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Şehir baştanbaşa don andı, halk erkenden ge çi d 

Idare ltieri telefoo.u ı 20203 F1ab 5 kuru1 

_,.esmi yapacak olan kahraman askerlerimizi 
.,.·~alkışlamak için sokaklara döküldü 

Londrayı bomLardımandan danen bir Alman tayyarealnin haH ......... -.............. ·--·--····· ... ··································.,..··························· 
. _....,..., "-"b w "" l ~.. \. -

BRENNER 
M OLAKATI 
HAKKINDA 
TAHMİNLER 
Amerikalllara göre 
" Mihver harbden 
bahsediyor, fakat 

sulh istemektedir , 

Askeri vaz i yet 
Brennerde neler 

konuşulmuş olabilir? 
YAZAN -----. 

Emekli general 
H. Emir Erkilet 

tSon Poata. nın ~kert 
muharrlrl 

B ay Mussolini ile yeni -
den görüşmek için Bren

nere kadar giden Bay Hitlere 
Feld Mare,al Keitel'in de, yani 
Alman genel kurmay başkanı -

Nevyork 6 (A.A.) - Brenner top - nın, refakat ettigine bakılım~ 
lantısı Nevyork gazetelerinin başlıca orada siyasi ve askeri vaziyetin 
hararctini teşkll etmekte ve gazete- görüşüldüğü anlaşılmkatadır. 
ler tıu toplantı hakkında muhtelif fa- Filvaki Almanların İngiltereye 
raziyeler yürütmektedirler. asker ihracı işi kadar ftalyamn 

Bir taraftan New-York Herald Tr!- Mısın istilasının da, belki cv -
bune ve New-York Times gazeteleri velce umulmıyan, bazı ciddi 
de ((daha. geniş ve daha uzun bir güçlüklere uğramış olması iki 
harb, (ien bahsetmekte ve Daily News memleketin hükUnıet baııkanla -
fse Mihverin charbi artık bitlrmek» nnın yeniden görÜ§melerini mu-
iStedi~i fikrini ileri sürmektedir. cib olması tabiidir. Bundan baş-

New-York Times de bir hususl mu- ka yeni üçlü ittifaktan mülhem 
b,,_~ bazı kararlar alınması da za -;-::,~ · habiri diyor k.l: 
~tr ~nbtııun lrurtulut bayra- eereru yıldönümü müna.sebetUe bu- durma{t& başlanu~t1r. 8ababta.n itl- Mihver harbden bahsediyor. Fakat ruridir. 
~ 17 aane evvel güzel İ.stanbul &Un oehrimlzde büyük merasim ya- baren tramvay seferleri ta tU olun - sulh istemektedir. Yeni B ren n er ınülakatında 
~ b kurtuım~. işgal kuvvetleri pllma.lrtad!-1'. muş, zabıta merasirnin intizamla Söylenebilecek yegane teY görüşüten teyler arasında, Mı -
~ ge~~~unuı selA.mlıyarak bu - Bütiin Istanbul kurtullll yıldönil- geçmesi için icab -eden tedbirleri al- Roma 5 (A.A.) _ D. N. B. ııırda İtalyan ileri hareketinin 
~el'<ıı ~~e binerek çekilip git- ınti. şerefine bayraklarlıı. donatılml§- mıştır. Roma gazetelcrl sayfalarını Hitler enerji ve hız ile devam ettiril -
·"ll. 'l'ıu: ~nbulun =kı:ırtuıuşu, bft - tır. Halk snba.hıiı fik saatlerinden i. Mcrı:.sime iştiu.k edecek nakerl ~l.l.'l30hni'nin Drcnner'deki mü _ mesi aebeb1erinin tt-mini keyfi-· 
tı!ıı. tnu.ukıyenin hn.lft.smı ifade eyll - tibaren sokaklara. dökülmüş ve Sul - lot'alarla, askeri okullar, polis, itfa- lA.katına hasretmektedirler. Bu gaze- yeti ehemmiyetle mevcud ola -
~bir günü temsil eder. Bu tana.hmed, Tn~l.m meydanlarını dol- (Devamı 3 üncü aayfada) teler, Avrupadaki yeni siyasi, iktısa- bilir. Gazete havadialerine 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ft~~~n~amm~~bir~fuL bak~rn~ln~I~R~istiUh~e-• y • b • 1. •1• smdan bahsediyorlar. ketinden şimdilik vazgeçmiş gö-

akl•neye AMERIKANIN eni If ngl IZ, Oiornale d'İtalia gazetesi, şimdilik TÜnen Almanya, Ingiltere yeri-
söylenebilecek yegane şeyin, bu gö. ne Mısınn istilasım tacil için, 

"erl.ll.rken SOVYE!LERE . Amerı·kan rüşmenln harb halinde bulurumyan earbiAnk~eğnır1.1zık ·emmetrıkereı.zın·enindako-
memleketıerin sulh ve selA.meUeri ba- gu 0 

D -

anlaşması kunından <~~v:=a~k~~osat;::~)et.- \.... (Devamı 3 üncü sayfada) J 

ALMANLAR 
DÜN MUHTELiF 

HÜCUMLAR 
YAPTlLAR 

Hasarat az 
T aarruzlar ciddi bir 
inkişaf göstermeden 

püskürtüldü 
Londra 5 (A.A.) - İngiliZ hava ve 

dahill emniyet nezaretleri tebll~l: 
Bugün düşman bir çok tayyare fi

lolan kullanarak Kent ve Sussex aa
hilleri üzerinde muhtelif hücumlar 
yapmıştır. Hücumlıırın hepsi ciddi 
bir ink.1şaf göstermeden müdafaa ku'f" 
vetlerimiz tarafından d$tılmı.şlar ve 
püskürtülmüşlerdlr. 

Yaz saatile 17 ye kadar alınan ra
porlar bazı sahil şehirlerine ve Lon
dra mmtakıı.sına bombırlar ntıld~ını 
göstermektedirler. Çok az hasar ol
muştur. Fakat Medwıı.y romtakasında 
Iki defa hücum.ıı. maruz kalan Has -
tings'de muhtellf evler yıkılmıştır. 

Birkaç ölü, az bir miktar da yaralı 

vardır. 20 düşman tayyaresi imha e
dilm~ir. Dört tayynrem\z kay:ıbdır. 
Pilotlardan biri sa~ ve sallmdir. 

Londra 5 (A.A.) - Hava ne -
zareti tebliği: 

Sahil muhafaza teşkilatına men
sub Blenheim tipinde tayyareler 
Cuma günü gündüz Cherbourgda 
Almanlar tarafından harb levazımı 
nakli için kullamlan demiryoluna 
hücum etmiıılerdir. Tam isabetler, 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

8inga · T b k KARŞI SIVASETI . LOndra 5 <A.A.) _ Ta.ss aJansı bıı-ZI Ve O ru a . diriyor: 

R ı• l b• Daily Mail gazetesinin Nevyork mu rnuvaffakt• yetl•l • ea ıs ır. hablrinin haber verdi#ine göre Hull, 

Balkan oyunlari dün başladi 
h 

İngilterenin Amerika b~ elçisi 
1'c 1 Id sıyaset takıb . lord Lothuan ve AVU3turalya. sefiri 
Q u m ar yap 1 1 • Casey arasında Pasiliıtte m{ifterek 

edılecek bir a.henkle hareket edilmeSi hale -
li landa cereyan eden müzakereler bir 

1_ lllaıı tesisatlarında, İngiliz - Amerikan a.niaşmasUe niha-
l{lflalarda VQ41ngton !J (A.A.) - Reuter: yet bulnıuttur. 

, gemllerde .Japonya ile Mihver arasında. ak - Reisiciiınhur intlhahının neticeleri 
)taııgınlar çıkarıldı dolwıan üç taraflı ittifakın a.kislerl belli olmadıkça. veya. Uzakşarktaki 

1( • _ hakkında Va.,J.ngtondaki intiba, A - buhran derhal fiili hareketiere giriş-
1\~~ıte 6 (AA) 0 .. k merika Birl~1k: devletleri hariciye - meyi icab ettirmedlkçe biç bir res _ 
tt~, leı-ı btr ; bl'~-

0 
un i ~~ si.nfn Sovyetler Birli~ine karşı reali.st ml tebli~ n~edllmiyecektir. 

~ l'teler;, B;..
1 

e ıge1 . g re,·ı ngı z bir noktal nazar alnıış bulundUlu Anla.şma mucibince Amerikan fi -h e.· .. ~a:zı ımanı ı e ora- . . . . . . 
lltd.1 ..... 

1••tı tnuv ff k' tl b merkezlnded!r. losu Pasıfiği, Inglllz filosu Atlantığı 
'""" ··••ıı ıı a ıye e om - Am ik h i ... nır .. ek . 1 "''lid. etm· 1 d' 8 .. "k b. er a ariclyes Jv.A-0 memur- hımaye edeceklerdir. 

t i: e iki Yan~'ııer kır. 1 uytu D~r larile Sovyet büyük elçui Umanski a.. Anlaşmada a.şıı~ıdaki hükiiınler var 
"!: ... .. ı çı arı mış ır. ı- .. -m· "''ngın d ramnda vukua gelen son goru.şme - dır: 

"' ~.~tah~ a. d~lğ~kıran üzerjn- (Devamı 3 üncü sayfadaı (Devamı a üncü sayfada) 
ı._'b liç(jk c ~dılmı~tır. Mavnalar 

~!'~ck~~~~~i;~i::ı·:.n~o::~a~ ı· ki kadın alan adam. !l\;d~ellı.ilere tn~alar ahlmı~ ve ki.i-
~ı,.,~'d.ıt lt ıaabetler olmu,tur. 
~it,...._~ te. &.3 ert tecemmülere ve 

tn isabetler kaydedilmit-

Q~ 
Os~ı ~dadaki halyan 

~~d 8.r1 bombalandi 
~bit e~bı·~ (A.A.) - Neore
~;"me. m ı.:e göre, İngiliz do
,!)~~ te.l';Ye.r:iub cil:tütamlar ve 
~ ll ltaty eri 1 2 adadaki la -
ltı.ıı.t;t~ı~ten e.n Üssünü bombardı-

/un~dön
eri~aA 

harb v~upa sularmdaki 
~v~trı Oerrulerini çek:yor 
:. ~ lttO'!\ 6 ( 
"\ bıı <l <i evlet} ~A.) -..:. Birleşik 
'~ lı.ınlln erı Avrupa suların
~ .. "-"ıı. dia...._~e Atnerika bayrağını 
..._, t v ''QYerle · · 

Evli olduğunu gizleyerek sevdiği kadınla 
nikihını kıydıran Ali, eski karısı için 

mahkemede "Hizmetçimdir 1, diyor 

• Ilk günde_ Yugoslavlar başa 
geÇti, biz ikinciyiz 

Bayrak yar1ş1nda, gUIIe almada, 400 metrede birinci geldik, 
Vugoslavlar Yunanlllardan iyi dereceler ald1~ar 

Dünkü meraa.iınde Tü& takımı ıeçerkeD 
.·"'Q ltlı-~it!h- rını geri çeknıiye 

1tetı,, In.". Bu karardan mak- Asliye llokiJl1t,-ıı!JlanıtEutıf"~nae cillle yo.pan İran tebaasıııdan Ali, ~ 11 Inci Balkan oyunlan Ciün Ka- raklannı ta~ıyan Calalasaray izci • Ekipler sahada yer aldıktan eoo-
llgıltereye terkedilen son derece gorlb bir durll§- bundan 18 i:ıene evvel Hayriye Ismin- dıköyde Fenerbahçe stadında bü - lerinin arkasında hakemler ve 11 - ra bütün bayraklar toplu olıırak bir 

L b "' ..,,,,...,.....,.,. mev • de bir kadınla evlenm1•tir. Seneler - bir kalabalık önünde yapıldı. tasile Yunan, Yugoslav ve Türk e- araya getirildi. YUksek aılayıcı Jel'" nar ara- m..asma ,..,a~-· "~ 



2 Sayfa 

•• e gun 
-····-

lstanbulun 
Kurtuluş günü 

Yazan: Muhittin BlrgeD 
illetler, tarih içinde, bazan 
kendi kusurlarile, baran da 

kendileı:ini hiç alfiko.dar etmiye.n 
eebeblcrden d.ola.yı ve hldisderin 
eevkile müokul v ziyetlcre dii§eb 
lirler. Hatta, diyebiliriz ki. bu gibi 
vnziyetlere d~memi:f olan millet. 
hiç yok gibidir. En kuvvetli siyase
tin sahibi. yani en büyük askeri "ve 
lktısadi kuvvetiere snhib milletierin 
bile, tarih içınde mü kül zamanlan 
olduğunu gördük. Bir memleketin, 
her h ngi bir çukur içine yu'l.•arlan
mnaı - ister bir aynk kayması aurc -
tile olsun, ister, her hangi bir &ürül
tü içinde iti§C kakıta sürüidenmil 
bulunsun - her znmnn mümkündür. 
Eğer o millet, tehlike knrfısında 
lı:orkmnm aını bilmiı, fedakarlık 
ııünü geldiği zam u göğeünü bu 
duygu ile doldurmayı becermiııse, 
neticede mutlaka onu kurtulınu~ o
larak görürüz. Hiç bir millet yok ki, 
mUşkul zamanıarda - uçurumda, çu
kurda ve hattil kuyu içinde - ayağını 
aıkı tutmasını, ayağ knlk.maı.ını ve 
çarpıgmasıru bilsin de kurtulmuş ol
ınaeınl 

Tarihte bu hadisenin bırçok mi -
anlleri varsfır. Bunun en aan misalini 
de, Jstanl::)ulun kurtulu§ gUnündc, 
Türkiye bakımınd n haurlnrız. 

* Bugün lstanbalun l:urtulu§ günU-
dür. Bu münascbetlc bir takım 
merasim yapılacak ve bugün millet 
Jnrafından ha.brlanacak ve yııoaruı
eaktır. Biz de l>u münnaebetle birkaç 
ınülahaza kaydedelim.. 

Osmanlı imparatorluğu, latnnbu -
lun fena günlerini, daha evvelki 
zam nlarda birkaç defa ~arumı§tır. 
Yani. İstanbul birkaç deta muha • 
t raya girmiı ve conrA kurtuhnuı -
tur. Fakat, bütün o kurtulUJ haıc -
k.etlerinde; Istanbul kendi kuvvet
lerile canlanm dı. Daim • araya her 
hangi bir aiynsi mnnevnının yardı
pu knnştt ve Istanbul. .;harici büyük 
kuvvetlerin müdahalesite kuıtuldu. 
Bundan on sekiz sene evvelki kur -
tulut böyle değildir. O, evvela ta • 
bekkuk etmiş bir aukuttan eoıua 
vlki olmak, scıniyen de Türk mille
tlnin münhasıra.& kendisine aid kuv
vetiere dayanarak baoardığı bir il 
bulunmak. itibarile. tarihin kaydet -
tiği büyük. kurtuluş hareketlerinden 
biri olarak zikredilmeğe her suretle 
luyıktJT. Osmanlı imp rııtorluğu 
devrindeki İstanbul kurtulu~lnn ıle 
bu eon h!idise arasındaki bir !ark da 
rudur ki. evvelkilerde önce lat.an -
bul kurtulur, aonra da, o, bütün 
rnemleketi lcurtanrdı. Bu, yukarı -
dan aşağı bir kurtulma idi. Halbuki, 
ton hadiaede Türk milleti evveiA 
kendisini, sonra da İ&tanbulu kur -
tardı. Bu da aıağıdan yukc.rı bir 
lrurtanştır. Sonra bir farkı d h"' kıı}"
dedelim: Eskiden Istanbul kendi -
&ini kurtanr, fakat, her defasınd 
lmparatoriueun bürriye! ve istiklul 
haklanndan bir parçasını kaybeder
di. San defnki kurtulu~da 1ürk mil
leti, sade kencfuini ılü tüğü uc;u .. 
rumdan çıkannakin kalmadı, O. -
rnanlı imp:ırntorluğunun verdiği bü
tün iyi, güzel ve mukaddes şeyleri 
de bir hamlede geri almı oldu. 

İşte, bugü.1 böyle bir gündür. 

* Dünyanın bugünkü ahvnli içinde 
o günleri iyi batırlıyalım ve kurtu • 
~pn~mnıu~~~~ım:Y~p~e 
bir duygu, yekpare bir Türklük, 
yekpnre bir fedakarlık ve yekpnre 
h ir yaşama azmi... Bütün tır bura

ÇOCUkla. genç bfr cemiyet yek -
~e.ı'ine çOk 'benzerler. Bcr Ikisin
de hl3 mantığa d.n.tma tatad -
cUlm otm~ Te biittm hareketlerde 
h.4.k1ın olm\Şm". 

Hf3 De mantık aramıtJald mil -
Tamneyi daima. olgun ins:mda 
ve mtl:!takn olarak a.sırl.arca 

raşa.mıo mmetlerde ııuıur-
ınmwı. 

-
--

SON POSTA 

e5 Bir müşahede .. e; 
Söz·· n kısası 
Cümhurii/~·tin en · 
Büyük nimetlerinderı 
Biri: Medeni kanun 
~---E. Ekrem Talu 

aziye ald hnt~ıalann he~ 
de tatlı olmuyor. Şı:ıJrfı; ~ 

«Geçmiş zaman olm Id hayali d~ 
han değen> sözünde mutlakiyct :lll,. 
naşı arıyanlar çok defa .ukutu b 
yale uğrarlar. Geçmiıı zamanın b; 
yali daima cihan değseydi., ~tJ 
halin ve btik.baliıı hiç bir kıytn 
olmazdı. 

Dün. kitııblanmı yerlc§tirlTkt~ 
elime, tahsil znmnnımdnn kalmı~ 

......................................... ,-------------··------·-·-·--·••••• ... ..__. .......... - ..... -. ....... ..._. •• ____ ................... - (Mecellci ahktunı adliyc) cildi g -•dı' 
Yıpranm..ı,ş kapağı onun ne çok ~ 
gezdiğine, sararınt§ vo buıuP: 
eayfalan ne çok kangbrıldı~ına ~ 
badet ediyordu.• . ll' 

dü 

• 
Ben bu kitabı, bugün büabüJ,y 

• lüzmnauz .luı eaki arkadaşı niçin dı' 

Ç • ı çok emaali gibi herhangi bir s~fl ı 
ğin derinliklerine gömmenıt~~ 
Anlıyonım :0 yüzlerce sayfanın 1 
birimle, beybuda yorulmuı d~ 

ı r ğırnın hayatiyctlnden zeueler, rJ 
di rüyet kabiliyelinden çok kaP'"' 

Bu miincuebetle Kız.ılay pbe· Müddeiamami muavinine <r.Pa miıJ gözlerimin nuru vnr. tl' 
lerinde toplantılQT yapılacak, r 1 

-- ·- -··-·._ ........ , ralarıını sen aldın/n diye eaç- Bugünkü gibi habrlanm •• iı:n ~ 
aza: adedinin 10ng" altılnııuına E malo.yınca T ıbbı Adiiye han znmnm yaklaşınca. birkoç 8~ 

:ır- Kanıman tevri edilerek yeni §Ubele:r açılmasına. kurban l ""nd "Idi . İstanbulun nisbeten sakin bir~ 
çallfalıyor · derilerinin kamil en Kuruma terkinin teminine karar ve- 1 go~ olan Unkapanında gene bir ar....-~ 

Kızıley haftası dünelen itlb'aren nuıı. rarnoay, tren ve vaprır erel erıne ayyare ıçın Zabıtaca yakalanan ..,0 natOnden B· . ha b decek kad yoıan til:'. ~• -1.1 T: ü l • T • • i tımızın cmnde top]ıuur çalı~ 

başlamış bulunmaktadır. Bu makaad 10 para zam yapılmcuı uteneceh 631 lira çıkan dilenci Marlkn, dün ~erel:ı~ mev-v:: yııhu% ~ 
la dün §ehrin muhtelif c.addelerlne \.. __ __ ...... -./ ~~!iyeyeMaevrik~ediJmi§~. Yapılıı.nldtah-ğu kitabdı; yalntZ (Mecelle) idi. ö .. , 
K In d dn t d fi"- .ıuıı;atta .. 8 nmn çmgene. 0 u. • deralen· genç ve ceyyı"d dımag .. ls~·· ızı yn yar mıa ve e en a w H K '-~ b l ·ı., t' gu··nlerı'nde .... rfl .. rla yardım isteno- f- '- t 1-!li k lannd dilen ebi! 

1
• 

ler ve Kızılayın mana ve ıPUnulünü ava mumu uımn u vı u.ye 1 
..... .. ~rı JU 50 epı a . . - mız çarçabuk kavnyor, ldrıı. .... 111.! 

canlandıran veeizeler ası1mıı. Yit _ tCJk,illtınm idare heyetleri. Hava cektir. Ttamvay, bıı.nliyö trenlerile, mek .~çin, kendine hıristiyan .UsO hepııini kolayca hazmediyordu. v-; 
riniere tablo} r konulmu§tur. Haha Kunımu mesaiıdni daha verimli ~ir Denizyollnn, Şirketihayriye ve Ha- vcrdıği anla~Jmı~. . (M«elle) 1. Onu bir tür]O anbr'' 
ıç• eri~nde bütün KJZ.ılay merkez ve hale getirecek tedbirleri tetkik ve liç vnpurlannda bilet ücretlerine on A~c:aJt· dilencı ~adın. mUddeiu - mıyor, hükümlerini kendi mant~\ı 

t-·bit etm•L Urere u··ç gündenberi para Hava Kurumuna yardım pa - 1 kt 1 fad .... ~dc snçma 10" tubelcri taralından yeni uarun ya - .... ....: mumı 1 e 11 ınan 1 ........ mızlıı. telife muktedir olamıyorP .A 
zılma.sınn devam edilecektir. Birçok çalıflTU\kta Idi. Kongre dün mühim rası iluvesi için hiikUınet nezCiinde sapan sözler söylemit, bu arada tah- O hükümler yanlı, mı fdH J-J~jJ 
müeıaeae ve mag~azalara azn olmağa ve faydalı netleeler vide<len kanır- teşebbüslerde bulunulacak, Hava kikat ynpan muavine de: Eski idL. küf kokuyordu •• on!PJ 

ı ıdıkt .... t lnntılarma ni- Kurumu pullan ancak paaaportlarla B nbn 1 -'.1- 1 k fıı.ı davet oden kartlar dağıblm~ttr. ar a Mı .... nta ap «- e pam anmı •en Dll.l.Ult kendi aramızda birkaç asır ı 
63 ı d k d bu k hnyet venni~. Alınan kararlar a- bnnkn teminat mektublanna Ve bu- iade etb _7;,.o~duk • 

ünell yı ını i nı e en 1}"- h . H K b k bnln kb -.., . , • _ı.tt• 
metli hayır miies!lesemizin aza ade- rasında en mü lmnu, nva unımu na enzer cvra a yapış ca r. Diyerek, ili büsbütün azıtmı§bT. Onun içindir ki. kadını erkPul 
di . bu sene birkaç misli artacakbr. Batkanı Şükrll Kaçağın· açılı, nut - Okullarda öğretmenierin Hava Miiddeiumumilik. Marik.ayı aklt ..bak bakımından- ayırd eden,_ ~ 
Yalnız harb zamanında değı1, .ulh k-ımd dSyledi§i gibi. yeni ve bil - Kurumuna yardmı hususunda tale - vaziyetinin t~biti için, ":dli bb mü'- maddesi türlü türlü tefaire m~~ 
zamımında da sosyal yardım b.a _ yUk bh propmla çalıflllnğa baıı - beleri tenv:ir etmeleri için Manrif va}ıedehanesıne sevketmiştir. olup, mübaliıtsız bir terint ;'ıuıo;f 
S!rıda büyük. yardımlan görülen bu lamıı olan Hava K~u~un mun - V ekiileti nezdinde teşebbüslerde bu.- nin elinde ihkakı hakka değil, IP•j 
§efkat yurclunun halktan lAyıkı olan tuam ve mn.takar bır bütçeye ka- lunulacak ve her ayın ilk PazartcsJ KIŞ saati dün geceden hakka Illet olan, umumi ahlaki~ ';; 
:reğbet ve teıviki gördüğü yapılan vupnamu tcmfn edecek olan ıua birinci dersinin Hava Kurumu na- borulmadığı devirlerde vııs.ital.~ ~ 
teberr:.ilerle anlaşlmak.tadır. kaydı mevzva.dd.n.... ur~ b h t 1 O da ti olmasmın temini istenecektir. Pro itibaren başladi letken, devir dçğiştikçc, iptidııı ,#ı 

H E • • • d K 1 k z Kongre un sa a eaa paganda için 50 bin takvim para - 1"'- 1...---dları gev,.cdikç.-. adale':.I,...J e ta ıçensın e ızı ay mer e n..........r vil" ~- • d t l 1 ,_ d ~ I k Yaz saatinin tatbikine dün gece ölL ....._,, .. ... eu' 
-e tu'-elen"nde Kızılayın yardım rara oy menezın e . op nnm.ı, sız o ara& agıtı aca trr. 1 24 d b JiO.e hizmet eden ve nihayet m ;_ıl' 
• 

0 
tki 1 .... .ı J L k K ı......_ ı· · · niheyet veri miş ve saat e U- - W"L 

mak.ead ve gayeleri etrafında top - ve evve . top an:!:':"n eeçı en tet .. ı ongre -=ıd Irubmun glie ıknnı alrtırd- tün memleketteki saatler bir anat bir c.amianm umumt m~~n~ ,)ı 
lanbı~· yapı'- rak yeıni ıı.zalara Kı _ encQmeni:ni:D Ycrdıgı kararlar okun- mak maksa i e azı ta · arar ar a de sıntan bu dUaturlım degllitırıtl ~ 

.... aa • • geri alınarak 23 e getirilmi§tir. · ,. ı ·r r· . . h d"l Lt[ Dı" muttuT. vermıştır. onlan tarihe malederek, ... nııll ,J :ıı ayın an ıyetı t:M e ı ece"' r. - . Vııli ve belediye reisi bütiin dai- ,._.. knPıJY 
ğer tataftan birçok mağazalar d'n Kongre ualan bu kararlar üze - Diğer taraftan esnaf cemiyetleri Telere dün bir tamitn göndeTerek zamana uygun bir medeni . d'f 
befta içerisinde bir giln kazançin - rind münaka~ler yapmış ve bun- de uıılanndan toplıyacaldarı tebcfl. aaatlcrin geri nlınmnsile mesai saat- aahib olmak ihtiyacını, yeni db~.,d~ 
nndan yansını Kızılaya teberrll e - lan tuvib etmi~r. Verilen karaı\- rüleri tesbit etmektedirler. JeTinde bir değipidik almıyncağmı let kura.t kurmaz, hepimiz ""r·~ 
dec·'- 1-dı"r. Kızılay memırrlan ev lare göre Hava Kunımu tevsi olu- Kunduracılar senede 30 bin, silt- l 4 T .. .mn;evvel 1926 dn me ıi)l 

"'·x: .._. bildirmiş ve bütün memur ann ya- ~- '!ıJ 
ev dola§arak yeni aza luı.ydedeeck- naeak, biTçoli yeni tube,Jer açılacak, çüler 2 bin. knhveciler 2500, bak - nndan itibaren saat 9 da vazifeleri mevkiine giren medenl ~;ın• ıV. 
Jerdir. ~beler mmtah1anndnkı her.keaiıı ka Har l 500 lira daim! gelir top1ı - - l l 1 • on dört yaşınn bealı. On dort J <~.:1 
Dün iki ağır yaralama 

vak'ası o]du 

ktmuna aza yazı!malannı ternın e - yacaklannı Kıirum~ hilairtnlşler ı- başında bu unma annı enuetm §tir. tecrübernizde. eski meV%118tı ~e~ 
dec • ttmhan derilerinin ı:&milen dir. Askerlik t~lert.· tirmiş olmaktnki isabett hepiıniı 
Ko:rum verdlrilmeaine çnlıoacaklar- V lamışızdır. ••e ~ 
du·. Hava Kunmıu ticaret odasında Mosl<ova elçi miz yarm Medent kanun, hükümlcrıı J:ıf. 
lı:ayıdb tUa:arlann gelirlerine göre Askerl:ğini yapmıyan 316 • tatbiltab ile, Cümhuriye! va:~ııo~~ 

Sultanahmeddc Akbıyıkta otu - ken<lilerfnden tebeniJ iatiyecektir. gidiyor 335 doğumlular çağınlıyor na her türlü haklara sahıb, hlit• ~i 
ran seyyar elbiseci Ahmed, d!ln Ka- An kaydı jçfn hıılkm nezdine kadar ve medenl bit ferd alduğu knıt 
aımpa da clbiae a~tnrken, Nurl gi<iilecek. bu itde tahsildar kulla - Mezunen ,ehrlmizde bulunmak - Yerli Embıönil Askerlik Şubesin - ni vennilti:r. ıı tJ 
dında bir mü§terile kavgaya tutuı - nılmıyacaktrr. Fltre ve zekah ihtiva ta olan Moskava büyük elçisi Hay- den: Kamın huzurundA mfis;:ıva~ e V 
muılar, bu esnada Nuri bıçakla Ah- eden ntflann bayrnmm üçüncii gü- dar Aktay, yann sabah Svenetya 1 - Henüz askerl®nı Tapmamış lafızdan ibaret olmadığını bıt 
medi göğsünden ağır 1 urette yara- nüne kadar toplanması temin edi - vapurile vazifesine başlamnit üzere, 316 lll\ 335 dnhn dojJumlu muhabere, bat eden de gc:ıe odur. jııJ 
lamıştrr. lecek, gay:rl milalimlerden de dini Rusyaya hareket edecektir. lstıhkll.m ve süvarı eratı sevk.edllece.. Alemi hayretlcre "arkeden_ .. d,ıV 

Yamb Beyoğlu hutıınesine kal - • ... -·-- -....,. ~lnden toplanma günfi olan 15!10/ 940 lô.bımızın sayısız başarılan ll!~ıı 
dınlm~ earih yako.lanarak hakkın- r . 1 1 ' Snlı günü saat 9 da nilfwı ctizdanla- medent kanun, ön safdn gelir· .,tf.. 
da takibata baolnnmıotır. 1 ISTER 1 AN, STER N A 1 i rlle şubede bulWl.IlUÜan. nata karşı rü,dümüzü onıınll'l.~ ~ 

Diğer bit1 Yiltakım vnk'aın da :· , . E 2 - Bu o!Inıflardan raklama kD.Ça- ettik. Osmanlı dıwrinde, hı ,ıl 
dün Beşiktaşttı olmuşutr. Köyiçi 1 Btr me.slekdaşımız: dürdil, İstanbul un en güzel yerle - i ~ ve bn.kaya kalan erntın da ayni mahkemenin bu:zunma tercU~ 3~ caddeainde 20 sayılı dülkanda ya- _ cYenl kurulan bir ljirketin Do. rlnden birint kurtnrmallyız. 1 günde müracaat etmeleri. girmiyen, herhangi bir celb~ 1keıı~ 
tıuı Rıza adındn bir çırak o civer 1 ~çinde bfr pl~ tesis etmek iste- Bu da do~ru. i 3 - Gelıniyenler hakkında knnu- yahud ki bir iliima itaat içııt tJr 
sakinlerinden Süleymanla bir alacak i diRini duymUJJ. SeçUen 6elllt Boğa- Ynlruz yıllar var ki bfltün bir i nt taklbat. ynpılnca~ DA.n olunur. konsolashane.sinden izin tale\ j~ 
meselesinden dolayı k vııı etmişler, i zın yukan semtldir. Tenha ve §ehir semt halkına illiveten 

1

\bfı'ço'k gttzo- i * ecnebi bugün hnkkmı aranın I~J 
Süleyman jiletle Rızıı.yı vücudünfin ! merkezine de çok uzak bir ye.r. telc.r ayni kanaatı iZhar etmişler _ E Tütün ikramiyeai alacak Türkiin adalet divanlanna. c:'C' 1W 
müteadd.id yerlerinden yaralıı.m~r. 1 Arbda.şmııs dfişfinmtl§, taşın _ dir. Ayni temennfde bulunmuşlar-i malul aübaylar mesini tescil ettirmek üz.ere ,, 

Rıza. tedavi edilmek üzere Bey- 1 m~ hayalinde daha iyi bir yer a- dır. Vnkitlerin1 ve nakldlerlni har- ! memurlanna ko~yor. icJt" 

~adır. 

dluhitlbı. 
oğl~ h~.ııtan~sin~ kaldırılmış:. hldl - i rqtınnış ve gerçekten bulmuş: eıynTa.k mahkemeye mllrncaat et- i Beyoğ-lu Yerli Askerilk Şubesin - Bu aene on dördündi yıboı ~ 
seyı mutenkib fırar eden Suleyman • _ Kuruçe§mede ~mür deposu mJ,lerdir. İlk safhada ha.k dB ka- : den: Şubemlzde tayıdlı ve yalnız tü- eden Tütki~e me-~ent ka.?~?u,~/ 

t2Jiea.eH yakal:ı.narak hakkında takibata bat- olarak kulla.nılan kilçUk ada e.l:bet.. zn.runı.~ardır, l~t üimilr depo.. i tün !kramlycsi alan maıru aübaylar- huriyetin. §Uphesız en buyük 
tr lnnmı~tır. te daha mlln.aslbdlr, dtyor. ları el'nn orada durmaktadır. Şu : dan tekatıd IJUbeslnee istenDen ve lerinden biridir. --":"", ____ ...._ ___ __,.__ • Haziranda gazetelerle de ilD.n edllen ı;; ı:;; 1 _,.- IJ 

Beyaz peynir 50 kuru.Ja Ingiltereden eczayı tıbbiye ve Haklıdır Te nnve edlyoT: hnlde bu temenninin mümkün ()..i 2 fo~ranı cetvelı hentız doldurup '-'· t-kiUZ-JH , l_...;/tY 
ı cak -;;.-n- ... .....,,an bu semt! ,., labilece~ine: ~ 

satı a madeni qya geldi - .nu.u~ıu ... .,.,..,.. u~ 5 şubeye vermiyenlerln tezelden ver-
Fia.t Münı.ka.be Komisyonu dlln aa- Son gilDlerd İnglltereden ecayi ISTER l AN ISTER INANMA 1 melerini ve bu cetvellerden almıyan.. tf 
h yaptı~ı bır toplantıda peynır ıi.- tıbblye m.ad~ ~ ~ gel.. : , · j ıarın aceıe şubeye geleret bırer tane Roma elçimizia Rusya 
a~n~~~,~~~~-m~~~~~=~~~=~=--~~~~=~==~~~~~~~~~~==~~~,~aı~m~a~~~n~u~~~n~o~~~n~m~.~~~== Polonya konsolo~la~ miştir. Bu karara göre tam Nh ve : e y.IUDl§ • 

lY1 cinsden peynirin kilosu t.op- 69 au retini hazırlıyordu. hakanide takrir verdireceği:ı, tt ter 
tan 42,5, perakende 50 kuruşa satııa.- uSon Poıtan nın edebi telrikıuı: Ilk mülakntlarındnn üç gün sonıa - Olur mu) Valiyi ziyaret e 1 ~~ 

ktır tekrar buluttular. Bakkal, hemen - Neden almıyacakmış) Bir il- }l.'ltl '.-1 
c:n • sordu: mu'"hnb-r, ı'kı" ,,,h:d, oldu bı'ttı". Sehrimizde bulunmakta 0 b '• -······:y:··A···K··v··.,-·M• .. ••••• - Ne yaptın, hocnfendi~ - Kafa k~ıdı lazım değil mi, ma büyük elçisi Hüseyin ~ag:İ' '" 
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Imam bir şeyler düşünmüştU. be hacnm) Onu neredpen buluruz) öğleden evvel vilayete gelerfi ~ı1 
- lnşallahurrahman muradımtza - Diş ehlinın kafa kAğıdı ya nr- ve belediye reisi doktor Lut 

creceğiz, dedi. Mahlulat bnşkatibi dır, ya yoktur. İcabında, şayed ara- dnn ziyaret etmiştir. ıA' 

Yazan .. ErcUmend Ekrem Talu Abdülgaffar efendi, sizden iyi ol- nırsn, zayiinden bir tane çıknıbve- Sovyet Rusya ve Polon' 
masın. bizim ahbabdrr. Kendiaile ririz. Sen öyle §eylen geyri bana bı- tanbul k-onsoloslan da d bit 

Dede, hemen cevabı yapıştrrdı: 
- Bana uymaktan başka çıkar 

yol yok, hocam. 
- Pclr.i amma, ne yapaeaksm, 

dede efendi hazretleri) 
- Sıraşı gelinc• söylerim. Sen 

hele, önceden u bizim mahud mah
lul ev meselesi için bir çare düşün. 

- Olur. Herif mnzbatayı kim· 
lere mühürletmi~. acaba) 

- Kime mühürletirse mühUrleb
in. Hükmü yok. 

- Hükmü yok olur mu~ 
- Ben san ne diyorsam odur. 

Hem sakın bu m zbataya dair IJdm-

rab Albdullahı. evvel Allah hale yo- vardım, bir yol görü~üm. rak, Dede efendi hazretleri. makamında ziyaret ederek 
1 konıx. Dcde, call bir telAş gösterdi. - Sona bırokıyonım, Hac:am. det gö~müşlerdir. 

- Gülc güle, dede efendi birn
der. Gülc gülel 

O. gün aynldılnr ammn. imarnın 
d çakflTJDa kcrtenkele girmiş, etekr 
leri tutuşmugtu. lki gece sım ile sa
baba kader glb: yummadı. Bir yan-
dan. aslı faslı olmıyan mahlul ev 
hikA.ye5inf zihninde evirip çeviriyor, 
bir yandan da Arab Abdullahın ge
ne tamamile uydurma olan mazbnta 
masalı üzerinde fikir yanıyordu. 

&kkal Hümü dede ise, Arab 
Abdullahtan ziyade Sehime hanımı 

- Aman, sakın yerini yurdunu Bilirim, sen bu kabil işlbrde Ustadı 
söylemedin a) 1 zamnnsın. Gelgelelim öteki mesele-

- Kerem et, dede efendi haz- ye. 
Yetleril Dainiz o kadar çiy bir adam - Yal Sahil. Nasıl, bir §ey tasnr-
değilim. Her ne kadar cahil isek te .• }adın mı) 

- Yok. Sanki, ahbablığına fn:rla _ Ojnle, Hocnm. Dediğin gibi, 
güvenirsin de .• 

_ Asla! Cihanda, bu gib: i§ler arab Abdullahı clağrudan doğruya 
oldu mu, kendi babama dahi güven- vurmak bem zor, hem de tehlikeli 
m em. 

- O halde, mese!e yok. Devam 
et. bakayım. 

- Işte o zat bnnn nkı] öğretti. 
-Ne ? 

olacak. 
Ebulhayjr efMcli, bıyık altından 

gülerek: cYnl Nasıl>» demek isti
yormu§ gibi ba~ını salladı. Bakkal 
sözüne devam etti: 

' s-4 
Muayyen fnsıla.Iarla n~\)}~ 

ymıı yapma.k r.rt.Ik ıned ~ 
larda bir ihtiyaç ve :ıtnlde 
aln:l.§tır. ~ 

Biz de üçüncü nüfus ~~ ~ 
zı önümilzdeki tı&ıe.,rınrn 

1 Pazar günü yapacağıZ. ıf 
sayan ve sayılanlnrın• btl ı;';;; 

en yiiksek ihtımam_ ..... ~~et 
göstermeleri blr mcw=-" 
yurd ödevldir. 

JbfVek ıet 
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,. Jaoon Başvekilinin 
Ameril<a hakktnda 

yeni beyanati 
an~~o 6 (A.A.) - Mntbwı.t mümes-
11--tine beyanatta bulunan başvekll 

SON POSTX 

zmirde polis kUrSU U bitiren 50 lAmerikada senede 

1. d. l l t . d.ldl 18.641 tayyara po se ıp oma _an evz1 e 1 yapılacak 

Afrikada harb 
Bingazi, Tobruk ve 
Bardia bombalandı 

fednknrlıkla gönnekte devam edo
ceklenni söylemiıJtir. 

Vaşnigton S (AA.) - Stefani İtalyada bir mabal S (A.A.) -
ajansmdan: 120 numaralı İtalyan tebliği: 

Kongre. önümüzdeki sene zar • Malta üzerinde yapılan 'bir taal'-

Sayfa 3 

Almanlar dün 
muhtelif hucumlar 

yaptiiar 
rayJan bozmuşlar ve yolda ... , ......... ,. 
delikler açmıtlardır. Civarda 
nan hangarlar da hasara uğramıt 
tır. 

rena Konoyo üçüzlü pakt hakkında 
:znerika meydan okuduiıu takdirde 
~l>onya, Almanya ve İtalyanm mü
be deleye hazır olduklnrını bamının 
h l'aber Amerika kendilerlle il; birli~i 
tn~~ 'lo devletin de ~ biriltı yap
--.r.!_ hazır olduklıırmı söylemiştir. 

lzmir 5 (A.A.) - Polis kursu
nu bitiren elli polise vilayet salo -
nunda vali Fund Tuksal tarafından 
merasimle diplomaları tevzi edilmio 
tir. Emniyet müdürü Said Özgür 
kursu bitiren polislere hitaben kısa 
bir nutuk imd etmiş, buna cevab 
veren hir polis memuru vazifelerini 

Vali Fuad Tuksal dn mezunlan 
tebrik etmiştir. Kursta birinci ve 
ikinci gelenlere birer Altın ve gümÜ§ 
saat, üçüneüye de bir dolma kalem 
hediye edilmiştir. 

fında ordunun idaresi için bir mil - ruz ke~fı esnasında. avcı tnyynrele
yar 482 milyon dolar sarfını .kabul rimiz ile düşman avcı tayyarelen a
etmictir. rasında bir muharebe olmuıtur. 

H~zine na:z.m. yeniden 14 1 mil - Gleoater tipinde bir düoman tay - Ahnan tebliği 
yon dolarlık Douglns tayyarelen si- yaresi muhakkak surette, Hurri~ Berlin 5 (AA.) _ Alman .., ........ ,. 

Romanyada 
açhk ihtimalleri 

pariş edilmiş olduğunu. bu suretle ne sisteminde diğer bir dii§man tay- lan baık:umandanlığırun tebliii: 

1 18,641 tayyare tedarikini derpiş e- yarcai de muhtemel olarak dü:ıürül- Fena havaya rağmen, dü.n gün Amerikaya ngiliz hava den senelik progmmın ikmııl edil- mÜ§tÜr. Tayyareletinıizden bir ta - düz, Alman hava .kuvvetlerine mc~e 
G M mi~ olacağını bildirmiştir. nesi üssüne dönmemif:tir. sub büyük l.ilolar. Londrada ve Lon iden areşaliarı Şimali Afrikada. Sidi-Barraninin dra civarında askeri bakımdan 

~- Sofya S 
aldiriyarı 

T.·atebelerimlz Arasında 1 ta b 1 kurtulu~unun yıl cenubu §arkisinde. sen konanmız, him hedeflere muvaffakiyeu-ı hu " s n u ' ., düşman mü.&ezelerini. tanklarını ve cumlar yapmı§lardır. 
(AA} - Tan ajana1 Ankam 5 (AA.) - Muhtelif Londra 5 (AA.) - Resmen bildi - dönümUnU bugün zırhlı otomobillerini ge:rıi p~kUrt- Bundan bll§ka tayyareler. lnaU • 

Zara gazetesine nazaran Roman
tlltın iateai vaziycti gittikçe fena 
~rı.lttadır. Hububat ekaikliği y~ 
as en bir vagon buğdayın fiatı 
~00 leye çıkmıştır. Fiatı artan 
'-ar e:1t Vesika usulüne tlbi tutulmuş
fılt · Zanıri havayiç maddelerinin 
~ danı Üıtikarı çoğaltmıştır. Bu hı 
diOttıanyada açlık olması muhtemel-

bnuı~~rdaici tahs.illeıini ~kmal et - rıldiğine göre, !kral 1941 Şubatında mUştfu. terenin cenubu §Brkiainde. şarkın -
mek uzere 21 ve 22 Eylulde İstan- vazifes! nıhayete eren Vikont anı - heyecanla kutluJayor Dü§Dlan hava kuvvetleri. Bar - da ve merkezinde, liman te.sisatlan-
buldao Arnerikaya hareket etmiş o- wuy"ın yerine Yeni Zelanda umutıii . dia ve T obruku bombardıman et - na, esliha ve ia~e fabrikalarına, ben lan tal b · · i · b" aekilde ' . (Baştarafa 1 inci sayfada.) · h fıf b "k l . · x. • d la d · Ila e eı;ıın emın ve Yl ır " valill~ıne hava mareşali Bir Cyril . _ . O . mııı ve a ı asar ı ·n ey emıııtir. ~ zın ep o rına. emıryo nna 'e 
seyahatlerme devnın etmekte ol - Newal'in tnyinlni tasvıb etmiştir. Kro.l ıye mufrezelen. niv~r~;tte ve yük - )ü ve yamlı yoktur. tayyare meydanlanna da hileurular 
du1dan, acentadan alınan malUınnt- Cyril Newnl'a ayni zamanda İngiliz sek okullar taleb<;Ieri. izciler, lise, or- Bingazi üzerine yapılan yeni bir yapmııılarclır. Saint - Gereoge ka -
tan anlaşılmıştır. ha k tl ri mareşaı· rütbeslni tn okul talebelerı, cemiyetler sant 9 h'" me "vii k 

1 
rd (l .nalı Uzerlnde Penrhoae tayyare u .. 

tev~h :y~ve Işetir ı - dan itibaren Sultanahmed moyda - '-~~~.1 ~ l8 k.v~ as ·el re ~ B"ç sünde, bombalada ve mitralyöz a • 
Bı·r ayda Amerı·ka . em . nında toplanmn~a b~amı§lardır ~ı o muş, ı.ı vara anmış..... rr ·ıe _ _J__ d b L 

Diğer taro.!tan hnva nezaretinin • mavna batmı~tır Biri deniz topçusu te§l t=aat ve yer e irçoıt tay • 
r. Ordusuna 45 bı·n blld" diğ" .. ı N u·· Saat 10 do. Sultanahmed meydanın- L d ı _;_ üz ıL! d- yare tahrib eailmi§tir ır ıne gore mo.rcşa cwa ın da bir bata tarafından 21 pl!.re top tarann an o ml\& ere .uu uı - D . ~ 

yerine hava konseyi azalığına vo ha- atıınil me~e b"a' .. nmuı bunu man tayyaresi düşürülmüştür. en.u:bb~.opçudsu. bir Jşd~li geçml: •• ··u •• k d d"ld• va g nel kurmav bnşknnlığma ha a e _.. ..,., M . d b" .. ye t~e ııs e en ngı z gemı 

'
"' 1 gonu U ay e J ) e . . -J • V müteakıb İstanbulu kurtuluşa kaVUI,i- eternma cıvann a ır duşman k fi} · t kafi • Spanyo nazRfl mareşalı Sır Charles Portnl tayın o- t . ""n'dlerlmiz i,.: .. b" d tayyaresi düfiirülmUştür. Tayyare - Da em;ıe d''?- CJ açmış vbe ı_eyı 1 Vaşlngton 5 (A.A.) - Eyl{U ayı ı t M 1 N all k uran azız ~.. :ır= ır a - ouvı-e a oruneye mec ur etmit -

unmuş ur. . ar~a ew. pe ya- ki ka ihtiram vaziyatinde d urulmuş_ lerimizden bir tanesi de düşmliştür. n·r R O Id zarfında Birleşik Amerika. ordusu •
5 kında bu mülld vnzifesıni ibıraka - t Bu tayyarenin pilotu pam§Ütle atlı- ·

4 
T • . 1 .. U 4/5"T oma an ayrı 1 bin gönüllu ka~tmiştir. Bu :rnk:am caktır ur. _ ak lt rtulm t e,nnıevvc gan ve ~ 

gerek hnrb, gerek sulh lhallnde bir Ha.v~ mnreşnlı Sir Richard Peirse i- Bundan sonra. alay onUnde bando yar u U§ ur. rinievvel gecesi. Alman arazisi (l • 

.ı.~~onır:a S (A.A} St f • b"l rekor teşkil etmektedir. se bugünden itibaren mııreş::ıl Por - oldu~u halde Sultanahmed meyda - lJ; zerinde uç~ o_lmam_ııbr. 
"~ - e anı 

1 

- taı• in ... b dım .. nından hnreket edecek ve tramvay ekı.llerı•n Yerde tahnb edılen tayyareler -
A .k S l m yer e .... om :u an servısı . 'ks1ın 

Serr S b b h 1 0 mer•ı anın OVyet ere Ib k dft-•.ın .. ft ....., • edilm" ••- yolunu takıben Ta meydanına ' den batka. dü~ bel tayyare kaT· 
d, t an o un er, u sa a saat aş mnnn ......... Af>....... ._yın ış,...· gelecektir. Askerl kıt'alar, okullnr ve T k •k 1 • betml~tir. 
ltıittj:?are ile tapanyaya hareket et- karşı siyaseti V 1 d V h diğer birlikler Taksim meydanmda et l ı-erı Beş Alman tayyaresi kayıpbr. 

1( ) ugos avya a a udiler yerlerini aldıktan ronra buradnld -;:::::::::::::=====;;:-..:ı ont Ciano. Sunerin hareketin - (~alı ı inci sayfada M a· 6 (A.A ) .y...._ft d V kil • 
Q~ıı u g da add r · ı·c 1. m_ erasime askerı bandonun çalaca6. ır_esun . - ..LA.ı..ı.:.a e i ( T • y A TR O L A R ltı • eYvel, kendisi ile Villa Mada - lerde. ç Baltık memleketlerinin Uha.. 1 ffi 8 eri ( are 1 lstiklA.l marşile b~anac.ak. okullar Hüsnu Çakır dfin Ege vapurile Uma- 1 
bi~a ltıaa bir görüome yapmı~ ve kmın ve di~er üç ~emleket arazisi- yapa ınıyacaklar da marşa iştirak edeceklerdir. Bu sı- nımıza gelmiş ve vapurdn Vali Moh-
•!itı kre Suner'i Littorio tayyare ü .. nin ele gcçırllıne.slnın tnnınmıyaca~ı - rada meydandaki dirde Türk bay - tar Akmaola ıkomutanlar. parti reisi mill ,rııtlllll Şehlr tiyatrosu Tepehap 

-.... ~ ~dar teşyl eylemi~tir. ve Sovyet mll!tnrlstleri bu arazileri . Belgra(l 6 (A.A.) - Stefani ajan ""- fı:lif.i Hll1 dram kısmında 
~dt d tınd - raRı çekilecek bunu mfiteakıb .l.l:itan- devnir rüesa ve müdiranl tarafından , "--· 

1 
5 (A.A.) - D. N. B. işgal nl a. bulundurdukça Sov - sından: • ~ Gfı.ndfiz saat 15 so da 

~ıUllliye nnzın Serrnno Buner Ro- yetler Birl~ıne Jı:arşı mevzuu muhte- Dün akşam neşredilıniiJ olan bir bul Beledl~esi tarafından Cümhuri - karljılanm~tır. ~ıs:ı.d Vekili vıı.li ta- 11hfıı lll' Akşam saat 20 ·so da 
tt ı:ı taYYare ne gelmiştir . .Alınan lif ok~nomik kuyudatın idame etti- kararuıune, Yilhudllerin her türlü ye~ft~ld:.s~~e :~~u~a~? m~o:~:t:~ :rnf;:ıdan ö;rc~cn~~lnv:ll :~nPııda W! wl o TEL L' o 
~'are 1Yıın büyük elçDeri nazın to.Y- rllecdı tebarüz ett.Jrilmiştir. gıda mo.ddeleri ticareti yapmalarını . Y en c ver. en e ~ yn c e unmuş. İstfklO.l CAddesinde 

lllleydanında. kar§llıunı.şlardır. Fakat Amerika harlclycsi, aynl za.. menctmektedir. çid resmi başlıyacaktır. . yemekten sonra memleketin ikt.ısad komedi !tlSmında. 
.............. manda Sovyetler Birliğinin Uzakşark.- Öğleden sonra saat 16 da Be~dıyo durumu hakkında. alAkadarlardan 1- Ofindlhı saat lft SO da 

Askeri"' da Ja~nyanm an·anevı ra.kıbı oldu- Brenner mU'Akatı hakkında Reistnın rıyasettnde ibır heyet . tank zahat aıını.~ıar, ımzı rtevalrde gezıı- Akşam saat 20 3o da 
tunu ve şlmdilik dünyanın bu kısmın ' • bul Komutanl~Aı merk~ezlne gıdere tllkten sonra Orduya gitmek üzere yA L 

1 
u Ş A Q 

1 daki menfnatlerlnin Amerika Birleşik tahmınler halkın on:lumuza olan §ukranmı arze- ~ehrımlzden ıu'Tılmışlardır. Şehrin her tarafına otobtı.s lrat.ziyet devletleri men!ıuı.t.ıerlle muta.baknt (Başt.a.ra.fı 1 Inci sayfadıı) decektirib. n•ün hi I ktrlkl d Balıkesir 5 (A.A.l - İnhlsar Vekili ıtemin eı:Ulın1şttr 
. Gece \.M. §e r e e e ona - n · .( halınde bulundaıtunu unutmı,yıırnk, medi~l oldu~unu yazmnktadır. ıl k Ta.k.s" d d Şch"r Raif Karadeniz d n Bursadan §Ch -

L ...._ Battarata ı lnel sayfa4al realist bir noktai nazar alml§ bulun- Beriine göre t aca ' ~ft ıfm d mcy anunın o. ft• 

1 rimize gelmiş ve vtlı\yet hududunda ~d Rıza tiyatrosu ~"'ıt • • h h Id . . bandosu ı.....,ra ın an m parçw.ar . ""d ıatıyonnut; er e. e maktadır. Berlın 5 (A.A.) - Yan resmt bir 1 ktır S t 
20 30 

da Val" ve valimiz ta.rnfmdnn tarşılanm~. Hıilide ~kin beraber 
tot\.i~ O!lııır için ehemmiyetli bir Amerika Birleşik devlet.ıerlnfn M~ m~adıın bildlriliy~r: :ıı:d~~ Rclsi a~afı~n k~man Raif Karadeniz şerefine dün nkşnm 1.10 Pazartesi 8.10 Snlı geceleri 
~bn· e Ve yeni bir karar mevzuu kovn büyük elçisi Stelnha.rc.U. Mos - Dünkü Brenner görfi.§mesne aU\ - ordumuz erefiile cr'akslm Belediye bir ziyafet verilmişUr. İnhis~rlar Ve- · Beyo~n Halk sinemasında 
llltı Jiır. E.lhaaıl Mihver devletleri - kovada görüşmelerde bulıtnmu§ ve ltndnr olarıık Berlin siyasi mah!elle- . d ş b" ziyafet verllooektlr. kili tetkiklel'dc bulunmak üzere bu- Yataklı vagonlar kontrolörii 
~ fllldilti 11kıntılı askeri durumu- Sovyetler Blrll~inln Mih - rinde, resmi teblı~in, iki memleket! ~~~osi:ta n b tHalkevlerinde bu gü- gün Bmdırgıya gidecektir. Vodvll 3 perde 
~~ntraha ~ıkanlması imHnları verle daha sıkı bir fJ} blrll~inin za - alı\kıı~~r eden bütiın mcsclel_erin mu- n~ u~d ve n~'id eden müsamereler ---------------------------
edebi;; tıöriipnelerine temel te§kil rarlarına ı.,aret eciere.k bu."lun Bov - tad fıkir teatisi çerçevesi içınde tet- tett~ edilmiştir. s o M E e 
... lıııiı' . yetıer Bırlutlle Amerika Blrleşrk dev- .k1k olundu~ hakkındaki mÜ§ahnde- ---~------ ,.. Bugün n 
1\l.ltıer tere Ve Mısır taarru7Jarı güç- letleri nrasındaki münnsebetlerln ı - leri tolurüz ettlrmoktcdlr. Egade pamuk rekoitesi Görec~iniz muhteşem dekorlu 

Sinemasında 
t•ker)e Ça'Pmıo bulunuycırıarsa da y:Ueşmesini lmkruı.sız blr hale koya- Ayni Berlin siyasi mahfellerinde 

Ua ini ~e a.iY!lai hareket ve teteb - ca~mı tebarüz ottirmlştlr. tebarüz ettirildiğine göre, Brenner İzmir 5 (AA.) -Bu seneki pamuk z s 
~~ 81Y.atıvı henüz Mlhver devlet- buluşması, Ingilizierin kendi impa- rekoltcsl 45 bin ton olarak tahmin ----·-
f'ti\'j j!fndc bulunmaktadır. fnisi - Yeni bir 1ng·liz, Arnerikan ratorluklannı, yalnız Taymis kıyı - edilmektedir. Geçen se.Reki rekolte 

• 
1 

'~ıerj ~ . en kaçırmak Mihver dev - lannda değil, fakat Süvey§ kanalı 50 bin tondu. 
~ ~ felalcetli olahileceği i~in anlaşması kıyılannda da müdafaa etmek mec- .................................................. .. 

hıgntere sarayı kralilerinin azamet ve lhtişamı arnsında çevrilnıiş ve 
Kraliçe VİCTORYA'nm hükümran bulund$ zafer ve §erene dolu bir 
maziyi canla.ndınnı~ tn.Tihl blr snfhadır. Glizler ıçın lbedtı bir zlyn1'et ~~ b~li Ve atteri inalayeti cl - (B&:iftara(ı 1 inci sayfada) buriyetinde bulunduğu bir zaman -

'!!t~ ~or ve askeri kuvvet- İngiltere Singnj)ur üsstinün Ame _ da vukua gelmektedir. Jki Mihver 
llıt%11~"Pı~acak yeni i1ler bulmak rika tarafmdıın dlledlği eekilde kul- devleti, gerek diplomatik ehada, 

Q l'Ctindedirler. lanılmasma muv:ıfo.ltnt etmektcdır. gerek askeri sahada uzağı gören si-
d~ ~A'er lconu1malanndan. cenub Amerika :tilosu cüzlitnmları dost sı _ yasetlerini düşman Ingilizin kafi 
"li~ vrupa ve doğu Akdeniz }-,e- fatile Avusturalyn limanlarını Ziyaret mağlubiyetine kadar, uzlaşması:z 
)'11tt~ l'~i sürpri:der çıkıp ç1kam,.. edeceklerdir. icab ederse, Amerika, kompromisiz, idame etmeğe, düş -
~b·~ bılemiyoruzl Fakııt Avıu - Japonyayn sevkedlleoek· harb mahe- mann göz açtınnamnğa ve onu yen
~~~ a0 \lyUJc harb bir kere patladık- meslnin hepsine ambargo vazedecek- rneğe azmetmi;:ı bulunmaktadırlar. 
~~ı ~r::: ktiirlü hnrb tecellilerine ir.- tir. Almanya ve İtalya, Afrika sahası 
ll t)ic· e \'e onlara kllrrı. kııbilse meseleleri ile sıkı surette bağlı bu-
Mih~ tedbirler almak icah eder. lk·· kadın alan adam lun<Ul büyük Avrupa sahası mesele-

~tflerj ~'" devletlerinin bnrb he - lerini, organik bir kül olarak telak-
leti tı-ı lrıgiJtere •· 0 1 b d IDaıflarafı 1 lnct sayfflda) ki etmekte ve askeri ve diplomatik 
totııı ... ~iHGb ede~ık f n .f.r b ev - manlarda Ali Hüsnlyo isminde bir kararlarını buna göre Rlmaktadırlar. 
)eı~li~nınu Parçal c ;JR~ ız b !bra - tıza gonül kaptırmıştır. Nihayet, bu Londraya göre 
tltıı h~e ereınez.leamal ı "h:ça ~ L~a- ıw:ıa b.nsırun üstüne evlenıneye kn- Londra 5 ( A.A.) - Roytcrin 
ıı· oı.ı;t••ı_ r. ngı erenın ıoa -1 de ~ uJt Britanya d ··vd · rar '1"e1'llllş, kendisinin evli olduğu - diplomatik muharriri yazıyor: 
~tt ı ıaıt, Kanad a H~~ıco A: nu Cifleme'k suretile Eminönı.i nikll.h Hitler ile Mussolini amaında a -
~t/a Ya "e d·· a, ~n ~-an. ib daireSinde Hüsni,ye ilc niknhlanmış. cele bir ııurette vukun gelen kon -
~hı;~ dal budufanın er ... ote u- tır. Alinin birlncl knrısı Hayriye ise, ferans, yeni bir sulh tanrruzu ya -
rkuorı, himaya sannı, diğer do- Uüddelumumiliğe müracaat ederek, pılacağım tahmin cttirmektedir. Ba-
ttıeli. ~der, Bu ~-bve ı Mih eeu, davası nçml§, faknt suçlu koca zı mahfeller, bunun imkansız olma-
-tt~~le. Biiyük B \ar a, ver : dığı fikrindedirler. 
lltıa ,_ ltıgiıtı J n anya 

8~~~na ~ .. - Hayriye benim karım değil, Görünüşe göre, Mihverin hnrb 

Kılıclle bir tarih yazan ... 
Kudretile blr devir yarntnn ..• 
Cesaretile zaferler knzanan .•• 

A 
Kurtaran 

A 
Türkçe - Tabi1 Renkli 

BUGÜN 

L 
Sinemasında 

İl~veten: Manş Tüneli Türkçe 
Bugün saat ll de 

te,ştn ve 1ttüblerı teshlr etmektedir. 
Baş rollerde: 

ANNA NEAGLE- ADOL~ W ALBROOK 
DİKKAT: Bu şaheser 1939 da çevrilmiştir. Dört sene evvel çevrilmiş 

olan diğer bir rumıe ,hiçbir miinascbetı yokt.ur. 
Bugün saat ll de tenzııatıı matine 

• 
Uğrwıda canlar verUdil{l bu kadın kimdir?.- ve .•• Aşkı, Kıskançl~ ve 
bütün ihtiraslnn uyandırmak için nereden celııtiştir? Te niçin mah
keme taratıı!dan neffedilmi§ttt? i§ tc bütün bunlar ... -Salf Akşamı S U M E R Sinemasında 

gösterilecek ve 

Michel Morgan - Pierre Ric-
hard Willm - Charles V anel 

tarafından temsn ve Jacques Feyder taratmdan vazı sahne edilen 

.. ve 1\.0 mparatornı~unnn Da . "dd. d "d .. 

"~aa •vuaırı istT" ·ı -- .. himıetçimdi.» gayreti, CJ ı tarz a yenı en goz- ~=:::::::::::::J.~:::::r:§1l~hese:::r~ln:d:e:.:g~özl:o:ri:n~iz:.:c:nün~d~e~ca:nl:ana::caktır:~·.::::=: b~ıe 1dırırı1, l 
1 8 1 e onnn böglu- Diyerek. iŞin Içinden sıyrılmak iS- den geçirilmektedir ve eğer bir sulh 

Ç{kr: cıJıı oı: uyorlar. Fakat _dar - temiştir. Ali, Fatih sulh hukuk mnh- taanuzu olmazsa, aşağıdaki dört , • . 
~~ ~ ~~~. lite braad bunlnr~an bır .fe~ kemesinde açılan nnfaka da vasmda karardan biri alınabilecek gibidir. Bütün iSTANBUL'u bir kahkaha. kasırga.sı kaplıyacak. Çünkü Merzifoalu NARKIS KUMRU, Amerikalı 

tenzllAtJ.ı matine. ŞiMALKANUNU 

t~/t i olrnat ~r.bele~n kuvv~.tlı da fU iddiayı ileri sünnüştür: 1 - Doğrudan doğruya Ingil - Amcasının milyonlıınna konmak için 

~ıkı: Btenn.e ~~ı ıçın Fubrerle Du- •- Bu ıbenim knrım de~ildir. Ken- terenin istilası, Alman -genel leur - z o R L A T A y y A· R E c 
1
• ş· tı'tta inanr r k çareler aı-aştrr - disile m~tres hayatı yaşıyorduk. Fn- mayınm muhnlefctine rağmen, Hit-

~~ ı~dilik 1 ~a ıazımdrr. kat benını 'Vesnlklml çalmış, kondini !erin bala bu istilfıyı şiddetle arzu 
'ttı-ı lt~dü~ h ngıltereye AllTian ~ece ~ cl.nra\: knydettınniş. Benim iSe ettiği sanılmaktadrr. 
"r1 :ı le "e ~va hücumlan devam b işlerden '!bl~ hııberim yoktu.ıı ' 2 - Japanya yolu ile Cebelütta-
~~ e al:ııuka anın Alman uBayrl._ ise All ilc nıkahlı oldu _ nka ve şimali Afriknya müteveccih 
l ~ · ~ nsınn da · ·ım-'- J- ' b" ·ı 1 "~~•ııı lıır h ({enm veıı e& tunda ısrar etmektedir. Nihayet bu ır J er erne. 
~tn ;ıı. da. l' krelciitının ilinci aa! - Ib hMise asliye altıncı h~kuk 3 - Belki de Alman nezaretl al
jı:lııt·t!t, Bu n ıf}!a baoılama.VJ muh- ::~temesınc fntiknl etmiş bulun _ tında, Mısıra kıırııı taarruzun büyük 
~~}'~ ıltıci ı ... a:ıı· a, Meraa Matru], Bu mahkemede rüyet e - mikyıısta yenidc-n ba•lnması. ~ "ll" ·•&ı ız aah"l ·· • · S 1 B" ı·w· · b- 1 ( ~tll:!t" ... t taraf d ı me'VDımn olan bullan davası bazı tct- 4 - ovyet er ır ıgının oy c-

b'ıı.'ııı: ıle lnentJ ~n znptı Lare kiknt icrnsı için, ayın 25 Şıne tnlik bir kararn itiraz etmesi mümkün ?1-
~ llt\11 t!!tki) ~dı. crın .burada edilmi§tir. makla beraber. Balkanlar yolu ıle 
~ller A.vl'lıPad eccktır. Bunlardan bir ilerleme. 

ttıı ıı oltıp ) n Yeni nc'k~ bare - V • i d --------
~ i~~ede :ıa~~Ynca.~~~ '"e hunla- ı ,unanlS an a Eski Fransız maarif nazıri 
~ .. ılecerını ancıı.k ya - M f k 

tosterece.k.ur. emnU m1n a a Cenevre 5 (A.A.) - Sa.bık Fran-
(AA.) - Bahrl:ye nezare- sız maarif nazırı Jean Zay, Clermont.. 

bU amre ııuaran 1ı1kerl 

OLUYOR 

k d . TÜRKÇE ,·pE FRANSlZCA Va In a. Nüshası Orijinal kopyası ElE K 
Sinemalannda birden takdim edllccektir. 

BUGÜN EL EK Sinemasında HARİKULADE bir film sizi bekliyor. 

ÖLÜNCEYE 'KADAR 



ı Sayfa SON POST~ 

Balkan oyunlari 
dün başladi 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN 

(.Bqtaralı 1 1nc1 sayfada) 

tma girdiğimize yurdumuzun xafed 
ye aporun ,anı için u:ıd içerizl» do--

Hareket eden Uç motörlli «Deutache Lüfthanaa» tayyarelerl. Almanya 
J'O beyneJmileJ hava hatlan fle muntuaman irtibab temJıı etmektedir. 

Her tiklü lzabat ve biletler içm 

HANS W AL TER FE U S TEL 
di. 

Bu arada atietierin ta§ıdıiı Bal- Tayyare bnrtieri aabp UınumJ acentaama müracaat olunmalıdır. 

kan bayraı}ı direğe çekilirken, Bal- ~~~~~~;;;~T~elaT~af~~ad~r~eai~: ~HA~~N~SA~FL~U~G.~G~ala~ta~· ~Rıb~bmı~~4~5~T~el~ef~o~n~: ~4~1~1~7~8:;~~~~~~ bıı martı da çal.ındı. ~ 

c.!üdl-:n:b~~;eka~t:'it:r~ Istanbul Levaztm Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 
Saydam naınına oyunlan açmak ü
PTe sahaya .reldi ve eunlan aöy
ledlı 

Aşa~ıda yazılı mevadın pazarlıkla ek.IUtmelen biııaları.nda JUl].ı ıün, saat ve mahallerdeki askeri satın 
alma. komlsyonların.da. yapılac&ktır. Tal.Q)lerlıı ihale aaati.D4e &Id old~u komisyon& gelmeleri. Şartnameleri 

cTürlciye cUmhuriyeti yüksek komJsyonlannda görillür. 
Batvekili doktor Refik Saydam a • 
i:lma Balkan oyunlannı açıyorum. 

Clnsl Ek&lltmenln yapıl&catı 7U Tutan Teminatı 

Lira 
İhale c11n ve aaa tl 

Uiurlu ve batanlı olmaaını dile
rim.• B:ı.deyatı. 

Yulaf.), 
Arpa.) 
&ıd e yalı. 

Kırklareli THX. komia)'ODL 12 ton 
1G50 • 
1000 • 

:1$ • 

Lira. 

17,400 1810 
1!,350). 
~2.900). 

4871 

15/10/940 11 

Balıke.ııir 
Bunu mUteakib Bürhan F elek mi

Afirlere hot geldiniz dedi ve me -
ıaaime bu auretle nihayet verildi. 

MiiaabekaJar 
Diyarbakır. bl parti 13. 181 

ton alınt.eü;W. 
10,500 

10/10/ • 
8/•/. 

l'l 
10 

ı 00 metre - Çılcıt güzel oldu. 
EJU metreye kadar hep beraber idi
ler. Öıt kulvarda olan Yugoalav aon 
me~lere doiru ileri fırlıyaralt .rü
ul biT eüzülü§le yantı kazandı. 

1 - Atevanoviç ı 1. 
2 - Fikret 11 ,2. 
J - MuzaEfer 1 1 ,4, 
t 1 O man la - Günün en h eye -

canlı mUsabakuı bu idi. lılt çıkışta 
fodepan Yunanlı Mandikae yaptı. 

Müsabaka ba,ladığı :zaman altın
cı m aniaya kadar Faik başta id. i. 
Mıı.ndikaa sekizinci mlniada yakla~ 
b. dOkuzuncuyu beraber atladılar. 
tJd atlet son m&.niad\ın sonra ipe 
doğru var kuvvetlerlle ko,uyorlar -
dı. Bu i§ln çok ealci kurdu olan Man
c!Htu kuvvetli bir hareketle yarışı 
kazarımağa muvaffak oldu. 

1 - Mandikaa (Yunan) U. 
2 - Fnik (Türk) 15. 
' - Bradoviç (Yugoslav) 15.6. 
400 - En dışta yer alan Melih 

11kı bir çıkı~la Ileri fırladı. 20.0. 300 
metrelere geldiği zaman Melih hep 
başta idi. Yugoslav son elli melte
de Melihi epeyce eıkı1tırdı. Bitkin 
btr tekilde batlıyan van1ın aonlan 
ook heyecnnlı oldu. Melih hırçın bir 
gayretten sonra birinci oldu. 

1 - Melih (Türk) 50,,, 
% - Despot (Yugoelav) 50,7. 
l- Klinar (Yugoslav) 50,9. 
Cülle atma: Ilk abşta güzel bir 

C:!erece yapan Arat birinci oldu. 
1 -Arat {Türk) 14,40. 
Z - Stefenakis (Yunan) 14,26. 
J -Ateş İbrahim (Türk) 14,1 7. 
Sınk atiarn :a Muhittin her halde 

fyi bir formda deiildi, beklenen de
receyi yapamadı. 

1 - Tanoa (Yunan) 3,60. 
' - Sener (Yugoslav) 3,60, 
2 - Muhittin (Türk) 3,60. 
1500 - Rıza Maksuclun rnağ -

ICıbiyetile biten bu yanş bütün he
eablanmızı altüst etti. Çıkı~ en ge-

Balıkesir 

A6fjllm- Blr ;rilbek 

1\tühendis Aranıyor 
Ankara posta. kutuau 154 e 

müracaat. 

ride yapan Rıza 200 metre aonra 
ba~& geçti. Ilk tur 62 aaniyede ııe .. 
çildi Rıza Maksud bu suretle ra -
ldblerinden bir hayli ileri fırlamı§tı. 
Kendia.ini pek rahat bir Dekilde ta
kib eden Yuııoslav son üç yüz met
rede ba~& geçmek auretile yanfl kaı
zandt. 

1 - Kosir (Yugoslav) 4ı04.4. 
2- Rıza (Türk) 4:04.6. 
3 - Yelkoplos (Yunan 4:06.6. 
Uzun atlama - Bu müs6.baltada 

bizim atietiere tesadüf edemedik 
demek lazımd1r. ' 

1 - Lazaraviç (Yugoslav) 7,06. 
2 - Lambrakia (Yunan) 7,04. 
' - Klina (Yunan) 7. 
Çekiç atma - 1 - Stepianik 

(Yugoslav) 54,42 (Yeni Balitan 
rekoru). 

2 - Goiç (Yugoalav) 46,21. 
3 - Oimitropuloe (Yunan) 

44,91. 
4 X 1 00 bayrak - Günün aon 

yarışı olan bayrak ko§usu birinci at
letten itibaren bizim takını lehine' 
idi. Sıkı bir yarı~tan sonra Türk 
takımı birinci oldu. 

1 - Türk takımı: Fikret, Mu -
zaffer, Turhan, Melih 43,6. 

2 - Yunan takımı: 44. 
3 - Yugoslav takımı: 44,3. 
Neticede Yugoslavlar dört, Türk-

ler üç, Yunanlılar iki bir~ncililt al
dılar. Müsabakalara bugün devam 
edilecektir. 

Ömer Bealm 

Açık eksiitme Ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden ı 
'1/10/940 Pazartesi güntı aaab 11 de Ankara Mektebler MuhasebecW -

linde toplana.ca:lt olan ek.!Utme komisyonunda 4800 lira muhammen be
delli Fakültenin 80 - 100 penceresine yaptırılacak perdelerin muna.kau -
11 7apılacaktır. Ek.sUtme fartnamesl ve teferrüatı Fakülte DirektörlU~tı~ 
esen alınır. Muvak.kat teminat 360 liradır. İsteklilerln muvakkat teminat 
•• şartnam&ııinde yazılı vesikalarını ayni ~n saat 10 a. kadar komlsyona 
Termeleri lAzımdır. «8~. 

'o1Muo 

lzmir Belediyesinden : 
KaranUnndn 1.81 sayılı sokakta açıkta akan İslnhhane deresine kanali. 
~ ya.ptU'ılması, Fen İ.şleri Müdürlütündeki lke,lf ve mal!, tennt 
t:ı.rtiuımelerl mucwince kapalı znrfiı ek.siltmeye konulmuştur. K~lf be. 
deli 15466 llrn 40 llrurU~. muvakkat teminatı 1160 llnıdır. ihalesi 7/10/940 
Pe.za.rtesi günü saat 16,30 dadır. 

0490 sayılı kanunun t:ı.rıtatı dnhU!ndc ha.zırla.nmı.ş tekllf mektublım 
Ihale günü azam1 saa.t 15,!0 a kadar oncünıen rlyMetinc verilir. 

1()00 • 
l 1250 • 

18,500 
17,800 

** 
(ll"'J (Vfö)' 

Apfıda 7U1h malzemeler pazarlıkla atın alınacaktır. İhale.!i 8/10/940 
8alı günt1 aat 17 de Q&nakkalede ukerl aatmalına kom.l.syonunda yapı
ı.cütır. TaUblerfn .uı.aı. aatlndt komiqona celmelert. ... .{1204) (iHO) 
Mlktan Cln.si 

1500 
1100 
1600 
2100 
1100 
1100 
awo 
600 
~ 
1000 

DOO 
20 

1000 
10 
11 

aded İakelet (eemel') 

• Pa.Idum tot.uı 
• Oö4il.sHlk tıotuı. 
• Bez kolan 1ok.UL 
• Büyük paldum tokaA 
• Ufak ma.tr& ~)alkan 

k.llo Keçi kılı. 

metre Knput bat ~. Bt. ıenitlllinde t:aım. 
kilo Vakete. 
a.ded Keten tpl 1 btJJ. 
çUe ltlnnap. 
top Keçe. 
metre JColan. 
itilo Qirif. 

• B&lmumu. 

** 400 ton kuru ota. tetlt1 edilen fiat pabalı görUld{i#tınden pa.za.rl1kla e~ 
81ltmeai 9/10~ günü aaat 16 da Ankarada LY. Amirll#l aatınalm& ko -
mi3)'0nunda. Japılncaktır. Tahmin bedeli 21.000 l.l.r&, lmt'1 tem.i.natı I11SO 
liradır. Şartnameaı tomil)'ondn ıörillilr. (120S) (9541) 

** 100 ton kuru fasulye puarlıkla. satın alınacaktır. İhale..l 10/ 10/ 940 
Perşembe günt1 anat 1ft c:!e ıı:s~ehirde askeri aatm alma t.om.f.!yonunda. 
yapılacaktır. 20 ter tondan aşa~ı olmamak üzere ayn ayrı taliblere de 
Terllebllir. Tahmln bedll lt\.000 lira, Uk teminatı 1875 liradır. Tallblerin 
ihale aaatind• komisyon& celmeleri. (1205) (9543) 

** 198 ton butda;f Hayda:pa.pdan Teldrda~ına na.kil Te ö~ütttıı1lleeektir. 
Açık eksilt.:me& 21/ 10/ 940 Pazartesi günli saat 15 de Teklrda.l askerl .sa
tın alma komisy<ınunda yapılacnktır. Tahmin bedeli 4158 lira, 1.lk temina
tı 311 lira 71S kurU§tur. Taliblerin ta.nun1 yesikalatile belll ea.ıı.tte ko -
mtsyona. gelmeleri. (1~) (9537) 

** ~aRıda. )'U1lı yuııı.nai açık eksUtmeye konmll§tur. fhaıeıerı hiza.la-
rında yazılı aatlerde Manıaadn a.skert aa tın alma. komisyonunda yapı
lacaktır . .Şartn.ame& komiQonda görülür. Taliblerin ihale saatinde komis-
yon& gelmele.r:C · (120e> (9547) 
Miktan Tutan *'-minatı 

ltilo Lira. Lira 

48,000 
48,000 

1360 
as eo 

152 
2152 

İha.le saati n günG 

27/ 10/ 940 lt 
37/10/940 lt 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnlara 
SOO Ton Plrlncln pa.zarlık ilim 

~ - 26/EylGJ/i40 tar1hind.eld kapalı zarna mOnake•mna t&lJp Oık -
mayan 300.000 1dlo pirinetıı 10/I.Te~rin/940 tarihine rastla;ran Perf&Ilbe 
ııtınCl aaat 11 dt. paza.rlıkl& eıummesı yapılacalttır. 
1- Tahm.ln ed.Uen uaml fiatı dll.OOO• lira. olup ilk t6ı:nlnatı «6800, . 

Uradır. Şart.namesl her cttn t.o~ondan c555• kurul bedel muk&bllinde 
abnl.bllir. 
ı - İsteklilmn ~90 ea:J']lı kanunda ya.zılı TesikalarUe birlikte bellllün 

,.. aaatte K.uımpa.tada bulunan koml.syond.a hazır bulunmalan c926aa 

Istanbul fiat mu~akabe ko
• misyonundan: 

22 numaralı t1A.n - 7/ 10/HO tarlhlnden itibaren tatbik edllmek tızere 
tam ya~lı beyu peynirln toptan teneke ile azami fiatı ltilo bagmda 42, 
ıso ~ ve perakende fiatı da kilosu azami &O k\l.rul olaralt teabit ed.Udlğl 
Uln olunur. d549• 

İzmir Lise ve Orta Okullar Satınalma 
komisyonu Başkanlığından ı 

Kuhammen 
tutarı İlk teminat Eksiitme tekli 

fht11acın cin.ll K11o L. K. 8. Lira Ktırllf 

Birinot nevi ekmek 2571110 ll 75 2264 ~ Kapalı zarf 

Koyun etı !5700 45 

Dana etı 2&400 30 1798 86 Kapalı zarf 

Sade yeğı. Urfa ~185 1 38 1888 87 Kapalı zarf 

PirinO Tosya 301110 35 

Kuru fasulye borO'.I 23850 26 1921 68 Kapalı zarf 

No hud 7850 14 

TO'.I teker :uooo 37 

Komlsyonumuza ba~lı Kıa Erk"k llsesi ne Buca orta okulu pan.sıyonu.. 
nun kız mualllm, san'at okulu ve Kızılçullu köy enstitüsünün 1940 mall 
yılı 'yıyecek ihtiyaçlarına ald cinsi, mik;tarı, tahmin bedeli, Uk teminatı 
lle ek.slltme tekli yukanya çıkarılmıştır. Ekstltmeler 25 Birinciteşrin 1940 
cuma günü saat 15 de Gui Bulvannda Mektebler Muhasebeclli~inde ya
pılacaktır. 

A _ Eksiltıneye girecekler şartnamesinde yazılı yiyecekleri kUl halln-
de veya ayn ayrı her okul naroma fiat teklif ederler. Ekslltmeye f~tirak 
edecekler ek.sllt.me saatinde.n bir saat evveline kn.dar kapalı zarnannı ım
za mukabilinde komisyon ba~kanıı.gma tevdl edeceklerdir. 

B - Eksiltıneye ~tirak edecekler cari sene Ticaret Odası vesikası ib-

••••••••••••••••••••••••·······--·--·----·---· ... ···-······ .. ·-···················---· rnz etınelcrl mecburidir. Teml.ıınt mo.kbuzu Ue Ticaret Odası vcsikasını ve 
lt~ ........................ ~llllllllllllllllilllllllll.l .. ilii~Wiiliiillll ~nanna 

G.3918. «9035:t 
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A 

Üçüncü tertib planinin UçtlncU ve aon . çekUiti 7 Ilkter 
rinde Adanada yapılacak 

Pamuk memleketi Ad~na sizin de taliinizl ağartır 
İkramiye İkramiye miktan İkramiye tutatı 

Med Lira. Lıra 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
2 10.000 zo.ooo 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 s 100.000 
20.000 4 80.000 
44.498. YekWı 480.000 

tt~cO. Tertibin bundan evvelki oeldlişlerlnln her ibirind' 
(240.000) lira dağıtılmıştı. 7 Birinci Tesrin keşidesfnde (480.000) 
lira, yani evvelki çekilişlerin tki mis1i ikramiye tem edilecektlt· 

Büyük İkramlye ( 40.000) den (60.000) liraya çıkarılmış, aytl' 
ca (20.000) liralık ikinci büyük ibir ilcramiye ilAve edilınistit• 
(10.000) liralık ikramiye bir tane fazlalaştırılmı.ş, iki tane {4.000) 
lira yerine dört tane (5.000) Ura konmuş, (2.000) liralar üçte11 
ona. (1.000) liralar kırktan seksene, {100) liralar da (200) detl 
(400) ze çıkanlrnı..ştır. 

Dört liralık tam biletle PlAnda yazılı :likramf.yelerin ta.m.aJill' 
nı, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyel&rin yarısını kazaJl8' 
bilirsiniz. . 

Satılık köknar tomrutu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revlt 

Amirliğinden : 
ı - Büyükdtl2 bölgesi kat'iyatından orma.nda Ka.ncarcı deposun~ ~ 

tifde mevcud 644 a.ded muadili 706 metre mJ.k'ap ~ de&Jmetre ıxıJt 
Köknar to~u açık nrttırma ll8 aatıla.caktır. , 

2 - Tomruklar soyulmll§ olup bao.lın orta kurur 11zerindtn b~b!J" 
~~ ' 

S - Tomruklara. aid sat~ şartnam .. ı A.nkarada Orman umum 140~ 
dürlü#ünde Ankara, İstanbul, Zonguldak Onn.a.n Çevtrge MUdürlüldet 
Karabük Devlet Orman İşletmesı Revtr Amirli~inde görülebillz. 

4 - Totnruklann muhaınmen bedel1 dt., Ura cSh k~tur. 
6 - İstekillerin % U pey a.kçeslle 17/10/ IHO Perşembe günO. a~t ,1,. 

de Kn.ra.btilt Revir Merkezıne müracaa.tl&n. ciiMD• ~ 

1 Istanbul Belediyesi İl&nlan :) 
3710 sayılı belediye Istlmlft.k: kanunwıa tevfikan istlmlWnin ulll~ 

menfaatıere uygunlu~u tasdik edilip mezkQr kanunun 8 1nc1 maddesi ~ 
cibince (2625) lira kıyınet takdir edUmiş bulunan Eminönünde Çelebi 41 
lu AlAeddin mahnlle.ililln Mısır çarşısı derununda Keteneller &o~ıtl ~ 

. lcadastronun 384 üncü adasında 26 parsel ve o.skf yeni ıa kapı ~oiJ: 
düklt!nm tapudan alman tasarruf kaydında 115/240 hiMesine aahib ~ 
dullah kızı NazidU ne 10/240 hlsse.sine aahib Mu.st.afa ollu Hacı .Allre, 
kıymet teblll edilmek Jstenilmlş iSe de lkamet(c~lu tesbit edllemedfll ş.6' 
öıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmlf olma.kla bu ta.n.unun 10 uncu JJ', ı!' 
desinin tatbiki zarurl görüld~ünden icab eden tebli4 vara:taıannı.lloldOI 
rtta.slle birlikte birer nUshasmın bu dflkıtA.na, d.IJer n&b.asının ald '-,:J 
tu belediye da..lre.stne ve üçüncU nüshaaınııı da urouma ınab$ua ınall 
20 ııün müddetle ta.llk edildlii ll!n olunur. (9526) __/ 

Istanbul Fiat Murakabe Komisyonunda~ 
23 numaralı UAn- Kastam iplikleri De, maka.ra, yum.a.k. kuU ,rJ 

küçtlk muuralarda.ki di~ iplikleri h&ı1o olmd Uzere yerli Teya eetl~ 
mamulltından olup tüccar, fabrlkatar, veya. herha.ngt dtler b1r ~"4; 
elinde bulunan pamuk ipliklerinin karde nya penye, t6k n:ra müte ~ 
katlı, meraeri%8 Teya. O.dl one hallnde 'f81& bobine aarılı gibi vasıflal'~ • 
iplik numaralan aikredllmek ~lle miktarının nlhaye' 12/ 10/ 940 ~ • 
martesi günO. ııaa.t 12 ye ta.dar Birktclde Liman hanında Mıntak& d'_ 
sad Müdürl~üne bir beya.nname ile bUdlrflmesl ltl2umu 29 numara.lJ , 
n korunma :tare.rnama..inln 6 ncı ma.ddealn1n bahfe'Yledili sa.J.A.hi18tl 
tınaden llA.n olunur. .~so. _/ 

T~\):RK T.I.CARET P!\NK;ASI ~, 
l(UP-ON •VADI!LI~MINDUA1 


