık muvakkat tcminatııı. kanunun tayin ett ~ vesikaları ve tetJifl 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon rei.sll~ine vermeleri lA.zundır. ~ 

Şartıınıneler po.rasız olarak Ankarada malzeme daır~inden, HaY ~ 
~ada Tesellüın ve Sevk Şefl~inden dağıtılncaktır. (1 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları J\1Ö' 
essesesi Müdürlüğünden: 

~ Müessesemiz fabrikasında imal edilen 100, 125, 150, 200, 250, 300 •. tJ 
400, 450, 500, 600, m.m kutrunda ve tnzyika mukavemetleri 6, 12, ~ 
Kg/ Cm2 olan ambuvatmımh :tont boru ve bu borulara aid husus! ~ 
için sipariş kabulüne baıılan~tır. Taliblerin azami on lı~ gün ıuı.t001)l mtıessesemlze mtiraooatlo.rı rica olunur. ~ 

Ticaret V ekaletinden: 
Fiat müro.ka.'besi işlerinde ücretle istihdam edilmek üzere 

nunu hükümleri dahilinde memur alınacaktır. ~ 

Asgarı lise tah.slli şarttır. Ticaret mekteblerinden mezun oımaıt. fl' 
sebebi sayılır. Tnliblerin aşağıda yaz~ı malfınıntı muhtevi bir vesa~ cıt' 
toğraflarıle birlikte Ticaret VekrueU Iç Ticaret Umum Müdürl(i#ft .. 
ne göndermeleri il{ı.n olunur. ~ 

istenilen malümat: Ad ve soy adı-doğum yeri ve tarihi-anne ~..rJ ll' 
sının doğum yeri - tahsili - daktılodn yazmak bl! ip ıbilmedi#i - ya.o:--r)~ 
sana vükufu - muayyen bir mahalde vazife görmek gibi bir tercibi ;i,ıl 
olmadı~ı e:bu tercih vekftleti ba~lamaz. - .şimdiye kadar hangi ~~ 
hangi müddetle ifa ettl~i ve aynl14 sebebleri - talib hakkında kin:ıl7r!" 
malümat alınabllt>eeğl .asgari üç kişb - vazıh adres. cıl0137• ' 

Tokat (Hususi) . - Artova ka
zasının Sulusaray nahiyesinde bu -
lunan Hususi İdareye o.id knplıca -
lar her türlü konforu haiz bir su -
rette yeniden inşa edilmiş, inşaatın 
sona ermesi müno.sebetile küşad 
resmi yapılmı§tır. Bu merasirnde, 
Artovaya dnvet edilen vnli ilc parti 
ve belediye Teisleri ve vilayet er -
kanı hazır bulunmuşlardır. 

Kordelayı vali lzzettin Çağpar 
kesmİ§tir. 

EsiD ve hnrab vakıf binalan 
yıktınlıyor 

Vakfa aid cami, dükkan vesnir 
akarların mahallen tetkikatını ya -
pan vakıflnr umum müdürü bay 
Fahri Kiper tetkikntını iknıal ede -
rek Ankaraya dönmüotür. Bu tet -
kikat aonundtı vakıflar llmum mü
dürlüğünce birçok hare.b bine.!ıı.nn 
tamamen yıktmlanik vehrin müs -
takbel planına uygun bir tekilde 
modern ev ve dükkıinlar yaptıral -
ması kararlaştırılmı§tır. Bu meyan
da zelzeleden harab olan meydan 
ve Alipaşa camilerinin esaslı tami
ratina başlanmıştır. 

···················································· 
( Küçük haberler ) 

Halkevleri U. 1\lüfet~ - Bölgede 
tetkiklerde ve Halkevlerinde teftiş -
lerde bulunan Halkevleri Umurol Mü
fettişi Doktor Ragıb Ankaraya dön -
müştür. * Muradlıda. iskfı.na tAbi göçmen
lere teni edilmek lizere Muracllıya 
bağlı köylerden Kırkkepeneklide (ill) 

Balabaniıda (56), A.şatısırtta (32), 
Yukatı:JeTindildide C30 ı ev ya.ptırıJ 

ma ktadır. 

* Murath ve köylerinde sayını murı 
tazam bir şekllde devam ederek tam 
öğle Takti hıtama ermi4tir. 

den diğer hizmetlerinize hl\zırım e
fendim, beni her ;raman bınada bu
lursımuz. Pek nadir olarak dı~an 
çıkanm. Burada vatar; kalkarım. 
Eier dükk:inı kapalı bulurr.anız .ka
pıda bir .ıil vardır, o zili çalınız, 
ben odamdan iner, açanm. /at~n 
dükkinın üstünde yattığım için bu
rada bulunduğunuz müddet ı:arfın
da her an ve her dakika emrınızı 
ifaya hazınm. Belki de, burada ika
met ettiilmi biliyordunuz, değil mi? 

Keene başile bir tasdik i~areti 
yaptı. 

Esldci tekrar :!Öze başlıyarak: 
- Eğer dükkun kapalı olduğu 

bir zamanda gelecek olursanız ta
kib olunmadıi;ınızdnn emin olma
dan kapıyı çalmııyınız. Bu yalnız 
benim değil, sizin de menfaatirüz 
icabıdır. 

- Memk etmeyiniz; ben böyle 
vaziyetlerde son derece bnsiretkur 
hareket ederim. Sizi de tehlikeye 
dii~ürecek bir vaziyette kı-.pmızı 
çalmanın manası yok. E. şimdi, bOT
cum ne kadar acaba;. 

- Su küçük iş için Baka-
bir besab 

ENDi N 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
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13iRiKTiR 
1940 IKRAMIYELtJllııt' 
ı aded 2000 llra.lık - 2ooD·- , 
1 , 1000 , ·- 3000·- , 
e • 6oo , - sooo...... , 
ıı , 250 , - sooo ..... 
40 , 100 , - tooo...... , 
70 • 00 • - 3'150·..... , 

210 • u • - 52~· ..... 
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Ketldeleıo: ı Şubaı, ı lt~ 
ı Atustos, ı İkinci~ ~ 
rinde J&pılır. 

Esicici Keene'in getirdiği kağıdın kalın paltolar bile ince ~ ,-~ 
içine tamiri yapılan pabuçlcuı ~~ardı. geliyot"du. Kee!le •itriyer ~~ 
Bir müddet düşündükten sonra öy- aiisünün kemerini sık u ve l 1 1 
le bir rakam söyled;, ki Ingilizin kaldırdı. Zaten herkes .. <J'ed-~,!; 
nefesi, hayretle keaildi. E..kici. onda mı~tı. Bütün yolcular go lt~'" 
gördü~ bu hayrete karşı hafif bir dar atiolara veya palto ya ~ 
tebessümle mukabel'! ederek: büriinmü~l'!r<ll. J ,.,dJ'.Jtl 

- Hayır hayır •.. Yanlı~ anla- İ~te bu sebebden do/ ıs I';A 
dım, zannetmeyiniz. Dediğim fiat Keene bir müddet ıırk~sın BıJ •""J 
doğrudur. Size yaptığım hizmetin adama dikkat edemedı. ç~ 
hususiyetini nazarı itibam almanız yakasının arasından yal"ı.~ ~ 
lazım, değil mi> Siyasi me~oimin çıkmış, yani iyice örtünrnuO. rı ~ 
ücreti yok ınu '? Bu suretle bazı teh- boylu, zayıf, sanki hast:ılık~:.~ .~ 
likelen ı.;oze nlmı, olduğumu he!a- kalkmış ta iltica eelecek 8 bfP'" 
ba katmalısınız. Siz de bana verdi- yer arıyormuş gihi yürüyeP r'ctj 
ğiniz pnrnyı tabii umunıt ve resmi idi. Maamafih birkuç adıl'f\ ile J .l 
mnsraflnnnız meynnına ithal eder- yürüyüşünü ayarladı. K.eene eO(f"" 
siniz. ma ayni mesafeyi muhofa~şşi-cll-

lngiliz memuru, ihtiyarın haklı onun arkasında., gitmeye b" t~ 
olduğunu ve kendisine verdiği ma- F k I ·ı· · · "kide ~r .,.... 

d 1 • a at ngı ız ıçın J J rnek • ( 
Ilimattan o ~yı ayrıca ypara .. ~.ste- fını -belli etmeden gözet e. 1 b'~ 
m.esi bile yerıude olacagını duşune- ki b"• b" h "di SoY \r 
rek parayı uzattı, teşekkür etti ve sev . ta ~ı, ır . uy 1 Ju~a çe<ll 

1 
1' 

paketi koltuğuna nlarnk oteline git- nı bır sagına, bır ~~ .... koP~·~ 
mel üzere yola çıktı. takib edilip edilm~ ı~ınden ·~ * ı diyor, omuzunun ustun ·w~ 

Gece olunca şiddetli bir soğuk görmeye çalışıyordu. Cı 
hüküm sürmeye baolamı~tı. Öyle katini arttırdl. 
buz ııibi bir ki ea 



1 lin iki ci kağıd 
abrikası y ... kın 
~aliyete g çecek 

1 ... r ...... loL b' ~~ ı inci sa;rfada) 
ll rnı·hı:u rirımize be. yanatta 
bi biitün fabriknlanmızda 

r taaliyet neticesinde elrie 
l'llndırnanının ırıcmnuniyet 

olduiunu, randımAnının art
lrıultabil ifÇ] ve it formas -

da mükemmel olduğunu 
Ve fabrıkalanmırın fazıli -

ı1eıre~ek demiştir ki: 
~tnitLeki ikinci kftğıd Iab -

ay;ı kodar faaliyete ge
·ı Bu fl\brıkanın faaliyete 
ııe tnemle.ketteiU kiiıd ih
tıunarnen kareı}aııacaiıını 

Bundan batka biı sel 
da ltwmalt teıebbü

Bu suretle Uğıd imaL için 
ohn ham ınaddeyi hariçten 
muhtaç olmıyacağız. 

l1rrulmakta olan Kaolen 
Lütun i§leri taınamlan

. makineleri monte eclil-
Şırnd, Türk ustalan bu ma
lnontc: etmektedirler. Bu 

da bir haftaya kadar 
ie;;ecei:inı zannediyoruz. 

Zihni bundan sonra ka -
t.~ tt•nıaa ederek piyasa -
~ t~lınaltr.ı olan eski k!ğıd
"i-dlcı neden topiablmadığını 

~~~e denıi§tir k·· 
"-.~SiındUQ halde ıfabrikamızın 
tiı..~ .~ıı kağıdlan kullanmağa 
~~!Jiıı. loatermediğınden bu ıtten 
"'r~zaoçilmi,ıir. lleride ikin

tq"- [)·~ıua bu ip belki yapanz. 
~~ ı~er laraftan Sivuta tMia 
~~ ,~11llento fabrikasına aid 

~rnının Almanyadan frl!!• 
lrıunıJc.u.-ı olı.1uştur. Bu ma
Jolda olduğu zannedıl • 

halde gayemiz fabrikala-
t... . nı artttrmakla beraber 
,~ı· bllr a~ ve gerekse aındenin 

-----·-' "~Ye etmektir. Jwçileri -
n olan bütün iılerde 

~ tnuvaffakiyet srösterdik -
t leçen srün de randırna

Yardım ediyor. 

1 ı· pjk demir ihracı mo
Fe ırıce timdilik bu müm-
~t ileride bu pik demi

ltendi aarfiyatında ia -
için il~ride bu ili

ınecburiyetinde ka-

Askeri 
Iy t 

(Baı tarafı 5 inci sayfads) 
ve her halde §imdikindcn çok dar 
bir geridie üsler i:stiyecektir. halya

ingiliz hava 
hücun1 ar1 yedi 

misli arttrtlacak 
nın ötedenberi Snwn ile Nisi ve Af- Londra 25 (A.A.) - Hava mareşall 
rikada T unusu istediği mnlihn ol - PhmPp Youbert, dün söy1~i bir nu.. 
duğuna göre bunlar tıımnmile veya- tukta, ezctımıe dcmi§tlr ki: 
hud kısmen ona verilecektir. Keza - İngiltere yakmda daha QOk ve da
lik Jspn.nya. Mihveıle ~ birliği et- ha mükem.r.\el tayyarelere aahlb o.. 
meie nza gösterdiği takdirde F:ran- lacaktır. Ahnanyaya yapılan bom -
sa ona da Tanierelelci haklarile bo- bardımanlar takviye edilecektir. Ba
raber F.ranaız Fasının eimal kıann- barda, tayyare teslihntı yapmaıta 
nı bı:rakacaktır. Bellıti F ıansa J a - Q:ı.şlıı.lUJlca, Alnırulla:ra ihtı®mlannı 
ponyaya Hindi Çinide bazı baklar yedi misli olarat iade ~
da tanıyacaktır. Hatta onun Atlu Marefal Youbert, İngDiz avcı tay
ve Hind Okyanusundaki adalanna yarelerinin mtllı:emmeliyet1nden uzun 
ve bazı Afrika müstemlekderine. tıZOOıya bahse~tlr. 

Cenenl de Gaulle tetkilatı vasıta -
.ı1e, İngilterenin musaHat olııuuı ka- Bir çocuğun ölUmU şuphali 
bil olduğu gı"bi Amerikadaki biitün görüldü, C8S8di mezardan 
ada ve adacı1dannın Amerika dev-
letleri tarafından işgal edilmderi Çikarılacak 1 
pek mümlcündür. Müddeiumumotk, ştlphel1 bir Blüm 

Fakat bunlara rabrmen Mar~l hft.disesinin tahkikatıDa el koymuş -ı 
Petain sulh yapmak i:stiyecektir. 
Çünkü o ve arkııdaşlan, zaran ka- turArnavtıdköyünde oturan bir ada _ 
bil olabilen hududlar dahilinde tah· m ın Nur-Ay asırundeki beG ~ında ki 1

1 did etmek ve Fransayı yeniden kur- eh 
çoeukı.ı lı:ömilr çarpma.mıdıı.n z ir -ı 

mak dava:sındadırlar. ~izce Bay lenmiş ve kısa sftren bir hastalıktan 
Hitlerin Mareşal Petain Fransasın - sonra ôlmtıştür. Cesedi muayene o _ 
dan eimdilik istiyecekleri bunlardır: den belediye doktoru da, detnı tçın 
onun, Fransadan ayni z.amanda ln- ruhsat nrmiştir. Pakat, bllAhnnı ma
ı:;:ltere aleyhinde bir ittifak iate - hallede oturan bazı kimseler çocuğun 
mesi vündiki vaziyette çok ağır bir gıdat bir madde tesirile öldtl~nü id_ 
taleb olacakhr. Maamafih mareşa - dia etmişler, hAdise ac:ııt,yeye intikal 
lin, General de Gaulle"ün Daltnı etmiştir. 
hareketine eevab olarak Cebelütta- Acfilye ta.b2>i Enver Karan cesedin 
nkı 150 Fransız uçağile bombardı- Morga nakline lQzmn ptenn~ ve 
man ettirdi&; ve Fransaya bütün mezar açllarıılt, cesedin çıkanlma.sı 
kuTVetile yardım etmediğinden do- kararla.§Inıştır. Morg, hA.diseyi aydln
]ayı İngİltereye kar1ı hınc.ı olduğu 
maiOmdur. Bununla bernher Hitle - _ıa_ta_ca._ktl:r __ · ---------
rin bütün şeyleri birden yapmak a
deti ohnadığına göre ihtiyar mare - Bir tavzih 

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan 

Çocuklar 
Uyurken görülen 
Horultular 

Muhtelif yaşlardaki çocuklarda 
uyurken duyulan horultular ile 
beraber ağzı açık uyumalar ana 
ve babaların nazan dikkatini eel. 
betmelidir. Hall tabiide ağm ka -
palı ve horultusuz uyku UJUJnak 
icab eder. Bunun akSi görülüncc 
teneffüs yollannda bir g11çltık bir 
mania mevcud old~una htıtmet
mek zarurett vardır. Bu ~l1lkler 
ve bu manialar da hCliWW •tma 
badcmciklerin fazla büyüme.li ve 
burunun arkasında teşekktll eden 
bı.zla etıeroı mevcudlyetinden ile
ri gelı'r. Bunlara vezct:ısyon namı 
vernir. Veyahud da burunperde -
sinin e~Hl~i bir de içındeki ke ~ 
miklerin fazla .büyümesi de bu iŞ
de çok esa.slı Amlllcrdendir. Böyle 
marazi ve sulteşekküller dolayı -
mıe tencffüsde usret yani güçlük 
vaki olunca vücude girmes11cab 
eden müvellidulhumuza miktarı 

azalır lhtirnkat az vaki olur.Ve bu,. 
nun neticesi olarak çıocuklarda 

neşvünema hareketleri lftyıkile 

inkişat edemez. Cılız, kallBlZ za
yıf kalırlar. Halbuki bütün bu 
müşkülA.t bu mıuıialann derece
sine göre yapılacak eerrahl mtl _ 
dnhaleler ile sür'atle bertarat e -
dllebillr. Böylece tene!füa yollan 
serbest bir hale gelir, lıorulta bi
ter. Ve az 'Zamanda çocukls.nu bti
yfimesinde büyük tarklar tesbit 
edilebilir. Pratiltde bunun hergün 
birçok misallerini sörmektcyiz. 
Horlayan, ağzı açık uyuyan ço -
cukların burunlannı ve bolazla _ 

p.le ti:mclilik istedi~ bir aulhü vcrr- Gazetemizin S/101940 tarihli sayı -
mekle iktifa edecek ve F ran:sayı da sında garlb bir dava b~ altında 
İngiltereye karşı sürüklemeği belki bir yazı in'Up.r etmişti. Yazıda ismi 
sonraya, mesela Ispanyanın hı\Tbe geçen, Yedikule Gençata sokak 10 1--------------1 

d Ebe Btnnaz Grene b:- Ceva.b istıyen okuyucularunuı 

rını mwıyene ettlrinlz. 

airmesine. talik edecektir. numara a r ~ 
.,. ta ihi .. ~ :..+· • posta pulu yol.amalannı rlea e_ 

ı.nanya harbe mr er mi, mnnez §U VZi e.uuuenn'll.ır · . 
•.- .,. ... S he H 1'- 1 sözl-'-1 h tı derlnı. Aksi takdirde Istekleri ., B" b' h b") · fak~t e r n uuen n c.ıuu ayre e 

mır ıtta ı unu 1 emcyız; - mukabelesbı kalabUir. 
C eral Franko bir karar verme - okuyan ve foto~ratı yapı.,ık ll yaşın-

d eıı d k cr - v ebur daki masum simalı Nurana acıdıklan ~~===========~ en evv ço .u~unmeııe me - tabii olıın Son Posta okuyucularına 

dur. . ~ . bildiririm ki Beher Halime 6 defa ev- c ) 
bpanya yenı çıktıgı pek kanlı .bır lendl!ti halde hiç çıocuk doj!urmamış. yeni neşriyat 

harbde pek harab ~~~u~tur: lngıl - tır ve doğurmak kablliyetlndcn de ""---------..;;.---· 
tereyde k&ılc:l 1 .h

1
arb

1 
ettıgı takd1 ırded 

0 
- mahrumdur. Binaenaleyh <Nuranı) Avnıpa meml~kctleri Coğrafyasi 

nun ıt. en~~ er. e. muv~a aaı er - do!nmnuş d~lldir. B A L K A N LAR 
hal kesılecc:i? gıbı, İncılız donım - Şehremini poli8 merkezinin tezke _ M. Niyui Erenbilge 
mua Akdenızde bulundukça, A~- resile metruke olarak Darülft.cezeye Balkan memleketlerinin tabil ciha.z.. 
deniz yolile de ihtiyaçlannı ternın sevkedaen Nuran üvey o~'um Bedrl larından beşeri ve tarihi tcktı.mülle

~ Iplik llM'Ielesi etmesi mümkün. olmıyae~tır .• ~ - ile Scher Haliine taratından evllidı rinde\}, ekonomik hayatlarından, stra 
\.:..~~~dür bundan tonra pi- vallı Fransa da bı on:ı c:ksıklenru ta- manev1 edinmek üzre sened mu ka - tejlk durumlarmdan, askeri kudret 
~ "- J)lilr. meselelerine temu mamlıya~~. bnhusua buğd~y, pet- bUlnde mezKflr müesseseden alınmış ve teşkilAtlanndan b::ı.hseden ve re -

--~~ıult ,e yün mübayaa - rol ve kornur "''erebnecek bır hal~e Te fakat nüfus kütüğüne kendi do - slmler, haritalar, diyognun ve gra -
etnrnel oldu~unu tebarüz deiı1dir. Bunlann,·v~rankonun Hıt- ~u~ gtbi gösterilmiştir. İşbu iddi- likleri ihttva eyliyen bu 460 aahifelik 

!syfa 7 

~·:ie~BI 
Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam lOOO.saat dayanır 

Tahta.kale. 

Satq depOlU ı 

Uzuncu Ova 
No. 12 _ ı~ 

Maliye V ekaletinden : 

Caddesi 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
kaldınlması hakkında ilan 

Gtimfi§ yös ~utlann yerine gümO., bir llralıtl:ır darp ve plyua,a 
Wi miktarda çıknnlmış oldulundan gtimO., yüz kuruşlukların 31/İkincL 
kAnun/19~1 tarihinden sonra tedıı.vtllden kaldırılmnsı kararlaşt.ırıınııştır. 

GtimtıJ yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık tedaviU 
etmıyece:k ve anca.lı: yalnız mal undıklarile CümhuriYet Mer~ Banka.u 
tubelerince kabul edilebnecettlr. 

Elinde güm~ y11s kuruşluk bulun anların b1mlan mal sandtkla.rilıe 
Ctlmhurtyet Merkez Bankası §ubelerine tebdil ettlmıeleri UAn olunur. 

c70025a d021h 

~AlATA 
PERSf~BE PAZARI 
ve41ıarçu HAN 3 · · .' 1 
1A.~.ARc:.o 4ı 59ISVlÇRENiN PRESiZYON SAATIJ 

Başlica vilayetlerde acente aran1yor. 

ı Istanbul Belediyesi Ilinları 1 
Keşif Bed. İlk temi. 

123,34 Kandllli temlzlik Jşleri k~U§ ve ahınnın iamiri. 
42,52 Çulıuklu gıu depolannda yaptınlacak 4 adcd sL

per ~ınak. 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktıırları ~ıda yazılı işler ayrı am 

açık eksiltmeye konulmuştur. K~ıf ve şartnameleri Za.bıt ve Muamellt 
Mtıdürlükü kaleminde görülecektir. İlıale 6/11/940 Çarşamba günü sa&& 
14 de De.lmi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya 
:ınektubları, ihale tarihinden .sekiz ~nn evvel Fen İşleri Mtidürl~e mU.. 
racaatıa alacaklan :rennt ehliyet ve 940 yılına aid ncaret Odası vesilta
larlle ihale günü muayyen saatte Da!mt EQ(:ü:mende bulumnaları. (10174) 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaı-emtzin aboneman servisi iÇin kapalı zarnı ekslltme ile 250. 

ton_ 187500 makbuz, 41!00 ibordro bastınlıı.caktır. . 
Ekslltnıeye girmek arzu edenler Taksimdeki idare merkezınde, lev 

servisinden parasız olarak şartnamesini alabilirler. 
Ekslltme 4/11/940 Pazartesi günü 'yapılacaktır. Teklif zarflnn .,11/940 

Pazarlesi günü saat d5• e kadar kabul edUir. Daha sonra getirılecek 
zarnar kabul edilmez. c1009b demietir: lere karşı aerdettigı baıılıca maze- am Darül!i.oeze kaydile sa.bıtttr. Tıbbı eser Balkanlar bakkmda hemen hiç.. 

• Sünıerbank iplik ver- retler olduğuna ~üp be y~ktur. Bu ı Adli müessesesinin raporu da doğurup bir dilde bu kadar tafsil~tlı ve esıuılı ---------------------------
tkayet ediliyor. Halbu- aeb~ler~e t=:ra.~~onu.n, ~1ıhver. d~':- doğurmad$ e.nla.,ılamanllfŞ şeklinde bir eser yazılmamıttır. Fiat.ı 75 ku -

~~ erirnizi kendı fabrikala- letlenle 11 hırlıgı etm('ği prensıp ıtı- olmasına binaen yüksek mahkeme te- ruştur. Satı.ş yeri İnkılA.b Kitabevi. 
lo.Ufiyat için imal ediyo - barile reddetmemekle beraber, der- mini kanaat ve adalete vüsul için şa.- insa.nd&ıı lns&na knn nakli- P.rot 

'\-..: ~ vaziyette piyasaya hal har?e. atıl~~51 b('klenemcz. O, hid dinlenmesine karar verml.ştir. Dr. Kazım İsmail Gürkan taratından 
~~ Verınemize imkftn yok harbe ı~tı~lt ~ın, her halde.~~ - Miras m~esine gelince: (Nu _ ne,redılen ve üniversite konferans -
' L... ~:Y ~kaleti bizim ihtiyav- cnn ve. SUTe;~~- alınmasınft mtiıar ran> 1 t\ç buçuk lı:~ u k mirastan lan serisinden biri olan bu eser bir 
' ' onunde bulundurdugu edecektır. Çunku ancak bu tak - mahrum etmek maksadlle dava açıl- broşür halinde çıkmıştır. 
~~·en iplik tedaıilcine çalış - dir~ e Cebel~!tank alınarak ~pte m ış olmayıp kocamdan maaş tabsisi Hukuk Gazetesi - Altı seneden -
·" ~ bagazının muşterek~. ~ap~nmaaın- iÇin icab eden veraset .oıenedhıl almak beri Cevad Hakkı Uzbey tarafından 
~~~'-' t~ Pamuklan bizzat te- de Mihver devletlen ac;ın bır fayda ftzere 6 ncı hukuk mahtemMine di~e:r türkçe ve fransızca olarak neşredil -
~' ~lt!r teşkilat yaptık. Pa - umulur. variSlerte beraber açtJtııruz davamn mekte olan Hukuk gazetesinin tı~ün
~.l~of\ı ırdl·kli olarak köylüler- Hülasa müzakerel:~den mareşa- cereynnı su-asında Nuranın hilt\tı ka- cü cildinin {5-46 numaralı nüshaları 
~ ''l Al:. Bu pamukinn Malat - lin I!Rllhü kabul edeceı:ı ve Franko • nuu olarat nüfusa kaydedildi~ ve daha güzel ve mütekliınU bir şekilde 
~Çı~ır ~onj~ şirketinin Adana- nun prensip cihetile Mihvlrle iş bir- tren kazasına kurban olan üvey oR - int.lşıır etmiştir. 
~~tıı )' .. abnkaaı i~liyor. Keza liğini reddetmiyeceği neticesi bekle- lnm Bedri narnma Halime Schertn Vaı(.ık - Bu san•aı ve fikir mcc -
~~ t"li un de: mübn)'Ba etmek- nebilir. Ancak İspanyanı;ıı .harekete Devlet Demlryollanndan alacağı taz.. muasının 175 inci BaY131 dolgun mün
:') ~tti Yette olan ekiplerimiz geçmesi zaman~. ı;o:eln;e~~tu ve ge- mınat iÇln beş1nei hukuk mahkeme - dericatla int.lşar etmiştir. S ttrıı n kher .tarafında yün mü - leceği de pek şuphelıdır. sinden her nuılsa bir veraset senedi ;::::::::::::::::::::::=====:::::; 
~ ~.'rrı:ı:"dırler. Simdiki halde aldı~ anlaşılmış ve mczkfl.r senedin 1 R A D y O 
., s-;"'"riıı att-. yüzde ~Ili niabe - Asherlik işleri: iptali hakkında dava ikamesine mec-
~~~·i i 0 k YÜnü kullanmakta - burı'yet hasıl olmuştur. L. --------------A 
~ ~~ 'ııt t~e f~hrikası, yünlii mü- Gene Seher Halimenin beyanaLı CL'lUARTESi 2G/10/1NO 
\. )\i" · ~tdi!~cek ve aun'i ipek Yoklamaya davet sırasında güya ben yalaneı şahldler 8: Saat. ayarı. 8.03: Hafif program 

~e bırlikte yiirüyecek - ().sküdar Askerlik Şubeslnden: tedarikile mahkeme! şer1yede bnba - (Pl.) 8.15: Ajans haberleri. 8.30: Ma-
~ Askerlik kanununun fK üncü mad- aından ayrıldıbm da dotru de~ildir. zik. (Pl.) 8.50 _ 9: Ev ka.dım 13.30: 

~ı,.::~'rı ~·~tı., itleri desi 3899 sayılı kanunla değişUrU - Aramızda geçimsizlik lhdasile baba • Saat ayan. 13.35: Muhtelif tarltılar 
~ ~~~ t~

1

• ~i bundan sonra satış m~tir. Her sene İkincikA.nunda ba~ - Slndan ayrıldııtnna .oJcbcbl yegfme ken (Pl.) 13.50: Ajans haberleri. 14 05: 
~~..._ lıc:•s•ndekı ma:C!'adın hl'l- lıyan yeni dotum gençlerle beraber disidlr. Binaenaleyh işbu teşhir ve ha- Müzik. 14.20: Riyaseticümhur B~ndoL?,. dn,u:a ~erli malı ııatın ala- (htlyat erierin yoklaması iltLn edılir karetinden dolayı C. M. umw:ınlgine su. 15: Konuşma. 15.10 - 15.30: Caz 
~ ~~lt v~ S~~aınden doğduğunu veya yapılır. Bu yoklamada kendisi dava e4ilmiş olup huzuru adalctte parçaları ve Tan~olar (Pl.) 18: Saat 
'ı"~~~~ '-ı u~rebonkın en mü - veya vasıta ile yoklamasını yaptır - bunun da hesabını vermek üzeredir. ayarı. 18.03: Müzik: Radyo Caz Or -
~~~ ı.ı~,lık~e-.eleJ,.rinden biri - ınıyan erler bu yeni kanunla beş Ura Şlmdi ben de sonnak isterim. HiÇ- kestrası. 18.40: Müzik: Şarkılar. 19: 
"'lt ~~l<fuıı~ 1 

formasyonu takviye cezasına tabi t.utulaeaklardır. btr mecburiyet olmayıp reta.h ve sa- Konuşma (Bibliokrafya). 19.15: Halk 
~".ı: nu ilave ederek de - ~~~331 dahil do~mlu erlerden as _ adet içinde .ynş::ı.yan bir ana ve ~aba Türküleı:i. 19.30: Saat ayan, ~e Ala~ 
('~lt~ lı,t• . . kerliğini bitirerelt ihLtyata geçm~ ve !1 aylık hakıki evlMını, masum cı~er- ha.berlerı. 19.46: !'as'J Heyeti. 20.15. 
L.:'llt t-l'eı~1 ve teknisyen :reti~ terhts edildiei halde terlıi.'iini kaydet- pt&.resini kendi elile DariilA.cezeye ya. Radyo gazete~i. 20.45: Müzik. :n.15: 
~"''e~ .. rn;rkezde bir yetit- ttnnem~ ve yeni adresini bildirmemiıı tırır ve sonra da evlfı.dı manevi edin- Konu~a. 21.30: Radyo Salon Orkes-
t.' "c!, ~ teeı! eth'k, aynca lanların 4ubeye müracaatJan il&n melı: üzere seneti mukabih'nde tekrar ırası. 22.30: Saat ayan, Ajan.s haber-
~~~-.."~ult, denler veriyo -

0 alır mı? leri, Borsa.. 22.50: Konuşma. 22.50: 
~~'t.t -~~ takib ve tahive e- olunur. 22/10/940 Cazband CPl.) 

\lı"'-.. )~,r ~at da yaparak usta Ral Mödiirlüliindeıı: 109 numaralı • Yedikule Gençalla sakat No. 10 --;::======:::=:::===:~ 
"'llı~~il:e ·~lıneııine çalı,ıyoruz. serginin müateciri Nuri özmaruı.v ebe Binnaz Erener c -~ TR OLAR 
~ Qk_~'111J~ ı·· "~8 timdiden vbıl terki ticaret etti~inden kendisinden SON POSTA - Yukanda bahsi .. ge- 1 VA 
l.)'~" ~•ho:ı•vebilirirn.n alacalı olan müstahaillerin bir ay ~n M.dlsede her iki taraf da, şup- ._:....:;....;,~.;_--~----~ 
""'oı. •.ı,., ' s.... buoün a,. r1ınd müracaat etmeleri. hes!Z tendl lddlalannı ...... lçln bir ! Şehl< :rı ........ 

tettilt~dt-rek meıino:s fabri- ~ ••••••• '!. ........................................ taklnı m1ltalealar ileri sünnektedir - · 1'1 Tepebaşında dram 
erde bulunacaktır. Son Posta Matbaası: ler. BiZ, davanın entereaan malıiye - • ı kwnında 

tt bakunından iki tarafın da lddlala- ' Akpm saat 20,30 da 
~~ ~-l'l'Oıt Pazartesiden N~riyat Müdüru: Selim Rqıp Emeç rını dereetmiş bulunuyoruz. Hakikat O T E L L Q 

~ı. .. Ill-a reliyor SAIIİBLERİ: s. Ragıp EMEC ise, mahkedenln vereceği kararla te-
·• 1üt A. Ekrem UŞ.~GİL zahür edecektir. .bukıaı caddesinde Komedi KISDluıda 

~ teıll'ıeltled~i hamule ile li-------=-==::.....-=------------------- Gündüz saat H de 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKAS 
Eurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
(;lube ve ajan.s adedi: 2M 

Zira! Te tıcarı her nevi banka muamelelerı 

-PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraa.t Bankasında tumbaralı ve lbbaı:sıs tuarruı hesablarında 
en u 50 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a U. 8f&lı • 
4ak1 plana göre ikramlye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 
4 n 25(). , 1,000 

40 ,, 100 " 4,000 
O 50 ., 5,000 10 " 

'\20 " 40 " 4,800 
\60 " 20 " 3,200 " 

ll 

u 

" 
" 
" 

ı,kk.at· Hes::ı.blarındnkl paralar bir sene IÇinde 50 Uradu qatı 
1> e~re ikraın.~e çıkt.ı&ı takdlrde % 20 ıuıuue verilecektir. 

4~~ 11nede 4 de!a, ı EyiQJ. ı :wrıncı kApım_ 1 1ı1an ll 1 Bui. 



BIR HAKIKAT: Sayın mfişterileriminn nazarı dikkatine : 

Gişe • 
ı 

Yalnız Oümhuriyet bayramına mahsus Miill Piyango biletlerinin çekilişine 3 gün kaldı. 
Ot§em.i!in u~ ve do~rulu~u lle 14 senedenberi sayın bay ve bayanıann ra~bet ve teveccühlerint 
olmaktadır. Baaı1ete isteyen bay ve bayanlarm seve seve koşaca~ı g~e: istanbul İ§ Banka.!l 

MalA I Gişesi 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı Ilanları 
""~ıda yazılı mevadın kapalı zarfia ekslltmeleri hizala:rmda yazılı r•.ın, saat ve mahallerdeki askeri satın 

alma komisyonlarında yv.pılacaktır. Taliblerln kanun! vesikıW.rilı t~kll! mektublarını ihale saatinden bir saat 
8V\'ellne ka.da.r a1d oldulu komı.,yona vermeleri. Şa.rlD.amolerl t.o:ııl.sJonlarında görülür. 

Cinal E.k.siltmenln yapılacatı yer MIStarı Tutarı Teminatı İhale günü ve sa.a.tl 
Lira ----- --

Kuru ot. Mani.ııa. 984,000 1Ln. 54,120 
Kuru ot. Manisa. 82S,OOO • 45,540 
Kuru o1. Manlsa tz,Ol6,000 • uc, ıısc 
Kuru~. Manısa. 934,000 • M,l20 
Kuru 0$. Ma.n.is5. ı,ao,ooo • f2,101t 
Kuru ot. Manisaı. 834,000 • a.,120 
Kuru at. ManJsa. 108,000 • 59,400 
Zeyttnyalı. Edirne e.<>ki m~lyet D. 25 ton 16,250 
Nokllyat. Gelibol u. 16,000 
Buğday t:ı.rması. sı.vas ıeoc ton 20,000 

** 701,148 kilo arpa veya Yll!af kapalı ztll'na satın ol•nacaktır. İh2.les1 
6/11/940 Qaz'famba gtlnü saat 10 da İzmirde Bomovada 8&km1 sa.tm 
alma kom.lsyonwıda yapılacaktır. Yulafın beller knosuna '7,5 kuru§. ar
panın beher kJlosuna 6,5 kurU§ fist tahmin edilmiştir. Yulııfın ilk temi
natı 387g lira, arpanın at teminatı 3-!18 liradır. !.,teklilerin kanuni veaL
knlarUe teklif mektubla.nnı ihale saatinden bir saat evvel lwırusyon:ı 

venneıer:t. (1185 - 9939> 

** ~ğıda. miktarı yazılı bef nlem yulaf 11/11/940 Salı günü &aat. 16 
da Geliboluda a.skeri satın alma komisf')nundn pazarlıkla. satın alına

caktır. Tal1blerin belli vü.ltte t.omi.!yona gelmeleri. 
Miktarı Tutarı Teminat& 

Ktlo Kurut Lin. _ __,___ 

100,000 8,12,5 kllosu 1212,75 
100,000 8,62,5 • 1293,71 
100,000 8,125 • 1212,78 
200,000 8,125 • 2437,50 
100,000 8,62,5 • 1293,7!5 

(1317 - 10162) 

** -Beher metresine tahmin edilen fiyat ıt5 kur~ olan 600,000 metre por-
tatif çadır b&zi puarlıkla münnknsaya konm114tur. Portatif çadır bezl~rı 
100,000 metreden ~a{tı olmamak ~artae ayn ayrı taliblere de ihale edi
lebillr. İhalcsl 5/11/940 Balı günll saat 11 dedll·. Evsaf ve şartnamesi 3450 
turoşa komisyondan alınır. İsteklilerin teklif edecekleri miktarlar fire
rinden kanun! ka.t1 temınatlarile Ankarada M. M. V. Satın alına ko_ 
misyonuna gelmeleri. (1323 - 10168) 

** 850 ton saman pazarllkla satın alınacaktır. Pazarlık gllnü 4./11/ 940 
Pazartesi günü saat 16 dn.dır. İlk teminatı 1312 lira 50 kuruştur. Husust 
tartlan komisyondadır. İstekinerin kanuni vesaik. ve teminatlan Çorlu 
ukerl satın alma komisyonuna mürıı.caatıarı. (1349 - 10274) 

** 20 ton makarna ve 15 ton sabun pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesl 
4111/940 Pazartesi. günü saat 14 de makn:rna ve 16 da sabunun ek.>ilt
meleri yapılacaktır. Taliblerin Oelil.ıoluda Bolayır askeri satın alma ko-
mLsyonuna gelmeleri. (1355 - 10280) 

** A.şaliıda yazılı mevndın pazarlıkla ekstltmelerı :lzmitte asert satın• 
alına. 'komlsyonu;nda hizalar:.nda ltlzılı ııün ve saatlerde yapılacaktJ.r. 
Taliblerin kanuni vesikala.rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ci..WI1. Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün ve saati 

u Kilo Lira Lira 

Sömikot kömür6. 610,000 15,250 ll <lS 28/10/9(0 ll 
KTiple kömürü. 216.000 3.672 276 4/11/ » 16 
Odun kömüril. 30,000 1,500 113 • » • » 
Meşe odun, 60,000 750 52 • • • • 
Y laf. 100,000 7000 525 ) 
Arpa. 100,000 6000 450 ) 
Kuru ot. 100,000 6000 450 ) 
Kuru fasuly~ 4,000 1080 81 ) 
Bulgur. 2,000 340 26 ) 
No hud. 1,500 255 20 1 
PLI'ino. 4,000 i6oo 120 ) 
Sade yat. 2,000 3000 225 ) 4/11/940 15 

(1357) (10312) 

** 500 ton b~day satın alınacaktır. Pazarlıkla. eksıltmesl 6/11/940 Salı 

günü saat ll de Çannkkalede askeri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 46,250 lira kat1 teminatı 6937 lira 50 kuruştur. Ta-
lıblerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1359) (10314) 

** İki fırın inşa ettirilecektir. Pazarlı~ı 8/11/94.0 Cuma günü saat 16,30 
da Çorluda askeri satın alma komiSyonunda yapılacaktır. Bir tırının 
keşif bedeli 11,100 lira 32 kuruştur. Plft.n ve ke.şitleri ve şartnameleri ko
miSyonda aörülür. Talıblerin ilk teminat ve kanuni vesikalartle Çorluda 
komiSyona gelmeleri. (1361) (10316) 

•• 
Beş pnrti on b*r tondan yetmiş beş ton bulgur pazarlıkltı satın alı-

nacaktır. İ8teklilerin liS/10/ 940 günü saat 10 da Geliboluda askeri satııı 
alma komisyonuna gelmeleri. (1363 - 10318) 

** Hepsı"ne tahmin edı1en fiatı 33,636 lira olan mevcud listesinde cins ve 
miktarı yazılı telefon ve santrallarile bazı yedek aksam pazarlıkla satın 
alınacaltttr. isteklllerin 5046 liralık kat'l teminatlarile 6111/940 Çarşam
ba günü saat ll de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (1353 - 10278) 

•• 
Aşa~ıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiitmeleri bizalannda yazılı gün 

ve saatlerde İzrnitte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. To.
llblerin ihale saatlerinden bir saat evvel knnunı vesikalarile teklif mek
tublarmı komisyona. vermeleri. Şartnameleri komı.syondn görülür. 

Lira 

4059 31/10/940 lQ 
3415,50 31 • • 10 
8316 31 • • 10 
4059 31 • • 10 
4702,50 31 • • 10 
4059 31 • • 16 
4450 31 1 • ı~ 
1219 6/11/ • ll 
1125 • 1 • 18 
1500 6 • 1 1e 

(1251) (9771) 

Beyoğlunda Büyük 

E 
MA GAZALARI 

Mevsim müruu;ebetue bütün da
irelerini zengin çeşıdlerle sü.s -
lemı~tlr. Bayın müştertlerlnin 

zıyareiJerml bekler. 

Erkek, kadın ve çocuklara treno- , 
kot, koverkot, Loden n S. den 

PARDESOLER -
?tiUŞA!\IBALAB 

Erkek ve çocuklar için 
KOSTOMLER 

Kadın ve genç kızlar içln 
!IUŞAl\lBAL.~R, :\Lo.\.NTOI.AR 

ve ROBLARlN 
En son modelleri 

tsrnarlama kostüm, pardesil 
Te paltoluk 

EN ALA CINS KUMAŞLAR 

Rob, Tayör ve Ma.ntoluk 

YÜNLÜ KUMAŞLAR 
İPEKLİLER

PAMUKLULAR 

En son moda. modellerde 
KADlN iAPKA.LARI 

Perdelik ve tefrişat lçln 
TOLLER ve KUMAŞLARlN 

en son ve en zengin çeşidleri 

Kadınlar için 
ÇANT.UAR ve 

SAHTIYAN 1\lAl\IULATI 

Kadın, erkek ve çocuklar için 
TRİKOT,\J'ın 

Zengin ve müntehab ç~ldleri 

PE TEV 
sUrüntlz. Pudrayı sımsıkı 

tutar ve al mrısına manı 

1 

olur. Ya~lı ve yo~sız olan 
tl\p ve vt.zoları vnrdır. 

Sabhk Değirmen 

dir. Yeni tertib birinci ke§ide biletleri geldi. Gişemizden alınatı tercih ediniz. Çıkan ikramiyeler "'teşhir 
"tn Sahibi : Emekli 1Übaylardan Malul Cemal Canıtel 

.mahsu.s /evlea/adll 
PIYANGO PLANI 
ikram/y• 
adecl,., 

1 
1 
2 
4 

Bo 
so 

400 
4,000 

8.0,00() 

l~ramiye 
"!lk tar1: 

L '-"A 

6'0000 
2o. oL~o 

70, C'OO 

.5, OOv 

1" 000 
.soo 
100 
10 
2 

/~r8m1j;e 
lut 11r1, 

llRA 

60.000 
20.000 
20. (}(JO 

20.000 
so..,o,;o 
40.000 
40,000 
4P.ooo 

ltf(), 000 
84,.S68 480.000 

S
TI.Ull.l MVKAF4T/ . • 

4 250 12,0QI) 
84,616 YI 1( ÜN 46,2;1)1)1) 

ATINA, SELANIK, SOFYA va BÜKREŞTEN 
Hareket eden üç rnotörlü ccDeutscbe Lüfthıuısa>> ·tayyareleri, A~_t. 
ve beynelmilel hava hatlan ilıo munt azaman irtibata temin etmeııı-

Her türlü izahat ve biletler için 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Tayyare bi~etleri aatqı Umumi acentasına müracaat ohmmalıdır. 

Telgraf adresi: HANSAFLUG. Galata Rıhtmu 45 Telefon: 41178 

Ne kadar ça.lışsalar, ne kadar uğraşsalar, dünyaya nam veren 

ALi MUHiDDiN HACI BEKİR 
Şeker ve Lokumlarını yapamazlar. 

Zevk erbabı ağzına almadan şoyle göz ucile bakar bakmaz 
taklid olduklarını anlarlar. 

Merkezi: Bahçekapı; şubeleri: Beyofilu, Karaköy, Kadıköy 
siparişleri ticarethane~n merkeZi kabul eder. 

ALl MUHİDDlN HACI BEKİR 
Ticarethaneleri Bayram ve Pazar günleri açıkhr. 

(1365) (10320) 
Cinsi. Miktan Tutarı Teminatı İhale gun ve saati 

Kilo Lira Lira 
Ezinede kunılu 70 beygir kuvvetin- • AH o·· G"" LE KŞAM 

de Gıızocan motörü Ue 5 vnls 2 Pi- e SAB ve A 
lançister lava.'J takunları banko vesnir ' · 
takımlan Uc beraber. To.lib olanlar Her yemekten sonra günde üç defa muntazamen dillerinizi fırçalnyuuz. 


