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Yuruuı - İtalyan muharebesi k.arpsındıı iki uratın klınetlerini tah
mine girlşen gar.etelc:rimiz&n fOO bin ile '150 bin arasmda tereddüd e.ttAk
leıin1 görnı ~e tarkın bu derece bilyUk oımıı.sına .hnyrct et.miştik. ŞQf
matta bı.mz acele g~ Zira dOn Qir arod.a;unıun Ynnan or -

dusunu icabmda 1,.250,000 ~ :bu1a.bi1ecek sayıda 
det.mesine mukabll kendi milt.ehassll5 arkada§lmlZ ber iki 
da takriben ( 180) er bin ~ ile Ç&.rJllincaklD.nnı 
lizyardu. 
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IErzincanda · Kızılayın inşa ı ~.$1Qe_ı 
ettirdiüi pavyonlar açıldı 

' <Battaratı ı tnet •Jfada) 
~l't~leketleri harbe aürüklemdt 
ı_ h... de deiilim- İsviçre, Y uaos -
bıı"'::' TUrkiye, Mısır ve Yunaniatan 
~~i tahattür etainleu de -

~ Türkiye 
'~"t.,ıneldir lci Türkiye de kendi-

Erzincan 30 CA.A.> - Cümhur1ye -1 mış ve açılıt töreni yapılan 40 pav -
tin 17 inci yıldön!Unü müna.sebetile yonda beş yüz yurdda.şın barınaca -
yapılan töreni müteakib burada Er - ı ğını blldirmittir. 
zincan felAkett-edeleri için KI.Zllay t.a- Erzlncanlı bir mektebli kız da, on 
rafından yapt.ırılmakta olan p::ıvyon- ay enel bizimle beraber göı.lerlniz ya
la.rdan 4t mın açılış merasUni yapıl- şarnllf ve bizi balnnwı b:ı.smış idi -
mıftır. Bu mfinasebet.ıe soz alan Kı - ~ niz. Bugün bizlmle beraber gülüyor _ 
z:ıJaya meruub bir hemşire Erzincan 
halkının geçen Ini uğrad$ l'el~ket.in sunuz, diye Kızılay hemşiresine hita.-
ebemmiyeti ve Kızılaym o günden -ı ben verdi~i cevabda, şefkatinizin pa -
beri bu felAketin acılannı unuttur - rıltılan gözlerinizde ya.nıyor, demiş -
mak için sarfetli~i mesaiyi hatırlat - tir. 

~-~enedik sarayından Mussolini 
~ &...an yapılan vadin içinde bu
~ -:·~ dikkat etrniı olsun. Böy
~ 1\ipheaiz ki Türkiye kendisine 
Ytııı. ~Pıl~ olan taahhüdün de 

'i ~t..na yapılan taahhüdle ay- • r t A' A . k . . , t 
~ ~~~::;~~~:ı~:;:ri3:ktaa!C: Ing i~ ere, .man ya mert a Ing h ereye 
~tU . 'Urkiyede yapacaiı ahül&. - •• • d h 3 5 " u k ! 
\t~tinıdiden takdir etmek güç- uzerln e ava çan a.e,, 
'iı..:a.."-t a..ı. çok bir e.mniyetle iddia 

1\~ ki Bulgaristandaki harb muhareba'1er1• veri· yor ~)lt ba..ı Borlsio alınıo olduğu 
~hi M:L[ağmcn Bulgarİstanı ce - Londra 30 (AA.) - Hava ve 
~i -.edonyayıı ve bilhassa SeL:'.;, 1ta ..... ı sürükliyecek oluna Tür dahili emniyet nezaretlerinin teb -
"1), r -w liii: 
~ lln~istanı, arkasından han -
'~t~ne mfuü olmak üzere hi- Münferid bir dÜ§man tayyare.i. 

-n&dları altına alacaktır. bugün öğleden aonra, İngilterenin 
y Ege deınb::i timali garbt mıntakasına bomba -
~~na ilk ..-e en aarih im- lar atıruştJT. Birkaç ölü ve yaralı 
~ı».~a 'Ve deniz vasıtalarile oluT. 'nrdrr. 
\ .~ Ot b .. m Şimdiye kadar alınan raporlara 
.._,Arı; rante oga.zı vaırıta ~ nazaran, bugün yedi düşman tay -
~ ııı;-... ~dlukla ;>)an münakalAtı yaı-esi tahrib edilrni•tic. Dört İn<riliz 
~ _ 1,'j_'_ua~alelerdir ve muhafaza al- ,.. e• 

~ --nınası nisbeten kolaydrr. tayyaresi kayıptır. 
b: c oltn ki b b b 1 Londra 30 (AA.) - Preas Aa
~~'11~~ a 8 era CT un arı ta - aociation, dün İngiltere üzerinde 
~ ...._ ınasun addetmeğe de im- h 
L~:"~tu.r, Sonra Ege denizi .göz vulrua gelen ava muharebelerine 
lı._'" t 1 E 1 y İtalyan oldum• sanılan bazı tayya -.~ e ır. ğer talya unansa - .. -
~~~ Altdenizde İngiliz kuv _ relerin i~tiraki hakkında bazı ta.sri -

-~ ka .... ı kendi mevzilerini hat vennektedir. 
i..· . ..tL -w Alman tebli&.: ~i,. "'qıdirmek için bir vaınta ad- o• 

Nevyork 30 (AA.) - Rflyter 
ajansından: 

Ingiltere ile Amerika arasında In 
gÜiz iptidai maddderine karşı A -
merikan harb malzemesinin müba -
deleai için pazarlık yapılnıakt ol -
duğu haber verilmektedir. 
Va~~ondaıı .Journal of Com -

men:o' e gelen bir telgrafa göre 
Amerika hükumeti kauçuk vo 
kalay mukabilinde 35 ınıçan hlo• 
mübadele ı:tmeğe ılınade bulun -
mırktadır. 

Fenerbahçe ile G. Saray 
berabere kaldılar 

~~ ~ ve bu suretle hem Tür - Berlin 30 (A.A.) -Resmi teb-
~~~~eın Sunyeye karşı yeni 1ir Iii: (Baştan.fı 1 iııci sayfada) 
~ ~~eleri ıınyorsa onan bütün Bir harb gemi.t cem'an 16,400 ~ını iza.ba .U!idir. 
"'-ıı. -..ge denizindeki Yunan ada- tonilatoluk silihlı üç düşman tica- Dün gözilmüze çarpan en büyük 
'-~ ~t eecüh eder. ret cemisi batırmıştır. Bir denizaltı nokta iki t.arafm da azami denecek 
L~ lıaın bu adalarda d~ tut _ düşmaıuıı 10,500 toniliitoluk bü -

~ ltı.tıvarta'" olursa kendi elinde yük bir ticaret gemisini batırmışbr. derecede sür'atJi oynaronları idi. 
ı:ı .... Dünkü maç, Oalatn.saray _ Fener -

~• bodekan•'" adnıa..n... bir ir- Dün muharebc tayyarelennden h 
• tı...._. - · ..., .. ,....., ba çeye yakışır şekilde idi. Yalnız her 

' 

.~~.rua. e<-ek -e Suriyeye d....JW..• müteııekkil filolnr Londra üzerine 
~ Wll • vı;ı .. k ı ka {)tj takını d& biraz •ertllğe kaÇtyOr -

~llq.t bir yol açmak ~ni temin bombalar atarn ynngın ar çı r - lardı. 
lı.."'ba;__ll'akat adala.rm ~~i hava mışlardır. h defl Oyun hak.iknten o büyük heyecam 
~ ~""~~lanı ve bunlara n.rşı elde Hüeuma uğrıyan e er arasın-
~~-·I:'Cede hava mUdafaa Tasıta.. da askeri ehemmiyeti hniz olarak: içinde zaman zaman çok iert, hem 
k~ı.,..!lkd.anı dola~Ue mt\4kill bir cerıubi İıngilterede Portsrnouthun ve pek çok sert oynandı. 
~e~ "'lir, Yalnız, deniz hAkimiyeti _ Creat - Y armouth" da da bir cep - İki taraf oyunculan da hızlarını a
"ltı~ ~ İnciltere için vaziyet hane depoaunun bombaıdıman e - lamadıkları zaman derhal bile bile 

~edJr dildiği haber verilmektedir. tek.meye başrurdular. Adeta tekine 
~~- ~'~• ·ku etleri Gecenin karanlığına aığınan 1.n- ya~uruna tutuluul§ olan Buduri _ 
~~ıetan:ı• ~f noktası ban gjliz tayyarderi B~l?.J<a.. •Holanda nin bütün oyun müddetince keklik 
~ ~ fikdanrndan Ueri geliyor. ve Alman toprakları U7.erıne akınlar l}bi .sıçraya .sıçrayn oynama.sı bizde 
~ hoıxıoardıınan tayya.rele:ri daha yapmışlardır. • . . yeni bir futbol tarzının başlamak ü -
\,~eıı "ora yanm adasını asıl Yu Her zaman ?ldugu gıbı atılan zere oldutuna ~arettJ.. 
~dan a K t k alı ii bombalar a•kerı bakımdan ebem - Oyun, karşılık.lı tekmeleri bir tara-
~etı k:öpr~~er~~~~ e=!e ~ ~iyeti haiz hedeflerde dikkate de - fa brrakırsak, iyi idi. 
t.~: tbni§ıerdir. Yunan donanma.- ger0~.~~.~ad~~b~b. olm~mış~r7• Birinci denenin 13 üncü da.k.ilta -
~~:Tltıllr. Fak • :u. el bir .. urn.u uşman zayıatı ~ tay - da al 
~ •nh a~ m ..... emm mu _ _~. 1 7 \l . - .. sı.n O atasaraya çekilen bir !ri -

~·4 ~r·-...ı:ı.ı teşkil eder. Yunan bab. ~~-reoır. . . 1 man tayyareaı ussune klkten Esad Fenerba.hçenin ük golü-
~t.J lllln ıneziyetleri de herkesin onmemıştır. nü yaptı. 
~ bı:ııı..'_ltındadır. Yunan askerleri lan telgra!lara atten, Hitlcrin Yu - ~ dakika aonra Niyazi güzel bir 
~~ ~ kendilerinin da~ınık ve nan _ İtalyan barbine bir nihayet ver oütıe Fenerbahçeye ikinci golü ka -
~~ 't~avatanıarını müdafaa et - mete çalışmakta oldu~unu yazıyor za.ndırmap muvaffak oldu. Bu sıra-
~· t Cldden mükemmel asker- lar. larda Feneroahçe a~ır basıyordu. 
~~d . · Nevyork Herold Tribune gazeteai - Uzun bir mücadelenin ba.şlnd~ bir 
\:'tlılı.ae Akdenizdeki Ingiltere fi - nin Sofya muha.blrine göre, Bulgar zamanda, 32 inci dakikada Buduri 
~'ıı, 11~ DlÜdafa~m~ si~eti~den .sl.yasi mahfcllerinde beyan ediliyor Galatasarayın ilk sayısmı yaparak o
\ ~'k: \'en ~Y• şüphe3ı~ ~ ki, Yunani!tanın . ~tiltısından Hitler yuna ~ka blr hız vermi§ oldu. DeT
~~ b e İngU.z tayyarelerının ro haberdar edilmemıştır. Almanya Yu- re bu suret.ıe :l-1 Fenerin lehinde bit
~~llndan da daha hayatı bir nanıstanın İtalya tarafından işgalini ti .. 

~ tar ke.,"bedecektir. endişe ile ka.rşılamaktadır. İkinci devre başlar başlamaz MeUhin 
Iri attan TilDesin dtplomatik Nevyork Times gazetesinin Belgrad Fenerbahçenin üçüncü golünü yap _ 

~ <le §Unlan yazıyor: muhabiri de diyor ki: tnlf olması Galata.sara.yı harekete ge-
~~ Ir lSuiı:aristan Berlin, Yunan - İtalyan ihtilAfınm tirdi. 
~ ~~1 

tnarruzun Tür~e ya. mevsim.slz oldu~u müta.lea.sındadır. 22 inci dakikada Fener kalesi ö -
\; ('lfuneller de aliı.kn ile bek Beriinde Yunanistnnm mukaveme - nünde ciddi bir mücadele yapan Sa
ta. ~ll ~ Vaziyetten iyice haber - tinden endişe edllmekte ve Türkiyenin lA.haddin Fener kalecisini topla bera
L't (!ltı ı ınahfellerde Türkiye - melhuz müdahalesinden korkulmak - ber içeriye sokan fÜtile ikinci sayıyı 
~'r(llltı halde Yunani.stana yapa- tadır. 

\ t~~t ı~ı:u:ar~Y~:~:ı:~ 3İt0alr'A~lan.) ~~~~~i bildi _ ya~~temadiyen devam eden Galata-
~ ~~ ~h · Berlin sarayın tazyik.i sı inci dakikada sal 
~'-.~1tll.t~ta\'er deTletleri dlplama - riyor: açık Barba.rosun kafa goWe iki takı.. 
ı.1 t~~e . n dahilinde bazı eski Berlin siya.s! mahfelle.rinde İtalya 
:'lt ' ~t !'i, S..Skert rüesanm hırsları- tarafından Yuna.nl.!tana gönderilml.f mı 3-3 berabere vaziye te .soktu. 
~~ <ienıZine mahreQ anusunu olan notayı Almanyanıp tamamlle Fenerbahçenin tek tük hücumuna 
~'!tt.~t ~ 2CJnlni iUibaz edebilirler. tasvib etmekte olduğu en kuvvetli ~~ı. Galatasaray, .. iki~ dem:nin 
~ llılllıa etıerınin gayesi, bitaraf - bir şekilde ifade edilmekte ye Yunan bilb.assa .so~larını buyü~ bır hD.kiml
~ ta.he ra~ya çalışan Kral Bo _ arazisi dahilinde İtalyan askerlerinin yeUe geçırdl. ~~rll~ı bozmak ve 
:\ ~lllı tlerinJ lonnab matuf o _ b kadar 8tir'atJe Derleyişi takdire bozdurmamak ıÇın yapılan bu müca.-
~~ 'riatan hududunda ve p.r 

0 
görühnektedir _ deleden 10nra oyun gene S-S berabere 

~h,~~~ Çok kuvvetli meVZilere şa=Hn so (A.A.) ~ Yan resmi bir olarak bitti. 
~~~ 01 'rürtleruı yeni bir v~zi - membadan bildiriliyor: Ömer Besina 

)~~be r ~rıcıya kadar çok mlihtm Almanyanm Uçüncti devletlerle mii- Türkiye güreş 
l~tı-. 0 

U lta edeceklerinde tÜP- nasebatı, halyaya karşı olan ittifak 
\,\b~ taahhüdü ile meş:rııt bulunmaktadır. birlnci'iklerine başrandı 
~ ~a l' elegrapha cöre Yabancı ıazetecilerin talebi Uzerı -

• Balkan harbi ve 
B alkan lı! ar 

Yazan: Selim Ra gıp Eme9 
A vrupanın muhtelif noktala-

nnda muhtelif görüflllelerin 
on sonuncusu Floranı~ada vukua 
geldi. Bu mülakatı muteakıb de t
talyanın Arnavurdluk iızerinaen 
Yunanİstana taarruzu ba~ladı. Ha
disderin bu aeyri gösteriyor ki hal
yanın Balkanlar taıırruzu, Floransa
dan evvelki müliıkatlarda tahakkuk 
ettirilememiş veya tahakkuku geri 
bırakılmış bazı tasnvvurların ön 
plana alınmış bir safhasıdır. Bu ınü
nasebetle bütün Balkan yarımada
sındaki vaziyetİn de, fırsattan bılis
tifade gözden geçirilmiş olmasına 
muhakkak ııazarile bakmamak .için 
hiçbir sebeb yoktur. ,\laamafih ana 
hatları tecessüm eden bu müzake
relerin teferrüata aid kıaımlannı 
tahmin etmek kabil değildir. Fakat 
hareketin veçhesi belli olduktan 
sonra onun muhtelif inldşaflarını 
hesab etmek zor bir şey değildir. 
İşte bu mantıki silaile ianesile her
ke~n kendi kendine ~bileceği 
.ual ~dur: 

Baıkanlarda haaıl olan yeni va
ziyet karşısında, şimdiye kadar bi
taraflık muhafaza eden Yugoslavya 
ne yapacaktır? Bu~gnristarun hal 
ve vaziyeti ne olacaktır? 

Cenub kısmı müsteana olmak ü
zere Mihver devletlen veya Mihve
re müsaid memleketlerle etrafı c;em
berlenmiş bir halde bulunan Yugo&
lavyanın doğrudan doğruya bir te
cavüze maruz kalmadan herhangi 
bir harekette bulunmak istiyeceği 
akla gelemez. 

Maamafih Yunaniıstanla arasında 
mevcud anlaşma icabı olarak Sela-
nikten eerbestçe istifade eden Yu
guslvyanın, bu mıntakada hasıl ola
bilecek bir d-:ğişildikten müteessir 
olması mümkün değildir. Bundan 
dolayıdır ki halyan tecavüzünün, 
Yügoslavyada her oeyden evvel 
menfi tesir yaptığını kabul eylemek 
doğru olur. Hatti. halk kütlelerinin 
daha ziyade memnuniyetsizlik gös
termesi dahi variddir. Bu bakımdan 
Yunan mukavemeti, Bulgaristandan 
daha ziyade YuS{fl.davyada anlaşıl
mış ve taavib edilmiş olmak iktıza 
eder. 

Bulgaristana gelince; bir taraftnn 
bir komşusu Yugoslavya, diğer ta
raftan ikinci komşusu 1 ürkiyenin 
hattı hareketini hesab eylemek mev
lc.iinde bulunan Bulgaristanın, şim
diye kadar takib eylediği temkinli 
siyasete bakarsak, bu devletin bun
dan böyle de ayni kiyaseti göster-
mekte devam eyliyeceğini ümid e
debiliriz. Nitekim beslediği bazı e
melleri hiçbir zaman kuvvete mii
racaat suretile elde etmek iatemedi-
ğini söylemit olan Bulgaristanın, 
bundan böyle de ayni hasiretkar 
yolda devam etmemesi için sebeb 
yoktur. Her ne kadar bir ihtiyat 
karan olarak cenubi Bulgıuistan 
hudud kıt"alarının takviye edildik-
leri haber verümekte ise de, bu ha
reketi, bu gibi ahvalde müracaah 
tabii gibi sayılan tedbirlerden ad
detmek muvafık olur. 

Şimdiye kadar sulh içiQde yaşa
manın bütün nimetlerinden azami 
istifade gören Bulgar komşularımı
Zin bugünden yarına siyasetlerini 
tamamen değiştireceklerini görmek: 
elim olur. Çiinkü böyle bir hl'lin 
cloğurabileceği avakıb meydanda-
dır. Bütün Balkan yarımadası kadar 
bizzat kendilerinin de monfaati tim
diye kadar sabitkadem bulundukla
n hattı hareketi muhafı\Za etmekte
dir. Böyle yaptıkları takdirde, pit-
man olmıyacaklarımn en büyük de
Iili geçmişteki ahvalin bizzat ken
disidir. 

5elim &a91-rı C~n~ıç 

ingiliz -Amerikan 
işbirliği 

'1ı11arftan Daüy Telegraph ~a- Al anyanın bugünkil İtalyan _ Dün Beyo~lu Halkevinde Türkiye 
~ -~tl\ •-~!nzıyor: _ . ~nanmarun.şmazlıAı knrısiSlndaltl hat o. üreş. Blrınciliği yapıldı. Alın~n ne- Nevyork 30 (AA.) - Ass o -

" "" .... -r ·· .. ,~el ciated Pres• gazetesinin Va§ington ' • uzuna karşı Türkıye- tı hareketi, Alman hariciyesi tarafuı.. ""' er· . 

~'c ltaı .. g~ince bu pek aarthtir. da.n bugün yuka.rıdnki m~·ahede ile 56 KU.oda: Saıru - Ahmed_ - Ha- muhabirinin bildirdiğine göre, A -
"' •1\ ....., 11 n .... eb ~ft-i Şef k K merika n vo ln<riliz erkanı arasında t.." " \> .. n tnarruzunu pfuıkürt- tesbit edilmıŞtir. d - ~--- - ~ - ı - e- ... 

i.~ ı (! "llllnJ.!tana muavenetıe Cenevre 30 (A.A.) _ D. N. B. mal - NacL iki huswıi toplantı yapılmıftır. Ba 
ı ~.. · 61 ~-.. - Ahmed Mustaf toplantılaTdan birine milli müda -lı.." ~~·ı)<,_- ... ır. Buna ra~en Itn.l- • h • hab" . b"l-' " . . ~-: - a -

~ .~ ~'llcta nın ususı mu ın ı aırıyor. K H ıu .M faa programını tatbikle mükellef ........ , ... , .• S t1e" n çeltlnmekte pek hak Fransanın ilk~m gazetderi Av - Niyazi - enan - a - u - yu""·k··k memurların hemen hepsi i-
ı. ... ~ ..... :: "•Zi aabilındeki arazi İ _ '- . H • d ı il' .. sarter Seven - Ali - Cemal - Ma- ..... • 
'tl .-~ aı rupa ıı.::ıt ası uzerın en ng ız nu - tirak etmitlo.rdir. 
lı:.'~ ~- tı tına dii.şecek olursa fu:runun kaklırılma&ı hususunda Yu- nol. • ·ı L 

'~t~ ta.ııı ve iktisadl menfa.at- ı 1 "h "lah eh • Ge Kiloda: Adil - Mehmed. - Be - Hararetle bahia mev:ruu edı me&-
~~ bır tehlıı:e ~ltil. edece na~ ~ ~ y~n 1 ~. nln emmı - Jtir _ Şevki - İzzet - Yaşar. tıe olan bu içtimalu ingiltereye yeni 

~l"e )Oittur - yebrup ~e nSoru~ ettzetmyo~ ahr. b" y· .n ımocıa: Ali - Aziz - Ahmed - yardım tedbirleri almacağı filcrioJ 
~ll • ans - ır sta esı ar ı tınan · w rmaktad 

3o l'~tıın h.e.bcri yok başvekili General Metabasın iste - Beslen - CelAl - Mehmed rakıb - dogu rr. 
A.A..) - Nevyork Ti _ diğini yazarak mea'uliyetin Yunan ler1ni yenmete muvafta.k old Maliye nazın Morgenthaa., kon -

Herald Tribune p. - olduiunu kaydetmek- Bucb saat W dıe Tar~ rini bL nalarm ikiaiDe de riyuet ~ 

Hitler Pelenden 
bütün isteklerini 
elde edememiş 

Madrid 30 (A.A.> - Royt.er: 
Hitler - Peten görüşmesi hakkında 
Madridde sarih hiı; bir malümat meT 
cud olmamakla beraber, Hitlerin bü
tün isteklerini elde edemedi~ :ı:anne
dilmektedir. Baudol'in k.abinede knl -
ması bu fikri takviye eder mahiyet -
tedlr. Bununla beraber Lavulln hari
clye nezarctine getirilmesi, znnnedil
dl~ine göre, Almanyaya hoş görün -
rnek için yapılmıştır. Peten'in müs -
takbel Avrupa barışının tesisi için 
teşrlki mesaiye veyahud buna benzer 
bir formülü kabule muvafnkat etti -
~ ve fakat Peten ile Hitlerln böyle 
bir safhanın manru;ı hakkındaki fi -
kirlerinin mutabık olmaktan hayli u
zak bulunduğu bildirilmektedir. MUS
temleke meselesinde b:ı.zı toprak tn
dilleri ihtimalini de müsteb'nd telii.k
ki etmemek icab eder. 

Askeri 
vaziyat 
(Baştarafı 1 Inci sayfada.) 

geçmiş iseler d~ henüz ~hem -
miyetli bir delme ve ilerleme 
vaki olmamışhr • 

Haberlere ve tahminlere gtire 
YunanLiann ehemmiyetli kuv -
vetleri Kesriye - Florina müda -
faa hattında bulunmakta olup 
halyanlar gerek sarp bir dağ -
lıktan ibaret olan bumlarını ve 
gerek eaki bir Türk kalesi olsın 
Yanyayı zapt için hayli u{;raşa
caklardır. 

İngilizlerin Yunani..tanda b ek
lenen hava ve deniz kuvvetle -
rile yardımları h~nüz inkişaf et
memi~tir. Korfunun da halyan
lar tarafından taarruza uğra -
dığı haberi teeyyüd etmemi tir. 

İngiliz donanması ve Ingiliz 
hava kuvvetleri Yunanistanın 
yardımına yetiştikleri tl'lkdiTde 
küçük, fakat şeci Elen clevft"ti YC 

miileti rahat harbetmck iml..an
lannı bulacaktır. 

Yugoslavvadan Yunani~ısna 
bir taarruz beklt'neme.r. Bulga
ristan da şimdilik Yunan - İtal -
yan mulıar,.besine seyirci kal -
maktadır. Bu sebeble Yunanlı -
lar bu memleketler hududla -
nndaki ehemmiyetli asker· kuv
vetlerini seferher ettikten 1on -
ra ızarbe çekPbil~ı-ı-klerrHr. 

Meclis yarın top'an·yor 
(Baştarafı 1 Inci <tayfada.ı 

him nutkunu lrad edecek, memleke -
tin iç ve dış meseleleri hakkında ge
niş beyanatta bulunacaktır. 

* Şehrimizde bulunmakta olan bir 
çok meb'uslar Meclisin yarınki toP

Beriinde 
Cümhuriyet 

bayramı parlak oldu 
Berlin 30 (A.A.) - Cümhurfy~ 

zin 17 nci yıldönümü münas~ 
bugün Türk Klübünde toplanan BL 
yük Elçilık ve konsolosluk erki.Dif 
vatnndaşlarımız ve ta.lebemiz ba allı 
günü candan kutlul:ı.yarak Cümhua. 1 

yetimize derin baglılık ve MUll ŞeA. 
mize sonsuz saygı gösterilerinde ba -
ı unm u.şlardır. 

İstıkl{ıl marşı bir ~ızdan tcre.ıı _ 1 

nüm edildikten sonra Büyük Elç~ 
genelerimize kıymetli sözler söyı..;y. • 
rek, kendilerine bugünün yüksek m&-

nnsmı ve gençliğe düşen mühim va -
zifcleri tebarüz ettirmişlerdir. öeıe -
den sonra. Büyük Elçilıkte bir resDii 

kabul yapılmış, kordıplomatık, ha -
riciye, rırka, ordu, sanayi, ticaret .,. 
bank$ erkflm ile ileri gelen bir 9Ql 
Alman misafirleri §imdiye kadar gö _ 
rülmeml.ş büyük bir kalnba.lık halla
de büyük elçilik salonlarını doldUJ"&
rak memleketimize karşı al~ka .,. 
s em pe tilerini göstermişlerdir. 

Peten, Almanlarla 
işbirliğinde açıkça 

bahsed.yor 
(Baştara.fı ı inci nyfa.da) 

ümidler uyandırdı, endişeler "doğıar
du. Bu husuı.ta sizlere baz.ı izah.a 
vermeğe borçiuyum. Galıb ve mai
li'ıb anuında bu ilk bulu~na menıie
ketimiz için ilk kalkınmadır. Führ .. 
rin davetine serbestçe icabet ettim. 
şansölyesi ile buluştum, memleko -
tirniz için ilk kalkınmadır. Fuhreria 
da vetine ::erbestı;e isabet ettiDL. 
Bunda Führer tarafından hiç bir ta. 
yik, hiç bır diktat yoktu. Mcmleket
lerimız arasında bi .. jş birliği bahi. 
me., zuu edildi. }ş birliğini prensila 
olarak kabul ettim. Bu i~ birJiğinia 
şerai ti biluhare müzakere olunacak
tır. 

Bugün i, birliğine §erefle Ve on a
aırlı.k Fransız .birliğinı idame içia 
giriyorum. Bu suretle yakında FraD
sanın ızlırabları azaln.cak, eııit leri ~ 
mizin mukadd~ratı iyilcştirilecek. 
işgal masraflan yü~ü hafiflctilecelıı
tir. 

Mütareke, nihayet, sulh dernek 
değildir. Fransanın ~al ibe kalJl m• 
teaddid mecburiyeıleri vardır. Fa -
kat hiç olmazsa, Fransa hüküm~ 
dır. 

Bu siyaset, benim siyasetimdir.. 
Nazırlar, yalnız bana karşı melul
dürler. Tarih, yalnız beni muhak• 
me edecektir. 

Şimdiye kadar size karşı bir he
ba lisanı kullandım. Şimdi bir tel 
lisanı kullanıyorum. 

Benim arkarndan g~liniz ve eb.
di Fransaya itimad ediniz. 

lantısında bulunmak üzere dün ak- --------------
ıamki eltspresle Ankaraya hareket 
etmi~lerdir. Bu yijzden dün akşam 
Haydarpaşa gurı çok kalahalık ol 
muştur. Bir kısım meb'uslar da bu 
akşam Ankaraya hareket eJ~cek -
lerdir. 

,-GÖZ H EKIMI~ 
Dr. Nacl Bengisu, D.>çent 1 Yeniden hastalarını kabule 

'• başlamıştır. Tel : 23464 

İtalyanlar Mısırdan sonra Yunanıstanda da ıııuvnffalt olamıyorla:r. 

- Gazetelerden -
Sezarın rrJuı - Beceriluü çocuk, bir türlü 



Büyükdere yolu 
uzerinde 

iğrenç bir tecavüz 
Bir 1olör. otomobiline binen 
a-enç hadını tabanca ile tehdid 

ederek feh:r dqt.na lraçırdı 

Evvelki gece, Büyükdere yolu 
üstünde çok iğrenç bir tecavüz ha
disesj olmu,tur. 

$~lide oturan ve ayni zamanda 
evli bulunan ~enç bir kadın evvelki 
gece, ~vine gitmek iizere köprü üs
tünden bir taksiye binmiıttir. 

Buradan haıcket eden otomobil. 
Sisliye geldiği halde, ~oför otomo -
bili durdurmamış, bilakis atabanın 
süratini arttınırak Büyükdere yo -
Junda ilerleme~e ba!ılnmıştır. 

Otomobilde bulunan kadın, bir 
mann veremediği bu hareket ka!'lı
smdn pek tabii olarak büyük bir 
korku ve tel:l a dü~mü=ı, otomobilin 
içinde bağırarak etraftan imdad is
temi~ir. 

Kadının bu feryadlannn. bir müd 
det ses çı.karrruyan ve ayni sthatle 
yoluna devam eden §l'•för bir ara 
ct-binden tabancasını •:ıkararak ka
d .,a tevcih etıni.ıı, bağırmakta t!rar 
etti-;.i takdirde kendisini öldüreceği
ni ııövlemi tir. 

'ihııvt-t şoför otomobili yolan 
tenha bir erinde durdurmuf, kor-
kudan bavgın bir hale gelen ka -
dıncnwzn tecavüze kalkıpnı tır. Bu 
ii?rf"nÇ tecavüzden sonıe kadını yo
lun ortasına bırakım ~oför bir semti 
m~ hule doğru kaçmıştır. 

Bir müddet sonrn voldan geçen -
]erin muavenet'le kendine gelebilen 
kndıncağız tedavi altına alınmış ve 
hndise emniyet müdürlüğüne nkset-
miştir. Derh~tl hareket ve f liyele 
geçen zabıta, dün bu küst h tof<irü 

Sanyerde yak lamı,tu. Suçlu çoför 
Sanyer müdde;umumiliğine teıılim 
edilmi1tir. 

lima:um1za g2len va 
buradan gidecsk o~an 

Yunan vapurlarınm vaz:yati 
Amerika ile Türkiye arasında ae

fer yapan Angirin adlı Yunan va
purunun birkaç gün evvel limanı -
mıza geldiğini yazmış~ık. Yunan -
İtalyan harbi dolayıaile bu vapunın 
limanımızdan ayrılıp ayrılamıyncağı 
timdilik meçhul bulunmaktadır. 

Gene Amerikadan muhtelif cins 
hamule ile lstanbula müteveccihen 
hareket eden Athenin adlı vapurun 
dn bulunduğu mevkı ve !imanımıza 
gelip gelemiyeccği tahaddüs eden 
variyet dolayısile tamamile meç -
huldür. 

Köstence - Istanbul 
seferleri 15 gün tatil 

Romanya ile Türkiye arasında 
her hafta muntazaman yapılmakta 
olan vapur seferleri haber aldığırru
xa göre 1 5 gün kadar tatil edilmiş -
tir. Birkaç ı;ün evvel Dobruca Türk 
lerinden 65 O kişilik bir muhadr ka
Eilesini limanımıza getiren Besarab
ya vapuru da Köstenceye dönmiit
tür. 

Nakliyat vaziyeti tavazzuh ettik
ten sonra Rumc:n vnpurlan tekrar 
mutad seferlerin,. başlıyacaklardır. 

Terşih 
ve el 

an iki 
• resm1 

havuzlarına yeni yapılan tasisat 
ktrik fabrikasrn1n yani kazani 

m r imle çtld1 

Dünkü lcüpd resimlerinden bir bitıbn 
Belediye sular id resinin. K.iığıd- ltülntm büyüklüğünü fÜphesiz tak

hane köyü ci..arındaki tr:r§ih ba'VUZ- dir buyururaunıu::. 
larında yapılan yeni tesisat ile, dek- Şehrin su ihtiyae1nı tam mana _ 
trik. tramvay ve tünel iDietmeleri aile medeni bir memleket ihtiyacı 
umum müdürlü~nüu Siliihtarnğa e- seviyesine ç&karmak. esns gayemiz • 
lektrik fabrik sınd lci yeni k.nzan dir. Bu yoldaki mesaimiz durmak -
dairesinin açıhtı törenleri dün öğle- aızın devam edecektir. Bugün en son 
den sonra vali ve belediye reisi dok- yapılmı~ olan prefilitrelerle havuzla 
tor l....Utfi Kırdar taralından ynpıl - n modem bir Jekide temin edecek 
mı~trr. olan teaisatın kü~d resmini yapar

Vali ve belediye reisi Üe davetli- ken, hize bu buhranlı hadiseler 
ler aaat 15 de otomobillerle Sulaı içerisinde huzur ve aükOnla çalış -
idaresinden Knğıdhımeye gitmişler- mnk imkanını temin eden Büyük 
dir. Burnda Sular idareainin vücudc Milli $efimiz lnönütıiin yüksek ad
cetirdiği tesisnt önünde doktor LUt- lannı minnet ve tazimle arnlrım.,> 
Ei Kırdar bir nutuk vcrmiJ ve sun- Nutku müteakib vali yeni teei • 
ları söylemi~: aahn korodasını kcam~ •e mnki -

• 

,.. .. """'\ 

i 1 
1 i 

1 Evkaf U. Müdürlüğünden • 
: 
s 
: haklı bir taleb . 
: İsim ve adresinin mahfuz knl- ,. 
f maSJnı istiyen bir ok.uyucumuz, 
~ gönderdiği mektubda bütün ha-ı 

i demei bayratın hisaiyatına ter
cümnn olduğunu aöyliyerck, 

1 tunları yazmahadır: i <ı YılJardanberi. hiçbir meslek 1 

ı 
ve •an'at erbabınınki ile ltıvas 
kabul etmiyecek kadar AZ bit i 
Ücretle çalışan hademei hayra- : 
tm maaışlarınıt on paralık hir i 
zam yapılmamıstır. 1 i lira, en i 
kabadayısı 30 lira alan cami. i 
kayyum. müezzin ve imamlnrı, 1 
başka bir iş de vapmalarına mü- i 
nadc edilmediği için bu cüz'i i 

para ile ailelerini geçindirrneğe 
çalışmakta, hakikati itiraf etmek 
lazım gelinıe, bir kısmı da sefil 
bir vnzİyett6 bulunmnktaldır. 
Her meslek ve san•nttn terfi. 
zam ümidleri vardır ve bu 6mid
ler tahakkuk edeb.lir. Fakat i
çimizde 30 aene c;nl~tıi.'l halde 
yanm lirn zam görmüş kim11eyi 
bulamazsrnız. Hepsi sndakatle, 
hüsnüniyetle hizmet gören, ba
zılarına büyük camilerde bin
leree liralık asar teslim edilen 
bu insanlan dü~nmenin artık 
sırası gelmedi mn Evkaf U
mum Mücliirlüğüniin na7.arı dik
katini celbetmenizi saygılarımla 
dilerim.» 

Cevablar1m1z 
Orhn:ıeli, Dr. Ragıb Bur

cuya: 
- Aliikanızn çok teşekkür 

ederiz. Mektubunuzun geç kal
mış olması ve sayfa vaziyetimiı: 
ma lesef arzunuzu ia'afıı mani 
oldu. 

~Bugün bura.d yapaeağunız ye- neler çalıştmlanık sulann hsfi.>e a
ni kü d resmi için sizlere zahmet meliyesi görülmüştür. 
ettinni§ bulunuyorum. Su i leri ~h- Vnli ve daveti'ler Sul r idare - • 
rin eaa lı ve hnyati mevzulannın bn- sinden aonra otomobillerle Siluh i 

nda geldiği için ihtiyar edilen bu tar ia elektrik fabrikasına gitmiş - : 

Edincilc, Ayazma mahalle
sinde Ali Pıtıra : 

zahmeG ili kar~hy'ucağınız:n ümid Jerdir. i 
eder ve tetriflerinizden dolayı~ te - '==:.· 

- Balıkesirde!ti, şayed ora
da yoksa İstanbuldaki Türkkuşu 
müme"illiğine müracruıt edi
niz. an:unu:ı:u yerine cetirme.
meleri için hiçbir acbeb yoktur. 

tcldr.ür ederim. Vali Ltıtfi Kırdar burada fabri -
kanın l:udretini artttnnak maksa -

Gördüğ\&nüz bu teaisat tehri tai· dile ilave edilen veni kazan dnirc -
diye eıden Terk os gölünün sularını sinin kü~d resmini yapmış ve bu 
tasfiye hizmetini görür. mc im ~nasındıa a~ağıdaki nutku 

Şirketi hepinizin bildiği gibi 1933 söylemiştir: 
acnesindc •hn almı~tık. Denalı - Sayın arkadaşlar, 
nan tesisat 1-400 metr4: murnbbnı aa-
basında dört rrrefilitre ile .00 met- Oimhuriyetimizin 1 7 nci yıldö -
re munbbaı sahasında aekiz filitre- nümü münase~tile muhtelif saha
den ibarettİT. Bunlardan ~re gün- larda vücude getirilen ve milli bay
de ancak 30,000 metre mikibı su rammuz münase~tile yer yer kü
geçirilehiliyordu. Bu almnn audan pd resimleri yapılmakta olan yeni 
da tehre verilebilen mikdann en eserlerimiz aruında bugün huzur -
yüksek yek(inu 28.SOO metre mikn- lannızla yapılan ik:i küşad resminin 
bı geçemiyordu. H lbuk:i ihtiyaç bu hususi bir mevkii vardır. Her ikisi 
nun fcvk.inde idi. T esisat b elediyeye de Tür&: milletinin §imdiye kadar 
intikal eıder etmez muayyen bir yabancısı olduğu zannedilen saha
procramln hardi!et edilerek bir ta _ lıı.ra, au tesisi işlerile elektrik tesisi 
raftan ,ehre verilecek su mikdarını işlerine taalluk etmektedir. 
arttırmak, diier taraftan da artmak- Fen ve tekniği kendi emrine al
ta olan SU)'UD §ehre temiz olaTak ve- dığı andanberi Türk cocuklarının 
rilebibnesi için tasfiye tesisatını b6- yalnız mevcudu hüsnü idame ile 
yültmek çarelerini temin etmek mec kalmadıi'Jnı, tevsi, takviye ve yeni 
buriyetinde idilt. 111t hamlede gerek i~<ıa sahasında da güzel ve çok ü
prcfilitre ve gerek filitreler tam midli bir batlangıçla i,e koyulduğu
bir misli eallada tewi edildi. nu ve derhal eserler vermese başla

Su miblan aıttın1dıkıça tasfiye dıimı memnuniyetle gurur ve ifti -
tes:isatının da büyükfilmeetne çahşı- harla görüyoruz. 
yonız. ProgTam dahilmd~lti meeai- 191 3 senesinde in~a edilen ve 
mizlc son .ene zatfında iHivc edilen- hi.ilc<lmetimiz taranndan satın alındı
ler de hesab edilince bucün dimiz- ğı tarihe kadar bir ecnebi tirketinno 
de buhınan prefilitre sahası prketten idareainde bulunan İstMıhulun e _ 
devren ahnan eahanın tamamen üç lektrik i~eri milli idareye geçtiği 
misline baliğ bulunmu, oluyor,,1 anda türbin balumından 70,000 ki

Finliindiya ile 4 milyon 
liralık alış veriş 

"' yapacagız 

Finlandiya ticaret heyeti ile, An
karada yapılacak olan ticari ~ôrÜ§
melerc bugün ba,Ianacnktır. Yalnız 
araya ~ker bayramı tatili girmeei 
hasebile konU~IDaların önümüzdeki 
haftada devam edeceği anlaşılmnlt
tadır. Şimdiki halde Finlandiya ilc 
yapılacak konuşmalarda bu mem
leketten alıp vereceğimiz emtia ile 
en pratik bir şekilde mübadele ~
kfınları göıütülecektir. Zannedil -
diğine göre Finlandiyalılar bizden 
tütün, kuru meyval r, pamuk, yün 
ve mamulatı alacaklar buna muka
bil kağıd ve kD.ğıd hamuru, mukav
va, madeni ~ya vereceklerdir. Fin
landiya ile yapılacak ticaret an]a~ -
maSJnın tutan timdiden be1li ol -
mnmakla beraber dört milvon lira
ya baliğ olacağı zanncdi~ektedir. 
Heyet. önümüzdeki hafta sonların
da şehrimize avdet ederek tebar 
piyasa üzerinde tetk.iklerde bulu -
nncak ve a.Hi.kndar tüccarlarin temas 
edecektir. 

Anbar ve Ha gar 
• 
ınşaatı 

T opral< ahsullari Ofisinden : 
1 - Şefaatli istasyonunda yapılacak hangar ve ide.re 

b~nasile, Ak§ehir istasyonunda yapılacak anbar ve ide.~ 
bınaaı ve buna müteferri i§ler götürü olaralt kapalı ıe. 
usulile eksiltıneye konulmu§tur. . 

Ke§if bedelleri Şefaatli iç:n 72473.4<1 Akıehir i9" 
53747.50 liradır. 

1 

2 .-. Şefaatli inşaatına muktezi oluldu ıaçla betoııll~ 
me ıçın yuv rlak demir ofis tarafından verilecek ve g 
ne yalnız bu inı ata aid tafsilat resimleri Ofis tarafın · 
dan hazırlanacaktır. 
. 3 - Eksiitme evrakı Şefaatl: için he§, Ak~ehir içi~~ 

hra mukabilinde Ofia umum müdürlüğünden alınabılır 
4 - Eksiitme 11.11.940 tarihinde saat 15 de .Anka~': 

da Sıhhiye Vekaleti yanında yeni ofis binasında yaP1 
'. 

c ktır. Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz :ınulc& 
bilinde ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir·67 
S- Muvnkkat teminat mikdarı Şefaatli için 4873, 

ve Akıehir için 3937,38 Jir.,dır. . 
6 - Istekliler teklif evr kı mcyanına eks:ltmeye ~ 

bilmek için ihale tarihinden nihaye-t 'ki gün evGI ofıf 
ten alncakları ehliyet vesikasmı lroyacaklardır. .1,. 

7 - Her iki inşaat avrı ayrı ı,:""~~;elere de :hale edı 
bilir. cc10369)) «725Sn 

Galatasaray Lisesesi Satınalma 
yon u Reisliğinden: 

Behor K. T. Miktan İlk 
Ciw;i fiyatı Kilo Lira 

KW'U§ 

Kaymak 150 1000 112.5 

Malatya knyisisl '75 2500 
Kuru üzüm çekirdeksiz 33 1200 
Kuru üzüm rezznkl 32 500 
CeViz i9i 45 soo 
Fındık içi <kavrulmamı.ş) 45 500 
Badem içi 110 50 
Çnm .tıst,ı#ı 100 250 
Kuş ilıümü 25 250 
Kuru incir 23 500 / 

~~~----~-=-------~~· YUkarıda yazılı yiyeceklerin Liseler Satmalma KomLo;~ onu bın· d' 
toplanan komiSYonda. açık ek.silbnclerı yapılacaktır. İste.k.lüer ıuziill' 
gösterilen gün ve saatt.e vooikıılarile bulunmllları. 
Şartname lisededir. (1020!i) / 
---------------------~1 

Gü. Mh. Gn. K. lst. Lv. Arnirliği SatıP11 
1 

ma Komisyonundan: 
·tt 

5/2 Teş./94!1 Salı gUnli saat ııı de atuk elesil tm e suretne ı ıoo çı 1 
t.undurıw alınacaktır. Muhammen bedeli 6105 ve ilk teminatı 457 ıe 
~ur~tur. Evsaf, nUmune ve şartnamesi komisyonda hergiin goril 1 
Istclı::llleri.n teminat makbtıZlarile gününde Galata Mumhane e:ıdde51 
hlm Rlfa.t b~ınmdaki komiSyona gelmeleri. .9833. 

ıı: 

D. D. Y. Üçüncü Işletme Müdürlüğüııd~ l' 
vıırl' 

Muhammen bedeli ilc bulundu~u yer, miktar ve evsnfı, mu lftltl~ tl 
minatı n~a#ıda yazılı balast kapalı zarf usulilc eksiltıneye ıtontı tıl 

İhalesi Balıkesirde üçüncü ~etme müdürlü~ü blnasıooaki arıt~o t' 1 
ckslltme komisyonunca yapılac!\ktır. Bu işe girmek istlyenlerin ~d" 111 

kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını ihale gün~ıf _.d 
10 kadı.u makbuz mukabilinde komiSYOn reisli~lne vermeleri ll\ 9,rY 

Bu işe aid ji.U'tna.me ve mukavelename projelerı komisyondtıtl 
TCJ'ilir. ~ 

Bir M3 )ftıl"'~ 
Mlktarı balastın Tutarı f!P'-
met.re muham. ( 
mikdbı :men bedeli ı.ıt' / 

Cinsi Kuru~ Ll.ra ~ -K1i3kü ile 

Vali tasfiye işlerinde evvelce lı:ar lovat J<wdretinde, fakat kazan ba _ 
t:ılaşılan güçlükleri anlattıktan sonta kumndan -45,000 kilovat takatinde 
bu ameliyeyi modernize etmeğe ka- idi. Kazan ve türbin arasındaki bu 

Metresini bıçakla yaraladı rar verildiğini aôyliyerek s0zlerine nisbetsiz fark derhal nau.rı dik-kati 
Abnnoz 80ka~ında 12 sa ıda ot - f(iy}e devam ctmi,tir: eelbederek hemen yeni bir ka:ıan ~ ŞEIIİR TiYATROSU ~ 

( TIYATROLAR) 

• 1 u B . • . F d k' dairesi inşaaile bu mahzurun berta- Mentmln Zaferi 
ran umumt kadınlardan Mun.lll ile «- u If IÇln ranaa an ma ı· raf edilmesi dütünüldü. V c hareke- Tepebaşı dram 1wmında (j •• o M' A 
dostu İsmail, eVTelki gece kı.tıkançlık neler gcôrttik. Daha az zamanda te ge-=1di. Bir b ur u k senelik kı s" bır' a ı,.. t 20 30 G NT TT L KA H' DA fl 
.n;zünden kavga ehY>=·ıe b ~.o ve daha az ma.rafla dah. sık ola- .,... Y .. .,._:ı.m saa • da U I.J fi 
~.. ... ..... r, u e.sn-.a rak h d . ı w• zamanda daha 25,000 Jı.ilovat kud- BIR ANA 
lmıan MuallAyı bıçakla mütenddid veriml::V -:ı;:~~~;~;:::ı;liClettik~ ret ternin eden bu tesiaatla lcazan Türkçe· 
,.erlerinden ağır surette yaralamış - Bu başanda Sular idaremi-rin ,uurlu dairesi de 70,000 kilovatlık bir kud İstiklal caddesinde komedi kısmında G y c o p E , tır. Yaralı kadm tedavi edihnek ü~- faaliyetini luuı.ırunuzda taltdirle a- rete çrkanlmaktadrr.» Akşam saat ~0,30 da 1' 
re Beyoğlu hastane.o~lne lı::ald~. nanm. Çok nazik hir zamanda bu Lutfi Kırdar yeni dairedeki ka - D A D I d 
I!I'UÇlu İsmail yakalanarak adliyeye makineleri getirtmek ve kurabil _ zanlann. en modern techizatla mü- B .. L A"' L E · n a 
teslim edilml.§tir. ml"'..k yolunda iktiham edilen rni.io - cchhcz bulunduğu 42 ahnosfer taz- Beyotıu Halk Sineın.umda: ugun . . Sineması 

yik ve 4-40 derecei hararet temin et- ı - Ehll Sal1p muharebesi: 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: tiği, beherinin snaue 62 ton buhar 2- Şikago yaruyor. s.nen~n r~aorunıı kınyor ... 

~~~--;(~Devanu~~~6~n~c~ı~sa~y1~a~d;a~)~~~3~~M;i;~~··.a.-.a.a;g;;.-.a-. .. ~~~~~~~G~ün~ün~en~~m~üh~mm~na~·~~~~:i:~S:on~Ak~d~e~n~a~~~ 

-Hasan BeJ 
.sizin gıızetede o 
ku d um.. 

Adaının bi 
ri Beyoğlunda ... 

... Çırılçıplak ge 
zerken yak:alan .. 
mı.ş .. 

Hasan Bey
Vah zavallı vo.b, 
Bcyofluna lı::arı -
11 ile çoeuC'u iÇin 

bQramlık alma -
ta mı çıkmJo a -

6EKEB. BAYRA.\IINDA NEFİS BiR T()RK FİL:\11 GÖRECEKSiNiz 

Dayamlmaıa clerecede u lik sahnelerle dolu BAR.İIUJL!DE 1C O M E D i. B3f roHerde: 

HAZIM VASFI CAHIDE 
KA.RAXAŞ - ELEFTERİYA- aEF1K- KADRi 

BU AKŞAr" 
Busd Oive: Şellııimizdeti CUMIIURİYET BAYJU)U mensimi bütün teferrüatlle 

ve i SiNEMALARlNDA 

Bu Film Bayramda 
aa? ,_ .. _. .............................................. ... 



--tanbuldan Anadoluya 
artist ihracı, yahud bir 
nevi beyaz kadın ticareti 
Bir san'atkarın, bir komisyoncnnnn 

ve bir kadı ın yaptıklaı'ı ifşaat 
\ S•hte para imal eden kalpazan-ı Verdiğimiz hüviyet vaıU.alanna iti-l dilderi zaman ne aömm 1 
cl ta daima tesadüf ederiz. Fakat bir bar edili:Yorclu. Cünlı:ü ne vilıiyetin, J Kocaman oda adeta hir tiyatro 

0~ (san'at kalpazanlan) mevcud ne polisin, ne Anadolwtun bu işi ki- ııardrobu .• türlü türlü k06tümler, 
liu»ıu biliyoT musunuz} min yapacağından, kimin salAhiyeri ak..esüar ef)'ası, davullar, trampet-

'-h"a~anbulda da her ç~id aan'atın olduğundan pek malümatı yoktur. ler borulaz dekorlar, P'lbuçlaz .• 
A. ıcıai Pek kolay bulunmaz amma, Bakınız işler nRml yürül'dü? - Bunlan nereden buldun' 
c~.''•dolu bu hwıusta daha talihsiz- Anadolunun filfınca tchrinden Otelci KiiJüın.cmit: 
• ır. Bir kıııım aan'at kalpazanlan, kalltar bir gazinocu, yahud aalaş ııi- - İşte tiyatrocuyaz diye gelip 
~ltıaıı.rlan vardır ki, bunlar Anado- bi bir ti,atTosu olan patron, İstan- te, borçlannı ödemeden kaçaniann 
1 Ya İatanbulöan artist ihraç eder- bula gelir. Mevsim yazaa, muhak- •<U11vali metrukcai.. ben aize na12l 
ı.r, Ne artisti/ Artiathk vasfını bir kak aaz yahud muganniye iater, kış- inanınm? 
" af• attıktan sonra •öyliyelim: Tı- aa tiyatro kumpanyaaı.. San'atkar, otelciye hak vermiş. 
'\.ttro ve muliki... Bir ııyazıhane.ci'l için cıyokl» Bana aynen şöyle demitti: 
. Bu bahia hem içtimai biT meaele- yoktur. Çünkü bir defa ıp bu - San"ııtımın bu kadar lcirleni-

trı tahlilini ihtiva ve hem de yürek- «yok» u var etmek. aonra da yok- ,Hıdcn duyduğum ıztırabı hayatun
ti'{i ~ fac.ialann lehebini izah et- tan aan'atkar çıkarma1cıtr. ~ünya da hiç duymadım ve duyuuyaealım 
d • ıçın üzerind durnıağa cidden yolunu şaf}rmış, z.arurete dii§müş, da.. 

"Rer, e çalı~ak mechuriyetinde tlklü tift-- Gelelim timdi a-yaz:ahaneci» lerln 
lataıı~, lu Id .. 'IM A ıMiolu lü insanlarla dolu •. tiyatro ve moai- kadrolarında yer alm~ bulunıuı bir 

t.hir ve \ık nbol ugu gı k" ~ı..~ ki bu insaniann kullanılmuma eo 4tadıncağrıın itiraflıınaa.. 
c:ı, asa a anntn zev ı JIKlya- ·· id j)c" tmd .see· ·· 1 1 B d" h tımd b' cl 
i• J>araıu nasıl istismar edilirJ Bu musa h" ı sa "h .ır. ıkn gB~ ol: fn b"l t"~- ı-y_?rl. -:Y-: ad ~.lime-
.,. Yapa 1 lt" l d" ~ masına ıç te ı tıyaç yo • ıraz e ı ı e şa=ı şoy emış JnŞ8D egı • 

fhı 11 
ar ım er ır • . yüzü düzgün olmak kafidir. Nasıl Bir defa !l!"!!önl ~ayet çiTkindir, iie-

~·r Yazımız. bunlar hakkında k:afı olsa aes, ııazın yanında boğuntu a telik istidadım da yoktur. F.skiden 
C verecektir. gelir. Iş ki, yüzüne bakılacak bir burada Gardenbnrda çalışırdmı. 

tıh~~le:dc Anadol~a tumeye ~;ta olsun! Her talib, yahud bu iJ Vazifem,. m~~tcrUe~in maııalanna 
ltld ır tıyaLro .. n atkarı dostum, ı-rın hazırlanmış ller el altındaki ka- davet edilmt"gı tı·mın etmem, bana 
~1.-raeıınu tamamlamak için Jstan- dın ve kadııılar dl"rhal Anadoludan muvaffaJc olunca da, mü~e-riyi fa~ 
.._ 5ııel!"i~ti. Bana şunlar:. anlauı: gelen patronun yanına verilir. Bu la masraf etmt.ıie ı;tayreL. lstanbala 
~ Pt an atı hiçbir ıaman bu derece bir nevi beyaz kadm riearetidir de.. pek uzak olmıvan vilayetlerden bi-
~rl e.~~llerınit görmedim. İdare i."- Çür&ü, ne kadar derli toplu, ciddi- rinde yeni bir har açıldı. \"az:ıhane
~ {"rı m canları o !kadar yanmlf yetle hayatını k uanmak istiyen bir cilerden biri geldi: 

JIK AD 1 N il 
Koyu renk rob 

Sade fakat güzel koyu renk bir 
öileden •onra elbisesi, aöğ&tdı:i 
büqü ve kemer elbiseyi bir kat da
ha giiz.ell~timıektedir. 

Her kadın bilmelidir 
PathcaD mevslmindeyiz. Boyarken, 

doğrarten ellerinizin boyanınaması 

için )fe bqlaınadan önce ellerinizi 
tuzla otu§turunuz. 

* 

1 HAdiseler 1 
Bayram f1kra ar1 

B ekta~. Ramazanda oruç 
f tutmamı~. Ramazan geç
' mi§, bayram olmu§, bayram topla

ruıı duyunca: 
- Mübarek Ramazan, demiş, 

gelmiş geçmiş te haberimiz olma-
ffil§o 

* Bir bayram günü konu~yorlar
mJf ... Biri: 

- Ramazanda ancak bir gün o
nıç tutamadım. 

Demiş, orada bulunan bir bekta
Ji .öze kanımı§: 

- Merak etmeyin erenler, ya-. 
baııaya Kitmedi, o bir aünü de ben 
tuttum. 

* Bayram günü bekta,iye •ormut· 
lar: 

- Orueu mu •everain, 
mı) 

Cevab vermi§: 
- Orucu aeverim ... 

yenilir de. 

namazı 

Mübarek 

* Bekri Mustafa, bayram namazı-
na gitnıi§mi, .• namazdan evvel vniz 
kürsüye çıkmış vazediyormuş: 

-Müslümanlar, bugün oruçtan 
çıktık, zinhar fırsat bu fırsat diye -
rek... Meyhanelere i: idip rakı içıni
yeainiz.. Eğer ra kı içenıeniz yarın, 
ruz:umah!lerde iç~iniz rakılarıo li -
şeleri boynumızda bailı olacaktır. 

Beleri dayanamamı~. viuze aor -
muı: 

- Hoca efend;, şi§eler 
olacak, yoba dolu mu~ 

Viiz dolu, ei§enin bo§ 
ağır olacağını d~ünmii§.: 

- Dolu olacak. 
Demiş. Bekrinin yüzü -"''-~'
- Desene, demiş, orada 

miz iş. Şi~yj boynumuı.dan 
ba§tmıza dikeriz. 

* Darüssüade ağası, zend İdrie 
nın katibi şair Arif efendi bir 
ağanm yanmda konuşurken bir 
nasebetle: «Arife gÜnÜ yalan 
liyenin, bayram günü .. ·izü kara 
kar.» diyecekmi§. 

- Arife günü yalan 
de~ Aianın kapkar:ı 
görmüt- Hemen lafı deği~tirmJwt 

- Bayram günü de söyler. 

* İzzet Molla, baym-n 
gittiği bir evde, diier 
birlikte oturuyormu~. Upk 
macunu getirmiş. Mollanın 
oturan zat, biraz obur olacak 
fazla macun al-abilmek için 
macun hakkasına iyice dalcimmil 
Çektiği zaman macun, 
beraber kalkmı~, ve hokka nTia11rM 
Mollanın kucağına dü§111Ü!I, 
bıcağına düşen hokkaya ... -•--·~· 

- Onun 1e:rinde:ı bana 
demi,, Allaha aığın. 

r:J.sm.et dJuli#i. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? 
Kirpikli mermer heykal 1 Çiniilerde çocuk 

ESki ve yeni mermer heykcllerde 
gözler boıtur. Yalnız Valikanda bu- Cinliler, k1::r evlfıddnn pek hot 
lunan eski hir mermer heykclin kir- lanmazlar, onlarca dofan çocuk 
pikleri vardır... Vatikanda bulu _ kek oluraa maltbuldür. Fakat 

~~a trıdi mıntakaların ı bir tiyatro kadM\ da olsa, oltuyacaiı içkili mey- - Böyle k!rh i~ beı nmıın be
'-ıı 162: heyeti go.leceğin.i duyduk- hane ve gazinoda ergeç ııapmalc lamauın, lstanbuldakt.den bir mis
t c!eı.arn.n, mani olmalt için eUe- rnecburiyetinde kalacaktır. Bir lu- li fazla kazanRCeksın, bana yiiz.de 
t~ri 11 Rel~i yapıyorlar. Şayed bir aımlan zaten bu yolun gönüDEi yol- );rrni verinıen bo i i yapanm.. dod.i. 
h.l'a J;•ki olup~ o "rhir veya kasa- cusu olmulprdır. Bunlar gittikleri Tcklif caT.Jôdi, reddedernedim, Ra· 
llıa,ı eyet gelmiş bulunursa, çalış- yeri birbirine katar, memleket ı-enıç- zı oldum. Başıma ~leri anlat
l,r. ~ ~nüne geçrneğe uğraşıyor· lenni birbirine dÜifÜrür, hiıdiaelere, sam adeta roman olnr. Ukin faz:.la 
t.r\:e • n ve kasabayı bir an evvel hatta cinayetlere aehebiy~ Yerirler. içki - çünkü m{işte~ içirme\ ~ 
<; ~ •. ıcbar ediyorlar. Hakları vı:r. Siz hareketıiz, her tttnü eğlence ve iç.meğe m~bnrum - beıti harab etti. 
'-t h u tiyl\tro kumpanyası namile, zevkten mahrum, 'her günü her gÜ- Işi b~kmap mecbur oldum. Katlk
-.ıtr tYeti adile öyle müptezel kim- nüne De.nziyen bazı Anadolu kasa- bm, lııtanbnla gc:)dlın. Baroa çaht-
14•ltı ~fl.ot"yor ve meml~ketin ah- balannı bilir misiniz) Oraya bir ka- mak bir müddet için imkanaı:r.dı. 
~c::d• '-d ediyorlar ki, bunlarla dınm, çal~ı. artist auretile aelıne- İçkfye perh.iz etmem fe.b ediyorda. 
~til' ele 1ııdeta idari tedbirleri icab si derhal bütün muhiti birbirine ka- Halbuki yazoıhaneenenle hergün 
:O~ıt\ or. stanbuldan yanına en adi tar. Hatta b.zı Ahvakle ka- tcklif tdtlif fkıtüne.. oıFninca ,dtir-

bir itikada EÖre de fena ruhiann 
Bir lttenin eene fişeden ya.pı.tmı.ı nan kıymetli raerler anwnda bu kek çocuklara &riz olduklan. onla 

lı:apa.!ı 8Ülfll' da açılmazsa kırmadan beykel en fa:ıla calibi dikkat olanı- rın aılıhatlerini bozduklarına iDa 
lllıı r Yonnatanndan iki iiç tane a- dın çal1.4tığı yel'den otele lta- deki bara bir kadın lhıml» «Falan 
ltı,.ti~htro heyeti diye Anadolunun dar muhafaza ahında cider. vere gider misin~ • W,... 

açabilmelı: içL!l boiazını, ııeat mda d mrlar. 

ıslatılm.ıt bir bezle .sarınız Te ,avat • .!!;. •. .__. ••••·--····-----... ·-··----·---·---·-·--·----
~et~~ Yavılıyor, her türln müna- Bu itin başka bir cephesidir. Faltat Bana fstanbulda içkisiz biT İJ bel
~: lk~ hadi~l,.re sebebivet veri- bu cepheyi hazırlıyan, bu itleri ida- malannı söyledim. Or-larca imk-b
~'ll 1 •cemi çalgıcı ve üç dört adi re .dcndir. Çönkü daima ller ~yin sız bir şey yoktu. Methur bir bire
~~ .. ~ ~1-.ı büyültçe fehirlere gi- müptezel ve s~hteainin Icendisine hanede muganniyeliic buldular. 
''~ •ıda hayale gelme?. kepaze- acidiğine Anadolu da lnanmıştrr. - Ben şarkı eöyliyemem, bil-

y&vaf ~uz. ... 

't' .~Dıyor. Anadolunun bu hu- Ciddi, hakiki an'atklr kadmlar da mem de.. • 
~k,:J e canı yanmı~. valiler, kay- ayni gözle görülür, ayni muamele- Dedim. 'i lle ar ny]~ bezmi~ ki, artı~ ha- ye tabi tu~hı! .•. Hele tiy~rro ~rup- - Ne zzy.ın var .•.. .S:rfiyen k~ 
d, baı .. hteyı seernek tf.'şebb<~sün- lan .. bu busbutün ayrı bır facıadır. ara~nda oturman, s~nyonnu~ ı-ı
"'ıitı ~ bulunmadan haldı olarak, Tiyatronun ne oldu~'llnu hilmiyen bi yaparak. ağzını oynatman Ufil 
ll-. ı:~ne Rdenlere mü=küllt çıltıı- bir adam çıkaT, etra.fn:ıa. ~ört beJ Cevıı?ını Yerdiler. ~~i .her re-

Yenı olmu~ yat lekesini tıstüne toı: 
ekip bir kenarda bırakarak çıkara -
bilir 'fty& hiç deti}ae aza.ltabilirsinla. 
Çünkü tuz yatı emer, kumq kendili. 
linden teınfzlenlr. 

* 
Okuyucularıma cevabfar1m 

S, , · kadın aldı mı, ver elını filanca ka- ~e bu bırahanede !!lrltı tıOylıyen aY-'I\ atklr dostuma fU euali apr- aaba .. neticenin nf.' olacağını siz tah- kada•lar ara!t11da otunryorum. Pat-

Tentanıirot leke.sihi üçte biri a -
monyak, üçte ikisi obljenli sudan 
ibaret malılru.le ailiniz. 

* 

.lzm.irde Bay Recebe: 
Böyle meselelerde yatın çok te

siri vardır. Methur sözdür: 
eı.Aiaç yatken eirilir» derler. In -
.. nlar da 2enç iken huylarını kolay .._ llJH luı~ır~ıvoıum: min edin 1 Evvel& sefalet .• otd; •. lo- ron da memnun, ben de., 

~ . er ıstıven yanına iki kadm kantaya borç. Be, kadınla g1dılen - Ya halki 
Iı:,_lı'c:'-Yl ~n'r, Yfl.hlld diyelim, memlek~tt~n ancak iki. tane-.sile çı- . - H~rh~lde on]~., cia. memmm 
"-tıeetltenllzelik etmeie ııitmekte lcış.. polıalılc, mahkemelık meseleler ki, patron bir ~Y aovlemıyt'r. 

J mi} de caba. Bu vazıda Mrıtan Dek çok içti-
~e •ldıiJm eevab: Sabtlc yuıhaneci bunları .ciyler- mai, ahiiki mc:Y"l"'lt"T ahnmaş! P' 
b o4\,_iı Ytılı: r ken. tanınmı' tiyatrcı san'atkarlorın- ~~ıten ·~irle,r olduit• \Plnıt~~tinffe-

YlinıtUeıin ystanmaktan boaulma _ değiflirebilirler. Fakat YILI ilerledile
malan iOin yıkama auyuna yarım çay ten M)ora, tesirin, telkinin faydaaı 
bardalı (ufak kristal bardakla) a _ ol .. da netice aüç elde edi&r. M~
monya.k katmalıdır tubunuzun yuılıt tarzındau her ıkı
--------·------- Dizin genç olduiunuzu tahmin ~d._ 

yorum. Genç yap evlenen bir ka-
11~ \ı ltı~u " arı • dan birinden dinle~ğim su hilt&ye- vim. Hirhit· sey ilAve ~medtll bu 
~ııl~~dirHr' ;tedkn~end Antdo~- yi hatırladım: Bu •n'atkann ha- kanaati izhar etmeklr: ;ktifa ed~ 

V apurdan halat verirken 

)Q ,...._ ifJ4 
• ı~o 1

' a am !rı u nda bulunduğu heyet bir YiiA ete rum. Nusrt!t S.ft Coııkun 
'il v,lar aa ebnuıler, bu yuzden eı. . 1 • · 1 0 1 · Y _ ...................... " .... ·-·-·"·-·- Dün, Kadıköyünden· Köprüye ııeı -

""-..: )'ılı:ılm~ a;le babalan ka- gıtmış, ote e ıbnmı~~ er. • te cı defte- Ala--L ...:ı-"n_ı __ L-oy•a 

denize düttü 

•~ıtr~ !ftell\l lt . . ._.. re vazarlc:en. unıann tıyatrocu 0 )- ca& _, ....... ucu .. • mekte olan Moda vapurunda çımacı 
!)ı• ·~ L " 

41
''" f!!"' temız Ke- d-'-1 .... • strkeeide oturan ııenıv abcı Meh- Kamil, vapurun Jskeleye yanaşt.ı~ı bir • .'•tir. L a~~lt.ızlık tohumu serpil- ~ anKnı 02~.enılr.ncle: ,_ d h 

~rı·, r llını:ı hu y ka) - aç gun a acas.sanız paraa1- medle Unkapanı sakinltınnden arka- eıra a alat atmalı: isterken müva -
~".ı,~· L ta"' atlcirl~•nr:ukde~a~t nı pefi~ isterim t da.t1 Cemal a.rumda bir alacak Jii - Enelini kaybederek denile diişmfi4 -
~Lı_"• rıııl\ın .. 1 • . k 

1 
'-l Demıe.. atmden dolayı çıkan mtınuaa nfti - tür. Mü,oktUlUa bolulmatıan kurta-
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tilr~ i hiT pa .. ,.at! « !n chn ~ra ~- rm ~linden tutaTak yulcan bir odtı- Yaralı tedui altına alınmış, cemal tedui edilmek üzere Beyollu hasta-
~- qaL ·L "- n._s c, areııı;et ao~ CIL K L • • • .... "'al ....... nesiıle lı:aldınlmı•tır ::'"'r "•ıd ll!U,· t ı d vR (".,...l!rmış. apı a~nf' ~en p- .1..... aınnUJ..... -. • 'll' "'~llrı·.ı a grup anna a 

tt e<~e,) 'tterdir, Bu i;leri kim ~ 

llıı.~olu 
~lı "'.Nt ~ niimunoye, ar.zuya 
vb•.ı•stıı'-n atkSr ( 1) ihraç eden 
t~ lfderi,''A {lya~·'ıanec:in diyorla-r. 
~r1kıl:ı-jn0 an~<'lıqan 2den tivat
~~ ''tıtt lfthibf,.Tine 1ıradıkhm. ev
bııd '"ttr,~0 ,h,.v,.ti, mugann:ye te
ll ~ btı r ~tır "~ daima elleri al
ıı..,) '•-.ı'lr~Pt~ insanlar vardır. Ba
b . ., ~ ... '~rı hnngisi esrarını fa•e
~1 ~·1~ ~ hiç hir~i.. Arayan, btı
"ıı~~ ~rı h adan, m .. vt~""'ı rücen
'-ıı"t '!1\ ~u ~r "~i bulabilir. Betı de 
"' ~,ıa ••bıltl"l~rde bir hayli yuvar-
0,, .. 1~ '-:tl bır «vaııhaneeiı) bul-
~ ~ ....... • rnu~üla~" u~amadım. 
~"ıııtj"ıftl\ ~~ IAn' atkarlardan biri 
~ ''•da ulunr>ıaktan çekinmedi. 

I)OTt~ ç.-kilerC'lc sozu onlara 
~' ,.ın: 

lı b A.rtiat 
~ .. -·r iAd· ac~nt.lhih vapm:\k co" 

~;,.~•\ dr ~hırduğu yf.'rde para 
;~ "iıtr, b nilen ~V bu i!!t"ı:. Bir 
~ ;}0 dc.- artiı:tJ'" .. cı-miycti 

·~ ~ P.v; aaikai ihtiyac; hı bu 
Ic tHli k ndine te-

!!JL f!ll!VIIBA 
Yazan: lrcümend Ekrem Talu 

Abdullah beyl 
Ağzından, xayri ihtiyari fırhyan 

bu aayba üzerine o adam durciu, 
döndü. Gözlerini avlunun karaınh
ğına alıttırmak için ltırpa k.ırpa. M>

sin gcldiii taraf. atfı nuu etti. ~ 
ne bir teY farkedı=meınit olacak. ki: 

- Ule, sen kimsen ~ diye amdu. 
$ives!nin bu~iyeti, oaun And. 

Abdullah olqujuna tüphe bırakma
makla beratb~r Möj~ln daha emin 
olmak i,.tedi. 

- Sa Abdullah bey miainiz} 
- Evet, :banımıml Evet, .Wta-

nıml Evet .• kurbani 
Beni taııımadaın:ı DU? 

Y o 1 T anımad1m, Yallah. bı1-

luzı. 
Arab, böyle bir te.ciGfü h~ • 

mid etmezdi. Saşakaltlı. Ilk hami&. 
de iki baaamaiını çılu.t bulundu
ğu merdivenden inerek Mü;.&aa 
doina ırcldi. 

- Sen :nıi.in, luDW~) Ne anyıor
IRID burada) 

- Beni kocam bo,.ch.. ~
MIRUZ~ Bu seball ötemi herimi al
maia gdmiştim •. Saim efendiyi ltı.. 
ta buldum. Bakamw:ıciL. kaldım. 

Arab Abdallall, çipi R()zlerini 
hWı hızlı kırpmalı:ta cln.m edi,• 
du. Bu onda teesaür ~ tebeyyiç 
alimeti idi. 

-Güzel ettio\ twu... kwml ele. 
.. .. .. ~ Üti ... 

- Olabilir, amma .• 
- Yok, yok 1 Onu kandırmı~ 

lar.. tuz.aia düıürmütler, O itçıilu 
itler. Ben onların yuvalarını ya~ 
cağım. Söyle bakayım: Sen neden 
apiKfasın) 

- Mutfak pislik içinde. Vernin
denberi bir yandan onu temiz.liyo
rum, bir vandan da hastaya çorba 
pişiriyorum. 

- Aferin, kızım r Hücla senden 
razı ol.uo. Helal süt eınmiş diJ eh
line böyle yakışır. Hele bir yol, ko
canın yanına çık.ayım . .Şu şaat, ken
di nasıldır? 

- Dalgın bıraktım.. bilmiyo
rum. Hıuıtalıiı eiır ı;taliba. 

Abdullah, haatalığın filhakika 
ağır okhağıınu, Saimin her iki ciğe
rinde \.irden cı:aatürrecıı bulundu
iuau bitiyordu, Böyle iken: 

- 0~1. m~llah! dedi. Iyi ba
kılırsa çabuk davranır. Gayri aen 
huıada.uı.. korku yok. 

Çı'lanağa dnvrnnıyorken, Müjrin 
tekıar oau lakırdıya tuttu. 

- Benim burada kalmam doi
ru mu) 

dın kocasının Y&fllYII tarzını, .. uy -
lannı yava, yavaf benimser, bilha• 
• .noerae, koeumm her bareketi 
ona hot aörlineceii için kadaini 
taklid edeceği de muhakkak tır. Ya~ 
nız onu icbar etmeyiniz ya-...1 ya -
nı lıiuedilmez tarula iknaa çah -

• Bayan «Y. L.ıt: 
Belki doiru, belki de yanlıt •.• 

Fakat çok tekrar ec:lilmit bir aöz -
dür: 

rneğe hakkı var' 
- Saim efe:1di ile aramızda ni

kah yok. Mahalleli .. 
Anb kızdı •• 

Mahallelinin eülllesinden. 
.W di hatlatrrun beni 1 Niklh ne 
haltetmeit ~ Hepsi imam uydurmua. 

Gittikçe artan bir öfke ile sözi
nü töyle &mal etti: 

- Daluı olmaue, JUTadan bir 
adam daha çaiımun, nikabınız.ı .kı
yıveririm beni 

Müja:&mn bu aralık ufak bir te
reddüd ııeç.irdiiini farkeden Arab 
Abdullah buı:ıu bafka türlü tel.U e
denk: 

- Korkmal dedi. Ben terlatin 
hükümlerini o keratalardan daha 
iyi biürim. 

Y deaini yukanya çekip, kuşağı
ıwı tr.ıvnmlannı dolduran 1ilahlan 
aösterdi. 

- Bunlar varken burada, Ab
dullahlıll yaptıiına, yapacaiına hep
si de boyun eğer. 

Kadın, .ciyliyeceiti teYierin ya
bancı kulaklara a.ksln.desı korku

gibi. ad&IIUA Jaa&M aok,ul-

((Aşk. kaçanı lı:ovalar» deıl,.r. 
na ıwılattıiuuz vak'ada da 
görüyoruz. Fakat hatalı hareket 
zin hareketinizdir. Kadın daima 
kingen olmalı. Gururundan ııı;u~
memeli... Bir erkeğin bir 

peşinden ko~ması belki biraz 
görünebilir. Fakat bir kadının 
erkeğin petiaden kotma.ı çok 
tabüdir. Söyliyeceğim bu kadal'. 

* Bayan Sevim: 

uBu işler teşadülJe olun> d•v ... •••• 
de haklıdırlar. Birçok evlenmiw ta 
nıdıklarınız vardır. Onlara 
Hemen hemen ekseriyeti 
bir tesadüfle tanımıolar, ve 
mi.şlerdir. Henü:ı pek 2ençainiz. 
)'afta deiil. daha. birkaç 8ene 
da evlenecek çaiı geçitmit sayıla 
mazaınız. 

- Bey amca 1 dedi. Ben aizellelll 
batita şey danı,mak istiyorum. 

- Buyur; eöyle. 
- Saim efendi ile bU defa 

leDd.im, bayatım bir ~hennem 
du .. Simdi. tekrar •.• 

-Neden' 
- Siz bana bir baba 

kınsınız •• 
-- Ondan §Üphen olmasın, 

nm. 
- - Onun için her te> i aizilliaj 

apaçık konutab.ilirim. Ben 
leri. kocamı çok sevdim .. 

- SeYmeli ya. kızım. 

- Ukin. •onralan. o hana 
ııa muame.lc ettikçe benim 
lanmı teptilcçe ben ondan 
d um .. 

- Zararı yok.. Simdi nııc:att;ırwll'1 
tazeliyeeeğiz. Nilı:ahta keramet 
dır. Gene sevenin. 

- Sevgi.. bilmem. O c"hete 
11an kendi hükmünü ., .... ,·,--•·-
Elde değü o. Fakat ona 
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.A.dana.da. IManisanın marnur biri Şikayetler 
Bir çadırı basıp üç k T 
kişiyi öldürenler agır azası : urgudlu ihtiyaclar 
~apse mahkum oldular 

Adana (Htl.'nl.'!l) - Geçen sene K&
raısalının Kur.gun köyü civannda bir 
ıece baskını olmuş, bir takım sillihlı 
p.hıslar Güller Kaya isminde b!rinln 
çadırını basmı.,lar, adamca~ızın karı
at Sultanı, kızı Emlşi ve komşu ça -
dırda oturan akrabalarmdan Dursu
nu mavzerle öldll.rmfi4ler, 600 lira Ue 
mütenddld ~iblryerde altınlarını 

ga.sbetmişlcr ve yardıma gelen diğer 
çadırlar halkından bazılarını yarala
mı.şlardL 

lllidisenin failieri çabuk yakalan -
mış ve muhakemeye verilmişti. O zn
mandanberi şehrimiz n~ırceza muha.
kemesinde görülen da va ö~eden sonra 
netıcelenmişt!r. 

Turgudlu toprakları baştan başa bağ ve 
tarlalarla doludur, her yıl İzmir ve Manisa 

pazarlarına bol miktarda meyva ~evkolu"uyor 

Vernan karar gö::-e. ııuçlulardan Be
kir o~i>.ı'!l Mustafa, ömer otlu Mehmed, 
Alı ~lu İnce Mehmed ytrmışer sene 
ağır hapse; KAzım, Dunnuş. Hüseyin 
aekizer sene; İlyas ~lu Ahmed ae Taş 
İbrahtm ve Şaklr otlu Mahmud dör- Turpdhıda Ga.ıl bulvan 
der sene ağır hapse, Adfi ile Cafer Manisa (HU3us1) - Manisanın en maz, Urganıı adları1e Gedize karl§ır. 
cn:ır glin hapse mahıkftm edilm~erdir. mamur ve güzel kazalarından biri o.. Manisa dafl ile Bozda~ arasında a-

Bunlard&&. Hüseyin yirmi bir yaşını ~a~ Turgudlunun eski ~ Kasn.badır. P.n ve Küçllk Kemalp~a ovasını, 
ikinal ebned~indeıı cezası altı sene L!t~kW harbinde ~en yanan bu Maniı~a da~nın cenubu tarkl ve ,ark 
aıekız aya, gene yirml bir ya.§lnı bitiT- IJirin ~lde cümhurıyet devrinde h~ cephesini sulayan ve Manlsanm şi -
Oliyen Ahmedin ceza.sı üç sene dört malı bır ln§aat faaliyetile modern bır malinde Oedize ka:rı.şan Yarıntı çayı 
aya indirilmLştir çehre a.Imı.ştır. Halkı ıreee ıriindüı Turgudlunun 4,5 kilometre carbinden 

· daim1 btr i§ hareketi içindedir birbir- -
Ayrıca İbrahim ile Şakir o~u Mah-

1 
rin '""_, da _. __ , ~- • " geçer. Ekscriyetıe faydalı olan sula -

e e -.-'i" ~ vu .sevgi ve aı- -
mudun dörder seneye, İlyas o~u Ah- ka ne dolu bulunmaktadır. Kasabanın ~a bazan da. zararlar ika etmekte -
ınedin üç sene dört ay müddetle yüzü ovaya ba.kmakta<!Ir Oedtz Tur- dır. 
Amme h!zmetlnden menoluıttn1Llarınn rudludan tahminen 8 ~etre mesıı- Sonbaharda başlıyan yağmurlar 
psbed1len parıı Te altınların suçlu.- feden geçmektedir. Oed1z1n yarım ki- kışın fevkala.de faydalı olmakta, ilk 
lardan tamil edilerek ~vacıya veril- lometre ötesinde 10«1 metre irtifaında baha.rda ua.larıı.k yazın havalar ku-
mesine karar veriluı1ştır. Çay daA'larının etekler1 'buluntrUI'k _ rak geçmektedir. 

Suçlular arasmda bulunan Mehmed tadır. Şarktan prbe do~ uzanan Turgudlunun nüfwsu taluninen ts 

Konyada ekmek, odun ve 
kömür pahalılığı 

Konyadan yazılıyor: Bu yıl 
Konya ve civarı topraklanndan 
mebzul miktarda mahsul alın _ 
mıştır. Fakat buna mukabil ek
mek fiatlan nazarı dikkati celb 
&decek derecede pahalıdır. Be
lediyeni:n bilhassa bu işde kat'i 
kararlar almasını bekliyen halk, 
ekme~in daha ucuza satılabile -
ceği kanaatini tn.şıma.ktadır. 

Diğer taraftan son günlerde ha
n.la.rın so~umu.ş olması yüzün
den halk odun, kömür tedari -
klne başlıunış bulunmaktadır. 
Fakat birkaç haftadanberi de
vam eden ya~urlnr şehirler, 
köyler a.ııısmdaki yollan çamır 
içinde bırakmış, geçllmez bir 
hale girmiştir. Bu yüzden Kon
yaya odun gelmemektedir. Az 
gelen odunlar lse, odunculann 
keyiflerine göre sa4ılmakta Te 
ve ck.cıeriyetıe halkın aleyhinde 
bir f"ıat meydana çıkmaktadır. 
Ekmek işile oldugu gibl, bu işle 
de belediyenin mutlak ve fay
dalı bir müdahalesine ihtiyaç 
vardır.. Mangal kömürline ge -
lince, bu da ayn bir fıat fazla. _ 
lifındadır ve kömürcünün keyfi 
fiatı lle .satış görmektedir. Tür
kiyenin her yerinde kömür 5-6 

~ kuruş iken burada ll kuru.şa 

_,::: 
Adana ve Kozanda iki 
muhtekir cezatand1rrld1 Karaca ne Mustafa. yalnıs beraet kasabadan ovanm ecnubunda yavne blnd!r. Son sayımda arttı~ talunin 

kazanm~dır. yava, yüksebniye ba~ Boz da~e.- olunmaktadır. Vettyat azdır, aıhh1 Adana (Husus!) _ Bir top kaput 
nnın Sll'Ua.rı cörillmekt.e4lr. Bu a.razJ durum iyidir. Kazada sıtma mücade- bezini 936 kuruşa satması lAz . 

Bursada CUmhuriyet 
bayrami coşkun şakilda 

kutlulan di 

tamamile volkanik te§eklrlUAtın malı- lesi iyi semereler vermişUr. Sa~lık ımgelır
sulAtıdır. işlerinde korunma tedbirleri alınm~- ken 1350 kuru.şa satmak suretlle ihti-

Manlsa ve Afyon treni eüzerglhın- tır. Turgudlunun içme suyu Iyi. au ltfı.r yapan Solubahçe mahallesinden 
da olan Turgudlu ayni zamanda Ma- yolları ise mUkemmeldir. Mehmed o~lu Mehmed Bacaksız ad-
nisanm Ml zengin kazasıdır. ~n liyeye Tcrilmiş, birinci 83liye ceza 

Bursa (Hususi) - Cüınhuriyt>.tin on b~a bal ve tarlalarla s1lslenen top- AbdUrrahman Naci u ·a~ mahkemesinde yaplılan mı.lhakemesi 
,edlncl yıldönumu çehrimizde coşkun ~n- hemen kışa kadar ye~illiklcr y 
tezahtlratla kuthılsmn~tır. Şehir bJ.Ş.. iÇındedır. okul una teberrüde bu:undu neticesinde SUÇU sabit görülerek 500 
ta.nb~ bayraklarla s\islenmif bulu- Turgudlu çok netıs kavun ve lira a~ır para cezasına, aynca iki se-
nuyordn. Saat 15 SO da Atatürk anı.- ka.rı>uzlan ile de eöhret. bolmuştur. Sivas <Husus1> - Meb'usumuz Ab- ne de Konyaya sürgün edilmesine ka
\Uıa çelenkler ko~ulmu.ş bu merasim- Bahçeleri fenaıAde iyi mahsUl 'Ver- dürrabman Naci Demiral merkeze rar verUm~tır. 
de vali parti başkanı ' belediye ve mekte, bu mahsuller İzmir ve Manisa ba~lı Ulat nah.iyesinde yapılmakta Suçlu_ hakkında hapis cezası 01 _ 
Halkevi' retsıeri mekt.&bİer Tfiliyet ve pazarıanna sevkedllerek satıbnakta- bulunan Ulaş mektebinin bir an evvel madığından tahliye edilmiştir. Kabili 
parti erkAnı, ~nlerce halk hıwr bu - dır. . lkmal edilmesi :_çin 200 lira teberrüde temyiı: olan hüküm U.Sbi ka.t'iyet eder 
lunmuştur. Belediye re>si Sadık Tah- Kışın yağan ::vntmurlM ile- dıı:~ara bulunmuş, köylu tarafından bu teber- .. . . 

- dÜ§en karla.r erir ve Ahmedli. Irla rll derin bir .sevin~e kar•ılanmutır etmez auratıe ınfazı. cihetine gidlle -
ain Arsa! bugUırlin bliyüklftltlnden, - .. .., · eekti.r. 
'l'ürk m1llet1nln bugüntil me,'ud du.. 
rumundan bahse4en canlı bir hitabo
de bulunmuştur. 

Tebriklert müteakı'b geQid resmi baf-. 
lam:ştır. Gece de fişekler at.ılm14, fe
ner ala:yl(U1 yapılmıştır. 

Adanadaki define 
araşt1rmalar1 boşa ç1l<t1 
Adana (Hususl> - Adananın Çal. 

daıl bölgesinde yapılan define araştır
mnlarından müsbet bir netice alına
mıyaoatı anlaşlldığmdan ~ 

tatil edil..ıniştir. 

Haruniy3 köy eğitmenleri 
kursu bitirdiler 

Sivas Halkevinin köy gezileri Kozan (Hususi) - Ahmed Türker 
adındaki bakkal lı:alay mevcudu var
ken alıeliara mevcudu olma~ını id
dia ett;tinden ağı..rceza mahkemesince 

• iki sene sürgüne ve 525 lira nakdi ce-
zaya ma.hk1lm edil.mlştır. 

Adanada körnUr odun 
fiatları arttı 

A~ua (Hu:stı!t) - Manada kö
mür ve odun fiatları çıok yilkselm1ştir. 
Bir hafta ~vvel üç kuruşa satıla.n kö
mürün kilosu .sekiz lruru§a Ç\kmlftu. 

Sivasta buğday mübayaası 
Sivas <Husust) - Ger~k vilA.yet 

merkezinde ve gerek Yıldızeli, Şarltı}.. 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Red 
Amirliğinden : 

Karabükte revir Amırliiinde Istihdam edilmek üzere memuza ___.. 
nun dördüncü ma.ddest hükmüne göre yetmiş b~er lira ücreıa ll* .,. · 
hasebe memurlle bir muhaberat memuru alınacaktır. 
Yazı makinesinde sO.r'atıe yazanlar tercih edilecektir. Barem ...-zıısıı' 

göre bu mallfl alabilecek vesa!k ibraz edilmesi lAzımdır. 
İsteklilerin mekteb p.hadetnamesi, oonservı.,, devlet memur:ts ll O' ..,. 

lunmuşsa beraeti. Zimmet mazbata ve askerlik vesika suretlerile ~ ~ 
poru ve biT kıt'a fototranarını kendi el yazılarile bir dfie~ ~ 
revir Amir~ine göndermeleri lüzumu illn. olunur. d0327:. 

lçel P. T. T. V. Müdürlüğünden: 
Mersinin Kuzucubelen köyü yanında Çaltılı ormanından k.elıiMP ~; 

ain istasyonunda teslim edilmek p.rtile 27/ 9/ 940 tarihinde ..,.ıı :.; 
usulile eksiltmesi yapılarak teklif edUen bedeU haddi IA.yık ptt&S&n 
t3235• aded •6• metrelik, c735, aded c7:. metrelik, d685:. aded • ~ 
relik ve .ıoo, aded •h metrelik ki cem'an c5755• aded çam teıcnl ~ 
pazarlığa çıkarılmı.ştır. Sözü geçen diretierin beher adedtne c5» ıs- ~ 
tahmin edilmiŞ olup muhammen mecmu bedeli c28175• lira ~ 
teminatı ıı2158• llrn 13 kuruştur. Pazarlık 8/ 11/ 940 tarihine ~~ Ol' 
ma gün~ saat: 10,30 da Mersinde P. T. T. Müdürlü~ü odasında ~ 
caktır. Isteklilerin muva.kkat teminat makbuz veya mektublarım, !'it • 
Odası veslknlarını komlsyona ibraz etmeleri şarttır. Bu işe aid ~~ 
me Mersinde, Ankara ve İstanbulda P. T. T. Müdürlüklerinde cU. p-
muk.abilinde verilir. c6942:. dO~ 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Ankara Polis enstitüsünde 35~ lira ücretli müteha.ssıs doçentııll_ ~ 

haldir. Taliplerin FriUlSa veya ısviçrede fizik -kimya tahsil ~ ....,...._ 
ması, enstitü mütehass1Sl tarafından yapılacak bir müsabaka ::::.:: 
kazanması ve §imdiye kadar bir ihtisas mevkiinde çal~ış 
~arttır. istekiiierin şahsen veya yazı ile enstitü müdürlüğüne ~ 
lan Ull.n olunur. c7Z57:. 10371:. 

--------------------------------------------'~ 

Ura 

ı 2000 -
3 1000 = 
2 750 = .. 500 = 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

sa 50 - 4000.-

soo 20 :::::a 8000.-

Türkiye Iş Bankasına para ya
urmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 

Ke§ideler: 4 Ş~t._ 2 Ma -ıı~==da.,:n ~::~ 
yıs, 1 ~U$toıll, 3 Ikincitat • rası bulunanlar kur'aya 

rin tarihlerinde yapılır dahil edUirler. 

Adana (HususH - Adana, İçel, 
Konya ve Anteb vilAyetlerinden top.. 
&anan 80 eğitmen Haruniye ~itmen 
tursunu muva!faldyetıe bltirerelt köy
Jerınc dönmiişlerdir. E~itmenler koy. 
lerine dağılmadan evvel bir milsamere 
tertlb ederek Haruniyede cıvar köY
lerden davet edOen töylülere müfeU.io 
Zekı Dörtok'un ynzdığı cBen bir köy 
yarataca~ım. adlı piye.sini temsil et
mışlerdir. 

Sıvu, (Hasııst) :5ehrimiz RetRın Halkevlileri k-..-.)"tuler ara-
Halkevi köyoülült ltli.lhUnden bir smda ca.teriyar. 

ıa, Kangal kazalarında toprak mah- " 
sulleri ofisi köylüden b~day Te arpa ~ 

kafile geçen haftalaT içinde merke- Temsil koloDUn faaliyeti 
u bağlı Çdebiler, Aydoğmuş, 
Bovazit, Çallı. Çeken, Serpincik Şehrimiz Halkevi ternail kolu 
köylerine kadar ıritmit. oralarda gençleri faaliyetlerine devam et
köylü ile çok yakından temaslarda mekte, fır"Nt buldukça halkımıza 
bu.Junanırk köy ve köylü 4avuı ü- istifadeli piyesler temsil etmekte
zerinde faydah konuflllalar yap ıl- dir ler. Temsil kolu •imdi de kıt ha
~ köylümüz iatifadekndirilm~ zırlıkı.rına hararetle ba~lam!f bu-
tir. bulunmaktadır. 

Son Postanın macera romanı: 36 hepsini aldı, kendi cebine yerleştir
di. Bunlann hepsi işine yaramazdı. 
Fakat bu aıkı§lk vaziyette blr inti
bab yapmaya vakti yoktu. 

O dakikada, Almanı söyletmek 
için o derece ısrar etmenin .ne m~ 
nası olduğunu kendi kendine aordu. 
Hem bir cevab alamamış. hem de 
bir adanun kanına girmi~ti. 

Meaele böyle. Fakat şu ı~ında 
lıakikaten fazla ileri mi gitm.i§ti~ 

Maktulün mü.stehzi aesi hali ku
laklarmda çınlıyordu: 

- Eğer size cevab verecek olur
sam artık bana karşı hiçbir hare
kette bulunamazsınızl •. 

Bu sözden kasdi ne idi) Aca ba 
bir im d ad mı bekliyordu? Yoksa 
kendisini korkutmak mı istemi ti) 
Ondan sonra bu adam hiç a~zını 
açmnmışb. Onun feci ölümü Keene 
için miithit bir tehlike tetkil edi-

aakledeD: Bebçet Sala 
tulün ba~cunda yakalıyacak olur
lana a&m.me hizmetinde olan bir 
adamın katili• olarak dünyada hiç 
bir kuvvet Keene'i korkunç bir i
damda.n kurtaramazdı. 

İşte ltu ilk tahkikat cünü böyle 
bitiyordu: Doğru .. unu söy !emek la
zım gelirse hezimetle ve hiçbir eey 
elde e .. emiyerek en büyi.ik. tehlike 
ile kartılaşmakla kapanıyor<lu. 

O sırada bütün aoğukkanLhğım 
toplıyarak aklına gelen bir teclbire 
başvurdu ve kendi kendine: a:Ei• 
bu fırsattan ve bu imicandon istifade 
etmiyeeek olursam dünyanın en ah
mak adamı derler bana ... » 

Diyerek ayağının ucunda uzan
mıt yatan u.ede eiilcli. Maktulio 

Eline geçenleri sailı sollu ceble
rine yerleştirmek üzere doğrulur
ken 'kulağına bir ses geldi. O derin 
aütdit içinde bu madeniye yakın a
yak sesini farketmemesi mümkün 
değildi: Bir çizme gürültüsü .•• 

Belli ki bir memur yaklawor<lu. 
Keene k.alhinin şiddetle attığını 

hiuetti. Dizlerinde birdenbire gün
lerce yol yürümü~ cibi zilf vatdı. 
Fakat artık burada bir saniyenin 
onda biri kadar durmak en büyük 
tehlfkeye maru7. kalmak dl!mekti. 

Bütün sinirleri g~rilmiş, ani ka
rar hdtüyordu. Gözlen dnvann a
~ahğuıdan karanlığı delmek ister 
gıoi ıkaldımnı bozuk yola dikildi 
ve derhal geri döndü. Kendini top
ladı. Cesedin 6stünden atlıyarak 
merdivene atıldı. Bir hieS: kablel
vuku ona: 

- Kot. buradan kurtulacakııın. 
Buradan... V e bir saniyede yuka-
nya fırla... . 

mübayaaaına hararetle devam et.mek- -------------------------: 

tedir. -------~ oun yapilan iki 
D;ter tarartan son haftalar içinde Şekerci • 

piyasaya bol miktarda yapa~ı geım;.. H. Mustafa ve Mahdumu kUşad resm~l , 
ye ba.şl8.mıştır. i.,tanbulda. alıcılar ÇlKOLAT CEMİL (.Ba§ta.rafı & ünci _ ··~ 
hararetle mal aldıklarından müstah- Sayın müşterilerinin bayramını ~ Y'~ 
sll malını de~erinde sattı~ından kutlular. vennek kudretinde old~ # f 
memnun bulunmaktadır. ._ ____________ _. dettikten sonra bu tui.fat e }>ıl ıl. 

milyon lira sarfedildiğini ~ 4o ~ 
züneye yakın basamaktan aonra bir 
methale Keldi. Burada bir elektrik 
ziyasının methalde küçük bir daire 
halinde yere aksettiğini görerek 
durou. O sırada arheındaki polisin 
hayrot nidası, ceaedle kartılaştığını 
a.nlatıyerdu. A,ağıda, on iki basa
mak af&iıda bir polis vardıl •. 
Keene: 

- Fazla ihtiyat.a imkan kalma
dı. İt aavuşmakta ve kaçma.kta ... 
Galiba tabanlan yağlıyaralt her 
türlü ihtiyatı elden bırakmak lavm 
gelecek! ... 

Diyerek bir adımla dört adımlık 
mesafe almaya ba~ladı. Attık ayak
lannın 8e8 çıkarmasına bakmıyor, 
yalnız a.ı!kuındo.ki adamın geride, 
çok gerlde kalmasını temine çalışı
yordu. 

Vakıa iizeriııde silah vardı. am
ma birçok sebeblerden dolayı biT 
daha silah çekmemesi lazrmdı. Ar
kadan polisin blı teyler haykmııiı
ru duyar gihi oldu. Galiba c.duriD 
emri veriyordu. Fakat Keene aağıT
mı.t &ibi. aldınt etmedi ve üst kata 

Öoünde bir va.rdı. 

Hemen kapının tokmağına yapı~tı 
ve çevirdi. Ah... Mucize... Kapı 
kilidli değildi. Belki de henüz or
talık karardığı için kUidlenmemitti. 
Kapıyı içeriye foiru itti ve girdi. 

Ayn; aaniye içinde dışanda ce
cenin aülditunu yırtan 8Crt bir ıalık 
işitildi. Memur yardım istiyordu. 
Kapıyı tekrar kapayarak elektrik 
lambasını yakb vo odada aaklıAna
cak, aiper alacak bir yer aradı. Za
ten kapının anahtan da fiatünde idi. 
Kapıyı kapamak. kilidlemek, anah
tan çedcip almak bir saniyelik iı;d.i. 
Bu yetmiyormat cibi teaadüfüo he
men karşısına çıkardıiı bir demir-
den de istifade etti. Demiri kapıya 
deetdt ııibi dayaclı. Sonra elektrik 
lambuıını bulunduğu yerde gezdir
di. Buraaı bir a.ntre idi ve biraz öte
de bir merd.ivene çı]ayord.u. 

Mutlaka yu~nyaı ç~mah idi. 
Burada kalmak veya bir merdiven 
a~ağıya inmek onu memurlarla kar
fl kar§lya qetirebilirdL Orada artık 
biraz Claha sakin, tdataız ve at-ssiz 
hareket etmek kaıanJH verdi. 

(Arba v•) 

yede fabrikanın 1939 ?~ 
kı1ovat ihtiyaca mukaba ~-~ 
bin .Jcilovat ·taitat temin ~ ~ 1 
bir hale getirildiiiui SÖ~~ f 

Vali, müteakiben öna?, ~ 
neler zarfında yeni ]cöıııilr_; ll'~ 
aisatı, yeni bir türbin ~ ~, 
kanallan; işçiJeT için a•~ 
lar ve Tevirler teaia olu lı' 
ve et::mİitir. ~ ~ 

Lutfi Kırdar Milli ~ ..... a 
önüne ka.rşı aarsılma% • ~ ırr.. 
bağlılığımızı tP.krar etlJ'l~ '~;) 
vekil doktor Refik SaY ~ 

1 
Çetinkayaya tazimlerini·ştiı- ~ 
sözlerine nihayet verını ~ 1', 

Valinin nutkundan. ·~ ~' 
kazan daireai ve fabn~lef' .,_,/ 
tesisatı ır;ezilmiş. dııv~tlı ~ 
nan büfede izaz edı~ciı ~ 
merasime nÜıayet ve1'ılııı 

E
oktor 1. Zati 0~ 
tye karı,ıısuıdald; ~· 
inde öğleden so 

ıannı tabul edef· 
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~ 

Yunanliiar 
ita~yanlara 

mukavemet 
ediyorlar 
(Bqtarafı 1 inei sayfada) 

dar İtalyanlar hududdan tahminen 
sekiz kilometre mesafede nıastonİ-''e 
gelmışlerdir. İtalyRnlar timdiye ka
dar mhlı !ırka kullanma.mışlardır. 
İtalyanlann, evvelden hazırlanan 
mevzilerle henüz temasa girmedikleri 
tahmin edilmektedir. 

Cephenin salr kı.sunlarında, meM

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaati Ilanları 
Aşağıda yazılı mevadın b.pa.lı za.rfla. ebUtmesi hiza.larında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satuı 

alma. komisyonlanndtı. yapılacaktır. Talipterin kanuni ves1kalarile teklif mek.tuplarmı aid old~u komisycma 
ihale saatlerinden bir saat evvel vermeleri, f&rtnameleri konı~syonlarında görülür. (1311) (10124) 

Cinsi alıktan Tuta.rı Teminatı İluı.le giin ve aaaU iba.ıenin 7D-Pılaea~ y• 
Lir& Lira 

Pirinç. 48.000 kilo 15,MO 1,152 5/11/940 10 Adana 
Zeytin ya~. 18 ton 12,960 972 11/11/940 10,30 Bdirne Ba'VBL 
Kuru tw;ulye. 187 J> 41,620 3,547 11/11/9(0 12 , , 
Nohud. 120 • :ao.•oo 1,530 11/11/940 14 :t J> 

K. Mercimek. us • 29,000 2,175 11/11/940 lli,30 J> J> 

Toz şeker. 33 , 12,870 966 11/11/P-40 16,30 • , 
Yemek tuı;u. 79 , 1,530 415 12/11/940 10,30 J , 
Hayvan tuzu. 241 • 1,680 126 12/11/940 12 • • 
Arpa. 4.,560 • 1&4,800 18,342 12/11/940 14 • • 
Yulal. 360 J 18,800 2,160 12/11/946 15,30 J • 

** lA. K.alr.avija ve Floriıla'da yalnız mftn ----------------
ferid müsademeler olm~tur. İtal -
yanlann Korfu'ya kuvvet ihraç ettilı:.

lerine dair olan haber tt!yid edilme -
mi~. Korfu ve Oiridde İngiliz kıta.. 
atı bulunma~ sarlh surette beyan 

701,1~ kilo arpa veya )'Ula! kapalı mrtla atın a.lınaca'ktıır. İhaled 
1/11/~ Çarşamba günü saat 10 da İzmirde .Baıınovada aSker! stm 
alma t.omlsyonunda yapılaca.kt:Ir. Yutatın beher k.ilosuna 7,5 kuruş, ar
p&nm beher k.llosunn 6,5 kur~ fi:ıt tuhmin edll.miştir. Yulafln ilk temi
natı 3679 lira, arpanın ilk teminatı 3418 liradır. İsteklilerin t:anuni Tes1-
k.alarfle teklit mektublannı ihale saatinden bir saat evvel komlsyo»a 

Ankarc:ıJaki pçiJ re.,W,d~ ınotörla 
lı:ıırwetlerima geçerlerken 

edilebUir. 

tel· 
~e/ei mucuimden bir intıba: General Mu8lGia Yanan 

lıonıolom ile görii,ürlıen 

ı 
J 

~ •erül ':i'J."'tı~!a: lzct lnzlanırıu ve 
bayramın ikinci günü de neş'eli geçti 
ıe.bı-ı.... -
~ Cihnhuriyıet bayramı edecekler, yarından itibaren Pazar -
~~ cı- de devam olunmUf - teaiye kadar teker bayramı te.tai ya
~~ ı:hrın muhtellf semtJennde pacaklardır .. 
ııı.;~ el'la k kürstııerinde bir çok h&- Yurdda bııyram 
~ 'aru, Cümhuriyet reji _ Ankara 30 (A.A.) - Yurdun her 
ıı....a._~ e klitinı ve yaptıtı inki - taratından gelen tel~fl~, _c~hu -
~ henıınıyeUni tebari.iz etttr - rtyetimizin ı 7 inci yıldonumunün bii
~ yftk tezahtirat ile kutlandı~ını bUdir-
"~ ht,ı b.itabeleri her tara.na. ka mektedh". Bu münıı.sebetle en küçük 

ile \tli k kütJei6ri taratı.nda.n alA- kliylerimize kadar her yerde yapılan 
'-ı.~ btı b Olunmuştur. topla.nt:lnr, Ebedt Şef Atatürkün aziz 
"'-..~ t11n lialke 1 1 d to la t hatıraıa.ruıın anılmasına ve Milli Şef 
~er Ila& konrer v ~ e k P n..:; İnönüye ~ı bütün m!llet~e duyu -
~ ... 'Q 'etünıiştJ.r a • olliU lan sonsuz ba~lılık ve sevgı d uygula-
\!~' tın· · rının ifade ve teyidine vesüe olmuş -
L~ aı cıe ~nti Halkevin~e ge.. tur. · 
.:~ lt :Lıt·'klbi.r toplantJ. tertib e - BUyük şehtrleri:mizde kahraman 
'f, ~ ec!~· DJ marşını müteaklb, kıt'alarımızın, gençlik tcşekküll~rinın 
~ ~ ~ ~besinden Nusret yaptıkları gcçid resimleri, halkımı.z:n 
llıtıw~;. bey hurtyet rejıml mev- ordumuza ve Tllrk mmetinin istlkbn-
~~~ ~. eca.nıı bir konuşma line karşı olan iman ve inanının ne 
~ \oll~ kadar kuvvetli bulundu~unun bir de-
~::._ ~~n &onra şiir okun - fa daha tezahiirüne iınkı\n vermiş -
~ ~ lla an piyesl tem&l o - tir. 
"'~~~~fttt btitil.ı:ı Yranı Drilnnsebetile dün Türk ulusu kalb birli!i ile bu gü -
~ · tehir elek.trlkle doıuı - zel yıldönümünü kutlularken, bir~ok 
h~ oehi'rlerimizde ayni zamnnda Cümhu-
~ banamı dolayısac Pa- riyet rejiminin yurdda yer yer yarat

fttlectenberi kapalı bu malı:ta 'fe ınırınakt.a oldu~ baym -
daireler ve okullar bu dırlık eserlerile, .anal mtie&se&elerm, 

Belgrad ırazetelcriae ıröre 
Belgrad 30 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Politika ve V remc gazeteleri Y.a

gosla'Y - Yunan - Arnavudluk hu -
dud bölgelerinJen alınan muhtelif 
haberleri neşretmektedirier. 

VTeme gazetesi Yunanistana &i
den demiryolu üzerindeki rnünaka
libn da Pazartesi akşamı kesildiğini 
yazıyor. Florina istikametinden. top 
~sleri gelmektedir. Fakat şiddet!ı 
yuğmurlıır muhnrebeyi zor la ştır -
malttndır. Bulutlar çok alçnk oldu -
ğnndan harekata mfıni olmaktadır. 
Manastır ile Görice araeında oto -
büs münakalrtb normal bir ~ilde 
devam etmektedir. Dün posta oto
bü.aü muntazam .seferini yapmıştır. 

Aqn.i ~:azeteye Leskof..;adl\n bO
dirildiğine göre Pazartesi ak~amı 
Selfmikle demiryolu Il'Ünakı\lesi ke
.ilmit ve mal"fflndiz trenleri Snh ı-ü
nü Selanikten bu istMyona bo1 
gelmiJtir. Selaniktc Yugoslavyaya 
aid mallar yüklt~nmi' olan trenler 
orada tevkif edilmiştir. 

Yunan resmi kaynakları d.-Anir -
yolu münakalatının yalnız seferh~
Jiğin ilk gÜnleri için kem1di~ini ve 
yabn<la tekrar ha lıyac:ağını bildit
mektedirler. 

Vreme gazetesi Leskofçada ~d
detli top seslerinin iGitı1diğini bildi
riyor. 

FJorinayR kal"f' b~t 
Belgrad ~O (A.A.) - Royt,.r: 
Bugün, Yunanistan, Yugoslavya 

ve Arnavudluk hududlannın iltisnk 
noı:ktasını teşkil eden Prespa gölü 
mıntakasında, Göriı;e istikametin -
den gelen !op sesleri işitilt'TÜştir. 
Göriçede tahıı~ üd etmiş bulunan 
halyanlann, Florinaya doğru dağ
lardan bir ilerlem~ yııpmıyn leşeb
büs ettikleri !lnnılmaktadır. 

Atinada alarm ipıreti 
Atina 30 (A.A.) - Bugün öğ

leden aonra Atinada hava hücu -
muna ka~ alıum işareti Yerilmit 
tir. Alarm, yıınm .aat ııürmü~tür. 

İtalyan tebliği 
Roma 30 (A.A.) - 145 nu -

maralı tebliğ: 
Kıt'alanmı:r: Yunan topra~lnnnı

da düşmanın ön müfrezelerinin mu
kavemetini kırarak ileri hareketle -
rine devam etmi,lerdir. 

Şimal Afrikasında, dü~manm 
T Tebardia ve T obruk üzerine yap
tıklan hava hücumlan iki kipnin 
ölmesine ve hafif hasarlar vukuuna 
sebeb olmuştur. 
~ tayyareel'leri aerbest 

Atina 30 (A.A.) -D. N. B. a
jaJUJnm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bir aydanberi Yunl\rJstanda en
teme edilmit olan lngiliz tayyare -
cileri serbest bırakılm~hr. 
lnırilizler Yunan !ularma mayn 

döktüler 
Lonclın 30 {AA.) - Amiratlik 

dairesi Patras ve Koreot körfezleri 
de dahil olduğu halde Yunan sula
nna mayn dökiiidüğünü bildirmek-
tedir. 

Atina civ.arının bombardımanı 
Roma 30 (AA) - Stefani a -

janaı bildiriyor: 
ingiliz propagandası ltalyan ha

va kuvvetlerinin Atinayı bombar -
dırnan ettiğine dair bir haber yay -
mı§tır. Bu haber yalandır. halyan 
hava kuvvetleri Atina civarında Ta
toi tayyare kampını bombardıman 
etmişlerdir. 

Halkm tevk ve heyecani 
Atina 30 (AA.) Atinıı.da 

günün bariz vasıflıuını teokil eden 
sahneler, cepheye ~iden askerlerle 
dolu otobüsler ve kralı ve Mctak -
sası alkışlamalt için umumi karar -
geh civanndl\ bütün ı.:ün hekliyen 
büyük halk kütlelerinin tez.ahürle -
ridir. 

Yunanistanda umumi scf,.rbeıli-
ğin bitirilme.~. roğrafi st'bebler do
layısile ~çlükl,.rle kar(ılnşmnkta -
dır. Fakat muhasamatın ba~lama -
sından evvel General Metaksasın 
idaresinde yapılan gend kunnay 
mesai.si, ~mdi semerelerini vermek
te ve planlar hiç bir engele tesadüf 
etmeden tatbik olunmaktadır. 

Yunan muk'lverncti mak mmd 
Londra 30 (A.A.' - noyterin 

diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Seni 
Seviyorum 

diye mırıldandı. 

Şayet bu kolay n cazip giizelli"k 
tedbirini kuiJarursanız tiize de 

ayni SÖ%Ü aöliyeccklerdir. 
Her genç kız, bu kelim~~.lerin 

ahengini duymak hulyosındadır. 

Buna da pek yakmda nail olabılir -
ainiz. Keşfedilen bu pek basit gü -
zelJik reçetesi nycsinde ve yalnız 
bir kaç gün zamnda sevimiili -
ğinizi yükscltebilir ve cazibt'nizi 
arttırabilirsiniz. En camer ve .ın 
sert bir cildi beyulatıp yumn~ata
cak ve perestişe layık bir hale ifrağ 
edecektir. Keza, solmut ve siyah 

benlerle dolu bir ten tazeleşecek 
ve saf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki rnütehnsaısın bu na
sihatini okuyunuz: «Tasfiye edil 

miş, tıu:e kaymnk ve zeytinyağı -
nın cild üzerinde fevkalade yumu
ptıcı bir teairi vardıl'. Bu iki unsur, 
halihazırda diğer kuvvetlendirici. 
be!Jeıici ve beya:zlatıcı unsurlada 
beraber beyaz {yağsız) Tokalon 
kremi terkibine kan~tırılmıştır. 3 
gün zarfında To kal on kremi cil -
dinizi. hiç bekl«:mediğiniz bir de -
recede güz:elleştirccek "e yumu -

~atacak tır.» 

bir surette ilerlemektedir. l-lenüz 
hiç bir yıldınm harbi taktiği ema
resi mevcud değildir. Yunan mu -
kavemeti mükemmeldir. 

Muhtemeldir kı, Yunnnistamn 
hfı.la askeri tehdidle müterafik ma
nevi tazyika mutavaat edeceğini, 
italya ümid ~:tmektedjr, Alman cl -
çisinin Atinnda kalmıun, Mihver 
~erilderinin hala iiçü:r:e bir zafer el
de etmek ümidini güttüklerini teyid 
eder gibidir. 

İDgiliı:lerin yardınu 
İskenderiye 30 ( A.A.) - Roy

teT: 
Yunanisıana yapılacak İngiliz 

yardımının ~l.mulü ve Akdeniz fi -
losunun harekatı hukkında en sıkı 
ket\ımiyetin muhataza.sı zJaruıi ise 
de, İngilterenin Yunanİstana ver -
diği garantiyi tamamile yerine ge
ıirmeKe karar venniş olması bura
da büyük bir memnuniyet uyandır
mı~u. 

E.suen donanma earki Akde -
nizdeki vaziyetin jnkişafını uzun 
zamandanberi takib etmekte ve her 
türlü ihtimale hazırlanmış bulun -
makta idi 

Yunan matbuatının M.fretleri 
Atina 30 {A.A.) - Atina ajan-

sı bildiriyor: . 
Gaz:eteler yüksek bir tonla ltal

yan tecavüzüne karşı b\itün nchet
lerini bildinnektedirler. 

Katimerini aazetesi eunlan yaz -
ma1:tadır: 

ftmlelert. (1285 - 9959) 

** A4atı.da miktarı yazılı b~ kD.lem yulaf 11/11/940 Balı günü saat lCI 
d& Oeliboludtı. askeri satın alma komisyonunda pazarlıklA satın a1me 
caktır. Tallblerin belli vakitte 'komisyona gelmeleri. 

Miktrua Tutarı Teminatı 

KUo Kur~ Lira 

100,000 8,12,5 kilosu 1212,75 
100,000 8,62,5 • 1293,75 
100,000 8,125 • 1212,75 
200,000 8,125 • 2437,50 
100,000 8,62,5 • 1293,75 

(131 7 - 10162) 

** Ap.iıda yazılı mevadın k&palı zarfia eksiitmeleri b12alannda yazılı gün 
ft aatlerde Manisada askeri ~tın alma komisyonunf.'l. yapılacakbr. 
Taliblerin Uıale saatlerinden bir saat evvel kanuni vesikularıle tcklif met.. 
tublanru komisyOna vermeleri. Şartnameleri komisyonda görülür. 

ctn..t Miktan Tutan Teminatı İhale gün ve saati 
Kilo Lira Lira 

ltıırU oL 1,080,000 59,400 4455 12/11/940 15 
Yoturt. 40,000 7,000 525 9 ll • 10 
Koyun eti. 30,000 11,700 877,50 12 • J 16 
8a.bun. 120,000 41,400 3105 15 ID , 15 
Makarna. 120,000 36,000 2700 14 ll » 10 
No hud. 120,000 16,200 1215 14 ll » 14 

Bqur. 600,000 78,000 5850 15 ll J ı o 
Kuru ta&ul:Jb. 600,000 135,000 10,425 ıs » ll 14 
Arpa un'll. 432,000 32,400 2430 13 ll ll' 10 

(1333 - 10200) 

~~ 

Jleher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 kuruş olan 500 ton .sruno.n pazar
lıkla sa.un ıilinacaktır. Pazarlı~ 8/11/ 940 Cuma günü saat ll dcdir. Kat1 
ıemmatı 3000 lira olup evsaf ve tartnamesi k.om~onda gorülür. Talib. 
lerin muayyen vnk.it.te Ankara Levazım .Amir~; satın alma koınlsyonıın. 
da bulvnmalnrı. (1345 - 10246) 

** 500 ton buğday satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltınesi 6/11/040 Balı 
ıtmü eaa.t 11 de Çanakkalcde azıkeri satı.n alma komisyonunda yapıla.. 
ca.ktu. T&hmin bedclı 46,250 lira kaL1 teminatı 6937 lira 50 kuru§tur. Ta.-
liblerin belli vakittc komLcıyona gelmeleri. (1359) (10314) 

** .Al)&Q'ıda yazılı mevadın kapalı zartla eksiitmeleri hizalarında yazılı giiıı 
"" aaa.t.lerö İzmit kcri satın alma komisyooundn yapılacaktır. T&
~lerin ihale s atıerinden bir sa t evvel kanuni sika.arile teklif met.. 
tublarını k:omL&yona vermeleri. Şartnamelen komisyonda görülür. 

Cln.si. 

ıturu fasulye. 
Mercimek. 
febrtre. 

Miktarı 

Kilo 

126,800 
100,200 
32,100 

Tutarı 

Lira 
TemiruLtJ. 

Lira 

49,200 3690 
19,038 1428 
8,988 676 

(1365) (10320) 
İhale gün ve saati 

20/11/HO 
22 ll » 
22 • • 

li 
ı~ 

ll 

** A.fa1ı<1a yazılı .soba ve malzeme& pazarlıkla aatm alınacaktır. İhaleat 
1/ll/MO günü saat 15 de Geliboluda askeri satın alma komiSYOnunda ya.. 
pılaeaktır. Kat'i teminatı 1284 liradır. Sobalar Zonguldak tipinde maden 
~ sobası olacak ye beher sobaya lG boru, bir a~u dirscşl. üç dir -
Mk, bir §&Pka ve üzeri ve kenan çinko veya kalvaniz saç kaplı soba tahtası 
verilecektir. İsteklilertn kanuni vcsalkle birlikte komiSyona muro.ew 

etmei.eri. 
Mo. 

ı. 
1. 
a. 

Ade d 

50 
50 
50 

Beheri 
Lı'ra K.r. 

63 
57 
60 

4ıO 

40 
40 (1373- 10388) 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanları 

1000 K.Uo yün çorap lpliti 
1000 Kilo yün fa.nila ~i 

T. bedeli 
Lira Kr. 

362ij. 00 
1620. 00 

Kat'l teminatı 
Lira Kr. 

7HJ. 00 1086. 00 
ı _ Yukarıda cins, miktar, tahmin bedelleri ile kat'i teminatı yazılı ilı::i 

nlem yün ipliğinin 6/ 2incl tef1'i.n/940 Çar§IUD.ba günü saa 14 de paıarlıL 
ıa ebiltmesi yapılacaktır. 

2 _ i.steltlilerin 24.90 sayılı kanunda yazılı ve!1ka ye yıık.anda güsteri-
ıeıı mikdarda kat'i teminat mak.bıu veya banka. mektubu ae birlıkte Ka. 
vınpatada bulunan komis}"'na. maracaat.ıan. (10356) 

1000 ltllo kösele 
1000 Kil<> va k eta 

* * Lira Kurıq Ltra Krut 

3{1.520. 00 1289. 00 
19.075. 00 1430. 63 

49.595. 00 3719. 63 
ı. _ Cins, mıktar tahmin bedeli lle ilk teminatlan yukand& yaıılı tL 

.&e ~ vak.etanın 5/2. TeşrUl/940 tarihine rast.lıya.n Salı günil aaat 14 de 
pua.rlık eksiltınesi yapılacaktır. 

1. _ Şartnamı-.sıni görmek ve almak istıyenlerin hergün ve pazarlıl& 
~ edeeeklc.rin de belli gün ve saatle Kasımpqa.da bulunan kom.layo. 

.na mtlracıı.auan ... ıo20711 

Hiç istemediğimiz halde bu harb
den hariç kalmak için elimizden ge
len her şeyi yap mı~ olmamıza rn ~~ -
men ve adalet hislerine ne kadar 
münafi olursa ol~u:ı hepim:z ölecc- ,

1 

(Pl,) 18: Saat ayarı; 18,03: Radyo -
ğiz. Eğer lıalya ölmiye ltarar ver -ı RA D y O orkestrası; 18,40: Müzik; 19,15: Q11aD 
miş bir milleti yenrneğe muvaffak havaları (Pl.) 19,30: SaaL ayarı ft 

olabilir!!e bu onun uulnrdo.nberl pERŞE.MBE U / lO 940 '&.jans haberleri; 19,45: :MI1zik; U1,41: 
k?vu~m.ndığı ilk ve şayanı hayret l: S&a~ &yan; 8,0S: Müzik (Pl.); M~zik; %0,15 Ra~o gazetesi·;· 20,4&: 
bır :zaferı olur. Bu .olmı~.at'.n~tır. Yu- 8 l!l: Ajans haberleri; !l,30: Müzik Müzik; 21: Dinleyici isteklerı, 21,SO: 
nanistan wyeneccktı~. Çun~ü onun (P1.); I,.50: Ev tadını; 12,30: Saay Kon\JŞDl&; 21,~: Radyo Ol'kestna.; 
fedaUrlışrı, ve yuksek r:k ayan; 1J.33: Mftzik; 12,50: Aj&DS b&- 22,30: s.& ~; aJa.m hebefllr't 



8 Sayfa SON POSTA 

illi Piyango Dördüncü -Te tip Plan• Cok Zengindir. 
Birinci çekiliş 

7 iKiNCi TEŞRiNDE 
Bu Planın iki hususiyeti vardır. 

Dördüncü lertip 
litti Piunnc 

ı - 6000, 2000 ve 1000 liralık ort& bfiyüklük:Leııt 
ikramiyeler aded itibarile fUlalqtırılmıt, a71'ıca ma 
pll.na yeniden n buRdan enalkt pllnlarda meTCu.t 
olmı1an SOO n 110 liralık Dı:ruılyeler ltonmuttur. 

500 LiRALIK 
İkramiYeleriıı adeeli ~lrinei çe~ tO, ikincide ıst. 

üçftncilcle 180 dir. 
2 - Pllrun it1ılei hu.ruaiyeti de 47 tane teselli mü -

krıtatmı ihtiva etme&idtr. TeMlll mtıklfatınm eııaa 
tudur: Eter bir blletaı bllttiıl raktamlan büyüll •••--•qPII' 
lkramly8]"i kaanan numaranm rakkaml,.rına te • 
varilk e6er de, y&lnız herhanıi haneee !lu -
lunurq bulunsun bir tane.sı detl.tii olur 
sa o lallet teselli mftltAfatı tazanır. Bu suretle büyük . 
tkramiJQI tua.Dan numaraya benı:eyip de talnı.a 
bir b~n4et:ı ra.kkam ayrı olan 47 numara teselli 
ır. ll !tlta u kazanacaktır. 
Baetıerin deli§tirllme.si tarihine eliktat ediniz. 

DeT&mlı biletlelin erteai ayuı ikinci cünü aqamı. 
na taelar delit~esi lüunclır. 

7 Ikinci Teşri n 1940 
çekilişinde Büyük İkramiye 

3 • 00 
Liradır. 

Bitltıei ~~kllilin tam lıllet.ı :ı yarım bileti ı liraclır. 
İkinci çekilitin tam bileti 8 ,..rım ııtnetı 1,50 lir.ı.dır. 
09tıncCl çek.Ulfln tam ~eti f yarua »aeti 2 liradll'. 

Planı T etkik ediniz. 
Her çekilifte biletierin tiatue benlter ikramiyeleriD 

hem mlktarı, hem adedi art~ılmıtt.ır. Yani taruı ib.. 
timali her çekili4te çok daha fazladır. •u plana ıore 
lallhliı.rin miktarı attacak n bu tallhliler ayni Ja -

man1& miktarca daha fazla tilramiye kazanaca1tt1r. 

60 

.90 

).000 

6Q.OOO 

10.ooo 
60.000 

4).000 

30.000 

ıs.ooo 

30.000 

tıo.ooo 

2.sıo 
~ 
362.822. 

\O 

90 

600 

).000 

6o.ooo 

600 

6.0c:/.) 

60.000 

ikramiyelerin · hem miktar•, hem adedi arttlrllm1şt•r. 

Merkell: Bahçekapı; tulleleri: Beyoilu, Karaköy, Kadık.OJ 

Bayram günleri açıkhr. 

POKER-PLAY 
IDıçaktarı geldi. Her yerde 
IIM.IIunUP. markaya dikkat 

DÜNYANIN 
EN IYI 
TRAŞ 

BIÇAKLARlDlR , 

adinia .-QKEN • .. L.AY 

Deposu: 
JAK OllKAL.O Ye $0ft. 

lST AN8Ul. Tahtakale No. 51 

92 aene41enberi bütün tlünyıaca 
tanıamıt 

ELECTİON 
Kronometreleri nıetin, bauas ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri ı 
Bahçekapı Oç KardCJier, Karaköy 
Köprü Cad. Pnnciris, Beyoğlu Fo
to Süreyya kar~ısı Burhan Ruhi 
maiazalaraıda satılır. Fiatlar nuık-

tutlur. 

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşluklarm yerine güm\.i4 bir liralıklar darp Te p1yuaya 

kAfi miktarda çıkarılJ:nı.t oldulundan gümtl4 yüz kuru.şluk:larm 31/İkinci.. 
kô.nun/ 194.1 tarihinden sonra tedavülden kalcimlması ka.ra.rlaıjıtınlmı.ttır. 
Gümfiş yfiz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık tedaTill 

etmiyecek ve ancak yalnnı mal sandıklarile Cümhurlyet Merkez Baıua.sı 
şubelerince kabul edilebllecektlr. 

Elinde gümliş yüz kuruşluk bulunanlarlll bunlan mal aandı;klal"Ue 
Cümhuriyet Merkez Bankası fUbelerine tebda ettinneleri Dln olunur. 

K70025• .ıoaıe. 

Her nevi n~aden kömürü yakan 

Ekonomik 

DÖKME SOBALAR 
yalnız 9 lira. 

Satış yerleri: 
Beyazıd, Cadırcılar No. 66 Arif Nuır. 
Beşikt.a.t, nılamur cad. No. 15, Ferhad Naaır. 
Üsküdar, Bat Pazarı Koltukçu Süleyman. 
Kadıköy, O.Smanağa Üzerlt sokak. No: 1/ 8 
Mobilyacı Mustafa. 
DİKKAT: Toptan sıpartt Be~iktaşdan yapılır. 

istanbul Belediyesi thinları 1 
Tahmin bed. İlk temi. 

2100,00 157,50 Karaataç müessesatı et nakil kamyonlarında 
kullanılmak üzere alınacak 7,000 lı:ilo mot.ör ya~ı. 

697,77 52,34 Umumt bahçelerde kullanılm!Wt üzere Balat a. 
tölyesinde yaptınlacak arabalar için alınacak 30 
talem muhtelif levazım. 

Tahmin bedelleri lle ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı mevad sat.ın . 
alınmak üzere 1lyrı ayrı açık ebiltıneye konulmuştur. Şartnameleri za. 
bıt ve muamelA.t müdürlü~ü kaleminde görülecektir. İhale 7/ 11/ 940 Per
şembe günü saat 14 de Daim\ Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
~minat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid ticaret odası vesikala
rUe ihale gfinü muayyen saatte Daıml Encümende bulunmalan. (10214) 

~ 

Taksim gazinosuna bitişik salon etrafının camekflnla kapatılması ve 
teshint işi kıı.po.lı zarf usulile eksatmeye konulmuştur. K~it bedeli 10713 
lira 65 kurıı.ş ve llk tcmınatı 803 lıra 52 kuruştur. Mukavele, ek:.slltme, ba
yındırlık işleri genel, husu.s1 ve fennl şartnamelcrin, proJe keşif hfilA.sasüe 
buna müteferri d!Aer cvrnk 54 kuruş mukabillnde fen işleri müdürlüit\n -
den verilecektir. İhale 12/11/940 Salı gUnü s:ı.o.t 15 de Daimt Enetimende 
yapılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale ta
rihinden sekiz gUn evvel fen !.§leri müdürlfi.ğfine mürncaatla, fennl 
ehlJyet ve IJ.«l yılına aid Ticaret odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun 

teklı! mektuplarını ihale cDnü saat 

Yeni Çıkan Lüks Pliklar 

Müzeyyen Senar 
ALAMAM DOGRUSU DESTt EMEl,$ 

No. 270385 DERDIMl UMMANA oöKTOM. 
Beate: Şerif İç li. 

----------------No 270386 ELA CÖZLÜM: Çanakkale filmind .. 
• HOY BENI- Münk: Sadettin Kayaak-

No. 270392 SUN DA lÇSlN- Beste. 
HALELİ GÖZLER - Bimen Şe .. 

TURNALAR - Beste. 
GÜL DERLER - Sadettin Kaynak. No. 270391 

Devlet Denizyolları Işlelma Urn&Jr1' 
MüdUrlUğU Ilanlar• 

Gem!lerimizde 170 lira ve 140 lira ücretli doktorluklar m~·~ 
3656 sayılı teadül kanunu hükümleri mucibince bu ücreti ~~ 

evsafı haiz olanların 7/Tş.sani./1040 ıünfine kadar idaremiz .a* rı'~ 
dii:rl~iı bütün vesaik;le blrlik.te müracaatlan. C 

Sırf reklam üzere SAAT alınmaz . .1 r 
Tecrübeli bir saat olmal~~'1 

Saatleri 80 ııenelik bir tecrübe :.ljt 
KAfi bir teminat değil mtu . 

Maruf aaat ticarethanelerinde ~~ 
Depo.su: Galata, Küreltçiler, Ma~ 

ı inci kat. 
No. 6 Telefon 40886 P. K. ıut 

' 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğüııd~ 
Ankara Polis enstitüsü 60 Ura asıt maa.tlı • kriminalistılt . ~ 

m11nhaldir. Fransızcaya çok iyi vakıf ve üniversitenin fizik~~, 
den mezun bir talib ara.nmakt.ad.ır. Şahsen veya yazı Ue e~ 
Jütüne müracaat edilmesi ili\n olunur. c7258a c10372• 

~----------------------~, ş·rk~ti Hayri edellj 
Bayramın Üçüncü günnne müsadif Pazar ~ 

günler tarifesinin tatbik olunacağı sayın yolcul 
ilan olunur. 

:.·-···················································-··························· 


