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Makine ye 
verilirken 

Japonya üzerinde 
görülen bir 

kuyruklu y1ld1z 
arza yaklaş1yor 

Son Brenner mülakatma aid iki intiba 
Prof. Fatin "Dünyamız 
için bir tehlike mevzu
bahis değildir, diyor 

Ilitler, Duçe 
Brennerde 

üç saat 
görüştüler 

Mareşal Keitel de 
, görüşmenin 

0fl laranda bulundu 

l ebliğ neşredildi 
l3ren 

te, bu ner 4 (A.A.) - Führer ve Du-
l~ gün sant 11 de Brenner'de bu
~la 114lar ve uzun bir göril.şme yap-
~ ır. 

l~~ erın hususi trenl Alman ve 
~~a:n baYroklarlle s~enmiş bu -
Joıı'Uı Brenncro İtalyan hudud 1stas-
1't!t ~tam saat ll de varmı.ştır. Oe
tıcıre rer ve Duçenln, gerek iki ha

l nazırının buluşmaları çok sa -
Oö Ol.nıtıştur. 

taloıı':rne, Duçenin hususi vngon 
• da b:1.4lamı.ştır. Görüşmeye iki 

taı: ee't.et hartciye nazırıarı da J~ti -
ll ren lel'(;ijr. 

ltıaı trner a~yo.hatllıe. Führerln bu -
tlraıc Cntndc aşa~ıdakl kimseler iş-
ıı.aı;tmışıerdir: 

Altıerı anın Berlin bUyük elçisi Dino 
br. !!~ tnare.şal Kcitcl, Dr. Dietrich, 
~_buçe;tnan ve Führerln yl'l.verlerı. 
~te nın hususi trenile de bu seya
~tır~~ıdakt kimseler iştirak et -

' ~ennYanın Roma bUyük elçisi Von 
Ua11.31 ı:n, general Nacci, Duçenln 

. lh lenı direktörü. 
~itil'o~~rıer 4 (A.A.) - Steftmi bil-

~ s--t· 14 ilı~rıt .40 da 'Füh rer, D uçe, von 
t op ve Kont Ciano görUş -

~De-.amı '7 nci sayfada) 

Ingiliz ve Alman 
tayyarelerinin 
Yeni ak1nlar1 

Ilir A 
fii :-lınan deniz ka-
esıne hücum edildi 

~l.oll<lr -
l:Jtı Yet.\ 4 <A.A.) - Hava ve dııhUl 

bıÇ ~ ~~retlerı tebli~i: 
~bor tnau \.lşrnanın genı.ıı mlkynsta 
~ıı-..eı 'le Yetı olmo.mışs:ı da ö~leden 
tij~ Yap~ğleden az sonra mUnferid 
~ı buıut ıtıuht~llf düşman tayyn
teı •• ~ ingıı lar arasında uçaralt bil -
AJ~ güıeı terenın cenubu şarkisine 
~ bombalar atmı.şlardır. 

~tih.~~ ~llpur kafilesine t~arruz 
v"l'e.t b <A.A.) - Hava neıareti 
(()e\' Urosundan verilen malü-

~ 
Çörçil kabinenin 
~es' ıı liyetlerini 

~~~r.ıı(~de ediyor 
~ to nıuh .A.) - Reuterin par 

llea btne<le varrırı diyor ki: 
tıll:ı ~ !tten Ukua gelen her nıülıim 
b ~•aı:lan~z sonra parlamento -
~tlt l{:ı.rn 1 ınutuddır. 

t lt lın ha;:ası toplundı~ı zaman 
bah~n ç tn n ınkl~!ından bah _ 

ı..~a:ıtiectec ıbcrınynden de sit:ıyl§
'lllte vı ve D kar sereri hak_ tt( tl,! n den Yerek kabinenın bu 
~ ne 1 karar verdi~l ve h _ 

da tn ~n akanıete u~radı ı 
e izahat ;erece 1 

Asket!__!azi yet 
Umumi harb 

vaz iye tl 
YAZAN----, 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta. nın asıtert 

muharriri 

HARB YENİ 
SAFHAYA 

GiRMEK 
ÜZERE 

Tokyo 5 (A.A.) - Bildirildiği
ne göre Salı sabahı saat 4 de Leo 
bürcunda Alfha yıld ızı şiınal ve §İ
mali prkisinde bir kuYTuklu yıldız 
görülmüştür. 

Kuyruklu yıldızın 1 /9 büyüldü -
ğünde görüldüğü ve günde bir de
rece timal, f)imali 1arki istikame -
tinde ileriediği beyan edilmekte • 
dir. 

Prof. ı-·atJn ne d iyor? 

U mumi Harb vaziyelinde 
çoktanberi bir sıkıntı ve 

bir tıkanıklık görülmektedir. Al
manyanın haftalardnnberi Jn -
giltereye yapmakta olduğu uçak 
taarruzlanndan kat'i bir netice 
çıkmamaktadır; yakında çıkııca
ğına dair de sarih bir aliimet 
yoktur. Buna göre, İngilterenin 
istilllsı projesi heniiz büsbütün 
nkamete uğramış sayılamazsa 
da, çok gecikmiş ve beklenmi -
yen çetinliklerle karşılaşmış ad .. 
d olunabilir. 

Kendisine bu hadisenin mahiye -
tini sorduğumuz rasadhane müdürü 
profesör Fatin, şu izahatı vermiştirı 

- Bu alelade bit kuyruklu yıl .. 
dızdır. Gözle görülemez, gayet u -
faktır. Herhalde bunu Tokyo ra -

Nevyork 4 (A.A.) - Reuter: sadhan~i tesbit etmi' olncak. Diğer 

Brenner mula.katmdan 
Alman matbuatınm 
çıkardığı neticeler 

Bir sır ..• 

Hitler - Mu.çsolini görüşmesi hak- rasadhaneler de Tokyc.nun tesbiti
kında o:New-York Times n in Rom:ı. - ne göre, bu yıldızın mevkiini ve 
dan nld~ı bir telgrafta ezcümle §ÖY- seyrini tayin edeceklerdir. Bu arz -
le denmektedir: dan görülen kuyruklu yıldızlardan 

Görfujmenln sebebi bir sırdır. Fa - olmadığı için, herhangi bir tehlike
kat şu cihet tnhmin olunabUir ki bi- si de yoktur. 
rincl derecede ehemmiyetli bir me
scıe üzerinde k.nrar almak icab et -
mektedlr. 

Berlin mehafilinde 
Berlin 4 (A.A.l - D. N. B. ajansı 

Şarkı Afrikada 
Alman kuvvetleri 

İngilterenin Almanyaya yap -
makta olduğu gece hava taar
ruzlan dn Almanya üzerinde her 
hangi kat'i bir tesir yapacak 
mahiyette değildir. Bu Ingiliz 
hava tarimı:z.lannın h defi. ek -
seriya, Almanyanın İııgil~ereyi 
istila projesini icra mevkiine 
koymasına yanyan küçük ve e
ri motörlü deniz vasıtalnrile bun
ların tahaşşüd limanları, dok .. 
lar, ben:z.in depoları, fabrika ve 
emsali şeylerdir. 

bildiriyor: 
Bugiın Brenner'de Hitlerle Musso- Rom_:ı 5 (_A.A) -D .. ~· B. 

lini nrM'!nda- wku uıan .müla~ lt Şarkı Afnk Kral yckılı '\'e b~ıı: 
ltında mütale.ıı. yürüten Berilnin ei - kumandan Aoste, tımcil cephesını 
ynsi mehafill, müttefik Mihver dev_ teftiş ederken., Masıma da Ye As -
letlerlnln dost §eflerlnin bu nıüla _ mara romtakasında bulunan Almnn 
katının altıncı görüşmelerini teşkil gönü!lü~crinden ~üteşekkil müfr: -
etmekte bulundu~unu iŞaret etmek_ zelerı zıyaret e tm ış vı: Alman go .... 
tedir. nüllüler~~n ~ı~af~t ve. tavır ve .. ha-

B lin mehafilinde bu son mlıll\ _ Teketlennın ıyı bır tesır bıraktıgına 
(Devamı '7 nci sayfııdn) 

er , . . . 
kat d<ılay:ıslle Hitıerle Mussolini'nin ışar_e_t_e_t_m_ı_şt_ır_. ______ _ 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

Ortaköy cinayetinin 
faili hastanede 

Vak'ayı müteakıb ağır yaralı bir halde 
kaçarken denize düşen katil kurtarıldı, 
yarası ağır olduğundan ifade veremiyor 

Cinayete kadının başka birisini sevmesi sebeb olmuş! 
Dün sabah Ortaköyde i§lenen fe-ı Diğer taraftan hadisenin tahkika-

c.i cinayeti, dünkü sayımızda haber tına müddeiumunıi muavinlerinden 
vermittik. Faik isminde bir tütün a- Ziya Yazgan el koymuş: yapılan 
melesi, Ortaköyde mctresi Haceri tahkikatta, cinayetin son hadde var
kıskançlık yüzünden çıkan bir kav- mış bir kıskançlık neticesi olduğu 
gada muhtelif yerlerinden bıçakla anlaşılmıştır. Faik, Haceri deli gibi 
yaralıyarak, öldürmüş: boğuşmn sı- sevmekte, genç kad•n ise Kemal is
rasında kendisi de birçok yerinden minde bir başkasııın gönlünü kap -
ağır yaralanmıştı. Bilahare yaralı bir tırmııı bulunmaktadır. 
halde kaçarken denize düven katil, lete, Hacerin bu ikinci ii.~ıkını da 
bir sandalcı tarafından kurtarılarak, feda etmek ıstemeyi~i. ınüessif vnk'n 
aıhhi imdad otomobili ile Beyo~lu yı doğurmu~tur. 
hastanesine kaldırılmıştır. Faikiıı ya- Hastanede tedavi altında bulu -
raları ağır olmakla beraber, kendi- nan suçlu Faik, ifadP. veremiyecek 
sini muayene eden adiiye doktoru bir halde bulundugunda~ı. sorgusu 
Salih Haşim kurtulma ürı~idi bulun- yapılamamış; ancak hRkkında gıya-
duğunu bildirmi:ıtir. ben tevkif kararı verilmietir: 

Musevi vatandaşlar 
ikiye ayrıldı ar 

Bir h1smı1Jfusevi Kültür Birliğini tanı
mıyarall mecburiyel olmadtlıça türkçe 

honuşmıyacahlarını söyliiyorlar 

Genral Weygand Dakarda 
Londra 5 (A.A .) - Alman radyosu

na göre, general Weygand Dakara 
gitmiştir. 

Başvekili n 
Hatayda telkikieri 
Bo~uksu 4 (A.A.> - Ba.şvekU dok

tor Refik Sayda.m, İskenderun, Rey. 
h aniye ve Kı.rı.khanda. tatkikierde 
bulunduktan sonra, §ehrimlze gel
mişlerdir. 

Bu gece yarisı 
saatierinizi 

bir saat geri ahn1z 

Koordinasyon heyetinin yaz mev 
aimi başında yaz saatının tatbiki 
hakkında verdiği karar müddeti bu 
gece yarısı bitm~kteclir. 

V ekiller Heyetinin birkaç gün 
evvel verdiği yeni karar mucibince 
bu gece yarısı saat 24 de memle -
ketteki bütün saatler bir saat geri a
lınacaktır. 

Bu suretle yeni kış saatinin tat -
biki dolayıaile gerek Tesmi ve hu -
susi dairelerde mesai saatlerinde, 
gerekse vesniti nakliye tarifelerinde 
hiç bir değişiklik yapılmıyacnktır. 

Vurdda ilk kar llgaz 
dağ na düştü 

Çankırı (Hususi) - Havalar 
geceleri titrelecek kadar soğuk yltp
mağa başlamıştır. 

Buraya gelen haberlere nn7.arnn, 
llgaz dağının en mtirtefi noktası o
lan <cHncatl> tepesi karla örtülmU§-

İdare i~lerl telefonu ı 20203 Fiah S kuruı 

Garib bir dava 
Kızının kaynanası 

• • • olan ana, mıras ıçın 

torununu reddediyor 
Ana kız, baba oğla varmışlar, ana kızına 

kaynana olunca işler değişmiş ! 

Anuuun gelini olAn Seher Özel 
Şimdi, h•.ıkuk mahkemelerinin aı

ğıştığı, eski T omruk dnireainin dar 
koridorlarından birindeyim. Birbii
rinden davacı, ihtilaflı VP kavgalı, 
üstelik her biri de haklı ( 1) insan -
lar arasında. viaksndıın malum: 

Yeni ve güz~l bir mevz•; bulmak. 
Talihim Yarmış, zira: 

Binnaoı:ın torunu Nuran 
«- Seni kı.ır§ımn Allah çıkardı. 

söyle, ayol gazeteci "'lisin) ıı 
Diye, koluma yapışan bayan Se

herin macerıı.sı, insanı bir nnın değil, 
sinirli geçen bütün bir günün sıkın
tısından kurtaracak kı:ıdnr tuhaf. 
Zaten, o cia i§in farkında, kendini 

(Devamı 2 nci sayfacln) 

KI ordin s heyeti 
taraltndan verilen kararlar 

Devlet Denizyolları ve Limanları idarelerinin . 
iş yerlerinde günde fazla mesai yapılabilecek 

A nkara 4 (Hueus~) - Devlet 
demiryolianna bağlı iş yerlerinin 
ha fta tatili kanunundan istisnasına 
koordinaayon heyeti tarafından ka -
rar verilmiotir. 

D evlet denuyolları v e limanlım 
idarelerinin io yerlerind e günd e üç 
aaate kadar fazla me8ai yapılması 
ve bu yerlerin hafta tatilirıden i!tia
naaı ayni heyetçe karar altına a -
lınmıttır. 

D airelerde ve ınaÜys 
müdürlüğü depolarında 
atokların snrfında.1 sonra 

kırta~lye 
mevı:ud 
devletin 

bütün devaır, teeekküt ve müesse -
ııelerile mülhait ve hususi bütçeU 
idareler, sermayesi devlet tarafın -
dan verilen veya sermayesinin en a~ 
yarısına d~vl~tin iştirakl bulunan 
hükmi şahsiyetler, kurum ·ve men -
faat temin ettiği müesseseler, fabri
kalar, bankala\· ve umumi m en -
faatlere hadim cemiyeder v e hayır 
cemiyetlerinde ıstimal edilecek kır
tasiye, matbu ve defter formalan 
koordinasyon heyeti tarafından t~ 
bit edilmietir. 

Balkan oyunları 
bugün başlıyor 

Atletler dün abideye çelenk koydular, Vali 
tarafından ka bul edilen sporcular şerefine 

Taksim gazinosunda bir çay verildi 

Balkanlı atletler Taksim abidesine ciderlerkcn 

Bugün başiıvacak olan Balkan o- Taksim Cümhuriyet fibidesine mera
yunlarına ittirak etmek Gzere eh - simle çelenk koymuşlnrdır. 

(Devamı 3 Ünl' ı b-ayfada) 

l 



Hergün 
Harbin faydalı 
Tarafları 

Yazan: Muhittin Birgen 

Ş imdiye kadar Avrupa in • 
sanlığını tahribata uğratan 

\'e, yarın, dünya insanlığına no gi
bi musibetler getireceği malum bu
lunmıyan bu harbin iyi tarafları bu
lunabileceğini de düşünrnek bize te
aelli verirse, ondan kendimizi mah
rum etmemek de kabildir. 

Evet, bu harbin faydalı taraflan 
da yok değildir. Mesela, harb Bal'
Itan devletleri için yeni bir devir 
açtı. Bu devri, bundan evvelkinden 
ayıran hususi karakteri §Öylece iki 
noktada toplıy3biliriz: 

* 1 - Balkan devletleri, bu harb 
esnasında gördüler ki kendi arala -
nnda gayet sıkı bir menfaat birliği 
vardır. Mademki, diinyn, küçiik 
küçük parçalann rastgele birbirleri 
yanında durmaları ve yalnız diplo
mat kelimelerile b:ığlnnıp çözülme
leri devrinden çıkarak, büyük kuv
vetlerin hakimiyet temayülleri ara
eında, büyük büyük sahalam ayni
maya doğru gidiyor; şu halde, Bal
kan milletleri de, kendi arainnnda 
tam manasile mütesanid bir emniyet 
ve topluluk havası yaratmıya mec
burdurlar. Böyle bir havanın yara
tılmalll için de bütün eski ihtilaf un
•urlannın ortndan kRidınlması icab 
eder. Fakat. bu ihtilaf unsurlan or
tadan kalkarken, adaletin ve hnk~ 
ltın da ne çıgnenmesi ve ne de 
lnkfır edilmesi laztmdır. 

Arada sırada Bulgarİstanda bazı 
falso sesler içitilmesine rağmen, ben 
eminim ki, şu yukarıdaki fikirler 
Balkanlarda hergün biraz daha iyi 
anlaşılıyor. 

2 - Hnrb, Balknnlan gittikçe 
artan bir şiddetle mütemadiven ik
tısndi sahada tecrid ediyor. Bu tec
rid, Balkan memlekctlcrini, bir ta
kım ihtiyaçlan tehv:in maksadile, 
birbirle-rinden yard:m isterneğe sev
lı:t"ylemektedir. Bu suretle, görülü
yor ki, iktısadi sahada, bünye ba -
lomındnn, tıralannda cok benze.-lik 
bulunmasına mğmen, her Balkan 
memleketi için diğerine ve:ilecek 
bir şey ve ondan alınacak bir mad
de vardır. Meğerse, Balkan mil -
)etleri, kendi ar.,I.:ırınd ti<:tısadi bir 
tesanüd tesis edebilirlenmi ve c .. 
ğer bu istiknmette bir iş bölümü te
ei! etmek lazım gelse;, bunlnnn bir
birlerine dah çok faydalı olacak 
bir mübadele rejimine doğru gitme
leri mümkün imi,! 

Son zamanlarda Türkiyenin Bal
kanlıırin yaptığı ticaret nnlafflla -
lan ve alelitlnk Bnlkun milletleri -
nin kendi arabrındaki iktıııarH mü
nasebetler, onl rın bu yeni hakikati 
lı:eşfetme-lerine kuvvetle yardım et

esimli Makale: 

K~andan bölü~ünün knr~ısıno geçerek söyledi: 
- dçinizden bir fedat i.stl:ııorum, kendisine vatan için fevkalMe ehem

miyetli bir vazife tevdi edcce~ım. Şurasını da ll()yliycylm ki, bu vnzifeyi 
yaptıktan sonra geri gelmesi bir harlkaya. bakar, şehid düşmesi ihtinuıll 
mutlaktır. Vazlfeyi yapmak iStlyen brr adım nerıesın_,. 

Büt.fin böluk hP.p ibirden bir adım ileri a.t.tı. 

Ilk hisse .. 

Harb !Zamanında bir mllleti:1 n.kıbctinl elinde bulunan vasıtanın çoklu«u 
ve mükcınmelliğt tayin eder. Fnknt vnsıtn ne dereec çok, ne derece mü_ 
kemmel olursa olsun semere vermesi onu kullanacak olan elierin feda _ 
!kdrlık ve feragat hissine bakar.Bu hissi çocuğa verecek olan ise birinci de
recede anne, ikinci derecedtı <iğret.mendir. Kazanılan şerefle, kn.Uanılan 
bir acıda ilk hisse onln.rındır. ···--··-···········-······-····-· ... ···...-···-·------··-·---···----... ·-----····················· ...................................................................................... . 

·rkaç 
nD te 

Romancı öfkesi 
İngilizlerin geçen sene ölen en meş.

hur piyes muharrlrlerinden Birric, 
gene tanınmış romancüardan Ste -
venson ile daha henüz tnnl§IIlam~ -
tı .Bir gun İrlandndıı, Edinbrugh'dn, 
kışın, gayet rüzgli.rlı bir günde sokağa 
çı.kmış bulunan Barrie, Prens cad -
desinin bir tnra!mdan öbür taratma - 21 - Vedadda sakat bir hal olsaydı Mu'n- dadm İstnııbq!n ia.desi hususunda 
geçerken, kn.difeli cekeUi sıska biri- Ders yılı bitip de 0 tekrar memle _ mmer fark eder banıı haber verirdi, hiç bir zorluğa tesndlir etmedikden 
sile karşılaştı, \ ' C şiddetle ona çarp- kete dönünce, onu öyle bır halde gör- dıyordwn. Bir aralık Mu'nmmer A.l- başka çocuğun bu karan tehallUkle 
tı. Bir kaç adım yürüm~ olduğu hal- düm id buhranın vuku'Unn dli'ir olan ~~i toplayarak, yn.lnız İsınallle kabul etdiğimden bahs oluyordı, 
de, hlddetınl yenemıyen Barrie, dur- kana'atimde daha saplanmış bulun- Omeri Pı:ı.rlsde tahsillerinde bıraka- .-belli idi ki, deniliyordu, çocukda da 
du, ve başını çevirerek kızgın bakış. duın. Onu 1sticvab et.mek en fena rak Blrtırritzıe gidinCil Weyl fıilesi- içinde bulunduğı vaz'iyetden kurtul
ların çarptı!;ı adamı atızdil. Meçhul usuldi. Ufak ibir su'al onun tesbih nin delaletile Vedndn Demmombyne mak için bir acele var!ıı Veelada icab 
şahıs da ayni şekilde baktıktan son- böceği gibi toparlanıp yus yuvarlak nammda pek kibar ve güzel san,at- eden ders! vermekden başka çare 
ra biraz flerledt. Arkasından, döne _ olmMma ve aaklanınMına .sebeb o- lerle ezcümle musikl ile meşgul bir yokdı. Duda.kları t.itriyerek, kül gibi 
rek Bnrrle'ye ynkl:lştı ve a~nı açıp lurdı. ii.Ue ne3dinde yer bulundı. BUji"Ml bir benizlc:.evet, dedi; büyük blr 
gözünü yumanık söylenmeğe başla_ Bir gün bir tesadüf bana. batıkatı hiç şüphe edilmezdi ki otelden daha kabahat! ... Beni atvediniz ve beni 
dı. Barrle de boş durmadı. Ayni eda tanuı.men de~U fakat kısmen anlat- muvafı.kdı. Çocuk nihayet bir Aile artık Avrupaya göndermeylnlz. Bu-
ile mukabelede bulundu. ' mı.ş oldı. Bizd~ eski ma'mülatdan içinde yaşıyacıı.ktı. Bende kalb isti- rada bir iş bularak alıkoyun uz ... 

Meçhul şahıs sopnsını havaya do~- pele.senk aıtacından, kenarları gayet rabatı daha kuvvet kesbetmiş oldu. Bu cevaba l::ırşı yapılacak ne knlı-
ru kaldıracıı.~ı sırada, sanki biraz ev- san'atkfmı.nc iflenınij bronzlarla Derken... .. yordı? Ertesi gün om yanıma alarak 
vcl hı.ş~lı hı.şımlı konuşan kendisi bir mücevhar kutusu vardır ki iri . Derken, ıbir gun Weyl Fransadan o zaman Osmanlı Bankasının Müdiri 
değilmiş gfbl gayet sakin 'bir sesle: sarı anahtarı.. için.de mü.cevhere :ı.;.ta~bul:ı döndü kendisini -~~=~e uınumil iğindc bulunan vo aramızda 

üte' ıı k b gı.tdım, §Uradan ourodan goruşd~ pek dostane munMcbet bulunan 
- Sizinle önceden tanı.şmuı gibi - :A.'im: ~zcr!de ç~~~ O::d~:!~~ den sonra a}m~ talkdı, ve bcnl ya. Steeg;..e git.dik. İlkönce oru ben yal

ym ... Acaba yanılıyor muyum?_ di - gırd~lmde onu çckmec~nin Içinde b~ knmdnn tutarak, )·avaş lblr sesle:. nızca gördüm. Scbeblcrl söylerneğe 
ye sordu. Pnrisln gen"1er !Pln ne kadar tehli. lfi ı k ın d"" 

Fakat bunu öyle bir tntlılıkln söy- takım renk renk mcktublar ve onla- k ı klnd~~ "b . , __ .. __ zum gornı yere ' ya ız unyanın 
1 

. . rın arMmda bir resim koymnkda e er sa &liimı enım ............. slz de ve hususile Türk dünyasının içinde 
edl ki, Barrıe dcrhal yumuşayıvcrdı . . .. . bilirsiniz Vedadı İsviçreden almnkda çırpmdır... miıekil a.hvalden dolayı 
ve: o dutunu gordfun. Bcnı gorunce şa. · . . ı>~ .. 

tırdı bütün temkinine raA:men fark hata etınlşsi~ız ... dedı. çocu~ı memlckctde alıkoymak fik _ 
- Hayır amma sizinle tanl§mak is- et.m~ek mümkln olmnyaıı bir telüş .. Ben an~ Isviçrenin tehlikesinden rimden bahsetdim, ve onun bilglle -

terdım .. diye cevab verdi. il~ aya~n kalkdı ve çekmeceyi kilit- kaçırmak ıçin Parise göndermişdim. rinden, meziyyetlerlnden dem vu _ 
Bunun üzeri.ne meşhur romancı leyerek anahtarı cebine koydı. Anah- Bu haber üzerine hemen hüküm ver- rnrak B::ınkncılı~ sfi11lk etmesini fs-* kendısinl takdlm ederek Stevenso~ tım bana teslim et.seydi bu genç ada- dim ki o kadın-kimse- onu Parise tcdlğimi söyledim. Hemen muvnfakat 

Kaydettiği'll bu iki hadise-, istik- oldu~unu bildirdi. Karşısındn.klnln de mm aşk esrarına goz atacak de~il- kadar t.ıı.'kib etmiş olacak. etdi ve çocuğı yanına eelbederek u _ 

tl. 

bal için çok ivi inki!lnflar vadeden Barrfe oldu~unu anlayınca, muhata.. dlm yalnız bir kenanndan hakıkat·n Bu farazıyatı yürüturken hep onu zun uzun konuşdu. 
iki kuvvetli tekarniii unsurudur. E- bmın kolun:ı girdi ve onu bir mey - mnhiyetlnl lf~a edecek bir tarııtı~ı muztar blr halde görtiyordum ve bu Vedad o günden itibaren bütün 
~er bu harbin vapt1V,ı tazyik olma - haneye sürükledi. gbrerek onunla merakını hal edi berzahdan kurtarmak için ka ı ar lar whsi masrafına med ar olabilecek, 
aaydı bu iki tekamül unsurunun Bal- * iktifa edecek ve belki bir tedbir ttti.. nlıyordum. Zihnimin içinde hep o bir ma'~la Osmanlı bankMına me' _ 
kanlar h:ıyatında kuvvetli müdaha- Ayı ve edib bazı milmk.in3e oru dü.şüııccekdim. ma'hud romandan >kalan ncı hntıra- mur oldı. Vaz'ıyetl bu suretle tesbit 

• leııini dnha ç:>k zamnn bckliyecek- Bu anahtar hep onda ve çekmece lar vardı. Dostlarımdan zekfısına Jr- edildi, fakat o kadın mu'nmması öy. 
tik. Eski İngU z edebiyatının tanınmış hep kapalı kuldı, tA ki... fanm~ vo hak~da samimi hlsle- lece hal edilerneyerek mu:ıllO.kda 

Milletle-ri uvnndıımak bnkı:nın - simalarından doktor Johnson, bir fakat hikayenin aşağısı var· rine i tımad ettı~ Gausvave Men- kaldı. 
dan siyasi tazyiklenn te-siri büyük - gün arkadaşlarile birlikte bir ha.n Ta'tU znmıı.ni bitmek fu:ero idi dc1-e mufnssal bir mektub yazdım Ne zaman çeknıece gözüme ilişse 
tür. Ayni zamanda, milletler ara - kahvesinde otı.mnuş, .şuradan bura. artık Vedndın yeniden yoh çı~ı ve bunda bütün şfıphelerimden bahs kendi kendime: -rBütün esrar bu -

1ındn en i).i tanışma, nnlnşma ve dan konuşuyor ve bilhassa gfinün e- l§.zım gellyordı bu sırada Vedad b ederek tahkikat yapmasını ve net!- nun içinde!. derdlm. Fakat onun muh 
tesanüd duygu !lu iktısndi münase - debiyat dedikodusunu kııynatıyorlnr- ka bir tMav~dan, hiç beklenme:e~ ceyi bana 'bildirmekle bemher Vedadı teviyatınn vukuf hftsıl olsaydı öğrc
betlenn kes f-ti ve hunların taraf- dı. Derken, sokakta ayı oynatan bl- bir arzudan ltıabs etdi. 'HulQ.'iatan derhal İstanbula i'Me et.m!}Sinl rica nilecek şey'in bir arneli fô.'idesl var 
1arn temin ettiği faydalarin kuv - risi belirdi ve derhal toplanan büyU.k dedi ki:- Ben daha çok gencim etdlm. Cevab mektubı ve hemen ay- mı idi? Yalnız garib, hattA mantık 
vetlenir. lc;inde yaendıKımız devir, bir kalnbalık ayıyı seyrc koyuldular. Şöyle böyle b8l yarım' yıllık Darülfu- ni zamanda Vedad vasıl oldı. haricinde ıblr merak beni, o kadının 
Balkanlan bu balamdan canlandıl'- Edibler arasında bulunan. devrin nun tahsUl ynpdım. Blr yarım yıl Mektubdn snrıh :ına'luınat yokdı, klın oldu~unı öğrenmeğe sevkediyor
mak için çok tesırli Lir rol oyna - ronınncılanndan Oliver Goldsmlth a.. daha yaparsam me'zuniyet imtihan- faıkat ima. suretinde anla§ılıyordı ki dı, o kndar ... 
mt~ktadır. yıya karşı gösterilen bu al!i:kaya ~aş- lnnnı verecc~lm. Bundcı. muıvaf!ak şüphelerlmde hiç ynnılmnmışım. Ve.. Halid Ziya u,akhgil 

Hatta diyebilirim ki. Bnlkan en - t~ını izhar etmek maksn.dlle: olacıı.~ma eminim, lakin kendi bil-
tantı, bundan evvelk · devirde, Bal
kan diplomatb.rı arasında kHlmı\'! bir - Ben bu ayıdan daha. iyi dansa- gime emin de~Uim. Daha tckemnıül 
emelden ba kn bir •ev değildi. Bal- derim aınma, bu kadar kalabah~ı et- etmek ihtiyacındayım. Bana mUsa'a
kan kütleleri arasındaki manevi mü- rafıma toplıyamam. diye saylenin - de ediniz' ~e gldeyim. Yüksek 
nasebetl,.r. eskiaind.!n pek nz deği•- ce: siyasi lllmler mekteblnde Fransanın 
mi~ ve pek az ile-ri ~trnişti Hnrb- Doktor Johnson gillünıslycrek ce- meşhur muallimlerlnl dinleyey1m. 
denbe-ri, Balkan tesnniidü fikri, en vab verdi: Mün.asib dersleri ta'kib ederek iki 
muhafaza'knr rnuhitlerde bile te!İr - Mesela ayının ly1 dansedip et - yarım yıl da orada geçirdikden .ııonra 
yapacak bir kuvvet kesbetmi!! bulu- memesi değil; hayvancağızin dansdan Berne..e dönüp noksnn kalacak ya _ 
nuyor. Bu hareketi miitemadiyen asla haberi olmnYJ,!Jıdır. nın yılımı da tkn:.al ederek memleke-
luvvetlendirmdt .. c;alı~ak, çok iyi * te avdot edeyim. .• 

~ 1 ek· D • • Onun tooavvuru bende mevcud 
neticeıer Veree tır. enJZJD sırn G{iphe fle lbirlCJjince bana muvı:ı.lık 

dltthiitl.n ol.2JI.t!lJillf Hogıırth İngilizlerin tnnınmq res- göründü. Derhal muvafaknt ettim. 
--------------- samlnrındandır. Günün birinde ga _ Burada dostlarımdan Snllondrouze de 

• .... · yet zengin, fakat o nisbette hasis bir la Mornais Fransanın en asıl bir li-
Zey\myagma, susam ve lord kendisine gelerek, Kızıl deniz - le.slndendendl. Ve yüksek siyasi ilim-

pamuk ya vgı de Fir'avun askerlerinin bol!uluşunu ler mtie'sscse.ıılnln bir çok mu'allim-
tasvir eden ıblr reslm sipariş eder. Fa- l~rile mfinasebeti Vedada tavsiyena-

karıştı r1 )abi) ecek kat tablonun fiatini kesişirken öyle meler verme2e mUsa'ld ldl. Fazla 
cimri davranır Id, Hogarth böyle be- olarak Mu'arnmer bütün çocuklarilc 
liilı bir m~teıiyi başından savabil - Parise gitdl. Op&-a. civarında temiz 
mek için, en nihayet, lstedl.li flntın ve nl.sbetle ucuz bir otele yerleşdi. 

Belediye, zeytinyağianna susam 
•eya pamuk ynğl nndnn birinin a-

• pmi nisbeti yüzde 28 -z.i geçmemek 
nzere karı~tırılmak auretile, mnhlut 
z~ytinyağ aatı,ın:ı müsaade ~tmiıı -
tir. 

yarısına resmi yapmayı ka.'bul eder Mektebe devnma b~ladı. 
Ress:un iki gün çalıştıkb.n sonra, Artık müsterlh ola.bilirdlm. Veda-

<Devıımı 7 nci sayfada) dm ):etumiyettnl düşünmlyerek eğer 

Ku~şun kalmadıgmdan 
Anamur madeni işletilecek 

Kurşun F:atları son zamanlarda 
yükselrneğe ba~lnmlşt~r. Harbden 
evvel kilosu 16 kuruş olnn kur1un 
fiatlan yavaş vavnş 40 kuroşa ka -
dar çıkını , son günlerde 5 O kuıu -
şa yükselmiştir. 9:r yıldanberi mem
leketimize hariçtı:n kurşun gelme .. 
mekte, burda kurşunlarl.ı i, görül
mektedir. 

irendiğiınize göre hükumet kur
şun azlığını gidermek rnnksadile A
namurda mevcud kurşun roadenini 
işletrneğe karar vermiş ve bu hu -
susta hazırlıklara başlamıştır. Ana
murdaki kurşun madenierinden vıl -
da 15-20 ton kadı\T kurşun istihsnl 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

Anamurdaki kurşun madeni ter
kibinde zehir bulunduğundan bu kur 
şunlardan su borulan yapılmasın -
da istifade edilemiyccek, diğer iş
lerde kullunıl:ıcaktır. 

Bu yıl Hukuk ve T1b 
fakültelerine rağbet fazla 

Üniversitenin muhtelif şubelerine 
yeni talebe kaydı bu ay sonuna ka-
dar devam edecektir. 

Kayıdlann basladığı Salı giinün
den itibaren olgunluk imtihanı ver
miş birçok ge:ıç Oniversiteye yazıl
maktndırlar. Bu sene gençler bilhas
sa Tıb ve Hukuk•fakültelerine fazla 
rağbet göstermektcdirlcr. 

Üniversite rektörü, Üniversiteye 

girecek yeni talebderi önümüzdeki 
Pazartesi gününden itib'aren her 
hafta Pazartesi ve Perşembe gün -
leri bizzat kabul edecek ve yeni ta
lebelerle hnııbıhalde bulunacaktır. 

Üniversitede yabancı dil dersle
rinin ikmal imtihnnı di.in bitmiştir. 

Askerlik ikmal imtihanları da bu 
ayın 15 inde hitecektir. 

Bu mahlut zeytinyağiara birer e
tiket yapıştırı1acak ve bu etiketler
de ne miktar au•am veya pamukyağı 
kanştırıldığı yazılacaktır. 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 

Mahlut yağiara etiket koymıyan 
•eya tesbıt edilen miktardan fazla 
eusam veya pamukyağı kanrtıran 

ciUkk&ıncılar hakkında takibat hapı-

Okuyucularımızrlan bir doktor anlatıyor: 
Her SE'ne Kuruçeşmede bir depodan takslUe maden kömUrfi alrrdım. Bu 

sene de müracaat ettim. Bana şöyle cevııb verdller: cKarnköyde yolcu sa
lonu üstunde, Etıbanka mUrııcııat edecelts!niz; parayı tamamlle ve peşin 

verdikten sonra alacağınız ordino'yu getircceksinlz. Bilahare de 
bir kamyon tedarik edip rnndevu 1 alacaksınız. O gün kamyonla 
k~ti miktar çuval alarak bize gellrsenlz size kömür vermei;e ça
lışı.nz .. ıı 

fS TER 1 NA N. i ST ER INANMAl 

Garib bir dava 
(Ba.ştarafı ı lnci s;ıyfadJl 

nnza çekmeden: 
a'- Hele, be-ni bir dinle, 

ne yaz; bak, Hitlcrin, ~ -'"'T'"''"" 
d ine benziyor mu} Benim d 
hepsinden büyük :ı yol, Anadolıı 
jansına söyle de, dünyaya 

Diyor. Kendis;nc, o karlanna 
cüm yetme7.se de, Son Posta o"11 

yuculanna anlatabileceğimi vade& 
tikten sonm, soruyorum: 

«- Kocanızla falan bir 
mi h 

«- Yok. yok. Böylesi 
görülmemış. Allah, kimsenin 
şına vermesin, amnnın, 
bile. Öz anam olan, kaynanatıl 
den davacı ayoL 75 yaşından 
ll yaşında, ıtsbn gibi torununu 
kar ediyor. Üç buçuk kurugluk 
ras için.» 

«- Affederainiz amma, bir 
anlıyamadım} » 

«- Al Sana öyle geldi, anll 
şılmıyacak tnrnn yok. Senelerce 
vel biz ana kız beraber 
Anam, Mustlf•l isminde birine 
dı, ben de Mus~afanm oğlu Bed 
Önce, anam Binnazla, Mustnfn 
viştiler; 6n.ıcın, yalancı çahidler 
Iamk, şer'iy:: mahkemesinde bil 
bamdan ayrıldı. Sonra da Mu51' 
faya vardı. Aradan bir sene :ıni 
ti, ne, şimdi hatırlıyamıyorurn. 
de Mustafanın oğluna 
lar mı} Allah seni inandırsırı, 
de istememi~tim bunu. n 

cc- Neden}» 
cc- Bak, amma burruıını 

yın olmaz mı} Onuruma doku 
tu. Biraz kiilhanbryiydi ele. >• 

Bayan Seher Ö;rE"l, bir li\h%e 
duktan, bir an şöyle mn:Wıirıe 
larak, içten bir «ah 1 •> 

s~m: Je 
ct- Fakat, iyi adamdı diye, 

vam etti. Ne yaparsın, knded 
tüymüş: Yedikuh ilc Samatya 
sında bir tren kazasında 
ti. Gelelim, şimdiki meseleye: 
Binnaz öz ana:ndı ammn, k-"""'""''"' 
lık, analık hissini bile bastı 
vey kard~mle P.vlenir 
bana dokıınmıy~ başladı. 
ne kaynana oldu, ne kaynana 
me.zsin. Etmediği kalmadı. H 
bancıdan olsa neyse, ayni kanı 
şıyoruz. Gel zanınn, git zamarı 1 
cam kazaya kurbnn gitti; kııy1t19 j 
der, yani üvey babam da sizlere 
mür olu:1.:a, hize küçük bir 
kaldı. 1 000 lira kadar hir 
Yedikulede 1400 lira 
bir evcik. Bu miras altı ki!!i 
taksim edilecekti. Bunlardan 
benim !'Juran, Be-:lriden olan 
z.ım. Fakat, kaynanarn bir lo 
mira!!tan kızımı mahrum etmek 
öğ torununu inkih ctml!z mi? 
tük asliye 6 ne: hukuk m 
ne. Ana!n, mahkemede bu ç 
eve evlndlık olarak. alındığını 
ledi. Torunuro değildir, dedi. 
nu isbat için dt>, hana < kısırdır. 
ğurnmazin diye iftira t>tmet 
Beni tıbbı adiiye gönderdiler. 
vene edildim. Cocuk doğur:ınu~ 
kadın olduğum, doğurmak 
da henüz knybctmediğim 
Fakat, beriki iddiasında musır. 
keme, bir defa da kan tahlili 
ralım, dedi. Bu da ynpıldı. H 
zin, yani anamın, benim ve , 
kanı ayni çıkt•. Mesele knlmııddıı' 

Bayan Sehcr bir luhze daha 
duktan son w, ilave etti: (f 

«- Hepimizin de kanı 
grupundanmış ga7.eteci bey.» 

* J Hakikaten bir eşine rnstlaıı'11 

ğım bu hadiseyi kafamda 
Ic ayıkhynrak yürürken 
sesleniyordu: 

«- Ya, annmc\ı kaynıı.n:ını 
hem de ne kaynanıı. 75 
sonra torununun mirasını 
tiyor. Seni kargımrl Allah 
Sakın karar ~ünü mahkemeye 
meyi unutm:ı, e mi, v,azetcd-~ 

Gavsi Oz~ 

Alacak yüzünden yaral..-! 
Kasımpaşadn Cami Karao~ııı.tı 
~da 10 nmnarada oture.fl 
lle Hamıa bir alacak yilzilnden 
etmişlerdir. Fa.zlı Hamzayı 
karnından yarala.mıştır. Yaralı 
o~lu hast:ı.nestne kaldırıldı. 

········::r .. "A···K··\i··r··M 
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Hava baskınlarının 
Alman askerleri 
Uzarinde tesirleri 
~~~ık 4 (A.A.) - cNew
~b. ~en gazetesinin Lizbon 
~n Yazıyorı 
~ anyadan Bordeaux va1ıta • 
tel: "e Portekiz hududundan geçe
tilit thlen bütün raporlara göre. In
~ i"a baskınlan eğer Alman -
~ ngiltereyi istila tetebbüsünü 
~lde ~ akim bırnkmamıt•a, her 

a ozrnu,tur. lie.: raporlardan birine göre, Le 
'ıt ı/ 0 kadar ağır pasarn uğramıg
~. ı tekrar ineası için yıllar lazım~ 

~, 1Ylendiğine nazaran, İngiliz ha
A.ıın11U\'\Tetlorinin müthiş darbeleri 
de~kl~ı.t' aları arasında tam bir his 
Iliratı ıgı hiisıl etmiş, Fransanın 
't\'iıı ~ boyUn eğmeaini takib eden 
o'ırı Yerine artnn bir sıkıntı kuim 
~ .. tıır. 

tıı._:lahidlcr arasında almanca ko
til, t "e Alman sübay ve askerle -
~ ;rnaaı olan Amerikalı bir genç 
~hill .~ardır. Bu genç Amerikalı 
'!rı •hbay ve askerlerin nikbinlik
~ l' lr haftadan öbilr haftaya 
~ı Otgun bir hayal Jnkisanna In
til 

0 etti"'· ·..:aJ1 gıni anlatmaktadır. Ame -
~~~ lltenç kız uAlman tayyareleri
~tııj:~liz hava kuvvetlerini Manş 
ktapt en kovamaması, Bordeaux 
hi& h~nın bile dağıtamıyacağı bir 

ba~d~';·~;fı·"id~re 
ı.. ilan edildi 

:~ra 4 (AA.) -Öğrenildi -
.~e, Fransız makamlnn, Da
orfj idare il&n etmişlerdir. 

garbt Afrikasında, Geneıal 
lehindeki hareket, gittik

ktadır. 

~ 
Altın kıymetini 

h ~<ılayhkla makul 
:dde indirebiliriz 

tete~ <la.k.ıkada. iki üo ay evvel ga
lıtlıj-6 gördü~ oır ı:ıkrayı ha -

Ottıın· -a . 
CJle !t Vatandaş ticaret maksa-
llatb ~~cı:nya gidiyor. O sırada 
Ceıt ~ı:yor, Tico.rotl dÜ§Üne -
~a n deltUdir. Bu vatanda§ S dönınek istiyor. Ve birçok 
~~e 'Ve açlık vak'nla.rı acçir
)'a( b sonra Onla ta rıhtımına a.-• 
t~tı~ı zanuı.n soruyor: 

lı\JtUıı bb dllkkA.m gene dolu mu? 
~ ler ir koyunu hammnlın aırtı
)'ilıl? ini:e eve götüreblllr m1 -• 
~Ilan * ~~ııtıı 1k1 üç ay geçti. O vakit 

-~. ba gıbı bugün de fınn, ka • 
~ (İoı 'kkaı, meyvacı tıklım tık
;;,:)'et ~dur, fiat yüksekll~l de nl
·---qbı rınaı sayılır, nnznr de~ _ 
~~~~\'rupnnın en me.5'ud mn
~ı:ıda. n birinde, hııyır, 'ba§lı-
'0 lıaı Yll§ıyoruz. 
~~e de ... 
c~~t~ altın 21 dedlr ve emlft.k 
1
' lliçtn bir misli yUksel -

ta~t'ttı.ay 
l' • tarıhı 0Yiitham etrntyelim. Pa-
~ltı h ll her devrinde ve dün-
~ oıd.uer kö,csinde daima kor

ll' ll.~t.se:j' 
b~l (te Işın ruht ve mn.ddl ııebe-
t~~r 'IU'Il.'7tJnnıyalım. Pürüzlü 
'lt· ~aı: gJ.rme~e lüzum yok -
(Ullt:ı.l d.a • blr giln söylemıttım, 
~t~ tnıltlkin kıymetini ma
~v~Lllek Inüm.kündür. 
~ &ar cetveıtne bakınu: 24 a-. 
t'llt l'aaci, 2 altın grnmmm ııerbeııt 
~ ~lhıllz 55 kuruşa satıldı~ını aö-

tle ltu~t 22 &.yarının fiatı .ı.se 
lı l'çelt ur. 

, lt 'l'ü bir he.sab yapalım: 
~e~lıtı 0~1t allınında 2.2 ayardan 
te \ıl'ttı ~a Iki aıt.ın vardır; ma-
~ 16Se k. e ı serbest borsaya ııO-

Iııı.o1 uru§tur. 
Sll(ftıtı ~l'?.edtnız kf. 
lı) 1t.ı ~~ Darbhaneye 7 gram 
~~a_lt aıt l 411 ı:etırenin madenlnl 
~ ~lıtıı " ın haline koymak salfı... 
~~~ 1~ lt ernuştır, bugün plyasa
~7oo u~ eden meskfik altı-

"'' lt tır suıarıno. d U.,ece[tl m u -
eı~ıı_ı ltı lt~ 
s~edı Yltıetını mnkulleştlrmek 
~e( (1:· ~lft.k kıymetini in
)'ıı~l tedblllllınkündür, ldar! ve t, r. İltt Ir ekserlyn aksi te.5ir 
~.!:ıı_~~adi tedbirlerle kolay

, -... !(la ebuecek blr mescle 
buıunuyo~. 

B. n. 

Sayfa :J 

Bağdad yolu ile nakliyat .~.tfr~e s Manş sahilleri.n~eki Ja~on Baş~ekilinin 

t ·ı . l b•t d·ıd· A h . d • uzun menz1lh üç taraf11 pakt 
arııesı es ı e ı ı v;i;~:i s;a:.~;~~ e toplar faaliyette hakkında beyanatı 

artmakta berdavam dır Ankar& 4 (A.A.) - Ahiren Ba~dad-ı ayrıca işletme Icabı olarak mütek&-
ıa d$u demiryolu milnasebatmın bllen tea tl olunan müteharrik malze- yazan: Selim Ragıp Eme9 tesisi hnseblle Türkiye, Suriye, ce - me hakkında bir a~ aktedllml~ 
nub demiryolları ve Imk demiryol - tir. Tatbikata ald hazırlıklar ilcmal B undan kısa bir zaman ev -
ları idareleri arasında nakliyntm tan- edildikten sonra. yeni tnrlfe mer'lyet vel Mihver devletlerinin 
z!.m ve teshill iÇin beynelmllel demir- mevkUne girecektir. Bu nnl~anm resmt kaynakları Almanya ile hal
yol nakliyatı mukaveleleri çerçeve-51 allkadar memlelteUerin tıcaret' ve yanın mühim bir sürpriz te§kil eyli
dnhillnde do~ru eşya nakliyatma ve nakliyatı için faydalı olnca~ı umul- yecek aiyast bazı kombinezonlarla 
bunlara tatbik olunncak ücretler ve ma.ktndır. meşgul oldu!dannı haber vermi~ -

----------------------------. lerdi. Bu ihbar Berlin-Roma-Tok -

Amerikadaki yurddaşlar1m1z1n Çocuk 
Esirgema Kurumuna teberrüleri 

Ankara 4 (A.A.) - Çocuk E • 
airgeme Kurumundan: 

Amerikada Pipodi Çocuk Eııir -
geme Kurumu vasıtasilc yurdda§ -
larımızdan 585 lira 2 kuruıı. 

Amerikada Giritliler cemiyetin -
den 489 lira 46 kuru~. 

Amerikadaki yurddaıılardan 1.349 
lira 45 kuruş. 

Fransada mütehassıs 
arnele azaldı 

Londra 4 (A.A.) - fass: 
Almanya ile yapılmıg olan muha

rebeler esnasında Fransada ı 00 bin 
ukerin telef olduğu zannedilmek -
tedir. Bugün Fransada mütehassıa 
arnelenin azlığından sıkıntı çekil -
mek.tedir. 

Ingiliz Başvekili 
Çin sefirini kabul etti 

Londra 4 (A.A.) - Royterin 
öğrendiğine gör~ Çinin Londra bü
yük elçisi Quotichi dün nlc~am Çör
çilin daveti üzerine ziyaret etmietir. 

Ingiliz ve Alman tayyare· 
lerinin yeni akınlari 

(Ba.ştarafı ı Inci sayfad:ı) 
mnt.a. nazaran İngUiz hav:ı kuv"letle
rinln gündüzün yaptı.klnrı hücurn e.s
nasmda 1.2 düşman ticaret gemisin -
den mürekkeb bir kafile Dunkerque 
'Civarında bombardıman edilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin akınlan 
Londra f (A.A.) - Ra va nezareti 

tebl~l: 
Dün !ena hava ~arUan bombar

dımnn tayyarclerlmizin ifindüz faa
liyetini tnhdld etm~tir. 

Rotterdam Ilmanma ve Meuse neıı.. 
ri üzerinde Hudson'da toplu bir hal
de bulunan mn vnalnra ve Dunkerque 
açıklarında düşman gemilerine ve 
Wesel civarında bir sanayi merkezıne 
hücum edilmiştir. 
D~er tayya.relerimtz de Cherbourg 

elvarında demir ~llannı ve petrol 
depo:ıa.ı.ru ~ımo.n etmişler
dir: trnyyn.relerlmi.zin ihepsi üslorlne 
dönm~erdir. 

Alman tebliği 
Berlin 4 (AA.) - Almna ordu

ları başkumandanlığının tebliği: 
Hava ternitinin müeaid olmama

sına rağmen, Londra üzerine yapı -
lan mukabele hilmisil taarruz.larile 
cenubi ve merkezi İngilteredeki as
keri hedeflere kar.şı icra edilen hü -
cumlar devam etrni,tir. 

Londranın timalı garbisinde bw
lunan bir havagnzi fabrikasında bir 
bombanın infillikım yüksek bir alev 
siltunu takib etmiştir. 

Chester yakininde Coventry• de 
Alman muharebo tayyaredieri fev
kalade büyük bir cesaretle iki ı.ilah 
fabrikasına hücum etmişlerdir. Her 
iki fabrikada atelyeler ve makineler 
üzerine tam :ıabetler vaki olmuo ve 
bunlar imha edilmiştir. 

Londranın §imalinde birkaç Al -
man tayyaresi d'!.'lliryolu nakliya -
tma kartı bariz bir muvaffakiyetle 
hücum icra etmişler ve bir kamyon 
kolunu dağıtmı~lardır. 

Yalnız bir tck düıtman tayyaresi 
Almanyanın garbinde bir fabrikaya 
hücum etmi§tir. Fazla hasanıt olma
mı~tır. 

Bazı İngiliz tayyarderi Norveç 
sahillerine taarnız etnı'şlerdir. A -
tılan bombalar hasarat husule ge -
tirmemiştir. Alman avcılnrı teralın
dan bir tayyare düşürülmü~tür. Dü~ 
manın aünkü znyıatının yl."kunu üç 
tayyareye baliğ olmuştur. Dört Al
man tayyaresi iislerine dönmemiotir. 

Bir çocuk evin UçUncu 
katmdan doştu 

Fatihte Haydar Ho.mam roka~ında 
oturan 2 yaşlarında Kemal evin fi -
çüncll katından ao~a dUoerek a~ır 

Yaralı 

Amerikadaki yurddaşlanmızdan 
ikinci defa 504 lira 2 kuruş, cem'an 
2928 lira 2 kuruş kurumumuzn te
berrü etmişlerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
merkezi yurddnn uzak yaşıyan aziz 
yurddaşlanmızın yurd yavrulnnnn 
karşı ilgi ve muhabbetlerine aleni 
teşekkürlerini aunmağı veeibe tc -
lakki eder. 

İktısad V ekili 
şehrimiz e geliyor 

Trabzon 4 - Murgul madenle -
rinde tetkiklerde bulunan lktısad 
Vekili Hüsnü Çakır Ege vapuru ile 
Hopadan İstıuıbula geçmekte iken 
~ehrimize çıkmıştır. 

İktısad Vekili debnğ •an'atının 
ihya ve inki~fı ıçın uzun vadeli 
kredi açılması hususunda da alaka
dariara vadde bulunmu~ ve nkşam 
üzeri Ege vapuru ile lstanbula hare
ket etmiştir. 

Balkan oyun'ar1 bugün 
başliyor 

(Ba.ştarafı ı fncl sayfada) 

Misafir atletler ve sporcularımız 
saat 16,30 da Calatasaray lisesi bah 
çesinde toplanmı~lıı.r ve önlerinde 
Şehir bandosu olduğu lıalde Cüm
huriyet meydanına gelmişlerdir. Bu
rada banda Balkan marşını çnlmış 
ve hazırlanan direğe Balkan bayrağı 
çekilmiştir. Mütenkiben iıbideye çe
lenk konulmuş Ve kafile Tcisleri fl
bide defterini imzalamışlardır. 

Vali ve belediye reisi doktor LCıt
fi Kırdar dün mıntaka merkezinde 
misafir atletleri kabul etmiştir. 

Misafirler fCrefine saat ı 7 de 
Taksim Belediye gazinosunda bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Bugünkü mUsabal<aların 
programi 

1 1 inci Balkan oyunlan bugün 
mutad merasimden sonra Kadıköy 
Fenerbahçe atadında saat 1 S de 
başlıyacaktır. 

Yunanistan, Yugosbv ve Türki
ye atletleri arasında iki giln devıım 
edecek olan 1 1 inci Balkan oyunla
nnda atietiere muvaffakiyeder di -
ler, müsabakaların güzel ve parlak 
derecelerle geçmesini temenni ede
riz. 

Bugün yapılacak müsabakalar: 
tOO:Saat 15,30. 
Sırık: Saat 15,30. 
Gülle: Saat 15,45. 
11 O mlinia: Saat 16. 
400 mania: Saat 1 o,20. 
Uzun atlama: Saat ı6.20. 
Çekiç atma: SAat 16,30. 
1500: Saat 16,50. 
4 X 100 bayrak: Saat 17.2,. 
Pazar günü yapılacak müeabaka-

lar: 
Maraton: Saat 14. 
Viiksek atlama: Saat 1.5. 
200: Saat 15,10. 
800: Saat 15.30. 
Disk atma: Saat 15,30. 
400 mania: Saat 16. 
3 adım atlama: Saat 16. 
Ciri datma: Sl\at 16,30. 
5000: Saat 16,45. 
Barkan bayrak yarışı: Saat 17.25. 
Buı;ı"iin yapılflcl\k müsabakalar -

dan 1 00 metrede Fikret veya Mu
zafferin kazanma şamiları fa7.ladır. 

tıO mı-tre maniııda Faikin. meş
hur Mandikası venmesi kuvvetle ih
timal dahilindedir. 

400 metrede Mel;h veya Gören
den birinin birinciliği beklenmekte
dir. 

1500 metrede çok iyi bir foım
da olan Rıza Mak!lud heyecanlı bir 
yarıştan sonra her halde birinciliği 
nlmı' olacaktır. 

4 X ı 00 bayrak yarı~ı Türk ta -
kımının bugün kazanacağı son za -
fer olacaktır. 

Atletlerimirin formlan bugün 
vapılacak müsabakalarda gfllebenin 
Türk ekipinde olacağına bir delil-

yo ittifakını doğurdu. Ve belki ba
zı memleketlerce beklenilen bu ha
dise, diğerleri için her halde ciddi 
bir tahayyüre vesile tc~kil etti. Çün
kü şimdiye kadar Berlinlc - Tokyo 
ve Roma ile gene Tokyonun men -
faatlerini tahlil ederken bunların a
rasında kafi bir münasebet görmi
yenler ve Tokyonun Berlin ve Ro -
ma ile rabtı mukaddcrat eyleme -
sini uzak görüp mümkiln sanmı ~ 
yanlar, elbette ki bu hfıdise karşı -
sında hayrete düşmektc haklı ve 
mazur idiler. 

Maamafih ortalıkta hükUm süren 
politika faaliyetine bakılacak olur -
aa 1\lihver kaynaklamon evvelce 
haber vermiş oldukları siyasi hare
ketler henüz sükun bulmut değil -
dir. Bilakis ziyadcleoen bir sürn\ 
arzeylemektedir. 

Royter ajansının Nevyorktan a
lıp yaydığı haber lwnun mühim bir 
delilidir. Bu habere nazaran Hitle
rin treni Mussoliniya müluki olmak 
üzere evvelki gece ynnsı Münihten 
geçmiş ve dün ubah saat on sula
nnda Brennero .. ·tısıl olmuş 
bulunacaknut- Son haberlere 
nazaran bu mülnkntın vu -
ku bulup hatta hitamn erdiğine 
bakılacak olursa Mihver devletle -
rini bu ~fer de yeni kombinezon -
lann pe~inden koşar taşnvvur et -
mek her halde muvafık olur. Hitler
le Mussoliniyi bugünkü ,artlar için
de olsa olsa herhalde üç mesele bir
birine yaklaŞtınp ba§baGa verdire -
bilir ı 

1 - Mo.,kovanın y~nl misaka 
iştirak ettirilip ettirilemfyeceği. 

2 - Ispanyanın harbo karışmn
sı m,.selt•ııi. 

' - Avrupaya verilmek ı~tenl"n 
yeni nizamın ana hetlımnı neŞTede
rek lngiltereyi bir emrivaki karoı -
aında bırakmak ve bir sulh tımrru
zu yapmak. 

Moskova ile Tokyo ara•ında ,im
diye kadar bir türlü tahakkuk etti
nlemiyen dostluk wi!lnkı. bAzı e -
marelere göre mllmkün addedilebi
lcceği için iki Mihver devleti lide -
rini bu mesele ile mesgul nddetmek 
muvafık eayılamın:. Bu yumuşaklık 
emareı:ini Molotof Yolda~ın ııon 
bazı ııözleri ifade ettiği Japon kfly
na'klanndan sızan haberlc-rde te
evyüd eylemektedi:-. Bu eebehle bu 
ihtimali bir tararn bırakabiliriz. 
Bundan sonra lımanyanın harbe 
girmesi meselesi kalır. 

Ispanya. dahili harh münasebe -
tile Almanya ve ltalyaya kRTşı o 
kadar medyun görünmektedir ki 
bu devletlerin kenaisini harbe gir -
miş görmek arzulan kar§ısında e -
snslı bir mukavemet arzedect-ği ka
bul edilemez. 

$u halde, Hitler - Mussolini mil
lakatının mevzuıınu ara$tırma be h-
sinde bu ihtimal de varid görüle -
m ez. 

Geriye bu devlet leri n yeni bir 
sulh taarnızu yapmalan faraziyesi 
kalıyor. Simdivıe kadar Demokraııi
lerin elinde en büvük ko? bu hnr .. 
bin bir Alman - ltalytm ht'gemon
vası maksadına matuf olduğu idi. 
Bazı lsviçre kaynaklarına göre bu 
iki devlet, müstakbel Avrupa niza
rnı hakkındaki tasavvur ve planla -
nm ortava koymaları. diinva dka
rında hasıl olan bu kanaati dağıta • 
bilir. Hatta Ingiltere bile onlara 
karşı almış olduğu kat't muhalefet
ten vazgeçebilir. 

Yani lsviçr~nb bazı kaynakları 
demek i!lterler ki ltalya ile Alman -
yanın mÜ!Itakbel planlan milletleri 
korhıtacak hir ~ev değildir. E!!aııen 
bu plan ortaya atılınca bu hakikat 
tezahür edecek, hatta Ingiltere bile 
yumusayacaktır. Iki Mihver lideri ,. 
nin bir1e~mesi olsa olsa anrak böv
le mühim bir sebeb !çin olabilir. Fa
kat bazı !sviçre mehafilinin iddiası 
!!;bi mRksart uğnında •u veva bu ca
zib ~ekle ifraR edilebileC'ek olan bu 
olan bH~ka milletler tarafından ka
bul ed;lebilir mi ve hazme müsaia 
ad dolunur mu) 

O da b~"~kfl bir meseledir. 

S~n,, &a9ı1ı C,ı~ç 
lnhisarlar V ekili 

Bursa 4 (A.A.) - DUn Uludağda 
bir gezinti yapan İnhtsarlar Vekili 
dönil.tte tütün istihsal eden köylere 

Londra 4 (A.A.) - Royter bil
diriyon 

Fransız aahillne yerle§tirilmi~ olan 
uzun menzilli Alman topları, Manşı 
geçmektc olan bir Ingiliz gemi ka
filesine, bu sabah şafakla beraber a
teş açmıttır. Pek muhtemel olaıak 
Gris-N ez burnu civarına ye ı leştiril
m i~ toplar, üçer obüslük iki salvo 
yapmıflardır. İngiliz gemi kafilesi 
yoluna devam etmış ve Alman top
çusu ateşi kesmiş\iT. 

Çörçil kabinenin 
mes'uliyetlerini deruhde 

ediyor 

Tokyo 4 (A.A.) - 09 taraflı pak
tın imzasından sonra matbuata ya~ 
tıtı ilk beyanatta başvelcll Kono,. 
d eroLştir ki: 

Paslflkte harb veya sulh, ~rk ft 
garb IU.5ıf kürrelerlnde Japonya DI 
Amerlk:ı.nm miltekabU mcmaatıerı~ 
ne ne şekilde hürmet edeceklerine 
ba~Iıdır. 

Başvekll, ftç taraflı pakta rağmen 
Japonyanın Amerika. yı sebebsiz tnh. 
rik etmlyeceğlne ~aret etmiş, fakat 
iş blrllgl yapmanın ilk şartının Ja -
ponyanın ~nr.kdnk1 vnzlyetine knrp 
Amerikanın yeniden anlayış ve sem. 
po.ti izhar etmesi lAzım oldu~unu i
U\ve etm~tlr. 

Sözü Sovyetler milnasebatına CJet&.. 
(Bnştarafı ı inci saylaı:t.\l ren Konoye üç taraflı paktm kom~ 

Yapılan hareketler harb kabınesi tern prensipiere muhalif hiç bir t•
umumı heyeti taratından Ittihaz e _ rn.fı olmadığını ve Japonya ne Sov • 
dilmiş olmakla beraber başvekllin yeUer arasında ihtllAf kaynnıtı ol•
hepsinin me.5'ullyctinl şahsen deruh- bilecek lmkfuıların kabll old~u k._ 
de etmesi muhtemeldir. Bnşvekllfn dar a.zalacağını fimld ettiğini söyle. 
beyanatını, hn.rb vaziyatinde ve bu miştir. 
hususta müzakerelerln takib edccc~l ----------
tAhmin edilmektedir. ----------- --- -----

Harb yeni safhaya 
girmek Uzera 

Milli Şef ile Danimarka 
-Kralı arasında 

telgraflar teati edildi 
(~tarah ı tncl sayfada) Ankara 4 (A.A.) - DanimaT • 

J:ıill>ns.sa Hazıranda yapmış oldukları ka kralının 70 inci doğum yılı dö • 
mülflkat hatırlatılmnkta ve bu gö - nümü münasebetile Reisicümhuru • 
rüşmenin blr devletin yıkılmakta. ol- muzla kral ara!lında karşılıklı tebrill 
duAıı bir sırada ıcra edilmi§ oldu~u ve teşekkilr telgrafları teati edU c. 

da işaret edilmektedir. miotir. 
Alman matbutıtının mütalenlıırı ---------
Berlin 4 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Berlin matbuatı Erennerde yapı

lan mühim mülakatlardan babset -
mektedirı 

Deutsche Allgemaine Zeitung ga
zetesi iki büyük şef arasındl\ yapı -
lan her görüşmeyi fevkalade tarihi 
hadiselerin takib ettiğini yazmakta
dır. 

Haroburger Ftemdcnbladt ga -
zetesi mülakat esnasında sulhlin tan
zirninden olduğu kadar harbden de 
bahsedilmiş olması muhteınelse de 
harbin yeni bir safhayo. girmek üze
re bulundui;unu yazmaktadır. 

Gazete şimdiden tahminleri yap
manın lüzumsuz olduğunu, çünkü 
Brenner vagonunda verilen karar -
ların nelerden ibaret olduğunu öğ -
renmekte gecikmiyeceğini ilô.ve et
mekte<:lir. :.:.:..,. _____ _ 
İranda yeni demiryolu 

Tahran 4 (AA.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

$ehinşahın bir emirnl'lmesi üzeri
ne yeni Tahran - Znndjan demiryo
lunun açılı~ töreni bugün resmen ic
ra edilmiştir. Bu hat. inşa edilmek
te olan ve Tahranı T ebrize bağlı ~ 
yacak bulunan büyük demiryolunun 
ilk merhalesini teşkil etmektedir. 

Musevi vatandaşlar 
ik;ye ayr1ldalar 
(Başta.ra!ı 1 Inci sayfada) 

lannı ileri aürerek, eskisi gibi türkç .. 
den başka dille konuşmakta ısrar lll 
lemektedirler. 

Filhakika bu h.ıvadisin daha mtl
rekkebi kurumadan, bermutacl 
tramvııylarda, vapurlardn, trenler • 
de, umumi yerlerde musevilerin g .. 
ne başka dille konuşmakta devaıa 
ve ıera.r ettikleri görülmüştür. 

Diln Kuzgunculc vapurunda da 
bu haberi teyid eden bir vuziyet ta -
haddils etmiştir. $ehrlmizde mühlıa 
bir mevki işgal eden bir zat, mus• 
vi vatandaşiann her zamankinde• 
daha yüksek Ve fnzla hansızca, 1• 
panyolca konuştuklarını işitmesi B
zerine, Kuzguncuklu, tanıdığı bil 
znta: 

- Hayrola, hani dün türkçe ko
nuşmağa karar verdinizdi, ne oldu) 
demi~tir. 

Bu zatın aldığı cevab §U olmu~ 
tur: 

- Bizim böyle bir knrnrdnn ha
berimiz yok.. Kültür birliği kendi 
kendine gelin güvey olmuş .• İstiye• 
mecburiyet olmadığına göre, dile -
diği dille konusur. 

Dünya - Kuyruklu yıldız. üstüme geliyor, ıu Mihverden 



Cumhuriyet 
bayrami 

hazırltkiart 
CUmhuriyetin 1 7 nci yıldönümü 

~nünaaebetile 2Q llirinciteıırinde yıı
Jıılacnk olan bliyük merasim hazır -
lıklanna baıılanmı1tır. 

Bayram bütün memlekette ve 
Jnemleket dı~ındaki Türkiye cüm -
buriyet mümessillik1erinde büyUk 
merasimle kutlulanacaktır. Cümhu
riyet Halk Partili stenel sekTeterliği 
bu maksadla bir kutluinma talimatı 
lıo.zırlamıt ve alakadariara gönder
Ini tir. 

CUmhuriyet bayramı günlerinde 
latanbulda -yapılacak merasim 
programını tesbit ve tatbikini kon -
trol etmek Uzo:re vali ve belediye 
r-eisi I..Utfi Kırdan -ı riyasetinde bir 
kutlulama komitesi kurulmuştur. 

Bayram dalayısile bütün fehir do 
pUlaeak, caddelere ve meydanlu
n veeizeler as:lacaktır. 

29 Birinciteırinde T ahim m ey -
Clanında büyük bir geçid reami. ge
fe muhtelif fener alayları tertib o -
lunaeaktır. 

VilAyet mıntakaa•nd:ı yapılmakta 
_,lan bütUn yeni in$8&tın a~ılı, tö -
tenleri cümhuriyet bayraıru günle -
ı!nde yapılncaktır. 

Kalp bir gümüş 
lira bulundu 

• l.r e 
1 Fiat mürakabo komisyonu dün 

fevkalado b"r toplanti yapti 
Çivi tacirlerinin zam isteği reddedildi, ma .. 
nifatura ve peynir fiatları tetkik olunacab~ .. ı 
Fiat mürakabe komisyonu dün fatura fiatlannın y~niden tea ıtmı 1 

öğleden sonra mıntaka ticaret mU- btemiı!lerdir. 

dürlüğünde vali muavini Ahmed F:ıat mUrakabe komisyonu mani -~· 
KKUğın Teisliğinde fevkalndc bir top fatuTacılann iddiaları üzerinde ye
lantı yapmı§tır. Bu toplantıda ma- niden tetldkler yııpmağa karar ver
nfaitura, peynir ve çivi fiatlan tet- mlıtir. Bu tetki'kler sonunda lat'i l 
kik edilmi~tir. fiatlaT tesbit ve ilan olunacaktrr. 1 

Komiayon, Ticaret Velti.letinin Komisyon bundan sonra bazı çi- 1 
manifatura ıoptn:ı veyrm toptan aa- vi tncirlerinin, çivi fi":~larııu? .atttı - 1 
tış fiatltın için tesbit ve ilAn etti~ nlmaııı hakkıııdaki dı&eklerını tet - 1 
yüzde 6-9 ktır nisbet hakkında ma· k1lt etınlt ve fiatların arttırıtmasını 1 
nifaturaeılnnn itirazlarını dinlemit- Icab ettirecek bir ecbcb olmaılığın -
tir. dan bu dilekierin reddine karar ver-

Manifaturacılu dUn aralarından mittir. 
seçtikleri bir heyeti mürakabe ko - Peynir fiatlan hakkında yapı) -
misyonuna göndererek Veklletin makta olan tetkikler henüz tama -
tesbit ettiği bu .kar niabetinln çok az mı1e neticolenemediğinden komis -
olduğunu, hançtcn mal ithal ede - yonun dünktı toplantısında bu hu ~ 
miyeceklerini bildirmitler ve ınaaı- .uata bir karar verilememiştir. 

Zengin dilenci 
Marika meğer 
bir k1pti imiş! 

Zengin dilenci: Eğer lmıimi 

Ingiliz firmaları 
istaubul ve izmirde 
depo kiralıyorlar 

Jtumellhisarında oturan Pakize a.. değirtirme8eydim kilixleri 
~da bır kadın evvelki gün Beş~k- nasıl haraca keıerdim!)) eliyor 
~tan tramvaya. blnm.i.Ş va kondillt-

ln6iliz1Ml. yapılan ticaret 
miizakt!releri önümüzdeki 

hafta netic~lcnecek 

tör Kdzı.ma bir gümllş lira vererek Geçen gün 7.abıta tarafından B:ı-
lıllet almı.ştır.. kırköyde Mnrika adında aekaenlik. 

Türkiye ile lngiltcr~ arasında ti
cari münaacıbetleri inki~af ettirmck 
maıkaadile bir müddettenberi An -

Donservis nasıl verilir? 
Devlet Liman İşlet.mesı kaptan

larından Mchmed Emin matbaa- ! 
mıza gelerek §unları anlattı: 5 

dJman ŞirkctJ. Denizbank ve i: 
Liman İşlctrnesJ zamanlarında 
devam eden bir su yolsuzluğunu, 
hazinenın znr.ar görmemesi Jçln 
ihbar etmiştJm. Yapılan ta.hklkııt 
ihbarımı teyld etti. Fakat bun
dan sonra rahat bırakılmMım. 
Aldkadarlar mutemndiycn Jz'aı; 
ettiler. İstila etmete mecbur t.nl
dun. Başka bir müessesedc çalı -
şabilnıck için bonııcrvls 1steı:Um. i 
Bana, ~u kadar .senelik mesaime 
rn~en, içinde dürUst.ıüğüm, ya
hud kötüli~üm hakkında hiç bir 
vnzih knyıd bulunmıya.n bir kd
~ıd verdiler. Bu suretle iki defa 
mağdur oluyorum. Bonservisi.n 
.sarih ve ibraz edilene bir fikir 
verecek malliyetıc olnuıs~ ica.b 
etmez mJ?:. 

Bu §iUyct.i Limanlar Umum 
Müdürlüg-ünü.n di&Ot n.azarına 
.koyuyoruz. 

Sekiz çocuklu bir ana 
Mersın Soğuksu caddesi 192 nu

marada oturan Selim zevcesı Fat
ma, 8 çocuk sahibi old~u ~lde, 
çok: çocuklu aUelere yapılan yıır
dımda.n ma.hrunı kaldığını yaz -
maktndır. 

Sıhhat ve içtimat Muavenet 
Vek.A.Ietinln, ibu sekiz çocuklu ka
dına lfı.zun gelen yardımı yapaca- : 
tmı umuyoruz. : . Kadının verditi Urayı gözden ge- bir dilencinin yakalandı~ kö~k 

Ciren kondülı:tör paranın kalp oldu- ve aervet sahibi olduğu anla~an ih
lunu Deriye sürerek almak isteme - tiyar kadının ayni zamanda iluTin-

'··································· .... ·····.,.; karada yapılmaktil olan müzakere- -------------

ıınLştir. den de 631 lira çıktığını ya:muorık. 
Bu yüzden Pa.klze De blletçi a.rn - Bakuköy muhitinde kırk •ene -

mnda müna.kaşa. ~l.!ınUŞ ve mesele az denberi Marika adile tan•lan bıa k.a
~ra da. po113e int!.knl etmiştir. dının üzerinde Servet adlı bh de 

Yapıinn Josa blr tahkikatı ~üten.- nüfus kağıdının bulumau, ihtiyar di
i:ıb kadın taratmdan kondüktöre ve- lencinin hiakiki hüviyeıi hakkmda 
ırUen gllmllş liranın kalp olduğu an- ~üphe uyandınnı$. bu cihet tabicik 
~tlmıştır. edilerek §U garib neticeye Tanlını§-

Paklze bu parayı az evvel 'Be~!k - tır. 

t.e..,ta Ortabahçede 40 sa.yılı dükkCı.n- Kırtt senedenberi Baknk8y{lnde 
-dı:ı. bakk.n.llı.k yapan Mehmed Aliden bilhana gayri mtiıılimler arumda 
aldılfını söyiemLştlr. Maril-n diye tanılan ve bu auıetle 

Bu Uo.de fizerine Mehmed AlJ ya- kiliselerden bir hayli avaid toplama 
blnnmış ve Mdise etrafında t:ı.hki- ğa muvnffn'lc olan bu kadının kipti 
ltata b:ı.şlanmıştır. tayfa,.ından Mehmed 1cw Servet ol

lor bitmek D.zeredir. Bu busustaki te
mulan'n 8nUmüzdeki hafta iı,;ir.de 
netleelenorolr. yeni bir anlaşnuya va
nlacağı tahmin olunmaktadır. Seh -
rimlzdeki allkadarlara gelen ha -
beriere ~Hre bu mU:r:ııkerelcr çok 
mOtaid bir tekilde ileılemektedir. 
İngili% firmalan son ~rünlerde le -
tanbul ve İzmirde yeni depolar ki
ralamağa ba,lamıtlardır. Ingiliz fir
malan memle\tetimizde satın aldık -
lan mallan, Akdeniz vaziyen do -
layıaile fngdtereyo gönderemedik
leri takdirde, bu depolarda saklı -
yaeaklardır. Memleketimizden fn -
g{ltereye g6nderilecek mallar Bağ
dad - Basra :rolile ihraç edilecektir. 
Diier taraftan fngiliz.lerin harb ge
mileri refakatlnde ticaret gemilerile 

TEŞEKKÜR 
~lnm Feyyaz Gôkçöl, geçen sene 

Tıb Fakültesinin askeri kısmından 
d !ploma almış, bir ay sonrn da ve -
tat etmişti. 

On beş gün evveı .kabrlnl ziyaret 
etmek ve bir taş diktirrnek için kab
ristaua gıttim. Gömüldfı!:U yerde mun 
t.a.zam ve büyük fedakdrlıkla yapıl
mı.ş kabrini gördüm:. Hiç habcrim ol
madan yapılan bu mezıırm, sınıf ar
kııdll§lo.n tarafından vücude getiri!.. 
ditini ()frendlm. Bu yüksek ruhlu 
gençlere bü~ün ıkDJbimle tc.§ekkürler 
ederim. 

1\lütevefta. Fcyyuın babası 
Abdiilkadir GökçÖl Üçüncü Amerikan 

postası lzmirden 
hareket ediyor 

duğu nnlaşılmıttır. Bu değj§lk b!ivi
yete ned~n lüzum gördilğün6 aon.n.
lara (eahtc Marika) giilerek ,. c. 
vabı vermekted:r: 

cı- Eğer kıpti Servet hhnaıtta 
devam etaeydım, ~imdi c;ergilerde 
oturup kalkmnm, ıskara mafA aat
mnm lilzımdı. Halbuki; tfmdl pa -
rnm. bir de güzel köşküm var •. • 

8fTR nakliyatı yapacaklan bildiril - ~(:;;::::::::::::::::::::::::::::~ 
mekted:.;i:.:;T·::..,________ _ 

Bu kurnaz ve gnrib dilenci bu 
gün adliyeye verilecektir. 

A herlik işleri: 

V iz verirken adamın 
biri uluorta sözler 
sarfetrneğe kalkb 

1rnelk.i geee Fatih ca.mlsJnde bı:ızı 

mflı:ı.aaebetsı. hareket ve Wzlerle hnl
tı rahatsız ~tıneh t.allnpn bir yo -
bM yakala.nm.ı.atır. 

Askerlik etmemit 316 • 335 Fatih ca.ıııWnde enelkl gece tera-
d vurolulan davet ...nı namazım mütea.kıb bir vti: -> tnra.. 

og tınd.&n halk& dlnt menulu etzsfın-
Fa.tih Askerlik Şubestnden: d& Tdz veı1ldııt &rada. dinleyiciler 
ı - Şlmdtyo kadar hiç Bakarlik arasmda bulunan bir şıı.lwı halkın 

ctmemtı ve geçen cclb!erde bakaya mmt ve dJn1 hissiyı:ı.tını renelde ede
ve sevk artı~ kıılını.§ 316 - 33~ (da- cek uluorta aözler sarfet.mefe yel -

Şehir tiyatro u bu ~kşam 
~~1ı11 1~ l'epebaşı dram kısmında 
lfl! 01.'ELLO 

'lll~ İstiklAl ~?:~ komedi 

i Y41l USAtl 

Rn.şld Rıza tıy trow 
Halide P~kin Qe.raber 

'l.lO Pazartesi 8.10 Snlı geceleri 
Beyogtu Halk s!ncmnsında 

Ya.ta.klı vagoııla.r kontrolürO 
Vodvll 3 perde 

Gaib aranıyor hil) do~mnlu topçu, muha.bere ve :ls- temnl.ştlr. 
t.ıhkftm sınıfına mensub cra~ askere Sultanselimde, Bltl tfubede oturan Bunci.3:n on beş sene kadar evvel 
sevkedlleceklerdir. İbn.him e.dmda biri oldu!ıu anlqüıı.n Adanıı ıcra memuru Bay Avninln 

Fiat MU.rakabe Komlsyo 
nundan: 
19 numaralı ilAn - Toptan k.ft.tıd satJ.;larmd& gayri aa11 ve ~ 

hadlerı aşatıcıa tesbit edll.ınJştir. 

ı - BU1lmum .sargılık .trı~dl:ır, beyaz, ltur§unt ve ann 
gazete kdg-ıdla.n aza.m1 % 15. 

2 - Birinci ve ikinc! hamur kllğıdlar. bfletUk kfığıdlnr, verjell 
lar, tnkv.iml.Dc. abajur, duvar, eliti parlak ebru kl\~ıdlıı.n, kösclc 
valan, tazyik e~ mukıı.vvalar, selofan ~ıdları aza.ml % :ıD. 

3 - Parşomenler, zamklı kfığıdlıır. beyaz ve elvan karton.tat 
% 25. 

4 - Pölür, resim k~ıdı, adt kromo, karton, tuvnlet kli~dı, 
kapakhklar, mücell1d lbezi ve k~ıdl:ın, beyaz ve elvan kartonint 
%so. 

5 - S:ın kopya kAğıdı, kuşe, Hlb karton ve Jmğıdlnrı. .tyı resUSS 
ğldlan azıımı % 35. 

Yirnı1 numaralı il!l.n - Kırtasiye .satLŞlarmda gayri safi ve a:aJP' 
hadleri şu suretle tesbit edilı:niştlr; 

ı - Yerli mekteb kurşun kalemler:!, yerli mekteb mürekkeblerJ 
cı için % 10, perakendcctye % ~-

2 - Yerli mekteb defterleri toptancıya. % 20, perakendectye 
3 - Yerli mekteb ll\stikleri, mekteh uclan toptancıya % 20, 

ciye % 35. 

4 - Kesilm~ çizgDI ve çizgisiz yazı kftğldl.arl, resim vemedot 
ri, marjlı kaplı defterler, Avrupa zamk ve Uıstlk.lerl, Avrupa Jtur~ 
!emleri, kalem sapları toptnncıya ,.o 3<l, perakenıleclye % 40. 

5 - Matbaa. ıevnzımı, ıkesllmiş pôlür, ve par§Uk kA~arı 
% 35. 

6 - Yazıhane levazımı, Avrupa mürek.keblleri t.optnncıya % 40· 
7 - Ceb knlem ve deftcrleri, fantıız1 defterler, lüks hokka 

lüb büro levamnı, tietı.rl defterler, resim nlM ve ıevnzmıı iÇin 

ya "' 60. _,..ıı 
8 - Fen ve hende3e all\t ve levazımı, ha&sas kfl!ıdlar, ve boZW""" 

ya iÇin topta.neıya % 00. 
9 - satışı mahdud husus1 bir marka altında satılan eşya ~IJl 

tancıya % 75. • 
5, 6, '1, B, 9 uncu maddeler içln perakendecin1n kAr hadleri neri"' 

edilecektir. 
21 numaralı ilAn- Yerli pnmulı: iplikleri için İktısad VekAletinet 

tesbit ve ilO.n olundu~una nazaran bu fiatıara Ticaret Vekaıetuıee 
edilen kô.r yüzclcsl llO.ve edilerek sat~ yapılacaktır. Bu mevzuda. 
nnznrı ltibara alınmıyaca.kt.ır. (9492> 

1940 
ı aded 2000 Uro.lık - 2000 . ...- 1 

a ıı ıooo » - so0°·~ 
6 :. 500 » - S00°·....,. 

Üçüncü Amerika postasını y'pa
eak olan Holandiyn vnpuru bugün
lerde fzmirden Nevyorkn hareket e
decektir. llolandiyn vapuru Ame -
n1caya üçüncü pnrti tütün hamule -
aini ve aynen dn kuru yenıi~i yükle
mektedir. Kumpanya bugünlı-rde 
ynpılo.n fazla mü~acaatla:ı nazar. 
itibnra alarak .ı\.merıka seferlerini 
Ler on ~ünde bir yapmağa karar ver 
fJli tir. Bu mün sebetl~ Amerikadan 
lzmire ~dr:cı-k olan Angiro vapuru 
16 Birincite<lrine doğru dördüncü A
merikn postası:-ıı yapacaktır. SeEer
Ierin artmnBJ Amerikayn yapılan 
Ihracatı normal bir ,ekle kt>ymu;~ -
tur. Vnpurlann Nevyorkltın liman -
lanmıza nvd .. ti de Amerikadan ge
kce\ malzemenin naklint temin ec
miıı ol c ktn. 

2 _ Şubede lçt.imı:ı. günü 15/10/1940 bu &dam yakalanmış ve hakkında tıı... neuilnde mnrtevt evH\.u olıırak bul~-
Sall günü sabah saat 9 dur. 'tib& b ıa.nmı.,trr. nuyordum. Bu zatın dostl rından bı- 1940 Ku· • çu·. k 

Mukelleficrln tayin olunan ıünde ta a., risi beni igfal ederek nyart.t.ı ve kcn-
Y erli sun'i ipeklerden üfus hüvJ.yet cüzdanlarlle birlikte g- .. al d .. di ynnına .nldı. Bu suretle Bay Avni 

12 250 ~ - 300°· ' :1 , o ...... 
40 , 100 , - 400 ....... 
75 » so » - sı50> ' 

n bede hazır bulunmaları DA.n oıu _ opru tın.~ motor.- ne temasımı taybettinı. Şimeli duşü- Cari Hesaplar 
ka ı:lın çorabı ~ aalapurya muaademeaı . ncbllecek çnğdayun. Anamı ve baba-

~ -~ eri 

210 » 25 » - 5250· 

Kcşldeler: ı Şubat, 1 
ı .Afu.~os, ı iklnclteşrin Yapılabilecek * euıvrı ıı.ma:nına .. _ıı Must.atanm mı aramnkt.ayım. Adana köyl nden i IYE PLAN l 

Fatih Askerlik Şılbestnden: Idaresindeki Tecdidi Bahrl motörü olduğumu hayal meyal hatırlıyorum. KRAM 
Gemlik aun·i ipek ipliğinden ka- 8 t 8 hesab memuru Mebmed enellti g~e au.t 12 de Hfllden aldı- Gerek Bay Avniden beni nffederek '\•••••••••••••••••••••••"'~ 

4lın çorabı yapmak üzere bir müd- ~~' · Aluned Tevfik ~) &- tı yükle Galata köprüsünün altından vaziyetimi tenvir et.mesini, .şayed bu ~ 
4ettenberi dcvnm etmekte olan tec- K b u el e.s1. leQerken abi J.lttkamett.en Alinin sa- satırları görmezso adresini bilenlerin 

rin4e yapılır. 

rübeler m~bet netice vermi, ve ka- cele fU eye g m ıapuryasına flddetle binelirerek par- bunu bana yazmalannı insanlyet na-
d ı -b •· d·-· t k ••.ıı:ı• Dalmn en iyi Tnrkçe tilmler laltdim eden ın ann rag et goster ıgı ma ren - Za i _ Nüfus cüzde.ruını •Ji et- ~tır. Balapurys. derhal batmış mma yalvarırım. .. 
li çorapl:ırın yapılabilmesi mümkün tim JYcnl.\inl çıknracaiımd&n eıat..ıal- fakat so.hibl All ~urt.anlmıştır. Kazn. İunit Büyükdcrbend naQılyesi- T s 1. sı·neması 
olmu:tur. nin. htlkmii yoktur. etrafında Ltına.n Idal'es1nce tahkikat nln Acısu köyünde muklm Ilanı 

Yerli atın •t ipek ipliklerile çornp akte.d t 
~:bn=ft~ Jin~,.,~y~a~k;;ın~c~l ıı~b~a:;~l~a~n~a;ea~k~u~r~.=~;;:=;-~m;.,;te~v~e~ıı~ü~dl~ü~S~a;,ıd~Jm::ı~=N~a17m"=;e~y~a.ptılm:-;~:Lır;;:"~.,_-=======-•· ıı:a o~lu sman T~: zevce::;l Bu hııft:s d n bO yOk m uv dffa k iye tl knza nd ı. 

Pazar Hasan Bey Diyor ki: l•ST.'l.KLALTorKkçe·s~ıHu RAMA istanbul İkinci inas Mcmur.uğun - ri 
c::::>~-..ııı...-.. ...;ı.~.,__1 dAn: 

- HM n bey ba.J}ıma 
relenlcrl &or ma ..• 

... Biz.!m birndert tanır
sm. Akıllı, us1u, evine .sa
dık bir ndamdır. 

... Evvelki gün: •Meç
hul bir scmte hareket e
dlyonım diyerek bir pu
ırula. yazıp bıra.kmı.,. Ol
diş o gıdif .• Ne oldu der-

Hasan bey - Diplomnt 
olmu.,tur. Bon gilnlcrde 
onlıırm semtt meçhulc 
ıttmelerl moda. oldu. 

Münis Mazhar Cemalin masasına ~Ol{ takdır edildi. Kahramanlık - Cengı'lverlik ve Vlıtnn 
gelen Türk Ticaret Bankasının iste- " litıln p.lrlak ve canlı bir timsali olan şubeser 
diAi 284 lira 48 kuruşun kabul ve 6 lıa.veten: lNGlLIZ -İTALYAN harbini gösterir Sinorun 
ncı sıraya knydına ınııs idaresince ı;,, ·ıatlı tl ı r 
karar veril_?jğl nruı olunur. (29556) ~--- .uugnn suat 1 ve 2.30 da tenzı ma ne e 



Ingiltere 
taarruzlarının 

muhtemel seyir 
neticeleri 

ve 

1·;:·1:~i ~;;;:~:~·ı •Son Pe&taanın aakert muh&rrlrl 

·······································-· ... S imal batı Avrupada cerc • 
ti Yan eden harb hareketle -
l~ U%aktan bakan vo uzaktan hU
It ler Yollııy.sn bizler ingiltereye L:kfl e.çılacak ycnJ Alman aeleri 
thı ~rtunde.n iki defa aldandılr.: Bi -
te c:ı aldanıo, Almaniann İngiltere -
bı ~ça'k hUcumlarma. Fransanın 
Ili ag)Gbiyetinden aylarca sonu, ya
tat Pclt geç başlıye.cak.larını tahmin 
tl.ı. ınernek. ikincisi do uçak hü -
~a~ları b~ladıktan sonra onun bu 
til kar uzun süreccğini he1ab~ma -
Ina. !ı. Fakat hu her iki aldanışta 
ld~!ılız devlet ricali bizimle beraber 

ı er. 

ttı ~lınanlann lngilt()reye UÇ81r. hü -la: anna pek ~eç baılame.lan, onı
l:etjn, ~uraya yapılacak Istila hare -
~ ıçın lilzım olan binirc:e seri 
"lOt"• )•• 
'ıt tr u kayıkları veaah eniz va-
~b nı:ınuı hazırlanmasını beklemek 
bıaİ~Ie olııbilec~ği gibi ,imal ve ti
hk ~h savatlarında hasıl olan u
~Ia'r· P_ıl?t vesalrc zayiat '\o"e telefatı 
bıt 1 ıçın de fazla vakit kaybedil -)'\it ~.la~.ilir. Ayni zamandıı pek b~ 
hr· olçulerde carEolunan benrinin 
C!ır.ırıe Yenisini de komak lAzım -

ler~u hazırlıkiann uman istiyecek
takd?~1turdır. Fakat çok uzadıilan 
te n 1k e, Ingilizierin de ayni suret
daf 0 ·Sanlarmı tamamlamak ve mü
Için na lertibatını vücude getirmek 
, .. d Alnıaniann kaybedecekleri her 

·• an • ·f lt{j1 f ıatı ade "!deceklr:rl oek tnbi -

• 
• 

s 
y UŞ ı 

. 
ŞehiT Üpercti knpablıp, onun y~ 1 mazruftur. Ha!dkatte de bunun zat

rinde, Şehir Tiyatrosu komedi kıs- fını müellif bize hi.t, bande :ıarhna 
mı kurulduiu zamandanberi birçok koymuş sunuyor. 
kere tekrur~adım: . Mahmud Yesari çok güzel bir li-

«~omedj kısmın'!_a çalı~n artıs!- san adaptasyonu yapmış, §ahsiyet
lcrl~ız fercl ferd yuksek ve • ~ız ler biraz yabancı da olsa, lisan bu 
san atkarlardtr. Temosaül kabılıyet- yabancılığı belli etmiyor. 
leri fevkal&dedir. Fakat fU var ki... T sil 
Rol aldtklan komedi eserlerde mu- em 1 

hakke.k ke.hkahal rla güldürrnek ta- Komedi kısmında nMıl itinalı bir 
rahnı iltize.m ediyorlar. Bu yüzden dekor görmeye alışık değilsek bu 
eaere uymuyor, eseri kendilerine tarz bir temsil seyrinc de alışık deı-
uyduruyorle.r. » ğildik. 

Daha geçen hafta yazmıştım: Yalı uşağı Zeynel (Muammer), 
«Nedense Şehir Tiyatrosunun bu dört perde iki tabloluk piyeste ese

lumundn bir ba~ıbozukluk havası re .sadık ve mükemmel bir yalı u
eser... Bunun önüne geçildiyse ne şağı olmuştu. 
lll. eğer gene ayni hava e3ccekse Yandan Çttrklı denilen yan meo-
çok. yazık •. » zubu andınr eski deniz kurdu (Beh-

Şchir Tıyatrosu komedi kısmında zad) hııni Yarıısa operetinde zevkle 
.ulmeye konulacak ilk eaer, Mah- ıteyrettiğimiz hapishane gardiyanı 
mu d Y esarinin adapte ettiği «Yalı kadar, belki ondan da üstün biT tip 
Uf&iı» olacaktı. Bu bir hi. komedisi yaratmı~tı. 
idi. Artistler, metne aadık knldık - Hazım taklidli konuşuyor ve eae
lan takdirde eser temsil edilmit aa- rin ruhunu kavramış, eserden btraz 
yılabilirdi. phaiyetine, ~ahsiyetinden blraz .,.. 

Perde açıl<!ıı eere Yennir. TuiOııta kııçme.dan ro-
Bir koltuk meyhanui, dekor ve ak lünU yıı~atıyordu. Halva demesini 

aeaUvarda en ince teferrüata kadar 
bildiği gibi istediği zaman helva dedikkat edilmiJ. Şeh.ir T,iyatrosunun 

komedi kılmlnda bu kadar itinala mesfni de bildiğini ortaya koydu. 
bir dekor ıılirmeye alı~kın değildik. Vaııfi işinden dönüşte meyhane>-

Hik&ye f\ldurı ye uğnyan kalem efendisi tipini fev-
e:Denizi seven yalı UfOğı, bir genç kalAde ya.,attı. 

kızı da aever .• fakat o denizin c az._ Said pek iyi; $aziye, rolü he.yah
beainden kendini kurtammıyor •. ve mızdan aykın olmasına rağmen, bu 
nitekim evlenmek için karar verdiği rolde mükemmeldi. 
an, denize açılıyor.» $ehir Tiyatrosunda ilk defa ğör-

Sözler, dudaklarda teb083ürn ya- düğümüz Mehm~d. yeni arknda~la
ratırlcen vıık'alann seyri Insanı dü- rile e.nlaJmı~tı. Bu sahnede de mu
tündürüvor, tlSYle diyebiliriz, his bir '\"ll.ffak olacnğını, bu eserdeki muta8~ Şte, Almonlarm Ingiltereye 

)etirı/lnnnın, Frans nın mııflObi -
lini en •onra, fıı:r.lıı Reclkmfyece _ rafm uÇ8k kuvvet Ye imalatına ve 
f~rd·ıanneden)er ve b8yle dUşllnen- penonf!l yetitfirme fmk!nlanne. dair 

ır. elimizde teferrUatlı maJOmat yok -

vaffakiyetile isbat etti. 
Ferih iyi, veni olım Melnhat. ro

lünUn güçliiğüne rağmen ~skilerden 

\a ~~llll'\nlann ln!liltercye yapmak _ tur. Bu hu1u.ta bizim !8yÜyebile -
~tıl lı~ı~lrı.n uçak hOcumla'"lnın, me- c ğirniz ,ey, evvelce de bildirdiği -
ttıo~ ı1l!!fına olarak, haftnlıula elir _ miz gibi, Almaniann lngiltereyi isti
lerf 0 nıasına 1\l"lince bu dı:ı lrıgilizı.- l!ya mecbur bulunduklarıdır. Bu -
bol: dukovemet kudretlerinin zıın- nun için de onlar, Ingiltereye vcp -
\jııd n u~undan fnzla :nılıur etme _ rnakta olduultlan uçak taarruzlzın -
~a erı if,.ri nelmi~ıtfr. Holanda, Bel- nı devam ettfnnek ıı:tınmndadırlar. 
'trıd ''j Fransa muhArebelı-n e!na - Eğer Almanlar, uç k kuvvetleri -
l~rj ~ ngiliz - Fransız ucak kuvvf'b- nin lngilizinkinl tamarnlle yenrneğe 
tl);_,. lınanlannkine nA:rl\ran birkaç neticede kafi gelmemesi yilzUnden 

....,., az ·cı· F 1 1 1 1 bınd ı ı. ran!lız uçelclıın ı, ala - ngi tereyi lati !dan vazgeçer erae 
lidd:tJ• çıktıkla':'l vı- fn~ili7Jerinki de bu. onlar için barbl yan yarıya ve 
~ıltl ı tahribat ve telefata u~a - belld tamamile kaybetme!ı: d--rnek 
bıanjtt halde. lncili:r.l•rin ~imdi Al - olur. Gerçi Ingiliz impımı.torlu~nu 
"lı ale 11f:' kar~ çıkarmakta olduklan CebeHlttankta, Mısırda, Afrikada, 
~!lot lolarile bunlara lhım olan Burada, Hindiatıı.nda, Singapurda 
lıtıld' 1 ınakinist vesalrevl rı ereden 1 ve Uzakdoğu kara ve sularında ~-

F' U;c:ları bir meııeledlT. rerft\: yıkmak mUmkUn glhünUr. Fa.-
~ı.ıhrnnsızlar, İngilizlerin Fransa ket İspanvanın Mihvere iltihakı, 
ti~J· art'bderi esnasında. uçaldımnı Ruııyanın hayırlulhanf'! bitarnflığı ve
Ola:rj'ek ancak vlmdi k.ullanm.okta yahud daha arkı te!!riki mesai etme
oııı. arını iddia ediyorlar iae de ri. Jtıponlann dahıı cC3Ur ve 11.tılgan 
t-riJ r haı-b uçaklarını kendi imallt - olmalan, elhasıl halyanın da Mıeır 
~ırı: Aınerikadan tctmarnlamak.ta - harekStına daha ı:ı-erml verml"si 
~allıb• Bahuaus Ingilizierin Alman hep Almaniann İngiltereye taıı.rrur. 
~dtd ll.cı uçak. hücumlarına nıuk.a - t~~ehbüclerinin neticesine bıığlı bı.
\ıç•kl e kuU ndıklan makineler av lunmaktadır. 
~ıtl btıdır ve bunl r ,imal ve 1i - Almanların İngiltereyi isıW te -
Qclllb atı Avrupa muharebelerinde •ebbüeü akim kaldığı dünyaca ta
~lıHarıalı uçaklar derecesinde fazla halluk ettiği orfin artık Alman n~ 
~r. B~ mı§ ve sarfedilmi~ değildi~ hız ve pre3tiji tnmıımile kırıla -

biri ol5l'lydı dedirtmiyecek gibi. 
Necmf de kusursuzdu. 

larnet Hulusi 

Bir evin kapısma bıralulan 
dokuz ayhk yavru 

Üaküdarda Körmelcteb sokağın
da 63 sayılı evde oturnn Hfltice a
dında bir kndın dün sııbah sokıı~a 
çıkarken, kapılarının e$iğine dokuz 
aylık kadar tahmin olunabilen kuD
dnklanmıo b;r kız çocuğu nun_ bıJa -
kılmı, olduğunu görmüştür. 

Bu garib v~ beklenmedik tesa -
düf kareısında Hatice kundniiına-bir 
de kAğıd iliştirilmi~ bulunan kiJı;ü~ 
kucaklıyarnk karakala götürmü,ttlr. 
Metruk vavrunun kundağına ilitti -
rilen ldiğıddu isminin Nacive oldu
ğu, Hilmi adında bırine aid bulun
duğu yaninrak «zavallı kı2"ım Na -
ciyeye dokuz nydanbcridir bütün 
imk!nsızlıklarn rağmen bakabil -

dim. ~imdiden sonra bab sı bakaın.» 
denilmektedir. 

Ana ve babn" tnrnfındnn sokak 
ortuındn bırakıl"n küçük Naciye 
Zeyneb Kô.mil hastane!line götürül
müş, çocuğu kimin hımktığı hak -
kında tahkik ta ba,.)anmıstır. 

,, 
. 
Yün örgü 

mevsimindeyiz 

Gene yün orgu mevsimindeyiz . 
Tli ibahara, hatta yaza kadar de -
vam edecek bu moda ve ihtiyaç bi
ze hemen hergün yeni yeni örgü mo
dellerini aratacak ve verecektir. 

Resimde gördüğünüz kazağın bü
tün huııusiyeti renklerin birleştiril -
mcaindedir. Beyaz bir yaka, incecik 
deri bir kemer bu hususiyeti klaıııik 
bir "ekilde tamarnlnmııktadır. Kul-
nılacak yünlerin renkleri arasın -

daki ahenge son dert'ce iline. etme
lidir. Aksi takdirde model bütün o
rijinal güzclliğini kaybeder, alaca 
bulaca alelade bir hal alır. 

Her kadın bilmelidir 
Makinede veya elde örülmü1 gi

yecekleri nasıl yık.nmalıdır} 
Içinde bol sabun köpürtiilmüş ılık 

bir &a hazulayınız. Örgü giyeceği bu 
suda her tarafını aıka s• a yıkayır.ız. 
Asla çitilemeyiniz.. T emizlcnince boJ 
duru suda - son suda sabun izi kal
mayıncıya kadar - çalkalayınız. Su
yunu süzmck için bükmeyiniz. Sade
ce kalın. tüvlü bir hıwlunun arasın
la yuvarlnyınız. Kurutmnk için de 

üstü kalın bir bezl- ve beynz bir 
havlu ile örtülü bir mosn üstüne se
riniz. Ve ona yıkanmadan evvelki 
!feklini veriniz. Katlannın aralarına 
beyaz ince bezler koyunuz. Çabu
cak kurumasını istivor5l'lnız bu bez
leri vakit vak;t de ~-i~tiri!'liz. 

ÖrgÜ elbiııeleri hiç bir vakit c•a
rak kurutrnayınız. Biçimleri bozulur 
ve bir daha düzelmez. 

* E1lerinizden muhtelif kokuları 
kolayca çıkarmak için şunlan hatı -
rınızda tutunuz: 

Balık kokusu: f.l yıkanacak suya 
bir kaşık oksijenli su il:ive etmekle 
çıkar. 

Soğan kokusu ise bu suya ya ya
rım limon ı-ıkılnrnk. yahud bir kaşık 
amonrak iliive edilerek çıkarılır. 

* Sırtınız istedi!!iniz kadar düzgün 
değil de hafif öne eğik ise elbisele
rinizi diktirirken gör.eteceğiniz ufnk 
bir hususiyetic bu ufacık kusurunu
zu gizliyebilirsiniL. YapıiRcnk husu
siyet şudur: Arka omuz.lannızın or
ta yerine ( 3-4) santım boyunda ya
nm veya b;r santim eninde birer 
( n~n") kovdurunuz. 

llıe\ b ndan be.şk:ı, av uçağı Imal et- .. ak Ispanyanın Mihver taTafında 
~ha lcoJba uçağı yapmıya nazaran harbe ginnsel, Sovyetler Birliğinin 
~ll\ bı.ı 0.~.Y Ve daha ucuz:dur. Bunun Mihverlere yardım ctmC31 veııaire 
ticlerı ~~n lngiltereyi bombalamıya bütfin erneller auya düşerler. Onun 
~tleriıı :J~n bombardıman tayya - için Almanyanın Umidi bü11bütün lcı
~ ı.ıv,.tt~ 1ıunıa kilfı bir miktar ve nlıncıya kadar, yani d11.ha bir ınii<l- t(Son Pottan nın edebi telrikas:: fS 
~bjJ h·· ngi)iz av uçaklannın mu- det Jngilterenln hava hücumlarına 

tarii.Yotı.ı Ucurnlarda bulunduklarmı devam etrrfes.i beklenir. 
. B'lı h ~· Üçlü ittifak. Ru11yayı Almnnyoya 

~ılttrey: Ae vaziyete nazaran, İn - kar~ bir taarnız: hareketinden me
ttı t"arrı d lman uçak t.ıarn.ızlan netmekte oldu~ndan, Almanya ln
t/l'llar i_:celt midir). Gerçi Al - giltereye drıha şiddetli taıırruz için 
tıırltrin't' ndrllya veaair İngiliz ~~ uça'klannı Imdi daha ziyade bir fe
ttı~ inr'k.Yaptıkları hava bücumla - dakA.rlılda ite atmilktan çekinmiye
~ t\tı::d;rtın taarruzları ndıru ver - cek tir. Aksi. takdirde Almanya Sov
t~i bale erd Faknt hakikııtte ve a.- vet Rusyaya kartı uçakça zayıf düş
~ tereyi ıı_n . ~n bu taarru:ılara, İn - m emek. endi~ile ucaklım nı daha 
t ~ek d hıla hazırlık taarn.ızlıın idareli ve muhteriz kullanmak mec
,;ı iııtil;.a t\ muvafık olur. lngilte- l.ıuriyı-tinde 'kalscaktı. 
\o çlllledil) ,.~rnekt~n Almanlar vaz- Almnnya belki de, denildiği gibi: 
~~ efi bü;~k v~ Alman uçak ltuv - İtalyadan pilot alacaktrr. O, zaten 
~ka ~ttik! . ~efevvuklannı muha- zaptettiği bütUn memleketlerin u -
Cl ') 1na.rruerıl takdird~ Ingiltereye u- cak fabrika ve fttl"lyelerini uç.ak 

t, e ). arını 1 • id · 
~~ "e b f1t ayn azım ve 1 - imalinde çalışhrmsktn Imiş! Bu itı-
1, le de..,a e 1 d~hıt "lddetli bir su- barln Almanya timdilik Ingiltere u-

r. "·· ın eltı ~ b d ~lç··ı""llrıku 1 • rnıei'e mec ur ur- rak taarruzlanndan vazgl'!çemi"Z ve-
dir~l:ı':de askngıheke rıd.asınn bU~k vııhud bu taarnızlan zayıflıttamaz. 
"etle- •!tı:ı::k iç~ Alımı.bılmet h m- Fakat, Ahnanyıının Ingiltereye u
'" ı.ı~rıın h('r se d man uça 1 r ~ı-- çııkla taarruzdan vazgeçeceği giin 
tll:arııak filolaril,.l'l en·ı evve. ngık ız anlamalıdır ki o, ordularile Avtu -
" ~ nı;u terenın a er d... b. t• d h k tr tı ve fnd· ·ı . .. panm ıger ır sem ın e are ete 
'-t h~rl ın mesı mutasav - k · B t ı k d .. ~'lrib erdl'k• .. ~eçece tır. u !em se ıınca ogu 
~c-. 1 c-tnıf") .. ~ ludafaıı tertibat!nı veya cenub doğu olabilir. Bııy Hit
ttec-lrıaL:aa.dıı e ~~ımdır; bunun lçın~ lerin Duçe ile Brennerkrde vuku -
de-v "e RÜnd·· rı ıncfye kadar, yanı bulan yeni mülakatl rındn bunla -

Allı olurı uk .. uçak tonrruzlanna nn bahi! mevzuıı edilmiş olabile ~ 
tıa k Imanla ına ktıza edt"r. ceğinden şüphf'!)l'"nmek kabildir. Bu
lot" "dar yrın 

1 
bu taarruzlnrı sonu- nun la bernber bilmelidir ki, Alman

ttııı~•~>ı ıı;fıran. lngilter., nv uçnk fi- yanın Ingiltereelen ba,ka semtlerde ••ar n ınd· · • 1 ~l.lkJ Ila tf.'rtih !rıncıve VP. adanın yapacağı e.oıaslı hareketler ngilte -
~ ..fl\ tıııı tam ıı_tıı~. kuvvet kay ı. reye a'lkc-rf kuvvctlc•rhi arttırmak 

r df"..,a~ft.l'l•lı- l'tkıp y~ı.kmcıyn ve teşkiHitl rıdınp kıvmetl ... ndirmek 
"'ttirio ettir nıiv~ctok- i in. o~ muhtnQ oldu~u. vakti ve-

Yazan: Er~ümenrl Ekrem Talu 
İnıamın gurur.ı okşanmışb. Ya-ı olmak için, bakkal hemen lakırdıyı 

vao yava~ yola geliyordu. S:ı.kalını oraya getirdi. · 
avucile ıııvayarak: - Ciğeri beş para etmez knltnk 

- Bakayım 1 dedi.. düşüneyim, seni de, beni de mllymun gibi oy-
olmaz mı) nattı. 

- Düşün amma. uzun etme. J,in - Se him e hanım mı) Üynattı .. 
tahammülü yok. Kulnğıma çalındı- oynattı .• hem de ne türlü! 
ğına göre, başkası uğraşıyonnuş. - Eh 1 Biz de onun yanına koy-

- Kim} mayacağız inşailahi 
- Merak etme. Dişli bir kinıae Ebülhnyır efendi, ellcrile, ümid-

değil. Senin karşındn hiç kimse pe- sizlik ifade eden bir hnreket yaptı. 
rende atamaz. Bunu, sen de bilirsin .. -.- ~e yapabileccjiiz? .. Ne yapa-
ya, kafir? 1 bılırız kı? Atı alan U!:kudnrı geçti. 

Bu laübalilik ima mı güldürdü. - Öyle deme, hoca m ı Ben ta 0 

Ne de olsa bir rakdir ifade ediyor- vakittenberi bu iş üzerinde zihin 
du. Onun yumu;adığını gören bak- yoruyorum. Bir eksik ete~in benim 
kal. sağ elinin baş ve şehadet pa~ erlik haysiyetimle oynamasına dün
maklarını birbirine sürctcrek, ilave yada tahammül edemem. Önünde 
etti: sonunda ben de o kahbeye bir oyun 

- Hem sana. bu işte epey dün- oynıyacağım ki, o da görsün 1 
yalık tn çıkar. fstifndemiz yan y'!l- İmam kafasını salladı. 
ya. Son zamanlarda, malum hfıdıse- - Onun arkası vnr .. arkası. A-
ler yüzünden oldukça aarsıldın, de- rab Abdullah gibi tutanı olanın sırtı 
ğil mi hocam? yere mi gelir? 

Ebülhayır efendinin, dede, en - Gelir bazan. f.l cldt'n üstiin-
hassas noktasınt\ dokunmuştu. Bi- dür, arşa kndnr. Bunun sen ne de
çare imam dt-rin derin iç çekerek: rnek olduğunu bilivor mu un. hoca~ 

- Ah, sorınayın, dede efendi- - Eyvallahl Biliyorum. İlle ve 
dedi. Hntırlndıkç'l yanıyorum. lakin .. 

1 Hadiseler K8Jl1Slnda 

• 
1 

ir mağazanın eamckanında. 
çocukların önlüklerine di

.kilmek için yapılmı~, i§lemeli kedi
ler, çocuk resimleri, Mikey farder 
vardı . 

• • • Rum en köylU kıziannın elb 
sesi . 

Elbiselere bakarken aklımn gelclJ 
- Çocuklar ,için daha ba§ka ol 

hiseler yapılamaz mı? 
Mağazayn girdim. Camekanda 

g~- •··ı 1 ~imi çıkarmalannı söyle
dım, tezgahın üzerine L J•ılnr .• 

Mikey fure • 

- Nasıl elbi3e, bizde daha bJ 
çok çeşid var, 

- Benim aklıma gelenlerden bu 
lunacağını pek zannetmiyorum. 

Mayolu bir kız ?ocuğu, 
Ba§ında melon şapka, ağzmda 

pipo bir erkek çocuğu. 
Bir Klavn, 
Fena §eyler değildi, fakat ben 

daha bll§ka nevileri olsa olsıı onları 
tercih edeceğim. Meaela bir Kara
göz, mesela bir Beberuhf ••• 

Mağa.,.a aahibi olduğu tavırl. nn
dan anlaşılan biri yanıme gelmişti: 

. - Güzel şeyler değil mi, <!edi, 
bılhassa çocuklar için. 

Ce va b verdim: 
- Bunlardnn Karagöz. Hach•ad 

Beberuhi daha benzerleri yapılnrna~ 
mı? 

Mağaza sahibi istihfaRa dudak 
düktüı 

- Ne lüzum var, bunlar güzel. 

* Cocuk elbiseleri aatılan bir mağn-
zadayırn: 

- Bu Tiraliyen bir kostüm . •• 

r -

- Ne gibi söyleyin. 
- Mesela fimdi bugünUn zevld 

ne uyacak oekilde tzıdil edilerek ço 
cuklar için yapılmış zeybek clbiae.l 
Ka- ~eniz sahilinde yıı· 'llaru 
~iydikleri tarz elbiselcre u.:nziyed 
ler. 

Hayretle yÜzÜmo baktılaT. caı 
dülerı 

- Hiç olur mu beyimf •• 

&k~ri. ;~k~~. bi~· ·d~İik~~i; ·~~ 
terdil er: 

- Bob Stil dediler. 
Delikanlının ceketini gülünç bul 

muşlardıı 

- Gülmeyin, dedim, o çocuk). 
luktanberi böyle giyinir, bir arn~ 
Danova idi, bir ftralık. Tirolien, bh 
aralık ta Hongruva olmuştu. Şim • 
di de olacağı b\ıdur i~te~ Bob Stn 

0 "nıel. d.l.u.lıwi. 

Şarabla Anesteji 1 Bir dakikada kaç in.!_an Hl~r 
Yapılan Js_ 

tatf.stlklere gö 
re her sene o
tu.z b~ mU -
yon insan öl-

mektcdir. Bu sureUe dakika b~Ull 

al~ dört Insan Isabet etmektedir Bayıltıcı madde1erln ke!Jfinden ev
vel varab cerrahide, ameliyat olacak 
hastalar için kullnnılırdı. Ameliyat Ölenlerin dörtte biri henüz yedi ya. 
olacak hast.nlar:ı !azla miktarda, ya- §ma gelmemlşlerdir. Ve ynnsı on yo.. 
~ onları sızdırncnk kadar ~ab iÇI- di yaş1na kadar olanlardır. Fakat c1o
rırler. Ve o zamanın cerrn.hları hıı.s.. 
talar sızdıktan sonra nmcl1yat ya~ Aumlar bu knyıblann yerlerini ~ 
parlardı. bırakmamaktadır ············ - ........ .__. ... ._......_ ......... -...... _. ______ ................... ....... 

<u ucu1ar1n1a 
Bay rıı. M. n: belki de s1z içinde bulundu~nuz ~ 

. ~kı içmek, çok sigara içmek, vak- ndeU goremiyorsunu.z. Geçincnılyor _ 
tiru evınden dışarıda geçı.rmek gıbi musunuz? İyi geçılnmek içın erkeliln. 
fena ltiyadlarınız olmaması takdire ve kadmın birbirlerine k.nrşı yapa • 
değer. caklan mütekabil fednkfırlıklar lA. • 

Evine ba~Iı yaşanuık istiyen, her zımdır. 
~ınan evmi, karısını, çocuklarını dü- Geçimsizlikte yalnız bir tnrnf ka. • 
ııuncn bi{ erkek olduğunu.ın göre bahaUi detildir. Karmızı gcçlms.iz _ 
bana bahsettlğınlz meselcyi açık ola- llğe sevkeden tımiller nelerdir. Bun ~ 
rak. tonu.şabllıriz. ları .kendi nizele arayıruz, bulncaksi 
Bır evde kadın veya erkekten biri nız... Kendi kcndınlzi tnshih ediniz 

dığ~rine karşı huysuzluk gösterir, Ayrılmayınız.. bilhns.sa çocuklan _ 
çekilmez bır hal alırsa kabahat! yal- nız var. Çocuklar, nnnc ve baba bir 
nız onun şahsında aramak hata olur. arada bulundukları muddetçe me.s 
Ne Cihl tesirler altında bu hale gel- uddurlar. Onların sandeLi için ols~ 
di~inl dUşünmel dir. Karınızdım şi - ayrılmamak me burıyetlndesmiz 
kayetçi.sıniZ, onun lllzi m~'ud ede _ of · 
medlğlnl, geç nemedı~ınizl, ayrılmak İzmirde &y F. L yıı: 
ıstedığıniu fakat karınızın aynlmağn Sorduğunuz suallere cevab 
taraftar olmadığını ynzıyorsunuz. rum: 
Nıçin mes'ud olnmıyorsunuz. ~n - ı - Bu kadar yaş farkının bilyük 

rınızın ne noksnnı var k1 1 •• Sizi mcs- bir mnhzuru yoktur. 
ud edemiyor mu, niçin? Belki o sizi 2 - Evlenecek çıağda 
mes'ud etmek iç n çalışıyor. Fakat Birkaç sene geçmeltd r. 

- Kim korkmaz, dede dendi 
hazretleri~ Kim korkmaz? Habis, 
her yanından de tekli. Pad!~aha 
çatkı:ı, vükeluııın göz bebeği. Üste
lik te eli kanlı. Çekti mi vuruyor; 
şaka değil. 

- Sen öyle sanırsın, hocam. Bu
raya Istanbul demi'iler. Burada, gö
ze görünmiyen, ndı bilinmiyen oyle 
külhanbeyleri vardır ki değil Arab 
Abdullaha, onun gibi elli tanesine 
birden duman attırır. Ne söylüyol\
sun, sen? Pacızılimanlı Ziihtüyü u
nuttun mu? Bütün bir Üsküdar sern
t ini, ta Kwbnğı:ılıdan Beykoza ka
dar tirtir titretmi~ti. Çarşı ortasında 
adam vururdu dn, zaptiyeler gör
memezlikten gelirlerdı. 1-lerif sene
lerce padisah fermanı dinlemedi. Ne 
oldu ııonundn? 

- Tersaneli Topal Faikin bıça
ğının altında cnn verdi. 

- E. peki 1 Seni:ı Abdulbh ağan 
daha mı zorlu) 

- Arka!ı var. On ıki kisi birbir
J,.rine icr-ned olmu!<lnr. Birinin kılınıı 
hata geldi de, s,.nd,.n bildiler mi, 
on bir tıme:ıi !lenin pc.,indı-. 

- Bi i kımıldnmıız. alimıtllah 1 
H ... m böyle io:ler temiz görülür. Sil
lenin nert-den. kimden gddiv belli 
edilm"Z. . 

Ebülhavır !'fendi. d~d~nin yüzüne 
dikkati,., baktı. 

- Ku?um. Allahını ııevt'TSPn, d
de efendi .. d"'di. Sen h.lnR hunlnn 
ne divt- !l;;vlüvor"lun) Y "bn.,ın h .. y
rludile beniııı baqımı b l"ıva ,.ı •e>-
kacnlc 1''1) R" d .. ,... :"r:J,.n 1 h• tt• 

Arnb mı, Kürd mü, Çinsene mi n 
dir i Ondan da bir öcümü al~nm, 
rahat edeceğim. 

- Sen ni, efendim. ·Elin siluh tu
tuyorsa, titremezse, gece yolunu 
bekle, temizleyiverir· mel'unu. 

- Yok 1 Ben böyle i~lere kndir 
değilim. 

- Yahud ki, tanıdığın bir kimee 
varsa, ona havale et .• 

- Hayır. Onu da yapmam. Ben, 
büsbütün başka yoldan yürüy~c~ 
ğim. Ve sen de bana yardım <'de
ceksin. Unutma ki, Ar b Abdulla
hın kötülüğü bende.ı ziyade Enna 
dokundu. Hem, bilmiş ol ki. snna 
düşman o herıf. Cezdiği yerde snna 
atıp tutuyor. Din, iman, ırz, nnmu. .• 
boyuna sövüyor. 

- Biliyorum. 
- Yok. Bilmediğin bir şey da,-

ha var. Amm.l benden duymuş ol
ma. 

Imarnın merakı uyaııdı. 
- Ne imiş o? 
- Seni mahnllı•den 

için ahaliye mnzbata 
kalkışmış. 

- Yniani Ne bi!iyorsun, 
efendi? 

- Yalan değil, emin ol hornm. 
Kiittdcn i itti~imi •övl.-nıcm, amma 
ivi yerden haber aldım. 

Her hilekar gibi, Ebülhnyır den
di de çok müvı-svi~ti. B:1~knlın ısöz• 
lerine hf"mcııc~cik irıım" ı-rdi. 

- A "'b l u a hm • 
ku h In 
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Genç bir çobanı ense
sinden kesti/er. Sonra 
da döverek öldürdüler 

ra zonda 25 milyon 
kilo hndık bekliyor 

Bi.ga, (llusust) - Biganm Yenlçerl 
~yünde, dört çoban arasında. kanlı 
Dir vn.k'ıı. olmuştur. On 00, yaşmda 
pnç bir çobanın ölümile netıceıenen 

Bu yıl Giresun fazla ihracat yapbğı halde 
Trabzon fındıkları bir türlü müşteri bulamıyor 

bu hMiseye sebeb, sürülerdeki ko - Trabzon (Huııuai) - Trabzon 
JUnların birbirine karışmnsıdır. Vaka. mıntakasının 1939 fındık rckolte -
~yle cereyan etmiştir: aindeki atoku yapılan ciddi tetkfka-

Yeniçerl köyünden HalU Alinin ço- ta nazaran yeni mahsulün idrnk o -
baıu ıs yaşmda Salih 0 g1u Mehmed dildiği zamanda on beş milyon kilo 
lturd ilc Yuvalar köyünden İbrahim olduğu ve 1940 yılı mahsulü iae a -
ttıu 18 yaşında çoban KAzım Çetin, lakah milesseseler tarafından on 
rene ayni köyden İbrahim o~lu ço - mil~~n kilo tahmin t'di!diği~e .aare 
ban Osman ve Yeniçeri köyünden bugun Trabzondn mevcud yırmı bet 
tıfehmcd o~lu ı5 yaşında çoban Fey- milyon kilo kabuklu fındık atok ha
IUllah çnyda sürülerini 8uıactıkları sı- linde bulunmaktadır. Ticaret VekA
rada., koyunlnr birbirine ka.rı.şml§, bu letince ·hrac .?~.ilecek ko.bu.klu ve iç 
,n den aralnrmda kavga çıkmıştır. fındıklara: butun Karadenız fındık
B l:ı..rlerıne aaldmı.n çobanlar bo~ş.. lanna nyni fiat tesbit edildiğinden 
111 ~ başlamışlar, bu arada osman d~rt aydanberi - y~ni mnhsulde ... n 
a ı saldırmayı çekerek Mebmed Gıresun çok fazla ıhracat yaptıııı 
&turdu ensesınden kcsm~ diğerleri de halde - Trabzonun ihracatı hemen 
buna ıottnı.k ederek ellerİndeki çoban hemen lüç mes~beııine düşmü,tUr. 

GLre.un fındıklan kalit.. lezzet 
ve eöateriş ib"barUe Trabzoa fındıkr 
lanndan üstün bh mevki lhraz et -
tiklerlnden aenolerdenberi btitiln 
dünya borsalannda olduiw ıfbi ih
raç metkezlerlmlzde de uaarl Iki 
ve bazan üç kurue kadar blr farkla 
ıı.lmıp aatılmaktadır. Halbuki bugiin 
tesbft edilen deTec:ede bu fark. ııö:zr 
önUne alınmadılından Trabzon fın
dıklan Ihraç edilememekle TO Gi -
resunda bir kilo fındık Içi JS kunı;. 
şa aabhrken Trabzonda otu kuru
~ talib bulunamamaktıı.drr. Bu hu
suııta mUşkülü.tla karşıiatan Trab -
zon fmdık ihracatçılan VekAletce 
biran oTVcl tedbh alınmumı bdt -
liyoıola1'. 

hamam da 
Zabıta şüpheli bir 

adam yakaladı 

Kızıicabamam (Husuııi) - Za -
bıta birkaç gündenberi Kızıleaha -
marnda dolaşan ve kendi.sinin dil -
siz olup Zonguldak maden ocakla -
n~da ~~ almağa ııitmekte olduğunu 
bır kti.gıda yazarak bazı kimselere 
gösterip yardım talebinde bulu -
nan bfr gençten oüphelenmft ve 
kendisini yo.kalamışhr. 

G . -i i -z ı ö.....,.,.;.;ı. : 

Hami ·ye ve Ka ır lı 
Her iki köyün sokaklan ve evleri çok 

muntazamdır, köylü, su, 
odun ve muallim derdine çare bekliyor 

Hamidiye köyünün çok riizel bir görünüıil IOP&larUe kanlar içinde kıvranan Bunun sebeblen şunlardır: 
tııehmed Kurdu döve döve öldürmüş.. ----------------------------•6 ~ Katiller derhal yakD.lanmış ve ( K üç u·· K HABERLER ) 

336 doğumlu ve Ayvalık kaza -
tından Serif Makara olduğu tesbit 
edilen bu genç birkaç gün kadar 
Kızılcahamnmda dolaştıktan ve her 
keııi dilsiz olduğuna :nandırdıktan 
IOnTa bir gün birdenbire ortadan 
kaybolmuştur. Şerif Makara yaya 
olarak Kızılcııhamamdnn ayrılıp 
Avadan yolundan giderken Kızıl -
cahamamda kendisini gören Saf -
ranbolulu lısmail bu sahte dilsizle 
karoılaşmış ve kendisine selam ver
miştir. Fakat dilsizin dürüst bir li -
ııanla selamını inde ettiğini görünce 
hayrete düşmüş: «Hani sen dilsiz -
din, Kızılcaha:namda kimseye ro:ı 
ııöylemiyordunlıı demi~tir. Foya!lı -nın meydana çıktığını ımlıynn aahL Oem.IJ.k <Husus!) - Gemliğin gll - larından birisidir. Gemlik _ BuJi' 
te dilshin birdenbire kaçmağa te _ zel köylerinden b1rt olan llrunidiye §0Ses1nin Engtlrücük köyünü geçtik ~ 
şebbüa ettiğini görünce eüpheai büs- köyü 93 Rus göçmenleri tarafından den oonr& aiizel bir kÖy şoscsl 1

1., ad~etın pençesine teslim edllmişler- _ * BUeclk Defterda.rlı~ına tayin 0- * Gemlik Gbenspor takmU Me - kurulm114tur. Bir jandnnna karakolu, yoldan .sola ııapıldı mı ik.l tarafı bat 
lunan Siirt defterdan Naci Sıralı Bi- cidıy. mekteb t&bmı nra.aındül maç bütün artmı~ ve tabancasını çekerek tam te~Atıı bir llk okulU. ı20 evl, lık, bahçelik zümrüdl'yeşUl~lnde cl6' 

Edirnedetti at koşuları lecı~e gelerek vazifesine başlıı.m~tır. balıriyelUer1mlzlıl 1-0 ~ ne- önUne geçmi~ ve kendisini yaka - 700 nüfusu, dört çcşıncsi, bir tek BU- nemeeli yollarla Katırlı köyüne va • 

ıllr. 

Edirne (Husus1) - Bütün Trakya- * Lüleburgazıı. lba~lı Büyükkarlf - tieel«nmt,otı.r. lıyarak Kızılcahamam zabıtn~ına ~~n istifade ederek dönen birer göz_ nlır. Bu .kby civardaki köylerln tl 
p şamil olmak üzere sonbahar at tıran köyü nnhlye müdürü Bahlr * bd. yüz eltmıt ıayun mıntakıı. - teslim etmi§tir. Şerif, hakkında icab lu 7 de#irrnenl, mektebin yanında uk.llerindendlr. Rivayetiere göre It" 
koşulıı.n, 29 Eylül Pazar günü Edir _ Çetınerin Qalışmnsı netleesinde köy sına a.ynlan k&zamızda •rıma aid eden tahkikat yapılmak Uzere der - bir nüınune bahçesi vardır, köyün tırlı vaktUe İznLkle Bursa a.rosırtd' 
ıı.ede yapılmıştır. Birlncl Tay ko§u - kendi membalarmdan temin ettl#i bütün 4]er ib1tJrUmlf ve TUifeli mc- hal mevcuden Emniyetiumumiye ba.şlıca leçlm va.sıtası tütün, arpa, ~leyen, araba, at ve.snir vesa1tln bl' 
IUnda Süleyman Yörü.kcünün eYa _ va.ridaUa köylüden salma almadan murlar bu hı.ı.mwt&Jtl emirleri tebel - Müdürlüğüne aev!cedilmiştfr. bu~day, mısır, lnek, davar ve ta~ o.. i8Ç1d no'k:ta&ı fm1t, köyün biraz !)tl • 

aıanıı adlı erkek tayı birinci, Musta- kendi kendini idare edecek bir vul- lül et.m.lşlerdlr. caklandır. Buradakl kredi k:oopera - sinde bu rivayetleri teyid edecel 
ıa Turgudun «Küçük Altı. sl ikinci. ve yete gelrn~tır. * Ziraat Bank:ul Çorlu fUb6a1 yük Vakıflar idaresi Adanada tifl Adltye koyüne ba~lnnmL,tır. Köy km"V1lllS&raylann temellerine ~ • 
t.man Kurkul'un cZıpzıp• ı d~l tayı· * BUcc!k Meb'usu Dr. Muhll.! Bu _ ~ek tıatıa ztirrad&.n tohunıluk bu~ _ b. k b !iller evlerdek.l fınnlardtı yaptıkları lanmaktadır. 
Içtincü gelerek 20 lira 1kramiye al - ner Bilecikte halkla temnsta bulun - day atm a1ın.al& ba.§laml.ftlr. UyU ir çarşi ve yeni rnayalı ekm.e~l yerler. Köyün posta 73 evi, 'J pınarı, ''15 nüfusu o~ 
mı,Iardır. m

114 
halkın dileklerini tesbit etml.f.- b· 1 f k kutusu haftada 1kl defa açılır, muh- Katıl'lının her nok.sanı ikinal edi~ İkincl k~u: 2000 metre olan bu ko- tir. ' * Qorttı orta mütebl rl;rui7e mu- ına ar yap traCa tar All Qnlı,kan bir gençtir. Burada Otretmen bekliyen bir de mckteııl 

fUYU Eşref Ştıhinin (Ş~hln•i birinci, * BUecik llselileri ders ba.,lanıtcı ~u~ıt=t ~Y ed~• mekteb! Adana (Husust> - Vakıfiar Idaresi eskiden b.lan ba.zı lhtlyarla.r GUrcU vardır. Köyde tahsil çaltında (60) tl' 
Q&man Aydemfrin (Keziman. ı ikin- münıısebetne Hnlkevlnde bir mtı.u. _ fr e=r """'"" w yen Ceyhanda modern bir vakıflar çar~ı.sı dUi kullanmakta l.aeler de gençler lebe bulunmaktadır. Bunlardan aıı • 
at gelerek lkraınlye kazanmışlardır. mere vermişlerdir = ba.şlamak e Qorlud&D ay - vücude getirmektedir. Bu çaqının tamamon Türkçe konu.şınaktadırlnr. e&k (ı9) u bir aaa.t ötesindeki Htırııl' 

(küncü koşu: 3000 metrellk bu ko- * GemU~in Karaca. köyünde bir lftır. planı hazırlanml§ ve tabslsnt gel _ Köyün elma, armud, zeytin, dut glbi d.1y't köyü mektebine gidebıııyorlal' 
fUda Lüleburgnzlı Mustafa Turgudun sün t d··~ü ü n ılın.ı.§ sı uk * .urtıe O. B. Partls1 11llyet teŞ- miştir. İnşaat malzemesi temin edUir meyvalan n kısmen de baRc~ı var- Bir bakkal. bir C9.llWi vardır. oeçıı' 
«Siıınaz) adındak.l tısraJı blrlncl, Ll linnet ~il ~tir Y P ' OOC kll!tuun oc:a.t: kongreıenn. devam dilmez faal1yete geçllecektir. dır:. Tarlalar fasulye ve tütün mah - TU.lta.sı., kozacılı.k, ıı:eytlncUik, ber if#' 
&U Erbaym cYıldıztı ikinci, Riza Şe- 8 ne m · olunmaktadır. Dan a~t4am AJpkadın Di~er taraftan idare on be_, ane için sulu için 90k elver14ltdir. f1d hububattır. Ayrıca köylüler til 
DaUının cDemi.r.i üçüncü gclml.ştir. * Mevsim dola}'lS_Ile bir müddet - 1Su aqam da lt'lt1fhane eemti oo::ı.~ı- yatırdı~ı Iki apartımanı normal fiat. Hamidiye köyünün başlıca derdle- ocaklarının rl\sumundan da iSt.i.flldl 

Dih'düneü koşu: ı200 metrelik bu tenberi tatll edUmıt olan Oemllk nm ~ ~ larla kiraya verml.ştır. İdare .şimdi de ri şunlardır: etmektedirler ... 
to§uda Mehmed Oüın{VJün (Cemi - sun'l ipek fabrikasının ~lne~ı .ye - * hmıtte bllbusa Paar rünleri Orozdibak meydanmda muazzam bir ı - Su yollan bozuktur, bu yilz - Katırlı köytl tak:ıibfın (600) yıl ~ 
ll>sl blr1nc1, Emin Yavuzun (Yıl - niden açılını,tır. Muhltimlzın büyük Ue &qam ü.ıerleri ekmu lltıntısı vakıflar ldarMi ve ikametgAhlar b1 - den köyltı aıklntı çekiyor. ee 'k:urulmut güzel Türk köylerin_.,. 
pıaz>ı lklnc!, Osman Görgünün (Şey- bir noksanını Lkmnl eden 8inema bU... hlssedUmekted..l.r. nnııı yaptırmayı kı:ırarlaştırmış bu - 2 - KI§ geliyor, fakat ha.IA or - dendir, evleri i.kl.şer katlı, soknltl~"' 
~)sı üçüncü gelmişlerdir. hassa kar mnksadını lstihdaf etme - * İmıitte od k.ö G:r b hr lunuyor. Koordinasyon heycUnce mü- mandan odun kesll.mcsine müsaade muntazam ve kaldırımlıdır. çcşııı: 

di~i lçln pek 90k raıtbet bulııuı.k.ta - mı ve m u anı saade verilir -verilmez derhal inşaata edilmem.J.tt.tr. lerinden bol miktarda ııu akmattad 
lzmitte yaralama hAdisesi dır. be.flamlftır: Bir a.rabıı. odun B -

6 
ll- başlnnacaktır. • • Bu köyün tek derdi mektebinln J1111' * Çocuk Esirgeme Kurumu Çorlu raya. kOroürün t1loııu 6-'l kvuta sa- - Katırlı köyü de Oemli~ln cenub ta- alllın31zllltc1ir. Bunun da bu yıl ıç~ 

şubesinin yenı Idare heyeti Ha.lt.tı tılmdtadır. HaJ.t bu vaz17eUen t1kA- Ed.ırnede ve lzml'tte eknle"ge ranarında da~ köylerinin en yakın - de temin e<ıneeetı vA.dedllm.l.Ştlr· lz.mit (Hususi) -- Karamüueı-. 
le. Bn~raz: köyünde, Tahir Akın 
le Tahir Fidan isminde iki kişi kıı.v-

Haker, Lütfiye, Nati, Medlha ve H1L. yetçi4Jr. __.,....,. 
ın!den teşekkül etmiş, relsll~e Hakkı * ~eh!re rtden İzmiUzı Altyeşil a Id 

etmişler ve Tahir Akın, Tahir Haker, klltiblii;e Lütfiye, muhns1bll - ta.ıc.mı. Demln,porıa 2-2 ~ Tayyare Z ffi yapı 1 
te de Nafi seçllml§lerdlr. ta.kımı Ue de 3..3 e berabere b.lmı.ştır. Edirne {Hususi) Edirneye idrını mavzerle yaralnmıgtır. 

Çankırıda da okullar merasimle açıldı 1 

Çankın <Husust) - Bütün yurdda Bayrata hUrmetıe sellin veren kil- Bu .ureUe te.lebelerin btrbirlerile 
lld~ gibi burada da köy ve oehir çUkler hep ibir ~ızdan İstikl~l mar- ta.nıflDUl ıçin yapılan merulm aona 
lik okulları açı.l.ını.ştır. oını söyledikten sonra and içml~ler- rıni.ttir 

Bu münascbetie bfttün merkez o- dir. e · . 
tuıın.rındak1 1200 taıebe İnkılAb a. - Bundan sonra baş ölretm.en Salın Reantrniz, k119tık ynvrul&n anıd Ö-

Dldı önünde başlarmda öA"retrnenleri Kültüral çocuklara b1r hita.bede bu- n ünde and Jıçerken l&termek 
Dlduitu halde toplanmı,Iardır. lunmuştur. tecUr. 

macera romanı: 20 

-Neden) 
Keenc elindeki kağıdı maaanın 

t üne bırakarak ıııkıntı ile bir ne -
aldı, omuzlannı kaldırarak: 

- Bu sual fazla değil mi üsta-
llım~ dedi. Mnamafih kendi kend.i

'IDh;e bir mülahnza serdedeliın: Bas.. 
.. t ötede cereyan etmit olan hadi
,.lere dair bir hülaso. yapmak fik

idi. Bu hülasa yalnız kendis• 
işine yarayacak ve yalnız ken-

nakleden: Behçet Safa 
Hiç tahmin ~demem. Yalnız 

lU eksik cümlelerin ne olabileceğini 
düeünelim. Mesela şu yarım cümle
yi hen tamıımlıyacnğun: ı. Bir lahza 
durup ta geriyi düşündüğüm ve 
geçen vak'alan gözden geçirdiğim 
zaman kendi 'kendime soruyorum: 
Yaptığım İ§ doğru mu, değil mi'? 
Veya başka türlü hareket edebilir 
mi idim} » İşte b un n benzer bir te~ 
ler... • 

hiçbir ffkir eahibJ olmadan hareket 
ettiiime de emin olunuL Sb bana 
demittiniz kJ hemtireef, onun tele
fon ederken derin bir endite Içinde 
götiiodüğünii hi.uetmit olabilir. Am~ 
ma bu kadın. belki do kardetinin 
öldürüldüğünil haber aldılı uman, 
onun endişeli blr hald~ telefon etti
ği zehabına kapılmıştır. lna&nlann 
çoiu, bir darbeye manu kaldıkları 
zaman bu darbeyi evvellnden his
settilderi kanaatfndedirler. 

- Bir de Baaeet kız kardeşine 
yemefe gıolememeainin sebebini o 
gece yapılacak bazı işleri olduğuna 
atfehnifti .•• 

- 9u da be&i jtız kardetine ba
rı .. yieri söylememek iatemeainden 
ileri gelmiş bir bahanedlr. Maama· 
fih. dedbn ya aize ... Acele karar 
vermiyelim. Yanlıe hükümleTe sap
lanabiliriz. Şimdi bir de iStelti Uğıda 
ba.kalım. 

gelmekte olan zahircnin diğeı yıl -
laTB nazaran ehemmiyetli der~cede 
noksan bulunması fiatların yük1el -
mesini icab ettirmi,tir. 

Bu aebeble belediye ekmeğin be
her kiloauna 30 para zam veımiş 
ve bu suretle ekmek nnrhı 1 O ku -
rut 30 paraya çıkarılmıştır. Lüle -
burgazda da 1 3 kuruşa çıkmıştır. 

lzmit (Husust) - Birknç gün -
dür tehrimizde bir ekmek derdi 
bae göstermiştir. Per~embe gUnU, 
fınnlardn ekmek bulmak mümkUn 
olamamış ve halk bundan eik&yet 
etmeğe ba,Iamı~tır. 

Vaziyet ~Udur: Fınncılar, beledi
yeye müracaat ederek ekmeklere 
20 para zam yapılmasını istemil ~ 
lerdiT. · 

Belediye, bu müracaah tetkik 
etmekte iken, şehrin pnzan da olma
sı münasebetile fınnlarda ekmek tü 
kenmit ve ekaeri halk ekmeksiz 
kalmıştır. Bunun üzerine, belediye 
lazım gelen alaka ile, halka ekmek 
teminine çalılfmıo ve fırınlar tekrar 
ekmek çıkarm!lğa ba~lamıştır. 

Belediye fınncılann arzuııunu ia
af ederek l"kmeğe 20 nara zıım 
yapmıetır. fzmitte ekme~in kilosu 
ll.20 kurutıtur. 

Keene' e baktı ve dedi ki: 
- S. O. S. ile 999 tekrar edili

yor. Bunun manaaı nedir acaba} 
- Şef, dikkat etmiyorsunuz rıı.

liba .•. 999 bir kere yazılmıştır. On
dan sonra ki 9. 99 dur ve ayni ra
kam değildir. 

- 9 nokta 99 ... Evet ••• 
Sonra sesini değiştirerek tef do

di ki: 
- Şimdi anladım; bu ba~ka bir 

telefon numarası değil, imdad poli
sinin numaraıııdır. Malum ya, imdad 
polisini çağırmak için ayni numara· 
yı üç kere tekrar etmek luzımdır. 

999 ııibi .•. 
'Keene bunu çoktnn düşünmü~ 

olduğu için tefinın buluou onda hiç 
bir hayret uyımdırrnadı, yalnız: 

Biliyorum 1 demekle ikti fa auıını.n anhyacngı kelimeler ve iea
.. tlerle haz.ırlanacaktı. Hepimiz b~ 

böyle notlar alırız ya.. Sonra 
de bu notlan bile muvafık 

yahud lUzum eönnemit-

- Ha •.• Evet ... Olabilir. Maa
mafih bu yarım cümleden bu mana
yı nasıl çıkarabildiğinizi Icendi ken- KHne ba•• biT Uğ,dı muhata- etti. 

dime şöyle izah ediyorum: Sizin bu 
eibi meaelelerde beyninizde bir an-

bına uzattı. Bu kliıdda tunlar ya
zılı idiı 

Zi 1 
KurulUJ tarıhi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
eube ve aja.n, adedi: w 

Zirat ve tıcart her nevi banka. mu.amelelert 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat Banltuında kumbaralı n ihbarm t.a.sarruf he&a.btarınd' 
en u ~O liraaı bulımanlara 6enede ' defa. gekilecek tur'a lle a4d1 ~ 
d&ld plAna göre tkramlye da~ıtıla.c:aktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 4 " 
250 

" 
1,000 " 40 " 

100 
" 

4,000 " 100 " 
50 

" 
5,000 ,, 

120 " 
40 " 

4,800 ,, 
160 " 

20 " 
3,200 ,, 

oikkat: He.sa.blarındakl parnlar bir 8Clle Içinde 50 liradan ,şaJI 
düşmiyenlere ikraınlye çıktı~ı ta.kdirde % 20 tazıa.sue veruecekt.lt· 

Kur'a.lar ısenede 4 defa, ı Eylül, ı Blrlnctkl.nıın, ı Mart ve 1 



~AYE: 

fyi arkadaş 
ler~ ~ınaz. sınıfının en akıllı talebe
d e;~) e~ı. Zekfısına güvenir ve 
bir enne fazla çalı§lllazdı. Babası, 
le~~~ defalar ona çalışmasını söy
to Jı halde o gene bildiğini yapı
fa:l u. Nasıl yapmasın, derslerine 
~ a .. çalı,madığı halde sınıfınnın ü-

CI.isü idi. 
ea~rtılt b~inci sınıfl bitiriyorlardı. 

ası, oğlunu çağırdı ve: 

j Bay Şişmanerin 
bahçesi 

tıu; Oğ1urn. ~ğer bu :sene vidini 
' ı..~e .arufı birineilikle bitirersen 

Sın IIJlr bisiklet alacağım, dedi. Bay Şişmaner bahçe me-rakma 
~b. n) ıfta ber e e ne birinci olan (Öz- kapılmııtı. Bahçıvanlığa ai d birçok 
lda dı n babası is~ fakir ve hasta bir kitablar alıyor, bunlnrı okuyordu: 

m ı. - Bay SiJ1I1aner ae.nin balıçen 
~ilu. ınektebdcn başka mektebe yok kil 
butmıyec~ini :ı.nlamış olan Özkan Diyenleı-e: 
b-i ~rı gayretile çalı~arak mektebden - Merak etmeyin o di\ olacak. 

Ö erecede çıkmak istiyordu. Cevabını 'Veriyordu. Günün bi-
dai zkanın böyle be1 seneelenben rinde Bay $i~maneri pahçe levazı
ba::ıa bi~inci v~ çok çalışkan olması matl ısatı1an mağazaia.ıdan birinden 
Aile ~nllımin dikkatini Ct'lbetmi§ti. çıkarken gÖrdüler. 
'Otı aı ~ıkınd'-l yaptığı tahkikattan Çapalar, t.mnı'klar, kmekler, 'kaz-
cl1. ra ir gün Özkanı yanına çağır- malar almı~h. 

· - Bahçe yapmak için bunlar el-
ti~ Özkan, eğer bu .aene gene bi- .zemdir 
lttli ~.ıkaraan seni parasız olarak Diyordu. 
1ı.a ~ır rnektebe yazdırrocnğım. 0- ·.,---·---.:::-......:;::~--~
tlll.~·ore çok gayret et çocuğum. de-

• ı. 

I~Ş~di her iki nrkada, .kl"ndileri 
)\ilt ırer dünya değerinde olan bü
tah 8j~lnnna eıişme'k için bütün 

hkt en1e çalı§maya başladılnr. 
tll~ıt b~~rneler alındığı zaman YJI
~tdı ıt1nci, Özkan ikinci olmu~ 

"' S~ n •:- 'd ·· f" · 'h 1 d 'd' llir •• ~ ... ı so:z u ımtı an ar ll 1 ı. 

tı:ı\11~'7' tnektebde tu haber duyul-

. Ö k{Özitan) ın babası ölmüş. 
Bay Şjşmanerin bu kadar çalışa

rak birçok bahçe lcvazırratı satın 
ıı.lıp tanzim ettiği bahçesini gördü
ler. Bay Şi,manerin bahçesi bir pen
cere içine konulmuş dört saksıdan 

ele bl. an artık bütün emeJietinin 
llittilcjb~s~nın ölümile birlikte uçu,p 
•ini ~rını !lÖrünc~ tamamile neş'e
tlıfta 1 .tt~etini kaybetti, yalnız aı-
hilrn QlÇ olınazsa dönmeden ıgeç&- ••••••••••••••• ••••••••ır .. ••••••••••••••••••••••••••• 

~-t~:Ye uğraşmanın kendi için bir ( Faydali bl.lgiler ) 

ibare tti. 

N·hç ola~ağını düşündü. _ _ 
~~ b;'!e~ ııntihan ~ünü geldL Her-
l-ord ınc:ı Yılmaz olacak zannec!i- Dünyada en büyük 
~lınct· .. Fakat hayret! Numaralar o- k h · "d' ? 
tııat ~gu zaman Ö:rkan birinci, Yıl- memie et anQISl Ir. 
tl'ıini. ıae güç hnllc be,inci olabil-

~sı, Yılma:zın sınıfta be§inci 
'ord\ı'" a. haYTet etmişti. Oğlundan 
~ta:U teylere cevab alamadı. Me
tadı. 'B k~.r_!ulmak için mcktcbe uğ
lattılad 0 gtetmen kendisini çok iyi 

() ı. Uzun uzun konuştular. 
tıa YaıJce Yılmaz sıkılarak ba basl'

- 'B aştı ve boynun u bükerek: 
\>at b abııcığım senden bir ric&m . • (' . k 
~ nı ırmıyncağınızı zannede· 
Yit~ı ~ olur (hkann ve e.nnesine 

Ba?ardırn edin, dedi. 
-...... Nsı kendi kendine: 

~l ll e bda.r mes'udurn. Allah 
<~d v<' e ~adar yüksek ruhlu bir ev

llıı.t~ış diye söylenmeye başladı. 
~·daim tıı.nıdıklaıı Özkanla Yılına
~ lti d 8 beraber gördülf•r o sene, 
i::vii~J :(arif birer biııikletle Eren
. ~~'k~ P.ezip eğlendiler. 
~ Be- hble~ ac;ıldı~ı zamanda Re-
~ ~1\ ~ ~-~~ ıkisini leyli olarak fptan-
1~ı Oıt ıyj liselerind~n birine ycız

T. Calı:tSD 

Dünyada en büyük memleket 
Çindir. Arazisi büyük olduğu gibi 
niifusu da çok fazladır. 45"0 milyon 
tahmin edilmektedir. Çinden soma 
Hindistan gelir ki, 320 milyon nü -
!uau vardır. 

Çinle Hindistan nüfuslarını top -
larsak. dünyada yapyaniann üçte 
biri eder. 

Jf 

Hava olm1yan yerda 
ayiimlik ve ses atur mu? 
Aydınlığın havayla hiç bir ala -

knsı yol"'tur. Hava nlmıyan yerde 
ay<!mlık m~uddur. Nitekim bnzı 
elektrik ampullerinin içieTi boştur. 
Hava yo'ktur. -~aka.• aydınlatır. 1-Iol
buki ses böyle değildir. St-si hava 
dalgalan naldeder. Eğer !hava ol -
masaydı. ses de olmaz:dı. 

* Yağmurdan sonra hava 
lazelen ir 

Bilhassa yaz günleri, ~ğrnu1dan 
sonra. havada bir tnzelik, bir hAfiflik 
hissedilir. Bunun sebebleri 'Şunlardır: 

Y .ağmur. hın"llyı yJkar ve temiz -
Jer, büyük şehirlerde havada toz du
man fazladır. Bunları yağmur alıp 
götürür. Havadaki 'fena kokulu 
gazleri de temiz1iycn gene yağmur
dur. 

* En eski hayvan 

.-s erı 

vaziyet 
(Baştarafı ı Inci sayfada) 

Gerçi her iki taraf, askeri he -
deAerden baş'ka ahalinin ve bilhas

Yedi A.nıan e iki 
italyan denizaltiSI 

hatırıldl 

Sayfa 7 

Devlet demiryollari ve limanları 
işle mesi umum idaresi ilaniart 

Muhanunen bedeli (430) lira olan 1000 ~. Mayi sabun (14.10.940) Pa .. 
zartesi .günii .saat (W) on ~te Haydarpaşada Gar binası dahUtndst 
komisyon taratından açık ekslltme usulile satın almacaktır. 

Bu ıişe girmek isteyenlerin <S2l lira (25) kuruşluk muvnkkat teminat 
ve kanunun tayin et.t.ll;ı vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu .işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dalıtılmaktaa. 
(8Ul0) 

sa arneleleTİn S3'kin oldukian ma - Londra 4 (A.A.) - A.ıniXallık dal
halleleri de merhametsizce bomba- resi taratından bugün neşredilen blr 
lamaktadır1ar. Mnhaıletcr ~erçi as- tebli~de son haftalar zarfında 7 Al
keri hedefler değilse de §imdi, ber man ve 2 İtalyan denizall'Lsınm In
iki taraf için harb hedefleri olmuş- giliz deniz ve hava kuvvetleı-l taraftn
lardır. Çünkü arnele mahalleleri tah- dan hatırıldığı ve ~ bazı denlzalb 
rib edilmek ve mümkün mertebe gemilerinin de luısara uır.ıı.:bldl#l bil------------------------------
fazla ameıe ötdünnek veyahud 3-·a- dirnmektedır. Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya F aküitesine 
ralarnakla fabrikalar sekteye uğ - Amirallığın tebll~de .şöy'le denil-
radılmaktadır. Ayni zamanda ahali me~~edir; . . Bursiye talebe alınıyor. 
hombardnnan'lan muharib ihükCi - Duşman ahiren denizaltı gemileri- Ankara Dil ve Tarih_ Oo~ Fakültesine imtlhanla tam veya yarDil 
meıla üz:erinde tazyik. y:apmaktan le ticaret vapnrlanna karşı yaptığı burs verilmek üzere tnlebe alınacaktır. Tam i>urs ayda kırk ve yarilll 
geri .durm.amaktndır. ÇünJ...-ü ölen - taarnızlarda ~~~ ... Dk :sa'filtfnlka~ıntlda- burs ayda yirmi liradır. Lıse mezunu olup da olgunluk tmtlhanı ve ....... 
)en. defı"n, y--"-'L-ı tedavı·, ,....1L..8 kiooen daha . ., .. 3 ....... muva a ıyc er nla • ._ 

anuıuu - .... ~ ola rdan veyahud cvvelec Fakültede kayd~ bulunanlardan bua 
kalanlan iskfm. yangınları söndür - elde <etmiştir. Fransanın sukutundnn 
me:lı:, enkazı bldınnıık.. ve 'bom _ ve Almanyanın Fransız Atlas sahil- tıılebesi olmak istiyenlerin Birinciteşrinin 10 una kadar Fakülte Direk 

A ıerindeki linuınlan ele geçirmesinden törJüğüne istida ile müracaat etmeleri lfızımdır. Burs alan tnlebenın tfılıi 
~ardımanl:'rla bozulan. ~ok ak, la - sonra bu netice esasen beklenmekte olac$ şarUar Fnkülteye mürncaatın öğrennir. a.9034D c5977» 
gım,. tenvı~at, lhn~l!<lZ.I• t~efo~. '":e idi. Bu son .(!evre zarfmda da ev _ 
naklıyat hızmetlerını tımzım huk~ [ki d ~ rd ld ,... ibi d- Kütahya Tayyare Birlikleri 

Komisyonu Başkanlığından : 
Sabnafma metler için, harb esnasmda çok ağır ve 

1 
t evr;,_~ n.:.~~ti Uou g 1 uı;mana 

ve sinir boran mun:ıam vazifeler zay n Bve lır ...... ..,..f lr. h 'b" 
k·ı d atm an !c ynn mu rı ı 

te§ ı e er. Londra 4 (A.A.) - Amirall ık d ai-
Hergün yeniden bozulan ve .h~- resinden tebli~ edQmlşUr: 

rab olan türlü kuvvet merkezlerının Osirls adındaki İngiliz denizaltısı 
işind.en, fabrikaJ~nn hasılatın da~, 22 Eylükle Adriyntik denizinde Cur
demıryolla~nın. ıst~sy<ınların ve )ı .. tatone sınıfından bir İtalyan torpi
manlann hı~metlennden .ma?rum do muhribini batırm~t.ır. Hatırıardn
kalmak harb esnasındn elımdır ve dır kl 26 EylUl tarihli İtalyan tebli -
sıkıcı 'bir şeydir; fakat sırf ı:ça'k ğinde bu toipido muhribinln Adalar 
bombardımanlarile. bir devlet ne denizinde battığı bildirilmiştir. 

ı - Kütahya garnlzonunda 31385 lira 37 kUI"UŞ keşif bedelli iblr &araJ 
yaptlrılacakt.ır. 

mağlübiyetc se~edilir ve ne de sul
he icbar olunur. Şiddetli bombar -
dırnanlan mutlak karadım veya de
nizden hardc.cller takib etmdidir ki 
düşman itaate mecbur edilsin. 

Harb vaziyeti, lngiltere Vf'. Al -
manya etrafında neticesiz bir gidiş 
almış 'Ve adeta çıl-maz bir sokağa 
ısapmış tken Mısmla da, Sicli-Barra
ni mevzilerinde çölön kum ve bn -
ıtaklanna saplanmt!IB benriyor. Ger
çi ha\yan1ar, lngilizlenn Siı!i-Bar
ırnnideki kuvvetlelinin gerilerine ye
ni kuvvetler getirerek bunları ce -
nuba doğru \:ay~rrmnkta ve bu su
Tetle İngiliz donanmasının deniz ci
hetinden yapmnl"'ta olduğu tesir -
~erden kurtulma1cla beraber İngiliz -
lerin cenubda, yani çöl tanıifmdaki 
cenahlarını ihatn eylemektc olduk_.. 
~annı hildirme'ktedirler. Bu haber 
ve görüş)er doğnı ise Jtnh'!lnlaTm 
Sidi-Barraninin !larkındaki Ingiliz ile 
ri mevzilerine taarr.uz ederek Musa 
Matruh - Mısır denıiryolu başlan
gıç istasyonundan yakında taatruz 
etmeleri beklenir. 

Anlaşılıyor ki, ltnlynnlar takıi -
iba her yüz .kilometre katetmc!k için 
lhnftalarla zaman kaybedecekler ve 
[skendeıiye - K.ahire $tnrbindeki a•ıl 
ıngiliz mevzilerine g elmek işi bir 
çok aylar sürecc!<tir. 

General de Gaullün d e Afrikada 
IFnınsızlann ~egal müste-mlekele
ırinin en çıkmtdı bir Lurnundaki De-
1kar askeri mevzi ve lımanına yap -
tığı bir ihraç te~l"bbüsü de, mallım 
olduğu üzere, akim kalmış ve bu, 
onun lfıyıklı bir :iş frÖTebH~ ü -
midini .de birçok gönüllerden sil -
miştir. 

Uz.al:doğuda Japonlar gerçi Çi
ni, Hindi Çiııi ve İngiliz Birmanyası 

Dilini kesen 
mahkum 

lmrahda garib bir 
hadise oldu 

Kurulduğu gündenberi ideal bir 
ıslahhane hizmetini gören İmralı 
mahkumlar adasında şayanı dikkat 
bir hadise olmuştur . 

2 - Ekslltmesi .ka,palı znrl usullledir. 
s - Ekstltmesi !7.i0.940 Per§eınbc gCınü saat ıs.so da Kütahya merkel 

komutanlıltı satmalma konıl.syonu binasında yapılacaktır. 
4 - Garajın muvakkat teminatı 2355 iiradlr. 
5 - Keşif, pl{ın ve şartnarneyi görmek ıstiyenler bcr gün ihn!eyc gt. 

recek olanlar !kanunun lcab cttttdiği vesai\ üe !birlikte ihnle gunü 
teklif mektublarmı saat 14,30 n kadar makbuz mulrobillnde !kcmı.fB
yon b~kanlıfına vermeleri U§.n olunur. 4f9324D 

Hububat, Bakiiyat ve yağlı tohumlar ih
racatçıları birliğinden : 
Birliğimiz umumi heyeti 21.10.1940 Pazartesi günü saat on b~te ömer. 

6-bid hanında 1.oplanacnktır. 
Blrli~e dahil azaln.rın ınezkür gün ve saatte lçt.lınaa gelmelerı rica olu

nur. 
Ruzname: - Bütçenın tnnzımı. (9416) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Bir nevi zırai ıhapishane vazife -

• • J 1 d hk~ 1 1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesi Için mikdar ve muhn.mmen ~-sını yapan ınıra ı n, ma um arın . _ 
ahlaken zayıf taraflarını düzeltmek, delı ne muvnkkat temın~tı a~~ıda yazılı dort ~al~m muhtelif c1ns .ku
onlan cemiyete hakikaten layık bir . maşı_n 12.10.940 CnmartC3ı günu 3aat lil de rektörluk bipnsındakl müte
şekilde,_ inde P.tmek için muhtelif §e~il kom~yon tarafından ihalesi kapalı zarf llSllllle yapıla~r. 
hususi nizarnlar konmuştur. Mcse _ - Eksfitmeye girmek istiyenlerln muvakk.nt teminat ve teklif mek
la, dedikodu yapanlara muayyen tubl~rlle ka~u~un tayin ett~i vesalkle ihaleden bir saat evveline kadar 
bir müddet boykot cezası veril - komısyon relslı~e vermeleı:ı. .. 
mekte, hiç bir ma.hküm bu müddet .3 - K~aş nümuncter~ gormek v: ~~a !azla ~hat ve şartnamesı-
zar:fmda arkadas1arile konuşml'l _ nı almak JSt.lyenlcrln enst.ıt;ü daire mudurlü~unc wurat".aatla.rı. 
maktadır. fşte hadiSf'ye sebeb olan cGı39:t c9230:~ 
bu memnuiycttir. Katil mahkumla- Cinsi Mikdan Fiatı Tutarı 
rından Ali isminde birisi bir arka - Erkek elbiselik kum~ 1200 M. 650 7800 
da'" aleyhinde dedikodu yapmış, Paltoluk kumaş 345 M. 750 2587,50 
dedikodu blağın:ı ciden. kendisini Tayyör kumaş 80 M. 725 580 
;nzı"bat ileyeline rikrıyet eylemi~r. Manto kumaş 25 };L 650 162,50 
fnzibat heyetinin kıı.rannı bekleme-
-den Ali. yaptığı hareketin doğııı 11.13000 
olmadığım anlamı!!, çok müteessir ------------------------------. 
olmuş. 'bir müddet sonııı da arka - İzmir Belediyesinden: 
dnşının 1-orrucıunn giderek önüne 
kanlı bir lkağıd pzntmı!ltır. 

Arkadaşı kağıdı nçtığı znmnn i -
çinde kesik bir dil parças: olduğu -
nu hayretle cörmÜ!ItÜr. 

Ali kendi cezasını kendi vermiıı, 
iilrtle dilini üç sn.nti:n kesmi tir. 

Bir doktorun gunlük 
notlarından 

Aliçetinkaya caddesinin bir kısmı lle ı438, 1437, 1379, 1383 ve 1378 so
k.nklnrla Necatibey caddesinin Tevfikrüştüaras caddesinden itibaren bir 
kısmında yeniden beton yol yaptırılması, Fen İşleri Müdürlüğüncieki ke-
§if ve ~artnamesi vcç.hilc kapalı zarllı eksUtmcye konulmuştur. ~ be
deli 2598ı lira 67 kuruş, muvakk.nt teminatı 1948 lira 63 kuru§tur. Ihaleal 
18.Hl.940 Cuma günü saat 16.30 dndır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırla.nnu.ş teklif mektublurı ihale günü azami saat 15.30 a kadar 
encfimen rtyasetine verilmelidir. (4149-~5) 

istanbul Belediyesinden: 
iiz.erinde.n silah 'l.'e!laire almaması 1==============:1 
için ku~atıp abluka etmek istiyor -

istanbultın kurtuluş yıldönümtinü kutlulama mern.siminc iştirak edecek 
olan kıtaat \'e bırlikler Birinciteşrinın altıncı günü saat 9,30 da Sultannh
med meydanında toplanacak, saat 10 da .hureket ederek Tatsım meyda
nına gidecektir. 

iarsa da bunu ib"r türlü beceremi -
yorlar. Onlrır, bun~ muvaffak ol -
madıkça, Şang-Kny-~ekin milli Çin 
kuvvetlerini teslime mecbur edemj.. 
yeceklerdir. 

Elhasıl harb her tarafta ya"Vruila
mış veyahud durakl mıstı :- Yeni 
üçlü ittifakm herb. bulunduğu çık -
mazdan çıkarabilmesi için bnngi dev 
metin önaynk olabilec~i henüz .belli 
değildir. Fa'kot ufu1chrın harb elek .. 
triğile mahmul olmasına bakılırsa 
yakında bir narb borasının bir yer
den patlak vermesine intizar olun
ması tabiidir. 

~~~&(: -- . 

B irk~ ç n ükte 
(Bqtarah:! ncl sayfdt) 

mü.ştcr.lsine .resmin hazır olduğunu 

bildirir. Lord gelir, ve tablonun üze
rindeki ör.t.üyii kaldırınca, kızıl bir 
kırmızıya boyanmış blr tüvalden hllf
ka -bir .ışey .göremez, hay.rctıe: 

- Vay canına! .. dly.e -söylentr. Bu 

As tm Jıastalığiııa 
Dair düşüııceler 

-1-
Bu törende bulunmak üzere Cümhuriyet Hnlk P.a.rtisi rclsi ve İstanbul

da bulunan mcb'uslar1 Şehir MccHsl azalan, generaller ve üstsii~lar, 
adıiye ve milikiye ırüesası, belediye crk:fuıı_ Üniversite "Vo Maarif erkünJ. 
matbuat mümessilleri, Cümhuriyet Halk Partisi,. kaza ve Halkevleri reis -
leri, hayır ve meslek ceın.iyetıerl batık:anları, bankalar direkt.örleri ve im
t1yazlı şirketler. Ticaret Odası heyetleri ve esnal cemiyetleri re1sleriniıı 

Taksirnde hazırltuunı.ş olan tribünü te,şrifleri ciea olunur. 
Elbise: Jaket atay, sUlndir şapka. (9499) 

Eskişehir belediyesinden: 
Eskişehir belediyesi tarnfındnn yaptlnlacak p:ı.rke kaldırım ve bordur 

inşası ışı kapalı zarf u.sulUe eksiltmeye konulmuştur. Muhnmmcn bedeli, 
17.500 ura ve muv.akkat teminatı 13ı~50 liradır. Şartnameler .parasız 

ola.rnk mühendislikten 'Verllir. ihale 14.10.94{) Pazartesi gfinll 6aat on 
be.şte belediyede :yapılacaktır. Tal\plcr ımuvakl"'at teminatıarını ve tıcaret 

odası vesik.nlarını ve 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazır

lıyacakları teklif mektuplarını ihale günü belediye riyasetıne vermelerı 

ilin olunur. dl.2''7• 

Hitler, Ouçe Brenner'de ı ________ _ 
Uç saat görü~tüler ~~ 

SElAN1K BANKAS1 (Raştarafa ı Inci sayfada) 

melerin yapıldığı vagondan ay:rıl - Tesis tar'hl• 1888 

Kaplumbağay.ı, bugün dünyada 
mevcud yerde sürünen hayvanların 
en kıdemlisi :ıadedebiliriz. Kaplu 
bağa gayet yava' yürür. Bunun se
bebi dünyada kaplumba~raya ben -
.zer yerde sürünen diğer hayvanlar 
da mevcud oldoğu zatl)an 'bunlar yi
yecek1erini pek fazla hareket etme
den hemen yantarınd,, bulabi'liyor
du. Bu se'beble teşekk.ülleri itibarile 
az yürürlerdi. Fakat .devreler değiş
ti. Bütün bu yerde süriinc.'1. ve güç 
hareket eden hayvanlar mahvol 
dular. Bunlardan yalnız kaplum 
bağa kaldı. 

- ne kapazelik ynhu? .. 'Ben size m ev -

As'tm denilen nefes dnrlı!iı 
hastalığı haddı zatında nefes bo. 
rulannın bugün ıel'an kat'ıyetle 
tesbit ctıemedığimlz bii' :sebeb 
:tahtı itesir.tnde ıolnr.ak -birdenbire 
sıloşmasındıı.n, bozulmasından i -
ler.i .gelir . .Bronşlar takallüs edin. 
ce f.azla hn..,·a alma ihtiyacından 
tevcllüd eden bir gögfu; darlığı 
;sahnesi meydana. gelir. Bu bazan 
tıirkaç ~t. bazan da daha fazla 
uzar. Hasta üst;üste sık sık nefes 
alır ve bu nefes alışa Jurıltılnr a-z 
.çok lgiirültüler ilc re!akat eder. 
Nihnyct ya yapilan adrenıilln i~ • 
ıı:ıesile veyahud herhangi dl~er 
ıbir yardım ile :Asbn krizi düze -
!linoe hasta da derhal ani olarak 
'I".ahatlaşır. Sanki .hlç bir §.nza ge
Çirmc.mlştir. Astm krizleri muh
telif mevsimlerde tekerrür eder. 
Bilhassa ille :ve sonbahar mevsim_ 
leri en çok .hastaları ız•aç -eden 
mevsimlcrdir. :Ustilstc Astm 
krizleri geçirenlerde nihayet 
~ronşitleT ve nnfizem teessfts e -
~er. O Enmnn nobet har1clnde de 
hastayı muayene etseniz müzmin 
'bronştt Tnllcrl ve enfizemayn nid 
a.ra.z duyulur. Astm hastalıı;t -
~nm hakiki sebebi nedtr? Evvelfı. 
ıbn hastahı;tn mikrobik olmacıı-ı
nı 'Ve sari <Inhi o1ma.d~ıni kay -
dede1im. Bu hastalık bıç !kimseye 
bulaşınaz. Gl halde bu ıkrlzlerin 

memb:n ve m~ei :nedir? 

mışlardır. Hitler lkendi askeıi tre - 1 
• 

nine binmeden önce bir askeri müf- • 

'f eni b ·1mecemiz 
1 ~~~~~li. bir kelimeyim: 
ttırn 

0
•· ~d. ık1nc:i. üçüncü harf-

D r e'"· 
Örd.. Rın arkadusıdır. 

lıe~~ uncü, ~eşinci hnrflerim 
~ ır. 

l'~J ' harf · b' et. ıını ırden kışın gi-
B 
"erı he . 
u<iru Y~ın biliniz. 

~-l'oL. bıleJlleıden bir ki•iye 
~erı k • 

aplı fevkalade 

...... de&.-

ri, bir kişiye gene mnroken 
kaplı ve fcvkal ' de kağıdlı bir 
muhtarn defteri, diğer otuz be§ 
kişiye de ayn ayrı güzel ve 
l1yrnctli hed"yeler vereceğiz. 

Bilmeceye cevab verme 
müddeti on be<~ gundür. Bil
mece cevabını bize gönderdi
Kiniz zarhn üzerine cıBilmece» 
kelimesini ve bilmecenın gıue-
teGie w-.i!ai 

- zuu kızıl denizde geçen bir ,r-esim 
ısmarlamıştım. 

SJ.n'atkli.r cevnb verir: 
- İşte bu da kızıl deniz ya! .. 
- Peki ammn Beni İsrail kafilesi 

nerede? 
_ Onlar deniZi yararak geçip git-

mtş1er .. 
_ Fekl Mısırlılan gör.entlyornm. 
Ress.ım dudaklarında iSüh:za .dolu 

bir gfılfunseme ile içi kısa keser, ve: 
- Onlar da boğulmUjlardır efen -

dim.. cevabını verır. 
hırahlnı Hoyi 

···················································· 

Bunu yeni blr ya.zımızda biraz 

te ttik edellın: 
t. z. ö. 

Oevab llstlyen olruyueularınun 

posta IPIIlu yotam.alaa:uıı rica e_ 
dfrim. Aks1 takdirde Istekleri 
...ıtabelesbı kalabUir • 

ırezeyi teftiş etmiştir. ,.. . • l İdare Merkezi: İSTANBUL {GALATAJ 
Hitler Ouçeye lev.knlade samımı 

biı surette veda eylemi,:ı ve tren ha-
reket ctrniııtir. 

Resmi tebliğ Türkiyedeki .Şubeleri: 
Brenner 4 (AA.) - T ehliğ: İSTANBUL, Galata ve Yenlc:unı 
Führer ve Duçe, ımevcud Alman-

halynn noktnı nnzar teatileri QeT - L.JrERSİN, ADANA Bürosu 
çevesine dahil olarak bugiin Bren-
nerde müliiki olmuşlardır. 

İki devlet adamı üç nt süren ve Yruuınistandaki Şubeleri: 
Mihver ruhundon mülhem olan sa -
mimi hir görü~me esnasında tki 
memleketi alakadar eden bütün 
meseleleri iki hariciy.c nazırının hu
zurile müzakere etmiıılerdir. Mare~al 
Keitel .görü~menin sonlarında hazır 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muamcle!eri 
Kiralık lkasalar servisi 

bulunmuııtur. C.örüşme1ere huaust ~ 



8 Sayfa 

Klflık Iaıtikleri, çizmelee 
ri, fOıonları ve ökçeleri 
tecrübeli ve çok ıağlam• 
dır. Her yerde ıırarla ia 

' teyiniz. 
Umumi ıalıf yeri: lıtan 
bul Barnatan han No. { 

SON POSTA 

Bugün 

14.30 
da 

MA GAZALARI 
Mevsim münasebetlle bütün da
irclerini zengin çe.şidlerle sü.s -
lemiştlr. Sayın müşterilerinin 
ziyaretlerini bekler. 

Erkek, kadın ve çocuklara trenç
kot, koverkot, Loden ve S. den 

PARDESÜLER -
1\IUŞA.,mALAR 

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askerl Kıtaati l:anlar1 Erkek ve çocuklar için 
KOSTOMLER 

~ıda. yazılı mevadın kapa.lı zarna eksiitmeleri bizalarında yazılı gün, saat ve mevkilerdeki a.skerl satın 
alına. komisyonlarında yapılacaktır. Taliblerin kanunU vesikalarile teklif mek:tublarını ihale snat.ınden b1r 
saat evvel ~misyona vermeleri. Şartnameleri aid oldu~u komiSyonlarda görülür. 

CJ.n.si Ihalenin yapıla~ı yer Miktarı Tutarı Teminatı. İhale &ün ve saati 

Kadın ve genç kızlar için 
1\IDŞAI\mALAR, 1\I.A.l'ITOLAR 

ve ROBLARlN 

Pirinç. Ni!;de. 40,000 kilo 
Sı~ır etı. Edirne .sanayi kı.şla3L 400 ton 
Arpa, Sa.m.sun. 480 • 
Saman. S3Jn.ııun. 842 • 
Sade yn~ı. Samsun. 20,500 kilo 
Sade yv.ğı. Samsun. 38,400 • 
&ı.de ra~ı. Samsun. 24,800 • 

Lira Lira 

14,200 1065 23/10/940 
124,000 7450 241 • • 
20,240 1532 22 • • 
21,050 1579 u • • 
28,700 2153 21 • • 
53,760 4032 21 • • 
34,720 26a. 23 • • 

** 

16 
18 
lO 
15 
10 
lO 
15 

(1189 - 9481) 

En son modelleri 

I.mı.arlama kostüm, pardesü 
ve paltoluk 

EN ALA CINS KUMAŞLAR 

Rob, Tayör ve Ma.ntolttit 

YÜNLÜ KUMAŞLAR 
İPEKLİLER-

P A..'\IUKLULAR 

Aş~ıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiitmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahatlerdeki askeri satın 
alına koınJsyoıllannda yapılacaktır. Taliblerin kanuni VGSaik ve teminatlarile belll saatte ald oldu~u komls
rona gelmeleri. 

En son moda modellerde 
KADlN ŞAPKALARI 

Cinsl İhalenin yapılacağı yer Miktan Tutarı Teminatı İlıale gün ve sıuı.ti Perdelik ve tefrişat Için 
TOLLER ve KUMAŞLARlN 

en son ve en zengin çeşidleri No hud. Kırklareli. 150 ton 
Kuru fasluye. Kırklareli. 75 » 
Kuru ot.) Bursa askerlik D. 500 :D 

Saman. ) ,. • 400 • 
Badc yagı. Çanakkale. 20 • 
Odun. İzmit • 360 • 

Lira Lira 

12/10/940 

• • • :w,ooo 2250) 7 • • 
20,000 1500') 

14 • ıl 

4,788 359 7 • • 

** 

ll 
ll 
14,30 

u 
ı :s 

(1193 - 9485) 

Kadınlar için 
ÇANTALAR ve 

SAHTIYAN 1\~ULATI 

Kadın, erkek ve çocuklar için 
TRİKOTAJ'ın 

Zengin ve müntehab çeşidleri 
Aş~ıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiitmeleri hlznlannda yazılı gün, saat ve mahallerdeki asker! satın

alma 'KomJsyonlarında yapılacaktır. Taliblerln ihale saatlerinden bir saaı evveline kadar kanun! vesikalarUe 
-. SİRKECI ,. teklif mektublarını aid olduğu komisyonn vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

Ciruıl Eksiitmenin yapılaca~ı mahal Miktarı Tutarı Teminatı İhale günü 
saati Salkımsöğüt Demirkapa 

Ateıye binası inşası. 

Meşe odunu. 
Garaj in.,ası. 
Pa vyon inşasL 
fü.kanıa. 
Arpa ezmesi. 
Nohud. 

Eskişehir. 
Konya Lv. Amirli~l 
Merzlfon. 
Merzlfon. 
Ankara Lv. Amiri~!. 
Lüleburgaz. 
Erzurum. Lv. Amirli#l. 

ı adcd 
840 ton 

laded 
8 • 

75 ton 
e696 J 

67,600 kilo 

** 

L1ra. Lira 

58,953,46 
16,800 
31,370,03 
28,776,55 
22,500 
66,970 
7,200 

4197,67 
1576 
2352,76 
2158,25 
1687,50 
•soo 
500 

Halil Sezer 16/10/940 16 
17/10/ 940 ll 
15/10/ 040 ll 
15/10/ 940 16 
18/10/ 940 15 Karyola fabrikasındaki 
16/10/940 15 aergiyi ziyaret ediniz. 

17/10/D40 ll'~---~-------"" (1163) 93-18 

Aşa~ıda yazılı mevaddın pazarlıkin eksiitmeleri bizalarında yazılı gün, saat ve mevkilerdeki asker! aatınıılına 
komls,yartla.nnde. yapılacaktır. Taliblerin belll saatte ald oldu~u komlsyona ielmeleri. Şartnameleri komisyon _ 
larında görülür. (1179) (939G) 

ClnBl İhalenin yapıinealı yer Miktan Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 

Er fotinl 
Sabun 
Sabun 

İzmir Lv. Amırııcı 16,457 
60,000 

150,000 
375,000 

çift ll5,199 '7510 

&ı b un 
Sabun 
Yastık kılın. 

» 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • • 60,000 
:M. M. V. Ankara. 65,000 

** 

kilo 21,150 1587 
• 62,870 38194 
• 132,188 7860 
• 21,Hi0 t_681 
beheri 41 kurut 8997,50 

Yer altı sulannın akıtılması için ç~me ve hangarıarın zeminine beton 
döşeme ~i pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 10 147 Ura, k:at•ı temi
natı 1523 l1radır. ihalesi 9/10/940 Çarşamba günü .s~at ll de Ankarada 
f,L M. V. Hnva satınalına komisyonunda yapılacaktır. K~if evrakı 51 
~urup komisyondan alınır. Ekslltıneye gireceklerin hava müste~arlı~ı 
e. Ş. <1en vesilm almalan oarttır. Taliblerin kanuni vesikalarue belli 
saatte k:omfsyona gelmeleri. (ll77) (9394) 

** 15 şer ton üç partl sade ya~ı pazarlıkin .c;ntın alınacakt.ır. Taliblerln 
10/ 10/940 PerfCtnbe günü saat 17 de Kırklareli Hükümet caddesinde u-
:ırert satm alma komisyonuna gelmeleri. 0195 - 9487) 

•• 300:500 adcd madent soba, 1000 aded boru, 300 dirsek pazarlıkla aatın 
alınacaktır. İlk teminatı 2406 liradır. ihalesi 14/101940 Pazartesi günü 
6aat 17 de Çannkkalcde askeri aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(1191 - 9483) 

•• Beher adedine tahmin edUen fiatı 4:5 lira olan 400:500 aded .saraç hey. 
besi p:ızarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 14/101940 Pazartesi günü saat 
.ıı de Ankarada M. M. V. satın alına komisyonunda yapılacaktır. Kat'1 
teminatı 2700 liradır. Nümune ve §artnnmesi komiSyonda görülür. Talib-
lerin muayyen vakitte komlsyona gelmeleri. (1197 - 9489) 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı.- 26127 lira 71 kuru.ş keşif bedelli ManiSa adiiye blnnsının ikmali ın

şaatı kapalı zarf usulile eksntmeyc konulmuştur. 
2.- Eksiitme 16/ 10/ 940 Çar§nmba günü saat 15 de Manlsa Nnfıa Mü-

c1ürlti~ll odasına yapılacaktır. 

S.- Prole cvrakı Nnfıa Müdürlü~ünde görülebil1r. 
4.- Muvakkat tcmino.t «1959.57• liradır. 
e.- İ.<;teklllerin 94.0 mal! yılına ai d Ticaret Oda.sı vesikasının ve ihale

den en az sekiz gi.ın evvel Nnfıa. MudUrlüğünden alacakları fenni ehll _ 

;yet veslknstnı teklif mektubunun Içine koymaları lA.zımdır. 
e.- isteklllerin 2490 s:ı.yılı kanuna göre hazırlıyacaklardır. 
Tcklif mektublnrını HI 10 940 Çarşamba. gunü saat 14 de kadar Nafıa 

d veıınel ri ve~ a. bu tl ere kadar ge -

İba.le günl.l n sa atı 

8/10/940 15 
Dr. İHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı e • 
• • • • 
• • e • 

• 
• 
• • 
• 

10,30 
15 
16 
ll 
ll 

S.iaoplchıp n ibtilitlaı'IDa lı::u1ı 

pek teairli n tan •1ıdır. Di•anyolu 
Sulta.o .nalımud türbaai No. lll 

iri!e~ Yeni Kolej N~;rJ 
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Müdiirö - Eski Şlşll Terakki Dtrektöru. 1\1. All Haşme& Ku·ca 
Hususiyet.leri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE ehemmiyet vermek, 
talebesinin sıhhat ve inzibatı ile alAkadar olmaktır. 

TELEFON: 41159 

Salılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden : 
Bolu - Düzce §OSe.si üzerınde Tatava mevkiindeki 1 numaralı depoda 

mevcud c670• metre ve c558• desimetre küp muadlll ııl066. aded kök
nar tomruğu 14/ 10/940 Pazartesi günü saat 14 de Düzcede devlet orman 
~etmesi ırcvir A.mirll~inde müteşekkil komisyonda açık arttırma ile sa
tılacaktır. Tomrukların bir metre klipiinün muhammen kıymeti dOD ııra 
c50o kuru.ştur. Satışa ald tartnameler istanbul ve Bolu orman çevirge 
müdürlükleri, Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Düzcede revir a... 
mirllğimlzde iV• tomruklar yerinde görülebilir. 
Tal~blerin % 7,5 teminat ve evrakı l~imeleri ile beraber ihaleden 

evvel Düzcede mezkitr kom.l.syonn mürncaatları. c8710• 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü
essesesi Müdürlüğünden : 
Bartın derosi boğazında Bo~azköy yakınında müC8Sesece imtiyazı alın

m~ olan mıntakadan cı5000• beş bin ton dolomit tıı.şı ihracı ve Kara. _ 
bükte müesse.'!emiz sahasına nakli iŞI bir müteahhide jhale edilecektir. 
Şartna.nıelerlo yapılacak mukavı:!ename sureti istanbulda Sümer Bank 
1stanbui şubesınden Ankara Sümer Bank Umumi Müdtirlü~iı tıcaret §U
be.sinden ve Karabüktc müessese mlidürlü~ünden bedelsiz olarak alına -
bilir: Talib olanlarm en geç 20.10.1940 tarıhinde .saat 12 ye kadar müesse-
sc müdürlü~üne teklltlerlnl venneleri DAn olunur. c9285ı. 

ALMANYA- İ A YA 
ve Merkezi Avrupadan şimendifer ile 

r. Biletierinizi 
şimdiden ahnız. 

_,.. "'·· •• ' .'!o. • "- -. -.. . . • •. ,·. " ~ • . '1' ' -· ~ ....... . .. . ' ..... 'lll' - -~ . J .. • • . ı . . .. . . .. . ~ :;. . ._. ... ~ . '. 

İle SABAH, ÖdLE ve AKŞArJ 
Her yemekten aonra günde üç defa muntazamen diJlerinizi fı.rçalaY~ 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mii .. 
essesesi Müdürlüğünden: 

''.Mobilya Imalatı ilanı,, 
.ı.~ Türkıye demir ve çelik fabrikaları müessesesi mobUya Imalltı #' 

hidi fıa~ fizerinden ve kapalı zarf usulile ebUtıneye konmuştur 
2 - I.şb~ imalA.t.ı.n muhammen keşif bedeli 18,605 llradır. · 
3 - Eksil~me evr~kı 3 lira mukabilinde Ankaradıa Sümerbank ınua • 

melA.t şu?e.sınden, I.stanbulda Sümerbank şubesinden ve Karabükte 'l'ill'' 
kiye demır ve çelllt fabrikalan müessesesinden alınabilir. 

4 - Eksiitme 14.10.1940 Pazartesi günü .saat 15 de Karabükte Tilrd 
demir ve çel~k fabrikalan müessesesinde yapılacaktır . 

:S - ~tekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kada.r yapmış oldtıkl~ 
bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarda muamlede bulu1Y 
dukla.rınıı., Tıcaret odasında kayıdlı oldu.kl.anna dair ve.sikala.rını kofll • 
caklardır . 

~ - Muv~kkat teminat mikdan 1,3.95.38 liradır . 
- Teklıf mektublannı havi zarflar kapalı olarak ihale günü ,snııt ıl 

de kadar K~rabli.kte Türkiye demir ve çelik fabrl.kalan müessesesi ınu" 
n;ıelA.t şube.sıne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönd~ 
rilen teklifierin nihayet Ihale saatinden bir aaa.t evveline kadar gc1Jil11 

ve z:ırtların kanun! şekilde kapatılnı~ olması lA.zımdır. Postada ~ 
ol~bilecek geclkmeler~en dolayı müMSese mes'ullyet kabUl edemez. • 
nak- Bu ~~lA.tı .. muesse.se tatibierden diled~ine vermek veyahud :ıııO 

asayı hukum.suz saymakta tamamen serbesttir. (9299) __./. 

ŞAMPlYO 
ADIPULLARI 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Sahf deposu ı 

Tahtakale, Uzuncu Ova. Caddesi 
No. 12 • 14 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnlari 
ı -:- Tnhıiı.in edilen bedeli 1724 lira olan 2000 kilo yataklık yünün P l 

Teşrın/940 Çarşamba güniı saat 15,30 da pazarllkla. eksiltınesi ynPı.l~' 
cak tır. 

2 - Kat1 teminatı 258 lira 60 kuru§ olup vart.na.me.si hergün bed~ 
olarak komisyondan alınabilir 

.. 3 - isteklllerin 2490 sayılı. kanunda yazılı vesikalarile birlikte ~ 
gun ve saatte Kasımpa.şada bulunan komi.syona müracaat.lan. (94~ 

•• ı - T~hmln edUen bedeli 8620 lira olan 10.000 kilo yataklık ynıı; 
9/I.T~nn/940 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 16 da pazati 
ekslltmt!-'i yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 1293 lira olup şa.rtname.sl hergün komfS$0!1~ 
bedwl:l olarak alınabilir. ııJ 

. 3 - İ.<ıteklllerln 2490 sayılı kanunda yazılı V63lkalarile birlikte şı 
gün ve saatte Kasımpa.şada bulunan k.omiSyona müracaatlan (9tı 

•• ısf 
ı - Tahmin edilen bedeli cl1236• llra. t60» lturu.ş olan c3000• aıc/ 

e.rat t.aputıuk k.u.maşın 9/I. T~rin/~ tarihine raslıyan Çarfatnb& 
nü 81ULt 16.30 da pazarlıkla eksiltınesi yapılacaktır. ~f 

2 - İlk teminatı t852• llra •75, kuruş olup şartnamesi hergiltl 
sımpaşada. bulunan komisyondan bedelstz olarak alınabilir. ~ 

3 - istekiiierin 2490 .sayılı kanunun ı.stediitl vesikalarla birliktD pe 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. .me. 

200 
soo o 

500 

•• 
Top Bant izola .nUmune glbb 
Met. Makaron 0.50-1-1.5-2-2.~3~.~ 

kutrunda beherinden 300 metre 
Met. Dizycmli izola mblo 1.5 m/m 

• • ~ ~ 4 • 500 
500 
100 
ıoo 

6 • » » :1 • 

Ad. Plrlnç kapaklı ,ı.nahtar ~O 
Süngülfı fileyşin lfı.mbası 110 volt 10 vat minyom sO • 
siporta göre 

15 Met. İpekli mu.şamba 0.10 (1 
200 Ad. Yeni gemiler için anahtar ba~lı. iki nümune gibi bellll 

den 100 aded 
100 Met. cayro kablosu ba~ı cnümune gibb 7 kollu 

1000 » Keten makaron 0.50 cı:ba~Iı nümune gibb 
ı Ad. Pervıı.nenin dOktü.rülme.si ure.sim gibb 91'_ 

Yukarıda yazılı 12 kalem malzemenin 7.10.940 tarihiDe rasıayan 1'~ 
te.si günü saat ll de Knsımpıı.şada bulunan Deniz Levnzı:ın sıtıJl 
Komisyonunda adi pazarlıkla eksiltınesi yapılacaktır. c9466• 

•• ı7o ton sadeyat ilanı ~ 
1 - Tahmin edilen bedeli c212.245» lira olan cl70.000• kilo ı;adC~d-' 

26/Eylfıl/940 tarihindeki kapalı zarna eksiltınesine talib çıkmndıl ıVı~ 
9/I.Tegrin/ 940 tarihine rastlaynn Çarşamba günü saat 15,30 da poıı 
la ekslltmesl yapılacaktır. ~' 

2 - İlk teminatı dl.86.2ı. lira «25• kuruş olup şartnamesi her g6!1 .JIJ 
ml.syondan u1062• kuruş bedel mukabilinde alınabllir. elli iy 

3 - l.steklllerin 2490 sayılı ka.nund'n yazılı vcsikalarile birlikte b 
ve saatte Kn.sımpaşada bulunan koml.syona mUracııaUo.rı. c9194' ... 

. ~~ 
130.000 kilo a.bunun pazarlık t:anı ,... 

ı - 25/Eylül/940 tarihindeki kapalı zarf ekslltmesine taliP çı~ıı" 1 

oldu~undan, tahmin edilen bedeli 52,507 lira olan ııl:W.OOOD kilO .stl eıf'~ 
8/I.Teşrin/940 tnrlhinc ra.stlayan Salı gUnü saat ll de p:ıznrıııtlıı .4 
mesl yapılacaktır. ı;ıır· 

2 - İlk teminatı 3875 lira 35 kuruş olup §artnanıesi her gün 26
3 

bedt:'l mukabilinde alınabilir. 


