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~'e umum Dlüdürlüöü 
Ticaret VekQletine • ' Manast1r havalisini tt Ticaret ve İaşe V eka/eti,, 

gene bombalad1lar J ·z · ht 1 
Belg-rad, 18 (A.A.) _ Yugos- uenı mesı mu eme 

lav istihbarat ajansı tebliğ ediyor: 

Yunan ıahra topları cepheye ıevkediliyor 

17 Teşrinisani sabahı saat 4 rad
delerinde yabancı tayyareler Ma
na.stır ve Keşova üzerinde uçmuıı
lardır. T an·are dafi bataryalarının 
fiddetli ateş açması ve Yugoslav 
avcı tayyarelerinin derhal havalan
ması üzerine yabancı tayyareler 
bombalarını ancak Keşova civarına 
ve iki köy yakınına atabilmişler ve 
derhal uzaklaşarak Yugoslav top
raklarını terkehnişlcrdir. Insanca 
zayiat yoktur. Yalnız hasar vukua 

ELENLER 
GdRİCEYE 

HAKiM 
~ısa bir çarpışmada 
600 esir a:1nd1 
~O İtalyan tankının 

Ugoslavyaya iltica 
ettiği bildiriliyor 

.... --
t:ı ~8. 17 (A.A.) - Cepheden gelen 
l-lltıı ll lllalumata nazaran ivan da -'a ~unan kıtaatı tarafınd:ın zaptı 
'~ e\iıhn!4tir. Yunan askeri her 
~. eıı Oörıceye \C 9ehre gelen 

~ltil.&aıa Yollarına hft.kım bulunmak
e · 'Sehır it.al)·anlar tarafından tah 
~;cı lnl'ktcdır. Yunan k •atını ı 
~~ındı.l Oonce'yi ışgal edecekle
~Ph ın edilmektedir. 

ın Cden gelen, fakat henuz teyid 
1 IYan bır habere nazaınn mu e 

~ltı a,ı kesilen 150 İtalyan tankı Yu
t a'iarııı elınden kurtulmak çın Yu-

Yaya ıltıca etmişlerdir ivan da-

~vaını 3 üncü sayfada) 

lONDRA YA GÖ E 
~iılER-WIOLOTO F 
~ÜLAKATININ 
NETiCELERi 

~lfllanlar•n Türltiye 

~~~ ha kk• nda 
~~'d•krar• şayialar 

~01ldrada ihtiyatlı 
lt ı" t• h k . n ızar are etı 

Asl<erl vaz i yet 
ltalya bu harbda 

ne yaptı 
va ne kazandi? 

Yazan: H. Emir Erkilet 

İki İtalyan 
şehri daha 
bombalandı 

Yunan - italyan 
· resmt tebliğleri i talya bu harbde nt' ler yap -

mak ve neler kazanmak is- Elenler her nevi harb 
tiyordu? Şimdiye kadar ise ne-
ler yaptı ve neler kazandı!? malzemesi ve toplar 

gelmiştir. 

Yunan filosu 
italyan sahillerinde 

Atina, 18 (A.A.) - B. B. C. 
Bildirildiğine göre 14 İkinclteş

rin tarihinde küçük bir Yunan muh
rib filosu Otranto boiiazını gt:çerek 
Adriyatik denizinde muhtelif taar
ruzlar yaptıktan sonra salimen üs
süne donmüştür 

Herk~in kendi kendine ve z.ah- l 
metsizce tanzim edebileceği bu iğtinam etti er Ingilizler Brendizi 
İtalyan harb bilançosu o kadar· 
me~da~da ki, üzerinde durarak A~ina 17 ~A.A.) - .. Yunan u- limanını bombaladılar 
vakıt zıyan etmek fazladır bile. l mu~~ı· karargahının d un akşamk.l . ~ 

Yıllardanberi Duçe, Akde _ 

1 

tebJıgı: K~hıre. 18 (A.~.) - B. B. C. 
nizin bir ltalyan denizi olması Bütün cephe üzerinde ve bilhassa Dun ak.;am lngılız hava kuvvet-
lazım geldiğini bnğıııp dur e dağlık Epir"in Görice şarkındaki lerinin. u~umi karar~~hı t~rafında~ 
mu,ıu. !talyan milletine yara _ ı d~ğlık bölgesinde bütün gun ~ü e ~eıredılmış olan ıeblıgc go:e• lngı
ııan yalnız imparatorluklar kur- hım muharebeler cereyan etmış ve lız b~ı;ıba~dıman. tayyarelen 11_1 16 
ma~ ve ~ünyaya hA kim olmak- ı esir alınmıştır. Düsınan~an siper T eşrınısanı gecesınde İtalyan lım a-
dı. Gerçi Bay Mussolini"nin şu havan topları ve her nevı malzeme nı Brendi:ı::ide tren istL\syonu ve tay-
anda ayni fikir ve emt'lde bu e iğtinam edilmiştir. yare meydanına muvaffakiyetle hü-
lunup bulunmadığını bilemiyo - halyanlar çekilirken Koniça şeh- cum etmişlerdir. Birçok yangına se-
ruz.; fakat ftalyanın, etrafında rinin yansını yakmışlardır. bebiyet verilmiş ise de, bulutların 
bu kadar milletler yaşıyan Ak- İtalyan tayyarelen hiç bir askert kesafetinden dolayı yapılan zararlar 
denizi neden ancak kendine oid 'ehemmiyeti haiz olmıyan şehir ve tesbit edilememi,tir. 
havuz teliikki ederek diğer mil- köyleri bombardıman etmi~e de hiç -------- -
Jetler için hiç bir hak ve liyakat bir netice alamamışlardır. 
tanımak istemediğini tetkike ko halyan tebliği 
yuluraak anlarız ki İtalyanlar, Roma 17 (A.A.) - 163 numaralı 
galiba kendilerini daima dP.v tebliğ: 
aynasında görmek neticesi ola- Yunan cephesinde: Dün gfind~z ta-
rak kişverler fethetmek. insan- arruz ve muknbU taarruz hareketleri 
lara hükmetmek ve medeniyet- inkiŞaf etmiştir. Bu hıır.eketler bıl -
ler kurmak istidad ve meziyete hassa 9 uncu ordu mmtakasıııda çok 
lerinin kendilerinde pek fazla e şiddetli olmuştur. 
aile mevcud bulunduğuna kani Kıtaatın sıkı temıısta o ılunan ha-
bulunuyorlardı; yahu d da ale e 

mi bunun böyle olduğuna iknaa 
çalışıyorlardı. 

va kuvvetJcrimiZ yolları, demiryoll:uı. 
nı, dUşman mevzilerini ve Lopç.u tr..ev
zllerlni bombardunan ederek ln!lldk-

(Devamı 3 üncü sayfada) 
i 
1 

lar vukuuna ve yangınlar çıkmasına 
1\..'-'------------..) (Devanu 3 üncü s:ıyl:ıda) 

Şehrimizl e tevkif edilen 
casusların mnhakemeleri 

Ankarada gôrnlecek 

Eski Fransız 

Başvekilieri ve Gl. 
Gamlen hapishanede 

Paris. 18 (AA.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

" B. Blum ve Daladier He general 
Camelin haklarında da eski 1 ava 

nazırı B. Guy la Chambre gibi tev
kif müzekkcresi kesilmi§ ve Bouras
sol tevkifhanesine konulmu§lardır. 

Bunlar, gerek milli müdafaa ha
zırlığını ihmal ~tmek, gerekse bu 
hazırlığı memleketin esas menfaat
lerine aykın siyaset veya kararlarla 
bil ... asıta tehlikeye düşürmek sure
tile vazifelerine ih;net f'iUÇU ile suç
landırılmaktadıdar. 

Keza Fransanın harbe gırışının 
karıunu esasi hükümlerine muhalif 
olup olmadığı da araştırılmaktadır. 

Malum olduğu üzere knçmı1 o
lan B. Cot hakkında Eylul ayında 
tevkif müzekkereai kesilmi:ıtir. takib ediliyor 

4~ııltt __ Ankara 17 (llususi) - istanbııld~ caawılnk yap-~kla ı.ann a!t~nda ola
~lıtıcıa 17 (A.A.) _ MoloLo['la mü- rak te.-klf edilenlerin ~uhakeme.erı Ankarada ~nilecek&.ir. Bunlara mu
~ baa.n evvel bu mUltıkat. etra _ bakeme. ed_ecek as~ mahkeı.ne kurulmuştur. Yakmda burada h::ı:ur
~- ~1 Yuıc bir gurültü çıkaran Hıt _ lanan btr binada va~ıfeye baŞlı.Jacaktır. 

~'~et heyetının Berlinden bare- -----------------------------

İspanya ve Fransa 
sahillerinde 

şiddetli fırhnalar ~)~~:~~a~~:;~~ hı:u~! ~~~ iran Setiri Atatürk ün manevi huzurunda 
\, "'r ltıdar eden meseleler h .• kkın-
~~ tıeı ~yı lruas ederek elde 
~ ~·iCeler hakkında suk(ıtu ruU

U~la, eınekLedir. 
~~lt aahn şayi:ılarla Türkıye Rus 
Sı ıı..ıcıe ~ına dahil olarak gösterll
~: ~lıııa.ı l'ürklerin vaziyetlerlni ay. 
!~ ıtı-llla~ı ve kat'i bir hattı hare
~ :ıuer zamanı gelmış olduCuuu 
~ .. ~"''~l'e ltU&ar deta. Almanlar -
~ lle~er bu neviden hiçbır mU

"' lıtı ·~eyan etmemektedlrler. 
~~ '~e Ullaına tekaddüm eden gü. 
~ hayıı.u bU' tesiri hoıı ola
tı~: Olan Alman 'Je~ ıınntı na. 
~lı teri!de, ne de Turkıyede ne 
)t~ı Xllahreııerl, ne de efkfm 

'Qı ~ ~'.erre kndar hcyccnna dtı.. 
ı l• ıııubııgun de, teb!ı~lerin ıh.
~, tt Ph om ı fadeleri bu m ah

karı un1umıyeyı hey"cana 

aJ:ın inıilız mah!tlle.. 
- A!mıın ıtöru ıııl'l~rı Yenl .irt-n ve Japon bılyük elçiletinin ~41 Şef At&tth"dn mun.tlt.at 

Vigo, 16 (AA.) - •<Havaıııı: 
İspanyanın şimal sahillerinde 

tiddetli bir fırtına hüküm sürmek
tedir. Manşla seyrüııefer ciddi su
rette kcsilmiştir. 

Dün Vigo, Lizbon ve Madr:id a-
rasında telefon muhaberatı saatlıu
ce işlememiııtir. Mahsul henüz am
bara konulmadığından mahvolmuş 
vıaziyettedir. 

Corogne' den haber verildiğine 
göre, şehir civarında bilhassa aşağı 
mahalleleri su basmıt ve çatılar uç
mu~tur. Birçok yaralı olduğu haber 
verilmektedir. 

Berlin, 18 (A.A.) - Boulogne
den Alman aja.nsına verilen bir ha
bere göre, şiddetli bir fırtına Bou
logne' da b!rkaç milyon frank tnh
min edilen zarar yapmıştır. Fırtına
dan evvel kısa bir zelzele olmuştur. 
Boulogne"da çatılar uçmuş, duvar-
lar yılcılmıt, telgraf ve t 1 fon tt'l-

Ticaret Vekilinin gazelemize beyanalt 
"Bir laşe Um um Müdürlüğü teşkili etrafında 
çalışılmaktadır, bu teşkilat etrafındaki çalış

malar yakında tekemmül etmiş olacaktır,, 
Evvelki gün Anka.,.adan şehri e 

mize gelen Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu dün akşam ki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiş, Haydar · 
pnııa gannda ticari müesseseler, ih
racat birlikleri erkAnı ve dostlan 
!arafından uğurlanmıotır. Vekil ha-l 
reketinden evvel kendisile görüşen 
bir muharrırimize İstanbuldaki tet
kikleri etrafında ııunları s;.iylemio -
tir: 

- İstanbul Ziraat Bankasına aid 
bazı ticari meselelerle meşgul ol -
dum. Bı; arada dış ticaretimizin e -
hemmiyetli maddeleri mcyanında 
bulunan yün ve yap!ğı ihracatına 
aid bazı m~eleleri ıetkik ettim.ıı · 

N azmi Topçuoğlu iaşe iderile 
meşgul olmak üzere kurulacak o -
lan yeni teşkilat hakkında demiştir 
ki: 

- Memleketin gıda maddele -
rine aid bütün işleri tanzim ve kon
trol etmek maksadile Başvt•kiilete 
bağlı bir iaşe umum müdürliiğü teş -
kiJi etrafında çalışılmaktadır. Bu 

~-···············································, 

Yeni bir layiha 1 
hazırlanıyor 1 
Ankara 17 (HususiJ - İaşc ışie- l r 

rini tanzim için devlet rnekanızmn-ı 
sında bir tcşkilô.t kurulması ctra -
fındaki tasavvurun tatbikına gt'çe
bilmek için yapılmakta olan tc+kık- ı 

ler ilerlemiştir. Evvelce oildırdı~ım 
glbl bu ınaksadla ya Ba.şvekülc e 
bağlı bir Umum Mlldutlilk ihdns 
edilecek, yahud da Ticaret Vekale-

• tine, (ITiraret ve İll§e ve:~ıııetı• ıS
mi verilerek yeni Uınum :M...ıdurluk 
bu Vekftlete bağlanacaktır. 

Verilecek karara gore h:ızırl:ınn
cak olan kanun liiylhasını huk(i -
met yakında BUyük Mlllet Meclisi- f 
ne tevdi edecektir. 1 

"•·············································~ 
teşkilat etrafındaki çalışmalar ya -
kında tekemmül etmiş olacaktır. 

İ ilte ınh eli 
i haı~t eşyası ğel • 

i 
Gelen eşya arasında pamuklu mensucat, yün 

kumaşlar, tıbbi müstahzarat vesaire var 

Hükümetimizle İngilız tıcaret kor- zarfında Live.ı;pul ve Portsaıd'den 
porasyonu rnümessilleri arasında, bir 2960 ton muhtelıf ithalat eşyası mem
müddettenberi Ankarada cercyan ct.. leketimize gelmlştır. 34.534 sandık ve 
mekte olan ticari ve iktısadl rnüza- balya içinde bulunan bıı malların tu
kereler neticelenmiş sayılabilir. tarı takrıben 600.000 İngiliz lirasıdır. 

Maahaza korporasyon, evvelce Bu mallar, gumrük muameleleri ık-
mevcud Türk e İnglliı: ticaret anlaş. mal edılcrek, tedrıcca p ya. nya çık.ı
mıısı çerçevesi dahılınde ithalat ve rılmaktadır. 
ihracat faalıyetine başlamış bultın e Bunlar arasında mcvcud belli baş ı 
maktadır. ~yanın takribi miktarları şunl rdır: 

Bu cümleden olarak son bir hafta (Devamı 2 nci 53) rada) 

r:.:Dün iddiah güreşleri seyretmeğe -, 
gidenler ne ile karş1laşttlar -1 

• nan edilen pehlivanlar 
gnreşmediler, halk 

hasıla'lı Kızılaya terketti 

Diin Şeref atit.dmda toplanan aeyircıler 
Dün B~iktaş Şeref sLnaınd:ı yapıla- Mchmed, Bab:ıe .. kıli 



~ Sayta 

•• e rgun 
--··--Yunan mukavemeti 

Yu:m: 

o ı 

Li manda 
bir çarpişma tn 

mu a esi 

Deniz Harb Okulunun 

-:. Y eniZmigecek güçlük goktur. Sözün kısası 

,. 
Her ev, her müessese ve bilaistisna her mekteb 

çalışıyor, Halkevlerinde faaliyet artb 

Knhnman ulterlerlmiz için Hal- iddia edihniştir. Alakadııtrlnr bu hu 
kevleri, .K.ızılny tubeleri ve hususi 8Uilta tetkikler yıı.pmaktadırlar. Bu 
müesseselerde ~lık. hediye hazır - eibi eşyalann fiatlan :cab ederae 
lanması huıliyetine ehemmiyetle fiat mümkabe komisyonu tarafın -
devam olunmaktadJT • dan tesbit ohınacnk:tır. Ha&evleri 

Şimdiye :kadru- tehrimizin muh- ve diğer müesseselerde toplanacak 
telif semtlerinceki Halkevlerinde kı§ hediyeleri Vali muavini Ahmed 
toplanan hediyeler büyük bir ye - Kınığm :reisliğindeki hey• et huzu -
kun tutmaktadır. Sitli Halkevinde rundn torbalara konanık mühürle -
kadm azalar vilAyet VD5ltasile Sü - necek ve aSkeri mnkamlara tCJılim 
mer banktan temin etb'kleri yerli edilecektir. 
malzemeden askerlerimiz için kıolık Halkevleri bu haftalar içensinde 
hediyeler hazırlamaktadırlnr. hediye topinma !,aaliyetini arttırmak: 

ÜniveTSİte ve kız mekteblerinde üzere yeni tedbirler almışlardrr. 
de talebder nralannda 'oplııdıkla - Diğer taraftnn tütüncüler birliği 
n pnralarla askerlerimiz ıçm yün askerlerimize hediye edilmek.. üzere 
yelek, çmab ve eldiven yapmakta- külliyetli miktarda tütün teberrü et
dırlar. Bazı aileler de askerlere gön meyi kamrlaştırmıştır. lik olarak 
derecekleri hediyeleri evlerinde ha- birlik reisi tarafındnn 1 O bin kilo 
zırlamaktan ziyade hazır olarak pi - tütün VÜUyettdci hediyeleri derleme 
yıııından temin ctmeği ~rcih etmiş- komitesine teslim olunmuştur. Tü -
lerdir. Bu vnziyetten i!tifade eden tüneüler aralamıda 3 milyon kiloya 
bir kısım afın 1nşhk çomb, eldi ; yakm tütün toplıyacaklannı söyle -
ven, yelek. fintlannı yükselttikleri rnişlerdir. 

Ağır bir ceza 
E. Ekrem Tala 

1IDCln:ı birkaç aene e~ 
bir seyahat esruısınd~ ~~ 

hım Kayseriye diişmii;tii. ~· 
ahbab olduğum yerlilerden ~ 
aordwn: 

- Buıada yahudi var ınıdrr) 
Gülümsiyerek.: 
- Y okttır. BUTaC'a. bannarnıd 

lari Cled.i ve fU hikiyeyi anlatb: .• 
Bilmem hangi tarihte, y&hudi .t 

nin biri yerle§lllek ve bir iş tu~ 
maksadile Kayseriye gitmiş. şeıw~ 
eezerken. ufncık bir çocuğun. ıa 
on tane .laupuzdan ibaret ufak c;ıeı 
serginin başmda durduğuını ~ 

·---------------- ve yanma sokulup pazarlığa i 

ün 

Eyüb Parti kaza kongresi diiıl 
öğleden sonra Eyüb Parti Meike -
zinde ynpılrnışt:a. 

Kongrede V ali ve Belediye Reisi 
Doktor IAtfi Kırda.r, kaza erkanile 
parti moıısublan hazır buhınmu1 -
!ardır. 

Toplantıda Parti Idare Hey' eti 
Reisi doktor Hilmi faaliyet raporu
nu okumuş, müteakiben halkın di -
lekleri tesbit olunmu§tur. Vali ve 
Belediye Reisi Eyüblülerin dilekle -
rile yakından altıkadar ol~. E.yüb 
otobüslerinin Erninönüne, Edirne -
ltapı otobüslerinin de Ramiye ka -
dar eyrüsefer etmeleri bak.Jonda i-
leri aürülen dilekleri yerine getir -
rneğe çalı,acağnu vadetmiştir 

Bundan sonnı yeni idnre heyeti 
intihabına bnolanmı~ ve asli azalık
lam eski idare heyetinden Doktor 
Hilmi, Mes'ud, Emin Kal, dil tabi
bi Kemal, Şnban Özbalçık. $nhab 
Efe, Agah Öznrnr eeçilmişlerdir. 

- Kaçn bu karpuzlar) 
- Kırkar para. l . 
- Üçüne bir kurut verseJJl• 0 

mazmı) 

Çocuk aora-r: 
- Ufak. paran vur mı) 
Yahudi bu sualden ümide d~ 

rek. cevab verir: • 
- Yol:.. Mecidiyeyi kaçtan bO 

zarun) 

- Yirmi üç kunııtan. ~ 
Bazirgan memnun.. Lııanbıı • 

meddiyeyi on dokuz kuruotıın to~ 
lnmış; bunıda yirmi üçe s\jr~. 
Hemen altı tane karpuz ayırıP r 
n yı uzatır. Çocuk: ıJI 

-Dur! der. Su aerginin ~~.o. 
ıı.cık bekle. Kop k.op bozdtfl'" 
geleyim. ~, 

Ve mecidiyeyi aldığı gibi, g t' 
den kaybolur. Bir sant. iki saat tl' 
çer. Ne gelen var, ne giden .. Bıı ~ 
nnda yahudi karpuzlan saY~! bi" 
topu on tane. Böylece her bı~ef' 
kuruştan fazlaya geliyor. K 1'-f" 
konulduğunu anlar ammn. nÜı ·'f" 
aın? Derken, öteden bir tJ 

adam ç.ıkn gelir. beıı"' 
- Bu karpuzlar antılık nıı. 

tehri> diye sorar. etPC' 
Yahudi, parasını kurtarmak 

lile müabet cevab verir. 
- Evet. Sahlık. 
- On kurul vereyim mı be1' 

sine? ~tıır 
Yahudi düşünür. Akşam Y~ıı1"' 

m&J.. gideceği yer uzak.. Oll 

da on kuruştur nihayet. 4'>1111' 
- Haydi, veri der .. akşam y-

ni 
Parti vilayet delegeiiiderine de Ve iki çeyreği alıp gider. . ~r 

A:nkarn meb'u~ Yahya Galib Knr- Ertesi gün, ne göniin? A~derif 
gı. Doktor Hilmi. Mes•ud intihab o- de, ayni çocuk: Babasmı " 011 ıJJ1' 

ILr amele kamyon albnda ı Nüfua sayımı i inde takdir lunmuşlardır. · on kuruşa geri aldırdığı knrPU 
kaldı edilenler ........ ı-··:;t··· ..... :--.. --... ht .. -l .. f....... sati:~uı yahudi. başmı ~· nsr t( 

Taksiinde Mete caddesi arkasında Umuml nüfus sayımı esnasında iyi nQh Br8u80 mU 8 1 rNnfilel Bize bu memlekette If 
bir gazinodn. kamyondun top:rnk bo- ç:alı.,o::ma.lnn tesbit olunan •:aymakam- l'tbala"t eşyası geldi rnek yoklıl diye söylene söykrıe 
şaltılrrken toprnğuı birdenbire c;ök - larla İstanbUl Vall.yetı sayım bürosu 1 

.... n ... d , ... :. nl ~_.- tanbu a döner. . ~ ..,1 
1 

m=ue ....amyon evr~ ve tmda ıı.zalarma =tLstik Umum Müdürlfi.. (Bııştaı"n.fı ı inci sayf:ıdıı) Şimdi, bilm~ ne ihhk rı J~ 
Deniz Hcı.rb Okulu kuruluşunun 164 kıılnn ameleden Hasan muhtelif yer .. etince birer takdirname gönderilmi§- Pamuk mensucat 210 ton, ps.muk pan bir mu3 evi yurddl'l fl1l~ 

tincü yıldönümü münascbetile buglin lerinden yarnJ~. Ur. iplifi 178 ton, renkli pamuk parça. * mnhkemece Kayseriye sürulın 01ilf 

164 üncü yılı 

Heybeliadada mekieb binasında. bir Yaraları Bb"ll" olan amele Bcyo~u ya. 60 ton, pıı.muk kuma.ş 6 ton. karar verildiğini gazetede if. 4t 
merasim yapılacaktır. Mera.si:mde. es.. belediye hastanesine kaldınlara.k te.. Bir kadınm ayağı kırıldı Yün kumaş 13 ton, kanşık yünlü gö~z bu hikayeyi hatırladı11',~1,, 
k:i ve yeni denizciler bulunacak, nu .. dnVi altına a.ıınmı.ştır. Avrrun kızı Sara isminde bir .t.adın t 10 ton. n. ı:eçmez kumaş bu hi.kAyeyi hatırlndıın; ve bıı J( 

tultlıır söylenecek Te muhtelif eğlen.. Bir çivi muhtekiri yakalandı Beyoğlu caddesinden geçerken şotör ~~~üt bezi 25 ton, kanaviçe 60 yı çok ağır buldum. ıJtıl"" 
celer tertıb olunacaktır. Sirkecide Y~ufyan 1aminde bir bır- Rcmzinln idaresindeki taksinin sad .. ton. Zavallı 1 Bugüne kadar 1~11ş ~ 

davatçınm dükkAnında çivi snkla - mesine ma.ruz kalmıştlr. Kaza. netice.. Yumuşak ve siyah grCJ ~ 100 bnnndırrnamıya muvaffak 
0 cJ li dr 

Milli Müdafaa V ekili mak suret11e ihtııtn.r yapı$ ımınşılo.- sinde soı aya~ kırılan kadın bastn .. ton. TasrıYe edll.ı:nif k.ıılay aıo ıon. te'k vitayetimizıle. aüınallcıh '" 
rak yakalanmış Ye adliyeye teslim e- neye kaldırı.lml.ş, şntör yakalanmıg - Lcvha tcneke 670 toD.. vane olur .. 

Millt Miidnfnn Vekili Saffet A - dilrni4tlr. tır. . _,- 1 t 
nknn dün aabnhki ekspreııle Anka .. , .. _ .. _ ·---, Çelik levluı, çelik, çelık boru ve çe.. e. CluuJM r {_/tıl~ 
radan hrimiz g Imi H clarP t J ' Uk çubuk mecnıuu takriben 85 ton. =-----' 

• gan:ıdn mülki e ve ~e~ er~ STER iNAN ISTER iNANMA 1 i ÇiVi, civa.t.a, somun ve ray çiv.i3i tat--------- • 
tarafınd n !knrJıl.annuıtır. Vckil teh- . : riben S5 ton. Dlln iddia:ı nUreş'erı 
ri.mizde bir knç gün kalacaktır. Çuktıl"bostanda. bir spor sahası Çok ~yi miDlarlarımız olduğu mu- i OtomobD dış U\stilti 45 ton, safi kn. ~ ya:ıniacaktl, plA.nmın bazırlnlll'lUlSl ba.kkak, fakat asr1 apor .sahıwmn : uçuk SO ton, kauçuk tampon lG ton. SSyretme "ge giden er 

A kerlik işleri: 
--------------------

316-335 doğmnhılar 
çağırılıyar 

için bir de müsabnka nçılmqtı. Şim.. ne olduğunu gördulerse herhangi :ı Ayrıca 143 ton a~aç travers 30 ton ) r 
di işit4yoruz ki, Jürl heyeti kendisi- bir sebeble gıttikleri bir Avrupa §eh- E mensucat makinesi -ve altsamı: 20 ton ne ile karşıla~tl a ) 

: ne verilen pl{ullarıı hepsını de red- • T d' det.miş. rinde, tesadüfcn uğradıklan bir: çay, :zoo ~ı atı.llln boyası, 14 hasta (~ı 1 lnci ~yrıı ı;J.f' 
Müsaba.ka:ya iktmlcr girdi bllml.. .stadyomunda gördüler, ineeliklerini ~ otomobili, 70 1 mütecaviz gür~lert ve diğer pehlivanlnrııtrJ~ 

A 'Ve htJStJS:vetJerini yakından bil.. tonnjda kamyon, tl"""' lan i}A- edılen pchl•" ~-ftl~ 
yoruz. yapt1ldan phı.nlan da gör.. ~ ş..._-a w• r . mezlerse mazurdUTlar. Bunlardan başka muhtelif miktar- ortaya ç • ...:.. ......... l".,.. uzera.'le, ıı"~ 
medik, !akat jüri heyetini verdiği d dcdd v1 cid 1 ı lAlUCW .... -· s .. 
karareian dolayı :Ubrik etmnk I" Bu sebebiedir ki, Dızim için en iyi a ve a e kim)'e ma e er, tıbb protestosile karcı•ıa.nnıı.ş ve ınııc 

" .,_ mü.stahzamt hidrofil gaz. tuhafiye ,.... 
PAZARTESi, l8.XI.l940 Fatıh Askerlik Şabesmden: 

8: Saat ayan. 8.03: HaM müzik 1 - Şimdiye kadar hiç askerlik et.. 
Pl . 8.15: Ajans haberleri. 8.30: Mü- mepıiŞ 31G.335 doğumlu iıstlhkfun ve 
.k 9: Ev kadıru. 12 30: saat ayarı. nakliye sınıfına meMu.b erat askere 

2 33: Peşrev ve saz semaileri. 12 50: ıekvedUeceklerdir. 
\,lans haberleri. 13.05: Muhtelif çıı.r- 2 - Şubede ~tima eiinü 25/11/940 
tılur. 14: Kanşık müzık (Pl.) 18: Sa- PazarteTI .sa.bııh aaat 9 4ur. 
t ayarı 18 os: Radyo Ca(>. orke3trn...<ıı. 3 - Mükelleflerin o stin nüfus hü-
8.40: incesa2:. 19.15. Havaiyen p:ır- vlyet cüzdanlarile §Ubede luu.ır bu.. 

• lar (Pl.) 19.30: Sa:ı'j ayarı ve AJans lunmaları il!uı olunur. 

aberlerı. 19 45: Muqterek §arkı cSon Posta.nın cırlebl ıromam: 6 
rküler. 20.15: Radyo gazetesi. 20.'5: 

"ordeon soloları. 21: Dinleyici istek.. 

erl. 21.80: Konu.şmıı. 2U5: Radyo 
)rkcstrası. 2:.30: Saat ayarı, Ajans 
1 berleri, borsa. 22.45: cazband (Pl.) .................................................... 

TAKVIM 

yol asrl spor sahalarnun pUlnlarını tuva.!~ bunl 1 lar yapılamamıştır. ~ 
Avrupada eser yapmış müteba.ws.. eşyası.ınr•ft ... ..., ~ d_kmıın ve evnzımd ı,k Hadisenin afsiHI.tı şudur: •·ııÇ ~ .. 
lar 

•·rtm-•· b d da _..,_,e, ~ ...... .u, o e eşya, ye e GM ::. .. ft ... ftkal.arı "'ın bir.. ..~ 
a. yap... .-, azan a. ora tek , ,. ki ftı..-~ zlnci ureş m~ ~ _.,P"" : er.e...., ma. ne ~ı. r ı:uM d ii8.niarı "~d 

1 

tatbik ed~ bar pldnı aynen kop.. : buk tel akühıülntör pll büeme ~akl- evvelden el ve uvar ,.r,. .. ııw , 

zım. 

ktlr : ' • ' ı tnnınıııış pchlivnnla.rın ........ ~ şt 
ya et.me • i nesi ve aksamı, kösele ~ayış, foto~rat c~kları halka bildLr:ilmıŞ ve dtlil se1' 

i ST ER i NAN MA 1 : eamı ve kAğıdı, tillm, bisiklet. ve mo.. f tadı heyecanlı güreşler ~ 
: tosiklet tç ve dış lastikleri, radyo ve ~:UO:k ümidile gelen oınıcrcc~~ 

Biz yeni zamanların sporuna 
Taksim stndyomunun yıkık duvar .. 
ları arnsmdıı ve Fenerbahçenin 
tozıu toprağı fizerinde ba.şiadık. 

ISTER INAN 
. . .... - ............. -! aksnmı vesatre. tararından dolmu§tur. Falttıt ~ 

beş gün sonra küçük. kızım rr.es' uel niz aize yemek vereyim. Hanıme .. bak:alara lba.§la.nırken hal~ a1i~nsef: 
balayı seyahatine çıkacak. LübıınnM feneli belki iCÇ kalır. pehlivanlardan Tekirda!;. &01tJf'-l 
lan, Beyrutu, Mısın cezeeek, Av - - Zannetmem; dokuzdan evvel Kara. Ali, Dinıırlı :Mehı? uıer tıe1' ~ 
rupa~m bazı şehirlerini dolapcak celecelc, acele etme. m~, bun~ üzerine sey~ ıertil' ~~ 
ve nıbayet Romanyada bir kaç ay - Selim bey yemeğcs ırelecek Btızdan ıtlr:ıza ve g1ireŞ ;Wa.J'lllş~~ 
kalacak. Selimin onıd'n bazı )fleri mi? lere karşı protestolara b Jet• , 
var. Bnbasmdnn intikal eden emi&. - Hayır. Müsabakalan tertib edC

11 ııı'll tl • 
k.e aid işler •.• Seyahat, beş &Ib ay Hizmetçi kız mutfağa doğrq yü- edilen güreşçUe.rden bır klS~ed;ıı;v 
sürer aanırım. Onelım aonrn latanbu- · rürken düşünüyor• hatsı:z:lıkları dolayıslle gel~ıılııfl 1 

la dönecekler, Selim avukat yaz:ıha- N . ha · b .. k rini bildirmlşlerse de halk bı> u.-~~ 
nesini açacak. Nesrin de gene piya- tl- :mn nıbm? uBgunlelç~ s?b- lememiŞ ve binlerce ıuı.ılda ~ıt~' ~ 

_..,. Nakleden: Muazze.z Tahsin Berkand 

-Kuım 
ll 

Yoksa, o da genç kızın et-
rafını o.lan diğer inannlar gibi o -
nun tıınarıkhiınm esiri mi olacak -
b) Çünkü Nurin, hiç bir zaman 
karttsındaline emreden bir tavır 
almadığı halde gerek evde, gerek 
akraba ve arkad n a1asında bü-
tün rzulanru yaptınnaZı IllO'V'llffiık 
ola:yordu. Buaiin için Selim de ona 
m emet etmiyor, gözü kapalı 
denecek derecede aevd"W• oi~ı
nı aözünden :ıan çıkmıyor4u. Fao
kat yamı? 

1-Uuıgi habı taadüf Nearinin br-
bu yumuşak huylu çocuğu çı-

pcan;n~ Id Q. babasından. ka 
serveti yesind 

ken birdenbire ona telefon ederek 
Nesrinin o bah söyledi~ ağır söz
leri unutmasını tavsiye edeceğini 
hatırladı ve hemen yerinden kclka
rak -Ne&rinin '\"e arlcndatlnnnın 
tabirince bir laniiçe ednaile- tele
fona doğru yürüdü. 

- Selim Akael beyin evi nıi e -
~ndim? Nn&l, ornda yok mu' Ltlt 

fen geldi?.i zaman Nesrin banunın 
~:ıdisini anıdığnu söyleyiniz. Te -
eekkür ederim ekndim. 

Bu ınulıavereden sonra Mediluı 
hannn masruu batına oturdu ve aa
bahtnnberl bir türlü bitiremecliği 
mektubunun son abrlannı yazdı: 

d3h- knç Anl:anı.yn 

nosunu bulacak. rak 1
' nh~ var.

1
aca akn u a ucay!. kayı tertib edenler arasında .ın\CI~ 

Ş. d"l"k ki h . • JZJn ızmetç:ı ere r§J sert yuz 1 lm &. dyotl'l~' ıın ı ı çoeu nnn seya atinı on .. t rd·v· ktu biliıkis b" h naknşa ar o uştur. :.n ll$ 
larla birlikte hazırlıyorum. onlnrla gos e jgı ~o ' ıze tat hareket zabıtıınm da rııüd91?· .Af 
birlikte bu hazırlılelan yaparken munm_e e e er. • icab etLirecek bir vnziyet ıürtl ~JI~ 
dünyanın en mes'ud anası olduğu - _ Faknt o.nunla geçınmek ~; pe~ Nihayet seyirciler gözcl tır t9 ·..ı 
mu dü§ünüyor, Allaha ,ükrediyo - guç .. • Ev: s~t kaç?a ge~ecegı bellı hep bir a~nn paraları l{ızıle ıe1l", 
TUm » olmaz. Kab nışanbsile. kah arka - berrü ettiklerini söylemişler -.; ıırf 

• .11- : ., cla§larile gider, gezer, bnznn saat namlnnna. hareket etmek rızeret~ 
- Annem evde mi} ' On birde ge}!r yeme~ • İster, bazan Janndan ÜÇ ldş.iJık blr heyet S ~ 
- Hayrr küçük hanım. d?v~~d~ gelir, yem;t;ı dı~ndn ye- lcrdır. • fı~ f 
- Acaba nereye gitti? dıgını soyler ... Bugun de nkşnm e- Bunun üzerine KızılaY ı:c~tı 'Ir' 
- Sinemayn gideceğini söyle • znnından evvel geliverdi. Böyle yap haberdar edilmiş, KızılaY ::ı' ·ı~~ 

mifti efendim. tığı yoktu. Acaba neden? gelerek toplanıın luısılt\J;a. '~!'" ıtı.l' ı? 
- Bu kadar geç kaldığı yoktu. Genç hizmetçiler pek müteceuis ~crdir. HAdise hakklndJ. ı~ ~ 

Demek alh buçuk matinesine gitm~ olurlaTIJlJş. Bu köylü kızının düm - Kızılay ve halk milmes.sıııe~rı til 
olacak.... Her: ne ise. gddiii zaman düz ruhunda N esrinin hareketleri d:ın bir zabıt varnknSl d n b 
benim odamdn olduğumu büyük bir kanşıklık lunmuş ve bu suretle ın 



Savfa ~ 

Ingiliz -Alınan Alman ar Rusyada 
mütekabil sHah fabrikalari 

5. Amerika vaziyetini 
ınilyonuncu asker tasrih etmiye hava ak,ı arı kurmak istemişler 

Y~kında kaydedilecek hazırlanıyor Londra., rı <A.A.> _ Moıotcna ın. 
~ ll<!ra 1.7 (A.A:.) - Çörçil ın &eni§ Berii askeri ınan devlet; adamlan ara!mıdakı mu. 
4ı ~ hareketi için toplanmatta 0- y aza : Selim Rngıp Em,.,. ı·s beli e -t 'l'l znkerntı gözden geçiren sunday T.ı... 

.. '11.\'VetJere m~ bc.ş milyonun.. . . _ ' ~ J ııs 
~ laker pek kında LondracU. ka ~nbul lig nınçlarına dun Kadı -ıkoz penaitıdnn 20 ncı dıı.klkada bfr gol vrupa harbinin eeyirvc iuki- -bi[ firivor mes gauteslnin siyasi mnhharriri p 

~!In ol ~ 'Y- köy ve şerer sahalarmda devam cdil- yaptı ve devreyi 1-0 g:ıllb b:tirdi. §afı üzerinde büyük tesir ·J, suall sormaktadır: cAeaba Almanya. 
nun ı9o~ C3; f . b b di. liemcn hrunen maçlann hepsi de ı İkinci devrenfiı pek az kısmı mil yapabilecek arnillerden blıi de Bir.- Sovyet Rıısyayı kendisinin Knn:ıda.s:ı 

tl' a sını ın mensu oıup u he nlı Id fidd • Londra ı7 (A.A.) ı:T~ d h" l1t ~lllde ıki grup Olıır.ık ı.:.iınlel1ni yeca 0 u. V saVi ~andı. Bir m e ... sonra vn; - leşik Amerikanın m~bel hatll - n...va ve a ı- haline getirmek mf istemck+.edlr?ıı 
t~e geçımı olan ıso bın kişi hı- Fenerbahçe 3 - Beyogluspor ı ziyet.lni toplıyan Topkap iki sayı yn- hareketi oldu{:"tlnu bütün dünyn ~! ~niyet nezaretlerinın nl:ı:şrun teb.. l'\1uhn1Tir. bundan sonra m~tale:ı.tı-
tıı .Sil!ı.b.ıı kuvvetJerınde hizmet al- Kadıkoy sahn..sında Uk maçı FencrJparak oyunu U kmdı. §Üplıesiz bir kııt'iyetle biliyordu ve ~ ün _ .. nı şu suretle hülfı.sa ediyor: 

ıçhı kayd"ec:IUinıştir bahçe ile Beyo~:Iuspor l'U'Ptılar. Oyu- ~~ 3- L Spor 1 biliyoı-. Fakat b~ hath hareketin aa- ugı; o~eden sonra. Mn~§ de~ızı Bu ziynretin neticeleri hakkında 
l'at.ıı, ec!am ktc ~ k - nun ilk devresi knrşılıklı akmlarln Oyun dalia Ziyade İstanbulspor rahat peyda edebilmesi için her ve do.,u - cenub sahillerı uzerınde dUŞ- sarih h"çbir sızıntı olm • An .-ı. 

!'ı! lltıen ka ~ilece.k btr ~nu::ıı ~o. golsüz olarak ti. İk1nci dev.rode rüz hinde cereyan ~diyordu. Nitekim 15 ~yden evvel Birle§ik Am en ·a m~~m yen! . hava fa.nl.i~~t.i knydedll- iktisad 
1

ve askeri is~=~liğı ~ 
tır. B~nlat: 1904 sıuJ:e"' ~~: gı1rı arkalarma :ılan Fenerb!ı.lıçeliler inci dakikada Istanti~or biı- .gol Cürnhurreisi intilinbının aonu alın - miştır. Sahilm üç mevkiine bombal~ halarında Almanlar taratmdan bazı 

~ınUl bır k dır B 
1 

d ... _ Fikreti de hücum hattına geçirerek ynptL Beşiktaş beraberlut &ı.ylSl ıçın bekl . d ş· d" b . · bazı evleri ve dıA'er ibln::ılan 
•·l M..,,_ ısmı . un ar n ~ k .. dcl ptı mh asıb le~ycn u. ki .. lmRı .. u _ınhh - h::ı!if hasarn u~rn~ ve bır yerde az netleeler elde cdll~ine fakat si,ya.. 
•r ·-mce ihtı,Yııt meslekler Kısmma ga.libiycti temlne çalışıyorlardı. Nite- ço muca e yn.: • n ynpı mış ve es. eısıcum uT miktard T" ka d dilm . setcn hiçbir adım atümıunış old~u. 
llt l'llan binİcrce kişinin de askeri hiZ- kim üçüncü dakikada Fenerbahçeliler 35 incl dakikada Şeref kornerden tekr_ar.dö. rt sene. Jik bir miı."d.dct.içı.·n olnınııtU:. o u y csınc sebeb na. dair deliller vardır. 
"et IÇın ta'-- • • ., ü-»lt •-A!IA·t ESad Vaslta.sile pena.J:tıdan birinCi gol- gelen pnsla birinci, 42 inCi df\kUi:ndO. ,__, ı._. Se d f k ....., 
, """ıSı sure .... e o .ı w ............. a kir n.:- 1 yıl t:.ıl",. De seçıuıuıı,nr. .~. evresının ı ·ır- ı3 d;;,,.,..,an t.nyyaresı· tahrib ediln•: .. _ IngUiz l1avn kuvvetlerinin hücu~ 
0~,. ı ve r.:.......n•ın ann:cı t:ı:unız lerini attılar. Bu 83yı Beyoğluspo:rlu- ..,a ~c sn ~rı yn.~ ..... vre ı d h ı - ı b d ......... -le"~ isnı n . ._ da~ ..,. ... n .......... t lım i~tL Bundaıı '-stlfade eden sa 2-1 Be~m lehınde bıtti. er V e a~ı ettigı gn ey.an v:. un an Avcılnrımızdan b~i kayıbsa da ln.rmdan ürken ~mnnlann Sovyet 
ie% e:.m.ver ~n klor un;: d~" n.liiciverd takım :mynzınin ayağil; İkinci devrenin hemen başında İb- dogan bır n.ebze gnyn tabıılık artık n ün pilotları sa~dır. Rusya dahilinde, IngiliZ bombardıman 
-.......::....: esı. e cnme e ır. 9 uncu <'lıllt·kada. .ı-nt guzel bir gol ra.hinı Beşiktaşa üçüncü" ve son .!!l.yıyı sükfuıet bulımya başlamııı ve Ame- Londra 17 (AA) -İngiliz ha~ tayy,arclerinden uzak, cemi ve biL. 

daha çıknrdı. Y" lmzan<iırdı. ~anın. ~vrupa hnrbj k~.r§ısındnlO va nezaretinin tebliği': hassa denizaltı tezgdhları ve tayyare 
35 inci dakikada N"ıynzl yakalad$ Yapılan bütün hücumlara raiPnen sıyasetmın ne olnbılecegı de ana D6n gece bombardıman tayyare- fabrik.afıırı kunnnk istediklerine bük-

• lliinci bir :tmıattnn isti!ttde ederek netice değlşmedi va maç dtı. 3-1 Be - ~t.Ln.ile kendini hissettirmekte ve lerimiz Hamburg. limnnına tekrnr molunabilir. RusUır, yapacaklan ba 
1 üçüncü Fener goliinft de attt; Bu şikt.aşn gnlibfyetile Mtı. goatemıekte bulunmuştur. hücum etmişlerdir. Geniş ve uzun teçhizatın bir gün kendılerine k:ı.rş 

. . sayıd:m üç dakika sonra Bcyo~uspor Ikinci küme mnç.lari Filvalri BirleFk Amerika, süren harekat esnaaında bir çok he- kulliıruıtıe:®.oı ıbümeklc beraber b11 
tr. li de ü . 1 ~ .Jiada.~ merlrez mnhaclmi Orhan kiubürrfin Dün Karagfımı1ik snlr.ı3ındn A:v:upa mü~elesinc: knrşJ. nam! ~r. deflere ;te bu arnd~ .. mütenddid fikirlere mnluılefet etmemişlerdir. 

tm ka n _rmd eelenz lu, o bü - yegftne golünü çıkımh. Maç da: böyle:. küme m~arına devam cdilınlg ve şu 1vaz:yet nlaca.gını tasn~ «:t~emıştir. mn~ndız ga~a, mühun petzol Çünkü bu fabr.ikaların. ve bu tezgO.h. 
~' ç ~~lyonluk. İtalyan o;- - ce 3-ı Fenerbahçe lehlne sona erdi. neticeler alınmıştır: Fakat. Arnenka .. ka~ınC81Jlln ~k.ser tasfıyehanelenne, Altona elektrik lnr:ın idnreleri kendi 

e k IU8II1'el1 garbı Mısır ço - Ortaköy ı e kn.I;I 4 le G.Gençlere ah:valde temayüllenne tercuman fabrikasına ve Billwarder ve Moor- eaktır. ellerinde oln-
~oe E.~ ma. sapl~nmnlan. kısmen Galatasaray 1 - Vefa ı ma~iib olmuştur. olur gi~ görün~n Bnhriye ~a:zın fledt mm takalarında nnyi hedef-
~tt.lonyn~ Pindos dn ~e ~unım ~1a- Haftanın yegtı.ne silipr"ıZll maçı Ve- Davudpaşn _ Balaı-köy İstiklılli 2_1 Kn?ks ile Harbıye ~azın Stım : bombalar atılmı§tır. 

tngiHz filosıı &alyan ~ toka~da dnhn şı~dıdere §td - :ta ile Galata.sru:ay arasmda oldu. yenmlştir. Demirspor Doğusporu 5_2 son un zaman zaman nad ettiklen Bir tayyare grupumuz Blohm ve 
~ııı ha 

1 
nr yeme.Ien )tulyımlj;n l Gruatusaray beşinc.i da.!dkada sol Karn.giimrfik de Eyübü S-0 mağlfıb nutuklar bu vaziyetin ne olabilece- Vosa deniz te.zgnhlnrına h ücum et· so & ar si . bon b dirnan etti \ A.kd § ?n na g0etlıdecc:;'O. ve on .

1
- açık: Bülcndm şütae yegfi.r.e gol ün u ı etmiştir. ğinck şüphe bırakmamak.tndır. mi~ tir. 

cnız etrn n a ya~yan ır.ı- tı,.., '--' de •-- k k b • C:...-- • ...1. ı· d 11.-v d ki d b b _.ı lt sultanı lmııd I;;Ju •• v ıyap t>• ....,. ._.u ır e.ş dakika DünKü konkurıpikler ..,~a ışaret ehnero azım ır l""'jU ers o nn n om aruıman Londra 17 (A.A. ) _ Amlral'ık cla&-
~tir. 0 1 nnı ogre - :müdıı!andan kurıtulamndı. ı Dün Harbiyede Siını.hi Oca~mdnki Bahriye Nazm. Knoks edilmiştir. l'l'Sintn tebliği: 
t~ l]yaki hat 1 ... b" k I Faruk vt! &lım müdatımsı mütema.. mahalde tol}lnnan !büyük bir knlaba... ziyadesile dinamik bir • Dtir_önkerk de bombardıman edil - Eıfif İngiliz ku.vvetlel'i İtalyan So-
~ eli ine ,.. 

1
1ra nnmk ızıl ırk aç yı_ di bir efoı- sarfetti ve devre ancak böy ::lk önünde vnnıian konkurıplkler çok Nasıl ki St:im.son du ayni mış · 

d ,.o ur<'ce o ursa , o zn le.,_ "eda'·,.·:r .. d fn nA J- k . d v .. . b" B h k~t . t' k , t malisinin başlıca limanı olan l\'Iogn-
\ot <ınberi f • 

1 
lt l ll b ..... ~ - il' mu a .....uan sonra güzel olmuııtur. Müsabakalara gele _ pe zıya e agır ve muteennı ır ıı are a a ış ıra · w.en nyyn -

~<!lll.~ ilc ba:.ı. ırdı- ik~ ;;.nıbet M- 1-'! G~a arnyın lehinde b.t,:.ı- cek hatta devam edileeektir. rüknü ise. • Yelerimizden üçü üssüne dönme _ discio'yu bombardıman et.mişlerdır.. 
t~ l!otilrüz lU biri İn .1 ~ v I ncı ~e-vrede Gala. y bır mlid.. Dünkü müsabakalllrda alınan ne_ Bu zeva.tm son zamanda Üen miştir. Karada bulunan hedeflere ve limnnda 
~~3aya :raırtıiı büyük ~~~~e : det hikııruyetuı. clde eder gibi o!du. ticeler ~unlardır: sünnekte olduğu fikirler, Amerika- Alman tebliği demir.l.i dm:an vapur.lm:a iSIIbetJer W... 
hli Hab~~tanı zaptetmesi ve di- Dıwn.n; ve htt tiı:aatta uzun ~- o ~ Birinci müsabaka: mn tehlikeye karşt hazırlıklarını Berlin 17 (A.A.) -Resmi teb- ki olduğu görülm~tür. İtaıynn lmra 
~ ~ bu bde üç mıi5t.emlekc yuna başvuran Vefa bu hakimiyeti ı- 'fi~teilnen Kudret Knsnr (Bay- ım evvel bitinnelerini iırtiyen bir liğ: bat:ıryalnrı muknbele etn:ı.L..~ de açı-
~le üç İ.ngiliz müatemleke ta- kırdı. burd) m L27. ticaJ damğnsmı taşıyor. Bu 1 6 Teşrinisanide Londra üzerine lan ateş tesirsiz knlmış, gamilerimiZde 
~ Yani bire ltarvı 8-9 · r bir Muavin hattınm Iyi, !akat anud 2 _ Yüzba§l Eyüb öncü (R\izg{u-) rat; takiben birknç günden - ve lngiltcrenin cenub sahillerinde zay!at. ve hasar olmnml§tır. 
t. ~tle Yiiklenerek İngiliz Somn _ oyu CliSU Eşi k k:ılcsı e.va.rlllda tavuı ıs_ 1.28. beri alınmakta olnn hnber - bulunan müteaddid yerlere knrşı · 
c lfgal eylenıeskfu. y:ıptı. İldiıcl müsnlJa.Jm: ler, bu hükUnıetin Mibver hücumlara devam edilmi~r. lied fleı: hasar.a um~. 

~( yıe bu h disdcr gÖltereli ki 9 uncu d-klkadaı kuvveUi b.r fri - ı - Kemal c~.ıurad) la 1.12. devletlı:rile münnsebetlcrini kesme- Gündüz Alman bombardıman Bir aııkerl hastaneye de nücum: e-
~)qr~iltere, 19 35 de Su 'V~· ka- ~~ Fikret Vetanın berııbcrlik go- 2 - Bay Edikan (Filiz) le. yi göze nlncak: kadar iletir gitmek- tayyarelen tahminen 8000 tonila - dilmi tir. Fakat atılan m 4 id 
~rı l_talyn ile bir harbden çe - lunu attı. . Üçüncü müsab:üm. ten çekinmiyeceğjni göstermektedir. toluk bir vapuru, 3000 tonillitoluk bombalar bahçeye düşmü~ ve hasar 
~ l}r~e kıdi harb dııha o zaman ~:veea;;ını lmy tıniyen mııç n.ha- ı - üstteğmen Mazhar Vural{Ley- Bund'a, Almaniann bir müddetten- bir petrol gemiaini ve 2000 tonluk vukua gelmemiştir. Başka mnhalle-
~ıı 19 f~at bu h rb. Alman - re Ll rabere bitti. !il) ile ı.28. beri ittihaz etmdcte olduklan ted - bir §ilebi batı:rmı§liır ve diğer iki §i- lcre ve meskenlere ~ da hücum 
~ ~'.rtı 39 da olauğu kadar hazır Ömer Bcslm 2 _ üstteğmen Rıfkı Alknn (Özbek) birierin sebeb olduğunda ı:iiphe lebi de ağır hasarn uğratmı§}nrdır. edilmiştir. Bir çok çatı tutu~uşsa 
t Ç(ık a~ası dolayl!Üe, İngiltere i- Şeref sahası maçları le 1.21. yoktur. Bilhassa Amerikan A:Jmanya üzerine alanlar ynpan da sür'a.tle söndüriilm~'ltiir. Atılan 
ttt'ıı ~d aha müaa:id bir halde ce- ~ .. • Beşinci miis:ı:bn.ka.: ve telgraf ajanluı:ı:. lspany,a da dahü İngiliz tayyarelen hücumlar.ını bil - bombalann çoeu Elbe nehrine ve-
~clilr :cı.ti. ~i~ o_lmazs:ı İtalya Alhnttığ 3 - Süle,.~e O ı_ üstteltmen KUdret Kas;:ır (Güç_ olmak fizere bütün Miliver top:rnk- hassa Hamburg, Bremen ve Kiel ü- ya tarlalam düvınü~ür. 14 ölü ve 

"ıııııı Al ılecekti ki. şımdı1Ci hıu~de Oyun OO..<>tan nfha;) ete kadar zevk- lii) lle 1.35. larında ve Mihvere dost muhitlerde zerine tevcih etmi§lerdir. Ask.exi müteaddid yanılı VlU'dtr. 
t~ bıı.ı:;nn tarafında harbe gı~ .- s1Z b1r ~ekild~ oynandı. Su!cymnniye_ 2 - Üstteğmen Avni Knracıı <çıi'l- son derece nğır taknyyüdlere tabi ''t In l me":zuu olmıyacak ~:h. nın uzun bir müdatansı karşısında b:ın) la ı.ı4. tutulmaktndırlar. Milletler münase-
~ lu ı gı tereyı 0 zamnn bu lu - Altın~ lik devreyi ı..o gallb olarak Asker" L'sel he db I batını bambacıka blı znviu.eden oör-
'rdı. ~~_ardan alıkoyan ilci sebeb bitirdi. 1 1 er n o maç~ .. J ... 

lııqıı l Bır-.ıı.j 1taJy n 0 ri uçakla _ İkrnci devrede birkaQ: muhim hü _ Şere.f stadmda başlıyan Askeri Li- miye ve mütalea e tm iye nlışmış olan 
~ o)~Rlılteıon"nkilerine snyıca üs- cum tırs:ı.tı bulan Altıntuğ takımı iki selt er =~1 maçı dfin kuleli ile Mnl- BirieşıK Amen1m, bu tnrzı hareketi 
~ıı, k arı ve diğeri; Fransanın 0 gol daha ynparak maçı 3_0 kazandı. tepe an arasmda oynannuş- tecviz etmek istememcktedir. Esn-
~ 1• ~ndini Alm nya cihetmden ır. sen şeker Tcnk olan münasebetlerin 

~~~~ "'Yıkile t hd"d ·· Topkap 2 - Beykoz 1 Neticede Kuieli 17..0 lf.llıb gelmiş;- büsbütün g.......m.leşmesi de bu . ve 
"'ll·~. iı;.in f · ~lt ı c.

1
mnruz big~r .- Bu maç oldUkça he~ecnnıı idi. BE:y- tır ~-~-· 

~ '~ı,;ı y • ıngı ere ı e t m r ı§ · bunun gıôi hergün njrrlığı bir porça 
~ J\h~~mak istemiyerek İtalya - E G cfnha artan hadiselerden ileri geli· 
... ~ ~da fütuhnt emelbrine I nler öriceye ugoslavyada faşist partisi yor ve öyle görünüyor ki Yeni Dün-

~f~~da,bı:l: b~ıAiı:an~Fr: ha İm reiSi te {jf edildi yanm bir kıaım eski dünyn memle-
< ·ltı.ı ·~nde İtal av. ._ .. e kendi tn- .. '"-L ketlerile münnscbetlerini ~·~ 0 lınak ~ · ... ~. (Bq ~N"..u~ 1 inci say.f.arla) Belgrad 1 7 (AA.) _ Siyasi 
~'~ ve görmek ümidini 'ının tamamen işgali için ynpllnn son parti olmnk: tımıııması için Zbor kntetmesi, ı:ırtık uzun bir zaman mo-

~ · t b.Uli olmıyorclu. selesi ohnıyncaktrr. 
~~~ kL bu yan~ örü lerinin, süngü hucumunda Yunanlll!ırın eıı _ rumuru tn§ıyan Yugoslav fa~istleri 

" ""'Y<l.Yı J b ne 73 ağ'ır ın:ttinell tüfek ge~tır. tarahneinn vnki taleb dahiliye neza- 5 fl) b 
lq ~ k ya nız nşınn ezmek Epirde retince reddedilmiıtir. al.hn UC1'2.12t.l't. ~nıeç 
r, 
~ açının olmasının, cezas- --7f 1 -

ttt .1 !azıa:nıe ç~ı.. k:·~_ı· l Epir'den gelen h beriere nazaran Dahiliye nezar.eti, fnşi tlerin di - --------------
~ -ıy~t ·İ~ o vakit ~k~zu:nd:. o~a- Yunan ordUBile İtalyan ordusunun te.. leği kabul edıldiği takdirde bu.nun "t;ı. ~r hir harbden çekinmeme : ması kesilm~. Bunun sebebi İtal _ umumi niznma hnlel getireceğini D İ K 
ı '~tıııı ~~h olnca" nı an layuma - yan kuvvetJcrinin .süratle geri çekil _ beyan etmi§tir. 
)'~ ıl'~ıııyac:Js~ını çek!!or. ~nk,:ıt bü- rnektc olmolancfir. Ay. nı ual devam Ynrı resmi hnherlCTe göre bu 
4t 11ıı ~al nihayet ogrendı ki, İta.l- ederse, bu ric'atın bir bozgun şekline partinin §efi olan eski &dliye nazırı 

rı il>!ı nıı. ba f k di • B. Dimitri lijotiç, memleketi olan 
tıt .ı "((t "e A tm. a ve t:ır en sı- inkılib etmesine intizar olunabilir. t.ı •• frik A Smederovo §ehrinde mevkuf bulun-
)~tl ~ ~ d n, ne vrupa ve Dün vukua gelen kısa blr rnuhnrebe ma'lttadır. 
ı.; 1 lıir 11 n becereceği <-hemmi - esnnsmdtl 600 lmdar İt.Lyau esiri 
~-ff~rı. t'l~~· Yoktıır. Onun kendi alınm•~tır. 
t. rı.ı., • l' edehil v. '··r· "Y H•• F } • .-.' ~ttl ecegı ou un mu - A . l 7 (AA ) y 1 ur liansız ar yenı 
\-b~ d er blöfle aefirine ''e u - tına • - unıın - -
"'l: n ai b \'e alfım~ deği,tirmekle talyan muhasamatının üçüncü hnf - bir müsfemlekeye 

~ il ilen k.üç.ük, cılız. ve mu- tam sonunda Yunanlılar harbi dü!l - • 
~lu r!Yierdir. man topraldanna nakletmiş bulunu- Sahıb oldufar 
t,~, 1",!Yan silahlannın Yunams- yorlllY. Yalnız Epir bölgesinCle kü -
t ltı· lıı:tadığı vt•b· 1 d çük bir bölge henüz. mütecavizin iş- Londra tli (A.A.) - Hür Fransız 
t...Se::. ki bir m"llmti~g ub~r:!keı: 1 e gali nltmdadır. kuvvetleri mnumJ Jcı.rargflhınm teb-
">ı l~f.' h ı e n uyu 1§ er rır. 
tL ~kıt azır ve knbiliyctli olması Atinaya aon 24 s:ıatte gelen ha~ ı~ bo , ·ik. . ~ı.A- . . 
l'ı ~~ ç Yıl ku 1 kafi b 1 y .. .. h"" l a n un ıncı ...... , ..... mıyetll lim:l-
ı' Bir k m çı nnmo.sı er er, u~_an ::ııngu .. .~c~ ann~ nı olan Portgentil de Libreville'in tes-

• ~~:tki ere de, l~lyan.ı.n . Yu - !talyan~~ - ~e~~ndc buyuk. bır tesır liıİıinden iki gün sanr:ı; mu harebe et-
t ı tı~T •• ınuvaffnkıyetaızlıkleo - hasıl etlıgıru gO$termcktedır. meden teslim ı nMur B tl 
1 • a t. Rcatennck için serdettigıv· C ı. .ı Y 1 I . .. o mU9~ . u ınıre e 'r ıı.._ . e<l(!b} b k . . enuDaa, u nan ı ar evvelkı gun artık G:ıbon'un tamamı hür Fransız 
~ --r 111 ere a ınız h 28 Bı- r M el · ·· ' ~'-..ll l aat 3 d ··ı . . '-&ratnm.os ve orava tep en uze - ilnpara:torluğunn dahil bulunmakta-

'
~... rıı.ı. ,., e u ttmatomunu . d · 1 "ki · üh" • k 

" " ıtuzn t ba k nn e ışga ettı en .n ım no ta - dır. 
t'Ji k anına saygı -

IJ ~ b~r l.':n. ... ~~ vudluk ordusu l~rd_an A:naı.-udluk ~çerisi.ııde derin • 
~ 1 ~'nt-lıd~lnu~r bır ılerleyış knyd~ı§lerdır. Yunan- Iki (talyan ~ehri b.on balandi 
l ~ v~ ııM~;.. (I'Cıhan lmparat?r- lllar Grn.~m~a da~lannda Erseka- Y . . 
ıl ~ bır İtal 

8 
!"Jo ~m 1 ~ dıye yı işg:ıl etmı~ır. Yunanlılann (B:ıştarafı 1 ancı sayfada) 

~ ~~ttler Y t"Td im.clı, bu derece şimdi bumdan açnklnn ateş, İtal - sebebıyat vermiş}~. Tayyarelerımiıden 
uyo trndtle ne ka - I c ·· . d E k 1 il bii - - dö . tir 

\ -~ V~ hazır olmıyan or - ynn __ ~ı:ınE . orbıc:_eı e~ .resd·n wyo u ı e ·rı u.s.sune IUilCDUŞ • 
t ··•u hrkı1 b~ 1 k ~ een'UI;lı p.r o gCJnne ogru o an Hava taolarımız Oırıdde Su:la Ilma-
l ı · 'lloJı:t l ır mem e etıtı • . .1 ul . tı +. . ~li~~rtt a 3!1nı i 11 le s vlc tti _ bqlıca inşclenru kesebı ecek vazi - ~do. b .unan tcs.sa ve .u.kendenye 

'tıa 1: ndisi söyleonı<'kle, hak- yettecfirler. liman tezısatım bombardıruan etJfiiJ-
Ilu n. lllaltrum bir d vlet bu- Atina :ıkeri mahf.ellcrinde, e - tir. 

ıf a tt.iğıni .mlıyamıyor. rnirleıi başkum ndan general Pn - Düşman tayyareleri Bar"yl ve Mo. 
pagos t:ırafından pnrlak bir surette nopoliyi bombardıman etm şlerdfr. 
ila edilen general Mctaksas"ın ku - Bari'de iki yarnil ve eheom:miyetsiz 
man.Ja ruhu. iadfiakla methü hasar nTdır. Monopolrde bır kigl öl-

' A • 
Bütün dünyanın önünde 
tazimle eğileceği Milli 
edebi destanımız Şarkı 

ROMEO - JUl.lYET'i 
Ölmez Şairimiz Fuzuli 

ıün eseri 
A 

ile 

c 
Bu 

ÇARŞAMBA 

dan 

itibaren 
sinemalannd gösterilme

ğ başlan&calrtır. 
Bestder üsia.dı ADE'Yli'i KAY
NAK" LEYLAl\'L~ arkılan .1\10-
ZI'.'YYEN SENAR.. 1\lECl'.ılfN'un 
şarkıları M(JNIR NUREDDİN 
tarafuıdan..-

afıa Vekaletinden: 
Eksiltıneye konulan iş: 

ı. - Tarsusta Berdan sulama §ebekesi ildnc1 kımnı Te deşeraJ kanalla.
rile sınai lma.IAt.ı. in§ıı.atı muhnmmen k~i:t bedeli vahldi fiat üzerinden 
c765.000~ liradır. 

2. - Eksilt.mc 10/ 12/ 940 tnrlhine rastlıya.n Salı gfuıft saat d5.a de An.
kı:ı.rnda Bulnma ~leri İşletme Merl.-ez binası içinde taplane.n. SU Eksllt.me 
Arttırma Komisyonu odasında lrnpalı zarf usulile yapılacaktır . 

3. - !stekliler, eksilt.me şartnnmc.:I, muk:ıvele projesi bayındırlık ieleri 
genel şartnamesi fenni şartnamtı va proJeleri c38• lira t25» kuruş muka
billnde Su İşleri Reuı~inden nlabilirleL 

4. - Eksiltıneye girebümek Itin i.3teklilerin c34350• liralık rnuvnkknt 
teminat. vermesi ve ek:si!tmenın yapılacağL günden en az üç gün evvel eı. 
lerlnde bulunan vesiknlarla birlikte bii: dilekçe ile Nafıa Vektıletine mli
ı-acaat ederek: bu i§e ıruıhstı3 olmilk üzere vesikn. nlmaları ve bu v~ıknyı 
ibraz etmeleri §lll'tt.ır~ Bu müddeL iÇinde vesika talebinde bulunrnıyanlnr 
eksiltıneye iştirak edemezler. 

5. - İstcklile.rin teklif mektublannı ikinci maddede y:ı.zılı .sruı.tten b1r 
~ant evveline kadar Su İşleri Reisü~ine rnal..imz mukabilinde vermclcrl 
lfızmıdır. Postada. olan gecikmeler kabul. edilmea. c753lıı 10706• 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden 
Cümhuriyet kız cruıtıtüsUnfin bır kısım ikmali inşaatı 6/11/940 tnrihin. 

den itibaren yirmi gün nıüddetle kapalı zarf usulü ile eksatmcye konmuş.. 
tw·. Keşif. bedeli 31490 Um 60 knruştur. 
Ebiltıneye girecekler kapalı ek.illtme şa.rtnamesini. muk:ıvele projesi

ni, k.e§if hüliisasını, :rcnni ve bususı şartnnmc, silsilei fiyat cetvelini İzmir 
Natıa 'Müduı::luğiinde mevcud dasyasıuıd.a. tetklk edebilirler. 

Eksiitme 26 İklnci.~ln 940 Sıılı günü .saat. ll de İzmir N!lfıa Müdür
lüğünde nrüteşekkU komisyonda kapalı znrf usulü ile yn.pılacaktır. 

isteklllerin ehliyct. ve 940 y,ılına. aid Ticn.ret Odası vesikahnnı ve 2.363 
liralık muvakkat teminatı muhtevi olarak hazıruyacakinn teklif rnektub
lnrmı kapalı zarf içınde yukanda yazılı gün4e nruayyen saatten bir anat 
evvel komisyon reisl~e mnkbuz mukabilinde teslim etmeleri !Azımdır 
Bu muayycn gün ve sna:tten sonra vuktıbuliı.eak müra.caa.tlar ve ~!:.a.da 
vaki gecikmeler kabul edi!miyecektir. cı4737!; «10559> 

HAYDUTLAR ARASINDA 
Türkçe sözlü kahkahn tufanı 

BETTE DAViES- HENRY FONDA 
GEORGES BRENT - MARGARETE LINDSAY 



c:~ Sayfa 
• 

• 

•n 
b 
g 
b 
cf 

Bu tü riO göya ,kıymetli eşya" dal• 
ma verilen para kıymetinden 
eşa~ıdır. 
Bu su kutu hayat ya 1 n ız taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am• 
pullara da şamildir. · 
Bu ampullar, tasarruf etmek 
isteyenler için bir tuzaktır. 
Bu ampulfar hem dehşetli eiei<•"~ 
trik sarfiyatı, hem fena bir aşık 
verirler. 
Hakiki tasarruf yapmak istiyen• 
ler haklkf bir kıymeti haiz eşya 
mesela kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM ampulu almalıdır. 

• 

Işlelma 
Ilanlara 

m um 

Istinye dokları sahasında volı ıno.halli (dalyan) açık artırnın ile ı Kfı
:ıunuevvel 1940 tıırihınden itib:ıren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar klraya 
re ılecektlr. Altı aylık muhammen kirası (120) lira olup muvakknt temi
:ıat (9,-) liradır. 
İsteklUerin 25 Teşrlnisani 19-10 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 

:ie alım satım komıSyonuna murace.atları. (10620) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu Hanları 

Mıkte.n Cinsi Tnhmin İlk Eksiltme gün ve saati 
bedell teminatı 

il.O!l 000 kUo K. Fıl.Sulye 2tn 70 00 1962.75 4/12/940 Çnrşamba 10.30 
DJ 000 ldlo Toz şeker 36100.00 2707.50 4/ 12 9t0 • 12 oo 
60 UUO kUo Sadeyağı 94590 00 5979.50 4/12/ 940 , 14.00 
~6 ooo kUO' zeytircyağı 183()1.40 1372.61 4/12/ 940 , 15.00 

• 51 000 kllo Sabun 25500.00 191'2.50 4/12/ 94of 
ı. - Yukarıda mıktar, cins, tahmin bedeli, ilk teminatlarilc 

cu ve saatleri yazılı b~ kal m gıdn maddeslnin bizalarında 
n ve 'aatlerde kapalı zarna ekslltmeleri yapılacaktır. 

16.30 
eksiitme 

~ô.sterilen 

2 - Şartnamesını görmek ve almak isteyenlerin her gün komlsyona 
ınUrac:ı.atları. 

8. ~ Eksiltıneye glreceklerln 2-i90 ~ayılı kanunun tarifatı dahilinde hn-
wlıyacal:la.rı kapalı tcklif mektublarını eksiitme saatlerınden birer saat 
eV\·eline kadar Kaaımpa.ş da bulunan komisyon başkanlı~ına makbuz mu. 
kıı:bilinde vermelerı. d0844• 

* * ı - Tahmin edilen t31360• lira olan 20.000 kilo .c;adeyağının 22.T~rini-
ısanı 940 Çar~anıba ı=ünfı l)a t 14 de pazarhkla ek.siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cı2352• lira olup şartnamesi 157 kuruş mukabUlnde 
berııün konıJsyondıın alınabilir. 

8 - lstek.lilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve.o;ikalarile birlikte belli gün 
Te saatte Kasımpa,şadn bulunan komıSYonn müracaatıarı. (10875) 

ı İstanbul Belediyesi İlanları ı 
• Taksım k~lıuıının cenubundakı kule ile ıuşlanın önündeki meydan tara
fında bulunan ekleme bına enkazı, taljları hariç olmak üzere satılmak 

. üzere açık art.tırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 500 lira 46 kuru§ ve 
ilk teminatı 87 ı ra 53 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamellt MUdUrlU
tü kaleminde cori.Uecelttir. iıısıle 21111/ 940 Perşembe günü saat 14 de 
Daınıl Encll.mende yapılacaktır. Talıb\erın ilk teminat makbuz veya mek
tublarıle iliale glinü ınuıı~ yen ı;aatta Daimi Enctımende bulunmaları. 

. 00499) 

Tahnun İlk 
bedeli \.emınnt. 

6Lı,00 4,13 Beyazıdda Camc a l ' M:ıh BUyük Reşidpaşa Cad. 2 cl 
ad d ll M2 sa' lı ar.sa. 

81,00 A aray yan ın >erı. ıae Kemft.lpaşa Mah. Çukurçe.,me 
So 21 · oa 11 •a No. lu ve 201 M2. sahalı nrsa. 

306,00 22.95 Vef da Mollnhusrev Mah. Revani So. 10 cu adada 76 97 
M2. sııhalı arsa. ' 

Tahmin bedeli~ ı ue ıllt tcmınat miktarları yukarıda yaztlı arsalar 
a:ı ılmak üzeıc ayrı ayrı açık arttırmaya konulm~tur. Şartnameler Zn
bt ve :MuamelM MüdUrltiC ı lcalemınde ııorülecektir. İha.le 29/1119'0 cu. 

tem. 

Istanbul Levaztm Amirliğinden Verilen Harici Askeri Ktlaatl IlAnları 
Aptıda yutlı mnaddm kapalı zarna euamı.eleri hiZlllarmda yazılı run, saat ve mahallerdeki ukerl aatın 

a.1Da k~da ya.pılaoa.ktır. Taltbletlu kanunS vestkalarlle tekllt mektublarmı ihale saat.ıctnden bir 
saat evvel kom13yona vermeleri. Şartnameleri komJ.s10nlarmda cörUlür. 

Oin.lt Mi.kdarı Tutarı Teminatı İhale rün ve saati İhalenin 1'8Piıt.oalı yer Komedi itJsınmı8 
Alqam saat .,_ di 

DA D 1 
kilo üra La& 

Kuru fuulyt. 130,000 
13,000 
63,000 
fO,OOO 
14,400 

48,662,51) 
ıe.1n2.so 

11,056,!5 
6,500 

10.080 

1,237,19 29/11/940 10 Konya LT. A.m1rlıll 
1.268,U 28/11/940 10,15 Konya LT. Amirlili. PtıinÇ. 

Patates. 
Kuru satan.. 
Zeytlnyatı. 

697,2.2 !9/11/940 10,30 Kon)'a LT. Amiı'Uii. 
Rqid Rua tiyatro811 

Beyotlu Halk sinemasında ~ .-
(Beni öpü.nüz) lı:omedl üt ...,.S. 412,50 U/11/940 10,4& Konya LT. Amirliti. 

7&8 ~121g4o 10 Edlrne eski mCftriYet D. 

GaraJ ve p~J,?J'OD, ~ 101,181,61 
18,000 
16,()00 
&7,500 

0,108 80/11/940 11 Diyarbakır. KIDIETTAR 
Saman. UOO, 000 1,350 29/11/940 1-i Çatalca. 

TEKTAŞ YOZOK Nakliyat. 
Arpa. 
Sıtır eti. 

1,125 6/12/940 lf Oelibolu. 
600,000 
500,000 

2.81~ 28/11/940 15 Yozgat. 21/11/940 günü kıymettu ~ 
yüzük ta,ı Belediye Mezıı.d !ıla ~ 
resinde satılacaktır. Sandal .. ~ 
desteninde teşhir edilme~· 

190,000 10,7150 Cl/12/940 lll Kırklareli :S:tikrunet Cad. * * UUt-10772) 
A.şa~ıda ya.mlı mevadın pazarlıkla eır.satmeıerı. hlzalatmda. yazılı cnn, sa.at n mahallerdıelti ukert satın 

alma komisyonlarındA yapılacakt.ı;r. Tıı.lrblerıu belli vak.itte ald oldulu komisyonda ihale vaktinde bulunmaları. 
Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

CinSi Miktarı Tutarı Teminatı. 

ür& 
İboale 1tlıı Te sııUI 

Quvallı arpa.. 
Sade ya2ı. 
Kuru ot. 
Gazyaiı. 
Kok köroürtı. 

Koyun eti. 
Sı~ır eti. 
Sade ya~. 
Zeytınyatı. 

Sabun. 

KUo Llra 

870,000 69,600 
15,000 23,250 

1,125,000 
5,000 

1,125,000 tonu Sl 
7,000 3,290 

87,000 26,250 
12,600 1,3f.l5 

2,100 4,010,80 
9,120 13,270 

5220 4/12/9..0 
487,50 2S/ll/ • 

61}07 25 • • 
lt • • 
~ .. 

2-!7.75 ) 
1968,7~ J: 
102,50 ), 
301 ). 

1370,25 ) 29/1ly'9ft 

9,31 
ll 
15,30 
16,30 
15 
ı~ 

• 
• 
15 

• 

** Nümunesine iöre 35,000 atış cıizdaru, 15,001J atış defteri, 60,000 hedef 
kA#ıdı yaıptırllacaktıc. 29 111/940 Cuma günü saat 15 de Ankarada M . M. 
V. Satın alma komisyonunda pazarlıklo. ihale.si yapılacaktır. Talıblerin 
SOOO lira teminatlarile koıni.syona gelmeleri. (1479 - 10898) 

** . 260 ton sığır eti kapalı zarfl::ı. ekS ltıney-e kı>nmuştur. Ihalesi 15/12/ 940 
günü sant ll de E.ilrnea.e Hacıunıurda a.skert satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliblerın kanuni vesık:ı.lnrile teltlıf mektublarım ihale saa
tinden bir saat evvel komısyona vermeleri. fl'ahmın ıbedeli 910,00(} lira 
ilk ternınatı 5800 liradır. (1489 - 10953) 

** 86 ton nohud kapalı zarfla eksiltıneye konmWJtur. ihalesi 11/12/940 
Çarşamba giınü saat 15 de Edirnede eski mlişlrıyet daıresinde aatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmın lbedell 20,460 lira teminatı Hi4B lira
dır. Evsaf ve şartnarnesa konıisyonda gorulür. Taliblerın ihale saatinden 
bir saat evvel kanuni ve.;ikalıırıle teklif nıektublarmı kom~c;yona nrmeleri. 

(1485 - 10949) 

** . 400,0,00 kilo sıtır eti kapıılı zarfla satın ahnacaktır. Ihaloai 11/11/940 
Perşembe günü saat ll de Edırnede sanayi kLŞlasında as\:ert atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 124.,000 lira, ilK teminatı 7450 
liradır. Tallblerin kanuni vesikalarilc teklıf mektublıı.rını ihale :saatinden 
bir saat evvel komi.syona vermelert (1381.10432) 

** Beherine tahmin edilen fiatı 900 kuruş olan 5000 tane yan battaniye 
27/11/ 940 Çarşamba günU saat 15 te Ankara M M. V. satın alma komi.a
yonunda kapalı zarf usulile ihale ed i!ece~inden istekli! erin SS75 llr&lılı: 
ilk teminatlarlle b lrllkte tcklit mckt ubiarun Ltıale saatinden behemehal 
blr saat evve!lne kadar komisyona ve rmelert. (1393-105201 

** Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarna eksUtmelen 29/11/94.~ Cuma gü. 
nii saat ll de Edırnede Havsada askeri sntın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliblerin ihale saatlnden blr saat evvel kanuni vcsiolıı.rile teklif 
mektublaruu komıSyouıı. vermeleri. 

Ciml Mikdan Tutan Teminatı 

Lô.hana. 
Pırasa 

Ispantı.k 
Mayd noı. 
Havuç.. 

to n Lı.rtı. Lira 

63 
68 
63 

1 
50 .... 

635~ 
7245 
7561) 

110 
3750 

402 
544 
567 

8 
232 

(1419-10~75) 

200,000 kılo un pazarhkla satın alınacaktır. İhalesi 21/11/ 940 Perşembe 
günil saat ıo da İzmir Lv. Amirli~ı s:ıtın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 34,900 lıra, Uk teminatı 2G13 lıradır. Taliblerin belli vak.lt-
te komisyona gelmeleri. 

2000 aded tevhld serneri alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltınesi 22/11/940 
Cuma gıinü saat 15,30 da İzmir Lv. Arnirliği satın alma komisyonunda. 
yapılacaktır. Tnhınin bedeli 72,000 lira, ilk ternınatı 4850 liradır. Şartna
mesi komtsyonda görülur. Tallblerln belli vakitte koınıSyona gelmeleri. 

500 takım çift atlı naklıyc arabası ko§umu müteııhhid n:ı.m ve hesabınn. 
satın alınacaktır. Pazarlıkla cksıltmesi 22 11/ 040 Cuma günü saat 15 de 
İzmir Lv. Amiri~ satın alma komlsyonunda yapılacaktır. Tahmin be _ 
deli 40,000 lıra, teminatı 3000 liradır. Talıblerill belli va.kitte komisyona 

gelmeleri. 

:oo tnkım çift atlı araba ko~umu pazarlıkla satın alınacaktır. İhale.sl 21/ 
11/940 Perşembe günii saat 15 de İzmir Lv . .ı\mirlilı satın alma. komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,600 lira kat'i teminaU 2340 lıradlt'. 
Şartname ve nümunesi komisyonda iöriilur. Taliblenn belli n.kUt.e ko-
misyona gelmeleri. (1475-10894) 

** Aşagıda yuılı mevaddın pazarlıklll ekıdltmeleri 26 ll/0-&0 8&lı ,ünü 
sa.ıat 16 da Gel.boluda &.Jkerl .satın alma konıiııyonunda yapıl&4&ktır. Ta
liblerın kanuni vesikala.r!le belli valtitte kı>mi.syona gelmeıea. 

Cirui Mıkdarı Tutlan Teminatı 

Sığır eti. 
Sı~ır eti. 
Sığır eti. 
S~ır eti. 
1\te .. ;e odunu . 
Meşe odunıı. 

M~e odunu. 
Me.şe odımu. 

kilo Lira Lira 

120 000 3{). 000 4500 
150,000 37,500 5625 
150,000 37,500 5625 
80,000 20,000 3000 

2,240,000 22.400 3560 
1,150,00G 16,330 2448 
1,150,000 11,500 172~ 

920,000 15,364 2304 
(1435.1 0682) 

** . 50,000 kılo kırmızı mercimek paz,ırlıkla satın alınacaktır. Ihalesi 22111/ 
940 Cuma gunıi saat 15 de Çorluda nskeri sntın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. İtk teminatı 938 lıradır. Taliblerln kanuni vesaık ve temi • 
natlarile bellı vakıtte komıSyona gelmeleri. (1449-10743) 

~· • 5,400,000 kilo ot kapalı zarna batın alınacaktır. İh~lesi 29/ 11/940 Cuma 
günU saat 14 de Çatalcadtı. Askeri Satınalına Komisyonunda ynpllacakı.ır. 
T1lhmın bedcil 324,000 lıra, ternınatı 24,300 lıradır. Evsat ve eartnamc.ııi 
Komi:..yonda gorulür. İsteklilerin kanuni ves kalarile teklıf mektublarmı 
ihale saatinden blr saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (1469-1032$) 

* Beher kilosuna tahmin e-dılen fıatı 22 kuruş oltı.n 160 ton kuru fasulye 
knpl\lı zarna çksiltmeye konmuştur. İhnlesı 26 ll 940 Salı günü saat 16 
de Anitara Lv Amirll~ı satın alına 'ıco'llısyiln ında yapılnc:ı.ktır. Talible-

Dr. İhsan Sami 
İhalenin yapılacatı mahal. Öksürük Şurubu 
Erzurum. Öbürülı:, ve nefes darlıll. ""~ 

maea ve kızamık ö~ i
çln pek teslrli UA.çtır. 

Edirne sanayi kl4lutndt. 
Çorlu. 

• 
• .,. Herkes lı:ullnnabillr. .._, ................................................ 

Son Posta Matbaaııı: 

Teldrdaf. 

~eşri7&t Müdüni: Selim Raw ._,ı 
SAHİBLERİ: s. Ragıp EMı;o 

A. Ekrem vşAJSUD~ um . Hl95U 

** Gösterilecek yerde üç aded bina ya.ptırılacaktır. Kapalı zarna _.u ' 
mesi 25/11/940 Pa.zar~Ji günü saat 115 de İzmir Lv. Arnirliği aatm .ıııı' 
kom~c;yonunda yapılacaktır. Ke~Lf hedeli 80,307 lira 92 kuruştur. b Cl" 
mlnatı 5265 _lirn 40 kuru~tur. K~if ve şartnamesl 402 kuruşa ~ 
dan alınır. lsteklilerin knnunl vesikalarile teklif mektublarını ihaı. ,_. • 
tlnden bir saat evvel komi.syona vernıelert. (1423-10579) 

Bnyfik Şöhretler, Arkasından koşulmakla ele geçirilmez.... 

Herkesten iyisini yapın! 
Şöhret sizi takib edecektir ... 

A 1 i Di 
HACI BEKiR 
Ticarethaneleri: Istanbul, Karaköy, Beyoğl• 

K S 
Kaırşı gayet teslrildir. Barsak solucanlarının büyüldcrde ..
küçükler<le sebep ol:ıcağı tehlikeler röz öuüne alınarak sohl-
can hastalılt annda bunu kullanmalan faydahdır. 

Hekimlerinılı.cı ve halhnuza tavsiye edilen bu müstahzıır h 
eczabancıdcı bulunur. 

ta u 25 ara tar. 

1 

Lira 

1 2000 -s 1000 - 1000.-

2 750 - 1500.-

4 600 - 1000.-

8 2150 - 1000.-

S5 100 - "1500.-

80 60 - fOOO.-

300 20 - 1000.-

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

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: " ŞübiJ,t, 2 Ma -ıı Kumbarab ve kumbarası.J 
"'.S ı "ıt.usıo, 1 t:tıncı• ... • _ besabiarında en a.1 elli li • 
-~ • ' .nı; ' ...., bul • a rin tarılllerlndt yapılır · rn.sı unanlar lru1' BY 

d&bU edilirler. 

-lllllllliilllfl 


