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'-1akineye 
'leri li rken 
BULGAR KRAli 

HiTLERLE 
GÖRÜŞTÜ 

Dün Sofyada bir 
tebliğ neşredildi 

ıSof -
Qit t Y•, ı ı (A.A.) - Resmi 
f~~bliğe göre kral Boris re
~f b 1de hariciye nazırı Po
t\~- u. Unduğu halde Alman
~ ktıtnıi! ve Hitler tarafın· 
~lı ;.~ul edami§tir. Bulgar 
Y ~aya dönmÜ§tÜr. 

unanlı ar Epirde 
Yeni m vzUar 
işgal ettiler 

33 tank 10 top iğtinam 
edildi 

Türk petrolü 
Yapilan tahlillerde petrolü~ 

kalitesi yüksek görüldü 
Petrol sahasında günde 24 saat çalışılıyor, 

6 sondaj kuyusu açılacak, 
ameliyatakışın da fasılasız devam edilecek 

Ankara 18 (1-:iususi) 
Ramanda petrol ar mıı aaha
sında faaliyet geeeli gündüzhi 
devam etmektedir. Sahanın n
çılması için 3 ekiple günde 24 
saat çalışılmaktadır. Petıol sa
hasının nıc:sahıısı 4; O kilomet
re murabbo.lık gen.i :ı bir arazi 
teşkil etmektedir. 

Petrolün kalitesi tnhlil ne • 
ticesinde r.isbeten yiıkııek gö -
rülmüştür. 

Yapıları tahliliere göre Türk 
petrolünün terkibinde yüzde 
15,65 benzin, yüzde 15,31 
gazyağı ve yüzde 9.05 matör 
r.ağı bulunduğu anlaşılmıştır. 
Ust tarafı muhtelif madeni 
yağlardan ibarettir. 

Ramaıı dağında açılan ikin
ci kuyu 500 metreye kadar in· 
dirilmi~tir. Üçüncü kuyuda 
modern sondaj nletleril~ mü
cehhez bulıınıın kulenin mon -
tajı hitama ermiş ve geçen ay 

delme ameli}·esinc başlanmı~ -
tır. Bundan başktt açılması der
piş olunan 6 sondaJ kuyusunun 
yerleri tesbit olunmuştur. A -
merikaya sipariş edilen kuv -
vetli delme makineleri gelir 
gelmez burni!lrdn da sondaj a
meliyesine girişilecektir. 4 ün
cü kuyu Ramnn dağının t m 
tepesinde, deniz seviyesinden 
1025 metre irtifııında nçıla -
caktır. Beşinci kuyu ise üçün
eünün takriben 5 5 O metre 
garbinde olacaktır. Sondajlar 
kışın da inkıtasız devam ede
ceğinden ustalar ve i§çiler için 
oturacakları binaların adedi 
arttırılmış, iale yerleri tesis o
lunmuştur. 

Hatay vil.;yetinde Anıuz na
hiyesinde Ekver köyü yakinin
de girişilen petrol arama faa
liyeti de ilerlemiştir. Burada 
açılan kuyu 400 metreye ka -
dar indirilmi~tir. 

Baro Reisi yeni intibabda 
t krar seçilmek iste iyor 

Bulgar gazeteleri askeri 
muharririmizin yazılarını 

tabr"f ediyorlar 
ı: 

Mir gazetesinin rr.ahud fıkraaı 
bir komantP.r neşrrderek Ingiliz 
yardımının Ytrnamstam ltul11a~ 
istiliisındarı ku rtcı cn,mJaca{'jıtıı kau 
dcylemekted:r. Bu makale, Yunun 
ı·aziyetinin ItrıL1Jcınlann nıcvaimin 
o sa1ıada ihdas dtiqı zorluklar do
lattısile :ıqır harekdıına m~men, 
Türk mc1-u:finlı.dt! -.·ımidsız teld1dci 

Mussolini [ 
dün birnutuk 

söyledi 

"Yunanisianin 
ci ğerini 
sökeceğiz, 

İtalyan Başvekili, 
halyanın Fransadan 

istediklerini alacağını 
bildiriyor ,. ............................................ "' 

~ F a§iıt parti•i erkanına hi
i taben söylenen nutuk, mil
i leti küçük burjuva sınılı
~ nın geri kalan tesirinden 
! kurtarmaya çalışmaları 
~ tavsiyeaile bitti 
\. ............................................ .) 

Mussoliru 
(Yazısı 3 üncü sayfadl\) .................................................... 

Hava taarruzlar1na 
karŞI yeni 
tedbirler 

Bütün memlekette 
ışıkları söndürme ve 
karartma hazırlıkları 

yapılacak 

Ankara 18 (A.A.) - İcra Vekilieri 
Heyetince a.şağıdaki hususat 15/11/ 
1940 tarihinde karar altına alınmış-

tır: (Devamı '1 nci sayfada) 

Arnavudluk - Yuruın hududunda vaziyeti gösterir kroki 

Yunan ordusu 
Görice ye 

girmek lizere 1 
İtalyanlar şehri 

terkediyorlar 

At:naya getirilen !talyan esir· 
leri ltalyada halkın harb 
istemediğini söylüyorlar 

Atina 18 (A.A.) - Hududdan 
gelen son haberlere göre, Yunan or
dusu Görice kapılarındadır ve Yu
nan ordusunun şehre girmesinin bir 
saat meselesi olduğu tahmin edil -
mektedir. 

Bildirildiğine ~öre, Yunan kuv -
vetleri, Göriceye, şehrin ~trafında 
cenub ve cenubu garbi taraflarını 
~erçeveleyen. Morova tepelerinden 
inmektedir. ltalyanların, Görice -
deki üslerini terkettikleri görülmek
tedir. 

Yunanlıların Göı ice ye inişlerıni, 
başka Yunan kıt' alarının ccnubu 
garbiden ilerleyişleri takib etmiştir. 

( 

Askeri vaz i yel 
Elen ordusu 

Arnavudluğu istila 
edebilir mi?! 

Yazan : H. Emir Erkilet 
B ir hafta evvel viınali 

Pindos bölgesinde Ko
niça - Furka bölgesinde 3. İtnl -
yan Alp nrkasını mağlub ve pe
ri~n eden Elen kıt'Riarı Koniça
yı geri almnk ve manevi kuv -
vetleri bozulmuş halyanlan hu
dudun öte tarafına atmakla kal
mıyarak Grammos dağı ~arbin
de, hududun 1 O Km. ötesindeki 
Hersey adlı Arnavud kasabası
nı da işgal etmişlerdir. Eğer Gö-

( Devamı 3 üncü sayfr.da) 

Bu kıt'alar, İtalyan üssünti Erzeka
ya ve Epir bölgesine bağlayan esaa 
yolu kesmişlerdir. 

Göricenin şimali §arkisinde, İ -
talyanlar, çok kuvvetli bir muka -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Deniz Harb Okulunun 164 üncü YIIdönümü 
1 

DUn rnddebde yapılan merulmdea b& inbbaı 185 ind bakla donin bıre: ·lırken 
Deniz Harb okulunun kurulutu- geç Matlerine kadıır zengin çok gUzide zovat ~tırak etmielerdir. 

nun 1 64 üncü yıldönilmüniı her ee· la ve büyük bir sami- Program mucibince 



1 

1 

2 Sayfa 

Her gü 
-----···-Harbi kazanmak, 

Sulhü kazanmak 
Y zan: Muhittin Birııen 

ir harbi kazanmak o kadaı 
güç bir şey d~ir. İyi si

l!h, iyi bazırbk, iyi asker, iyi b
manda, .iyi atrnte.ii. bunları veyahud 
bunlardan bir kaçını bir araya top
lıyan ve kendi kuvvetile hıısmmm 
kuvvetini iyi ölçen her harb makine
sı bir muharebeyi kolayca kazan
maya kadirdir. Çünkü, bu haTbin 
kazarulması, bir kuvvet hesabı i i
dır. Eğer bu kuvvet hesnbı güzel 
yapılmıpa, onu tah kkuk ettirmek 
iatiyen askeri irade, herhangi bh 
muharebeyi, az veya çok !kı , fa
knt, herhangi mahdud bir z.amon 
içinde mutlaka kamnacakbr. 

Fakat, sulhü 'kazanmak böyle de
ğildir. Onun kazanılmaaı · · de top, 
tayyare, tank ve ilh .. , hiçbir ailhhın 
tesiri olamaz. SHih, hem kozanmak, 
hem de kaybetmek bahsinde, çabUk 
netice veren bir alet olduğu için u
keıi aahada hareketlerin uzaııuıaı
na mimidir. Fakat, aulh sildhın hal
loeleceği i~ değı1dir. Sulhü birbirile 
çarpıf.an iki ailahın kararilc teais e
demeyiz. O, nncnk karşı knlJlya ge
len iki bamnu birbirlerile anlapna
lan sayesinde mümkün olur. 

llaveye lüzum yoktur Jci burada 
kastettiğimiz sulh, V e~aille:ı aulhü 
tarz:ın<!aki valnncı ırulh değil, de
vamlı, e2slı, ciddi bir aulhtllr. 

* Almanya, bir znmandanberi 
kendi görüşü ile lngilte.rcyi mo.ğ -
l:ıb farzederek. Avrupada aeni§ 
bir sulh sahası tesis etmt"..k istiyor, 
İngilteresiz bir Avrupa sulhünün ta

fil\VVUT\1 mü~kül olmakla beraber, 
Avrupanın göbeğindeki hlıkim vazi
yelinden ve biraz da Ingilterenin 
i,lediğini ileri sürdüğü bir takıro si
yasi hatninrdan istifade ~derek 
böyle bir eulh kurabileceğini dü -
wünen Almanya. bu hususta 
bütün gayretlerini bir araya 
topladı ve -şimdi hayli xame.n oiayoT 
lci işe başlndt. Fak t, sarfettifi eme
ğe rağmen henüz bir neticeye var
mış de~lclir. 

Ciddi bir &ulh. hi1hassa, bu kadar 
geniıı bir snhad , karışık menfaat
Jer jçinde tesis edile~k bir sulh, o
nu imz:alıyncak olan mfiteaddid tn
rnflann gönül ho,luğu ile ,.erecek-
1 ri kararlara bağlıdır. Halbuki si
lubın hu'kim olamıyacağı, hz nn
mıyıııC"ai';:ı tek bir fieY varsa o da bu 
rıgönHl nza n .dır. Gönül, hiçbir 
bombanın, ruQbir tankm, büi.Asa. 
hiçbir cebir ökuvv,.tinin fethedemi
ye~ği bh kalediT. O, ancak miilet
)erin ruhlannda hlisıl olac k bir ka
naat ve itminan ile elde edilebilir. 
Bundan dalayıdır ki bir barbi ko
layca kazanabilecek olan silah, bir 
~ıu}hü kazanmak bahsinde ÇOk aciz 
kalır. 

Bu fikrin doğruluirunu isbat içio 
gcsterebileceğimiz deliller ara nda 
yalnız Fransa mis:ılini ele al k ka
fidir: Alh hafta gibi k~ bir zama 
içinde dört büyiik ordu ve dol"anma 
kuvvetine kar1ı büyük zafeıleT 
kazanmış olan Almanya, ~ ay
danberi yeTe serilmi, duran Fnuı 
ile ne vakittenberi giri,m~ olduğu 
sulh müzakerelerini neticdendire
memiftir. Bunun sebebi, esaslı 
ciddi o1ma:n e.nu edild'ği zaman, 
bu sulhün Fransanın ~önül nza ı i1e 
yapılması icab ettiği gibi, muvaffa
kiyetti bir neticenin elde edilmesıi 
için de sade Almanya ile Fransanın 
aniD~malnrı kafi değildir. Onlar a
Tasındaki anla,roanm, bhbirile e
saslı surette aniarnıaya mecbur di
ğer milletler arnııındn te,Çs edileet"k 
daha geni,, daha kansik, daha bü
yiik bir anla!lmadan ibir p rça ol
ması icııb ediyor. 

* GörülüyoT ki sulh işi kolay de
ğildir. Almanyanın tasavvur ,..ttiği 
Avrupa ise, bir Dikt t sulhü ile te
sis edilemi".Z. Bunun için. r.ldmm 
hnrbi mümkün, yıldırım stılhü ııWm
ls:ün değildir. 

dfuhı'-l:ii11. ~i·g~n 

so 

ParislUe.r Vi«:hy'ye hlcret ettikleri zaman Fransanın en zengtn bıı.smı 

evinin sahibini kaldırım ti.:.i.ünde eski Jdta.b n mccmua satar buldula.r. O, 
a.z soııra c.Ui 'kitab Ye meemualannm ,.anma bir &epeL potı:ı.ıes ile birtlı da 
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e Yeiseı k.apılmayınız. 
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Şiminin buldulu en nvvetıı zehir yeis k.ndı:ı.r talııibkfı.r de~ıldir. Yeis 
:bir defa mftnevlyatımıza sokuldutuzaman derhnl dairesini g • .mişlet.miye 

oyulur ve QOk kısa bir mman i(inde bütün benlfğbnizi sara.r, bizi y~ 
öUl haline sokar. 

selne ilAve etti. Tanıdıkianna: Büyiik bir aeı gfumek, b1lytlk bir !el!Lkete u~ inSan ıÇin olatan 
- Çaresiz. nman bize u.ymazsa biz ı.amana uya.caJP.s. diyordu. Bu §eylerdir. Fakat insan olan, haya.t.lyete malik olan bu 'ftbyette dahi der-

cümle. ynt aduiillnnnm başlıca muva.ttakiye\ düsturlannı hul!sa eder. hal blk.ınmayı bllen insandır. Bil; bir zaman yeLse ka,pılınayınız. -·-···-···· ...... ··-············---.... ··----....;,-----------.. ---... .................................... ·--··-------··- ----·---------
te 
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Sözü k ıs ası 
--···----

Tarantoya hucurrı 
\. E. Ekrem Ta111 p 

& şinanı Ynaef Banıb t 
~ gelip beni buldu.. d" 
- Kuzum, Allani aevena.Jl·· 

di, bana bu i~ e.ğnattir •. 
- H ngi işi. Y naefnçı) J ..b 

D k b · 1no>:"d" - un a §llmı ~n rıırr 
çucuklar dinlemi~: İnyilizleı 
toya hucum etmişler.. .J: 

- Doğru. Ben de clinlc:u'~f 
- Bu. ıınyisi Te.rant~dıır, bJ' 

madim. Nisim Tnranto :ısan, (1 
hisimclir. Alber Taranto i5811htt" 
culdnrin dayisi u lur •• A vrnrtl 
toyn yelincez ••• 

Sözünü kestim.. ·ı utr 
- Hiçbiri değil, Yasefııçı 1~ 

cık bir münaseb=ti bile yor ,ı, 
tayyarelerinin muvaffa.Jdyet e 
dırmış oldukle.rı T aran to. uıı•~ 

Bana cümleyi tamııın~ ~ 
Öylesine heyecanlanmıştl ki. 

1 
ğına Hif girmiyordu. tO tP' 

- Yoksrun, Jozef Tarıı\ ,?: 
Onuylan hisimiilc falan Y~ı;~ 
aram.izda iıı hususundan, . :r 
bal:imindan ortaklik vardif· 
o olmuin? 

- O da d~ğil, Y a.efaçı 
- Ya? . • jtı~.ıtf 
- Sen coğrafya bilir zni$ıı'eJ\ı~ 
- Yok. Y eçen sene. eOııs': 

atlaslarini ben basmaya i.st ·; 'i/ 
1alin. yene içimizden biri. J ,1 
den ahiL ':ıJ 

- Zarar yok. Herbnlde r' 
bil ki, Ingiliz tebliğinde ııdı 
Taranto ltalyadadır. 

İrk.ildi.. 
ltalyada mi. dedin? ve 

Tari h, hakikat 
Amerikalı gazeteci 

Ya Evet! 1 
Oylesan yenc yıuıdilt fl 

Bir nesil vardır ki. oltvyuculanm- Neden) e~tl.lfl 
dan bir bamını gücendinncmek için ------------------------ Ne ulur, ne nlmaz. ~·r ~!"J 
ya~ aınu nnı tesbite çnllJIDryaca- - M - 1 Sonra. tekli! gayet nuı.'kul ve musib Iret ve !a'a.liyetile takdirini kaY.anmış mayi ekiye bulduydu k. ~; .. ~ 
ğ . • dl k-·- ·-~--- e.n e .... -• B"'end ae ~uıu- Idi. ..,.._ı. .... r ederek ayab knlkd.ım: olan Veda.d bu uzun intiz!ı.: devresini 1 b d '--Id' ıP' ım, gueteye ıtima arı yo '""' ~- • .... ı.u .., .. ....,._..... ~ te be T aran to ar ur a ıuı ı .. 
huau.sl ıstılah1arında gazetenin kar- şup gÖI1Şllm. O bana Ankara Pala.s- - Billend lkltabet oda.mıda bcnJ g~dlkdcn sonrn hA'iz ol mer da yitti ltalyada. 

ı.:::.. __ ı_ ı_ _ _ı_ B _:_..ı· d '---.o' -..ın~ .... omuıındnki odayı bekl dedim üsa'acle edcrı;cnıZ ile Prnit setaratine ta'yin olunmış ve beb ..._. ~vra. yn.uıuwr. en. §Uı..ı.uı- a. ~ ~ ......... .,_______ ıyor, ; m vefatı vuku'a gelen sefırln - Su ) ı bul 
ye kadar imzamn aütunlannı tahsis baznintdı ve bttta<ta kar§1 b:rGJJ'3 arizeyi yazar onunla size burada ye- 0 ~adn. . dillll _ Sebep mn Ticaret fıft ~ 
ed birçok gazetelcrimiziı:ı . tihba- ge,.;n,. .. ,,......hatin lmilini anla\dım. Uşdilirim. yennc bir b~aaı ta'yill e ccye taraf zarar edenıan, ote tıır" .t' .........-- _.,_ mnsıaha ünr""' a .. d 'ifı ,, 
rat kolunun ciddi ve dürüst meaai- Kendine mahsus sükfin ile dinledik... Bu suretle karnr l'Cl'eret vedn' ve kadar tg .u.ıs 1 nzn ulur, Biri birini kapatİr. clıtl:i f 
sine ,ahid olduğum için, gazeteleri den sonm dedi ki: - :saoocııım. ııi.Z Bülenclı"'ıılnrak otele avdeıt. etdlm. Bii- de i!aya memur edilmiş idi. 0 r;a:mana - Güzel, amma, ltalYj ~1-· 
en z~n tarih knyııaklnnmız ara- iStil'ahat ediniz, kendi .itendiruze dÜ- le.nd veklUete gitd.l, ben de ariıeyi yaz.. kada.r hep müsn'ld şera'ıt dniresind~ rnnto adam dc~iL firma e '1 
smda göriiriim. Herg\in göz eezdir- (!ÜnÜn. Ben de veWete kadar gideyim, mak 67.ere odama. kapandım. Biilcr.d mesafe kat'eden ve oı:nda vazifesını hirdir. edeıı 
diğim, dkuduğum, ve birçok oeyler orada i§lerlmi yoluna koydutdan s_on... avdet etmcltde gcd..kmed~ müsTCddeyi kendisinden beklenen cıdcU,ym ve mu.. Yüzüme. §iiphe ifade 
öğrendiğim gazeteleri. oturur, eü- ra ge1irim. o v:ıkte kadar ben de dü.. gördü. pek muvnhk buldı, mnldnede yaff~eUe ira ~ylcye_n , V~dııd dört nazar atfetti .. 
tun sütun, io~ma lokma, parsa par- günm~ olımm... yazmak üzere tekrnr vek.llete gltd~ aylık bır mü~deti mute akob blr ~1- _ Yerçelt mi~ 
ça kesip dogmr, o itllZCte kesikle- Pek lmlll denecek bir zaman geÇ- beni çok bekletıneden avdet etdi. ~a- dırım darbesine uÇaye.ra.t mn.biyet - Bende yalan yo~ı satır' 
rini tasnif eder eaklanm. Kim bflir> meden geldi. Ne ltnnlr verdJ#imi e.nıa... kinede yazılm~ oln.n arlı:eyi imza et. ve ehemmlyeti bugüne itadal' meçhul BiT müddet düşündu .. d' 
Belki bir ~ü!', ~ir otob~~fi~in mak istedi. Bende ~ karar.,~ dtm. BUlend onı nla.rak hemen kıta- kalan bir sebeble . yenk'l.en ~n~ _ T~ikfır ederim .. de •· ı/ 
siyasi ve ıçtımaı dekoru ıçın elim- dı. 0 d~üncesini söyledi: Her şey'den bet diı'iresine s~irtdi. Tıun zamanın- alımruş oldı. Mnhiyet ve ehemmıyeti _ Bir şey değil. ı;o~ 
de malzeme oface.klıtrdırl? evvel Hasan Rwı.yı görmek münasib da yeti§IJlişdi. Hasan Rıza. da Ç:ı.nka.. m.a'lCım olmamakla beraber bu yıldı- _ Yokl Sayiden çok 

Bugün, eski ~nzete kesiklerinden olacai;ına karar veıiyordı. Hasan Rı- yaya gitmek üzere imiş. Bütün bu rımın senelerdenberi baıımm üzerinde Niçun, biliT misin> ııd'" 
bir kısmını gözden geçirirken elime za kAtibi umuml idi, ynhud henüz bu Ioler fevkal'ade -bir sür'at ve intizam dola§an ve tırsat bekleyen bir kara - Hayır. Bilmiyoru_?l brl 
küçücük hir ktığıd parçası geçti ve vazifenin esaleten sahibi dc~il idiyse dA'ıircsinde görülm~ oldı. Şimdi artık bulutdnn düştüi;üne vakıf olmuşdık. şin içinde menfaat oldugu e lı!.f. 
bo ~~~ so~tinin. ~evzuu oldu: bOe 0 makamı veka.Ieten işgal edi _ netice ıbeklenecekdi. Ne kadar :ı:ıman Kendi nef~erine a'"ıd kusurlann ~e~ _ Aferun. Tam ustuıt , f'. 

1 ıncı Abdulhamıdın tonınu şeb- rdı. Btilendin zamuna gore Hasan bekleneeekdi? Belki giin1erce hatta- fı neUcelermdcn doğan hüsranın ıntı- _ Fakat aklima bir :el 
:zade Abdülke~ efendi, henüz C: ~ gerek Vedad, gerek Bülend hak.. ı.arn beklemek, müdbill ~ merak kıunını b8.§kalarma karşı hasedJ hıro\ - Soy le bakalum ı "' <1 
tuz ya~~ ~nda ıken, Nevyorlta bır k.mda pek teveccüh .sa.bibi idi; elbette iÇınde burktılarak, sokntla.rda bir kin hticumlan tevcih etmekle t.ntmln -Soyadı kanunu çıktı~)' 1( 

otekle o!u bulunmu,_ı.. . , babnlarını o :suret.le kaJnil eder ve en sA'ı.ri filmenam dalgınlılı ile dol3oamk etmek isteyenler hayntın her zemin- manasız tea53Up gösterını::}:r 
~m~kalı muhabı_r bu. bııvadısı münnslb hattı hı:u'eketi, en selflhiyet- net.iceyc muntazır olmak icab ede - de her vesile ile tesaduf olunan gar... yabancı adlar .Y~ne .. : 

lc.:7~!e~ o"'rutm~lt utem~ .... f~ t dar bir zo.t sıfo.tile tavsiye cylerdi. oekdl. NeticeP .. o d1ı. mübhem ... türlü belcrindendir. Bilhassa based öyle a- ismi takı.nsaydınız, bugu d 
ltuçucnk hurutlıt ıle otuz .~ım~ y- Bülend ihlç 11lda.nmam1§ch. Hasan ihtimalata ma'ruz bir fCY'di Bekle _ teşden bir çenberdir ki en yakın olan... yarm Toledo, öbiirgün j('~ 
fa olarak çıkan ç~şaf wbbı :ı..btr gd~- Rızayı istaSyondaki dA'lrei mahsusa- ınenlıı sanı gelmeyince tekrar ınfira- lan en ziyade yakar. Vedadın tera~ neresi bombalandığı ~ 1 

zetede Amenkıılı un;. ~ n va ıs sında 'Ziyarete gitdik. Bülend !bana k'- ca'at etmek mecbu!iycti de muhte - losini ihata eden bu çenberin nasıl ne bu telfı~a dii~mez:dinı:t· 
ok:ıtul.nm.az .. anc~k bınncı aayfad~ tabet dfı.1rc.s1nde munt.a.zır aldı. Ho.- meldi. Bu ihtiınall dUşünürken ken- ytLkı.n bir yerde ruıuunası lAzım gele- - Hakin vnrl r 
rc:mm~~,_brr havadıs dote.rböa.~ 

1 
e~deük~ı- san Rıza beni derhal kabul etdi. Hiç dirnde buna -Wi bir kuneL bulabile- ce~ini za.u devletleri bcşeriyt!tin !ev - - Hem. dikknt ed_i{

0
e 

d~r .. nı:ga! ? z~mn~-da, Y elmgu unut.mıyacağım ~den biri onın cek mi idi.m? Bunı sorarı;en Yqil _ kindeki dahalarlle düşünmek külfe- dostum. bilmem~ Git tt ·c ' 
b•r 'ey bınncı snym n yer a nz. ... ti . ·h•' tın .. ",.,,_ ke t b ._fıntzda daralivor 
M. b b' h' d" - d bu ··t"m beni kabul ediŞindeki far..ı zcrafet.di. köyde, kı.sık dudakle.rla, douuk bir be- ru a wyar c eıı..oıuu ~ uyurur- eo.... " 1 tc 

u a ır ıç uşunme en o u . . . . .. . . 1 söz -vardır: ((S,n pi man 11\
1 

(. 
vak'asmı evvelii bir intihnr tabvı1 Ke.n<li mat.amını bır:a.kdı., bcnı en ıYI nizle, !m örtülü gözlerle kuıı billr ne ar. mezn derler. lspanvolcııst Ci1'1 
eder ve inhnata da garib bir sebeb bir yere oturmda !a'~::?'erek kü- medüd~.~ir hhcl= ~:_~ ~ed.:ı Vedad ~a d~~ye _hede~ . o~dı.k:~ ,.ef bllmiyonım. Yokstt f " 
b I . ~ük lb1r tskemle çe p .. -11-'ma geç - V n..._.n ay go ... J"vr ve ... en i sonrn ma en ye muzmanu ir 

0 
sözü nazan dikkatinize 

u ~fkinci Abfıülhannd;n torunu di. Gfıya o ricn.yn ceım· , Ilen rJcayı kendimi :teşçi' ~In cSonuns kadar ut- de avdet etdi ve bu hal bayatını öyle riml. 5a/) 
ehzade Abdülkerim, henüz otuz telakkı mev.ki'iQe g~ oluyordılt. rap.cakıml:a dlyoroum_, evet, sonuna bir tehlikeye kaydı ki uzun bir mud. 1:; G 1 1'(.; v 
yuıtında bulunurken, Nevvori:.ta bir Hayatımda yazılamnın bana b3yle kadar cğraşına.k. lAkin nasıl? Bunı det. onı tedavi etm.ck lazım gel~ . ~e c,. Che.t!,. 
otdde, intihar etmi~r. Sebebi. ev- birçok dostl.ar kazan~ olCS$na sorulardı eevab veremeyeeekdlm. Ne bu tedAvi devresini sAde &hhati iÇill ıı11 
lenmek ıiııtedii!i zl"ngin hir kadınla vukut basıl etdikçe uzun uğraşma ve sokda çıkma~a. ne ~ağıya innıe!e de~ mesleki i'ttbıırile ve ·..dam sıfa- def'a tnhslllnde gösterdmi "',ı~ 
eYINıememmdir!.'D • didişme )'lllannm bflsbütüil heba Ol- kuvm -bul~ay~ od~da, }"ap tiJ.t tekA.müJfine de mülid yapmak yctJeri fıtratine a'id ınevtııılJ 

f~vırl.. Bir Amerikan ıtar.etesi- marutma hüküm cdi)'o.rum. ~ b1itün imnimi truiinınr oc'en için yeni ba.§dan tııbs-1int ikn.ı.ale ı-a_,_ yade resmi bayatının ta 
nin birinci savfMında r~~imli bir h"- Ankaraya seyahatimin ve kendisini tuüntülerin al~a bu..nalarak, Imi- ladı. hakkında tecellı eden ,. ~-
''1\~i~ idn bu cla kafi cJ,.'"1dir. Mu- ZiyareıtJmin sebebini pek mtitektı.sif Ulr dım. ~e k_adar b~rum. (burnya Galata.sarayından pek genç olarak zinc medyundur. onı dfL•~ 
ha bir hiç düsünmeden ilAve eder: ~kilde söyledim. Bir dakika sük\itdan anzenm ~.sur~ ~~dlyorım) bakıılor8.81Ill yapıp çıkdıkd:ın sonra yetinde kuvvete ve cesıır;ı.ıSıı 

rrPrena. bu zens;n bdının patası sonra dedi ki: _ Bey efendi, stze ve Ulu GI1Zill1n yükaekli~ıne hususi ve evvelA Berlln sonra Bern üniversite- eyleyc.n kendisıne tabs:S W 
il~ Amen"kad"ki ııerseri ÇinlilerdMl Vedada blr bizmetde bulunm.alt bence şabs1 Diyas. lerinde üç seneye yakın bir 'ZL\man Ut.i!at ve i'tlnındD. mu~etl ll" 
bir ordu te-<kil ed ec,. k ve bu kuv- pelı: mültezemdir. Onın ~&in ser~tçe .Büyüklüğünüzden ceıen bir eesa _ ikt.ısadl ve maıı dersleri ta'kib eden emelidir. Ve et.rarı ihntn e udııt· tl 
vetle lstanbnla ~derek Osmanlı söyliyeeellm: Bir milliknt. isterseniZ retJedir ki bugün şu sa.tırlarla huzıırı rakat işgal senelerinde avdete mecbur alevlerini körükleyen de b 9~ tahtını zaptı:?ecektl!! 1.. ıı .. .. t.abul edileeeğlnizde ve size pek mÜ- devletinize türlü mü him işlerle dolu olarak Cümburi,yetin ill.n.uuı. kadar BugUn meslekine tekfat riJ'I 

Cd .de vuln;e ... 7,.J ne culr: l!Ule teveccih olduk1an için mürucn'ntın olnn ıamanınızın beş on dakikasını dört seneye yakın bir zaman Banka- mek üzere iken bu nlc'flC 
okuma:~· . .Afenn ~oftehnr ... Pal~v- bikmi telak1ti oluıw:a.tı.nda ~ülihe işgal edecek hu.susi ve phsl clr Jstlr- cılıkda mümarese peyda eden Vedad karşısına sed çekıneğe 
r~ı ,:Jed'J..'ln ı!te hovl ... '?lur! dem~T.. yokdır. Fakat ne uma.n !tabul edOir- ham ile çıkıyorum: yazıp ıöylem~e tadir aldığı dört li- ~übhe et.meyordL Sizin ııır ~~ 
c~ı de bu yazıyı kesıp AAklam 1. &niz, kendisini y.alrm görebilir m!mıiz, O~lum Veeind ancak luı.tınızın bir sanla ve mfiıtenevvi' ma'luınntüe den gelecek necat ve sel t.w~ 
_________ R_eıad __ FJaem___ ne §era'"ıd içinde bulnrsınu_ bunlar eser~ olaralt Hariciye meslekine int.Isab riciye mealeklne tamnmile b.azırlımmış 0 alevleri söndirm~. o ;teıt 

ciyı su'aldir. Solıra bir müt6kaL, li - etmiŞ ve tarafı devletinizden tefey- olmakla beraber yüksek tahsilıni, ık- çevirmeğe kM'ıdir. Işte IIl 
Denize düjen ırenç kız tahen vuku'n gelecek :ına'rumt., bun- yüze ~'Ullt\Sı tenbih ve :lrş.ldile Lon- mal etmeksizin bırakmış oluyordı. İŞ- tid bir uns.ır olmak uzeı:eu~ 
Kadıköyünde oturan, Sevkiye a- larda. türlü ~tlk ıbtimal!ıta tn bi'- drn ~fnretine gönder~ idi. Orada t.c bu DOksanını ikinal etmek üzere ağlının mevcudiyetini ~1111 ••··-··••••••••••••••••••••••••••••• .. •••·· .... ·- d ında '9 y8$lannda bir genç kız, dir. Onun için siz bir arlze yazınız, uzunca bir zamruı vaziteslrıl ifıı ttdik- Prn~..dan döndükden sonra vckfi.lctçe pek az mesafesi taımı.ş ı'~ 

T A K V 1 M evvelki gün Haydarp rıbtımmdn bana gönd~in~,. b~ beme_n takdim den sonra. aSkerlik borcıru or\emck ü~ meksub hukukı kanuncn. mahfuz ol _ şefkatilc kurtanna k için 
0
p 

~riD 
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gezerken, müvazenesini kaybederek eder ve neticesini sıze bildıruJm. Bu- zere Antaraya gelmiş ve bu hizmetinı mak üzere .İ.stanbulda Vniversite-nin nizi tasdı'a kadar cesa~e~n.ı 
denize dü§IDÜJtÜr. m 'V!:!'d ediyorum. de bitirince vekAletde dört buçuk EC- Hukuk fakiii tesine devama başlo.dı ,,.e atv ediniz ve müsn'ade DW c! 

E.traftan yeti:Je.nlerin yardımile Eğer hal müsa'"ıd olsa idi bu guzel neyi geçen bir müddet içinde kanunl hakilmten tutur getirmeyen bir azm dcbanıza meshuriyeUc, ~s 
.. denizden çıkanlan Sevkiye, kaza viodo.n sabı1>ı"ni deratuş e .lecek ve merh:üeleri a.şa aşa sefaret ba§ktıt.ib- ve oebd üe bu sene tabsilini bitkerek hayran olan bu adam pet~ 

e:onasında !azla &U ):uttuğundıın te- ~~ır ppır öpecekdim. Beni bir" tered- U~ mcrtebesini kar.anm~ idi. Bnşda meslekine avdet etmek üzere mühcy- tlrnmlarını sıze kndar yıl ı;l 
da vi edümek üzere Nümune btUta- dudden kurtarmı§ olmakla göğsilm_ veki'l beyefendi oldını halde bütün ya oldl. • H Llid z:va V~ 
neWıe kaldınlmııtır. den bir kaya parçnsını atmış oluyordı. funirlerinin, vcltar ve cldd~etile, gny- Vedad gerek vazifesinde gerek bu _ _ --~~ _, 

i NA N, i ST ER iNANMAl 
Bir ul:adaşın verdiii habere bakılrraa: 

Batta Rod08 olınıık üzere 12 ndan•n hepsinde de hayat tahammül 
edilema derecede pabahlanmı ır. Bir kilo ekmek 12. bir hindi 16, 
bir tavuk 4,5, bir kilo tereya~ ise 1 O liradır. Yumurt~nın tanea.i 40 
kuruta 18h1mnktadrr. 

1 ST ER 

Bu haber nereden, D8aıl, ne vnsıtayla geldi bümiyoruz, fakat et -
:rnfla rnuva.aalası tamamen lr.esilmi~ kendi kendine yetişmesi de im -
kluuız bir ada için hiç de mübalağalı telnkki edilemez. Yalnız biz.im 
bildiğimiz bo ndaların halkı lr.wnen Türk, kısmen de Rumdur. O hal
de 1 2 adada hüküm süren açlıkt n 1 2 adnya aabib olaniann szhnıb 
duyacak nna: 

b·r 
Taşlar altında 1 

cesedi .. J 
"')'iJ'' 

Evvelki gece Kadıko tD,V 
rılıkç~me mezar lığında 
rusında h·eniiz doğın~~j,ı.ıl 
tam bir çocuk cesedı ]Dfl 

Bir tahta üzerine ko.P~çitı 
·ıariçten gör~lm_ern~.:u ~t· 
yük taJarla ortulrnu~ı ,e 

E.smrengiz bir nıaıtd 
.ırzeden hadise etrafın • 



elgra:f, Telef'ou Ve Telsiz Haberler· 
-ussolini dün 

~ir nutuk söyledi 
~~ 

ıa A.A.) _ etetani büdiri -

Hnkumet tnccar ve 
mnteahhidler elindeki . 

1 Ptrtlai unııımi kUibllii bu -
~ 'kt i)ar\isi ta.tra iedera.syon.. 
lt~l~vannı venedik sarayında 
tontın davet et.mifW. Buyük 

saçları satın alıyor 
.. C.:.t~Yi, hiikCUnet Te fatı.at par. 

nıı. uvan azaları bu toplantıda 
~111liılın~lardır. 

K oordinasyon heyetinin kararı 
la. antıda ÇOk bara.reUi teuhü.
, .. ~llanan M~lini blr nut.uk 

mer'iyet mevkiine kondu 
le. ,.. r: Ankara 18 (A.A.) - Bugiin neşre

n.a.sıl pa\.ladıtmı dilen 13!11/1~ tarih ve 2/ 14658 sa
ve bunun me3'uliye\inin y1lı ararname üe mer'iyet mevkiine 
İngUtere,e aid oldutnnıı konulan koordinasyon heyetinın 73 

e &onra 10 Hazirandan itL- numaralı karanna göre: 
ı~re1an eden hldı!a~ı anlat _ ı - Milli korunma kanununun 31 

Yan ordU3unu bahriyesini, inci maddesinin ikl'nci fıkrasına t.ev-
h öğınüş, fab~ilaıların istih- fikan hakiki ve hükmi her .şahı:s, ~bu 

arbden evvelkine nisbette kararnamenin resmi gazetede neşri 
ı:ıktığını bildirerek cı.e - günunü takib eden beş ~ günü içln.. 

Bu madde hükümleri müteahhidle
rln ancak i&bat edecekleri taahhüd
lerin.den fa.zla. kalan saçlar& tatbik 
olunur. 

3 - İkinci madde mucibince hüku
met tarafından el kenan Mc;ls.r bu 
kararnamenin nefri tarihinden itiba -
ren başkalanna satılnıayıp mezktir 
tarihten itibaren büktimete :.atılmı~ 
sayılır. 

i(··~····~B;ig;·~i·~~········~--.1 . Hitler italya~ ~e 
ağızlarındaki ıspanyol_ H~~ıcıy~ 

baklayı , Ns~,~!.~.~~!~leıp~f.~~tu 
k J 

1 Kont Cianonun refakatinde Alman 
ÇI arıyor ar ı büyük elçisi von Mackensen olduğu 

halde saat 1 7 de Berghofa geldiği 
öğrenilmi~tir. 

Bulgar nehirlerinin Kont Ciano ve Seuano Sunner 
Berghofun bolünde Httlerle çay iç

denize döküldükleri meye davet edilmi§lerdir. Von Rili-

h ı B ı 1 bentrop ve ordu batkumandanlığı 
Sa a ar U gar arın vefi Mare~l Keitel de çayda hazır 

1 ı • • t bulunmu~lardır. 
O ma 1 ImiŞ • Çayı müteakib Hitler Kont Ciano 

Sofya 18 (AA.) - D. N. B. a- ile görü,müştür. Von Ribbentrop bu 
jansı bildiriyor: gÖrü§lllede hazır bulunmuııtur: 

Molotof'un Berlin zıyaretıni ba- Berchtesgaden 18 ( A.A.) 
his mevzuu eden <SlovoJ gazetesi, Kont Ciano ve Serrano Sunner, bu-
fikrlrıi §U suretle ifade etmekte - gün, öğle yemeğinde Salzburg ci -
dir: varında Fuschl'de von Ribbentro -
Avrupanın yeniden imarı ve pun misafiri olmuşlardır. 

Yunan ordusu 
Görice ye 

girmek Uzere 1 
(Baştarafı ı inci sayfad:ı) 

vernet göstermişlerdir ve son ha -
beriere göre, Yunanlılar, hr.rüz 1-
van dağına tamamile hakim olma
mışlardır. 

Dahiliye nezaretine bnğlı bir Yu
nan jandarma taburu, münasib bir 
mevkide beklemektedir. Yunan 
kıt'alannın Göriceye girmesini mü
teakib, bu tabur, şehirde ve cenu
bi Amavudlukta nizamın idamesini 
eline alacaktır. 

İtalyan !ayyarelerinin faaliyeti 
Atina 18 (AA.) - Royter 
Ric'atlerinin bozguna dönmesine 

mani olmak için İtalyanlar, Yunan
Amnvud hududundııki muharebe -
lere büyük miktarda tayyareler iş -
tirak ettiriyorlar. 

mti.saadeni~ rica e
bıillet. harb hallnin i.Stüzam 
~üz tahammül edl!ebilir 

0 
ber yarın daha vahim o.. 

de, eDerinde bulunan 0,4fi den bir rni
limetreye kadar kalınhkta her nevi 
düz ve ondüeli saçı bir oo1anname ile 
mahallin en büYük milikiye memuru-

Ancak beyannamelerin tevdii için • 
verilmiş olan mehilin hitannndan it.l
baren on gün iç.lnde mahallin en bÜ
yük mülkiye memuru beyan edılen 

na badirm~e mecburdUT. Bt>ynnname saçlarm satın alındıtım tahriren es
ler ;yukarıda yazılı müddet Içinde han habına büdinnedi~i takdirde bu saç.. 
gi tarihte verilırse verHsin i~bu ka - la ~ .. ·b t kalır 

Balitanlarda sulh ve yeni n.zamın Biraz sonra protokol sefi Baron 
ıtesi.si hakkında Almanlarla Sov- Dörnberg, fierchtesgadenhof ote -
yetJer Birliğl arasında nurbaba _ line gelerek Sunneri otomobille 
ikat olmasaydı bu miliiikat vuku- Berchtesgaden civarında Berghofa 
bulmazdı. isal etmiştir. 

Epirde Yunanlılar ıtrazi kazan -
makta devam etmektedir. Bu böl
gede alçaktan uçan !talyan tayya
releri, dalga hıtlinde Yunan kıt'a -
larını bombardıman etmiıı ve mit -
ralyöz ateşine tutmuştur. lik zaman
larda bu bombardımanlar Yunan 
kıtaatının ilerlemesini vavaşlahp a
ğır zayiat verdirmi, ise de umumi 
ilerleme devam eylemektedir. 

lan tahdıdatı sültun ve bu
etmekte ve bu harbin ni

-~ oldu~unu ve Kartnca ile 
\ ltto dakJ üçüneU harb gıbi bu 

4ern Kartacanın imhaaile 
icab etLitinl ar.lamat: -

rirniz doğrudur, 
ltl4Ueti gibi ku vvetll lıir mil

~~~~ korkma~ onu ilUzam 
~ l:a~indir ki harb ~bliğleri
q~ beı ı vesikuıdır. l&dirdit~-o 

ttıe Yedi~ d:ırbelerı. 
\lı t.ayYarelerle, dıipna -

tayyareıerim.iztn ade -
, ·:ta. aı tnüsaid veya hiç mü.. 
' ı~a. n rünleri kaydediyoruz. 
)ıat~ea ve malum~ verdı
~t ne~redıyoruz. Iyi veya 
"'ıı:ı ~-gızıeme!C veya hafif -
~ ""'ilta bir U3ul ku\~nsay. 

~<lend., onümde bem de mil
lııa~ küçuJmü., olurdnnı. Bu.-

n' fenayı itiyad edınmete 
~illıııle.iı <hı.şürmeğc muaclı1 O

tllltıalııla Yapnuyaca~ım. 
lldanıarıa muhitteltl si -

· · güntind d r ~ ~ · rarna:menın neşrı e meveu d 
evsatı yukarıda yazılı saçları ihtiva 4 - Satın alınacak saçların ~er 
eyliyeeekiir. fıatı Ticaret VeUletince to.yin olu -

2 - Milli lrortınma kanunonun 14 nur. Fta.t tesbiti ~ında ~atuı:a, sa
üncü maddesinin verditl sallhıvete ~ mektubu, konşırnen~, gumrü~ be-

::. ... - 'd ~ -- h' k.üm yanname makbuzu gibi her nevı ev. m ....... nı en, ~.,u ..acarnıı.me u -
leri dairesinde beyan edilen saçlar& rak ve vesaikin a.lüadcı:rıar tarafın-
deter fiatı tediye edilerek satm alın- dan tbrazı mecburidir. 
mak üzere, hükiımetçe el konmuş _ 5 - İsbtı karar n~ tarihınden itl-
tur. baren mer'idir. 

Milli Şef Berlin 
büyük elçimizi 

kabul ettiler 
Ankara 18 <Telefonla) Berlin 

biiyük elçimız Hü.s:re,- Gerede şehri
m1ze gelml.ş, büyük elçi MıUi Şefima 

tarafından kabul edilmi§t.r. Hıisrev 
Gerede Başvekil Ye Haneiye Vekili -
mizle de temaslarda bulunmuştur. 

600 halyan askeri 130 
tankla beraber Yugosiav

yaya iltica etti 

l Milll Müdafaa Vakafetince 
satın alman ve ahnacak 

gemiler 
Ankara 18 {Hususi) - Bugün 

neşredilen bir koordinasyon heyeti 
kaTarma göre Kanarya şiiebi ile Bel
kis ve Poyraz isimli tankerlerden 
münasib olanlsnnın mübayaaaı için 
MiHi Müdafaa Vekaleti rmrine J 50 
bin lira tahsisa..t verilmiştk Ka -
rarın bir fıkrasına nazaran bu telc
nelerden satın alınmasına karar ve
rüenler mübayaa muamel~inin ik
mal ve intacına kadar Milli Müda -
faa V ekalerince i Nal ve istimal e -
dilebil.-.ceklerdir. ·~~ Romaya muLl~k su -

ll~ n kontrol tdtlmıyen ha- Belgr-ad 18 (A.A.) - Bugün Oevgeli. 
tr~l'lleıneleri ııı;in kat'i e _ den alınan haberlere göre, dün gece 

Koordinasyon heyetinin diğer bir 
kararına göre romorkör mübayaası 
için Milli Müdafaa Veka.letine açı
lan 40 bin liralık kredi Geyve a -
dındaki tekn~nin alınmasına tahsis 
edilecektir. 

l · GOO İtal)'an askeri ve 130 İtalyan tan. 
aranto hadiSeSi kı hududu geçerek Yugo.!lııv makam.. 
'~ . lanna tesilm olmuşlardır. 

Yı b ~~~.e Avam KAmaruın- Belgrad 18 (A.A.) - Gayri resı.nl 
ae•ırı lr haber verdı~i zaman aurette bildirı1dıtıne göre, bir yaban
~ sesierini na~ırlataca.. eı tayyare bu sabah Danilovgrad ü _ 

r Taranto limanında aerinde uçtuktan sonra cenubt Yu _ 

--------------------

ın in ıcraa.tı haberi -
hı üç gemiye lsa.bet vaki 

t;;b-ırı batmamış ve res-

Dün Ingiltere üzerinde 
hava faaliyeti az oldu 

goslavya dat}arı üzerine düşmü$tür. Londra 18 (A.A.) _ Bugiin düşma
Yugoslav mcmurları, tahkıltat için nın İngiltere üzerindt>lı:i bavtı. faaliye. 
vıı.~a mahaWnc hareket etmiştir. ti, tli.JJ mahiyet arzetın~tlr. ' de bıldirildiğı veçhUe 

~tık~a a utranu.IJtır. Bunun 
bit Uzun zamana muhtaç melctedir. Fransanın vaziyeti hak - ceklerinden emini:n. 

er iki gemı mut.ehaasıa- kmda da böykdir. Mihverin bir mi- y h b. 
Cl(r'll Be.rdet.~klen kanaa. ailleme veya kin sulhü yapmak iate- una n ar 1 

ı~, eh l.aınlr edUebılecekler- rnediği bundan böyle aşikardrr. Fa- Uzun müddet aabrettikten sonra, 
h:- arı.. ut bazı mütalebelerin temin edil- ı ·ı f d "'~ ı-... "' ııemisUe iki mua.. ıngı tere tara ın an garanti edilen 

~lrıld meai lüzumu tabiidir. Çok metru o- b' ı '~ · · b d 
b

•a ıı& ı~ı veya hafif de ır mern e~etm, sınai ir üşmanın 
""""'d•lf. lan bu istekler, bize gülün,. oldugwu '- · · - .. d k y ~ ~ L ... -.ı doğru dellldir. .... masıı:esını yuztın en attı • una -
"'RYıtt ve Itiraf etU~imi! kadar da feci olan ftaaln .. larla mu- nistan. TaJiye bekliyen bir hesab. 

kabele edilmedi'" takdirde harbden z '- 1 
alL aıtı misli ııostcrnlek ... arnana nazaran g,..c ıı:a mış olan 

~~~- ~et.tir, Çörçıl tr.blosu.- evvel de müzakere mevzuu t~lril bazı İtalyanları belki de hayrete 
~~~.. edebilirdi. Bunlann izal~ine t~lmih d" .. '- 1 ı_. b~ · •Çın ınuhterem Avam uturece~ o an .oir ııey söylemek 
~n ed.ı1digı·· zaman artık pek geç kalın- · b ed y 11 f 1 d 

O 
a Llv'"""""l'uu, Ken l ıca er. unan ı ar ta ya nn, bü-

,..._ -"""' mı• bu1unuyordu. talya 1939 Ma- .. 'll 1 rd d 
l.-t"" denizde, İ,kenderi- v tü n mı et e en ziya e nefret et -

lllran tayyaraleri ta- yısında yolunu intihab etmiştı. 7ar- mektedirler. Bu, ilk bakıııta izahı 
d'~ b" . lar atılmı~tı. Isteklerimiz meşru ma- imkansız gibi görünen, fakat umu-

hak ı er uyük ge. hiyetlerinden dolayıdır ki şimdiden · · 'b ·ı bü' .. fl lı ktnda. malüınat ve- mıyet ıtı an e ttin sını ar ara!ıın-
'\ h. kat'i ımrette reddettiğırniz mu ta - da, tehirlerde, köylerde, her tarafta 

'11~hy vas.aıt veya muvnkkat 8ureti haller d · d · '--b 1 b ... ~ .• a ., enn ve te avı JUl u etmez ir 
' 116saj . ı 8 teşriki haricinde karşılnnmnlıdır. Ancak bu kindir. ı<Nic;inıı cevabsız bir sırdır. 

·~.~,_nın. bilAnÇOSU tam tenevvürden sonradır ki Mih- Belki de Santarosa' nın bo, yere ve 
'·~ kır ... ; . a ver tarafındım tesi'l edilen yeni kahramanca Yunanistan ic::in &ldü -

olıııad-..ınız, Millverin boş Avrupa çerçeveAi dalıilinde Fransa ğündendir. Belki de, ve F orli'li bir 
buk1i ~ını iııbat etm;.,tir. ile ltalya arasında pek z.iyade ha - Caribaldiyen olan Antonio Frat -

s;:e kadar Alnıanya reketli geçen nıünasebetler tarihinde ti'nin, Domokos'da ,ehid düşmek 
" ,, _ _lı hak~Len arka_ veni bir faslın açılması mümkün o- 8Uretile ayni ulvi hareketi yetmiıı se
~ lll~"~~ Olınuştur ve tanı lacaktır. Sullıün de mütareke gibi ne so.nra tekrar ettiği içindir. Esıarı 
~~dır. Yanyana yürii _ mü,terek yani Mihverin sulbii ola- engiz de olsa, vakıa mevcuddur. ft

t~ ,,n bu birlil' heriiln cağını teyid zaiddir. ltRlyan- A.lman te Yunanİstanın bu ton yıllardaki 
tl;ıo~ ke.ltnekte .,~ askeri silih kardeşiiiini temhir için Füh - siyaseti bu kin üzerine dayanmıştn: 

ve ftltrl biıtün fnali : Terden tayya:elerimizle denizaltı Ingiltere ile mutlak bir suç ortak -
~ ha~t'ınu olınaktadır liaJ larmuzm Ingıltereye karşı mnolia - lığı ıriyaııeti. Kral İngiliz, siyasi sı

ltı. lt. ll'ti 1 lld:ı, görüş mutaba- rebeyi ittirakini istedim. Ve muva- nıfla borsada hlime.nin hakiki ve 
\ı.. ,,h,~ hterle .tnül" '-atı fakatini elde ettim. De.-hal ilave e- m ec azi manasında lnailiz oldum• 
.ııı4 ~~ ıu. anmız d . , _. Al b' · .. "' .. -

~iı1l IZın bu t bl ı· eyım .ıu manyan:n ıı:ım muza- için ba~ka türlü de olamazdı. Muh-
r am r '- h . . 'h . k K d llı.ft • eretımıze ı tıyacı yo tu. ara, e- telif tarzlarda izhar ~dilen ve za -

)aı-1'-ki Old If. niz ve hava mı.ıhuiblerinin değer:, manı gelince itiral' götiirmez bir su-
"l,OG Uır.uın zaman . k d · k'l'. k 'k 

~lı .~.UYük Almanyanın ııak nb~l~ı ~ ret~, teş , 1 ~tc;. v1 ~ te nı rette vesikaladl\ iab;ıt edile.:ek olan 
(j "~er ya a ı ıyeti ve ış "enmı ma um un - ,ı1ç ortaklığı italyay.'\ karın devamlı 

t.l, ile; b cc.>aret ~:e ~urlardır. Almanyanı'l tayyare '\'C bir düşmanlık hareketi idi. Alınan 
ı ~ehatrı.r~ ır4ey ot.ırnlt denizaltı i tih~aliıtında vardığı ra- genel kumıayı tarafından Franı~ada 

~ • ~1er,ıı1 "Öne 
3üevkulceyş kam. i3tisnııi bir şeydir ve müte - hulunan ve!!i~aldrdan nnln.,ılıvor ki. 

"-'· "l:lttı ~ rın ş ordu - d' d k d • • ~ • de~n ma ı} e-n e artma tn ır. Yunanistan Ma} ıs avındanberi F ran 
lı i~ltnan ' aynı zaman Bununl:ı. bernber, te~lifimi kabul sız ve lngiliTlere bütün deniz - hava 
~ ~ I n ~tin. uya~- .. ttiğ:İl'den dohvı F \:hreu minnet - üslerini teklif eylemi ti-. Bu vazi -"">" fıUr a.,,z.-nı teJAiC- 'aTım 7 ira. mii-,tt-reken dö\:ijlen kan v,.te bir nihayet ·.·ermı-k ic:ıb eder-

llar-t e be!ıı yen nas m- t '"r.l.'lr. Vl\pıları f,.dnkarlıklar di. f.,te kıt'ıt~ .. mmız 28 Teşrinievvel-
... cıınııı b nı.sı.OJ J h' b. ,~ •• b' r:l" .. , .. kıua.r •ç , , .... y, .. .ıt ı ır uru"t - de Yunan - Arnııvudluk hududunu 

ıle ' IGk ve tam mc:nfaat ve ülkü birli - geçm~kle bunu yapmı•lardır. 
S !lh şartlari f.inden mülhem ol.duğu .. takdirde! Epir dağlan ve cammlıı vadiini 

mifletler arasındakı munasebctlerı haritalar üzerinde i~neli fih\malatla 
batıda veya Tu- sailam ve devamlı kılamaz. Tayya- strateji yapan nazariyatçıların icJ

taaiiGk recilerimizle denizaltı mürettebat -
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Sunner, burada Hitler ile bir göSovyetler Birliğile Almanyanın 
iş birlı~i yapması İtalya ve Japon.. TÜJmede bulunmuştur. 

Sunner, Berghofda von Ribben
ya ne yakla.şma.~ intaç eder. Bu trop tarafından kar~lanmış ve bir 
çok muhtemeldir. Dört devlet a- S.S. kıt'ası kendisini selamlnmışhr. 
rasında amell bir ~ blrli~i siyase. Hitler, Sunneri çok samimi bir su
ti takib edilmesi, dünyada MU rette karşılamı~trr. Von Ribbentrop 
yeni ve devamlı bir nizamın tesi.. görü,mede hazır bulunmuttur. 
si içın esastır. Berchtesgaden 18 (A.A.) 

İnglltereye gelince, ona harble Kont Ciano, Hitler ile iki saat 8Ü -
sulh s.rasında hakkı hiyar bırakıl- ren görü~meden sonra Berghofdan 
mamıştır. Uınidsi~ vaziyetine na- ayrılmı~ ve von Ribbeııtrop tara -
zaran İngaterenin harbe devamı fmdan otomobile kadar teııyi edi! -
haklı gösterilemıyecek ve akılsız- mi,tir. Bir S.S. lnt'ası ihtiram me -
ca bır hareket olur. rasimini ifa eylemi~tir. 

Yeni cenubu l}arlti Avrupa niza
mı hakkında (Zora> g:ızetes~ 

Bulgar nehirleri haliçlerinin siya.. 
sl co!rafya ba.kımından olan e -
hemmiyetlni tebarüz ettirmekte -
dir. Bu haliçler •Neuilly. di.'< -
ta'sı neticesinde münhasıran ya
bancı · devletler nüruzu aıtında -
dır. 

Türkiye ve Almanya 
(Baştaralı 1 inci sayfadal 

Bir ecnebi ma.tbuat miımessnleri 
toplantı.sında l'on Papen tarafmda.n 
söylenilmiş olan ve pek de vazıh bu
luıunıyan sözlerden çıkarılab ilecek 
mli.na ancak bu olabilir. 

Meharetli sefil' vazifesi ı>ıu}lna avdet 
etml.ştir. Ankaraya vasıı oldu~u za -
man hususi meseleler hakkında Al -
man hükümetinin fikrini müsbet bir 
surette ifade edebilecektir. Türkiye 
için, hele Molotof'un Berlini ?.iyare -

halyan tayyarelerinin müdaha -
lesi Görice etrafında Ve Pindaııda
ki harekatı yava~lntmadığından bu 
bölgelerde Yunan ilerlemesi de -
vam etmektedir. Yunanlıların kuv
Yei maneviyeleri miikemmeldir. 

Esir ve ganaim listesi 
Londra 18 (AA.) -DailyTe

legraph gazetesinin Atinadaki hu
ausi muhabiri Yunnnlıların iğtinam 
ettikleri şeyler hakkında rakamlar 
vermektedir. 

Yunanlılar şimdive kadar 3500' 
esir, 20 ağır top. 1 00 mitralyöz ve 
iki ltalyan taburunun bavraklannı 
almıctlardır. 28 tayvare dü~irerek, 
diğer '30 tavyareyi de ciddi hasara 
uğratmıcılardır. -----------------
Parti Meclis. Grup u 

bugün toolan1yor 

Gazete, Almanya ve İtalyanın 
da haliçlerini yabancı tahakkÜ
münden kurlarmak için ne bü - f 
yük mücadeleler yaptı~uu hatır
latmak:ta ve bu menıleltetıerin 
BulgahSLanın vaziyetini anlamak 
hususunda gösterdiği takdir ve 
idrak sebebinin bu oldu!:anu ilave 
etmektedir. Nehirleri kapall de -
nizlere dökülen Sovyetıe.r Birli~i 
de bunu anlanuıktadır. 

tinden sonra - bu husU3ta Heşredilcn Ankara ıs (Telefonla) - Ci.imhuri
veciz tebli! ziyaretin müsbet netice- yet Halk PartiSi meclis grupu yo.rın 
leri hakkında hiçbir şüpheye mahal ö~eden sonra mutad haf,alık: toplan
bırakmamaktadır - Rusya lle evvelce tısmı yapacaktır. Bu w,J• 

Makale şu suretle bitmekLedir: 
Artık Bulgaristanın bu vazlyete 

ta.hamm,ölü kalmamı.şt.ır. Bulgar 
nehirlerinin koylş.rı BulgarL.stanın ~ 
elinde bulunmalıdır. ! 

idame ettirditi dostane nıünasebcUe- kiımetin son günlerin siy.wı haaı.se1c
ri to.ma.men yeniden temin etmek ve ri etrafında grup azalnrına izahat 
Avrupa politikasının idaresinı deruh- vereceği tahmin olunmaktadır. 
de et.mil olan milleUere yaklıı~ınak =============== 
çaresini bulmak hususları müs+.acel Boğazların ehemmiyetA azalmı~a da 
bir masele olarak kendini ~ostermek- Türkiyenin kat'i siyaseti her zaman 
tedir. old~u gibi bugün de Bo~azlar etra-. . 

~ . Yeni Türkiye ile iyi münasebetler i- fında dönmektedir. Rnsya Basra ltör
dame etmekten başka bir şey iste - fezine çıkmak arzusunu t~dıd ettiği 
miyen Almanya ve İtalyanın Türki - takdirde Türkiyenin takıııncn~ı va -
yeden herhangi bir taleblerı yoktur. ziyeti tayin etmek ı~wn ~elir. Bu me
Bu münasebetler Alınanya için, 1820 sele dünya politikası müş.ılıidleri için 
denberi temadi ettirdiği münnsebctle- gözlerin dıkilıniş olduğu bir nokta -

............................................... , 
Başvekil yeni elçileri 

kabul etti 
Ankara 18 (1~.A.) - Geçen 

gün Reisicümhur Isınet İnönüye iti
matnamelerini takdim etmiş olan 
Franaa, Japonya ve İran büyük el
çileri bugün Ba~veld\lette Baovekil 
doktor Refik Saydam taralından 
kabul edilmiıılerdir. 

Askeri vaz i yet 
(~t:ırafı 1 inl'l sayfada) 

riceyi de zapta muvaffak olur -
!arsa, o zaman bu iki ehemmi -
yetli mevkiden itibaren Arna -
vudluğun ild stratejik ınerke -
zini teşkil ~den Elbesıuı ile Be -
rat üzerine yürüyebilirler ve b:ı 
turetle cenubi Arnavudlukta ve 
Epirin sahil bölgesinde bulunan 
halyan kıt'alannı da Avlonya 
üzerine süratle çekilrneğe mec -
bur edebilirler. 

Dağlık arazide büyük ölçü
de ihata ve çevirmeler yıtpmak. 
güçtiir, çün!cü ba~lıca yollar va
dileri takib eder ve bu sebeble 
ordulann ~arJı:ederelc arzan~ yü
riimeleri miimkün olmaz. Bu
na mukabil düvman, manevi 
kuvvetleri bir kere bozularak 
sıkı bir surette takib edilecek o
lursa, vadiler icinde kaçmak. 
avni vadilerdt: il.-rlernekten çok 
daha güç ve tehlikelı olduğun-

·dan. neticede her ~eY. bırakarak 
mnğlub v .. pP.rif\..'Ul olabili r. 

Elhasıl E.elen ordusunun ~im
diye kadAr gösterdiği cür' et '\'C 

n~kerl me-haret o kadar fevka -
Iadedir ki ondan !talyan ordu
ıııınu Amavudluktan çıkararak 
denize dökm~i hile bekliyen -
ler vardır. 

* Okuyucul:ırımdan snyın Bny 
(M. Ş. ıı a: Çok kıymetli i kazı -
nızdan doln'{l tecıekkür eder ve 
nünnettarlıihmı kabul hııvur -
manızı dilerim. H. E E. 

re ~ygun bulunmaktadır. Jl.lmanya dır. . 
ve ıtalya Türkiyenin fstiklAlini, Avru- Nihayet Türkiyenin Yunan _ ıtalyan 
pa müvazenesin!n esaslarmdan biri muhasematına karı.şma.mak hususun
olarak teıakki ederler. Sovyet R~. daki vaziyetinden ayruaca~ından 
harici siyasetini tahakkuk ettirmek korkın~a mahal yoktur. Lı!rn Alman 
lçlrı mu~l~k Bo!azlar meselesinin ken diplomatının da tebarüz ettirdiği gi
di lehine hal ve ~vlye.ai haricinde, bi, Türkiyenin bu muhasemat haricln. 
başka imkfı.nlara güven:1ı~indenberi de kalmak arzusu aşiltfırdı:'. ........................................................................................................ 
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4 Sayfa s-o~ -posTA 

Şehir Meclisinin 
dün ü toplantiSI 

Mahalle aTalannda seyyar 
kömürcüler dolapnıyacak, 
Çorlu mezbahasından gelen 
etlerden alınan rünım indiril
di, Eyübdeki Keçe auyunu11 

knilmeme.i i.tenildi 

Şehir Meclisi, dün öğleden sonral 
binnci reis vekili ~cib Serdengeç- f 
tınin riyasetnde toplanmııtır. ! 

r r 
Fiat ürakabe komisyonu 
alinin riy setind 

Komisyon birçok mevatlın fiahnı ve otomobil 
lastikleıinin kiı· had:lini tesbit etti 

""\ 

ı 
• f 

i 
1 1 ayda verilemiyen ! 

nüfus kağıdı 1 
Kanbük kok fabrikasında i 

beDzolcu Şefik Öge, gönder -
diii ınddohd.a JU fikayttte bo-
~ad~: J 

"1 / 1 /940 tarihinde dünya- 1 :f ya gelen çocuğumu nüfusa kay- ~ Dünlı:ü toplantıda, tdür armonisi ı 
tnlimallnameainin tetkik Ye taadiki j 
hakkındaki teklifle. muhtelif müee--1 
seselerde ı ı ı 1 aayıh kanuna cöre tc 
cil edUecek müstahdemlere dair tek 
lifler okunmu~, encümenlere havale 

V f: 

dettirmek ve nüfus cüzdanı al- : 
ınak için ı l /ı /940 tatilünde İ 
Safranbolu nüfus memurluğuna 
müracaat ettim. Elime ~u 63 
No, ve 1 1/ 1 /940 tarjhi ve»
d.iler. Aredan on bir ay gibi u
zun bir zaman geçtiği halde el
an çocuk nüfu1a kaydedilip cüz 
dan verilmedi, Vaki müracııat
lanmda kayıdlı bulunduğum 
Beyoğlu nüfus memurluiuna ya
zılıp henüz cevab gelmediğl ve 
birkaç iÜn ııonra uğramaklığım 
aöylenmektedir. Ben iae Kara -
bükte ohırduğumdan haftada 
bir, bazan iki defa &franbolu -
ya bir çok masraflar edip ve 
fabrikadan yevmiye knybede -
rek gitmekte ve elim bo~ ola -
rak dönmekteyim. Bu hale ni -
hayet vermek için ne yolda ve 
nereye ba.,vurmak icab edi -
yor? Nüfus kağıdı verilmesi bn 
kadar uzar mı) elit'kndıırlann 
nazan dikkatini celbetmenizi ri-

ediJm~tir. 
Bundan sonra mezbahada kesilen 

.ıüt domuzlarından şimcliye kadar 
lınan ı 00 kuruş nakliye ücretinin 

25 kurup indirilmeırl hallında 
mülkiye ve iktısnd cncümenlerinin 
müşterek mazbntaa.ı okunmu§, k -
bul olunmu§tur. 

DWılrii içtimad- bir intıb. 
Fillt rnürakabe koml.yonu, dün blan 8000 kilonun beherinden ı 2 

<Sileden sonra. vali 'f'e belediye reisi ter kuruş tem:il edileTek alakadar
Lutfi Krrdeınn riyalclinde toplan - lara iadesi de kararla~tırılmıştır. Ko 
mı~r. Komisyon evvelcc:. tetk.ik ve ım.i.ayon otomobil lastiklerinin kar 
fiatı tesbit edilen odun kömürü ı haddini de tesbit etmi§tir. Yeni fiat 

Müteakiben, mahalkler arasında 
ki seyyar kömürcülerin men'i için 
zabıtai belediye talimatnamwue bir 
madde ilav~ muhtelit eneümene 
havale olunmu~o Çorlu mezbaha!ın
dan keailmi~ olarak şehtimize Kcle
cek etlerden alınacak rüaumn dair 
mülkiye ve iktısad encümenlerinin 
mütterek mazbntası okunmu~tur. fiat.lan üz.uin<ie vik.i olan .. t~.le_b ü-

1 

bilh~ Fire~oae laatikl~nin ı938 
Bu mazbataya göre, ancak., Çorlu zenne mıntaka onnan mudunı ve 1e11esı ımal fıatı nazarı ıhbara alı • 

mezbahaııındn kesihni~ olarak teh-ı mühendisinin tetkiklerini gÖzden narak bu fiata yüzde 15 ilnvesi aa
rirnize getirilen etlerden alınan üc _ g~~ Rumeli v~ Anadolu kö v-: retile lı:ararlaştınlmıştır. Bu saretle 
retler hakkında vaki jtiıaz.ları tet - ı mu~len. araanda bır fark o~adıgı tesbit edilen yeni fiat şimdiki •atıJ 
kik ~tmit, neticede bu etler için ı netıeesıne varmıştrr. Koausyonca fiatlanndan çok ucuzdur. Komi.yon 
mczbaha rcMni olarak alınan kilo 1 eYTelce teabit edilen 435 lı:urot fiat aynea ellerinde karton, mavi ve 
başına be~ J.rv~ ücretin 3,5 kuru§Cl ' heı- iki cin1 için de kabul edilm-. dyah kağı<L koyu mavi, yefil mumlu 
indirilmesi Ye 1 Haziran 9.of f ta - Her iki cin• lıt~ür de bu fiattan a- ator kaiıdı siyah karton, deniz 
rihinden itibaren yeni tarifenin tat- tait ~attlab.ileecktir. ambalaj kağıdı. kumlu k&.ğıd, mavi 
bik e-dilmesini muvafık earmü1 n Mandah-a vapurile Türk deniz - ampul, siyah ve mavi yünlü perde
meclisin ta!vibine arzetmi~ir. En - cilik limited ,;rketine ıelen 10,000 lik n .torluk kuma, bulunanlarm 
eümen mazbatn1ı kabul olunmuttur. kilo 1uepso1un fiab ile kar haddi 123/1 1/940 ak§amına kadar bir lis-

Bundım sonra Istanbul elektrik, %. 1 5 olar~k tesbit odilmi,tir. Ko- te !le komjsyoaa miiıacaat etmele -
hamyay ve tünel idarelezinin ser _ mısyonun fıat hrann4an evvel sa - rirıi karar albna almı~r. 
maye hesabatma aid eTTak bütçe -
~ncümenine haval- edilmi~ Ye E -
minönii kaz.:tııı dahilinde muhtelif 
mahalleler askerlik i~eri komisyon
launa intihab olunan mümessillere 
dair r:iyaaet divanı mazbatası okun-

İngiltereden gelen 
22.590 sandık 

teneke dağıhldı 
rrıu.,tur. Bir müddet evvel lngiltere<len li-

Şehir medtsinin diinkü toplantı- mananıza gelen 22.~90 undtk te -
ısında aze tarafından ve.-ilen bir tak- ı ndtenin tevzi iri ticaret müdürlü • 
rirde, Eyübde Keç~ suyunun ker.il-ı ğünce ikmal edilmittir. 

halyaya balık ve deri 
ihracatı devam 

edecek 

,. 
i 
i 
1 
ll 
ı l 
'ı 
1 

ı 
! • 
i . . . . . 
: ca ederim.» • 

\-. ............ ··································' 
Avukatlar sigorta 
olmıya mecbur 

tutulacaklar 
Avukatiann istikballerini temin 

maksadile umumi ve mecburi bir ai· 
gorta yapılması karar altına ehn -
mı §tır. 

Bu münaaebetle memleketimiz • 
deki altı baTodan seçil~ek birer 
mümetsilin i~tirakile Adiiye Veka
letiınde bir içtim.ı yapılacaktır. Bu 
içtimada lstanuul baroeunu ikinci 
re.is Mekki Hikmet terneil edece~tir. 
Mekki Hikmet, bu i~ için dün An· 
karaya haTeket etmi!ttir. 

Dün 216 memur Iiaandan 
imtihan oldu 

• ce a 
3 İkinciteşrin tarihli bllmeceıııtı - sokak 7 nurnarada Ne!ıe oilr$0~ 

de kazaıuuılan a.ptıya 7U~oruz. Js.. sin belediye tA~i Ali ıı;~ı 
taıı!b._w.a. bulu:.n.a.n cııluıyuı:ı~ı-an.mı:ıuı Nevzad Yalım, Adapll2:ı.ll s uı 
Pazan.J, Pwşembe pnlori itledeıı muru Kemal Özbey oııu cuJll 
tienra hediyeleriDi biz:aaL ldar'e.bane - bey. 
ııı.lzden almaları lazımdır. Ta~ oku.. Kokulu sabuıı 
ruculanmımı ru.li7eleri posta U~ ad- (Son Po:.ta ba.tı..ralı) 
re& erine &'Ön derilir. 0rts 
Bir büyük Maroken hatıra L;tanbul Be~ikta.ş erkek 

d ft 
. sınıf 3-A da Nuri Bingöl. ı4l 

e en Kabataş lisesi talebesınden 
İstanbul Pertevoıyal lisesi sınıf 3- lnhaddin, istanbul :l4 (incll ,er 

B d~ H~.lı~. Ourcan. sınıf S talebesinden Nahid SO 
Bır kuçük Maroken hatıra tanbul Oalatnsaray ı.sesi 

defteri 730 numaralı Resai. Günur. tt~l 
Kütahya orta okul sııuf :l-C de 14-t Yuvarlak dünyn kaleıl' 

numaralı Sednd Şanlıer. • <Son Posta ha.tırall> :$ 

Muhtıra defterı İ.stanbul Be~iktao tkillci ~ 
(~n Posta hatıralı) okul sınıf 3.-D de 414 Jiiklı:ıe 

Tokat lb~emal ~ktebl .sınıf 1 İstanbul Kumkapı Kulluk ııul 
talebeslnden 66 numaralı ~kun De- nuruarnda Ali e şen isıatı ~ 
mıı:eı• Çorlu orta okulu sınıf l-A ta1e- dur üçüncü ~uhtelit orta 0~ 
besınden 27~ Aluned Ta.şçılar, Bartın ı.E de 134 Şefik Akçetepe. 
ıılHus memuru Nwıret O~n ltuı Şen- • .J 
ol Ozan. Boya kaleını~ 6ll 

Mürekkebli kalem Balıkesir orta okul sını! ~e~~ 
(Son Posta hatırab) Süreyya Akpınar, Biga ~-~.ft r-; 

İstanbul kız orta okul sınıf 1-B ta- hallesi M nurnarada J:Ul' .... ,. tl 
lebe.sinden 76 NıgA.r, İatanbul Beyo~lu Bursa beşinci ilkokul s~ıf 
orta otuıu sınıf l..B de f3 Fa.tma, is.. Celal zengingöııül. 
tanbul Hıcydarpaşa. lisesi sınıf :l-C 
talebesinden Behçet ÖZyalçın, i'>tan
bul 29 uncu atotuı .ınnıf S...A taıebe -
-.inden Nazmi Alper . 

Kurtun dolma kalem 
(Son Posta hatıralı} 

istanbul Yenikap.ı erkek orta okulu 
sını! a..A dn Sabri Candaş, İstanbul 
64 üneü ilk okul aııııf 3-A da Yakup 
Özden, İstanbul İııönü kız lisesi .sınıf 
3-B talebesinden Mefrude Akan, İs
tanbul Cümhuriyet kız ı~esi .sınıf -t. 
A da 6 numaralı mehlilı:a Büyükak.ın. 

(Son ~!a~aııralJ) dl 

Tokat orta okul sını! s-ı: 
Yusuf Aslan, Bursa 23 tın' 
smıt 2 de 32 Ayhan .AköJ:,e 
Beyo~lu orta okul .sınıf ı-E ' 

Ayna 
(Son Posta batır~ı) ~ 

İstanbul Beykoz ortn ol~tı~ 
A da 3a Mustafa ÖzbeY, lS 
şilköy ~an sokak 42 
Melahat ÖZ3'alçın. 

Ki tab 
Dit fırçası 

(Soo P05ta ha tıralı) 
Zonguldak Me~tiy&t mo.haJle.si Konya memleket. ıuı.suoe> f 

Bağt!k aoltak 142. numara~a Nermin Nnci Gören oğlu Necati oö~ 
Algun, Mal~tya ı~:ıd mudürll Ne- erkek lisesi sınıf 4-B de 30 ~~>1 
jad oğlu Ersın Bagutay, Zile orta otul Müc;teb:ı. Tütüncüoğlu, e f 
137 numaralı Turgud Soydan. Devlet Demiryolları tı.sıJll { J) 

Dit macunu Ercumend, Kütahya 1'-'>f ~tıl 
Eski.şehir Ariliye :mahalle& Aybcy 737 numaralı Tııhsln Taşer· 

KÜÇÜK HABERL EF< 
. iiÖ~~; di~i ve u u yü :ı den halkın •us uz kal- Bu tenekelerin 16,6 71 aandıit, 

dığı bildirilmi~, bf.lediyenin birkaç p•ani % 75 i petrol ve benzin tirket
terkos çe:mesi yapbrmıuı btenrni~ 1 lerinin doğrudan doğruya 1ipari1 et
tir. Bu takrir t~tkik edılmek üzere 1 tiği mikdar olup bu Jirketlere aid 
:riva"ete hav~le edilmiştir. Aııker bulunmaktadır. Bu tenekelerden 
ailelerine yardım isi hakkında dtti- 5 1 79 -.ndığı tücc:arlara a.id oldu -
mi encünı~nin verdiği karar da telc- ğundan, bunların alH.kadarlara Ye -
l!i· olunınııle dün m~]j._ l\7asına cla- rilmesi için aanayi birliği umumi ka
i';ıtılmı~tır. $ehir Meclisi ruzname -ı tibinin de mütaleosı nazım itibara 
sindeki maddeleri bitirdilı:t~n sonra. alınarak, ınmtalta ticaret müdiltlü
ynnrı toplanmak iizere dııcılmı§tır. ğii taraltndan milli koneerve fab -

halyaya ynpılacak ihracat ıçın, 
ihracat tüccarlan dün mıntaka ti -
caret müdürlüiünde toplanmı~lar -
dır. Yapılan aörüımelerde ihracatın 

yapılması için ltalyay:ı akreditif a
çılması lı:ararlaştınlmışbr. Tüccarlar 
evvela akreditiflerin geldiğini ti -
caret müdürlüğüne bildirecekler ve 
bunun Üzerine lisans alacaklardır. 

Lisanslar doğrudan doğruya nun -
taka ticnret rnüdürlü~ü tıtıafından 
verilecek tir. 

Üniversite yabancı dıl dersle - e Viltiyet seferberlık JXl pııı~ 
Barem kanununa göre, bir derece r&nın muafiyet imtihanları buzün ya- kaç gii.odenberi pası! tortl c 

terfi etmek üzere mü~ac~at. eden pı.l:acaktır. Bu imt.lhnnlarda muvaf _ bı.rleri talima.t.oame.sıne g~ · 
memurların yabancı dıl ımtıhanlan tak olan talebeler yabancı d:l dersle- ve hususi müessc.seıerde 
dün Üniversite lı:onf,.rans salonunda rlnden lmtihana tAbi ı.utulmıyacak - mecburi olan sığınakları 
yapılmıştır. Bu tmtihanlara, Iran - Jardır. la!IU§tır. 

Garib ve esrarlı 
bir h:rsızlık vak'ası 
Znbıta i\;i ~ündenberi cidden ca

r "b "'ie o nisbette de esrarlı bir hır· 
aızlık hadisemnin tahkikatile met -
gul olmaktadır. 

Be~lı.tnMa Şairnedim caddesinde 
] 1 O savılı evde oturatn muallim ve 
muharrir Hakkı S:.thanın hem~iresi 
Bayan Zehra evvelki gün zabıtaya 
rniıracant edetek, içinde mühirn milt
tnrda para ve iki bin lira kıymetinde 
mücevher bulunan çanta1ının meç -
hul bır hır.ıız tarafından çalındıilm 
iddia ehni~tir. 

Bu iddia ve ihbarı mütt-akib evi
ne dönt>n Bayan Zehraya Be~ta11ta 

rikasuıa, bi!tküi. yağ ve zeytinyağ 
' imal Mien !abri~alara ihtiyllÇianna 
cöre da.ğıttlmıthr. Bu rnikdann an
cak yüzde on k.adan teneke kutu 
\uUıuıen fabril:.alara verilmi~tir. 
İkinci parti tenekeler de bu yakın -
larda ~hrimi-r:e tı:elt"Cek tir. 

Askerli.k Işleri: -. --·-- __ _..,.. -·-· ... ~ 
Ebliyetnamdizler ç.c.jırılıyor 

EmJ.DÖnÜ Ya.b&DA.:ı Aıık«Jk Şube -
ıdndes: 

Lise ve daha yüksek ınekteb mezu. 
nu olup da elinde hiç ehliyetnamesi 
bulanmıyanlarm nüfus hüYiyet cüz.. 
da.nları, §ehadetna.me ye ikamet. se -
nedlerlle birlikte acele 4ubeye gelme
leri aa.n olunur. 

* 'oyiçinde Demirc:iler aokağında 
Mt>hmed apartı~anında oturdukla- Yerll Raainönü As. Ş. •en: 
nnı sövliyen Behirc ndında bir ka- A.şağıdaki maddelerdeki teniti haiz 
dınla !\Jecmettin isminde bir phıa buluna.n kı.u. himıe.tliler hemen sev
~,.Jmi~. oturdukları apartımanın lı:o- kedUeceklerinden tubemiM (\a.frada 
ridorunda bir çanta bulduklannı ve bulananlar bulundukları yerdeki as
içinde yüz lira bulunan bu çantanın terlik fubelcrine) müraea&Uan, eel
kendisine aidiy~tini içindeki bir ad- ıniyenler ba.kkmda taııun1 muamele 
r()f!ten öğrenmeleri üzerin~ ~ctirip yapılacağı ilAn olunur. 
tcıolim ettiklerini söylemi~lerclir. ı _ Lise ve daha yükset mek.te!> 

Çalınan c;antöMun bu suretle bu- mezunu olup a.sker~ r.u"&r veril
lunmu" olmasına eevinen Bayan miş ehlı'yetnamesiz bla hi'cmet.liler. 
7 ,.hta hevecanla çantaıunı açmıt. 2 - Eenebl illerde lise le daha yuk
fakat 2000 lira değerindeki mü - sek mekLeblerden mezun olanlardan 
cevberlerinin yerinde yeller estiğini askeri ehlly~namesi clmıyanlar. 
görmfittür. 3 - Ünl?ersiteden herhangi bir se-

Keza İt•}yaya Yftpılaeak d~ri ih
racatı haklunda alakadar ihracat -
eılar bugiin mıntaka ticaret müdür
lüilinde bir toplantı yapacaklardır. 

Yeni ve ucuz ekmek n üm u
nesi Ankaraya aönderildi 

Belediye tarafından, ekmek fiat· 
Jannda bir mikdar tenzilat ternin e -
debilmek maksadile hazırlanan ye
ni ekmek nümunesi. tetkik f'rlilmek. 
üzere Sıhhat ve Ticaret Vekal~tle -
rine gönderilmi~~ir. Yeni nümune, 

1 
muvafık cörültlüğü takdirde fınn
lar bu neviden ekmek çıkarmağa ha~ 1 

lıyacaklardır. ı 
ı 
ı 

ı 
Köfteciyi bıçakla yaralamıı 1 

Sirkedde Uzunköprü otelinde o- · 
turan Mehmed. dün Hüdavendigar 
caddesinde Mustafanın kahvesinde 
otunırken o civarda köftecilik ya -
pan Hüseyin adında bir !Jilhı'!.la bir 
meseleden dolayı lavcaya tutu1 -
mu•lardır. 

Bir ~üddet karoılıldı dövüt ha
linde deYam eden bu kavga ~a -
1wıda Mehme.ıel. bıçakla Hüaeyini 

ka.rnmdan ve kas~ğından aiır suret
te yanılam~tır. 

Yaralı tedavi edilmek Üzere, Cer
rRltpaea hastanetline kaldnılmı,, ca
rih y&kalanarak hakkında takib<tla 
bqlanmıştır. 

Gaib aranıyor 
Bu &arih ve etırnrl.ı vaziyet çan _ beble kaydı silinen ehliyetnamesiz kı.. 

tavı apartırnan koridorunda bulan aa hizmctliler. 314 ~neı&nde Bulpz'~tanın Filibe 
Behire ile Necmettini de mütkül bir f - Askerliklerini tam hizmt"tll O- kasabaaından mubacir olarak gelen 
mevkie dü~ünnü~. hadise tekrar po- larak yaptıktım sonra lise ve da- t.a.sab Ali OSmanın tıaryun. Annemin 
li e akısetmi~r. ha yütaek rnektab mesunu olan 327, adı Hatızadlr. O zamandanberi Ray-

Sirndi zabıta bu çantanın kimin 338 ve S29 doiumlu erler. rabolunun İlyu mahallesinde otur -
tn'l1lfından çalmdıianı ve ne suretle * mak\aymı. Annemin karde~ çocukla.. 
Mdbm~ bey ap«rtımnnına \.dar Yedi F.mininü Asked!Jı; Şub~ln _ rından birlainin İstD.nbuld:ı. fHafı:a 
götürüldüğünü araotırmaktndır. elen: • Şe"ki) namlle a.nı.Jd.ıtıru ve dilerinin 
------------- Biç askerlik yapmam.ıo 318 aa 335 İzmirde ootu~unu, ~üncü.sünün de 

·şanl.ınma dahil ~u sınınan: stmıri, ı.stih- Bursada kunduracılık yapt$.nı işit _ 
klın, muhn.bere, natıtye ve topçu e- tim. Bu dayızadelerimi tanıyan 

Üat.~en Fahir BOzbir lle :Mes'a.. rat Ykedileeeklerindl!n toplanma gü_ elyevm nerede bulunduklarını 
dıot OiTırin nt~anlanm~ardı;o. İki ta- nü olan 25/U~ Pazanesi gün'fi nii- varsa Arih ad.re&erini benim adre -
rnfın aileleri ef'radı yaptlklan bir toP- fas cüzdımlıırile I}Ubede bulunmala _ sime insaniyet nıunma bildirirler-se 
lantıda bu .sevınç ver.c.ı h:\direyi tut.- n, gclmiyenlt!x hakkıDda u.;kerlik ka.. en ~kkür ederim. 
luJamışlardır. nununun 89 uncu ma4desi iat.bık edi-

bd ~dEr ve 

.uca. ingilizce. almanca. itRlyanca Diğer taraftan urouınl 
grupl.an.ndan olm. a.k üzere 216 me- • Hukuk Fakültesinin bötlln sı - dan birçoklarının in"asl dı> 

lı: nınarında, yarından itibaren ameli .,. 
mur ıttııa etmıttir. 1ıanzn1• bulunmaktadır. J.Eı 

Daima en güzel ve en beyeca."li.ı 
tümleri göstermekte f(ihret alan 

&'nemamıs •••••. 
Bu hafta gene mubterem müş -
terileri ne ... Kolumbiya film ~.r -

lı:etinln en büyük rumi. 
Dünya gazetelerinde uıun sa -

man tefrika edDe.:ı büyülı: 
macera filmi 

MASKEL 
12LER 
Ba~ Rolde: 

BILL ELIOTTE 
Bu göreceiiniz film §imdiye kadar 
çevrllen macera fllmlP.rinden 
bü.sbütün ba.şka blr tarzda çev
rilm~ müthiş heyecan dolu ka.h-

rama:ıbk tilmi. 

kurlara. ba.şlanacakt.ır. ---w .,r 

e önümüı.deki Perşembe ıunü, e Karadeniz Boğnzı dJ~ ,çJ 
Beyotıu Halkevinde muharrir lsnıail oelt=ı-1 gemilere yol côsterlJl P' 
Hakkı Baltacıotlu taratından <Türk- nulan ışıldı ~~~ıraı;;ııt 
le.rin yaratıcı dehası) mevzulu bir manlarda gosterdiği ar ,_ If 

konferans verilecektir. taldırılarak yerane mu'f'Gl~ ı" 
• 0

- ı.a....... Jtit K ka ner gemisinin ikame edilJtl rıer 
. un a.._ eeç va .. um - l~Lır. lııluvakk.a~ fe 

pıda lbrıııJıima.ta yoku.§unun tenha bti~J 
blr yerinde 1ueı.e ~ıdın.a sarılı iki 1~ mil m~afeden görüle iJll~ J 
aylık bir bz çoc~u bulwunuttur. 1~ saniyede blr b~yaz a ~ ıc'; 

lleUuk yauu, ce.lbolunan sıl.hi im- gÖ6tereeektlr. Oemıye yt ııtı' 
dad otomobilile D\i§künlertvine kal- valarda 15 saniyede bır çŞ~· 
dırıımı.,tır. sis ~aru da ilAve edı1ectl 

e Anadolu.his&rında oturan ve a.- e Emniyet lııfüdürl~ü :: 
raoo sürücülütü yapan 55 yaşlarında la mücadelelerine biıyilt 0 
.Musta!a ~u Süleyman a.Jında bari, yeUe devam etmektedir· lJ 
dün arabanın içinde ölü olarak bulun olma.k üzere son bırkaÇ; 
mu§'tur. rimade yekünu bir hnY t 

Şüpheli göriilen bu ölfim etrafında devu evi b&sılm~. bunlır. 
aabıta ve adliye tahkikat yapmakta- rek sahibieri adliye)'e t~ 
~ ~~ #' 

8 Ortaköy aa.hillerlnde -i5 yaşla - zahıta, ~ün de ~~d~llllş 
rın~ hiiviyeti meçhul bir erkek ce_ ıt.un caddesande giZlı . . 0tt.ı 
l)edi bulunmu,tur. cesedln, denisde dı.tlannı tesbit ttti&i ilti 
bo~ bir adama aid olıduAu doktor m~tır. ı~rJ 
raporile Lesbit edllıniştir. zabıta tah- Bunlar, Anadolu ve IJ! 
kikat yapmaktadır. rid~~ j~ 

e Aga vni isminde 17 y~ında bir • • .. a V el' 
m Ged.ikpa§ada sev~ cemalettin Mıllı Mudafa .. d~ 
adnxhıki gencin evine ka~mıştır. lll- Ankaraya dol1 11 

dise, dlln adliyeye intikal etmiş, sulh Evvelki gün .'~nkaıısf",. 
ceza. hflk.imi gençleri serbe3t bıraknıı.ş.. mize gelen Miİii Muda ıs~, 
w. Saffet Ankan, dün t\k~ 

Bu sırada kızın babası Agavniyi alıp presle Ankaraya har~dıs 
eve rötürm.ek ~tem~ de, Agavni Vekil Haydarpaşa go.rıı:ı 
yerlere yatm.14: •Ben, .sevdi!imc gıde- ukeri erkan tarafından 
~~~ diye htldlse çıkarml{l.ır. tır. 

Senenin en büyük T6rkçe 

V DZ 
~ göz yaşlan filminde 
unutulmaz ~ muganniyesi 

ECAT li 
Pak yakmda 

roJ' 
Şarkın en biiyük ()!>llrJ~ 
Abdülvehabın (ycg~e f 

BDOLGA 
ESSEVVIO 



Çocuk Tiyatrosunda 
neler görülür ve duyulur? 

Garib şeyler 

İtalyada kısa pantalon 
mecburiyeti ... soruyor: ~~Ne T(qatro Müdürü koridorda 

ağlıyorsun, çocuğum?,, ..• aldığı ce va b 
İtalyada on altı ;ra§ına kadar olan 

erkek çocuklar için kıSa p~n~l~n 
giymek mecburl.yetl ihdas ~dil~l}tır. 
Bu :ınecbu.riyetin esbabı mucıbeSi fU -

dur: ~ şu: t(Abdestim geldi amca,, 
ı _ zarafet temini. DiZkapa~ınm 

özerine kadar inen klsa pantalon. 
herhalde genç erkek çocuklara ~k 
da.'ha 'fazla y1t.k.Jplaldtadır. Bu nsa 
pantıalonlarla enek çocuklar daha 
çok Ilinde sporcu, görilnmelrtedirler. 

,........ ----i ·······················································-·-·····--·-·--·----·--··-· .. -····--·--- ""\ 
: 'Y•nında çocuk bulunmıya büyültierin tiyatroya girmeleri meamu. .. Maamafih i 
• 
~ tiyatro bolünde yedi buçuk kum~ olmadığı ıçın içeri giremiyen =:.i 

çocuklar bulmak ller zaman mümkiin. .• 
\....... ~ 

Seh. ···~······················:····--·· .......... ·-·· ..... ·-·--·· _____ ........................... - ... - ......... , 
2 _ K~~ta.n tasanu.l. Harb iÇinde 

bulUDuldu~na göre iktiSad p.rttır. 
Kısa pant.alonlar ile de kuma.ştan bir 
hayli tasa.rruf edilmekt.edlr. 

ç. ır tıyatrosu komedı Jı:umının, 

~~ba ve Cumarteai cüıtleri öi
tıık k •onra kapısında toplanan ço
~ alabalığı bilmem ~nüze 
•ılı.:t.ı ını~ Birçoklanna, maarif bina 
ilk~ t~n Fransız tiyatrosu içinde bir 
~b açmı~ galiba, dedirten 
~ ~ .. .. en on yedisine kadar biiyiik 
tıt~~k kalabalığı burada, çocuk 
~ 1:/i için toplanır. Çocuklardan 
~ ';JYÜkkrden methini ifittiiim, 
oYlı lı, b.letli ''e eğlenceli çocuk 
~nurıu rörmek için, kapıda biri
~~llardaki yecüc mecüc kala
~'-ırıd Yanp içeri eokulab.ilmek 
~lt~l.Jti halyan hareketi kadar 

Atıl o~du. 
~lllleeıle, babıuile, dadwle, ab
~ h lelrni§ yöderce çocuktan bat" 
ti b• Ocalannın önüne katıp cetirdi
~ ... ;çok da mekteb talebesi Şehir 
~-1> o.u komedi kıtmının caddeyi 
~k~~a bağlıyan tüneli doldurmut. 

l';ıta kadıı.r ta•mı,tı. 
ıııu.?~tronun 70 santim boyundaki 
~iiıı erılerjni ezmernek için müm -
lıtke oları itina ile ilerlerniye çalı
tı.ı~ r ,bazı büyüklerin ihtanna nıa-

a ıvonım· ........ . . 
~~~d Naıae :zahmet etmeyin. yanı

't" Çocuk yok girf'me.uiniz. 
)ort."hdud da ~ tavııiyede bulunu

r ı: 

'~ Çoc:ubuz ~iremeuiııiz, ~ma-
t, ' Çocuk te<larilc ediverin 1 

~. ~~ harlanndaki taksi lr:•zhıın 
~~ tıy.bonun holünde de, içeri 
tııkı_ lrl~k imHınındftn mıı.hrum ço-

........_r Ear. Birçokları: 
~) d' fcrıdi a~ca, (ocuk lanm 
~ ~ soruvorlar. 

lıı ~nlar, 7,5 kuruş tiyatro parası
~~ renıiyen fakir çocuklardır. Sa
~ ÇoC\ılı:ııu:ı bir büyük lfelirs~. 
tıit~j~ Yardımına sığınarak içeri 
~ ~ Colt rukür. tiyatronun na-
•rıı,}' ,ahdemleri beni bir çocuğun 
~. eeinde içeri girmekten kurtar-

't; 
'•bi.:•tronun ~i bir çiçek tarlası 
~, t trı .&üalü elbiselerini giyip gel
~ .. i:'ri~nk l.:ıyafetli yüzlerce ço
~~~ı birhiri.-ıden ııevimli. neı'e 
'lııı~·· içlerinde masum yara -
~t . t Yapanlar da yok değil. 
~ ~~Yilt~oda onlan büyiikler gibi 
• ~~~lt u tdpheaiz birçok büyüklere 
~t.ı •aırtacak, ciddiyetle oyun 
'tt ~ielı: tedbirJer alınclıi. için, 
~ ~ E Muhsinin kulaldarı ç.ınla -
~ h• .. ılt, kabak çekirdeği yıyor, 

0 •Inı •:ıL hızlı konu,uyorlar. 
~.'tt~z aralarına pek küçükler de 
tıi'!.Qr· '!,~•n bazı garib vaziyeller 
ı...~,: .'"'es el S. bir minimiıü ho!e 
L'~l iki eli ~özlerinde, tombul 
~~llnaklarından akan yaslan 

.. t. '}":· 'a çalıprak etrafNıR bakı
, . ......_ ~Y~ronun müdiirü •oruyor: 
1 l:ııj k ~thyorsun çocuğum, anr.e

t .. 'r11" 'l~ttin) 
-~iıı;rıı:. Çetrdil çocuk lehçeaile 

......_ A~Yliiyor: 
~ l',.

1
deatim geldi amca} 

~ IIIJ 1rı~ edilen eser, «Cizmeli lte
~!~!li h· terbiyevi, ayni zamanda 
ııı.1 ·~ rr oyun.. Çocuklan iyi 

t ~tttı,ı.Ya, h~mcinsine iyi mua -
~ !Ve te vik eden ibrd verici 

rı '~nın eelebi romanı: 6 

3 _ on alb. ya,tma kadar olan er
kek çocukların uzun panta~on i•~e: 
ıerı onlara zuanen sigara ıçmek, ıçkı 
Jçmek, btiyüklere mahsuS rılınleri 
seyreylemek imkanlarını balışetmek 
te idi. K.ı.sa pantalon ise çocuk -
ları, 9QCUk olarak gösterınek:ted1:: On
lar ibıerindelti terbiyevi kontrolu ko.
layla.,t.ırmaktadır. 

İtalyada .sadir olan bu k~u. panta
lon giyme fermanı, şehirlerde kolay 
ta thik wiileoete bensiyor \se de, bu 
nun köylerdeki talıblk ınıkAnlannm 
bir hayli müştülltı mucib olacaJı 
muhakkak addedilmelt\edir. 

"Harb bitti de yenisi 
başladi bile!, 

"Çizmeli kedb den bir sahne l938 senesi ortasına, yani bu harb 
sahneleri var. {,.ocuıJar alulmasın ı Ayıri .zamanda, dikkat "Ye ıtına ile ~yıncaya ka.dar ara sıra §U gibi 
diye, ince güzel clan.lar. 18rkılar da sahneye konmuş piyealerde h~ilı ba.vad.i.sler gÖ2e çarpardı: 
ilave ed.ilmit.. Zannetmeyin ki, b• ham bulunan genç istidadlar da ol- Jiarbi Umumi sı.ra.sında. ıRu.slara 
çocuk oyunudur, diye çocuklar, ti- gun)a~ak hrsatını buluyorlar. Ni- esir dilşen bir Alman, yahud bır Ma
~ü.ranl:ar ~ynuyor. h.yır .. Bilakis en telcim çocuk tiyatrosu, Ferih gibi, car askeri Sıbaryadan geçen ay memle
tıtız bır dikkatle -.hneye kom.ılmu~ Nevzad gibi Fatma Andaç gibi ketine donm.ıye muvalfalt olmuşt.ur. 
eleko-'lar itina edilmi~. çocukların en . . : . . •w· • ' Bu asker harbln bitama eıdığine §a
çok eevdikleri artistiere rol verilınit. dahald•mlermı bılme?~ bırçak prak muttali olmuştur ... 
Mükemmel bir orkcstra. Muhittin 90CU .a g~ç. ara~ı aa~ a ar nam - 1939 1940 harbl ~bur eyledlkt.en 
Sad'lk'm idaruinde oyuna telakat zedlenne ınkışaf ımkanını temin e- - bl k' 1 blva.. 

· diyor. sonra artık bu gı va a arın, 
edıyor. . dısle.rin arkası kes&IeceR'inl sananlar 

Gonkla heraber büyüklerin Bir nokta daha: h ld ald -··,ardır . her a e an ... u;ıoo ... 
temsiline pek kısmet olmıyan bır Çocuk tiyatrosunda hile. memle- ı İşte pek taze bir misali: 
sük.\ınet salonu kapladı. EvveiA ar- ltetin tiyatro binaaı ihtiyacmı büriin t d h b 1 nd•~ma nazaran 

ı d b. · sah · .. - lt .Llı 1 h Peş e en a er a ı ~ , 
tist er .. e~. ın . . ne~un ~nune çı a- aça ii e an yoruz. Çünkü, yiizler- Pot.z adında bir Macar onbaşısı ma-
rak, lt~~uk 'h~~~rcıllaerı ~elamladdı, on-

1 
ce çocuk, yerııizlilı:. yüziind~ adeta 1 hallı ıevellüdü olan Szedet şehrine 

!ara munası usan tıyatro " naat wl L • d- .. 1 B" "kl . 
1 

w • .' 1 d' ag ıyaras; gen onuyor ar. uyu e- geçen ay avdet eylemi§tir. 
oturu acagını, pıyecın nası seyre ı- .. ah . . . . . 1 · ır 

ı W • • 1 tt ba"ladı Ço- nn r atı ıçın tıyatro binası yapıla- 24 sene evvel Rus kuvvet erıne es 
ece~nı an a ı ve eser • · b' ı_ '-d ki h b Po- d h ı S' bi cuk zevkini istihfaf etmemeli.. Bu ~?an ır tenrr. ~. çocu arın atın duşm~ olan o~ aşı ~.. er a ı 1'-

oyunu büyükler de seyreuelerdi, ıçın bu temennıcle _bulunmak .g~rib yay~ gonderilmaşUr. . . 
onlann alkı•ladığı yerleri alkuılar, amma, ya.zmaktan ınl!an kendını a- Son zamanlarda ıs:mı her tarafta 
onlann tekArmı istedikleri yerl~ri lamıyor. ezberlenmiş ~an aMançukooanun bır 
isterlerdi. Miniminilerin pek ~vdik- Navet Safa Co,kun koyüne yerleşen bu Macar onbaııısı 
leri Ferih, kedi. Kadri de •~» orada bir yerli kadın ile eylenmil ye 
rolünü yapıyodardı. E ekı~ kedinin Muhtac ask~r aHe'eri için ıki c;oeuta sahib olmuştur. o vakitten 
b:r araya gel:nesi çocuklara övle beri dünya haberieri ile al~uını ta-
bir n~' e veriyordu ki.. Cocuklar mUke.:et:erden yardım mamile kesmiŞ olan bu a.Ue!' 1914 har_ 
Said~. Rc.sid Barana aşık adeta.. ,. f h · "l b"' J bı.nin 1918 senesinde hit.ema crmi§ 
Eski oyunlann canlı intibalarile bu p .. ras1 a SI a ma cıŞ anıyor olduıunu ve 1939 seneaınde yeni bir 
artiatlerin bulunduğu sahn,..l•ri dr.ha Asker ıUI~Ieıine yardım işi f'tıa _1 muazzam harbin b~amış oldu~unu 
büyük bir dikkatle ve zevkle seyıe- fındakj hazırlıklar biririlmek üze _IJ>ek btıyuk bi:r hayret ~e ötrenmiştir. 
diyor, uzun uzun alkı:!!layorlar. redir. 

Perde ına.,.,nda. lor.ad•n Joeaya Nahiye miidürlükleri ve kayma-
ltonuı:an büyüklere kulak mi•firi o- kamlıklu mıntakalarında yardrm 
luyorum: tal.-binde bulun:ın aııker ailelerine 

- Bizim küciik her hafta S!~m,.k aid tahkikat muamelelerini ikmal 
istivor. Batıka v.ötürecek yer de yok, etmitlcrdir. 
gelip otunıyoru7.. Asker a :lelerine yardım için, mü-

-Evde görmiyen kR!madı. Bi- kelleflerden alınacak paranın tah -
zim bıov bile kalktı geldi.. silini muntazam bir ~kilde yapa -

- Bi7im Erhan da, cizmt"'Ji k·di- l:.ilmek maksadile, şehir medilinin 
yi görd-ıikten sonra, evde kedilere ~eçen toplantısında muhtelif fasıl
pabuç giydirmive kalkıyor. Dece - lardan toplanan 15 bin liranın mu
:remeyince. or~da nıı<ııl givdirmi~ler 
diye dikkat .. tmiye geliyoruz. ha~be müdürl~ğü emrine verilme-

Dikkat ed;vorum. çocuklar, ha- !i ve yeniden 50 kadar talmldar a
kanın lcızile fRidr de;irm~nc; cırağı- lınması hakkında verilen karar tu
nın evlenmeııini istivorlar. İki sev- dik edilmf'k üz,.re Dahiliye Veka -
gili, lı:anıı kar~·a r: ... )io de. birbirle- !etine gönderilmi~tir. 
line aıııldılar mı, bir alkı~hr kopu- Belediye tahsil tubeleri. kayma
yor. Ne yapatannz} Zarr.ane çocuk- kamlıklar tarafından ~önderilmek
ları... te olan tahakkuk cedvelleri üzerin -

Çocuk riy.t~. bizim gihi çor.u- den, mükelleflerden yındım parası 
~a aid hiç bir !leyi nlmı'Yiln memle- tahailitına bugÜnlerde bathyacak -
•-,.tt ... ~ idn cidden favdalı bir f'.aer.. !ardır. 

Japonlar bir casus ktz 
arıyorlar ... 

Çok ~an bir Çinll kıl var du. h
mı Mi.s Yang.Hul.Mıngdir. Bu ~lı: ce
sur bır kızdır. Son derece va.tanper
vaıdır. Li.kabı da .çin Jan Darkııtdl.r. 
Çın..Japon harbınden enel Japon 
gençlik ~kllitmın bapna geçmi~ Hli. 
Saçlarını kesmiş, erkek t:lbo.se.si liJ

mio olan bu çok cesur Çin klzı Japon 
hatlannın t.i gerilerine kadar ıırmi.. 

ye, tıy:mettar malümat t.oplamıya, bu 
malümat.ı Çin erUnıbarbiyeslne ge
ıt:ıniye, binlerce ve btnleree vatanda-
4Jnl kurıtarmıya munffak olmu~tur. 
Çinliler ona &det.A. btr All&h gibi tap -
makt.adırlar. 

Bu mtit.hi4 eaaust.an bir Lür1ü kur
tulamıyan Japonlar, onu teaUro ede
cek olan 275.000 lira mükafat vere -
eellerini .Xln ~ylemi§lerdü'. 

O. Tutral 

göıdü, yerinden fırlayıp ona kotta: 

Aş~lo 
Oynanmaı! 

du. Nihayet dayanamadı, .inirli bir 
bareketJe yerinden kalltb, dıtarıya 
çıktı. Anne* henüz gelroemiJti. Dü
t'iinceli gözleri tdefona kaydı. ller
ledi. elini uzatb, ahizt:ye dokundu, 
gene vazgeçti. omuzlarını kaldıra -
rak: {(Neye iyi~» dedi Te adımlan
nı sürükliyeıek tekrar stüdy<»t.na 
döndü. 

- Çok ~ükür gelebildin anneci
ğim... Şimdi heaab ver bakalım. 
bu saatiere kadar nerede kaldın) 
Seınin gibi küçücük anneler gecenin 
bu vaktinde sokakta kalırlar mı} 
Fakat yiizün neden böyle soluk} 
Ne oldun, hasta mısın ni nem} 

\~"' NaJaleden: MrıtnU~ Tah•:n Beritand 
~'; odalllnda ağır adımlarla tiriyor. Piyano üstünde bir b&fka 
~.ll ~ı. dalgın hareltetlerle arka- Tazo var, Selimin o ııabah yolladığı 
~~ ~tlth~ elbi~sini çıkanyor, erkicleler ... Çiçekliiin yanında da 
~tb ~tk~ bır eT elbisesi ~i:riyor. onun akaju çerçeve içindeki re81tli ... 
~~~ 'lt tey1er)e me,«UI ... Fa - Nesrin ni~nlısaıun fotoğrafiaine u -
Mı ~~: en rene kızıl dalgalı zun azun bakıyOt". bu erkek yüzü, 
~~ 'lııır.ı tın ı hii:yik bir itina ile ve ince hatları. aevimli profilile cidden 
~ '-~)> rtıeydana çıkaracak ~ - giUel.. ağzında, ~özlerinde derin bir 
-.:~~'-r or. Arkaya doğru ~ri - mana var; fakat her 11rıdenae bu 
Nı ~ llÖzlerinin parlaklıftnı yÜZ bu dakikada ona gülmüyor ve 
"ıı 11

'il .. t"rttınyor. Re~ UÇllk ya- genç kız. dalgın ve meyus hak~Jia -
~ ~'-i ~~~~t.d t~il eden d udak • nnı odanın haıka taraflanna çeTi -
~~ ~ l:ı nolı:ta... riyor. Hayır, bu akpm ba,ka ak -
~ a\_t 8 Ynad,. yüzüne bak ı - şernlara benzemiyor ..• 
ıt~o:j«! ~"n:ı ~özlerinde. bütün N~rin divan üzerine uzanarak 

~rı" _tıtteyen bir h~lecan vanındaki etajerden bir kitab aldı; 
,.,.; bunun farkı!'ldn ol - fakat olı.:uduğunu anlamak mümkün 

iizerindelti nzo • mü~ GöıJ,.ri da lıyor. u7akları KiSrü
ıA.Oçıue~ ltelin~ 

Saat se.kizi çeyrek geçiyor. Me -
diha hanım niçin bu kadar geç kRI
dı ~ Nesrin neden bu kadar üzülü -
yod Hiç bir vakit snatle meııgul ol
mazken bugün neden daltilcalan aa
yıyor} 

Beklemenin öldürücü •niyelerini 
duymamak için piyanoya oturdu. 
Niyeti birkaç hafif hava çalmakta; 
{akat pannaklan ağırlaflı ve tu~ar
dan ağır, bazin bir mdodi yiik•eldi. 
bu, bir veda fBrltısı ;di. Bunu ba"'a 
hazin bir hava talcib etti. Öyle 10 
genç kız biraz kendini topladıFı 2a
matl çaldığı parçalara baytet etti.. 

- Bu aletam haııtayım galiba, 
parmaklanmın altına hep hazin 
ptırçalar geliyor. 

Batını çevirince anneeinin 

- Hayır kızım ••• 
-O halde~ 
- Su Bethofen ne büyük dnhi 

ve aen onun eserlerini ne güzel ça
lıyorsıwı Nesrin! Bu alt!J&lll her va
ki :ten daha fevkalade idi, kalbirn 
parça parça oldu. 

- Benim hassas anneciğim. 
- Evet kızım. bütün insanların 

bazı zayıf dakikaları olur. Ben de 
eenin yakında benden uzakluaca -
ğJnı ve yalnız seni değil ayni za -
ml\nda piyanonu da arayacağımı 
düşüodüm. 

- Demek dandanlarım içini sık
m1yor anne) 

- Gevezeliii bırak timdi. Selim 
nerede} 

- B'lmem. 
- &raber gelmediniz mi? 

1 HAdiMler KWfUIIlda 1 

Bir varm1ş b·r yokmu 
.... eralb geldi, karprndaki ı - Herhalde büyük anneııi:nd4C:'m~;~ 
ıılıf& sandalyaya oturdu: dinlemiJtiT, 
- Bir varmış, bir yokmu§, bir - Ben de öyle tahmin 

koca kan varını'-. dedi. . tim. Halbuki çocuk dimağında 
- Maaa.ldan hıç hoşlanmam, dı- tesirler yapacak bu tarzda mc~ua·;ı; 

ye cevab verdim, çocukken bile çocuğa söylememelerini evde 
dinlemezdim. lteae ayrı ayn te:nbih etmi~im. 

Dur arkasını dinle.·· yük anneaine sordum. Ken~-- .-
- Merak etmedim ki dinliye- böyle bir masal anlatmadığırıa 

yjm. min etti. 
- Sen merak etmedinse, ben Komi'J teyzder anlatmttlaı 

merak ettim •.. Bir gün bu koca ka- dır. 
n birkaç çocuk yalcalamı~ bu ço
euklan kafe.lere kapamış, fişman
laaınlar, diye bealivormut. 

- Aaıladnn ... Zayıflık modasite 
mücadele c~ti reisi olacak. 

- Sakayı bırak ta, biraz ciddt 
ol.. • 

- Bu senin anlattıklannın ciddi 
bir tarafını bulsam hen de ciddi o
lurdum. 

Canım merak et te dinle. 
Bir türlü merak ~emiyorum. 
Bu koca kan ..• 
Anladım, zavıflık modası :ile 

mücadele cemiyeti reiai. 
Öyle bir cemiyet yok. 

- Peki neye şişmnnlatıyor? 
- Çocuklan yiyecekmiş, onun 

için §işmanlatıyomıuf. Istersen so
nuna kadar anlatayım .. 

- Bu kadarı kafi. aen bu masalı 
k:imden dinledin? 

- Benim bq yaşında bir çocu
ğum var. O anlattı. Ben merak et
tim. 

- Masalı mı merak ettin} 
- Hayır, çocuğumun böyle saç-

ma masalı kimden dinlediğini me
rak etııô4tim. 

Tahmin etmi tim 
kom~u teyzeler de anlatmamlf)ar • 

- Bizim çocukluğumuzoda diD 
)ediğimiz, geceleri riiya1arımı:za ai 
rip hizi korkutan gulyabaniler. dir 
baıılı canavarlar, dev analı, çoea 
yutan koca kanlı masalinn bat 
kim anlatabilir ki} .. 

- Ben de merak etmiştim. 
- Büyük annesinden d 

di, komşu teyzelerden 
senden dinlemedi. Kimden aııruenu~ı 
olabilirL 

s~n de merak etmi,tim. 
Kendi uyduramaz ya .. 
Hayır. 

Radyodan da dinliyemea 
Tam ü~erine bastı n. 
Ne, ne} 
Nihayet :merakımı tatrrüa 

debilmiştim. Çocuğum bu 
çocuk saatinde Tadyodan dinn::nıırw-ıa 
-ı ı ı ı ı 

- Gene merak: ettim. Asna 
yeni icadı radyodan çoc:ukıArYntra• 
umacı masallan anlatmalarına 
dersin>.. 

r:J .r~t dJu.lA.ti. 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? :ı 
Ş:kspirin 

30.000 
Meşhur ti -

yatro mücllifi 
Şekspir öldük-
ten aonra, Lon
drada ilk defa 
olaralt tabedi -
len eserlerinin 
bu tabının kıy-

essr~eri 
lircıya 

meti, bugün bizim paramızla otuz 

1 7: 00 metre yükseklikte 
nefes almak 

1924 senesinde 
Everest dağında o 
ana ltadar çıkıl -
mamış bir irtifaa 
çıkmıt olan ~Y -
yah Hingston, de -
niz altında 64 aa -
niye kalabildiğini, 
fnkat 7000 metre 
irtifada iken on dört dakikadan 

bin liradır. T~bedildiği zamanda an- la nefes almadan duramadığlnı 
cak beı altı liraya satılıyordu. lemi§tir. ............................................ -........................ -.. -...--. ............. __ ..;, 

.m~ 
Okuyucu:artma cevabiarım 

İzmirde Bay Recebe: 
Mektubuna. husuai bir mektuhla 

cevab iatemi,.in ..• Hususi rnek tu b
la cevab veremediğim için beni ma
:zur KÖr, çünkü hiç bir zaman yaz
dıklamnın bana sual sorandan gııy
ri kim~lere kar§ı kullanılmasını is
temem. 

Sen haklı olabiJirain. Senin cö -
J'ÜfÜn, aUfÜJIÜfÜn doğru olabilir. Fa
kat fUDU da hatırla ki türkçede, «ya
rım elma. habr alma» diye mew -
hur bir darbı meael vardır. Kıymeti 
az da olsa ufak bir hediye bilhassa 
bir hediye bekliyen için büyük bir 
,eydir. Hediye bekliyene eli bo1 git
mek de hiç hot bir tesir bırakmaz. 

Sana fUDU da hatırlatayım: İzdi
-vaç bahiaJerinde erkek Te kız aile -
lerinin mU"YYlfaltatlan lizundır. Fa -
kat elzem lazuna tercih edilir. Iz -
divaçta elzem olan teY. evlenecek 
erkek Te ltızm birbirlerile anlatma-

- Niçin} 
- Beraher gelmeii ne o ne de 

ben istedik. 
- Ka"Yp mı ettiniz} 
- Hayır. Beyefendi aomurtuyor. 

Ben de onu kendi baline bırakıyo -
rum. 

- Bu sabah IÖylediğin fena söz
lerden !!eni affetmedi mi~ 

- Haberim yok! 
- Nasıl haberin yolı:} Bu da ne 

dernek} 
- Bu .. bahki aöı:lerimin bir.tz 

ağırca olduğunu itiraf edi;:;orum 
anvna bu huauııta ona bir tey aor
madan. 

- Yani haltaz r.lduğunu söyle • 
m ek istemedin ey le mi? 

- lmkin ol .. ydı bellı:i bunu ya
pardım. 

- Neden imkan bularnadın an
lamıvorum. Bir insan aııabiyetine 
mağlub olarak kaFJU~ındakini RÜ -
cendirmiş olduğuna miit .. .-. ... ·, oldu
ğunu h,.r zaman söy)iyeb'lir. 

- Evet, onunla kıutıl~ırsa bu 
kolaydu. 
·- Sen Selimi RÖnnrdin ~;) 

lıdır. Siz birbirinizle anlaşmışsanm, 
şunun bunun dediklerine, tavır 
hareketlerine pek faz:J:ı ehemmiyet 
vermeyin iz. 

* Bay Halim Kaptan: 
MPktubunuzu okudum. Gaı:ete -

mizde şiir ne~etmediğimiz için, ai -
zin tiirinizi de sütunltınmıza geçire
medik:. Gönül i,lerine dair bir :ı.öra •. .. ı; • ..
c:ağınız Tarsa bana yazınız ..• Ce:n.b'lti.1lD 
Teririm. 

* Bayan «N.ıı a: 
Mademki zevciniLie anınızdalı:l 

anla~mamazlık. esaslı •chcblere ... 
tinad etmiyor ve mademki araniZI 
bulmak için de teJebbij•te bulunu • 
yorlar, bu dargınlığı u:zatmıya mana 
yoktur. Bütün bana anlattıklarmı -
zın hiç biri aynimak ııebebi olamaz. 
Ban§Ulız ve bundan sonra birbiri -
nizi kırmamaya gayret ediniz. 

TEYZE 

ahmedde idim. Selim gelmemitti. 
Bir iki dakika oralarda dolaprak 
onu bekledim ve nihayet içim aa • 
kıldı, çekilip gittim. Beldernektea 
hotlarunadun. 

-Hergün ~nin onu beklettfijai 
unutuyor musun} 

- Ben bir lı:adınım, o erkekti!'. 
Arada fark var. 

- Her zaman erkeklerle kadın
ların müsavi haklara malik (lduk -
lannı iddia ettiğin halde bu pren
sip hancine mi çıkıyonun? 

- Anneciğim, bu altşam çok çe
tinsin. Kızın aa na ne yaptı? 

- Bana bir ,ey yapmadın amma 
Sclime karşı haksızirk ettin. Senia 
randevuya her %aman geç gittiğini 
bildiği için mutlaka birkaç dakika 
geçikmekte mahzur görmemit •• 
seni bekletmi~tir. 

- Merak etme. 
rolladım. 

- Ne yazdın~ 
- Aı:ağı yukarı ~unları: 

Sullanahmed meydanında 
mizi hulamacbk. 
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ID. e ket Ila b erler i) 
Yozgadda 

Bir genç kez güzünden 
bir adam öldürüldü. 

• 
lzmir valisinin 

şehirdeki faaliyeti 
Edirnenin 18 Inci 

kurtuluş 
yildönOmU 

Yozgad ( Husus! ) - Burada bfr 
c cenç kız yüzünden yeni bir ctna,M 

ı~lenm!~tir. Derbenci töyftnden Alımed 
c ıSminde biri üç sene kadar enel bir 

kızla niZ&Dla.nmJŞ, fakat bir tnrlt\ e'f
lenmıye imkAn bulamam.lftu. Bu aı. 

• 
İzmirin türistik yollan bitmek üzere, Ödemiş 

Edime (Hu.su.t) - Birlnci 
ve İkincitetriıı aylan Trakya
mı.zın kurtuhı, bayramlarına 
rutlaamıt bnlıınmalı:tad.ır. Bu 
münaaebetle bu ay içkı<l. Trak 
yanan her tehir, kasaba ve kö
y(inde ayn a,yn bhw 'bayram 
aibıii y..-m•lctadrr. 

halkı kazanın vilayet haline konmasını istiyor 
1 rada M6Sto isminde biri de ayni Jasa 

göz koymQttur. Mes~ bu hususta da
ha kurnaz da'Yl'&1l.DUf, mm alle6!De 
gıderek pazarlıta trinDif, nlt\ayet ,.US 
lıra nıukabUinde 1tızı tendUtine ni -
tanlamıya ikna &t.:mifttı'. 

Mesto yeni ~ıwll8ile nitlh muame.. 
le: ını yapmat üzere evvelki g11n Yos. 
eada gelıo4, fakat biltOn olup biten.. 
lerden haberdar ol&n Ahmed de k~ 
dısını takib etm.ışı&r. Mest.o m~fir 
oldu~u eve yerlcştikten aonra .Ahmed 
gızlıce bu eve ginn., Ye köydenberi 
hazır t.uttu~u :tnbaneaaını raktbinm 
u l'rıne çevirerek &.te§ ~tir. Çıkan 

kur~unlardıı.n Mo.sto knnlo.r içinde ve 
blü ol rak yere yuvıırta.nmıştır. Katü 
yakalanD114, cimnüm.eohud mahke _ 
mesınde yap~ mahakem~den 

sonra 15 seneye mahküm edihntfUr, 

İı:mir 1-4 (Hwıua) - Dört ay- Bu hwn»ta bazrrlaftmaltta olan bii 
danberi l.unir vdliiiai yapan eski mazb.ta ile yakında Bqvekilet 
8am8Wl valitıi Faed Tukal kıaa bir makamına tak<fim edilecektir. 
zaman fPn.do ~et idare.inde bii- Ödemitlilerin bu taaavvurlan ye
yük d~ler- yapm:ıya muvaffak ni <leiil. bir ~li eak.idir • .rühaldka 
ohını,tur. Ödemiş lı:azua. gerek ııülua lte8afeti, 

Mizaca itibarile çok titiz ve en~ ce.rek fktieadt ve mat kaynaklan 

Ediıuomi..mı ebcdt kurtıuhı~ 
fUDUU on tekizinci yıldönfun6 
de bu ayın yi:rmj beeiDCi Pa
zarıe.i &Ününe tesadüf etmek
tedir. 

arastnt 9 yerinden 
btçaklayarak 

ö düren adam 

Katil Te öldürdüiii kadnı 
İzmır 18 CHusu:ı1> - Tuhafi}"tcflet' 

içınde bır b:ırakada oturan Ali r,ııdak 
adında ış güç aahlbi olmıyan b\r sah.. 
ın, karı.sı Rablayı dokuz yeıinden 

bıçaklıımak suretile öldik'd\ltilnü ha
b"r vermi Um. 
Curmumeşhud kanunu hükümleri 

d.ı.hıl nde A~ceza mahkemesine eevk 
edılen suçlu had~oreyi b!itfln teferrüa.. 
tJe aıılutnuş ve cürnıüm.nU itiraf ey. 
lt-mıştır. 

A~ırceza heyeti, bu cinayette tahriki 
cezavı ho.fitletaci e:ıbabdan sayarat 
suçlunun lll sene a~ır hapsine karar 
vernwı tır. 

Edirnede de kahraman 
as k e r!erimize 

h diyeler haz1rlamyor 
Edirne (llusu i) - Edirne halkı 

ı 
kahraman askerl•rimize bir nainnet 
ve 'fUkran cemileııi olmak üzere kıt 
lık giyecek e,ya tcberrüatına baş
Jamı~tır. Edirne Kızılay .kurumunda 
veli F eri d No m erin so.yın e§lerinin 
riyu("tinde teşekkül eden bayanlar 
komite i bu hayırlı t~cbbüsün mu-

jik. bh .idareci olan yeni lzınir vali- lb'bari1e birçok vil&yet1erbnizden 
ai viiAyetio bOtüA br&n§lerinm çaht- daha öndedlr. Türkiyenin en büyük, 
maliU'mı yeniden tanzim etıniıth. eo genit '" nüftıau ntnharile en !ta
Her tliTla .Wtefeb.hümlere ve eızlao- lahahk ltaza.sı olan ödemi,, civarda
malara meydan Terilmemek düoün- 1d fiç kaza ile takviye edilince bü -
ceaile mMai aaatleri baridnde mo- yük bir T'lliyet haline ffrağ ed.ilebi
murlann dairelerde kalmalan men~ lir. 

Edirne her aene olduğu gibi 
bu M:n.e de 1uırtulut hayn.mını 
emsalaiz tezahürat ile kutlula
mıya timdiden b.aurlarunakta- ) 
du. \ 
~~ 

lzmitliler kahraman 
askertarimize hediye 
hazırlamağa başladilar 

dilmi~ir. Fakat Ödem~ halknun bu sanU-
Fuad Tukaal bilhaesa iktis.ııuii ve mf ve cüz.l dileğinin bugnnko ıart

zirat mahsuHerle çok yakmdan a- lar altında miıatenidab pek kuvvetli 
Ilkadar olarak ba aahalarda yaPlCI değ:iklir. Kua. vilAyet orunca belki 
vuıflanadan muhlti müatefid e:vf• de imar bakımmdan bazı işler ha
mi~. Villyetin belli ba~h tolerin- fC1lhilecek vaı;İyettediT. Fakat bu
den biri olan İzmirin tfiri.stlk yollan mm yanında han eaaah kayıplada 
yanda ltalmı,kcn. Fuad T uksal ba kaıyılapc:afı da muhalc.kaktrr. 
~ yapan Franaız Reji Jen.enU şirk~ Hu~metimizin bu lşi tetldk ede
tinin mukavelesini fesheyleıni§ ve rek eiddt bir karar alacağı :r:atlne -
yollan c:lğer mOteahhidlere TeT ~ dilmektecnr. 
rnilth. İzmir tilriatit yollan ikmal Muhasebei busasiyenhı vaziyeti 
~k üzeredir. Yakıftda bu yol- lı:mir villyeti muhasebei humsi-
lann .. faJt lşleri tamamlanacak.t.ır. yesi, birçok Tillyetle.riml:r:de olduğu 

Halkçı Mr tdaı:ıeci olan valimiz gibi ciddf bir akın b Içindedir. Yeni 
biThusa lröylUnün her tQrlü şika~et çıkan kanuniann he'fgÜD vıl&.yet 
ve dileklarile ;vabndaıı allkadar oJ.- muhaaehei bususiyelerine tahmil ey
flaktadrr. K8yferde ve kazalarda ledi~ mükellefiyetierin yanıında va
t 'Pıl~m temaslarm netioeemd~ ha - rldat kaynaklıuı artmı, dei11dir. 

anlaa işler ve yerine ııetirilen di - Bu iti'barla İzmir vilayetl 300,000 
ldderdeD hallı: çok memnundur. liralık açılını bir tfirlü kapatama -

Ödemlııin dilefi maleta ve taahhüdlerlni vaktinde 
Haber aldığuna göre Ödemis ka- yerine getirememektedir. Maliye 

ıı:-ı halkı, ·kaza lannın İzmir TiJ!y&o V eklietinden bir istikraz akdi için 
rioden ayrılarak mUstakil bir vilA- yapılan tetebbüaler .iyi netice ver -
yet haline jfnığmı istemektedirler. memi,tir. 

Ege tütün piyasasmm 
açılmasi heyecanla bekleniyor 

Ticaret Vekili tütüncülerle radyoda bir konuş
ma yapacak, rekolte gayet nefis 

İzmir (Hu.uai) - Garbi Ana-l yaata hanei kumpanyalann Kirile -
dolu tütün müstahsille.ri büyük hf>- ceii ve ne kadar rniibayaaatta bulu
yecan içinde tütün piyasasının açıl- nacalı:ları henüz belli degildir. 
masına intizar eylemektedir. Mah- Müatahsili dütündüren en mü -
MJ! gayet nefis, rekolte geçen aene- him nokta da budar. 
den yüzde 12 nisbetinde noksım - Bununla beraber Ticaret V eka-
dır. leti, bazı ecnebi lcum~nyalarla tf>-

Piyuanın açılacağı &ünler yak- mutadrr. Piyaaamn açılacağı cünn 
la,tığından lzmirde Lüyiik bir faa- Ticaret V ek&Jeti tayin edecek ve 
liyet batlamıthr. Bununla beraber keyfiyet ilin edilocektir. 
piyasanın açılı, günlerinde müba - Piyasanın açılmasına takaddüm .................................................... ·-·····-···· .. ···--· .. ···---.... 

İzmit (Huaud) - Bugün Tali -
mizin refiltalannın reisliğindo Halk
eviade toplanan İzmit bayanlan ha
raretli mii:r:akerolerden eonTa kah
raman OTduya lut yaniımı Için faa -
liyete geçmi~lerdir. 

Kocaeli emniyet teşldlab da kah
raman aakerlerimfzo 90 adecl pa
mullu gömlek hediye etmi§t:b. 

Geçen~erde yağan 
yagmurıarm Trakyadaki 

zararlari 
Edirne {Hasuai) - 5üreldi Yai

rnurlar yüzünden Meriç ve Arda 
nehirlerinin t~asi1e cec;en Mfta 
içinde vukubulan tuğyan tamamile 
hertaraf olınut ve sular mecruına 
çekı1mittir. 

Henüz ovalarda ziraata ba,.lan
mamıt olduğundan tuğyanın bu ba
kımdan ha.aan mucib olmadıiı Aıt
laşılmıtbr. 

Yalnız MJlar Karaağaç fOI~ainm 
bazı kısımlannda ebenuniyet.ıdz 
tahrihat yapmqbr. 

Edirnede suların hUcumile 
y1kı 1an bir ev 

E.dime (Hu.wt) - Buradaki 
au baskınlarında bir ltaza olmuıttuY.. 
Kocabali mahalleainde Y emqker 
aokağında kasab Ahmede aid nin 
bir bamı sulann' hücumile yıluhnıtt 
içeride bir takım kadınlar Te çocuk
lar kalmııtbr. Itfaiyenin mükemmel 
çalıoznasile bütün k.azazedeler ni 
olarak çıkanlmı~ır, 

eden ırün Ticaret Vekili Naz:ıni Top
çuoğlunun radyoda tütün mlimlh -
sHk:rik bir konuşma yapacaklan 
öğrenilmittir. 

( ______ T_o_k_a_t_d_a_A_t_a_t_ü __ r_k_ih_t_i_f_a_ıı __ ___,) 
v Hakiyelle neticelenmesi için fa - ' 
liyete ~eçmi, bulunmaktadır. 

Vatanıınızın kahraman ve aail 
bekçil t'ri askerlerimiz için yün fani-
1 , kazak, pamuklu, mintan, eldiven 
ve- çorap gibi kııılıklar teberrü ve 
\ı ("diye edilen eşyanın başlıcaların-
d ndır. l ; 

Kandırada bir çocuk bir 
kızı yaraladt 

lzmit 
Nebioğlu köyünde Mustafa oilu ı 
Kemal, ayni köydon 14 yatmda 
Remziye isminde bir bzı tav!& ağır 
ı;urette yaralamı~ttır. 

Bütün )'Ul"dd. olduiu ııibi Tokatda da Atatüdcün ikinci ölüm yılı böyük bir teeaaür içinde, çok lala-
balık bir halk lciltleainin i~tirlk ettiği bir iht:ilaJle anılmıştır. Resim ba ihtilalden iki görünüştÜT. 

Salılık çam ve k öknar 
tomruğu . 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Re~ 
Amirliğinden : 

1 - BilyOk dfts baleert katiyatından ormancıa tasap ıonua w ı' 
da f.st.Ute mevcud c90h aded muadili c495. metre mikAb, c!nO. .-ın~ 
~ tiiknar ve cıllh aded muadili d56. metro ınikAb c68b ~ 
ınikAb çam tomrııkla:rı açık arttırma Ue aatılaeaktır. 
2- Toınruklann kabuklan soyulmUf olup hacim orta kut'lll' ~ 

hesabl&nmı.§tır • 

3- Tmnrııklara akl aatQ p.rtname:ıi Ankara orman umuııa ~ 
tilnde Aııkara, İstaabul. Songuldak orman çevirge mlldUrıruıwO' ~ 
nbüt dRlet orman ~esi reT"ar lmlrljfindo gOrtllebillr. 

'* - Toınrul::lamı urubammen bedeli köknar cll• lira c3l• nralo ~ 
d:b lira c61» kUl'Uftur. 

ll - İltetlilertn S T,5 muvakkat pey akçeaile 27.11.940 Çar,..ı- ~ 
saat dll.t de ~ nmr merkezlDe mtkacaatlan. ~ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel fr 
letmel~ri Umum Müdürlüğünden: 

Tramvay Idaresi taratmdan 'Ö'niver&te n yükset m~teb t;aJIIbtd~ 
verilmil olan oebeu tanıarının 20/11!940 tarihinden itibaren b~ 
madıtı ilA.n olunur. (ll001) 

------------------------------~ 
Maarif V ekilliğinden : 

3803 aayıh tanuna CÖI'e SamBunun LAdtk kazasının Akpınar ıııe"~ 
açılan köy enat&t\\st\ iQi.n )'apt.ırılacak binalann avanprojelerile ~~ 
plAnlarının .bazırlanm.a.a i§ino ald müsabaka tari.hlnan görülen ~.-..di 
naen 30.1.1940 tarihine kadar temdid edil:mJf oldilin iJ.lı.n olunur.:;::;-

Üslı:iidu İcra M.eımurl.alund:uı: 
Nurullahın Dnl.R Demıryolları tek:ı.üd aandJ.#ında.n aldığı pa~ ı:: 

kabil blrl.nci derecede ipotekli olup tamamına ehl1 vukut mari.ıet;ll ,li 
kuz yüz lira kıyme5 t&kdir edilen Kadıköy Raslmpa.şa mahal\Ae.p.ln 

ve yeni Çayır .10k:akta e.s.tı 46 mükerrer yeni 86 tapu taJ 0~ ~ 
bimağ'a vakfından bk ta.ra1 Evdekmiya hane& ve blr taratı ~ ~ 
ve bir ıtaratı All Zadel.erin luı.neleri bahçesi ve ta.ratı ra bii t.&r'flS .ııı ..4 
mahdud bir bab harwıin ~ nwnaralı kanuna göre paraya ç~ 
karar verilmişt.ır. lı4ezktl!r pyriınenkulftn vaziyetl hazırası: _MJ 

Zemin kat: zemını merıner bir tatlıkla. bir merdiven altı ,. bGP"'" 
apıla.n kapıdan geçilir bir oda b1r sofa bir belA. . r/1 

Birinci kat.: MezkQ.r tatlıktan çıkılır ufak ~ sotada. ka.rşılıtıı iJI 
bir helJ. bir mut.tak. , 
İkıncı kat: Ka.ı1ılıklı iki oda blr helA ve mutfa~m üzerinde ~ t) 

mcnto d~ korkulııkau:z bir taraça. 
Tavan aruı: Uta.k bir ao!ada bir odadan Ibarettir. ~ 
Gayri men.tuıün umam1 evsa.tı: MeııkQ.r rayrimenkul a~p ve •-:::...dlt-

bir halde olup arka tara.l hududuna tesadtil eden kısım ıse ~-
içeride elektrik, terkoıs. havagazi tert.ibat.ı vardır. _J 
Tamamı 60 metze murabbaı olup bundan 30 metre murabbal tP' 

bina 20 ~etre murabba.ı uka hudutta.k.i kArgir kısmıdan ibarettlt· . , 
ı - ~bu cayriınenkulün arttırma tartnamesi 27/ 11/ 940 u.rı~~ 

itibaren No Ue Ü.ııküdu .ı.era dairc&nin muayyen numarasında ~ 
aıörebilmesi için açıktır. İllnda yazılı olanlo.rdan fazla ma.ıUınat ~ 
'-'tlye.nler işbu outnameye ve 39/1815 doczya. numarasUe mem~ 
mC.Cacaat etmelidir. . ~"" 

2 - Arttırmaya iştirA.k için yukarıda yazılı k.ıymettn yüzde 7,t DJSP"~ 
de pey veya mtllt bir bankanın teminat mektubu ıtevdl edllece~· l 

~~ ~ 
3 - İpoiek: sahibi alacaklılarla diğer alakadarlarm ve :i.rtJs.X ~ 

sahibierinin gayri menkul üterindeki haklannı hwnı.sile ta.is v. JXl ~ 
dalr olan iddialaruu ifbu llln tarihinden itibaren yirmi gün iÇ~ ·~ 
mösbitelerile blrl.ikıt.e memur!yetanize büdlrmeleri icab eder. ~ .~ 
hakları tapu sicilli ile aa.bi\ olmadıkça. sa t.l.f bedelinin payl~ 
hari9 kalır. , 

4 - Gösterilen ~ aritırmaya ittirak edenler arttırma prltl~ 
nı oıwmu.o ve lüzumlu malOma\ alml.§ ve bunları tamAmen tabGİ 
ad ve ittbar olunu:rlar. ş~ 

5 - aayn me.nkul a/12./940 tarihinde Pazarteli günü aaat ıo datl 
1ı ;tt' 

kadar 'O"s.tüdar icra memurlu~unda üç defa balırdıktan sonra en fO~ 
tırana lh.ale edilir. ADca.k arttırma bedeli muhammen kıymetin 1 ,v-: 
76 finl bulma:.l veya aabf ıatiyeni.n alac~a rüçhanı ola.n ditd ~ 
caklılar bulunup t& bedel bunlann bu aıayn menkul ile temin ed ~\ll~ 
alaeaklarınm mecmnunıdan razıaya çıkmazsa en çok arttıranın ~9,--,ıJ 
dil baki kalmak üzere a.rUmna 10 gün daha temdid edilerek ıP/~~· 
tarilıinde Perşembe günfl .ııaaı. 14 den 16 ya kadar Ü.sküdıır aer& ııı ~ 

lu#u odasınde. arttırma bedell aat.ıa istiyenin alaca~ına rüçhaOl 0~ı? 
ter alacaklıların bu gayri menkul ile ltemin edi1.mi.§ ala.cakla.rı ~ tl' 
dan fazlaya. çıkmü prt&!e en çok arttırana ihale edilir. BÖYl.e tıi! 
del elde odllmezse ihale yapı.l.mu ve aat.ış talebi düşer. ~~ 

6 -Gayri menkul kendtaine ihale olunan kimse derhal veya~ 
mQhlet içinde parayı veraıez.sc ihale kararı t!etsholunara.k t.en rP,/ 
evvel en y{lksek teklffte bulunan ltimse arzct.ınJş oldu~u bedelle ~d, 
razı olursa. ona razı olm::ıı veya bulunmazse. hemen yedi gün tıı":nl)' 
le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ~eti' 
ki .turk ve geçen eünle.r ıÇın yuzde beşten hesab olunacak fniı fe ~ 
zararlar ayrıca hükme haceL kalmaksız.ın memuriyctimiZce aııcJ(iaD tJ 
sil olunur. (Madde 133). ıtıl 

7 - Alıeı arttı.rına bedeli haricinde olarak yalnız tapu terd h~re ıır4-l 
senelik vakı1 taviz bedelini ve ılıale taro.r pullarını vermeye rneetJ ll'il~" 

Mütemklm vergiler, t.enVıra.t; ve tanzi!at ve tellAliye resmındeD~ 
veind belediye rüsuinu ve mliterak.ıın vakıf Jca.re& alımya aid 
a.rt.tırma bedelinden tenzU olunur c,t'1'. 
İobu gayri menkul yukanda gösterılen tarihte Üskildar ıcra me; ~ 

ğu oda3md.a ve gösteraen arttırma şartname& dahilinde saUU'cio 

Son Po•tanın macera romanı: 46 bqlamıfb. O aırada altınd ... ki çu -
nDardan biri aallandı, larsıldı ve 
kamyonuıı içine yuvarlanda. Koene 
de kayımşb. ÇuvaLn bir ucunu sıkı 
alaya tutan •i eli çuvalde bir 
piU'çanın yırtılnuuına sebeb oldu. 
Pannaldaruun araama sert bir ci.aiın 
tesadüf etti: Aldanmış olamudı. Bu 
madeni blr cisimdi. Y oklıyarak, el 

mak ihtiyncmı duyacak olursa i.kilf 
de karaltola boyhyacaklar, ik-ısi d• 
büviyetlerini isbat mecbuıiyetinde 
kalacak.lard1. Bu fena yük onu aaze
tı . F ak.at işin bir ba4ka noktası da 
timdi büttin Akibetinin kendi 10 -

ğukkanlıJığında. baairetinde, zekl
aında deiil de başkaaırun. ru ~nün
de.lci toförü::ı elinde olmau idi. 

~~~ ~ 

sakin ve telişsız cevab veriyoıdu. madığına kauşmaın, a~· a'il 
Keene bu cevablaıdan kamyo - fU rnübareğe söyle de bir 1 ..J 

Şoför, volnnd~n sol elini çeke -
rek uzattı; yumruğunu sıktı. Keene 
ömründe bu karlar kemikli ve bü
yük el görmemi~ti. 

Böylece biı ~aat kadar orta aü
ratle, hiç bir hadise ile k:ar§llaşmak
sızın yurüdülderi halde kamyon fO
foru birdenbire dışlerinin arasından 
bir ıslık ç ldı. Kecne olduğu yerde 
dimdik lı:nlmı tı . .Soför, yolun gayet 
uzak bir noktasına gözlerini dikerek ı 

- Hemen arka hı.r<ıfn geçınız. 
lleridl", la yolun nihnyetinde gör . 
düğ'im lcarartı ııanmm, jnndnnna -
• rdır. Slze soylediklerimi de unut
mayını7. sakın ... 

KePne a ı! dı·:nı P,ÖstCTf"n bir brtş 
("t ) .. ~oför..ı t~·nin etrikt~n sonra 

Nakleden: Bebçet Safa yardamile bu cismin mabiyetiıü ta-
ü.atünde bir tent'! vardı. Bu tenteye yine çallfb, Bir eaniye içinde bu 
kadar yük.aelcn zerzevat torbalan ciamin ne oldui(unu anladı. Gözleri
birbirinin yanına ve üatUne pek iyi nin tehadetine ıhtiyacı yoktu. De -
aıralannu,tı. Keene bu çuvalların rnek ki lahana YI" patetes göz bo -
üatWıe, yii:ı:ü koyun uzandı. Tente - yamak için çuvallann bazılannda 
nin altında derhal yerleşti, kaldı. dıtlanna yerleştirilmişti. Bazı çuvai-

Lihana ve patateı;ten gelen taze lar baştan başa. bazıları kısmen si
toprak kokusu bütün kamyona ya - liıhla dolu idi 
yılmı§tı. Oıprısı buz. gibi olduğu Silah kaçakcılığı ... Acaba şofö
halde bu çııvall rın ~tü adeta sı - ,rün asıl meaJeiP bu ınu idH Yokaa 
caktı. tesadafen bir kaçale taşıdı~ı gibi si-

İngiliz memuru şimdi tam mann- lah kaçakçrlığıru da tesadüfen mi 
aile bir k açak yolcu ,.aziyetinde ol- yapıyordu) 
duğaou hissetti. Orada harckeui:t, Ne olu1'8& olsun, Kee.ne timdi 
yalruz yolunu asla hafiflctmiyen kendi vaziyctini düşünüyordu. O 
bmyonla biılikte arada bir aıçnya- yıldırımı cezbeden paratoner gibi 
rıılt mıhlandı, kaldı. tehlikeyi davet edecek bır vnriyette 

Keene kumyonun idi. Eğer ka~lanna çık n jandar -
pohsı kamyonu a ratbr-

Birdenbire, tiddetli bir frenle, 
kamyon ıtıcırdıyarak aiı.rlattı, dırr
du. 

* Keene, gayri ihtiyari t-lini çuval-
larm arasına uzatarak tentenin ke
narlanndan bir aralık açtı ve dıoa -
nsını aüzmek istedi. Fakat pıumak
ları tenteye ilişirken ihtiyat lazım 
gel<fiii, bu küçücük hareketin na -
zan diklıti. şüpbeyi davet etmesi 
ihtimali aklına geldi. Onun vazifesi 
hareketsiz durmak. beklernekti: hat
ta ayur gibi yapmakb. 

Cereyan edecek muhavereyi iyi
ce dinliycbHmek üzere dı~rıya ku
lak verdi. Boyle vıui:vetlerde sorul
ması mutnd olan auallcıin yabancı 
ağızlardan şoföre soruld uiunu d u
yuyordu. Şoför, ihtirı:ımk.iır, fakat 

nun Herzeberg'in cenubundaki kü- gÖrelim. . .,rTJ 
çü k Filzen köyünden geld.ğini ve Otto Kramer tentenio ı,;r •J r 
Freudeberg civarmda Schnedorf is- kald~rdı, ba{ıru içeriye aolt~ J 
mindeki c;;ıftli~~ "itu~ini, erteıoi ~un lendı: , . r 
oıada paztir kurulaeağınt anladı. - Hans; kalk da bur- 1 

Kamyonun toförü isminin Otto bakalım. v:'-'1 
Kramer olduğunu söylemişti: o aa- Keene lelaşla ismini u~U io t!/ 
bab aaat beşt~ yola çkmıt: Herze- labilirdi. O dakikaclı. ı~mırı jı 
berıı' de sabah kabvaltw için kısa olduğunu kendisine ha~ıı ~"'ıJIS•JII 
bir tevakkufdan aonra yoluna de - §oföre teşekkür etmek ıııtJY; ~ 
vam etmitti. O gün, eğer bir arıza Esneyerek içerıd~n ce::r,_ y~l 
çıkmazsa öğ!eden sonra Schnedorfa - Ne iıttiyorııun :• Ca." elF'-, 
varacağını umuyordu. du n ... Senin yerine ını ', P'ı!,; 

Sert bir ses, ba,.ka bir aual sor - Biraz daha sabretsen olp:ı;. 
du: - H.ıyır canım . .. ,1 

- Arabada valnız mısınız? görmek ;stiyor. . ~tl# 
Kramer pek sakin ve hatta alny- Memurlardl\n bir zabıl .,J 

lı bir sesle: çattı: !:ı' 
- Hayır . .. Maal~f yalnız de- - Sus ... Runu heıl1~'11 ' 

ğilim. Bizim muavin de var. Nö - venneğe liizu-n yok. ~( 
betleşe volana geçiyoruz. Sinıdi is- - Affedcrsiniz. kus~rdeJ'tJfel, 
tirahat Slln5ı ondadır. Çuvalların yın Herr inspektör·. s;r pıSl ~ 
üatüne uzandı; uyukluyor. Galiba nu uyandırdım; eğer vo"' ıP': .. r 
mübarek lahana koktutından hoş - geçmek için uyandırdığı;!" ~~ 
landığı için hemen bodamaya baş - d.ers~ ~a~u k~~~Y.' .basar~ 1") 
lad ı... çın sızın ıstedı~ını:t.ı ~ , 

- Uhıınndan ho~lıuup ho~lan - ona. .. (A 



arb O I unun 
1 

ussolini don 
bir nutul< söyledi 

(Başt:ı.rafı t ii.ncft -.yfıula) 

dialnn hı1Afınıı olarak yıldmm har
bine müsaid değı1dir. GeTek benim, 

Baro Reisi yeni 
intihabda tekrar 

seçilmek istemiyor 
gerc:k.se hükQmetimİn veya mea'ul (~ı 1 Inci sayfada) 
bir unaurun biç bir hareketi veya Lstemezler, bu Ine?ldde kalınanız iÇin 
~zü böyle bir ibnid vennemişti. ısrar ederlerse?.. 
Meşhur cı:Julin Aip farkannın ağır Snalino <le cevnben demiştir ki: 
zayiata uğradıği veya kaçtıi{ı veyn tr- Baro reisli~ ya. oe,re! veya. 
Ymuınlıhır tamfmda.n tuz haline ge- fettir. Şeretıse_. bir adamın bunn uznn 
tirildi'ği hakkında Yunan pTO'pa - mflddet flstftnde tutmasına 
gandaın ve Ingiliz Ttıdyolım tarafın- yokıtur. Killf.et.se, hakkı ınüdan olan 
dan verilen haberlerin tekzibe değ- arkadaşların uzun müddet bu kiil!eti 
mediğini mnnodiyorum. bl:r arkada.§}arına yüldetmege haklan 

Bu fırkavı ziyaret eden General yoktur. Onun içıln, ısrnr mcV'ıUı:.bahs 
Soddu 12 Te~rinisanide lnı ziyareti olaını ..... ~ 'bl kım 
hakkında bonn şu telgrah gönder - yn--e• gı • un 55 Y~ ge-

i 
..:._ ve bir defa bu hizmette bulıman-

m Şuı' 
B. b h T ı· Al fı k ların nfiv dfiemek hakkını kabul edı-a u 88 n f!JU ıal> p r asını 

' t tti' Du • bı'ld' k yor. Bense, 60 ya.şındayım. Ve tiç dev-DYftTe e m. çe. sıze ırrne - red . . 
liğim lazımdır ki, Alp k.ıtaatmın gra- enberi de reıs bulunuyorum.:a 
nitten BSAan nrasınd:ı, he-r zaman - Bnro reisi geçen bir yıl zarfında 
.Jdnden daha mağrur ve snğlam olan bazı avnka.tla.r hakkında da baroya 
bu iistÜn cüzütam bende mükem - VO.ki §i~tler ve diger işler hakkın-

Atatürk bii:stüne çe!enk kontırkeu mel bir intıba Msıl etti.» da da, 'Şmllan söylemiştir: 
~~tıirı:~fı _ı inel .. sayfada) fındaıı :mekli Hasan Hilsnü k.aptana Arbdaşlar. nanızdR H~betı hR~ •- Bu şeklide bir sene içerisı'nde 
~ ~ eka Atntür~ biistüne çe - melctebin zarif bi:r maketi hedbre e- binden eV'Vel 1 9 3 5 d~ Ebofi' de cöy- 60 kadar §ikAyet olmuştur. Bunlnnn 
~ iç·ı:ı~ Ebedi $elin batırasını dibııiştir. lediğjm ve n~1miyen nntkumu bir hsmı derdestt ı1tyetttr. Altı, yedi 
· ın bır dakika aUkut edil~ - Eski memnlamı .ıra tıumaTala _ hnttrfıyanle.r var mı~ O zaman Ne- avukat hakkında da ufak disiplin ce-

\. Bııııd rile yoklamalan yapıldıktan ~n,..a c&Jinin ciğerini sökeccğirm aöylemiır raları tatbık edibniştir. Bir sene zar _ 
~~bar zn sonra mekteb müdürii,Aiu1c gidilerek taamüJ mucı'biııce tim. Sirndi ayni mutlak kat'iydlc fmda baroya 5600 kadar muhtelif ev
~de l:ı eki 1~ davetlilere bir hi- 185 inci bakla mer&simle de.niz.e a- size diyorum ki. Yunaniatanm ciğı> rak gelm~.:a 
L1Bıı u~unmuştur. tılm~r. rini aökeceğiz. Iki veya 12 ayda... Baro riyasetine, H.a.san Hayri çe_ 
l!}ii~ ~.ea ud. kuruhış yıldönümünü Mütoekiben Deniz lisesi _ Ne ehemmiyeti V&r~ Ha.rb ancak kild~ takdlr<le .wçilmeleri en fazla 
~dı• ır sevınç ve heyecanla kut - 1 bed b" · .. v aporcu • ba~lamı~trr. Bütün Yunan muka - muhtemel ola.n avuk:at.ıar arasında 

~• ~ ~nı. ııö.,ı:...en yarbay Zekı,' Miil- Tanvr·-· ~d te; dıyesa ogretm. enlen . h '- . . k._r:-vt,1 ~~7 e ıgın 1 are h 1 f vernetini im a etmeıı; ıçın an insan Mekk.i Hikmet., Badetıt.in Ferid Ye ,._ 
r .... ml ızin yükaek ,....h..:.·etJeriw .. ·ı . sın el mu te ı apor l ·ı· d na-"·ı··•et e 

8 
d, ..- o•;r lan g<Mıteı-ı en yapmış rdır. Genç ve ve vesaitimiz var. ngı ız yar ımı lil Hilminın isimleri Zik:redilmekte _ 

• ttrıt.tir·n ıdan ııonra §Un diınç talebelerimizin bu muV&f _ bu kat'i karanmızm tnhakkukuna dir. 
,......._ · l L:... u· - ·ı · d 1 1 ve Yunanlıların felak~te dli~esine =======z========• ~ 1776 • Iki 't • Bıuyc ı gosten on avet i er tara-

li... ·t açıinn ~~~Hıun b ~~l~n. - hndan takdir ve alloşla kar,ılan _ mani olıumyaeaktrr. Ynnanlılıu bu-
~Ve ııi·-~h"_.. dnr ko.::u u,ndJÇ- mıttır. nu Uıtediier ve hak ettiler. Bunun 
.~rı "'~1 ıuıas er a~ın a B d dışında bir ~evden şiiphe ctmelt ve-
~t~ ~man geçirdiği zorlukl m 1""~:nbsonra me.lttebin salonuna ya bir şey dütünmek kendt kendini 
'iıı butii lldını, adam ilerlemaş ve fen- lgeçi erj ondaki kıymetli tablo - bilmernek demektir. Bir defa bn~lıı

~k·n teraldn1erlni twb ve tat- ar görü müştür. Bilhassa maruf ge- dığım i~i sonuna kadar brralcmam. 
htı ta. nın ı lbulmu•tur. mi in~at mühendisle..oimizden ve B d ,_ d • ,_ _ • N 

.._:' 
0 

" ı rb unu §im iye KB ar ısoct ettim. e 

~"'tıL .. ır taraltan m~legıV'n z•rur"a emC"ıdi ya ay CelAl Genıinil' vıl - l l '--- l b' "'·• "'" ~ d • • o muşsn, ne n acaıt1!a ve ne o o ı -
teı~n, diğer tzlraftan deniz önümü mllnasebctilc mekteb.e he- linıe olsun. Bunu tekrnr ish1!ıt ede -

Itti b·~erinin ilme kal'11 göster - diye ettiği yağlıboy «Ertuğrul ge- ceğim. Ilk on ~nde Epir cP.l)hetıin
~ ııeti Uyük IBt.:k ve heyecanları - misin tnbloru haztnın taranndan tak de verilen 3 72 ölünnn, 1081 vına-
l. ~'-· c1erıidir . .., dirle seyrcdilmiştir. Nihayet 83at bir l 1 ll' k b · 'k 
~ IQ !An •. k'b H b k de yemek bonnunun daveti üzerine ının ve a tı y{l7. e ı ııyı ı.ıı mtı arnı 
) ı. llçı} • mutea ı en ar o n- -ddıaneyc gı'dilmHı burftd- m·k- alınacaktır. 
~q Ji nıasındn Anu1 olan Ceza - , -... ..... .. .. .._ 1 
\ hti ~lf\n Paşanın bahriyemize o- tebin tn$m- hıııulye pilakisi bü - Ç yaziyat 
i~ ~t:ük hizmetlerini tebaruz et - yük biT itrtilut rlt- venmi;rr. Bu ~ -
~ ltr~n atlnrn, toplnntıya iştirak c- mek ~nda eski mCZUTtl r, bir - Arka~lar, 
~~~ıitt tb~elı:kürde bulunmu:tur. birlerile çok samimi bıuıbıhal ve lA- Dünyll kıt'nianna ihtiluf veyn iti-
~d~ e tntidürünlin hazının ta _ tifelertte bulunmu l r, tale-bf'l:k ve lfıf saflannda yeT aldıran Te haki -
~.)tr rı alkııJlanan bu nutuka, da- gençlik ~lerini yAdetm~lerdir. katen büyük olan bu tariht saatte 
(ııılttlı ftr aında bulunan ve do - Yemekten sonra jimnawtik 6!1.lo - inkıliibın mOdnfii ve devı:ı.mcm o -
~ cı~ 1~n en ya~h mcnmblann _ nu da davetlilere, talebeler tar& - lan parti, faaliyetinin bütün safaha
~ bf!)'rı emeldi Ha~n Hümti kap- fından alaturka ve alammge. kon - tını kuvvetlendirmelidir. Harbin ba
"'''ecan]ı bir mukabdetle bu • serl,.r verilmlç. bunu pfyes ve ko - ,ında pnrti faaliyetinde bazı yavaş-

t • medi takib etm~. M~ra!l:im bo mı- l malnr olmuvtu. Bu ynvnşlamalıını 
~~ BtlRün bumda duyduğum retle ~nün ~eç eııatlerine kadar aa- sebeb bütün ııeflerin gitm~ olma -

.ıı tıı~ h';Yeeanı 85 yınık ömrü- mimi bir hava ile df'vam etmf.! ve tıydı. $imdi artık böyle olmıyacak
'-i. !ll. rr:_e$ ud ve şerefli bir b6di - davetHler mektebden çok güzel in- tır. Umumf seferberlik yepılmam~ 
~· l1lıı; tdiU:k.i ediyorum.» de _ tıbalnrlıı avnlmtl'llartJIT, tır ve yapıl Silah altına 

~tııl}a--' e~n sonra ınekteb tıua-

~~~ar . gazeteteri askeri 
arrırim"zin yazılarmı 
tahr;f ediyorlar 

~ ~lılt: (~ı ı inci ,.tada.) 
~ o~lltıatnrıın en e8ki bir gaz.e -
~~- J~ t~ir refikimiz son zaman -
Sı'~ >'an tarnftarlığı ıle f()hrct 
~ ıı hu r, ~ uknrıdctki fıkra, gaze
l11titill'ıi ~ean nitında asker) mu -
'ı!o~~~ :Yn;?stnı ta~~1e ters 
_ ~tt e ınutalen ettı\,.'lnı anlat-

t~i:~l E:rkilet, Y.:ınan - İtnlynn 
~ tırd ~ht.ır ettiği ille Riinden E
~'~ısurıurı nasıl olsa İtalynrun 
tıı~ ~a tt~ ordur.ına nihayet ga -
~t~ ~~;nnı en evvel yazmı~. he> 
ll t bu ': teknlrlnmı~ ve yazdığı 

. ~· ~n tamamile tahak -t ~~tır. Bu sebeble Mir gaı:ete-
ıl~~ttjll:ya derectti~imiz fıbaaı
lj ~"<~ir Be ke"1lllamamak mftmkün 
~~ ~l~ıo. 1:..11~ra ~er bir ka~d ese
~~~ ~llta "' -ı brr tercüme ve nn
~~ 1'~r~n.ın neticesi olmak ikti78 
~~ 1 'om ı)'eye dost olduğunu söy
'~ ~~litıd lllmuz Bulgaristanm ga-

-ttll'ıi(' ~ daha dürüst ~ daha 
~-~ ~nvranmalan hcldeniri 

'~a t a?.~ruzlarma karşı 
ı Yenı tedbirlar 

\ (h~ 
~:ıı 2ı111 rara ı inci r;ayh.da) 

tı.:· lll , 11D4o tarihinden Wbaren 
~~~ e~ ' 

-.:;ıb,t \'e kasabalarda ve ay. 
~~-le Olunacak nahiye merkez
~ 14 ~ lllınt.Qkalarda chava ta -
;, )e ., kal'fı J41klan~ söndtlrül -
~ltnı~t.artııması ninlmnamesb 

~~ ~~ ~e tenvırllt. ve ciç ve d 
~ atl!lk •aıııkta ~· babisle
~ "'.t t'tna tc1en maddelerile nakil 
4 'te b lllüteallik maddeleri mu.. 

<la:~ -~namede göıJtcri -
~b..~~~. !§lk &andtmne ve 
~-~ ,,_e ba§ıa.ne.caktıT. Yalnıs 
~~~ .-1.1uını ten\"ira.tınm ma.s
~ ~~tn, lüzumlu tedbirlerin 
~~ · ~lUın <Sile l/li/1940 tarıhı'ne 
ıı."'ıı ll~ a.ı.n oaiZdlr. 
~ ~t'rtUnı llleskenlc:rtn iQ J.jıkla _ 

llı a ve ın&l';kctenme hn
lllıt 21104o tn:r:ihin.e kadar iL 

Olacatvetaraztıımanın 
~ib a:rnca illa adil& -

Kurulu o rihl: 1888 

y si~ 100.000.000 Türk Lirasi 
Çube , aja.ns adedi: 265 

Zira! ve ticart her nevı banka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRA iYE VERiYOR 
~ Bıı.nkuında kumharah ve 1hba..rm tasarru.r hosabla.rında 

en az 60 Urası bulunamara senede t deta getilecek kur'a ile a.oatı _ 
daki plAna aöze ikı:aml;se 4a~. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

" 
" 
" 
" 

1,000 Lira h k 4,000 Lira 
500 " 2,000 " 250 " 1,000 " 100 " 4,000 ,. 

50 n 5,000 
" 40 " 4,800 
" 120 " 

.ck60 " 20 " 3,200 n 
Dıkkat: Beaa.b1an.oı.1fı.ki paralar b.\r ııeta IIOlnde 60 lir~an 8.fab 

®şni1enleze 1Uamo1e Çlkı4l ~ 'Ao 21 tazla.ille YerilecekUr. 
xur'alar IJellede 4 deta, ı J:Jlfil. ı Jlirinclkbu.n_ 1 Man " 1 Haı.l. 

r&ll ~iDde ~~t.lı. 

ancak iki Anıf almnu~r. Silah altı
na almabilecek daha otuz kadar sı
nıf V&rdır. Silah ıtltında bir milyon 
askerimiz Yar. Ihtiyac halinde daha 
sekiz milyon asker silah altana nin-
biliriz. Bu ,artlar altında parti de
ğişmiy~n ve ftrtan bir hararetle va -
zifesine tekrar başla nı" lı ve dahili 
cephede, siyasi, iktısndi, ruhi ve 
fn izm sahalarındA mücadelesine 
kahramanca devam etmelidir. Parti 
kendini ve milleti küçük burjuva de
diğimiz smıhn geri kalan tesirin -
den kurtarmalıdn. Halkın manevt 
sıhhati ve maddi ·varlığını himaye 
etmek için ona doğru dnha çok yak
laşın ve eskisinden iyi yakla ın. 
Zihni ve cihanşümul bi:r mahiyetc 
giren Btl)hperverlik dikkatle nezaret 
altına alınmalı Ve onunla mficadele 
edilmelidir. Böyle bir şey bu demir 
ve top devrinde bah~ mevzuu ola
mil%. Elimize sı1nlu aldırtan yük -
sek gaye dışında hiç bir şey mev
cud değildir ve olmamalıdır. Al -
manlar Ve biz halyanlar Norveçten 
Tnıblusgarbe kadar Avrupanın kal
binde yüz elli milyonluk s ğlam a
zimktr ve müttehid bir kütle t;ş -
kil etmekteyiz. Bu blok :rnferi şim
diden elde tuthıaktndır.» 

Ingilizler nutku nasıl 
karşıladılar? 

Londra 18 (AA.) - Royterin 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Snlahiyettar Londra mahfellerinc 
göre, Mussolininin bugünkü nutku, 
kolay bir zafer ve ganaimden bü -
yük bir hüse hakkındaki İtalyan ü
midlerinin tamamile boşa çıktığı 
hakkında diinyanın her taırafında 
mevcud bulunan '\'e İtalyada gittik-
çe daha ziyade umumileşmekte o -
lan hissiyata karşı koymayı istı'hdaf 
eylemektedir. 

Mussolini, kendi~nin ve ordu -
lannın, bilha!S8 halyRnm Yunanis -
tanı harbe solcmasında~beri, kar't
laştığı müteaddid güçlükleri, birhi
ri arduıa anlamak lüzumunu hisset
mi~tlı. 

Mussolininin fikirlerinden birço -
ğu, ltalyan halkırım mıuıeviyatın -
daki çürüğü durdurmayı ve millette 
fa~st İtalya için heyecanı yenidon 
uy&ndrrmayı iııtihdaf etmekte idi. O 
heyecan ki, kendisini daha zayıf 
kuvvetl~re ka~ yapılan irk ef'fer -
lerinin güçlükleri araSlndnn bu de
Tece mükemmel surette muzaffer 
çıkann~tı. 

Diğer taraftan şurasını da kay -
detme\: icab edeı- ki Mussolini, :ken
disinin halyayı harbe sokma~ından
beri fa~st partisinin faalivf'tinde 
«bazı gevşeklib bulundub'Unu açık
ça itiraf etmi, ve partinin faaliye -
rinin faz.lalaştınlmasını istemiştir. Bu, 
bu derece acı hayal inki!atına uğ -
ramış bulunan bir memle'k,.tte bit
tabi çok lüzumlu olsa gerektir. 

Bir tavzih 
15/1 l/1940 tarihli sayuna:ıda, 

bütün gazeteler gibi, polis raporua
darı alman bir habere istinaden Me
tepolitepris gazetesi salı ibinin ga -
zetesinde çalıvan bazı eıhastan para 
ııldığı ve iade etmediği yaz.ılmı~ 
Mezkur gazete sahibi Kostanlin Pa
padoplostan aldığımız bir mektub -
da, adaletin tecdli ettiğini, kendisin
de bir euç bulunmadıitnın an\a,ıldı

bildirilmektec:lir Aızuu üzerine 

Sayfa 7 

DiŞ MACUNU 
Mlkropları yOzde 100 öldOrOr. dişrerl temizler parıa: 

tır dif etlerini besler ve hastalanmalanna mant olur. 

Mor J rde OENTOL dls macununo Israrla lsteylnlz. 

Devlet demiryoU r1 va limanları 1 
Işletmesi umum ida asi ilani rJ ....____ __ __ 

Mııbammcn bedeli 1260 lira Olan iki bin kilogram donya~ açık etsil~ 

me usulile satın alınacaktır. :Münakasa 30.11.:940 Comnrl.e$1 gilnd saa.t ll 
de Slrkecide 9 işletme binasında A. E. komlsyonu tnrafmdan ynpilllcnkt.tr. 

istekiiierin ayni gün ve saatte 94,5 lira muvakkat temiıınt ve kanun! 
ve.t;;kalar\le komlsyona müracaatlan lAzmıdır. 
ŞArtnameler parasız olarnk komisyondan verilmektedir. (108'10) 

Orman Umum Müdürlilğtln
den: 

6 Muhasebeci ve 
5 muhasib muavini alınacak 

Orman Umum KüdürJ~ne balUı Devlet Orman İşlet.melCiinde aaza 
~ vilAyet merkezlerinde çalıştmlmak üzere imtihanla 6 muha.sebed 
n 6 mubaslb muavini Alınacaktır. 

ı - Taliblerin memurln kanununun 4 cü maddc,i evsa.tmı luıJz olm&. 
lan. 

1 - Askerli~ini bltirmiş buluıunalnn. 
t - Muhasebeciler için lise veya Yüksek mek\eb mezunu, mwı.vlnle:ı1ıl 

de orta mekteb veyn lise mezunu olmalan. 
t - Müsabaka imtaıanınn mnhnsebe bilenler i§tirak edecektir. 
1 - Müsav1 derecede not alanlar arasında Yüksek İktısad ve Ticard 

mektebl w Tiearet LLsesi mezunları .tercih edilecektir. 
1 - Muvaffak olıı..nla.r iSietmelerde bir müddet staj görd1iltten sonra 

muhn.sebeci olarak gönderileceklerdlr. 
7 - imtihanda muvaffak olanlara c3656• sayılı barem kan\lllunun ~ 

tümleri dairesinde muhnsiblerc 170 ve muhaslb muavtnlerlne di 
100 liraya. kadar ücret verileceldir. 

1 - hntı1uuı 2.12.1940 Pazartesi günü sant 14~0 da Ankarada Orman U
mum Müdllrliiğünde ve İstanbı:ıldn Çevirge Mndftrl~tlnde yapıla -
ca~an tnl!blerin aşa{PdD.ki vesaikle Orman unıum ı.ru<ıtırl~AQ • 
ııc mflracant etmeleri Hl.zmıdır. 
A- Ntltu.s ct\zdanı ve ıukcrlik whl.a vesilmsı veya ıruretıerL 
B-Hüsnübal ilmiUlaberi 
0-Mektcb dı'plomnsı veya nreti. 
D- Varsa Eimd.lye kadar ç:alıştı~ yerlerden ald$ hD.snil hizı:ne& 

veslkn.sL c7844 - 109'16. 

TİCARET 

• 
-GiT•PARANIN•FA.tZiNi•AL• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ı - ıtununumm kn Te erkek talebesi için cins ve miktan muba.mmen b&

dellerile mnvakltwt. teminatı yazııı elbise, palto, tayyör n Jll8ntonun 
idarede mevcud Jruınaşlardan nuılzeme ile işçllltlnin 5.12.940 Cuma 
.UOü saat ıı de kapnl1 zarf usulile Rektörlük binasındaki müteşek
kil komisyon taratmdan ihalesi yapılacaltur. 

2- Eksiltıneye girmek i'rtlyenlerin muvakkat teminatı ve teklif mcktub
larile kanunun tayin ettı~i vı>sikaları ihnle saatönden bir ~nt evvel 
komisyon relsli~lne venneleri. 

3 - İ.şçillkte kullanı.lacak mıılzeme örn~ görmek ve e.ırtnamesini 
okumak istı'yenlerin daire müdürlüğüne milracant.ıa.n. (7848-1097•) 

Aded Fiatı Tutan Teminatı 

Erkek elthsesl 365 14 Lr. 6110 
Erkek paltosu 118 14 :a 1652 
Kız tayyörü 34 12 ::a 408 
Kız mantosu 6 12 , ~2 

'1242 544 

1 İstanbul Belediyesi İlinlan, ı 
Belediye ve hrusus1 idare emekli ve ökSüzlerin 940 yılı 2 ncı altı aylık 

yoklama &lmWuı.'berlerinin kabulüne 15/T ..sani/940 dan itı'baren başinn -
mıetır. 

1ı1aaf .u.hlbletinı'n memub olduklan dairelere mtıraca.atla yoklamal&nm 



8 Sayfa SON POSTA 

RADYO. 11 Istanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı IlAnları 
SALI 1!/11/BU 

s:Saat ayarı, 8.03: Hatıf mfizik CPl.) 
8.15: Ajans haberleri, 8.30: Miizik 
(P l.) 8.45: lilv kadını, 12 SO: Saat aya
rı, 12.33: Ka.rı.şık şarkt ve türküler 
(Pl.), 12.60: A,Jan haberleri, 13.05: Ka
rışık şarkı ve tiırküler,1S.20: Kan§ık 
m tizik <PJ.), 18: Saat ayarı, 18.03: caz 
mttz~ı tPU, 18.30 Konuşma, 18.46: 

A~ıda yazılı mevadm pazarlı.kla. ek.slltmeleri bizalarmda yazlll gün, saat ve maha.llerdeki askeri satın al
ma lı:omlsyonla.rmda. yapılacaktır. Taliblerin ihale saa.t.lerinde ald oldulu kobıiıtyonda bu!u:tımal'll.rt. Şartne.
meleri komisyool~ görülür. 

Cin.si. Mlkta.rı Tu,tarl 
Lira 

İhe.lentn J8.pılacatı yer ve tarihi saati 

Müzik 19: Temsil 19.30: Saat ayarı, 
ve aj~ns haberleri. 19.45: Fasll heye
ti., 20.15: Ra.dyo gazetes~ 20 -'~: Radyo 
tdme heyeti, ın.so: KonU§m,., 21.45: 
!Udyo salon orke$t.ra.sı, 22.30: Saa.t 
ayarı, ajans haberleri; 22.45: Radyo 
salan orkestrası, 23: Cazband (Pl.), 

( YIYAT ROLAR) 
RaoJ4 Rıza TlJ&trosu 

t~u ak.p.m Beyotıu Halk alııemaamda 
(»Mi Öpünfuı) 

T: 40574 

Beyottu IIA.LK sinemasmda 
ı - Lorel Ha.rdi iş arıyor 
1 - Elma.s hırBızları 
8 - Kurtundan yılmıyan stivari 

Tokad Sulh Hukuk Mahkemesin -
ttm: Aslen Bıvasın Şıırkı.şla kazıısın

dan olup Tokadın Mahmudpaşa ma -
h allesinde Barıkçı sokıığmda oturmak 
ta iken 14/10/938 de vefat eden Nuri 
ıpzı &ırıyenin sekiz madeni nltm lira 
tlir yarım beşibir yerde altını ile t:>lli 
altı lira 27 buçuk kuruş metrukO.tı 
iuhtlr e~Ur. Kanunl mirıısçılıı.n -
~m mııhkcmei aıdesinden istih8al e -
4eceklerı veraset ilamlle mahkcmemi.-

Eeytinyatı. 4000 kilo 
Makama. 18,0~0 • 
Gasyafı, 12,000 • 
Muot 18,000 • 
Saman 100 ton 
Saman. soo Jl 

Kuru soAan. 12,500 :Llo 
Zeytin taneıd. .0,000 • 
Beyas peyn.i;t. (.4,000 • 
Odun. t OO,OOO • 
Odun. f OO,OOO • 
Sade yalı. 9,000 • 
Un çuvalı. ıo,ooo aded 
Nal. 15,000 giyim 
Bulgur. 25,000 kilo 
Patates. Bulcur Bez&. 
ye unu. 15,000 • 
Sabun. 72,000 Jl 

Arpa. 500,000 • 
Beyaz arpa. 500,000 :t ) 

Un. 500,00(! . ) 
Bulgur. ~o.ooo , ) 

Sabunlu kösele. 8,800 • 
Sarı vakete. soo • 
Yerlln kalın bez. 330 metre 
Makas kılıfına toka.. 5446 aded 
Baltalı kazma kllıfın.a tıoka. 2099 aded 
Kurek kılıfına t<>ka. 3691 • 
Kazma kıtılm tQJa.. 1482 :t 

Per çin. !lO kuta 
Sarı d~e. 4500 aded 
Yumak ipliği. 50 yumalı 
Balmumu. 10 kilo 

390 ), 
702 ) 
504 t 
f59 ~ Sülotıu. 211111g4o ll 

41,000 300 İzmit. 22 • • 15 
12,000 90() • 20 .. .. ı' 

760 65 • 25 .. • 15 
8,800 688 • 25 • • 11J 
~6,400 1980 • 25 • • llt 
5,000 3711 • 25 • • 15 
5,000 375 • 23 • • Hl 

H,400 2160 Edirne 83ki mü.şiriyet D. 23 • Jl 15,30 
Çorlu. 2~ • • 16 
Çorlu. 26 • • 15 
Lilleburgu. 30 • • ll 
Lüleburgaa. 30 • • ll 

8,000 900 Çanakkale. 21 • • ll 
36,000 2700 Erzurum LT. Amlıti4f. 28 • • ll 
42,500 sııa Erzurum Lv. Am.irlit1. 22 • • ıs 

Konya LT. Amirlilf. 21 • • 10 

Paket. boya. 20 pake' Konya Lv. Amirlıfl. 22/ 11/940 10 
:;e mliracaat etmelerı UA.n olunur. iş- -----------------------------------------
&)u nA.nın bir sureti Şarkışin mahke-
mesi divanhanesine ta.lik ve HA.n e:lU
anek içın mezltur kaza hakimli~ine 

sönderilmlştir. 

istanbul Asliye Attmcı llukuk l\1ah
kenıcsiuden ı 

Buğday. 

Bulgur. 
No hud. 
Kuru fasulye. 
Sade yatL 
Arpa. 

Mll<idei: NazmQ'e Kuru üzüm. 
Muddeialeyh: Mustafa, Şehremini zeytinya!lı. 

usuf mahallesi Velidergô.h so -
l'mk 59 No. da. 

150 tan 
75 • 
75 • 
50 1 

10 • 
150 , 

6 :t 

3 • 

Konya LT. 

Kavnklı. 

Amırlilf, 25 / 11/ 940 10 

20 ' 11/ 940 a 
(H!n - 109112) 

Müddei Ne.zmiye tarafından müd -
delaleyh Mustafa aleyhine açılan ro -
5anma davası için müddelaleyhiu 15/ 
11/940 Cuma sünü saat !10) da mab
kememiı:de hazır bulunmıısı lüzumu 
ilADen teblli edılmesi üzerine muma
Ucrhin o gün gelmemesi veya bir ve
kU göndermemesine mebni hakkında 
tpyab kararı ıtıtıha.z olunmuş ve imlA 
kllıno.n bu karara aid ihbarnamenın 
bir nüshıı.sı da mahkeme divanhane-

Aşa~ıda yazılı mevadın kapalı zarna eksiitmeleri hızalarında yazılı gUu, saat nı mahallerdeki aatert aatıa 
alına komisyonlarında yapılacaktır. Talıblerın kanuni vesikalarıle teklı! mektublarını ihale santınden bir ._ 
at evvel ald oldu4u ıtomisyona verı11eleri. Şartnamel<Y.'i komisyonlarında gorillür. 
Cınsi Miktarı TuLarı Teminatı ihale ilin ve au.t İhalenin yapılacıı.tı yer, 

kilo lira lira 

20,400 
91,000 
18,720 

Kuru ot. 
Sığır eti. 
Zeytin yatı. 
Sade yagı. 
S:ıbun. 

840,000 
260,000 
28,800 
70,000 
72,000 

Hl7,000 

e asılmış ve kefıyetin on beş gün 
m tiddetle ilAnı için ta.hkiltatm 6/ 12/ 
1940 Cuma günü saat (10) na bıra -

üzere ilAn olunur. 940/404 

No hud. 
Bulgur. 
Sı~ır eti. 
Arpa. 

135,000 
216,000 
120,000 
4.50,000 

l
l:ı.lnıış oldu~u tebliğ yerıne geçmek 

1 Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilan arı 
60,000 k.llo Nohud 9050.00 768.75 2.12.9•0 Pazartesi 14 de 

34,560 
24,300 
S8,8GO 
18,300 
20,790 

47,000 kilo Zeytin 12220.00 916.50 2.12.940 Pazartesi 15,30 
ı _ Yukanda eans, mıkdar, tahmın bedeli ilk temınatlarile eksiitme &ün 

ve .osaatlerl yazılı iki kalem gıda maddesi hizalarmda gösterilen ta -
rihlerde knpnlı zarna eksı.ltmeleri yapılacaktır. 

2 _ Şartnamelerini görmek ve almak iStiyenlerın her gün komisyona 
m üracııa tl arı. 

s - Eksiltıneye gıreoeklerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahtllnde ha
zırlıyacakları kapalı teklif mektublarını belll gün ve saatlerden bi
rer inat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 'Daşkan -
lıiına makbuz mukabilinde vermeleri. cl0843ıı 

... Jf. 
117 Aded Zincir kilidli cNıımunesi gibi• 

60 Mct.re Oalvanizli zincir cNümunesi gibiıı 

20 'l op OzaHt k~ıdı aNümunesl gıbb 
15 • No. 613 tireyız ka~ıdı 

5 » Kalın resim kliğıdı 
5 Kılo Amonyak 
4 Aded No. 764 Rlhter marka Tirlinlı:: 

10 • Nadirbant şeridi 
4 • Çekmece kilidı emirnunesine göreıı 

19 • Fı§eli dolab kilidi delik merkezı 4,5 Sim 
80 ıı Ham anahıt.ar cnumunesin~ göreıı 
90 ıı L mbalı !abrika 400X12X2,5 
70 • Fabrika tahtası 400X25X2,5 
15 ıı Çırah hatıl 400X28X8 
60 Metre Maı renkte gezı kumaş 1,35 
70 ıı Kumaş renginde s:ıten astar 1,35 

220 • Kumaş renginde perde saça~ı 
20 Aded Kuma.ş renginde perde kolu 
35 » Kumaş renginde makıne makaran 

173 Metre 2 S m pirinç perde hıılkası 
20 Demet Soba borusu içın onu blrllk saç 

350 Aded Ate,ş tuAlası «Svba ıçin yıırım yuvarlakıı 200X150X20 . 
5 Kılo Galvanizli soba teli 

50 Paket Beygır marka soba boyası. 

5 Kılo Karlıçe 5 S/m 
ı Aded Çıralı çam kutfık 800X28X30 

1000 • Galvanizlı cıvata maasornun c5X0,6 S / m yumurta ba~ olacake 
4 Kılo Bakır pul 1/2 Si m kutur 
ı Aded Çıralı çaın kutük 700X26X28 S/ m 
ll " Çıralı hat.ıı 400X28X& 
5 • Karaataç hatıl. 400X45X12 

10 • Fabrika tnhtası 400X28X3 
5 • Çırnlı hn.tıl 400X26X-' 

25 , Kartiçe çfvlsi 'l Bt m boy 

2 Adcd Duble cam 42X3G S nı 
10 Kılo Katranlı iıstüpü 

100 • Kadıkoy zitti 
15 • Bakır çıvı 3 S/ m 

0.250 Kg. Çıra 

ı Adcd Pöstekı 
ı Top Zıftl keçt 

60 Kilo Oomalıka 

1530 20 /11/ 940 
5800 20/ 11/ 940 
1604 24 / 11 /940 
8350 21/ 11 ' 940 
2592 24/ 11/ 940 
1822,60 25/ 11/ 940 
2916 25 ll 940 
1372,50 26/ 11/ 940 
1559,25 20/ 11/ 940 

15 
ll 
ll) 
14.) 

18) 
10) 
ll) 

14,30 
lO 

* * 

Yozgad. 
Edırne Hacıumur. 

Edirne Hacııımur. 

Zara. 
Siverek. 

(1387 - 10480) 

Aşağıda yazılı maddeler 25/11/94~ günü hıZalarmda gösterHen saatlar
da pazarlıkin Havsada .ıskcrl satın alma koml.syonunda alma.caktır. Bv
.saf ve şartnamesi hergün komisyonda gbrülebilır. İ.stek.1ilerln ıhale saatin
de komi.syona ielmeleri. 
Erzakın cinsi Miktan 

Ton 

Pirinç 35 
Peynir 5 
Sabun 2ıi 

No hud 50 
İnsan tuzu 25 
Zeytinya~ı 15 
Sir lı: e 5 
Patates 30 
Kuru üzüm lO 
Kuru fasul ya 50 
Şelıriye 25 
Mercimek 5Q 
Makarna. 38 
Şeker 25 
Kuru so~an 30 
Hayvan tuzu 15 
Bulgur 50 

Tutarı Muvaltkat teminat 
Lıra Lira 

ı 170:> 
2500 
ı2500 

10000 
2250 
ı0500 

1000 
4200 
3200 

1500() 
9500 

14500 
14440 
10000 
3!l00 
1350 

14000 

* * 

2205 
375 

l87!S 
1500 
338 
157~ 
ıso 

630 
489 

2250 
1425 
2175 
21M 
l509 
640 
203 

z1oo 

ihale a:ı.ati 

9,30 
10,00 
10,30 
11,00 
11,30 
12,00 
12,30 
ı3,30 

11,:>0 
14,30 
15.00 
15.30 
16,00 
16,30 
17,00 
17,30 
18,00 

(1493 -10988) 

Muhtelif nakliyat pazarlıkla eksiltıneye koıun~tur. Tahmin be,iell 24,000 
lira ilk ternınatı 1800 lıradır. ihalesi 25/ 11/ 940 Perşembe günü sa.at 14. de 
Geliboluda Bolayir askeri satın alma komisyonunda yapıla<Salctır. TaHb-
Ierin belli saatte komisyona gelmeleri. (1495 - 10990) 

* * Yük k:ımyonlnrı için tente bt>zl alınacaktır. TaHblerin ewıaf, rrumune 
ve teklı!lerıni 25111/ 940 ~Unline kadar Ankarada M. M V. satın alına 
komisyonuna vernıeleri. (1491 _ 10986) 

* * .; 

Aşağıda yıızılı mevadın açık eksiitme ile ihaleleri Kırklarell!'lde Emek 
otelinde asker! satın alma komisyonunda 30 ' 111940 Cumartesi günU saat 
10 da yapıhıcuktır. Talıb:erın kanuni vesıkalarıle belli saatrte koınisyvna 
gelmeleri. 

Ctı1.'31. Miktarı Tutarı 

Kilo Lira --
Patates. 49,000 4900 
Toz .şeker. 10,000 3800 
Yemek tuzu. 2!1,000 182() 
Kuru so~nn. 44,t00 3300 

Fiat Murakabe Komisyonundan : 

Teıııinat.ı 

Lira 

735 
570 
273 
4!15 

(148l - 10945) 

Ellerinde koyu mavi ve siyah kll.ğld, koyu mavı. yeşil ve siyah mumlu 
ıstor muşnmbası, siyah karton, denız muşambıı.sı, deniz ambalA.j kA~ıdı, 

• kumlu kAğıd, ma vi ampul, si)' ah ve ma vi yünlü perdelik ve ıstorluk ku
maş bulunanlarm bunların cınsini, miktarını gösteren birer beyannameyi 
23/ 11 1940 Cumartesi saat ıın iiçe kadar İstanbul Vilayetine getirip ver _ 
meleri 29 numaralı milli koıunma kararnamesinin 6 ncı maddesinin ver-
dıği salı\hlyete i.stınnden il{ın olunLtr. cllOOS. ........................................................................................................... Yukarıda cins ve mıkt.an ya ılı 42 kalem muhtelif malzemenin 20 ı 1/ 

940 Çar~dtnba g ınu saat 11 de Ka ımpa~da bulunan Deniz Levazım Satm 
Alın Koın.ııyonu bırın. ında ndt p ;:ı ek.o;ıltme.<ıi yapılacaktır. Lostekli- Son P o , ta M:ıtbauı : Nefl'i)at Müdürü: Selım Rlliıp wncç 

~~.ı~e~rı~u~b~~i~u~n~v~e~~a~~~~~~~~~~~~~;.~~~~~~ii~~~~il~~~~ii~~~~~~li~~lll 

lkincitefiÜI~ 
Askerlerimize gönderilecek hediyeler 

Hududlarımızda vazife başında. bulunan askerlerimize ha~ 
hediyeler için halkımıs elinden geldi~i kadar yardımda buıuJUDiol ~ 
ıru.sunda ise de piyıı.saların ıtayri tabi1 vazlyeti dalayıslle bu ~ td" 
ratıe ve kolaylıkla yapılamamaktadır. Müessesemiz bu, iş iiire~ 
kilfAtının bir Jı:ımnını faaliyete geçirmiş ve ~3/11/940 tarthinden 

resml ve nim resmt mües.>eseler ve halkımız için 

( BOZ ŞA V AKTAN AV Cl YELE(}I ) 
S.tııma ve 5ipariJ kabulüne batlaıniJtır. 

Satı.t fiati: Perakmde 200, top tan: 180 kUl'UŞtur. 'ftlJP' 
Toptan siparlş.lerde : Haftada 1000 yelek teslimi mtimkündllr • 

Türkiyeden sipari~ kabul edilir. 

Türkiye köylü ve itçi elbiseleri toptan aatıt yerit 
İstanbul Sultanhamam İrfaniye çarşısı No. 18 - lt 

SALAHADDIN KARAKAŞLI 

MiLLI PiY 
4. üncü Tertibin 2. nci çekilişi 

7 1. inci Kllnundadır. 
Devamlı biletıeriniZl 2 BirincikAnun akşamma. ka~ 

de~ı~tirmen1z llzımdır. .. 

Birinci çekilitte bilet a lmayanlar talih finatan kaçannıt ~ 
dirler. İkinci ve üçüncü çekilif biletlerini fiat farkı venn~ .,..
bayilerden alabilirler. 

İkramiye İla'amiye İkramiJO 
Adedi Mi~tarı Tutan 

Lira Lira. 

ı 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 5.000 2S.OOO 

lO 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 
ıso soo 7S.OOO 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 lO 30.000 
60.000 3 180.000 

Teselli 47 80 3.760 
mükafatı 

64.20S 543.760 
tl • 

Bu çekiliŞte yarım bU et lı ir buçuk lira, tam bilet <S> liradır .. ~~~tıt· 
atıarının yükselmeslle beraber ikramlyelcrin miktarı da artıır--&J.P' 
Meselfi; bu çekili§te (4n.000) llralık büyük lkramiyeden maada ~ ~ıl-
00 000) liralık ikramiye vardır. C5.000> liralık iltramiyeler birine! 
lişte iki tane iken bu çekilişte beşe çıkarılm}4tır. ~-' 

Keı:a (2.000) liralık ikramiyelerın adedi be~J!.en ona, (1 000> 
da altmı~tan doksnna çıkarıimıştır. 1J1f 

Birinci çekU1.4te 90 kişi (500) lırn kazandı!ı halde bu defa 160 ~aetl 
yüzer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yüzer lira, aoe 
dlışcr lira ikramiye verUccckLlr. . 61 

3.000 kişi onar lirn, Go.noo kışi üçer lira ıılacaklardır. Bu çe~1,ıı 
47 tane teselli mükti.fatı vardır. Bu defa kazanılacak teselli ın 
seksener liradır. uetıtt 
Devamlı biletler haricindE' keşldelık biletler de vardır. Bu b_ • ..ı. • 

şimdiden ve üzerlerindeki fiatla saltı.şa çıkarılmıştır. E~er birinci~ Of 
llşte devamlı bilet almadımısa bu çekilişte gen" nvni paraya :J; 
liraya tam, bir bu~uk liraya ynrım bUet alabilirsiniz. .................................... ıı . 
Devamlı biletierin 2 Birincıkanun aqıunınn kadar deciştirilnı..ı ~? 

zımdır. E~kiden oldu~u gibi nıühlet her ayın dördüncü günfi .ı.!tl edi • 
kadar de~ll ikinci günü akşamtmL kadardır. Buna bilhassa dlkka~tJtl' 
niZ. Bırincikanunun ikinci gür..U akşamma kııdar de~i.ştirilmiycn 
başkasına satılabUir. ...................................... 

Biletleriniıi almakta acele ediniz. 
BüyÜk ikramiyc ( 40.000) liradar. 

Lira 

ı 2000 ..... 
3 1000 ::::::11 

2 750 -
4 500 = 
8 250 ..... 2000.-

35 100 =- 3500.-

80 50 == 4000.-

300 20 = 60\JO.-

Türkiye fş Bankasına para ya. 
tırnıakla yalnız para birikt~~ı~i~ 
olmaz, aynı zamanda talıınızı 

de denemiş olursunuz. 

ll 
K Ll.lllbaralı ve kum bııra.sıJ 

K~ideler: 4 Şubat, 2 Ma - nesablarında en az elli u ~ 
yıs, ı A~ustos, s İtincitef - rası bulunanlar tur'aya 

rın tıı.rıhJenude ~ apu.ı aa nu ddırıer 

t 


