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Yazı it leri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 27 IKINCITEŞRIN 1940 

..,akine ye 
~eri li rken 

TİCARET VEKiLi iSTiFA ETTi 
Ör/i idare komutanının 

dünkü tetkik ve temasları 

~IYanlar müdafaa 
~atlarını bir turlu 
dUzeltemiyorlar 

Yeni Ticaret Vekili 
Zabıta vak' aları yok 

denecek kadar azaldı 
• •• 

M. Okmen bugii.n 
~areşal Badoglio 
tnavutluğa gitti 

:\tizı -
~~rı a, 27 (AA.) - B. B. C. 
~"~~ltııt ııeıen haberlere göre, Arna-
4- h Cephesinde İtalyanlar mü-

o ~r atiarını bir türlü d üzeltemi-

.~~CJ ı 
~ R't ~. Badoglionun Arnavud-b: ~gı öğrenilmektedir. Bun

l a fa§iat partisiı•in sekreteri 
Arnavudıuğa vasıl Qlduğu 

·ı olmayan bir yerde faşist 
ı e. 

t• rı gelenlerinden olan Sıa-

vazifesine başliyor 
Ticar~t Vekô.letinde iaşe işi ile 
meşgul olmak üzere ikinci 

bir müsteşarlık ihdas edilecek 

Emniyet Müdürlüğü şehrin asayişi bakımın
dan gereken tedbirleri almış bulunuyor 
Evvelki gün şehrlmizc gelerek kernelere intikal etmemiştir. 

vazifesine başlıyan örfi idare DUn Müddeiumumillğe tevdi 
komutanı korgeneral Ali Rıza olunan yeni vak'aların adedi bir-
Artunkal, dün de muhtelif as- kaçı geçmemiştir. Emnıyet Mü-
keri ve mülki mnkamlnrln te- dürlüğü şehrin a.sayişl bakımm-
maslar yapmıştır. dan gereken bütün mlini zabıta 

Bu suretle tetkiklcrine devam tedbirlerini ittihaz ctmi.5tir. 
eden komutan, öğleden sonra Ölrendiğimize göre, hükume -
Emniyet Müdürlüiüne gelmiŞ, tın alm~ oldu~u tedbirlere mü-
müdür, muavin ve şube müdür- vazi olarak P. T. T. Umum Mü-
lerinin iştirakile yapılan bir top. dürlU~ü de aldkadarıara yaptı-

Iantıda hazır bulunmuştur. ğı bir tamimde, örfi ıdare mın-
Örfi idarenin ilCını adiiye ~ taknlarındaki resmi ve hususi •lı~lfından istikbal edildiği ha

llııttır, 

~illa. 6 tayyMe ele geçirdiler 
lırıa 27 (AA.) - B. B. C. 
~o/ tesrni tebliği: Yunanlıla

~)'·t~~e. ınıntakasında altı İtalyan 
~~~~· ellerine geçirdikleri söy

.1 ır. Bu tebliğe göre Yu
ı erlemeğe devam etmek
ıtalyan tayyarelen Epirde 

~ 0mbardıman ederek Kor
e.falonyada şehirlere hücum 

· Hiçbir askeri hedefe 
olmamıştır. 

... er : "Son Berlin 
etitatları yapılma
saYdı da olurdu, 

Yeni V ek il Milli 
Şef tarafından 
kabul edildi 

Ankara 26 (AA.) - Ticaret 
Vekiü Aydın meb'usu Nazmi Top
çuoğlu istifa etmi§ ve yerine Ar.kara 
mJb'usu q1ümtaz Ökmenin tayini 

yüksek tasdika iktiran eylemi§tir. 
Ankara 26 (Husust) - Ticaret Ve

kili Mümtaz Ökmen bugün b~leden 
sonra Çankaya köşkünde Cümhurre
isJ tarafmdan kabul edilmiş, yeni Ve
kil Milli Şefe tazimlerini arzetmlştir. 

diyorlar Yeni Ticaret Vekili yann (hugtin> 
öğleden evvel yeni vazifesine başlıya. 

~ iq cak, eski Vekil Nazmi Topçuo~undan 
ıı,;tQr ~iitcılea•ı: <<Türkiye, vektilet işlerini devir alacaktır. 
~~i •ıYaıetinde istikrar İyi haber alan mehafilden ö~rendi-

fe•ir yapacak vaz i yel fime göre milli korunma kanununda Yeni Ticaret V ekili Mümtaz Ökme n 

1_ almı t yaptlacak değişikliklere dair kanun cek ve bu müsteşarlık iaşe işlerile 
ı ~d _!_IT)) Büyük Millet Meclisinden çıktıktan meşgul olacaktır. Vekaiet iaşe ~le • 

"· t-, 27 (AA.) R yt sonra Ticaret VekAleti iaşe işlerini de rinin tanziminde Toprak jMahsulleri 
~ ·"rı d· .. . - o er 
&t: ıplomatik muharriri ) a- tanzim vazifesini ~eruhde e~eceğin - OfıSi ve Zirant Bankası gibi müessese. 
~ trli den bu VekAlete Tıcaret ve Ia§e Ve- ler t~kilfttından azami surette isti-
~r,\ "e Romadan gelen tel- kaleti ismi verilecektir. Ayni Vekalet. fade edecek, icab ve lüzunıunda ayni 
1\.,tıınaakııırsa, Bulgarİstanın ) e- te bir ikinci müsteşarlık ihdas edile- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Ve Asya nizarniarını iyi 

ve üçlü pakta ilti- Berlin civarında 
Naz.i idaresini tereddüd-

P k cyliyeceğine Mihver vukubu'an N o kadar itimnd etme-
h e. ~ulgar başvekili ne 

çık arıcıye nazırı Berlin ae- hava muharebelerl• 
llınmıştır. Böyle bir se-

d o ldl ak tam mu tavaatı L d 2 7 (A A ) _ B B C e er. on ra, . . . . . 
oı llmeJ• t' 1 • 't'b · Dün gece Ingiliz hava kuvvetle-ot f ı ne ıcc en ı ı nrı- • b b b d S 0 un v 1 h • . nne mensu om ar :man tnyyare-

ltrırıerin BI spanya nrıcıyle leri Berlin ha valisine tanrruz c..;. ni§-
~}' h er ıne yapmış o - . 
l:'ı)h a~ler yapılmasa idi de lerdır. . . . .. 

tııak akıka, Alman propa-l D. N. B. aıamıı bır mıktar İngılız 
arni ları bu seyahatlerden tayyaresinin Beriine yaltla!itığını fa
o dular. kat hava dafi bataryalarının ateşi 

e d Alman ticaret müna- tarafından geri püskürtüldüğünü aöy 
}'ok~ herhangi l:ıir inkipf lemiııtir. D. N. B. ajansı Beriinin 

ben:;yr. k' B l • civarında hnva muharebeleri vuku-
or ı, u gl'rısta- b Id ~ 1• • • 

lıattı h k t' d b' u ugunu tes ım etmıştn. 
~ are e ın e, ır 

{'Fta.rı misali ve di-
~~~~:>lttıu unanistanın misali 

'rd ltur. 
a.rı .ba~ka, komşu devlet 

ıstikrar ettirici bir te-"a . Zıyet almıştır. 

Sovyetler ve 
Bulgaristan 
Sofya 27 (A.A.) - Sovyet Hariciye 

komlserl~i umumi kAtibi B. Sobolev 
dün yeniden Bulga.r Hariclye Nazırı 

B. Popof'la görüşmüştür. 

ı ingiltere Noel için 
mütareke teklifini 

reddedecek 
Londra 26 {AA.) - Bugün A

vam Karnarasında noel havraınının 
kutlanması için papalık vey~ bitaraf 
diğer bir devlet vasıtasile 48 saatlik 
bir mütareke akdini teklif edib ct
miyeceği Çörçi!deıı sorulmuştur. 

Bntvekil buna cıhayırll cevabını 
vermiş ve şunu ilıive etmi~tir: 

Eğer böyle bir teklif herhangi bir 
bitaraf. devlet vasıtasile yapılacak 
olursa Ingiltere hükumeti bunu kat'i 
yen reddedecektir. 

Bueünkü f&rtlar dabiHnde 
Londra 26 (A.:\.) -- Avam ka

marasında harb makııadlarını ortaya 
koyan iki ioçi meb'usa B. Attlee fU 
cevabı vermi~tir. 

Bugünkü gibi bir alemde, tatlı bir 
kaç lıifla ve Hitlerin sözlerini oldu
KU &ibi kabul etmekle sulhlin ~lde 
edilebileceğini zannetmek bir hayal
dir. Bazı Avrupa deletleri bu hataya 
düflllüt bulunuyorlar. 

Bu geceden itibaren hususi nakil 
vasılalan çalışamıyacaklar 

· 700 hususi otomobil, 230 motosiklet ve 99 
deniz motörü seferden menedildi 

Kamyon ve otobüsler esk:si g'bi çahşabilecekler 

HükOmete yeni 
salahiyeller 
verilecek 

Ankara 26 (Hususi) - Milli 
koruruna kanununun bazı madde-
lerinin tadiline cair hükumetin ha -
zırladığı kanun layihasını. tetkik et
mek üzere Cümhuriyet Halk Par
tisi Mecüs · grupu id'arc heyetince 
te§kil edilen komisyon faaliyete geç
mi§tir. 30 azadan terekküb eden bu 
komi•yona milli korunma kanunu -
nun tanziminde olduğu gibi Receb 
Peker reislik etmektedir. Komisyon 
Ba§vekil doktor Refik Saydamın 

lerine büyük nisbette tesir etmiş, makam ve mahallere çekilecek 
bazı suçlar yok denecek kadar telgrafların diğer tclgraflara 
azalmıştır. tercih edilmesini ve bunların sü-

~ 
Bilhassa cürmü meşhud hadi- ratıe muhatab ve malıallerine i. 

seleri iki gündUr alAkadar mah. salini bildirmiştır. 

Işıkları sondnrme işinde 
yeni tedbirler alındı 

Tramvay direkleri, kaldırım kenarlan ve 
otomobil tekerlekleri beyaza boyanıyor, 

tramvay tabelalarının yerleri değiştirildi 

huzuru ve vekillerin iştirakile bu -
gün öğleden evvel v~ sonra olmak 
üzere iki defa toplanmışhr. Bu ko
misyonun azası bulunan Mümtaz 
Öklllen komisyonun öğleden son -
raki toplantısına Ticarer Vekili sı
fatile İ§tirak etmiştir. Komisyon ya -
rın aant onda tekrar toplanarak tel
kiklerini tamamlamağa çalışacak ve 
)ayihaya vereceği son şekli Parti • 
grupu umumi heyetinin tasvib na
zarına arzedecektir. 

Öğrendiğime göre bu layiha ile 
iaşe işlerinin tanzimi için nlacağı 

tedbirleri başarması maksadile bU -
kumete bazı yeni salahiyerler verli
mesi mevzuubahstir. Layiha grup 
umumi heyetinden ıteçtikten sonra 
Meclise takdim edilecek ve kısa bir 
zaman zarfında encümenlerde ve 
umumi heyetle müzakeresi ve ka
nun olması temin edilecektir. 

iNGiL TERENi N 
BULGARiSTANA 
KARŞI V AZiVEli 
Bulgarİstanın Berlin 
sefiri Sofyaya döndü 

Sefir Bulgarisianın 
üçlü pakta illihak 
etmediğini söylüyor 

Londra 26 (A.A.) - Reuter bJdiri
yor: 

İngilterenin Bulgari.stana kariı o -
lan hattı hareketi, harlclye m!Uteoa
rı Butler tarafından Ava m Karnara
sında bir meb'usun suatine vermiş of. 
dutu t:ıhrir1 ccvabda tesbit edilmiş 

bulunmaktadır. 

Beyaza boynnan tramvay ~irekJeri ve tabelaları deği§tirilen 
tramvay arabalan 

Vilayet seferberlik müdürü \'C ba dün akşam saat 18,30 da sön 
kaymakamlar crvvelki gece ve dün d;irülmü~tür. 
vehrin muhtelif semtlerini dolaşa - T ramvay idaresi, hamvay ara 
rak ışıkları karartma ve söndürme balarının üst tarafında bulunan ta· 
işinin tatbikatını kontrol etıni;ıler - belalarının geceleri halk tarafındaı 
dir. okunamadığını ~özönünde hulun 

Şehrin muhtelif semtlerinde mas- durarak bu tabelıiları arabaların ö1 
kelenmr.miş olarak bırakılan 50 liim (Devamı f ündı sayfada) 

Milli Şefın &eçen Pazar ~ünü hlpodromu tere.fie."l<iftret aı yan4!annı 
to.klb ettiklerini yamu.ştık. Resrnlmıı, Mill1 Şef .,erel tribtıntınde General 
Kazım Özalp ve Munakallt Vekili CtNdeL :Kerim inced&1l ae birlikt.e ,..._ 



2 Sayfa 

Hergün 
Karanlıklar içinde 

SON POSTA: 

Naldeden: Maar.zez Tahs'n Berkand 
Hekim td• la bu sözleri pek din

lememişti. Mediha hanımın maksa
dını anladığı zaman aadece onun 
yüzüne baktı ve: 

- Zavallı anat 
JR:mdde iktif etti. Duracak. 
Ybedecek vakit yoktu. Esasen 

baırtancırin otomobili kapıya dnyan
ı:zut, iki hasta bakicı, ellerinde .bir 
aedye • yuk n çıkmışlardı. Yaralı
yı biiyük bir itina. ile yatınp apğıya 
indirdiler. Bu müddet zarfında dok
tor da Selimin evine teldon ederek 
Halide hanımı kazadan haberdar 
et:mit. ona )"'U'Jlhnm Mkledilmekte 
o~ e 1elmeüni aöyle
miıti. 

de sedyeye yntırılıp ~ötürülmexi 
Nemnin aklını hapndan aldı. Bir 
çılgın gibi ağlıyor, yaralı ile birlikte 
haataneye gitmek istiyordu. 

- Bırakınız, ben ele beraber gi
dip onun yanında olayım . Ne ka
dnr ıztırab çehifimi ~örmüyor mu
sunuz? 

Onun böyle elleri ve dbi · kan 
içinde sokağa çıkmak • jaıemesi mu
hak ernesini tamamile kaybettiğine 
delalet ediyordu. Bunu herkesten 
evvel tnlı:dir eden doktor, genç kı
nn aaçlarını okşıyarak onu teskine 
ça~. 

- Bu halde sokağa çıkamnz.sın 
yavrum. E..ıuen biz ~mdi Selim be-

5 Arzularınızı frenleginiz F Sözün kısası 
-·-



SON POSTA Sayfa 3 

' 
Tel e e Te • 

SI.Z a 
1'aymisin bir 
41akalesi 

Hariclye Vekili Parti 
·~~ .. hayati menfaatleri· Grupunda iz ahat verdi ., :::7:e~::iye 

izmirden Cenubi Amerikaya 
anason lhrac edildi 

~ }apılacak bir tehdide başlıyan hava 
) 'tı nıüaamaha aöstermi- Ankara 26 (A.A. )- C. H. P. yaat hAdiselerinden bizi alakadar 
t:..ecelderini Bulıar hükume· Meclis grup u umumi heyeti bugün edenleri izah et~ iş ve bu mevzular yazan: Selim Ra gıp Em ec; 
"'.Q -26/ 11 / 1940- anat 15 de reia vekili etrafında müteaddid meb'u!lar ta-

e ·~ıkça bildirmi§lerdir)) Seyhan meb'uısu Hilmi Uranın Teie- rnfından sorulan suallere tatmin e- S on birkaç gün içinde Bulga-
~ - liğinde toplandı. dici cevablar vermiştir. netandan gelen haberler 

lzmir 26 (AA.) - Son gün -
lerde Brezilya ve Uruguay.ı anaaoıa 
aatmak imU.nı ternın edilmiş oldu
ğundan bu memleketlere 69 ton a
nason ihraç edilmiıtir. Ayrıca ~. ~~~~ 26 

(A.A.) -Mussolini- Celııenin açılma!ını müteakib kür Ruznamede başka madde olma- Balkanların aulh vo müaalemeti bn-
'"'liııj Id ığı hezimet.in bir felaket siiye gelen Hariciyc Vekili Şüklü dığı için nyasetçe anat '6 da celse- kırnından ferah verici bir hava yıı.• ı· ·ı· Al 
~lııd ığına dair deliller çoKnl - Saraeoğlu son 15 günlülc dünya ai - ye nihayet verilmi tir. ratmak iııtidadındadır. Halbuki bu- ngı IZt man 

ltııı ır. na takaddüm eden günlerde, bu 

Amerikalı, Mıaırlı ve Iraklı bir 
çok firmalar da m ürneaat -
ta bulunarak mühim mflt -
darda anason i•tediklctih.i bil-
dinnişlerdir. 

\T ekili 
~i'a hnın Arnavudluk ordusu, b V ll hava mümkün olduğu kadar ınu- ha Va faaliyeti ~tçb·{1 tebliğinde de itiraf edildiği Saatler ir .ı una n , ar kaıısilefıni, ve f!lektr:ikiyet %iyades1le 
~ liı e ~iır z.nyiata uğradıktan aon- artmıfh. Filvaki Bulgaristan kralı Londra 26 (A.A.) - İngiliz hava (Ba t--L J • • yf d ) llı: . .:..ll'ıdı tnüdafaa vazivetine Keç - •t • • •t Maı'este Boris bir hafta ev,•el AI- ·• · 1 aran lnCJ aa a 8 ~··r " saat l erı yenı mevzı er nezaretlnin teblısı: ks dl h - kml ... _. ti h . ü lt. manyaya gjtmioti. Bu seyahat ani DU n ıteee İ.n.Klliz bombardıman tay- mn a a u ~aı~ye aız m • 

Ticaret 
istifa etti 

~'bıtle~n. Balkanlarda hadiaelcrin olduğu kadar gizli de tutulmuştu. yaraleri Kiel ve Wilhelıı:ıshaven deıtiZ e&'!e.Seler de kuraca.kt.ır. 
~ ~ettıği seyitden memnun olma- alınacak ele geçirdiler Avdctini ınüteakıb Bulgar baevdnli fissü ve tezgiihlanna h ücum ctml.§ _ Merkez tefkilatında dt·ii1iklikl. 
)'n "VVetJe muhtemeldir. Roman- ile hericiye tıazınnın Beriini ziyaret lerdir. Ankara 26 <Husust) - Ticaret Ve-~U tQ boyun eğmesile bir te.ud teş- edecekleri bildirilmitti . J latta bu zi- Brujka tayyareler de Hamburg ve kDJetinın derubde edece~i yenı V82i-~ııı_ en Yunan muznfferiyeti, Bal - y • k b fngı·ıı·z tayyareleri yaret i~n çok yakın bir tarih kaydo- WU!enuoord doklannı Demok denizi feler dola)'lSilc merkez tcşkHAtmdl. ~'-ttllrı henüz ııerbest bulunan un- enı arar ay aşın- lunmu~tu. Verilen heberler teeyy{ld tayya~leri &sünü ve ~Uteaddıd dfış. bazı de~işililil~CT olması lhUmRli kuv-
~t~ı.e~ir rnukavemete te§vik et - dan itibaren tatbik çekilen İtalyanlan mü- etseydi, bu seyahat dünden iptidar man tayyara meydnnlannı bombar. veUtdir. 
L •litl · etmi bulunacaktı. FRkat bu arada d.ıman etıni.şlerdir. Tnyyarelerimizden Yeni Vekilin lercümei hali "'d• b·rin k11 mevsiminde Balkan- ediliyor temadiyen bombalıyor ne oldu? Pek anlasılamadı. Berlin, btrl üsaUne dönmemitt.ir. 
~ llı~r harb cephesi açılması fik- __ bugünlerde hiçbir Bulgat devlet a· Alman tcbtiii Yeni Ticaret Vekili Mümtaz Ök· 
~lılaks~:~ 'h~etbt~ karb~ı~·aca:lına ı\nkara 28• (H~- Resmt gaze- Atina 26 (A.A.) - Yunan orduları damırun beklenmediğini ilan ettiği BcrJin 26 (A.A.) - Resmi tebliit : men Ankaranın iftihar ettiği gn -
~-tiata ~ın ıç yır s~ e ) o rt te~n bugunkıi nüshasında hükfune- başkuma.ndanl~ının dün aqam P* Ribi Tas ajansı da Bulgar harici ai- B.r Alman deniZ:ıltuı cem'nn 414.00 nde bir evlAdıdır. 1895 -de doğmuı-
ı..ı.ltılidah~lvehyaı· dugot avd~.af )do lı ... ~ tin lkı kıı.rarnnmesi neşredilmiştir. redilen resmi tebliği: yaseti etıafında Sobrenya mecli- tonilAtolut dUtman Tapuru bntmn~.ş- tur. Yüksek tahsilini Istanbul Da -
"~ .. .r. .. e a ın e esa u e ı o;;- t h k 1. . d sinde eereyan eden müzakereleri tır riilfünunu Hukuk Fakültesinde ~ap-,.,'·Ografj ·• '-"1" b ' ' ·•ktü Bunlardan birincisi 30 Teşrjnisnniyi ı Kı ·aıarımız Deri are e ıeıille e- J 

~ıb~tkle.r rnuk~aul.',tk uyud ~ht' t Kanunuevvele bağlıyan gece yarısı vnm ederek bir kaç yeni mevzi Işgal mevruuba?,s ederek _komşu memle- Hava kuvvetlerimiz 24-25 l'efrini - mı~T. Milli hüklırnetin. ilk teşek -
L. lt) • şar ı ra ya a ı ıya ı . etmiŞlerdir ~e~te güdule~w.dış !eyasa etrafı~da sani gecesi Londraya muvaffaklyetli k~und~ ~~rada va~!~ . nlan 3 ~~ı.._-~rı alını,lar ve hayati men - saat 24 te btitUn memleketteki saat- _ · . • fikir ber.aberlıgı mevcud olmadı,:ını kar"ılık hu··cuml""'l vapm• .. tır. Bilh"• munfend h.akmıd.en. bınsıdır. Sa -' "''rnte Yap 1 ı_ b' t hd'd ı.. lerin bir saat neriye almmasına ikin- Duşman tayyarelen memleket<n ıç k d ,. ... J .., ...... k h b d b b 
l ın·· ı acaıt ır e ı e .ıı.a.-.. 1 • ta f d bi k h ' kö..n bo ay eth. . . . sa "ehrin mer~zinde ve Ta..,....ts neh- arra nr ın en ~tı aren gar ceP: ~L Uaarnah."' rro''ııterın·ıyeceklen·ni c!Sl de 1 KAnunuevvel tarihinden fti- ra ın a r a.ç şe ır ve. ;,u m - M ı t f ld B 1 t '" J•.. h d d k b 1 k ll 
l.'CII h ·• ., b d şl di B k 6lü o o o yo a~ın cr ını z.ıyare . . 'k' ken d ld"et.ı· ln#UA ... , r esın e ye e bU ay o nra a t ı :'lllt~ırt ük tımetine açık~"-"' anlatmı .. - ı baren merkez TC vD Ayetlerdeki bü - nr ıman e tm ı er .r. ır. ·aç v.e . . .. k b T . rının ı ı nnn n ş "' ı ~. UA.ıa ü • fa ·ı l i\fll" 
L; ıl v- " y all d .. ~k hl"bır hedef ebtmö lesınb!rı. mhuteba ı aıı a. Janslbımn ve ,..ngınların ,u ... ua gcldi;ı;.,ı· mfiş.a - m .. fAdvtrl aı bf el ça ışm~Jtılr; d!k ı ı ~ L~ ı- itleıln hareket saatlerinin tün memurlann ç:al'l.imn saat.ıerinin ar vıır ır . .cu.. en .. e ı- tm tt J~ "" t t 
b' ıı:..,l"t b t Akl 1m tır y e a er ne,re eııı ~ c e hud edilm' tir muca e e zn er e ne ıce en ı eıı ~1 ol daha değiçtirilmesi otureti 9 dan 12 ye ve 13 buçuktan 17 ye kn. sa e T 

0 am!§ • · ki ınanalı idi. Tas ajansı Tesmt bir E e cl diŞ bUrlir'ld 'ğ' b 'l k sonra ilk kuruluşundan itibaren 
.~ıttlllıuo ve llnlkanları tehdid ve dar olmasına da.irdir. Son vazıyet müessese olduğuna göre onun ncş.- tl;v ceh e be ~ 1 1 ' veç kı ::_.,1 u~- Cümhuriyet Halk Partisi A r kara 

e ....:. tm k 'b 1 -- Londra 28 (A.A) - Reuter •w• h b rJ • d So 1 B' ve ı mu are ...,.vva.re •"·e Aw erı- kil " d 'f 
1 19 

~ 5 ~ ... rne e ·ten ı aret o an · rettıgı n e erın e vyct er ır- . . B . ~'d k rl b k t~ atm a vazı e a mı~ ,-, yı-
"'tl~ 1 ai.Ya.seti gittikçe artnn güç - 8 eri Londrn sn.liUılyettar askeri mnhfel- li~nin fikir ve mütah•.ftlarını nkset- :ıZ a~ı gece tı~iz a ~· e h~ ı:- hnda Ankara meb'usluğunft ve Par-
L b~ıt kartılaGmıttır. lerinden bildırlldiAıne göre şlm~l böl- tinnem iktiza ed er. Mczkur ajnns n n e. cmmıye 

1 
m ım e e e- ti umumi idare heyeti azalığına •e-

"tl 'Y Telegraph gazetesinin as- • t gesinde bugün Yunan kuvvet.lerı Vos- haberinde manalı bulduğumuz taraf, re hücum e~~ erdlr. t . . çilmit ve o tarihten itibaren Büyük y~Ulıabiri yazıyor: vazıye kop~enin . 15 kilometre garbında Der. bilhassa onun bıı mahiyeticllr. Fil- Yapıl~n ke§ıflerle r.e:Yid edıld~ıne Millet Mecliııinin sinesinde olduğu 
~tlılnlıtarın bilhassn Coriee mın lemişlerdır. Yunanlılar tehlrde ltaı.. nki Ta~ ajansı Bı.:lgaristımdn harici göre Br~to~ .hficum sahası btıyük bir kadar Parti teşlci1atında dn $:Üzide 
~t ~ .. kaunmış oldukları za - <Bat tarafa 1 inci ~ayfadaJ ya.n kıtaatı bulmamı§laraa da Üç san. siyaset meseleleri etrafında fikir it- yang~~lm~tır. bir sima olmak vasıf ve ehliyetini 
~· . Yugoslavyanın aevkulceyşi Nitekim Leskovik havalwndcn cak ele geçir.mi§lerdir. Yunanlılar Pog tihaclı mevcud bulunmftdılhnı iddia Jngilferenfn muhafaza etmiştir. ~~~Zerinde büyük bir tesir ie- hareket eden Yunan kuvvetleri l nı.det'i de zaptetmi§lerdir. ~a.lden ederken yerden göğe kadAr haklı ----·--------

~ !ltı if tir. Bundan bir ay evvel Permed i mevkiini pmalden çevire- 1 Pogrn.det'e. doğru llerlıyen ıı_aıyıın l"'Öriinmektedir. Ayf'li zamftnda bu Ha b e .C: is tan a Tu··rk - 'ngı·tı·z 
\ •• A.I ordusu garb hududunda ve cek bir vaziyette oldukları gibi Mag- kollarına Ingilfz hava kuvvetleri tn hftberl-~ı- imıi geçen m"b'us Du- Y' 1 j 
.~ijettıan ordusu da Macıuietan rikampos yayiasından Zagorya dağı ratından hüeum edilmil ve dU110ıuı manof gıôi bfr ıırra meb·usunun rnec Y BFdtm /arı 
~tt teca,vüzde bulunabılecek bir üzerinden garbe doğru yürüyerek kolları dağıtıbnl§tır. lios önünde yııptığı tenkidleri ihmal Londra 26 (A.A.) _ Avam Kamara- T.• f • 
b_~ le bulunduğu sırnda Yugos- Yunan dağ kıt'alan da hem Ergiri, Epir mıntakaaında Ergiriye yapı- etaek bile profesöT Mu•ano~. g_ibi .bir sında bir .ııuaıe cevab veren hatlciye .1 l CQ T8 l 
~~ın ?iktatörlerin kar§ısınn di - hem de Permcdi mevkilerinin Ke - lan ileri hareketi İtalyan talcvıye 7amanlar ba~veki\let mevkıını kıfa- milsteşa,rı BuUer demiştir ki: 
l ~u ... krç olacaktı. rilerine dü§J'Dek imkiınlanna ma - kıtaatının mukavemetine ınaru.ı: kal- vctle i•szAl etmi~ hir dev~ c.- t adamı· İngiltere hUkflmct i, Habc istanın İzml~ 26 (Htısu~) ....... İn ılt c ya. 

~:'\..,lL er tarafından yopılan ihtar- liktirler. rnıvtır. Ergirinin Yunanlılar tarafın- nın müt&lealanna ehemmıyet verme Ute vi d k tuld ğu ö tııh milyon st.erlın kıymct.nde Uzün: '"~~;nı ıı l . m ca z en ur u nu g nne - . . kı ~. e-n nulgari9tanın bir Alman Bununla beraber talyanlar har- dan alınıp alınmadığı henliz. Teamen mezlik yapamavız. Halbukı bu zat, . pek d Hü'""'- ti H b ve ıncir ihracına mukabil ayni Y -
''lt\ k J •1 yı arzu e er. Awuc n • a e - tte 

1
, t ' thal' t k ~ d, tt olaylaştırması koTku - bin b&Jlamasındanberi talyadan bilinmemektedir. Mihver siyas•tine karşı göst~n en §istanda gözü yottur. İngilt.e.renin :ls- mc ~an ~n ura e.şyaaı ı ı a ar. 

1'\ ~d· 'Yuıtoslavyn üzerinde tesir getirttikleri anlıı~ılan iki taze tüme- Sahil mıntakaaında Yunan kıtaatı incizaba ~iddetl? alev~ta~l!k goat~T: ted~i hür ve müstakil bir Hnbe,..<:i3ta- rür etlni§tir. Ankarada ccreynn eden 
~~lordu. nin yardanile Yunanlıların takibini Filatı geçmitlerdir. Bu :kıt'alnrdan MeJ..t,. ve dbışedsı.v1 aııe-t. r.sl~rınde gıf7.lkı nın varlığıdır. Binacna.leyh inı;iltere m

5 
üzilakereleterd1einbuibsl!;:şın ~~::iiılmne ,_ve 

"'it, ı "aziye~ lf~n derece deiit- E.rgiıi ve Permedide durdunnağa bazılannın Korfu civarına ihraç e-- usuller taki ı me!lnı oe muva ı h'"··A- t• ü t' k dü k m yon s :rı e ı "6•na ~ a .. -
........_ ff-ı- 1 1 b'l E • • 1 li d'l ek J 1 ah k k d' B·· .. b h 1 ıu.wue ı, m ş ere ıımann arşı ...... .. _ .__ muva ıuı: o sa ar ı e rgı!'tye ı er - ı er ta yan cen ının ar asına görmeme te ı~. utun A u a va sarılmış olan Habeşlilere m üm , ....... ~ . 
• , yen Yunan kuvvetlerinin kısmen aktıklan ve buradaki !talyan kuv - komşu Bulgarı!tan efkannda ahva- kÜ . Q ın ---------------cra V 1 ·ı1 • G · D 1 ' ·· · d tl · · • t'b t k · 1 1 1. .. --~·x.: k'' • 1 '"t .b n olabilen her t r yardımını yap ~ a fJ eri lllpSl ve e vınon UZenn en atı - Ve ermın rr I l'l ını esmi§ O ma an m gosteı-uııo;ı ~yt$ e mu enaşı k*ftd 

d \ hile. yani Ayasarnndayn inebilme - muhtemeldir. bir makuliyete dönli, sezilmektedir. ma ..... _ır_._______ lEYLAihtiilfealif~I.E. CNtil4 
U t 1 d leri halinde, sııhil böl~esinden şi - İngiliz bavacıltırınm.akmlan Bu halin. yukarıda dn kaydettiğimiz S 'h f 1 ..., 

A n op an 1 rnale doğru geri gi::len !talyan kıt'a- Kııhlre 26 (A.A.) - lngıliZ hava gibi. Ballı:anlar sulhü baknnından u aarruzu yapı acagım 
;'1\~lt larının kurtulmaları gene pek gi.iç o- kuvveUe.rınin resmi tebllgi: çok hayırkar olduRunu söyle~eve Berlin tekzib ediyor ~ll li' 2~ (Husust) - lcra Ve- lacaktır. Yunan haberlerine göre Tayyarelcrimf.Z. Amavudluktııkf Yu Iüzıtm yoktur. Buna memnunıyetle 

'ıC~~lleyeti buKiin saat on dörtte sahil bölgesinde ilediyen Yunan ne..n hareketmin tera~ne ric'a't et. i~ret edt"biliri:r.. Berlin 26 (A.A.) - Yarı reıımt 
~ ~i/tte bir saat kadar devam kuvvetleri Filyntes mevldini geç - mekte olan İtalyanları müte.ınacııyen s . m C membadan bilt!iriliyor: 
b "' ~ntı yapmıohr. mişlerdir. t.ehdld ederek yardan ediyari r. ~oli.m (/Ca9ı1' <.-"ı.tıç Berlin a.iyasi mahfelleri aözde 
~~~~C 1. • d Bundan ba~ka sahil, boyunca A- . Elb:ısan mınıatasında motörlU U9 «bir sulh taarruzun yapılacağı hak-

q ar me c 1 s i n e yaııarandaya doğru ri.:: at etmekte Itnlyan natllye kolile bir ta tır n at- 1 •tt . B 1 • ta a kın-da Nevyork gazeteleri tıtrafın -la g olan halyaniann yolunu k~smek ure tolu ve pı:vacıe tuvvetıeri mit_ ng1. Brenın U gariS n da son günlerde ne1rcdilen haberi 
ll d1·soler oldtl mak.aad~l~ Korfudan kar,ı A_mavud- ~ ral~ ateşine tutuımuıtur. uç büyük karŞI yaziyoti tamamile uydurma olarak tavaif et-

~1 U.. luk sahıline bazı kuvvetlenn çıka- naklıye otomobiline n~ verilmiş vol mektedirler. 
""-' llewte 26 .. • _ nldıklan Yun:ınhlar tarafından bil- ~ di~ er lbirçoltları hua.ra uS"taUlml.f, ve (Bıı..şta.ra!• .ı Inci sayt.nd:ı) d k 

'tı ttoıa (A.A.~ - Butçe mu- di:ilmipe de bu kuvvetler, ltab;an- yol kenarlarınn devrilml.fUr. Pıynde vazı ımza olarak ıştırak edccc~ı mu~ Narh ere öyü 
~ cıaııuf'Ue htikümettn mtın - larm verdiği maiOmata nazaran, e- kunet.ıerinin de a~ır z yi.ata u~dı. temel herhangi bir sulh tanzimindc, civarında demir 
~ll aıyaaet; hnl:kında Ma- sir edilmi~lennft. ~ı zannedilmcktedir. Piyade kolları BulgariStanm tamamiyet ve !!tık -
~~ah toaunda milhim bı'r ~er- Görice böl~t!!Sinde en şimalde baştan ibaşa panı!!e utrntılmı,ur. laline tam hürmet e(}llme.slni temin madeni bulundu 
~ha~de edilmı.ştır. MütrıtJer düftnanın alabildiğine . ric'at etti§i halyıın tabiiii iniç elden geleni yapmak İngiliz hü - İzmlr 26 <Hwust) - Narlıdere kö 

~ın ve yahudi kanunu y ı ı b ] Flb · · k./\- tint · u · dendir -eeırı bir . ve unan ı ann. un 8.rı •. aaan ll- Roma 26 ( A.A.) - 1 72 nu - wue n nıye erın · . yil civannda köylüler bir demir roade-
tarzda tatblkJni ıs.. tikame~~de .takıb ~ttıkl~rı anla:ılı- maralı tebliğ: Sofya 2.6. <A.A.) - ~u1garLı;La~ın ni bulmuşlardır. Nü'muneler tetkik 

~ıkan hAdiseler üzerine yoT. Gonc~ı~ garbınde ıs~ Mos~o- Yunan cephesinde, Epir sahiline Berlin elçısı ı;>raganot, hukümete ıza- edilmektedir. 
ıı.,..~-·- polis mevkunı i gal eden Yunan ıle- 'h,- ed'hn. d" ··c 1 • hat vermek ti.ze.re bu aqrun Dotyaya -;;;;;;;::;;,;;;::;;::;;;::;;::;;;;;;;;;;;;;;::;;;::;;;::;;;::;' 

·-me menaub bır meb'us ri kollan dü,manla temaıı tesis et - ık aç .' hış luşman mku reze m:ıd, gelmiştir. ~ ) 
......._ ~eb'li&Ja <1üello ~apacak Ic • • M ı· d w 1 -ıl!men ım a o un muş, ısmen o D •• ı_ • .._ 1' 1 . ~-~- ( T 1 VA T R Q lA R 

, J - me ıçm ı a ısya agını aşmıt ar 'IAhl ·ı • 1 t DUJ.Kıtnstannı oer ın e ÇISIUlll 

a ..........___ ve T emoriçe dağının etekl~rine var- sı aH an ekeııır alını:nı~ ır. k k beyanab • r ' J 1 b l ava uvvet erımız. ara uv ~ Şehir Tiyatrosu "1 ayette klsml mışlarsa da ıta yan arı u amamıt - tl ') k , b' rx.· h J' d b" Belgrad 26 (A.A.) -D. N. B. ajan- ~ 1 ]ardır. v~ eh e kA ı ış ılır ı.,d a ~~~e, ddu'd ıının husuaı muhabiri bildiriyor: . . Tepebatında c!ram 

8 B haber gösteriyor ki İ\alyan kuT- t .. n are at sa asm a n;ı.uea ı Bula . t:l Berlin el"isi Bcl..,.ad- kısmında eç• u . " hueumlar yapmı!!br. Bu Utısak ınok- .. ariS nın . " . - 1 
liQ 1 vetlerı Görlee bolges1nden daha z1 - t 1 ~c- -ı ' t'' 1 .. k 11 dan geçerken Poliıii:a gazetesının bir Akşam saat 20,30 da 

A. 1 yap11yor b b t d ~ru a an, opru er, mo o r u o ar ve
1 '~~ka. • yade $m,ııle ve cenu a ıya Oı;, • K 1 .,d .• d h ·ı· 11 Art muhabirine beranatta bulunarak de- A ......... _ ... _. •••••nd" .~ n ve Pennedi l.stı'"kametle- a amas Ya ı..<ıt a ı ınae ave, . .. 

1 
J- ........u __ .. 

26 (u ~ yani Eib:ı.sa Ueralti "Ye Eneke eivarl-nnd .. dUa.. Dlittir ki. ;.,.u,_u., d d .... _.i .... __ d ~uaus!) - .ı.nhilat eden rinde rie'at etmi.i!lerdir. :EAer bu ha- k ri h üdl ı" k.. " Altı aydanberi memlelı::etime dön - ...,ı.uuıu ca desin e .. omcu .w.ıw.ıın a ı 
Rtiıı:ı. üçü içıin öntimtızde- berler d~ru ise E enler 2596 metred m an •• ~ı.. ta •M er c::

1
o. ~ğı- medi~im için Sofnya gidiyorum Bu OündUz saat 14 te 

" l{ar ç le Di . . d ğ .n. an ve pııroe uçan tayyate erımı% ta- • · ÇOCUK OYUNU "Ul~eU s, an ırı ve - trtifaında olan Tımorıçe a ını m'"9- ranndan ıJiddetli bombardımana t&· vesile ile hususı illerinıle de l•l6fgttl aı.•am saat 20,30 da 
P erınde kcmi seçim kUI~t&z aşa.bilecekler, ve nerat:a ko.. bl t tul tu olaoatım. Bulgari8tanın U~ taraflı ......., 
arı. namzetllerini Cu- ıantıtla glrebileceklerdir. Bu suretle K tu'd r. k 1 1 . b' k d f pakta iltihakını imza etmed~im gibi D A D 1 

Edirne - Cataka - Çanakkale -
Bıırsa - 1\ludaııya. - İzmit'den 
TELGRAFLARLA l\10RACAAT 

EDEN 1\ruırr.KR.El\ı 
BALKll\UZA: 

LEYLA ile MECNUN 
fi1mi yÜz binlerce isıanbuı hl\l -
lwun durnuyaıı atını ve hıçkı
nktan çdenk..erUe tebcil ve ta.. 
z.lm ettiki bir LEYLA De 1\IEC-

NUN Ihtilali halini aldL 

MONiR NUREDD.N 
MOZEYYt:N SENAR 

bestekar 

SADETTiN KAYNAK 
m cidden harikalanmı' ibdalartte 
Tiirk lıalkınm hakiki ve Uiht 
&tk kalıram&nlarını 7ataıtıklan 
bu tnUi hallt f'ılml.Di bitün eL 
V&l' balknnızın da CÖrebllmeleri
nJ ıemın içiıı bqüııdeıı itibaren 

Bir hafta daha ------·· rösterileceji ilia cdunur. 

Alemdar - Milli 
t ............._edctektlr. Er.gi.ri Te Permedi mevkllerinin geri - b. bor ud a ası da .el e;ı, ırçob 1 e n So"""ya barieiye nczaretini rleruhde Cemal Sahir jübaleai 

~~· ~ om ar ıman e ı mı~ ve ura am •:~.. 3 Bi.rincilııanun Salı tünü atoamı '~Jet} • . leri de tehdide uğramış olacaktır. isaht"tler vaki olmuştur. <:idcietli }an etmek için gitmekte olduğum hak - ._ __ etmeJai rica olunur. _ .... ., 

h rlirı ~rJ O ye :lJ ElhAsıl cepheye takrib~n , amud ı.,. glnfar ve infll&kJar vulc~ gefmi~'tir. kındaki haberlor de dO!ltU ~&~ildir. ~~~e~b.lr~Triiiyaiitr~O!~U==k~o~m~e~d=i ~k~ISDl~~ln=d~a;:~:-~;;:~;;;:-•·---~ 
1. ~.l elçısi vazifasi t.ckameıte v:ı.dh llerble kde.sılm~dfı dıı~lıkı Aveı tayyarelt'rirnlı. f)"ae lı7e - Londt1l 26 (A.A.)T- Baldkan Ine- t. Cax." Sa.z"' Daııs-. Nq'e... Hayat ... Gençlı'k ... 

DiKKAT: Filmi rönnü iıçin İs -
tanbul clTanradut ceteıı lr.iylü -
leliınizin ha1lr. &liO:erinl Vınılh 

, ~: 'la h "" . a.ruide mu are e e en lfJllnnl 1 rinde Blenhelm tipinde Iki tayyar~ selesinden bahseden itnes iyor ki : 
"0~, areket ettı cephesinin herhangi bir mıntakt\.81 ya- dütıı'nnÜ!ıtUr. Kml Borisin üçlü pakta scirmek YARIN A /ŞAM 
)elli 

16 
<A.A.) _ Sovyetlar Bir- rılıp Derlendlğl takdirde bu kuvvet.- Dü•mftn tavV!lrelerl J .t-rns ve istemediğini tıçıkçll bi.ldirmi'· ?lma· 

b~ , lJerıın büyUk e'çıSl Dela- lerın hasm~ daima t1lhr ceph? ki - Stampalia iiz:crine bir hüc:um vap- sından ve Aln;ıan hukumetının ~e 
e~ ~m Moııtov:ı~'l.n Berııne 81mıa.rındakı kunetıcrınln gerılerıne m•.Jıırdır BiTisi az ~ok ıukert tna • Türk huaumetinı daha fazla tahrık L E 'de toplanacak 

Ittir, dil~ek lmkllnlıınna llUllık olurlar. hivette olmak liz<"r ... hirknç btna ha- etmek an.usunda bulunmaınıuıındıır. 
b F kAt böyle dnt':lık anız de, oılhns.sıı. ~a-ra uğramı•tır. Ölli ve yaralı vok- dolayı, Bulgarları pakta girmr.~e ic-

Q
• ;r thtıuar 8Vın~e j kışın. m~~nrcbf'ler ve tak bl"r en çe- tur. Hava da.fi ~n.taryahn 5 düş.- bar. etmek p~ojesi ıehir edil~i~ gibi 

a 1 tin bır iŞtir. H~rhalde İngı ıZ ve Yu.. ,..,.,,. .. tAVVIl'l'f"'" n•ı•i!rmUAlerdlr. götılnmt!kt~dır. rak ba'u!ldU lnan uç klan muhtelıf Yunan ileri . Eli'er İtalyanların ümid cıt.ikleri gı-
Yıld 1

1 kollannı adım e dım tn ki b edertık vakkuf etse bile İt.alyanlai'tn Arna - bl Yunanlılıır teslim veya maf;lüb ol. 
t"de 

12 
caddeainde, 

1 bunliU'ın yollannı açmak ve z:ıruri vudluktan Yunanistana yeniden ta - sa idiler, başka Balkan devlello.ri de e .. Yalnız başına oturan 
.. 'et! thtiyaçlannı paraşütıe atmak mec ~ arruı etmeleri ve bahusus Sah\niği is- belki Mihverle en müsaid veralt dai • llcfınd cın olarak tanılan burlyetindedırler. Aksi tn~dırde tskıb' t·ı~yı düşünmeleri art.ık varid re&nde uyuşmnğa teş~bbtls et!ecek -
Q)(j <tbbir ihtiyar, bu sa- hs-rek.!l.tı, evvelce t1e .ııöyledl~ımiz gibi dir. ıer, Hitler de Bo~azlara kat!ar inme-o) ulunmuotur. Cese-
~an Mehmedin ölü- kolaylıkla durma.ta. mahk1lm ola bı - le ~lkı~ncakt.ı. tFak~ th Y\ıbna.nh melu -

k fi lir u!ferıJetleranın e.sm ar ll n 1-,. ... ... (Uı:ıa en •:r :ret · 

Din.yaınn en nt~ ur caaı, illr.~leriD en •teş l şarkılsn, 
yıld.i:ıılarıu ea ptellerile reTÜle:in sultanı olan 

KOLEJLiLER. REVUSD 
tilali SÜIIeıuli. 

ÇıJrtn. mestelmaJı: ttfa yannı beli eyin& 
'Namuah ..,.._ INiıüU• ..WDIN&ada'. 



4 Sayfa SON POST li. 

ÇOK MOHIM 
Erkek n tadm farkı fok 

ADEMI IKTIDAR, 
BEL GEVŞEKLI~J 

Istanbul Levazam Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kttaatı IlAnlari 
.Afalıda ~ mend<lm kapalı larDa ets&ltmeleri bizalarmda yazılı sUn, aaat ve maballerdeki ~ .,.: 

alın& k~annda J&Pllaca.ktır. Taliblertn ka.nun1 veiikal&rile teklif mektublarını ihale aaatlertDMa 
saat evvel ltomiıqona nrmeleri. eartnameleri kom.f.s7onlumda ıörülür. 

İhalenin yapı.ı.ae-111 1"' Tt u.fi)"eti a.mumi7ert Wfl 
Bormona fabrihamm 

CitıBi Mıkdan Tutan Teminatı ihale gün ve aaati 
kilo Lira Lira 

KANSIZLIK 
Bir cok hastahk• 
lara sebeb olur~' 
t<ansızhlt; ' 

1 

1DUCRIENS IUAOBD : 
kullanmakla tedavi 
edlnt&. 
• 
,DESCRIENS $URUBI ı 
tanyetJ gıderlr, vu. 
k:u<ia kaft, kUVV9t ~ 
\ttı ha temin eder ... 
e ot Q n hastalıkJa· 
t•n onaou alır 

~-~ 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

Münir Nureddin 
KEMAN, KANUN, PIY ANO 

Ho. 270920 GÖNÜL SANA TAPAU (Beste Sadettin Kaynak) 
VISALt YAR lLE (Beş~ Rakım Elkutlu) 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Daday Revir 

Amirliğinden : 
1 - Daday merkez depo.sunda istlfte mevcud d4S!h aded muadili 

c00~,575» metre InikAb çam açık arttırma ile satılacaktır. 

a - Tomruklarm urıca ba.ş kesme payları mevcud n b.bıııcJ.arı ıso

fUlmU4 olup hacim. k.abuksuz orta kutur üzerinden hesablanmı.ştır. 

a - Tonıruklara ald satış tartnamesi Ankarada Orman Umum M~ 
Cl11rlU~Und~, İstanbul ve Kastamonu Orman Çevirge Miidilrlülı:lerile Da.. 
day Devlet Orman İşletmesi Revir Arnirliğinde cörebilirler. 

4 - Tomruklarm beher m3 muhammen bedeli d320• bl'U4tur. 
G - İ.stelı:lilerin " 7,5 muvakkat pey atçesi ola.n c599» lira c80• t.u.. 

f\16U bamllen 3.12.940 Salı günü saat 14 de Daday Revir Amlrli4ine m~ 
racaatları. (109&4) 

en birinci 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur. 
~---~~~~~••• Her Eczanede bulunur. •••••••r 

S atılık çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Daday Revir 

Amirliğinden: 
ı - Daday merkez deposunda isti!te mevcud ı:ı1?l2» ıaded muadili 

c571,.20h metre mikft.b çam açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları so.. 

yulm~ olup baci:m k:abuksuz orta lrutur üzerinden hesablanmıştır. 
S - Tomruklara ald satış şartnamesi Ankarada Orman Umuın Mü

dürlü~iinde, istanbul ve Kastamonu Orman Çevirge Müdürliiklerlle Da
day Devlet Orman İşletmesi Revir Amizıliğlnde cörülebUir. 

4 - Tomruklann beher m3 muhammen bedeli d320» kuru.ştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesl olan c560» lira c50» ku

ruşu hamilen S.12.940 Salı günü saat H de Daday Revir Amlrli~ine mü.-
racaatlan. (10965) 

lsıklart söndUrme işinde 
' yeni tedbirler ahnd1 

(Bqtarafa 1 lDcl sayfada) 

lambalannın altına koyduTmuvtur. 
Geceleri nalcil vasıtalarının bir 

kazaya aebebiyet vermelerinin ö -
nüne geçmek maksadile de köşehal
larındaki direkiere ağaç ~tövdelerine 
ve knldıTun kenatlarınıı beynz i1a -
retler konmuetur. Otomobillerin te
kerleklerine de beyaz i$aretler ko -
nacaktır. 

Havalann ~rken kararmaaı ve 
ıtıkların aöndürülmeai üzerine, o -
kullBTda 1aat 16 da biten tedrisatı 
daha evvel bitirmek maksadile Maa 
rif V ekiletinde tetkiklcr yapan ko
miayon meşaiııine ittirak için An -

Bu geceden itibaren 
hususi nakil vas1talar1 

çahşamtyacaklar 
(Baştarafa ı inci uyfad&) 

dürlüğü, benzin ve petrol tahdidi 
kararının tatbikına aid bütün ha -
zırlıkları dün ikmal etmi~tir. Bu ge
ce •nat 24 den itibaren huauai oto -
mobiller, motosikletler ve tenezzü
he mahsu.a deniz motörleri aefer ya
pamıyacaklardır. 

Bu geceden itibaren aefer yapa
mıyacak olan huausi otomobillerin 
adedi 700 ü, motosikletlerin adedi 
230 u ve deniz rootörlerinin adedi 
de 99 u bulmaktadır. Bu nakil va
aıtalarına bu geceden itibaren ben
zin verilmiyecek ve her ne suretle o-

ILANDOKUTlN 
Habları çaredir. 

L.:er eczanede kutusu 100 
kuru§ tur. 

Reçete ilt 6atılır. -.................................................... 
Son PCMrta Matbauı: 

Netri7&ı Miidürü: BeJ.im Ragıp Emop 
sA.BtBı.ut: s. Ra.&lP IWEQ 

A. Ekrem UŞAXLIGİlt 

Kuru fasulye. 
Pirinç. 
Pa ta tel. 
Kuru aota.n. 
Zeytin yalı. 
Gaı:aJ ve p&'f'70n, tntuı. 

180,000 
83,000 
03,01>0 
40,000 
H,fOQ 

Saman. ~.500,000 
Nakliya\, 
Arpa. 
Bıtır eU. 

600,000 
600,000 

Şirketi Hayriyeden: 
28/11/940 Perıembe sabahından itibaren kıt tarifesi

nin tatbiki rününe kadar halihazır tarifede yapılan ta_-
dilitı gösteren cetvel bütün iakelelerle vapurlara asıl • 
mıttır. Buna nazaran memurin postaları yeni devam aa· 
atierine uyduruhnot ve yukarı Boğazın Rumeli ve Ana
dolu ilk ve köprüden son postalar ve tece seferleri kaldı
rılmıttır. Araba vapuru seferleri de bu esasa göre tahdid 
edilmittir. Bu tadilitı havi cetvel, yolcularımıza ko • 

'- laylık olmak üzere illiyeniere meccanen verilir. J 

G 

Mühim bir keşif 
Sayesinde buruşukluk· 
lara nihayet veriliyor 

Bu tecrübeyi yapınız. 
Methur bir cild mütehassısı ta

rafından keoif ve genç hayvan
Iann cild ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müoabih olan· 
uBİOCELı1 tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cild 
unsuru olan penbe renkteki To
kal on Kremi terkibine karı~tırıl
mı~br. Bu ak~nm, yatmazdan ev
vel aürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika zarfında cildiniz. bu kıy
metli unsuru mas edip bealenc-

ç 
Görünmek 

ister misiniz? 

cek ve her aabah kalktılınızda 
cildiniz, daha saf daha taze c6-
rünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağaız) 
T okalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyaztatıcı ve kuvvet
lendinci unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddel•
ri ihraç ve eiyah noktalan izalc 
eder. Açık mesnmeleri aıklaotı
rır ve bu auretle cildinizi beyaz
latıp yumuşatacaktır. Bu baait 
tedbir ııayeainde her kadın bir 
kaç sene gençleoebilir ve ıenç 
kızların bile gıpta edeceği laya
nı hayret bir cild ve bir tene ma
lik olabilirsiniz. 

ı ~----2!t_a_n_h_u_l_B __ eı_e_d_iy_e_s_i_l_l_an_ı_a_r• ____ _.l 
Talunln 
bedeli 

İlk 
teminat 

920,00 69,00 Zeyneb Kamil Do~umevinin yıllık ihtiyacı içın. aıına -
cak muhtelif ynş sebze. 

1400,00 105,00 Beykoz fidanlıfı ihtiyacı için alınacak 10,000 kilo ar
pa ve 10,000 kilo saman. 

f75,00 35,63 Yıldız ı inci yatı ok~ınun yillık ihtiyacı için alına -
cak 1500 kilo süt ve 1000 kilo yo~urt. 

ı~o.oo 105,00 Yıldız ı inci yatı okulunun yıllık ihtiyacı ıçin alma -
cak muhtelif cins yıu; sebze. 

Talunin bedelleri lle ilk teminat miktarları yukanda yazıU muhtelif 
mevad ayrı ayrı satın alınmak üzere temdid.en açık ek.siltmeye konul • 
muştur. Şartname Zabıt ve Muamel~t MüdUrlüiü Kaleminde görülebilir. 
İhale 9/12/940 Pazartesi günü saat 14 de Dalmt Encümende yapılacak.. 
tır. Taliblerin ilk teminat makbuz vdya mektubları ve 940 yılına aid Ti... 
caret Odası vesikalarae ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmaları. (11255) 

karaya giden maarif müdiirü T ev -
fik Kut bugün ~eh!imize dönecek -
th. Mektebler için hazırlanmakta o
\J.n yeni evkat cedveline buııünler-

lursa ol8'Un 1eferlerine müsaade edi1- ltıNW 

tle başlanacaktır. . 

Et nakliyatma mahsus 
motörler 

miyecektir. ı _ 28/11/940 tarihinden itibaren hususl pltika taoıyan otomobillerin 
Emniyet altıncı •ube müdürlü~ü. ve motosikletlerın. husuaı deniz tenezzüb motörlerlnin seyrüseferinden 

kararnamede aeferlcrine izin verilen nı.en'i 14703 sayılı İcra Vekilleri Hey'etl kararı iktizasındandır. İstisna edi
doktorlar ve bir kısım müeaaeşelere lenlerden maada hususl otomobillerin 27/11/940 saat 24 den sonra seyrü
aid hwıusi otomobiliere bugün birer sefer etmeleri memnudur. Bu vesaitin plAkalarının da iadesi ve çeklle _ 
izin karnesi dağıtacakhr. cekleri garal ve yerlerin bildırllmesl. 

Taksiler de yarın abah altıdan 2 - Tabi otomobilleri bir sabahın' saat altısından ertesi sabahın altı -
Et nakliyatı için. belediye ta\afın - itibaren birer gün münavebe ile ça- sına kadar çalışmak müsaadesini halz oldulclarından 28/11/940 sabahı 

dan inşa. ettirilen SO tonluk motör- lı§acaklnrdrr. Yann ilk olarak nu - 6aat 6 dan itibaren tek No. lu taksiler seyriiserere çıkacaklar di~erleri ayni 
lerden birincisi ikmal edUmış ve dün maralannın son raknnu tek olan saatte garajlarına çeküeceklerdtr. • 
çalışmalta başlamıştır. Et nakliyatı- 4 5 6 tn ksi aefere çıkacak bunlar <!u- Ertesi günü çift No. lu taksiler s1'bah saat 6 da servise çıkacakların _ 
na. mahsus ikinci motörUn inşaatı da ma günü sabahı saat 6' da garajla- dan tek No. ı u taksiler bchemehal aynl saatte garajların::ı giı·m~ bu _ 
bu hafta içinde ikmal olunacaktır. k'l . b 1 k C ıunacnklardır. MUteakib günler de a';vni minval üzere seyriisefare -devam 

nnn çe ı mı~ u unaca tır. uma 
günü de son rakamı çift olan tnk _ edeceklerdir. 

ZAYI - Hukuk Fakültesinden al - ailer seEere çıkacaklardır. 3 - Yukarıda numarası yazılı kararnamenin 1 inci maddesinin cCı> 
d}#ım hüvlyet varaknsını kıı.ybettim. Kamyon ve otobüslerin b:ıhdidi fıkrası mncibince 12/11/040 tarihinde seyrüsefer müsaadesini haiz ve ic -
Yenl3ini alac~ımdan eskisinin bük - hakkında kararnamede bir kayıd rayi san'at etmekte olan doktorların kararname müvacehesindeki vnzi -
mO yoktur. bulunmadığından bu gibi nakil va- yet.ıeri tetkik edilmek Uzere serbest doktorlar mıı.llye ünvan tezkerclerlle 

a-~B~~=~~~=~~~d~:~l~l~. ~N;o~, ;~;8;2~m~~~l;a~n~e~~~-i;~~~ib~l~e~ef~e~d~e~~ic~d~c~-~~~~~G~~~~~M~~d~~~ft~~~~ 

Q,562,50 
18,912,50 

9,058,25 
6,1500 

10,080 
101,181,6ı 

,. 18,000 
ı5,000 
37,500 
ı90,000 

a,m,ıe 

1,268,44 
8~7,U 

41J,50 
751 

1,301 
1,350 
ı,125 

1,812 
ı o, 7150 

Jt/11/ 940 10 Konya LT. ~ 
U /11/940 10,15 Konya. Lv. Ami.. IŞ. 
29/11/940 10,30 Konya LT. Amır. 
18/11/ 940 10,41 Konya LT. ~ a 
2/12/ 940 ll Edirne e.üi m~ 

10/11/ 940 ll Diyarbakır. 
fi/11/ 940 14 Çatalca . 
6/12/ 940 lt Gelibolu. 

18/11/ 9W ll " Yozıat. _ ., 
8/12/ 940 ıe Klrlı:lareU B~ tı-

ı. (1~ 

. * * -~ Ayrı ayrı iki aded mutfak f'aptırllacattır. Kapalı r;arna ..-ıSZSJP"" 
28/11/940 Perfe~Ilbt ıünü aaat ıe da Eskieehir a.skerl aatm alJII6 ~ 
yonunda yapılacaktır. Kqif ve projelerı komisyonda görüıtlr. _. sf 
mutfalın Jı:efif bedeU 23,202 lira 26 kurU4tur. İlk teminatı 17411 .,_ _. 
kurU4tur. Taliblerin kanuni vesi.ltalarile telı:lif mettublannı ihal8 ,... 
den bir aaat eTVel tomJsyona vermeleri. (1451-10745) 

** ,., ~alıda yazılı mevaddın kapalı zarna ebiitmeleri Nildedt tiiiJ1Ilf ıtı" 
tm alm.a komisyonunda nizalarında yazılı siin ve saatlerde ya,pll/IP ;J 
Taliblerın tanunl vesikl.larile teklif mektublannı ihale saatJ~ 
saat evvel komisyon& vermeleri. 

CiiW K.llo.su Tutan Teminatı İlıale güa tl ~ 
Lira Lira / 

Yulaf 
Patate.. 

960,000 
80,000 

72,000 64{)0 28/11/941 • 
4,800 860 29/11/9" -~ 

(lW(..JIFI••· / 

ARLON Saatlerinin 
gayet ıengiıı 

PrnLANTALI ve EUIASLI ç~idlerl gelmLştir. 
SON YENİ MODELLER ÇOK ZARİFJ'lR. 

P'latlan fevWide U1ıundu.r. Bir defa görmeniZ mentaatinta ~ıdlf· 

z. SAAT AN 
istanbul, Bultanhamam. Camcıba.oı hıın. ARLON d~ tfi. 

SA~ ~LERİ: İstanbul, Bahçekapı ttçtardeşler Snat Ticare~n
Basrı Tümer. Yeni Valde han. Ankarada: Anatartalar caddoal !H· 

A. Günıtenci. İmıirde: Balcılar caddut 225. u. Fev:ıl ~ 

Tob.d Sulh Hukuk Biklmllfindea: 
Belediye No: Parsel No: 

8 

• 
J 

52 

sa 
37 
~ 

34 

Muhammen Kıy, 

!w 
150 
250 
125 

-Lr. 
:t 

• 
, 

~, 
Tokadın Y&lffieydan mahallesinde Hızarhane caddesinde yuarıd" "1 

maraları ve mu?ammen kıymetleri yazılı üç düklı:A.n ve bir arsa ı•tıS ,j 
Pazartesi günü !cra daire& önündeki salonda mfilkiyet satıla-ııı' ıl 
artırmaya iştiralt edecekler muhammen kıymetinin yüzde yedi buçııİ , ' 
betlnde pey akçe.si veya milll bir bımka teminat mektubu ibru t6eet,4J, 
lerdir. MezkQr iÜlldt arttırma neticesinde bedel haddi lllyık g~ ~ 
takdirde 15 gün sonra7a tesadüf eden 2/1/1941 Perşembe günü .sa•~ 1~ 
talik ve mezldlr günde ıayrimenkuller en çok para verene .saWJ~·ı~ 
Vergi ve bekçi ve tenvJrat gibi borçlar millt sahibine ve delldliye Te 9~ 
fer.ai harcı gibi masraflar müşteriye aid olacaktır. Müşteriler 1* 6,1 
zarfında bedeli tamamen ted.iye etmediti takdirde 1hale müntesib ~,s' 
!erek pey akçesi irad kaydedilecek tekrar artınnaya konularak ı» 
tırma arasındaki fark basıl olursa mabsub edileeeti ilAn oıunv 

,L+4 

Unl 

ı 2000 -• ıooo -
1 750 -• 600 -• ~ -ll 100 - 11500.-

8Q 10 - 4000.-

800 10 - 1000.-

Türkiye lş Bankasına para y 
hrmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: f Şubat 2 Ma -~~Kumbaralı ve kumb~ 
rıs 1 Atustoa, a tkmcltq _ hesablannda en az elli ll • 

'ı:in tarilıltr1ndo yepılır ra.u bulunanlar kur'aya 
..... d.ahU odilirlCf' 


