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- • Pcı~ti Grupu dün hüklımetin talebi 
hafta içinde ikinci bir içiima 

uzerıne 

gap lı 

e acil yeni 
irler al1yor 

Başveki i1 izahatını mnteakib 
Okumetin tekl"fi ittifakla kabul edildi 
~~ara 20 (A.A~) - C. H. Partisi 

16
ecl.a Grupu bugün <r20/11/1940ıı saat 

, da Reia Vekili Trabzon Meb'usu Ha -
ı•n. Saka'nın riyasetinde bükuroetin ta -
t:bı Üzerine bu hafta içinde ikinci bir iç-
•ına akdetmiıt:r. 

r' Dünya alıvalinin gösterdiği lüzum üze-
ıne L ··ı A I .. 'b h t t" nu turnetçe a ınmaaı munaaı ve a -

'bl ı.aruri addedilen acil yeni tedbirler 
ll 1~timaın müzakere mevzuunu tetkil 

etmittir. 
Batvekil Dr. Refik Saydam kürsüye ge

lerek bu hususta hükumetin dü,ündük .. 
lerini izah etti. Söz alan bir çok ha ibler 
ayni mev:zu üzerinde fikir ve mütaleala • 
rını beyan ett1kten sonra Baıvekil tekrar 
söz alarak sorulan suallere cevab olarak 
beyanatta bulunmu§ ve hükumetin tekli
fi Umumi Heyetçe ittifakla tasvib edil .. 
mek suretile celseye niha)•et verilmiıtir. 

'--~- ......_ -- ........ ......._ -- ....... -- - -- - - ......_....- ......._ - ........._ - -- -- -- -- ......._ ........._ - - - - - ......._ ..- ......._ ......_ -- -- . ~--~ -....-r..-...r·•..X·h·.h-V 'W! ... h .... M. •• ,..M ... h ... .l4?~~~~· 

• 
Istanbul un azı sem leri dün 

a geçirdiler geceyi ka a 
Bu akşamdan itibaren umumi tenviral bütün şehirde 

söndürülecek veya masketenecek 
'Binaların dahili ışıklarının söndürülmesine veya l .. arartı!masına 

Dahi iye Vekaletinin vereceği yeni bir emirle başlanacak 

f1itı yapılan 
iliinalar ve 
eriten lı .. rırarlar 

~ etı--u-
~lllnı. ve kasabalarda ışıkların sön-
~ "e e.&i veya. karartılması hakkın
~tıbtilen kararın tatbiki etrafında 
qt 11e lllıla başlanan hazırlıklara dün 
llıt:ıta;aın olunmuştur. Bütün çehir 

lıtııi rt&ınııa bu akşamdan it1baren 
~t( tenvirat tamamen söndtirü -

4ta:eya tnaskelenecektir. 
~ d.IQ~uı dahilinde umumi l§lltların 
llı lı , Inesine aid hazırlıkların ik
~lt~a~C&.lt dört günlük bir zamana 

~te.sı kır bulunduğundan t"lt-ktrik 
~ bır evvelki günden itibaren veh -
~rı ~ok semtlerinde umumi llm-
~~ıı kınele baıjlamıştır. 
~ ltıınekapı civarı, Eminönu mer -
~ııı.de ~kası, Beşikta~. Beyo~lu semt 
~'~~ tlttllnı Çok sokaklarda l~mbalar 
·"~ e~ If oldu~undan dün geoe teh 
~tır. ~ 8eıntleri karanlık lçınde kal 
b l!in d ltnbaların sökUimesi işine 
~t!a Ya~ t1evaın olunacaktır. istan. 
~.~ııı111<1 ız seyrilsefer ve emniyet 
ı.~t ııı~ka.n ehemmiyeti bulunan yer 
~(t1r elenıni, birer lM\ba konu -
~ ~~ .. · 9u suretle bütün iat6nbul 
~_lı.ı:ıa~da ancak 137 kadar Iô.mba 
~tr. • 7000 llmba kaldırılmış o.. 
bıı- l'lltıı ~e.,eıl Eminbnti meydanın. 
4~lla~lt~askelenml§ bir tek lAmba c::_ı • ...:.... diinkü maıw~rası: Caddelerde ai-L Utıd ••htı ve bir aarın 

~eı ltıbaı .. ır. ~.... 7-.D 

t~ ~ ~ •tın 8Ölcülmesi işinde ev - çıkaralan Jimbaları 
ll çaılft •e dün Elektrik İdare3l 121 Sırkeei, Haydarpaşa t.stasyonlari -ı maviye boyarunı.,tır. Açık .lnsımlarda 

lrtnl.ltır. le iskelelerdeki bütün ampuller dün <Den.nn 7 ncı qyfada) 
' 

._,
0 
Yeni 1 Askeri muhakeme_ 
::~:at usulü kanunu 

ltt~C:evdet Kerim. 
Meclisin dünk~ toplantısında 53 ncü maddenin 

tadilir.e dair layiha encümene iade edildi 
~~;ıyı Münakalat 

ı, Arı' V ekili ol_ıU Ankara 20 CA.A.) - Buyük Mlllet •gore formiile edilmesı müta1eesında 
" • ıt ~ Meclısı bu"'un Şemsettır. Gunnltayın bulunmuşlardır. Receb Pı.>kerin bu 
.,_t V lta ., •) k · ğ ta ;'Cik, ~~ili A~ (A.A.) _ Müna~ıı- başkanlı~ındn top)anarak ns erı mu- maksadla verdı ı krh· kabul cdill' _ 

~~~ &ıh .tYo:1 meb'usu Alı Çe _ hakerne 1kanu"lunun 53 uncu rek madde encumene ıade edilmiş ve 
"'ll~if hı esLnhdarı dolr.yı Ve- mnddti ~ı"' d n !f.yıhayı ıniıza - Türkiye - İngıltere adli miızaheret 

eıs,rıdc-n istıfa ctruş v~ ye- kere·· İnce -Man s:ı- ve mukavelesine müzeyy"l muknvı.'lenln 
tnrb'u!lu Cevdet Kerım Receb h;y:ı- .soz ahrak. tasdıkıne aıd kanun Jftyıhnsının bı _ 

ot~inı ) kseıc t sda a • ıbare nın, rlncı ınuzakere ı yapılmıştır. 

Makine ye 
verilirken 

italyanlar geri 
çekilmekle devam 

ediyorlar 
Atina: "Ric'at bir 

panik halini aldı, diyor 

1 ngiliz ve Yunan tayyareleri 
(Tiran)ı bombaladılar 

Atina, 21 (A.A.) - Yurıan res
mi tebliğine göre, Yunan kuvvetleri 
geniş bir c~phe üzerinde şimale 
doğru ilerlernektedirler. Son giin
lerde Epir c~pheııinde dde edılen 
muvaffakiyctler Delicesinde Yunan
lılar, düşmanı şimal<' doğru sürümş
lerdir. Taııklar, 200 kamyon ve di
ğer esliha iğtinam edilrr.iş Ye mü
him miktarda esir elınmı~tır. Morn
va dağlarını aşan Yumınlılvr yeni 
muvaffakiyedcr kn} detmiş)erdir. 
Yunan tayyareleri, Argirakastro 
t.ayyare meydanını bombalamı§lar
dır. Harb sahası:1da ric'at etmekte 
olan dü,nınn kıt'aları da mitralyöz 
ateşine tutulmu~lnrdır . 

Atina, 21 (AA.) - İtalyan hat
ı~ rının bazı noktalarda yarılnıı~ ol
duğu bildirilmektedir. halyan kıta
atı arasında büyi.ık bir int:J.3msıılık 
görülmektedir. Ric'at bir panik ha
lini almıştır. 

Atina, 21 (AA) - Yunan ve 
Ingiliz boınbardıman tan are leri, 
Tiranaya çok (irtdetli bir hava akı
nı }'apmışlardır. 

Yeni rsir kafilele!"i 
Atina, ~ 1 (AA.) - 600 kişilik 

yeni bir ltıı.lyan esir gıupu Atinaya 
getirilmiştir. -------

Ingiliare 
Amerikadan 50 

muhrib daha istiyor 
Vaşington, ı 1 (AA.) - Ray

ter: 
]yi haber ıılcın Yaşıngton mahf,.J

lerine göre, 1ngiltt'fe büyıik dçisi 
Lord Lothi:ın, Yaşingtona döner 
dönmez, Amerika Birle~ik devlet
lerinden, hizmd müddetini doldur
muş başka torpido nıuhriblerinin 
Ingiltereye verilmesini taleb elmesi 
muhtemel bulunmaktadır. Bu mc
sele ile alakndar oJarok dli torpiclo 
muhribi bahis mevzuu edilmektedir. ---------- ----

Beriinin bombardimanı 
Londra, 21 (A.A.) - ln~iliz 

tan·areleri dün gece, Bı:r!ini bom
bardıman etmi~lerdıt. Akın bir saat 
aürmÜ§tÜr. -------
Hitler Viyanadan ayrıldı 

Viyana, 2 1 (AA.) - Hitler 
Viyanadan ayrılnı•~tır . Koııt T cleki 
ve Kont Şaki di.ın akşam Peşteye 
dönmü,lerdir. 

Askeri vaz i yet 
Almanya 

ne yapmak istiyor? 
ı-:- YAZAN 

1 ı:.m_elıll general 

ı H. Emir Erkilet 
1 e.Son P01ta, nın askeri 
1_ muharrlrl 

.... ihverle ve tahsisen Alman

.&'f& ya ile İngiltere arasında 
yama n bir uçnk harbi Aylardan
beri sürüp duruyor. Bu dehşetli 
ve vahşi harbin yakın bir gün
de kesileceğine ve kesilebilcce
ğine deliılet edecek en ufak bir 
alarnet yoktur. Onun için, h~r 
iki taraf memleketlerinin o gü
zelim ş~hir ve limanlun, yüksek 
tarih ve ımn' at eserleri, fabrikn
ları, tersane ve tezgahian. elha
aıl medeniyelin " asırlardanb~ri 
yaptığı ve ;·ığdığı biitün iyı, gÜ
:ıeJ ve fnydalı şe} leri, böylece 
harab ·>lup gidecektir. Bu me
yanda ölecek veya sakat olacak 
binler v~ on binlerlt-, kadınlı ve 
erkekli çocuk v~ ihtiyarlar da 
caba. <Devamı 7 nci sayfada) 

Yunan ordwurıun kahramanca harelcab karıısuıda mütkulat i~iode 
bocahyan bir İtalyan ll.olu 

Elenler süngü ŞiDDETLi 
hücumlarile BİR HAVA 
ilaiyaniart ÇARPIŞMASI 

püskürttuler OLDU 
Taarruz harekatı 

muvaffakiyetle 
inkişaf ediyor 

İtalyan hatları üzerinde 
ı ı İtalyan tayyaresi 

düşürüldü 

Atina .20 (A.A.) -Yunan ba~- Atına 20 (A.A.) - Yunıınistnnda 
kumandanlığmm dün akşc.nıki 24 bulunan İngiliz hava kuvvetleri ka -
numaralı tebliği: rargAhı Londrada hava nezıı.retl ta 

Görice nuntakasında Yunan or • rnfından n~redilen tebli~ hakkında 
dusu İtalyanlım, şiddetle müdafaa a.şa~ıdnki tafsilfitı vermektedir: 
ettiideri mevzilerinden süngü hü - İngilız hava kuvvetlerine mensub 
cumlarile tardehnişlir. Morava te- avcı tayyareteri dün akşam düşmar. 
pelerinde Yunarı taaıruz bart-katı topraklıı.rı i.ızerinde bazı hareküttı 

(Devamı 3 üncü ı.ayfada) (Devami 7 nci sayfada) 

Tramvay idaresinin almayı 
düşündüğü yeni tedbirler 

Boş saatlerde seferler ve uzun mesafeli 
tramvaylar azaltılacak, bilet ücretlerindeki 
küsurat kaldırılacak, aktarma bilet usulü 

ihdası etrafında tetkikler yapılıyor 

Elektrik, Tramvay Vf' Tünel iş -
!etmeleri ıc~aretinin yeni sene büt
çesi, yakında Şehir Meclisinde mü
zakere ohmnc;ll:tır. Bu büıçc·ye aid 
umumi meclıs mürakıb taporu dun 
Şehir Mccli3i uaeına tevti olun -
mu,tur. 

Tramvay hatlarmda, bazı yedek 
aksamın tcdnrik edilememiş olma -
sından dolayı tamiri g~cikeıı araLA
lann seferden alıkollması arbebile 
arabalar bir mikdar azalmış olduğu 
halde T eş rinievvel başına kadar yol 

<Devamı 7 nci sayfada) 

Olüden gelen telural 
Edirnekapıda bir Ermeni 

ailesinin başından çok garib 
bir hadise geçti 



2 Sayfa 

•• erg n 
Berlin, Tilsit 

Yazan: Muhittin Birgen 

unyyen bir devir içinde, ta
rihin muayyen bir tnkım 

hareket no~talan vardır: Vukunt 
döner dolaşır, dnima bu noktaların 
etı'BlJpda seyreder. Mesdtl. bus;ü -
nt.in büyük hadiselerint uzakton le
mata ve tahlil ederken; insanın, ~öz 
leri, yova~ yavaş, uzaklara ve de -
riniere doğru dalarak, bundan ta~
riben yüz otuz sene evveline git
mekten kurtulamıyor. Çünkü, o za
m n Avrupa ile bugönkü Avrupa 
arasmda birçok benzer noktalar 
vardır. 

O zamanki Avrupanın kahrnma
nı, bugünkü Avrupanın yere serilmit 
bir felaketzed~ ola'n Fıansa idi. 
Daha evvel bir rejim yıkmış ve bir 
mazi tasfiye etm~ olan bu memle
ket, bir tnı~ıtftan vücude getirdi~ 
içtimoi inkılabı, diğer taraftan da 
kendi kontinantııl hakimiyet dava - Amerikanın tallllUIUl} terbiyec.ilerlnden biri Avrupada btr tetkik seyaha
sını müdnfaa ederken, Napoleon gi- tine çıkm'Jfb. Bilhassa iki milletin terbiye slstc.mlerini yekdileri ile muka
bi askeri bir dehanın idaresi altın- yese edecektö, avdeLlnde gazeteciler fikrini sordular. Tek cümle ile sayli
da bütGn k1t'a memleketlerini kendi yeyim, eevabmı verdi: 

Çocuk, çocukluğunu bilmelidir 

.. 

Çocuk için neş'e gıda kadar lAzım olan bir kuvvet kayn$dır. Fikir ve 
beden irıkişatı, azim, irade ve çalışma lııabiliyeti bu kuvvet kayı:ıafmın 

dalml ve gen~ olup olmamasma bakar. Ev ve aile terbiyesi ile mekteb 
tahsil! de onunla alAJaı.dardır, ki)çütken büyütleşcn, küçükten büyük ;rndesino zebun etm~. fakat, Ingil- • - Bir memleketin terbiye .sLstemi çocukun yüzünü daima güler ynp _ 

terenin hakkından gelememi§tt O mıştır. Ötekinın te.rblye Bistemi ise çoeu~nun yüzüne daimi bir dil.şünce gibi dü§ünme ve yaşama yoluna giren çocuk az sonra tavrulmıya mah-
zaman da bugiinkü ~i\,i hir merkez hali vermiştir. Jdimdur. Çoctİğunuza n~·e vermek &izin için vazi!edlr. 
etrafında top)anmJ~ bir takım meın- ............ - ......... - ..... ·......--··-· ..... ····-•••••••••••·-·-·-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-······-·--··· .. ••• .. •• .... ---·---·· .. ..._...·----···-·----····· ... 
leketler vardı. 

Ispanya, hıılya, Almanya, Avus
turya Fransanın kısmen nüfuzu, kı,.. 
men de hakimiyeti altında idi. O za
man da Fransava kar~ı açıkc;a mey
dan okuynn •. lnız İngiltere idi. O 
znman da Altdenizde ı.•e ,;mıı1i Af
rikııda harb vardı. O zam1'1n da Os
manlı imparatorluğu, had s~ı~re u
zaktan seyirci olarak bakıyordu; o 
zaman da Ru~yn, l:ftl'i• kararlarını 

Evliya Çelebi ile 
A -a.:lo:u seyahati 

•ermek için, henüz duşünme dev -
ırinde idi. F.ğer Ru,ya Napaleonla Evliya Çelebi seyahatnamesinin 

ı 
®m· B:· . . 

, ~ 

o eva 
beraber olaavdı, eğ~t Osm.lnlı im- Anadoluya aid sayfal:ııını kanştır-
'J)nratorluğu da işe kan"mış bulun- mnkta devam ediyorum: - 35 - kendisine mahsus olan fikir ve nazar t.a.fsil~t.ile hikft.ye etdim. İkisi de ari-
ıaaydı belki son a!lrın tarihi değ'~e- <ıErzurum: San'atkiulan arnsm- Masanın üzerinde arizcnin mtisved- nu!üzı ile her satırı suzdü~i, satır- zeyi pek beycndller. Bu dostların ik!. 
bitirdi. Fnkat, hadiseler mnl~ ol- da lerzi5i., kuyumcusu gayet üsıad des! serüm;ş dunyordı. 0 do. neticenın ların arn.'lında muhtefi ma'nalar si de ayrı ayrı yekdigerile fikir te'ıı.tı 
dui{u tarzd~ !nki~~f .. etti v~ n!hayct o.lurlar. «Sirek>ı. ve t(Mirekıı odı ve-1 ne olaca~ını benden sonyor glbi idi. varsa onları dcşip o;ıkardığını önümde etmeksizin tahminen fU cümle ıle be-
1815 se~esının buyuk netıceaı vu - rıl.en kılıçl~rı cıhanda. ~etı~.urdur., Bir aralık onı tekrar okumak istedim. yaşayan b~ levha ht'ılinde temaşa e.. yanı mutale'a etdiler. 
'k un geldı. ı Yıyeceklennden tavuk b~regı •.. ç~~- Benli~imden sıyrılara.k; benden ayrı dlyordım. Istanbul cevab verdi, Ye- - Bu gün Vedad üç sene stıren bir * Çl~ındn has beyaz v_e ynglı çort>~~· bir ferd sıtatöle om olntmak, ba.şka.sl. §ilköy bize muntazırdı. - Allol .. Al- azın neticesile muza.fter olarak avdet 

O zamanın büyük hadiselerinden bır kulaç boyundalcı has c.kme~. ı nın üzerinde oııdan hasıl olabaecek lo!.. Refikamın sesini ~itdlm. - Ve- ediyor. Ve Re'.si CUmhurm bir ,,. 1e.. 
biri de birinci Napaleonun Til .. itde' paçası, kebabı, bozası çok meşhur- te'sirl tahmin etmek ı.stedim. Süze dadı isteyorum ı.. dedim. - Yanını- sUc, vekilede b<r mektub yazsanız pek 
bütün Ruııyalnnn Çan Alenındre'la 

1 

dur. ,. . . süze, her kelimeyi her cümleyi tartd da!.. Kendisine veri~rnn... cevabı münasıb olur ... 
w k ·a· F d )e- 11Bııyburd: Kıhmlen me•huıdur. ' geldi Bu iki dosun ıa...-·yesi bu o' ... ı Ah' yaptıgı onu!lma ı ı. ran!l1z ev . . , . " . t.arta okuyordım. B.rden odaının ka- • • .,, = · · 

tinin ilk imparatoru lslavlık iılemi- Kılım ve seccade.en her dıyaıa gı- pı.sına vuruldı, .g,r.nızl .. • derneğe vn- - Bab::ıcıtım. benim.. Ne var? ... yavrum, sen Y~Uköyde teşelbbüsin 
nin en büyük hükümdım ile karşı der. . kıt ka!madan kapı açıldı ve Biılend Onın tam yüre~incten gelen her va- mes'ud neticesini haber alıp da sevin
karşıya geldiği zaman, onu Ja k en- 11 ~~m~b: Bev~z v.e lezız kM ık girdi. Çocuk bu gün kaç def'a oluyor kı tki sesile, her va kı tki o tatlı •baba- cinden goı: yaşlarını salıverirken t.nh... 
di davasına kazanmak, hic; olmazsa P~~ nın tnbır ettık~erı katm,:r pey- ti vek!üctle otel arasmda me kık do- cı~ !..• hitablle cevabını alınca du- mln edebılinniydin ki bu müjdenin 
onun kendisine haSlm olmakr.ırJn, nın. meşh.u.rdu~. Bır de dagı~nnda t.yordı. Onı ne veU.lctde l.ıjlerl bıra- yulan te'cssüri tasvırc kadir de~il.m. aklbctö hayatına musallat olan mcıfum 
do .. tluğunu ve hayırhah11ne bi tar f-

1 
aelvı denılır. b r kuıı Yardır .' ı;on-ı kıyor ne ancak ot.eJde hal olunabi Kesik kesık anlı\tdım. Cevab çıkmadı, tali'ine en büyük muslbeti olncakdır. 

lı~ını _ bugünkü Alman) anın yap -ı babarda ~elıp bostan "1 dagJ~ .. ıla lecek' me;ilkın ta'kıbi ihtiyacı salı ve: telefon kapandı, sorını. annesinden Bunı ben de tahmin etmedim. Etmeli-
tığı gibi yardımını _ temin etmek is- k.o?ar. Halk b~ kuşu nv ayıp tuy e-ı rlyordı. ô~rendim. Benden haberi alınca ce.. mi id im? Etmek mümk.inmi idl? Mu-
tr-mi ti Her ne kadar 

0 
zamanki ı nnı yolup tuz ıle tur,u ed t-r ler. Kış . vab veremeyerck elinden telefon dli.1- kD.ddcratın cereyanını:ı. hA.'il olacak 

Rus tın. bugünku derecede tetkilatlı vakti yenilir gavet lezzetli kuştur. Girer gırmcz.: en babacığun, ne olı- müş, başını tnnapenin arkasına da- bir tcdbir almabUlrmi idi? 
VC' fn~·1tere ic;in tchlrkdi cleğılıır de (c Erzincan: Yiyeceklerinden yct- ~or~mız?ıt kdc~ı. 0 ~tn 1b~~~ı .kal- yamış ve gözlerini kapayara k. dudnt.. Düşünilebilen bu tedblr işte vekile 
onun Napoleon tarafını iltizanı , Tfli~ türlü ,.ulu armud•.ı me•huı dur. ır ım ve en ! v~z ıye ı:zı • ımı all- lnrında silik bir tebessümle neden yazılacak olan rnekLupdan ibaretdi. 
mesi birçok ııeylerin başka tiiıh: Hevenk üz~mü ye":isi yeti~inciye ka- layabildım. iki ~ırs~llllı masanın Ü- sonra annesine haber vcrebilmtş. Bu mektubı da yazıp bırakdıktan 

' t . kaf gdt"bilirdi. Fa - dar kalır. Zerdl!lli,ı, armud kurur.u, zerine dayamış, ıkı_ elımle başımı t~t- * sonra ertesi gün ~la çıkdım. 
masını emme 1 h d ""'a gözlerimi önumde duran ınüS 
kat birbirlerinın dillerinden anla - dut kurusunun bryıızı mes UT t:r. ,._..dd• • Ak't bel 

1
. . . 

1 
k- Artık Ankarada yapılacak bir ış Evvell soyumun kaynajp olan U. 

' . 1 _, ~ ·· 1 D k · ·· 1 'k b h ·ı ve enm s.. ' aga ını soy etme k'- . . mıyan, ~·noı kafa armoa vr goru: e- ut pe mezını gun u ve a ar ı e . . d'kmı., d in bir . t. k talmamışdı. Serbest c~erlerle hava- §a u gıtrnek .steyardım. Burada bı.r 
rind~ hic; hirJ .. ~me noktn~ı hulunmı· terbiye ederler.' bir kasesini ic;ene ~çın dora~~· ı Sd~ B~ ıg~a. yı teneffüs ooe ede büyük blr ceve- çok akraba arasmda mes'ud bir güıı 
yan bu iki impıırator Vistül nehri ü- taze hayat verır E.rzuruınu :ı:cyva ç~ e llil. aın, en e. lan yapma~a karar verdim. Vekfüet- ve bir gece gcçirdlkden sonra yıllar-
zerindeki bir adarla birbirlerilr- kar- ile bolluk eden bu şchirdir. •hil:ı.··:. d;,~·km bO ~ak~ndax- tele!lon den Vedndı pek seven ve bana her ve- dan beri derin. bir iştiyak ile müte-

1 
k 1 Uıd'k G .. k d K çn aı mu ..... a enı gormcı;e ge en bb hassir Id~ Izmir dim B d ~Jzı,..tılar, birbirl,.ri 7_ .onbupttkı ar bv.e a ı :d o ·suyu .akrmku u._. ara- bir zfı'lr!" Aşağıda beklcyor olacak. sUe ile muha et gösteren erkAndan k ?ki ı ~ ilde geç '--~ burild~ n 

birbirlerini ,.]clatını\li;tan a" a ır man nrmu u, menıecı. e m~gı meş-j İ't' t ~ k k _h . iki zat vardı ki onları görmek vak'a- anca ı gun ve gece ıuun un, 
.. __, du•ünmiyerek n) rıldıl r. Netice burdur. Osmrmlı vilfıyetlcrind,. Sa- ldıraz. c mAellc 1

2

1 raı r n·vker~re a ızeyı yı anıatmak ve kendilerine v~da' et.. bir an evvel istnnbula dönmek, oğlu-
.. -, ~ k ~· d , ~d·"· n ım. - o n o. .. once t.anıya- . • ül k" 1 k., unia h b hal malumdur. pa nca e meg n ..... snnra ~ ıgın d•l\- .,. d . Hal" . mek bır borc hukmünde idi. IkıSini de ma m ı:ı. ı o ma on as ı 

'k k -· r Akd V b 1 ma "6ı.m uır ses sor ı. - ıd Zıva d k bl h tt ha k t ta . 
Galiba, bugün dr Avrupa o zn- md e~lecı b"e mfegbı ıı:l e ılr. k' ak~ ka ı bey? .. - Evet benim- dedlm. Cev~b ayrı ayn, lutt edip bana kadar gel - ~hti~rec.il r da ı tdre e 'yin etmek 

k" benzer bir vaziyette bulu- enı en ır ıa a ı o ur ı, o ·usu R dıkleri için otelde gördim Arizeyi ı ya e av ct e im. 
man me .. Id" k t 1 1 1 t b 1 verdi: - Ben Hasan ıza_. Yllre~i- ' · 
jnuyor. $u fark ile ki, iki devir Ma- ~ayet gnze . ır, .~ u a: .a c: s an •. u mln boğazıma gelip tıkandı~ınn zA- onlara ok uyarak cereyanı hfıli büt.ün Jlal1d Ziya Uşa.khgll 

nda de w. mi bazı ~yler vardır. ayanma hedıye gonderılır. ~nnayıın- . .. . 
ısı gı ? den: Akcfııiiın beva., pamuk bezi. hıb ol dım. Devnm etdı. - Arlzenızı • 
Fransanın yerınde Almanyak bulu - Musul bez"nden incedir. takdim etdim. Pek ziyade müte'essir Cemal Sahir İçİn Fiat m Urakaba komisyonu 

bugun IŞikları g'zlame 
eşyasım fiat.and1ra.cak 

nuyor Almanya Rus •anın omşu - ·r P k . 1 . oldılar. Size selfı.ınlnr ediyorlar. Mü.s.. 
d B 

.. k"' R k' cıMerıı on: e mczı ve I"Zn: . 3 B" • "kA d au ur. u~u:ı u u•,·a, o 7Ziman ı .. " .. B ' d"kl·· ı terıh olsun, buyurdular. Ve Vedadır. ırıncı anun a 
Rusya de~ldir. O 7nmand:ınberi i1- uzumu olur. 0 ' ac. u .an ~rı. mc~- derhal meslekine avdet.i için vekiUete 

. •
1 1 

• d . . • ,_. hurdur. Acem boyasından latıf bo- . . . . J"u""bı"le yapılıyor 
]enmış, ı er emı~, o a ıçtınaı oır b 1 M . b h iradelerinın teblı~ıne benı me'mur et-
inkılab ~l"cirmiıı bir m~mlckl"ttir' 0- vda Kova:- ard.. avı '?.yası l mebş ur- di1er. Şu halde ... 

·b· Al d b' b h n ur. ırım ıvanna, tucr:ar aı ura-
nun. gı. ı m~nya .. n ır f' u ra dan her sene binl•rcr: lorı mı~ u k A.şa!ısını i~tmeğe, anlam~a lüzum 
geçırmı'~ ve bır ri"II"TJ la' ıve et · b . . ... ~ • ·ı d ... · · 1 rokdı, bo~ularak •.orekkiirlerimi kı-

. · B 'k' 1 k h' h fl ezı gotu:ım f'!lır ı e egıstJrı• er. J ı:; -
nw,tır. u ı ·ı mem .-t, ır 11 8 Kırım hnl~ının fcrace ''e eııvablnrı nk, bozuk cümlelerle ifade et.dlm. Bü-
evve~ B~rlinde, en ~nlah'yf'tt~r mü- hep M,.rzifon be?idir. Pamuk inliği lende b:ıltd m. Sap sarı idi, gözleri 
mes•ılle:ı1e ltn....,ı kıı ~·,va 2 .. ld·l~r . O de meshurdur. ,\lacak va~tıklurı, yaşla örtülmüş, d udakları titreyordı. 
zamankı Çar. na•ıl ılk ~dll bır ec- ltalemkRTi hnsmalan, Jatif cit yor- Elimden telefonu aldı, otelın santra
nebi hükümdaTJ i),. s:örii,ü,rürduysıı nan yüzlr:ri çnr~af ve perdf'leri de lma emir verdi: - İstanbulı ~<;t~yo. 
bu defa halk hü)ôı~l"ti reisi de, ye- methıırdur ' nun. Ye~ilköy: 6.-
ni Rusvanın har·c~ ılk Cf"\'ahııt va - A k y· ki · d Baba o""'·l karşı karşıya s"- soMyJe. _ • . . . . T' " n Ara: ıyece erın en paça- r.u v .. 

pan hu\rıım'"t r,..!IIJ ıdı. Su halde. ıl- sı m~hurdur. Bıber tohumu ile ler- mek için kuvvet bulam:ıyarat bütün 
7i!' d .. n B~"rline k~dar ~eçen 7•ma..n biye edilmi, pasllrmnsı ve tiftik k e- vnrlı#unızla bizi Y~ilköyün elemlerle 
)c;ınde Avrıına VU7. otuz senrd«- bır çisini eti nuya misklidir· çünkü dolı evine ul~ıracat olan tele bağ-

. · b' T'l 't h 1 a\:t n ' .,. ' İki nC'vı venı ·r ı 111 anr l'lm an keçill"ri da~larındl\ pırnar yaprağı lanm.Lij bekledik. 'mizde de bir de-
ba~ka bir cı~y ·ranmnmH oluyor. yer. ~of ipliği tiftik keçisi yününden rin hayret vardı. Scnelerce süren bir 

olur. Bu keciniı1 tüyünü mııka~ ile iztira.bın halli o derece aür'atle nasıl 
keserler, i.pliği sert olur. Amma yol- müyesser olab~i? Çankaynda ce. 
salar ipek gibi olur. Ammn yolu- .reyan etmlş oJma.ııı llızım gelen sab
nurken fakir keçiterin feryadı J!Ök neyi hnya.len tecsim etme~e çalışıyor. 
yüzünü tutar. Amma, fcrvad etme- dım. Hasan Rıza münasib bir dak,kn 
melerine vol b~lmuc:lardır: iptida bulmış ve arizeyi takdim etm;ş ola
keçileri yolncak yerde kireç ve kül cakdı .. Sonra arizcyl onın elınde go-

O 7nmıHı\.i Avruonnın mııltııdde
Tatında müshet netic..,li bir Til it 
;ınühim bir rol ovnıvnbili•di. Bu de
fııki Tilsittf", Berlirdf". müsbet bir 
neticeye \'nrmı!! olurııa, yııhud va
Tnbilirse ve vımrsa . o zamankir.den 
d hn az mühim rol O) namaz. 

(//fuhi{{/,ı t 'Pi-9 ~"' 

İngilizler Norveç 
sa ille,.iııe mayn 

dökt'iler 
S' ok h olm 20 <A A.) - Stefani a -

J n: nc:'an: 

(Devnnıı i ncı snytad:ı) rüyordım. Pek büyük bir dikkatle ve 

(ST ER i NA N, 
Ajansın lıir telgrafı bize öğretti ki, bütün dünyanlll en mükemmel 

sığınağı Amerikuda bulunuyormuş. 
Bir defa tasavvur ediniz: Sağl,oımlığma diyecek yoktur, 20 nci 

asrın en kudretli fenni tatftfından icad edilmiıı olruı en kuvvetli bom
banın dahi bu sığınağı delmesi mümkün değii;Hr. "Temin ettiği konfor 
dn söz götürmez, gidip görmedik, taEsilatını da işitmedik amma tnh
m:n ediyoruz ki, bu sığınakta a•nn!IÖr, kalorifer, sıcak banyo, soğuk 
duş, aalonlu oda, radyo, telli ve tel,iz telefon temi.n edilen utirnhat 

Operet aahnemi7e 2) sene hiz -
met etmiş ve garb teknığinde ilk e-
serleri !!&hnemize getirmi~ oll\n o -
pret san'"tkarı Cenınl Sah:ir ıçın 
bir jübile tertib edilmi~tir. 3 Birin-
eikinun Salı günü akşamı Sehir Tı
yatroııu komedi kısmında yapılacak 
olan bu jübile ic;in büyük bir p:or;
ram hazırlarımı~tır. 

O alı:~am $ehiı Tivatroru ve diğer 
ıanınmıt operet 5an ·at kar larının iş -
rtirakile, (arda, ve Tar la ku~ ope -
ıretlerinden birer pude oynanacak, 
san'atkar Naşid bir komedi tem!!il 
edeet"ktir. Tnnınmı, ses , .e saz 
san'atkarları da bu jübileye i{tirak 
edeceklerdir. 

Bugün toplanacak ollm fiat mü
rakabe komisyonunda, evvelce 23 
Teşrinisaniye kadar beyanname ver
rneğe tfibi tutulan her cina ı,ıkları 
Kizleme eşyasının fiatlan teabit edi
lecektir. Komisyonun beyanname
ler tamamen verilmeden evvel bu 
gibi ~yaların fiatiamu tesbit etme
sindeki malı:ııad, bu maddeler üze
rinde herhangi bir ihtikirö meydan 
vermemektir. Komisyon bu eşyala
rın toptan ve perakende s:ı.tıt fiat -
larını tesbit ederek ilan f.decektir. 

Türk bayrağı hakkında 
konferans 

Şelırcıni'nl llalkevinden: 
Heybeit Deniz lisesi tarih ö~retme

Cemal 3ahir sahncmize ferag:atle ni bay Fevzi Kurto~lu Laratından e -
hizmet ~tmiş, operet için çalışmı~ vlmizde 22/11/1940 Cuma günü ak • 
didinmiş em~ktar bir san'alkardır. şamı (TÜrk Bayrağı} hakkında bir 
Kendisine karşı gösterilen hu k" - konferans verilecektir. Davetiyeler 
dir•inaslığı yerindr buluruz. idare memurlutundan alınır. -----

STER iNANMAl 
vasıtalarının en basitleri sırııs:nda yer nlmı' (\lncaklardır. Kimbilir 
daha neler vardır. 

Yalnız bu sığınnğı:ı ne İŞI" yarayacağını kestiremcdiğimizi itiraf ede
riz. Amerika harbde değildir. Günun birinde muharebeye gırebilir, 
fakat denizin ortasında ve kendiaile harb edebilecek en yakın memle
ketin 4500 kilometre uzağında, bir bakımdan da herhangi bir bom
bardıman tehlikesinden tamamen masundur. Su hald,-, ~imrti ynpılmış 
olan bu sığınağın bir gün sığınak olarak kullanılması ihtınıali bulun
duğuna: 

Son zamanlardıı Non~'Ç snhUlf'ri 
ııunde b r çot gemiler batmı~ur. Bu 
a ingı.iz ta yy rcler.nın sen ar mayn 
ı>r dokmüş olduklannı göstermekte- lS TER NA N, i ST ER INANMAl 

r 
Sözün 

lhtikar-;--fu;;f 
E. Ekrem Tattı 

. ı .ı D ostum Derdimend a 1 ııı8 
moru mor geldi, karşı ıı· 

dikildi. Burnunun delikleri hızlık~ tl 
lı açılıp kapanıyor, göz kapa 

8 

durmaniacasına seyiriyordu. ıı·· 
B h Id d'' ttı ' en onu bu n e gör uın ·ııır 

herhangi bir şeye fena halde 8\ 111 
lenmiş, öfkelenmiş olduğunu dcı 
anlar, münakaşaya hazırlanırım_ 

ot· 
- Ne var, ne yok? diye 11 

dum. . 
··zetl" 

Karşımda duran koltuğun u t• 
ne kendini hızla bırakıverdi: uıııe
bğım sigarayı yaktı ve benı teP r 
den tırnağa kadar süzerek, korııl 
mağa başladı. ...rı 

- Rezalet, aZ1zım 1. Kepazt'lı~ı: 
düz pembesiL Bu kadarı da olde
artık 1 Bu heriflerle ciddi nıücad 
ye giri~elil. 

- Ne oluyor? dedim. 
- D ah :ı n C' olacak~. .. (1'" 
Cebinden bir dcste traş bıçagbı 0, 

k ardı; gözü me aokarcasına 11 

doğru uzattı. kıl" 
- Geçen sene ~uncnğızı 45 ıktı-' 

ruşa alırdım. Geçen ay 60 a ç h~' 
bugün, ayni mağazada: cıGüze1ıeı· 
tırım ( 1) için» 80 kuruşa ver 1 

Evet .. 
- Nnıııl eYet~ ~ 
- Evet diyorum.. dinliY0 

seni i~te. ·rıJ' 
- Diniiyeceksin zn h ir 1 Der~• # 

zi gazeteciye de dinletemezsek• ı' 
dip. rahmetli Marko Paşayı ~·~lt' 
n ndan mı kaldıralım? Derd . 

1
bit' 

rnek sizin I".Sas vazilenizdir. Sız l r' 
den alacak, alukndnr mak:ıd tiııı 
nrzedeceksiniz. Şimdi, ~el~ c 
davnmızn. lhtikar ne demektır? .cr' 

- Lugat rnllnaııını mı sorU} 
sun~ ı11? 

- O, malum. Nesini soT~cl"O" 
lhtikan bana tefsir etmeni ıs ' 
rum. 

- İhtikilr.. yani.. teııi 
- Nafile! Dilinin ucuna ~B rıı~ 

söyliyemiyecekııi n; an 1 a~ı lıyor· 1 

ta o halde ben söyleyim. 
Söyl~. bakalım 1 
fhtikftr. 
HlT!ıızlıktır. 

Değil! Daha nğır. '? 
Sovsruncululı: .. haramilik 
Onlar da değil! 
CinRyet) f11'-' 
Yaklnıııvorsun. Amma, c t-ftf 

yet bnzun meşru da olabilir. did' 
cani ayni surette tel'in ve ce~~ şt' 
.. diJmez. Kanun bile hafiflctı.c•.11de 
bebler kahul ediyor. Ceza taY1111 

derece gözetiyor .. 
- Ya. nedir ihtikar) if 

c:l• •c b 
- Arabcadn <cşenant» 1' 11ti~ 

lugat vardır, hilir misin~. sl'~11 zir' 
türkçe tam kar~ılı:{ı da yoktur' ıı r 
Türkler şenaat bilmezler ki ~i!Jf 
simlendirmi~ olsunlar. İete (;··ıı~ıı 
~enaat, muhtekir ele şenidir. 0ıılıı~ 
ihtikar da hırsızlık tft, soy~orı~ bır 
ta, similik te. dnayet te .. hepSI 
na hepsi dahildir. 

- Su halde). c~ 
- Su halde, ben hükltrt'e; ct' 

sam, muhtekire sürgün ve P9~li~~~ 
7aııını az ıı;örü rüm; ve onn ,~j 
bu !lavdığım suçların kanunen 11i~ 
tahale olduklan cezaların a:ıııclc~ 
ve mecmuurııı birden hiikrne ,. t( 
Ta ki o mel'unlnrın kökü iyic"

11 

ınizlf'n~in. Ne dersin? ~-
- Amin· derim, Derdimen 

C. Chtun~ ~3 
• ıılef 

Okuma yazma bilınıye 

için kurs 
Kadıköy Balkevinden: tV 
Kadıköy HalkeTi okuma yazıil• 1$ ' 

miyenleri parnsı.z okutmaJdadıt·!tı~ 
teyenlere okuma kitabı, kale.Jll ır 
Halkevi taratmdan parasız ~tlcf 
Kadıköy Halkevi Kadık~ıllif, 

Bostancıya kadar okuma t t 
her vatand~ı bu vazlfeye da~ttıl'~ 
der .. Okumanın taydalarını lt 11 J 
bilirsiniz. O halde büyilk ki1Ç6d~ 
kevine gidiniz, JsminiZi ys.z 
derse başlaymız. ,./ 

······ ........ ;:···A···i<-·v··i··· rv1 
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• Telefon Ve Telsiz Ba e e 

v~.a~a konferansı lY üksek Sıhhat Şôrasıl 
u1tt1, Macarlar 
u~ taraflı pakta bugün toplanıyor 

MİHVERİN 
SiYASİ 

TAARRUZU 

ı Posta, Telgraf ve Telefon idaresi 
biriktirme yardım sandığı 

lltihak etti ler 
~·b b hentrop, bu pakta 

Ankara 20 CA.A.) - Yilksek Sıhhat Şürası Teşrini.sani toplantısını Per
şembe günü Sıhhat ve içtimal Muavenet VekAletinde saat 15 de yapa -
rak rumamesinde ya.stU adli, idari ve !enni meseleleri mÜzakere ede -
cektc'r. 

Taymis gazetesinin 
ileri sürdüğü ihtiınaller 

Ankara 20 (1-~usuı.i) Postıt mürasele m;ulclelcrile nıakbuzlımna 
telgraf ve telefon idaresi Liriktirml'! yapıştırılan damga , c hayır wüt"s
yardım sandığı hakkında hazırlanan seselerine aid pullar la satılan piyan
kanun li.yihasım hükumet Medise go biletlerinin bey'iyt"leıinden i~tih
verdi. Layiha l"&aslarınl\ göre bırik- sal olunan mebaliğ v~ sandığa da 
tirme ve yardım sandığı tanzim edi- hil memurların ml\aş!arındıın kui -aşka devletler de 

\' girecek diyor 
t:. ~:na 20 (A.A.) - D. N. B . ajan-

2o ırıyor: 

tı.ıta;~tıniaanide Vıyanada bir t..a -
b..:ıtr ı\lnıan hıı.rietye nazırı Von Rib 
~rıo op, halyan haricıyc naurı ko nt 
~ısı "-ve Japonyanm Berlın buyük 
~ har Uru.ru ve d~er taratta n da Ma 
l:ıı~a. b~cıye nazırı Kon!. Csaky arıı -
ltac 1 ~ Protokol imza edilruıŞtir. 

.ç l.ı.rarıstanın 20 Eylül 1940 tarıhli 
t.:~flı Alman - İtalyan - Jnpon 
Droı.oko~ına lltihakına aıd olan bu 
lı:r ün metni şudur: 
~_:ıh~~H.an Almanya, İtalya n Ja
~atııtUitfuneUeri, dl.Aer tarartan da 

1 
an hük(hneti a.şa~ıdıı.ti hu -

~ r· llltl~ahede ve teabit eylem ı~ -

~lqd:J t)ıitle 1 - MAcaristan, Beriinde 
~ll)'a, 1940 da Almanya, İtalya, Ja

tıh:aaında iınzals.nmış olan pak-
eder. 

.....___ <Devamı 7 nci sayfada) 

, ingiliz~er 
Skoda sHah 

1~brikasını tekrar 
~ bomba~adtlar 

~ra 20 (AA.) - Hava neznre -
ll.~ ıy~ 11k4amki tebl~i: 
~~ard Carııambaya bn~ıyan gece, 
~~ ~en ıman tayyarelerı filolan, bü
t te l§lıkd.e ho.reltUta bulunmuş -

tt.~ :la A.lınanyanın muhtelif klsim -
hü bır Çok hedeflere muvaffaki.. 

l -'ıtıca,euınıar yapmışlardır. 
4'( Sk • Bohemyada Pili>en'de bü -
•trı~zOda sUA.h tabrib.slna da 00' 

1 ıı.rı1~apıım14tır. 
~~ t~ e mühimmat depoları ve di.
) ~lll~n~ner ve Klel, Hamburı ve 
e.tıhtıına"en'de bahriye tezgfüılan 
'llqa lar bombardıman edilmiŞ ve 

~ı u4{ \'e Yangınlar mC§ahede o • 
~ tır. 

~~ Ileti 1 -. ltı h ce erle biicuma uÇo.yan en-
l'e 

0
edeUeri arasında, Hıunbuk.şg

~· e:ı elsenkirchen'de sun1 petrol 
~lek~rı:i ve Hamboru'de mtihlm 

ingiliz -Amerikan 
işbirliği 

Londra 20 (A.A ) -- Avam Ka
marasında Butlerden, Sovyet hü -
kılmetine s.-ın zamanlarda yı;.pılıt.n 
üç noktalı tektif üzeıindr Ameıika 
Birleşik devletleıi ile i tişare edi -
lip edilmediği hakkındn bir sual so
rulmuştur . 

Butler ce va ben rlf'ıniştir lı:i: 
Amerika Bide~k devltderi hü -

kumeti, Ingiliz lıükıimetinin So, yet 
büktımeti ile ynptığı müzakereterin 
seyrinden habeıdl\r ıutulmuflur. Ce
vabıma fazb bir şey ilave elmek is
temiyorum. Fakat Avam Kumarası 
otmdan emin olabilir ki Ingiliz. bü -
kumeti ile Arnenka Birletıilc dev -
Jetleri hükümeti arasındaki mUna -
sebetler ı>ıkı ve samimidir. 

Hitler Belçika 
Kralı ile de 

•• •• •• 
goruşmuş 

Londra 20 (AA.) - Daily Te
legraph gnzetcshıin ınuhabiıi Almıın 
hududundan bildiriyor: 

Berlinden verilen nıAlunı•tR RÖre, 
Hitler, Berchteııgadeııde Brlçika 
ltralı Leopoldu kabul etmiştir. 

Nevyork Tim<.-sin Beılin muha -
hirine gör-, Nazi memurlar hu ha
beri ne tek::ib, ne de teyid l"lmekte
dirler. 

Köy enstitüleri binalari 
için aça:an musabakada 

kazananlar 
Ankara 20 (A.A) - Maarif 

V ekiiliğinden tebliğ erliimiştir: 
3803 sayılı kanuna tevfikan açı

lan İ.sparta Gönen köy emtitüsü 
için bu kanuna göre yaptmlacak bi
naların münbaL:ava kt•nulan ava.n 
projeleri ile va~yet planı mü.aba -
kasına i,tiralc eden mimıulıı.rın e -
~erlerini tetkik etmelc üzere şartna
meye göre: 

tltıı .san traıı vardır. 
)~ otti Bremen ve Aurich'de eşya 
\ bu18barı ve demiryolu ilttsnlı:ları 

11~1ıtıa:rg nehir limanı da bom • 
~ -.;ı.hıl edilmiftlr. 

Fransa - Amerika 
münasebat1 

Londra 20 (A.A.) - Time~ ga
zetesi bugün Viyana mti7aken•lcri 
hakkıada şunu yazıyor: 

Mivherin siyasi taıı.rruz";Jnun nna 
hatları bütün dünvaııııı gözüne ba -

Nevyork 20 (A.A.) - Associated tacak dereccd: aşıkardır: Afrikaya 
Press'in Vaşington muhabirinin bil - ve Akdenizin şark ve gnrb hnvznla
dirdi~ine göre, Amerlknnm eski Pa - rına kar~ı lc.ıı;kıı.ç hnlindt• to.ar:ruz ct
rls sefareti mü.'!teşarı Robert Murp _ rnek fikri. Ba tıı.arruz, teşt:bbüs eJi
hy maslahatgüzar sıfıı.tile ı\menkayı lecek füli bir hareketin muhtelıf bü
temsü etmek üzere Vıchy'ye gitmek tün veçhelı~riııi loplamakıa oldu -
için "talimat almustır. duğa benı.:iyrır. Bunurıle b .. raber bao 

Murphy bir kaç aydır Va.şlng~nda lıca iki nokta teba rüz t·diyor: 
bulunmaktadır. Evvela Mihv'!r miiınkün olabile -

Bu tayinin, Mar~al Peten t:-ırahn. cek bütün yardımları ter:1in evlem.:
dan Mihverle ~birli4'ı yapm:ık husu _ ği lüzumlu görüyor. Sonrı. R~rııan -
sunda gö.sterdi~i teenni 71Jrnanına yada Alman kıtnl\lını'l bdunuşu ve 
tesadüf etmesi naznrı dikkatı celbet- halyanın Yunanistan:ı karşı tRarru
melttedlr. zu da gösterıyor J:i, evv('lcl" Büyük 
Mareşal Peten'in şahsen Amerika _ Britanya Balkanlan ateşe ver.ınek 

nın hayati menraatıeri meselelerinde istemekle itharn oiuııurken. 9imdi 
bilhassa Fransız filosu ve deniz üs _ Mihver devletl~:-i kuvw tl(•rini tak -
leri bahsinde Mihvere ltar~ı kuvvetli sim etme~e başlnmnk ve Almonya 
bir mukavemet gö.sterdi~ı lntibaı git- hududları hıuicindc muharebeye J{i
tıkçe artmakt.adır. ri~mek mecburiyf'tinde bı..lunu) or -

ltalya, Türkiyenin 
müstakbel hareket tarzınt 
yakından takib ediyormuş 

Zürih !O (AA) - lsviçıe Tel
graf ajansının Roma muhabiri bil -
diriyor: 

Cianonun Cı.ınadım evvel Roma
ya dönmiyt!Ce~i tal:min edilmekte -
dir. 

İyi haber ~\lar lıalvan mahfelle
ri, Mihver dip)omnsi.cı~in iki mobad 
tahakkuk ett;•mek ÜZI'"f(' olduğunu 
zannetmektedirier: 

1 - İspanya ile esa~lı bir anlao
ma. 

2 - Fransa ile bir anlaşma . 
Fransız murahhP!lıırrn.n da ha -

len ViyanaJa bulunmaları inıkhn 
dahilinde görülmektedir. 

Muhabirin öğlendili'ine ~öre, va
ziyet ne olurs" olsun ltalya Nice, 
Korsika ve Tunu" hakkındaki taleb
lerini muhafaza vr: ~Rvoie ile Ci -
buti üzerindeki iddialarından sıufı 
nazıı.r edecekt\r. 

İtalyan siyasi müşahıdleı, Tür -
kiyenin alacağı müstakbel hareket 
tarzını yakından takib etıuektedir -
ler. 

Yakında Yunanistanda kıı.t"i ha
di ..... ler cereyan etml"si belelenrnek -
tedir. · 

lar. 
Macarhı~. Rumenl,.r, Slovaklaı ve 

Bulgarların von Ribbl"rıtrop ve Cia
no ile hep bir atarta değil, "fnkııt ay-

n ayrı göriişmc:lerindcıı 1\nlaşıhn 
§Udur ki mÜLakerl' ··dilen ıneself·ler 
başlıca llskeri m"hi:, t•ttedir ve miin
hasıran harbi,, idi\rl"si için Mihvf'ri 
alakadar .. yliyen nıı:self'lere müteal
liktir. 

Times gazetesinin bir mu'hııbiri 
ise bu ~Örtişe az çok muhalif b;;ışkn 
bir tez ileri süını,!ktedır: Bu muha
bir diyor ki: 

Almany nın Mus~oliniye yardım 
için Balka:ıbrda harbe hezırlandı~ı
na dair ort'l.(ll'\ henÜ7. bir rılimıet 
yoktur. Ti.irkiyecll'ki Alınan mah -
fellerinde ıeyar olıınduğunn göre, 
Akdeniz .tltalyıı•ı ııahası>ı dır ve bu 
mıntakadak.i işlerini yapi'lbilet:eği 
kadar kendisini:l RÖrmesi lazımdır. 
Almanya veni ihtilatlara karıe:rııya
caktır. 

Öyle zanııediliyor Jti Hitler, Mus
solininin u~radı~ı r.1ii~külüttan mem 
nundm. Çünl.;,ü ltalv:ının Fransadan 
yaptığı mübalağalı mütalcbat Al -
manyanın \'i• h}' ile olan ınüzııkere
lerine zarar verıniştiT. M.-amafih 
Hitlerin Mussoüniyi büsbütün düşe
cek derecede kendi haline bırakma
ın da varid değildir. Binaenııleyh 
ilkbaharda Yugoslavyaya k••ışı mü~ 
terele bir Idrnan - İıolyan taarruzu 
ihtimal dahilindedir Bittabi Yuı;os
lavlar Alman ve ltn}yan kuvvetieti
nin aerbes~ı.;~ k~ndi topraklarından 
geçmelerine müsaad~ ede:ler&e b3y
le bir taarruı.:a mahal kalmaz. 

lecek bı'r ııı.•amr..aın-- ı'le ı'dare olu - len aı'dat ''e hunla d _ • rın nen1ası san ı-

nacaktır. Bu idaTece muhabere ve ğın sermayesini t~şkil ~decektir. 

Krup fabrikas1n1n 
rand1man1 düştü 

Yunanisianin 
askeri kuvveti 

Londra 20 (A.A) - Hava ne- Londra 20 (A.A.) -Yunan or-
zaretinin istihLM;\t servi•i Lildiri - dusu!'~n \c.uvveLi hakkında yazı ya
yor: zan I ımes gazetesinin askrri mu -

Essend~ buluMn hüyi.ik Alman harriri, ~1o.kedony'l ve Epir ceo>he
mühimmat fabrikasıle KTuppun rnn- lerinde harekata işlir:ık ~tmekte c.
dımanı, İn~iliz hava kuvvetlerinin ıı- lan Yunan kuvvrt ııisbeıleıiıım ta -
kınları neticesi olnrak ytiıde dli yin edilmesini bir tedbinıizlik vt"ya 
düşmÜştÜr, fabrikanın bazı (aaliyet hiç olmaZSel muşkul bir şey oluro.k: 
şubeleri faaliyetltıini tatli t'lıı1ek tavsif etml!ktedir. 
mecburiyelinde kalnıışlnrdır. Fab- Muharrir makalesine §Öyle de • 
rikanın üç ~ubesinc isabetler Yiıki va m etmektcdir: 
olduğu cihetle bunlar işlemez bir hn- Maamafih arazinin teşf':kkiılıi ba-
le gelmi••!r. lnfila.k t'tıneden cn·el ._ d b" y v ~~.ımın an utün unlln ordusunun 
yeraltı atelyderin<: kadar nüfuz e- muharebeye iştirak dl.ığiroi 7annet
den çok ağır bir bombl\ tesisatı tah- rnek doğru olamaz. Arnnvudlukta 
rib etmi~tir. bulunan Yu nan ordusu için de ayni 

Stcttin r:ivarında bir adn üstün- şey varid olmaktadu. ) unım ordu
de inşa edilmiş olan b.imyt!vi nıad- su 14 fırkudan rr.ürekkeb bulun -
deler fabrikl\sın:n dört binası tnh · maktadır. Bunlardan maada bir de 
rib edilmiştir. süvari fır\. .. usı vardır Bu fırkaların 

Hanovrt!'cia çok büyük bir pet- 12 !!i 5 koloırh:ya tllkııiın edilmiştir. 
rol tasfiye f:ııbrik,ı:.ı tnrnıımen im - Diğerleri miıstnkil bulun~akt::ıdır. 
ha edilmiştir. Rrenı~· de bulunan Fırkalar sıJih halinde ynrım m ev -
Deutsche Vncuum itk(·tınin pet~"l cudludur. Sefcrlwrlik halinde to.kri
fabrikası i~ı:hMiatını durdurmuştur. ben 1 5 bin kiııilik t11m mevcudlıı -

Keyfiyeti gizlemek ıcrin Alınal'la- rına ibliığ edilmektcdir Bunlardan 
rm sarfetmekte oldukları fe.;kfllfı.de başka Yunan orduııu ihtiyaçll\rına 
gayretiere rağmen. mc_mlcketin bir ve techizat mcvcuduna göre ihti
çok bölgelermde mahsulatın tarla - yat fırkaları da teşkil <'debilir. Si -
larda çürüml"ktı: olducu öğrcnil - liıh altına alabil~cı:~. mikd~ır tsk -
mi~tir. riben yarım milyon askeri bulabi -

-Torpille mücehhez
bir Alman 

motörbotu hattı 
Londra 20 <A.A.) - Bahriye nezıı -

retinin teblitti: 
Dün gece torpille mücehbe?. bır Al

man motorbotu ile Şımal denizinde 
teması tesia eden hafif deniz kuvvet
lerimiz Alman motörünü batırmışlar. 
dır. Alman mürettebatı genıilerlmlz 

tarafından kurtarılmıştır. 
Hasar ve zayiatımız yoldur. 

japonlar Çinin cenubu 
garbi sahillerini 

tahliye ettiler 

lir. 
Dört alay Atin..ıda C!c•imi suıNte 

garnizon olarnk bulunur. Sanw mu
hnfız kıtııatı bu alııviardan i;ıtihnb 
edilir. . 

Yunan n!keri son ..!er,.cedt mu
kavim ve kal'r•atkardı~ 

Dağ yollannd:ot topların V<' mü -
himmatın hayvan ~ırtındf! nnklı. te
kerlekli Vc\sı lcıl.uııı naklinden çuk 
daha ame!i bulunmaktl\dır. YuMn
lılar sayısıL kııtır mcvLud..ına mr.lik 
bulunmaktadır. 

Hududda yolunu şaşıran 
iki erimizi Bulgarlar 

iade ettiler 
Sofya 20 (A.A.) - Stefani: 

~tilreı:Uhataza servisine mcnsub 
t~a~~· . Lorient deniz Ussüne ve 
~ a.r ? ada Barfleur limnıuna hü.. 

ıı ha a:Pınışıaroır. 

İlk tedrisat umum müdüıü Hakkı 
T onguç, b, ıımüftıtti1 Dr. C. Osman 
Nafia V ekilliği mÜmC!sili yüksek 
mimar Hüseyin Kara, vüksek mi
mar birliği mümessili yüksek mimar 
HüMıÜ Tümör, giizel un'atlar u -
mum müdÜTÜ S. Kemal Yetkin, :\1a
arı1 Vekilliği müfetti~ lerinden Hay
rollah Örsden mürekkeb jüri he -
yetinin verdiği karar şudur: 

E'en'er sUngU hUcum1arile 
lta:yanlar1 pUskUrttUier 

(Baştarafı 1 inci sayfaıll\) 

muvaffakiyetic dev.un etmiştir. 

Alınan bazı haberleri': göre, Yu-

Şung-Kıntt 2() (A.A.) -- Ja -
ponların Cumarlesi günü hitam bu
lan tahliye amelıye-lcn üzerine Çin 
kıtaatı Çinın e~nubu garbi sahil nıın 
takalarını işgal t-tmi:')lerciir. Yaıışov 
ve Tanteng limanlan Çiniiierin el -
lerinde pulunm"tkadı:-. Nnningde 
hayatın süıatle norTJ"al şekline a,· -

Bulgar Harbiye Nezaıetınln bir tel). 

liğinde bildirildi~ine göre, Fatta kö 
yü civarında yolunu şaşırarnk Bul 
gar arazisine girmi' olan iki Turk as 
keri, iki millet arasındakı iyi .kom 
şuluk münasebetleri dolayısile ser 
best bırakılarak Türit hudud mııka. :ıı'4lcr~eklttan üo tayyarenıiı dön-

t. & .. rı· AL-uan teblig~ i 
"t· •rı "'O i .. (A.A.) -- Resmi tel)-

~· i 111llb 
~~~rı Uru B K' l' ,.. l'lıt~ ıi' remen ve .e ın m~-
ı,~ }'"Pıi elerine İngilir.ler tarahn
~rı ku.,.,~~- hücumlara ltarfılık ola
~~ ltıı~ d . 1 muharebe tayyare filo
llıı ~ııa/'n ge<:e r::ıi.ıhim bir silah 
ılltrıt~'*trıt "':! iaşe metk('.zi olıın Bir
ttı nirb-

1
• ~ornbnrdımnn etmişler -

'ttı, li.r hi\~ını sürat lt" takib eden dal· 
f,(l ı,#' •nde yüzlerce bombardı -
trı1 tj ~n }'~~e?ıiz SOO,OOO kilodım 
rııı ittdır çruk çnpta boınbal:u ~&t
~.:ıı Ya~ ok uzak mesafeden gö
tıı 1f)'Ye f!:ınlar Vf' infilaklıır Cu -
tıı1~ııı~td Yarıılan hücumda vukua 

D·· erı daha çok aeni.ş clmuş -
llıı( •t~r ta 

Ql.lrı taftaıı hava kuvv('tkıi -
~~k~~i fec~ Loııdra ile cenubi Ye 
• ~ tfler ~?ı.:ılterede dığer nıühirn 
~ .ı Ul.l" • b ~1'-~e"a rıne ombardrmanla -

f i\rh "' "trr iııtı' r ı, •m . . 
t • rı..,~ıı : ~orwieh - Latton ve 
1tı ~t•ııta gıl;,ı mütcaddid tay:ı-are 
~ 1,111/' bombardıman edilmiş -
~,11-ı~ edn~:!n~, kıelalar yıkılmış ve 
ltı· llları uıtır. Liverpool, Sc.ut -

t, ":tlıı 111. ~e Ml\ n ş nhilleı in d,., diğer 
~ tt ha,·n hlkun1u YRt>ılmı~-

• ''k' ı 
:~ ~~r·?Kıitf!ıe snhill••ri açıkla -

•<"t lt ı ~ııhareb•· ta•, yarelen üç 
q. "tlll~lıı~ınt: lllU\'affakiyetle hü-

'111 ~ erd L" • ·'k b' Al (ri tı, 1 ~· --.w u ır m<ın 
1 llrı d C('ın nn l'3,8~Co toı• i1ı\to

ır "~ıııaıı tit•ı:ret geıni&i ba-

' 
ı --------
h skenderiyede 

~ ~'~ıava kurbanları 
~ ıı re 2u 
lt~r~r {A.A.)- Mı~ır dnhi-
~~Yanıı. 1 l-18 Sonteşrin ge -

"Tın lsk('nderiye üzeri -
oldıskları hava akmları 

Teklifini 82828 rumuzla 
yapan } üksf'k mimar Ce -
!al Biçerin eseri, şartr.a • 
menin ikinci nll\ddesinde yn..,lı t!V -

safa uygunluğu, ınnksada yarayıcı 
olması ve ~~n-: şartnoınenin be~nci 
madde.sile j tenilen vasıfları tahale -
kuk ettirme bakımlarından en çt•k 
puvan alına~ı dolayısile birını;i ola-
rak aeçilmi,tir. · 

113 5 7 rumuzlıı proje ı.ahibi yük
eek mimar Aııım Mutlunun eseri pu
van itibarile ikin<"i, 3 3940 nımuzlu 
ve yüksek minlfı.r Necmi Ateşe aid 
eser üçüncü. 30311 rumuzu taııı -
yan ve yükııek mimar Adnan Ku -
ruyazıcı ile Orhan Safakaya aid e
ser de dörduncu aeçilrnişlir.ıı 

Köy enstittileri müsabakalarına 
devacı edilmektedir. -------------
Yunanistan tayyara yardımı 

yapılması için dünya 
matbuatma müracaat eriyor 

Atina 20 {A_AJ - · Atina ajamı bil
diriyor: 
Basın müst~arı Nikolud's ecnebi 

gazetecilerin konferansmda bir nu -
t.uk söyliyerek, Yunani..c;tana her tn _ 
raftan ve sür'atle tayyarc yardımı 
yapılması hususunda dünya basınına 
müracaat etmıŞtir. 
Nikoludı.s demiştır ki: 
Samimi mUzabereLinizden dolayı 

sizlere teşekkür ederim. Kezn siıJer _ 
den, Brıtanya, Amerika. Türlt ve bu
gün az çok hur bulunJn rlığe: mem
leket basınının ve efkıirı umumıye _ 
nin Yunan kahramanlığına karşı gos 
terdikleri dostluk ve takdir tczahür -
lerinden dolayı Yunan milletının he
yecanını da bildirmeniz-i rica e:lerim. 

Cephe üzerinde ceıeyan eden hir 
hava mahıuebesi esnasında 1 1 düş
man tayyareııi düşüı-ülmü~tüı. B1ıtün 
Yunan tayyarelen üslerine dönmüt
lerdir. 

ltalyen tebliği 
Roma 20 lA.A.} -- 166 numa -

ra lı tebliğ: 

goslavya hükumeti ~imdilik YııgoA -
lav hududunu gt.'çecek olan halyan 
askerlerini tevkif etıneğe ve bugün
lük mevzuubah, olmambkht bera
ber, eğer Mihvcr '!ugosla'\")'ayı Yu
nanistan ha:hiııdı: h.ud:at üssü ola
rak kullanmak is~erse buııa koı!iı 
k oymağa kımır ',.rmi~ bul u nı ~ta
dır. 

Göricenin cenııbu ~rkiainde Yu
nanlıların birbiri ardından yapılan 
kuvvetli hlicumlarile Kalabııki volu 
üzerindeki süvari hür.uın~ı tlüş~ana 
ağır zayiat verrliriJ,.,rek püskürtül -
müştür. 

Kara kuvvetlerile sıkı bir iş bir
liği yapan havl\ kuvvetlerimiz kü -
çük çapta hombalar ve mitralyöT.Ier 
le düşman kıtaatını borrbardıman 
etmi~lerdir. Hııva bombardımanı es
nasında yollar, baıakö\l.ıt "e k ıt•.at 
tah,idatı üzeriıı'! isnbt-tler 'tik.i ol -
mu~tur. 

165 numaralı tebliitde düştiiğü 
bildirilen Ü<; dü~rnan t.ıvyaresinden 
başka beş dü~nıan tc~.yyaıe-.i daha 
alevler içim1e dül!üriilmü~tür. T ny -
yarelerim;zden biri ı;ssüne dönme-
miştir. 

Bir İtalyai\ torpidorunun tesirsiz 
bombardırnam 

Atina lO (A.A.) --Emniyet ne
zaretind~n dü•ı ııkşanı tebliğ edil -
mi~tir:. 

Doktor Vasi! Vftıkisin fizlice ki
raladığı bir nıot;irle 12 adalı 14 ki
•inin bn~ın.ı j:;t!Çerek LeroP adaıııına 
bir mil ffi l'!l!lfed'! ltalyRnlaun ic:g~li 
nitında buiunıın F_şek ndasına vnp
tığı •ahsi bir 1 ı ~:cumu biiyiik bir Yu
nan a•keri ll""'"hbü!l:i oll\rr.k ~öste
ren ltalva, 1 S i<.: g~re i L,.ros üs
sünden bir torpido filo~u srferber 
-derek Si~aın adn~ınd.,:..i Ti;.rani Ş'"h
rini bombardıman etmi~tir. Atılan 
obüsler lıiç bi• ha•ıır levlid etme ~ 
miştir. 

-------- ---------------
ingiltere için 

daha mükemmel 
tayyareler yap1:d1 

Nevyork 20 ( A.A.) - Kalifor~ 
nia' dak:i Cunııolidated Airuaff Cor
poration (abrikası in~iltere hf!Safıına 
inşa etme:-.ıe olduğu lıir seri büvük. 
bombardıman tayyRıesinir. ilkini bi
tirmiştir. Bunlar (1Uc;ar b.lderdenı, 
de daha mükenımeldir. Bu yeni tay
yareler dört motörlc. mücchhez o -
lup 20 ~on sikletindedir . Faaliyet 
sahaları 5000 kilumelrt>diı. S~rat -
leri ise saatte 480 kilomelıeyi ttca
viiz etmekte ve tasıdıkları bombc1. 
sikleti de üç Lw;uk .tona vıırmknta-
dır. 

Amerika 
harbe girecek 

esnasında 4 1 sivilin lilmti~ ve 70 ııi
vilin de :, arnlunmu; oldui:unu Lıl -

Keza hdlyan tavyoreleri de Ti 
~aniyi ve Sisemın Vnti linııınıııı bom 
bardunan eclt>r('k pı:k cüz'i hasarala 
seb:b olmu_lnrdır. 

Nevyork ~o (A.A .ı - Blitiin içti -
mal sınıfiara mensub blr çok maruf 
Amerikalı bır kaç saattenbcrı en sa -
rih b\r ~ekılde i"ıktl'lerinı s&Ytıyerek 
İngiliZ da vı:.sına olan itimndiarını bıl
dırmekte , Ameraknının harbe gıre
c~ını haber yermekte , ingiltereye 
daha biiyük mıkyasta maddi yardım
dıı. bulunulması luzumunda ısrar et
mekte ve mihverın ~ıarekat ve tah
ribatıru en ş dc!etlı ıfadelcrle tenk!d 
eyleme ktcdır. 

det etmesi beklenilmektedir. 

,.......-/ 

\ 

matına inde edilmiştir. 

Cl:ıı-el.<'lerden: Görıcc yauıyorl 

GÖR ... ll'İCE .. 



lng:rz fcaret rrUmess!l'eri 
timandaki boşaltma 

faaliyetine htz ver·lmesini 
temenni ettiler 

İngiliz ticuet fiTmalnrının mü
meııııilleri dün mıntaka ticaret mü
düru Avni Sakmanı :zivaret ederek 
lng"1tereden stelen mailann boşalt-
ma işleri iizerinde göıü~ml"le:de bu
lunmu,.Jarrlır. ingiliz firmaları, li -
mandaki tahliye işl~ririn ~on hafta
lar içerisinde cvvelkine nazaran da-
ha süraıli yapılmnından dolavı mem 
nuniyetlerini beyan etmekle br-ra -
ber bu faaliyetin birkaç mi~U arttı-
nlmuı temennisinde bulunmu~ar -
dır. Limanımı7dn bulurıan bir 'a -
purun hamule11i t;oımamen bo~ııltıl -
mı ve diğer bir vapıırun dn boşa) -
tılmasına ba~lnnmı~tır. Tahıııil ve 
tahliye i"leriniıı daha !Üra•.le ) npıl -
masını temi:ı makAdile !ıman mav-

nalanndan ha~lı::a hv~u i mıwnalar -
dan da istifade edilmesi du~ünül -
ml"'ktedir Bu ısuretle tahmil ve t"h
liye 'şlerinin daha siiratle yııpıla<"ağı 
zennedilmektedir. 

liman!ar umumi kAtib! 
ist.fa etti 

Aslı.erlih işleri: 

Yedek ııübaya sevkedilecekler 
Sanyer Askerli.lı: Şubesinden: 

1 - A.skerlıklerıne karar ve.rllmı~ 

cıldutu halde muhtelıf sebeblerle ye
dek subay okuluna sevk~dılmem~ o
lan yüksek, orta ehliyetnıunelilerle 
r.cne lı:ısa hıZmet hakkını haiz oldu
C"u hak!e kamplara ~tırak etmem~ 

olan ehl!yetnamesızler 1/May/941 de 
yedek ~mbay okuluna sevkedılec~kler
dır Bu sebebten: 

A - HO yılın<'la Lise n muadili 
mekteblerJe daha viiksek melttf"bler _ 
den mezun oldu~u halde tahsi1e de _ 
vnm eLmıyecl'k olanların 

B - Yoklamasını yaptırdı~ı veya. 
hud sıhlıl sebebten dolayı mektebin 
oı.ı d vresine ye~emiş olanların. 

C - Sıhhl mazereti d<ılayı.~ile er _ 
tes.. sen ... ye bırakılanların hemen ,vu. 
beye muracaııtları llAn olunur. 

Şuheye davet 
Emlnfınu As. Ş. den: 

ŞubemıZır. 4 1345 sırasında kayıdlı 
LV ATÖM. Abdultettah <ığ. Ahmed 
Yıı.o;ut 3!'; Istanbul 139]44) un çok ıı
cele .şub('mıze muracaııtı. 

Şitli HalkniDcle wrilen hediyeler topıamraen 
Kahraml\n ukerlerimize h11ılt 1 muhtelif cinıı eıya olmak üıc.:e Kı

hediye ha~ırlanmaaı için cirişilen zılayın bu clört ~ besinde 1 1 b 7 par
faaliyet hercün biraz daha ru;tlan - ça CfYA toplanın~ bu)urımrılttadır. • 
maktadır. Halkevlerinde de askerler için top-

Hediyderin toplanmu.ı bostıaun- La.nan hediye m.ikdnr• giin geçtilçe 
da Halkevlcrib beraber bütün Kı- artmaktadrr. 
zılay fUheleri de harekete reçmi1 Şimdiye kacia:- Şi~li Halkevinde 
bulunmaktsdırlar. askeılerimiz için 1 O bin pıırçn he -

diye toplanmıştır. Yarın r.k~amdan 
itibaren Şi~li Halkevinde her gece • 
vali ve belediye reisi doktor Lutfi 
Kınların refikası Hayriye Kırdarm 
reialiğinde toplantılar yapılarak he
diyeler hazırlanacak ve d .. tlenecek
tir. 

Göriilen lirzum üzerine, Halltev -
lerinin hediye mukabilinde hallta 
vennekte oldukları makbuzlar ya -

kında Kızılay makbuzlarile deiitti -
rilecektir. Simdiye lc:adar K,zılayın 
Eminönü ,u besinde 12 3 y\in ltaz.ak, 
300 çift yün çorab, 131 çift eldiven 
ve 3 fanili, Beyoğ!u fuhnine 9 a
ded ko ll u yün ltazak, 3 7 ad ed kol-
auz yün kazak, 1 ~ fan•l&. 1-42 çift 
yün çorab ve 8 çift yün •por çorab. 
Kadıköy •ubeıtinde ise ~00 parça 

Müstehcen şiir davası 

karara kaldı 

Beyoğlu Halkevinde de yarın, 
halkın verdiği hediyelerden mürek
keb bir sergi açılacak, "imdiye ka -
dar Halkevine verilen hLdiytl..:rin 
en güzel ve sağlamları te,hir oluna
caktır. 

Erenköyunde yer i 
bir sanatoryom 

Pazar Ol e. 

6 Muhasebeci ve 
5 muhasib muavini alınacak 

Orman Umum Müdürlülüne ba~lı Devlet Orman İşletmelerınde ,ı:~, 
veya vilflyet merkezlerinde çalı~tırılmak üzere imtihanla 6 ınun::ı.s· 
ve 5 muhasib muavini .ı.lmacaktır. ıtfl'' 

ı - Taliblerin memurtn kanununun t cü maddesi evsa!lnı haiZ 0 

larL 
2 - Askerlifini bitirmi§ bulunmaları. e• 
3 - Muhasebeciler için lıse veya yüksek mekteb mezunu, muıP'111 

de orta mekteb veya lise mezunu olmaları. 
4. - Müsabaka lmt&h:uuna muha:ıebe bilenler iştirak edecektir. ~ı 
5 - Müsavt derecede not alanlar arasında Yüksek İktısad ve 'fı 

mektebl ve Ticaret Li.s~si mezunları tercih edilecektir. 50 .. r' 
6 - MuvaUak olanlar itletme:erde bir müddet staj gördükten 

muhasebeci olarak gonderileceklerdir. pD' 

7 - İ.mt.ihanda muvartalt olanlara •3656• ısayılı barem kanun~nuııe 6' 
kü.mleri dairesinde muh:uiblere 170 ve muha.sıb muavinıcriıl 
100 liraya kadar ıleret verı.lecektlr. 11 ıl' 

8 - İmt.aıan 2.12.1940 Pazartesi günü .saat 14,30 da Ankarada Otll'lı '' 
m um Müdürlü~ünde ve Lrt.anbulda Çnirge Müdürlütünde y .. .ı ;~' 
caAından t.aliblerin aljafıdalti YC$aikle Orman Umum Miıdı:rliJ" 
ne müracaat etmelerı l!zımdır. 
A - Nüfus cüzdanı ve a..skerlik terhis vesikası veya sureuerl. 
B - Hüsnühal ilmühaberi 
C - Mek:teb dlploması veya ~urcti. ,~ 
D - Varsa ~imdiye kadar çalı~tı~ı yerlerdE-n aldıtı hüsnu t: 

ve.sika:ıı. c78<H _ 10976• / ________ __..,. 
Devlet ciemiryollaf'1 va limaJlJ3; .. J 

i([etmesi umum idar3>i ilaıları., 

Muhammen bedeli 1260 lırR olan iki bın kilogram donya~ı oçık t . 
11 

. ,ı 

me usulıle satın alınacaktır. Münakasn 30.11 940 Cumarıesi günU 
de Slrkecide 9 ~Jetme binıısır.da A E. komisyonu tarafından yapıl r;ı 

İsteklılerin ayni gün ve saatte 94,5 lira ınuvakkat temınat ve ); 

( ) 

vesikalarile komi.syona müracaatları lazımdır. 

T 1 VA TR Q LAR i!IJ•Ş•a•rt1111n•am•el•e•rcplilalirn•sııı:ızl:iilol•a•ra•k•kmom_,i.syı:ıol:ln::l:dllan•vEe•ri111m•e11kl:ltedair•.:ıaı~JIA

-Hasan 
_,oyle •• 

Bey, ~;unun Sl<' ... 'lk bir çarba i.s -
• di. .• 

... Eve mJ gidip yap -
tırMm, ~ urada bir 
iokantaya mı g!rsm? 

Hasan Bey - Bir kıra
athaneye girip gazete -
lerde Avrupadaki Biya -
:ıl hl\d.selcri okuun da 
olur. 

Şehir Tiyatrosu 

Tepeba§ında dram 
ıusmuıda 

Aqam saat 20,30 da ~ 
Ayak t:ıkımı ara.<oında 

cadd~inde komedi kı.smında 
Akşam saat 20,30 da 

ist.klaı 

DA D 1 

Be,>·otlu HALK ~nema,.;ı 
ı - Şüvcyş feğallt>rl : Turkçe 
2 - H.tydudun o{;lu 

ROBERT 
TAYLOR -
SEVEN 

fPmin~e ~örülrr.emiş 
• 
1 p 

muvatf:ıki) e.le 
Sincmasın ~a 

cev ... m e'-l) o • 



tASKE LiK BAHiSLERi:J 
Harb/erde orduların iaşesi 
meselesinin oynadığı rol 

~....................... ........................ Y A Z A N ........................................... _.1 
: Emekli General H. Emir Erkilet i 
~ <cSon Postan om alkeri muharriri 1 : : . . ·········-·--···-····-···-·-··-·-..... -············--····---·-................................................ . 

yapılan Siyah kağıd ihtikarının 
ani araştırma ilk nümunesi 

Evvelki gün İstanbul ceza ve tev- Kabataşta Bağodalan •okaiında 
k.if evinde yapılan ani bir arama ea- 12 sayılı evde oturan bakkal Arif, 

· hk. 1 .. · dün emniyet müdürlüiüne müra -nasında bıtzı ma um ann uzenn -
den bir takım uygunııuz ve bapil - caat ederek ı :ııkları karartma ve mas 
haneye girmesi m~mnu qya ile bir- keleme talimatnamsei mucibince, e
likte bir miktar eroin zuhur etmit- vine siyah kağıd perde almak üzere 
tir. müracaat ettiği bir satlcının kendi -

Yapılan daimt aramalara rağ - ı •inden beher kağıd için 7 kuruş ie
men azılı mahki\mların bu tekilde tediğini ve bu satışta :htikar olda
kaçarnale yapabilmelen ve bunları ğunu söylemiştir. 
saklıyabilmeleri alakadarları icab Bu iddict ve mürac3at kıHşısında 
eden tedbirleri almıya ııevket~ - derhal harekete l!'eçen 7abıta, Ari
tir. E.sasen tevkifhanede •on za - fin kağıd satın almak istediği 11ey -
manlarda mevkuf ve mahkum a - yar aatı~ıyı bulmu~, bu adam da 
dedi artm

1 
ısd bul~~d~ğund~~: 0zılı sözü gec;f'n Hğıdları TahtRk.alede 

mahkum ar an ır ı$1Tlı un 11 mu!'t'vi bir ti.iccarol'ln toptan heıı.a -
lr.üdar napi. .. hanesine naklf'dilmi; - bile tanesini 6 kuru~tan aldıKını be-
lerdir. yan etmi,tir. 

Romanyadan kafi miktarda 
petrol gelecek 

Romanyada petrol tA!mini IC)in te -
maalarda bulunan petrol Umit.e-d fir
keti müdürü Sedad Ziyanıu, öuü -
müzdeki Salı rünü IJehr.mde avdet e.. 
decetı haber alınmıştır. 

Bu temaslar neticeSinde Romanya -
dan klfi miktarda petrol temin edile
b U eceği a nla.şılmakt.adır. 

Aş~lo 
Oynonmaz! 

St:ı· Nakleden: Mucızz.ez. Tahı'n Berkand 
' ' " •m n • · ı · " 1 k ~d, '-tl f! ıçın ge mıyor r niz eri hissetme. ve bu büyük he-
\ 'rırıtt~ı:k . .• Kim bilir, belki yeca.nı Selim le beraber duymak! A
~~".;ı;•nin ;.-anındadır şimdi, o caba o da bunlan hissedıyor mu 

~/~ t'llll başbaşa meıı' u d oluyor. anne) 
rı~ıt }'a d · · b' S h · S ı· '-t \lt • 0 a .tnnesının ır ta- - Üp e~ız... e ım ço-" ince 
li.~~ lıtı 8 ond._n a-. rılmak üzeredir. ruh lu bir gençtir. 
~~'ıl~~ 'ii:tı~;ra uzak larda olacıağıL - Sen ne iyi bir lı:aynanasm 1 
11~ lı.. deıı sonra genç kız ye- Her zaman damartının lttrafını ilti-

tı~· .,.r,d.ı ki ed' H Ib '-' b tı. ~ N.'rt h • anne=ıine ) a aştı . zam ıyol'!un . a uıu o aza n 
1-~· t ~ :vecanlanmıııtı. pek fena hir adam ... 
~~~t~ lll) lltıltulade bir ııeyahat ya- - Ya ıo en) 
~., l)tr ııeı l'r,.nler. vapurlar, o- - Ben her zaman fenayım : bu-
~ '\ııt ·~· HattA belki tavvare_. na etrafımdakiler alı~lar artılt ..• 
,,~,~ ere YÜJ...ıu·kkrde, Rökler- Fakat o in•an üzmel'ini benden iyi 

Seyyar ,atıcının gösterdiği ad -
reae gidilerek bu tüccar bulunmut 
ve keyfiyet kendi;ıindeD aorulmut-
tur. 

Bu tüccar 1 7 Haziranda İtalva -
dan Imk balye ~etirdiii bu kAğıd
Iarı dört kuru~a malettiğ~ni !Öyli -
yerek yaptığı satıııın notmal fiatla 
olduğunu iddia ~Lmiştır. 

Zabıta, bu hus•.ıstaki tetldklerine 
ehemmiyetle devam etmektedir. 

Genç kız, anneamın cevabını 
beklemeden kop ko~a odasına ııir
di. Bir taraftan paketleri çıkarıyor, 
bir taraftan da, açık kapının arka
sından annesile konuşmal..ta devam 
ediyordu. 

- Her şeydt!:ı evvel :oıenin hedi
yeni, ~u muhteşem aeyahat çanta
sını çıkarıyorum. Selim kim bilir ne 
kadar b eğenecek. Ondan sonra Me
ziyetle Sacidenin yolladıkları fotoi
raf makine!!ini. Kafir kızlar ho~
muza gidecek hediyeyi ne iyi ket
fetmi~ler ı Ar h k anneleri m~nun 
etmek için durmadan resim çeker 
yollanz. Hulkinin gönderdiği aaat 
le mükemmel bir biblo ... Ya terzi
den gelen şu nefis manto ile ,apka
va ne buyuruyorsunuz) F-'arpım bu 
takıma pek yara~acak. .. Son za
manlarda yeşil renge bayılıyorum. 
Gelibil ümid renı~i de ondan . . • 

İşte $imdi mühim bir oyuncağı 
elime aldım . Minimini bir Brovning 
tabanca'•· .. Sen ne denen de, Se

Sayfa 5 

SPORI ı HAdiaeler Karpsıoda 1 

Sporumuzda iki 
mühim derd 

Maaş kirdıranlar 

Profesyonel güreşler 
ve hakem derdi 

Artık hakilaten ipliği pazara çı
kan fU serbest profesyonel güreı ite 
lerine bir tekil bulmak lhımdır. 

Bir iki oryanizatör namdar peh -
livanlar anwnda giıya bir müaa -
balta tertib ederler. Afişleı-e, el ilao
lanna tu veya bu 1ekilde yapılan 
bir takım reklamiara bakarak kal -
kıp gldenıiniz. 

Efendim yağmur yağdı böyle ol
du deı- gibi, nhaııtalandılar, sen da
kikada telgraf aldık, gel~miyecek -
leri Zahmetinize te.-ekkür edetiz, 
size batka pehlivanlar hazırladık, 
onlan aeyrederainizl .. lı 

Hoppala 1. J,inizi gücünüzü bıra
lı:ıp: •Su babadan miras. gÜreş: gö
reyirn l:ıı diyorsunuz ve böyle garib 
bir hAdi~ ile kaflı kıırşıya kalıyor
sunuz. 

Bu artık bir değil, yiiz değil, bin 
clt-~il. .. 

Zaten mahiyeti malum olan bu 
i~ten ~el de biraz daha aoğuma. 

Bu hikAyenin bir tarafı ... 
Su halde ,imdi bir de bizi dinle

yin. 
Organizatörlerle görüşüyoruz: 

Onlar da pehlivanlardan şikayetçi. 
Pehlivanlara ba~ vuruyoruz: A~ız
lannı açıyor, ~özlerini yumuyorlar, 
onlar da organizatörden nıüşteki. 

Iki tarafı da böylece dinled ikten 
onra fll hakikatle karşı k;\Tşıya ka
lıvoruz. Su halde, güre~e karşı sev
gi ve merakı olduğu icin stada ge -
ı~n s~yircileri kabahadi bulmak la
zım defı1 mi} 

Meraldı geldi: 
- Ziyaretleri aılda§tndın Me -

rak lı. 
- Merak ettim, ziyaretlerim yÜ

zünden rahatsız mı oluyorsun) 
- Böyle bir §ey demedim. 
- Benim bir mütekaid dostum 

var. Birkaç aydanberi görememi:-
tim •.• 

- Birkaç aydanberi görememi~
tin, ne olduğunu merak ettin, palas 
pandıras buraya geldin... Gazeteye 
cGaib aranıyon başlıldı bir ilôn 
vereceksin. Bunun için de benim 
tavassutumu istiyorsun deği) mi) 

- Ben meraklıyım amma, sen 
de sabırsızsın, lafı yanda kesme de 
tamam lıyay•m. 

- Tamamla bakalım . Bir mü
teknid doııtun vardı. Birkııç aydan
beri görememiştin. 

- Evet, geçen gün köprü üstün
de tesadüf ettim. 

- Gözlin aydın... Geçen g ün 
te"adüf edince merakın zail olmut-
tur. 

Merakım zail olmadı, bilakis 
arttı. 

Ya, ha.,ta mıymış? 
Hayır canım, şuradan bura

dan konu .. tuk. Bir mütekllid neler
den bahseder ki!. .. 

- Nelerden ha h redecek? .. Bah
çeye pırasa ektiiiinden, mllhalle~ne 
uygunoouz kimsC"ler ta~ınmıs oldu
ğundan . daha sayayım mı) 

- Runlnrda n daha mühimmi 
var.·- Üç aylık lar. 

- Fvet, unutmuşhım .. . 
- Üç aylıklllrdan bahsetti. He-

l,. bır çık!ıa da bankadan olıverscm, 
dedi. 

- Rank11d111n mı alacakm1<ı? 
- F..mlak Bankasına kırdırmıştı. 

M .. rıılc- .. ttim. 
- Neve merak t-ttin, ür. avlıih 

miktll-nda na•ava ihtiyl'!r• ol,....u•
tur. Emlak Rııınh~ı r.a cü .-~ bir faiz 
mukııbilinde bu i'li vapıvor. 

- Öyle amma benim bu müte
kaid dostum bundan belki dört. 
belki be~, belki nltı .•• 

- Kafi . .. Altıdan sonra yedi 
yediden sonra aeldz, sekizden son~ 
ra dokuz .•• Rakamlar birbiri ardın
ca sıralanır •.• 

- Sen !abırııızlandıkça ben me
raktıın çatlıyaca6'1ın •.• ht e bu d ol
tum: belki altı, belki yedi sene ev
vel, üç aylığı miktannda paraya ih
tiyacı olunca cüzdanı elinde banka
ya gitmiş, iiç aylığını kırdırmı,tı. 

- Sonradan ödemiştir. 
- !~te bunu merak ettim ya, ö-

dememi~. o zamlln bu 21\man, her 
üç ayda hir maaşını bankadan alı
vorrnuııı. Yani her üç ayda bir üç av
lığmı iline geçirebilmek :rin yeni
den muamele yaphrıyor, fnizini ve
riyormu,. 

- Bu "enin mi.itt'keid do•tun k
sabını hilmiyen bir kim!e ok 2e
T'ek. 

- Olabilir amma, benim müte
kaid dostum, bu tarzda maa~ alan 
yegane insan dt"ğil. lstanbulda bu
lunan mütekaidlcrin, dulların, ye
timlerin ~ayıooı ~'i'tt"r on bin'le dokuz 
bin dokuz yüzü b~nim m ütekaid 
dostlumla ayni halde im'~ler. Me
rak ettim. 

- Gene m ernk) ..• 
- Nasıl merak etmem ... Hay-

di bunlar hesablannı bilmiyorlar, 
diyelim, bu bankayı idare edenler 
onhun kolaylık göstermelı değil 
mD Her Üç avdan üç ava faiz nlır
ken, resülmn!dcn de yüzd üç, beş 
bir m:ktar kesip onları borçtan kur
taunlar olmaz mı~ 
-IIIJıı 
- Ömürl•rinde bir kere bir iiç 

aylıklarını avans olarak almış olan 
mütel.-Ridler, dullar. yetimler ölün
ceye kadar faiz mi ödiyec:ckler) 

r:J .rm-et dJ u. , uJi. 
Artık tahammiilü aşım bu curcu

nıının çıkar tek bir yolu vardır: 
Memleketin nerestnde olursa olııun 
PTOft'.Jtyorıel güre, işlerini h ·ç tered
düde diimnt-den, unun bunun gö-
7Ündeki ya5a bakmadan doğrudan 
doğru~ Halkevlerine bırakmalıdır. 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? J 
Er meydanında altalt3, üstüııt~ 

gelen pt"hlivanlann döktükleri tere 
mukabil haklarını verip ortada ka
larak Un da Kızılayın kaııaııına ya
tırrnal ıdır. 

Bu i~ ba,ka çıkar yolunu gör -
müyoruz. 

Hakem derdi 

Hlikümdara arkasm1 
çevirip çalg1 çalanlar 

Fransa mi.ia -
temlekele
rinden Nigeria
nın sultanı, Ye -
rnek yerken nıu
siki dinlemek -
ten hoşlanır. Ye 

Dahilde ve hariçte birçok futbol meği tek ba1ına 
maçlan ._e_vrettim. Hiç bir ~ etd~ yer. Çalanlar 
hakemin halkın gürültüsü üzerine ve şarkı söyliyenler ona ar -
maçı düdülde değil, elile kestiğini , kalarını dönmüş bir vaziyette otu
ko a ko~a sahadan çıkıp - yan ha - rurlar. Çünkü sultan yemek yerken 
kemlere değil - kenarda duranlara ona bakmak büyük cezayı mü~tel -
ııaati !lorduktan sonra. futbol çayı - z..im bir kabahat addedilmektedir. 
rına girmeden kC"nardım düdük c;a- ... 
larnk haftaynı oldu,runu ilan etti -
ğini ne duydum. ne ııördüm. K1z'ar erk9klerden çabuk 

Bu baftaki Galatasaray - V ~fa k .. "" ' 1 
maçının ille devreai bu gaıib şekilde yüzme ogremr er 
bitti. Amerikada, 

Futbol federasyonu vübek ha - p)dj ve yÜ71ne 
kem korniteı~i geçf'nlerde hakemler havuzları oirke-
arasında bir tasnif yaptı: tinin neıırettiği 

1 - BeyneimiJel hakemlerimiz. bir istatittikte., 
2 - Birinci sınıf hakemler. kıLların, ~ 
3 - Ikinci !'lınıf hakemler. genç 
4 _ Namzedler. ienç eıkt:klere 

ııiııbetle yarı zamanda 
Milli hakemlerimizin hatıraları - rendikleri yazılıdır. 

mızdan ailinmiyen öyle giirültiilii o
vun)an vardır ki burarla ikinci bir 
defa tekrar& lüzum bile ııörrnüyo -
nız. Birinci sınıf hakemlerimizden 
birinin yukarıda izah ettiiim hika
\'f'S;nin üzerinden h~nüz lı:ırk a,.kiz 
"""t bile &eçmedi. Ikinci .-ınıf ve 
namz~dlf're arhk bir ııöziimüz yok
tur. Hakem ~lerinin Vf' hakem der
..Jiııirı bftloıhm na~ıl idnd"n cıkaca
PıZ.~ Doinısu merak edile<'ek bir 

yüvnck öğ-

ietir. 

olması icab ettiiini ileri aürüyor. 
- Fakat tabaneayı kullanmaaırıı 

bilmedikten sonra ne işe yarar) 
- Bilmedikten sonra mı) Sen 

öyle zannet benim korkak anneci
ğim, kızın çoktan bunu taliın etti. 
Hem kimden biliyor mu"!un ~ Bizzat 
ni~anlısından... Anlaşılan Selımin 
niyeti bozuk, beni vahşi hayvanların 
a rnııma götiirecek. 

Fakat ne i~itiyorum ~ Odamın ea
ati onu çalıyor anne; Selim niçin 
gelmedi acaba) 

- Hala surat etmekte devam e
diyor galiba. 

- Gülünç bir tey bu .. • Sebebini 
mutlaka anlamalıy1m. 

Kınnın a~abi adımlarla teldona 
do~rru yürüdüğünü gören Mediha 
hanım telaşlandı. 

- Rica ederim, bu sabahki gibi 
:ıinirlenip münasebet:oıiz sözler söy
leme Nesrin. bir ni~anlı ne kadar 
&,ık olursa olsun, izzetinefi3 •ahibi 
bit adamdır. 

* B:r kahve kaşıg·nda kaç 
(am~a su vc.rtr1r? 

Bir kahve ka-~ 
tıiının kaç dam- • 
la su istiab etti-
ğini tahmin e -
deremiz) .. Siz dü,ünmeden biz aöy
liyeli:n. Oıta boyda kahve kaJıiı o
tuz iki damla au iııtiab eder. 

ni~ Selim bey orada yok mu) E
lı in misiniz) Nesrin hanım konu!'lu
I Or. Evet. Selim beyin nerede oldu
ğunu lutfen hanımefendiden aoru
mz, bekliyorum. 

Ahizenin ağZlnı elite kapayarak 
o;enç J.-•~ anne,i"l~ hitab etti: 

- Onun evde olduğuna eminim. 
Dadıııının !esindeki tereddüd bunu 
isbata kafi idi. Mutlllka Selim tem
bih etmiştir. Fakat cevab gedkivor, 
telefon salonun yanındaki koridor
da olduğu halde beni bekletiyorlar. 

- Sinirlenme Nt>~rin: Selim bey 
belki yola çıkmı,tn. Halide hanım 
da odasına çekilmi,tir. 

M shkbel "Uzun boy, 
şamp yo ı u 

Amerikalı Rober 
Waldov on yedi 
yaşında iken boyu 
iki buçuk metre 
idi. Doktorlar Ro
berin daha uzaya
cağını ve boyunun 
asgari iki metre 
seksen santim olacağını söylemek

tedirler. 
Boyu gayri tabii olan bu çocuk 

birçok doktorlar tarafından mua
yene edilmiştir. Doktorlar onun 
tamüssıhha ve pek zeki clduğunu 
söylemektedirler. Uzun boy lu lar 
zeki olmaz derler amma, bov uzun
luğumın haddi tecavüz edenler için 
bu düşünce, \'arid olmasa gerek. 

• 
Patates bilesi 

Aberden ismin
de bir Amerikalı 
işsiz kalınca, para 
kazanmak için ga
zetelere fÖyle bir 
ilan veriyor: 

«Bana en iri pa
tates gönderene l 00 
ği m.» 

dolar verece-

İlan gazetelerde çıktıktan bir 
hafta sonra Aberden vadettiği mü
kafatı en büyük patatesi göndermiş 
olana veriyor. Fakat bu işde asıl 

kendisi kazanmış oluyor. Çünkü 
ııönderilen yüz binlerce patatcai 
satıyor. 

yorum. Çabuk kendisine haber ve
rin, eğer telefona gelmeue hemen 
bir otomobile ııtlayıp oraya gideee
ğim .. 

- Ne oluyorsun Nesrin> Selim 
bey belki de pek meşguldür, yarın 
görü~rsünüz. 

- Rica ederim etnne, bir muam
ma ~ekline gire:ı bu meseleyi anla
mağa kalkı~ma ı F..ğer &li m on da
kikaya kadar buraya gelmezse ben 
ona gideeeğim. Arhk bu dllrgınlık 
sona errnelidir, içim aıkılıyor. Ma
demki ııen beni hıikaJ?; buluyorauıı 
o halde bu ı~ranma, banomak iate
di2ime ~a~mamalısın . 

...._., -~~~ fevkalade bb z~vk 1 biliyor. Bak 1 a la gelm,.rH. Ona bu

.:~~ııııak• '-•ını ke.ıı .. rek ha"•q.Jar- 1lÜn •ııtın aldı~m •eylerl ve gelen 
'' kalnıalc. basınızırt hediyf'leri ~österecektim Onu bek

rı. av" kJarını7ın lll- ler~ n bari kutuları buraya getire-

lim ikimizin ele yanımıza birer ta
banca almamııı iııtiyor, ne olur ne 
olrT'aZ. ııeyahatte in~anın kendüini j zım. 

Malum .. malum ... 
Hiç söz dinlt"m) iorııun kı-

- Bunlann ht'psi sizin tahminle
riniz. Ben kat'i bir haber istiyorum. 
Asabileşmeğe hakkım var anne, 
~örmüyor mu~unuz kaç dakikadan
beri bekliyorum. Allol Evf't, Selim 
beyin eve ~eldiğini görnıemi~tiniz 
öyle mi) liyam yok. Simdı Itendi
l'ine telefona gelmesini ri"a ediniz. 
Nnsıl. misafiri mi var) RnhatBız e
demez misiniz? Kendisini" Neı;rin 
hı.nımın mühim hi• ct-v icin kt'nd:-

- Allo, evet benim ... Kuzıım 
ne oldu sana Selim} Mekttibumu 
almadın mı} O halde niçin gelme
din} Sui:ı bir ncavib çıkıyor. Dar
gın mısın? Seni bekliyorum. hemen 
ııel ... Hayır mı? O halde b,.n gele
yim. Istemiyor mu.-un? Içimi aıkı
y,orsun Selim, doğru dürüst konur
sarrft, muammlldım. e~ırar .. ndz ta
vnlardııın hoşla.,mııdıihmı hiJ:rııin ..• 
('ok "ük ür karar vert"bildin Bddi
yorum. 
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11 parça hediye şırın e esi: an · so nci meslek yılı C3ZI 8 raliçesi keşfeH ar 
toplandı jübilesi 

Adana (Husust) - .Mter1erkn.tu 
Adananın ilk hamlede huırla.d.ı~ı kıl 
hedıyesi 10.850 parçayı bulm~tur. 

Cümhuriyete bir harabezar halinde intikal ı:-_. Fakat bu guz .. el yıldız, kraliçelikten .-ınııfl 
ı:.aime (Hu.ausi) - Elli yıldan- d t 

·eden bu şehrimiz 17 yılda çok sür 'itlİ beri Türk rrfan hayatına hizmet e- ei'il! Bilhassa matbualtan ödü koptıYO 
Seyhan Parti müfetliti 

Seyhan part4 müfettJ§i Prof. Huan 
lte4ıd Tantut Ankaradan gelmlft4r. 
Seyhan parti vlllyet lrongresi ham -
lıkları ikmal edilmi.ştir. 

k 
den maailim Osman Nuri Pererne -

bir şe ilde inkişaf etti cinin muallimliiinin 5(} nci yıldö-

Çuk..-ova nraat makinelui 
yedek aluarnı 

Çukurova çı!t.91sinln zıraat makine
lerı yedek parça iht1yacının karşıla.n
ması ıçın yapılan ıe,ebbüste mu'faf -
!ak oluıun~tur. Şimdi çiftçinin hall8i 
yedek parçalara ihtiyacı olduğu tesbU 
edılecek ve derhal vektı.lete bildirile -
celı:tır. 

Adanaya. 6 nıon ına.set ı-eldi 
Adanaya dün Uç ve bugün öç ki 

ce nı ·an altı vagon m azot gel mi§ n 
bu suret.le çıftçı.11in ve fabrıkanın ih _ 
Uyacı tatmin edilmiştir. 

AdaiUl ,ehj~ meclisi 
Adana şehır mecliSi son içt.rnaını 

nümü dolayaile bugün Halleevinde 
bir jübile yapıldı. Bu jübilede gena
ral Ki.zım Oirilı:, umumi müfetti§lik 
batnıüşaviri Sabri Öney, umumi 
müfetliflik ve vilayet rüesası, maa
rif müdürimiz Cemil Üner, bütün 
meheb müdür ve muallimleri vıe 
daha birçok zevat bulunmutlar ve 
Cenı.H Ünerio nciz hitabelerini din
lemİftir. Hazlrun Osman Per~me
ciyi tebrik etmi' ve daha uzun 
çolc kıymetli hizmetler dilemittir. 

Edimede bir ta)ebenin ölümli 
yüzünden yapılan tahkikat 

Edirne (Hususi} - Edimf" kur
tulu~ illeokulundan bir talebenin has 
talananJc tedavi için f!tanbula G"Ötü-

1 riilmekte olduğu sırada yolda öl -
düğü i,itilmi~ti. 

yaparak muayyen tatil den-esine gir- VaDd.a çar.ıp IDeJ'd.an.ı 
w qtır. Adanalılar Içme suyu mesele- vandan Hatay ıntıbıab(rimiııs }'aZl -1 an.siitü ve lı.seleriıı faaliyete geçtik -

n n biran evvel hallıni gözlemekte.. yor: Anadoht _ İran badudlan üze - ledni ve bu geçişin Vt.na yepyeni bir 

O vakitler ölüme guva okulda vu
kubula.n bir dayak hadi,esinin sebf'h 
olduğu hakkında etrafta bazı mü
nasebehıiz oıayialar çıkmı, i~ alaka
dar makamların na7arı dikkatini 
celbettiğin-d,.n tahkikata yol ac;ıl -
mı ştı. 

d rler. rinde bulunu van, çok eski bır t&rihe h.üvi)'"et verditiıti görecek ve bittabi 
Halkevi kuraları malıkti.r. S&yJBıı: denecek U.dar fula çok sel'i~ıs. Çizilen bu programın 

Adana Halkevi okuma yazma kurs- lstilft.ya ub"ayan ve tarihte daima te- tatbi.ü\4 muteakib Van. ,üpheslz her 
ları torenle nçılm14tır. refiı bir mevki alııuş olan gözde §eb.ı1- sahada daha serı bır inki~la mazhar 

Aldığım hir hab .. re göre Onnan müdürlüğü ma, mını mücadelede üzerine duşeni olacaktır. 
Adana onnan çevırge ml.ıdürfi Fuad yapmış, maruz kaldığı bwıca mahrU- Babseyied~imls terakki ve inki.şafa bııhis mev7uu olan dayak hadiseııi

nin !UTeti kaı'iyede gayri varid ve 
asılsı7 olduğu ve bu yoldaki tavia
lann tamamill'! tasniden ibaret bu
lunduğu anla~ılmıstır. 

Evrenın elı ışten çektırilm~tir. mlyet.ıere rağmen harikalar go:~ter - hemen trlitün kazalarda da tesadtif 
mıŞttr. etmek mümkündur. 

Erbaa belediye van, hemen her köşe&nde üstün -------
bir tabtat cüzellığine rutıanan caz.p Muşta açılan ehJi hayvan reisi SGÇildi bir beldedır. Dünyanın en btiyiik gol- • , 

U lerınden olan Va.n gölü, iki tarafında sergiSI lzmitte dört de'ikanlı bir 
kızı kaçırmak istediler 

Tok t (Hususi) 
l~r Turhal nnhi

- zun aenc-
yer yuzünün göz· b.ma.,tıncı ve sey-

) ~ ı belediye re
isliği ile nahiye 

müdürlüklerin -
de bulunmuş ve 
bırçok faaliyet • 
lerle yenilikler 
vıicude gelire • 
rerek çalışkanlı -
ğı ve temiz nh -
la kı ıle temayüz 
etmiş ve muhit -
te kendisini aev· 
-dirmiş olan Sami Erk'in Erhaa ka
zası belediye reisli~e teçilmittir. 

redenl hayran bırakıcı gllzelliklerini Muş (Husust) - Her sene, Ziraat 
toplamış bCı" ıetafet ~eridı'r. VekıUetince verilen ta~isatla vilaye.. 

Van Umuml Barbden enel 200 bin &Omizm Kmlt.epe merkezinde açılmak
nüfus~ nuıJtk do{tunun en marnur ve ta olan ehll hayvanlar sergisi bu sene 
müt.era.kki hk şehri idi. Mücadele se- de ~ıle.rak bir hafta devam etmiştir. 
nelerınde utradıtı istill A.det:& W.. taJ Sergiye, halis kan Arab 36 lı:ıs.rak, 
· ·nde bırakmamq n inBa.n aay.l3l- lT tay lft,&rlk etmiş, bunlardan ıs 
uze~ bine kadar dilJftnntiştfır. Cüm- k:wrak ae 15 tay ikraml)'e kazannu.ş 
~riyet, varu wız bir harabezar ha- .e ikramtyeler valim~ Ku.d~t .Kund-
linde kendistne ınalett&, denilebUir. otıu tarafından tevzı edilmıştır. 

ı 7 CUmhuriyet yılında sarfedilen Cenub budu d komutanı general 
ıayrctlerle b\r QOk güzel ve kıymet - Talt.t oıa.n birçok silbay ve at me.. 
li ~rler Tiicude geıiril:ıJ:ı4 'Y'e yaltlp raklılan taratından ziyaret edilen ser
yıkılan tarihl kaısab&. bu suretle yeni gide kWJrakla.rdAn börinciliti blnbqı 
bir çe bre iktisabına başlamıştır. Oöıc Bürhan Demireanın (Yıldız> ı, ikincili
çarpan teratti yalnıs imar aaha.suıa ti ü.,~teğmen Tu~rul Akın'ın <~ıbe
lnhisac eyletn4 de#ildir. İktisad, nt _ ha)aı, Kızıltepeden Mehmed'an {Ibreı 

İzmit (Husuııi) - Taraklı nahi
yeııinin Sabunlar köyünde Halil lb
rahimin 2 5 yel'lındaki km Ay§e 
bağda iken Aksu köyünden Reııul 
ve arkada§ları Ata, Ramiz, Durmu 
~iıımindeki şahıalar, kıza hücum et
mi~ler. Fakat Ay~enin müdafaası 
netice.'linde buna muvaffak olamı
yarak ka~mı~lardır. Mütecavizler 
hakkın<la kanuni takibata başlan-
mıştır. 

La'" l'UrD('r / 
Amerikan lbnema yıldızları içinde bir avukat ile dahil old.. l 

yeni bir c cinsi caz.tle• c.ııek:sapeı. kra.- Raudolf Scott ile... uıı'_t~ 
liçesl ortaya çıkmLI}ttr. Bu yeni cın.sl Salon hayatı ona u,... r)lil' 
cazibe kraliçe&, "im~ kadar tanıdı-ı malı ki evlendi. Artık ,.: 
tımız sinema }'lldızlan a.ta$ında yerı Shaw oldu... ! 

Degirmendere1e kanh ol~nla.rdnn delildlr. Herkes onun giUe~, 
Ismi Lana Tumerdir. Genç, cidden lili~inden bahsediyordıı... ..;'. 

bir Vak'a güzel ve şirindir. Şimdtye kadar an - Hergün yüzlerce me~~~ 

Osma c kt b' d' ııt ve kültür bakımlarından da mii- adlı tısratı u.zanmıştır. n 1 a Jr lSpanser him tnkişaflar ka3"dedilm;., n Van, Taytardan b«"ineill~i Kmıltepeden 
. ... . cak beş !üm çevinniştir · Bunların 90~ genç kı.zlal' t!Jffrr_ı 

lzmıt (H~au,t) .- Deı.;ırmend.~- İlk filmini çevirir çeTi.rmez Anıerl ... gönderiliyordu. Hepsi de _,_ f' 
rt":~l'! kanlı bı; va~ a ol~~uşt.ur. Ko- kan .slnemacılıtı ona cyıldız.t matını sırlarını ötrenmek. is~ 1 8ÇIId1 her yönden eski ebemmiyeUni kazan- Receb ÖZdemirtn (Nasib) adlı tayı, 

Gumüşhacık:öy <Bususl) _ o8man- mak yolunu tutm\qtur. lkineilil\ Kızıltepe hi.klmi ~ad Ak-
şelı Mehmedın oglu Hweyın, Ho- vennişti. ~..ı 
roz Ahmedin oğlu Haııanı, tabanca . . . . A2 sonra muhaberat& .....-~~ 

cıkt.a parti kongreleri b&şlamışLı.r. Bu Büyük Ata.tiirkiln tensib ve ir~ad - denisilı <Mahbub) adlı tayı kazanmış... 
arada <fupanserin küfad resmi parti ).an fıserine Vanın doiuda ileri bir ki11 ~ır. Taylardan ikinciliti kazanno 
mülettı,i Salim Altut'un . tJ.rakile tftr merkezi haline eetiıilmesl takar- (M&hbubl eski Irak kralı birinci Fay
yapılmıştır. ı§ rür ~ n bu maksadla haret:e~ aalın J!'.bedi Şetimi'Je hediye ettiti 

de geçilmiftir. Yakın bir t.tAde halk CMahbübülmultık) adlı aygırın tayı-

·ı ... tt 1 t V k' Diter filmlerınde de muhtelıf dere- neleri abialan da ~~lll'. v 
ı ,. agır aure e yara arnı ır. a a- _ • ' 

b b b . k d 1 .d. eelerden başlamak usere tam man&.- Artık Lana Turner .ciDılll~ı ya ~ e ır a ın meııe esı ır. . . . . . . • ~--' 
Carih tutulmuotur slle ccırıst cwb~b knıliçelitıne çık - Uçelı~ı.lle.t bir de cınoda ~v: 

·-----·--- mıştır. Hem öyle keyft.,. bir klüb ta- lAve eylem~ bulunuyoıda- "" 

Ad d rafmdan verilmiş bir ciDa1 caZibelik herkesin nazariarını ' 
ana a elektrik kraliçelili dfiil... .M.il]ııoDla.rcası gen9 dolayı hiç de memnun ,....,.i~~ 

Tekirdagh Kara Aliyle 
çarp1ş1yor 

Univer~. .san'a.t okullarının, dır. 

Manısa (Husu.s1) - Mıuıisa Gen~ler 
b rlığı bur da profesyonel güre~ler 
tertıb etmiştır. Pazar günu Tetirdatiı 
ıle Kara Ali Manisay-a gelerek çarpı
f caklardır. 

c Yalovada da askerlerimize hediya top:amyor ) 

lzmitte yon buhram 
lzmit (Huausi) - S~hrimizde 

yün buhrarn vardır. Eslciden çilee.i 
50 kuruş olan yünler, timdi 65-70 
lcuruş olmu~tur. Halk buıadan §ikl
yetçtdir. Muhtekinerin ceza görmo
ai istenmektedir. 

lzmitte yapılan srğmaklar 
İzmit <Hu.swl) - Şehrimizd~ ya. -

pılan sı.t;ınaklann kontrolüne ba4 _ 
lan.ınıştır. Evlerinde ve arsalarmda 
stınıı.t yapmıyanlard&n pan. ee2IU1 

alınmaktadır. 

Bütün y1Ddd& okiuiu gbi Y&lof1Wiı 1. kahraman askerlerimize kUjlık 
bıeda'yeler toplam:nt..ml& dnam edilmekted;r. YukarKiaki resim Yalova 
HalkeTine ıretırOen hediyeleNı tesbi~i go.ste~lı:tedir. 

Son Po•lanın nuıoera romanı: 47 

Pekala... Fabt lllmdıyı b
aa koainiz. Hey, içerdelı:ll. 5eft de 
at:la a~iıya bakalım. · 

Keene hemen lı:mııldandı; tofö -
riJn aolundalci yerine geçerelı:, ltıD
ID uylwdan yeni uyandırılın.ıt ııibl 
.. zferini uğıql:urmağa ba1lıtdı. So..
ra etrafına aptal apml, ta,lan vo 
tljlnıem bakındı . Çok: yakmler1nda 
~ bir poiMı otomobili duruyor
dili Kram«in Her inapektör ded$ 

ile birlikte on iki kirilik bir po
ID ~rupu toplanm&~tı ..• 

N.ldeden: Belıçel Safa 
- H.,.i Hit\erl diye mukabde 

dti. 
Artık yaa uyanmıt gibi idi. E.t -

ıafınt tetkik ~. tefin emnnı 
heyeea~W~Z, tei;.pı:ı beldedıf;fti ia -
hata çahp7cw<lu. Şef: 

- E-nakmuı .. dedi. 
Keene .,.z:iyet: tamamen lcavra

dıit ve nen:de bulundultlaıını bildi
if için. bütün ceblerini Hrer birer 
bo~&lttı, lcliıdlar, bez pa rçaları ve 
meDCUIIer içinde!\ evrekını ayırma -
ya. çalı aralt arada bir Öztir chlcdi ve 

ı SeE. dini yukan kaldırarak: 
f - Hayl Hitler! diye ha2ırdı. 
t . ;Butuıı ömrll bu hareketi ve bu 
'Dida,ı telcrar ile geçmi, gibi. S(ee -

De de ,efi taklid ederek elini kal -

• evrakını uzatb. Otto Kramer ha -
reketai7., aekin. çehreei her tüılü t~ 
liftan iri bek.)iyordu. Keene evra -
kını ~efe verdikten 
açık, t-li t>vrakırıın 

mıo, tam bir sersem çırak rolü oy -
nuyou.iu. 

lnapektör. eline aldığı kagıdlar· 
dan lcurtulmıt!.. ıster gibi hemea. 
hepaini iade ederek: 

- Alınız1 dedi •. 
Acele evraltını tt>(.Jlıyan Hctns 

Ritter bunları itarmaltarı~·lı:, ceble· 
rine yeriettirirken: 

- Vielen Oank, Herr inııpck -
tör. 

Diye mulcabel~ etti. 
Şef adamlarından iki .. ine i~aret 

edince iki pC'Iı'l kamvonun arkası • 
na doğru y•irüdiiler. Kramer ve Ke
ene birbirlerine bakmeıktan çekin -
dı1er; gözleTi:ıin birbiılerinc kar~ı 
bile tel&.,&armı ızhar etml'!t.ınden 
korkuyorlardı. 

Arkadaki pcıde kaldınlınca fef 
emretti: 

- Bu ç•ı n U m la :ı birini a<; ba -
kalıml.. 

Bir polia çuvalin birini indirdi. 
Üsttarafından ıplerle dıkili olan çu
vahn ağ21:ıı zahm<-tsizc~ nçtı. İ ';ir-
den lahana ve patates çıktı. 

Ikinci bir e:nirf,., üzeri tekrar di
rulaıadıiın-

cereyam dav asi olan 50 milyon erkek ta.r&tındıuı müt susi hayatının di~er ~~t 
tefikan verilen cmüthif hararetJj cin- lar tarafından kopye J 

Adana (Hu.rrusl) - Adananın Hasır st cazibe kraliçıeliti ... » tutulmaktadır. ~__.; ' 
pazannda Said oğlu Mehmed Yümnl lAkin, güzel Lana Tamer bu kra _ Bu alli.kanın san'at .,.,-./ 
adında bir~i umumi hatlardan cere- liçelikten hiç de memnun görünme _ tesir icra edecetinden -, f 
yan çaldığından iki ay hapse mah _ mekte: Amerikada matbuatm ~/ 
k: üm olm114, eski mahkO.ıniyeti olma- - Ben bunu istellli7onmı ... Ha ya _ ne demek oldu~unu ~ 
dığından bu karar tecil edılm;.,Ur. tımı de~i.şti.recefim... cı.yip durmak- ki bu giizeı san'atklnn - ~ 

tadır. kaçınmasına. bir mt.na 0-,ıi"J 

lzmir di!siz ve sagır:ara 
Adana da 

Adana (Ru.swıil - İzmır dilsizler, 
tor ve sa~ırlar cemiyeti mensublan 
Adanaya gelerek Halkevinde bır kon
ser verm.şlerdır. 

Gö:cukta sulh hakimliği 
İzmit ( Hususi ) - Cölcükde 

aulh hakimliği ihdas olunmuş ve 
sorgu ha 'imi Nevres Tiryakioğlu 
Golcült sulh hakimliğine tayin edi
lerek vazifesine ba,laını,tır. 

dan çuval, diğ,•r polisın de yardı -
mı ile tekrar kamyona öteki çuval
ların üatüne atıldı. 

İki polis kenai arab;ılarınf\ don . 
diller. Inapektör bir kere rlaha, ht
kat biraz :;üphf'li hi• nazarla Keene 
ile Krameri siizdü, sonra sanki mü 
teeuifmit gibi: 

- Haydi gidinizi dedi. 
Soför ;>eiı.: memnun ve müte~ek

kir: 
- Mersi mösyo, meısi insp<!k -

törl diye başını eğerele har !kete gel 
di. Keene yalnız tetekkür ve min -
nettar bir tebesaiimle şef e güldü ... 

Kamyon gürültüsiiz.ce yürüdü; 
içi polisleri~ dolu olan arabayı geç 
ti. Şoför ŞÖ} le yan bakışla. arka -
da kalan poli!! arabasının da der -
hal hareket ettiğini, ve Herzeberge 
doğru gittiğini gördü. 

* Bir çeyrek saat, hiçbir harekette 

izah edelim: Fakat orada matbua-t W~~ 
0\ızel Lana Turner Oll beş ya.,ında parmağını ıyi veya Iı:ött ;_ ~ 

ve llolıvud mekteblerinde tah.sll gör- mJ artık onun en ufak, .... ,. 
mekte idi... İşte o sıradadır ki Billy gelmiyen en kı.içük ha,- la 
Wilkerson adında bir illna.t memuru herkese bildirilir... ~ 
ona rastgelm~tir. Lana buna meydan .,f!dll" , 

yor. Bu kraliçıeliği ıi~ / 
. Hergun methini, dedikodularını i - istiyor. 

şıtmek.te oldu~u cmonden,. hayata F~kat b 1 ~.. ~ . ... un arı yapm-~ 
nıhayet varmak uzere oklujunu sezen linde değil 
genç kız sevıncinden ç:ılctna donmüş H"lk -··d· - .-d . . .. gun en gune o~ 
ıdı... biıyuk bir muhabbet 
Hakıkaten de cmon.delb a.Iem onu Allkadarlar, genç ~ 

pek büyük bır allt.a ile karşıladı... na& b olmıyan bır is tl~ 
Gtizellığı pek büyük bir te.!ir icra ~Y- söylüyorlar. 
ledi ... Salonla ra enell &tır b:ı.,Iı genç 

för oldu; kendi kendine dü~ünü erlettirmek 
yormu, gibi: olumuzdan 

- Acaba bu a<la.a.ı.r &.imin pe ı:ıu ı ... 
şinde idiler ve kimi anyonardı? • K L ~ 

rh ı eene aanad hiçbir ~~ 
Keene de a cenb vennedi ~ar değilmiş gibi, bu .,_, _ 

Kamyonun tafl.dığı ınaL.r araııında Ofl'.: 
neler bulunduiunu rönnemiş gibi fen gülmelde iktifa etti 
durmak istiyoT, bab.i kurealarnalt- mıorin çabucak lakırdıyt 
tan çekiniyordu. Y almz ea sonunda, teki h ünerine hayran ol~ 
ağır ve sakin bir dille: biliyordu lı:i bu gencin ~ 

- Ne bileyiml dedi. t..ir müddet y<>llarınd .. ,.. 
Öteki dalgın gazlerilli arkada,ı- ı ın endi~esi idi. 

na dikerek: - Canım neyse, ~ 
- Beni a~ıl h.,..te dü$Üren de inandılar, geçip gitb1-'· 

bunların kamyonu iyioe aramama- - Orası övle. Fatr-' 
larıdır. bence nedir; bilir m~~ 

- Na ıni anunadılar) Amma ga- Keene başını çevir~1 

ı•\ ı.-amyonun iç~ de bakın- - Hayır ..• Nedir) ı,if 

dılar. ·• - Bence bunlar roıf/11' -1 
- Hayır ... Şöyle bir ıi;z atmak- t k'b· k 1 k~ 

la iktifa ~ttiler. Ya, her ~yi çıkarı- a 1 ıne çı mı~ 0 aca ~ 
verseydiler .•. Ödüm k.opt11. zim arabadaki tetlcikle~ ~ 

main etmf"m: tir. An~ .. - Canım bi.,.. şey bulamadıiiHsn . . . 
diğeT çuvallan ne diye arası,. lar'. Dıkkat .ettını7.se bulunmakaızın, siiltiın içinde yoUa

nna devam ettiler. 
O vakte kadar polislerin tekrar 

gelmelerinden korkuyorlardı. \'akit 

- Eğer çuvallard.• bir kaçını ı,ıef vazıyetten pek 
daha yolun üstüno fadlnel,.rdi, siz 1 ğildi. Amma elinden bir 
o zaman gümbürtftye cöriirdiinüzl.. diği için bizi 

müaterih oldular. Bunlar çuvallan oldalw Jihi bıra- oldu. 
bu aiıkünu ihlal eden ao- kırlar, yerlerine k.,..k, tekrar 



Sayfa 7 

4.skeri istanbulun bazi semtleri dün Viyana konferansı Ölüden gelen telgraf ~a.ziyet bitti, Macar:ar 
~1i~·:.;:1e.::~~F~ geceyi karanlikta geçirdiler uç_ t.arafh p_akta :tb~.~~d~~.%~~:~= ~~g;~~.~ .. :ı1:~ ;~:.b: .. ~ 
.:":! """" l L k. 1 h k 1 d 1 t Odada bulunaninrdan bir kıamı ~ Sıı n::~ gh:'rtd"en 'a~~ı:_d~ CBat tarafa t inci sayfada) söndtırme ve ma.skeleme lflnde sabı- 1 tl 8 8111 er ırcz::~ır~üslirn olduğu anhı§ılan neye uğradığı anlafılamryan ~enç Jı:,_ 

ı.!~.l ki B" "k B 't d bulıınt.n ve yukandan g6r(lleeet n- tanin no ~kilde fııaliyet ~ meÇhul ölünün bir kıu.aya mı, yok- n ayıltmağa çalı~ırlnrken diğerleri 'ı.~.~çle ~ b~!~~~ d 
11 

.:ın] yal a a- ztrette bulunan ampuller de mııvtye ~tışUlr. Zabıta b'andan .sonra ~fı Inci sayfada) aa herhangi bir cinayete mi kurban de kızın elinden yere düıen telgralı '!...' e u un ~nu er e mu- . h k.l a&dörtllmeıll Ü ktt d I 1 d 
lll kearn Ic b tl a- bayandıktan sonra üstleri mastelen - gecelerı em ış arın Madde 2 - ç taraflı pa ıı er- gittiği adiiye ve zabıtaca araştırılır- okumağa ltoyu muş ar ır • 

... ~ 46 kiisur e ·ıve ~.fsure e .... :..+ı.. Vagonlann i"•erine de mni ve ma.skelenmesine aid tallmatn ILY - pı., edaen muhtellt tekQik komisyon- ken morg müdürlügwüne Ednnekapı- Agop imzasını taşıyan ve teh!r •t mı von nu usunu aç- .u.u<i........ ~ da ·--~ 

t 'efalet "ı:bebile t<:!tlime mec- ampul takılml§tır. lerı hareketlere mey n 'fıeriDir~ la.r Macannanın menfaatlerine de ta... da oturan Agavni :ıdında bir kadın hastanelerinden birindr.-n göndrri -
~~ekti ... Işte bir tnrahan ha - Bu akşamdan itibaren blitiln d~ ı bem de karanlıkta vukmı m~htemel allftk eden meseleler karşısı~dıı bu - müracaat etmi~tir. Bu kadııı, Lrzun- len bu o:srnrcngiz telgrııfda r.yııeu 
~r .• "e diğer cihettcn açlığa tenvirat söndfirüleccktir. Sokaklarda hAdiselere kat1 surette mlnı olacak lunduğu w.kdlrdo, Macar mumessU - çarşıda seyyar demir komisyoncu - §U satırlar bu~unnıııktndır: 

;:n edilecek olnn Jngiltere mavi ışık veren 137 llmbadnn başkat tedbirler ittihaz edecektir. OeceJert leri de bG komisyonlarm müzakere - luğu yapan Agop adındaki kocası - ulki gü:ı evvel gcçirdiğim bir 
Lıı ı;öküp sulh isteyineeye ka l§lk bulunmıyncıık, bütiln vesııiti naklpolis ve bekÇi devrı'yelın'i aıtı~tırıla - lerine ililrak edeceklerdir. nın iki gündenberidir eve gelme - bulıran neticesir-de bt>ni bursya knl
t.t}'~larda hıube devam et - liyenin ışıkları da maskeleneeettlr. cak. bekÇi ve polisler el fenerleri kul- Madde 8 - Üç taraflı paktın metni diğini ve kendisinden bir haber de dmnışlar, fakat çok şükür sıhhatim 
~ ~"erin ve bilhassa Alman - Tmmvaylıırda ynlnız ön kısımdaki lanacaklnrdır. bn prototola esas ~kü eden bu alamndığıru söylryerek t~hir edilen yerindedir, be.ıll merak etme.>iniz. 

"llıdikj tııktiğini tqkil et - ıtunba koyu mavi olnrnk yanncak, a-1 Mevcud nizamnam~~ ~Ön gecele.. protokol almanca, iWyanca ve Ja - ölüyü görrnek istemiştir. yarın evd<!yim ... :. 
rabalann içindeki dört lAmbadan 1 _ ri vapurların projektör ,.atmamalan ponca ve macarca olıırr.k tanzı'ln e - Agavni ölünün teşhir edildiği aa- Bu vaziy<!t karşısında ilk is ola-

İngiliz uçak kuvvetlerini. ki.si kaldınlaeak d~r ik'-si de mavi leab etmektedir. Ancnk ~yet, İ8 - d.ilnıJ.şttr Te imzası tarihinde meriyete lona alınarak cesed kendisine göa - rak ba~nda munılnr )':'nan ölünün 
rek, yupılacak bir ihraç l§lk verecektlı. Tramvay arabalan _ tanbulun hu.su.st vazl~ ve pro - rinnektedir. terilmiştir. yüzüne dikkatle bnkılmı§, bunun A-

.. Ingiltere isn1a olunama- nın peroeleri de geceleri kapal• bu _ jelttörler yakılmadı~ t.ılltc!irde vapur Hitleri.ı ziynfeti Bu esnada büyük teessüre kapı - gob olmadığı hayrt>tle göıiılıniıııtfir. 
ıbre, ancak t hrih edilmek lunacak ve dışanya hiç bir ı.qt SIZ _ seferlerı'nin saat 5 den 90IU'a ~aldı - VIyana 20 (A.A.) - Macaristanm Inn Agavni göz ya,ları içinde ceae - Bundan aonra bir otomobille Aso -
al ırakılmak au retile tabii nıayacaktır. Otomobiliere de mavi nlmuı icab edeceğini JÖ% onQnde Gçlfi pakıa girme&ne ald protokol din üzerine kapanmış: bun bulunduğu hastaneye ~idt>n A-
~rsa - mnğlub edılebilir. 1 bulundurarak, ne şeklldt hvekeı e.. Belvedere oatosunda snat yarımda «- V ah zavallı Agobcuğum .. a- gavni ve çocuk!ım, burııdn Agolıla 
flrndik' 'b' h .. b lô.mba takılacaktll'. Dı.ş tenvlrat, rek dilece#ini Da.hntye Veka.l8dnden .or- ınerasimle tmza edllm~tır. Müteak1 _ kibet aeni bu h:ıllerde mi görecek - karşıla;ııp da onun sağ ve salim ol-ı gı ı, ergun ve er JA-'-- ""'"he •·nvırııtı bu a'--md:ı.n d " ·· - b f d bombardıman tıçakları . ~ıw.c, -.- """ • ~" m~tur. Veklletten gelecek ~vaba ben Hitler, 4&toda hu.susi bir öı;le ye. tim ... » ugunu gorunce u se er e se -

Pervaeızcu ziyaret edil- ı~baren yııpılmı,yaeaktır. ~i.l.Omum na göre hareket edilecektir. ıneıli verm.l4tir. İtalyt.ıl hariciye na _ Diye ağlamağa, fr.ryad etmt>ie vinde zıplayıp oynJ\mağa bnşlnmıo-
e.,~rn olunabüdiği takdirde, ı kil vasıtnlnn bu geceden ltıb:ı.ren sa-ı l)ifer iaraftan iç tenW"'ltın 7&nl mı Kooı Qano, lıılacar balVekili Kont başlamıştır. )ardır. 
bır RÜn harabe haline ge- a:ıe ~ kilometreden fazl~ aür'atıe 1 evlerdeki lflklann hrartılması W Teleld, Macar hariciye nazırı tont Nihayet güçlükle teskin edilerek, Agoba aid zannile eve alınan ce-
Gene hatırılmakla devam gtdemıyeccklerdir. Dış tenvı.ratın sön, maskelenmeaine ald bOtan hazırht- Csaty Japonyanm Berlin bilyük cl _ kendisine gelebilen Agavni, ııon sed tekrar morga kaldınlm•ştır. 

dilolan Ingiliz a~mi aded ve dfirillme.s1 ve maslı::elenm~ne ald bii- lar da bu ayın aonunn tadar iJaul Cifti K~ ve Alman hariclye nazırı dini meraııimi yaptırmak üzere ce- J 
~h- Yülcaek hadiere cılcan- tün ı;uızırııtııır bu akşama kadar bl- edUnıf.t olaeattır. Von Ribbel:ıtı-op ba Ziyafette hazır sedin kendisine teslimini istemiş ve Tarihten sayfa ar 

lll bir an gelir ki İngiltere tirilmaş olacaktır. EYlerdeki ışıklann karartJiması w bulunm1JI2udır. uaulen bir zabıt tanzim ol~tnurak re- • (Ba.şta.ra.fı ı nci sayfada) 
h~ıYanlar açlık sebebile Emniyet Müdürlüttı de ~hrin em • mukelenme&ne ne vakit baflanaeatı ViyaD.a 20 (AA.) _ 1-Jatlerin sed kadına verilmiştir. Agavni ko - ile suyu kanştı np keçileri bu suda 

~ih en vazgeçebilirler. nJyetine aid bütün tedbirleri almak - ayrıca Dahiliye VetAleti tarafından Kont Teleki ve Kont Caaky ilc aö- caııının cesedini bir arabayu koya - yıkarlar. Sonra zahmet vermeden 
il'ı!i<li "er devletleri ve bilhas- tad~. ilCln edilecektir. E'f'lerdelti lf!tlt.r BD - :riifltlem iki .aat kadar sürmüştür. rak Edirnekapıdaki evlerine getir - yolarlar, Jı:eçÜer çırçıplak olur. Ka
o\ıın1 "e muharrik vaziyette Dun ak~am bu maksndla Emniyet cak ay başından sonra VNf.let1n ,.._ Hitler, ariteakiben Kont Cianoyu miş ve bu suretle fed nkibetten aile- dın ve erkek halkının i~i sofculuk
ı.ha~Yn için o gün ve o ana Mfidürlü~ünde IJUbe müdürlerinin IJ-Ireeeğl yeni bir emirle Jrarartılaea~ - kabul e~r. Von Ribbentrop, her ai efradi]e civar komşuları da ha - tur: BüyÜk bir kazanı ateşin üzeri-

rıbatn Ve gemi batırma- tiratae bir toplııntı yapılmış, ışıklan tu'. iki göriitımede de hazır bulunmuş - beTdar olmu~lardır. ne koyup içine arzu ettikleri renktc 
etrnek bahis rneV7uudur. tur. Agobun ailesi, ıtkşama kadar er- boya koyarlar. Kazanın yansına ka-

n ve o anın ne kadar Şiddetli bir hava j Tramva ida es· i al a ~nıropun aözlm tesi günü yapılacak olan tcdfin me- dar au koyup deste deste sofıarı ka-olduğunu kestinnek J r In n m Jl Viyana 20 (AA.) - D. N. B. nıaimine müteallik 1-ıazıılıklaıla meş- zan içine yerleştirirleT. Kazanın ağ-
h ğı için uzun sürecek çarp şmasl oldu düşUndUğU ye.li tedbirler bildiriyor: gu) olmuş, hatta AO{nvni ile iki kızı zını kapayıp etrafını hamur ilc- sıva-
~ a~rlıınmak ve hazır bu- Macari.atanın üçler prıktına ilti - siya'h matem elbisderi giyetek aile yarak ate~ iyice hızlandırırlar. Ka-
s(jt\ıteti vardır. <Ba.ştarafı ı inei sayf:ıdn) (B3ştarafı ı inci •J1ada) hakı hakltında!tı protokolun imzası- reisierinin yuını tutmnğa ba§lamı, - zanın içinde hararetin şiddetinden 

~t h recek bir harbe hazulan- bulunmuşlar ve bir d~mnn ııvcı tay. cu hasılatındıı, ~eçen seneye naza - ıw müteakib, Macar hariciye nazırı )ardır. buhar soAara vurup, ç~idli izler o
~ını '?.tr bulunmak için alın- yaresi taosuna karşı büyiık muvaffa- ran 1 00 bin liıaya yRitın bir fazlahk Kont Caalı.y, macarca ve al•ı,ımca O günü bu suretle büyük bir t~ lur ki Mani ve Bihznd kalemini çdc-

' ~llıi ?lan türili tedbirleri ruı- k.iyet.ıer elde etmişlerdir. olmu§tur. olarak M.-car hükUmetinin dekli - essür ve matem içinJc g~çiren A - mekte icizdirleT. Bu aof ta Ankara-
'i( ' ıktısadi, mali ve ilh. di- Dü~an hatlan fizerinde bir hava Idare maln.m~ t~dariki güçlükle.- rasyonwı.u okumuştur. gavni ve çcx:ukl:uı lı''rer.i:t ı:t>c; :ıabt- ya mahsustur. Dünvanın hiçbir ye-

~tnelı: kabildir ve he~i fılomuz bir 90k d !işman avcı tayya - ri kar§lsında 941 senesi içinde n ra- Bunu mütcakib, Yon Ribbentıop lerine kadar ı- ,.ndileıini tf'SI.•lJiyt> ko- rinde yoktur. Fren k ler hu Ankartı 
}'rıi zamanda görüyoruz resine rastlaml§ ve derhal muharc - balann bir sene ~vvelc nis~tle yüz- aöz alarak paktın yeni nzası sıfati1e şan akrabalarlle hirJıkte etrafında kerilerind'"'n frenkistnnıı götürüp ın-

y bütün bu tedhirleri en beye tut~uştur. Cereyan eden ha- de yirmi nisbctindt> aznlmaaı ihti - Macarisıanı •ciAmlıımı~ ve demiş - mumlar yak.ılan ölüyü bcklt-rlerken oecik iplik eğirip sof dokumnk ıster-lııı11 ~lariJe almaktadır. İtalya- 1 
va muharebesinde Cr. 42 modelinde malini gözi>nünde bnlunduraıak tir k.i: acı ncı kapılannın %ili çıılınml!:hr. ler. Biemrullah keçiler bir yıl kin-

};:tıına ncemice taımU7.ile sekiz düşman vcı tayyare.'lile. O. 50 bu vaziyen önlt>mek için .nndideıı Bu pakta haşkn devl•·tiC"r de gi - Merdivenlerdcn inen A.g:ıvni bu ı. .,,;:;, h:J-::Ji~iz tüylü keçi)ar-
tınYesindc-~ Balkanlarda, modelinde en son sistem bir Itıılynn icab eden tedbirleri alınala başla - rec:ek]Grdir. Bu palı..tı vücude getir - vakitsiz ziyarrtçıye istemiye isteıni- den olur. Dokuduklnn şeyler soı 

çıhan da bu meyanda avcı tayyaresi düşürülmüş ve imha mıştır. mit olanlar, adil ve hakkaniyete ye kapıyı açmıs bir posta rniivenii- ..-loruı,z Hnttô ipliğini Ankerndan B· 

ta <'dilmektedir. l edilmi§tör. Cr. 42 modelinde diter lki T ramvay idar~i sefer adedlt>ri - muvafık bi.r lU !h için çalı~ n bütün le kaqılaRmı~tır. lıp aof dokurlar, g ... ne olmnz. Ar 
Paris Berhtı-.3gaden tO..}'}"are o kadar hasara llA'raınJ4tlr nin ve meu.felerinin boş aaatlerde cenç milletleri bir araya getirmiye Postacı As?avniye bir telı:raf u - ı Ara ahaliıti bunu Hııcı Rnyrnm Ve-;ıülakat 've faaliyetleri ki üslerine dönpıüş olmalan Yarid de.. azaltılması maksMile bir sefer kat'i surette nzmctmit bulunmak - zatmı~. 

0 
da bu te)grnh alarak yu- linin kerametinden bilirler. Bi7r ka 

~~ f:kts te;ek bir harbi kartıln- ~ildir. Tnyyarelerlm.l.z&n hepsi üslerlne programı hl'zırlamıştır. ~n ay - tadır. kanya ölüyü bek1ediklı"ri oı~nya çı- lırsa bu aır, Ankaranın iib ve ha,·a
Çı~'r j"nı~e ı-hnek içindir. Or- dönmü~lerdir. PiloUarımızdan biri ha.. dan itibaren tatbikine ba~lanan bu Rm:nea be,vekiH Beriine gidiyor karrnıştır. Okumnk Ü?cre trlgrıı.fı sının ve mevkiinin J .. tafetind,.ndir \ 
"~~an .Yeni Avrupa ni7llmı !i! yarnla~tır. sefer programına göre st>nede Bükreı 20 (AA.) - RtcSmi bir annesinin elinden Agavninin kızı &1- Reşad Ekrem 

tedh~nn uzun bir harbe dıı- Cr. 42 modeli tayyare, iki 'bna~ı 1,600,000 kiloınetr-:lik bir tıı!arnıf membadan öğrenildiğinc ~öre, Ge -
Yrierinden bn~ka bir bir avcı ta.yyaresidir. Bu modelde I - temin edilmi~ olal'akt';r. Deral AntoDe!leo Alman hükunıt:ti-

. oksa salih ve ınağlub talyanların bir çok tayyarcleri var - İdare, bilet Mtı~ının sü .... tini te _ nin daveti üzerine Beıline gitmc:k -
"t d Avrupa v~ Aeyada dır. ı:nin için bil~t nevılerinin azıılıılmaıa tedir. Bu eeyah.atinde Genemi An-
du~e"~rnlı bir yeni nizamın Fiat O. 50 modeli tayyareler tek ve fiatlerde!d kfuıurllhn kaldı,ılması tonescoya, bariciye ııazın prens 

· ntıl"m<"z "'- .. ndlı son ~•~tcm knr"ılama avcı b 1 h L J Sturzda, nafia nazırı JaszinscH, ik-ıı 'h .. ........... ....,. '" a one karnc ~ıinin da a çoa: ku -11 1 
icab eden birkaç to.yyareleridir. lanılmasının temini ~ibi yeni tedbir- bsad nazırı Caıtcino, müst~arlıır • 

ki umumiyetle fUn- Görice mmtakauoda vaziyet ler almağı liizumlu gön:ıii~tGr. dan Conetantiıı ve Papannce ve Lir 
kaç gazeteci refftlcat etmektedir. Ge 

ile Almanyadan (ya- Be~rad 2() (A.A.) - )'ugoslııv Aynca hillkın istirahl\tini hanna- neral AntoneKo, Beriinde Hitler ile 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu 
ma Komisyonu Başkanlığından : 

Satınal-

Tutan ~ 7,5 
İhalenin Miktarı Muhanunen teminatı İhalenin nasıl &\atı 

Cinsi Kilo Lira Ura yapılacağı gUnU 

Un 408000 4.6553 8492 Kapalı z:ı.rna 8112/940 Pa zn rtesi 
) hangi ll\ raf uçak hududunda Üsküb' der. gt·l~n haber- mak şartile b~zı sc fe~ tullerinin kı- Alman zimamdar~rile ınühiuı gö _ 

.. daL·a .. ·ıynde müt~ !ere göre .itnlyanl,•nn Arnnvutluk- 1 an1tılmsaı ve bo$ oları.k h1omC'tre ...-;•melerde buluna~·ktır. ------------------:-::------:._-:-. __ -_--:_d-:---::;;-~~=--::ıı=en 
n ,., ~ d k.i ··h' · k · 1 L -.1 l d d' · 1 I • ~y ..... A , Yukarıda ,...zııı dört yüz sekiz bin kilo un ~u• n go.sı.c.ı o:ı h b l b'l ,_ a en mu ım ıaşe lO•" cu <lan ıı:ntecen arn >a n ,. ının az'l. tı maeı Von P•pen de Vıy' anada .~- .. k al ı ce nra o a ı eceııı;- G h . . k k ı ı ı 1 . k b'l ı . "h..l a ...<\n - -atte Urfa gu-mrnk taburu SMin alma komlsyonun..:a ap ı 

günU saat 10 

~tUıl! örice §C nnın 4":'r · ısrııı n~'" er ı Çln a tarma ı ("l C'rın ı c;.ası etra - VIyana 20 (A.A.) _ D. N. B. njan- 6.. •v .... 
te, h"'tnn g•m'ılerı' telıı~fı' içinde yanmak•adır. $dıir hcrı..iz ı nnda tetkik!er yapılm"ktadır. anın ö--A:~ıne -"re, hlılen Viya zarfla Ihale edilecekt&r. h gü 

"' ._ İ l 1 1' d b ) kt ' ı D'w f k 1 k &4....,"'6 av B , anwtnameyı· okumak isteyenler SÖZÜ geçen komisYonda er D tnidir) ta yan ann e ın e u urınw a ıse ıger tıua t!\n pe ucuz o an ._ nada bulunmakta olan zevııt ıırası.'"l- ..,...,. 
hangı' muhan'b tarRLn de, Yuna:ı ordusunun tazyi!Unin çok sa mesafe bildtl'rinc bir rnikclar da Almıın...,.nın Türkiye büyük el~'lsi okuyup görebilirler. _ .. . 

n .:.Jd ı· Id - be d'l ekt d' 1 S h' M J • t '-lif ,_ " c , tsteırıner unun teminat akçesini Urfa gumrük veznesıne yatırıp ,. J b k b • VA~ et ı o uı;u yan e ı m e ır. zam yapı mRsı e ır ı r;c ısıne c-ıı; ı Von Papen de bulunmııktadır. .. dün U 
Id ·VVe 

1 ıp ezmesı Göricenin takriben t>O kilomd - 1 olunmuştur. vezne makbuzu veya banka mektubile ıblrllkte ,şartna:menin dur c 
e en bırakması bekle- l d" p d h · l l C!o.-~aninin aörit..rneler-deo çıkardı~ k dil · d · tena n v"'•"·-•n .. la birlikte teklif mektublarını re tima ine uş .. en ogra et şe rıne darenin yenı bütçesinin müza _ .;ıu::~ • 1!t_;"~.':ı!Lt 15• maddesinde en erın en ıs e ....,uuu .... d k Y ı 1 tak d b b b •- ııu ıuı~ ihale •aatinden bı.r saat evvel koınis.,.na vermil buluna.caklo.rdır . .ııooa~ il R } ı._ d h taarruz etme uzeıe unan ı ar - kereai sırasın a ütün a ususwr .. ,_ 

e ece:ı: yazı a iza viye kıtaatı almııktadır E~er Pog- $ehir Medi,jnt!e ~öıii~ül"C.-ktır. Di- Berlin 20 (A.A.) - Stcfnni a -
radet fehri dlı,~cel: olurtın halyan - g" er tarafta;ı akşnmlan aaat 1 7-19 jaruıı bildiriyor: 

G d k. · ' h I k Hafta bidayetin<lenberi, Mihver lann örice e ı ne at al nrı e - arasında izdihamdıı.n ve b•lı!tçileıin 
b ı ı. devletJerile miiltefik veya dost bu-silmi~ u un .. u:aıd•r. .. . para bozınağa mecbur edilmelerin- lunan memleketlerin devlet adam _ 

Kral Zogo Zf\mıınındıtkı unıfor - den dolayı daha siıraıli bilet kes -
malan giymektc olan Arnavud çe - rnek mümkiin olamadığı için bilet lan arasıDda başlamrt olan sıyasi 
teleıi, Pogradett~ki b~nzin depola- almağa vakit bulıımıyan bazı yol _ c6rüşmeler mlsilt>.si, BerJjn malıfel -
rını herhava etmı~Jerdır. culann bilet almndar, indilı:lf'ri ida- lerinde iki hakikatin .arih bir ifa -

Yardımlar re tarafında.l tesbit olunmaştur. Bu- deai gibi tellk\.i edilmektedir: Ev • 
In. ...:ııe h vela, tamamen mağluh edilineiye Londra 20 (A.A.) - 6;. re .... ra. nun önüne g~çmı-k :nnhadile izdi - l b 

!mdan Yunan~tana yapılıın yardım ham ~aatl"!rine m:ıh~us olm.ık üzere kadar ngiltereyc br~ı har in de -
vamı, saniyen, Avrupanın "enielen bakltında Avam Kaınaras;,nda .soru - tramvayla~da iki bileıçi iat ihdıun e-

lan bir suale yıızı ne cevab veren dilecelc, yahuJ kontrol memurlann- teşkilatlandırılmasının ıri\ratle in -

harbiye na'lll'ı B. Eden demittir ki: dan bir kısım hi!~ aRtıfina yardım ki~~;~l Boıiain Hitlerj ziyareti de. 
Bize yapılan yardım mfıraeaatını ile tavzif olunar~ktır. Bulgaristan]a Mibver devletleri ara-

tmklinımız nisbetinde karşıladık ve •ndaki iyi münuebetlerin alakaya 
karşılayaca~ız. Bundan aonrıı ylıpıla- Bir Rumen r ca ret h--yeti değer bir tezahüriı olarak telakki e-
cak ınilraeaatlıı.n kar§llamak ~in im- d dilmektediT. Von Ribhentropun 
kAn dahilindeki tedblrleri almıt bu - Moskovaya gi 'yor Kont Ciaoo ve Sunner ile Vllpmı, 
lunma.ktayız. olduguw aöru-·melerin eheınmiyeti de 

Hitler - Kral Boris 
mülakahnı Bulgarlar 

tefsir etmiyorlar 

Mo,lcova 20 (A.A) - Siynf .. " 
tebarüz ettin1mektedir. 

Sofya 20 (AA ) - D. N. B. 
ajanaı bi]diri)·or: 

Kral Boriab Hiılere yaptığı ziya
rete Sofyada çok büyük bir eheın -
miyet atfedi~mektedir. 

Gazeteler, babcıri, ilk aavfalarm
da n~retmekl~ bernbr.r hiç bir tel
siratta bulunmıunsktadn lar. 

Ziyaret bütün mahfelle.rde ve bil
hassa gazeteciler arasında heycenn 
uyanchrmıştır. 

Gazeteler, B~rlin, Brcslau ve 
Berchtesgaden görüşmeleri hakkın-

mahfellerd~:ı oğrenilcliiine göre. 
bir Rumen ticaret heyeti yairında 
Moskovııya gelecektir. 

Dört azadan müreltkeb olacak &-

lan bu heyete Rumcn ziraat neza -
reti müsteşnrını:l riyaset ede"eii 
-ıannedilmektı!dir. 

da resmi AlınAn ajanııının verdiğj 

habere de iyi bir yer ayırrnakta '\'e 

görüııülen ba•lıcn doğu-eeııub Av -
rupasının tensiki m«"sele~ olduğunu 
\'e Veraalille3 sisteminin yeni bir 
Avrupa nizarnı tesisi için Alman or
dulan tarafınden yıkılmı olduğunu 
'·ı>vd~tmek~edirlrr. 

Kocaeli Vi!ayetinden: 
Villl.yeUmlz husu.st idaresi içln yaptınlacak 35 kalem matbu ewak 2 in

clteşrinin 25 ınci Pazartesi günü aaııt on birde açık eksilt:me .suretile Ihale 
edilecektir. Muhamınen kıymeti c899t lira c35• kuruştur. IsteldUerin o c1ln 
zikredilen saate kadar Ticaret odası ves&ka.sı ve altmış yedi bu9U]t Uralık 
ınuvakkat temınatla villyet makamına tartname ve nümunelerlni ıör -
mN i.SliJenlerln YilAlet hUiliSI muhuebe mtidürliltilM mlr&eaat.lan. 

AJmaıı ajansma göre 
Viyana 20 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Macari.tanı., üdü Berlin poktına 

iltihakı münal'lebetil~ Macar hl'kü
meti atal-ıdaki tebliii ne~ retmiştir: 

Almanya, lt"lya ve Japonyn, be
teriyetin üzerın~ vahim bit !'!ekilde 
çölten harbin müstakbel geni~leme
ainin önüne geçmek ve dünyaya ka· 
bil olduğu kadar çabuk OeYamlı Ve 
ldi1 bir sulh temin etmek tizere bir 
ittifak akdetmişlerdir. 

Maatakbel faaliyet 
Zürih 20 (A.A) - Homa, Ber

lin ve Madridden gelen hQberlere 
g~re, siyad mütahidler Mihverin 
mOstakbel f&ai.iyt>l pro~rRmınm a
taiıdaki Jç noktadan ibaret olduen
DU tahmin etmektedırler: 

1 - Almanyanın yakrndo Yu -
naniatanda bir müdahalede bulun
ması rnuhtenıeldü-. 

2 - Almanya., Cebdü.tarıka hü
cum edere'k Akdeniz vaziyetirıde bir 
deiitiklik 7 aratmadan ev'\·el ltalyan, 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ Kurumumuz kız ve erkek talebesi için eins ve miktan muhammen be

dellerile muvakka.t ı;eminatı yaını ell>'se, palto, tayyör ve mantonun 
idareele mevcud kumaşlardan malzeme ile işçili~nln 5.12.940 Cuma 
(iind aaat 11 de kapal: zarf usulile Rektörlük binasındaki muteşek
til komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2 _ Bbiltme1e girmek .stiyenlerin muvakka.ı tcmınab ft teklif r.\l~ktub.. 
larile tanıınun tayin ettıği ve-sikaları ihale saatinden bir u.at evvel 
tom.J.çon re.Lsllğ1ne vermeleri. 

3 _ l.,Çilik:te kullanılacak malzeme örn~ini görmek ve f<U'tnamesin. 
otumak istlyenlerin daire mUdürlü#tine müracaatları. (7848-10974) 

Aded Fiatı Tutarı Temınaıı 

Erkek elbise.U 
Erkek p:ıı.tosu 
K.ıztayyOrii 
Kıs mantoau 

385 
ll8 
34 
e 

14 Lr. 
14 ~ 

12 • 
12 • 

5110 
1652 
408 

72 

7242 

Istanbul Defterdarlığından: 
Numarası 

30 
32 
24 
22. 
18 

14,16 
12, 10 

6, 8 
4,2 

Muhammen bedeli 

Lir& 

147 
H7 
198 
196 
196 
196 
196 
190 
490 

Muvakkat teminat 

Lira Kuru.ş 

ll 
ll 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
34 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Azapkapıda eski Melyet yotuşu Yenikapı caddeainde kAin ve kııpı nu.. 
ile muhammen bedelleri yukanda yazılı gn~·rlmcnkul cmval n en. 

:ı: S/12/940 Pazartesi günu saat H de Milll Eml!l.k Müdürlütunde 
to ı' naoak olan komisyonda açık arttırma ile ayn ayn satılacak tır. &ıU: ~edeli natden ve peşindlr. Talıblcrın muvnkkat teminat makbuzla
rUe muayyen ve saatte ltomlsyona milraeııatları. - (11059) 

n arnsındcı- bir itilaf 2.cınir.i bulmak dir. 
iatemektedir. Avde~ 

3 _Almanya, .Mihveıin Avnıpa Viyaha 20 (AA) - Kunt Te-
tesanüdünü tl'\hakkuk dtirdiğini dün leki ve Kon~ Csaky ile Kont Ciano 
yaya iabat etınek için Ispanya ile ce- bu akşam V~ onadan ayrılmışlar ve 
Dubu earld AvrupAalDın ilçlü vakta ı iatuyonda Rıbben

.ı tıop 



8 Sayfa 

Sailam, dakik ve dünyanın en ~yi 
&aatleri demektir. Yüksek derece 

saatler aıraaında bulunduğu halde 

FIATLAR DAHA UCUZDUR. 

AR LON saatlerini görmeden 
başka saat almay1n1z. 

Sab§ deposu: Z. SAATMAN. latanbul 
$ultanhamam Camcıbatı han 1 inci kat. 

Sa.U.ş yeri: Ba&i Tümer. Yeni Vallde han 

Şeker Lokum ve Şekerleme.lerinin -• 
nefasetile dünyaya nam veren 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Pazar ıftnleri açıkbr. , 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi A T BANKASI 
Kurul Uf tarth1: 1188 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirasi 
eube Te ajans acledJ : w 

Ztral ve tıcarı ber nrn ba.nlta muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zireat Bankasında kumbaralı Tt lhb&r.sı. t.asarruı besa.bl&rında 
en az 50 llraaı bulunanlara 'enede 4 dela çelul.ecek kur'a U• atall • 
clakl plAna ıöre lkramlye datıtılACaktır. 

4 Adet 

4 . " 
4 " 

40 " 100 " 
120 " 
1ö0 " 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lira h k 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
,. 
" 
" 
" 
" 
" Dı.kkat : Hcsablarındak.i paralar bir sene içwde SO liradan at.ııı 

duşnuyeulere ikram:~ e çıktı~ı t.a.kdirde ~ 20 faUa.'Sll• verılecek. tır. 
Kur alar senede 4 defa, ı EyltU, 1 BırinelUn un, ı Man " ı Haıı., 

ran tarıhlerinde çeldlecelttır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
\ 

AKTIF. 

ıtuat 

Altın : Safı tnorram '71.81Uog 
B tıknot 
uraklık 

Dahlldeki •a.balttr:lert 
Türk Uruı 

Bartçtelti mah&btrler: 

Altm: Safi kilocn.m 6.215.199 

Altına t.abvill kabll aerbest dö -
Tlzter 
Dtter dö'flzler Te borçlu J01rtn1 
bakJyeler1 

Ba.dne taln11leırt: 

-.-

• 27.263 825.90 

Deruhte edilen evntı naltdlye L" ıra 158.748.563.-
kıır4ilıtı 
Kanunun 8-8 tnet maddelerine 
tevfika.n Hazine t.ara.tınd&n dld • 19 39 . 1.484.-
tedlyat ------·11 

Senedat Ciizd&Dl: 
Ttca.rl Senetler 

Esham Te t&hTUlt eüıdanı: 
( neruhte ednen eTraln nakdl-

Lira 

A ( yenın ka~ılıtı eahan:ı ve Lira 
( tahvtllt Ut.tba.rl Inymet.le) .. » B serbest Esham ve TahvUA.t: ------·11 

Avanslar: 
Altın ve döViz ii.zerfne ava.ru 
TnhTilA.t Qzertne avaD.'I . • • 
Hazineye ma TA.dell anna 
HaWıeye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın kar4ılıklı avan.~ 

Hwedarlar: • 
Muhtelif: • 

Lira 
» 
» 

» 

YeJdla 

116.809.831.1 

404 

SON POSTA Ikinci~~ 

Salılık çam tomrutu 
Devlet Orman l,ıetmesi Daday Revir 

Amirliğinden: 

Salılık çam tomruJtu .ıı 
Devlet Orman İşletmesi Daday Re 

Amirliğinden : 
1 - Dad&r merkeli depoeunda istifte mevcud c1485o ad.. ~ 1 - Daıda7 mertes cıeposunda istifte mncud ırt'22a. \aded mua.dill 

c&71,10b metre miktb çam açıll art,ınna ile satııacaktır. c605,675o metre ml.k&lt oam açllt arttırma ile satılacaktır. t/1' 
2 - Tomruklann a,nca ba.o kesme payl&rı mevcud ve ı:all ya" 

YUlm\14 olup bacim ~uz orta kutur üzerinden hesable.....,,. 
1 - Tomrukların ayrıc& ba,o kesme p~an mevcud ve ~l.IJtJarl eo.. 

JUlmut ol* hacim kabukBuz ort& tutur ü..ze.rinden heaabl&nmlftu. 
S - Tomruklara &id •tıt şartnamesi Ankarada Orman a.tll' pt' 

dürlUftinde, İatanbul Tt Kastamonu Orman Çevirge Müdlirl__.. 
day Devlet Ormaa İttMıııhi Revır Arnirliğinde görebairler. 

1 - Tomruklar& al.d. sııtıt tartnamesi Ankarac1& Orm&n Umwn Mü.-
4Gtltıl11ndt. 1stanbul ve X&stamonu Orman Çevirıt .Müdlirlüklerlle Da. 
dq Dnııet Onn&n İfletmMt Revır lmUJıttndt görülebilir. 

4 - Tomrukla.rın beher m3 muhamnıen bedeli «1320• lturuttur. 4 - Tomrukları.n beber m3 muhammen bedeli cı1320• k~· p 
5 - 1steklilerin ~ '1.,1 muvakkat pey akçe.si olan e599• ıı.ıa tl/ll ıtJI' 

rU4u hamilen 8.12.tt0 Salı günü saat 14 de Daday Revir Am.Jdlll' 
1 - t.tekuıertn " 7,5 muTaklt&t pef altQea! olan d~60ı~ Ura cM• ku

ruıu h&m.flen UU40 Salı ctı.nü saat ı• de Da4ay Revir Amirtiline mü-
raoaatıan. (10981J) 

Başka bir 

GÜZEL 
Büyük Anne 

Bayan E. F. 50 
Ya.§lllda ol~ 
ra ratmen nasıl 
ııenç görünmiye 
muvaffak oldu -&1•••••• tunu anlatıyor: 

oıBen 51 ya.şındD.yım, dört de!a 
evlenmiş, kızım ve 3 aded çocu. 
tum vardır. Buna ratmen ten 
ve cildimif! 30 yaşlarında bir 
tadmmkl gibi taze ve nermtn 
oldu~umu söyliiyorlar ve bunun 
sırrını ö~rcnmek Lc;tlyorlar. Tat_ 
b lk ettıtlm usul budur: 

Ben her akşam terkibinde 
me.}hur bir cUd mütehassuı ta
rafından keşfedilen ve cildi 
ıençleştıren kıymetli «Bioceb 
cevheri bulunan pembe renkte_ 
ki Tokalon kremtni kullanıyo _ 
rum. Uyurken cUdi be.sleylp 
gençle.ştlrmekte ve her sabah 
daha genç göstermektedir. Odn
dü7Jerl de beyaz (ya~sıı) To_ 
kalon kreminl kullanırım. Es
mer ve sert clldlılerle çirkin ten
ler üzerinde .şayanı hayret bir 
te.si:l vardır. Mesamelerln da.hL 
line nlifuz ettl~inden toz ve 
gayri sat maddeleri ihraç ve 
siyah benleri ızale eder ve açık 

mesameleri sıkıştınr. Bu 1!Uret
le cfldimizl yumuşatır ve glizel
leştirir .• 

Siz de bugünden itibaren To
kaloq kremlni kullanınız. NetL 
cesindcn son derecede memnun 
kalncak.sınız. Her yerde satılır. 

'--' _R_A_D _Y _O __.l 

racaatları. Cl09M) ~ 

Istanbul Levaztm Amirliğindan Verilen 
Harict Askert k1taah Ilanlari PERŞD!BE 21/ 11/ 19.0 

8: Saat ayarı, 8.03: Hatıf müzik._~~~~~~~~~~-~----------~~; 
(Pl.), 8.15: A,Jaruı haberleri, 8.30: Mü- Aldıda yazılı men4dın kapalı zarna eksiitmeleri Niğdede ...... ~ 
:dt. 8.46: BT kadını , 12.30: Saat aya. ~mr::zn~ ~misyo1 nund.a bizalarmda yazılı gün ve saatlerde Jl.id1 rf '1 
n, 12.33: Türkçe tilmlerden şarkılar a 1 erın .. anun T•flr•lerile teklif mektublarını ihale saa~ 
12.50 A.jaruı haberleri, 13.05: saat. evvel lı:omi.syona Tcmeleri. ~ 
türktuer, 18.20: Karıtık müzik (Pl), Cıll8i Kil~u Tutarı Teminatı İh&le ıöa tt 
ll: Saat a.rarı, 18.08; Radyo caz or- Lira Lira / 
keltruı, 18.40: İncesu, 19.15: Çigan Yulaf 94W,OOO 72,000 5400 28/ 11/940 • 
haTaları (Pl.), 19.30: Saat ay&rı, ve Patate&. 80,001 4,800 380 29/11/940 -~ 
aJaıı. haberleri, 19.45: FMll heyeti, _..,... 
10.11: Radyo gazetesi, 20.45: Müzik (l41" 
(Pl.), 21: Dinleyici istekleri, 21.30 : * * ~ 
Kont.ı.§Dl&, 2Ug; Racttro orke.<Jtra.sl, Muhtelif nakliy&t p&arlıkla eksiltıneye konmuştur. Tahmin _...., 1) 

22.30: Saat ayarı, ajans haberleri, lira. ilk teminatı 1800 liradır. İhalesl 25/llt94.0 Per§embc gün11 .-A ~ .. 
'-~--- ""~r; Da ü :ıı. (Pl Oelıboluda Bolayir aaltert satın alma komisyonunda yapılaaakW· ,.... 
~. ........ : n.s m z~i .) ı in b ı 

er e li saatte koınilyona gelmeleri. (1495 • 10990) 

SELANIK BANKASI 
Te.sJa tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA> 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata ve Yenicami 
MımBİN, ADANA BU.rosu 

Yunanillandaki Şubeleri 1 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka muamelelerı 
Kiralık kasalar servisi 

Tek sütun santimi ,.. .................. ___ 
Baılrk malı.tu 500 
l 

. 
ıahile 400 ncı )) 

2 nci aahile 250 )) 

3 ncü •ahil e 200 )) 

4 ncü aahile 100 )) 

Iç ıahile 60 )) 

Son aah!le 50 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
tazlnca miktarda il'-n yaptıra

caklar ayrıca tenz11A.tlı tarlle
mizden I.'Jtl!ade edeceklerdir. 
Ta.ı:n. yarım ve çeyrek sayfa 
UA.nlar için ayn bir tarife der
pi.ş edUmlştlr. 

SOn Postanın ticari il!\nlarma 
aid i4ler için şu adrese müra_ 
caat edllmelidlr. 

İlincılık Kollektif ŞlrketJ 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

** .JJ Yük kamyonla.rı için ı.nte bı>zl alınacaktır. Tallblerin ev8U. ~ 
ve tekliflerini 25/11/94.0 rününe kadar Ankarada M. M. v. .-
komisyonuna vermeleri. (1491 _ 10986) __,/ 

lzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğünde11 ' 
Fe!emen~ tebaaaındaa Aifert Hanri ve Viiyan Elizabet'in ~ 

arazı vergı borcundan dolayı haciz edilmt.ş olan 768 sehlme ~~ 
ve 327256 lira kıymeW Bulgurca çiftli~ndeki 72 sehim hisseled fP~~ 
idare heyetının 13/ 11/940 tarih ve 2457 numaralı kararile 21 .. _, 
detle müzayedeye c;ııka.rılnuttır. J 

Taliblcrin teminat mektublarile birlikte 4../K§.nunuevvel/940 ~--
saat 15 de vilAyet id&re heyetine müracaatları il!n olunur c~OOie ~ ~ 

İstanbul Üçüncü tera Memu.ı1.uiunda.n: 
lUuk.addema. Tra.baoıada Oümhuriyet mahallesinde Zeytln:ik ~ 
Dere sokntında. 19 N•. atiklın iken halen ikametıihı meçb'lll ., 

Ilasan T&h.sin.e: ~ 
İsmail Hakkının aıerhlnize asliye birinci ticaret mahkemesindıll' ~ 

sal ve berayi infaz dairemize tevdl eyledigi 15/5/933 tarih ve 3S/ 1J6 ~ 
n~ mukayyed. il~mda ta.r&1ınızdan tahsili t.ekarrür eden 4841 ~ .pf 
faız ve mesarıf ucretı veWet tesviyesi hakkında tarnfınıza gö~~ • 
emri hali hazır ikametılblnızın meçhuliyeti ha.sebile teblilt "'":"..6' 
rak bu husustaki tebl;tatm 20 gün müddetle ilfınen terasma ıcra ~ 
liiince karar ver.tlmit oldu~undan tarihi IlAndan itibaren 20 iÜJl fiiiiY il 
ve 36/3280 dosya numaraaile mahkümunbih borcunuzu v~~ 
ya icranın tehirini mü.ttebıim olmak üzere tetkik merciinden .,.,. '1 
mahkemesinden veya aid oldu~u mahkemeden iadei mahkeme 1flll' ıı • 
karar getirmedi~lniz ve ~ıene bu müddet zarfında ve icra ve itlJI ~ 11 
nun bu hwıustaki mendma tev!ikan mal ~eya.nmda lbıiıunm~ rJ 
ya hakikata muhalif beyanda bulundukunuz surette mezkı1r ~ !#' 
hita.~ına müt~akip cebrt Jcra suretile Icab eden muameleyi ı~tl 
vessül kılınaca~ı m&lrununuz olmak ve icr:ı emrinin taratınısa 
makamına kaim olmak !bere key!iyet il!\nen tebli~ olunur. 93~ 

Bankası 16 1 11 1 1940 vaziyeti 
Lira 

PAS 1 F 

s~rmaye 

İhtlyat ak('esl: 
Adt Ye fevk:aiA.de • • "'. 
Hwıwıl 

TedariJdtkl Banknotlar: 
DtruhtP edilen evralo nalı:dtye 

Kanunun ·e _ 8 fncı maddelerine 
teTflbn Hazine tarafından nk! 
tedlyat 
Deruhte edilen evralo nakdly• 
bakfye~f 

Kartılıiı tamamen altın olarak 
UtTeun teda"fiile vazedUen • • 
~eakont mukabUl Ulveten ı. _ 
dutıle Tazedilen . 
Hazineye yapılan altın kar.ıJılıL. 

lı uaru mukabUl 3902 No. lu ka. 
nun muclblnce Uheten tedavil
le vazedilen 

MF.VDUAT: 
'l'iirk J ,!raq 
Altın: B:ı.fi Klg 89.372 
3850 No. lu kanuna göre batineye 
açılan avaru muk:abill tevdl olu-
nan ııltınlar: 
Safi Kllg 55.541.930 

Dövı~ Taahbüdatı: 

Altına tahTUt tabU döv:lzler . 
Dl~er dövizler Te alacaklı KlJ 
rtnı bakiyelert 

Muhtellf: 

Lira 8.188.666.1 · 
» 

• 10.391.484.-

Lira 

» 

Lira 
» 

» 

Lira 

1 

Lira 
15~00.000. 

12.188.666.15 

898.357.079.-

74.981 .467 .o :ı 

78.124.167.90 

34.018.434.67 

116.137.931.21 

ı 2000 =-
• 1000 =-
1 750 =-

' 500 =-
1 250 =-
ll 100 = 8500.-

• 50 =- 4000.-

100 20 ::311 11000.-
,.. 

Türkiye Iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

. · de denemiş olursunuz. 
Ke~ıdeler: 4 Şubat. 2 Ma -ıı Kumbarıili ve i.umb~asll 

ı A" toa 3 ttıncıtel _ ucsabluında en az elli u -
yı.s, .us • bul nl " ' a rin ta.rıh!erlnd• yıı.puır ruı una &r ... ur ay 

cıahu edl.lırle.r. 

····-····························-·--······················································· 
Son Posta Matbaaaı: N~riyat Müdürü: Selım Ragıp EmeÇ 

.. /ı 


