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''Alman IAk1rd1lar1 
ve idgiliz filiyat1 .. , 

~'tteriltcın gazetelerinin M ol o· 
~lq,. Beriini ziyareti "~ 

GtQnto hiıdiıeft. etralıntlakı 

nefriyatları 

\' Nevyork, 17 (A.A.) - New 
~ ork Tribune. gazetesi ccAiman li.
,;rdtları ve Ingiliz fiiliyatan başlığı 
/'nda. netrettiği 'bir batmakalede 
'Yı:ır ki~ 

rı Ne Molotofun Beriini ziyareti, 
'fjt de bu ziyaret etıafında Nazilerin 
br0.Pilgandası, totaliter davasının 
~.un, Norveç istilasındanberi en 
tirı Iri derecede bulunduğu keyfive-

ı saklayamaz. 
bı.t Bir Ingiliz zaferi ihtimalleri ise, 
~~~f~ her zamankinden daha bü-

•ı.ır. 

~ ~itlerirı içinde bulunduğu vazi
ç~lı~ !ablosu, Nazi propagandasının 
~~iı tablo değildir. Hakikatte, 
fı.t1 elrnatrauenin bıralı oyuncusu, 
t,~~ıha~ı birbiri üzerine yığaruk, an
~~t·· nızamaız, gayri memnun, nis
~~ !ı_z Ve fevkalnCie :ıayıf bir temel 
, trınA ., b' . . t tik. " rnueases ır nevı ımpara or-
~~ Yapmaya muvaffak olmu~tur. 
~.natı halinde bu imparatortuk, 
~t ı kar~ıaında Ingiliz imparator
~ııiı.tn~n gittikçe artan hava kuvve-

1-iRcırınektedir. 
llıe lltb artık 'kazanılmıştır, dene
~~~~. fakat kazanmak :mkanları, 
~;.t~n her zamankinden çok daha 

N e rnüsaiddir. 
t'tıt ew York Times gazetesı, T '!-· 
lt~ 0 harbin dönüm noktası ve ııl
~.1' Akdenizde tehlikede ıı başl.k-

A. altında diyor ki: 
ıtı~y:deniz, harbin kat'i muharebe 
ı~<:l •nını teşkil edecektir. Akde
& lh ~ birçok muharebe görc.-ceğiz. 

ka~a.. halen Stalinin muvafakatİ 
P lt adald vaziyetlerini takviye ile 

~~l~l olan Hitler, Muıısoliniyi Ak
~.ıı~~ırı güvenilmez sularında yalnız 
t h 1 ''ll~ıtalanna bırakırsa, T aran
~ llrb~': _dönüm noktası ola bilip. 

Yazı i~leri telefonu : 20203 PAZAR 17 IKINCITEŞRlN 1940 
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Görice cepbeainde vaziyeti gösterir laoki 

Görice etraf1nda 
mu harebe 

bütün şiddetile 
devam ediyor 
Birçok harb 
malzemesi 

iğtinam edildi 
14 agır top, 18 2 ag1r 
mitralyöz, 260 zayif 
mitralyöz, 9 bin tüfek 
Yunanllların eline geçti 
Atina 16 (A.A.) - Cepheden ge.en 

haberlere gore, Görice etrafında dün 
ba.şlnmış olan muharebe bugiin de 
bütün şiddetlle devam etmiştir. 

2000 metre irt.i!aında olup Oorir.eye 
tamamile hakim bulunan İ\·an dağ
ları bu meydan muharebesinın hede. 
fina teşkil etmektedır. 
Diğer taraftan Yunan oıdusu tara

fından dUşmandan zaptedılcn harb 
ganaiminin tadadile iştigal edilmekte. 
dir. Bu tadad henuz bitmemisse de 
son yekünlara nazaran bu ganımet -
leri şu suretle tasnif kabildir: 

lğtinam edilen barb malzemesi 
14 a~ır top, 182 a~ır mitralyoz, 260 

hafif mitralyöz ve otomatik tiıiek, 

( Devanu 3 üncü sayfada) 

Askeri vaziyet 
Yunan ordusunun 
kazand1ğ1 büyük 

muvaffakiyat 
Yazan: H. Emir Erkilet 

Y unanistandan gd~n ha -
berler iyi olmakta ber -

devamdırlar. Çünkü Elen ordu
su Pindos sileilesinin 1imal kııı -
mında, Leskovikin ııarkında Fur
ka boğazında 3 Üncü İtalyan 
yüksek dağ tümenini maj;':-lub 
ve perişan etmekle iktifa etmi
yerek bütün cephede İtalyanın 
Arnavudluk ordusuna taarruza 
geçmi~tir. 

Fakat 250 Km. lik hri hudud 
boyunca ba,lıca üç bölgede ya -
pılmakta olan bu taarruzların a
razinin pek aarp ve yükaeü dağ
Iık olması sebebile hemen ve se
ri neticelere varabileceğini um
mak bir hata olur. Bununla be
raber Elen ordusunun, şimdi) e 
kadar !talyan ordu unun taar
ruzlarını yalnız durdurtmak cle
ğil kimi yerde hududun ötesine 
ve bazı mıntakada hududa doğ
ru geri pü kürtmesi fevkalade 
bir muvaffakiyettir. 

Bu umumi mütaleadan sonra 
Elen taarruzunun enerji ile de
vam ettiRi ve inkişaf istido.dını 
gösterdiği Görice bölgesindeki 
Yunan - İtalyan savaşının biraz 
da teferrüatile meşgul olalım . 
( Krokive bakınız.) 

(Devamı S üne" oııayfada) 

) 

Londra ve Hamburg 
şiddetli hava 
taarruztar1na -

maruz kald1lar 
İşgal altındaki Norveç 

ve Fransız sahilleri 
bombalandı 

Benzin tahdidall 
Hususı otomobiliere 

yarından sonra benzin 
verilmemesi muhtemel 

Londrada evlerde, 
mağazalarda mühim 

hasarlar oldu 

Koordinasyon heyeti kararı Vekiller Heye 
tince kabul edilerek yüksek tasdika arzolun dt 

Londra 16 (A.A.) - Hava nezare. 
tinin tebl~ı: 

Dün gece, İngıliz ha va kuvvetlerine 
mensub bombardıman tnyyare filotil
laları tarafından, Hamburg şehrinde 
demir yollarına, gemi ınşant tezgah
ıarına ve umumi hizmet servislerine 
karşı geniş mikyasta harekat yapıl -
nııştır. 

Doklar ve demir yolları mm takala
.uıoa bırçoK ınfllakiar vukua gelmtş 

ve yangınlar çıkarılmıştır. ~ombar -
dırnan netıcesinde büyük bir binanın 
oerhava oldu~u müşahedc edllmll ., 
tir. 

Rhenania As.s:ıg petrol tasfiyehan&. 
sıle Blohm ve Voss tezgahıarına d~ 

şiddetli hücunılar yapılmı.ş ve bura. 
larda birçok yangın çıkarılmıştır.Dok- • 
lardan biraz uzakta, şehrın şlmal kıs
mında Sarnbeck gaz fabrikası, mü_ 
kemmel netıceler alınm:ık suretile 

( Devamı 3 Üncü sayfada) 

Ankara Belediyeıi yeni hususi arabalara olduğu gibi yeı: 
takıilere de pliika 11ermiyor 

Şebrimi.zde itliyen taksi otomobillerind~n birlcaça 

Almanyanin 
Yunanisiana 

karş1 vaziyelinde 
değişiklik yok 

Ankara 16 (Hususi) - İcra Vekille- kararı tasvib etmiııtır. Bu kararlar 
ri Heyeti, son toplantısında koordi - Yıiksek Tasdlka arzedilm.ştir. Benztı 

Berlin 16 (AA) - Yan res -
mi bir membadan bildiriliyoı: • 

Yunanİstanın en ziyade ~dılikeye 
maruz mıntakalannda ve ezcümle 
Selanikte bulunan Almanların mem 
leketlerine dönmesi münasebetile bu 
hareketin hava hücumlarından kur
tulmak gayesile yapıldığı tasrih e -
dilmektedir. Anlaşıldığına göre ~im 
diye kadar 8000 Alman bu mınta -
kalardan hareket etmişlerdir 

nasyon heyetinin kabul eyledıği dört (Devamı 3 üncü sayfada) 

Türk - ingiliz ticareti 
• 
Ingilizler 3 milyon 
liralık manifatura -
eşyası verecekler 

0!nanyada Yahudiler 
a!eyhine şiddetli 

~~:~~~~~rı(:A.~lın~:v., Ticaret Vekilinin beyanatı 
~ o)

8 
Urnet, tabiiyeti her ne olur-

11~i }'Un bütün Yahtfdi müeııseaele
lit r:;:id~n tanzime karar ~e~miş
~ ı:ı). lt.dı müstahdemlere, ıausna-

Bu miınaseLetle Alman hükume
tinin iki Akdeniz yarımadası ara -
sındaki anlıı.ıınadığa karşı olan vıı
ziyetinin değiıımemi§ olduKu ilave 
olunmaktadır. -------------

Ticaret korporasyonu İzmirden mühim 
miktarda incir ve üzüm almayı kararlaştırdı, 

İzmirden bir heyet Ankaraya çağınldı 
lzmir (llususi) -Ankarada In

giliz ticaret korporasyonu mümes -
sillerile devam eylemekte olan mü -
zakerelere iştirak eylemek Üzere İz
mir kuru myva ihracatçıları biııli -
ğinden bir heyet Ankaraya davet e
dilmiştir. 

Heyet Cuma sabahı Ankaraye 
hareket edecek ve Cumartesi güm 
müzakerelere başlanacaktır. Heyete 
lzmir ihracat birlikleri umumi ka -
tibi Atıf İnan riyaset edecektir. In -
gili.zler yeniden vasi mikyasta ine;,. ııhindak, 31 Kanunuevvel 1940 

~~tır r itibaren yol verilmili ola
~~t.ıd· ıb cemiyetinden çıkanlan 

1
" bıı.kı d_oktorlar, ancak Y nhudile
th•ıl .".bılecektir: Yahudi talebe, 

ltıi~/c;ın Yabancı memleketlere gi
()1 .. ~ektir. 

jt. ~~~t taraftan, son kırk sekiz aoı-
~ll'0tıj •nda birçok gayri memnun 
}' fll!t, ~~ .tevkif edilmi~tir. Bu tev
~tt ~ı ıaıpJlne aykırı aleyhte vazi
~ 11ıt, mı, olan Pope Dumeııtrico, 
l~~~~~~e daha diğer lejyoner şdler 
1 

lltti a . alınan tedbirlerin rr.r.ntı
c:~ıni te~kil eylemektedir. 

········ -.-.. ---------
~.. . . ............................... ,, 
(vıJLLI ŞEF ~ 

A.. • 
~1 ı:kara 16 (Hususi) -Milli 
tıaı l'ılet 1 ·• • b ·· k" ~'rı nonu ugun u at ya-
ltı ~~ .. t~· huzurlarile §ereflendir
~_ır. 

1 
t Şef-in İtalyan kralına 

A.rı elıı-afı ve cevabı 
:•tutcı~llta 16 (AA.) - Rei -
vttirıd tır 1larnet lnönü, ı ı Son-

•ktor e tnlya kralı uçuncü 
~t trıu ~anuelin doğum )'ııdö

~Fı ~a:dnase?etile tebrik tel -
~~lir erını,ler ve bunn te -

' ~'ldabı almışlardır. 
~ ı:ı 11~ Id altta lnönU günü 
t"n tı .k. 16 (AA.) -

1 lı ş .. R.e~cümhurumuz ·ve 
ı:ı"~'t.ıld !trnız lsmet İnönünün 
• rı }' "~? i~k ayak bastıkları 

o~ .. "b"tilt- •ncı yıldönümü mü -
, ı i b e longuldağın Kara -

trı "Yrak d" . 1 J .. ') ~tir Ve OVIZ er e bUS-

'ltı[C~Jd kl • 
tcıiiJi 11 

• ılar bu mes ud 
..,~ " bır bayram co,kun

eye('aru içinde kutlu -

'' Harb hali dalayısile Yunanistanla olan 
ticaretimize hal el gelmiş değildir. Yunanlı 
dostlarımıza tediye hususlarında azami 

kolaylığı göstereceğiz , 

Dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelen Ticaret Vekili N ll~~ i Topçu
oğlu, dün öğleden evvel Zıraat Ban
kası !stanbul şubesinde meşgul ol -
mu~tur. Vekil müteakiben mt!ht.elif 
ticari meseleler etrafında şehrımız -
deki alakadarlardan izahat almıştır. 

Ticaret Vekili, bu arada gazete
cilere dün sabah Haydarpa,ada 
kendisini kartılıyan muharririmize 
verdiği beyanatı tekrarlnmıotır. 
Topçuoğlu beyanatın.a il~veten ~u
nanistanla harb vazıyeh dolayıeıle 

hadis olan vaziyet etrafında da şun
ları söylemiştir: 

- Harb hali dolayısile Yunanistan 
la olan ticarelimiLe ha!el gelmiş de
ğildir. Bilakis Yunanlı dostlarımızla 
her zamankinden daha kuvvetli ti-
caret rahıtalarımız vardır. Yuna -
nistana kuru !!ebze ve <'anlı hayvan 
vereceğiz. Harb hali dolayısile sata-
cağımız malların bedellerinde ten -
zilat yapılınuı mevzuubahs olmamış 

( Devarnı 3 üncü sayfada) 

Türkiyenin en 
yaşh adam1 

Sapanca köylerinden birinde 
152 ya~ında bir adam yttfıyor 

İzmit (Hu-•usi) -· Sapanca na· 
hiyesine bağlı Miimtaziye kö) ünde 
Türkiyenin en yaşlı adamı yaşa -
maktadır. Osman İslamoRlu isminde 
olan bu ihtiyar.tam 1 S2 yaşında 
bulunmaktadır. 1 00 yaşından sonra 
iiç defa evlenmiş ve üç çocuğu ol
muştur. Osman Islamoğlunun 1 5 
torunu vardır. Kendisi hala dinç, 
çevik bir adamdır. Günde 6 saatlik 
yol yürümekte, fakat yorulmamak
tadır. 

[ Yeni sefirler Atatürkün manevi huzurunda ] 

Iran, }apo~~~. Franıız biiyük elçileri itimadnamelerini Reiıicilmhura 11erirlerker 
• J~yarun yeni Ankara büyuk elçi.sı ler, Ebedi Şefın manevi huzurunda etUm.şlerdlr. 

.aat ıı de iranın yeni Ankara büyük Bu ııyarctler unuında bir polia ın\ifreze.al ne llı-

<Devamı 3 üncü ayfadıl) 

• 
I stanbul için yeni 

bir ucuz ekmek 
nümunesi lıazırlandı 
Ticaret Vekili, bu nümune muvafık bulunduğu 

takdirde ekmek fiatlarında tenziHit 
yapılacağını söylüyor 

Belediye, İstanbulun ekmek me
selesi etrafında ınühim tetkikler yap 
maktadır. lstanbulun ekmek işile Ti
caret Vekaleti de yakından alaka -
dar olmaktadır. 

Belediye iktıaad müdürlüğü ek -
rnek fiatlannda bir mikdar tenzilat 
temin edebilmek maksadile yeni bir 
l"kmek nümunesi hazırlamıştır. Bu 
niimune yüzde 86 tandımanlı undan 
rııpılmıştır. 

Bugünkü ekmek yü:;: kilo buğ -
daydan 80 kilo un çıkanlmak su -
retile hazırlanmakta, bu yüzden a21 
kepekU bulunmaktadır. Yeni nevi · 
ekmek 1 00 kilo buğdaydan 86 kilo 
un çıkarılmak suretile hazırlanac.tk
tır. 

Belediyenin ha:uı Jı:ıd ı ğı rılimune 
ekmek Tf'ngi biraz ewm'!r olma!:la 
berabtor lezzetlidir. Belediye aıhhnt 
i•leri mlidürlüğü '' ~" kimyahane Y~"· 
; i eltmP.Ic VP. un n ümunelerini tahlil 
ettirmi,tir . 



2 Sayfa 

Hergün 
Yeni bir arz kıt'ası: fım:mmr ikS kısma ~lar. Bi -

Avrafrika / ı1Dd kıı;ııru1a bU1uıumlar efatan se 
ça1tşnlar ntınyıcyıt dDJ::ı:ya yapan, ba-

- Yazan: Muhittin Bircm .,J ~ lezzet veren bunlardır. İtZnel 
ihnn bayatının tarih için - :mn !n.oıanJ.ar ise <!atmn el ve kOllım 
de kendisine mahaua bir ~ar. Btmlnrm bnyat moka

di~ olduğwıu ve bu gidiıi ferd - nizinesinde ronert 4aıma b!r çark oı. 
rin nnulannn göre tanzim imk&- mn.ktan ibarettir. 
balunmadı~ı kabul eelemiyen Her ne J§de bultımmıams lmıu -

rkes. bayatta az veya çok nıhnt- nn.ı, dlktnt ec!cc~ nokta ka!tı.nızı 
zlık duyar. Hayatı bildiği, öğren- işletmek oiitolıd.Jr, hat:UL kol ve ayak 
ıği, ya;adı~ ve nlı;ınğı gı"bi akıp hlmteUnde ~ız tnkdı'rde ibile 
dcr gönnek isteyenleri ve bilhu- ımranız dafm.a i;Jlcmeli, bir yenilik 
' bu arada coğrafya ile mevgul o- bulmıyo. $n§malıdır. Vazlyetinizi 
nları rahataız edecek bir hfıdiseyi dlizeltmek, sev~ 7llbe!tmek bu-

bu yazının üstündeki baılıkta nnnla kaimdir. · 
Hebilinnniz: Avmfn"ka. 

S ON POST~' 

Bu yeni bir kelimedir: devrimi-
n bir aentez ( terkib) devri oldu- ·-....... -.. ........ -··---·--ilila\7.\.-------.. ···---------.......... _ _.._ ..................... _ .............. -----·-,------·-·· ... , __ , ·-·--·····-
mn göre, bir taraftan fikirler ale- ( 
ınde, diğer tam!tan maddder sn
ısında h&k:im olan bu aentez ha
ketinin, bu defa da coğrafyada 
ndisini göstermiye tqebbüs et -

) 
esine hayret etmemeliyiz. Be - b 1 w 
ket versin ki bu tabii coğrafya- at aacl lgln 
n <leğı1, siyasi coğrafyanın vücude 
tirrnek istediği bir sen - 5 o Ü • J •ç• 

zdir; bunun için dünyanm değiş- ne YI 1 1 ID 
esini hoş görmiyccek coirefyacı -
r, bundan fazla rahat817 olmıya - açıJan serg·l 
tklardır. Cihan Harbinden beri si-

be 
• 

s iç e iziıni 
bi ticare 

ı -r 
Bir adam iki 
vapur arasinda 
ezilerak öldü 

ısi coğrafyudak:i değ:İ§mdere bir Matbaaalığın SOO üncü yılda -
r~~Ye kadar. alıfiD~. bulunduk.- nümfi münneebetile. «Sehir lnbiAb ya ma 

n ıçın bu yenı 8Cllteıı yalnız bir ---'L-'-- r- L~--"Lb • 
;r__ ıa • '--L d~Lı...: v~wan mtu.e ve ~uı.uu auesı'D n-
~yumet 1ame~n 0141~ t ~ de tertih edilen kitnb seı:gisi dün \. 

geniş 
anlaş as 
isryor Dün, köpiünün Oaküdar iskele -

sinde. hüviyeti meçhul bir adamın 
ölümile neticelenen feci bir deniz 
kazası olmuotur. 

lıp geçecek.lerdirf ... saat 15 de kalabalık bir davetli küt- '-

Evvela, aente~ bennn, aente - l::sin~n istirakilc Oniveraite Td:törü Almanlar 8 milyon liralık tütün almak 
Dün Üsküdardan kalkan Şirketi

hayriyenin 66 numaralı vapuru köp
rüye gelmit ve isk el eye bağlı 7 8 nu
m anı h vapurun bordo.aına yana§a -
cağı bir aırada vapur yolculanndan 
orta YWJlı bir adamın müvazene -
sini kaybederek denize düştüğü ~ö
rülmü§tür. 

Cemil Bilsel tamfmdan açılm~r. • 
;d ~a:~t;:t': ı:;:;:ı.:r;aıQrl Y~ TCGhir edüen eserler cırasında ı .ı ıÇin piyasanın açılmasını bekliyorlar 

... üncü ve 1 5 inci asırlarda bamlun 
, Avrufrika dn sentenik bir myui felellciyata aid e:ıerler, 16 ncı asır
,ğrafya melhumudUT. 

Bu mefhumun ifadesini latJYa _ da basslmı, kitnbl r, ve 1654 tc 
ık olan kelime, acaba benim or _ tabed'"ılen .Utin barili ve türkçe ke
ya nt1ığım gibi, Avrafn"ka mı 0 _ timeli hir eser, 17 nci asınla ha -

aılmış lisan tarih. aeyo.hat kitnhlan, 
cak, yok , mesela Avnı - Afri - b __ .:ı_ ı -buld cdil 

gı"bi bir vekil mi alacak~ Y hud u ı=uua l8'tan 8 n~r . en er-
• bir gün muvnffnk 0~ b6- menh:e ve rama eserler de bulun -

m tadn. 
ın sentezler cibi. unuttıhıp gfde - ı 729 cm bizde m&tbucılığa mü-
·k ml~ Bunu bilmiyorum; §imdi- saade edilmesi için lbTahim Tefri -
k malilm olan §udur: W.ihver mu
ti içinde yavq yavaf inkipf eden knmn verdiği ilk istida ve bu mat-

h aha banda tabedilen ilk türkçe ICıgat lci-
ergün biro.z d büyüyen yeni tabı Bulak matbaıısmm ilk e9e!leri 

r Avrupa teorisi vardır. Bu teori- ve ] 8-19 uncu aarrlnrda, 1stanbu -
• göre: • 

cAfriko. ile At?ntpa 41"4nn® ta _ lun mıihtr:olif manzırralannı gÖate -
tat bakımından değü.8e bile, ha- ren ~lerie gergef işliyen bir 
t bakımmdan ctarlJımt QTgz:ınik• Tüdt kızını göst~ tasvirter bil -
r al&ka ve bir bağltlı.lc ';)Grdu-. ha.a şaynm dikkat'tir. Tertib ~ 
ufus kesafetind.en, ipt"dai madde tasnif bakımından ta-kdire yan o
kstılluğundan ve nihayet {çtimai le.n eerci uzun müddet halka açık 
seleler buJıra.nlarnıdmı çok bulundurulacaktrr. 

:.ıztarib olan A vnıpayı felaket -
n kurtarmcık için Afriluıyı Av-

au.a mal etmek, ontt ba~amak, 
ki kıt'ayı. bir kıt'a Juıline getir
ka lazımdır. Bu ruTetle At:ıru -
ın cAvr. ım.. birinin diğenne 
im:yeti aUimeti olarak, Afrik4-
başına gcçirince, yeni bir kim

maddesinin ismini kOT gibi, bu 
i siyasi co(jra.fya mefh.u.munun 
ismi vücude qelmiş bulunmJor!t 
Geçt:"nlerde yazdı,'lm bir maka -

d h.u fikri, de~ ile hörgücü ara
daki alakaya henzetrnek sureti -
if de etmiştİm: O zamandan be -
enternasyonnl hayatta vukua ge-

had" eler, bu fikrin çok ciddi 
r surette İ!!lenilmekte olduğunu 
· terdiği gı"bi, onu siyaset teorici
ri elinde de mühim bir mcvzu ha-
e getirdi. Belki, bugünlerde 

OUn muhtelif mawlekel er
den mUh!m miktarda 
ithalAt eşyası g2ldi 

Dün. Haydarp p i&tuyonnna 
Baö-dad yolile Hindist ndan, çuval, 
deri, hevlican kö"kü, Sirkc-ci ~anna 
Avrupa demiryolu vaSlt sile halya
dan 40 ton kadar gal)Cte kağıdı, 
k.arton ve karbon .kiğıclı, cam, zü -
caciye ~sı. fantezi eşya, bunlnT
dan maada fsveçten la.stik mamula
h, mRkine akB<lmı. Yunanistandan 
anilin boya ve kimyevi eczn. Yu -
g~bvy dan pencere camı, Alman
ynchın porselen avani, lcimyeVı ecza 
g~ne ltalyadan ıuıid' sülfrilc ve lsveç
ten dcsnir, çivi gibi muhtelif mad -
d .. Jer gelmiş ve gümrülı:lere ithal e -
<iilm~tir. · 

İsviçre ile yapılan ticari münase- ve kısmen.. de hububat maddeleri 
bntta, lehimize bir milyon Jim ka - vardır. F nlf.ııt hükilmetimizce bu 
dar bir a-.ı.k olduğundan, bu mem- mevaddan bilhassa hububata aid o
lekete halen lisans verilmemektedir. lanlann ihtı:ıcı mened:ilmiş old u -
Tıcaret Velo1inin dünlcfi be)lanatın- ğundan istenilen mailann gönderil -
da mevzuubahs ettiği veçhı1e, ls - mesine imktın ~öriilememektedir. 
viçreden bu hafta içerisinde mem- Bununla beraber Iaviçre ile yapıla
leketimize gelecek olan ticaret he - cak görüşmelerde bu memlekete 
yeti piyasnmızda bazı tetJdklcr ya- fazla miktarda kuru yemiş gör.de
parnk ka.rşıh'klı mal mübadelesi 1~1c- rilebileceği znnnolunmaktadır. 
linde bir nnlaşmanm teminine çalı - AlmanJmo 8 milyon liralık tüliin 
~acaktır. Son haftah~r zarfında ls - alacaklar 

Her iki vapar arasındaki mesafe 
gayet kısa olduğundan knzazed.eyi 
kurtarmak kabil olamamı§, meçhul 
adam iki vapur arasında kalarak fe
ci bir ~ilde ezilmi~tir. 

Kazayı mikeakib derhal ölen ka
zazedenin hüviyeti henüz anla~ıla -
mamışbr. 

Adüye ve zabıta vak'a etrafında 
tahkikat yapmaktadırlar. 

viçreye yaınlen ~-.kiyat barice ya - Almn.nlar fzmir piyasasından ls-
pılan ihnıcabmızın mühim bir -kıs - tanbulda t~lim almak üzere üzüm Iki ölünUn maaşını sa "g 
mını teşkil etmektedir. Gönderi - ve incir almak niye'tindedirler. Di -
len maddelerin çeşidli olup bunla - ~er taraftan bugüne kadar Alman - gösterip alan memUrUn 
nn arasında en mühimleri kumdan. yaya satılan tütünler 600 hin liraya h k • b 1 d 
bakla n kuru yemi~lerimizdir. Yeni yaklaşmıştır. Bu tütünler geçen ee - fflU a 9m8Stn8 aş an 1 
komJF11alnrda bu memleketten pi - nenin mahsulünden olmakin beıu - İhtWstan mnznun, Fatih mnlmü-
ynsamız için getirtilecek olan me - ber iyi fiatla aatılmışlardır. Bu ae - 1furlüğü tevz.i memuru Hüseyin Ak
vd nrnııında bnzı aannyi aletleri ile neki piyasadan da Almaniann 8 soyun duruşmasına 1 inci eğıreeza-
makineler bulunmnktndır. milyon linıva yakın tütün alacaklım da dün başlanılmı~tır. 

D,1ğer tnmf,tıın laviç,re, bilha öğrenilmiııtir. Henüz tütün piyn llll1 Maz:nun, aleyhinde'ki iddiaya na-
bizden fazla miktarda gıda mad - açılmnm-ış olduğundan, Almonlar zaran, Lutfi Kor ve Abdülkadir 
deleri istemektedir. Bunlann arn - piyasanın açılmaııını beklemekte - isimlerinde ölen iki şahsın tek&üd 
amda kuru sebzeler, kuru yemişler d.iTler. maa~lannı ihtilas etmiştir. 

Tok tlıyan önündelci otomobil Muzır propaganda yapmağa 
kazası yeltenen iki genç mahkUm 

Dün gece saat 8,1 5 d'e Beyoğ - oldular 
lundn Tokatlıyan önünde bir oto - Hükiunctin 'manevi şahsiyetini tah
lll<)bil lcazası olmuştur. 129 numn -
ralı ~li tramvayı Tünele. 145 nu- kir ve muzır propaganda bcyD.nna _ 
maralı gene Siııli tramvayı $işliye melerf dl\!ıtmaktan maznlln Nlhad 
giderken Tokatlıyan önünde 806 ve Faik istmlcrindc iki gencin 2 nci 

numarnlı husuai otomobil ikisinin afPreezada nakzen g6rülen durtl§IIla.
arasındnn geçme'k istemiş. fakat bir lan diın neticcleruniştir. 
anda iki tramvny arnsında kalanık 
arka tarafından parçalanmıştır. Bu Mahkeme suçu sabit bulmuş ve her 
arada yoldan g~ç.mekte o:>lan bir iki genci de birer sene 10 ar a:y ınüd-
yolcu başından yııralanmı~tır. detlc hapse mahkUm etmiştir. 

Kendisi ise. mahkemedeki sor -
gusunda bu iddiayı reddetmi~ ve ez
cümle: 

- Ben hu adamiann ölüp ölme
diklerini bilemezdim. Bana, bir teb
ligat yapılmatm tı. Fil!leri geldi. pa
ralnnm verdim» demiştir. 

Duru~a. bazı ıınhidlerin ct"lbi 
için talik edilmi tir. 

Beşiktaş Parti l<aza 
kongresi dün yapıldl 

B~iktaş Pnrti kaza kongresi dün, 
saat 1 5 <le, Beşikta§ Parti merke -
zinde yapılmışhr. linde cereynn eden müzakere -

11' arasında coğrafya alimlerini e -
mmiyetle meşgul etmeğe lôyık 

lan bu mevzu da vardır • 
.ll-

Kon'""'ede vali ve belediye Teisi 

7 muhtekir adliyeye ~'""15~-E~-;-;;:;- ıs.;.E~ . i NA~·;:;;:~"\ 1.~~:7';~~ ~;:::.~\~ t:ı'!:..~: 
verildi lardır. 

Bununla beraber, arz kıt'alan - Bir otobils yolculuğu e.masmda almacak para nihayet nihayet 12 Toplantıda, Beşikta, Parti Teisi 
coğrafi taksiminde bir ihtilal Calatada bakkal Yani, Tariaba - sahlbinin arknda§ı il<ı yaptığı ltitife.. liradır, benzin, ynf, lAstik, tamir Zühtü Çubukçuoğlu idare heyeti -

pacak olan bu hAdi~yi «Kıyn - §ında Koço, Beyo~lu letiklAl cad - Yi dinledik. Benzin sarfiyatının tah- masrafı ile §O!Ör ve kondüktör üç _ nin faaliyet raporunu okumuş ve 
et alameti» olarak teltıkki ede - desinde Dimitri, Tarlabaşında Ya- didi kararından çıkabilecek netice- reti çıkınca elde 4, 5 lira ya kalır, izahat vermiştir. 
k coğrafyacı haksız: olmıısa ge - ni, Karaköyde peynirci Ali Muhid- ler üzerinde konuşuyorlardı. Takri- ya kalmaz, halbuki 6 şişe benz.ini Bundan sonra idare heyeti inti -
ktir: Böyle oir fikir, için- din. Tabirnde Dimitri Mosko,..ııkis. ben fÖyle söyledi: • tamamen benzinsiz knlaeak olan habı yapılmı~, asli azalıklam Zühtü 
e yapıdığırruz tarih devri için Tarlahaşı caddesinde Kostiuin. gıda _ cBir otobfise günde yalnız 6 husust otomobffiere 8 lira kfı.r ile Çubukçuoğlu, Rüedü Dik. Halil Ka-
ir kıyamet hareketi geçinneden maddelerine etiket koymııdıklan. 11~ benzin vcrflecek:miş, bu mıktarltı satmak, bu sayede hem kazanmak ramızmk. Akif Battalgil, Hükmü 
ıhdakkukdedemdez.bYani, yLa ~vruh - fiot mürakabe komisyonu tarafın - ancak S sefer ya;pılabilir, yolcudnn hem de dinlenmek mümkündür.-. • ı Arkök, Arif E.iicil, Rasim Bütün ae-

a ve ünyn n ugüne .-auur a- dnn tesbit olunan fiattan fazlaya • çilmişlerdir. Vilayet kongresi dele -
im olan kuvvetler mahvohıp bun- mal sattıklan göriilmü .. tür. lhtikar ~ ISTER iNAN iSTER iNANMA J J. gelikierine de Zühtü Çubulcçuoirlu, 
ınn yerlerine yenileri gelecek ve suçlulan adliyeye tevdi olunmut - \ Rüf<}ü Dik, Hükmü Arkök intihab 

u fikir o :r.amnn tahakkuk edecek,l l:a~rci::!!ı:;;r·;__,:::::ı::ı==~==-=c==:ııı:::=~'~;.:;::::;:;-;:;::;::;~;;;;;;;:;;:;:;;;;;;:~;:;;;;~;:;;~;;·-;,-~·:;-~·;;,··;·~·-~·-'::~o~lunm~~u~şl~ıı.~rd~ır;. ========= 
ahud da bu fikrin ortayn çık~ ol- c ıasile bu kıyamet gene kopacak, cSon Post.a.ıun edebi romnnı: ' piyano derslerini Jiğer bütün ders- Beş arlcad'ııı birbirlerini pek se _ 
ıknt, fikir tahakkuk ederniyecek - lerinden üstün tutmu§ ve diploma - verler, fakat hep i ayn ayn Nesri -
r: Iki ltl'yametten biri! ını alır almaz konseıvatuarn koş - ni tercih ederlerdi çünkü o hiç kim-

Bu kıyametin bütün alAmetleri muştu. Genç kız için hayatının en seye benzemiyordu, onda bir çok 
1evcuddur. Fakat lı::ıyametin kop - 1 mes'ud devresi işte o zaman ha~ - tezadlar bir arada yaşıyordu: İyilik 
ı ğu nu görecek miyiz~ Bu n mı neti- Z lamıştı. Hele 'ufak tefek kompo:zis- ve fenalı k, öfke ve sabır, ciddilik ve 
el eri ne olacak~ Bunlnn he - yonlannı gören hocası onu bu ..ha- hafiflik, merhamet ve li.lc:aydlık. 
uz kat'iyetle tahmine imkil.n yok - da cickli ve metodlu bir tekilde ça- rı~'e ve hüzün, cömerdlik ve haai.-
n. Yalnız kat'ivetle fUnU öyliye - lışmağa teovik ettikten sonm hevesi lik ••• 
Lriz ki, yaşayacak olanl.ııT için yer Nakleden: Mua.zzez Talıs:rı Berluınd büsbOtün artnut ve bazan etraf,n- O, kendinden bahsederken: 
"zünde görülecek çok ey vardır! Gene kız, hakikıltte gü -j bir aaha idi: Resim yapar, küçük dakileri hayran edecek eserler mey- -Ben tıpkı Rus salatasına ben-

ÇOK 
Erkek ve tadm f.arlo yok 

ADEMI !KTIDAR. 
BEL GEVŞEKLİGI 

ve zaliyeti umıuniyeye kaq1 
Donnorm f:ıbrlkıumun 

zel değilken bu odada t,rÜ-, biblolıır yoğurur, istediği znman dana getirecek kadar bu yolda iler- zerim. Karmakarı§lk bir ruhum var. 
zelleşir, se~imli. ~nh&ye?ne bürü - kendisine güzel elbisel~r diker, çi - lemi~ti. Annem gibi melek hııslet bir ka.dı
nÜT, berkesı teshir ederdi. çekler yapar velhasıl ınce parmak- Nesrin konservatuıudn kendisine nın benim gibi bir ~ytauı nasıl dün 

Evet, Nesrin güzel değüdi. Güzel ları arasından 11:ıheserler çıkarabi - çok iyi arkadaşlar da bulmuştu. Bu yayn getirdiğine bayret ediyorum, 
bir ana ile b8badnn doğan bir lu - llıdi; fakat bütün mezjyetler onun arkadaı:lar, onun huyunu anlıyan ve derdi. 
zın onlara benzemeyi,i tabiatin bir hakiki §D.haiyeti olan musiki.§inaslık taşkınlıklannı, şimarıldıkJannı boş lote bu dakikada Mediha hanım 
hnksız:lıiı telüklci edilebilirdi. Fakat a:kasında Mklanmağa mahkfımdu - gören sahici dostlardı: Meziyet, Sa- bu şeytanın stüdyosunda onu dü~
onda güze11ikten bafika bir ııey var- lar. Nesrin her ~yden evvel musiki cide, Selim ve Hulki. nüyor, onun i5tikbali için üzülüyor-
· lı: Cazibe... için yaradılmıştı ve piyan05\1 ile vi- M~ziyet iyi kemnn çalard ı, Saci- du. 

Açık mynh göz bebeklerini çev - yolonaeli üzerinde parmaklan do - denin de sesi fevkalii.de güzeldi. Nemnin arkada~lan arasından 
eliyen uzun kıvırcık kirpikleri ve la~ağa ba~ladığı zaman Idiinat o- Hullı:i, ömrünü alaturka halk türkü- şeçerek kendi kendine nişnnlnndığı 
bahtaıı akşama lcııdar kızgın güneş nnn için yok. olur, etrafından her lerinin tetkikine hasretmi~ bir san - Selim Aksel, bu karı~ık ruhlu genç 

altıncin k.a.lmış h;ssim veren esmer §ey silinirdi. ntkiirdı. Selime gelince. ayni za - kıza göre bir koca mı idi) Ondan 
yüzü, ince, sinirli vücudü ona garib Onun bu harikulade istidadms, mnnda hem hukuka hem de kon - ancak biritaç yaıı büyük olan. onun 
bir cazibe eriyordu. oJ1U dah be1 yatında iken nnnesi keıı - aervatuara devam ediyordu ve ar - gibi babasız ve nazlı büyüyen bu 

lkinciteırin 1 ~ 

kısası 
Vah, zavallı 
Baganlari 

E. Ekrem Talu 

' 

B irkaç kioi misafir git~ 
o bayanın eninde otuııııut • 1 

konuşuyorduk.. Mevzu h~p aynı edi 
Harb YC onun avakıbı.. Birisi d 
ki: 

- Bu İl uzayıp gidiyor. ÖnÜ • 
müzdeki :kış, birç:)k geylerden epe'/ 
aılontı çekeceğiz. 

Öteden, ev anhibesi bayan atıl~~ 
- Sornınyın 1 Ben şimdiden pllbb: 

msız knldıml Şeker, kocanı 
sandık alclı idi. Un da bir çuvah~ 
vaı-. Pirinci, snbunu da, berek~ 
versin evvelden düşündük. Ufak ~11 

iatok yaptık. Şi~ıınlamıyalıın d~~ 
kocam da, ben de .zaten sade Y
ve zeytin yab'l yemiyoruz. Hep bııl 
lama, Ukin, lcör olnSl, tuvalel et 
yamı hiç düşünmedim. Şimdi ııl.:l1ı 
ba~ma geldi amma, ne fayda? ~ 
işten geçtil Dü~ünün bir kere: ~ 
pudrasız. rujsuz, ne yapanm? V !1 
lahi, bilseydim, kırk y-J şek~~ 
çay, ıhlihmUT içmiye razı olurclW: 
da, birkaç l:utu pudnı, ne yapar 'f' 
par bir tarafa koyardım. ıŞ 

Ağızlanmızı birer kari: açıl~~ 
dinliyorduk. O, gittikçe artan 
teesaürle devam etti: • 

- Siz, bir kadının pudrası:ı.;; 
W7:, rimelsiz, hemsiz, revl~ , t 
kalması ne demektir. bilir misı"!t 
Bu. harb eden askerin cephan bi) 
kalması gibidir. Hatta ondan J,d 
fecidiri Ordusunun techizat.ıll! , 
ne babasına oiUTm olsun, te ını" .. 
den devlet, doğrusu bizi de dii~ 
meli idi .• Düşünmelidir. Biz d~ 
nevi muharibiz. Biz de zatn ç 
senelerin tah n "batına kar§'! haTb J.r 
mışız. Aklıma getird"ıkçe, lenıJıv
geç.iriyorum. 

lçimizden, muzibin biri: dedi 
- Ukio, h.ıınune!endi .. ,d 

bana, bu derdinizin çaresi ''" 
gibi geliyor. ~ 

B&yan ellerile o arkadasa Joı;· 
bir yalvanna hareketi yaptı. . it 

- Ah, rica ederim. söyl--~ tu 
Evropadan y~ni gelmie, bol ~ol~ 
vruet ~a.sl getinniı birini ını t 
yorsunuz? ~)dıı 

- Hayır, hanımefendil Lıı . 
biliyorsunuz ki koyun bulunmıtJ 
yerde k.eçiye Abdumıhınnn çAt 
derler .. AbdtırTahman çelebi:re J;Jıl' 
manlar ersatz, yani l;nimi rrtı f\1 
diye ad takmışlardrr. Pudranın• ll' 
jun da her halde birer ersattl 

0 

cak-
- Mesela? ~ 
- MeselA. pudra yerine un ·sıl' 

yahud ki eski f:aman dilbt>rk~ 
kullandıkinn üstübeç .. ruj -.·e cJ~ 
·vişne, karadut. böğürtlcn su}'ll· cJA 
ma tes mürabbaı.. ri m el ) erine Jcl•1i 
dedelerimizin mürekkeb yaptı 
bezir isi .. 

Bayan fena halde kızdı: :r!" 
- Benimle alay mı ediy0 

nuz~ diye bağırdı. ( rıd{ 
- Estağfrullah, hanıtnt' ~"1 !il 

Benim haddirn d~ğjl • Uldn. ıı9l ~ 
bizimle alay ettiniz d'e . . Uf"rıkd~ 
kam~ bir mukabelede buluP ı;~d 
Vann, siZler pudTn51z kalın. f\1 ;tltı 
rimelsiz kalın da: koca bir 11' lıt.cl 
sıkıntı çekmesin. sağ olsun~ ~W 
oha, onun "ay~sinde. b~ ~"1 .. :e11t 
bile. gr:olecek vr-yahurt kı obıtl dti 
hayırlısite cephaneliğinizi ~erıe .. ı .. ~ 
zt'ntınız . • ...... ........... A~k·~;r·ii·;;i;r 

51 
voleybol şampiyoo3 to 
Askeı1 mektebler voleybol ~~ 

nnsı dün Beyoğlu Halkevinde ::.1ie? 
mı~tır. Kuleli LiseSi ta.tunı 1-4 :ı,q"" 
Lisesi taJrnnını 3 devrclıt bir C1 
sonra ma~lub etmiştir. 

-------------------
Asherllh işle_!..l: 
- ı""' •• 6 V' 

- 335 doğumlu gayrıı 
erat çağınlıyor 

Fatih Askerlik Şubestnclen: ctl!> 
332 ... 335 do~umlu olup geçe~1';.; 

lerden sevk arbğı blraktlall g .,~ 
Ilm erlerden (elektrikçfi~) ~~ tfJ 
\I.Şina olanıann hemen şuoew-
racaaUarı. ~ 

Yeni neşriyat 1 
sı• 

Stad gazetesi Iki y:ı.şında -,.~eJıf 
spor mecmuası bugünkü 16 s b~ 
fevka1Me nüshaslle iki ya~ıns 
me.ktadır. 

Re!ikimizi tebrik ederiZ. , 

K ı . v·ı,. ti cJet'' ocae ı ı aye n·n ~P 
Vilil.yetimiz hususi 1dareSİ iÇI ı; ~ ıt" 

tınlacak 35 kalem matbu C\"~ u sf' 
citeşrlnın 25 inci PazarteSi ~B ~ 
at on birde e çık eksllt.ıne sur c 'GJ.p-t 1 
le edilecektir. :Muhıunıne!l ~erl1' U 
c899• lira c35• kUTUŞl.ur. ~ nr~t 1• 
gün zikredllen saıı.te kadar j~ııJ t, 
dası vestlta.Gı ve altmış yedi 'tıMe~ tt' 
ralık muvakkat terrunatla vfl e' 

ye nUn 



SON POSTA: Sayfa 3 

e 
Be~li~ boyu~ l Ziraat DStitftSftDdO !A~erika, Almanya Fransız filosu ilir Şofin resmini 

, elçımtz ge~d1 d . . . Id ıle munasebatını esrarengiz bir taşıyan yeni 
rt;;:··~::;::·::;:-::) an ıçme m rasıını yapı ı kesrnek üzere imiş semte hareket etti banknotlar 
lo ~~ BÜn luıldıktan sonra ~ Ankara 18 - Bugiln öileden önce k"ılimlz Muhlls Erkmen gelerek bir Vaş~gton 16 (A.A.) -Siyasi tema- L~n~nı l6 (A.A.) - Tnnes gn- Ankara 16 (A.A.) -Türkiye Cüm-

ltıilem ba,tn d·· _ i Yiik&ck Ziraat EnstiW.sü konferans kontı§ma yapllll§Ur. yüllerı hakkında. hüküm -rormege sa- zetesınm Nevyorlc muhabiri gaze - huriyet Merkez Bankasından: 
\ ğ" d.a onece f salonunda lbu yıl Ziraat, Veter"l11er '\'C Ziraat Vekllimlzin konuşmnsı, bu lfl~tli .müşahidlere cfue, Amerika tesi~a çektiği bir te1grafttı önümüz- Banknot emlsyonunun _ kanunl • 
" tm n ıyor , • \. ~ Orm.an Fakültelerine alınan talebele.. yıı 6000 köylüye yapılan ve Zlraa.t Ve- hMıselerı yavaş yavaş, lakat. knt'i - de'ki günlerin Vichy hükUıneti için hadleri dahilinde bulunm nk ve halen 
Sııii:ı'• .................................. ./ rin yazılma ve nnd ıçme mcrnsimi trueti mütchass1slnrile Enstitü tnlebe.. ye+.J~ Almanya ilc 8iyn.sJ mün~ciJetıo- buhranh geçeceğini ileri ~rdükten tedavüldc bulunan b~otınrla bir-

~~ ı~~ hiiyük elçimiz Hüuev Ge- yapilınıştıl'. lerinin iştirakile ba§lanan büyük köy rin .ınkıtnma ~o~ ~tmek.tc~. Mü- sonra §U mütaleatı dermeyan et - llktc tcdnvül etmek üzere yakmda 
"\0 un öğleden evvel saat 10,.30 Merasirnde Veki1 :Mub1i3 Erkmen, anketinin muva.ffnk neticeleri hak- şa.lıidler bu hukumlenni WylıYen ba.. m.ektedir: Milli ŞefimiZ Re.isicümhurumuzun re-
tS,Il\> .ntiyonel trenile chrimi~ Maarif Vekili Yucc.l. o. H. Partisı müs.- tmda idi. Hazır bulunanlar tarafın - ~ nutuklar~ ve almnn bazı tedbirlere Fmnsada dahili siyaset mü kü _ shnlerini ID$yan banknotlur -Pey-
"~~Sı~eci garındn dostlan ta- tnkG grup reiBS Ali Ra..na Tarlıa.nla dım derin bl.r al!ka ile takib edilen ~nd ettfriyorlar. . . lutına büyük münııkaşalnn eelbeden derpey_ tcdavüle çıkanlma~ı. başla -
~ev itrJılanmı~~· . • .. Bü M. Meclisi r.lraat cncümeni azalan, bu kohuşmadan sonra bu yıl enstitü - Diğer ~arafta~ ıı:ıncıy~ nuzırı B~U. iki mesele ilave edilmi§tir. Bunlnr nacaırnr. , • . 
~ ııaı Gereele dun kendisile go- gazeteci meb'uslnr ves:ıire bulunmuş.. de derece alarak sınıf terfi eden ta - ecnebllerııı fnalıyeti hakkuıda. tnhki- Fransız fı1osunun esrarengiz bir Bu banknotıar, eb ad, ö.ezyınat ve 
'r~tecllere fU beyanatta bu- lardır. lebelere müWaUnrı tevzi edilmiş ve kat ~npmağ'a m~ur komitcy~ tam sernte hareket etmiş olmnsı ve j~ nl renk itibarile ~alen tedavülde bulu _ 
' ' liu.k Rektörün ~ arasında biten enstitü neşriya.tmdan bırer !eri hedi.. snUıhiyetler vel1lliftir. Bu komıte Al- nitında olmıyan Fransaya F gr na.n yenı harfli banknoUarınıızın nynı 
6~ı ~ . -nınetimizin vaki olan da- nutlrunu müteaklb ktir.süye Zirant ve- ye edilmiştir. man konsolosluklarında ve i.!tihbarat.. sanı kon Alsas-Lo ı·iri'At olacaktır. 
~~ er!ne geldim. Bu nlqam An- aja.nslannda araştırmalar yapmağa. u~ ren ı e e -
i'r tıdeceğim Ankarada iki güp hazırlanmaktadır man Yahudilerinin gönderilmesi me Çin de UZUn bir harbe 
~h.:ldık~n ~OTil tckıar vazi- Londra V8 Hamburg şiddetli Görice etrafında· muharebe Mü,~hidler, bü~ün bu hnsas:ıt.l DB- aeleleridir. hazırlanıyor 
tC~et \d~neecğ,im. • • hava taarruzfarma bütün şiddetile devam z::.rı ittbura alarak lıariciyc neznrcti Manasiira yen·l b"tr aklU 
ı..'lltı ~ 1. ?idye EOl'IUSerı Molo - llin siyaseti'nde zıınn1 de~ görU- Şanking 16 (AA.) - Milli Çin 
\\do~~~ ~yaret güntı aeyaha - maruz kaldtlar ediyor yorlar. Atina J 6 (A.A.) - Yunan u - hükGmet merkezindeki kaMate cö-
~~di· .e ı.stasyonda bulundum mutıU karargahı tarafından bugün re. Avrupa harbi ihtimal ı uzun aü-
\.~tn sııu istikbal ettim. 0 gÜn (B3.§Wafı 1 inci sayfada) (Ba.§tarafı 1 inci saJfada.) skeri recektir. Binaenaleyh Çin daha üç 
~~ hız~~ için tqyido bombardımana ~ ttrttı.lrn~tur. 9000 tüfek, 200 harb ıevazımile dolo neşredi1en 'bir tebliğde bildirildiği- sene Japonyaya kai'§J harbetmek 
~ ~ad:m. . • Ba§ka ~or. K.iel doklanna, kamyon, SOO muhtelif esliha ile dolu ne :naza:ran dün gece Yogoalnvyada için hazırlıklanoı yapmaktadır. Yi -
t~~~·~ t ebelcıiınimı va- Ostend ve caia!B Hmtu:ılannn bir hü- sandık, 1'750 top .güllesi. Va.zivet Manamr tehri İtalyan tayyarderi yecek ve ruub levazımı stok edil -

'ı~ N ~dır. eım ya~cı,u:. Bu harekAt e.ma - Yunarı arazisinde ftaly&n lralmadı J tarnEmdan bombardıman edilmi~tir. mektedir. Çiftçiler vergilerini yalnız 
'!'i~ cii .kıınnatinıe göre mev- AllDda t:ı.yyn.reıertmizden birisi bir Atina 16 (AA) _ At\nn Tnd- (Bq tarafı 1 inci sayfada) Yugoelav hava dafi bataryalıın mu- panı ile deği), pirinç ile de verebi -
lı.~~ Alman - bc1lTet muahe- Messeshmidt 109 ~ı.]Jj dn.,tlr- yosu, bugün şu haberi vermi~r: Malumdur ki Görice Yunnnbtan- kabelede bUhınmu~tur. liyorlar. 

tieıtr erl dahilinde iki llll!r.:- m{lştfir. BugÜn öğle üzeri, Yunan top - Amavudluk hududunun şimal kıs -
f ınünasehatı tevai edi- Sahil mtidafaa servisine aid tayya- raklannda, esirler hariç, hiç bir mında Florinndan Amavudluğa gi

Istanbul Vakıflar 

Kıymeti 

L. K. 
Pey akçesi 
L. K. 

DirektUrlUğU ilAniart re1er, dtln, gündUl ve ıece fa.nllyet.te İtalyan askeri kalmamıştır. den yolun üzerinde takriben 25 bin 
bulunmll§ ve Norveçten al altın - Atina 16 (AA.) - Cepheden nüfuslu ehemmiyetli bir ka.sabadır. 
daki Fransız arazls1ne kadar blr ÇOk alınan son haberlere göre, Görke Bu mev.kiin diğer bir ehemmiyeti 
htlcumlnr yapmıştır. mıntaka mda Morovanın cer.ubu Ohri, Elbaaan ve Berat cihetlerin -

Londra J 6 (AA.) - Hava ve şarkisindeki bütün tepeler, Yunan -1 den vark.a gelen yollan n burada bir- 157 68 
cl'ahili emniyet nezal't'tlerinin tebliği: JıJnr tnrafından zaptedilmiştir. Bu ı lepııe1erinden ileri irelir. Bu sebeble 

ll 85 Çnrşıyı keblrde Sıra odaları hanı aıt ko tmda. 
4 No. lu odanın tamamı. 8722. 

Dün gece.l..ondra üzerine §iddetli suretle İtalyanlar, yava~ yavaş tu - Elen ordusu Göriceyi alm kla yal- 267 10 
bir taiUT\IZ yapıl~r. Dü~an tay- tunulmaz bir vaziyete girdiklerini nız :r.übim bir Arnavudluk kasa -

20 05 Mercan Daycha.tun mahallesinde Kızlnrağnsı 

haru üst katda 12 No. lu odanın tamamı. 7187 
81 03 Çarşıd:ı Zincirli han üsL katcıa ıs No. lu odanın 

tamamı. 7181. 

yarelen mütemadiyen Ingiliz mG - gömıel;tedirler. bası z2btetmi~ olmaz. Ayni zııman- 413 68 
dafaası tarafından iz'aç olunmuş ve İtaly,\n karargahı bombalandı dıı buradan girnal ve orta Anuı _ 
düşman tayyarderi o kadar yük - ~tina .1.6 (A.A) - Yuıı.aniatnn- vudluğa giden ehemmiyetli yolla - 193 68 
sc.kten uçmağn mecbur kalmışlardır dnkı İngiji.z hava kovvetlen kıuar- nn başl ngıçlanna sahib olmuş 0 _ 

14 55 Çarpda Ztncirli han üst katda 19 No. lu odanın 
tamamı. 7182. 

kf hed.efkrine IU.yıkile nişnn almak gahının dün geeeki tebliği: !ur. hte onun için Yunanlılnr, har- 427 36 
imkansız bna'kılnu~tır. Hükitmet Cuma gÜnü hava kuvvetlet.imWn bin başından bu mevki istiknmetin
merkezinin pa çok mahalleri üze- tnnrruzuna uğrnynn hedefler arn - de birçok taarruzlarda bulunmuş -

32 06 Çarşı Zincirli han üst, katda 10, ll No. lu odanın 
tamamı. 7176 

rine b farl: gözebneksizin yüksek sında Göricenin. şimnl mıntakıwn - lar ve ilk bir muvaffakiyet olarak 246 84 
fn61Ak bombalnrile yangın bomba- ~~ .~ar~ket halinde bulunan mo - hududun 3:4 Km. ötesiiKi e Bik _ 

18 52 Mahmud paşa Day~hatun malınllesinde ~a.lcılar 

ham üst katda 1, 2 No. lu odnnm tamamı. '7144 

Mos:kova büyi& el- lısn abnı§tır. Bilhana evlerde. ma- torlu bır İtalyan kolu dn vardıı. P.: liste mevkiini almıglnrdı. Fakat bu- 427 36 

23 Hkteşrin tarihin- Saz.alarda ve ynmnnelerde mübim k~l movaffakiyetle bombaltınmış '\'C radan Görice istikametinde tnar _ 

32 06 Cer.rnh p:ı.ş::ıda Davud p:ı.şa mnhallesinC:,. B:ı:ı:acı 

odaları sokağında 16 mükerrer No. lu 2 odalı ah.-
~nb lunenin tamamı. 7197 Q) Bhli{.ino bütün ihtil'f- 1 hasaTlar clmı~r. Pek çok )angın n~~trnlyö.z at~ine. tu~ulmuşt.~r:. Bii - nıza devam hem müşkül ve hem de 

~r ~k ve iki menıleket a- t.'ıkmış ise de .mUşkül şartlar içinde yuk zayıat verd'mlmi§ ve buyuk ha- faydasızdır. Çünkü evvela Deve! 791 °2 
"n'1 oduı: vfvendiıa nin t~ k yde değer tle bı:ı yangınlar sat )'apılmıştır. vadisini geçmek ve aonra Morovn 

69 50 Koca Mustnfap~adn Canbaziye ma.hallesındc 
e.ski Mişeli meseid yeni Abdullah dede osoka~ı..n. 
da 2 ı.ıttk 20 cedid No. ltı beş odalı hanenin tnmn
mL 7194 

h. ~ak Uzerc çok mühim bustı:ılmıitır. Bir mikdar ölü ve ya- . İt~ly~n o.rdusunn J.ar:ırgiıh olan dnğlannı zaptetme1c. ik.tıza eder ki 
~ir ~ old~ dün Lon-ı ralı varoır. bır tı~tlik bınaııın~ ve dışanda ~u- bunlar birbirinden güç ve adeta mu-
~~tn edi.ıW, tir. Alman tebllği mn bırçok askerı oıabaya tnarruz hal teşebbüslerdir Onun için Yu _ 

cr lnC) .. mnda Bıı.Jtık Bt>.rJin 16 f..A.A.) - J.!n.1an ordulan edilmi, ve ağır bir bomba binayı yık nanlılar Göriceyi '~al doğudı::.n, 
So 'Y ll ı· Bi; liğine 1 başkuın!illc1:ı.nlıDllll1l t.cbliğl: • mıştır. yani Vertrak ve Pres ha gölleri ara-

Yukarıda yazılı emlak .satııınak üzere 15 gün müddeUi! açık arttırma.. 
ya çıka~tır. İbnlesi 20/11/940 Çaşıunb:l günü saat (15) de icr.:ı edile -
ceğinden istektilerin ÇemberLtaşda. İstanbul Vakıflar Başınüdüriyetı Mnh.
lfllii.t Kalemıne mürncaaUarı. (10450) tasdik e;\i1 , &v 1 lfi SGntc.şrinde n dftn gece bom - Bu mıntakada, üzerinden İtnl - sındnk.i hud o d ınıntakasından taar-

tbnd..lri :-b naice- bar<lnnan tayyarel ~ Lımdn üze. y&.n kıtaatının geçm kte olduğu mü- ruz ederek, almayı tercih etmişler- ~EI51!S•~mBmıG:S1131EiiB!:iaBilliiiii•Zaili!li:ıii1il:l••••m, 
olar ~un:. l:.onfe - rtıe karfl,lık t!iArlılZl'annn cevam e -1 Jüm bir llpril romarnile tahrib o - d. BÜTÜN ŞEHİR HALKI BUGÜN 

e.d:J C(:. ln,Wl ~e~derck hı hs.ss:;. V~to.ria tetsa'X'~d.::ı lmım~tur. Kab.bahlt İtalyan ikıtan- ır. 
fcara •: - ı ,_ B d•ıt '- • A b- _ı_ In 1 Burodalci muharebenin mihrnkını 5 • d o.., ~ha-.c . ve a - nakliya\ te.sisatına ve ,.er asa.crJ e. tına anı wuun yapı nı;tır. tal - 1 lnemasln a 

nı Se f!t R ll a - hemmlYeti lar. heclcfi Te tam ~bet- yaniann zayiatı muhakkak ısorette hududun 2:3 Km. cenubunda bulu-
tf\ıllı.ı bt evlet V YJI, dev ler kcydeylemt§.lt-rdır. mühii"Il ohnu§tur. nan Jvan dağı te~kil eder ki Yunan gösterilmekte olan 
~~~ h~ ı> ından yar lt İngilterenın eenl!bunda ve merke- ftalyan tebliği kıt'aJtın, İta}ynnlnnn anudane mü-

llitı t ıç ~: kjt işti .k et- ELild6 d.ıfcl }erler de ken bo.1ıbar - Rotna J 6 (A.A) _ J 62 nu _ dafaa ettikleri, bu dağı almıy mu-
"'tılır aah_~--~;d ecflm~ • ma d- dırnan edilmişt.ır maralı tebliğ: va Hak olurlarsa, krokide görüldü -

t~ B1ı Atln tellifin de.inıt ı ingilten ]imanlarına mayn döktil - Yunan ce:>hesinde, dün, karŞl - cü üzere. hemen Devel vndisine ine-
~~.~.:~V{jz r.nktm i ~ ~ mesi de,·~m etmı~ı.r. l:kl, topçu ve piyade müfrezesi fun- redc Morova dağlannın rkasına clü-

yares! İr andanın 100· kilometre gar _ Hava kuvvetlerimiz. düşman kıt' için nmlı: hiç bir e.lıemmiyetli ta -

R devrinde E 
fllminf G Ö R M E L İ D İ R 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARK MUSİKİLİ 
Muazzam tarihi film -.qilJıunın olduğ:u ıkabull Bir lmln me::afc h?mbardıman tay_ l:ycti ol'llU~tur. erler ve Göricey~ doğru yürümek 

·· M 1 f 1 ah dJ b bii manile karııılıı~azlar. ·rı~ am:e, o oto un bmda buyuk bir va.pur kafilesine ta - a annı ve t a.şş-1' erini ombar - Mehter musikisi. Cenk türküleri - Gülbanklar_, 
~ .. lllevzuubnlu olm -1 arruz etn.J.ş ve .ka.!ileye retakat ejen diiDB.r. ed«>..rek it.ıt' alnrla iş birlir:i Fakat ~talya~ lar Y_u~anlılnnn. ~u İlaveten: İki kısunlı komedi. Bugün saat 11 de tenzilfitıı m:ıtinc. 

~lıt.!ıı~ n evvel tabiatile 'ri-ı ~tl'O'rerıertn §id.d.etll dafı at'l§ine ra~- vapmıştn. Lari"a tayyare meydanı muvaffnkıyetlerıne m anı olmak ıçın ~--••mlll•i:a•BI::::!iEIIIDır::E:!.OB•IIIIaE•m••••a~ 
~ ç l:ıir ~hu tel:lifJen- ~~rndiye men bombalarla 9!00 tonluk !!ir tlltb-l ile Navarin Yunan efeniz üssü de' b~tün_ ku;.v.etle~le • çalışacaklnr~ır. ' 
~~ ~~ Vl"rllmemı,tir. lıe 16000 tonluk bır vapuru nteşc: ver- bomba.r~ımnn ~ilmi tir. Larisadn Çunku Corıcenm ~~ı o.nlnıa bıl -et Vek"l• . mi.ştlr. Bu iki vnpur durarok yana yerde ıki Blenheım tayyar~i tahrib hnssn manen en buyuk bır darbe o- ~--
lı.. . (ll 1 ·mn beyanall yatmıştır. olunmu~ -:;e diFer bazı tayyareler de lacaktır. 

En büyük Neş'e 
Haftasını yaşıyor. 

çO NKt. 1.,.~ tt~ ı in.c:i ylada) İngiliz tayyarelen dün ~ce bilhaS- hnsars ugratılmıştır. Elhn:;ıl biz, Yunan dostlnrımız -
t~e huau 1 da sa Hamburg şehriıle bileuro e~er- Atlantikte faaliyette bulunan de- dnn bu muvaffakiyederi biraz dnha 
~()•tenl~tinn ıwı. - dlr. Hasar, tayyt.rf'Jerın g1sterdıği ninltı gemiJ.,rimizden Birisa bir sorun, ya.-rıi İtnlyanlnr hududlardan 

hirliklcri~in luğve- coyretlere nisbet edilemez u eberisi dü~an torpido m~hribini batır - içenlere kadar ilerledikten ve bu za-
~~l. haberleri de çabuk tamtr edilmiştir. Ters:ıncye a- mıştır. m&l' ı.arfındn Yunan ordusu sefer -
'ılı:•• Yeni Tur k _ Rumen Id bir ı& re binası hasara ugrnmıştır. 1 • herlik ve tecemmüünü jkmal ettik-

JOAN BLONDEL-1\lELVİN DUGLAS 
Her luı.yatn bir sandet katruı ... Her yuvayn bir ıztırab nııılıynn ... 

Her gönüle bir aşk çengeli takan. Fransızca 

KADlN AÖI p R \."~ası h :r. 1 .., stanbul icin yeni i..ir UC'I2 t~n sonra beklerken onlann hnrbin r h:-.:._~ • .ıuundn da "§U Bir bufdny deposu ateş n mı~ TC m- '" !J t 
~lli"tıthr: kat yangın derhal söndür01mü.ştür. ekmek nUrnunasi hazırlandi daha ilk haftalarında ve hudud böl- FUmi.n! neş'eden örülmü~ bir fantnzi... Heyecandan yaratılmı.ş bar 
~ tlt' Ruıneıı tlcaret an- Bir tersaneye de t.aıı.nıız edilnu~tir. gelerinde ltalyanları her tarafta eser ... Kahi.aha ae SÜ5lenmiş bir san'ai harlknsı yap\ılar. Gülmek ve 

mevkiine gir _ Birçok yaralı ve ölü vardrr. (~ 1 Inci ııa:rfU!ııl ma~!ub ederek geri sürmeleri ve me.!'\ıd olmak için (L A. L E/ ye ~uz. 
• Bu anlnııma e - miştir. yen! dtmek nümunesi Ticn- Cöriceyi bu derece sıkıştırncak mü- DİKKAT: Dünyn harbin in en son ve heyecanlı vak'alan 

rılllnt lrıemleketimize Ro- Milli Müdafaa Vekili ret VekiJetintı de gönderile::ek ve t&ıımz bir \'aziyet nlmnlnn her hal- Bugün .saat ll de tenzilı\tlı matine. 
"~ IC!!) O.:tıı.ın petrol gd _ muvafık görüldüğii tal:di.rde gele - de Arnavudlult meselderinin ha~ ::======-~::.:.:~.:.::::.:::...::::::=: 

rtı nıelı:te devam ede _ şehrimizde cek aydan itibaren bu nümuneye gösterdiği birkaç aydanberi uyuma-
l'rl f!rnleletiınlzde pet _ Ankara lG (Husus1) _ Milli Mü _ göre e.k~k çıkanlacak bt Yeni nü- dıldannı ve adamakıllı hazırlandık-
d)~vt:udu, o#'r,n -ne- .. muneye göre ekmek. fiatlan buı:rün- lannı gösterm~ir. 

.. o-.,-- ...... dataa Vekili Baffet Ankan bu ıtıı.şam- 1.:" ~ - 30 AO 
tllrıll i'·' -'-ı'J'tr. T-'- · ·u nattan -ı para l:.adar ucuz Fakat, bu böyle olduğu halde •.ıu ... ~.ua c.-.: ki trenle Jstanbula hareket rl.mi;ti:r. J ak 
~"'ltesiz.tık dolaYl - Vetilin bu soyahıı.ti birkaç gQn süre- 0 ale br. ltalyaıılann bunlan gönniyerek Yu-
te~ _ _ı k • stanbulun ekmek meseleti hak - · t A dluk .. zerind i.s eaerneme ti. cektlr. k d Ti V k·ı N nnnıs anı mavu u en -

liaf de gelnıi~ bu - ın a lcar~t e t: anni Topçu- tilaya &alk.ı~alan ve sonra bunu 
ta u.rfındn yur - Benzin tahdı'dt::lt oğlu dün kendisile görüşen bir mu- beceresnemeleri acaba neyi göate -

' 

l>elT 1 ı.. _ 1 .... harririmize ~n ları söylemiştir: · ., ı 
lı <>la o ve ocın - f rır r •• 

• tahdidatı bal:Jı-.ıı..a.aki taınnn da bun. ıye mt"sgu o ma ta ve yf'ni bir nü-

ANN SHiRLEY ve NAN GREY 
RALPD BELLAl\IY ve llollwud'on ya.'nnk.l 50 yıldwıı 

KIZ TALEBE Vurdu 
Fra.ıısıtta söı:Jü fllmini bu sa.:ı akşamı 

UME Sinemasında 
görmiye hatırlanınız. 

~k~ ca.ktır.:ıt (n~-•~-#. ı iD.ci ı;ayfndn) H- stanbuJun ekmek işi} .. hele- ~· ~;., 
ı 1 ,.__._. d. ı 1 k 'rf-. . ,,......_ ..... , -4t. , 

tıı.ı_ •hQiliz ticareti lar arasına olına.sı.kuvvt:tle muhte.. m un,., hunlanmaktadır. Bu nümu -

'';ı~~ meldir. Her dört karar, gnhb b!r ihH- neyi biz de tetkik e..f,..ceğiz. llaı:ırb- ,!lı!:rı~.-;;;;::~:;~:;;;::;;.~========~=========~==:;:;~===~ male göre, re:mı1 guet~ Pazartesi nncnk nümune matluba muvafık gö- ~ 
nü.sbasındn n~edue:reıt mer'iyet mcv rüldüğü takd:nJe lstanbulda ekmf'.k İST ANBULDA EŞSIZ BIR MUV AFF AKİYET KAZANAN BİR FİLİMIN 
ltiine k.onacaktır. fiatlannda bir mrkdar ten7.ilat ktıbil 

olaTh::~·:araftan. Istanbul ~) .. diye SON GiJNtJ - BugÜn i K ö~ren~ıme göre, Anbr:ı Beledi -
yesi, taksi plAkası almak üzere, mü
racaat etm~e ba.elıyan hustl31 arabn 
sahiblerine red cevabı vermektedir. 
Hususi otomobn sahi'ble.rlnin müra
caatları da reddedilınektedlr. 

Ticaret V ekilinin beyanatı 
Dün şehrimize gelen Ticaret VekUi 

beyanatı suıısındn şunlan da söyle
miştir: 

•- Yakında c;ıkaeak bir koord'nas.. 

hududlan haricind~ ekmek fiatlan- .A 
nın yükselmesi i.izerine mülhnknttan 
ofisin l$eındilerin~ de buğday ver -
mesi hus~unda belediyeye müra -
cactlar yaoılmıstır. 

Mülhakata ofist~n b··.rfav ' ·erli -
me,ine imkan görülememiştir. Ka -
,alar buP,dav ihtiyaçlarını zahire 
bortıa!nndan ik; kuruş faTkin tedarik 
ed Bu ııuretle kazalarda 

Sinemasında 



SON POST~ 

M i Ll i PiYANGO 
4. üncü T erlibin 2. nci çekilişi 

'l 1. inci Kanundadır. 

İle SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Devamlı biletierinizi ı Birinciltlnun aqnmına lta.da.r 

ddiştlrmen1z llzımc1ır, 

Btrioci vekilitte bilet almayanlar talib fnatmı kaç&mu, defiJ -
dirler . .IkinCi ve üçündi c;ekilit bilettera fiat fldu nnnedeo bütün 

50 ratlanndaki kadınlar 

36 YAŞI N DA 
r5r0nebilirler. 

Methur bir cilt mlitehasettı ta
rafından ketif ve genç bayvan
Iann dld ve hüceyrelerindc:n 
kemaJf itina ile utihaal edilen 
ve btı ıenç kızın taze ve ~af ci)
dJnio untuTiarına m~abih olan 
cBIOCELD tabir edilc:n kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cild 
unauru olan penbe renirieki To
kal on Kremi terldbine ltarıttınl
bllfbr. Bu akaam, yatmudan ev
vel a6r1lnüz. Uyuduiunuz her 
dakika zarfında eildiniz, bu luy
meth uııauru mu edip be.lene
celt ve her aabah kalktı~ınızda 

Gayrimenkul 
Istanbul Emniyet 

ğünden: 

eildiniz. daha aaf daha taze ıö
rünecek ve gençle,ecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yai~ız) 
To kal on Kremi kullanınız. Ter
kibindek.i beyazlatıeı ve kuvvet• 
lendirlci unsurlar, dahile nüfuz 
ederek ııizli ııayri aaf maddele
ri ihraç ve aiyah noktalan izale 
eder. Açık meaameleri aıldattı
nr ve bu suretle cildinizi beyaz
latıp yumuoatacaktır. Bu baait 
tedbir aayeainde her kadın bir 
kaç aene gençleoebilir ve ' ıenç 
kızların bile ıııpta edece~ f&ya• 
nı hayret bir cild ve bir tene ma
lik olabiliraini:ı.. 

Satış 
Sand1ğ1 

, 

ilanı 
MüdUrHl-

Oronun 11208 Hesab No. sile sandığımızdan aldığı (5300) liraya kar,şı 

bırinCi derecede ıpotek edıp vadesinde borcunu vermedi~inden h:ıkkında 
yapılan takib Uzerine 3702 No. lu kanunun 46 cı maddesınin mıı.tufu 40 cı 
maddc.ııine göre satılması ıcab e.ien Gal.atada Camiicedid mahallesinin Med. 
rese ve Sö~lid ve hAlen Söği.ıdlU sokağında eskı 1.3.35.37. 5.33 yeni 21. 19. ı. 

3 5 Nolu kayden 550 arşın miktarında mukaddema iki klt'a baraka ve bir 
o.rsa elyevın yekd~erine mıı.klüp maa müştemnat kağir apartımanın CEskl 
Postahane ham namlle marul olup dukkan ve depoyu m~emlldir.) Yir
mı hl:ıae it.lbarne dokuz hissesi b.r bu'çuk ay müddetle açık arttırmaya ko-
Dulmuştur. Satı~ tapu sicU kaydına gore yapılmaktadır. 

Arttırmaya glrmek istiyen (1547) lira pey akçesi verecektir. MilU banka -
larımızdan birinın teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver. 
gilerle beled.lye resimleri ve vakıf tearesi ve taviz bedeli ve tellfıllye rUsu
mu b:ırçluya alddir. Arttınnıı şartnamesi 18/ll/940 tarihinden itıbaren 

tetkık et.mek isteyenlere sandık Hukuk \şleri servisinde açık bulundurula -
caktır. Tapu sicil kaydı vesalt liizumlu malümat ta şartnarnede ve takib 
dosyasında vardır. Artırmaya &irmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılıta çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyl öğrenmiş dd ve telak
k olunur. Birıncı arttırma 14 1/941 tarihine müsadif Salı günü ca:aıoA
lunda kAin 8ıındıtımızda saat 10 dan 13 ye kadar yapılacaktır. Muvak
kat ihale yapılabamesi itin teklif edUecek bedclı:n tercihan alınması icab 
eden gayrımenkul mükelleflyetile Sanrtık alacağını tamamen reçmiş ol
ması tarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmat §artile 
29 1/941 taribine musadif Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırmuı yapılacaktır. Bu suretle ıayrimenkul en çok arttıranın 

ustunde bırakılacaktır. Haleları tapu sicillerile .sabit olmıyan alakadarlar 
ve ırtıfak hakkı sahibierinin bu baklarını ve hwıwile faiz ve masarife 
daır iddialarını llA.n tarihınden itibaren yirmi gün i~nde evra.kı nıüsbi

telerile ber~ber dairemıze bildırmeleri llzımdır. Bu suretle haklarını bll
dırmemJ4 olanlarla haklnrı tapu sıcillerne .sabit olmıyanla.r satı1 bedeli
nın payıaşmasından harıç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyen
lerin 39 789 do.nra No. sile Sandıtımız hukuk işleri servisine miıracııat et
melerı lıuumu ilan olunur .. •• 

DiKKAT 
Emnıyet Bandıjfı, Sandıktan alınan gayrımenkulU ipotek g5stermek iste. 

yeniere muhammınlerımizin kcymu., olduğu kıymetın % 40 m tecavuz et. 
memek uzere !.hale bedelinin yar.L'3ına kadar borç vermek suretile kolaylık 
ıosternıe.ktedir. c 10930> 

Hendek i c nı lemurlufuııd~n: 
Yusuf Zıyayıı. ma11. ma.sarlf 390 lira itasına borçlu Hendekde Muradıb 

gayrımenkullerinın paraya çevrllmesıne karar verilmiş olduğundan borç
lunun Orttlköy Pınarı me\'k ınde 3676 metre murabbaında şarken Salih 
garbcn Mehmed Ali §ıınalen dere cenuben Mustafa tarlalarile mr.hdud 
T~ınievvcl 8:9 tarıh ve 34 numaralı gayrimenkulun ipatek fazla.sı ve yi. 
ne Karanlıkb:ı.hçe mevkıınde 019 metre murabbaında şarkcn Aşık Mehmed 
garben o man ı,ımnlen O.:ıman ccnuben Hacı Hatıb tarlalarıle mahdud 
Nisan 327 metre nıurabbaında .şarken Alı Osmanın İsmatl garben ve .~·
malen tarik ve ccnuben Horoı AH tarlası ıle mahdud Hazıran 335 tarıh ve 
23 numaralı gayrlmenkullere bırınci açık arttırma ile 13 12 940 Ct<nıa gu. 
nu Hendek ıcra daircsınde aat ondıı açık arttınna ile paraya çevrileccği 
ve haddı Iliyıkını bulmadı~ı takdirde ıkinci açık arttırma ilc 23 12/ 940 
Pazarte,ı gunti aynı saatte açık: arttırma He paraya çevrılece~ınden aynı 
haklara ırttfak haklarına vesair haklara malık olanlar evrakı mu.sbltcle
rını on beş gün zarfında braz etmelerı aksı takdırde paylaşmadım harıç 
bırakılacaııı ve ar tırma ijart.name.si bu gunden Itibaren herkesın Koıebl-

bayi.lenfen alabilirler'. 
İkramiye 

Adedi 

ı 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teaelli .f7 
mükafatı 

64.205 

İkrami~ 
Miktan 

Lira. 

40.000 
10.000 
5.000 
2.0()0 
l.QOO 

600 
100 
se 
tO 
3 

88 
• 1 

İkramiye 
Tutan 
Llra 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.7iro .. - . •. , r 

..... lo e = 

543.760 

Bu çekili.ote yarım bfiet bir buçuk lira, tea bilet (S) liradır. B'ılet 11 : 

auannın yük&elmeslle bera.~r ikram.lyelerill miktarı da arUU'ıJ.mıttır. 
Mesell; bu çekilişte (40.000) llralıt btlydk l.kn.miyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikraml)'e vard.n. 1'.000> ltraıık iltramiYeler bırtneJ çeki
U.,te iki tane iken bu çeltill..tte ~ çıkarı.lJıılttu. 

Keza (2.000) liralık ilc'amiyelenıı &dedi beften ona, (1 000) liralar 
da altmlftan dok.sana çıltarılm1ftıl'. 

Bı..rı.ncı çekll11te 90 lDoi (1500) ltra tuandıtı halde bu defa 1&0 ki'! bel 
yuzer lira alacaktır. Bundan batka 300 b'lete y1lıer lira, 000 bilete 
ellişer Ura ikramıye nruecci:Uı-. 

3 000 kili onar llr&, 80.000 kifi tlçer lira &lacakla.rdır. Bu Qeka..şte dt' 
47 tane te.cıelli müklfatı nrdır. B11 defa tasanılacak teaelli mü.kA.fatı 
sek.sener liradır. 
Devamlı biletler harictnd• ke.tidelik biletler de nrdır. Ba b:ıetl~r 

4imdiden ve üzerlerindeki tiatla aıftıoa çı.tanıml,ftır. Eler biıinei ~ii -
lişte devamlı bilet alma.dınw.a bu çekil..şte gene avni par&Ja )'l.ni ~ 

liraya tam, bU- bu~k liraya yarım bilet t.l&b111ra1ndı. , '._' • ..................................... 
Devamlı biletlerio 2 Btrlncltlnun alqamma kadar det~e.si ll -

wndır. Esk>den oldutu Jibi uıühlet her aym clörd.Qneü ciint .qamına 
kadar de~U ikinci gUnU akfamına kadardır. Buna bUhuR dl.kk.at edi -
niı. Birincilı:ı\nunun ikinci ıur:.ti at,amına kadar d.etlfWilmiJ'C biletıM 
b~lta.sına satılablll..r. ...................... -............. . 

Biletierinizi almakta acele ediniL 
Büyük ikranüye ( 40.000) liracLr. 

Devlet demiryolları ve limanları -~ 
Işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muhammen bedeli 1260 lira olan Iii bın ldlocram donyalı açık eba1~ 

me usulile satın alınacaktır. Münaltasa 30.11.140 Cumuteai cünt saat ll 
de Sirkecıdc 9 i.Oietme binasında A. E. kornl5)ıocu taratından yapılacaktır. 

isteklllerin ayni gün Te saatte K,5 lira munkka.t t-eminat Te kanuıı1 
ve.sikalarae ıtomiSYona müracaatları li.Zl.lJldu. 
Şartnameler parasu olarat komilyonda.n ftl'Ümektedir. (10870) 

UŞ TOVO N 
Yastık, Y orııan, Yatak kullanmak kese Te tıhhatinize fa,ydalıdır. 

BİR KUŞ TÜYÜ Y ASTIK 1 LIRADlR. 
Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adrea: latanbul Çakmakçılar 

Kut Tüyü Fabri.kuı TelefOD: 23027 

Müflit Necati Raufun Sara Cedveli 
No. Alaca \cl ı istediği para Kabul olu.. Kabul olUA- Reddolunan 

ı 

lO 
ll 

L. K. 

Enıil Kiımmerle 13236 -te 
vekili Nazım (26472,93 

Nuri R.M. k::ı.r-

şılığıl 

osman Sirınan 8504 47 
Muhli.s Receb ~ 2313 13 . 

Husnü TUtüncü 3500 00 
Osman Hikmet s1oo 28 
Cemi.! Besen 3820 80 
İsmtı.il o.mıan 2963 75 
Enver Şimşek 2100 5~ 

Abdürrahman 2055 00 
Süreyya 
Galib Hüseyin 3110 % 
Hazinei maliye 12'31 91 

, 5936 98 

nan pt.r& dulu sıra para 

10158,00 Cl 8257,75 R.M. 
(20214,11 
RM. t&rfl- ... Davada muhtar 
lı ğı) olmak uzere 
8504,47 6 
2313,13 G 
3500,01 Cl 
3100,21 • 3820,88 • 2963,11 e 
2100,51 • 2055,01 fJ 

3110,ü 1 
0000,00 o 1231,91 

41626;111 Bir kısmı tcrlı:L 
ne tiıbl ve bir kı.smı itlrazlı 
oldu~undan karar ittıhazı _ 
na mah:ıl olma.dı~ına 

İflas Idare azası avukat Alkivya.di Geneusta o~Iu 
Münis Neca.tl Rauf İfiis İdareı.inden: 
MıifiiBin tahkik düyun işi bitirilerek tanzim kılınan sıra cetvell yukarıya 

yazılm14tır. Müflls alaca\clılıırma konkurdato teklif etmiştir. Alaca~ı red
dolunan alacaklının i.llndan Llibaren beş gün sarfında ifilisa karar veren 
istanbul 4 üncü Ticaret mahkemesine dava iltame edeb!lır. Alacaklıların 
Ikinci toplanma ve teklıf edilen konkurd:ıto miızakeresi için 7/12/940 Cu. 
martesi ıuniı saat ll de İkinci İf19...o; Dairesınde hazır bulunmaları ve bu 
toplanmaya alaca~ı kısmen veya tamamen kabul edilmiş alacaklıların 
i~tirak edeceklerı ilan olunur. (504) 16 ll/9j0 

lstanbul Levaz1m Amirliğindan Varilan 
Harsel Askeri kttaah Ilanları 

zartesl gunü saat 15 de evsaf ve şeralti dahilınde (15) ton 
sabun ve (15) ton bulgur pazarlıkla satın alınacaktır. Talıblerın belli 
glin ve saatte knt'i teminatları v~ kanuni ves;kalarıle lbı.rlıkte Kav::ıklı 
Askeri Satınalma Komı.syonuna gelmeleri. (1483-10947) 

... Jf 
Aşağıda yazılı mcvaddın kapalı zarna eksiitmeleri Nığdede a.skerl sa

tın alma komisyonunda biznlarında yazılı gun ve saatlerde yapılacaktır. 
Taliblerın kanuni vesikalarile teklı! mektublarını ıho.le saatlerınden bir 
.saat. evvel komisyona vermeleri. 

Cınsı Kilosu Tutarı Teminatı Ihale gun ve saati 
Lira Lira 

lle tedavi eCIJIIr. 
Kanın en mUhlm unsuru. kırmızı yuvar· 
lakcıklardır. Onlan daima ço~aıtmaKIS 
vUcudunuzun mukavemetini arttırmıŞ. 
kansı~tQı ve zafiyett gldo.-mış oJursunt.J~ 
OESCHIENS şurubu; kan, kuvvet. 

iştlha ve gençlik temin eder. 
BUtUn hastalıkların nekahat devreıe· 

rinde kemall emnlyetJe kullanılir. 

Reçete ıie eatıtJr 

Maliye \'ekaleti \'arldat U. l\tüdüriüğünüo 
~IUA.,IELB VERGİSiNE T!Bt 

INA M0ES ESELE -
Yeni tebliğUe tutınalanJu bUdirili 

DEFl ERLER ve AYLlK BEYANNAMELER 
BASILMIŞTIR. .-. 

Satış yeri: İnkılab Kitnbel'i. istanbul Ankara caddesi f'IO· 

~~~~~~~~T~ru~ş~ra~s.parişlen .,uratle ıöndermr. 

Gayrimenkul Satış 
Istanbul Emniyet Sand1ğ1 

ğünden: 6* 
Zehra Macide Serezin :!5839 hesab No. sile Saııdığımızdan ·ald& 

liraya karşı birinci derecede ve bır akıtle ıpotek edıp vade5111 

vcrmed~ınden hakkında ;iapılan tak b üzerine 3202 No. lu ıı;Di 
maddesınin maturu 40 cı maddesıne ııore bir şartname ile ve dejill: 
satılmaları Icab eden Erenkoyunde Buadıyede Ba~dad cad ıJif 
No. ıu kayden 919 metrıı m!lrabbaı meaahası olan bir katı ~d,_ 
tı ah~ab bahçeli bir ev ile yine ayni mah&lde 374/2 No. lu ıcaY ,o 
zıra mesah:ısı olan bahçe lle 734/ 3 No. lu kayden 1600 zirll 
miktarında mesahası olan diger bahçenin tamamı bir buçuk a"! 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu aicil kaydına göre 
Arttırmaya girmek ısteyen (750) Iıra pey akçesi verecektir. . 

Iarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. BirikJl'lif 
tııerle belediye resimleri ve tetlillye rusumu borçluya aiddil'· 
şartnamesi 18/11/940 tarihir.dt"n itıbaren te tki k etmek _.ııı ~ 
Sandık Hukuk işleri • servisi!lde aç1k bulundurula~,.ııı 
pu sicil kaydı vesaiı· luzumlu malümat ta şıır tıi' 
takib dosya.sında vardır. Arttırmaya ıirm..ş olanlar, bunları tf d tl 
satılııla çıkarılan gayrimeıikul hakkında her şeyi öğrenmiŞ u~il 
kı olunur. Bırinci arttırma 14/ 1/ 941 tarihine milsadıf Salı g ur· 
lunda k~in sandı~ımızda s'lat 10 dan 12 ye kadar yapılacak ıııtı'~ 
kat ihale yapılabilmesi için teklif edUecek bedelin tercihan ııl ~r 1 
eden gayrımenkul mukellefıyetıle Sandık alacağını tamamen J.rılllJ 
ması şarttır. Ak.sl takdırde son arttıran~n taa.hhlidü baki .lt1111)rtı 
29/ l/941 tarıhine mu.o;adif Çarşamba günü aynı mahalde ve k 
son arttırması yapılacaktır. •Bu artırmada gayrimenkul en ço 
futün<1e bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit oımıy~n ~e 
ve irtifak hakkı sahıbleriılın bu h..ıklarını ve h\LSusile ftliZ rt~Iı' 
d:ı.ır iddialarını Ilan tarıhiııden ıtıb::ıren yırmi gün içinde e'l 

telerile beraber dairemlzo bildı.rmeleri lft.zıındır. Bu suretle 
dirmemiş olanlarla hakları tapu sıc llerile .s :ı bit olmıynnla~ırısı~ 
nin paylo.şma.sından hariç kalırlar. Daha fazla malümat 11 

lerı n 39 527 dosya No. sil e Sandığımız hukuk işleri sen ısıne 
meleri Iüzumu ıl{m olunur .. 

* * ~ D İ lt K A T ostet'f9 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrımenkulü apotek g 

11 
yenıere muhammınlerımızın koymuş olduğu kıymetın ~ 40 ~eti!' 
nıemek üzere ihale bedelinin ynrısına kadar borç vermek su 
goslerıncktedı.r. 


