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Görice kasabasından bir manura 

,..---------... Yunan -ltalyan 
Askerl vaziyet harbi 

B und an sonrası artık 
Yunanlılar için 

kolay, İtalyanlar iç in 
güç olacaktır 

Yazan: H. Emir Erkilet 

Kaçan italyan 
f1rkas1 büyük 
ganaim b1rakt1 
Arnavudlar akın 
akın Y unanistana 

sığınıyorlar 

Şiıli Halkevindeki top.}anbda bulunan bnynnlnt 

Şehrimizde, kahraman askerleri
mize verilecek kışlık hediyelerin lıa
zırlanmnsınn hararetle devam olun
maktadır. 

Bütün Halkevlerinde askerl~ri
mize kışlık hediyeler gönderilmesi 
için süratle hareket edilmesi yolun
da mühim kararlar verilmiş, tanh
hiidier yapıl derleme ko
miteleri 

rağmen yalnız Halkevlerinde 3000 
parça hediye toplanmı~br. 

Şi§li Halkevine yalnız dün 700 
parçadan fnzla kıymetli eşya hediy~ 
edilmi,:ir. Beyoğlu Halkevinde 592 
parça, Fatih Halkevinde de 1 00 
parça muhtelif hediye toplanmıştır. 

Halkevlerinden başka Ünh·erai
te, mektebler ~e ticart müesseseler
de de askerlerimize kıtlık hediye 
hazırlanma!ı hueusur..dn büyük bir 
faaliyetle çalı~maktadır. 

Dün Sitli Halkevinde Vali ve Be
Or. 

Milli Şefin Tarih 
Kurumunda fetkikieri 

• • 
Ismet lnönü Kurum azalarına 

çok kıymetli direktifler verdiler 

Milli Şel, evvelki gün Batvekil. Marefal ve diğer hü kiimet erkanı ile birlikte 
Atatürkün muvakkat kabri önü nde 

Ankara, ı ı (A.A.) - Milli Şe- Türk Tarih Kurumu merkezini dün ı mun fahri reisi Maarif Vekili ll san 
fiıniz Reisicümhur İsmet lnönU, saat 16 da yilksek huzurlarıle şeref- Ali Yücel, Kurumun reisi Bolu 
yilksek himayeleri altında çalı~ıın lendirmişler ve teşriflerinde Kuru- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Yeni zelzeleler oldu, 
yüzlerce köyden 

eser yok 

/"' ............................................ '\ 
i Askere giden 
~ husust müessese 

mensublar1 
maaş alacaklar 
Bir kanun projesi 

hazırlanıyor 
Ankara ll (Hususi) - Sernıa. 

yeleli n.sgari 15 bin lira olan mü
esseselerin staj veya manevra 
ioin davet edilen memur •e müs.. 
tahdemierine maa.§larını ver:nele
rini temin mnksadUe bir kanun 
proje& hazırlnnmaktadır. Proje 
yakmda Mecl e verilecektir. 

Meriç ve Tunca nehirleri 5 metre yükseldiler, 
şehrin kenar mahalleleri su altında kalarak 

boşaltıldı, yağmur devam ediyor 

Edirnenin kenar mahalleleri bundan evvelki bir feyezan esnasında 
Edırne 11 (Husus!> - Y~mur bü-ı rin kenar mahalleleri sular altında • 

tün 4iddetile devam etmektedir. Şeh- (Denmı "1 nci sa.yfn.da) 

Çok güzel bir fotoğraf sergisi 

Sergiden bir gÖrÜnÜf: Münil Fehimin «Kedi» •l 

.- Sergiye aid yaz1y1 ve diğer fotoğrafiart 



2 Sayfa 

ingiltereden 
ihtiyaca kafi 

teneka geli or 
Yakın<la Ingiltereden piyasanın 

bütün ihtiyacına fazlasile kifayet 
ııedecek miktarda teneke gelecektir. 
Bu tenekeler nihayet bir haftaya 
kadar oehrimize geleceği için tenc
kc ithalatçıları ihtiynçlannı teabit 
ile ihracat ve ithalat birliğine mü
Tacaat etmektedirler. Birliklerde te
nekelerin tevzi şekiller.i üzerinde 
tetldlder ynpılmaktııdır. 

Diğer taraftan evvelce Ingiltere
d~ gümrükleı-e gelmiş olan tene
kderin piyasaya verilmesi için Ti
caret Vekaleti teşebbüslere giıi~ 
miştir. 

Eve gelmiyor, diye 
yeğenini bıçalda 
yaralıya:ı amca 

Evvelki gün, Dü,künlerevinde 
kanlı bir vak·a .,]ınuo. genç bir kız 
... mcası tar !ında:ı \:ama ile ağır su
rette yaralanınıı,tır. 

Kadıköyünde ()turan $<-vket n
dında biri, evvelki gün Dü:!künlere
vine Kiderek, bir müddettenberi bu
rada çaL n abahalanndan J 7 yaş
lannda Mıhribanı ziyaret etmiştir. 

S O N POST .A: 

Fransız feyleso1u La Rochefow:aula :ilç yüz sene evvel Afa.dame de Sab
leye ~ bir m:ektubda §ÖYle deınişti: 

- eMentaat ha.reketin ruhudur. Rubundan ayrılan vüeud na.sıl görmez, 
~tmez, duymaz, tı.mildamn:r.şa mefaatten ayrılan vücud da öylece kör, 
sağır, hissiz ve kötürüm t.aıır..Kendi m.cnfnnti u~nda Okyanusları doU
şan b!r adannn bir baŞnama. aid menta.at ~ birdenbire taş 

Sözünüzü dinletmek için .• Sözün kısası 
Türk - J sifım 
Ansiklopedisi 

E. Ekrem Talo 

• • . bil-
I lmi eaerler kiitübhnnesıtUJl te!• 

gin sahibi E§ref Edib, ba_?8
' aJ' 

tib ve ne§rine önayak: oldugu ' 
metli bir eserin ilk forrno~ını 

derrnek lutfundll bulundu.:_-Ai ·ı ,. 
fİslam - Türk AnsildoP"':-'

1 eıeı' 
dım taşıyacak olnn bu m~·aılt' 
rin tertibinde en salahiyedi a ~ 
rin yardımda bulunacaklarını ~ 
name mahiyetindeki o ilk ~?tplrııı. 
üzerinde ve içerisinde göruY~I ~V 

İzmirli lamall Hakkı, ~~ııııer bi' 
rns, Ömer Rıza Doğru] gıbı. ~rO' 
ri ialiuna tnalluk eden bah e '#c 
mütebahhirinden sayılan Ci}d~ ~;aıı~ 
kalem sahibleri, eserin ağır yıı 
üzerlerine almıolardır. ,ar ~ 

Böyle hir esere lüzuın 0Jııll' 
idi~ Yabancı dille evvelce .neşt Ji'l1 

Kendi menfaatinizi müdatan et.ınct iÇm en kolay ve en ~az USUl o muş bulunan rlslam Ansı1doPe tf!• 
men!aati yardımmn muhtaç old~unuz adamın menraati ne birlikte yü- bunun göreceği i~ görnıüyor 
riıtmiye çalışmaktır. id i~ •e~e-

Ayni fe}dlde kendinize aid bir mcseleyi muhntabınıza dikkatle dinletebil- Bu suallerden birincisine " ~ı 

kesDdlti çok görülm~tür. ....................... ·----······-····-··--·-·---------
mek lgın en kolay çarıı. de bu :n.ikAyenin içine muhıı.tnbınızın şahsını cek cevab elbette müsbet, ~in' ,..ıeı 
d~dan dotruYa aHı.kadar edebıleeek lı:Uçük bir b:ı.llsi de şuraya buraya ise mutlak surette menfidar· bıJı,ı. 
serpiştinnekten ibarettir. İnsan bir motör ise menfnat onun benzinıdir. hangi bir ilmi eser, o ilmin et ~~· 

---------·-··················· .. ••••• ......... .-.-... ~--.......... -.--.............. ····-- sala.lıiyettar alimleri tnrnfındst1ı " 

Bir müdclet öteden beriden 
bahseden Sevketl~ Mihrihan kJUt • 
bh ı.aman sonııı kaYga etmeğe b.ı.ş
JamışlııTdır. 

::ı 
fr.')ffl fT.) Dm(]) f:l!l"'ffV? ~~,-;::ı leme nlınmadıkça sahih olaın~'~ 
·\i.:) tlJ ti:J tJiu.\b. ~ tk..J \ll W~<.!/ Li..:J larnın mahiyetini, ruhunu, ~{,If 

~ 
· D ~ adab ve erkanını. hikmetin~· h id' ( U • l fesini, huliisa bütünlüğünü ~111,r l ~A"jf'l": Halid Zl,ya U$ah&g./R- diasındu bulunan bir fmubit~.~~~ 

- - rifl in, i,)ô.miyr.tle hiçbir flld 
0 ~· Bu esnada Sevket belinden iki 

yüzlü bir ko.m:ı çıkarernk Mihriha
nın üzerine ntılmıs ve kızcağızı vü~ , 
cudünün müteaddid yerlerinden a
i:rır surette ynralnmırur. 

Vnk·ayı müteakıb ha~ise yerin
den kaçmak isıiyen Sevket rrıü~se
se hademeleri tanıfından yakalann
rak znbıtaya tesrm edilm· tir. 

Ağır yamlı olan Mihrib n, ifa~e 
veremiyecek biT h. lde Sitli Cocuk 
hastanemne kaldınlmı!rtrr. 

Zabıtnca .-or~\UIU Vapıbn s~kl"t. 
bir nydanberi Mıhribanın Kadıkö
yündeki Pvine ~elmemesindr-n muğ
ber olaralt yamladıi!ını aov1emıştlı. 

Yazan: Hcuan Ali Ed~ ed ı 

t 

beti olmıyan kimselerin elin ~-~ 
ması onun noksan, hntnlı. ın tlıı" 
ve hatta bazan da muhRrref c 
sını intac eder. . 0~ 

Nitekim, yabaneılann ese~l f1' 
o m~hur rlslam Ansikloped tr· « 
erbabı bihakkın !Jı-ğenmeınc~kde Jııl' 
onun saydığım ikusurlarln nJu 
hınduğunu söylemek~tedirl~· ok ~ 

m... Tekrar yukanya çıkdt, kapıyı Su halde, Eşref Edib bırÇ bir~ 
- 3l - açdı ve 1~erıye gınneden bir mtiddct kırnlardan gerekli ve faydDb ırl' 

Bundan evvel dedl.m ki P.rag vıı.k'a. orada, ~ııtdc durdı. Dudnklan l.ct.rc.. girişm'mi r. Kendisini tebrik ve 
sındnn sonrn Vedad yeniden mck .cb ib id B bi .. v·ı.- ~ t .... .. Jiviır . ,.1 ııe

1 
yordı, y uzu kireç g ı ı. ız ı ~ev- d ~ 

hayat.ını tn'kıb eden bir çocuk .me - kalfı.de valt'ayı öğrenmek üzere oldı- fİslam - fürk Arnıiklope 15 
.. t;. 

sii.be.sıne ga-ınee onm Y~i:kc}dc üç m..-. .... h.~., e•.d ... Ben zan etdim Ki 0 n::.r"ı ··man ail.-sinin kütübb~ -~ ,...,.. ı vbaı b b........ ..., (h. • ı·d· o· · übın• dt senelik iknmetıne u.... c an u lta.dnr sevdığı heykcl kınlm~ır. Nı- tezyın etme ı ır. ını m ~lt 
Bir itfa" e şoförU gün vazıhiı.ne görü)·orunı . Bu Uç sene hayet soyledi: - Butün el.bı.Selerim taniluk eden herhangi bir ~ tJ~~ 

d ·ı· Ipinde ma'kfıs tali'lnin mükerrer tc - çalımnışl.. Gümrükte sandığın yruuız cahil kalınamıx, cehlin tervı~< 
muhalceme e 1 lyor ccllilerane şahid oldık. o zaten kcn- kapar;ını açm~lardı bir ~ey' fark o- mivecek bir nev'idir. ! ışte btı•}f1!. (' 

d'~'"'" he ndun"'~ scndelcyeceıTınıı o e·-rde o malu":nfttın hopsini .. l t. Bir müddet evvel Kadıköyünde ıo=uu r .. ..... .. lunmadı. Şimdi boşaltırken anla§ıldı. "'" .. .. ,. 
'\'llkubulıı.n feci bir kazanın durut- kadar .kanl' idi k.i bu mcnhus v.ık'a.lar Taknnlardan kimkilnin caketi, kim.is .. serler lcütübha:ıesinin sahı'bl,·trl 

.n .. o ..... •r etdl'·a~ s~ "ece susar gözleri verdı·recek, hl'rkesin anlo. •a 
1 ı.ı·•· 

mıı.sına 2 .nci Ağırceza mnhkcmesin- .....,..'"'... ....,., '"' • nin :pantalonı ... mç biri işe yar.ı.yn- "' ~ 
de dün baktlmı .. tır. dolar, duda.Jda.rını :ısırır ve :fı.kayıd cak hnldc dcğn. Anlaşılan hırsız ncelc bir tnndıı bi7.i tenvir cylıye-:011 'f! 

"' .,...,e Anıuo<>'"a" sankı Iut.ursı.z Ciddi esPrlerin biraz kıt . c·dC' Hadisenin auçlu u Kadıköy hlai- corunm ... ~ ~...- .., • . ' ile ve üstüne varılmak tehlikesi için- ıJ 
yesıne mensub Osman JBlllmde bir ı.o-~--m b"-=~--ı grunsız ö te tarafa g~. ~ori.uıurai; de ko.rku Ue, sandığın üstünde ne bul- bu .zamand:ı bu nn~klope 

1 

b d . nunuı ... ..._ :ra~~ t :h:.. '"'' " ve baba "'O.ZU ile orun bir ihti~acın karı>.ılıl7ıdır~. /t'" tofördin. Omlan ir yangın öniı- -~ --. ""... "' li liuş ise om çckıp almış. O meyandcı. _ ~ 
tü nde idare etmekte olduğu moto- Bugün her bakımdan bütün dün-ı mu sevkiyatının % J 6 ama müsn - bu vekar perdesi altında gız.lcnınt:JC bir palto bir pa.rdesü ... Vnkıt bulup c. eki!(!. •ts ~ (1 / 
pombu hendeğe yuvarlamış Ye iki yanın alakasım çeken; ismi hemen vidir. çalıp.n ye'&nin zehir erini cığerlet.ı.n.e alt tnra.!İara el uzntamnnıış. Melbu- __..-' t.1 

itfaiye neferinin ölümüne, "ltı ki- hemen hergiin resmi harb tebli~le - Londra şdtri, tamamen Taymis damlayar göruyor ve belki onda:ı Zı- satdan ve güm~lerın bir kılçından • 
1
. ul{~~ 

~i n de yaralanmaianna tl t-beb ol- rinde geçen §ehirlerden biri Londra- nehri üzerine kurulmu~tur. Londra yade ıztırab duyuyordık. Bu mn'küs ba§kn ibir ziyan yok... ~Ustehcen, ~ur eh (\' 
mu tur. du. ingaat doldan Tayıms nt"'hrinin iki tali'ın bır.nCJSılli anlatayım: _ Çocuğnn, ded~ sandık SGOrta- Y 

$oför Osman 2 nci Ağırcezada . Ingiltere~ ve Büyük Brittınya kıyısuıdn oJ:ndak üure kilometreler- Henüz Prag-dan nvdet etmil ıd., ıı idi. K~klnrının tilidierini evvelce letkik ettirildi t 
la d 

d .. ·· k ımparatOTlugunun mc~u olan ce uznyıp g:ı er ııt 
J'&pı n uru!Jmaaın ~: ?~uned . çıka~ Londra, gerek nüfus itibarile, gerek Londra __ ı.. ri ithalat itib tÜe b . henüz D~lfımunk da ~~slerın· knial, .k• - mu'aycneden geçirip bır zabıt varab.. Servetifiınun mccmuası?d.ı l'l'et; 
oıı :> 1 uyu czmemc::ı.. ıçın ıre sı-~ !L di ·--~ b k d d .. . ·~ · vcu . • . ~ . ı- ta.blannı .,_uno oym..,.....ı. vi ıı... & tutdırmndın mı?. b t le ~o 

k d - b d k ...... vu ~tua ve b~• a ım an unyn - nncilıgı. ihracat Jbbanle de {1-iver- •yın .ı~-~,~-=~• hazırı~ -..... la zun ıu·ı, _Ha ı d di b " kn e .. redilen bir şiir münase e.~ t ~- , )ionu ır ıcını, u sıra n ~.. - l..:!-..-:L -1..· 1 . d b .. d. Id ) .10 ·ı·-· 1_ ~uuu ~ yır .• e ve ır nap ye a.- . l • ..d .. ru ~' 
k dd·-. . .. 1 ...,;.,.; nın en LXI.T'"&. gcuır erın en ın ır. pu nn •onra 1 ncı mı ı;:nzamr ı k b d munnın yazı ı:i en mu u ' "' 

ua g ı ıru soy e .. ~~r. L d -f 9 .1 L d f L ı~d -b •. _k b' · 1buru da ısa ir mmnn içın e yap - larak susdı, galiba n!;layacnk, coşa.. O . . :r;PP r 
Durufll'la, bazı hul!uslann ta .LL~. on ranın nu uau. mı yon; mesa- on ra ev& m e uvu IT •e kl" t . ı.~•• t.a *·-d Fahri znnsoy Ye şiın >'8 • t ~ •• t 

ıuu bb h. Id - . . . . d .h • ,.. - m•a..ı •. Bir na . ıYa §ır.....,.. rau.u aıı cakdı. uA~ıre ...... " ... idı." ... !.,ki a5tasa h rı- ;;ıır 
h-~ da 1800 t.!'o--•re murn aı ...,._ ·~ ....,.,..... .. "' 6 aleyhlerine nıüste "en nef;' ,-ı 1ı~ 

k . · · t t·k ed·t · tir ..... .ıru ·~ - IT 0 u~ ıçın, :ıçın e er.cıns ve tendislne ihbarname ...,ldi: gelırken 1·dı. . . " ı 0 
1 ıçın e. ı m~ · dır. h f c: h h .,.~ mak iddiasile bir dava ııÇ ~ ... 

e
1
: sını ınsan yaşar • ...,~. nn mu - kendisine yük ohn:ısm dıye y.ınında Gözlerıni bann çevirerek: - B.ıb:ı. Jjyt 7 '~ 

Gazeteye sarılı 15 günlük TaynU, ndıri üzerine !kurulmuş te ıfd~~~!an arasıhndn go:ı:de-çnrpan taşuna~a Hızuro olmayan bütun eş - c•nım dedi· öyle perişan bir baide- yızmıştık. Bu da,raya As 1 tılrt'ti 
olan Londra, Üç ltıama ayrılmak - tezn WT, nemen emen unvanm ..:;ı. b. d k1 bir Ki .oo • ' ceza mnhkemesind e baŞ tl ı;l' 

çocuk dır: Siti, Büyük Londra, küçük Lon- h. b. · d - .. 1 M ı· yıısmı bu.,........ U" san ı a na ıyat Yim k1 bunı düşünemczditn... mahkeme şiirin teşkil olunııct ~~~ 
Ta.ksimde. A...=ıede cad~esınde, Bay. ıçh . ır Y~~!'. e gok~lu ~.:ı<'z. (\lese a "irket.ne te\'dj' et.m ~ ve seyri hafif Ce Bum ben du.,ünmeli idim ve .aıu's- f d .,.... ara. te nn -gt1nJint teş ı ~en e.t - 'V • • ~ " ehlivukuf heyeti tata ın ıın 

ram apartımanı kap cısı Hala, evvel- Sitiı Londranın bütün büyük End) k d .. ..d .b. .1 yola çıkarın~ ıd ı. Bu snndıkda Praı:;- hazeye benzeyen o su'nle lüzum gör. ne karar vermi~ti. f~'~A 
tı cce apartımarım önünde dolaşır- b nk 1 b-ı-· b .... k ali ~j?~ınl a 1 z:.ı~~u 0 gı kı Y<'1şı da sefaret için kendi kesesinden mu- memeli ldım Bir dcği§iklik olsun di- H k k 

önü tir tiıtt a a an mn, u un uyu · m ve ren
1 

ı Loa ıçd~ er ıçın·ıı~ ll un:. _ baya'a <etd;tı butun çay takımları, ye· _ Yn he.""'el?. Ehlivukuf olarak, u ·Ytı"''ı ~( 
1 en, k pınm ne gaze e - m .. esseselerinin bulunduğu kısımdrr. muş o nn n mnm vı a an goze • . · 1... • • tesi doçentlerinden Dr. ,il ( 
tlına sarılı ·15 gunlilit 'ba- kız ~~ - Gündüzleri, Londrnnın bu kısmında çnJ]lar. Burada Londranın ze.n • _ gumiiş evnnı, kahve, &gnra, poker ve - Heykel duruyor, ~ı~er eşya ile badan, edebiyat tarihç!si l~lıflı~ 
ılunun bırıı.Uınlş oldutunu gormuş. 2 nu1yondan fazla insan bulunur. leri ve nristolmısisi oturur. gm bridge .takımları, muhtelif küçük ~~Y- beraber .. . Heykel, yaralı genç! bib ve şair faruk Nafiz seÇ),ıı'·..d' 
tllı. GeceJerj ise bunıda ancak 50 bin $ehrin ~rk.ında (Ust _ End) ise lerden b:ı.§ka çamaşır takımları -lC Bu eksilen, taknnı bozılan meltm- dir. Heyet dün adliyede to~ b?( 

Halil, keyfıyetten zabıtayı h~r - kişı kadar kalır. Bunun hl"r,..·•n. iSll - ne bir bahçe, ne de bir ağaç göze Londra terZ&Sındcn celb edıp henüz s:ıtdan bir kısmını şuna buna verd~ naib olnrak hakiın Saadetı~ı ~ 
d nr ctm~. metruk ~cuk sıhhi ımj.ıd bah ak: am, Londranın diğer kı _ çarpar. Burada, lu~p birbirine ben _ gcymek içm vakit bu1amad~'l o.n ll- IJır kısmının eksikleri yeniden LoD- runda. dava mcvzuu olan EJıli~"' V 
otcın )Juae !I>it;ktınlercv.tnıe GO:ı::tde - sımlanndan Sitiye. v.e S"tidl"n Lon- ziyen lcirli ve pis evcikler upuırun rayn yakın bır kıymetde melbusat drayn ısmarlandı. Ba'u parçalara bır rinde tetkikat yapmı~tır. .. ,iiı~ 
rilınıştır. dranın diğer k•sımtanna olmnk ü - sıralar halinde uzanıp v.ider. ~hrin vardL Sandığın gümrükden çıkm.a - ziyan olmam.ı§dı. Bu meyanda pet fun vereceği rapor. öndtl 0~ 

Iki fÜpheli ölüm 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddc~"nde 

Saray tnhve.'Sındc ott:ırmakta ol:ın Di
mıtri ad nda bir ihtiyar dün bi:rden
tıire ölmüştür. Zabıta bu ani ölüm 
vak'a.g etratında'kı tnhkikata devam 
etmektedir. 
ş şlide, linsad so k t;mda 31 sayı -

da oturan, Necatinın 3 aylık çocu~ 
Hasan da dün anı olarak ölmGştiır. 
Bele<üye doktoru t.arafındnn muaye.. 
ne edilen Hasanın ölümü fÜpheli gö. 
rilidüğünden cesedi Morga. kaldınl -
mı.şt.ır. 

Zııbıtn, ölüm hadisesi etrafmdi. tet 
kı'klerıne devam etmektedir. 

zere muar:zam bir insan dalgasİ gi- bu kısmında Londranın fakir halki sma biZZ3t kendisinın neznret. etme- güzel bir p:ılto kalabil.mlşdi. Bu da Çarşamba günü mahkerne e 
dip gelir. Bu kadar insanı her AHa- ya ar. 1 sını münasıb buldım ve yanına bir <liğerlcri gibi hiç kullanılmamışdı. caktır. ___..,..'ıle 
hın günü Sitiye alıp gitmek için. Londl1lda 2 milvon 700 bin icc:çi, musta 'ıd adam tefrik ederek onı 6Ön. Arndon bir. belkl iki sene gcçdi Bir 
s·ti ile Londranın diğer kısmılan a- memur ve mii!!tahdem mevcuddur. l derdım. Arndan birkaç .ı;a'nt geçdık- Rnmaznn glinü, oru pek l::üçük ya§ID- Petrol ıçın Roman-rı' 1 

nısmda i }iyen binbir çeııid nakil va- Bu mikdann 1 milyon 700 bini nnk- den sonra sandık nihnyet Y~Jköye dan beri tanıyan ve seven Kwlay yapılan temaslıır oııl ~ 
sıuw buhmmaktadır. livat servislerinde ve ticarethane geldi ve aşa!ı"ıda Vedadin odasına Reisi Ali Rıza Paşa iftnra da'vct et - Petrol Um)ted Şirketi ınOd W'tııc;,ı 
K~ Londrn: Sitiyi bir haU::ıı lerde çıılısır. Mensucat vesaire gibi ' kon dı. m~dJ. Onınla beraber müşterek ta.. da d Ziyn, Romanyadan ge ıetı1"' , 

gı'bi çevre-liyen ~ehrin bu kısmında hafif sanııyide Çft)ıonnların savı•ı o. daha sandık açılmadan yukanyn nışıklnrdan sekiz on m~afir daha olan petrol iÇin Bükreşte ııotı•~ty 
aıı..,_;n vukan 4 milyon insl'ln otur - 600 b:in; me!alürji mücs•e~~cril'de yanımıza gelerek: _ Oh: dedi bu iş varmış. Vedad o gün için birinci def'a yapmaktadır. Bu temaslar. .~~~ 
maktadır. Londranın büyiik bir kı· ealı•anlann ·sayısı ise 400 bin ka - de bitdi Bakın, babacığım, .size bab- ol~~k bu giiU:l pal~nın i~~ .re.s- yada.n son anlnşma üzer~,tfl f' 
ltlm ticaıi müessesdcri. snnayfinin dardır. .. • . setdi~ kfi;ük heykell gostercce~ını .. mını ynpmak ıst.cdJ. Ittar bıtmış, on. mız petrolün mübayaa şek~J11 ııı11• 
mühim bir kısmı burada topb.nmak- Londra sannvıını!l en dıkkate de- Bunın bana zaten resmıni go:ter _ dan sonra bir hayli gö~ülmiş ıto.. rlnde eereynn etmektedir. SO iJC W 
tndır. ğer va!lfı. bunun küçük kiiçük ve or- mı.şdi. Çek san'atkArlnnndnn oi.riniıı n~. nihayet veda' sa'nti g~i~, düru Wooker de Sedad z;ya 

Büyü:h Lond : Burt!sı yeni na- ta cesamette olurudur. Sayıı::ı on GuzeJ san'aUer :sergisinde birinCı mu _ müsnf"a-ler e.şaf:ı.ya inip gtyinmeğe te Bükreşte bulunmaktndlt· 
vi mınıahiandır l:i. geçen Di;nva binlı-rö bulan blivük ve toplu müeıı- k!ı.iaU alan blr beykeli, Yarıılanmış b:ışliUUışl:ı.r. He.rke.'S giyinmiş!... Ve _ dl? ... ~ 
Harblndenberi mevdana ~l'lmi~tir. Sesi'ler oarmaHa g~terilecelc !kndar .. - . . • dadın pnltosı yok... Ararunadık yer den ibaşk.a yapılacak ne var bil" "'A 
Bur da hı1ha , <geçt"n harbdenberi azdır. Bu keyfiyct. bir diğer ·azı - d~ek ~!e bulunanff bi.rt olgencın. La.s- knlmnmış. Yok, yok!_ Har;çdcn kn- O kış çocuk uzun sürell ~ 
re~-ac- bulıın. otomobil ~ibi, ta'l.-va- d d · t r-· · ·· vırı ... O "'"'""ar muva 8 mış bır e. d B'ttabi bıı..st~.--"~ .ll ..... .... ... ........................................ mı7 ah_ a ı$alre et ıl!ımızd U7;ıere:l.taly- .ser ki bundan ufı:ılmış bir nüshasmı pıyı açıırak taşlığa gilml~ bir hırsız ~enb ~ap L ı ~tın ~'ı';olll 

T A K V ıl M re gı'bi fabrilı:alar gö:ı:e çarpmalcta - vare ucum an esnasın n mgı ıı. er , . . . farz olunsa ne için başka paltoları uzuntu arasında ÇOCUu detl " 
1 drr. lehine bir avantaj te~kil eder. Çün- tı.n nt.kft.nn lı:endısıne yaptırtmış ~di. da almaml§ da seçe seçe yalnı:ı 

0
_ mnkda inad eden tali'ltl 

-Bırucıte;riD 

BO 

Loncha he.r bak1mdan diinvnnın Ini sanayi müesseselerinden hNhan- Bütün Prag-da alınan eu:ze1 şey'leroı- nunkini almış? • .' mn'nevi acıyı unutdık. -1 
en ibüyiik limanlanndan biridir. Her gi birine isabet ed .. cek bir bomba - den z.yade buna chemmıyet verlyor- * ,-e ,.y 
Min Londnsv ihraç ediJ~ ve Lon- r.ın yapacağı tahrbnt da, bu mties- dt, ve her ~y'den evve1 onı bana gÖS- Fnk:at Veda~ n~ yapabillrdi? So~uk- onın hfUI tabi'ide gorünılle~ ı"~ 
dra n seTkedileo mallar, bgüte - !eşenin IL::üçül.l""iile mebsuten mü terrnek ist~yordı. dn, kış gece.cıı, tıtreye titreye sokıı~a k dôsinden dolayı üziintnde tJCfe 1 

renin bütün dig-e.r Hman1arının (Deva ı G ncı sayfadal Aşa~ıyn indi. Baş dakika., on dnkl- çıkıp bir taksi ile Yeşilköye dönmek. enk . . f etd"&i gıı.yre • el 
~::::::::::::::::::::::::rn::ec::-::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ına ıçın sar ı~ ~· ~ " 1 ca'yh lakaydiye rağmen d~~ 

1 mekden ht\H de~Udım ki ıtell J3t1 el. 
i N A N M A l ' için kemiren l>ir kurt vard!;o d 1 

. tın ne old~ını arnmak ~~ eeı'~ 
(ST ER i NA N , i ST ER 

ıs numaralı Yunnn te~: 
Oç-ncü İ.t.alyan fırkasının nasil rnnfliıb -cdlldiğıni anlatırken üuıiı:de 

dikkatle dunı1ma~a de!eri o!an bir noktayı kaydet.ti. Ö~ndlk ~. İtal
yan kumandanlıtı bu Uçllncfi İtalyan fırkasına yardım etmek için Avlon-
yaya kuvvet çıkarm~ ve bu kuvvet knmyonlara 1blndlril(!I'ck nlel~Cle 

cepheye yollanmış, fakat üzerine yü:C: en en yardım vazifesini yapacak -yer
de ibu kuvvet de rle'at harelu!tJnc kzpılm~ .•• 

Verileıı bu malümattnn çıkarılacak ilk net!ce, ıtalyanın Arn.avudlukta Bütün meslek arkndıı.Şıa11 d~ i;f 
fazla kuvvet.! olmadıtı ve yardımcı kuvveti ıtalyadan getirt.meye mecbur 1 memleketlerde ynhud .AJlk:lr"' rt~ıVI ...1 
knld$dır. ı fe başında iken hatttı bUplll "" 

Verilen bu mnlfimattnn çıkar'Jncak ikinci netlee de İtalyanın ülti~a- kaçı kendisinde~ hiç de dıı::~d~ 1 
ıomunu kabul ett.ire~inc fn'Zla ina.ndıgı ve aksi ihtimali wavvur dah meziyyet ve ıktidar .sahıbl 0 

11 o ~ 
etmedil;i f~ ihtiyatlı bulunmak zarurctlni duymadığıdır. Son hMiseler • hnlde • . ... .... terfi' etnıış it~tJ' 11f 
aarşı.sındn .,-aziyetin başka türlü mUtaJca edUebilecettne: şilköyün yalnız fl.lemınde !.ı ıÇJ 

,sı~ınnuş meçhul blr .ıstik ~ 
i S T E R 1 N A N M A 1 niden ~mil hayatına gırav 



elgra .. , Tele~o11. Ve Telsiz b er le 
hornanyada bü~ün 1 Memlekette yapılan ı~~~ , ı Çemb_er!aynin 

potrol bölgesı r . ~EM E. ölümü Ingilterade 
1 ingiliz tayyaraleri 

ilk· defa Danziği 
bombaladtlar ~arabe halinde ve yapılacak olan • :u:;:rU:n blöf ünü derin akis;er yaptı 

'dtd~ll., IAlraEı 1 inei sayfada) 
tt.~:,~ haltic ında takribi de olsa bir 

Biik Yerrnek imlc.&nsızdır. 
ııı. 1 r~lte Caılton binasının yıkıl
llıı 'ir"0

"-. feci bir manzara hnsıl et -
~y,· Bınanın yeraltı sığınağına il
~Se .muvaffak olan otuz kadar 
lanı, ht~iyeyi variyetlerinden tele
~lıila d erdar ctmiye muvaffak ol
~tııı k ır, Son haberlere göre, bun
llııttir i.tanlrnnsından ünıid kesil -
korkı.;l -ıra boğulmuıı olmnlıı.rındnn 

1:.ıı tnaktadır. 
ti~a~ •orı tahminlere göre yalnız bu 
bl'h~ 207 ki~i ölmüştür. Bükre~ 
'-'lıkrto na ı 40 ce'led getirilmi~tir. 
l;ı~lıt l~e ha<Jara uğrıyan ı 000 den 
lti 1 ~"in tahliyesıne mecburiyel ha
li kırıu~tur. 
~~anı:~ ll (A.A.) - Stefani ajnn _ 
rı . 
~;adhanenin bir tebli~inde Ro -
tı:ıııı~ın birçok yerleı-inde tahribat 
~:-ıı et olan zelzelenin 4 dakika de _ 
lt~ tltı lasrih olunmaktadır. 

a. •.ııı a Uğrıynn şehırler, ljunlnrdır: 
"ı ıı'a 'l'ecuci, Kalas, Yerkokü, Bu
'rı.n tnnıcul, Sarat, Ploestı: Husi, ... a. 
'~-er 

lt tre onıar lşliyemem.ş ve her taraf-
~ ıtı<ın tnunakalMı durmuştur. 
~ >'aıı:;e kadar alınan haberlere gö

)'~r t kalas'ta 21 kişi ölmu§, ıoo 
~ •ı alanmtştır. Elektrik sant.ralı -
~ • u erin uzerine düşen yüksek tan. 
t. ~~ kkabıoıarı yangın çıkarmıştır. 
~l:Jt ılı e lle Sante-Hlene ıtıl~esi 
~:r ır. 

ı.~ ~nd.ıfer istasyonu ile br tak:m 
tıq lar, tamnınıle ha1o.b olmuş _ 
li 

lt tre, 
a • on t ll (A.A.) - Telgra f \eya 
(:<!h ellerinin ekserısı kopınu~ ol

<t.~n eue zelzele esnasında ölen ve 

1 
(a~nların adedi hakkında ıwırn _ 

~lt. ar aıınabUmiş ol.ın ma!funat 

t &~ı Yıkılan hapishane 
' ı~~ad, ı ı (AA) - Compina 

llı.e ha ıı·yasi mahkumlara moh
h Ur Dostanu cezaevj tnma
t~rab olmu, ve ı 00 mahkum 
ur B' 1 I b ·ı~ k· ' u.-reş e u vı ayet ara-

'"lı~ telefon hatlarının ekserisi 
~ ::kr .• Sağlam kalanlar Kızıl
'artıl erı mnknmlar tarafından 

~ r;f~:aktadır. Bu soıbah mnhdud 
' ~r .,. ıryolu St>rvisi tesis edildiği 

erılrnektedir. 

!0 k Rusyada 
~ l 0 "n, 1 1 (AA.) - Stefani: 
~l ·~iııdller Birlığinın birçok mcr-
1 •d e alınnn haberlere göre 

'<1 ~ ml'rkc•zi Romanyada bu-
r ~ d('tli bir ze-lzde hissedil

'ı jh elzele yalnı1 Besarabyadn 
) olırı ll.sı;a Kissievde hasar tı wu
~"sa u tur. Du şehirde birkaç bi

ta u1ramı~tır. 
d <' foıı Marsilynd 
- o~"re, ı 1 ( A.A.) - Vichy-
~ı:l~ reniJd i ği ne göre, Mnrsilya 

llrıe · l., b " ll 81 r az r t:a ahı Manilya 
~ 

1 
• lııl~·dn hııfif bir z .. Jzele oldu
ı 1 ınnektedir. 
ı., e )' • z ( "ll· eni f'landadan duyuldu 
.'\.) 1~0~ (Yeni /elanda), ll 
tııo \Vellington rasadhnne

. 'il &raf aleti, Romanya zel.ze
~'l rahat le ka} d etmiştir. Alet 

t'tı 'k· f I b ka d ı ·ı saatlan az n ir za-
rıı.ı :y etmiş'le de bunlar gt>çen 

rı ~ Y"cldc Tiırkivede vukua 
tt ~ ~·ı~ kada:- ku" vet li olma-

1 lrıtıd"r •ra! anan Al.,auJar 

ı, ıı ur~ ı. ı (A.A.) - Alman 
rıı:ı, f{ U~ün verdi~i hahı-rler a-

1\ıı h to~ 0.ttıanyacla bulunan ('Al
"• ~ .. ~~ ~lı·ı aza.lnrındnıı bir çoğu
~. ~It-ti~; e esnnsında ynralanı.Iı~ını 
~ .. ti ~- L\lrnan radyosu 1802 
. ı .. ı_k 01l1Mvenın böyle hüvük 
~ir,ete uğramadı?,ını bildir!-

A'~an -Sovyet 
~a 90rüşme1eri 
~,~Şısında Amerika 
'·~ •11ırtb· ıı, Ba 12 (AA.) - Cenubi 

c:kc:rı· ..ıhriye nazırı alhny Knox 
l'lt'dı~. Yıldönümü miinast.be -

\ j. &ı nutukta <"Zciımle d(' -
ı. 'b . 
ı t ilıırı 

• 
1 rıı11 '0 emlf'it~tl ·rd ki h·ıdi -
~ ~ek " rı v hamctiri kayda kiı
liltb Şekılde tekc.-rrür etmekte
'~l',Jd son zamarılarda Balkan -

;ı. ~· Orada haly küçi.ık Yu-
ll i e hnrruzla nıı-s~uldi.ır. Al
~~ "e br halde Türkiycyı kor· 
~~~ b'r h~ sureti Mısıra karsı 
~om •ırum vcılu açmnk m"ll: 

an:vıvJn biıyiık bir ordu 

Yenı• yollar nıeşhur üftimatom Londra ll (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: Alman tayyarelerinin 

yeni akınları 
Yazan : Selim Ragıp Emeç Sabık başvekilin bütün mesai arkıı-

Ankara, ı 1 (llusu~i) - Nalıa ı tır. Bu mutad çalışmalara devam e
Vek~leti, Trak.yada şose v e ufalt dildiği takdird~ Edirne - istanbul 
yol ınşasına devAm etmektedir. Bu yolu ı 94 1 ııonb11.harında tamamen 
sene içinde, bu mıntakado 65 O ki- bitiriimiş olacaktır. 
lometre :ıose yol yapılmı ştır. Diğer taraftan memlekette mev-

lstnnbul - Edirne asfalt yolunun cud olan ı 7 bin kilometrelik ş"se 
ikmali içinde çalışılmaktadır. Lüle- üzerinde, 7..amanla eskimiş ve dü
burgnz - Edirne arasındaki 40 kilo- zeltilrneğe ihtiya:; göstern•iıı olıın 
metrelik yol iki kısma ayrılmıştır. kısımların tamiratı na d~ . devam o
Birinci kısmın asinltı birkaç güne lunmaktndır. Bu ~ene ıçınd~ :?000 
k d t 1 1 k İk' kilometreyi mi.itccnvi~ yol tamir e-
-.n ar amam anmış o aca tır. ın- dilmiştir. 
cı kısmın, n&falt tabakaya temel H 1 1 b 1 · . azır anan program a, u yı ı-

teşkıl edecek olan bloknı tahakası çinde takriben 1500 kilometrelık 
yapılmaktadır. Bu tabnka ::rakın_da yol üzerinde çalışılncaktır. Bu f.ı.ali
bitecek ve gelecek ~enenin ılk ay- yet bilhassa Sarki Anadoluda ken
lannda asfaltlanmaya başlanacnk- disini gösterecektir. 

ingi:tere iriandayi 
işga1 ed:cekmiş 
Nevyork ll (AA.) -- D.N.B. 
Amerikanın miihim pazar gazete

lerinden biri olan Newyork Fnquirer 
gazetesi siyasi mahfillerle yakından 
teması olnn kimselere aden şu sa
tırları yazmaktadır: 

İrlandanın bir hücumln işgaline 
matuf olan Ingiliz hazırlıkları bit
miştir. Ingiltere ayni zamanda bir 
kara. ve hava hüeumu yapmak ta
savvurundıı.dır. Planda Dublin ile 
Cork ve- Swilly istihkamlannın harb 
gemileri tarn!ınd;:ı:ı hombaıd manı 
derpis edilmektt>dir. Avni n:,ıanda 
1 00 b'n Yi~ilik bir o·rlu ~ill'rli İrlan
dadan 1· 1 .:ındı:ıva vürüv~,.,.ı tir. 

T ·rttiy:··o ça·:şan 
lrıgi;iz şirket:eri 

Ankara 11 (HUSUBi) - TürAiyede 
çalışan İngiliz şirketlerinin, idare mer 
keılerine gciııderdlklerl faiz ve dıvi -
dantların mal ılıracı suretile trnruıfE'.r 
edilınesı Heyeti Vekilece kabul edıl -
miştir. 

ler Birliği urasında yeni bir gÖrÜ§ 
teatisi haberi verildi. Almanyanın 
bariz hedefi diinynya hakim olmak 
teşebbüsünde Sovyetler Birliği ile 
başka teşriki mes::ıi temini sure-tile 
vaziyetini kuvvetlendirmcktir. Bu 
tehlikenin önün'! sözle geçmiyece -
ğiz. Y ef!tıne çare buna icrnatla karşı 
koymnktır. Siiylediklc-riıniz değil 
yaptıklarımız ehemmiyetlidir. 

Albav Knox sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

Amerika harb harici kalmıva nıü
temayildir. Fakat alçaklık ve şeref
sizlik pıı.hnsınn değil. Amerika kor -
kutu lamaz. 

Gö1·ice cephesinde 
italyanlar 

aarruza geçti 
Atinn 12 (A.A.) - Yunan teb

liğine göre bir halyan kolunun he
men hemen iınho. edilmiş olduğu 
merkez mıntaknsındn ltnlvan cüzü
tamlarının temizlenmesi hareketine 
devam edilmektedir. • 

Son haberlere göre halyan kuv -
vetleri Görüce mıntaknsında Yu -
nan mevzilerin~ karşı mukabil tear
ruza geçmişlerdir. 

"ltalyaya egtr darbeler 
indirmeli, 

Londra 12 (AA) - Harbiye 
nezareti müstesarı dün Plimudda bir 
nu tu k söylem ış ve demi~tir ki: 

cchalyaya karadan, denizden 
ve havadan ağır darbeler indirme -
liyiz. Bizim için mümkün olduğu her 
yerden halyayı \'urmalıyıı. Bı.: bi -
zim birinci vazifemizdir. n 

MH!i Şafin 
Tarih l{urumunda 
• tetkik.eri 

CBııştarnfı 1 inci sa,rfada) 
meb'usu Hasan Cemil Cambel ile 
diğer azası tarafından karşılnnınış
la.rdır. 

Milli Şef evvela Kurumun 40.000 
cilde baliğ olan \'e mühiın kısmını 
değerli tarih e.ierleTi te$kil eden kü
tübhanesini r:ezerek izahzıt almışlar 
ve bu kiiti.ıbhanenin Dil, Tar:h-Coğ
~ah·a Fakültesi müdavinılerinin de 
isıifade in~ açılmı'i olmasından do
lRyı memnuniyetlerini izhar buyur
-nu lardır. 

M:lli Sef hunc.'an sonra Kurum 
reisi Ha an Cemil Cambel tarafın
dan Kurumun hafriyat, neşriyat, 
tercüme gibi muhtelif faaliyetleri 
hakkında arzoluna•ı izahatı büyük 
bir alaka ile dinlemislerdir, 

Milli Şe-f, milletin milli benliğini 
kuvvetlendirrnek ve milli karaktere 
azami inki nf vermek hususunda ta
rihin yüksek ve rnuessir rolünü bil
hassa teba{ÜZ ettirerek, bu değerli 
terbiye arnilinden geniş ölçüde isti
fade edilmesi lüzumunu işaret bu
yurmu!llar ve- ~erek !Vharif Vekili
ne, gerekse Türk Tarih Kurumuna 
bu hususlar hakkında emirler ve 
kıymetli direktifler lutfetmişlerdir. 

Milli Sef. n}·ni zamı.nda tarih 
programlarının tanziminde ve okul 
kitablnnnın tertibindt> tarihi tefer
rüattan ziyade 1 iirk tarihinin umu
mi seyrini göstere-cek devirlt>rin bil
hassa tebarüz ettirilmesi ve- her dev
rin bnriz karakteri gö terilirken mu
asır millt>tlerin de umumi vaziyetini 
gözönünde bulundmııcak ve Türk 
tarihi ile diğer milJ,.tlerin tarihi ara
sındaki münasebetleri bir arada 
ka.vratnl'nk bir metod takib edilme
si meselesinin chemmi)•etle gazo
nünde tutulmasına işaret buyurn'\U~ 
lar ve bu mevzu etrafında yüksek 
ircadlnrile Kurumu ten' ir eyleınl:ı
lerdir. 

Dört coaat kadar Kunım merke
zini şt-refl .. ndirmi$ olan Mittl Şefi
miz saat 20 ye clo~ru ıwrılırlnrken 
Kurumun calı maları hnkkındııld 
takdirlt>rini lutfen ibınl buyurmu~
lııır ve t,..,~iflarindt- Kurum mensub
lnrı ve Dil, Tarih·Coi(rafya Fakülte
<ıi müdaviml~ri tn•afındnn yaşa, 
vnrol ;esleri Ve candan tezahürlerle 
teıwi e~;ı...,:cl,.rrlir. 

Milli Sefin tf!fekkiirü 
Ankara. 11 (A.A.) - f<iyaseti

cümhur Umumi Kiitihliğinden: 
ReisicUmhur ve Milli Sefimiı: 

İnönü, Ebedi Sef Atatürk'ün faniye 
vedaının ikinci vıldt'nümünde, bu 
milli vas dolay;sile necib cluygula
rını bildiren savın vurdda!!lara te
sekkürlerinin iblM~ın '\ Anadolu a
iansını memur etmi~l~rdir. 

Genera' Muh!ttin Akyuzun 
cenaze merasimi 

• daşları, partisinin azaları ve e.;kl ~i-l talyanların Yunanİstana ve-r - yasi muhalifieri, Nevil Çemberlny -
dıkleri ultimatomla misline nin yüksek mezıyetlerlni takdir etmı:k. Londra ll CA~\.} - Hava nez;arL 

nadir tesadüf olunur biı blöf yap- te ve Bayan Çemberlayn'e de hür _ tinın tebliği: , 
mı~ oldukları hadiselerin cereyanın- metli samimi h.slerinl takdim eyle - Bombardıman tayyarelerlmiz cıım 
dan anlaşılıyor. Blof denilen oyun mektedır. gece elektrik fırtınnlarına ve buz ~ 
bakiyesinin sadece pokere inhisnr Çembcrlayn ile yakınen tı:m:ısta şekküli.ıne rağmen geniş harektı~ta. bu 
etmeyip bunun, siyaset sahasında bulunmuş olan harlciye m:.ı.st..eş.ı.rı .unmuşlnrdır. Taarruz edilen hedef
da r~~açta .. buluııduğu!'dan kimse Butler, Reuter ajansının parlame.1 o ler Baltık denıZinden Oııs-Cagne kör
te~a!.u~ g~ste.rem.~.::. r·akat ~oker ı muhıı.rrımıe ŞU suz.lerı .söyıcmı.,ıl.ır: !ezıne kadar uzanmaktadır. Bu he -
blofu ıl~ sı~·?s~ blof. ar~sın.dnkı fnr~ ,çemberlayn ın vnsfı mumt::ıyı i, def.er arasında Oelsenkirchen, Ruh
şu~ ur kı bınnın netıcesı nıhayet bır bütün ıtınasını yarıokı nesıl u.ı:ı:rınc !and, Bremen'de petrol tesisa:.Inrile 
mıkt~r tam~hkarl:k yüzünden bir 

1 
teksit etmiş ve onun Için çalışan bir Essen'dekı Krupp tnbrik:ısı, Munheıın. 

~aylı ~add~ .zarara l~atlanmnktan adam ?lmaktır. Çemberlayn uı .s ye- Amsterdam - Fokker fnbrıkası - ve 
ıbaret Kalabılır. sinde Ingiliz mllletının harbı ı,teıne- Dresden, Kıel ve Du!sburg'dakı d ok
. 1.-lalbukj si?'~si ~löf, icabında ileri miş ~lduğu söylencbılır Denilebihr kı l:ı.rla vapurlar, Lorient, CherbOUf'l 

s~rul.en tchdıdı ~ııle~ tahakkuk. e~- Çemberlayn'ın teşkil etmış old.ıgu n-.ı- Le Havre, Dunkerque ve Fle.ssını;ue lL 
tırebılecek. ~akıkı .~ır ku.vvcte ıstı- sal sayesınde yarınKi nesil, z:ı.ferın se. manları vardır. 
?a~ etmel.~ır. Boyle. bır kuvvete ı meresınden istiıade edecektir. Beni en Bundan başkn Danzıg, Desan, Muıu 
ıstınad _etmıyen t.eh~ıd, tıpkı s~n fazla tesır altında bırakan cıheı Çeın- ter, Mannheim ve Dresden'de .icrrur 
~u?a?-!ta.lyan.. ~ısalınde ~ldugu berlayn'ın büyuk cesaretıle yüksek yGlu birleşme noktlalnrı, Almanyada 
gıbı, ıyı tesaduflerın y.ırdımı ıle bir vazife hı.ss" 1• olmuştur Tak b t , 1 ha ı· · k' b' ··h d' · 1 · ı c m,ş o.- ve Alman lşgali altındaki arazide 11 

. Y ı şış ın ır şo . ret c ınmış 0 a~ d uğu siyaset hakkında mutabık ol - tan·nre meydanı da bombardıman e
bır orduyu, vesaıtçe çok dun bır mamaklığ.mıza rağmen dogru oldl4- dılmıştir. 
kuvvet karşısında manen peri§an "' . ' 
d b

.1. 6una kanı bulunduğu gayeye karşı le. Dun gündüz yapılan harekfıt esna _ 
e e ı ır. • d ka !•"' d · · · İtalyanların Yunanİstana verdi~ a r -oın. an hıçbir vakit şuphe et- sında Boulogne ve Calis limanlarında 
leri ültimatomla tam bir poker blö- memişımdır. seyri.:>cfaın üzerine tnarruzlar yapıl -
fü yapmı§ oldukları kanaatinin u - ~oyd G~orges, Çcmber~ayn'itı. ölü- mıştır. 
} anması cephede mu,·affak olnmı- mu dolayısıle duymuş olau~u oeı ın Tayyarelerimızden bl'şl donmem·, _ 
yan kuv'vetler iı:in Avlonya sahille- te~ür~ beya~ ettikten sonra söz - tir. . 
rine henüz taze ltalynn kuvvetle- lerını şoyle bltırmiştir: Londra ll (A.A) - lngıliz oom -
ri çıkarılmakta olduğuna dair veri- cı::ı~ı~ı_m kı ~~.yan Çenıberlayn te- bardırnan tayyarelen tarafından dtln 
!en hnberlerdir. Halbuki bövle bir essuru ıçınde butun memleketinin sem gece Almanya uzerine yapılan hucum 
askeri hareket başinmadan ·evvel, patisiili knza~ış bulunrnnktadır.. lar esnasmda bombardıman edı!en 
bu hareketi yapacak kuvvetin ihti- Sabık .hnr?ıY: nazırı. Hore - Bei.Is- yerler hakkında mütalea yiıruten ha
yatı daha evvelden tedarik edilir, h:ı. şu sözlerı soylemıştır: vncılık muhabirieri D:ı.nz g'in ilk de
icab eden yakın ve münasib mevzi- cÇemberlayn'ın yapm:ş oldugu iş - fa bombardıman edadiğini tebaruz et
lere yerleştirilir. liizumu halinde işe lerı tarih takdır edeccktır. Falmt ken tirmektedir. Bu bombard!man içın 
müdahale ettirilirdi. dı devrinin adamları yilksek karnk - yapılan uçuş Almanya ve Alınanya _ 

Stimsiz gemi yürüınediği gibi terini, yuksek vazife hıSSıni ve cc\'let nın işgall altında bulunan yerler iıze.. 
!Itim i arkadan gelmek kaydile hiç işlerine olan faal sadakatini tasdik 1 rinde yapılcın uçuşlarm en uzun udur. 
bir geminin hareket ettiği de görül- etmek Için birleşecektir.ıı Bu uçuş 3200 kilometreden fazla tah-
memi~tir. Bu "'ebeble İtalyanlar, hiç Fransız gazetcl.:riııin n~>şriyatı min edilmektedir. 
bir mantık sahibinin anlıyamıyacağı Zurich, 1 1 (A.A.) - Lı Suisse BerJin üzerinde 
bir istical ile Yunan Baııvekiline ge- gatezesine Lyondan bildiriliyor: Berlin, 11 (A.A. 

1 
_ )), ~ B 

ce nin şafak vakti bir ültimatom tev- Le T emps gazetesi •im d iye ka- • · · 
d Ç b 

v bildiriyor: 
di ederlerken, velev yüzde bir ihti- ar em erlayrıin ölümünü bildaen 
mal ile dahi olsun, bu tehdidlerir.in yegane Fransız gnz.ctesidir. Dun gece birka:; Ingiliz tayyare-
ters yüzii geri çcvritebilr·ceğini dü- Le Temps ~öyle diyor: si, Beriine bir hücum ynprnıştır. Al-

ç b ı man hava dafi bataryal<ı.rının cner-
,ünmeli id'ler. Bu hesabsızlık, onla- em er ayn hayatını barış ülkü-.. ~ d jik faaliyeti, bu tayynreleri, boınba-
rn, binbir fedaki\rlık babasına te- su ugrun a feda eden asil bir seeiye ] 
min etmiş oldukları bir "öhreti, bir ve his sahibi bir 11.dam olarak hatır- arını utmadan geri dönmeğe ınec-,.. 1 k bur etmiştir. 
hafta içinde eski haddine iren etti. anaca ·tır. 

Demek ki tabiatte hiç bir madde- ----- Alman tayyarelerinin akınlan 
nin kaybolmadığı hakikatine müvazi Londradaki Leh ve Londra, ll (.'-\.A.) - Hava v a 
Olar k b . d h • 1 dahili emniyet nezaretlerinin tebliğiı 

n ır e er ııeyın ergeç as ına Çek hu"' ku"" metlerl"n&"n rücuu gibi şasmaz bir maneviyet Dün gün hatmndan az evvel düt-
düsturunun mevcudiyetine inanmak •• 1 k man tnyyRreleri, !':ark sahilinde mü-
lazım gelivormuş. Şimdi, Yunanis- mUŞ ere teaddid mevkilcore bombalar ntmı,_ 
ta na tecaviiz edt>nler tehevvüre ka- b eya n na m SS i lardır. Ciddi hnsar olmadığı gibi 
pılıp artık sa~dıı.. solda mes'utiyet insancn da zayint yoktur. 
aramamalıdırlar. Duymakta haklı Londra, ı 1 (A.A.) - Polonya Dün gece düşmanın fanliyetı, u-
olabilecekleri hiddet saikınin ken - ve muvı:ı.kknt Çekoslovıı.kya hükü- mumiyet itibarıle pek "iddetli ol
dilerine aid ınes'uliyettcn başka bir metleri tarafından bugün Londradı:ı. mamakla beraber, e\ vdki gecekin
şt>y olmadığını düşünerek birazcık neşredilen bir beyannamede, harb den daha. büyük sahnldra şamil bu-
olsun insı:ı.fa gelmelidirler. bittiği zaman Polonyn ile Çekoslo- lunmu~tur, Gece yarısından az son-

s . rn t:;; vakyanın Avrupada daha genit bir ra bu faaliyet hemen tamamen dur-
e/i,t UC.aCJ-l-J1. l-nı..eç devletler sistemi teşkiline ve bu sis- muştur. Başlıca Taymis nehrinin 

ye • 
ı u 

Va~ngton, ll (A.A.} - Ruz
velt bugün mlitareke yıldönümü 
münnsebetile Ariington mezarlığın
da meçhul askerin meznn önünde 
bir nutuk söylemiştir. · 

Ruzvelt demiştir ki: 
- Ben, dünynnın eski esaret 

devrinin modern bir şekline döne
ceğine veya impnrntorların, dikta
törlerin veyahud da modern oli
garklo.rın modern bir dereheylik 
hakimi}·eti sürecekleıine inanmıyan
lardan biriyim. Milletler, demir ök
çe altında dahi isyıı.n edeceklerdir. 

Ruzvelt tekrar reisicümhurluğa 
seçildiğindenberi söylediği ilk nut
ku olan bu hitabeııinde, Umumi 
Harbdenberi bazı Amerikalılar ta
rafından yapılan ve cemilleti yaptığı 
fedakarlıkların tamamen boş oldu
ğuı) na inanöırnıak istiyen gayret
Ieri takbih cylemiştir. 

RuZ\·elt şunları ilave ~vlemiş•ir: 

-Bugün 1940 da 1918 ele mev

temin istikrarını garantiye doğru ilk mansabı ve ~ark s<thilleri iiz~rinde 
merhale olmak iizcre politik ve e- bazı yangınlar zuhur etmiş i~e de 
konomik daha sıkı bir iş beraberliği büyük tahribat husule gdmcomiştir. 
tatbik edecekleri bildirilmektedir. Birkaç kişi ölmüş ''e yaralnnmıstır. 

İki hükumet, Polonya ·ve Çekoa- Bu ölü ve ynrnlılann ekserisi Tay-
lovakyanın geçmitteki ihtilaflar mis nehrinin cenub sahilinrl~ hir bi-

nanın yıkılmasındııa'\ ileri gclmi~tir. 
devresine kat'f surette nihayet ''cr-
mekte olduklarının ve esas menfa- Bu birkaç hndiseden gayri. bom-

'bnrdımanlar Londr ı mıntakn"ı ü
atlerindeki i,tirnki naznrı dikkate 7.<'!rint> tt-ksif f'dilmi<-tir. Birisi büyük 
aldıklarının ~imdiden resmen ilanı- olm 1 üzere bi•kaç yangın zuhur 
nı elzem addeylemektedirler. etmi ise de hepsinın süratle önüne 

Berlindeki talebelerimiz 
AtatürkUn yasını tuttu 

Berlin, ı 1 (A.A.) - Berlinde
ki talebemiz dün Türk klübünde A
tatürk'ün ölümünün yıldönümü mü
nasebetile hazin bir ihtifal tertib et
mil!lerdir. Büyük ~Içi Gerede, E.be
di Şefin dah iyane karekterindt>n hu
susi menakib ve hayatından ~?ençli
ğimiz için çok iııtifnrleli bir hıı.sbıh&l 
vapmış. birlik reisi Akyol da Ata
türk'ün büyük e-serinden hıı.hsetmiş 
ve Atatürk'~ !lid siirler okumu.,tur. 
M .. ra"ime Milli Sefin beyannamesi
nin ol·unma!öl~ nihayt-t verilmiştir. 

geçilmiştir. Londranın muhtelif böl
gelerinde ikametgahlarda, ticaret
hanelerde ve yeraltı boru şebekele
rinde bazı hıı.ıın~nt olmuş ise de za.. 
rnrlar af,ır değildir. ln•nnra zıwiatıa 
az olduğ utahmin edilmektedir. 

Dikilide Uç köy!ii çocuğu 
ktı'üb3l er i l e beraber 

yand ı'ar 

Rumen h~riciye nazırı Ankarn ll (Hususil - Kars ıneb'u- cud olmıvan ha7J vakı~ılar teııbit ve 
Mec1isin dünkli to p'ant •s ı 

lLınir, l l ~Hususi) - Di1dlinia 
fhsanlar köyünc.le feci bir <ilüm h&.
disesi olmuştur. Al oğlu Fahretd
nin küçük çocukları Fevzi, Belıiye, 
Şerife kulübelerinde çıkan bir van
gın netke~inde kulübe ile birlikte 
yanmışlardır. istifa etti 

Bükreş ı 2 (AA.) - Huriciye 
nazırı Sturdza ı~ t'fa etmistir. YerinP. 
~!Iki har'ciye- nıızırı MıınoiJ,. konun 
get!rileceiH tah 'Tl in rdiJm .. ktedir. 

I ırrıı harb 
karşısıl1''a vaz:veti 
Kahire 12 (A .. \.) - P~rşembe 

günü açıl cak olan meb'usan mec -
lisinde Mı:mın lın b kar •sındaki va
zi} eti etrafındrı hararetli münakn -
nlar olması hekl .. nmektcodi.-, Saa

dist part'si şefi Ali ~1ahir Pnfinnın 
halyaya knrııı hnrb il:.n c:'dilmesinde 
ısrar edecc~~i. anlaoıılmnktndır. ndŞ
\ ekil Haftan C)abri Pa!'tanın ise Mı -

su General Muhittin Akytizün cenn - tesl;m ediyoruz: 
zesl merıısimle kaldırılmıştır. Mera - Taarruz silıihln.-ını ortaian kal
siınde MeclıS Reisi, Başvekfı.lct yeve- dır~ak lüzumu, daha sıkı bir surt-t
ri, meb'ular, ordu erklnı hazır bu- t,. brıi!lı bir rli.in\'ll.,.ı'l marial:ırı kır
lunmu-lordır. Merhumun mezarı ba- rnnk lüzumu, vPrilen ııi-ız .. yeniden 
ş.nd:ı. ıne-b'us arkadaşlarından Gene. ll"'mu .. kfuane bir suıettf' ri'lve-t Ji;_ 
ral Pertcv, Naci Tınaz birer hıtabe i- zumu Bu hed,.fJ ·re eri.,Ab'J.ıırkliiri
rad ede.ck General Akyiızün ist l:l!ıl,, 111iz için dt>mokracıi motPdlarının 
hürrıyet ve vat:ı.n n~kını, m .... mleket.ı! pek zivnde- ıcılah eelilmesi icab ede
ynptığı hızmetleri tebaruz ettirmiŞ- Ct"fiini t lc,J:.- v• tt-'!1;111 Prl;vonız. 
lerdir. -

C. H. P. rı eclis Grupu 
lzm!r Ataturk l<onagı 

müze oluyor 
tn p'an-ycr 

Anl.ara. 11 ( A.A ) - B. M. 
Mecl:si bugün Dr. Mazhar Ger
menin riyasetind-: toplanl"m;tır, 

Celsenin nc;ılmnsır.ı mütPilkıp 
Cankırı meb't.:cıu 7ipı İ ft"ndiynro"
lu ve Diyarba1~ır meb'tıoıu Z "lfü 
Tiğrdin vd t t>lti'.le-rinı bildiren 
tezkert> okurımucı w• b;r dakika a
yakta sükut c-lilme-k üsure-~ile hntı

rt~ları taziz olunmu tur. 
Medis ruznrımPc;indco rı.•:lJt"t !\1ec

licıinin Nisan - Mavı s. ~ laz.irnn -
Temmuz ve Ağusto~ - Eylul ayla
rı na aid hesalıları hakkındaki mü
•akıblık raporl rını t svib edNck 
Ca rcamba ~ün:.i top lnnmal~ 

-------
Macaristan da rej' mi 

dev·rmek isliyen 
bir fasist sebeke 

' ' 
Budapecıte-, 1 1 ( \ \.) - Macar 

nj n .. ı bıHiriyor: 
De\ letin emni} eti nl \ hindf' va 

rejımi d v rml'k mn'.,.adile •ilahlı 
bir suikasd hazırlii.dık larmdan d ola-
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e leri f 

laleli T ayyare 
apartımanlari 

talebe yurdu otacak 
Bu iı için ltUım olan 400 bin 
Jiı'anın rıwıaTil bütçesinden 

teminine çalıtılıyor 

Yiibek tahsil yapmak için mem
leketin muhtelif kö~lerinden eehri
mizc g~len ve ayn ayrı binalarda 
bulunan takbeleri bir araya topin
mak ve kendilerine ihtiyaçlAnnı 
lulf'tılıyacak bir yurd temin etmek 
ııııakndilc, bir müddettenberi Üni
versite Rektörlüğü ı.• c Maarif V ekit
tıeti tarafından ynpılmakta olan tet
\ilder netieelenmiftir. 

Bugünkü tartlar içinde, talcbe 
.lı;,in yeni büyük bir bina y p~bı sı
aa imktın görülemcdı ~i nden Laleli 
'tayyare apartımıı.nlarının satJn alı
narak talc:be yur:du haline getiril
meııi muvafi'k göriilnıi.ıştür. Uleli 
tı"ayyare apartımanlarının rabn alın
Jilll31 ve icab eden tndilAtm ynpıla
bilınesi için 400 bin liraya ihtiyaç 
ıbaml olmu,etur. 

Başvekil Dr. Refik Saydam bu 
blebe yurclu iFte yakı!·ıdan alıika
clar olmuş ve bu hususta Rektörden 
iıahat almı;tn. 

Oniver ite talebe teşki atı 
ay şında faally te geçiyor 

Asistanlar, fen fal<ültesi, müte
davil sermaye talimatnameleri 

V ekaletce kabul edildi 
Üniversite taleb sin"n kitab ve 

vaktinda yetiştirilecek 
notları 

meselesi biraz da bu işlerin tetkiki
ni icab ettirdiğinden yapıbn davet 
üzerine, Fen Fakiiltesi deltanile be
raber Ankaraya R"İttim, Anluı.rada 
bulunnn dekan arknda:ılnrla fakül
teleri alaknlandırnn talimatnameleri 
V ekalette int aç ett;k. 

AaistanlaT tıı.liiJ\lltnnmesini, Fen 
Fakülte& lisan'!l talimntnamesi, tale
be tetk:ilat talimnlnnmesi, müteda
vil sermaye talimatnamesi Vekalet 
tarafından k bul olurımu1tur. Bu 
talimatnarnelerin tatbikine bu sene
den itibaren başlan~K-Sbtır. 

Bir mikldettenberi hazırlıklan 
yapılmakta olan talebe teşkilatı da 
önümüzdeki ny ha!lındıın itibaren 
faaliyete geçecektir. 
. Üniv,.,rııiteye hA 1h fıı.kült,..JeTde 
talr-benm kitab ve notlarını v"k•in
de alabilmelerini t!"min nıak~d.ile 
icab eden tedbirler alınmtştır.vı 

Ankaraya gitmi' olım Hukuk. 
Tıb, Fen Fakülteleri dekanları da 
telnimize dönmü lerdir. 

Yeni yunl için lazım olan 400 
tm lirımın bu seneki i\laarif v~ka
letı tahsisatından temin olunmnSJna 
çalışılmaktadır. TnYyare e.pıntıman
!an st~tın alınır alınmaz bu sene 
içinde icab eden tadil~t ya:pıbrak 
ber tütlti te isrıtı hnvi büyük ve ıno
clern bir talebe yurdu haline gerirl
•ecektir. Yeni ymdun gelecek ders 
yılı ha nda tal beye açılacağı tah------------------------------- ı 
nün olunmaktadır. Şehrimize ge. en Bursa Ça' gı kesildi,· ralcı i 

C. H. P. Eminönü 
kaza kongresi 

dün gece yapıldı 

be:ed'ye reisinin imar hare- varihniy Jr i iye ateş i 
ketleri haklunda beyanall etmegJ başlamaş 1 

Buren Belediye Reisi Sadık Du- Evvelki gece Battal isminde ka- i 
men dün §ehrimize ııc:lm~. Burea- tilden ve kaçakçılıktan muhtelif an- 1 
nın iman ~i etr !ında. tehrimizdeki bıhlnn buluuan bir adnm feksim- 1 
aliıkadııılıırla temasn ha nmıştır. de bir gnzinoyn gitmiştir. Vakit ge- : 

Bursa Belediye Reis~ Bursanın ce yarıama yaklaştığından gazinoda :.= 

iman iti hakkmda dün fU izahatı çalgı ve servis keslimiş, Lu vllkitsiz 
vermi§tir: gelen mü~terinin c;ı:ılgı ve rnlu tale- i 

- Buraaom imar plhnı Proı.f gı. bi is' af edilmemi•tir. Bu vm•jyete : 
nfından hazırl mn.ı!O.br. Bu plana f hiddetlenen ve eııasen ıınrho<ı bul u- ı: ı· 
nazaran Bursa ik.usadi, aına\, gar nan Battal, hemen tıı.ban•· sını çı- : 
ve tennal mıntakalamıa ayrılmak- kararak, snğa solıı at- etmiye baıı- ! 

ı 
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ta, tehir Çekirgeyc doi'ru büyümek- amışur. Müı~terilerdcn Sabit ismin- : 
tedir. de biri de buna mani olmak iste- i 

Bursada ekmek meselesi hallo- miştir. i 
lunmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi Battal, bu defa büsbütün sinir- ! 
buğday vermeğe bqlamıttır. Ek.- fenmiş ve silahını Sabite c;e,;rereK. i 
mek fintlannda 20 pıı.ra teıızil•t ya- kaba etinden ağır surette yarnla- .i 

Karnd~niz Ereğlisi, Buz
hane çarşıosınd f,mail Polat' a: 

- Bu hu ustu yapılmı~ bir 
kanun yoktur. }~akat bıı kuv -
vette bir talimAtnnme haZlr -
lanmıstır. Esn'!c>n bu gibi işleri 
gÖrrnl'k irin kanuni mecbmiyet 
nrnma.k doğru olmasa gerektir. 

T ekirds~. Kumnlar co d -
dı>s;nde 7.arun~ tüccarı Halid 
Üstün'e: 

- T cklifiniz çok yerindedir. 

Cümhuriyet Hrılk Pa.rtisi Eminö
nü kaza kongresi dün gece ııaut 20 
de Eminönü Halkevinde yapılmış
tır. Kongreye Ebedi Sef Atatürkün 
hatırası için 3 dakikııltk bir sülcutln 
ha !anmış, bunu takiben kongr~ kn
tıb ve rei liklerinin IK'ç.imine geçil
mi tir. Birinci reieli(:t<' Rdik Ahmed 
&vengil, ikinci ıcisl'ğe de Tevfik 
Kut seçilmişlerdir. Bunda:1 &Onra 
idare hryctinin 11tpont okunmu ve 
geçen sene içeriaind~ yapıları iller 
P rtililcr tnrafmd n takdirle karıı
lan ıst..ır. Ea.ki idare he:,.:etinin ibrn
aını mütenkıh hesab, idate ıre dilek
lex encümenl ... ri.nin ma:tb lnlan o
kunarak tasvib edilmi: it. Dildtler
tfen ~onra idare hl"yeti intihabı açık 
reylc yapılll'J~tı ... Yeni idare heyeti 
ttı zevnttan mtirekkehdir: Tevfik 
Uraz, İbrahim Bnyyücesoy, Meiıha 
Avni Süzen. H ı arnettin Sunul, Atıf 
Ödül. Yavuz Abadan. Necati. Ye
d,.k nz.alıklar:a da Fatid GZkdemiT, 
M .. tafa Ha:v .. ullah. lh<mo Saıni._ Ha
til Güner, Ali Emir, TalAt Özkan, 
lamaÜ Vefa •e~ilınie.Jeıcür. 

pacağımızı tahmin ediyorum. Bu mı~tır. 

~uerkettı.lre. ekmek fian 12,5 kuruşa ine- Sabit, Alman hastaresine kaldı-.:E .=::. 

" nlarak, tedavi altına nlınmış-:ır. Suç-
Elektrik iti için Merinos fabrjka- lu Battııl ise Vllkalannu" ve diin ad

amdan cereyan alacağız. Trnnsfor- liyeye sevkediler~k. Suh nuhmed 
matör yakında teslim ah.narak faa- 3 üncü aulh ecza hakiminin kaxaıile 

Lakin bu işi bahsettiğiniz vere 
kadar götürmek, teberrüd•ki 
asil maksad~ kar~ı g rib telak
kiler zulıurıına &l'beh ohıb:lir 
xıınnındayız. 

. . . . . 
liyetc eçilecektir.» tevkif edilmi•tir. 

-----

Şshre yani stğmakiar 
yap~hJor, 36 aJArm 
düdtiğl rlaba kondu 

Hakaret ve ölüml~ tehd:d Şehrimizde p sif korunma i1lc~ 
etmiJ ne büyük bir hızla devam edilmek-

Lfı.lclide Ord:u esinde otur~ tedir. Şimdiye kadar ikmal eelilen 
I.JD'l!llllar 'uınum Müdiırlüa'ü le?ntım s ~ . _lar~ ilave.len yeni~ri.nin. in
tc.fı iıra.s, dun zabıt.aya müracaal e _ ta ı ıçm lazını 1dcıı teluui' tetk.ik.a
d.c=ek Fn.t.;hte At,pazarmda oturmnk- ta başlaomıttır. 
tn oı~n Fatllla Melek: admda 00 ka- Bir müddet evvel yapılınaama 
d n ta.r~fından haltarete maruz w _ batianan korunma tiperlerinin in§,Cl-
dığ!Ill ve tıs~llk ölWnle de tehdicl e- atı da bitmek üzeredir. 
dild ğ nı ıdd a eı.mlşt.ir. Bunlardan ~.aşka ~ aı elekt~ikli 

Talebenin ders saat~erinde 
dişanda do~aşmaması için 

almacak tedb. rler 
Bugün, bütün orta okul, lise mü

dürleri.niıı i"tirak.ile Eminönü Halke
vinde bir topbntı yapılacakbr. Mn
arif Müdütü Tevfik Kutun Tİya!et 
edeceği biı: toplantıda, talı-benin 
ders zanuınlnıında hnric;;te doln~ma
malan için alıomoaı icnb eden ted
birler görüşül;;:cek, aynen bll§lıyan 
ders yılı ihtiyaçlan, mektebleri a
lakadar eden muhtelif nınarif me
seleleri tc.tkik olunacaktır. 

\ ........................................•..... ) 
Dün Almanyaya 
200 bin lirahk 

tütün gönderildi 

Onümüz.deki hafta Ja Alman
yadan fabrikalarımıza aid ma

line yedek alulımı ve 
makin-der gelecek 

Almanların memleketimizden 
mübayaa etmekte oldukinn tütünön 
200 bin lira tutarınflaki ·ilk partisi 
dün, Al"nnn bandırnlı Salzbu;g vai:J,a.sın bu müracantl ve iddlası et- ve 30 u ~le. mut.eharnk olma~ ~~C:: 

ta! nda zabıtn ta.b\ıkat yapmakta _ re ve yenı tıpten ~6 alarm .duduı;-u m daha. alınarak şehnn muhtelif semt-
. lerine yeıleştirilmiı,ıtir. 

Bir gizli fuhU§ yuvası basıldı purile Köstence yolile ~evkedilmi,-
Beyo(tlunda, E•:liyaçelebi mahalic _ tir. MalUın olduğu üzcıe, Almanlar 

ai:nde, 21 sayılı evde ot.ura.n Ester a- memleketimizden aon an!a,m'l üze
dında bir kaduım son günlerde otur- rine bilhassa tütün, kuru yemiş al-

l&tanbul darulindcki n ve apar
) Umtı.n aahihlerinin. vorHen nümu

~--..;..---------.J- neye aöre yapınaza mecbur edil
dikleri aığınaklar alakadar memur-
lar tarolıodan kontrol edilmekteclli . 

Viliyel:i aefetbcrlik müdürüı::.ün 
de civaı: kazal ı:dnki pasif k.orun
ma hazırlıklarını yıak::ıru:la. tefticlere 
ba,bync b öğrenürıü tir. 

Kap&.an, makinl.it ve çart~;Ia -
.rm bir balt.adan rı Ort.a ·oydeki 
Yuk: ek Denız Tıearett .Mektebınde de
"Yam eden t.cr.fi amtiha.nlım i.kmal e -
di.lın~'}W'. Imtihan ttıgıdları tet.kiıt e
dUdikt.en .sonra neticeler V.ekalete bil
clirılcre.k, muTUffaJt ola.ntal:uı v~ • 
)'e eri tesbıt edıl cektir. Milli Piyangonun son 

O Elektrık İdaresı. İngiltereelen b3 talibiileri 

duğn bu evde randevuculuk y ptı~ı ı tk· · · · _._ ta .. _ft._,.it· edU~'" .. .. b maktadır ar. ıncı partı 8evkıvnbn 
wı.ul ea ..,.,ur ·~ 'Ye ... un trrıı... • 
sı ~br. önümü1deki hafta yapılacağı ve bu-

Yapilan taharriyat netJcesinde ev- nuo da mühim bir kısmını kuru ye
de bir takım uyeunsuz tadınlar bu - mişlerimizin teıık,il edeceği bildıril
lnnarak munyene:re sevkedilmlşler, mektedir. 
Ester de randevueuluk suçundan ııJ

liyeye yerfuniştir. 

bor- ası 

11/11/940 açıl ı' -kapanış fiatıarı 

Diğer tataftan, önümüzdeki haf
talar içerisinde Almanyadım bilbas
~ fnbrik.alanmızın bazı yedek par
çaları gele<ektir. Bunlar arasınıda 

kii.ğıd fabrikasının makineleri ile 
bazı dokuma makineleri vardır. 

u malzeme getiı:t.mi.ft.ır. Bu malume 30.000 Jirall'k büyük ikrtuniyeyı ka _ 
dcrhal gumrukten çıkarılacaktır. Oe- sanan lSS87S nuınarnll btletin bir 
ıen malzeme. arasında bulun;ın kab- parç:uıı Dur.sunbeyde hb.'tlm zeki Bay_ 
Jolar da lıozuk olanlnrJa de~~tlrıJe- ra.klı, d4CI parçasl Dörtyolda Koope.. 
cet.tır. rati! rnemuı:lar:ında.n Ra.Qm Hnyri At-ıt------Ç;...EKLE ___ R ____ ---1 

Bl.rka.o ı;:un evvel tek:aüde sevk- koyunluda.dlr. Acılı§ 
.ıunaıı beleeliye emlak mudurü M.ıh- l51:L33 numaralı büe\le ıo.ooo ıtra- Londra ı St.erıtn 

Türk Hava Kurumu Istanbul Vilayet Şır 
besinden: 

Kurumumuz iÇin• 20 ill 50 bin• tane ta-nim be.stınlaeattır. t'.l~ 
Peıtembe günü saa~ ıs de eltsllt.mesi yapılacağından isteklilerin yüJ _,. 
lira muva.k:kat \eıninat paralarile C~alotJundaki şubemize müracaaY.tJ 

(10'1#"' 

Sineması 

ÇILGIN BİR GENÇLİl;iN BÜTUN F..ÖLENCE ve NEŞ'ESl 
SWİNG ve CAZ... KAHKABA ve ŞENLİK... 1\IUSİKİ ve D.A.~s ... 

Meşhur RAY YENTURA ve arkadaşlan CAZINIS iştırııkile 

O A GOYA COCO ASLAN 
tarafından yarablan 

Paris Deli i leri 
Fransa fdmini takdim ediyor. 

1\lusiklsi PAUL l'IIİZRAKİ, me\'Zllll ıayet modern 
Yerlerlni::i ev,-eıcıen alclınnız. Tn.e.fon: 42851 

Hiç bir filme nasib olmıyan rağbet kazenan 

L L 
NELSON EDDY - ILONA MASSEY 

ESKİ Y.ENEDİK'in BUTÜN HAŞ
MET ve E.'\'TRİKALARI-" 

tasvir eder mwızzam 

Filmi 

Önümüzdeki 

siNEMAsıNDA gö:rterllecektır. 

Fılme eski mebttt maslhi31 Cenk 
türküleri ve güı.bankler nave 

Sinemasında 
devam ediyor. 

Bütün İsianbU.: batkı." ~ki"' 
Müthiş heyeca.nlı fUm pıer--

R K O R=3r:lın şırke#. 
1940 senesi Için bazz.-ıadıiı 

~leksika filmi . . >4tl 
Tanmmış Mekslkalı ar~ 
taralından çevrten eıns.U 

film 

KU HANE 
ŞEYT 1 

Baş 
Rollerde: 

edi~ir. 

~m::m:ıam!liliDE!:i1!1l:21-IBI.gl If Ameıikalılann l'ıl~ 
tıklan zulüm ve işkeneo-

BU AKŞAM 

MONIR NUREDDlN 'in 
ilk kış konseri 

da 

DIKKAT: 
M yer kalm~. 

yerleri ümilen numaralı Te 

malıdnddur. 

GL§e bugün s:ıa.t 10 daıı itibareD 
açık buluııclunıiaca&tır. 

Telefon: 23860 

Askerlik işleri: 
Hazırlık kıt'asına ve tubeye 

çağırılanlar 
Beyottu Yerli Askerlik Şucslıı -

den: 
ı - 336 do{:umlulnrla yoklaması :,a-

pı~ Te lw;a bizmetli olarak Q.$ker 
cdUm~ olnn ehliyetnnmcs~er derhal 
hazırlık kıt'asma sevkedilecektir. 

2 - Yoklama voonir e.sbııb dolny ...... , 
sile sevkedilemiyerek gerişe kalmış 
olanlarla, sıhhi teeil müddetl hlı,aro 
bubnuş olan ehliyctnrunesizlerin de.·
bal ,ubeye mUracanUarı Ilan olunuı. 

Yerli Eminönü Askerlik Şubesin _ 
den: 

~n C::~~~~ r.Jiı~ 
m.emış DU&f:i~_.,...... cı. 

lıeyecan dolu ı:nııccrnlar ın, 
rası şıı.beseri 

YAR l N 
matinelerden itibnrcJl f' 

ALKA'!A 011• 
siuem..:ısının ~ prograıt~gı 

rak başlıyacaktır. Tel: 

Yarın 
başlıyor: 

FOKS §irkethıin eti 

muau.am mnıi: 

· ve 

TAYRONE POWER~i~ ,il .. 
sinema mabudu payesıııe ıoJi 

seldjği bqta.n b:ı.p. rt.U 

• 
1 

dLJt 

sineınalarıfldfl 
aynca: • 

lllnın ycrın , b ed iye mufett!Şerin - lık ikramiYeyi ıtazn.nıuılar dn İstan _ New-York 100 Dolar 
den Ra,.ıd tayın olunmu~tur. buld Küçükpazarda seyyar .ııat.ıcı ce- Cenevre 100 İsv\ç. Fr. 

ve kapanış 
6.21 

132.20 
29.6875 
0.9975 
1.6225 

13.90 
2G.5:US 

0.625 

Göz doktor~armm 
cemiyetinde 

Tiirk oft.almoloji cemiyeti 811 S4D 1 -Lise ve daha yüksek okul me-
. · zunn olan nskerl~ıne karar veri'lnıış 

LO EL-HAR01 

HOV RDAUKOft ,. 
Türhçe sözlti 111 ve Bireclltte toför ~ .Alt.mba... Atına 100 Drahml 

eak ve arim4aŞ ~edir. Sofya 100 Leva TEŞEKKÜR 
~di )'uvasına bırakt.lğımız oğlu... Fie.t Mürakabe Komis..nnunun. 

mı..z ve ko.tde§iilliZ malcye memuru J-

&d.ıd Koranın cena~e.!:ınde bulunan dünkü toplanbın 
evımı e k~dal' eelerek guzel sözlerile, F'ıat Murakıı.be Komisyonu, dün top 
ınek~uh ı,·e tc yazıları1 bızler~ te:;cıli lanarak lAstik ve otomobil l~t.ı~· fi-

1 
ed "l b"-> u k er m u- kıymetli dost., aUan ve ıbunlaruı teuı ~klile m~ -
tc u v nrkad arım za minnet ve gul olmuş ve Emniyet :MUdürlutnn -

~ de ıelen bam lbtikir iiae- ı 

Madrid 100 Peçctn 
Budape§ie 100 Pcngü 
Bükreş 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokobamn 100 Yen 
Stokholm ıoo isv~ Fr. 

3.175 
31.1375 
31.0J5 

Qıı'pmba günü ayl.Jk nsa bimıetliler (ehliyetnıımesiz, orta 

filmi iliıve oıunınu.Ş""' yapmış, TC mutad femıi mlmılı:cre - ebliyetna.meli, ta.m ehllyetnameil, ve 
ıer~en aonra yeni sene için a.şa~- yüksek ehliyetnaınelller) sevkedıle -
ki idare heyetini seçml§tlr: ceklerinden nüfus cüzdan ve askeri 'it~•m:m:as:a:!!.ii;JII-~ 

Bbinei IW3liR"c: Doktor Nlyui is _ tblı"yetnamelerile hemen ljubemize mü 

met Gözcü, ikinci reislile: Doktor ir- racutlıırı. 
fnn Başar umumi ktıtibllğe: Doktor 2 - Gelmiyenler hakkında knmml 

' muamele yapılac:ır;ı ilan olunuı·. 
Nuri P'ebml Ayberk, veznedarlı~a: Eminönü Askerlik Şu.beslnden: Ma-
Doktoı: :lmıet Ulut. eels& kAtlbJ.iC"~e: kb;ı.iat. er Abdürrabman o~lu Ba.yram 



Dk unzel bir totoüral seraisi ~m::k~d~:~u~ 
"'lıııatör .••n'atkinn açbkla~ sergi ~ıı:e ~ir ~~~oŞra! m~inesioin askerlik artistierin 

Ilasıl bır ressam fırçası halıne getinlebılecegını gostenyor d 
yaş1n1 mey ana 

•• 

çıkardi 

38 ,.....-. olması bayret uyandıraıı 
Cary Cooper 

Birle,ik Amerikada askerlik le -
hinde 'bi,ük oümayişler yapılmak -
tadl1'. A.lı:.ere yazılmak hususunda 
Amerika delikanblan arasında bü -
}'Ük bir tevk hüküm aürmektedir ... 
Bu delikanlılar arasında sinema 
ean·atklrlan da bulunmaktadır. 

Faltat bu arada enteresan vazi -
yetler de tahaddüa etmit. halk ve 
bilhassa kadınlar, bu sayede sinema 
aan'atkarlannın hakikt yatJannı öğ
renmi~tirler. 

Askere ahnabilecek meşhur 
eaıı'atklrlar fUTllardır: 

James Steward 28 ya~nda, Er
roU F}ynn 32 ya§ında, Jackie Coo
can 29 ~nda, Tyrone Power 26 
~ncla, Don Ameche 30 ya11nda, 

Y a~an ileriediğinden dolayı as -
kere ahnaınıyacak olan san'atki.r -
lar da fUnlardır: 

Clark Cable 36 yafinda, Janee 
Cagney 40 yaşında, George Raft 38 
y~oımda, Paul Muni 43 yaıında, 
George Brent 45 ya11nda. William 
Powell 51 yaenıda, Gary Cooper 
.38 ya~nda, Douı:!lna Fairbank 35 
vaıımda. Franehot Tone 42 yasmda, 
Gary Grant 38 yaşında. 

Gary Cooperin. Clark Gabl~den 
iki Y"J fazla olduğu. Paul Muninin 
43 ya~ındn olduV,U l.ıavret uyandır : 
mıştır. Halk ve kadınlat gerek Gary 
Cooper, gerekı;e Pnul Muniyi dahn 
v,.nç sanmakta idiler. 

L~ Küçük" sinema l 
_ haberleri J 

1 Hldiaeler K.,.mDcla 1 

KAPI YANI 
~ renk&,.den latanbala gele • dmden kaiJı:.tım, kapıyı hpadb& 
.151 cek tim. trene biııdim. Kapa Kap. bir kere daha ~lo i;ell 

yamndaki ko.mpartmıanda oturu - ciren, dedaa bir erkekd. bpvl 
yord.m. kapamaİnıttı. ' 

Kapı açıldı. Bir bay içeri srirdi, - Kapıyı ltapayuuz. 
kapıyı kapamaııııfb. Demek istiyordum. Fakat oııaa 

- Kapıyı kapayınız. da vereceği cevabı aklıma aetir • 
Demek ieti7ordum, fakat onun di.m. 

vereceği ce'Yilbı aklıma J'dirdim: - Kalk kapıyı .kapa, yoksa tim-
- Babanın upğt yok ya. aen di aeui ayaiunm altmda ezerim. 

kalk da kapa. Ezer miydi. ezerdi. . • Kapıyı b-
Kapıyı b~yı. aimm aç - paınayı aizımı açmkatan daha az 

maktan daha az zararb bulmut - zararlı bulmuıtum. Yerimden baa 
tum. Yerimden lc.alktnn, kapıyı ka- tım, kapıyı kapadftn. 

padım, * 
Kapı bir kere daha açıldı. Içeri- aHacanın aarığı kirli imit: 

ye airen zarif bir bayandı. Kapıyı - Hoca aaniım yıka, demitler. 
- Yllınam aene lcirJenir, de-

-Kapıyı kapaymtz. 
Demek i«iyordum. faltat onun 

vereceği cevabı da aklıma getirdim: 
- Ben kadınım, m erkekainiz: 

bu it size düfDleZ mi) 
Kapıyı kapamayı, ağzJmı açmak

tan daha az zararlı bulmuttum. Ye
rimden kallthm, kapıyı kapadım. 

Kapı bir kere daha açıldı. içeri 
giren zayıf nahif, 11fak tefek bir 
kimee idi, kapıyı kapamamıflı. 

- Kapıyı kapayınız. 

Demek iatiyordum, fakat onun 
vereceği cevabı da akhma getirdim. 

-Bir bana bak, bir kendine! Se
nin yanında ben; Çoban Mehmedin 
yanında Şehir Tiyatrosundaki Fe
rih" gibi kahyorum. Kapıyı een ka
patan daha doğru olmaz inı) 

Kapıyı kaparnayı ağ:mnı açmak
tan daha az zararlı bulmuttum. Ye-

mit. 
- Gene yıkarsın, demitler. 
- Gene klrlenir, demiş. 
- Gene ytkarsın, demi1ler. 
Hoca dilşünmüt: 
- Peki amma, demit. ber.im l:ııll

tün hayatım, aank yıkamakla D2l 

geçecek?" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• t. 

Banliyö treninde kapı yanmda 
yer bulup oturmak fena değil, fa -
kat giren çıkan kapıyı açıyorlar, Te 

kapamryorlar. 
- Kapı yanında oturan kapar. 
Dem1eeek... K.apıyor amma Kfl

ne açıyorlar. 
- Gene kapar. 
Denilecek. Peki amma kapı ya

nında oturanm bütün tTen seyabati 
kapı kaparnakla mı geçer? 

r:J.nnet )JuJ.U.Si. 

26 Birincileşrio tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Z4i Bdincltedpin ıaıthll bilıneoeıııızdel nı! 1 - B talebc&nden CelfU Özkım. 
de lı:a.zasJan.ları &F_ağıya yıuıyorux. ls- Kurtun dolma kalem 
t&abıılda halı:ma.ıı okuyuı •u, anmı:ıın (Son Post.:ı. ha.tıralı) 
PlLUl'tesi, Pet'§eınbe ~nleri rilieden Eski§ehir Ülkü ilkokulu smıf ı de 
sonra bec.:iyelerini biuat idareılıane - 68 o~uz Şenler istanbul Galatasat:&J 
:a:ili;den almalan Iiaıın(hr. Tapıa oku- lıscsi talebesind~n 730 numaralı N.e.sai 
yucalarmw:uı hediyeleri posta il~ ad- Günur istanbul Taksım lisesi sınıf 
reaerine gönderilir. 2-A taİebesinden Ferid Apaydın ıs. 

Üç liralık kitab tanbul Yenıkapı orta okulu amıi 1-B 
Ankara İltekin Uk okulu ıunı! 5.. talebesinden Büsarnettin Dinç.soy. 

Michele Morgan Holivuda A da Fayhaman Türter. Dit fırçası 
gitti!.. Bir Şirley albümü <Son Posta ha.tırab) 

Son aeneler içinde en fazla mu - Tarms orta okulu sınıf 3 - B de 453 Ankara Cebeci Soysal 80kak 19 n._ 
Taffalciyet kazanmı§ olan Fransız Dumanılı Yakup Helvacı. marada Hacer, Antakya Hatay erkek 
einema yıldızlanndan Michf.le Mor- Muhtıra defteri liseSi talebesinden 517 Cavid Özaycıuı. 
ıran, evvelki hafta Labonnedan tay- (Son P•ta hataralı) İstanbul 44 üncii Utokul talebesinden 
yare ile Amerikaya hareket eyle _ Eski§ehir defterdarlık mu:unele 212 Ergun. 
mittir. tahaktu~ memuru Bedri oj!lu Turgud, Dit macwıu 

Amerikanın l'!fl mühim fılm kum- Ankara Inönü mahallesi Kaylan ;sa- Gazianteb Karagöz caddesinde ta.. 
panyalanndan R. K. O. ile bir mu- kat 29 nurnarada Hasan Fehmi. An- mirci :Mehmed eıne K. Yctıilova, Biro. 
kave.lename akdevlemi~ olan bu gü- takya er.ke!t lisesi mııf 5 de 149 nu - ci.k posta, telgraf şefi otıu Fevzi Yili\ 
zel san'atklr Holi'n1dda mfiteaddid maralı Hasan '.I'o8)'alı. Gölpazan askerlik ştd>e.!l reisi olnba-
fılmler ç.evİTecektir. Mürekkebli kalem Gl Mes'ud oğlu Vural. 

Kanunusaninin 20 sine doğru <Son Posta hatınlı) Kokulu sabun 
tekrar Franaaya avdet eyliyecek ve Ankara Cfımhuriyet ilkokulu amıf (Son Posta ha.tıralı) 
o vakte kadar Fransada önema ve 2-A da 8 numarah Jluammer, İatan- İstanbul İstiklM llsesi .sınıf 3-A ıa.. 
fihn vaziyetleri inki~f ederse eski bul m mualltm mektebi cnıl S~ lebe&nden ııa.ın Gülmen, İst.anGul 
partoneri Jean Gabin ile büyük talebeıruıden 325 Hımet. btanbtıl :tıs 2'1 inci ilkokul auııf 4 taıebesındeıı 
bir film c;evirecelttir. liaea ~basindeıı lfıU Dumaralı Ni1z Hikmet Erkan İ8tanbul NuruosnıanL 

M"n:heJe Morpn Amerikna git- bet_ istanbul .EmirltD arta okulu a- (~ 7 nci A7fa4a) 
"""le1t1e heraber Amen1tanlaf111tyac.a- __ ..... ••••••• ••• ···---·--· • ·-.. -------·· .. ·--·······--rna dair Fransız gıızeteeı1erine söz 
vermi,tfr... · 
Iki methU!' Fransız aıan'atkim 

Amerikada 
Metlmr Fransız biT sinema .. n'at

'Un ile rejiaörü Holivudda bulun -
maktadn.lar. Bunlardan biri Jutıen 
Dni+ier: diferi itıe Rene ClaiTdir. 

Ren~ Oair, m~hur Fransı7. ma
tı11T'Tiri .llıleıs Verme'nin tıSekatin 
Ri}nde devri Alem :»eserini filme a -
,.,.!'lı.. m. 

airiaCiiii·-camiari._sire·;:iieil 
S"--- SiUul T eniJıin dyiibJt ii Hiianii Cantürkan cdhtiyaT)) 1 sokağa dUşerek parçalandı 
~

1 

~ llefia AA'atlann Deai viu. Fakat fotofraf çek- tedir. Mütehauaalara, ea cüzelini a- Dün. Sişlide bir kadının ölümile 
~ ~~eıı aiit emınit, ne- mek demek, objektifin a~ ymn desek, hana öyle celir )d, bi - oeticelenen fecı bir aukut hadisesi 
~ d L lı:.ard~leri olduiu dii:i atatik tekilleri, vaktile Ye- rinciyi kolay kolay ayıranuyacak - olmuştur. 

lt.' ilt,ti ·~ . ıyi anlatılıyor. nicaırU arkaaındalci, ibtleri.ode yadi- lardır. Çünkü hepsi birbirinden 8 ö- Hallakargazi caddesinde, 166 aa-
\...'ıi ~U ~ınönü Halmi .!!1- gir yazılı aeayib fonlar aniinde a- zel, yekdiierinden mu,Jfak.. yıh Çankaya apartımanının dördiin-
~ C:,lltii~! Flehim, Suad Tenili. ).lllan resimlerin biraz daha mütekl- Sergide teşhir edilen e.erler, u _ cü katında ohıra.1 Manyaaizade Fe-
"'-.~ ,, •ıt:_. haan Erltthç ve ll- ~ilin! vermek demek midiT? zun, titiz ça~malann mahsu)üdür. ridunun hizmetçiai 4-5 ya,lannda 

~IQ•Itlan ,ahe.er fo- Mak~ objektifin zevkin Dola~lmış, aranmı,, buhmmut. e _ Hatice adında bir kadın, dün bu 
!t.:.-...; ~li ll!lterkeD b~n kendi aan'atin objektif~acı lAzım : mek verilmiş, masraf edilmit ırörii- dairenin lacadde~el bkakan ~ir odaa; 
~ ~~ ın ettim. SerBiYe, ph- dır. lot• bi:ı bu me~~' ad Sdivaçtan nü~lerin tesbit edilm it birer canh n!n cam nru 111 er en muv~:r:rnea
~""\.~1ifn~'lte~ asla mübali~a hia) olma nur topu ribi DiimuDNeii nümunesidir. Bu nümuaeJer bize m _kay~ede!e~. açtlt pen~ereden so-

'L~' ti:..d~dıa edebilirim ki, bu bet aan'atkiınn nümune amatör y~ ııüzel manzaralar, eevimli tip kagal ~uflllu,tur: -'-)''- ,_ b 
ııı: .... k.. '" ıy- k d le • • · d ~ k ,_ L 1 h ·~- k 1 1 b-' la E li metre -':1-sCJ( ııı:ten vuıı::u u-~,'IJ'et . '" a ar emtnı- sergısın e goml .. te ve oıı::~maıı::ta- ~r. ~ '.:'~a_ıayıo ar ve ıuuş r u- la b ,_ __ . , yua. . • d H . 
' 1,~ih.rile bu dere-ce }'U• Fotoiraf makinesini fırçalat - zetmiyor . . ~ bunlarla beraber. .n ° ~~ ıruhııtudt nhehc:e•lmm e abdc&-

.. ıt bir fotoğraf eer- . . rd w al · ~ · ler nnı vficuuu ur a at o u, ve er-
I..;...: • Bu. iddiı.ma dudak tırm_a~, ~ halıne ~retırmek, ob - u tan hgımız emh·~.ı: ~~ hal abnüJriir. Kaza etrafında nbıta 

...... telt L jektıfm elinde reNama parmak •ır· nı~ ve a~anal:ln ._._,_~...,_, tahkilc.at yapmaktadır. 
""'~~~~ • Zlo için leYIJiyi zi- taa neeııl!)e:t çılcartnwk.. bo elbette tograh tablolattıra" bir ınahJ7l!ll 
~1ıf~ h:lalds tetah"en> tor, hem pek ıor ittir. Makineler içinde •örürnü:r.ilra önüne hmıyor. ·-·····••••••••• ......... ~ 

ulacaklarını ıanı - her inRnın emrinde çahtır. Fakat Bu fotoiraOar o kadar canhdu 
~ IÖ -zevk in, tekniJin. Mn' atın emrine li- ki, içlerinde hakikaten, canh •nı • 

Z 'Y1lrdır: ııl lerkes renler ibda tuurunu kaıantrlar. Ce- lanlar var. Meeell. u~ bir ço • 
Ayte Hanım ne bunun en mük,.mmel mitalitü bu nğun yüzüne aek ko...._. San'at 

Bir işçi k1z1 seven zengin 
Bana F. R JÜm.uzile mutıab , .. ,sün eelmeden heT teY m~hvolabilir 

zan okuyucum, zenain biY ailenin de ••• 
bir tek erkek çocuğudur. Yirmi beıt Bea okuyucumun aileaile ayni 6-
ya,ına yeni ginni,tir. Doğduinn - kirdeyjm ... Okuyucum, biran w
dan bu aaa kadu. iYi görmüş, jyi vel o kızdan uzaklatmalıdu. Ve ... 
yapmıthr. huea IUDU da ili ve edeyim· CeDQ 

Okuyueuman kendi hillmda kızı iinıide da,ürmekten aakınam. 
yazdıJı:.lanııua k.uaca bülUaaı bun - Hayaller kuran bir ıenç kızın, ha
lardır. Şimdi ...ı meseleye gdiyo- yalieriDin bakikat olamama.aı e 
rum. aeoç laz .için çok acı olur. 

Okuyucum bir itç.i kız görüyor, ... 
bu kız gÜzeldir, beieuiyvr, ve bana 
yazıyor: 

- ~Aileınle konuotum, o kızı 
bana almak iatemiyorlar Fakat ev
lenmek karan vennek haklo onla
no deii) beaimdir. Karanmı Ter -
elim; evleneceiim. Bir kere de .ize 
aoruyonım.• 

Oka:f11CUm ba işçi kızla evlene -
cek, bugün Ulesi razı değil amma. 
belki yum 1c.m r:eliııleri olarak e-v
lerine alacaklardır. hte gerek erkek, 
gerek kadın için bıı anda en büyük 
ıztırab betlallllf olur. Çünkü genç 
laz yeni Peliii zengin muhite inti
bak edemiyeeelt, mahit 1enç kızı 
yadı~yacak, genç erkek beğene -
rek. •v•ek Udıiı bnum KÜ -

Aldıma gelnıiıken tunu da ill .. 
edeyim: 

Metlıur bir Fransız tairinin bir 
eserinde okumuetum; şair: 

uEn güzel i~çi kızı, iKi elbiaeal 
içinde aüzeldir, onll zarif bir aalon 
kadınlDin elbisesini giydiriraeniz. it
çi elbieesi içindeki güzelliği kaybo
lur.• -demittir 

Okuyucum, aevdiği itç: kızdaDo 
güzel, zarif, diye babaediyor. Eıret 
güzel olabilir. Zarif görünebilir. Fa
kat onu i§Çi olarak tanımıştır. Saloa 
kaC:bnınm elbisesini giydirip saloaa 
aldığı zaman, acaba onda gene ayBI 
güzelliği, ayni Zl\rafeti gönb.lec:ek 
mi) Ba cibeti ele .cizhüne tz'f!lil-



6 Sayfa so 

( e erler i) 
Cukurovada 1 ı ada etencilik ~ Şikayetler ' 
Yeniden 32 egitmenli 

köy okulu açılıyor 
Adana (Hususi) - 1 inci K~nun

dazı Itibaren vlltı.yet.imlz dahüınde ye
niden Adana mert.eıine b!itlı 7 köy. 
de, OsmaDJye kazasma baeıı ll kö7de 
ve Bahçe ka~ bağlı da 14 koyde 
olmak üzere 32 e~tmenli köy okulu 
a9J.lmasına t.ara.r verihnl.ltir. 

İmnailıyede yapılmakta olan Eatt
ınenlı ilkokul btna.sı tamamınnmış ol
duğundan tedr!sata b~lanmUJt.u·. 
~ ihraca.tçl arının kahraman 

askerierimil:e teben:üleri 
Bugün toplanan Çukurova pamuk 

ihracatçılar birliği idare komitesi, bir1 
~ın kahraman orduya mınnet ve 
oUkran hislerini kısmen olsun Uade 
içın Mehınedçığe kış hediyesi toplamı
ya tıı.rar vermı~t.ır. İlk hamlede B. B 
Ibrahım Burduro~lu 200, Albcr Diyap 
200, Oılodo 2{)0, Pamuk İş Limited SOO 
lira teberrü etml.şlerdır. Birlık umumf 
Iditıplığa bır tnmım yaparak ihracc.tçı 
arkadaşlarm Qtirakinı ist{!miştir. İda
re komıtesine ıUi.vcten ayrılan bir lro.. 
mıte toplanacak para ile ruıiterleriın~ 
pamuk:ıu mıntıın vesaire temin ede
rek Kııılay merkezıne teslım edec~k
tlr. 

ersinde gaz satrş~arı 
intizama g"rdi 

• 

Bu sene mah!iuı' çok bol ve güzel, müstahsil 
yeni mahsulünden 1.700.000 lira kazandı 

J:'t:ı.ndıT&Ch keten işterinde çalışan kn.dm.ıı.nmı:zdn.n birkaçı 

Kandıra (Htısus1> - Memleketi.mi- ten tecrübe tarla.sı açınış ve bundan 
zin en mühlm servet kaynaklannaan 1 mti.sbet neticeler elde edUmiŞ tir. Bu 
biri olan keteneilik ve keten ziraatınin sene kaza elvarına keten tohum ve 
gün geçtikçe inklşaf Te terakki etti-ı deneme tarlaaı aç.ıl~t.ır. Burada to.
ğini söylemek her Kandıralıyı soruuz hum ekim sürme me~·sim denemelı!ri 
bir övünce sevkedcr. yap.lacaktır. 

• 
Ihtiyaclar 

Kahta da doktor, eb e ve 
trahomla mücadele 

isteniyor 

Ki.htadan yazılıyor: Kau -
mwıı Üç mühim derdi vardır: 

1 - Kıuamızın bilhassa 
lcüçülden üzerinde fazla tahri
bat yapan trahomdan kurtul
mak için, Kihtada da bir ba
honı ayak ~edavi.; di!panseri -
nin açılmlUI zaruret halini al -
Jnlfhr. Bir sıbhat memurunun 
I'Önderilmesi, çocuJ:ların bu 
ınütlıq ıifeHcn korunmalan 
yoluna gidi.lmcsi ve halka ila.ç 
verilmesi Iiizırndır. 

2 - Kahtanın bir cbeye 
ihtiyacı vardır. Kazada, do -
ğum i,Ierind,., halkın bilhassa 
yoksul kwnı, pek büyük zor -
lıAJarla hn,hata kalm:şlır Bu 
hususta ~tlakedarların 
d~erini çek«iz. 

3 - Kahta hükumet tabibi
nin IM..şka bi.r kazaya nnkli ö
zer~ kaza gl'ne doktoı:-su.z 

kalm,..hr. E~ her türlü 
aıhhi şıırtlan nolwm olan ka
za merkezine biran önce hü-

Kaza.mızm keten ziraati Tüntiye Keten piyasaısı 
Mersin fBususl) - Birkeç günden- ketencu·~in n merkezi sıkietini I."Şkil . . .. .. 

b t·' dü'"k"-1 h·A'k. ıı; 1 .. ... Koylüler her turlu vnsıtalardan ;s_ 

künıet tabibinin tavini ciheti 
de 'ddetli bir ihtiyaçtır. 

erı gaz s ... uan ... wı ara :.... ımı- eder· bir avuç toprn~ı olan koyliı ve 
~ın tehacümde bulunduğunu ve bu , . . .· . ı tifade ederek kasahaya keten mahsu- Beysehir be•edl'ye 

. kasa.bo.lı bQaıstıSna ~reten zıraati 1 e !ünü satmak üzere ko.şmnktadırlar • e 
y{izden gu alışının çok güçlükle meşgul olur. Keten daha ziyade sahil · · • • f k 
ruümkun oldu~unu görmekteyiz. . . •. t dir ıTohum pıyas:ısı bazı tahavviillere ra~- reiSI 8 rar 

mıntak.alar<l.a iyı kalıtede yc.i.Ş 11 • men çok yUkselmiş ve 20 30 kuruş "f 
Ş:mdıye kadar petrol bakkallar e1ile l Yazlık ve kı.şlık olmak fızere !kı nevi - VSZI esine başladi 

satılnıakt idi keten vardır. j arasında satılmaktadır. Elyafı da 60 
Bakkallam verilen gaz normal ihti- kuruş~n muamele gormektedır. KOY- Beyşehir <Husu.<d) - Bir müddet 

~acm on mı.slınden tazln oldu~ u hal- ~lık ketenler Ağustosun sonlan na ı l ünün en büyük varidatı keten nıah- evvel görülen lü. 

t.ı.r n doğru ekilllliye başlanır. Hamaııın ısulü old ğ 'b" · · · ·ı u· de ihtıyaç karşılanamamı.ş . wıa h ı.v.a d h d ıl B u u gı ı gıyım ve yıyım ı ı - , zum üzerine m{l 
emen ..,<><ıın a asa yap ır. u d t kil t · ' 

sebeb de bak!;alların acentadan al _ k t nı d ,. d d -... el tı yacını a eş e mektcdır. Keten kiye murettı~cri 
dıkları petrolların bir kL'mllntn sak - e e er 0 "ru an °6 • .. ya ya ıu tohumundan bezirya~ı istlhsal edi!e-l 
lama 'arıdır. almak için ekilmektedir. Yazlık k~ .. re k yemekiere konmak ta ve el nfın-ı tarafmda o ~ten 

tenler ise Mayı.s sonlarına doğru eki..ır Y · Bun.ı knt'ıyetJe öğrenen beledıyemlıı k al ' dan da gıyecek kumaşlar yapılmak- eı çektırilen bele.. 
Temmuz nıhayetınde em e gelert.k.l tad B ki t h ın1 d' · · · ~ mudahale etnı~ ve halkın ihtiyacı B 1 tohuml ır. u sene .n m ere gore ıye reısı Alı B~ 

•h t h ıı d d" hasadı yapllır. un arın arı ı 3.500.000 kilo . keten tohumu o··z. V"Zlf"-n· •. , -
ııı ac~n ..... nın sn ı.ş ma n ın e .Ctm ı alınarılk elyaf kısmı at.llır veyahud 1 . . .. ...,, 
kont.roliı altında ternın etmcsinı mıı- . . Isi' <1.200.000) keten elyarı ıstıhsal .::dıl-

dn yakılır, istı!adesı yoktur. atılcn miş ve bunların satışlarından lW ari ya mA.nı hıç 
nıı.sip gurcrck bu suretle satış yilptır- ketenler derelerden çıkarılarak _.uru. g. 
mı:vu ı:. ıamışt.ır olarak köylünün elıne ı. 700,000 lını. hali görülrnP.di~ 

• ___ -· · mo.~a terkedıllr. Bıll\hare tokmaıt!ar- para girm~t..'r. 
içın vilii.yet ıdare 

Ceyh ... n nehrinde bir 
cesed bu!undu 

Ceyhan ( Hususi ) - Dünkü glin 
Ceyhan nehrinden ve beledıye br.hçe.. 
ei yunınd n bır ayağında ip ba~lı ve 
bır ucu da nchrin içindeka ağaçlara 

ciola.şmı.ş halde bır cesed çıkarılmı.ştır. 
Za.bıtacn yapılan tahkikat sonunda 
bu ce.,edın Ce~ handa seyyar fotoğnf
çılıkla ... t.~aı eden Remzi Çantayaya 
aid olduğu anlaşılmıştır. 

Nal.:han~a sevind:rilen 
çocuklar 

Nallıhan (Hu.cıusi) - Ka.ımmız Ço.. 
cuk &:.rgeme Kurumu dar olan büt
çıesile on yedinci Cümhuriyet ve şeker 
bayramlarında on altı fakir mektet 
talebesine elbise, kasket ve ayakkabı 
vennı..ş, kıtaplan olmlJ'nnlara da kitıı.b 
ve defterler almıştır. 

--------
Kızılcahamam köylerinde 

yeni eğitmen okul:arı 
Klııılc hamam <Htmıs1) - Geçen 

sene b ş anarak mev.sim dolayı.sne lk
mal e:l leınem.ş olan kazamı~n Çer
pan, Çaltcı, Teke, Yakakaya, Elvercn, 
Cikır ve koylerı ef:itmen okullarının 

inŞllatı hıtam bulmuş, Cümhuriyeı 

bayramında bu mektcblerın açılış tA. 
renlerı kaymakam veknl Htllki Yıldı.. 

rım taratından yapılmı~ır. 

la dövülur ve mengenezlerden ceçlr .. 
!erek kısmen tırnar edilır ve pıyıuayli 
se\·kolunur veyahud hınu.si o.melıye
lere tlıbi tutularak çıkrıklnrdan 6eçi
rUrnek suretUe Iplik yapılır. İplıkler 
küllti sularda muamele edilerek ..tıs -
men bcyazlat1lır, bu ketenler ıtü;;ük 

el ~fı.'hlarlle dokunmak tmret.ilo 
Kandıra keten bezlerini husule ;:etU'-
mektcdır. Bezlerimiz 45-70 santim gt; 
nLşli~ınde ve 35-50 metre kadar uzun. 
lukta dokunmaktndır. 

Ketenln ıslıı.hı 
Zirnat VekMeti Kandıra ketencııın-;.. 

nin inkişatıru temin mal:sadı ile ~eçen 
sene Oalpler köyü mıntnkasında ke.. 

f{:zı'c:han arr.daki Çocuk 
ls ahsvi A:rkar:ya 

n:lc:edildi 
K.ızılcahamam <Husust) - Biı müd. 

dct.tcnberı Ankara ve cıvarında Kala

heyet.ı kararıle 

vazıfesi b:ışına 

tekrar getirilmiştir. 

Erzinc::n için Beyşehirde 
kereste toplanıyor 

ba köyünde inşa edılmekte olan büyük Beyşehır <Husus!) - Yıkılnn Er -
çocuk ıslfı.h evinin ikmallni beklıyen 1 zıncanın yerıne kurulncak olan yenı 
seksen üç 9QCUk mahki'lm Ankaradaki Erzıncan için kar-ı.mız ormanlarından 
L~Clh evine nakledllmek iızere ı;c~en 2000 metre mıkabı kereste kes:ıerek, 
gün bütün kadro ve eşyasile birlikte göl üzer,ndcn kazanın kereste fabr'
kazaıruzdnn ayrılmışlar ve boşal3n ı kasına getırılmıştir. Keresteler bir ta
yeni hapishane binasına da kaza mev rattan blçılmekt.e, d~er tarartan da 
tut ve mahkftınları nakledilınişlerdir. Erzıncana gonderilmektcdlr. 

...... -;··:··::·:-:-:··:-::-::-:--:::-:·:·:··::·-:·:·:-:··:·:··:· =::· -=-= ·-· .. 
(liıı...-: _______ ı_] 

·········-························-··········· .. ---·-......... -........... -.. . 

Ctınıhuriyet bayrnmı yurdnn her yerinde coşkun tezahtiratıa Jcutlulndmlftlr. Reslin Çankırı ve Adapua - ı 
rındaki bayramdan intı'balardır . 

Son Pcattlanın macera roma 43 olttzyanlar hiç bir şe-y anlayamaz • 
lar. Bunun güzelliği neresinde) Fa
kat Basaet neden altını çizmi1) Her 
halde «NCJ' e :ı lelimeai için ... Al -
mancası Freude: Baaset. bu mısra
ın altını ;izmd:.le Fıeudeberg"i ima 
ve i~aret etmek isteme-mi~ midir) 

Keene lereddüd etmeksizin ce -
vab verdi: 

On he~, yirmi dakika i~inde Ke· 
ene tam aJir genç i~tihasıle temiz -
ledi~i sofradan dipdiri ayağa kalk
b. 

Yatak fen.l değildi. Hofdik'iıı 
mi afııi o kadar yorgundu ki başı -
nı vHtı~a l..c.yrır koymaz derin bir 
uyk ya daimıcı olmak liı.zımdı. Am· 
ma hayır ... Üç kelimelik bir cüm -
le. bir işard, manasını aninyama • 
dığı bir ıstılah vızıltıcı bır tinek gi
bi kaf.:ısırıın ıçinde dönup duru -
yordu: .ıl(uvH•t yolile neo' e ... 
Neş'e volılA kuvvet... Neş'e, 

· N~i el .. » 
Ynvııt v 

fran ııc:a, i 

Nakleden: Behçet Sa fa 
zındnn Kraft duch Freude diye i -
şi ttiği kelimeleri tekrarlarken: 

aFreudeber~... Frcude, Fre -
udel..ıı 

Dedi, kaldı. Dilö ve z.ihni bu son 
kelimeye raplsnnuştı: F reııdebt>rg .. 

- Bu Freudehı:rg denılen yer, 
Basset'nin A!manyadnn ayrılma -
dnn evvel r..şyn&ını nakliyat ncentn
sına teslim ettii';i istasyon değil mi? 
Ta kendisi .•• 

Derken Keene, Basset tarafın -
dnn bnzı satırlarının altı çi7llen 0-
disse kitabının bır satırını hatulııdı. 
Bu satır ve bu mısra aynen vöylc 
idi: 

((Eğer, Jüpiterin mahzun gön -
I üne biraz n~· e verecek olsa n .• » 

Gecenin karnnlıKındu zlhni daha 
ziyade kütayiş bulan Keene düşün
dü, dütündü. Nihayet tesadüfün e
line kuvvetli bir anahtar \'eıdiğine 

kanaat getirdi. Fakat bütün mu -
nmmayı hıı.ıletmcK için daha kaç 
kapıyı çalmak ve daha kaç anahtar 
elde etmek lazım dı? 

Artık uyuyabileceğine hükm.et -
ti. 

Sabah karanLğında uyandı. Hof 
dik dnha evvel kalkmı~. uzun bir 
bekiirlığın verdiiri tecrübe ile mü -
kemmel bir kalıvaltı hazırlnmıştı. 
Keene: 

- Mümkün olduğu kadar ça -
bu k yola çıkmalıyım 1 

Dedi; Bolandalı bu fikri tasvib 
ettJ. 

- Tabii. dedi, ve gülerek ilave 
etti: 
-Eğer ben de Travers gibi ka

yıblara karışacak olunanı benim i
z.imi daha kolaylıkla bulmillarını 
temin için tize haber vermeliyim. 

Hofdik l:aolarını çattı . Bu ihtiyar 
uğura pek inar.ır, bir adamın tehli
keden bahsetmesini, blmesi ihtima
lini dü~ünmesini uğursuzluk adde -
derdi. Heme:ı sualine gelerek: 

- Haydi söyl("yiniz bakalım 
- Peki söyliyeyi,n ~ FTeude -

berg" c gidiyorum. 
Ihtiyar, gö7.leıini Keene' den a -

yı rm ı ye. ra k : 
- Pordon: dedi. Anlıynma -

dım .•• s~beb) 
- Doğrusu, ben de bilmiyorum. 
Bu cevabı verirken vpziyetin va

hametine. ihtiyar eskicinin son de
rece dikkat ve ciddiyetine rağmen 
Keene geniş bir kahkahn fırlatmnk
tıın da kendini alamndı. 

YEDINet FASIL 
Heyeduılı bir seyahnt 

. . (Baştar.ıfı 2 nci sayfada.) 1 bile gülünçtür. ''' 
tenasıbdır. Yani müessese ne kadar Resmi istatiııtiklere nazarall IJıııl' 
ufaksa zararı da o kadar az olur. yılının 31 Mayısındaıı 1918 ~riıl' 
~~lbuk.i buna k~uşıl~k Almanyada 20 Mayısına kadar Londrft ş 4 ı,r ışçı sayısı 1 O bınlen bulan, hntta 1 000 kadar bomba ntı!nıı,: 17h ,.
b~ndan pek fazlaya çıkan sanayi na harab olmuş, 61 7 binll da ~t 
mu.ess~a~leri ve fabrikalar çok ol - ra uğramıştır. Bütün bıı müdde~ d~· 
dugu ıçı~, bunlard;ın birine isabet fında ölen slvil halkın sayısı 52 ll' 
edecek bır honıba, Ingiliz müesse - yaralılar da 126~ dü bulmuştU·tıl_. 
selerine isabet edecek on bombanın müddet içinde Alman bombtıT~ 1 
tahribatından fazla tahribat yapar. nından mütevellid zararlar 

1 

Londradaki s\navi müe~seseleri- milyon İngiliz !ırası tutnıu~tu. ~ 
nin en yenileri, mesela tayyllre fab- Halbuki bu defa bombıırdırl! ır 
riknları, otomobil fabrikalan umu- larda, yalnız üç ay içinde. rt'~!fl~l 
miyetle uBüyük Londre ıı da bulu- tatistiklere nazaran 12 binddu!• 
nur. 20,000 de ağır yaralı rr.e~c~,dr 

Londranın iklimi fevkal~de rutu- Bu rakamlar, bu defaki bofl'l 11d• 
b~tli ve ya~murludur. s,,hir, ııon - manlarla geç ... n defakil~r ar~·de. 
baharda baglıyan v~ ilkbaharda s,- ufak bir fikir verebilir kanııııtın 
na ~"rt"n si~ile meşhıırdtır. lncoiltf're- y:izl. .Jt 

d k b .. "k t"" 
- i u sis o kadar k ... qif olur ki, rk- Lonchadnki evlerin büyıl fıı~ 

seriya i"i - iiç metrf'lik bir mesafe- kısmı küçük tipte ev!Ndir. . ~ 
..ı c-n bil(" riiyı:t kabil olamaz 1. Ya7. hall: m oturduğu malıallr>lerdefr.ı ııll' 
n'ev,.iminin sona t>risile beraber Al-llerin ekserisi geçen yüz yılı~ ,o;' • 
manların tayynre hücıımlarının mü- rına veyahud ortalaıtnil dogtU 
essiriv("ti de bilhassa bu yüzden, pılmış binalardır. ~ • 
7ayıflama~a mahkiımdıır. Bu ha - Son 1 O yıl içinde (( Küçük ~ 
kımdan. Lond:-anın coğrnfi ve kli - dran halkı azalmış, buna k" ıt' 
matilc cıeraiti de fnı;:'lizlt!rin J,..hine, cıBüyük Londra ,ı daki nüfıı~ 11 

t\lmanlann al,.vhinedir. /\lınnnlı\1 
bir vıldırım harbilr Lond~ayı 7.1\p -
tr>tnıeO.i dlisiinürJ,.rken. hıı hayalle
rin!" bizznrur, veda etmrk ve uzun 
bir harbi ~öu almak zarur•tini his
S("tmi<~lerdir. Halbu~i harbin ııza -
ması, ln~ilizlerin lehine, Almanla -
nn ah•vhinedir. 

Londra şehri geçen Diinya Har -
binde de birkaç d,..fn Almım tayya
relerinin ve ieplinJ,.rin hÜC'IImtına 
uğrpmıı:tı. Fakat bu cldaki bombar
rlımanlann ııiddt>tilt" g"'çen harbdeki 
bn"'brırdı'T1anlnn mukavıocı"' etmek 

mıstn. . 
1
e-} 

lngilizlN, Lordranm lnıtılte ~' 
f'konomik, so"ynl ve politik h~~~ 
tında oynadığı rolü takdir et h' • 
için, bu biivük St>hrin tayYtır.e ,ll" 
cumlnrınn karşı miiclnfaası içJII ~· 
rioden ge-lt"n hf'r vasıtava baŞ ~~~ 
mııslnrdlr. Bu~iin Londra h'-• tt~~'' 
balon barnjlnrile: karadan. !tl ıl. 
fırdola çevrelivl'n h,.r çaptııd 11 J1 
yare dafi bntrırvalarilf'; havıı "ıeJ' 
avet ve bombardıman ıayY11rt 
müdafaa edilmektedir. ~ 

Hııs n .A1i 

Kurulu~ tarih!: 1888 

100.000.00~ Tür~< Lira31 

Çube ve ajaru adedi: 265 
Ziraı 'le ticarı her nevi banka muamelelerı 

rııı~• 
zıraıı.t. Bankasında kumbaralı ve ihbarsu tasarruı ııesablll ıı · 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne tl' 
daki pl!nn eöre ikrnmlye datıtılactıırt.ır. 

Adet 1,000 Lirahk 4,00J 
2,000 
1,000 

4 
4 " 

" 
" 
" ,. 

500 
250 " 

,, 
" 

,, 
" 

,, 

" 
,, 

" 
,, 

100 
50 
40 
20 

40 
100 
120 
1ti0 

,000 
5,000 
4,800 
3,200 ,, ,..-P 

Dikkat: Hesablarındajd paralar bir sene Içinde 50 liradall pt• 
duşmıyenlere ikraın.se çıktı~ı takdirde CJIO 20 razıasue verı..ı.ece~> ılvı-

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylıll, ı Birinc.lkA.nun, ı Mart ve 1 

" " 

ran ~arihlerinde çekilecektlr. 

kında kat'i bir karan olmadığı hal
de derhal hareket etmek azminde 
olduğunu bildirdiği için eskici Hof
dik, ona her ııuretle hizmet ve mua
venet etmek istiyordu. 

Bununla beraber Traversi pek 
takdir eden eskici, Keene'in onun 
izinde yürüyerek onun yaptıklarını 
yapabileceğine knil değildi. Tra -
versin o kadar hayranı idi ki ne va
kit hatıriasa hasretini duyar, fideta 
yolunu beklerdi. Besset için de 
Traversin söyledikleri hiç aklından 
çıkmıyordu: 

C<- Bana yardımc! ve her husus
ta elini uzatncak bir dost buldum. 
Bence bu zat yer yüzünün en mü -
kemmel adamıdır.ıı 

Bu iki can ciğer arkada1ın feci u
kibetlerini. Keene'in Almımyayn ne
den geldiğini ve nasıl esrarımgiz 
meselelerio halline çalıstığını öğre -
nince elinden gelen hizmeti ifaya 
kendini mecbur addediyordu. 

Kahvaltısmı ve söziinU bitiren 
Keene4. _ihtiyar eskicinin yÜzÜne ba
kınca Hofdik: 

- Anlaşılıyor ld siz Freud 

~ 
nasıl gidersin iz ) Tabii treıı.c ( 
m~k aklınızdan geçmiyor· .. ~~ 

Bunları söylerken gö:zlu ~ı/ 
kıı.rdı, camlarını silrneğe ı,.k.i11 , 
Keene onun parlak ve k~ jıı ıl 
zekaya delalet eden gö:zlet1ıı 1 
ğına dikkat etti: e$ f' J 

'd'ltı1 ~ - Peki; yaynn da gı 1

1 
~ bl 

Su mevsimde yayan yolcu u 1 
mümkün bile değildir. . all'~'' 1 

- Yayan gitmek ını? bir ri 
kôn yok. Amma ben bao;ka ,1 
re düşünüyorum. ıo~ 

·ı o • 
- Anladım: araba ı e, r)'·) 

'1 . . . edec rJ"', 
ı e gıtmemı tavsıye t\1 
Amma kirn ile otoınobil . a~'t' 
muktediT değilim. Sebebi!'~ p.~ 
sınız ya?.. Bir seneden be~ c'-;/ 
pndn gizli hizmetlere, yanı ştı l 
luk teşekküller~~e ~arfol:flb"l1"/ 
30 milyon lngılız lırıısııt ~ 

Holimdalı boşını sııllı.Y'ıı 
dü· 

-· - Biliyorum, hepsini 



s A s.,,. 1 

Askeri Bilmecode Molotof Beriine Kahraman askerlerimize Yunan- italyan 
'~'azt.yet kazananlar niçin gidiyor? k h d. · harbi 

~ Olattaraıı ı IDcl saytıuıa) (Bqta.ralı 5 Inci _,.,...) {Baftarafı ı ..... saylacla) IŞ e ıye s ı (Baştanlı ı Ind saylaW 
~~~Ir.. Ye hergünkü aalr.eri va- ye eadde.si 58 numarada :Mehmed Ö- ret Dotaziara mtidabale eanemek mu talyanın en gbide birliklemıden bSrf 

• Iletieeleri tesbit dmek mec- nen, htanbul Beytoz orta okuhl sımt tabilinde Almanyadan bam ıavızat. &. .._ 'liıtd ı_ idi. 
~ ... 1 e ıı.a.ldık ... imdi de Ya- 2 den AI!lettm O~. de edecetıne dair de h19 bir delil yok- <Bqtarafı ı inci .ayfads> bediyeleri muhtevi torbalar hazırla- Üçüne~ Alp tırtası bir anedenbeıt 
~ •r..ldyaıı harbini ayni zulmet y lak d- k lemtraı t.ur. Buna mukabil Almanya harbden luw Hayriye Kırdann ıiyaaetinde nac:.akbr. Arnavudlukt.a !bulunuyor "Ye arazqi 
~ ıJ. ıniatmak ııhranndayız; UYar ı-o:~~) Ziyade hile ve kurnazlıkla me.nsfı te- aosyal yardım lr.omileaine mensub Askerlerimize kış h ediyesi hazır- biliyordu. 
i~ ll n karanlıkta bir süıü efYA, (Son mini arzusundadır ve Sovyetler Bir - 150 kadnn ve erkek azanın iştiraki- lanmass hususunda bilhassa genç Düşman, ha.rb başlar ba§lamnz bu 

e &vanz arıu.ından lr.ınk bir i~-nbul Bom<lntc +i üncü ilkokul ~inden Türkiye üzerine diplomatik le bir toplantı yapılmı•, ••keılen'- mektebli kızlar da huy" ült bir alaka 
~~e lı:: ....,_ " ..., fırkayı dağlık ınıntakada ilerıyc 1ür. 
~~ endisine yol açmak ihti- smıf ı de 4D5 Can Orak, İatanbul Ci.- bir iazyik ic.rası suretae eelecek bı"r mize en sağlam ve en ~;üzel bir şe- ile çalı~aktadırlar. Kız okuHan - muştur. Ma.tsadı. Mecova'ya varmak 

l,Yıııı.ııol.nl bir adam ııibi... btll 63 Uncii olaıldan 47 Şadi Agwı, yardım teminine çalışması iht.lmal da_ k.iıde aüratle kı~lık hediyeleri hazır- da talebeler bu rnaksadJa araların· ve Epırı Tsalyaya bağlıyan buyük §O
it~ - talyan harbi, Arnavud- istanbul Fatih Gelenilevi orta okulu hllindedir. Hitler Ruslara her türlü lıyabilmek tizere mahRIIe teşkilutı da komiteler seçmi~lerdir. seyi k.e.mıektı. Düşman aet.ir küaatı.. 
~ ~la.n çerçevesi içinde kal- aı.nı! l..:E de Z2f Ali. vWe .bulınun~a a.madedir. Ç~ yapılmaama karar verilm~ir. Top- Önümüzdeki günlerde hediye mıza çarparken uzun ve yorucu yü _ t ~ tarafın r tiıadililc 1 o: 12 B k 1 . gad)delti aerı hareketi durduru m* Jantıda, hediyeler için alınacak toplanması faalryetinin daha c;ok ruyuşlerle diğer t.ıt:ı.ntmuz bu mın _ 
1.~ erılik.l mahdud ordulannın oya a emı t.ur artması için her tarafta gayretle ça-
~ llıık~takalarda ancak ağır a- Mala.tya hse .mu! :l..lJ de 437 nuına- Filhaklka Büyük Brit.allya! .Alma.n maddelerin ded t' müeueııelerin- lışılmaktadır. takaya yet~er ve şiddetli bir ma-
tıtı ::--ı ed-e,_ olan bir ...:;-..~~. lJ! r~ı ~ .... teddin Uras Erzincan beledı1e ... tl d---' al F den daha ucuz ı tc-daTik edil('ceği u lk 1 . d d'~ L kabil taarruza geçmişlerdir. Çetin ve 
"" Y,_ ...... .ıı; -..ru ıı;;v- ---~ • Tur a.uvve erı:ıı .,..ebnif g ner ran- .. .. .. d 1 k b h na ev erın c ve ı~er r;urum- kıil 
~~~e-ııne'V1ii muharebeh·n • mn- ~kAt.ibl kızı Mes'ude, Maral :ın ko Alın k " ' T.rn d gozonun e tutu ara • u usu!ta lıırda a!lkerlerimize k•• hediyeri ıçı' 'n mU§ f&.I'tJtu' altında cereyan eden 
~~ 1 d 186 Acl Baş • an uvvewermın - ... a.nyn an tk'kJ k .. d' k' 'lik "" §ıddetlı mucadelede üçüncü Alp !ır-~ey eri silailesinden o- ilkokulu sınıf 5 e an er. geçerek Portekize doitro ilerleme3i 'C: J er. va pm~ uz_,.Te ye 1 ·ışı. ~va toplanmakhı bensber, nakdi 
~· IUai bu harb ne b ük Albüm t.a:!ebini reddetmiş ve mar-e:;al Petaın bır komıte 1'~ lmı•tır. Du komıte teberriıat ta kabul ohınmaktarbr. knsı mağlüb edilerek kaçma~.:ı t:.aşla-
:ıı.ı ~ d b Id ha P b k t k 1 k B 1 l · b d h d' 1 mış ve Avionyaya çı.knr.ılıp alcU'Lcele lt ll ı_ :ne . e .. ir .. yı •.nm r- (Son Posta hatı.ralı) de hlcabıaver bir sulhn karşı vicdan erşem e n şamı - rar top anaca u para ar a ıca e en e ıye er a-

U\! n b b h k J • • • • k-lı· ı· 'k 1 k kamyonlarla yardıma .sevkedilen t.ak-

~ .\"Var ın. Ul'umesı ve • ız- ızm· ,_ .. h-'"• gümru"~u·· amb" .. ...... _ tereddüdlerınin aksülAmcllerine uy _ ve as er erımız ıçın u ıyet ı mı - maca tır. 
.. 1'- 1 d ah .. ·~ .... '" b ""' ..... d h d' h 1 ~ b 1 k İlk · h- _ı· ı lt d k Tıye k.ııvvetlerini de bu tirara stirük-~ .n... e ıu yazı anm a ız muru Avni lozı Vıcda.n, Antakya kız m~tur. Bu scbeble Hıtıer başka bır tar a e ıye azır ıp.ına a~ ıvat·a - partı ~ıye er va ın a as e- lemiştir. 

ı1. ~:ua. ancak halyanm Yugoe- . .mut 3 de 98 Vedöa Tuncer zae tarafa, Moskovaya do~ru donrnek ve tır. Ayrıca ~übsyl:ır için de muht .. lif ,.. makamlara t~lım olunaC'~khr. Düşmanın bu muharebel.erde mec-
~ ~~ ollanndıın Te yoJlarm- li.se8i ' bir müddet için antikomilıtern pl1nı-
~e etmek auretile cenubt orW. okul ı:ıebesinden 137 numualı nı unutmak mecburiyetindedir. detmektedir. Bu gazetenin fikrince ı masile de sabıttir ve bütün dünya ruh ve ma.ttul olarak utradığ: za)'i.. 
~ Üzerinden Yunan Ma- 'I'ur&W1 Soy an. :Muhabir makalesini şu suretle :nett- bu muharebenin icab ettirdiği aiya- efkan umumiyesi de bu hakikate at, pek ~- Elimize birÇ<ık es&r, 
;'t • .._a.ına taarruz etmeale kabil Ayna celcndirmektedir: si inhidamlarla alınması lazım r.tlen tamamile vikıftır. ve her nevi miihimmat ve malzeme 
:ot"~ rı,~~--'-ü 1 d· t 1-d' k A '- 1 .. t-: .... · k' b So tl B' ı··· h · · ı_ • geçmiftü. DÜ§ma.n blr...,..,k köyleri Y""'-,,. \&JTI.-; n o ma tııı a.-; ır- (Son Poata ıı.tırah) Almanlar Rusların yenı mzamı t.e- a_s erı &ara.r ~r gos --·~u,q·.ır ı u vye er ır •gı ancıye .-;omı- ırv <>& 

\.ı~ b'_tltanın korbcaiı Te çe- İstanbul ()Hiidar 8e1Amaz Cinali sLs hususunda iş birliği etmcğe ve s·yaset samımı ve ~.an.lı bı_r s'?'~s~t ~in Sovyet si~aaet ve .. i~tısad~- ma etmişt.lr. Bu köylerden bazıları 
~~ır cihet kalmaz: çtinkfi aotta.k 8 numaraeta Nuteddln Gören, yeniden İngiliz tahakkümü kanunları.. olmuşt~r. ~vyet huluı~etı ı~ısının tJnı idare ~~en btrço~ muhım ~h~ı- hahl.t1 .tAr teliket manaarıw nrzedi
lııı~ arıa:Udltık üzerinden Yuna- İstanbul Xöçıfı.tmusiatapa,a Karade- na karşı protestolarda bulunma~a ha 1 sev~hatı de ısbat ,.der kı b? .sıyas~t yetlerle brr~ılcte Bcılıne gelmesı ıa- yaz. 
~ .qd ~lGb ,e zaptetmek müm- . zır olduklannı üm d etmek.t.edirler aynı Zllmanda yegane tatbıkı kabıl 1 bat eder kı. yap:lacak konutlDlalar Y-..;..t.y uiman An.vudlar 
._ o)ı, ... _ Ir. Ic d • n.ls caddea '18 numarada Sabri ı · J • · D'W f -... So Al .. b .. -'- At.na ll (A..A.) - Yuna.n hudud" ~-·. -.... " ıyaca a ar çetic · Her iki taraf da kar~llıklı harbe - o an sıyasettir. ger tara tan ıuo- vyet - man munaae a .. nın pCJı. .... 
~ K.itab memek için ~k ~k fedaU-hlı:tr-,lotofun ziyareti hayal petinde ko- mabtelif birçok aahalanna da yayı- nu eeçen binlerce Arnand genci, hüt 
\~'n\..-~e 28 i3irinciteJrin aa- ~phe_,iz ki lDladedir • ara an Ingiliz harb müsebbibleri siyaae- Jacaktrr Fran.sızla.r ve Çekler Cibi milli bir 

\' ~ tam 1 S gftn •geçm"- Zonguldak Mehmed Çelikel l.i.lem • tinin n,. d,.rece a•aih düşmüs oldu- lta J".ld~ akjs:er Arnavud komitesinın tefekkUlunu ar. 

' 

~ :w!ferberlifini ta- l6f8 numaralı Cevdet Oönenç, Sam- Daily Hernld cazetesinin siya:ıi nın- ~unu da bütiin d'invava ;,bat t-den zu etmektedirler. 
~ ~ lÇin rahat rahat ""kit .sun Necibbey caddesi 5 nurnarada İs- habiri ayni fikri müdataa ederek di- l-i· hi'ıv'sedir. İki cc-ph<'d!" biTden Roma, ı l (A.A.) - D. N. B. Y~v badudundaki Amavudlar 

oulmuştur; timdi de te- met Oölönü, Mensin Mes'udiye mahal- yor ki: '"n~h apmanın Lüti!n ltabiliw·t ve ajansı bildiriyor: Londra ll (A.A.) - •Daily Mail. iD 
lıı..~ . tamamlamak hercdir; le.si Camil,ferlf 101tak 31 numarada Almanlar hartıi idame ettirınek ve •~l,lilreJ,.rini tamami],. görmü~ olan Sovyetler Birliği hariciye komite- Manasttrdakl muhabiri, Yugoslnv-Ar. 
~ ~ lle t-erhang; bir mu'Y'&ffa- r.ıtma Baykal. Afyon lisesi ı&bliye Avrupada yeni bir nıZam tesi$ etmek J.fitl~ hR•mınnı pll'rılnnnı alıüct et- ri Molotofun Berlin zjyareti İtalyan navudluk hududuna gelmi!J oulunan 
~\i;~ ebnek ~k dw.ıın, bi- atret.me:ni Halid kardeli Galip Bayrak, ~~~unda Moskovanı.n faal ış bır - TTl; .. tir Brr tarııftn lnı:.rih<'rl" il .. olan siyasi mehaiilince barikulade ehem- binlerc.e Arnavudun İtalyanlnrn kar
!'.._~ ~ri. hem de e11 iyi Şeblnka.rahilar ona okulu .ı;ınıt 2 de liğill.i arzu et.mekl.edırler. Onların ıa- ..-.. harebe d.-vam edf'"Tkt-rı ltRh·ıı ile miyetı haiz bir hadi~e olarak tdakk.i fl hücuma geçmek için emre ıuuhey_ 
~eli 3. Alp (yüksek dal) 251 0:-han YOcetürk. yeleri, herhangi bir şekilde olursa ol- A lrrııınva diğer tft"l\ftftn Avrupanın edilm~te?i~. Ay~ı. meha~p bu e- f ya bir v~iyette bulunduklan m b ıl _ 

ahvolmalr. derecesinde ~un, Sovyet Ru.sy::mın da Almanya - vt>rıi nizammı t,.~;~,. çalı«maktn, Ja- hemmıyetı ısbat ıçın delı. olarak dınnektedır. 
~r.; . . . d Italyn -Japonya nrasuıda Gnclce ak- '"'"""a da 1 J78k,.ark mill•tlt•ri ile imdiye kadar memleketi _hnricine jl Atina Roma haberlerini naMl lt-fair 
._, ~ede.ıberi Arnavudlukta Edırne e feyezan tcdilmi~ olan tiç taraflı pakta dahıl veni uırul hıbirli;;i vollarını buh"laCia çıknıamış olan Meolotofun ılk defa ediyor? 
.ı. ~e Berugliyeri ve~r fa- ,~ .. fı ı lncl r.ayfadal o~masıdır. Bu suretle ekler Pat:tına il- l!fi\'Tet etmektedir Bu kadro d"hi- bir Avrupa seyahati yaptığını ilr-ıi Atina, 11 (A.A) _ R. ter a-
l~~-" b1e de tııkvive edilrof1 dır. Ev1e:r tamamen boşa..lt.ılmıştır. tihak etmekle Soryet Rusya n:w AI- ''rde Sovvctler Rir}:j!i de ç,k mÜ· ı;urmektedirl~r. Ayni mehnfil, nde- jansından: 
:"ltı ~tla.lp tiimeni, Yunanistanra 1Merlç1n yuksek.lı~i hıı.en beş met.re- man~e f~lst Italyayı A\·rupad.-ıt.i him bir rol oynıvaraktı1'. mi teca\'Ür. muah<>desini imza et- Yeni bir baflr.umandan t yine-
~ • dı \rtan sorrra Yunenirte- dir. Tunca 5 metre 3 sant.tmı bulmuş.. yenı nız:;.m.n, bılhassa Bal anlr.rda, F..<!!!ener Nntionnl 7 eitung 2 aze.- mdtle ve Almrınvanın muvnfakati dilmesi ve ! talyadan takvivt' kıtaatı 

-e l'a .. tv. ")-aletlerini b=ri-1 tur. Umumi Mli!et~ general Dlrit ~ene;ı olarak tanımış olacaktır. te .. i. bu sevahntin. henü7. Mihver ile. Polanyanın bir kısmını ısgal ct- celbedilrniJ oldu~ıına dair. 0 ı n ha-
-._ •nnn~k If~. rimaJden ve Eınn!yet Müduru aulr.rın b:ı.Abnuıa .. ) ıne ~lman lar Sovyet~ Hu~ anın rlt-vletleri tarafından takib olunan mekle Moskovanın kendi menafiini herler, burada jtalvanlıırın Yunanis-
-nan Pınd011 ıu1ın1 ~nde .. - her d 1 kt d Ş Tur.;ıJ e uz rınde yapacaı:ı bır ta.t- .,; ra~i programın •amu! d"rl"r"'•;ri Fransa ve Ingılıere tarnfında d .. ğjl, tnna karfl yapnu, oldukinn t.ınrruz-

~ a.·rrıete ~vk Te tahsis olun-I ~ıy:d 1~ 
0 :ş:: ~;:·1 .m- yik ilc, Alnıanya Bulgaristandan nlnmamı~ olan c üc:man m,.hıtfil;n- Almanya tanıhnda PÖT1Tit•kte olrlu- larda mağliibiyete uğramıs oiJuk-

. ~ ~•ı ttalyan ceplımnin •Y• b~ak u u r cr a- geçerek Yunani ta na tanrruz ettiğj l,. bir. bomba ~bi natlı)•aca~ını yaz- ğu nu san1ı bir surette i7har etrni rir lannın halyanlarC''l kabul ve teslim 
\ ~ 1 _~kil eder. J.ınm.ı.ş tadır Ayni zaman- takdirde Türkiyenin bitaraflığını te- d han sonrıı d iv n• ki: k ımaarinde bulunmaktadırlar ~o- ed.lmekte olduğu sureti~:" de tdair 'J. ı;.__ ~oyf)c bölgesıinde topla- da İmaret~ .Bo.otanpazan, Çerp~hane min etmek gayesini de takib <>:tmek- Britnnva impnratMiııa-u bir Av- lotofun Beriine ı;e}nhati Ingiltere i- edılmektedir. 
"~dıjb anl:l4Jlan 3. ftnlyan mahallelerı sular altında kalm1,7tır. tedirler. !"ihayet ~usyamn Iranda rupa ittihadının de~iJ. bir dü"'•a it- çin yeni bir havııl sukutıı ve Mo!!ko- YUDAD matbuatınw dünya 
~~ı. Arna,:ı'dlak .- Y~~- Edir:ne ll (A.A.) - İki gwıdcnbe=i ve Afganuıt~nda ~ud~halclerde bu- t:hadının krırımıındndır. Ru hal In- vada yaptığı tettebhüsJerin yeni bir matbualına hitabı ve al..-i•lt..j 
~"e dunu. PJndos mm1«:Mnın yapn yağmurlar neticesi d un sabah- lunarak .. İ"':ılteıevı b!r ~?r,c:-.~ m~ l tFilt~renin bu hnrh h" k kın da dü~n- h eLimeti olarak t .. lnkki ~ilm ek te- Atina, 1 1 ( A.A.) _ Ynbanc.ı 
~~ Smolıka Bal~anlan a~a- tan itibaren Meri~ ve Tunca nehirlen gul etme~~~~-~ ve ~l~ttn musr.ul vaıı- rJi.iklernjn tcrn abidir, Mt>lotof ta- dir. Bunu ileri süren mehafil Mos- gazetecilerin mnthunt 11 ,.7 retinde '-'*-"rek Fur~a bopzı henn- be~ met.re_ ~- yetlere du§urmesın~n de Almaııl~r 1 ııf ndan yapıinn bu ziyaretierin kovadaki Ingiltere hü":~~ elçisinin yaptığı toplantıda. Atinadaki ya-
~~ Lemıca ve Mecovaya .. . . . tarafı:ndan. arzu edılmekte oldugu R!i•anva imoaTRtorlııi!u icin son dft- 5on zamanlarda ırarft:tt ~ jl'avretle· bnncı gazete mu!n• ı lcn b;rliği re-
~ "~ b.ı etm"tle ! anyanın y~ bu bolgedeltı lcuvvetlenm a: t~hm_ın ~~ılm.:.~te?ir. Hatta C'ermen kikalann simdidı-n görülm~i kabil ri del ı olarak zikre' lı-m~kted rler isi Bronaire, Elen ~az,.tecilerinin hi
~ _'fı!:•ııronu ile yanı ort ve Jelacele ıı •• tımuşlar ve hatta mahallı aıya~ılerının Turkıye, Iran ve Afga- bir zamanda yapılmış olması biıinci İtalyan mt>hafil son zamanlaTd~· tabına cevaben aı; gı.:Jaki beyanatta 
)ı_~ruatanla olAn. ~a.şlıca mukabil taarruzlar bile ynpm~lar-ı ganısta~~ Almanlar ı; e Ru lar ara- dl"r~ede cht-mmrveti haiz bir tdya- ki bütfin sivasi ve asiteri hadıadeTın bulunmuştur: 
~-~u~ .~esmek ~femı'. ~1- dır. . . . ~ında nufuz mınt~k~larına .. a\o·ırm~k ,.j ,>ak'arfır. Çünkü 1niO!iherenin Sdh- Alman - Sovvc- tema volunu pek - Elen mesJeı:.ta larımızın. bü
~- F'ulÇin o evv.ela 2~ Bın~- Yanya ıstıkametındeJ? halyan 1 ~temelen de ka~ıl~ır: Butun bu J~- n<>den siJ:nm,..~i valnız Avrupa kıt'a- ziyade ~altm nlduğuna ipret ~t- tün dünya gnut cıl rinin vicdanına 
~ \''Illa- rkaya dogy~ ıl~rledı, taarruzu da budud~nn. ıtı?aren 2~: tı;nnllerc karşı dt •uı;ıılecck a.,~J mu- .,1 üzerinde yeni ~:r nizamın kunıl- ml"ktf':di·ler. L"\. T taraftlln Bf'"l_i ve adalet hi leıine ;·aptı'rı he} ecan 
~~· ~dtıda ~Jr kıt alan- 2_5 Km. den deha Jlerı gıdt>.m~mı.ş- hım .nokta. Sovyet ı~usvayı hıtaraf- ma"'ından ibaret bir n('tice Vf'rmiye- mülakatı bir taraftan Japonya ıle verici hitabını i ıttik. 
~ııt.\tıl llletine çarparak tevak- br. Bu . .ur~tle İtalyanlar, y_enı ve lık s•yasetın~en nt- _d,.rere.ve ~~dar cek tir. Avni ıran·umdn bu yıkılı"ln S, ~·etler Birl:w ve <lii!er taraftan Atinadaki yaha11n gazete ınuha
' .., .... ICadı. Sonra .Mec.ova, _G:ı: eh~~ye~ı .~uvvetler getmneden uzak!~~brabıJe:~kl rı k,.yfıyetıdır. netic-,.Jr-ri bütiin diinyanın .i:raseten ltıılva ile Sovvdler Birliği ara!mdo: birleri, bizj con ·lerece he}ecnnn dü
l\...'"'- ~na ib.ennden yf'tıştın- ve buyuk olçude tao.rruz hazırlıklan Hulasa, fngılız mntbuatının ekse- ven:d,.n inmuı:ıı i rlb f'ttirecektir 1d Iri mfinasebetlerin salah alametlen şiiren bu hitaba ilk olarak cevab 
~ ~ ltıt'alanmn yardımile yapmadan ilerliyemiyecek bir hııle riyeti Hitlerin halvanlar ta .. afındnn hu vakın ink~af ,·nkti uec;mPdPn in- rröstermekte oldu~:.ı zamıtna te~- vermek arzusundadır. Elen meslek-
~~~~ ptu2larla nihay.-t ı O 1- gdmi§lerdir. E.lhasıl halyanın Ama- küçük Yunani~tan karşısında göste- tizam "'tına almak bir va7!ifedir. düf etmektedir Molotofun Berlin taşlarımıza !fU .;iheti temin etmek 

~~Id, au.r günfi ltat'i he.zime- vnd~k orduatındaki işlerinin ve Yu- riJen mer~me~-. s~yn~ vazivet k~r- Yarı resmi malümat seyahatinin Hitl .. rle Mussolininin arzusundayız ki onların nefret hisle-
~ lt. nanıstana karşı taarruzunıın yolua-, rusında muttı-f•kıl'lın ımdarlına r.ıt- 1 evvela Brennerde ve bill\ harf" Flo- rine tamamile iştirak eyliyoruz. kalb 

4L.."'! ~ ~Ynaklanndan gelen ha- da gitmediğini hf".m vnk'nlar ve ı me!7i arzu ettiği takdirde Türkiye- Berlin, 11 (AA.~ _ Yarı re. ransnda yaptıklan miilAkatlardan lerimiz onların kalbieri ile birlikte 
~i ~;u~enin e'•vela ihata e- hem de kumandanlık makamında~ nin bitnraflı~ını tt-min ı;:ave<~ini ta-! mi bir membadan bildiriliyot: Ye Hitlerln hıırhi nihai zafı-'1'(' kadar çarpmaktadır ve Yunnnistnrun da-
S'· ç1111d':~iler ~~ b~lar d~ğ.ru deği..~el~r gö.stermelı:tc~ir. .. kib e•m .. kte oldui\u Fikrin~e~ir. . A!manyn hükfunet meıkezinin devam ettinnek nzmini ımrih b1r su- vasını bir ı;:azetcciye müdnfaa et-
~~inku, b_a tunıenın g~;ısın- . ~ak~r_ı ~azı>:et. daha ıl~ gunlerde Alman gazflfelertnın 1 sıyil!ı md.a.ilinde söylendiğİne gö- Tette isbat etmiıı olan Münihteki mek şerefi verilmiş davaların en gü-
~~ ı ~afı~ Yunan kıt ~~an bıldı~.ıgnruz gıbı Yunanısta~ ıçm • re,. Sovyetler Birliği hariciye komi- nutkımdan 'onra vaki olmrun eJ'Tlc& zellerinden, en asillerinden ve en 
~- ~ ~~adrnış olmuı mı;m- pek ıyı ve pek yolunda~ır. Bız., Yu- nesrıyat1 sen Molotofun yakında Beriine ya- dik'katto ~"V!ln ad<h·dilmekterlir. doğrularından birisi olarak telakki 'K ~e A t.ak Arnavuclluk cihe- nanlılann hazırlıkta gen kalmıf> ve . • pacağı ziyaretin ehemmiyeti, hem Yugoslavyada ve diğer ediyoruz.. 
~'Je lt , "lonya tarafından gelen ltalyanm Arnavudlıık ordusunun . Berlın_. ! ~ (A.A.) - D. N. B. bu zjyarefin bizzat kendinde, hem l d Yananistamn bugün uğrunda bu 
~ _bi~lannın yardımile bu hazırlılr. ve kıymette ileri gitmiş ol- aJansı bıldırıyor: . de onu ihata eden §eraitte münde- yer er e derece kıymetli kan dök-tüğü bu da-
~ lt re açılmı, ve halyan ma1an ihtimallerini dikkate ft}arak A~n:a~ m~tbu_n:ı ~'?.loto!un. z: miçtir. Ayni mehafilcle söylendiğine Bclgrad 11 (A.A.) - D. N. B. bildiri- va, adaletin adalet!izliğe, hakJan 
'ı-;. N··~•ına imkan bıra- halyanlarm ilk muvaffa}tiyetlerinin yaretinı SJYll!! te;ı•ı buyuk ~ı: had ı- g,öre, gerek Alman politikası, gerek yor: cebir kuvvetin~. lıürriyetin f',_'lrete, 
~~'-~rı ~~kıın_ ~U~ftn habl"rle~ nihayet Yanyn, ~1'1Jt'i~~ ~e ri.~ori~~- se olarak t~~akkı etmektcdır. GI\Zf"- Sovyet politikası karşıblı:lı münase- Molotof'un Berlin seyahat&nden bah medeniyerin barbarlığa lcar• dava-
~ d U,.~~nının ıhata ve eaır ya kadar uzanRbılı:cegıııı mumkun teler bu munasebetle 1939 Eylti- betleri sağlam ve emin «*lslara isli- aeden vreme ıazetesi ~ ki: sıdır. Bizler, ba dava:n bu tarzda 

~~ bı.ü:~~l .. Yunan taarru~lan gömı?1~k: Fakat onlar bu hudı;d liinde aktedilmiş olan Almanya - nad ettirmelr. aayesini takib etmek- Bu bAdile Sabat eder ki prek Va - telalr.k:i ettiğinüzden dolayıdı~ ki bu 
'ır~ ~ ~ .tun olarak hudud_un mevlcilennı de alamavurak Yuna~s- Sovyet Rusya ademi tecavüz pak- te ve bunu yaparken tarihin verdi- Jingtonda .Alman ve SOV)"et müna. - davaya en ea<lık milıah-retimizi 
~~ \)~llnı ,e ae~.e~ tnk~.J?·: lana ordu~.nu sef_erber l"tmelr. ve tındanberi ıki nıemleket münaseba- ği tecrübelerden istifade etmek is- aebetlennin tıozlıla.c$na 'daır bes • veTlTieği kendimiz için bir ,..ref bi
~if·~,.. Buaberce aurulcledıgıru toplamak ıçm \·alcit bıraktılar. Bun- tındaki müııaid inki~afl:ın hatırlat- !e~ektedir. Ayni esas ııeçen sene ıenmekte oıan ümidler aldaLıcı bir ]iyoruz. Yine bu sebeb..{,.n rlolayı
~~~!tle h auretl~ Y_~ı~.anl!_la~ dan sonrası artık Y~~ıuılıl.~r için maktadırlar. Ru cümledl!n olan ıkı memleket ara~ında imza edilmi~ haya.kien ibarettir. Molotorun ziyare- dır ki bu davanın insaniyt-te teref 
ıl'"'~ l' aherlerı, du.rustlu_ğu !colay ve İtalyanlar ıçın guç ola- Vodkischer Deobachter ~azetesi, olan ademi t~avüz palttının aktin- U 8011 hidiselerın inkl.şa! kadrosu i- verecek zaferini bütün lcalbimizle, 
"'ı,~o~e~ralnn_lara. tercı~ t'ttık- caktır. ırAlmanya ve Sovyet ltt'hadın ba~ de d~ takib edilmi~tir. Her iki mem- çinde ehemmiyetli bir h.AcLse olarak bütijn ruhıJTTl•JzlR t"'"'~lenni roy)ivoruz. 
~~ ~lte §lerdır kı, bu cıhetten ~ ~r lığı altmda nefl'eltiği bir makalede leketın bu gayelerle hareket ettik- telikti edilmelidir. Ç k 1 b" f f f 

' ı:~•n?ırlar. . • hb • ~ ._ bu paktın imzasil· iki mr-mleketin leri Molotofun, lngili.'! propaganda- Politika. cazetesi de Berlin mliıa- 0 gUza r 0 r~ra 
.ı_ du e~ınde Yu~an .. ılen r/ ___ L ~ Bismark zamanındaki an'anevi ai- •ı tarafından. isae edile.n muhalif terelerinin ne gibi maddeler üzerin- • • 

~~rtnu~tur; çunku ltaJ- - u.ı. 1 V8!1f'te riku ~tmi, oJdukfartnı kay- haberlere Tagmen bu zıyardi \'al>- de cerey&D edeeetini taym kabil ol- se:-gısl 
ro1t mamakla beraber gelecek ha!t.arun (Biıt tanafı S inci sayfad•) 

) 

ttıı nY"! f'!J~bi telrilıa•ı • 1 O 1 - Peki. Ettikleri yanlarına .lı:lr Artık hiç bir tehlike kalmadığı hiç obnazaa yarı dfinyanı.n mu ka d - ti tesbit etmi~. Birçok ziyaretçiler 

ll. ı mı kalacak, timdi? Su halde, yazık anla~ılınca, hekim onun ayağa kalk- deratını u.ıar alim& alacatım yu _ bu sineği resmin üzerine koDmat 

L 'V LU ll BA olmu~. masına ve önce odanın, sonra da e- makt.adır. sahici bir sinek zannederek elleDile UJ 
2 

- Yoolr.. kızım! Yook hanımımi vin içinde gezinmesine i:rin verdi. Bale 11 (A.A.) _ Ba.sler Nachrich- ko,'mağa çalışıyorlar. Münif Fehi • 
...,.. _ Ikisi de 1nahaJJeden defolap gitti - Hmtalık, Saimi •YJARtmak ve ten eazetesınan Berlin muhabiri di - min köylerde tesbit ettiği tipler, 

ler. Ebülhayır F.fendi, gÜnahianna '!oldunnalcJa beraber, yüriirıe bir yor lti: panolardan kafasını çıkaTlTiış ha-M•& R&&i&AA .... 

Y tzan: Erc11n1enıı E:krem • iii aa 

\~it& - 28 - Bir aktam. otuniu, olanı biteni 
~ ~~ ~tün bunlardan biha - Müjzina hikaye etti. Zavallı kadın, 
~ ~ta\) ... ucundan aynlmı - m er anetin bu Icadanna inanamıyor, 
~~ 'o Abdunabın aözünii nefret ve debtettea iirpererelr. din -
~ ' ~ra Sainı uykuda bu - tiyordu. 

\ ~~~ rnba, evin içinde uzun kab, hileiyesini bitıdnce: 
\~ 411t6 ele fırsat da bulmut - - Neme lizım? dedi. Koca c 
\ -......_ 'rıtnderin neticesinde, hastalanıverdi yoksa.. hen o imam 

\~.._ ~~ ltendisine kartı tavır mel"ununa, o dede olacak tereıte ya-
~~ ~ deiittueeek olw - nacaiımı biliyordum. 

4..~ ~~e., onunla yeni"- 1 Ve ku lcıs gülerek. ilave etti: 
1..~ A.ı. ~'f ,enni~ 

. ~R.fı n._!.ı - İkisini de o koca koca kavuk-
•ıı.iae birde aelip J riJe b' ___x b" d" L e6riinc a ı.rer ....,.e ten ın ırere~ 

............... : ~da .... nıecek-

tövbe etmek, ettiklerinin kefaretini 1-ıalavet v;mıiıtti. Uzun müddet ya- Beriinde bulunan bitarat müş:ıhid- kiki insan hissini veriyor. Suad ae-
aramak için Hacca gitti.. takta yatmakla dirılenen ,inirleri ler Moloıof'un Almanyaya yaptı.tı se- niğin aP,açla kayığından bahsetmıe-

- Y" öteki? --hatin 8019yetler Birlitile Almanya den ~f"Cemiyec~m. Hakikaten Be-huyunun Üzerinde de müııaid teairler T- d bi 
-Ona da birkaç gece üatüste a.ruındalti ikt:ıBadi meselelerio halli fis_. Tarzı tanz.imi e ftyrtca r 

vapmı~tı. O, timdi. sanki bamba•ka ..... ,...._.&1 t+:Aini tahmin • L• llr. " · t--1..:1 _.ı_ 
hab~r saldım. Ta• taraiı topladı. Y maksadını .,...w.. e - e- sanabar ı numuneu cpu eu .... 

bir adamdı. dıyorlar. bu muvaffak serginin hususiyetlerl-
dükkanı kapattı ve işjtti~me göre 
Rimi taraflanna göç etti. I ler iki!! i 
de kımıldamaz gayri. Için rahat ol-

Müjganın koluns davıınftrak. y~ Bu mft4abidler, Moskovada bulunan ni daha fazla tebarüz ettirme~e ça
taktan mindere, vahud ki ba7 an so-- Alman ticaret. heyeti reisi Schnurre lı~maktan!lll, gidip göTlTien.izi tav

suni 
Bu teminat, Müjginın 

vatıttınnağa kifi gelmi~ti. 

ile Almanyanın Sovyetler Birlilı nez_ siye etmeii. daha kestirme bir yol 
fava kachll yürürken, genç kadına, dt:ndeti biiyUk elçisinin ayni t.renle telakki ediyor, aer~in ~ güzide 

öfkesini onu evveke alı,tırmadığı iltifatlar- Moakmadan ayrıldıkianna ilaret et.- san'atkannı da hararetle tebTik et-
da, nüvazitlerde bulunuyordu. mektedir. meği unutmuyoram. 

Saim günden güne iyileıiyordu. 
Bir arahk vahim buhranlar ge -

çirmiş, etrafındakileri ciddt aurette 
korlr.utmu,tu. Fakat kanaının aeceli 
gündüzia ihtimarolan •• gene OD'IIIl 

celbetmek feraaetinde 

IMkimm ~~~~ . .lflll•• 

Miijganın kalbinde de, ~~i mu- BAle u (A.A.) - Ba.sler Nachrich- Navet Safa Cotlam 
habbet yeniden uyanıyor gibi idi. 1 ten gautes.inin Berlin muhabiri dili- : 

Bu inki!lafa daimi p.hid olan A- yor ki, Voo Rib'bentrop prkl Prus - ( ) 
b Abd JJ h - .. b'· d yada Könnigsberge gitml.şti.r. Alman ~~---------~. 

ra u a ' gunun ınn e:. . lıariciye nazın dün aqam lıloakova -
--- Eh. arbk çocuklar .. dedı; ıma- d&.D Alm•»Jaıa hareket eden Molo

IDio ,.hidl.ri çaiırmaıun vakti aeJdi. ıora ~tır. 
Hata u. 
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A2EUEIC 
ı if!s bır_,_ 

yemen 

Bir komprime hayat karşılığıdır. 
En aıkıııık zamanda aize en büyük yardımcıdır, Kalori, gıda, lezzct ve 

oefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evaafı haizdir. 
Mercimek, bezelye, buğdüy vesair çorbalık komprimelerimizJ 

her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAM RKA MüSTAHZARATI 
M. NURİ ÇAPA. Kurulu, tarihi: 1915 

Fennin eıı son icacllan .e emsalsiz 
metodlar sayesinde imr.l edild~i lçlıı 

Y{\ksek derece saatJar sırasında. olmakla be
raber fiatları nisbeten dnha ehvendir 

Tanınmış •aatçılnrda arayını:z. 
Deposu: Galata, Kürckçıler; Manhaym han 
1 inci kat No. 6 Telefon 40386 P, K. 1248 

af a Vekaletin en: 
Eksiltıneye konuinn iş: 
ı. - Tarsusto. Berdan sulama ~ebekesl ikinci kısmı ve de,crar ıtanalln

rüe sınai imalfltı inŞaatı muhamnıen ~if bedeli vahidi fiat üzerinden 
•765.000ıı liradır. 

2. - Eksiitme 10/12/940 tarihine rastlıyan Salı günü saat d5ıı de An
karada suıaına İşleri İşletme Merkez binası içinde toplanan Su Eksiitme 
Arttırma Kom~ızyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3. - tstekliler, eksiitme şartnameJl, mukavele projesi bayındırlık işieli 
genel vnrtnamesi fennl şartname ve projPleri •38ıı lira •25ıı kuruş muka
bılinde Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4. - Eksiltıneye girebilmek Için isteklllerin .34350ıı llralıt muvakkat 
teminat vermesi ve eksUtmenln ).ıpılaca~ı günden en az {iç gün evvel el
lerinde bulunan vesikalarla birlikte bır d!lekçe ile Nafıa VekAletıne mü. 
racaat ederek bu i4e mahsus olmn.k üzere veslka almalan ve bu vesikayı 
lbraz etmeleri şarttır. Bu mUddeL içinde vesika talebınde bulunmıyanlar 

etsntmeye iştirak edemezler. 
5. - isteklllerin teklif mektublarını ikinci maddede ynzılı saatten blr 

saat evveline kadar Su İşleri Reisiiliine maktuz mukabilinde vermeleri 
lO.zundır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «753h •10706. 

BayanlarlmlZI ayllk üzüntülerinden 
Kurtaran gayet aıhhi, ufak, yumu§ak ve en ince elbise -

ler altında bile belli olmıyan 

• F ve 
Yeni nmbalfıj ve daha müteknmil bır şekılde 8 lik ve 12 lık kutularda 
yeniden piyasaya çıkmıştır. Eczanolerde, tuhatıye ve partümeri maga_ 
zniarında ve kadın berberlerinde hızrnetlerıne hazır oldu~uuu 

arzederiz. 

Kayseri Belediye Re~sliğinden: 
ı - 16511 lira 63 kuruş bedeli k~ifli İsmet İnônü bulvarı ve Kiçlknpı 

meydanı parke tefri.şi ve be!edıyece verllecek bordurlann yerlerine vnz'ı 

kapalı zarf usulile eksiltıneye vazedilmiştır. 
2 - Muvakkat temınat 1238 !ıra 87 kuruş olup kat'i teminat bunun iki 

mıslidir. 

s - Teklif edilen bedel haddi layık gönHdürlü takdirde 22.11.940 Cuma 
günü saat 16 da beledıye encUmenınce ihalesi yapılacaktır. 

4 - Arttırmıı, eksiitme ve ıhale kanununun 32 ınci mndde.sl tarHatı 
daire.>ınde ıhzar edilecek zarflar ihale saatınden bır saat evvelıne ~adar 

ra numaralı makbuzlar mukabilinde rlyasete verUme.s ve p08tn ile göıı

dertldi#ı t.akdırde lhnle anatınden bir saat ('vvel gelmiŞ olması tartt.ır. 

SON POSTA 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERlYO LO jl Istanbul Levaz1m Amirliğin~en Verilen Harici Askeri Kıtaatı Ilanları 
LABORATUARI AşağıdA yazılı menddın pazarlıkin bizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

Umumf kan tabHiatJ, frenıi nokta! 
naurındaıı (Wuııerman ve Kaho tea· 
aıillleri) lcan kilrey'fatı aayılmatı, Tifo 
ve aıtma butalıldan te1hiai, idrar, 
O"rabııt, balgam, kaı:urat ve w tah· 
lilitı, ültra mikroalı:opi, hueuai atılar 
iatihzıırı, Kanda Üre, telı:er, Klorür, 

alma komi3yonlarında yapılacaktır. Tııliblerin kanun! vesikalarile beUi saatte ald oldugu komisyona 
Ş:ırtnamesi komisyonlarında görülür. ( 

Olnsi Mikdan Tutarı Teminatı İlıale gün ve saati İhalenin ~-ı 
Lira Lira ~ 

Aı:pa. 500 
3 

50,000 
22~ 

ton 14111/ 940 ll Konya Lv. Aınl1'1ili· 

Kolleaterin ıniktarlarının tayini, 
Divanyolu No. 118, Tel: 20981. 

Pa.vyon inşaaı 
a~ır eti. 
Un. 
Yün ekilven. 1,000 

aded 86,329,65 
kilo 15,600 
ton 45,000 
çift 

5566,48 
1170 
3375 

25 • • ll Merziton. 
23 " • ll Çanakkale }.#fl-
20 11 • 10,39 Erzurum LV. 
18 • • ll Çanakkale 

• 
DIŞ MACUNU 

BOtan atş ve diş et1erlnin enzalaram, giderdiktan 

başka a~az kokusunu da lzale eder. 

Her yerde D E NT OL dlf macununu erayıruı. 

inhisarlar Umum Müdür;üğUnden: 
Bazı içki bayilerinin 

Viskl, Cin ve Şam anyalari 
tarife fiatından fazlaya aattakları haber ahnmı§tır. 
Mütterilerin mutazarnr obna:r..a.lan ~ bu iç!dl«in aatıt fiat

lan af&tıya dercedilmi~tir. Bu fiatlardan fazlaya s_,tm.at;-a t~ebbüa 
edenler hakkında rereken tedbir alınmak üzere keyfiyelten Umwn 
MiidüıOOfümüzün haberdar edilme.i rica olunur. 

V ı S K ı Kurut 

Gold Label 
Red Label 
White Label 

Dimple 
Black Label 
Victoria V at 
Şampanya 

Cin 

ı Haiğ ı 
Johnnie Walker 
Dewar 

1 
Haiğ 1 
Johnnie Walker 
Dewar 

875 

925 

625 
725 

İstanbul Belediyesi Hanları 
Tahmin İlk 
bedeli teminat 

100,00 7,50 Sarıyerde Yenımahalle caddesinde 14. üncü adada 3,62 
metre mUTabba:ı sahalı araanın satışı. 

<1.32,00 8~.40 Arnavudkoyünde Luttlye sokağında 43 numaralı evin 
Sllt14ı. 

Yıllık 

kirası 

122,00 U,15 Kadıkoyünde Osmanağa mahallesinin R:htıın soka -
~ında kfıin Hıild{> 4 23 numaralı dukkdnın kıraya ve
rilmesi (1 illi 3 sene ı . 

720,00 54,00 Kerestecilerde kaın Merkez Hlllındekt aşçı dükkanı
nın kiraya verilmesi ( ı sene). 

Tahmin bedelleri lle ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler r.yrı 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamelerı Z:ı.bıt ve MuıımeHH Mü
dürlüğü kaleminde görülecektir. İhnle 25 ll 940 Pazartesi günü saat u de 
ldnimi encümende yapılacaktır. Tnlıb!erın ilk temınat makbuz veya mek
tublarUe ihale günü muayyen saatte daimi encumendc bulunmaları. 

(10600) 

İstanbulun muhtelif semtlerinde kok komiırü satmak üzere daim! eneli
mence kabul edilen bayllerin ı.si~ ve adreslerı ve \'eyazıd, Edirnekapı .... 
ve Kızıltoprak depolarmdaki sa.tUJ !ı.:ı.tırırı a.şaCıya \iercedilmiştlr. 

Semt bayileri 

Nazım ve Abit Güran 
Ahmed ZıYa 
Ömer Öne! ve Galib Önel 
ürün Ticaret T .. L. S 
Hayati Tok 

Hasan Özgül 
Mehmed Göksal 
Bürhancttln ve Abdullah 
Karzan 
Mehmed Karzıın 
Mehmed Apay 
Beledıye kooperı:ıttfl 
Satış fıatları: 

Kıı.dıkoy Rıhtım O. N. 98 
Fatih Şehremini 
Ak.c;a.ra)· Cerrahpa~a o N. 16 
Kuruçeşme 

G:ılat:ı Karamustatııp14a O. Me.:;rurı
ye ham altında. 
Tophane Gecekuşu sokai( N. 8 
Arabcamii Mahmudiye c. Hedıye s. 5 

Okçumusa C. N. 18 
Kapııçı Lülec.hendek C. N. 29 
Karanlıktmn sokak N. 5 
Kadıköy 

Kuruçeşme _ Beyazıd <Beyazıd dahill 23 lıra alıcının vasıtasınıı. teslun . 
Kuruçeşme _ Fatih (Edirnekapı, Yedıkule, Samatya dııhıl) 23,50 lıra. alı

cının vasıtasına teslim> 
Kuruç~me _ Kızıltopthk, Bost.ancı 24 lira alıcının vasıtasınıı tesllnı. 
Key!iyet alfı.kadar bayllerin ve sayın halkımızın ittilama arz ve llll.ıı 

olunur. (10754) 

~ lt.T 

-~ 
PER5f '-A"' E PAZ ARI 
voGuı..r \ u HAN 3 jc.vır~ENIN PRESIZYON SAATi 

3ANKALAA CAD 47·59 J ._.. - • 

Başhca Vilayetlerde Acente Aranayor. 
·························································-····························· ·················· 

Son Posb Matbaıuır Nq.riyat Müdürü; Selim Rngıp Em 

1 

...... 
250 ton kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. istekiiierin 

nü saat 15 de Lüleburgazcıa askeri satın alına komisyonunda 

330 ton yulaf ayrı ayrı pa;ı:arlıkla satın alınacaktır. isteltlil8I';. 
9W günü sant 15 de Lüleburgazda askeri satın alma komisYotl 
melerı. 

Patates ve bulgur ayrı ayrı pazarlıkin satm alınacaktır. 
14/ 11/ 94() günü snat 15 de Lüleburga zda askeri satın alma 
gelmeleri. (1441-10735) 

** sıl' Aşa~ıda ya~ılı mevaddın pazarlıkla eksiitmeleri bizalarında ::ı. 
ve saatlerde Izmitte askeri satın alma komisyonunda yapıtac• 
liblerın kanunt vesikalarile bem ~aatte komlsyona ~elmele~. <ff ,..-

Cinsi Mıkdarı Tutarı Teminatı Ihale gün · ./ 

Odun. 
Zeytin tanesi. 
Beyaz peynir. 
Odun. 
!3ulgur, 
Odun. 
U hana. 
Pırasa. 
Ispanak. 

kilo Lira Lira ~~ 

400,000 5,000 375 18/11/9~ ,, 
40,00(} 8,800 660 13 » , ıJ 
44,000 26,400 1980 13 • , ,, 

400,000 5,000 375 15 • , ,, 
72,000 14,400 1080 13 • J ıl 

400,000 5,000 375 13 , , 
19,800 1,485 112) 
24,750 1,858 14.()) 

24,700 4., 455 334} 
Jl 

13 • J il 
cıdsJ 

~ ** . et.~f 
50,000 kilo kırmızı mercimek pazarlıkla satın alınacaktır. I~,:ı:~ • 

940 Cuma günü saat 15 de Çorluda askeri satın almn kom~Y0 <ff lP" 

'pılacaktır. İlk teminatı 938 lıradır. Taliblerln kanuni vess.ık 
natıarile belli vakitte komısyona gelmeleri. (1449-10743) 

4 
... .. ~ı'"s: 

Muhtelif eb'adda otomobil iç ve dı~ lô.sttkleri pazarlıkla s:ıtt?nıııei-1,. 
tır. Tahmin bedeli 200,000 lira, kat•ı teminatı 2:::,500 liradır. l tıP 1 
11/ 940 Per~embe günü saat ll de Ankarada M. M. v. Hava. 5\ev 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. ~6g 
belli vakitte kanuni vesilcalnrile komisyoha gelmeleri. (1413-1° 

* * 50 rfJO Beher metresine tahmin dilen fiatı 65 kuruş 74 santim oınn 'ıiJil-

tek en veya beher metresine tahmin edilen fiatı 131 kuru~ 48 s,.ıır' ~~ 
25,000 metre çift en arka çtıntalık ara bezi pazarlıkla münakns:ı oJ ıf 
muştur. ihalesi 15/ 11/ 940 Cuma günü saat ll de Ankarada ~. · 
alma komisyonunda yapılacaktır. Kntı teminatı 4930 lirn 5° 
Evsaf ve şartnamesi 165 kuru~a komiSyondan alınır. İsteklUerııı 
vesikalarile belli saatte komisyona gelnıeleri. (1437-10684) ; 

* * ıı~'~ Muhtelif cins ve eb'adda kere:rte ve inşaat malzemesi pazar sO J" • 
alınacaktır. Tahmın bedeli 22,942 lira kat'! ternınatı 3441 ıırıı. •J. ~ ~ 
tur. ihalesi 18/ 11/ !)40 Pazartesi günü saat 10,30 da Ankaradil ;~
Hava ~atm alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi konııS9.ı riılür. Istekiiierin belli vnkıtte komlsyona gelmeleri. (143 

Lira 

ı 2000 -
3 1000 = 
2 750 = 
4 500 = 
8 250 - 2000.-

35 100 .... 3501l-

80 50 ::::1 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Banka~ına para Y~ .. 
hrmakla yalnız para biriktirı:n1~ 
olmaz, aynı zamanda taliiniıı 

de denemiş olursunuz. tıSl' · ll Kumbaralı ve kuıııbıı:t' ll " Ke~ıdeler: 4 Şubat, 2 Ma - hesabiarında en az e~' ş 
yı.s ı Aaustos, 3 İkincltt!f - b 1 nlar ..... ra'/ • rası u una .. .. 

rin tarihiertnde ynpılu dahU edilirler. 

Orduya ktşhk hediye 
Kahraman ordumuza hediye edece

~iniz yUn çorap ve kazaklardan Çıçek 
pnzar Findikliyıın han altında 54 
Nolı Hüseyin Febmı tıcarethanesin -


