
AKDENiZDE 
BiR DENiZ 

MUHAREBESi 
Ingilizler kuvvetli 

bir ltalyan filosu ile 
temac: ,_ ' ti.er 

t - pr' 
o . l ranoda bir çok yangın ar 
Ntcırıldı, inlila}clar 
birbirini takib etti 

.,~a 27 (A.A.) - Amirallık 
lı.teıı teblft ediyor: 

ltn i:cıenııdekl donanmamızın bu 
~ ötleden evvel iki zırhlı ve çok 
lt ~etJi kruvazör ve distroyer te
h. lkiUunden mürekkeb bir İtaı -
Gt n filcsu ile teması tesis etti~ine 
'tı.ı.~ haber gelmiştir. Düşman, 
!tt '~'etıertnılzin yaklaştı~ını an -
~~nlaınaz derhal istikame · 
'-. il et.nıi§ ve tam yolla kendi 
lerıllııe dotru çekllmiştlr. Kuvvet
ltılftrııı, dÜ4Jnanı takibe başla. • 
l'ltı "'le azaını mesafeden nzerle -
ıı.: ateş açabllmi.ştir. Bu temas 
l~ kırıda §imdilik başka bir ma
~tat nıevcud de~ildlr. Tam tat
Ot~tır~lde edilir edilmez n~redile-

<Devun. 7 nci aayfada) 

r===========~ . Uradi bir Alman 
'Jansının hezeyanı 
~~,.k. 

l'" ıgenin derhal hal/i 
Qzım gelen mesele 
Oldttgunu her şeg 
gösteriyormuş 

~~l\in -
~ bU27 (AA.) - Transeeean 

,1)~~ diriyor: 
'-lt~t~ıanof, dün akşam Beriine 
~ı.ı, etrni§itir. Stalinin hemşeri, 
~ .,.: ."e adamı olan Dekazanof 
ıı.... or. bfeaine baelarnıya hazırla • 
~ lll ekazanofu, Alman hüku
' itihtlcetine geldiği ilk eünler
~tcfiii llt~n ~eniş olacağına şüphe 
~ tt llııt bütün faaliyetlerinde 

~
tti rn_ek rnuvaf1k olur: 
cıı_ lllııt adamlara o kadar muh

ll.~ q_ rı. ~ir milletin gövdesinden 
~ bh0

1 
.. llYanndaki bir zat müs

cıltrı lcUturn ve kuvvetli bir ae-
........._(~;ın ayrılamaz. 

1- -~arnı 7 nci aayfada) 

8lanbulun orduya 
t. hediy 3leri 
"ttıd· 

tı 1Ye kadar topla· 
~~-~ 40 bin parça 
dıyenin sevkine 

başlandı 
l',tti -
.tuıı ~Ufettişi Reşad Mimaroğ

lll\lh:j?iaile görüten ıazetecl
-._ .. e ıf Parti meseleleri hak
: Rıdak.i beyanatta bulun -
Qit .. 
~~ llıuddet evvel başlanan 

li kongreleri bitirilmek ü
~nüt yapılmıyan Beykoz 

b ~llt&Jarının kongrıoleri de 
lıJıın Una kadar i :Cm sl ed il -

1c:~!krtılr. · • b' · '] · · 
2 

.. e !!Tl nın ıtırı meaını 

le. 4 Birincikanunda Yila-
00itresi yapılacaktır. 

tllı;ı at, hazırlamakta oldu -0tun birkaç güne kadar 
nı tahmin ediyorum. 

trı "Vilayet parti bütçesine 
~iiernnuniyetle söyliyebili -
(~t :Yıllara nazaran bütçe

~~ 7 nci sayfada) 

ada 64 siyasi 

27 
kurşuna diziidi 

(A.A.) - Royter : Al -
h aja~ına. Bükrelften 

:ore, Romanyalı 64 si -
u sabah saat birde IeJ

Jila vy ukerl ha
~·: ~lllqiiiJıJI diallmittir. 

PERŞEMBE 28 IKtNCITEŞRIN 1940 f'ıatı S lumq 

----------------------
Makine ye 
verilirken 
"Biz Bulgarlar 

Balkanlarda 
sulh istiyoruz, 

Baş ve kil f elaketzedelere 
yapılan yardımiara 

Mecliste teşekknr etti 
Milli Yardım Komitesi namına vukubulan 
teberrüat hakkında Mecliste izahatverildi 

:l:ki eski 
ba,vekilin 

sözleri 

Zelzele feiAketzedelerine dahilden ve har;cden 
yapilan nakdi teberrUat: 5.325.870 lira 44 kuruş 

Meb'us Dumanofun 
Yugoslavyaya karşı 

taarruzu takbih 
ediliyor 

Sofya, 28 (AA.) - Royter: 
Guzide parlamento azalan, 

meb'us Dumanofun mecliste Yu
goslavyaya karşı yaptıiı 
takbih etmitlerdir. 

l~~~~~~~~~:!~~:~:::ı.:::::::::10::==6:0::::J Eski başvekil Köseivanof, mez-._.......___..___.__.. __ _,.. t(m • kur taarruzun böyle anda yapılm ı§ 
olmasına teenüf eden yine eski 
hapekli Çankofun mütaleasına işHarakat uhasını 

Yeni mühim 
harekat 

arifesinde 

ıösterir harita 

Elenler birçok 
harb malzemesi 

daha iğtinam ettiler 

tirak etmittir. 
Köseivanof demittir ki: 
Biz Balkanlarda sulh için çalıtı

yoru:r:. Bulgarlar sulh yolu ile, bü
tün komşularile iyi münasebetler 
idame etmek auretile milli taleble
rilli tahakkuk ettirmek istiyorlar. 

Çankof ta töyle demiştir: 

Ankara 2 7 (Hususi) 
Meclisin bugünkü toplantısın
da Ticaret Vekilliğindcn istifa 
eden Aydın rneb'usu Nazmi 
Topçuoğlunun yerine Ticaret 
Vekilliğine Ankara meb'usu 
Mümtaz Ökmenin tayin olun
duğunu bildiren Riyaseticüm -
hur tezleeresi okunmuş ve mu
vaffakiyet temennilerile kar§ı
lanrnıştır. 

Bundan sonra Hilmi Uran 
(Seyhan) kürsüye P,elerek mil
li yardım komitesi narnına be
yanatta bulunarak Erzin~ n 
ba::ıta olmak Üzere bazı şark 
vilayetlerirnizde zelzele fela -
ketzedelerine dahildon ve ha
riçten yapılan yardımlar hak -
kında izahat vermiştir. Hilmi 
Uran teferriiat etrafında ma -
lumat vermiş, ezcürnle demiş
tir ki: 

Dahilden ve hariçten vuku
bulan naledi teberrüatın yekO

beı milyon 325 bin 870 

lira 44 kuru§tur. Bunun 
J ,420,727 lira 47 kuru~u ec
neli memleketlerden gelmiş -
tir. Geri kalan 3,()05,142 lira 
9 7 kuruşu tarnamile dahilden 
vukubulan nakdi teberrüatın 
yekunudur. 

Dahilden vubL ... lan 
maddeleri teberrüil: 

Kilo ı 2.177.140 
Aded ı 97.617 
Paket ı 12.005 
Kutu : 534 

Giyeceğe taalluk eden eş -
ya: 

907.133 aded, 137.384 çift, 
39.468 takırndır . 

Hariçten vukubulan aynİ 
teberrüat da dahildeki gibi üç 
esaslı kısma taksim edilmi,tir. 
Bunlardan gıda maddeleri: 
54.988 kiJo, 40.465 SMdık, 
9.086 çuval, 221 fıçı. 1 70 ku
tu, ll paket. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

İtalyanlar mukabil 
taarruza 

hazırlanı yorlarmış 

Arnavudlukta harekat 
muvaffakiyetle 
devam ediyor 

Dumanof ancak phsı nolctai na
zannı ifade etmiştir. Bu, ne hüku
meti, ne parlamentoyu, ne de efkan 
umumiyeyi kayıd altına koyamaz. 

Çok garib bir boşanma davas1 

Yqoaiav.rada memnuniyet 
Belgrad, 28 (A.A.) -D. N. B. 

~UMa•i muhabiri bildiriyor: 
. Atina 27 (A.A) _ Yunan ba§kU _ Yugoslav gazeteleri, Bulgar par-

Atina 27 (A.A.) -Havanın fe- · lamentosunda Cankof ile eski baş-
na O]ma•ına ve birçok rnuharebele- tnandanlıtınuı 31 numaralı dünkü '-'lin '- d . p· K" . f 

• "' v .. t blil' . veıu ~tar eşı ıyer oseıvano un 
nn cereyan etmekte oldugu en yuk- e '· . . t Yugoslavya lehinde söylemiş ol-

,_ d vi k "' " Arnavudluk arazı.sınde tıtaa ımı • 
aoııt ag ara ar yagmasına ragrnen, . duklan nutukları neşrederelc bunu, 
son 24 saat zarfında Yunan ilerle • zm harekltı muvaftaltiyetle devam k B 1 t J • 'b' S f 

~ · t d tıp ı u gar gaze e en gı ı, o ya 
Yi•i muntazaman devarn etmekte • etmektedir. Oorıce mın akasın a, ter- ·ı B 1 d d '-' d tl k .. 

>~ • U . ı e e gra arasın aıu os u mu-dı·r Ilen' hareketi birkaç gündür de- kedllmış olan altı d §man tayyaresı b 
1 

• . 'd t '- • • 

Gazete oknyor diye 
kocasından ayrılınağa 
kalkan bir aylık gelin 

· . .. nase et erının ı arne ve 1\ııtvıyesı 
Varnil b ir surette inki .. af etrni!ll ve de da.hll olmak uzere bir çok harb b' ·c d • 1 k t )AL .. • . . . arzusunun ır ı & esı o ara e aııt-
İtalyanlara ikinci bir nıüdafaa hattı tnalzemesı iğtJnam ettık. k' d ' , 1 

ı D .. h k tl . h .. ı e ı} or ar. tesisine fırsat bırakmamıttır. talyan uşman ava uvve erı cep e u • --------
Ia.nn Arnavudluğa gönderdikleri ye- zerinde faaliyette bulundulu gibi, E- V ll • 

Kocası: "Karım, gazete okumıyayıms dedi
kodu yapalım istiyor, razı olmuyorum, diyor 

ni kıt' alar derhal cephey e gönderil~ Pirde on kadar köyü, Korfu ve Kefa- u n an 1 ar yen 1 Şehrimiz hukuk mahkemeleri n -
mekte, fakat Yunanlıtarla her te - lonyada da askerl olmıyan bazı he - den birine mahiyeti itibarile cidden 
mıı•a geldiklerinde bozulmaktadır- deneri bombardunan etmişlerdir. •ltalyan hatlarini da garib bir bo, anma davası intikal et-
lar. Keyfiyet, pek seyrek iatirahate İtalyan tebliii mi~tir. 
sevkolunan Yunan ileri kıtaatının Roma 27 (A.A.) - 173 nu • d 1 Işin en tuhaf tarafı, mahkemeye 
son derece yor~un olmalarına rağ - maralı tebliğ: yar 1 ar düşen çiftin henüz bir ay evvel ev-
men bu suretle tecelli etmektedir. Yunan cephesinde, normal keıif lenrnit bulunrnalarıdır. Henüz nikah 
Cüzütamlardnn ayrılarak dağılmıt ve karakol faaliyeti olmuştur. Atina, 28 (A.A.) - B. B. C. kayıdlannın mürekkebi kurumadan 
olan birçok İtalyan asker ~!ruplan, Tayyare kuvvetlerimiz, dütrna • Atina radyosu Yunanlıların İtal- ayrılmak talebinde bulunan baya -
bilha•<:n Görice rnıntakaınnda, aç- nın tesisatma ve kıt'alarına ka111 mü yanların yeni hatlarını yardıklarını nın iddiasına göre, evlendikleri gün
lık yüzünden ormanlardan çıkarak ternadi harekatta bulunmuııtur. Ay- ve her tarafta plana göre ilerledik- denberi koca!lı kendisine karşı ih -
teslim olmaktadır. nca bütün düşman yolJan da tid • lerini dün akşam bildirmiştir. malkar hareket etmekte "e onunla 

Yunanlılarm yeni harekatı detli hücumlara hedef teakil etmiş- Bu haber halyanların tekmil cep- asla metıul olmıyarak gecenin geç 
Umumiyetle ümid edildiğine gö- 'tir. Perati, Delvinaki ve Dolyana heye süratle büyük kuvvetler gön- vakitlerine kadar gazete okumnkta-

<Denmı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü tayfada) derdiklerine dair diğer bir haberi d 
ır. 

takib etmittir. Gecenin geç saatlerine kadar ga-
Yunan teblili zete okumanın haklı bir boşanma 

manda büyük bir izzeti nefis mese
lesi telakki ettiğini söyliyerek da
vasını şu şekilde anlatmaktadır: 

«- Bir ay evvel evlenmit ol -
rnamıza rağmen kocam beni şimdi-
den ihmal etmeğe ba::ıladı. Akpm 
işinden çıkınca eve ken<1ini dar atı
yor ve alelacele yemeğini yiyor, be
nimle tek bir kelime konuşmadan 
kanapeye uzanıp gazetelerini oku -
mağa başlıyor. 

O kadar dalıyor, o derece ken • 
dinden geçiyor ki, benimle meşgul 
olmasını ona hatırlatmak maksa -
dile aorduğum suallere rle başını çe
virip yüzüme hakmağa bile lüzum 
görmeden ya «evet!:. veya ((hayır!» 
makamında sadece kafasını saHa • Yaz saatinin tatbiki için 

hazırlık başladı 
Atina, 28 (AA.) - B. B. C. sebebi olduğunda ısı-ar eden genç 
Yunan resmi tebliği: bayan,_mahkemede bunu ayni za -

Yunan kıtaatı Arnavudlukta iler- =~=:::======::;;:::;=::;:::;==::;;:==:;:::;;::=::;~ lemeğe devam etmiatir. Yunan tay-
yarelen hatyan askeri temerküzleri- Romanya zelzelesinden ilk resimler 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Mektebler saat 15.45 de 
tatil edilecekler 

Vilayet ışıkların maskelenmesi 
hut~usunda yeni tedbirler alıyor 

Önümüzdeki Cumartesi gecesi 
aaat 24 den itibaren memleketteki 
bütün aaatlerin bir ııaat ileri alın -
ması ve bu ııuretle yaz saatinin tat
biki hakkında verilen karar dün 

1ehrimizdeki alakadariara teblii o -
lunmuttur. 

Resmi dıı.ire ve müesseselerde bu 
kararın tatbiki için hazırlıklara ba~ 
}anmış, tramvay, vapur, banliyö 
tren tarifelerinin de bu esasa gÖre 
de~tirilmesi hususundil faaliyete 
geçilmiştir. 

Diğer taraftan ışıkları söndürme 
ve karartma ka ran üzerine, rnek -
tebler için ' bir evkat cedveli ha-
zırlamak Maarif Veka -
lerinde.· komisyon c;a-

ni, ric' at eden kolları ve birçok 
düoman bataryalannı rnuvaffakiyet
le bombardıman etmişlerdir. 

Avlonyad:ıld İtalyan Ü11Ü 
naldedlliyQr 

Atina, 28 (A.A.) - B. B. C. 
Ajans haberlerine göre, ltalyan

_J lar Avlonyadaki üalerini diğer bir 
yere nakletmeğe k•rar vermişlerdir. 

Mar~l Badoglio 
Atina, 28 (A.A.) - B. B. C. 
Maretal Badoglionun umumt lca

rargahını Tiranada kurduğu ve ora
dan ltalyan ordusunu yeniden tan
zim etmeğe çalıttıkı haber aLn-
mı~tır. 

Rumen ordusunun 
bütün generalleri 

istifa ettiler 
Londra, 28 (AA.) - B. B. C. 
Dün Demirmuhafızlnr tarafından 

tevkif ve idam edilen eski rejime 
rnensub şahsiyetler arasında sabık 
ba§vekil Argotoiano'nun da bulun
duğu öğrenilmittir. 

Lejyonların hareketj Rornany• 
da büyük bir nefretle UJ'f'lanm..-



2 Sayfa 

He •• gun 
V azifelerim izi iyi 
Anlama"k ve onlara 
Karşı tam bir sadakat 
Göstermek lazımdır 

""'-- Yazan: .MnhiWn Birgen ..J 
tıklan gizlem~ işinde hallumı -
zın gösterdiği dikka~ ve ihti -

mnmı dün bu ı.Ütunlıırd .kaydeder
Iten bunun çok memnuniyat verici 
bir hiıdise olduiunu ~öylüyorduk. 
F.ilhııkikn memleketimiz için çok 
yeni olan bu tarzda bir tcdbirin .der· 
bal halk tarafından muvaffakiyetic 
tatbik edilmesi, .ıynnıl&ğm ve müı
terek emniyet vazifelerine kar§l gös
terilen aliikanın çok güzel bir dell
lini te kil eder. Fakat, müı.ıterek em
niyet ve .dumet bakımından vazi -
felerimiz bundan ibnret · değı1dir. 
Bunun için, son zamani rdıı iize -
rinde birkaç kere durdu~uz bir 
nohtnya bir k~:re dııha vdet et -
rnek auretile. halkımızın dikkatini 
yeniden bir takım vazlider üzerine 
tevcih ebneğ;i .. ünaJib görüyoTUz. 

* Türkiye lıududl;m haricinde bizi 
end~ye, veyahud fÜpbeye dütüre
bilir herhnngı bir siyasi hadise göze 
çarpar çaıpmaz, derhal bunun bnlk 
arasmda bazı ak~lcr ynptığıoı gö -
riiyoruz. Mes ~a geçen hafta. ışıkla
no karartılması tedbin ilan ediür e
dilm~z., birk ç gün, lstıınhuldıı. ek
mek almakta gecikenler, ekmek bul
mak için mütküliitn uaradıltlr. Bu -
nun gibi. çekirdek kahve veya ~e
ker almak için halk lüzumundan 
fazla tehalük göstordi. Buı mağa
zalarda kahve veya ,eker bclun -
madı; bazı mağaı.alarn müracaat e
den mü~terilere, mesel" ltahve:yi, 
mahdud mikdarlarda verm~ğrı m~c
bur oldular. Bütün bunlann sebeb -
leri malWn.dur: Bir takım insanlar, 
herh ngi bir fevkalndeliğe karşı 
tedbirli burunmak ve kendilerini ae
liimette tutmo.k için, evlerine fazla 
ekmek, fazla makarna, fazla pirhıç. 
Fa.zla kahve alıyorlar. Bu, hemen 
he* esin yaptığı bir hatadır. Zen -
ginler, iyi h lliler, oıta halüler, de -
recc derece, dRha fazlR maddi va
z.iyetleri geride ol nlar d~ derc.cc 
derece daha hafif olmak :Uere, bu 
hatadan herkes mes'uldür. 

Son zıımnnlarda lsviçrede de bay 
le h&.diseler oldu. Or&da. fevkalılde 
ahvalden dolayı değil, İsviçrenin 
hariçten tedarikinde miuıkülat çek
tiği bazı ihtiyaç madde veya ewa
lannm ariası g<'!lmesi ;ıüph~ü gö -
ründüğünden, bu maddelerin 
memlekette birdenbire miifteriai ço
ğaldığına dikkat edildi. Bu müşa -
hede İsviçre matbuatında kuvvetli 
bir akaüliımel hareketine acbeb ol
duğu gibi hükumet tarııfınd n cicidi 
tedbirler alınmasını intac etti. De
mek oluyor ki bugünkü dünyanm 
gayri tabii şartları içinde, halk psi -
kolajisi her yerde, az çok, birbiri -
nin aynidir. 

İsviçre gibi, içtımai terbiye sevi -
yesi yüksek ve müşterek mes"uliyet 
duygusu kuvvctl' memlekl"tlade bi
le bu nevi teuıhürler vukua ş:tclme
ei, bizim ıı.mmızd gördüğümüz tey
lerden dolayı end~eye dü~memize 
manidir. Fakat, her ne olursa olsun, 
biz, bu vrızifemiz.i yapmak ve h~ -
kesin bu nokta üzerine dikkatini 
celbetmek mecburiyetindeyiz. 

Dünyanın bugünkü hadiseleri a
rasınd bir gÜn ekmek bulnmnmak, 
iki cün sofrıımızı istediğimiz gibi 
süsliycmemek büyük bir meaele de
ğildir. Hele tekersiz veya kahvesiz 
knlmrıktan korkmak kadar manasız 
bir tey olam z. Mılletlerin b yotları, 
varlıkinn ve istiklalleri bahis rnev
zuu olduğu bir znm9nd bizim bir 
gün ekmek.aiz, on s:iin knhve~iz hl
mamızın ne mannsı olur? Bütün bir 
milletin bütün bir varlığını alaica -
dıır eden bir dava içinde, ford ola
rak çekilmesi muhtemel müşkiılat
tan kaçınmak ve bunun verdi~ri duy
gu ile de tabii piyosa hayatının selc
teye uğramasını intac; edecek bare
ketlerde bulunmak sade manasız bir 
hareket değ.il, belki :Ic vatansever
lik duygusuna karşı büyük ve ma -
nevi bir cürümdür. Binaennlcyh, bu 
bahi.ste, her sevden evvel bunu dü
§Ünmeğe meeburuz. Çünkii, içinde 
bulunduğumttz zamanlarda. ilk ve 
aon vazifemiz. fcrnı;rattir. Eğer müt
terek olan •el" mf' timizi dü,ünmek 
istiyorsak ferdi f~nıgat duygumuzu 
h~r vakitten :rivade lruvvetlt"Tldir -
meğto de meeburu7.. 

Keldı ki, «~erru!İni kurtaran kap
tnndrtf » diye kendi aelametinı.izi, 
kendi vatıtalımmızlıı temine çalış -
mak ll'SUlü, dönüp do~il ıp hize de 
zarar vererek ola., bir yoldan git -
rnek oh:r: Bakkal dükkanmda veyu 
toplancı deposunda nöbetini bekli
yen bir madd~. piyasadan kaldı -
rıp ~lı-rimize haps ttiğimiz ~n. pi
vasııd'n buhrnn o!ur ve bu buhran 
bize, mnrldi veyn mnnevi çok bü -
\ iik zararlar ver~bilir. Bunun için. 
vatand qJanmızı biitün bu i•l~e 
dah" cliklcatli, dfth Fen>smtk&· oJ-

SON POST .A: 

esimli 

,..-....._. 

E3k1 Avusturyamn en me~hur Başvekm Metternieb ta:yle s5y1~: 
- Her itti!akta bir snvari bir de beygir va.rd.Ir. 
Bu hütmftn devlet mlinnse!Jetlerinde oldulu gibi ferd milıwıebetlertnde 

de d®ulu!u pet .sık görülür. Verdıği netice ı.se ekseriyo. 

s Süvari ve beygir = 
İkinci 

Söz~-~sası 1 

Kara ) 
'- IL Ekrem Ta!11 

ll illdimetc:ınizln her ib~ 
karşı alml§ olduğU ı.§l rJ 

karartma tcdbiri şu (tnral ~~ 
nin dilimizde ne önemli bir yer 111,ıı. 
ğunu bana bir kere daha baur uJ • 

Kara tabirile ül1'etimiz ta ~ 
luktan OO,lar. Fitri tırsızlıB ~ 
epey gellş~Lnıiz halde, ıneme t.t · 
rnekten bir tilrlu tari~ oı..ı:na.lt ıı:t 
medi.k mi bizi tiksindirmek iÇfll cr~ 
menin emzik ba.şınn kara sü.r • 
ılk adımlarımız.ı güden ..şmdı d ~~~ll 
evvel zamanda - kara ann~ 
eı;lencemiz de Karagöz olurdU· ~ 

Daha sonralar.ı, ilkmektebc dC .p 
b:ı.şlar başlamaz kara cümle il~ ı" 
nsa eder, kanüama. yapar, nı: ~,ı) 
rayı tetrik edecek kadar bUSı p~ 
olduk mu, ana..babamız bizıınle 
cderlerdi J 

Mekteb kitablarımızın iÇinde~ 
Münasebetleri:n karşilıklı itimad Te dostluk havası içiinde uzun müddet en çok zahmet veren, antipaut 

t.yıı.1 §ekilde devam etme.slnl istiyorsanız h!kim olmak, ilk p1fı.nd görün ~ nen de ! tambaş tecvidi) ıdı ··Al • 

mek arzusundan vazgeçiniz ve men!aatin iki tanı! arsaında daimi müsaTı Kara kelimesini d:ı.ha bırçok r ~ 
wrette pay edllmesine çalı.şınız. Aksi takdirde kuvvetinizden ılk zamanlar- lerde k.ullaıurız_ iki dost giillnıı ııJ' 
da istifade edebilirsiniz, fakD.t k1sn bi:r zaman sonra ihtfifı.tm çıktığını 'ö- rinde da.rılıvcrirler. Aralnr~d~alY~ 

1'enadır. rürsilnQz. kedi geçmiştir!. .Fblam.ca ~f' 

··c-··-·-· ---·--·----·-··--·-···-----]···-- , b}lli.ifiiB-~<llm-reerm-~~ı:r--·-· :".!U.:: :~=bu:';~ _ == la.şır. Kara sevdayn uğradı.·, 

ı 
Gözünün görme knbiliyeti ıızııl 
tavuk kanısı fı.nz olmuştur ı eJ' --- ------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------J K~y~. ~~n~~ k~~ 
.rası., :k~. mını taJaV;xnl 

a .sayılı :fırtmalnndır. .i) 
Kara Mu.sta!a P.a§:lya, KJı,ra P ~' 

Karacaahmede tarihimizde yer 
Y tUD.n: lbrahim Hoyi du'. _ ....rltl' 

bu vndide tek bir kelime bile söyle- - :S - u1'o.klı hizmetcileri... Ba'zen cevab Te~ K.ıı.raa.#nç, K.ııraköse, :ssı ... 'If -2-
Remilcilere ~acak oluraanız., 

Sanıoa'tn doğan, -ve daha delikan
lılık çağında iken dünyanın dört 
bucağını dola~rıık ana vatanı Yu
nanistann dönen ve vorlığını valı:fet
tiği yeni yeni mistik fikirleri mürid
lerine ılamaya çalışan rısıı.gor ra
kama bnyılırclı. Fııkat, fiaagorun 
(rakam) dan neyi lta.t~tiğini bil
mezlerdi. Ho,, kimse de bugüne 
kadar ihrtndın bu muammasını pek 
aydmlatamndı ya... Ölümünden 
anealt bir asırdan fazla bir zam n 
geçtikten sonradır ki, Fisagorun bu 
rakam nazariyesine dair mütalealnr 
yürütüldü. Filolaus, büyük bir cesa
retle m~ydana atılarak ancak riva
yet kabilinden duvduğu ve n• de
receye 1tndar hakikat olduğu bil'n
miyen bu nazarivt yi ahe.liye anlat
maya çalı b. F"uıagor, gtiya ııher 
ııey, ra.k.amdan, adeddrn ibıuı>ttir» 
demistir. Hareketi de iluve e-ttiğiniz 
t kdirde, bu n zariye, bugünkü e
ldı:tron nazariyesine kıı.d r uzatıla
bilir. Halbuki Fis!lgor elektron nedir 
bilmezdi, ve her halde de t•her şey 
rakomdan ibnrettirı> derken bunu 

memi§tir. Yoksa büyük fılim, unul- Yorgunluk, te'cssur şlmdi yolda ı:e- remiyordı. Henuz 0 ~ey'"ın namzedi ul te Karaman, Karacabey, Karabıl~' 
maz ft.§kmı, Babilonynda mı, yoksa çıccek muvakkat bir anza diye oru n- ayyün etmemişdi, fakat arayıp b a- raköy adiarına coğ.ra:fyamızdıı. 
Hindistan veya Mısırda mı gom- &ıırladım, otele avdet.lmde Vedadı a - cakt;ı.. Ben buoln.nn bal~ old~ m:= larız. -p,?. 
mü;tür} ••• Bunun cevabını vereıni- teşler içinde buldım. Ma'kfl.<ı talı'i bu rafı düşünerek i"ttraz. nıakamındakka~ Rahva.n merkebimizl: cDeb. dfıt' 
yeceğiz. sefer yine oru ta'kib ederek Berlin .se- cıım tı:- - O[:lım, iki aylık muva k.ıı.- oı;lnnhı diye sürer, kızdığunUI ıı, 

Yıı.~ı ilerüy~n. fakat olgunluğu yahatinden alakoyacakını idi? ... O ma'! bir seyahatden ıı.vdet c~crk.en bud eıHay, kara katırl• diye sôv~ı' 
n rtan Fiaagor günün birinde haynın kfis t.ali~an tecelliyatın o kadar alışık dar hediye getlrme~e luz.um yok. ı... En tanınmış halk şairl ıı ~ 
gözlerini yumdu. Ölüm yı~tağındn id ık ki bu nı ade tO. muhakkak bir _ Eli bo§ gelemezdi.m yn ... de:ı..: biri (Karacno~lan), Babı~ ~ (1 
söylediği nutuk kııybolmuştur. J\1e-- vnk'a biikınünde telakkı ctdim. Ertesi na mukD.bU:- evet amm~ kesen ~ nınmı;ş, .sempatik sim:lsı (J.li ~ş 
:mn bilinmiyor, hattfi Olüm ta.,jhi gün ben nvdet edocckdim. V'edad.ı tey. gelınemcll ldin. diy~ bllir~illl Neş:: rneıınJdır. .. ,•t 
bile kat'iyetle malum değildir. Du- EeSlnin ve Bülcndın kayın v~lide,.,ının ıormamak için ırusu~ .. ~u.susne k ho- _Hnyrülhalef ollı.mıyan ~cıdeıi'" 
nun milud öncesi be~inci unn boş- nezarettne bıratıı.rak aclm bir cnd ,e da hediYe olarak getard® §ey pe lt nın }'tizka.rasıh diye tavsıf e l)ıll~ 
lnngıçlnnnda olması ihtimali vardır. Uc. yola çıkdım. şuma gıt.mi.Ştl. B~. ~şvet ı;usdmna Dilimize doladığımız atıı s ~.'J 

Hatib Fjsagor ölmüş idi. Fakııt lstıınbulda Blilendl Park otelde has için ki!ayct et.ınelı idı. An arasında en m tekerrür ~e ~ 
hoca Fisagor yzışamttktn devam etti. ta buldım. Oru vaktile büyük bir hsa Bu B .. Un seyab.at.inden sonra t- biri de : cTencere tencereye deıı f 
Arke.dRşlan tam «"Ili sene onun ese- talı~ında pek ziyade ilitirnam ile tedft.- karoda ne kadar kaldı, tehatturt·c 0 - kara demiş, öteki scninki beıt 
rini devam ~ttirdiler. Avftm hnlk, Vi e~ olan Dr küçük Rlfııtm neza- nıeyorum. Hatırımda kala:ı cibe · ~ ra cevıı.bır!ı Termişhtir. ~~~ 
Fisagorculan f;.lrib, ~iıphelı bulduğu retine bırakdılt. Vedadı gelince: ateşi nı vekAlet crk~de.n bır kaçı ~mıza, can sıkacak ne.,. f 
için onlara nefTet ik baktı. Kulnk- kırka kadar yültselmlş lken nasıl oldı zuhur edecek :fırzatda Avruptı.yn ,yı t~Alnmıızın lronı yazısı..» olll•• 
tan kulnğa yapılan fı rltılıırla, btm- anlı.yanuı.dık, b~lti buyuk bir uzmın bır yere gondermck ~terlerdl. bnhtımızda.n şikAyet ederiZ. ·~ ,. 
1 nnA iliihlına inanmadıklnn, kUfir, te'sirtle iyileşdi. -,e Berlin ı::cyahnti fır- Bu tırsat zuhur ctdı .ve Vekil ~~ Ak akçeyi knra gün i~n sat-i ~ 
hatt ondan da beter olduklan söy- s::ıtını knyb etmeyerek Nu'nıanın re. karada bulunursa belki gene m k En namlı pehlivu~ ~ 
lend.i. Aydın. gün görmü~ insanlar :fakatinde, İstanbula uğradıkdan son- olur mülfı.haZaSile onın ard~ .arası ş ~ Ahmed, Kara Alidır. Ka.rn pap!l ,';; 
ilahlnnn artık göçtüklerine kani bu- r.ıı. Almanyaya hareket etdlm. silmiYeD seynhaUertnden b·rmde u Karak~lliler, tarihe adları 
lunur'k~, vam, bu ilE:hlann ebedi Bülcnd de .Balkan blrlilı iş:ı.retae ri Kn.vanın ltendiSlne Vekfılet.l esna ~ belli ba~ı a~iretlerimizdi:r. ~ 
aell("1iklerini muhafllZ8 ettikle..; id- m~~ul olmak üzere genç karısı ile be. .sında bu fırsıı.t.d&D intifade edilC::ırt Esmcri: cKunbıber:t cliS_e_.,fl'~' 
di sında idi. Binaenıı.leyh halk. bu raber Biikreşe ta'yin edildi. Brüksel eıçaiğine sAten hii'"ıZ old1.40• gözleıini ckara boncuk.a l)fr 

kastetmiyordu. 
Dahn sonralan Aristotle 

hadise-l~"ri arn tıran, ve her şeye Her iki çocuk isin ufukda bir kü§a.. BaşkAUb derecesile &ônderilmcsl te - O, bizim karagöz kuzunıuzdur~ if 
«acaba?~ mn cen!l'elini ta kan bu Fi- yiŞ vardı. kar.rür etdl. onın bir derece daha. Ko.r:ıkola., laıza dama d~ dt '1 

töyle sastorculann dinsizliVine tahammiil Vednd Berlinden pek büyük bır terfi' ctmeğc baktı vardı. Bu hakkln- meyiz.. Bunun için de ak t}StU
0 

edemezdi. Ficngorculıır, toplanhla- neş'e üe avdet etdl. Uzun miıdet ika.. dtı.n BrUk.sclde bır kaç ay kalc:ıkd:.ı.n ramız olmamasına dikka~ eder!'/.. yazmıştı: 

Fisıı.gor aded, rakam un!urlan
nın. hCT şmn unsuru olduihı kana
tind~ idi. Bundım backn Fisagorun, 

kiHnııtın bir '( d ed •• le, bir musild 
portesinden ibaret bulundu~una ve 
«Bin in adedJ,.rin C"ll!! lübbü di;er
lerinin de temt'li. olduğuna inandı
m. dolayı~le mantı'kın !!~ni takib 
!!'derek, hCT ~ey «Binı d~:n doğar, 
Ta:nn her şeyi kucnklar, kavrar. ha
-rekete getirir, fakat ı:tene de llSin
den ba(lka bir şo:y değildir dii-turu
nu tallm eylecliği söylenir. 

Fisagorun bu rokam nnzariyesi, 
v.ayet ftıvdalı bir netice verdi. Alim, 
mu!Üki ile uğra,tı, ıııı.da tecrübelerin
de bulundu, ve ııhr•nk.li fnsılnlar, 
nazariyC!ini kurdu. nu n z.ariyesini 
inedemek ve isbnt e•mek için ~p
tığı alet. di.!ny fink ilminin illt 
mnlze.-ne idir, d~ncbilir. 

Hendt'sPye h,.sabın da 51:inne-min 
lazım geld'ğini meydnna koyan Fi
ııagor, rivaziyede yeni bir kol icad 
eyledi. Yunani5tana ilk defa olarak 
sıklet ve ölçüyü ıı:etirdi. 

Sabah ve ak!!am vıldı:.lnnnı tef
rik eden ve ayın aydınlığını ba~ka 
v~rden aldığım en evvel öğreten 
gene Fiı:ıı. ardur. 

* F"U!agor. Mctapontuma çekildik-
ten sonra, fazlaca zarnnnı gördüğü 
siyaseti tamamile bıraktı Yeni yur
dunda, etrafı dostlarile çevrili ol
duğu halde, müridierine nasihatler
de bulunup, gönlünün dilediği gibi 
konutarak mes'ud bir ~t"kilde öm
rünün son gÜnlerini yaşadı. Büyük 
ustanın müridl~ri arasında acaba 
kadın var mıvdı? .. Bu hu•ustıı tnrih 
usuyor. Eski Yunan feyleaoflan, 

lıe-r vee.ile ile kadından bahsetmi~
lerdir. Fakat 'Fiaagor her ned~nse, 

nnt, T?~n.avebe ile, cunivet. ~7.a'lıft- met etdi[:i ve pek Zı'yade sevdiği bu ~e- sonra nıiıstefid olacağı da Le'min e - İşte, kar:ı.nm bizde en ~ıl' f 
dan hınrun evinde yapmak Jtıvadın- birde ~en kurtula bilen zıur.alnrmda dilerek yola ç.ıkıı.nldı. old~u tabirlerin ek:serisi ve ş .t 
da idilt-r. Bu toplantıln;dn a.ü~tad»- üşenmedeıı, yorul.mR.dan dolaşmış, to- Bittnbi' istanbul~ ~eçdi ve_ Ye - lcni. b~nlnrdır. v-"' 
dan b ha, onun :nn'7..anyel,.nnı tek- yatrolarda, t.onserlerde; :barlarda ve şilkoyde bır kaç gun kalarak, wnid Ş<mdi buna bir de (ı,şıklafl ıı 1 
rnr ed~r. v~ bu Fikirl,.rin daha fa71d hu.su.sile, evet, hususile mağazalarda ile, neş>e ile, sa'adetlo dolu, ~mbilır ma) tabiri Ull.ve oldu. r..Akitı ~., 
vavılması hususunda planlar k-urar- pek eğlenceli, pek zevkli bir öınür ee ne kndıır zaman g&-miyec~ı evını, kilere bcnzemcz. Biz, ~ıklatl b'; 
larrlı. çırerek senelerden beri :ıevam eden bah~ pek scvdi.ti odasını ve dün :mnyı, dünyayı k:ıu:ıp kavurıııı ~' 
~ah! 7e_iiıı'iin müteassıb m~rid- seyahat mahrumiyetini doyumıuşdı. yada ber şey'den fazla, adetA tapı - den yüzümüziln akl ae sı. 

Jen, nbıdlen bu toplantılan bııt!in HususUe ma~azala.rda dPdim, onın naralt .ı;evditi aDMlDl, babasını bıra.. için, muvakknten ku~ 
bir itimadm:lıkl::ı kartnladılar. Bu güzel eşyaya galebc çalmamayacak tarak ıakat güle güle İstanbuldan ;- h 1 ~ p/i 
dinsiz herifler, gizli ~itli toplanıp derecede .şedid bir ibtila.sı vardı. Boru ayrlld~. ~. c._.,l.tlla"' r ,u•- / 
fısko lar t-derek herhaldrı. Yunnr-lr- d!ı'ima görür ve bllirdik. Yine bılrr _ Bruksel hakkında evvelden alın - __.-/ 1 
lanı ivilik edeC" .. k d .. mJlerdi. 1ııin dik ti bu ilitilayı te.scs•nin bittim nlÜ- ış hiç bir karnrı yokdı. Ytgane ta- ııf~ 
içinde muhakkak 1ri hir capanoqlu sa'ndesini i.sti'mal ederek satın al m bize haftada .iki ıtere .müt.ub yaz. Haaan ecza deposu Y8 

varc:f-ı. Övle ise ne dunıluyordu). makln tatmin ederdi. HattA satın- a _ ::k te'ahhüdine münbaSır kaldı. karara kaldı ~ ' 
N:_d"'n bunla:? b~ _derece n,kın bir lırken kesesinin h.ıı.vsalasında taşan Ben de onın ber meitlubuna ~v~ Bahçeka.pkla, sahlbi bulund tıd 
ı:ıuıı~m,lı~ !:'ost~nlıyordu? ·· Bu~un ve babasının kesesine dıı.yanao bır verecekdim. Bu tarara dtl'ima ~er ı.. zn deposunu kıısden yakt@ 1 

Uzenne bu~u~ bır hlnha~ık •. Frsa- c~kunlıih o1urdL :tımız de sadık taldık. Bruksel ika - bir müddeLtenberi 2 ınci a~r~ 
go;c_ul~~- ıctımıı ettikle-n M~Jonun Avdetinde bir çok eşya ile geldi. metJ esno.sında alınan ltarn.rlanna kemesindc dur~ıısı ynpıJJllflı Ji 
evının onundt- topl:Jndı. Milo ıle ar- Bu satın almak ibtilasının sebebi bu mektubları ne vA.kıf oldık. Jan eczacı Hasanla, suç ortatı 6t 
kadn!!l.an halkın ~u heve-cn_nı.na. ~- ne idi? beyenUen §ey'e malik olmak DUnyanın en güzel, en ma'mur, _ve tatanın muhakem~erine dilll 
he~mıyet :re.n~ledıler. Ahalı llerıyt' ihtiyacı idJ ~bette, !akat onda bu ma. mebanisile, heykellerile, çeşmelerile, vam edilmiştir. 
dogru tazvıbnı ar~brdı .. so~ak k~- likiyctden tcv~lüd eden zevkden zı _ Abideleri ve bahQClerile en ~gin bir Dünkü ceJ.osede, eczacı ~; 
pısının kınlmaın ~rr tınnıvelık bı~ ynde bir zevk daha vardı. Böyle hat şehri olmakdan başka Brlıı.sel onın bir müda1'aa yapa.Tnk aleyl1i!l4..rt~ 
meselc:_ ~Id~ lç~nye ~alan, gl5~l~:ı tA para sıkıntısına girerek .sa~ ah- için bir cAzibeye daha malikdi. Orada tün iddialan reddet.nıl§ ve ~~; 
kan burumuş hRik, Mılo ile dınsız 'l . lb- -ı: b' k 1 k baba d''"s'"'•ı vard• htı.SUMe ct•-~~.,e hJç b' ı~ok ımad~~ 

k d ı · d"kl • del'ki d nan şey erın uyu ır ısmına mu. bir ço "" wcu -. ~ ır a .. saı o 
ar a aş annı gır ı en ı er ~~ vakkat bir mali etle ik:.tifa tl k J A u kadarcıkdan beri tanıyan lemiştir. Muhakeme knral" ' 
bulup dıoıanva ç~lmrdı ve hep•ını 1 E' ere ' a.- 001 t ş 1 • • bir """U~ı · . - ' ,_.ını.ı.Ş 
ı· tt" 0 t ·rı t d" · l"k k 

1 1 sıl zevki, onları şuna buna vermekde ve seven. adetA everının l("'V 6 çın başka bır gune bırnıu~..-
ınçe ı.la s e ~t<. ır d ms;z 1

1 
um dı- arar dı. Bu nı bir çok def'a türlü tlirlü me.,~ besinde tutan Weyl ~'ılesi orada y · t d i1 "e 

ması o nd~vı e ı en aza cese eıve.silele;le tecrübe etmişdi.m. Hı:ıtt~ idi. Bu l'ilenln oradıı. mevcudiyeti o- unanısan an P. 
ateıe 1 ~er f..: kt b" • k""kü zevklerinden birini, Berlinde henüz ço na en ziyade tcvıı.hhüş etd~i yalnız - ve ampul ge)dı 
b

.. 1 o ek ısat glodr m eK ebınınl o ·ı ı cuk iken müsafir old.ığı li 'ilenın bir lığını mümkin - mertebe hıS etdimıe- Dün Yunani'itandan tretl. 
oy ece um u u. ut an ar ı e . • . . _ mühim m·ktard 81 (ılı%ll' 

lı:atillerin tozlım asırlardır birbiıleri- Meınacht zıyafeti vesi"!esile de gor - yecetdt . . . • a nema iJil F' 
ne kan~ış bulunuyor. Uğurlannda muşdlm. Gelen melı:tublnrından anladık kı trı~e aid ~ya. ve mal:ı:enıe 
bu katil, cinayetlerio işlendiği ilah- Bcr~nd~ n_eler ı,eti.r~edl? tol düğ- Brükselin b:ı.ş~~ c~i~el~ri d~ ~ul~- ~?.~ .. ~!:~Z::!!::!': •• ___ , .... 
lnr da Olemps şnhika:arından çok- melerı, bilezik sa aUerı el ç~~taları, cıı: evvel~ elçilik vazıfesı E:nı~ Ali gt- l rVr 
tan göçmüşler, tezli esstire RÖmül- kravatlar, çorablar daha hilımıiylm bi kadir~ına.s, haluk, her manası ile T A K V 
müşlerdir. Fnkııt Fisagor~ dnh:ı hii- neler? yığm ~n ufak ldek güzel klb~ne evsafa m~lik bir ıat u~de -
la, dimdik ya .. amaktn. ve her tale- vey'ler, bunda şubhe yok. Bunlar ne sinde idi. Sonra Brilkselde kendı hi -
be, bu büyiik üstadın avak ucuna, olacak sualine karşı ~ülerek ve hedı- sablarına yabud hükftmet tararından 
bnğdrış kurarak. onun ufeznlar mu- ycsini alacak olnnm memnuniyctinı gönderilmiŞ bir çok talebe de vardı. K..uı:U ••u 
siki» sinden :::ıasibini almaktadır. d~ünerek cevab veriyordı. Bütün kı- Bunlo.ra karşı, nnsıh, delil, hfınli ol- 18ö6 

tbnılü:n Hoyi sımliu', uzun yakm dostlar, evin Irili (De\"amı 4 üncü s:cyfalıa) 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 
A. N. K. inisiyaH aıtında yazan eski bir gazeteci arkadaşımız Avrupa mu

sevislni Türk musevi:>inden nyırdeden bariZ farkıann bir bülAs:ı.sını yapıyor. 
AN K.nın fMaine göre: 
Avrupalı museTi zengindir. oturdu~ m~kette fabrika, san'at ticaret 

eVi yapar, tennin her sahasında müt~assıs yetiştirir. Büyük üliml, riya.. 
· ziyceı)'l, mühendisi, teylesofu, doktoru mekteb teSi.S eden Alimi onların 

arasında bul ursunu:ı. 

Türk mtuevisi ıse abı"ne fakir ml fakirdir, sermayeyi burada yapar ve 
bir defa zengin oldu mu gidip Avrupada yerlfŞniye bakar. 

A.N.K.nm 90k uzun btr pzetccaik hayatında görüp i§ituklerinden çı -

tardığı netice doğru mudur, deiDJ midir? Ara.ştırmıyalım, !akat dünyanm 
bugünkü halinde Türk mu.scvisinin Türkiyeden başka bir yere gitmeyi 
düşünebllece~ine bla ın.arunıyoru.z, ey okuyucu sen: 



'relgraı-, Tele:fon e Te 
Safyada 1ş1k 

rnaskeleme emri 
iptal edildi 

Üniversite talebelen 
arasında 

dövüşme oldu 

ı İngiliz hava 
kuvvetlerinin 
geniş akınları 
Londra 27 (A.A.) - Bu ak -

f8lil hava nezareti aşağıdaki tebüii 
netntm.iltir: 

Sah-Çar,a.mba gecesi bombardı
man taanuzumuzun aSli kuvveti 
Kolonyada blı silah fabrikasına ve 

• • 
Orfi idare 

komutan1n1n 
tatkikieri 

3 Muhtelif yerde 
askeri mahkemeler 

kurulacak 

Yaz saatinin tat ·ki 
için hazırlık başldı 

·-------------------------
Yazan: Selim Ragıp Emeç (Başta.rafı 1 lnei .ımyfada) mak su retile ve bazı esnafın ampul· 

ll a d · al h b' d Maarif Velı:aleti bütün okulların lerine kırmızı, mavı·, aı·yah ve hattu• va ve enız. tı ar ın c d 
Almanyanın Ingiltereye kar en ve teneffüs saatleri üzerinde gazete kağıdı asmak ııuretile güya 

So - diğer hedeflere tevcih edilmiştir. 
~ :Ya 27 (A.A.) - Sofyada. sekiZ • J.?iğer bom~rdı~n te~kk.ülle - Komutanlık eıki Boğazlar 
~de\'anı etmek üzere Cuma günü nmız de Ber~ın demıryollannı •. R~- komisyonu binaıma yerle§iyor 

!ı ~aziyetini müsaidleştireıı eaaalı mühim değişiklikler yapmı~tır. maskeleme yaptıkları, birçok cana -
arnıllerden biri, bu devletin elinde Bunlara göre önümüzdeki Puar- fın camekanlarının açık olduğu ve 
ta §irnali Norveçten garbi Fransaya tesi gününden itibaren bütün orta harice ı~ık verecek vaziyette mavi 
kadar devam eden v~ şimali, ~rki tedrisat, meslek ve aan'at t'kullann- ampul kullanıldığı bildirilmiş, bun
ve ~enu~i İngiltcreyi Şimal ve Mant da sabahlan saat 9 da tedrisatn baş- lann önüne geçilmesi istenmiştir. 

Gt:ı. ;a.n ~ maskeleme emri bugün. terdam. Flesıngue, Anvers, Calrus 
~ tibaren iptal edilmiştir. Bu em - ve Boulozneda bulunan doklara ve 
~ri alınmasına sebeb, halkın gös gemilere tnarruz etmişlerdir. 
~lrlık Oldu~ disiplin, aldıselim vo Sahil tnyyare filohmmız Lprient 
!lun kabi!iyetldir. deniz üsmine, Cand petro! depola-

%e 'ile l!ofya üniversitesinde faşiSt ta- nna tnarruz etmişler, j~gal altında 
llaıtıda SOl ceıw.ha mensub talebe a- buhman arazideki düşman tayyarc 
~~ bir dövüşme olmuş ve polis meydanlarını bombalamı;lar, Ho -
tJ.r~e ederek bazı talebcyi tev - landa sahili açıklarında gernileTe 

""~IŞtir. • hücumlar yapmışlardır. 
So~niversite 2 gÜn kapatıldı Bütün hareketlerde beş tayya -

~:·"cı. 21 (A.A.) _ stefıuıi ajansın- remiz kaybolmuştur. 
Bugün Frise adalan açıklarında 

lieui!Jy h bir düşman ia~ gemıisi sahil tayya-
~ı;- ınua edenamesinin yıldö 1 • • . h 
~ "-11fin Qrifesinda üniversitede vu _ re cnmızm ücumuna uğramış ve 
--~ g~en bazı MdiSeler dolıı.yısile ü.. batar vaziyette bıTakı~~ıştrr. 

tslte, iki gün kapalı kalacaktır. . Alman teblagı ~ 
1~_ h ..• _ • t-'--!t..• Berlın 27 (A.A.) - Hesını teb-
"'J! -ugar AJansının CKZ.IUI li" 
~Ya. 27 <A.A., - steranı e.Je.naı g: . .. . 
b 'Yor: Çok gayrı rnusaıd hava şartlan 
~~ar aJansı bugün ~~wlaki tek- ııehebik 2?~26. T~şı;~nisani g~eai 

b tı~bniştiı" ve 26 Tefl'lnısanı gunu Alman hava 
~lllg&.ristnnda.· karışıklıklar çıkdı kuvvetlerinin .. fanl!yeti keşif tan~z-
rı. • htiJ..A--e•· d vrUd:r.· .. f1 lanna ve munferid hareketlere ın-'Qe "'\llll wn C ..:ı.ne VC or L!___ • • 

~ lllln OlWldu{nına dair nuıaT etmıştır. 
~bit~ B kr Bel dda Avonmoutha :;apılan gece hü -
tııı... Olunan :b ~e ve gra cum1armda atılan bombalardan mü-
lı<rı14iır. a cr cr tamamlle uy - tcnddid yangınlar çıkmıştır. 
ı....-~Ut~d Bir vapur kafilesine tevcih edi -
~r. a vaziyet tamamile sa- len bir hücum esnasında Falmouth 

--- civannda 7000 tonluk bir ''apur 

El 
batınlmıştır. Taymi3 koyu örılerin-

enler b·rçok de orta büyüklükte iki vapura bom-
ba ilc tam isabetler kayde-dilmiş ve harb malzemesi bu vapu.-1•: h ..... uğ<at>lm>şh<. 

~aha iğtinam ettiler Ame~ıkan - So~yet 
)~ı .' (B~fı 1 Inci sayfada) müzakereleri 
L. ılıcs 
"lı l\'' ak nok.talanna, Eraeke ve 
~~ıJ .. P denizlerine, Kalamas üze -
~lltiil ernti ve Miniva cıvarlannda 
t ııılll ere birçok defa isabetler va
~~ ttıl.ı!J Ve kesilıniştir. Yanya tay
~~ 'ir Kdnnı bombardıman edil -
1 1~. ı· orfuda y crukaleye, nh tım-
~ 1~ana ve Karakiann tepele -

L l::ıı.ı1 etler kaydoluomu hrr. 
~hıı.~an tayyarelen Avionyayı 
t h11~ ırnan etmişlerdir. Telefat 
~ ~111ı1 r Yoktur. 
i- • ~ a. adası üzerine ynpılan bir 
~~ ttı• ~eşfi esnasında. avcı tayya-

• rı. ı.ı e rnuhnrebeden sonra bir 
~ \~ 8.\"cı tayyaresi denize dü -

•,i ~;tür. T ayyarelerimizdecı bir 
l' ..ıssüne dönmemiştir. 

~ 1 \'i Oriııonun bombnrdmuını 

Görüşmelere bu hafta 
tekrar başlanıyor 

Ne\'york 2 7 ( A.A.) - Royter: 
Auociated Pressin Yaşington 

muhabiri, iyi haber alan membala
nn verdiği ve Sovyetler Birliği bü
yük. dc;isi Umanskinin bu hafta ha~ 
riciye müsteşarı W cllcsle tekrar mü
zak erelere başlayacağı hakkındaki 
luıberleri z.ikrederek diyor ki: 

Müzakerelere yeniden bnşlanıl -
ması bazı Va~gton mahfellerinde 
Sovyetler Birliğinin Mihvere iltihak 
etmiyeceğine bir alarnet telnkki o
lunmaktadır. Müzakerelerden şim -
diye kadar az bir netice alınmışsa 
da, iki memleketin bunlardan daha 
müsbet neticeler istihsal etmek ü
midinde olduğu zann~dilmektedir. ~~·ı .. ~re Yol.ile gelen diişman tay

t,:"~>ııı 'bol orıno üzerine infilak ve 

lık~~ .. ve ~baldnn batrnkı"lardır. Mer- lzmirde bı"r tren kazasi 
~~-rıı, t cıvar a ir aç ev hasara 
ıı:ı'ı,.,.l\rı ~· Bir cam fabrikasında 
q ıtı· 't" ır vangın derhal söndü -
~~ii ur. Birçok bomba kırlara 
~ 1 "~b .. V~ iki çiftlik yııkıhnı§trr. 
' ar<' \çı er ölmii~. iki ki,i. bom'i' Rnndan yaralanmı~rr. 

lılar hakim tepeleri iıgnl 
tr .. ı:ı ettı1as-ta 27 (i !!aıt <A.A.) - Tımes gazete-

anıardakl muhabiri diyor 

q~'laba . 
~·fıııııa ltı bölgesinde son beş gün 
~ llıeıre 'Y'unnnlılar günde vnsat1 5 
ı.~~li :.tın katet.mışıcrdir. Cephenin 
~ harek.lııniyesınde Yunanlıların i _ 
~~ıı(ı.ı \' et.t ~ nisbeten atırdır. 
bı.:~ ıa llııanıııar o-ralara atılmadan 
~ bır~lettkleri muhtelif 
~ ~ı:ıe: takviye etmek mecburiya.. 
~~Ilahı~ 'Y'unanıııar harbin ba.şın_ 
). ~~~ rındaki da~ln.rı hesaba ta\ 
':ı orıan i ~t tı ha atılan talyanların 
~ trı lt taya düpnek istememette 
tıt ~ltııe_k~~et.ıerinde ih.t.iyatlı hare
t~ )'t tide ırler. Yunan toP9QSu Br
\ ltruardn Yola hfütim. nokta.ıaPdan 
~- ltı•~ an düı +-·· ~'l'ııı -.atı b ~ •-·--ı Te Y~ 
·"' Ca le u Yolla düşmanın sahil 
' ~<lerı k. denizden açılacak atqln 
~. '!!''t e~rtulınak ümidi olmauL
~ tıııetı ette oldulu A1'a4aran _ 

tt~1 ~olun teılki not•ftft·-· ..... er1 • ~ ua-

~l~ 
sır Milli Müdafaa 

~~lb Nazın da 
~t,'hirsektesinden öldü 

lzmir 2 7 (Huııusi) - Bugün 
Hilal istasyonundı:ı. bir kaza olmu~o 
ameleden Mustafa oğlu İbrahim 
trenden darken tekerlekler aTıısın
da kalarak nyaklnrı kcsilıniştir. 

Yeni mUhim harekat 
arifesinde 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
re bitkaç güne kadar Yunanlılar, 
yeni rnühim stratejik noktalar işga~ 
line muvaffak oJacaklardrr. Bu mev 
ziler za.ptedildiği takdirde, İtalya.a 
btaatmm Amavudluktaki vaz:iyet
leri ve bilhassa tutunabilmeleri da~ 
ha ziyadıa mü,külleııecektir. 

Görice mıntake.smda 
Çok ihtiyatlı davranan Yunan 

makama.tı, çok iyi niyetlerle dahi 
olaa., ETgirinin zaptedildiğlnc ve El~ 
basanın tabliyesine mütedair çıkan 
haberleri hoş görmemektedir. 

İtalyanlar mukabı1 bamıra 
bazsrlanıyorlar 

Londra 2 7 (AA.) - Royter a
j&Diının Yunan - Yugoslav hudu -
dundaki husust muhabiri bildiriyor: 

halyan kıtaatı Y n~o!lav hududu 
yakinindeki bölgeye top~u kuvvet
leri celbetmekte Ye hummalı biT 
faaliyet göeteTmelctedirler. Bu hal 
İtalyanların Pogradec; ve Moakopo
litıdcılci Yunftn ~ğ cenahına kareı 
mukabil bir taarruza girişrnek niye
tinde oldukları intibnını vemıekte -
dir. Hazırh\darın m.-rk~ Ohri gölü 
eivann<la ve Pogradeçle daha cc
nubdaki Serananın 9 kilometre ka
dar timalinde kain 1\lokara şehri ve 
havalisidir. 

Örfi idare Lomutanı Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal dün de şehri -
mizdeki telkikierine devam ctmiı, 
muhtelif makamlarla temaslarda bu 
lunmu~r. Örfi idare komutanlığı 
için T ophanede eski Boğazlar ko -
miııyonuna aid bina hazırlanmakta
du. Örfi idare komutanlığı, bir iki 
güne kadar Harbiyedeki Orduevin
den bu binaya taşınacaktır. 

Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
şehrimiz.cfeki tetkilc ve temaslarını 
bitirdikten sonra, örn idare mınta
kasındaki vilayetlerde bir tetlcik ae
yahatine çıkacaktır. 

Örfi idare knnnnu §Ümulüne gi
ren suçların muhakemderini Istan
bul, Çorlu ve Canııkknledek.i askeri 
mahkemelre yııpacaklardır. 

Ankamdan verilen haberlere gö
re, örfi idare ınıntakasında ~di -
lik umumi bayatı değiştirecek ma -
hiyctte tedbirler alınmlyacaktır. 

Sovyetler ingi iz 
teklinerine hala 
cevab vermediler 
Londra 27 (A.A.) - AYam 

Kamara&ında bir suale cevab veren 
Butler, Sovyetler Bırliği~n lngjliz 
tekliflerine hnla cevab vermemit 
olduğunu bildirmiştir. 

Butler, diğer bir suale cevaben 
de, hariciyc nnzırı Lord Halilnhın, 
BeJlinde vukua gelen Sovyet - Al
man görüşmelerinin mahiyeti ve 
neticeleri hakkında resmi bir be -
yanatta bulunmo.k istemediğini söy
lemiştir. ----------------

İngilterede 
nihai zafere 
karşı itimad 

Londra 27 (A.A.) - Attlee, 
Britanya istihbarat ajanaına verdiği 
bir mülakatta Amerikanın mütte -
fiklere yaptığı ve son günlerde kay
da değer bir s>.ırette artan yardımı 
pele ziyade takdir ettiğini kaydettik
ten şeı.nra İngiliz ve müttefik kuv
vetlerinin kat'i bir zafer elde ede -
ceklerine tamıtmcn kani bulundu -
ğunu söylemiş ve sözlerine şöyle de
vam evlemi~r: 

İngiltere bugün dört ay evveln. 
ne nazaran hududatu derecede iyi 
vaziyett,.dir. Fransa çöktüğü zaman 
itiraz götürmez bir surette tı:hlikede 

denızlerı mıntakalanndan bir yarım lanacak, beş saatlik günlük tedrisat Bundan başka kapıların açıldığt 
ay gibi kavnyan çolc geniş bir alay saat 13,30 da Litirilecektir. zaman tamamen dışanya vuran ay-
hareket üssüne ınalik bulunmasıdır. Bu suretle ders aralarındaki 15 dınlığın maskelenmesi, pazar yerle
Bu üslerden hareket eden tayyarc- dakikalık teneffüs 1 O dakiknvn, ü- rinde esnafın kullanacağı kovu mavi 
ler, eski zamanın bir hntırnsı olarak çüncü ders sonundaki yanm saatlik ışık veren fenerierin ha,·aya kar~ 
kalan bir ııeker kül.ahının yani bir teneffüs de 15 dakikaya indirilmi§ tamamen kapanması bildirilmiş, k:r-
rnah t k 'd · d bulunmaktadır. mızı. beyaz, n".ık ve renklı' bezleri• tu un a: eınn en zirvesine Ö "' ~ 
doğru bir merkezde toplanarak tah- ğleden sonra, saat 14,45 de mü camların kapatılma ının önüne ge _ 
~bki.r kuvvetlerini kultanabilme!k- tl!leaya girilecek, saat 1 5,45 de o- çilmesi emredilnıiştir. 
todirler. Hnlbuki Ingiltere için vazi- kullar tatil edilec~ktir. Böylece, öğ- Aynca '~<'VVar Rl\lıcıln .. ın da lôm-
yet aksı'd· O · · h k ledcn sonra, simdiki bir buçuk sa- balarını havaya ka••ı mnskelemele-rr. nun ıçın ava uvvet- • .,. 
ıen·ru· bı'r k d h ._ · atlik yemek tatili bir saat 15 daLı· - ri mecbun'yetı' kontılınustur. mer ez eı1 arcıı>et cttır- ıc; ' 
rnek ınecburiyeti vardır. Buıadan kaya, bir buçuk saatlik mütalea da Motörlü nakil Yasıtalarınn nid 
kalkan tayyareler, Ingiltere etrafm- bir saate indirilmi!'itir. kamrtma işlerinde vekne3akhk te _ 
da yanm ay resmeden Alman üa- Çift tedrisat yapan ilk okullar sa- mini için tedbirler alınmıştır. Urou
lerine snldınnaktadırlnr. Bu bal bahlan saat 8. 30 da tedrisata bnolı- mi caddeler haricindeki sokaklaıı
İngiliz hava kuvvetlerinin dağiima-: yaca\1ardrr. Çift tedri!mt ynpmıyan da, projektörlerini yaknn, büyük. 
sını icab ediyor. Almanyanın vazi- ilk olrunarln denı saatleri maarif lambaları maskesiz olarak kullanan 
yet:irri miiSaidleştiren de i~tc bu coğ- müdürlüğü tarafındıın tesbit olu - şoföriCT hakkında ~ddetli ceza ka-
rafi bilet oluyor. nacaktrr. rarlan verilecektir. 

Bu sebebiedir lc..i geçeR gün A- Vilqetİn &ldığı yeni ~dbirler Sokaklarda rnaskelenmi~ olıuak 
vam Kamarasında harb va.ziveti Işıklan söndirrne ve katartma bımlolan lambalann çok yiiksekte 
hakkmda bir rnübnha~ yapan Baş- mecburiyetinin tatbikatı hakkında bulunmaları dolayıaile vere hiç bit 
vekil Çörçile lngiliz tahtelbahirJeri- yapılan teftişler sonunda gcrülen ışık vermedikleri görülmüş, bunun 
nin ve hava kuvvetlerinin cenubi Ir- bazı noksanlann düzeltilmesi için üzerine, ırimdi beş metre yübekre 
landa üslerinden istifade edememesi vilayet yeni tedbirler almıştır. Vi - ı..ulunan lambalarm üç metre nşıı -
ni meraretle mevzuubahs ettirmi§ _ layet diin bu hususta bütün kay - ğıya indirilmesi karnrlnştınlmıştır. 
tir. Filvaki coğrafi dutum nokta • makamiıkiara ve emniyet müdür - Stirneıbank. l%mit kiiğoıd fabri -
atndan lrlanda, elbette ki Büyük lüğüne bir te.mim gönderrniştlı. Bu k:ısında kamrtma işi için 20 ton kl
Britanya adasının mütemmim bir tamirnde ticarethane, lokanta, mn - ~d imal ettirmiş.. bu klı_i:rıdlar düD 
cüz'üdür. Ayni zamanda Ingiliz ada- ğazn, nhvehane, sinema, bar ve lstanbula getirihnistir. Bunun 1 o to
larınm emniyet ve himayesine matuf bütün dükkan sahibierinin vitrin ..-.e nu resmi -:lairelere, 1 O tonu da 
bütün tedbirlerden istifade etmek _ camekfmlannın üst taraflannı kapa-l halkın ihtiyacımı aynlmı•tır. tedir. Fakat bu nimetiere l::aqı ________________ ..:_ ______ _:_ ___ _: __ .:._ __ _ 

Ingiliz-Alman mücadelesinde mut - Hayfa limanında Sovyetlerin yeni 
lak bir bitaraflık muhafaza etmek 
aevdaamdadır. Netekim MisteY Çör- mülteci dolu Berlin f-lçisi 
çilin bu beyanatını müteakib ~nu- b• b M k 
bi Irianda Boşvekili dö Valera bir ır vapur ath OS ovadan aynlırken 
rnu~~bil nutuk irad cde~ek rnemle- Kudüs 27 (A.A.) - Bir İngiliz kum- Moskova 27 (A.A.) - Tass Ajn.IlG 
ke~ınm mutl:'k surette bıtaraf knla- panyası tarafından satın alınan eski bildiriyor· 
cagını ve b d 1 · t' · ı · 
k

. k ıcal ın "ı >u . 1--::nhz]ıyc ı~ Fransız Patria. vnpurunun Hnyta li- Hnrieiye nazırı muavini ve Sovyet.. 
ınıe arşı o ursa o sun sı a a mu- d b' · fil.. · · · ·· ·· · 

dnf d 
~· . b'ld' . . manın a ır ın u.ıı: netıcesi batmıı.•;ı ler Bırlığinin buyuk elç.si Dekanozof 

aa e ecegını ı ıı mı~tır. uz·· er·ıne 22 Yah d" ül' t 1 . ··ıdü .. . . . 1 "lt · · db' 1 . u 1 m cc nın o t;u 26 Teşrınısanıde Moskovadan hareket. 
n~. erenın emnıyet te ır eıın - resmen bildirilmiştir. Gemide bulu - etm1atir. 

den ıstıfadc eden, he.rb dışmda bu- 1 8 ül · Pj 

ı 't'b ·ı d . • .,_ . d. nan . 00 m tecıden 25 şi hastanede- Dekanozof garda Sovyetler Bırı:a, 
unu~ ı ı an e e ticarı ve l&hsa ı dir 25A ı.: .. · · .. · · .._... 

· ..: · ··t d' ak · · -a ~ının .. kıbetlerı hakkında da halk komi:;erleri meclisi reis vekili 'ft 
va.zıyeunı mu erna ıyen t vıyc ey- malümat tt 
]iyen lrlandanm bu durumu elbette yo ur. hari.ciye komiSer muavini Viçinski ile 

ki lngiltereyi ve Ingilizleri müteessir V d F S l hıı.riclye erkanı, Almıı.nya büyük elc;is 
etmektedir. Netekim bıı halin, il~ eygan as U tanını Von d~r Schulenaburg ve elçilik er • 
de herhangi bir çıkmaz vaziyet ih- ziyaret etti k~nı, Iran. ~üyük el~i Saed, Türk~ 
das etmem ihtimalini dü~ün~n Bir- buyük elç& Haydar Aktay, Yunaıı 
leşik Amerika, kendisinin İngiltere- Rabat 27 (A.A.).- Havns: Hükft - orta elçisi Diyamantopulos, Yugos • 
den maladığı gibi Ingiltererün de me~ln Fransıa .Af:rıkası ~umt dele - lav orta elçisi OavriloviÇ, ROma.ıtJ'& 
bazı Jrlanda üslerini muayyen bir ge,ı genera:ı Wcygand, dun Ro.bat'ta orta elçisi Gafenku, Afgıı.rıiStan maa.. 
müddetle kullannhilmesi için bir ta- umumi. valı genern: Nogues ile ve lıUuı.tgüzan Kayyum Han ve Sovyet 
vassut icrıısını düşünmiye baş!amış- nı~tel~f Faslı şahsiyetıerle göril§ - ve yabancı matbuat mümessl.lleri ta
tır. Bu takdirde cenubi hlanda garb muş.' ':>llfıhare Fns Sultanını ziyare' rnfından teşyi edilmiştir. 
nıaıf kürresinin öbiir tarafına düşen etmiştir. ----------
emniyet sahasilc mukadderat bera
berliği yapacak, fakat Ingiltere ile 
amaında bir ihtilaf çıkana Amerika 
vcsa.ir İngiliz dominyonlarının aem
oatilt müzaherctindon istifade ed..
c.ektir. lrlanda, henüz bu teklife cc
vab vcrmemiştir. 

S~~tim &a9~-1 .. c,..9 

Tuna konferansı 
Bük.reş 27 (A.A) - D. N. a 

ajansının huausi muhnbiri b.ildiriyor: 

Fransada yeni b'r ordu 
teşkil ediliyor 

Tuna üzerinde aeyrüsefCTe aid Nevyork 27 (A.A..) - Tass: V~ 
nizamnarnenin tesbiti için toplana- den haber verildiğı.ne göre Franla 
calc 'konferansın yarın &krcşte mc- hükumeti küçük bir profesyonel ordll 
aaiaine başlıyacağı temin edilmekte- teşkil etmek üzere 18 ile 20 yaş ara -
dir. Sovyetler Birliği murahhası So- aındaki gençlerin muayenesine bııt -

idi. fakat maruz olduğu istilii tehtı- --=-------------
kesine teşebbüs bile edilmedi. Bu- Be'ç.lka l·talyaya 

bolef dün Bükre,e dönmüştür. lamıştır. 

nun sebebi daha o zaman göstere -

bileceğimiz mukAvemetin ve bütün harb 
1
.1An etti• 

aksarnı ile te~il ettiğimiz müda - Cl 
faanın kudreti olmuştur. Dört ~ 
evvel bizi bir hava tehlikesi tehdid Ellza.bethville 2'1 (A.A.) - Dün 
ediyoııdu. Bu tehdid maddt çelele aşağıdaki re.mıl tebli# n~redilm~tir: 
girdi, fakat tesiri bizim taııavvur ve Belçika Ue harb halinde bulunmatı 
tlerpi, ettiğimizden az oldu. Bom - arzu etmedi~ini her zaman beyan et.. 
bardırnanın memleketin maneviya- miş olmasına raıtmen İtaJya BelÇika
trrtı kınnaktan ibaret olan baslıca lıla.ra karljt son zamanlarda bir çok 
hedefi hiç bir auretle tahakkuk et- hamıane hareketlerde bulunm~ur. 
medi. Bu teeavüzleri göz önünde balun _ 

Attle~ ~:rlerine tu auretle de- duran Belçika hükfımeti bu hareket.. 
vam etmiştir: !ere karşılık yapmarta karar vermit-

Milletimizin man,.vivah müt.-mıı- tir. Belçika kendisini İtalya Ue hali 
diyen te7ayüd ettiği hakk düşma- h&rbde addetmclttedir. 
nın maneviyatı tedricen zayıflamak- ---------

tadu. Nihai 7afere olan itimad hak- Kardeşi· n·l ve 
ltında Ingiliz halkı arasında bugün-
lcün<l~ daha btivük bir itim ad, da- k b • d • 
h'a büyük bir ittifak hiç bir zamaD aytn Ira erini 
mevcud olmadıiı lcat'iyetl~ &Öyk -

nebilir. Amwada ö:düren katil 
Nevyork 2 7 ( A.A.) - CaUup 

enııtitüM.i tarafından gayri rcıımi su
rette toplan"n teylere !(Öre Ameri -
lcalıların şimdi yiizde 61 iı İngiJt,. -
renin harbi kı\7anacaib filı:.rind~nir. 
Ceriv.- kıtlrm reyler mütereddittir. 

Eski Frans1z CUmhurreisi 
mahke ... 1eye mi veri! ecek? 

İzmir 2 1 ( Huauai) - Berga -
mada Ömer oğlu Ha!~Rn adında bir 
şahıs hem~iresi Hatke ile kocall 
Zekeriyayı öldürmü,, Zelteriyanın 
lcarde~ Mustafayı da ağır !'ıırette 
yaralarnıştır. Cinayetin s<'bcbi he -
nüz nıeçhuld\ir. Kardeş kııtili ya -
knbnmışhr. :__ _____ _ 

"lı .,.,ı ~ 27 'A 
~ --~ n · .A.) -Mısır mHI:i 
~~l~ K~h~ Yunus Salih Pqa, 
t~tt~ ~ treden Gayurna ~ • 

Yqodavyaya iltica edenler Nevyork 2'7 (AA.) - Tas<> ııjaruı-
Yugoelav hududu civarında cep- nın muhabiri bı1diriyor: 

Bir Yunan motörü fırtınadan 
Çanakkalade karaya oturdu 

~--· s-lih e kalb ııektcainden oJ-
"'"'''" Pa~. C.yumda inaJ 1 ?.la:alt ve bazı yegi 

luiead remJiade lMa -

tM sakindir. Fakat Pazarteai bütün Nev-York Herakl Tribune gaze~ 49 tonluk Kcfal adındaki Yunan mo 
Pin \oıpçu düdlo~ yapılmı,trr. Dün ne göre, Fraruız maLbuııtı., :tArar ver- li. evvelki geeeki fırtına esnasında 
giindöz 32 ltal,.an eri Vugoalay ma- mekte aea gÖitezodi~i ve icab eden f'a.. yolu.nu kaybederek, Ça.na.kkıı.le bota
kanal.-ntut tnlim ofrnu .. 1ıordır. Run- aliyetlerde buluomad~ı için sabık zı açıklazmda karaya oturmuttur. Yu 
ı-.. 28 i Araavwl, diierleri lt». Cümhurrelai Lebru.n'un ili mahJcmne- nan motörünün kurtarılmıuıı lçıin IL 



be ler· Kayseri Belediye Riyasetinden: . ~ 

Şehir ec:isinin 
dünk·· toplantiSI 

n 11 n 1 " , ......................... - .......... - ..... "" 

lşlkl rm sondur OSI o alakadar ı Üniversite Rektörü ı 

ı - 18511 lira 63 kunıt bedeli keş<fil İsınet İnönü bulvarile ~ı#. 
meydanının parke ile fer§i 22.11.940 Cuma günü saat 1? d~~ 
nıuka.r.rer ise de verilen teklif mektublnrı .kanuni şeraıti -pP* 
mama.sında.n ve tayin edilen saatte verilmemesinden pyaııı ll p~ 
görillmedi~i cihetıe 16.12.94D Pazartesi saat ı6 da yine k~Pıı ~ 
usulile ve tekli! olunan bedel haddi ldyık görüldü~ü tııtdi!de 
edilmek üzere ek.siltmeye vazedilmiştir. 

17 •enedir muattal vaziyette 
bulunan T e§clithane'nin be -
lediye, yahud müteahhid ta • 

. .. f f db• 1 . : ile bir hasbıhal i ye 1 Seyruse er e If 8fl ~: ~~~te~r~:d ~eı: 
rııııı 

2 - Muvakkat teminat 1238 lira 37 kııru~ olup kat'! teminat bU 
mislidir. tl 

S - Tekllf mektublan 2490 sayılı karıunun 32 inci maddesi tııntaı:~ 
linde saat 15 de Belediye riyasetine makbuz mukabili tevdi ol oSıj) 
ve bu saatten sonra gelen mektublar kabul edllmiyecektir'· J' 

ralından itlctilme•i irin 
riyasete .alahiyet verileli 

$ehir Mediai, dün öğleden sonra 
ikinci reis vekili F arult Derelinin 
reisliğinde toplanmı~tır. C else açıl
dıktan ve eski :zabıt okunduktan 
sonra, geçen toplantıda tehir oc:ü
len teşc:Uthaneye aid iktıaad encO
meninin mazbatnsı mü:ı:akere olnn
muotur. Bu mazbaro il~. 1 7 sene ev
vel getirilen ve muattıAI hir hah!e 
bulunan teşdithane tl"malm!n. yıı 
belediye veyahud m{ite:t1"'~dl'! Teri
lerek işletilmesi \çin M!"<!limın nli -
hiyet istenm~. bu huııu,ta rİyasete 
aalahiyet verilnü,tir. Bundan sonra 
Cihangir, Ayazpaşn v~ civan plan
lannın tetkilt ve ta~dilci haklundaki 
teklif okunmuş, muhtelit enclimene 
havale olunmuştur. 

Işaret mahallerine renkli otomatik tertibat 
yapılacak, yol kenarları, virajlar, ağaçlar, 

ve direkler beyaza boyanıyor 

T alu:m - Yenimahalle otobiüleri 11 de acierlerini tatil ede
cekler, yakın mUGJelere ritmiyen ıolörler tecziye olunuyor 

Bilithare muhtelif müesseeelerde 
ı ı ı 1 sayılı kanuno r.öre tecil edi -
lecek müatahdem'kıre deir te\JirJo.r 
okunarak l.:avanin encümenine ha
vale edilmi tir. 

Mütenkiben ~ehir annonisi ta -
limatnamesi haklurıda maarif ve ka
vıınin encÜmf'!nlennin roü,terek 
mazbatası okunmut ve talimatname 
kabul olunmu~tUT. 

Bundan ~onrn. K tlılcövün~c bir 
nrazinin ifraz haritaıu ve .lefter -
darlık takdiri kıyınet komisyonuna 
intihab olunan aza h 1tltlndaki maz
batalar okunarak kabul olun:nu~ ve 
znbıtai belediye talimatnamesi mü
zakeresine ~eçjlmistir. '8--Jediyc za
bıta talimatnamesinin umumi ça -
tna<~~ırhnneler ve sabun imalitha -
tıcleri hakkındaki madcekri müza
kere ve kabul olunarak toplantıya 
nihayet verilmi~tir. 

Yüksekkaldırım 
cinayetinin 

faili mahkum oldu 

Sevdiği kızı, •okak ort~ında 
öldüren lstapanadia ölüm u
z.asına çarptırıldı ise Je aba
bı muhallileden dolayı cezası 

30 yıla indirildi 

Bir müddet evvel, sevdiği Evge
niyc adında genç ve güzel bir kızı 
kcnd~ine yüz vermediği için Yük-

Emniyet mödiiriüğö ~feı 
ifleriDiD hilha.a eecderi aalim bir 
telcilde ceceyaoı iç.iA bazı mübim 
tedbirler alm\ff;lr, 

So,.niaeferi tanzim eden .ret 
memurlannın, re<:cleri dahi ,..zife 
D&flncla bulunmalan Ye karanhktn 
&eç:ilebihuderi için elbiselerinin ü -
zerlerine ~eyaz hir mu~mba giy -
melcri ve serputlanna da beyaz bir 
kıW ecçimıeleri lı..ararlqtırılmı~r. 

Yolun açık veya kapıılı olduğu 
i1ııret mahallcrine yapılacak otoma
tik tertibatlı yqil ve lc.ırmıxı renkle 
n kil vaaıt lanna ~dirilecektir. 

Bu • retle, işaret mah llind• bu
lunan memur, faz.la beden bart'keti 
yapmaklan vareste k lac~ıktır. 

Ana caddelerle diier ehemmi -
yetli yollar, piyade kaldınmlan ve 
yol mibnrleri, yol imtidadınca 20 
eantim kalmlıimda beyu hoyıt ile 
bO)'llDmıştır. 

Karanlıkta vesaiti n lı:lior~ kaza
lannın önlonebilmesini t;min için 
de Tirajlann da ayni ruretle kalın 
ok itaretlerile beyıııza boy~tnmaın 
diiıünü}mÜJ -.e tatbikine geçilmiş -
tİr. 

Tnmıvay durak levhalannı ta~ -
yan d.iıd;lerle, telgTaf ve telefon 
aütwılan, tneydaıılen:la ve itlck ced 
delerde bulunım apç övdeleri ve 
buna mürnasil minialar da 7~min -
den itibaren bir adam boyunca be
yaza boyanmaktadır. 

E.minöntindeki çöp ~pf"tleri de 
yayalann çarpmamalan için ayni 
tan:da hoyanacaktır. 

Her türlü nakil Tıt!ttalannın, ı;ce-

hafyan'arm yaka"ad1ğ1 
Yunan v2purundaki 

bize aid eşya istenc'cek 
İtalyanlar tarafından müaadere e

dilen Yanan bandıralı Athcnai va
purunda, memleketimize aid bulu -
nan emtianın teslimi hakkında icab 
eden t*bbüalere giritmeai, Romn
daki ticaret llta,eli~mizc bildiril -
miştir. Atlaenai vapunı 5 Te~nieT
velde Nevyorktan ]imanımıza mü -
teveccihen hareket etrnieti. Vapur
da Amerikadan memleketimiz için 
yüklenmiş biıçok emti• Te bu me -
yanda yazı ve tel-fon mnkineleri. 
elektrik lev zlnıı, otomobil l&,tiği 
ve bir kısım aksamı, mühim mik -
tarda kuma~ bulunmakt'l'ldır. \'apu
nın halen Mesioada olduiu zanne -
dilmektedir. 

eeleri 20 kilometreden .fazla bir 
süratle teyretmelen memnudur. Bu 
yuaklar hıuk.inde hareket edenler 
mlllt ve pasif korunma kanunu hü
kümlerine göre eiddetle eezalMldı.. 
n1acaklamır. 

Taksim - Yenimahalle ve Bü -
yükdere hathna itliyen otobiialerin 
saat f 7 de seferlerini tatil etme -
leri alakadarl:ıra bildirilmiştir. Mo
t6rlü ve motörsüz nakil ve.11talarının 
gece seyriiseferlerincle ynkme.lr. mec
buriyelinde olduklım fenerlerin, yek 
nesak bir t rzda olması rnuvafık gö
rübn~ür. 

Yapılan tt-erübelerden lllınan iyi 
net.i«lere göre, Avrupa tehirlıırinde 
olduğu gibi ve.aaiti n ak liye fenerle
rinin altında 5 milimetre •enitliğin
de ve 8 miliml"'trc uzunluğ'unda mu
keaiz yer bırnkllmıshr. 

Karanlıkta köpeklerio ı:ekn ge
cca halkı rahatsız ~tmemesj jç;n bu 
hayvanlnnn toplanmaııın!l ba,lan -
mışbr. 

Bazı §oförlerin karanlık bnhııne -
sile, yakm mesafelere gitmek iate -
medikieri ve yolculara bir takım 
müakülit çıkardıkJan görülmUştür. 

Bu gibi hallerde bulunan ,oför -
ler hakkında riddetli cezalar tatbiki 
kararlaehrılmı~ır. 

Bu tarzda bir hıırekete maruz ka
lan vatanda~ların nptedecekleri 
nlaka l'lumaTllsıru emniyet altıncı 8\1-

be mildürliiğü.ne bizzat, mektubla 
veva 421 70--42 1 54 numaralara te
lefonla ihbar t"'tmeleci alakadarlar 
taranndan halbmtzdan rica edil -
m ektedir. 

Almanyaya ısmarlanan 
33 Iokomot:f 

yola çıkaralmak üzere 
Almanya ile aktedilen son ticaret 

anla,mnsma göre, bu memleketten 
gelecek eşyanın derhal sevki için 
teş~bbüslere gitişilmi~tir. İlk parti 
olarak, getirtilecek 3 3 lokomotifin 
vakmd'a yola çıkarılacağı zanne -
dilmektedir. Anla"!Tlımm pratik bir 
ekilde yürilyebilme3i Için her iki ta

nfm da fazlı\ milttarda mal almuı 
icab etmektedir. Almanlar halen 
memleketimizden tütün ve kuru ve
m~ sıiparl lerini co~hmaV,a ba;la
mışlardır. Bu taleblorin yekünu y&
di rru1yon lira)'lt baliğ olmakt.dır. 
Önümüzdeki haftıı. içerisinde, mal 
mübadelmnin kat'i olarak ba~lıya
cağı anln~lmaktadıT, 

sekknldınmdn tllbnncn ile öldür
mekten suçlu Angilos fst•panadisin 
duru~ması, dün birinci ağırceza mah 
~'ıı:eme.!inde kanım bağlanmı~lr, 
Maktul kız.ın baba ''e ann!ımn mü
dahil bulunduklan dünkü celsede 
reis Bürhaneddin karan tefhim et -
miştir. Bu karnra nazaran, maktul 
Evgt"niyeyi araciald mühim )'8f 

farkına rağmen adım. adım tnkib e
dt"n ve kızdan yüz bulamayınca drı 
onu sokak orta,ındıı. tabanca ile öl 
düren Anr:ilos Tü .. k cen kanunu
nun 45 O inci maddesinin 2 nci ben- \' 
dine tevfikl'ın ôlilm CC7.funna çnrp -
tırılmı • ancnk uçlunun iti$1ln zih
niyt"vc müptda oluşu ve sevgisinin 
bir fikri sabit halinde d,.vamı mah
kemece takdiri ve tahfif edici bir 
!!'"beb addolunarllk bu ölüm cezası 
30 yıl ağır haps"! tebdil ve tahvil o

dayapılan a.rk) 

lunmustur. 
Sudu. nyni 7Amanda maktut lo

%tn aiJ,. ine 1 000 lira tRnninat öde
mt>.ğe de mahkum edilrni~tir. 

ÖLÜM 
Çınar anesinin en bfiyü~ü. merhum 

Dedırhnn Beyin son erkek erlAdı B. 
Murnd Çmnr; arkasında yanın ası _ 
r.a yakın sUren temiz bir idari ve o.dll 
iınya.tın hatu-asını bırakarat ?efat • A.Uarayda S6tçü boataı:unm y&
dmiştlr. Cenazesi, bugün Fcnerye- rinde yapJlmıı.kta olan park bitmek 
lundaki cvind~n kaldırılarak Kara- üzeredir. Belediye reia muavini Lat
eanhmeddeki aile knbristanına defne- fi Akaoy dün Aksaraya giderek 
dat>cekt.ir. Yakınlarına ba.şsa~ı diler, faaliyeti gözden ıeçirmit. parkın 
acılarını payla~ırız. bir an evvel bitirilmesi için ve par-

ka zarif bir bahçıvan k.ü yapı} -
ması içiıı emir Tern.üttir. Etrafı eski 
Un.ka.paru köpriisünün pnnnaklıkla
rı ile zarif bir §ekilde çevrilen park 
çok güzel olmaktadır. Heaim parkın 
tanzim faaliyetini teabit etmckt~dir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey gazete -
lerde İtalyan - Yunan 
harbıne da.ir bir rcslm 
ıa.rdı.. 

... Yıma.nhla.rın Aldık

lan i:taıynn ~ .. 
Basa.n Bey - Yunan -

tııann ellerine tırmek i
çin olacak! 

Rektör Cemi! Bilseli aradık ve 
bay Rektörün, şimdiye kadar en 
küçüğünden en büyü~üne kadar 

ı 
hiç bir memur ve mtıha.tabdan 
gOrnıediğlmiz ı:arib blr hareketile 
karşıla.ştllı::. Profesör n Rektör • 
Cemil Bilsel, daha. kendisini tas -

1 
dümizin (ı) aebebini anlatmadan 
~ cenb vermete dahi lüzum 

ı 
görmeden (çati) diye telefonu 
npatneı-dt. 

T&bil dii§tö~ilz bayretin ~e
rece.sini tasaTV\11' edebllirsiniz. !f-

1 de mutJIJta bir ,.a.nlı.olık olaca~ i tı. Rettörünün aptle tendi ken - 1 

1• disini daima en :saminıl bir aım 
mubati TC teva:zu ocaıı diye tarif 

l eden bir mliess~e en basit ne
zaket kaidelcri.J'l(kn tepfül edile.. 
mezdi. Yeniden telefona sa.rıldık, 
ayni nurnarayı çevirdik Te aSOn 
Poota-, nın kon~tuğunu söyler 
aöylemez ayni muamele ile kar -
ıl~tıt. 

İ§te o zaman ayafunıs suya er
di. Bir kaç eündenberi duyuyor -
duk: Rektör Uni'versitedeki bazı 
memurların yaptıklan sull&timalinl 
matbuata ak.wtnıesinden dolayı 
6inirlenm~. Hiç b&r r,ıazetec& ile 
konuşmuyor, hiç blmlni t.buzıu·.u
na kabul etmi,-ormuş. 'Demet 

va k1 gecikmeler na.zara alınmaz. o11rY 
4 - Bu ~e aid k~if ve şartnameler belediye dairesinden parastı 

alınabilir. . bJ\ v 
5 - Taliblerin tesbit edilen rün ve aaatte encümene ve taıla iJ8 1~ı malı:: i.stlyenlerin başkitabete müracaatlan ilan oltınur. ~ 

Eskişehir Hava Okulu K. dan: 
ı - Ealı::işehir hava okuluna üç erkelı:: daktilo alınacaktır. ·ı ;i_ 
2 - .Aş$daki vasınan haiz olanıann 1/12/940 taribine kııdar ~~ 

hava okulu tomutanl~na di!etçe ve vesaiki ile müracaat e 
a) Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak. dtfi 
tı) Medent haklarından ma.hrumlyet ceza.sile mnhkılm veY' 

için muzur teşkilatlara mensub olmamak. r'e tl 
e) İyi ahlAk eshabınd n olmak.,haysiye• ve rumıusu mubil !~~ '' 

alelltlıık n~ır hapis ~yn o derece cezayı nıilSt.elzim ~ir 
mahkQm olmamak. 

d) Sıhhl abvali vazife cörmeğe müsaid olmak (Raporla). ~ 
e) Daktilo kumı görmiLl olınak <Ecnebi diliert 'baenler ıercıll 

n tır.) 
f) İmtlban<la muvaffak olmak. ıl 
c> En as tlç sene hizmet edece~ine dair noterlikçe musııddııl 

hüd senedi vennek. 19 " 
3 - Bu emlfı haia istekınerin imtihanlan 2/12/940 tarihinde ~ ~ 

kulunda yapılacak ve tendllerine gösterecekleri iktidar~ S"" / 

120 lira ücre' verilecektir.) (1530) (11208) ~ 

Bir acı hikaye HERGÜNP, 
aöylenenler d~ idi. Demek en (Baştuafı ı nci sayfada) 
bQyük ilim müesseseiDiZin oııun : mat kabilinden onm iyilik etmek ci
relsi aa.bırsızlı.kda tahammffi n i billetine pet UfiUn .bir de vazife d:nd 
m~ma.ha no~ıtın<tıı, tole - J etmesi nıümkjndL Bu imklmdan öyle 
nı.ns sahı'bi olmamatta en baait i vas1' bir nıi\cyasda istifade etdi ki 
bir vatand~a YarlJ edebilecek -~· gençler ona bir ~bey alfatae adetA 
tt (ı) tapındılnr ve Brük.selden ayrılırken 

(~ı 2 nci ı;J!f~ 
hiuediyonız. Her ne olur&' ı.:.t~ 
bizim ferdi selametimiz, 'd, ı( 
emniyet ve selamet dav•Sl~ıılı'J' 
nlamaz. Bunu bilrneğe ve etti' 
ketlerimizi bu ~uura istiıısd ~ 

Mesele bizde gazetecilik ve ef - ~adılar. 
ço-k mecbunız. .. j}ı~ 

Bir evde, bir iki günluk ıso' 
maddemnin hulunmıısı fe-vk~'.)t· !4, 
~Y değildir. En fakir evde~ r-r'r 
zamanlannda, bir iki giinl ı"~~'l 
cek bulunabilir. Bunu böyle~ d' el 
larda bir misli daha artırın• 

11 
o1 

nah uyılamu:. Fakat, burıt,,.lı' 
daha fazlası günahtır, lt• 

kfu'ı umumı)'eyi tenvir gayretinin : Ona )'1ldidr olarat da hepsi namı
en hazin tecellilerinden birini ye-l na pet güzel ve tıymetdar bir cad -
niden orta.ya toyuyordu. bend bediye etdüer. Bu e•11bend bu

Bahsi bu derde temas eden bar • gtin bende mahfuzdır. 
mal ile lı::apayııJım: j Halid Ziya Uıaklığ:l 

Bay Rektör, siZ de mi gazeteci. i 
lere yalnız i§inis dii§tfitü, methe- i 

1 dilme~ ~dfğiniz zamanlarda f 
htisnü mue..mcle ederain.ls? 1 

\, ............................................. .,/ 
Beşiktaş cinayeti 

ruurauzluktur! ~ 

vllulıiuu~ ~it?j 
Şehir Tiyatrosu --:'ıcJ 

Tepebn§ında eram Dün 450 bin liralık ibf 

( liYATROLAR) 

kısmında yaptık. (J , 
Aıt:am saat 20,30 da Dün muhtelif mcmlo.ketl~~ur- , 
Aynt taıumı a.ra.sınd:\ liraya yakın ihracat yapı.]JX)J4~ 

Zabıta bütün gayretine İsUklAl 
rağmen henüz katili 

rocatm en mühim kl.smlJll 
caddesinde tomedi kısmında yaya gönderilen 150 bin nr~ ~ 
Akpm &aat 20,30 da te§ltil etmektedir. sevkediltD ~ 

D A D 1 ler ara&nda .son haftalıır ıı~ .. t;} 
bulamadı 

Dün aebah, Beıiktatta Yıldız cad 
deainde 1 7 numaralı evde tek ba~ 
na oturan Mehmed adında bir ih -
t.iyoruı evinde öldürülm~ olarak 
bulıınduiunu ynzmıştik. 

Cemal Bahir jübde.si ihracına. ~a.ne.n portakal:; '!" 
S BirinciUnun Salı ıünü aklarnı matta.dır. Roma.nyaya 20 
Şehir 'n,..atrosu tomedi kısmında portakal gönderilmiştir. 

MARMARA'da: BUGüN 
Cinayet hadiseainden haberdar.,_ _____________ __. 

t~ 
Türk artistierinin Türk halkına gülmek, nef' elePIJJ ol n zabıta ve adiiye dün s-eç ı.akte 

kadar va k' an m tahkikatile mqgu] 
olmu~tur. 

Muhitte parah bir adam olarak 
tanılan Mehmedin, ayni znlllAnda 
gnyri ahlaki bir takım temayüllerle 
de melUf olduğu anla§!lmıotır. Mak-
tulün Beeiktnştalci evinde c,k, nk 
rclo alemleri tertib ettiği ve genç 
kim elerle d~üp kalktığı tesbit e -
dilrni~ir. Hatta geçen Panır ${ecesi 
de gene böyle bir alem yapılmıt 
bazı kimseler Mehmedin evinde la
larak sabahlamı~lıudır. 

Dün Bqiktnş emniyet amirliğin
de tahkıkatı idare eden müdde1u -
mumi muavini Yakub Şekib uzun 
müddet tetkiklerde bulnnmu~. mıı.k
tul ihtiynrla clü Üp kalkan meçhul 
kimseleri tesbite çalı~atak, bunlar
dan ele geçen LaZtlarını isticvaL et
miştir. 

Cinayetin esran tam bir vuzuhla 
aydınlanmı, olmamakla beraber çe
nesinde iki Te gırtlağınds derin bir 
btçak aaTbesi bulunan mnlctuliin bo 
kötü temaytilleıirıe bnban gittiği 
tahmin olunmaktadır. 

Dün cesedi muayene edt-n adiiye 
doktoru Salih Ha~im, maktulün 
morga kaldul)nıaaınl\ liizum gÖstcr
mi§tİr. 

Adliye ve z bıt;,ı Yak'e etrafın -
daki tahkikatianna d~vam etmekte
dirler. 

ve mes'ud olmak için sundukları 

ILK TIJRK SÜPER F/LJŞI/ 

~AZlM - V ASFI !ZA - c!IDE · !'~~ 
Rİ HAN- SAlT- NECDET- NELI- REfl 

KEMAL-KARAKAŞve& 

Ayrıca: lURNAL film ve zengin ilaveter 
isdihaına ma.ni olmAk için bu filmtı mah51Loı matineler ... .. Saat ı - 2.30 - 6 - ve a.k.,.o;a.m 8.5 de 

Bugnn mattnelerden itibaren 

1 P E K Sinemasında 

mi H-A 1 
heyecandan ıa.retecet muazzam 'Te müthiş bir 

Gangsterlerin hayatı - Heyecanlı Ma
ecnıları - Müthiş Atibet.leri. 

R:~~e: CHARLES BO YER 
Bugün searuılıı.r Saat: 1.30 - 3.30 - 5.30 ve 8 de 

Bugün matinelerden itibaren 

S A R Sineınası~, 
Vasi salonu şimdiye kadar P,örülıne~~~~~ 
recede emsalsiz bir KAHKAHA 1 ... t 

L O EILınl:racHtıA O ~ 
HAYDUTLAR ARASINOp 
TORKÇE SOZLO 2 SAATLIK KOil~ 

Seanslar : 1.30 • 3.30 - 5.30 ve 8 de 



,. ..... ,,, -AzAv lll e;;;.;.ı; .;n;;::i""""""i 
l ·Emir Er kil et ı ·aa ••• ,n Poata.nın a.!ker1 muhıı.nJrl ······ ~ ·······················•······•···· c; Ugoslavyanın dı, siyasi du-

• C lktzsadi tetkikler ~ 

ar b yüz·· nden Amerika 
sanayii ne kazanıyor? 

Yazan: Hasan Ali Ediz 

~~~_H_A_d_u_~_e_r __ l( __ c_pu __ D_d_• __ ~J . 
Hususi otomobiller 

Bilirsiniz değil mi~ 
- Husuai otomobiller vardı. 
Hatırlarsınız değil mil 
- Meşhur bir beyit ''ardır: 

cSey-retti hava iizre dımir talı-
tı Sii.I.P.yman-, 

cOZ saltanatm 11erler eser şım
di JJerindc~ 

* 

Hwusi otomobiline fazla alı~nııı 
olan sordu: 

- Otomobilleri seferden mene
diyorlar amma, şoförleri de i~en 
çıkarmak mecburiyeti var mı? 

Cevab verdiler: 
- Hayır. 
Gene sordu: 
- Korna çalmak ta menedildi 

mi? 

Da.ııu rumu §Üpheai% ki, ağırdır. 
~e tlanna tamnınile ııüvenile -
~·lg~ oiMı Alman, ltalyan ve 
~er td ordulan ara.ındoki aııkeri va 

~
~ ) e büabütün emin sayılamaz. 

)' rı ll beraber Yunaniatanm 
t:{: karşı kazandığı askeri mu

e ltı Yetler Yugoalavyayı manen 
~tli ll~d:ten desteldem~. kuvv~t-

'y ltrıiJur. 

Bugün Arne 'k 'kt d' L. • • rı an ı ı•a ıyatının muıı;avemet tanıılan çoğaldı~ ve 
~!"dh bulunduğu vaziyeti ((müthi, galibiyet ihtimalleri artniı nisbett~ 
bır..A. arb_ hummasn kelimelerinden Amerikadan ingiltereye vaki ola~ 

a9a.a bır (leyle tavsif edemeyiz!. yardım da artacaktır. 
Amen"ltanm belli ba,lı bütün fabri- Bu··.::_ d~ d · 1 • h~1-" k 1 b" - . • ...... , unya enız enne aınm 

branşlan da diğer yılicra kıya~en 
büyük kirlar eld.-. etmhılerdir. 

İşe bir realist güziie bakıldığı 
takdirde, Amerikanın Ingiltereye 
harb vesaiti ve harb malzemesi ısat
maltta ne miktar menfaatta.- oldu-

Seyyar ıaatıcı bağırıyordu: 
Haniya t<-irpüler, hususi oto

mobüleıi olanlara törpülcr ... 
- Hiç işini hilmiyen bir seyyar 

sabcı diye dütündüm, hueuai oto
mobillerin seferden menedildi~i bir 
zamanda otomobillerin fU bu ak
umını törpülemek için, törpü ala
cak bulunur mu kil ... 

Gene cevah verdiler: 
- Hayrr. 
- Ö)·le)'$e pekaliL 
Erte•i gün hususi otomobil ahi

bini gördüler. Soför C'nde, o aıleada 
caddede yürüyorlardı. Soförün e
linde bir ko:na ırardı. ı.(alabalık bir 
yerde .,oför ltornl\71 c::ftldı. Yürü
'leye devam ettiler. fpret memu
runun bulundui.:ıı köşeyj dönecek
lerdi. Soför elile .ağ taraftaki yolu 
~österdi. Işaret memuru cevab ver
meyince ııoför durdu. Huııusi oto
mobil ııahibi de durdu, $oför bu •e
t.r de i~~t memurunu ikaz için 
komayı çaldı. Sağ elite bir kere da
ha ııe.ğ taraftaki yolu göderdi ve 
işaret memurundan: 

'-•~in - İtalyan harbinin halyan 
!-.~nndan ve Yunan mukabil 
~ nndan ibaret olan ilk aaf
~ı; lta!yan silAhlan nleyhinde ne 
~j~ ve Türkiyenin Balkan 
tl "e eıı karrımndu takındığı siya
'-.11ı._ a&keri tavn hpreket Bal -
A.ıı~ka nisbi bir sükun vermiştir. 
~-~Iii bu ':IÜkunun ne zftmana ka
i~lt]d teceğj ve ne vakit, ıne § kilde 

1_,ar .olabileceği bilinı~mez. Bu 
~ ~ea, tımdid~ eöylef'ebilecek o
lı;jli ~ane ~y her halde ltalyarun, 
~e Al Veya bu sekılde olmak ü
--~d) kanyanın da yardımile, Ar
~e~ u tald mağlubiyetini tamir 
~ \'e 2:afere ç•virmek maksadile 
" ~e • rft..:ı nı gayretler ve faaliyetler 

] a .an, utun tröstlen, bütün kartel- olan Ingilterenin Amerikan pazar-
~n ~l~ız ve :ralnız harb malzem~- lannda oynadığı rol, sadece bir ak yetıştı~elc içi~ çalıf,lyor. Ameri- lıcı, bir mü*teri rolü değildir. İngil
~nj ç~~lc! demır, bakır. lc:urşurı, tere ayni 7arnandll Amerikıının 
~~~~ ll~~myom, kauçuk gibi .iatih- muhtaç olduğu Lirçok maddelerin 

• egıl geçen yıllara. değıl ge- sahibi ve eattcısıdır. Mesela bugün 
çe naylara, fakat her geçen hafta- Amerı'ka du"nv. ·t · h a h • J~mn en ı en, e-n mo-
;:.:th!'t~. :.r g~en güne nar.aran dem tayyare, otl'tr.ohil, kemvon 

uM ış ~~surat .e artıyor... .. fahrikalarma ıınhib olduğu haİde, 
(!se Amenlcıınrn çelıle sanavıı, bijtün ltauçuğunu Ingiltereden tıoda

feç.endyıl ~u mı;vairnde ?:• 79,3 ııis- rilc etmek mecburivetindedir. Buna 
etin e hır venm kavdederken, bu blonur harb sanaviinde kullanılan 
~e % 92,9 ?isb 'nde bir verim daha birçok ml'lddeJ,.r vardır l:i, 
ıı::avdetmel:tedır A 'k L 1 h • • d J ·ı R · men a oun rm ep~nı e ngı iz 

esmf devlet istatistiklerine na- müııtemlekd<"rinden getirtmek mec
:.aran 1938 vılı~da harb malzemesi burivetindedir. 
una) edıon fabrıkalardaki iKilerin B hA d' f •1 • 
l!!l)'W 200 bin olduğ-.ı halde. bu vıl u n. ıse, ngı tcre ıle Ameri~a 
hu miktar 326 b' .. k b l · arasındakı rabıtayı ve ekonomık 

ğu derhal m~ydana çıkar. Binacna
leyh bu yardımın arkıısının lı:esile
ceğjnden herhangi bir endife duy
maea mnhal yoktur. Bilakiıı Ameri
ka aanayjci!eıinin kiir norması art
tığı nisbette bu yardımların da her 
g~çen gün hira.z daha artacağını 

kabul etmek lazımdır. Nit,.kim gün
delik g87.ete h:avndiııl~rinde bu yar-
dımın mütemadiven artmakta oldu
~unu. v .. il,...;d-. daha da artacagını 
oi)rm ... ktl"yiz ı. . 

Bu hıde ln~,zilt"'rf'nin en bü riik a
>nnteiı . t~k mü•tt-ri rnt:vkii"lde bu
hınmamdır. Deniz]f!ıin ablukası do-
lavı~ile Amf'rikanın harb malr.em.-
leri Ingiltereden ve lngilt~renin 
doııt Vt- miittefıklerinden ba .. ka bir 
•~re Q!idemivece1tine göre Amerilcıı 
imer istemez mallarını valnız lngil
t~reye tıatmak mecburiyetindedir. 
l~te bundan ötiiriidür k;, harb mal
zemesi ııatı~ı şPklinde Am,.rikadan 
lrgiltt-reye vaki olan yardımın Ice
sileceğinden herhııngi hir korku 
duymağa mahal yc.ktıır. Bu vaziy~ti 
takvive eden bir ba"ka amil de A-

Seyyar satıcı gene bağınyordu: 
- Huııuai otomobil eııhibleri için 

törpü)er. 
Daya-namadım. Seyyar aatacıyı 

çağırdım: 

- Hususi otomobiller seferden 
rnenedildiler. Bundan sonra törpü 
ne işe yarayecnk? 

Seyvar ııatıcı yü7.Üme baktı: 
- Ne i ,. '•anwace.k tn "'OZ mli. 

hususi otomobil sahibieri biiyiimüş 
burunlannı törpüleyeceklerdir de. 

* Çocuk babasına sordu: 
- Baba '•attnn inip eteğe bin

rnek» sözünün man:ısı nedir? 

-Geç! 
J~nretini bekledi. 

* Tramvaylarda konu~tular, duy-
dum: 

- Yahu husuııf otomobi11eri 
() Q~Ceğidir, 

&ıı 'tft a)d.e Yuıroshvyanın yeniden 
~ a bir aktünlite olması ve harb 
'-11ı:ı, n belki onun da oçaklannı 
~ ~b bümkün ve muhtemeldir. 
ı:ııtııırı e le bu memleketin umumi 
~-~t una bir göz atmak faydalı o-

l lt, 
~ 9ıa ı 
'r~ sıo Yı ına kadar uSırb, Hırvat 
"to.ı"en hftllığnı adını taşıyan 
~ llı8"Ya ı 9 ı 9 d n Saint - Ger
~ c:l ua.hedcsi ile eski :5ırb ve K"
~ta e1;]etleri ile, Dalmaçya, Hır
~ Q

0
n, Slovenya, Banatın bir kıs

tı.' na·Hersek ve cenubunda 
~~td 11 Ve Ustrumcay kadaıki 
, · ti 

0
([• "valetlcrinden tc:ıekkül 

~tt c)~ nun ıs,; milyondan iba -
"ll "f ~ orı nu uaunun eb,._..jyeti 7 

lldarı ~adar sayılan Sırblardedn. 
i\crı tonra knlabalık sıraaile 4 

Sın)on ° an Hırvatlarln anl!<lk 1,2 
~ttı ~~~an Slovcnl•r gelir. Bu 
Cllekı·ı ufusa ve Jıılfl:n Bosna 
~ llı~.er de dnhi1d.ir. Umum nü -
~"~~tebnld .3,2 milyonunu Turk, 

1 ı~·ı' Alman veıınire eleall 
ni\ 1 eder. 

c.-~ :tı A 
t.1t'f}' vrup!'l ansiklopcdileıile 
~ Jaı~ kitabiarında Makedonya
~ "tıı~ arn h ... lk ın topuna Arnavud 
!itti~ 0abiatile yanhştır. Çünkü 

~lı:, O •~üb, Kalkandelen, Ma -
~Itti nd h rı. ve htip lcasabnlaıile 
~tti . ~ı Islam halkın büyük ek-
~ ~nı Y Ürkler teşkil eder. Ama
~~tin 'r ugoslavyaoın bilhl\sııa 

Ilde 'k ~ a~ovn ve De bre hava -
lt\ <!arii)'~ftırler. 
~~ tııerı ll}'or ki Yugoslavya, türlü 
~ ~ tih~ub halktan mürekkeb ol -
Jı ~i t 

1 b~ d'!vletin büyük ek se -
~~~.•t v~kıl cdr.n Slnvlar da Sırb, 
~ tııl)>~rı e Sloven gibi birbirini çe
~ililır, a llıuhtelif kabileleı-e ayni -
t.~1 lıil't k h!') Yugoelsvya için da
~ı'!tl e 

0 aıynsi ve idari mü külat 
~~n~elde bemher vcktile kral 
\ı' ot 11~ ve ~mdi de naibi hükü
•ııı ~l'~·rıt~r. •dil vr. i;iizel :idare
\s Sıtb) ırıde Hırvıı.tlar)a Slovenle· 
ıiJ~~r~ l:arfl olan iddialan çok 

~~t iıti'Jtır. Cünkü bunlnra hükG
~-~ \'t~ Vesair siyasi v ... içtimai 

't. \' erılnıiştir. Bundan baıkıı 
!lııd bijiaij~ Sloven Te.islen her fı~at
~ a tııuıtd~, harici tehlike kar11-
~ ilıtilar ehıd olduklannı ,.e onla-

'ıtı._ "e rn" k 1 .. ~ ."ll d h unu a~a nrınm mun-
~~~~~~. e: ne aid olduğunu beyan 
~· ~tltri . nurıla beraber M;hver 
~~ ~ nır Yugo~lavyayı dnhilen 

• 'll. d' Yı bırnitmak için, muhte
~~t ta~\ dil ve an'ıme güden bir
~ t et~eltha.lk cemiyetlerinden is-
1\ ~ht&rd ıstemeleri ve istedilc
~~t kıtd ır. Ancak bunda ne de
Si tiiJ)h 1.

11r. rnuvaffnk olacaklan 
~1 M,~d:r. Nitekim geç'"'nlercle, 
~~arı b tırın rneçhul uçaklar ta
~)~ 0tnbardımanı ııırnsmda, 
~ ~~de _yazdığı v~hile, ltal-
0\r'- lar -ı adag}ıla .. ı Sırblar vesnir 
~ da llı eyhinde tnhrike cah b -

·~~\ı~ııa) U\'affak olamnmı•la:-dır. 
~~~ ~l ~i ~1arıın birknç derdi dıtha 
~'ııı ~~~~htıd 8 MacaristrındRn alın -
tı'ıı ~trj d Bulgarlarm ve ltalynn
~ iı~llt~~k, RÖzü olan topraKinr
~d 1 ''lıı ı 1 olmaBindan ooğar. 
tı'.~~rine b' talvanlar, Adriyatiği 
._,~rtı~ b .. ır~gö} yapmak ve Ar-

, ın_ çı mıt u u- .. L 1 · L' d h k · nuyor munaseo~t en ıraz ıı a ta vıye 

A • •L o- , etmelı:tedir. 
menııı:a ııon unvn Hftrbtnl"i ta-

hddüm eden yıllarda bütün cl ün- Yeni. I?ü~ya. Harb.iııin . Aı;ıeıika 
vaya, ham malzemesi •atm kt .d. ekonomı5ı uzenndekı teınrlerıni en 

" a a ı ı. • • l h.d. A .,__ 
A.vnımının. A .. yanın belli baıılı bü- ıyı an atan a ıse, menıuının mu-
tün milletl ... ri Arnerilı:ndan harb mal- ayyen sanayi bran~lanndalci U.r 
'Zemem satın alıyorlardı. Fakat bu normaııının artı~dır. 100 Amerikan 
alt!Veriş sulh -rai.:_d• ve .kumpanyaııının, 1940 yılının ilk al-

..- "" r., muav- fı d k' • ven b;r çerçeve içindf! Tap Id .. • . tı ayı zar n a ı mer.mu ve safı k&r 
AmerikRnın top ve ilah r b~ Tn miktarlan 1 f 3,638,828 dolardJT. 
n. mıb•lannda hariı: bir 8~ n ka a: Bu miktar, 19 39 yılının illt altı eyı 
a,.tmiyorlar<fı. Yeni Dünya ~H .. ~bt zarfında eld:, edilen kftr mi.ktaıile 
J."'~avın ta fn.,.ilter~ A""""" b mukayese edılırse, 1940 yı]ı ılk alb 

' "' • .,.-,.,aYl a - rf d k' k 4 ., 60 " · luka edince. Amen'lca &lah fııb 'k _ ayı za m a ı ıınn ·,n ,:> nısbe· 
törlerinin n ... • esi lrıu b'rr .. 

8 
n ~ tinde bir fazlalık kaydettiğini göıü-

.._.. "· man ı- - D~- A "k k rio \-ayboldu. HattA 0 aralık Ame- ruz. >Jq men an umpanyasının 

"'1ka matbuatındil f,dlt~re ve ab- lt ar nisbeti,. t 9 39 yı~~na nazar~n 
luka •leVh•nde yazılar bile .,.- .. _ % 197,8 brr artış gostermektedır. 

,.orun R A • • 'ki mdr,. ha•ladı. esmı ıatatısti ere nazaran, 
Fakat, çok gec;med~n Amerika 1940 yılının j}lt .. n ltı ayı zarfında, 

~lah fabrikatörlen.~ ı_ __ t 1"' 1 anealt 7 tane trost, 1939 yılına l"a-
mı e ıo arının • . h } l B 

b0 , oldu;nnu "'ek """buk 1 d 1 zaran, Zlyan etmıt u unuyor ar. u-
.- '<"' an a ı ar. 1_ l k 12 A 'lı: .. " .. 

f..f,p·b ba•1M ba~lamaı: ön 1 • f _ na ıı:arşı ı men an tro~ttunun 
ıı!Jteore ve Fnın••nın :._nr <:fe en "ı 19 39 ile 1940 yıllarının jik altı ay-

ı - ' ~., a an, ya - T fı d Id k ı· Ic 
nız nuiJt,.'!',.nin harb malzemeı~i ai- lan dzar] n ha bm~. ay;aed ı azalnç· 
..,ari•leri övle hir raddevi buldu lc:i, an o ar esa ı uzenn en tun ar-
"- d M b"•" d" dır: un an once uıun un,.anın yaoh- _ . 

merika efkan ıımumiyesidir. Tota
liter r~iimlere düımıan olan Ameri
kan efkan umumiyesi de Amerika 
hükumPtini lnı::ilte:-t-ye yardım yn
pılma~ı istikametinde tRzyik etmeK
tedir. 

Nihai zafl'!re ula~mnk için fngil
tereve lazım olan da, işte ancak bu 
vardımdır. 

Askerlere tutun göndermek 
için inhisarlar ko!ayhk 

göstermemiş mi ? 
"' ırioari•J,.ri kat kat ~ölgede hıT'Pikh. Tr08tün ismi 1937 Y. 1940 Y. 

Harbden önce lıarb tedaıikahrıı General Elektrik 16 370 192 25 871 573 lnhi.sarlar idaresinden şu mektubu 
•amamlayamamı<~~ olan ve aneal: Ytlnayted Frut a'657 Ooo 9'379' 000 aldık: 
FTMtııanın mağlubiyetinden •oma &'poblik Stil ı:os3:311 cs:449.,453 cTütün tücca.nnuz tarafından kah-
hodini her bakımdan haz:ırlamağa Atıantik rutayni:Dg ı 353 000 5,266 000 raman ordumuza sigara yapılmak Ü-

baııhvan Ingilterenin tasavvurun Neyşenel Bisk.it 6:85-i~ 6,214:714 zere teberrü edilecek yaprok tütün. 
fevkindcki bu harb malzemsei ntm Libi .Auens Ford Jerln idaremtzce slgnra haline ifrn~ı 
alı ı Amerika ile lnıriltere anımnda oıas 2,654,813 5,176,748 hakkında vati olan teklifin tanunl 
ııon zamanda kaydedilen iyi rnüna- Kori Prodaks Ri- lmkim.sızhk dalayısile ida.remizee kıı-
sehetlerin en esaslı ftmiJlerinden bi- fayning 4,204.,693 4,407,725 bul edilmediği hakkında son günler _ 
ridiT. Kate.rplller Trak- de istanbul gazetelcri::ıdc yapılan 

Buı:rün lnsrilt.-re Am,.rikanın bi- tör 2,315,380 3,509,514 neşriyatm, herhangi bir sui tefehhü-
ricik müsterisidir. Binftenaleyh A- Rollingen Konso- me maha.l kabnamak üzere, tavzlbine 
merika bl ütiin mukadderatını fnıril- lideyted 2,5%2,381 2,968,431 lüzum görülmüştür. 
tereye, n~Jterenin :r.aFerine bağla- All...,.oni _ Ltıd-

k bu · • ded' ~. Tütün tacirlerinin bu hayırlı te -
ma mec nyetin ır. lüm Stil 354,322 1,974,719 şebbüsii fdaremizce memnuniyetle 

Amerika ailih fabrikatörlerinin İton Menefekçe- karşılarunış ve İnhisarlnr mevzuatı _ 
en büvük korh::ulım. harbin bir an ring 1,265,691 1,908,343 nın bahşctt~i imkAnlar dairesinde §U 
evvel bitm~~drr. Cünkü bu takdir- Konteyner Koc-
d.-. ~lldndelti muanam stoklar 32,249 üç sureti hnl gO.sterilmişUr: 
mü•teri..«iz iknlmı~ bulunAcaktır. Al- poreyşen . . . . 

1
•
128

•
735 

1 - Teberrü edilecek tütünler İn -
man tayyarelerinin. muanem dal- Bu troatl~nn .~çmde kAr nit~beti hi~lar idaresi tarafından, bu teber-
ı:talar halinde ardarda fnsriltereve en~1fuı o~ trostler t~l:;nlnrd;: rUil kabul edecek Olan Kwlny Kuru-
nücum ettikleri g\inlerdt' .. Amen1t~n mundan d~ r.aUa .satın alınır. Ve 
bonelannda en az muamele gören General Elektrik SI,S01,380 58,0 bedelf ile Kızılay Kurumu orduınuzs 
hisse ııenedleri. harb :ııııı.naviine aid Ripoblik Stil 5,&66,142 495,3 dllediği şekade yardımda bulunur. 
-esham ve tahvilattı. Fakat Alman Atıantik Rifayning 3•913•000 289•2 2 - Teberrü edilen tüt.finle in ta 

L ı _ı d ı 1ı:: 1 Lı'bbi Auens-Glds 2,521 935 94..9 r -aıtın an aur uru ara n$Ölterenin Kate.rpiller Traktör l,lP4·,ı 34 51 6 haktuk. edecek bedeli muka.billnde 
rnukav,.meti günde:ı gÜne artmağa • · 

B ı_A 1 b" .. ._ k b' lda.remizce Kızılay Kurumuna arzu 
ba•ladıih :r.amRn, Amerikan b,.,r!n· u "ar ann en uyuıı; ısm1, ır __ 
•mdald barometre de d~rhal yiik- y~ndan ?]~z~t A:merika h.~kümeti- ~~~~. neviden tutun mamullitı veri. 
•elni. nın verdıgı !Slpanşlerden; dıger yan-

Fakat arttlı:: Amerikanın eilah fab- dan da İngilterenin satın aldığı harb 
n"katörleri kat'i olarak Ingilterenin vesaitindendir. 
zaferine manmı~ bulunuvorlar. Bu- Maamafih büyiik ki.rlar elde e
nun içindir ki bugün Am~rikanrn den sadece harb ııanayii ile meşgul 
her cins kredi kapısı, ln~ilizler için, olan fabrika ve tröstler değildir. 
ardma kadar a~ıktır. :JngilteTenin Aynca Amerikıınm diğer sanayi 

cSon Posta.,nm edebi romanı: 15 

Aş illa 
Oynonmozl 

Nakleden: Muazuz Tah1in Berkand 
Bu sözler müthi~ dramı doğru

dan doğruya canlandıracak .özler
di. Genç kız annesinin ellerini deh
şctle yakalıyaralt ona baktı. 

- Benden nefret etmiyor muwn 
anne? 

- Yavrum, benim uvallı talih-

ğından dolayı mücrim ... Bunu ne 
sen, ne ben, ne de hiç !kimse tahmin 
ve tıuavvur edemudi degil mn 

- Sus, bu .özleri bir daha ai
z:ma a1ma ı Mücrim olan benim, ka
za benim elimden çık b, aniadın mı) 
Sen de heTkese böyle söyliyecebin ı 

3 - Tarife bedel farkı tüccar tara. 
tından ödenmek şartile, teberrü edi
lecek tütünlerle istenilen miktardn 
slga.ra Imal ve orduya teVZi edilmek 
üzere Kızılay Kurumu emrine tevdı 
olunabilir.:. 

- Zava11ı nineciğim, en mühim 
noktayı dii§ünemedin. 

- Hakkın vay kızım, fakat tim
di ne yapacağız~ 

Nesrinin gözleri annesinin hele
candan ve üzüntüden sararan vüzü
ne bir iki saniye daldı. Bu gö~lerin 
annesini değil. U7.akları, çok uzak
lan görmekte olduğu belli idi. 

- Nesrinciğim ı 
Genç kı% doğnıldu. kendi Jc:endi

ne söylüyormu~ gibi d"Igın bir eea
le ve her k~limeyj ayn ayrı düıü
nerek anne!line cevab verdi. 

menediyorlarrnı~. 
Babası cevl\b Vt.rd:: 
- $imdi tramvavla g~en, hu

!m!İ otomobil sahibierinden birine 
sor. 

Kahw•lerde konu•tu)ar, duvdum: 
- Ne deBin, hUfl1si otomobiller 

kalkıvormu ... 
Her evde ltonuşulduğunu hRber 

aldım: * İlk defa tramvava binecek !.'la-
cak hu~ııi otomobil sahibi m~v'ki
inde bekliyordu. Bir traınvay dur
du. Vatman kapıyı açtı. Huııusi o
tomobil ııahibinin dili slirçtü: 

- Doğru Büyükdereye: Ak~am 
yemeğini orada yiyi'!Ceğim, dedi. 

- Huııusi otomobill,..r krılkryor. 
tıZencinin parası :züğürdün ç~ne

~ni yorar . ., 
Sözüne bundan dahft güzel misal 

(>lamaz. 

r:J ""' ~ıt "'-tu.Liui 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
-

Ameliyattan korkmlyanlar 
Operatör - kat'iyon itiraz etmedilderi gibi ya 

!erin iddiala - pılan ancatezi aathi de olsa arneli • 
nna göre in • 
aanlar ara • yat esna!ında •oğuk kanlılıklannı 
sında arneli - muhafaza etmekte imi~ler. AmeJi-. 
yata en mü - yat esna!lnda bnğırana, inleyene 
tehammil olanlar Çinlilermiş. Ame- hemen hemen hiç tesadüf edilmez • 
fiyatı icnb eden Cinliler amdiyata miş. 
....... ·-·----···-··---...... -..... ·---·-·············-··-..·--··-·········---

~~~ 
Dördüncü nişanlı ... 

Bay H.D.nın gönderdiğ; uzun bir 
mektubdan kısa bir hülasa yapaca
ğım. Diyor ki: 

- « .. Bir iki aile toplantumda, 
bir iki müsamerede bir genç kızla 
biraz fazla konuştum, göze çarp -
mı~ şimdi işidiyorum iki, ortaya ni
şanlandığımız veya nişanlanmak ü
zere olduğumuz rivayeti çıkmış. 
Genç kız güzeldir, zariftir kühive
dir, varlık vaziyeti iyidir, rivayet 
henüz üzerinde durmadığım bir me
seleydi, fakat nihayet hakikaten ta
leb edilmiyecek bir ,ey de de-.ğildi. 
Yalnız bu arada rivayeti i~itmi o
lanlardan bir dost ge)d;, takriben 
şöyle bir şey aöyledi: 

aEvvelce iki üç defll nioanlandı
ğını işitmiştim, anta~lan vanlı~mı~.» 

Açık söylennyordu, fakat hisset
tiıiyordu ki, üç defa ni~nnlanmış bir 
genç kız, üç defa eergi:zeşt geçirmiş 
demektir ve bana layık olmıyacak-
ırr. 

Bu meııele etrafında s~nç kn: nez 
dinde hf"rhangi bir teşcbbüste bu
lunmuş değilim, fakat üç defa ni
Mnlılık noktaııı üzerinde ihtiyarsız 

yaptığını bilmedi. üstüme hücum 
etti, kendi ölümü oahasına beni 
kurtardı. Evet, beni hala ae,·iyordu 
demek. 

Ah anne, kabahatim çok büyük, 
çok büyük. Bunun cezasını mutlaka 
çekmeliyim, anlıyor musun 1 Bu 
cürüm cezıuız kalmamalıdır 

olarak durduğumu gÖTÜyorum .. • 
Bay H. D. mektubunu yazdık -

tan aonra bir dt!fa okusaydı ve o
kurken üzerinde duraaydı, benden 
sorduğu cevabı Icendi aat•rları ara -
•ında bulacaktı. 

Dikkat ediniz, bu delikanlı henüz 
ni~nlanmamıştır, nişnnlanmayı alt • 
lından geçirmemi~tir, buna rağmen 
bakionda bir rinyet çıktığını i~it • 
miştir. O halde genç kızın daha eT" 
velki nişanlılannın da bu mahiyette 
olmadığı ne malum) 

Bu noktadan f,'ayn, farzeddim ki 
Üç defa nişanlarup :üç defn ayrıldı~ 
ğı .iddiam doğrudur, bu hal. genç 
kız:ı neden lekelesi n) İhtiyat ız bir 
hareket olduğunu kabul etmekte te
reddüd etmem, sütunumıı takıô 
edenler genç kızlan uzun süren ni
~anlılık havatından daima tahzir et
miş olduğumu habrlıyabilirler. Fa -
kat nihayet her vak'a kendi c~"rçe • 
vesi içtnde. bıraktığı ve yaptığı te
sirlerle ölçülür. i':eticc olamk dcr
hal kat'i bir karar vermeden evvel 
eski nisanlılık!tınn ne şekilde cere
yan etmiş olduklannı ö~r-m,.k la-
zımdır. derdim. TEYZE 

nız kusurlanm, korkunç hjr dev 
şeklinde, karşısına dikildi ve islik
balden korktu. 

Evet şimdi hakikati goru,•nnım 
anne, Selim beni hal:\ scYivot fnkat 
benimle müşterek bir ha~at • kuT
maktan korkuyordu ve ben. ak1lb 
geçinen ben. bunu anlıyAmadım, o
nun aşkile oynadım ve nihayet ... 

Ah anne, onu öldürdüm m i aca
ba~ Kendime kıymıtk isterkıon frr
lıyan hain kur,un araba onun güzel 
gözlerini e bediyen kapadı mı') 

- Sinirl~rin~ hakim ol ı·n,·rum, 
Selim ölmedi ve ölmivl"cek G3ro
celcsin ki ufak bir ameliyattan on-
Ta ••• 

~~~~11..,1 UYutmek i.ayoile daima 
~-~ ~ltt .. ".~, cenubi Yugoııb,. _ 
~ )\· !o.ttl. rını eöylem~kten ç'"'kin-
~'-' ~ rı:h·?ar. da Sava, Orava 
~~ \, ı lcorı tırasındaki müm-

lı;; 't~rll.nılann Tunava dölcül -
~llr].,e .. r~ kadar almak i•t .. r -

<n . Yugosla\oya ;ı,.. a-
e\'anu 1 nci sayfada) 

siz yavrum. 
- Ölürse onu ben öldürmü~ o

lacağım anne. O kuf1!unun bana isa
bet ... tmesi lazımdı. Çıldınnı~tım, 
ölmek istiyordum. Tabaneayı kendi 
göğsüme dıwRmı tım. O kostu, eli
mi tuttu: \CTetiiii çekme Nesnn!-, 
diye bağırdı. Ben mukavemet etmelt 
istiyordum, nasıl oldu da kurfUn o
nun başına girdi? O halde ben bir 
mücrimim... Dü~n bir kere Nesrin 

--illiill 

- Böyle gülünç bir )alanı kabul 
edemem anne. 

Kabul ede<:elcsinf 
- Ya o ne diyecek? Selimi de 

yalan ııöylemeğe mecbur mu ede
cekııin? 

saskınlılda bu :noktavı düş5:ıe
memi~ olan Medihıı hanım verecdr. 
cevab bulamadan kız:ınm yuzune 
baltakaldı. Evet, Selim konuşmak 
kuvvetini bulduğu zaman acaba ne 

- Görüyorsun va anne, birkaç 
aat evvel zamanı durdunnnk, vnlc:
tin geçmesine mani olmak istert"~k
te ne kadar haklı imisim! Bit fela
ketin yaklaştığını hisııediyordum. 
Suçlu benim, fclôket benim yüzüm
den oldu. Fakat onu ka~ıla.mağa 
hanrlanmı devitdim, onu cesaretle 
kabul edemedim. Bir dakikalık bir 
delilik. ufak bir h reket, ve~ bitti. 
Sirndi ben Selimin y(:rinde olmalı 
idim. Kolumu ne büyiik bir kuv
vetle tuttu ı Demf"k beni h& la sevi

benim öldüğümü jatemiyor-

Bana her zaman a,kla oyun ol· 
maz ltız:ım» derdin. Bu sözlerinin 
manasını anealt timdi anlıyorum. 
Evet, ben ~Jmank bir çocuk hafifli
ğile dünyanın en mukaddes hialeıile 
oynadım, Selimin bana olan aevgi
o5ini bildiğim halde. bilhassıı bilmi
yormul, anlamıyor -ve rnühimtıemi
yormuJ göründüm, Oaa knr ı müs
tebid ve lakayd bavırlar aldım. Bun
lar tımanlı:lıktaıı ba ka bir şey de
ğildi. Sade onu üzmek, onu kendi
me esir etmek. onun bütün kapıis
krimt- boyun eğdiğini, bir sözüm
den dışan çıkmadığını görmek i. ti
yordum. Bu hallerime uzun .aıman 
tahammül etti amma bir gün göz
leri açıldı ve etrafını gördü. lvte o 
vakit ben onun nazannda taııınma
aı ağır bir yük halini aldım. Mezi-

- Ameliyattan !!Onra... () bu 
dakikada bir hastane kö P'inde 
kanlar içinde } ntarkrn ben burada 
neler konuşuyorum. Ha•tane kö~e
si. ameliyat ~alonu e müthi" man
~a yarabbil )şte şimdi göriıy~num. 
onu sedye ile götiiti.iyorlat. ~enit 
bir cam lı kapıdan içeri soku} or lar, 
burada bet altı khıi var, 



[~ ______ k __ e_t ______ e_r __ e_r~·J[ 
- Hatayda !Sivasta büyük bir cezal Ad na. a Fransada milyo lar sarfllS 
~:~a::ı;;e;;:a;:rl~;:n evinin temeli abld v;~a/.:2./::ı:~:de yapll n "Mareşal Foş, fi mi id 

kuruldu okugor 
Antakya.. (Husutf) - Hatay be- Yeni cezaevinde kadm ve çocuklar için pav

!ciiye reialeri Hatay vni~ '~ yonlar yemekhaneler atelyeler bulunacak 
pndc toplanmı~lar vo aekız belcdS-- t t 

gösterilmesi yasak edildi 
Yeni kurulan Fransa sinema müdiriYed 

umumiyesi, yeni yapılan filmlerle, gösteril~ 
,. _ reisinden miiıekkcb c Hatay be-
lcdlyeler birliği• nl kuımutlardn. 
Bu birlik Hatayın hwm ~lerile tak 
.Iden meaul o~tJT. Büyuit bır 
proje haı:ırlanmaktadır. Bu p,o;. 
yakında V ekidete gönderilecekttr. 

Deniziide askere ktşhk 
hadiye hazarhg1 

Dinarh 
mey an o uyan 

bir genç 

10.000 filmi de sansöre tabi tuttu 

Edirne1e askerlerimize kışlik hediyeler hazırlamyor 
Deniziide ihtikAr yapan 

iki tuccar 
Belediye mecltsi reis nklllikle.rina • 

e.sk.i emniyet fullirierinden Aga İbra
him, Hur~ Şetll::, daimt encihnen a%L 
Jıklarına Mehmed Atakturk, matbaaeı 
MUstafa ve tütelı:Çi İh.u.n ebertyetıe 
le9{lm~lerdlr. 

Lülebueıruda açılan 6 inci arleziyeo 
Lüleburgaz Belt:dlye.!lnin şehir 

Içinde açtırdıt't dört arteziyene ilAve
ten be:ıinci ıı.rteztyen olarak Özler m&
balle.sinde bir artez1yen daha açt.ır -
mak ıçın hazırlıklara bqlaml4tır. 

Artık Ltileb~z ~ın su lU\:mtllı 

tnmamen ortııdıı.n kalkmlf oluyor, 
Edirne nfifus mfidiirlii.tl 

V!JO.yetimiz nntus mOdllrlü~üne ta
y,in edi!dl~ni evveke bildirdiğim Kırk
lareL vildyeti nfifu.s müdUrü HAyri ~ 
lerelt işine b84lamıştr. 

Erbaanın askerlerimize 
kaşhk hadiyeleri Edirne (~;i) -Edırne halkı 

Mehmedci~e ~Lk hediye ha21rla -
Erbaa - Askerlerimize ya.pılacak ınalc için büttbı varlıine ç.alııma,k.. 

q yardımlan için burada tefekkin tadır. 
etmi.ş olan komıte Qabfmalarma bat- Biryan F erid Noaıerizı :ıiy .. etin -
laınıqtır. Son bir ıönde 4b0 P&ı'9& delti grup evleri dolap.ralc hodiyc
kıelık e.şyıı. toplaımı.ııbr. lcria.i kahale \,etfamıttu. Nra&.~A 

Son Polllanm macera romanı: 50 

toplanan para ile de 2000 mintanhk:: 
kumaş alınmıt ve Kız ean'at 
enstitüsünde dikilmiye ba~lan-

kaya kada; onların h.ixi ııörmedik- olduklan içbı mi bhim pefİDiizdea f8yan olmıyacak.tır. Siz be-nim alu- - Tabi, dedi. Eğer ~ ~ 
leri muhakkak, yok.a çoktan hare- ayrılmıyorla.r) betimi payla,maya meebuT da de- kalmaual... ,jli' fY.J 
kete cec;erler ve biz bu hareketi ıı:ö- Genç ıoför müstdu:t. cülerek: iilafn.iz. Sizi tehlikeye dlifünnelı::. - Anladım. Ben d~ ~ 
rlirdük. Binaenaleyh bizim hangi - Ha, evet; diye cevab nrdL ben.im yü%ilmdeu tabi% maeeıalara ıdzd~ Tatıc:lığı~ jt;W ~ 
iatikamete HVUftuğumuzu bilmiyor- Patatealerhnle lAhanalarımı ele ce - .ürüldemek iatemem. manevıyatmn takvıye ~ 
lar, demektir. çirmeltten belki pek memnuu ol~ KramM derhal ve nazikane eo- bağlı değildir. Icab ed' ~JI 

Keene bu fikir de değildi. Belki lar. Amma lezzeti botlaıma aituw:aa •ab TeTdi: ni g~nnelidir. Bu hu.u-:-.,..-~ 
görmütler ve belki onlan geriden cerektiT. - Siz de beai heeaba katma~ liğrendim. Bununla be,.~~ 
onnanın Içinde çevirmek için terti- İncili:r. cülmemek için dudakla - mz. Ben yaptıiunı bi1irim, yalnız o raddeye varacağını :ı:a tJf 

Naldedeo: Behç.t Sala bat almıtlardı. Maamafib Kramerin nnı ısınnağa mecbur oldu. İçindeıu fUDU da bilmeliyfm: Siz ftUeye ka- - Ben de :ı:annetlrt~ 
O aıTAda t:örüleb.itinerdi. Kramar .tb,rvak kayn;pımazlv, böyle blr hıttuiu bu yolun en doğru yol ol _ - Yaman bir genç ... Su aazler- dar gitmek niyetinde idmiz) dizdanımı bo~ltmayı. 1 

lıa aralık.taki cla1lan tutarak ulıı:. pç.i.d daba ır-tlrmecliı. duiuna da kanidi. Ba~k.a hangi ta _ le hera tapdılı malm ne oldufumı Keene yolodqanm ne demek wt.- p]tmaya tercih ederirn·~~ 
.bıtma: K.eena Döylıe tehlikeli bir za - rafa gidilebilirdn Şu sırada kay _ ima etmek iatiyor; hem bunu açık- dilini pek anlamamıflı: Keene aon derece t'•-~· 

- Haydi, çabuk aeçtniz.. maaıda ıreııç tof6riln &tUtlan düşü-- bolduklanru polialera haber vere _ ça anlatmamak, gizlemelt niyetinde. - Yani hangi memlelcete kadar tam bir kauaatle aörlii,_- ~ 
Dedi. Ba dallar, duvardaki ara - nıehiımit olmaaım onun aoiukk.a.n- cek olan çiftlik sahibi, kaçhldannı Ben biliyoraam söylediği sözler ho- mı) mer· lt ~ 

blı 0 kadar mUlcemmel örtüyoniu Lf.ıiuıa btr delil addetti ve aüldii. görmemit hile olsa tüphe yok ki ~uma aidecek, hilmiyonam btı .öz- - HayıT ... YakaliUUI\amak için · Elimd lee be".~ ~ 
ti, Kramer ;ibi d'ikhtB •e ~ 0~ bet dakika aonra artık ba.rlı her tarafı hiç olmazaa Kramer ka _ ler~en haki

1
Cii1d manayı &Dlıyamıya - ha~sci. ~reketi cöze alrrdmrz> [)e.. mi bo$Altarakn b1~ok rrı~e 1 

Lm aru:ak fa.BedebilirdL Keene uzaklaşmıtlar, .P,çla.ım aratından dıu iyi bildiği için fırarilerin bu ta- cagım ma m. mea: ıııtiyorom.' · kurtulUTdum amma k~t.J 
k tarafa geçtikten 80I1ft 'bu g6rülen wkalarmdald köy evlerini Diye eöylenirken yolda~ınm sım- - H eT feJ'i... Ataiı yukan b er ,e,. ,f? 

k..:ıcllsi tutarak k.._ybetmeie ba~dı. rafa iitmeleri muhtemel olduiunu nı kendine ıf,a etmesini ve bu yolda fedaklrhğı 1... te?' ler Y?k. Birçok d;~1tı ~ 
,eli, IC:ramer pdnc&& APı;lar ak d.eiildi. Blrlnden ö da ilATa etmi~tir. Maamafih Keene fazla bir te'1' •~ylemernelı.: üzere - Sillhınız var mı) mız. aynı ~ette mflf~J~ 

tektnin arkaama aeçıerken a:ıalctan en küçfik bir Umld mevcud iken ar- beklemeyi tercih etti. Biraz eonraı Keene buı1e bir ta.sdl\ ~red Benım mevkum de 
~ ~o.ır:t~ !bu;n d= hcde bir dtırblıde aörfinmdt telıli - tık davaya kaybohnut nazarflo bak- - Peki amma böylece ne:reye yapmca arkada~ının memnun oldu- İngiliz, yolda~ının bd 

vuch, Kaım. hir afac:m k8 • manı.ıı ne batah bir tey olduiuna gidiyoru&) Siz bu memleketi iyi bı1- ftmu en:ch. kendieine açılacağın! ~ 
ftdboniaa Bu ıeçld daDarla ~ı..ftqEtiM ~du. diğinh Için elbet gittiğinbt yeri de -All ... Bende de Tar. Demek: tl muhatabınm vaziY,iıt -~ 
i\ıla.a ciGIW tamR obmabilh. Keeu ha arada manldar bir eda l>itinhüz. Omm 'ı;in eoruyOl'tttB. 1d llzrm olunca ai11hınndan iatifa- çe bahaetmeııi, Keen

1
e :;...-

anla~ ... ..hUft ile: Ma.am.afila fUJIU M iJhe edeyjm kJ d~ edeceksiniz. ayJe mi) ter olmadılma vftkı 
Mnfnrn a, efiler - Ac:ahac dedi. adamlar .;.. eler Lu adamiann eliııo dQımsem Son derece kat•t ve azlmkAr bir ima ecliycmiu. 

' 



SON POSTA Sayfa 7 

~·,rbÇok garidb Başvekil felaketzedelere yapılan 1 S OR Genera.ı 
oşanma avasi d l M 1. kk n tt• - diyor ki 

~:::::::..:..- -~ yar ı m ara ac ıste teşe ur e ı Bu hafta yapılacak :ı=:ı:.S~~h7.± 
tittt ~iğimiz gijndenberi ba va- komite IJ•g maçlafi dan. ta Ohri ve Presp:ı aölleriııe ~ ~Yiece devam edip gidiyor. {Bafbrafı 1 tad DJfa4:a) Arkada.,lar, miil! yardmı - kadar olan arazi üzerindeki nnetl~ 
~ QIU açık ihmal laı.r§Jsmda Iten- Arl:adapr, hariçten gelen eşya Ilinin. Cümhu.rtyet. HükiDDetlne J'&P - rini hnıat dü§tÜkçe göstoirlcr. 
~ ~aınama imUn yoktur.,. arasında büyük bir :ltumı da tıbbi ınış old$ bilyük yardıml. maddi l'8 İsta.Dhul Fatbol Ajaı:d.ıi1.odalı Bütün bunlara ka rp kt"rnak jçin 

~tr leYicilerio duaaklarında hafif eczadır. Sunlan burada birer bi - manevi bilyük yardımı hozurunuzda 1/12/~ tar'ih1nde yapılacak Hı YUKoslavyada siyasi bir aklı selim-
~ laltebea.üm uyandıran bu iddia res- •Y1P dökmek imkansızdır. Yal- ve bu ve.sile ile Türk milleti husunın- ma.çla.n: den başka iyi bir ordu vardır Id bu-
"rt b'bden •onra hAJcim •özfi ko - nız kemmiyet ve keyfiyet itibaıi1e da Clim.huriyet HükfimetAnin teb1irQs FezMII'tıa.h90 Stadı: Galatasaray - aa geçen •eneye kadnr bütçenin 
~- ılllltıyor. çok mühimdir. Binaonaleyh bütün et~esine ımfisaad~niz~ rica ederim: Beykoz ~ lS, Fenerbahçe - Ve!a ::rlhde yinnisi sarfedilmekte idi. Bu 

'ı ~ının bir ç1rpıda anlattı'k.Ian- bir insanlık nleminin Türkün milli Mi1l1 yardnn kmnıtesı ~kktll ~tti- saat 15. ordu baJl! zamanı 5 kolordu bölge
~. d·~ bir sük.Onetle sonuna ka - felaketine candan nlıikaınnı eairge- li dakikailan itibaren, Cümhunyet 6eref Stadı: Altmtul _ Bey~ _ Gııe tabim olunan 16 piyade, 2 
.,_drııliyen genç koca IÖz:e töyle mediği çok zahirdir. Huzunınuzda Hükfuneti, bu bUyük felrı.ket karşı - spor saat 11 ist.. Spor _ Süleym.:ı.nlye dağ ve bir dağ süvıui tümenüe. 16 

ı: t~kkürli bir veeibe ve bir vazife sında ilzerine aldıiı vıWfeyi yapar - saat 13, Beş~ _ Topkapı mat 1.5. budud taburundan ve 2 uçak liva-
~- Bay reis. ~ ben müta- telakki ederim. (Bravo, ~irak ede- ten kendisinden CJl yüksek yardunı ~ Sıılıası: Gnla.ta GenÇ- nden (ihtiyatlarile birlikte ccm"nn 
~~. d~f:'Ven bir adamım, üstdik ah- riz ~eri). ı ve c.n .samiml bir iş bcral>erl~ini g5r- lik _ Küçükpa.z:ı.r, Akınspor: saat 9, 800 uçaktan) mürekkebdir. Bu te~ 
~edtnalfım ..• Sabahtan ~a Ba zelzele felaketi dolayısite m~ ve bu sııretle felAketzcde V~ ~ _ Karagiimrlik saat ıı, Da- kilat iç!" b~ n! zamanı 125,000 lik 
11n d rtiredeki ~erden bat kaldı - yurdd~anmızın çıok kısa bir z:a- d~mııza yardmı ederken kendi - vudpıı.oa. _ Eyüb saat 13, Demln;:por _ ehemmıyetli brr ordu mevcudu be.
t~~tetelerime g5z gezdirme- man .zarfında nakdi, ayni yapmı~ lerinin çok bUyük muavenet.lerine İst1kliU saat 15. lenir ve bir umumi seferberlikte 
.,., an 'Yok ki ... Tabi'i evime dön olduklan teberrü çok e!ıki zaman- mazhar olmuştur. Bundnn dolayı §9.h.. Anadolıl msaz. Sah&sı: .Anadolubi _ 1,400.000 kadar asker toplanabi -'tl ~an bu frrsab buluyor "e Jan:fakf emsali teberrüün çok: fevki- sen ve arkadaşlnnm namıno. ~ek - .sar _ Rmnelihisar anat 11 Anadolu _ lir. Görülüyor ki Yucoslavyanın ha-
~lt etirni okuyorum. ııe çıkmıştır. kürlerimi arzetmeyi bir borç bilirim. Beylerbe)i saat U. wli _ Alemdar tın sayılacak kndar ehemmiyetli bir 

~'-~t ?'edenae knnm, benim bu Aaı1 milletimizin bu vatanperve- Bu ve.slle ile kezalik dost, yakın, uzak snat 15• Ol'dwıu vardır ve bu sebeble Yu -
"'t lı ıhtiyac1mı k~di!!ine laırp rane hanasiyetine milli korniteni _ bütün medeni dünyadan, ismi ~,!til - Not: Maçların bqlnma saa.t.ıe.ri aa- goalavya ile oynamak pek l:olny bir 
"'ıt "ltıal, bir l:ıkaydi telikti f'<ii - ıift tilhan ve minnet duygulannı miyecek kadar uzak dünya ~ele - atıerin ileri aJıniJ\Jlsına göre ~ ~Y değildir. 

() ~ ~nlrlenlyor. yiibei huzurunuzda nrzederlten rinden Tnrk milletinin bu felfı.ketll ed.ilmiştir --~-----------
~~ b~.Y.or ki lı:a~ karpya geçip hepinizjn ayni zam ndn fıissiyahnı _ ft.nmda yapılan kıyıneW yn.rdımlarmı · l!ligara içenlere çok miihlm 

~tt )7ilklerlmizi. çddşlirdim ... r:a. tercüm&n olduğunın k.anöm. burada, huzurunuzda, şiikranla nn - Macar Uypeşl takimi Anti• ni" kotl" n Dl.ft" 
,~ lJ Yiizden benimle ek. mk Alkışlarla kamlnn\m bu bevn...,a- mayı bir borç bilirim. J • 
~etti~i bile vnkidil'. tı takı"ben gene Hilmi Uran (Sey- Bu. hakikaten o kadar bilyük ve Q8 8mlJ0f Nlkotini kAnıilen bert:ard eden 
~ ... ~ bn mütnlenlanm Iddia hım) ın şark Tı1nyetleıi zelzele fe- ft.lemşümul bir mnhiyet anetmiştd'. 

21 
Kfı. ld hrlm'- _,_ 

1 Sizi saadele gölüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Hangisidir ? 

·tt "'Ol ı d tmi' 1"'- -~-~ • --.ı • • ı emin ,._.. Hilmi U uunuevve e şe ="' g=o - , Dtlnyada yeg!Uıe mn.st.ahzardır. , ~ ~at erce evam e ux~c:aeıenne Y!lnıım teımm mak.- T .sayın arıı..uwnşım ra. - ğini h ber dığ" . M 
,,ertdiaı1e pekAta memul olu - ndile miiteııekkiJ ~rdım komite - nm da ~t buyurd~ gibi bu, ~k :ugün~~r ~ızt d::r U Bütün tütünefilerde satılır. fene renkte pudra 
l~ .ıı sinin artık faaliy~tine nihayet 'Yeril- Tlirk milletine karşı bütün bir me _ 1 ı:ru ~· . ıb;d.vazı;~ Ma yı.s ~~ Kua: 12.:5 kur:rur. Rıh- L( 

1
, 

On kadında 

ı!' ,etna.da davacı bavan otıw - mealnin Te bundan bövle komite den1 ciharun g&rtermı., old~ bü _ em.ıyc~.': bir ırm d ~ Toptan sa yeri: 0 ata u ;:ıınsr 
~ııındalyeden birciMtbire ayağa namma ge]eıcel: 'teherrüleoriıı Kı - yük bir yakınlık ve dostluk eseridir. ~ek ı ~=~tedir tnn boyu No. 33/ 2. Tel: 40493 Fena renkte bir pudra. 
~ ~· '"e eiddt"tle kocamım .S - Z!lay tırraftndan altnmasının kara - Bunu da bilha.ssa huzurunuma teba- g arzu.IU eos · D~~~~~~a dik- yüzünftze c:ıwı.tyajlanını.,• 
ı.._"-... yetek: • n he.ilanmaın itrtenH~n tez.keiesi o- riiz ettirmek ve bu kürsüden kendi _ kat çıkmıştır, ve çirkin bir manzara ve_ 
~rıı •lan bey hRtcfml .. dıye ba- l:unmm Ye tlı.!!vib ~ilmistir. lerlne teşekkür etmek i-ıterim. Bunu l•stanbulun orduya BBkmınJZ. rlr ve ııtzı daha yaşlı glis-
~ ~j, "Vnlau ... KC9ki mca et- Bunım fizerine aöz alan Ba,fvekil arzetmek istiyorum. <Bravo sesleri, terir. En muvatık rengi 
~~; 0lnıa2:1ft kötü de olsa bir - DoktoT Refik Saydam da ftl beya _ alkışlar.) h d. p • G..,.e A&'Jye B. T. llabkemeslııden: bulma.nm yeg!ne çaresi, 
l~. 'hftah etmek fmıetını btıla- natt.& bl:dumnuştur: Meclis Cuma günü toplana.eaktır. e tye~erl Esas _ ltı yüzünOzün bir taratma bir 
~· ·• Dedikodu meBdt"f:ine ~ . renk ve dil!er tarafına ba,ş 
~~o .. da. \>alan .. pzetelerden bl\f s· B ~- Akd . d b. d . l'Baı tu-afı 1 inci sayfada) Izmitcn Tepecik maluülesinde • kn renk pudra tecrilbe et-
"~fl~"illlı Yolt ki. otıınıp da _decliko- ır er.ın e IZ e Jr enız miz nonnal. Juuti mükeromd . ııum.aralı evde mukim travera müt.e.. mektlr. Bu tecrfibeyi To-

' 

bet;llı ••. Ne derwe desJn hepsi • · ed" bir &hhidi I'Uai Çelebi vekili avukaL İs - talon pudra.smm yeni ve . • •• h b vnzıyett rr. Dl6t Ba tar fınd Esk" hird ... ~, nneı kat"lyca meJKUl ol- aıansı na go re mu are est· Aakerlerimi:r:e partinin ~tu -1<-..-Al.a~ n an '§e e c::ızlb renklcıile yapınız. 
N"~.. .1 '--l'- f d 1 ı__ 1 k h n.u,ınu~da mahrukat depruıu sn _ Bu yenı renkler gayet 
Itti...._ koca etnıMndl!lk:i bu nne~- (Bat tarafı 1 inci aayfada) ı~ ne" tara ın an yapı an ~ş ı .e- bibi 8nJd Üliinlti ve §crik:f Remzi Kır- modern cChromoscopc. 
l~. ohnuyon bahsi bfr hay- _ (Baştır.ltı 1 inci sayfactaJ dıye yar_?rmla~, yun;iu~ her yerm- ta;y Teıkili avukat Yusuf Ziya aleyhine makine.!~ sayesinde karış _ 
~tlenınto ve oı.ihayet lılldnrln Al~n - Rus do•tlu~ -madem- LoDdra 27 (A.A.) - Bavıı. nezare - de oldugu gibi ~nmızde de bü- açılan m lirahk al.acak dava.ıruun tııılm~tır. snufuniz bir 
~ ,..ilııl~ bb ettirecek bfr Jo1 ld ~azı Sovyet d~;-t~u~ndıın bah- tin1n tebll~: yük bir alaka liYllD. dımn,!thr. Bu yar il:ıra kılman muhakeme.s"ınde : göz, hemen kusursuz bir 
~'· B __ u te ~emJyeceğfz - büyüktür, :kuvvet- . d la Halk vl K la 

;'iıı _~~~ı dunıtma. 1ll - lidir. Çünkü Adoll Hitlerin Alman- Ingiliz hava kuvvetlerine meruub ım _r, A • e en ve 171 Y. §U - Müddeialeyhlerden Said Ürünili şe.. itina lle renkleri intlhab 
\ılıtı '"~101 tçln batka bir c{ine ,... :ile &ACak bf ük ilı:uvv r a~ bombaı'dnnan tayyareleri, Sa- belenoe hata devam etmektedir. rik1 Remzi Kırtayın iknm tgdhı eder ve artık clllakyajlsn-

h ~ doatJuklar müml~ür. ve et 1 Iıyı Çarşambayıı ba~lıyan dün gece Biz ~lnız ku Uanılın m ış ~a ka- hul ald$ için kendisine e ilfı.nen ~~ DU§• manzaraya nihayet 
'lh.. V . b h b ba ~Al. rı f b "·~·-- h" bul edıyoruz. Bununin berabe:- baz1 '1!-t .ı....... . d _., verir. Cild n e gayet giizel ~\ls"ı k•l ta] e ışte u usuata, nzı yalc.i- Torioo ...,.,.e a r .............. .ıuı ucum vatandaıJlar gönderil~k bcdiyele- ::-=,,,.:a.ııta-::1....ı.se de mumı=eyh işbu bir tarzda bntiza"' eden bu na ı vası an lerin daha timdiden nifak tohumu etm~lerdir. . -- ~<Jo6Uıen uruşmada hazır y 

du .. n e ed n olarak tdüki ettikleri Bulgaristan Torino askerl fabrikalarına bun - re ~~abıl_para Y!ll rddımbındla hulun- bulunmadıtından hakkında. ittihaz pturldraToM.:_t:ı tabUdglbl ghös. ' g c e:. Be ı· M _ı_ d ı V • mar;; ıçın mu1'8caat nr ıı u UntJyor - olmuuı ......... ı. ı.---·- dahi i}A- n e r . ... ..... on pu rası u.. ll'b r ın - o~ova ost ugunun oü- dan dört gece evvc.ı de bir bücum J d d h ika b" d .,.,,_.. ..._cw:uuıı uuc 
1 

b' 
ll • 1 • yükl-ğü .. 1 1 v d lT · arsa a eura an aş ır yar rm tebllğtne ikı:uxı.:r 'TeTilmiş olm.akıl sus .r usul dahilinde cKrenıa kO _ aten lŞ emtyor u ve ~ag ~m ıgı ~ın c ı ını yapılm~tı. Bu seferki ikinci htieum, kabul etmediğimizi kendilerine te'b- mahkemenin muallü bulundtı~ 

5
U/ p~ü:t lle kar~tırılm ı.ştır. Bu saye • 

"-~ gönn~t~. gecıkmiyec.ektır. • basarlan mfihim miktarda .faz:lala.ş - lig"' ediv_ onız. - ~e bütün gün sabit lmlır ve ne vat ı~ı.ı. ı J)etrol ve mii·~·ldı:Rtuım E.n ıyu:ı Balkan meselesme., ha - ..__..,tır 1211)4ı0 eününde bizzat mahkemeye " • 
"'41 rı•l..t ,... .J! __ 1 '- b 1 '- w.u.u.,. • Simd"'e kadar ..... lnız Ha1kev _ mur ve rüzgtırdan ne de fazla terle. ttr_~ndaki karann tatbilana o.tııeıer VUttn u uncıya x:adar ve sa- . ' J J- eelmedtti Teyn bir vekili knnıml gön- meden ka~fyen müteesslr olmaz. H& l bilıı~en itibaren ~lantnıştır. rlh bir şeyler yazmam1z.a imkBn o- . Hava ~ Ilk iayya.--e, Greco - lenne yapılan eşyll vardımı 40.000 de.rmedigi takdirde mahkemenin gıya_ 
~ teee ~at 24 d~n itibaren. lunaya kadar timdilik temas et _ vıch .saa.ti ile s.aal 22 den btnuı evvel parçayı bulmu~tur. Bu .e~lann nıı- bında bakılacağı te~ yerine taım men bugünden Tokalon pudrnsm 
\:_~ ~01llobiller, moto~ikletler ve memektlı. Va.rm.LŞ ve Jilksek infll'-k bombalım kerl makamlara s~kedilmesi işle - olmak üzere nAn olunur. (

695
) tecrübe ediniz. Tenlnlmı gtizeDe~ 

~ Otörlerinin ~efeileri me-ne- Akdenizin ııarkında ve ~rbinde ile yangm bombalarını atmıştır. Bu tWıe bugünde-n itibaren ba~lanm•ştrr. ~lnl göreceksiniz. 
~~ i.ki • 'llet hel:~r . . O il-J müle.t lt.i, bombalar, derhal yangınlar çakann* Torba hııl~r-k:i ht-divele-rin gön-

~ 
. ~aJ'arnameye göro, aefcr tarihi am.anm hıç ~se as!.n k.esfe - tır. dailmesi ile allikadar oln18k üzere 

'~ •erilen doktorlııra ve: di- deme;nşttr. Sarlrnı~ .mületin. Tür - Bu ilk tayya.reyi W.kib eden tayya.. V!lli mtıavini Allmed Kınığtn reı~Ji -
~ f tnü }ere aid otomo - k.iyemn derfıaJ fı fii Jnnm ge)en me- reJerln pilotlıırı, fabrikanın 6n b{iyük ~nde seçilen kOrrUsvOn llVT1C8 faa -

~J~ıine devam ehni lenlir. sele .o.Muğunu her Y ~ös:eti,yor. binalanndan 200 metre uzunluğunda liyetin~ devam etm.-ktedir. 
\ h··qe leYriü f (isa d · Simdılik str!fma!ı:: ve b:ıkoııak JCI\D e· 
\..~~st ot e 'b~llm. ademd. ~e-0 d'ıyOT. DdnıZ!'lnof Rerlinde silrntle elli metre genişlfiindo bir binanın a- Re•ad Mimaroğlu, parti tarnfın-

~<.1\1 !\ı omo ı enn a e 1 ., ı h lı: d k • B b" • levler içinde ynndı!mı görmüşlerdir dan yük~k· tahml gençliğine yapı -
~ r~tle 700 e ynkın husus! are P't t- eee ttr. azan ı:nmh tt-. Bu blna.dan alevler ... ....__kta, d"""'r. lan maddi yardrmlar hakionda da 
~ ae.~rden menodilmit ba- c:ee:sf!sümOz fazl bakmıya in i!1lr _ ~.. 'i:i"" 

t~o:ı~ tııdır. edew-. taraftan da alevlerın at~led~i p:ıt _ fU izahatı venni~tir: 
ı"~~·ı..~o.r at r ~ layıcı maddeler dolayısile §lddctJi in- - Cümhuriyet Halk Partin yal-
~·~"'~ltrd oınob.il~e~i~in c!!ğer .o- KOçUk haberlar 1 filftklar işitilmckte tdi. Bir çok yeni nn: siyasi bir te~ekkül olaralı: kal-
"'ı ~t) en tefriki Jt;ın onlenne 1 J mıya1'8k ayni :zamandn memleket 

-,..; ibaruj ---•ı ı.· le hal'- yangınlar daha çıknrılml§t.ır. Yanm 
~ "'tttr. ~Al-U .,..ırer v Bir müddet evvel ç:ı.lı., - saat sonrn bombardıman tayyareleri- kültim'ine hizmet etmeği de um -

'C1ı ~balı • tıtı Kımya ~nden çıka.. miz Alplara vardığı ve §ehir üzerinde deleri arasına almış bulunmaktndrr. '-'d ki •ıtat albdan itibaren rılınq olmumdan m~ olarak bu · • Yübek tahsil gençliği için fs -1 ı 1\1~ 912 tabiden ,.alnu: mn~ ya.km3~ kalltışan TC bu hiç bir lngiJjz tayyaresi kalmadığı za- tnnbulda aÇllan Halkevi yurdunda 
~· tJ.ı. "': ~F aon rakamı tek ol n ..... und .... d-'A~ .. _ ~ ...... -nbul a~-c.. man rasıdlar Torinonun bir çok ln • 1 ~~l~ ._.. ~.... .,... uuı, • '"' .ı:n.a n.c;u ...... bu yı 2 5 O si t"rkek ve 15 O si lt ız ol-
·~ )11, ere çıkmıPtrdır. Bu :n mıı.hl:eıme.mıde d11rt1Şnuıst yapılan fnlllarla h~lA tnhrlb edilmekte oldu- mak üzere 400 m.lebemiz ucuz ve 
~ ~~ ıınbah .aat 6 da ca- h3deme Mehmed batkındaki dava ğunu görmüşlerdir. temiz bir tekilde bannmaktadırlar. 
~~ ..... t:c:ek Ve aon rakamlan .............. a..,lr;"\ ..... :..-t6u ·~ • ··-········ .. ••••••• .. ····-··-· .. ••• ... -···· .. •• ,.._ ""'ltıııı f k 801la ••wuy ve m_..........,,. e ne .. ce - Aynca çalışkanlık ve karakter gi-

'llretJ er ac ere çı. acaklar - lenmi;tir. Son Posta Matb:ınsı: bi mezivetler tamyan birçok fakir 
i],. e taksiler bırer a6n Suçu sabit göriDen Mehmed. beJ tnlebe de doğrudan dov,rUya parti-

._~·ft:lıbarr~~rkdıcl. d- aene hnpse malıktim edilınişt&r. Ancak NeşriyM Müdürü: Selim Ragıp Emeç nin himayesine alınmıııtrr. Halkevi 
tlliira azı {lt e er tın ~ kiiçü.k olduitund:ı.n cezasının al- vurdundaki talehe adedinin ';; 1 'i i 
h.~ caat e<lerck otomo - tıda blrf tenzn edilmiş ve dört sene S.liiİBLmİ; S. Ragıp EMEO bu suretle hakılan meccani talebe-

et ~tomobıli ~ayıla. : iki IL7 hapsine karar veril~. A. Ekrem UŞAKLIGİL den mürekkebdir. 
musaade edilmesını 

~ · Sirlt .. tlerin bu mftra -
~~~~VekAletin~ büdiril- Istanbul Defterdarliğından: 
~ ~~r. cevaba KÖre hare- Betiktaf, Beyotlu, Osküdıtr, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, F&tib kazalan Malmüdürlükl~inin K. evvel/940 
\!_~) --... Ua Şubat/941 Oç aylık tekaüd n J'Cfim ma&flan tediye c:ctvelldir. . 
~ ~ •li.lkevinin temsili Beşıktnş Mal mU- Heyo~.u Mulıno- OskOd r MnlmO· EyQb Malmn-
\.~ ~lh .... .ııceTtnden: Temsil şu _ dOrlO~Ond~rı: dOrlOJtOndeo: dUrlOA"Onden: dOrlO~nden: 
\"' ~ l~~n 29/ll/tl4() Cuma saat t.f3kiye Atıkerl l.!ülkiye Askeri MüJL;yo Atıleri MülHye Ael:cn 
" 'l. '4llt l'lhı yetim 'YO yetim va yetim vo ye'l:im Ye yetlm - yetim v• J"'tiiD 'fO ye iır "' 
~ ~hı:tt emnsında 1Kanun T a r i h i ... tekaüdlcri tehüıDcn klı:aüdlcri tclcaüdlen tektıüdl~ri telı:aüdlen te~taiidleri teltaüdleri 
')'eıe/~l temsu edilecek - 3112/ MO Balı ı_ ıso 1_ 350 ı_ 200 ı_ 600 1- 300 ı_ 600 ı_ .tO ı_ ıoo 

areden aluur. 4/12/ 9f0 Ça.rpmba ısı_ 350 351. 700 201_ 550 601-1200 301- 6()0 601_1200 fL ıro lOL 200 

Açllı1 

1~ Sterun 
ıae Dolar 
ıoo İBT"ıç. Pr. 

100 Drahını 
ıoo l.eva 
ıoo ~eta 
ıoo ~tı 
lOQ y 
lOQ :Oınar 
1 \>en 

OQ t.veç J'r. 

5.24 
1!2-
29.6875 
9.9975 
1.6225 

13.90 
26.5325 
o Gl5 
3 175 

11.13?5 
ııı 905 

61121940 Perşembe 351- 500 701 .1000 55L 800 120Ll80:l fiOl_ 900 1201-1800 8L 120 201- 400 
8/12/S40 CUma 601_ 050 1001.1300 80Ll050 1801..2400 901-1200 180l.MOO Ul- 160 .f{)l_ 500 
7112!940 Cumarte.<Ji 851- 800 1301-1600 1051_130() 24.01..:21000 1201_1500- 240L3000 16LilA 501_ COO 
9/l%/MO Pazartesi soı_ nrı 1601-ila ıaoı_ıa 3001..1JA ıso1. uA 300Ull o ooı_u~ 

Tarihi ... 

Em nOnO Mtılmll- Fatih M,lınOdUr- Kadı! Oy Mttlmtı-
dOrlO~Unden : ınıtnuden : dnrın~nden: 

1 ine gl13 
Miillı:iye Aakcri 
ydim ve yeiı:ı .,, 
tdı:aüdlui tckaiidlcri 

2 nei ~~ 
An eri 

yetim 'f'll 

tekaudieri 

Mülkiye 
yetim Ye 

tekaiidlcrJ 

1 inci gi~ 
Aaıı:erl 

yetim ve 
telı:nüdleri 

2 oe g~e 
A keri 
yetiııı

tekaüdleri 

Mii' kiye 
}dım w 
te.k audieri 

Ae eri 
yetım ve 
tehıiidlori 

3/ 121'940 Ball 1- 400 1- 400 2801-3100 1-1000 1- 750 3501-4250 1- 250 1- 500 
12/ 940 Çar44UDb& ftll- sno 401- 800 310l-34DO 1001-1160 751-1500 4-Zl-5000 251-500 501-1000 

1940 P~embe 801-1200 801-1200 3!l01~550 1751-2500 1501-2()00 5001-5750 501- 750 1001-1500 
6/121940 Cuma 1201-1600 120U600 3551-3700 2501-3000 2801-2500 5751-6250 '151-1000 1501..2000 
7/12/940 CUmartesi 1601-2000 1601-2000 8701-3800 3001-3500 2501..3000 6251-6500 1001-1250 20{)1-2500 
9/ 12111«1 Pazartesi 2001-2800 ~001-%800 3301-4000 3501-İlıl 3001..3500 6501-İlft 1251-İUı. 2501-iın 

ı - Zat ımıaı,lan sahibierinin mn:ıyyen günlerde gi~elere müracaaUa ırıaqlannı olmalan }azımdır. Akosi 
takdirde iBt&htnl-Jar.ı umumi tedlyattan sonra verilecektir. 

ı - Ted.iya.ta sabahleyin saat SEKİZ BUÇUKTAN itibaren başlanacak ve ON İKİYE Iradar devam edile
cektir. Ve öllede.n .sonra saat ON ÜÇTE tekrar başlayarak ON AIJri OTUZ'da ruhayet bulacaktır. 

ı - Maqlıannı Emlak Banlaı.amdan alacak ohuı zat maafln.rı sahibleıinln ctiMsınJannm malmüdı.-Iülde-

Kurultil tarnıı: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ettbe Te al ıuıs adecil: 265 

Zirai \'e tlcaı1 her nevı banka muamelelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ltaat Ba.nlıtasında kumbaralı ve ibbarsıı tasarruf beBabların!,\ 
eo u 50 !ırası bulunanlara senede 4 deta çekilecek kur-'a lle qatı 
~ plAna gore ikramlyc dağıtılacakt.ır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
1U0 

" 500 " 2,000 

" 
250 n 1,000 u 

u 100 " 4,000 " ,, 50 .. 5,000 
" 

" 40 " 4,800 " " 20 " 3,200 .. 
Hesabianndaki paralar bir .ene IÇinde 60 li.radan ~ 

Wtdirde ~ J0 fUla&Ue VerilecekLit. 



8 Sayfa 

TÜRK TICAREil' 
tc\1-0NLO•VA 

• 

istanbul Terziler Cemivelinden: 
Esnafıınızın ihtiyacı C\lan biner yardalık makaraların Cemtyetlmil Ta
sıt:asile tevzü Mıntaka Ticaret Müdürlükünce kararlqtırılm14tır. 

İhtiyaç miktarını timdiden bildinDek üzere Türbede CemiYet 
Merkezine mfinca.at etmeleri. 

Satılık köknar tomrutu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden: 
ı _ Büyük düz bölgesi ta.t'iJatından ormanda Manca.ncı ctepoaunda 

tatifte mevcud c672• aded muadili t643• met.re miltAb c«CS:t dıe&imet.re mi
kA.b köknar tomruju açık arttırma ne satılacaktır. 

2 _ Tomrukların kabukları soyutmuş olup hacim orta kutur özeri.a.. 
den he.sapltuım14tır. 

3 - Tomrukla.ra aid aatı.t fiU'tnaınt!& Ankara Orman Umum Müdilrlil.. 
lUnde Anka.ra, İstanbul, Zonruldak Orman Cevirge Müdürlüklerlle Bar
tın o;man Bölge Şefiilinde n Karabük Devlet Orman İlletmeai Revir 
Amirli~ınde görülebilir. 

' - Tomruklann muhammen bedeli db Ura c3b kurU4tur. 
6 - isteklllerin ~ 7,5 muvakkat pey a.kçesile 9.12.940 Puartuıi ıt\.ntl 

nat 15 de Karo.bük Revlr merkezine mürac.aaUarı. c1119h 

YÜksek Ziraat Enstitüsünden: 
ı _ Kurumumuz kız n erkek talebe.cıi için cins ve mikt&n n ınuham.. 

men bedellerile muvaltkat teminatı yazılı aye.kkabıla.rın a/12/IHO c~ 
martesi günü saat ll de a.çık eksiitme usulile Rektörlük binuındati ko
m1syon tararından ihale.!i ,-apılacaktır. 

sı - Eksiltmeye ginnet Jstiyenlerin muva..ktat temi.rul.tı ve teklif mek
tubla.rile kanunun tayin ettiti vesikaları ihaleden önce tomlayon reisll
line vermeleri. 

s - Nümune.sini görmek ve tartnamesini okumak istiyenlerin Enstitü 
Daire Müdürlütüne mü.racaatlan. c816lt cl1270• 

Muvakkat 
Cinsi Miktan 

S65 aded 

Beherinln Fi. Tutan temlna.t 

7 80 2774 Erkek iSkarplni 
Kız iskarpini 33 • 8 50 280,50 

3054,50 129 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AKTI E 

ltasa: 
~tın: Safi kilogram 'l2.04U90 Ltra 
Banknot • 
Ufaklık • 

DabJldelı:S IIUIJıü.-s.ı 
Türk Llrasl • 

Bufçteld mah&blrl•: 

• • 

Altm: Safi kilogram 6.215.1911 Lira 

Altına ta.hv1l1 bbU .erbest d6 -
,ızter . . • 1 

Dtler dôvkler ve bol'9l'll Kl1rinl 
ba.tıyeleri • .•..__;.;....;. ___ 

1 
Badne taıaTID.e!rtt 

Deruhte edilen tvra.kJ nakcUye 

t:arGıl ılı • 
kanunun s-s lncl maddelerine 
tevfikan Hasine t&rafmda.n 
tediyat • • • • 

Senedat C6z4uııı 
T1carl Senetler 

ı:sham n tallTillt cüzdanı: 

"( oeruhte ed.Den evratı n.a.kdl-
A ( yenin ka~llıtı e.sham " 

( tahvnM (ltiba.rl tıymetıe>.. Lira 

Berbe.st Esham n TahvUa.t: -·-----·• 
A. vanslar: 

Alt.ın ve d6Ttz ilzertne ava.n3 Ura 
TahvilAt Qzertne ava.n.s . • . • • • 
Hazineye ma vMell avans , 
Hazineye 3850 No. lu tanuna 1öre 

açılan e.ltm tarfl}ıklı aftn.l • ···------ıı 
Hlssedarıar: • 
Muhtelif: • • 

IU7S.11 

SON POST~ 

Her şey taklid edilebilir amma --~ 
Bir buçuk uırduıberl tek 

rakibi çakmayu mqbar 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilAnları 

Oiılal TtJımın m 
bedeU teminat& 

Ebiltmt co.n n aaatı 

100.000 kilo X. i'aaul71 15170.00 1182.715 f./12/i40 Cartamba 10.30 
85.000 kilo TOI tektil 15100.00 1'107.51 f./12/940 1 12.00 
GO.OOD kilo SadeJ&tı 8f590.00 6978.10 f./12/940 1 14.00 
ıze.ooo klld ze~lı 1B3ı»uo 1372.61 f./12/940 • ııs.oo 
61.000 .ldlo sa.bun 25500.00 11112.50 4v'12/94of • 18.30 
ı. -Yukarıda miktar, ciN, tahm1n bedeli, ilk teminatlarile et.slltme 

rtın n aaatJeri yazılı bet kalem cıd& madde.slnin bizalarında c&terilen 
gün n aa.atıerde kapaU zarna eltsntmeleri J&pılacattır. 

2. - Şartnamesini görmek n almak isteyenlerin her elin kom!.sJona 
müracaatlan 

3. - Eksiltıneye glreceltlerin !490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ha
zırlıyacaldan kapalı teklif mektublannı eksiitme saatlerinden birer aaat 
evveline kadar KMımpQ.4ada bulunan komisyon bafkanlılın& makbuı mu. 
kabtlinde vermeleri. d084·b 

L 
en 

Kan, Kuvvet ve iştah Şurubudur. 
~~~~-••••• Her Eczanede bulunur. •••••••P' 

Devlet demiryollar• ve limanlari 
Işletmesi umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedellerile miktar n vuınan qatıda yazılı iki arup maı.. 
zeme her crup ayrı ayn ihale edUmek üzere (UU940) Cuma eünü bia
larında yazılı aaUerd.e Ha.ydarpaf&(la Qar binuı dahilindeki kom.llyon 
tarafından açık ekliitme usullle aatın &lın&caktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin her ırup lıizuınd& JUllı mun.kkat tem.i. 
ıiat ve kanunun tayin ettill veaalkle birlikte etsiltme ıüntl aaatıne kadar 
komfsyona müraca.aUarı llıımdır. 

Bu lfe aid tartnameler tomlayondan Parul.l olara.k dafıtılmaktad:ır. 
ı - Dif Kliniti Için bir aded kabili nakil Röntren elliazı maat.ferrtıaı. 

Muhammen bedeli 1 1351 Ura 
Muvakkat temin&\1 t 101 li.ra 83 lı:W'Uf 
Eksiitme •aati f 11.30 on buçukt& 

1 - Dit KJ.in111 için bir aded t.fen1lat&le birlikte ttııra Viole llmbuı 
n bir aded Bollux llmbuı. 
lıluhammen bedeli 
Muvakkat temınaıa 
&biltme aaau 

• • 
ı 

100 lira 
22 lira 43 kuru.t. 
10,45 onu kırk beft. 

(11023>: 

Tacheo Theodoite 
Kern ma.mulltmdan ıo unıyeye t.ad.ar verır, «ilm~ üzerinde muha

fazalı tatsimatı ve atadla tertibatını haiS Ilir aded Mire ve Jordan cet. 
velile birlikte eatılıktır. Oazete:ıniz ida.re.sine müracau. 

ı İstanbul Belediyesi hanlan 1 
Bahariye _ Kemerburgas - Pirinççdltöy yolunda kırma t84 lhza.n ~i açık 

eksittmeye konulmuştur. K~i! bedeli 2668 lira. ve ilk temina..tı 201 liradır. 
K~if ve f8,rtname Ze.bıt ve MuamelAt Müdürlütü kaleminde görülebilir. 
ihale 9/12/940 Pazartest günü saat 14 de Daiml Encümende yapılaca.k.. 
tır. Taliblerin Uk teminn.t matb\12 veyn mektubları, ihale tarihinden 8 
gün evvel Vil§.yet N11.!ıa Müdürlü~e müracaatı .. alacakları fenn1 ehliyet 
ve 940 yılına o.id Tica.ret OdMt veslkala.rlle ihale eUnü muayyen saatta. 
Daimi Encümende bulurunalan. (11172) 

Bankası 23 1 11 1 1940 vaziyeti . 
PASI! 

Beraaye 
bıttT&t ak9fidı 

M! n tevt&Ilde • "-. 
Busual • 

Te4arildekJ Ballknotlar: 
Deruhte edUen evratı nakdi,. 
Kanunun e _ 8 inci maddelerint 
tevfikan H:azln• taratmdan Takl 
tedlyd . 
Deruhte ed.Uen enatı nakdlJt 
bakiye.sl . 
Kar4ıhtı tamamen altm olarü 
Uiveten tedaviile TazedUen . 
Ree.skont mukabUl Ulveten te • 
d&Tiile vazedilen 
Hul.neye yapılan altın tar~ılıL 

U avaru muta.bilt 3902 No. lu ta.. 
nun muclbince ilAveten tedaTL 
le vazedilen . • . • , • • • 

MEVDUATı 

Tl\rk Lfra~ 
Altın: Safi Klg. 818.565 
S850 No. tu tanuna cOre ha.zineye 
açılan avans mu.tabW tevdl olu.. 
nnn altınlar: 
Safi KUg, 55.541.930 

Dövi'l Taahbii4atı: 
• Altına tahvilt kabil dOTizler . , 

Diter dövizler ve alaea.tlı KU _ 
ring batiyelert 

Ura 

• 

, 
, 

• 
Lira 

• 

Lira 

I.Jra 
15.000.000.-

12.188.668.1D 

C00.357.079.-

'15.390.503.29 

78.124.167.90 

8'-568.430.38 

107.671.028.33 

QUINA 1..0 ROCHE 
I..6J'kltitnae KirmJzı Kınakıng 

·Kul Renkli Kınakına 
·s a r ı KTn ak. (n a~ 

glbf en mUkemmel 'uÇ "'K;riaK'ij.: 
nanın· .tekslf edilmiş .. eriyebilen 
bUtUn unsurlan bulunao nefls 
ve tazzet,l hoş bir ş~rap 

h u 1 asa s • d • r .. t 

Doktorlar. tarafın
den tavsiye edilen 

lcu~ve·t YI 

s ı h h at ekslrldlr. 

Istanbul Levaz1m AmirliGinden Veril•" 
Harici Askeri k1taal1 IlAnlari 

260 ton sıtır eti kapalı z:ırna etsiltmeye konmn4tur. İhalesi ur! 
günü saat 11 de Edirnede Hacıumurda aatert eatm alma koın1&1°11 ,r1, 
7apılacaktır. Talı'blerin kanuni vesikalarlle teklif mektublarını iball"' ~ 
tınden bir aaat evvel komfsyona vermeleri. rrahmin bedeli 910. 
Uk teminatı 5800 liradır. (1489 - 10953) 

** ~ 5,400,000 kilo ot kapalı zarna. .satın alınacaktır. thalesi 29/11/HI ~~ 
1Unü saat Hı de Çatalcada A.skert Satınalma Komlsyonunda ya~-' 
Tahmin bedeli 324,000 lira, teminatı 24,300 liradır. Evsaf ve ~~ 
Komisyonda görülür. İsteklilerln kanun! veslkala.rile t'!klif me~~ 
ihale aaa~den blr saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (1..,_; 

** #. SG ton nohud kapalı zarfla eksiltıneye konmn4tur. İhalesi ııfll~ 
Ça.rp.mba günü saat 15 de Edirnede eski mü§lriyet dairesinde satlll ~ 
koın.isyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,460 lira teminatı l~lfıld~ 
dır. Evsaf ve şartnamesi kODlisyonda görülür. Taliblerin ihale ~alP" 
bir aaat evvel kanuni ve.sikalarile teklif mektublarını komisyon& ?~ 

(1485 ~ 

Unl 

ı 2000 -• 1000 -1 '150 -
' 600 -a 15D -SI 100 -· 1100-

IQ 50 - 4Qoe_ 

100 zo - 1000-

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

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: f Şubat. 2 Ma -
1ı.s, ı Atust.os, 8 hıncıtot -

rin Wib.lerlnde Jıı.pı11ı 

KumbaraJı ve kumbara.sı' 
he.sablannda en u elli U " 

rası bulunanlar kur'ara 
datW odilirlor. 


