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Elenler 

~akedonga 
~he sinde 

!!:rligorlar 

~eni tepeler 
ışgal edildi 

ftic' at eden halyanlar 
t kendi tanklarınm 
larruzlarma uğradiiar 
(l·· . 

bi orıce şehri sıkı 
t tlıuhasara altında 

A.lin 
,r~ıı~ 6 (AA.) - Royter: 
t bır t ordusu başkumandnnlıiJ
' i Me~iğinde bildirildiğine g8re 

•t !;ır ll e?onya cephesinde Yu
~~rı /~nıden bazı müstahkem 

ıı b' krni müdafaa tertibntı bıa
~·~c·-~t ftç aırtları zaptetmi.şlerdiT, 
~ 'la.r1 etmekte bulunaa dü§tllan 
~a. ~-kendi tanklannın taanuz-
~ iierltr~rnışlardır. 

,.,-----

~'llt ,~cıhetten tebliğde ilave edil-
~~~ :re Yunan hava kuvvetleri , 

~--

~ lrıız,•f~ frgiri hava meydanları-
ı..··~ ) ~ ıyetle bombardıman e- • 
'l)'reı:r. 7 bulunan bazı düşman : 
-:~lı r:ıın.~ ~a~rib etmi~lerdir. 1 Yanan ordıuuna aid son re1imlerı Piyade ve mot6rlü .runetler 
~ y~}'}'~~s:kı }t~~an .. b~.mbard.ı- (Atafıda kral ile bafvekil ve ordu kumand~ harita ü-cerinde). 

'~ ~ıı"rı duııu.rulmuştur; Hiç ·-- Yunan ordusuna aid diger resimleri 5 inCI ~ t, tayyaresı zıyaa ugrama-

t~ ttbl~~de re b'ld' .1a·v· sayfada bulacakSinlZ. 
~ '"1 smen ı ırı ıgıne 
' ~?.e;.a.n tayyareleri Salı günü 

t ~irer'ekki kere Yugoslnv arazi- akineye 
ttıtıi.) Manaııtın bombardt-

r---··_.. ................................ " 
· İtalyada 
asabiyet 

~. "'lerdir -
~-'j"ı'. Jtaly~ tebliği 

ı.-·~1}' (AA.)- 152 numn- D 
~~~'ilir b~~ resmi tebliği: -••••••••• 
'~ ~ti~lt:esinde ve Pindos tepe- • ~ 

~dtr Ke bazı hareketler yapıl- Ila yan taarruz art 
de • apestika geçidinin şi-

Yu nan haberlerini 
neşreden İsviçre 

gazetelerine 
çalıyorlar 

~~~~~~~err:s31~ne~cStiU~E~hnad:lub ak i m kal d 1 
ll Yunanlılar aldıkları 
Şartlari tel<rar mevkileri tahkim 

ile meşgul 
Roma 7 (AA.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 

.. ~ .. ~~taya çı~tı 
~llt\ıj , (A.A.) - Royter bildiri -

~ lh •• ıııyas· 
t~ """l~ 1 mahtellerlnden alı -

t't ~'iCS1 e~~ göre, Hıtlerın İngilte
,,.. " ınek üzere Fransa oti -
~ ıııuh a:tıtasue Arnerikaya bil -

ı ilıl.i"a "rtıan aşakıdnlti nok -
~; İıı~ııt etınektdir: 
."t ~lıt-.a.sa e.re, dı~er devletlere aıd 

Dta~ıa tnat esnasında .şgal et -
rı tahliye etmek şartıle 

• n u muhafaza edecektir. l ~~ ayfada) 

k iirk - iran 
~en~r~eş:iğinin 
c~ ı bır tezahürü 

hi(,.· --
clQ ıf~t 8QyrQmımız /rQn

Otıy"h 
~ te ~. fenliklerle 
~ ~~~ 1 ıd edildi 
ı, ~le l'IQd<ia---:-
~ ~ )1j ~lll! adı büYÜk bir neş'e ve 
~ r h Clonunı~ıtnız Cumhuriyetın 

~e ı.ı:ıın'4. b· Yurd dışında da a-

sıt~ 'Cl'cı,.. 1· llhns.sa dost mfitte -
~ ...., ra · 

~l'ı ~ile Ohn nda en büyük teza-
" .. ~tıcıa btiyuuştur. 
~ tı\ıı ~et; k kurtarıcıları ma
, 'l'lhr~r. lıııa ş liümayun Şehm • 

• ~rıy buııınaah Pehlevi gıbi büyük 
(1) tt ba'Yrn kardeş İranlılar 

ıl tt;ı,ltıı :rnılnızı öz bayram-

"tt,e·~ 
tıkada d' . . 

~v, ı degi .k 'P
1 
011atık 

~~ •ı,~~tarı 
7 
Ş. 1 kı ar 

~~ (ıııt ~.'~hfel!(AA.) -- Iyi ha-

l • ~~~. ~()te nerde teba .. üz etti -
• ~~~ ·•ı'• ' 1"\U J • i I~J litıllaeb ~ve tın yeniden 
ı• b {::.-.'l..tr nıuh:tile, diplomnıik 

~ lııı" ete"ile hrne) görülmek -
~~~~()~' Atn; .k ah•n Vaşinglon

'~e Lo rdı anın Londra se
'ottrı n I ray dönüp dön 

Uf akdır, Scfir, her 
~o tur, cevıabıl)l 

Londra 7 (AA) - Londraya 
gelen haberlere göre, Arııavudluk 
cephesinde esaslı hiç bir deiitiklik 
yoktur. Askeri vaziyet Yunan kuv
vetleri lehinde inkişaf etmektedir. 
İtalyanlar muhtelif noktalara taar -
ruz etmişlcr&e de püskürtülmüşler -
dir. Yunanlılur i~gal r.ttikleri mevki
leri tahkim etmişlerdir. İtalyan tay
yareleri, muhtelif Yunan şehirleri ü
zerine akınlar yapmışlardır. Hasar 
ehemmiyetsizdir, ölü adedi azdır. 
Bombardımana iştirak eden 20 hal
yan tayyaresinden 6 sı dü§Ürülmüş
tür. Yunan tayyareleri Görüce ve 
Argirokastrodaki ltaly4.aıı tayyare 
meydanlarını bomhardımnn etmi§ 
ve birçok tan•areleri tahrib etmit -
lerdir. . 

Manashrda tahkikat 

fsviçre gazetelerinin İtalyada 
satı§ının yaııak edilmiş olmasını 
mevzuubnhs eden Giornale d'İ
talia diyor ki: 

Biltün !sviçre gazeteleri, he -
men hemen istisnasız olarak Yu-
nan mukavemetinden dolayı 
memnuniyet beyan ediyorlar ve 
bunu gayet açık bir şekilde ya
pıyorlar. Umumiyetle İtalyan 
kaynağından verdikleri bir ha -
bere mukabil Yunan, Ingiliz ve

ya Amerikan kaynaklarından 
altı, yedi haber veriyorlar. 

lsviçrenin ve bilhassa mat -
buatının aldığı vaziyelle ilk de
fa meşgul oluyor değiliz. Bu va
ziyet Mihver devletleri için açık -ve itimad verici df'ğildir. He -
men hemen İsviçre basınının it
tifakla yaptığı bu tarafgirlik ü -

Belgrad 7 ( A.A.) - Mnnnstırı zerine bugün açıkçıı şu suali •or-
bombardıman eden tayyarelerio k ı~ ı· 1 . 

'll' .. t . t k .. t k ı ma azım ge ıyor: ıc svıçre ha-
mı ıyetını ayın e me · uz~re, eşe - . . 
kül eden Yugo!>lav mütehas:ııslan kıkaten bı taraf mıdır)» 
Manastıra gelmişlerdir. \. ............................................ ./ 

Askeri ·şah1slar1n 
hukuk davalari 

Hükümet MEcLse birkanun ~ayihasr verdi 
Ankara, 6 (Husubi) - Seferde 

ve hazarda bilumum askeri şahıs
ların hukuk davalarının görülme 
tarzı ve haklarının korunma"ı hak
kında hük\ımetin Büyük Millet Mec
lisine tevdi etmi" olduğu layiha e
saslarına göre seferberlik dolayısile 
~ eyahud bir har b te,hlikesi me' cu d 
olan fe, kalade hallerde ikametgah-
larından ayrılmış olan rnuvazzaf ve 
ihtiyat a~keri şahıslar hnkkında ev
' elce açılmış olup t.ı hetıiiz netice

.ikamctııablanndan 

valarile İcra takibleri mevzuuhaha 
halin sonuna kadar tchir olunabile
cektir. 

Tehir ınüddeti zarfında müruıu 
zaman cereyan etmiyecektir. Aske-
ri şahıslardan baremin altıncı dcre
cesine kadar olanlaıın kansı ve bu 
halin ba:ılangıcında bunlarla ayni 
meskende oturan ve kendilerinin 
yardımına muhtaç olan usul ve fü
ruğu e'lrveli bulunınıyan ve başka 
yt"rde kafi iradı olmıyan erkek ve 
kız kardeşleri aleyhine açılacak da-

RUZVELTiN 
TEKRAR iNTiHABI 

HER TARAFTA 
iYi .KARŞILANDI 
Berlin ve 
Romada 

ilk akisler 

Ruzvelt rakibi taratmdan 
hararetle tebrik edildi 

Tekrar intihab edileo Bay Ruzvelt 
Nevyorlc., 6 (A.A.) - Cüınhu

riyetçi parti namzedi B. \"t'ilkie r~ 
isicümhur intihab edilen B. Ruzvel
te ~önderdiği hararetli tebrik tel
grafından sonrn Nevyork bel~diye 
dairesinden radyo ile a~ğıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

Amerikan milleti, 
lntihabatın neticesini tam bir 

hüsnüniyetle knbul ediyorum. •Hal
kın reyi, ilti parti sistemimiz içinde 
demokrasi prensiplerimizin canlılı
ğını gösterir. 

Büyük Britanyaya yardım edile
( Devann 3 üncü sayfada) 

Sovyetler Birliği 
ihtLalinin 

23 Uncu y1ldönümü 

Stalin / . 
Bugün korotumuz Sovyetler Bir

liği ihtilalinin 2 3 üncü yıldönümü
dür. Sovyet Rusyada bu büyük bay
ram bugün büyük tczahüratla lc.ut
lulanmaktadır. Bu aktam Ankara 
Sovyet elçiliğinde de büyük bay
ramları münasebetile bir süvare ter
tib edilmiştir. 

Sovyetler Birliği ile ötedenberi 
daima iyi münnsebetler iclame ettir
miş olan Türkiye Cümhuriyeti kom
vumuzun bu mes'ud giinünü sami
rniyetle kutlular. 

Sovyet Rusyada batarılan itler 
Büyük ihtilalinin 2 3 üncü yıldö

nümünü kutlulamakla olan komşu
muz Sovyet Rusya, hall'n dün:ı;anın 

Kahraman Orduya k1ş hadiyesi .... 

Tnrk kadını, kendisinden 
beklenen mukaddes 
nnmayişi yapacaktır 

Parti, millete, Ordusunu ve onun temsil 
ettigi emniyet ve istiklô.l fikrini ne kadar 
derin bir duygu ile kendisine malettiğini 

göstermek için güzel bir vesile veriyor 
Yazan: Muhittin Birgen 

' 
S ulh ve sükun içinde, 1cen- tanımızın geniş sahasını geç-

di toprakları üstünde ça- mi~in enkazından temizlerken 
lışmaktan başka bir şey dü- öte tarafta dn bu mübarek 
şünmiyen bir milletiz. Osmanlı Türk ülkesi üstünde asra layık 
imparatorluğunun Türk vata- bir medeniyet kurmak Üzc!re 
nı içinde yaptığı türlü türlü çalışmaktan bişka hiçbir erne-
tahribatın enkazını örtadan limiz yoktur. Bununla beraber, 
kaldırmaktan. bir yandan (Sonu 2 de llergün sütununda) 

Yeni icra a unun an 
çok iyi netice er alındı 

Mahkemeye gitmeden merci hakimliğinde 
- hallolunan istihkak iddiaları 0 /o 60 azaldı 

Yeni icra kanununun mer'iyet 
mevkiine girdiğinden bugüne kadar 
geçen iki ay zarfında hemen bütün 
icra i~lerimizde çok müsbet netice
ler elde edilmiştir. 

Bunların en başında ve en mü
himmi icra işlerini çok sekteye uğ
rntnn istihkak iddialannın inanıl
mıyacak ııekildc a7alması 1-:eyfiyeti
dir. Iki ay içerisinde nlınnn netice-
ler bu iddiaların yüzde 60 nisbetin
de azaldığını göstermektedir. Bunun 
da sebebi, istihkak iddialannın ye
ni kanunun verdiği salahiyetle hu-
kuk mahkemelerine gitmeden, mer
ci hakimliğinde tetkik ve halledi!
mesidir. Eskiden borçlu taraf, taki
batı bir müddet içın curdurmak ve 
işi uzatarak, vakit kazanmak için bu 
gibi iddialarda bulunurdu. İş hukuk 
mahkemesine intikal ederek uzardı. 
Şimdi ise iddinlar mcrcide süratle 
tetkik edilmekte ve ekserisi bir esa
sa müstenid olmadığmdan reddedil
mektedir. Hülasa, takibat durma
makta, bu kaçarnağı kaybeden 

•• 

borçlu taraf ta artık buna revaç göa
termemektedir. 

Yeni kanunun temin ettiği fay
dalardan ikincisi de, tahli.re emri 
vermek saliibiyetinin mercie veril
mesidir. Artık, kiracısını çıkartmak 
zaruretinde kalan ev sahibieri sulh 
mahkemelerine ·gitmemekte, bu işı 
İcra merci hakimliğinde süratle hal
letmektedirler. 

Eskiye nazaran imzalarını inklır 
eden borçluların da sayısı geniş öl
çüde azalmıştır. Zira bu işler de 
mercide halledildiğınden, iııi uzat
mak için bir kaçamak noktası daha 
ortadan kalkmıştır. 

Bunlardan ba~kl\ vaktile ticaret 
mahkemelerinin baktığı ref'i itiraz 
talebleri de mercide hallolunmak
tadır . 

Iki aylık tecrübe, bu kanli'nun 
icra işlerine siirat getiıdiğini tt:sbit 
etmiştir. 

Yeni kanun piyasa d ,\ da tesirini 
göstermi~tir. Bilhassa, vereııiye mu
ameleler e!!kiye nnZI\ran daha bü
yük bir emniyet ve fiÜhuletle yapıl
maktadır. 

Usküdar cinayetinin 
faili yakalandı 

Ka~il: "12 senedenberi eroin müptelasıyım. 
Bu yüzden nihayet adam da öldürdüm, diyor 

Dört gün evvel, Üsküdar.:!a Se
lamaız caddesinde bakkallık yapan 
Kemal namı diğer Kahramanın, ba
tına mahiyeti belirai.z bir cisimle vu
rulmak suretile öldürüldüğünü yaz
mıştık. 

Birkaç gündenbf'ri, esrarengiz 
bir mahiyet aruden bu cinayetin 
tahkikatile meşgul olan adiiye ve 
zabıta, dün vak'ayı tamamen aydın- ı 
}atarak katili meydana çıkarmıe ve , 
yakalamıetır. 

Katil Üaküdar iskelesi civarında 
seyyar satıcılık yapan ve geceleri 
de mavunalarda yatıp kalkan m~ 
ki.nsız takımından ve sabıkalı hır
sızlardan Hasan oğlu Şadan adın• 
da 29 yaşlarında biridir. 

Ayni zamanda 1 2 senedenbeTi 
uyu~turucu maddelere · müfrit tc: kil
de düşkün olan katilın bu iptilasın
dan ve hırsızlık sıu;ıarından dolayı 
dört defa hapishaneye girip çıktığı 
tesbit edilmiştir. 

Bir muharrirırniLin edindiği ına
llımata nazaran cinayetin tafailıit 
ve mahiyeti şudur: 

Vak'anın cereyan ettiği gf'Ce Sa
dım Üsküdardn Selamaı:r. caddesi 
civarında dola~ırkt:n, bakkal Kema· 
lin dükkfmını yalnız bırakarak dı
şarıya çıkhğını ~ömıüş v~ bu mU
said vaziyetten iatihıde ederek hır
•ızlık maluadila d\ikllııdaıı içeriye 

Katil Şadan 

Cüretkar hırsız süratle çekmee._ 
nin bulunduau tt•:zgaha koomu~. a
çarak içinde bulunan 6 lira parayı 
alıp tam dükkanın kapısından çıka
cağı sırada içeriye girmekte olan 
bakkal Kemalla l.:aıçılaşmıııtır. Bak
kal, dükkamnda.ı telaula fırhyan bu 
meçhul adamın bir hırsı2dan başka 
bir ıı•Y olmadığını aninmış ve der
hal Şadan:n yakanna yapışmıştır 
Fakat çok uüı;lii ku,-vetli bir adam 
olan katil, bakkatı kolayl~la yere 



2 Sayfa 

Hergün 
Türk kadını, . ı 

•• ,H ı, 

' K endisinden 
Bekknen mukaddes 
Nümayişi yapacaktır 

Y azaıı: Muhittin Birpsl 

<Bafta.ralı ı inci sayfada) 
talih öyle istiyor ki, Türk milleti bu 
ikinci hıırb kq1nı da ·ıah oaıuzda 
:ve eli tetikte geçinin. Muh.arib bir 
ıika me.nsubuz; fakat, kimsenin e
vinde gözümüz olmndığı için, harb 
fikri bizden uzak bulaouyor. Bu
nunla beraber, hiçbir tecavüz emeli 
heslel'\lernek, bugünkü dünyadll, 
bir milletin bizzat bir tecavüze uğ
rnma.sına mnni alamıyor. Çıi gı'bi 
büyüye büyüye giden bir harbin hiç 
beklenilmiyen bir zamanda gelip 
Türk evinin duvarlannn çarpması 
imkünı bulundukça, vazifemiz, u
yanık durmak ve her ft!Ye hazır ol
:makbr. Bunun içln, büyiik bir ordu 
kuvvetimiz., muhtemel tehlike sa
halarında. seferber ve ilk işarette 
harekete hazır bir halde bulunuyor. 

Bu ordunan ihtiyaçlannı ternin 
etmek. Tü.rk milleti için bir selamet 
borcudur. Bu borcu ödemek için ne 
kadar fedakarlık etsek yeridir. Çün
kü bu ordu ha milletin hlirriyeti, i&
tiHıili, huzuru, emniyeti, hüiMa her 
geyidir. Onu !levmek. onun i3tiraha
tini dütünmek, bugün bütün mille
tin en aziz duygusu 've d~nceai ol
ınak iktıza eder. 

Raml M., 
1500 -d,rlucıto)riD 

:tl) 

7 -Hı:ı:ır 
194) ı 

PERŞEMtE 

Şevval 
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SON POSTA 

esimU Diakale: 

Bir ~e ~rk.en tereddüd ve korku geçiren adam yaphğı ~en Azmi, iradeyi, imanı ve ee!lareti ancak ynpbğı i§in mutlak surette 
emin olmıyan adamdır. doğru olduğundan emin olanda bulursunuz. __ _. .............. _ .... _ ...... _._._... ............. _ ....... _ .. ___ ..... _. ......... .._. ... _ _. ......................................... ._... .......... _ __... .. _ ..................... . 

Parisi meşgul 
·eden mesai 

Dört hastabakıcı, alb 
ihtiyar ve mefluc 
hastayı zehiriediler 

[ 
• 

1 ST ER i NA N, 
Bir Yunan vapuru Amt::ıttadan sıf Türkiyey-e mahsus mal yiikledi. 

Bizi pnlerce. hattti haftalarea kendieinden bnhacttirdi. Bir ~avuk.lu 
bekler gibi bekletti nihayet aüzel cemafini de ıtösterdi, ~dı aetrr
diği m lı boşaltmakla meııguldür. Fakat bu tartlar içinele eeferini 
tckradzyacaiı bir hayli phelidir. O halde Amerika ile muvaaaliumz 

STER iNANMAl 
Gazeteler: _ 
- Yunan vapurunun yerine bir Yugoslav vapuru bulurrmak uure-

dir, muvasalayı onunl temin ~debiliriz, diyorlar. 

ne olacak? 
1 NA N, 

Şüphe yok, bu da mümkündür, , yalnız ı_n~~telif limanlardan ~ir!~
de aitil kahnıtı olan bitaraf vapurlardan bırın~ aatlrnın alarak kendı ı~ı
miz:.i kendi vapurumuzla gönneyi düvünmemıo o ıımıza: 

iSTER INANMAl 



' T Ve Telsi b 
:vu~an davası~ı .ı Peş e ve Sofyaya birer ı ~et:Ç\ .• ı 
~endı davamız gıbı • • • • ~EMıN-Ce 

t t tıcaret bevetı gıdıyor • /talya bir çıkmaza u uyoruz" J gırıyor 

~alifaksın Yunanistan 
hakkındaki sözleri 

Ankara, 6 (Huswi) - Maca-ı ~aksadi~e Sofyaya bir ticaret heyeti 
riatanla ticari münaaebahn buırü- gıdecektır. 

·· · bl · 1 Deatumuz ve kom~umuz Sovyet nan ıca anna uygun surette tanzı- R .1 I · · ··h d 1 1 · . . . . usya ı e o an tıcarı mu a e e en-
mı içın yakmda Peşteye bır heyetı-l mizin bugünkü nrtlara tevafuk e-

~lldra 6 (~- Lord Hal&tax 
~~ll r k.ama.ra.sında dftnkil beyaıuı... 
\ll ISında YunaniStana Terilen 1 -
lrlr~~ lUtanatomu hakkında fUn}an 

miz gidecektir. Bulgaristanla da ay- der şekilde yeniden tanzimi mev
ni rnaksadla mü7.akerelere girişrnek zuubahstir. 

t ~ttr: Elenler Makedonya 
cephesinde 
il er ii yor :ar 

l\:ı~Uılütun daha ileri gidebneee -
tılttil~ fÜphe ederlm. İtalyan elÇiai. 
't~ talimatını almış olmıw ik.. 
~ llı en askeri noktaları bilmiyordu 
ı~ 11hıeıın bitmesinden yarım saat Sa ltaıyanıar Arnuudluk hud u -
~.ı xnuhasa.mat.ı a~ı§lıı.r ve oıraz (Bqtara.fı ı inci sayfada.) 
~'4-as <la Atına ta.yyare meydanı ıle kollan arasmda dü,manın teşebbüs
S liınanuu bombardımana ba.f _ leri, §iddetli harekat esnasında yol
\,~ t<hr. 'I'ek bır dUYiU olabilir, lan ve düşman kıt'alanru bombar
~~ t~taksasın İtalyan iılUnuı.tomu _ dtrnan eden hava kuvvetlerinin 
~ <1ecı~i ve Yunan ordularınm yardımı ile sarih surette geri pw
lıı h~nca mudafan.sı kar,fısındaki kiirtülmüştür. Prespe gölü berzahı 
)::raretıi tn.kdir duygulandır. üzerindeki köprü kesilmi§ ve bura-

~ "'lan d da düpnan kamyonlan mitralyöz , avasını kendi dava.mız li-
l..ı ·ll)'orıa... atefİne tutularak tahrib edilmiş, as-
~~rll liaı.ı • ker koOımna tam isabetler ı " de-
~ fax. Bulgariswn h&kkında dilerek dağıtılmıştır. a Söylemiştir: 
~atiıl T ayyare gn.ıplanmız, a) rı ca, 

)l( ba.a t~n· hattı hareketinin ken- Yanya ve Meçovo mıntakalam.da 
~ br bir ehemmiyeti vardır. Bti - yol iltisaklannı bombardıman et-
~llıtanya hükümeti BW.ar nD- mi~lerdir. F1orina istasyonu da bom
~ lı nı.u.şkü1Mmı tamamae tak4ir bardırnan edilerek demiryolu nak
~il, ~gar Parlamentosunun açılı - liyah durdurulmu§tur. Navnen, 
1 llıuıı.Utün Bulgarlann ist1k1Alleri - Pire ve Argo1toli deniz üsleri ile 
~~~ı fa~ edec.cklerine d.air k.ralm Korfuda askeri hedefler de bom-

~tolenıinat.ı Inı:iltere hükflm.6ı. baTdımana tAbi hıtu1mu5tur. 
...... YU'xnlftıt. • 
:'- Bir düşman denizaltı gem ısı., 

ı merkezi Akdenhde seyretmf'kte o-ng ni·Z -Sovyet lan gemi kafi1elerimizden biritrine 
hficuma teşebbii! eylemi~tir. Kafile-

~ ·· k ' ve refal:at etmekte olan bir torpi-
l~ lll za ereteri do, ,m bir manevn\ ile bu denizRl-
~~ll 

8 
b cemisine hücum etmi, ve denizal-

• lı (A.A.) - Avam Kanıara.. hyt batırmı$trT. 
t~ aı a.ıtııt devletlerine ald vapur- İtalyada bombalıman tehmeT" 
~\)' tınıar hususunda İnglltue _ Roma, 6 ( A.A.) - Dü~mıın 
1llt ~tler Birl~ine kıı.rşı olan v~ tayyart-l .. ri, dün gece, Napoliye 

b. Claır bir çOk sual sorulm~ _ vannaP.a te-ıebbü!l etmi 1erııe de ha-
"11 va dafi bataryali'lrı tarafından deT-
1,.; ~Uere eevab veren harieiye lıal gf'n ni.i~kürtülmüşlerclir. Leo-
~ 'lltıy B. BuUer dem.Lştir ki: ce evalf'rinde Surbo mevknne bir 
~ ~ '· Estonya ve Lltvanyaya kaç bom b" clü!lmnıı, iki ev yıkılmı,, 
~~ 'aııur İngUiz bUkfuneti tara _ alh kişi ölmii~. dört kişi yıınılan
lc ~liaadere edilmiştir. Bu ted - ı ~. ~n Vitodeki NOTTT!Rnniye 
~ •• t ı nezaretıerıe istl.§are1erden düsen başka bombalar da ~eki7. ki
~~ aplhnı.ştır. Moskovadaki btl _ einin ölümüne ve altı kişinjn yara
~ ııırcıız daha eTVel İngniz hük6- 1anmasınn ııeb.ebiyet vermistir. 
~ :q böyıe bir tedblre müracant e- . Gönce mahsur . 
~ h hiı<ıırmtşti. Mesele İngiliz ve Atına, 6 ( A.A.) - Sırnal cep-
\e tıı ült\unetlerl arıısında müza- hesinden gelen !!on heberlere göre, 
~ tllıektedır. Keyfiyet, m~lA.k Efzon kıt'alnn Cöriceyi sıkı bir mu-
~ tır. Herhangi blr anlaşmaya hasara altına olmı~lardır. 
.ı tl:nızı ümıd ediyorum. Yun n genel kurma)'l ile münn-

l\ ~eYleUerinin BovyeUer tnrn- sebeti olan mahfeller~c, genel kur
~ı: nlıncten do~an dı~er mese.. mayın harekahn seynnde.n tam~-

trlüznkere edılmektedlr. men memnun ve rnutmaın oldugu 
~k· Sovyet tıcaret müzakere _ bildirilmektedir. 
~'tıdaki bir suale de B But - Kerfunun bomMrdımanı 
l'~ere.ıerın devam et.tiğ.i ceva.. Kerfu, 6 (A.A.) - Dün. öğle-
........ ~tir. den sonra ltalyan tayyarelen Kor-f ~ fu adasını bombardıman etmitler-

tanSIZ fi'osu di~~~~ö~~ı:ıt~~ ltabaneıer 
~~ ' Atina, 6 (A.A.) - Proya ıaz~ qnevrala ll tesi yazıyor= ~b r yap Toprağın hali, havanın muhale-

~ ~~h;·~· 6 CA.A.) - o. N. s. ~~;· ft:s.~;~~~~~n~et;a~:~eı~::n;~ 

Ruzve.tin tekrar 
intihab1 har tarafta 

iyi karş1land1 
<Baştarafı 1 inci '4ayfada) 

cek, Amerikada ihtilaflar izale o
lunacak ve bunlctrın hepsi hür inaan
Iann hükumetlr.rinin aevamını ve 
Avrupanın her tarafına tekrar ya
)'llmalannı :atihdaf edecektir. 

Saat aekizde 

Nevyork, 6 (AA.) -Bu sabah 
Creenwich saatile 8 de yani Türki
ye saatile ı O a kadar alınan rakam
lara göre Ruzvelt şimdiye kadar 
17.061.280. Wilkie de I 3.779.002 
rey kazanmı~tır. 

Saat 12 de 

Nevyorlt, 6 {A.A.) - Reisi-
cümhur seçiminde halkın verdijH 
rey miktan hakkında Creenwich 
saati ile saat 12 ye kadar öğrenilen 
va.ziyet: 

Rıızvelt: 20.609.762 
Willkie: 16.537.062. 

Saat 14 de 
Nevyork, 6 (A.A.) - Amerika 

Birle~ik devletleri reisi seçımının. 
Creenwich saati ile saat ı 4 e kadar 
öğrenilen neticeler şudur: 

Rey miktarı: 
RuTVelt: 21.2'i S. IS S 
Willkie: 17.740 281 

Ruzvcltin doğduğu köyde 

·Nevyork, 6 (A.A) - Ruzveltin 
kendi köyü olan Hydepark, an'a
nesine sadık kalarak cümhuriyetçi 
namzed lehine hareket etmiş ve 85 
rey ile Ruzv,.lti burada mağlub et
miştir. 

nutnnlft söıleri 

Va§ington, 6 (A.A.) - Dahriye 
nazın Knox rndyoda yaptığı beyn
natta, memleltetin geçirmekte ol
duğu §U mühim d.evrede Birleş:k A
merika halkının kendisine rehber 
olarak Franklin Ruzvelti intihab et
tiğini bildirmiştir. 

LoDdrada 

Londra, 6 ( A.A.) - Royterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Ruzveltin zaferi, bütün Londra 
mahfellerinde iyi bir tarzda kar~ı
lanmıgtır. Bunun sebebi. demokrat 
partisine karşı hususi bir tenınyül 
hi!!sedilmeltte olması değil, fakat 
idarede d,.vnm temin edilmiş bu
lunmasıdır. Çünkü, bu suretle, her 
iki namzedin de üzerinde mutabık 
olduğu Ingiltereye yardım verilme
sinde teehhür tehlikesi hertaraf e
dilmi§ olmaktadır. ı, t'ııtıı. en alınan bir habere 1ö- harbin bef!inci r.ünü bahaneler am

~t'a •ıı.hWı ~kdeniz filosu cenubi mağa meebur kaldılar. Zira halk-
~t t'ııll'ı erı açıklarında manev- lanna sivil ahalinin bombardıma- Berf~e nasıl kaı'fllandı 
11 '"l.tııı '?tık. Amiral Darlan, ma- nından buka hiçbir zafer tebliğ e- Berlin 5 (A.A..) - Yarı resmi bir 

ı 
0ldt.ıi ın i af tarzından mem- demediler. membadan badiriliyor: 

Yaz an: Selim Ra gıp Emeç 
• I talyanların bir gece aldacele 

Yunan başvekilinı uykusundan 
kaldırıp eline tutuşturdukları ültt -
matomun reddı tarihi üzerinden bir 
haftadan fazl.ı bir zaıııan geçti. Bu 
müddet zarfında mütaarrız halyan 
kuvvetleri evvela bir hayli zaman 
yerlerinde saydılar. Sonra arazinin 
menaati ve Yunl\nlıların şecnati kar
şısında yavaş yavaş ~erilerniye ba~ 
ladılar. Son gelen haberler gösteıi -
yor ki İtalya:-ı sol cenahının karşısı
na tesadüf eden Florin~ mıntakasın
daki Yunan cÜzÜtılmları bu saha -
dan ilerliyerek İtalyRn işgalinde bu
lunan Arnavudluk arazisinde bir 
hayli içeriye nüfuz etmi;ler, İtalyan 
sol cenahının J:peyce bir terakki 
kaydeylediği sağ cenah mıntaka -
sında da her an taarruza kalknuya 
arnade bir vaziyet ihdasına muvııf -
fak olmuşlardır. Ceniıı ve derin te
sirli askeri harekatın henüz başla -
mamış olmasını naza;ı dikkate ala
rak bu neticelerden parlak bir zafer 
destanı vücude ~etirmiye kalkmak 
biraz acelecilik o!ur. Fakat giriştiği 
tesebbüsün avakibini ve muhtemel 
ink i~nfatını iyiden iyive hesah etmit 
olması lazım g,.Jen ftalyan harici -
vesi ile !talyan yüksek kumanda 
hevetinin bir haftalık harekat bilan-
çosu kar~ı~mda derin bir endi§cye 
dürnıemesi mümkiin değildir. Ba 
vanvet karql'ıında ltalvanın, Yuna
ni'ltana verdiği iiltimntom için ne
den gecenin safak vni<ti'li seçmi~ ol
masının hikmet:ni anlamak müm -
kün olmuyor. 

Yunanİstana karsı nisbl'!ten kolay 
bir ltalyan muvaffakiyelinin tahak
kuk etmediği, edeıned;ği anlaşılın -
ca Mihverin diğer ucunu teşkil ey
liven Almi'lnyanın alacağı vt~z'u ha
lin merak uyandırması kadar tabii 
bir ~ey yoktur. Almıınyn elyevm 
Yunaniqtanla harb halinde değildir. 
Fakat bundan evvel nesredilen bir 
Alman tebli~inde ücündi bir dev
letle olan Alınan m\inasebı-tlerinin 
Alman - halyan ittifa\ı ile mııkay
vecl olacaP.ının ili\n edilwcsine göre. 
halyanın Balkanlarda uğramakta ol
duğu ademi muvaffakiv,.tin Berlin
de her hansri bir aksiilamel uyan -
dırmaın beklen,.bilir. Bu. bir tavas
sut şeklinde mi tec .. lli eder? Bilinc
mez. Fnkot huna ihtimal de verile
mez. Bir miidahalP. seklınde kPnrli
ni göstcrir!IC" o ?Rman mevcud ih
tili'ıfın bütiin Balkan yorımtıdasına 
inti.,arı bir zaruret olur. Cünkü bir 
Alman miidnh,.l .. ~i va Bıılgarictftn 
voliJ,. veva y.,...,n .. lavvavı a~arak 
k .. ndini hiqsettirebilir ki her iki talt
dirde d .. m,.vzuuhııh'l inti~r had=se
sin,. mu ha lrl:: nk naza,.iJe bakmak 
icab f"rlC"r. Bu s,.h,.hl,. ftrılvftn - Yu
nan ihtilafmın öniimüzdrki inkisa -
fatı !'10n derece dikkıı.te değer vazi
vetler ihda, etmek kabiliyetindedir. 

S~lbn &a9ı1ı. C1n29 

İngiliz, Alman 
ve İtalyanl~rın 
deniz zayiatı 

~' .........._Unu beyan etmi§tir. Atina, 6 ( A.A.) - Royter a- Berlin siyasi mah!elleri, Amerika 
....__ -. ı"an•ından ·. ~ ·~ Birleşik Devletleri Reisli~i için yapılan Londra 6 (A.A.l - Amirallık dai -

C\tt sef . A . d Urmımi emniyet nezareti tara- seçimin netice31ni objektif bir surette resi hattalık tebl~inde, 27 İlkteşrin.. y ın tına an fından ne!Şrl"diJıon bir tC'bJi~de, 28 Ve SO~Ukkanlılıkla ınuhakeme etmek- de nihayet bulan hafta zarfında dÜŞ-
h \ttaan sefı"rı" de lıkt,.rnndt>nheri ltalyım hııva a\ın- tedir. Bu memleketin .siyasi rejinlınin man faaliyet< netıcesl olarak cem'an 
'\()n,. l8 n vü7i;nc~ .. ., telef olan sivillerin · '(IC\d ve rei.s seçiminin sırf bir Arnerikan 9986 tonluk altı Ingiliz ticaret vapu -

A.~~~""r a n ayrıldılar miktannın 2Q l ve V!\rıılananların meselesi oldu~u bir çok defa te- ru ve 6874 tonluk iki mhttefik vapur 
lf~,. 'd, t) ( 690 oJ ,.:ı ,.~ .. bildirilmektl"dir. Avni barüz ettirilınişti . Bu keyfiyet, bugün batmı.ştır. Mecmuu zayiat 16860 ton-
L::O 1 ~~~isi ·ı '-\.A.) - ltalyamn devre 7arfıncla hicbir a'Jkeri hedefe bir kere daha tebarüz ettirllrnekte _ luk 8 vapura ballg- olmaktadır . 
• , •• ,~lı-.... ı te bAtina konsolosu ve isab .. t vaki olmamı<ıtır. dir. · 
\1 • .... 31 Dkteşrin tnrihine kadar düş -
L \ıl. tre ... t e a.asını harnil olan Atina, 6 (A.A) - Katimerini 1 hf 
"'~ ~ ·• 'JU . Ber in ma elleri, seçim müdadele.. man ticaret filosunun zayiatı cem'an 
~' :~tll'ıi, ...,~tinb' saat 16 da Bel- ~I•72..te~i yıızıyor: d B . si esnasında aeri sürulen siyasi pren- 1.132.639 ton hacminde 2Z6 Alman 

~ r ..... a,11 ..... de ır saat durduktan af,.re imanımı~ var ır. u ıma- . 1 . Ok ·· ı.es d 
~ ~.," .... d d w·ıd· b S!P erın yanus o in e nasıl tat- gemisidir. 365 661 ton hacminde 72 de 

~~ tıi,t, ... evarn etmiştir. nımı7. h,.yecanımız an egı ır, u ~ 
"• •'ı Yıı .... ~ın Roma elçilli Politis imanıııı•:r. ff,n,.,l ıvın mütl"cavhi blk edaece Inin henüz mal(n)1 olma- İtalyan gemisi batırılmı.ştır. Bunlar-
'•• • t ·• ... , b dığını illive etmekte ve bunu ist.ik- dan maada 44.120 ton hacminde dl~er 
~ "~, ten d te aasını harnil olan durmadan baltaladıklanndan d,.ğil-
~~ .. 1 e d k balin gösterecegini boldtrmektedır. 27 düşman gemisi de batırılmıştır. 

'rıı .. e ll'ıi• saat 13.20 de Bel- dir. zaıere imanınm: var ır. çün ii, 
1ıı ~~ d:~ıt~· ".e 13.50 de yoluna bunu iyicr. bil ,.Jim. kııvvetliviz. In - Romada akialer Binaenaleyh düşman zayiatının U-

~< ~ 
1ııl '~tır. !anca kuvvetliviı:, ınalzemec~ kuv- Ronla 6 mumi yekünu 1.542.000 tonluk 325 va 

ıl0 oll'ı~ti' (A.A.l - Stefani b;ldi - kt d 
~ll fl'ıttre tt tren Belgradın o- vetliyiz, arazi \'aziveti ile kuvvetli- riyor: pura balı!l olma a ır . 

V 
11dt\ k cenııbunda Alaja is- yiz, n!l-ıayet valoı7 kalbierimil de- İngaizlerin tavzihi ........._ ~ar 1 Roosevelt'in yeniden seçilmesi, bu _ 

:\\ •l ....._---..:__ııı Mrnı'!tır. ğil, fakat ayni zamanda mAntık. ta '\ nu tahmin elm•" olan Roma mah - L d 6 ( L\ L\ ) B ·· k" 

\t~ \o~ 1( biu zaferi temin ettiği için kuv- '"' on ra, r • r • - ug ıın .u 
v fellerını hayrete duşurmemıştir. İtal- Al bl·w• d b ı ı· t 1 a k 1 vetliyiz. man te ıgın e a an tcare ge-
~~ · Yına am.ar ltnlyanlar r.rçemiyeceklerdir. ya, Ameriknn seçicilcrinin kararı kar milerine dair verilen ıskarnlar hak-

~~i ı"ln 4 eki b 1 ,. Yalnız geç('miyt-c-eklcr d,.ğiJ, fakat şısmda objektif ve bitarar. hattı ha- kında Londrada kaydediliyor ki, 
A s i~ı . e~e ıye biz onlann üzerinden geçeceğiz, on- reket muhaf~za etmcktedır. Bununla Ingiliz bahriye nezarctinin verdiği 
b~.~~~tli. ~rı kaldırıldı lan denize atacnğız ve Tiranada, beraber şu cıhet teb:ırfiz ettırılmek- rakamiarn göre bir Eylül ile 28 Ter 
l'lıı·-.~ • 6 ( biz'm v e Arnavud kardeşlerimizin, tedlr ki e~er Roosevelt ekserıye ti .aı - rinievvel arasındaki mecmu zayint 
~~ "~ ;;ıar Hıısusi) - Vaü ve çifte kurtulu'SU abidt•sini dikeceğiz. j dıysa ' tıpkı rnkıbı Amerikanın In - 663.708 tondan ibarettir. Harbin 
~~r bırd b~th?esine Vc:"rHmi, Ywıani•tana mali yardnn l gl! tereye yardıma devam edece - başındanberi Ingiliz :ve müttefik zo-

~~ı ~lediy edıye reislerilc bazı Londra, 6 (A.A .) - - Har1ciye ftini fn~at . ~ltara.nı~ını mu - yiatının mecmuu 2.689.979 ton o-
"~ lı rJeaj ~ reisierinin idare nezareti tarafında:ı bildirildiğine hataza eylıyece~ını bildırrnek mecbu - lup bunun 2.126.614 tonu Ingiliz 
~ı )r~·rlıt•tndkt: 1talmasındaki lü- aöre mali vard•m hususun dı>, Yu na- rly. etinde kalmıştı~ Bu .beyana. t . .se-

,. ~ 1 ..,. 1 d b tl ın ve 563.365 tonu müttefik geınisi-
•·L 1 • 1ıkJ .. r·ıa rnnmıq oldugu~ n- nistanın vnki mü ra( Ratı ii zerine n- çun propagan 1181 m ec urıye erı ıç f 
" ll-' ı ld r. d bti fik Am · dir. Harbinu başındanberi bitara ~ .. ı" . n val• ve kavma- giltere h i.ikumeti Yunan hiiki'ımeti- yapı mı.ş ? . uı;un .an. . ! erı -

rtnden ko ldırılması nin emrine avans o larak be~ milyon ka kfiUesının ha kık:! h&ıyatmı gös - da 85 7.130 tondan 
termektedir. 

A karanın kahraman 
askerlerimize kışlık hadiyesi 
Anka.nı, 6 ~.~~s~si) .-.- Sayı~ ı lam~ştır. Cemiyet hasılatı nskerlen 

Bayan ~smet İnonunun yuksek hı- hedıyeler gönderrneğe tahsis ohm 
mayelenne mazhar bulunan Anka- ks d"J ·· ·· ·· d k" a_ ı 
ra Yardım Sevenler Cemiveti kah- ması ma a 1 e onumuz e ı ~ 
raman askerlerimize kış . hediyesi ak~amı Ankarapalasla bir yemel 
tertibi i~iru te,kilôtlandırmağa ba1- tertib etmİ§tir. 

isv:çrede geceleri 
• 

1ş1k:ar 
söndürülecek 

Berne 6 (A.A.l - D. N. B. İsviçre 
genel kurmayının tebli~i: 

Federal konseyle mutabakat ha -
linde hareket eden ordu başkuman -
dam General, 7 Teşrinlsanl 1940 ak -
şamından itibaren bütün İsvi~ede 
geceleri bütün ~ıkların söndürülme
sini emretmlştir. 

Işıkların söndürülmcsi, resını emir
nameler mucibıDce, aksi bildirilmedi -
!;i takdirde, saat 22 den şafaka kadar 
devam edecektir. 

İsviçre, doğacak riskleri üzerıne a... 
larak bu kararı ittihaz etmektcdir. 
Çünkü İsviçre, bu suretle, her türlü 
harb harekiitını ~aylaştırmab mA
ni olmak arzu.sundntıır. ----------
Irak Kral Naibinin 
Mec:iste beyanati 
Bağdad 6 (A.A.) - Irak Kral 

Naibi Emir Abdülilah, meclisin açı
lışı münasebetile söyledi~ kısa 
putukta, müttefikimiz • Ingiltere 
vesair dost devletlerle olan müna
sebetlerimiz karşılıklı İ§birliği esası 
Üzerinden devam etmektedir demiıı 
~e halihazırın nazik şartlan altında 
memleketin ehemmiyeti bakımından 
hükumetin üstüne oldiğı vazifenin 
ifasında milletten gördüğü müzahe
reti övmü~tür. -------

ita;yanlar sivil 
halk1 bombardiman 

ediyorlar 
Atina, 6 (AA.) - Atina ajaua 

bildiriyor: 
Bütün gazeteler, ctskeri hedefler 

den uzak bulunan' ıivil ahalinin 1 
talyan tayyareleri tarafından bOlll
bardırnan edilmesini ve bu tayyare 
lerin Yunan işaretlerini taşıyarak 
halkı aldatmasını takbih etmekte
dir. 

Elefteron \'ima gazetesi §Unlan 
yazmaktadır: 

Esas harb meydanında ilerileye
miyen düşman, memleket dahilin
deki hava akınlanhı tekrar ediyor 
Hava müdafaa toplarının ateşlerbı
den korkan ltalyanlar, mukavemet 
görmiyeceklerinden emin olduklan 
yerlere darbelerini indinqektedir. 

ingi~iz hava 
sübay~ar1 Atinada 

Atina, 6 (AA) - General 
Cambi Perry"nin kumandnın altm
da bulunan askeri heyete iltihak ~ 
rnek üzere Ingiliz ha vn. kuvvetleriDe 
mensub sübaylann muvasalatı b il
dirilmektedir. Yuınanista:nda bulQ.. 
nan muhtelif milletiere mensub hir 
çok kimseler Yunan ordusuna gö
nüllü yazılme.ğa teVI"!!!;i.il etm '•ı 
dir. 

Eslci üniformalarını muhafa 
den ve muharebenin ilk sndmeııı 

lsviçre gazeteleri- ne göğüs geren meşhıır Efıon kıta-

ı atı, günün kahramanlık rekoruna 
talyada memnu ellerinde tutmaktadırlar. Efzonı.. 

Montreux, 6 (A.A.) _ ltalya- ellerinde sadece tüfek, süngü ve el 
da, İsviçre gazetelerinin satışının bo"mbalan hulundıığu halde tank
menedilmesi, İsviçrede fena bir te- lara dahi hücum ederek, çok defa 
sir bırakmıştır. Men' e sebeb, bu gn- bunları kaçırınağa muvaffak olmur
zetderin İtalyanlann Yunnmistan- )ardır. 
daki muvaffakiyetsizliiini tebarüz 1 

ettirmiş olmalarıdır. lsviçre ma
kamları, lsviçre matbuatının yanlış 
haber verdiği hakkında ııürülen id
diayı te.kzib ctmekted~ 

Kö·nür havzasında 

Hariciyede tayin~er 

Ankara, 6 (Hususi) - Cindeki 
elçiliğimiz ikinci katibi ) unus Se- • 
d es Tokyo elçiliğimiı:: ikinci kiıtib
liğine nakledilerek yerine merkez.. 
den Nizarnettin Erenci tayin edil
miştir. 

ÖlçüleT" ve ayar f~ı müşavirliği 

Ankara, 6 (Hususi) - Kömür 
havzasında tetltiklerde bulunan E
tibank Umum Müdürü ile İktısad 
Vekaleti Maadin Umum Müdürü 

K d Ankara, 6 (Hususi) - Ticaret şehrimize döndüler. ömür ma en-
leri önümüzdeki ay baııından itiba- Vekaleti ölçüler ve ayar fen müoa-
ren devlet idaresi tarafından işle- virliğine Sümerbank Sivas çimento 
tilecektir. Ocaklarda grup mühen- fabrikası müdürü Hilmi Halil tayin 
dislikleri ihdas olunacaktır. edilmiştİT. ··············-········----.......... _ .............. --·-........ ---------

İtalyanların bombaladıkları Girid adasında İngilizler hnva ve denl& 
üsleri yaptılar. - Gazetelerden -
-Bu daluı •el de acıncı Htınyayı, Konyayı 
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( S ehir Ilaberieri J Yalova Kaplıcaları İşletme 
den: 

1 - İdaremtze atd monte edilmemiş yeni bir lokomobll satııae~otııl' 
2 - Lokoınobil Te teterrüatı Yalovada Kaplıealar hududu 

elektrik nntra.lı binaB.lDdadır. 

.. 
Askerlerimize 
gönderilecek 
k1ş hadiyesi 

Partinin lefebbii•ü biiyiik 
alaira ile kartılandı, bir çok 
güzide bayanlar Halkevlerin· 

de çalıf"UJir i.tiyorlar 

Muhtac asker ailelerine Birinci 
Kanundan itibaren yardım ediliyor 
Aylık kazançlar• yüz liradan iki yüz liraya kadar 

olanlar bir, ikiyüz liratan t!çyüz liraya kadar 
olan'ar iki, üçyüz liradan beşyüz liraya kadar 

olan'ar dört lira verecekler 
Muhtaç asker ailelerine yapıla

cak yardım hakkınd.ıı Beledıye Dai
mi Encümeni tarafından verilen ka
rar dün, bütün lı:aymakamlıklara -.c 
belediye şubelerine tebliğ olun-• 
muşhır. 

Aylık kazancı yü:ı üraaan iki yüz 
liraya kadar Olan vatanda~la.r ayda 
bir lira, 200 liradan 300 liraya ka
dar olanlar ayda iki lira, 300 lira
dan 500 liraya kadar olanlar ayda 
dört lira, sker ailelerine yardım için 
vereceklerdir. 

, .... 
u cv 

MEKTUPL.ARI 
Çanakkaletilerin ha:,ini 

isted:kleri 6 derd 
Çanakkılleden, isim ve adr~i • 

bizde mahfuz bir okuyucumuz 
gönderdi!i mektubda 4U oi}tayetle
ri sıralıyarak, Çanakkale belediye. 
sinden bunlnrm önüne geçllme&-.1 
ni taleb etmektedir:. 

ı - İhtiUrla daha mkı müca: 

3 - Lokomobil 225 beygir kuvvetinde olup .Macar L. Lang 
mamulAt.mdandır. 

41 - Lok.omobll, kömür olmadı~ zaman odun, prina, 
Itüsbe ve talaşla da çalışabilecek vaziyettedir. e, 

Taliblerin Yalonda Kaplıcalar t,ıetme idaresine müracaat eyl~"' 

( ·1 1 VA T R O L A R ) 

1 
ŞEHiR TiYATROSU 

Tepeba..§ı d.nı.m kısmında 

Ak.şam saat 20,30 da 

BIR ANA 
İstikl!l caddesinde komedi It.ı.smmda 

Akşam saat 20,30 da 
DA D I 

. ~~ 

Tokat s. B. Biklmlitindell: 
Tokat hazine! maliyesi tıı.rB 

Tokadın Yaşmeydan 

İstanbul kadastro 
müstata ölü Hattat oğlu ıı 

catinin memuriyette bulund~ 
da aldıgı elbise ve §apktı a\'tl 
linden {65) lirayı tediye 
veresesl bulunan karısı NaŞi(letıJ!l 
Necdet aleyhle.rinde bu pıır& 
slli iÇin açılan dava üzerine 
aleyhler namına gönderilen 
ler ikametgllhlarının meçhul 

Hududlarrmızı bekliyen kahra
man ukerlerimize k~ hediyesi top
lanması hususunda Partinin yaptığı 
~bbüs şehrimizde büyük bir ala
ka ile kar ılanm~tır. Şehrin muht~ 
lif semtlerinde birçok güzide bayan
lar muhitlerindeki Halkevlerinde 
toplanarak askerlere kış. hediyesi 
hazırlamak için çalı§mak arzusunu 
gösterm; lerdir. 

Modadaki bayanlar da hnftada 
iki gün Moda deniz klübünde top
lanarak askerler için hediye hazır

Her kaza kaymakroatığı kendi 
mtntakaeındaki asker aileletine yar
dım işini organize edecek bir teşki
lat kuracak ve önümüzdeki Kanu
nuevvelden itibaren bilfiil yardıma 
bcolıyacakl!udır .. Kayınakamlıkla,-, 
mıntakalannda, Daimi Encümenin 
mükellefiyet için tesbit ettiği şart
Inn haiz bulunan mükellefleri eeçe
cekler. ayrıca bir veya muhtelif 
kaynaklardan kazancı ;oo lirayı 
geçen vatandaşiann yapacaklan 
yardım miktarını tayin edecekler· 
dir. 

Yardım talebinde bulunan asker • 
ailelerinin vaziyetleri hakkındn ya
pılacak tahkikat azami 1 S günde 
ikmal olunacaktır. 

dele bekliyoruz. Bilhassa manifa. 
tura, y~ecek maddeleri üzerinde 
zavallı halk ihtiyacını iki, üç misli 
fıat üzerinden temin etmektedu·. 
Ufak bir kontrol, hakikati bütün 1 
çıplnklığile meydana çıkarır. 

2 - Belediyenin bir elektrik 
makinesi vardır ki, cidden halka 
ıztırab vermektedir. Şehrin lhti -
yacını kar§ılamaktan aciz. Gece
leri seksen defa bozulur, açılır, 

radyoyu zevkle dinlemenin Imka
nı yoktur. Hele bu büyük zafer 
günü Milli Şefimizin hibodroma. 
tcşrlfierini dinlerken derbal tatili 
faaliYet etti. Bu makine ile ciddi 
bir surette altikadar olmak lbını-

RAŞİD RlZA TiYATROSU 
Bey~u Halk Sinemasında Pazartesi 

11, Salı 12 akşrunları beklenen 
Büyük E.~er 
(Aktör Kin) 

Türk Operet Heyeti 

dan bahisle bilatebli~ iade 
duğundan Uanen teblıgat . ııt ll 
mubakemenin 2/12/ 940 tarılli·d'n 
likine karar verilmiş oldu#llll 9 ~ 
gün müddeialeyhler bizzat "':~~~ 
vekfı.le muhakemede hnzıt . ııııv 
dıkları takdirde haklarındııt~r ~ 
kemenin gıyaben ierasınıı lt'\o lıyacaklardır. • 

Parti tarafından, hediyeler mu
kabilinde halka verilmek Üzere 
Halkevlerinr: tevzi olunan makbuz 
adedi 20 bini geçmiştir. Bu mnlc
buzlnnn kısa bir zamanda biteceği 
:ı:annolunmaktadır. Askerler için 
hediyeleri toplanması işile meşgul 
olmnk üzere Vali Muavini Ahmed 
Kınığın reisliğmde Kolordu. Parti 
ve Belediye mümessillerinden mü
teşekkil bir heyet teşekkül et~tir. 
Bu heyet hediyeleri derliyecek ve 
askeri makamlara teslim edecektir. 

Askerlerden haııka süb ylar için 
de, ic;.inden dikişli torbalar içinde 
eldivt"n, atkı, ydek vesaire gibi he
divd,.r kabul edilecektir. 

t···iru·ç;;······ii·a"t;9r.ier., 
\... ............................................ .) 

Unıversıte yabancı diller mek -
tebi tedrı&ata başl!Uillftır. AB
kerl!k derslerine ayın 15 inden 
sonra ba.şlanması muhtemel -
dır. 
Univeİ-site Rektörü Cemil Bilsel, 
l.1aarif VekAlet.ile temaslarda 
ibulunmnk iırere, Ankaraya git.. 
m.işt.lr. e Kabataş iskelesnin tamirine btı.§ 
landığı cihet.le, 20 gün müd -
detJe araba vapurları Sirkecl -
den kalkacnklardır. 

S3hir ve kasaba'arm , 
imar işleri içi 1 müracaat 

edecekleri makamlar 
Dahiliye Vekaleti, alakadariara 

yeni bir emir göndererek, nüfusu 
on binden fazla olan şehir ve kasa
balann içme suyu, kanaliznsyon te
sisatı ve imar planlarını yaptırmak 
üzere V ekalette bir imar heyeti tet
kil edildiği halde bazı belediyelerin, 
bu i1ler için, ba,ka makamİarn mü
racaat ettiklerini ve bu yüzden işle
rin uuı.dığını bildirmittir. Vekalet 
badema su, harita ve kanalizasyon 
i~leri hakkında doğrud n doğruya 
Dahiliye Vekiıletine müracaat olun-
masını emretmittir. • 

Muhasebe kuraunda 35 
memur muvaffak oldu 

Belediye muhasebe memurlan için 
açıltın kurs nihayetlenmi.ş, kursa iş -
tirak eden ~o memurdan 35 i muvaf -
fak olmuotur. 

Türkiye ile ru:ımanya ara.&ında 
yapılan, henüz tatbik mevkiine 
konuımıyan ticaret anlaşması -
na aid talimatname bir iki gü -
ne kadar alfı.kadarlara gonde _ Muvaffak olan memurların diplo -
rilecektlr. malıırı, önümüzdeki 8alı günü Valt ve 

e Ticaret Odası meclisi azalan _ Belediye Rei.si Doktor Lfttfi Kırdar ta
nın muddetı bu ay nıhayetinde rafından verilecektir. 
bitecektir. Yeni intihab haZlr - ------
lıklarma başlanmıştır. Parti Müfetti§i Ankaradan 
Kereste ihl.lyacının tamamen döndü 
dah.lden temıni maksadile; Zln İstanbul Parti Teşkiltltına aid işler 

al, B~üytik ve d!~er kereste hakkında. a.lflkadarlarla temaslarda 
fabrıkalarmın faaliyetinin art - .. . .. 
tırılınası ve bunlar iÇin orm n- bulunma~ ~ere birkaç ~un_ evve!. An. 

1 
rd k t ' t apılması ka _ karaya gıtmı4 olan Pıı.rli Mufettışı Re 

a 
1 
ant nlmıyat Y §nd M.imaroğlu, dün i6hrimize dön -

rar aş ırı 1§ ır. _ .. 
c. H. P. Bir memleket resim ga. müştur. 
lerisi tc.si.s etme~ karar vermiş
tır Buraya yurdun muhtelif Çocukları kurtarma yurdu 
:töşelerıne gönderilen ressam - Y qiİköye lafmdı 
ların eserleri konulacaktır. Çocukları Kurtarma Yurdu, Yeşil-

Asker ailelerine yapılacak nakdi 
yardım miktan 30 lirayı geçmemek 
üzere büyük nüfuslar için beş, kü
çük nüfuslar için 2, S lira Üzerinden 
heszı.b olunacaktrr. Kiradn ohımn 
her a.sker aile3inin, birinci şnhsma 
h~ lira yerine on lira verilmek , ıı
retile aynca beş lira da ev kırn:ı ı 
Terilecektir. 

"Bursa, vapuru 
Bandırma~ an niçin 

erken kalkmış ? 
Dün bir akşam gazetesi, Pazar 

günu Bandırmadan hareket edt:n 
cıBurııaı> vapurunun Denizyollan i
daresinin tesbit ettiği muayyen sa
nttan evvel, limandan ayrıldığından 
bahisle, bu yüzden Bandırma, Bur
sa, Balıkesir Ye lznıirdcn gelen 
yolcular pek müşkül mevkide kal
dıklannı yazmı~tır. 

Bu hususta alakadarlardan aldı
ğımız iznhata naznran hadise aşağı
da yazdığımız ııekilde ~erf"yan et
miştir: 

Geçen Paznr günü Bayrama tc
sadüf ettiğinden o gün BP.ndırma 
limanında idaTenin tnhmininden 
çok fazla bir yolcu kesafeti ilt kar
tılaeılmıştır. O kadar ki henüz lz
mir tuntmn muv salutından evvel 
Bursa. Bandırma ve rh·ar kasaba
lardan gelen volcularln .ı l3urım ıı va
purunun istiab haddine kadnr dol
duğou görülmüştür. Bu vaziyet kar
şısında vapura dahn fazla bir tek 
volcunun dahi alınmaııına imkan 
kalmadığından Bandırma vapur a
centa~ı. Jiman reisi ve vnpur kapta
nı mü!tereken bir znbıt tanzim ede
rek vapurun muayyen saıı.tinden ev
vel kaldırdma ına karar v c-rmi,.Jer 
ve bu vaziveti Denizyolları ldnresi
ne d,. ny:rıca telgrnfla bildirmişler
dir. Bu m~ele ile derhal alakadar 
olan Denizyolları Idaresi lzmir eka
presile iltisakı olan Mnrokaz vapu
nındnn bnşka «Bursa» vapurunu dn 
tekTar lııtanbuldan lahrik ederek 
Bandmnaya göndermi~ ve her iki 
vapur Bandrrmııdaki yolculan le
tanbula nakletmi•lerdir. 

Askerlik l.~lerir: • son günlerde memlekettınize Tu. köyde, ıo bin liraya .alınnn e&ci Frım
nn yolile mühim miktarda. it - sız mektebi bina&ına n&kled~ ve 
haHl.t ~ı gelrneğe ba.şlaml§- dünden itibaren burada. tedriaata baş Şubeye çağırılanlar 
tır. lannw•tır .. ~'-d 
DU Tarih Cotrafya Fakültesi - ·--. · EminÖnÜ As. §uu=lli en: 
n~ açılış' tl5renlnde Üniversite- Çocuklan Kurtanna Yurdunda ha- Şubemizin 4/ 1264 sırasında kayıdlı 
yi temsil et.mek üzere, Anl.ta.ra _ len 290 çocuk !bulunmaktadır. LV. TOM. Süleyman ot. Şevket 
ya giden tıb, edebiyat ve hukuk - (38039) 6/177 sını.sında kayı~ı TBB. 
fakülteleri dekanları dün şeh - Milli Piyango bugün çekiliyor yzs. sarvet Musa .~· İbra.hlın 1/ 322 
run: .... avdet etmişlerdir d-rd.. ~ te tib sırıwnda kayıcllı pıyade TOM. Hüse. ..... · Milli Piyangonun o uncu r _ . 'km 

dır. 

3 - Belediye sinemasının ya -
nındaki sokaklar ve ön kısımda 

müzehrafntın mevcud1yet.nden 
mütevellid öyle bir koku mevcud 
ki burunu kapamadan oradan geç 
rnek Imkan haricindedir. 

4 - Balıkesir ana caddesindeki 
Hiğım tamamen açıktır. Yedi ay. 
danberi ayni vazıyeti muhafaza 
etmektedir. Civarda. mevcud alA.
kadarların mevzii çal~aları bir 
netice vermemt.ştlr. 1 

5 - Çanakkalenin etrnfı hep : 
su birikintilerile. ve 8ıtma anofelle- ~ 
rile doludur. Çanakkalenin aıtmalı : 
olmasına hep bu birikintiler sebeb i 
olmaktadır. : 

6 - TatJıcı, sebzeci, meyvacı : 
dükkanlan hep açık saçık, ılnek. ~ 1 
lerle doludur. : ı 
Alakadarların dikkat nazarını : 

i çekmenizi düeriz. i . . 
'··············································'' 

Bu akş:ı.m Kadıköy Opera 
sinemasında 

Üsta.d Muhlis Sabahattinin 
İki büyük eseri 

I - .. erem aslı. Yüzikli şark masalı 
II - Efenin aşkı. Milll operet 4 perde 

Y ann matinelerden itibaren 
Göremiyen binlerce kişinin mü. 

racaat ve arzuları fizerine 

İkinci defa olarak 
Şarkın ve Mısırın tt\nınmış facıa 

müıncsslli 

FAT A RüŞDi 
nin oynadığı 

SAADET 
YUVASI 

rllece~i ilan olunur. 24· 

da: 
Görülmemiş Akın!~ 

Bugünkü A!rlkanıri htı't{ 
rarına nid olarak çevr~ 
emsali vaki olmam!§ ıı 

ro~bet görmüş oıa 

Devnm ediyor. 
Dikkat: İzdihnmdnn dolJf 
naltıcı sıcaga mfı.ni oltıl~ 

quk hava cihazıaı
i.şletilmektcdir 

Ayrıca Proğrnın: 

JUDY GARtANr 
LEWiS STON. 0r 

Gençler SeviŞ1~. 
Türk::rk~l~üfie;apça Süpe~.E~~i ••• ~.~:.~ •••• ~~?.~· ~ 

Pek çok be~enilmiıı ve mevzuu M 12 İkinciteşriıı ~ 
Eminönü Halkevinde Atatürk tamamile hayaıt hakikiyeden A Salı akşaı:nı ~ 

ihtifali alınmıştır. Çok ibretAmiz sah - R M . N tt·ın ~ 
I~minönü llalkevinden: neler gösteren bu film mevsimin M ünır ura ~ 
Ebedi Şefimiz Atatürk'Un ölümümin en güzel filmleridir. A Ve arkadaşlarının , ~ 

ikinci yıldönümüne tesadüf eden ıo Ayrıca ilave olarak R Ilk Kıs Koılserı ~ 
İk.inciteşrin 1940 Pazar günü saat MONMARTR 
tam dokmu beş geçe Evimizin Ça~al. A Biletler g~ede şınıdidel1 o' 
oğlundaki salonunda yapılacak ıhti - KIZLARI da satılıyor 

falin pro(;ramı ~a~ıya çıkanlmıştır. :=::::::::::::::~===~T:el:e:fo:n~:.:23~8;6;0~--Bu toplantıya gelecek yurdda§lann 
giriş kartıarını Büromuzdan almalan {lJ 
rica olunur. Binlerce mUşteıiıniZin telefon, mektub ve hatttı teıgr~ 

P R O Ö RA M: Müracaat ve arzulan Uzerine 
Geçen ha!: ..,ız bir muva!faklyet ka,.runış oıa• J 1 - Açı§ sözü: 

C. H. P. Eminönü Knza İdare Hey. 
eU ve Şehir Meclisi Azasından Atıi 

Ödül tarafından. 
2 - Atatürk'ün hayatı ve bUyük e

serleri hakkında konfcra.ns. Halkevi 
R"eisi Doktor Yavuz Abadan tarafın -

Bugün matinelerden 
itibaren 

ile 
~r 

V 1 1 P E K Sinemasında te ııcıl a DIZ aösterilmer;e bı:ışıaıl 
dan. Filme ilAve olarak: 

3 - M>Ili Şef İnönünUn beyanna - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı devresinin 2 ncl yıllP .,
111 

:a:ı ::vıA:ı''::r:::.i Azasın. M i L L i Ş E F 1 N Ö N Ü 
İhtifalin sonunda Atatürk'ün cena. 

re töreninin renkli bir filmi gösterile- nUn senelik NUTKU dil 
cek ve toplu olarak Gülhane parlı:ına Fıl.min m:unluıu dolayuı.ile seanslar 2 _ •US _ 6.30 ve 9 

gidilerek anıtma bir çelenk .tonacıık- .. ••••••••••••••••••••••·-~ tır. 'll 

TEŞEKKÜR 
Taleb ve 18rar1 umumi üzerine 

Haftanın en büyük sinema muvaffakiyetl 
• İki gündenberi C. H. P. kaza birine' çekilişi bug{in Ankarada 19 Ma yin ~. Huseyın Hı et (28054) TBB. 

kongrelerine başlanmış bulu - S~dyomunda aaat 18 de yapıla. _ TOM. Kerim. ~:.Mahmud ~ana.vgat Ebedi yuvasına bıraktığlmız k&T-
nulmaktadır. İlk olarak Çatalca :ktır (450'7<l> l!lakıne u.stetmen Arıf oğ. Be- d~imiz Maniaa ilk okul öğretmen-
kaza kongresi yapılmış yeni 1- • . . dli 321 Istanbul (1895) acele şubeye lerinden Gülizar Dikerin cenazeain-

. ilm!.+. ' 63806 nuıruı.raya 362.820 liralık ıkra- müracaa.tları de bulunan, çelenk gönderen, evi-
dare ~eysetıl'hseç Mo,ı•ırd. b .. miye tevzi edilecektd'. Bu çe~ en . mize kadar gelerek güzel sözlerile, e Profesor a ı ura , ugun - - "·--ı !O 000 liradır uk ed • • 
18 30 da Beyoğl~ Halkevinde buyuk ~.,.. .. ye · · . Parasız çoc t avıaı mekrub ve tel yazılarile büyük acı-
üiım TC ha.rb) mevzulu bir Beş :rakamı büyük . ikramiyeyi ka.- .Ç. E. Jt. E:mlnöııü Kara!lM~: nuzı payiaşarak bizleri teselli eden 
konferans verecektir. sanan numaranm aynı olup, he~han.. Dinnyolunda Çarşıkapıda bir ço - büyüklerimize, kıymetli dost, kom-

• Sarıyer, Beyollu ve Edirneka _ gl hnnede ~!ursa olsun, yalnız bir ra- cuk dOspanseri açıliDJ4tır. Çocuklar şu V& arkadaşlanmıza minnet ve 
pıda açılmasına karar verilen ~mı değ~ olan 47 numara 60 şar mütehMS18 he~er tarafından m~ - tükranlanmızı arzederiz. 
iki yeni orta okul şubesinin ha.- lıra teselli mük6.fatı alacaktır. ayene edilırtektedır. Hast.ası ola.n aı - B~~zdria M0a~ zırhklan bitcrilmek üzeredir. Bu ÇekUI.fin bütün safahatı Ankara. leler bu di.sp<meerde çocuklarını pa - nnusu -

iki yeni okulda bir haftaya ka- radyosU vıwtasile aaat 18 den 18,50 ye rasn olarak muayene ve tedaYi eWre- c yeni neşriyat ) 
dar tedrisata ba.şlanacaktır. kadar n~redllecelttr. bilirler. _ _ 

Parlak ve kabkahalı Komedi 

Yalnız SARAY 
Bir hafta daha göstermeğe 

B~ rollerde: 

HAZIM - VASFi RlZA - CAHiDE -
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Amerika mektu.bl.an - Muharrir ~-•••g• Henüz görernemiş olanlar için son fırsat 

arkad~ız Cel!lettin Ez<ne'nin 1939 ~ 

- Hn.c;an Bey bir tay. 
7are müe.sscscs.ı ..• 

. .. Hevesli gençlerimizi 
uç.urmak üzere ie§ebbfıae 
girıŞmif. 

... Fakat bunlardan 
:bünyeleri uçnıağa el ve -
riıl&i olanlar B'cib edi • 

da Amerlkaya yapt.ı~ı .ııeyabatin inti
balarını taşıyan röportnjlar kit.ab ha
line geiirilmi4 •e .Amerika. mektuplana 
&dile n~rolunmu.,tur. Muharrır bu 
eserini beş muhtelif kısma ayırmıştır. 
Amerikan Psikolociası, Amerlkıı.n po. 
litikB.Sl, madde Amerikanın ruh cep. 
besi, pasifik ekspresi, Amerikan elto. 
oornyası başlıklannı ~ıyan bu kı -
amılar çok dikkate p.yan mevzuları 
ihtiva. etmeıtiedır. cYenl dünyaanın 
bütün busu&yet.lerini çok temiz bir 
tısıftbla ve canlı bir feltilde anlatan 
bu eseri bütün okuyUculanmısa tavsi
re ederiS. 

Yaz yatmunı - Muharrir Peride 
ceıtı.ıın bu romanı ltıtab halinde çık
ını., ve 25 turuı, fıaatla satılmıya ~ 

Güzel bir Qfkın hiklyesi 

coiöLLif 'KAiiiifMA~ 
Tiirkçe J' 

G A B Y C O O P S, o~ 
RAY MILLAND ROBERT PRE;)ffl 

LALE SiNEMASINıJ 
Muvaffakiyetle devam ediyor. n yeııı 'fV 

Mühim aA.ve: Günün en son haberleri Tayyare ile gele 1 dS 
PARAMUN1, JURNAL 



SON POSTA Sayfa 5 

SPOR Ta ordasa D 
( 

SiRAVET 

, .. 
li "cbı;.afcınua maj:nom Metalucu ltattmdan bir göriiniif 

~~hurgta siviller ingiliz-lspangol 
!
1
1l sığınak ar Görüşmeleri 

._'ı ltışa edı·ıı·yor Madrid, 6 CA.A.> - İııciliz bü-
"" ıt~ yük elçisi B. Samuel Hoare din ba-
~~~~~·· 6 

(A.A.) - Allehan- r.iciye naz.ın El. Sunner ile zorüı-
~ th)t ın Berlinden aldığı bir müştür. 

~~·i ~\lrnanlar Hamburg
~ın h(,mhı·lara muka- etmeiii 

Futbol üm üz 
profesyonelliğe 
doğru gidiyor 

Ycaan: Ömer Be.im 

Merakb geldi: 
- Seninle §Uradan buradan ko

autmak iatiyonım. 
Dedi evab verdim: 
- Herkes gibi konu§acakaın de

ğil mi~ 
- Na.sıl herkes gibi ..• Herkesten 

herkeae fark vardır .. 
Dünyanın her kö~eainde olduğu - Herkesten herkese fıırk mı 

gibi bizde de futbol büyük alak.a vardır) 
topLyan aporların bafllldu mümtaz - Konupnak bah&inde evet ... 
bir mevlcie aahibdir. Her ne kadar Beyo~lundakiler de herkes, İstan -
Beden T erbiyeai Um um Müdürlü~ü buldakiler de herkes amma Beyoi
futbolü. mecburi çorlar .uııfından lu herkesleri bqka tüzlü konupır -
ayırıp. ilıtiyui aporlar cetveline da- lar. 
hil etılÜfle de bu nihayet resmi bir - Şimdi ben merak ettim Me
k.arardaıı ibaretili. SenenUı her &ii- rakh Beyoğlu herkesleri naml ko -
aii futboklen bahseder ve onun ca- nUfllrlar) 
:ıib heyecanmdan bir türla uzak. ka- - Türkçeden ba,ka lisanla. Ben 
lamayız. onlar gibi konu~ıyacağım, 

Hakikat böyle olduğu halde fut- - Peki nasıl konu~ann öyle 
bole ilıtedi~ aizarnı bir türlü konu§. 
veremedik ve veremiyonız. - Merak ecliyordum. 

İhtiyarl apor olarak ele ald - Gene merak) 
futbol mevzuu, tCJk.ilntı, klüpleri - Ne yapayım can çıkmayınca 
ve bütün bir efkarı umumiycyi huy çıkmazını§ ..• Ne diyordwn, la-
gün ortaya atılan yeni kararlar, )'&- fımı unutturacakaın, fU otobüsler 
ni nizarnlar yüzünden m~gul edrr, var ya .•• Hani me~hur Istanbul oto
durur. büaleri... Hani her .akak bn§lnda 

Neticede futbol de bu kCflllekeı dakikalarca durup yolcu beklerler; 
. yüzünden bir türlü inkqaf edemez. fakat bir y,olcu inecek olsa, mevkii-

Atletizmin en parlak ifadesi olan ne gelmiş olduklan halde durmaz
çelik ölçü ve kronometr;: uu;.u"(ıc;; ı lar. Yolcu otobüsün niçin durma
bir rol oynamadığı için dünü, bugün dığııw kondöktöre .orsa bir alay lat 
le mukayeae imkanını bulamadığı- iıitir. 
mızdan bu Mhadalci vaziyelimizin - Mümıin bir derd. 
De halde oldu~u bilmiyoruz. - Ben de bu müzmin derdie 

Fakat ve muhakkak olan bir ha- kaı-Jılaıtıkça bu derd müzmin ol -
k.iko.t var: Futbol, pek ,ümullü bir duğu gibi sari midir; diye de merak 
tekilde yayılmasına mukabil bugün ederdim. 
iyiden iyiye düşmüttür. - Müzmin olduğunu biliyorum 

Burada aırulıyacağunız pek çok amma, aari olup olmadığını hilmi -
sebeblerden bir danesini izah bizi yorum. 
kemiren hastalığın nerede olduğu- _ Sııriymiş ..• 
nu aniatmağa yeter bir noktadır. _ Ya aariymiş demek~ 

En ~ğı on bq sene enel ku• _ Evet, geçen ~ün Be§İktaşla 
laklanmıza geldiği zaman tüyleıi- Harbiye arasında ivliyen tramvay 
mizi Ürperten «protesyonellib in idaresi otobüslerinden birine bin -
bugün alabildiğine kafnlanmızda, miştim. Kucağında çocuğu olan bir 
muhitte. büliı.sa her yerde bat ~öa- bayan, otobüsün T e§vikiyedcki 
termesi. cünün mevzuu olması fut- mevkiiıKie durmaaını kondöktöre 
holiin bugünkü acıklı hnlini meyda- söyledi. Fakat kondöktör oralı ol
na getimıi~tir. B•Lde profesyonelli- madı. Otobüs mevkiini geçtikten 
ğin zamanın ihtiyaçlarından d?ğciu- sonra bayan, otobiWin niçin dunna
ğunu iddia edenlerle hemfik.ir d dığını aorduğu zaman; kondöktör, 
~lim. ~anki suçu yetişmiyonnnş ~ibi. ~üç-

Vaktile haftarun üç günü Robert lü de oldu. 

ğunu söyledi. Fakat kondöktör faz
la lif dinliyemiy~ni ihsaa eden 
bir tavır aldı ve otobüs yoluna de
vam etti. 

- Olabilir, dedim, lı:ondöktör 
içinde bulunduğu nakil vasıtnsına 
göz gezdirmi§tir. Kendi kendine: 

«Bu bir otobüs-D 
De~tir. Kendini CÜ§Ünnıü;ıtür. 
«Ben de kondöktörüm.» 
Deınritir. Öteki otobüsler nas1l 

kondöktÖT arzu etmeden durmaıaa 
bunlar da durmamnlıdır. 

- Bırak tokayı ben korkuyorum. 
-Neden) 
- Y &. bu hastalık tramvay lara 

da sirayet edenc. 

* Meraklı g!tmi~ Geç vakit mat· 
baadan çıktım. Tramvaya bindim. 
Karaköyde inecektim. Tramvny Ka
raköy durağına y.lkla~rken kon • 
döktör zili bir kere çaldı: 

- l"e yapıyorsun, dedim, ine -
ceğim. 

Sesimi i§ittiği halde i:itrı'..emez • 
likten geldi. 

Tekrar !adım. 
- Ne yapıyOTSUn Bay kondök

tör, §U rili iki defa çek ineceğim ... 
- Bayım bumda inilmez, ;stas

yonu geçtik. 
- Peki amma, sen zı1i istasyona 

gelmeden çektin, ve benim o za -
man söylediğimi işitmemczlikten 
geldin. 

Cevab vermedi. Ön ta~fn doğru 
yürüdü: 

- Sanki etrafına bnkmıyor, 
tramvay tıklım bklım, Karaköyde 
durayım da orada bckLycnlcr de 
tramvaya girmiye mi knlksınlnrl.. 

Meraklı i.le konU~Jtuklarımı hatır
ladım. Otobüslerdeki hastahğın 
tramvaylara sirayelinden korkmak
ta pek haklı imi§ 

Bu sefer ben m ernk ettim: 
- Ya bu hastalık Boğaziçi ve 

Denizyollannın yakın snhillere iş • 
leuiği vapurlara da sirayet ederse 
halimiz nice olur! 

Kadıköye gidecckkcn. Büyüka • 
dayı boylamRk, Be~ilcta:a niyet et· 
mi~ken, KaVl\kta kurnyn çıkmak 
hiç de hoş bir şey olmıyacak. 

r:J "Jnel ./JuliUi. 
Koleç sırtiarına antrenman yapma- fıHaber verseydiniz» dedi; ba -
ğa giderken ihti} aç bugünden ne yan. evvelden haber vermiş oldu -
daha azdı, ne de iıırkh idi. Klüpçu- -----------------------------
lüğün apor mevzuundan çıkan re· 
lahetidir ki oyuncuyu kliibünden a 
tırmalt, bu maksana eri4cbilnıı:.k i
çin de fU veya bu miktar para ile 
tatmin etmek, ıistelık bunu da gizli 
yapmak sinsi profesyonelliği do
iurdu. Son yapılar taümatnaıne de 
profesyonelliğe doğru atılan adım• 
lan süratlendirrni1 oldu. 

Büyük itina ve tt.tkiklerden son
ra bir sene ceza müddet.ı beklerne
ğe mecbur olan futbolcü yeni tali
matname kayıdlarından istifade e
derek timdi Lir bafıa içinde aene
lerce taşıdığı renıeı değiştiriverecek. 

uPanıyı veren düdüği.ı çalarlıı 
tam profesyonell'ğin ifa..Jesidır. 
Klüpler antrenman masranarına 
kaJ1lhk olarak oyunculara yardım 
ediyorlarmış... Şimdi teşl.."iJ: • ta 
yeni bir talimatname ile futb<'lcüye 
ayn bir tekı1de yardımı gS7e nlrh. 
O halde profesvonelliğe doğru atı· 
lan bu adrmlar bır gün mutlaka bir 
noktada buluşa.: ikiardır. 

Bu mevsim yııp!lmnkta olan fut
lbol rrlaçlarında büyük sütprızlere 
intizar edebiliri7 

Evinde 
yaphnyomıut 

Ş~e Hürriyet nblde.si caddesinde 
oturan tanınmış randevuculnrdan AJ 
tenin 10n gunlerde evin<1e gizli fuhu~ 
yaptırdı~ zabıtaca tasbit edilerek ev
velki ıtın burada ıı.nı bir araştırma 
ya~. Bu taharriyat neticesin -
de evde müteaddid kadın ve erkek 
bulun4ufund,tın, Ayşe hakkındaki ev
nk adliye')'e verilm~tir. 

Tramvaydan düten çocuk 
Kuzguncukta oturan 15 ya.şla.rmda 

Abdullah a.dmda bir çocuk dün vat -
man Abmedin idaresindeki tramvay
la. Ra.rb.)'eden ııeçcr:kcn, müvazene -

.ni kaybederek eaddeye dü~ü.J. vil
cudünün müteıı.ddid yerlerinden 
suretLe JUala~t.ır. 

[ un arı bi iyor mu idiniz ? J 
Fi lerde koku almak hissi Amerikada yıldırım 

Fillerde kolc.u _...,..--.. m 
almak lıi.sai pek 
kuvvetlidir. Bil-

hassa genç yaş - -~~i~~a~1~~ ta iken bu his j 
diğer 

Am er ı ka
da vasatİ olarak 
her sene iki bin 
kişiye: yıldınm . 
isabt:t etmek -
te, bunlardan 
beş yuzu öl -
m ektedir: hayvanlardan i.ıs·l!t~~~~~~ 

tündür. Genç bir 
fil uzak bir me
safede bulunan, 
bir yerli ile. Av
ruPfl,daa gelmit 
lcimsenin kokalannı 
rik edebilir. 

Kirpikler ne kadar y::şar 1 

birbirinden tef-

Kargalarm mezarı 
Kargalar moh 

Kirpikler ~ 
sık dökülür ve 
yerine yenileri 

çıkar. Bir kir
piğin ömrü va

snti olarak be§ 
aydır. 

Pullarda en guzt portre 
sulata zarar ve- Hemen hemen bütün VlıiM'flii!W 
ren mahluklar- devletlerin bazı posta 
dır. Harbdcm ev pulları üzerinde, die ya-
vel f'ranea zi - pılmı, pOTtreler mevcud-
raat enstitüle - dur. Amerikada bir pul 
rinde yap&lio&ll tet sergisinde bu tarz pullar 
kikat neticesin - arasında en güzel portre hangisi ol-
de bir kar~anıa duğu tesbit edilmi:tir.' Birinciliği ka-
mah.!.ulata bir sene zarfında yaptığı zaııan üzerinde kraliçe Viktoryanın 
:Mtrar bizim paramızla ÜÇ lira ola - bir portresi bulunan Babamas pulu 

L b' d'] · ti. olmuştur ral': tes ıt e ı mtJ r. ..... .... -........;. •• _ ........................... _ ................... _..,_ ... .._. .. ...._..._. .... 

Beğenmek kafi değildir 
Bay cOr.» a: ı T.opka~ılı .?.k~yucu~a: .. 

s· · 1 tamamen mutabılmn. Fıkrimı degı§tırmedım, 45 ını ge-aah u·~e genç kız kafeste bül - çerı, hem de bir hayli g.eçen adam 
bü~ ae ··~ükte pırlanta, evde arka -ı için aşk kitabı ı;iha?'~t bır mas~l?ır. 

9 Yatında çocuğu yaraladı daş. ~yatta yoldaş olabilir. Genç od ki tab~ .kenBd'~ .~lınlızlkk satır b~: 'Ye 
Orta.ıdıyde Dereboyunda, için ne~' e. ihtiyara göre aon ııilılde e emez.sınız. utun ın ı~ız 'k.,. -

KD.za.ıede bnnın bir halde Bey~lu 
hutanesine kaldınl~. ltaza. etratııı
da tahkikata ba§lD.DllllŞtır. 

~ AK>k&~da ~ aayıda v""'~ .... , 1 ak m gua.qidir. Ne yazık Jci. be - JtaJ.arUUD ya:zdıklannt O uma •tan 
Servet adında 9 yaşlannda bir çocuk, iC:mek kafi değildir ve araba üç te- barettir. 

(Tank manialan) aü.n bir ayakobı tamır ettirmek üze- kerlekle yürümez. Sizde ille teker -
, re ayni yerde lıle;ruba.t aokatmda. ~in dördündisünden ~·.ara -

Lordlar ve Avam aayıda tundurneılık yapan Abmedin banm beygiri d~ yok. ıyw mı yu -
diJkkfınma sı~ı.r. n.ya ha.zırlanınc::ıya kadar pırlan -

Karnaraları gizli Bu esnada kftçük mqteri ae kun - tayı huulanmıpna bırak. sonra o 
duTaci arasmda para me.!Cla!nden dereceye va.rmıpıu bulam.aaıı bile 

celse aktettİ}er bir mUDaaa ç~. kunduracı Ah - talih elbette seni de ııüldürür . 
L d 6 (A.A) Lord} med bu yüzden bıçakla Serveti ko - Tekrar edeyim: Hani herkes 

on ra, • - ar Te için mübahbr. aıkıntı.lı gü~lerde lii-A vam Karnaraları bugün hafi birer lundan yaralam),§tır. '-al- F .__ b b t.!ı. t ha 
~ Şit}' hastanesine • zmı da olur. a~L ır a~L~Aa e. -

celae aktetrni§lerdir. Avam Kaına- Yaralı ~c 1 bl k bak yır. bU UMA i.atiaad etmesi lazım-
rası hafi cel1eden e,.,eJ aJeaı }m c:lınlmı.t. Ahmed 'Ja anara 

* Beyazıdda Bayan uM.» e: 
Bu. baştan inme ağ hikayesidir. 

Bana öyle bir derdden bahsediyor
sunuz ki, dermanı doğru yolda bu
lunmaz.. Çaresiz. şimdikini bırııka -
cak. bir diğerinden imdad ımya -
ca'.tıruuz;. Ayni zamanda da hakiki 

ıziyetinizi tamir edeceksiniz. 
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y a 
Birkaç köprü, hükumet 

konağı ve Hlkevi 
açzldı 

Trakya Hu.m.C) - Cümhuriyet 
\,ayramında Trakyanuzda köprü, 
bükümet koaağı. ve Halkevi biııala-1 
rı gıbi bayuıdırlık Nerierinden sona 
erenlerin parlak. bir aurerte açıh-t ıli
renleri yapılmıştır. 

Bu cümleden olmak üz.ere Ce»
bolu, Vize Hftlkevleri tamamlanmıt. 
200 kilometre boyundaki Gelthoba 
Uzunköprü yolu tamarnile ve Uil .. 
burgaz asfalt yolunun ikinci kuımı 
çılmış ve K~ n-Malkara T ekirdn.j 

!stanbul yolu aa açılarıık Gelibeltı
ya bağlan:nıttır. 

Haber ald.ığıma göre lat;~nbul-Ui 
leburgaz-E.<iirne asialt yolunun bir 
aya kadar tamamile bıığlıuuıcafı 
umuluyor. 

Gönderdiğim ·~im Kulel.i köyü 
ile Babaeski arWillnda yol (aaliyetini 
göst riyor. 

Bölge köylüsünü kalkındıracak olan bu 
çiftHkte kursa köylü çocuk· arı 

alınacak ve yetiştirilecek 

Manisa mezbahası da merasim,e açJ!di 
Maniaa (Hustui) - Cümhuriy&-1 de olan ve Cihanpaça adile anılan 

tin on yedinci yıldönümü ~ehirde bu yerin, Vekilet tarafından örnek 
co lta:n tezahüratla kutlulanırk.en bir çiftlik ittihazına karar verilmit uzun 
tın ftan da Mul.aarun kavuttuğu bir çalışmadan sonra 30 İlkte,rin -
yeni iki ~in açıL1 töcenlcri yapı}- de açılıt töreni y.ıpılmı~tır. 
ma§tır. Çiftlik Manisanın zirat kalkınma-

Bul\lardan biri, hallan en büyük e:.nda çok faydalı oll'caktır. Burada 
ibtiyae.ı •laıı ter:piz eti temin ede - açılmış olan kursa civar köylerde ilk 
cek olan mezbahadır. Mezbaha in - okul tahailini bitinniş köylü çocuk
tUb .. n ~ünlere kadar hararetle lanndan arazi sahibi olanlar alına -
devam etmi§. birkaç cün evvel de ea.k, tam bir ziraatçi olarak yetit -
tamauılanm tı. BaYTam günü bo tirilecek tir. Simdililc kursa 2 5 ta le

• 
Izmirde 

Dükklin ve magazalara 
dadanan bir hırsızlık 
şebekesi yakalandı 

İzmır (Hususl> - Karşıyakada pas.. 
tacı Sami ve tubal!yeci Hasımın dük
lı:ft.n ve ma~azalarından muhtelif ta
rihlerde çorab, mendil ve tuhafiye eş_ 
yası ile su barda~ı. İzmirde muhteli 
ma~aza ve dükl!:anlardan, ~refpaşa 

ve Tepecik pazarlarından birçok eşya 
çal:ırak .şebeke halinde faliyet göste -
ren İzmirli Gazanfer. Ankaralı Hilmi, 
İzmirli Salamon otlu Yako Eskenazi, 
Mani.->a.lı Fethi, Köprillü Sebahattin 
Bombardımanın çaldıkları eşyayı Kar-
fı.yakada bakkal Mustafa, İbrahim ve 
gazozcu Hikmetle p~ınnacı Niynzı, 

Şehamedd<n, Bekir Ahmed ve Kemal 
ve Ktımıı Kızlleana sattıklan ve epey 
zamandanberi faaliyet gösterdikleri za 
bıtaca tesbit edilm~. birçok çıalınmış 
~ya meydana çıkarılm~tır. Gerek 

,Edirne<l~ hoparlör tesisab 
E irne ( Hwsust) - I iliilkevimiz 

tarnfınd n tebrin muhtelif n•kta -
brınn vazedilmek üzere hop:ırlör 
tc atı yapılması etrafındaki taanv
vurlar yakında füliyat sahasına gjor.. 
mc~ üzeredir. Ayni zamanda Vizo, 
Kc anın Paşayiğit köyündeki Halk
evlerınin ikmali in:aatıruı ve te& -
satın sarfolunmak üzere Halkov -
leri U. Merkezi tarafından icab e -
den yardım yapıl~r. 

yeni binanın açı~ meri.rum icra e- he alınmıo bulunmaktadır. 
dildiktcııı sonra mezhııh3 tarüe.iftde Öınek çiftliğinde ıslah istasyon - hırsızlık yapmak ve gerek hırsızlık 
bir defif{klik yaprhnı~. bunun üze - lanndan eelmiş olan aııf tohumlar eşyayı bllerek ucuzca. satın almak 
rine kasa'bh&r ete narlt konulması çoğaltıtıp lr.öylüye dıı.ğıtılacaktır. Bu suretile suç i.1liyenler, dün adliyeye 
içlD bdediy-eye mfhacaat t"tmişler - arada Manisanın verimli mahsulle - .ı;evt:edilııı.şlerdlr. 
diT. Fakat belediye bo teklifi ka - rinden biri olan kavuna chemmiyet - -------

• .. 
D 

u art ı 

bul etmemi~r. BUllUD fizerine ka - verilecek., biracılığa elveri~li olan iyi 
sablar 3-4 srllıı et kıeamemişler, ..- arpa da yetiştirilecektir. Vasi mik. -
hir halkı bu miidclet için etsiz kal - yaata çayır yetiştirmek, meyva fi -
mı~tır. Belediye bu "Ynziyet kar~ - danlan çoğaltıırak halka dnğıtmalr. 
111nda teebir almak. üı:eyedir. çiftliğin vazifeleri m~yanındadrr. 

Manisanın lı::azandığı ilcinci eaer Çiftliğin bir kısım noksan yerlerinde 
de Ziraat Yeldiletinin vücude getir- inşaat elan devam etmektedir. Bu -
diği bölge ömek çiftliiidir. radaki teşkilat peyderpey tamam -

Manbaya 1 4 kilometre m~afe - lanacak tır. 

Yalnız şehirde ll bin 
fazlalık var 

ftlallıhanın kalkınması 
için yola ihtiyac var 

lzmit belediye mec:isi 
trp'an~l 

İzmit (Hususi) -- lzmit bel(:di
ye meclisi se nelik toplantısını akdet
miııtir. 

B lediyC" d imi enciimen azalık -
lannıı Sıdkı Özer, Muhittin E.ron, 
Osman 7 eki ıc•çilmisl~rdir. 

Sap')ncı Parti nahiye 
k'ngrcsi 

Çünkü o sırada kendisim ancak iyi 
tertib edilmiş ve muvaffak.iyetle ifa
de C"dilmiş bir yal nın kurtarabik -
ceğ'ne lcanidi. 

Memur hayret içinde, ba ını 
Kecne:'in çıktığı t.abtapordeye çevi
rerek: 

- Buradan girdiğini :z.ınneck: -
rim; amma korkarım ki ~"YUŞmUt
tur. 

K~ene durdu; gözlerini memura 
dikerek: 

- Gördünüz mü 1 diye sordu. 
- Ben mi~ Hayır canım, ner&-

den göreceğim~ 
Eli Keene'in omuzundan aynld.ı 

\'e sonra ilave etti: 
m ma ... Siz de cu:rac1ıı 

h. 
Keene bu fıraab 'bir daha C"ldo 

Naldedeo: Behçet Safa edom.i:f"eoeiini tahmin ederek poli-
Keene bu davayı UZAtmakla ın.&- sin çenesine bir yumruk savurdu, 

munın bir taltım can ınkıcı auaUe - poli. earaldı, tahtaya çarparak yere 
rine mub.atab olneaiını ve içinden yıkıldı. Keen.e onu bir lahrıı tetk:ilt 
çıkmanın güçle§Cce~ni anlıyarak ederek bu kapalı gözlerin ve çene
aradaki muhavereyi mümkün oldu- nin budtete gelmeei için biç ol -
ğu kadar lnaa keamek k.ara'rile: m na bir dakika llzım olduğuna 

- Belki bana yardım edersiniz. kMJaat geti....di. 
Muhakkak bu evlcıd.n hirınin ar - - Pek müteessifim azizim, arn
kasına ı:inni§, aaklanmlfbr. Parafa.. ma ne yapanın~ Acele hareket et -
nma tekrar kavupai:. örnidi ve §&I* mem lllzımdı. 
varken ben bu (laDSl kayhetmek W.. Diye ımnldandı ve sokağı gÖz -
tcmem. Gdiniz rlca ederim, fUTAC• den geç~ yilrlidü, köşeyj dön-
nı ber beT g{i%etllyelim. da. Hlç bir insan. hatdı hiç bir mah-

Keene tekrar tahtapeTdeye lUka tesadüf etmooi. Fakat o aıra -
dü. Memur da onu takib etti.. Keene da akhna bh gey geldi; bir şey ek
kapıyı ~~.Çtı. Tam içeriye &ireceii ~ Hoftı'kten aldılı eski pabuç
rada birdenbire altlma gelen bir ih- bı:ın paketi.. ha paketin polisin eli
tiyat tedbiri üzerine dındu; mA:ıDllıml>ha• geçmesinJ dtlşündft. Kendiırini it-

lzmit köylerinde 
şidde.li bir zelzele 

lzm.it (Huausi) - Evvelki gün 
Mek~ede tiddetli bir zelzele olmuş, 
lc.öyde birçok evlerin ve bu arada 
istasyon binaamın duvarları çatla -
mı~ tır. 

· Zelzele Ceyve, Pamukova ve 
Karamünelde de hi~sedilmiştir. In
sanca zayiat yoktur. 

lzmit Halkevi binasi 
tamamlanmak Uzere 

Salılık köknar tomruğu . 
Devlet Orman İşletmesi Karabük ReY11 

Amirliğinden : • 
~ - Büyük düz bölge& katiyatından ormanda Mancarcı cleJ)OSlln~ 

1stifte mevcud •644• aded muadili c706t metre mikab c464.,. de.simetr8 ~ 
kAb köknar tomrutu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyutmuş olup hacim orta ırutur ~ 
den hesablanmıştır. . ı. 

. 3 - Tomruklar~ aid satış şartnamesi Ankara Orman Um um ıntıdiirl 
~~nde, Ankara, ~tanbul, Zonguldak orman çevirge müdürlüklerilll ıtar" 
buk devlet orman işletmesi revir A.mirll~inde görülebilir. 

4 - .Tomruki_arın muhamme~ bedeli .ıı. lira c3h kuruştur. ıı1 
5 - Isteklilerın "' 7,5 muvakkat pey akçeslle 15/ 11/ 940 cwna gü 

saat .ıs. de Karabük revır merkezıne müracaatları. c10452• 

~==------------------------~~-_-/ 
Devlet demiryollar• va li ma :ı lari 
işletmesi umum idaresi ilanları 

Muha~m:n bedeli (570) lira olan 1500 Kğ. toz sabun (13.ıı.J.i40l. ç~: 
şa~ba gunu saat (ll) on birde Haydarpa.şada gıır binası dahillndeki ı 
mısyon taratmdan pazarlıkla satın almcaktır. 

Bu ~e ilrmek istiyenlerin (85) lira (50) kuruşluk kat'i teın:iD&~ ve ~ 
nunıu: tayin ett~i vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar kOJll~ 
na muracaatları ltızımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtııma.ttııdıl'· 
u054sı 

~~hammen bedeli 7500 yedi bin beş yüz lira olan 15000 meır. ınit._ııı 
oksıJen 21/ 11/ 1940 Perşembe günü saat 15 de kopalı znrt usullle .&Il~ 
da idare binasında satın alınacaktır. " 

Bu işe girmek ~tiyenlerin (562,50) beş yüz altmış iki lira elli ~şl1" 
~.uvakkat teıninatıa kanunun tayın etti~ vesikaları ve teklinerilli ' 
gun saat 1-4. de kadar kom~yon reisliğlne vermeleri lfızımdır. ~ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, gayd~ 

§ada Tesellüm ve Sevk Şe!liginden dağıtllacaktır. ~ 

Türkiye 

iRAAT 
Cümhuriyeti 

A KASI 
ltııruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
öube ve aJa.na adedi: 265 

Zirai ve tJcarl her nevi banka muamelelerı 

.PARA BiRiKTi ENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

• ı,tıdJ 
Ziraat Bankasında kwnbaralı ve ihbarsı.z tasa.rr\11 lle,Sablat' ll 

en az 60 Urası buluuanlara senede 4 defa çekllecek kıır'a U. _,. 
da.lı::i plli.na &öre ik.ramlye da~ıtılacattır. 
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SON POSTA 

1 Bigada l Sovyet:er Birliği 
ihtilalinin 

Bir doktorun gunruk 
notlarmdan 

ALMANYADA 
DENiZALTI 

TEZGAHLARI 
BOMBAlANDI 

Yugoslavya 
hududunda 

tedbirler 
alındı 

Hillerin sulh 
şar[art tekrar 
ortaya çıkti 

Zahire fiatları gün 
geçtikçe yükseliyor 23 üncu y1ldönümü Bazı faydalı 

Öğüdler (Başta.ra.fı ı iDô sayf&d:ı) Biga <Bı.ı.susl) -Bu yıl B;ga ve ha-
2- Almanya ve diler A-mıpa dev- v~i.sinde ~ az olmuştur. Bu 

!etleri !kendi' aralarında i§leri balle _ ytızden buğdayın kilosu sekiz dokuz 
kuruşa .satılmıya ba§l1UDl§tı. lAkin 

dinceye kadar İngiltere ltıt'anın ai - · d - t''" - .. 
. pıyasa unnamı§, gun geç u.Çe yu.... işgal etmiş bulunmaktadır. 

<Bqıa.n.tı ı Inci sayfada) 
en büyük endüatri memleketleTi u.
fında i.kbsadi balumdan tamamen 
müstaki] olarak, mühiın bir mevki 

* .Hiddet.li 'Ve yeis zamanlarmda 
anneler çocuklarına süt. verme -
melidtrler. Enıden'de .30 

yangın çıi~Jı 

Al'!lanlrır da muhtelif 
Ingiliz şehir."erini 

bornbardınıan ettiler 

Harbiye Nazırı 
istifa etti 

yas! işlerine müdahale eylemiyt'eek aelmi.ştir. Bugün temiz buğdayın kilo- s t d"" t · · 200 ·ı 
_ ovye en us rısı, mı yona 

tir. su on uçle on beş kuruş arasındadır. yalan ahalisinin muhtaç olduğu her 
* Çocuklarla lüzumunc!an tas

la meşguı olunc!ukça onların asa
biliği artar. 3 - Bütün cephelerde muhasaıuat Mısır da dokuz kuruşa çıkmıştır. türlü istihsaHit için en nsri alet ve 

duracak ve bütün tkara, hava ve de- ~~, tiatlarıl nt ormali geçtiği için cihazlan vücude getirmektedir. * Çoc~ öfkesine mukabele 
etmek doğru değildir. Çünkü hid
c!et .sinir buhranındnn başka bir 
~ey değildir. 

._~ndra 6 (A.A.) - İngiliz hava ne
et; tew~·. b '61. 

tl !in gece bombardunan tnyyıı.rele
bt~den petrol depolnrma, Bremer
Uh}en ve Bremen bahriye inşaat tez-

arına hüeum etml§lerdir. 

ao ~Qcn•de bombn atılan mıntshda 
angın çıkmıştır. 

~~~burg'da Neuhof elektrik .san -
cı. ile Bremen cıvarında Vego.saeh
~bde~üzaıtı inşnatı tezgfı.hları da 
ta ardıınan edilmiştir. Hamburg_ 
ll !lı.Uteaddıd yangınlar 9lkmıştır. 

'-raoıı.ıagne, caiais, Dönk.erk, An -
1taiı li'le&;ingue Limanlan ve duşman 
tare altında bulunan müteaddid tay 
laıi.ıtır~eydanlıırı bombardıman edil-

~'Yareıerimizden ik~i üssüne dön.. 
~tir. 

Dün de Yugos!av 
· hu:iu"'uada yal:ancı 

tayyareler göründü 

e .... uıe ..... er derha ırlamış ve ikinci ek- İh . A • 

niz kuvvetleri üslerine döneeekt&r. m~in tllosuna da !birdenbire on ftç.. tilil~en . ~~el. '913 ~~eaın~e. 
4 - Almn.nya, İngüt.ere ve Amerika ten nark konmuştur. Bugünlerde un Rus endustnsının umum ıstı hsalah

arasında on :senelik bir ademi teen. _ çuvallanna bir lira daha zam yapıl _ nın tutan on bir milyar ruhieye ba
vüz palttı imzalaıJll§1;ır. ması ve ek.me~in on dörde çıkması liğ olmuştur. Halbuki, ikinci beş se-

muhtemeldır. n elik pliiıun nihayetinde - 1 9 3 7 se-
5 - Çanakkale bopn ba.tltında, İ3tanbulda bile elyevm on bir buçu- nesinde - umum istihsnlabn tutan 

buna Süveyş kanalmda old$ gibi h satılan ikinei ekmetizı, Çannkkale 90 milyar 200 rnÜyona, t 938 sene-
BeJ,grad, 6 (AA) - Av ala a- enternasyonal bir mahiyet vennek vilı'iyetinin bir :zahire amban sayilim sinde J 00 milyar 400 milyona çık-

jansı bildiriyor: üzere bllt'ıhare müzakereler yapı _ şebrimizde hemen on dörde tırlaması, mış ve 1939 da da, t ... krar yüzde 
5 T eşrinisani tarihinde saat 1 3.40 lacnktır. alikadariann kontrolde gevşek dav _ 14.7 nisbetinde artmıştır. 

ile 1 S arasında 1 O yabancı tayyare Royterin diplomatik muharriri şu _ ranmasından ileri gelmektedir. Sovyet Rusya, b!J~lin, endüstri 
üç defa topraklanınıza gireJ'ek Ma- nu yazmııktadır. Havalıı.r bozuldu istihsaliih bakımından Avrupada 
nasbr üzerinden uçmuş ve şehir ü- Almanya tarafından yapıldıjp iddia Geçen hattadanberi so~nt olarak birinci, dünyada ise ikinci gelmek-
zerine 21 bomba almışlardır. Bom- edllen bu te.klitlere dair Londranın esıniye başlıyan poyrnz rüzgarlarını tedir. 
bnla rdan 12 si infilik etmiş. 9 kişi salı\hiyetli mahtellerinde hiç bir şey rnüteakıb havalar birdenbire so~umu§ Haddi zatında bir ziraat memle-
ölmüş ve 2 1 k:" i ynralanmıştır. bilinıniyor. ve yaz mevsimi yerini k~a terketml§- keti olan Rusya, Sovyet rejimi al-
Maddi hasar da mühimdir. ı.r. Havnlıınn böyle ansızın solturnası tında ziraat sahasında da mu.anam 

Yapılacak tabkikattan sonra rin ltalyan i!aretini ~ıdıklanndan Bigaya yedi sekiz saat mesafede bu- inkipflar kaydetmiştir. Memleketin 
kraliyel hükumeti hadisenin ish1zam emindirler. halyanların iddiasına lunan daiD. ara kar düşmesinden ileri her tarafında (Kolkhoz) namı al-
ettiği münasih t~bbüaleri '·apa- ı ..... ~... Bolh.~1 .. _ ....... _ 
cak tır. • göre bu tayyareler Yunan i§aretini ge mer.""":ır. ~ 6 " ..... ar se......,en a.t.ü ~~ ıtında çiftçi teşkilatları vücude geti-

Yabana ta--"- taşımaktadırlar. verflen kornur yüklerinin 120 ye fır- rilmiştir. 1939 senesinde 504.000 
H~ 1•-'--- · ·· lamasına sebeb olmuştur. Odunun den fazla traktör ve 169.000 hıı.r-

Belgrad, 6 (A.A.) - D. N. B. "'-'J'CIIU aıaruu- I'Ore arabası da üç liradan be§e yüksel ki · ... 1 ı d 
ajansı bildiriyor: Belgrad, 6 (A.A) - Stefani mlşt" . • man ma nesı =>ovyet t:ır a ann a 

bild" · • il". çalışmışlardır. 
Yugo lav askeri makamah trıra- ınyor. Beden terbiyesi mükcllefieri faaliyette İh ·ı·ı d 1 d 5 . 

fından tebliğ edildiğine göre bu aa- Gazeteler, Manasbrın bomhardı- Bed te b" . ükell f et· ~ tı a e en evve sene t: 4. mıl-
bah Yugoıılav hududu üzerinde manı haUmdRki resmi tebliği ııeş- 1 b: ı: ;[em m e •Y 1 

•• 1- yar (pouds) buğday istihsal eden 
Prespa gölü mıntakasınd• ı"ki defa retmekte ve umumiyetle Lunun In- ~ı ' n hanın muldnyyen günle - Rusya, 937 eenesinde 7 milyar 340 

* Sinirli baba ve sinirli annnın 
çoeuklan hemen dnimn sınırli 
olur. Yaradılıştaki bu ist.idadm 
hıt:zıssıhba ltaldelerıne rıayet ve 
iyi bir terbiye ilc önü alınabilir. * Kuvvetten d~üren hastalık
lar sinir zA.fına sebebiyet verir. * Asabiliğin sebeblerini bllınek 
s inirliler !çın oldu~u kıldar sinıı·li 
olmıyanlar için de lA-zımdır. 

* .Asabillk daima değil !akat ek
ser.iyeUe ir si dir. 

* Yedi ya§mdan evvel çocuk
ları okntmak veya bir takım ma
ri!etJer .ôgretmek sinirli olmninrı-

na sebebiyet verır. Bunlann u~ -
raşacağ:ı şeyler gezmek ve oyna -
mak olmalıdır. 

l 
Cevab lstlyen okuyllcuhrunuı 

posta plllo yo anıalarma rica e • 
derim. l\ks1 takdirde ıstekleri 

mukabdesiz kalabUir. 

Alman t-"-t:::..: .. rınde spor sa nsıru do uran ~çler ·ı · t"h aı et . ..,.. ı Ber)" ~uı;• bir yabancı tayyare grupu U"mu"- .ı:PlizleT tarafından yapıldığını zan- •ft-ft •~1 · t b" ö ' mı yon ıs 1 s mı,...ar. ~ ın 6 (AA ) Al ba " ,. . l 1 k munwu.nman w.uım ve er ıye g r • S .. . "( . . •

1 
lırıııı.nd • • • - man ş- tur. netmektedır. ta yan on!lo)oslağu mektedir Beden terbiyesine . ovyet TeJımı, manrı ve ıçtımaı R A D y O 
~uh anlığının tebliği: Bugiin öğleden itibaren Yugo!ölav civarına Lirka~ b?mba diişm;iş i&e gençlerin·, patronlan tnratından ~ev~ y~rdım işler.ine de _hüyü_k bir ehem-

lt~lr. a~ebe tayyarelerinden mü- avcı tayyarderi Amavudluk - Yu- dı- konaoloslug ısabet etmemi~tir. m"yeler· tam cıarak verilmekte b mıyet vennış. yenı yenı m ektebler, ---------------
"t 5 e/h6 fılolar, 5 T eşrinisani günü .-.011)av hududu boyunca devriye Kazina oteli ile tayynre meydanı ci- .t! edı nl h kk d • t' kibunat hastaneler açtıktan maa da, yardım PERŞEl\WE 7.11.1940 
lt T · . . . Lo d .. d b h 1 d ı ıraz e er a ın n ceznı a ı :ı k 11 --Lk""ll • d .• d m "cih Cfnnuıanı geceaı n raya gezmeye başlamıtlardır. Bu avcı Tvanhnk~k " k om. a ar iiomüttür. yapılmaktadır. o. arı. ':e te~ u erı e ~ıcu e 8: Saat ayan, 8.{)3: Ha p r('.,.ram 
"~rıı edilen kar§ılık uçuşlnnna de- tayyarderi Yugoslav hududunu ih- a . ı at ?mısyonunun rapoTu Şehir pl&hı işi C',.t•rmıs.tır. (PU , 8.15: Ajans haberleri, 8..30: M\ı-
)c:lli ettnişlcr ve birçok yerlerde litl edecek hı-r tayyareye derhal a- held..•nmektedır. İhtı.sas sahibi bir Tiırk mühendisi =ol=a=ea=k=tır=.=========== zık (PL), 8.50: Ev itndını, 12 SO: Saat 14ı. )'angın)ann çıkmasına Vf: infı- t"'• ar,.cakJarnır. Y " Y f h .ı.• 
\o~~ 1 vuku'bulma81na sebebiyet -. ...- enı ugos av aroaye nazırı taratından bugünlerde şehrimizin Faydıılı yağmurlar 

·•ııış erd" halyıuı tayyarelen Belgrnd, 6 (AA) - Stefani: p1ô.nı yapılınıya başlanmış, sokak baş. Birkaç gündenberi fasılnlı bir su _ 
ıı11~tırıdnn n~aada fng.ilterenin ce- Belgrad. 6 (A.A} - Manastır- Yugoslav harbiye nazın general lanna i-Şaretler konularak numara.taj rette şehrimize faydalı Yairnurla r 
--~ . garbisinde liman teaisatına. la mu vasala kesilmiştir. Bombardı- Nediç istifa etmiş ve yerine general muamelesi hızlandırılmıştır. Bu iş 1ıi- yağmnkta, çiftçilerin yüzlerini gül _ 
" Yı m·· ı · d · 1 man hadisesini gözleri ile görenler, Petar Pesiç tayin edilmistir. tam bulduktan sonra kanalisaeyan dümıektedir. Köylülere icab eden to rı11,. -~eaaeae erıne ve ~mıryo - d b k k 1 M y h b b 
)\ .. rn-t dd"d h h 1 ün ir as en mer ez o an nnas- eni ar iye nazın ugün ~at ameliyatına başlanncak ve ka.sabanın humluk mhirenin tcvzllne de ba.şlan-llılırı u ea 

1 
ava ücum an tın bombardıman eden tayyarele- 18 de yemin etmiştir. en mühlm ihtiyacına cevnb verilmiş mıştır. Yaı ıştn. -------:-------------- ---------------ııı,rı l!.ıı Portland açıklarında Al-

~))&.e.vc.ı tııyyoreleri dokuz düşman 
~ıo,b· tes'ı düşürmü~ler \'e kendileri 

lt l . t 
})~ ayıat vennenıiş erdir. 

'-ı i\:•tland Firth civarında dö~ma
~etu 1 

devriye t:temi~ine isabet ol
~ b<ık. l Bunlara kaybolmu§ nazan 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AKT 1 F 

c ı llbilir. 
~ v~e, İngiliz. tayyarelen Holan
~~~~~ Alrnan topmklım üzerine a

llıl:, faParak muhtelif yerlere 
ttde b~r atmı~1a1'dır. Yalnız bir 

ie~h lT sanayi müeseeııemne bom
'•1~ et ettimıeğe muvaffak oi
~Oiterıı~e bir dokuma fabrikasının 
''dır ı &tında yangın çıkartmış
~tle · _!lununla beraber ynngın sü
l~~~ndürülmüotür. Atılan diğer 
l ~Iller .. ., Y.a tarlalam yahud mea-

U:terıne düşerek bazı evleri :t bı~t lıbatmı~tır. İki sivil ölmüş 
"~llıl eaddid kimııeler yaralan-

~n: 

Altın~ Batı taogram 
Banknot • 

"11.81U38 

Ufaklık . 
Dahlldeki l!lub&btder: 

Türk ı.ı.ra.sı . •· 
nartçtekt muhablrler: 

Al tm: aa r. kilogram u ı 5.199 

Altlna tahvill ltabU aerbest dö -

T!zler . 
nııı.er d!5"rlzler -re bo~lu KUring 
batiyeleri 

Pazine tshrlDer:l: 

Deruhte edilen en-alı:ı natdiye 
kar ııı~ı 

Lira 101 012.889.54 

• 8.303.1'15.50 

• 2.121.376.88 

• 193.151.11 

Lj.ra 7.335.593.98 

-.-
ll 25.545.591.76 

Lira 168.n8.563.-

d t)"ioı 
f lj'llı~Q Ve T eo rinievvel aylarında 
llııd, 11 k Renıileri ile -düşman tara
~~~~- ullanılan gernilerden kay
~ 'Yorı jt toniliıto mecmuu, bir 
d 11rıfe.rd 08.600 e br..liğ olmuştur. 

Kanunun 6- 8 ıncl maddeleri-ne 1 
tevfikan Hazine tarafından vlkl 
tedtyat ... __ ııı_..s_a_u_M. __ I 

~~~tı~rı 946.000 tonilatoluğu 
~ ~ au \r tarafından hatırılmı§tır. 
'- 1 tılıı.ll rJ~Ie harbin baoındanberi 
llıJ~fllld~ Utınan acmilerile düşman 
ltı "to.u '] lı:ullanılan gemilerin to-

t. -162.200 e baliğ olmuş-

Senedat Cilı:clam: 

Tlearl Senetler 
Es}ıam Te tah"rillt etizdam: 

( neruhte edUen eTrakı n.a.ltdL 
A { yenln Jı:at111ıtı e.sham Te 

( tahvlllt (1Ubar1 tıymetıe)" 
serbe3t Esham ve TahTlllt: B 
Anıu!ar: 

Altın ve döviz üzerine &Taruı 
TahTilM üı:ertne anruı • 
Ha.zfneye ıı:ısa Tldelt ann! 
Haziney~ 385tl No. lu tanuna g-'Sre 
açılan altm taroılıklı avanş 

Hi.ssedarlar: • 
Mulıtellf: • 

Lira 258.928.376.48 

Lira 47.osg.036.93 
ll 8.277.057.57 

Ura 5.980.68 
• ll 7.808.722-

ll 1.178.000.-

~ 80 584L926.75 

Yekiin 

ı Temmuz 19311 tarihinden 1Ubaren: 

E:. k re nı 1 e:tıu !::_ Cel.ı=- Yazan : Erclimen~ 
dı~1-...,trı f-....rrı.. yarım ekmek somununu kaptığı g~-
~\,~c:ti .Ü'-hladı. Mevlananın a - bi dudaklarına götürdü .. 
~~~ ~a tttı~le Dedeyi ikrarı ha- - N ah 1 Su mübarek. nimet be -
'r ..._%d:ıı .. Ylediğini u.nıyordu. ni çarpsın ki •• 

...... le eo daha dönere.k, ağlamala Artık bu kadarı fada idi. Ebül-
~ ..... ".. r u: d ı. k "t~) 1:-...ordii .. hayır efen iye, in-.isar etme ten 
lıııe tittiıı· l'IIQ mü, miri mufıte - ~ayri yapacak bir ~ev kalmıyordu. 
~tlrrı· ıı nıi. keremktınm? E- Iki elini açıp, hüngür hüngür ağlı -

lliı e, ,~~·~kendi ifade ediyor. yarak., içten kopan şu bedrluayı sa-
gu kanlılıkla cevab ver- vurdu: 

~~Ne çık - lluhil Bir feycikler demem: 
~~ttt o l'rı llr ondan) Mahalle i- Yann ahirete iman!ız git, inşallah! 

ltı ~ t(jtltı jhallenin sakinleri :zi - E.kmck değil, dudaklnrınıı cehenne
.._ t t~rı:~ ~r ~i, Her gün nns min alevleri yapı ıni Secdei rah -
~) ~ektı.ıbşırnız dü~er. mana kapanmak naaib olmasın, aa

u &en yazdırtmadı!l na 1 Yalan söyliyen ağzına zehir, 
zakkum dolsun 1 

Lira 

111.437.441.92 

193.151.11 

32.881.185.741 

139.357.0'79.-

256.928.376.48 

65.336.094.50 

80.577.621ı.43 

4.500.000.-
21 .026.494.98 

711.237.455 16 

Bankası 31 1 1 O 1 1940 vaziyeti 
PAS 1 F 

Senn:ıye 

İbtlyat ak~esl: 
Adi ve fevkalft.de r . 
Husu.st 

Tedavüldekl Banknothır: 
Deruhte edilen evrnkı nı-Mtve 
Kanunun 8 _ 8 fnct maddelerine 
tevtikan Hazine tarafından vald 
tedlyat 
Deruhte edilen evrakı na'kc!lye 
bakiyesi 
Karşılı~ı tamamen aıım olaralt 
mıveten tedaviile vazed1len 
Ree.ııkont mukabUi ilAveten te _ 
da vfile vazedilen 
Hazineye yapılan altın ka~ılık. 
lı avans mukabUl 3902 No. lu ka_ 
nun muelbince IlAveten tedavü-
le YazedU~n .. . . 

l'tfF.~'DUAT: 
!'>irk J 'ra ~ı 

Al tm: Sa!i Klg. 89..372 
385() No. lu kanuna göre hazineye 
açılan avans multabill tevdl olU
, ., ., :ı ı••nlar: 

Safi Kilg. 55.541.93{) 

Dövh: Taahhüdatıl 
Altına tahvill kabU döVizler . • 
D!fer dövizler ve alaeatıı Kll • 
ring. bakiyt>lert 

Muhtelif: . 

Lira 6.188.666.15 

• 6000000.-

w-a 158.748.563.-

1. 111.391 484. 

Lira 139.357.079.-

• l'l 000.000.-

ll 236.000.000.-

~ - . 
Lira 84.882.062.13 
ll 125.709.39 

78 124.167.90 

Lira - .-
33.982.893 17 

Ye k un 

Lira 
15.000.000.-

12.188.666.15 

392.357.079.-

65.007.771.52 

'78.124.167.90 

33.982.693.17 

114.577.07'1.f2 

711.237.455.16 

lıkonto haddi ~ 4 Altın berine a va.n.s 'l9 a 

ayarı, 12.33: Türkçe filmlerden ş:ırkı
lar, 12.5{1: Aj ns haberleri, 13.()5: 

Muhtcli! türküler, 13.20 : KarlŞlk mü-
z.k <PU, 18: Saat 11yan, 18.~3 : Rad
yo caz orkestr.ıı.sı. 18.40: İncesaz. 

19.15: Cenubi Amerika havlılnrı (Pl.), 
l9.30: Saat ayan. ve ajans haberlerı. 
1~.45: FasıJ. heyeti, 20.15: Radyo gn -

zetesi, 20.45 : Müzik, 21 : Dinle~ 
tekieri, 21 30 : Konuşma, 21.45: Rad

yo orkestrnsı, 22..30: Saat ayarı, a -
Ja.ns ha.be1-leri; borsa, 2.2.45: Dana 

mur.igi (Pl.). 

Tokat S. H. Bildnılftinden: 

Tokndm Yaşmeydan mahallesinde 
mukıın Fare o~lu Musta fa Kengıl ta. 
rafmdan ayni mahallede mukım Hü
seyin oğlu İbrahim Etern Songür ve 
Süleyman Söngur ve Hüseyin Söngür 
kızı Hilmiye ve o~lu Yusuf ve Huse
yin o[;lu Yusuf kızı İmıiıehan ve Ce
mal <ığlu 0.,""1Ilnn ve Enver ve Haydar 
Songür ve Cemal kuları Hatice ve 
Ay~e Songür aleyhlerinde Tokat sulh 
hukuk hA.ki.mliğine açt~ı Tokadın 
Y8§meydan mahallesinde sa~ı şose, 

solu At.lan oğlu vere.c;csi hanı, arkası 
Vergöl ~u Sımon veresesi iken halen 
Erzurumlu Hasib hanesi, önü yol ne 
mnhdud ve tapunun Teşrin~anı ~:g 
tarih ve 70/ 85 numarasında kayıdlı 

maa müştemilat bir bab hruıenin §a. 

yian mütasarnf olduklarmdan ve rı
zaen taksiine yanaşmndıklannd n ve 
~blliyeti taksimiyesi de bulunmadı -
ğından satılmak suretlle şüyuun Jza.. 

lesi hakkında aç\ı#t dava üzer\ne 
mUddeialeyhler naroma yıızılnn da -
vetiye bulunduklan mahal maHim ol
madı~an bahis1e bUAteblilı iade tı
lınml§ olmasından davacının talebi 
veçhUe müddeialeyhime ilAnen tebli
gat icrasına ve muhat::emenin 18/11/ 
940 tarihine talikine karar verimiş ol
du~undan miiddeıaleyhimin muha -
teme günü b izzat veya b!lvekfı.le 

mahkemede hazır bulunmadıkları 
takdirde haklarmdaki muhakemenin 
gıyaben icra edileee,lt ilan olunur. 

U.10.9f0 

. 
• r Kara borsasi 

Açılış ve kn 
ndra ı Bterll'l\ 5.2! 

Tork 1~ Dolar 132.20 
ıoo i.nıç . Fr. 29.6875 
100 Drahml 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Peçeta 13.90 

~ndn~,ttiOO Pe:ııtı 26 5325 
tOO Le7 0 .6225 

'lelir&d l OD Dinar 3.175 
hamaıoo Yen 31.1375 

31.005 



8 Sayfa 

YERLi MAL 

R 
Kıtlık lciıtikleri, çizmele
ri, ıo•onlGTı ve ölıçeleri 
tecrübell ve çok •ağlam• 
dır. Her yerd• ı•rarla i• 
t.ıyini%. 

Umumi •atıf yeri: lstan 
bul Barnatan han No. S 

Her yaş Için 
Kuvv~t IIAce 

En kanaız. düşmıı. haatalAMD u ~·~• 
urfında iktiaebi luavvct •tınel«ı ıçı• 
her ye~~tekdea aonra bir Likör kadehJ 
QUINIUM LABARRAQUE almalan 
ltifidir. E.n muannit aıtm• n6betleriıae 
kartı dahi rayet mOesairdir. Zayıf hu
talıkdan aonra kuvvctaiz, fazla çalıtm• 
dan yorrun dti~enlerio vo pek çabuk 
netvOnema bulmut renqferin, z.ahmetle 
lnltltaf eden renç ltızların Lobusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansııt 

lano 41ahi teairi m• 
fıarnp va Pari• Tıp 
akademisi tarafındaa 
kabul edilen • 1 

Deposu: Galata, 

GUmruk 11k. No. 36 

Her Euaoecle Ntılır, 

inebolu icra memurluiundan: 
ineboluda ~ o~ullarından Mwtara ollu müteveffa Abdullaha. aid 

olup 28.6.932 tarUıli ipotek senceille 3000 lira. mukabllinde Ka.stamonuda 
eilı<tü otıu Ahmed Tevf~e merhun bulunan inebolunun camilkebir ma. 
ba.llesinde Haoımtleızin mevkiinde tapunun Mart 339 tarih ve 14 No. nıu
kayyed canibi yemini ıtozlu ollu Ruldyenin hape maa bahçesile işbu 

aeneddo muharrer mülke ald iblr buçuk metre arzındaki mütterek tarıki 
hl.ıı, yesari Hacım1lezıin otıu müteveffa Mehmd verescleri hane maa 
ba~esı.. arkuı mezbure Rukyenin m.ezkftr hane maa bahçesi, cephesi ta
rOttam Ue mabdud B.fa(Pda bir mutfak, bir oda, ba- kilfı.r, bir sa.lon, bir 
balA. ve yukarıda dört oda, bir salon ve bir hola, daha ü.at katta dört oda, 
Iki salon ve bir helA.yı muhtevi a~abdan inşa edllmiş <önünde ibir mikdar 
bahçe, bir 9ClfiilC ve fınnı va.r) bir bab hanenin dörtte üç hisse.!i a.şa~ıda 
ri.Zllı şeralt dalresinde aoık artırmaya konulmuştur. 

Sat14 (açık artınna) 10 KAnunuevvel 940 Salı günü saat 14 de İn&bolu 
tera dairesinde yapılacaktır. Ta.liblerin yevm ve vakti mezkürda muham -
men kıymeti olan 2250 liranın cr .. yodi buçuıu nl.'!betınde p~ akçesini 
veya mUıt bir bankanın temina.t mektubunu himilen memuriyetimize mü
racaatlan ltl.zım<tır. 

ı - Tayin edilen gün ve saatte yapılacak aç1k artırma neticesinde ve. 
rilen bedel muhanunen kıymetinin % 76 şini bulmak şartile mal en çok 
artıranın ü.stünde bırakılacaktır. Böyle bir bedel elde edllmeıse artıran. 
la.nn taahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün müddetle temdid edi
lerek ıo uncu gününe müsadif 20.12.940 Cuma ıünü aa.at 14 de ayni ma. 
halde ikinci blr artırma daha yapılacaktır. Bu artırmada artık evvelki 
eartın tahakkukuna ıüzum olmayıp artırma bedeli her kaç k~uşa bali~ 
olursa olsun mal en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. • 

2 - Artırma 1artnamelli 10.11.940 tarihinden itibaren herkes tarafın -
dan iörillebilir. Bu gayri menkul üzerinde mükellefiyet mevcud olup bu
nun mahiyeti şartnarnede ıösterilmiŞtir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diier alAkadarlarm ~ayri menkul fize. 
rindeki haklarını hususile faiz .ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 

mtlibitelerlie 16 gUn içinde meınuriyetimizc bildirmeleri lft.zımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ne sabit olmadıkça satış tutarının payla§ma -
sından hariç bırakılacaklardır. 

4 - Satış p~in para iledi.r. İhalel kat'iyesinin icrıı.sını müteakib bede -
timebi defaten ve tamamen ödenmezse bu babdaki hükümler tatbik edi -
leoekttr. 

5 - Rüsumu deliAliye ve tapu masrafian müşteriye aiddir. Bı.ı gayri 
menkul için maliyece tahakkuk ettirilmesi muhtemel vergi satış tuta -
rından ölienecektlr. • 

6 - Artırmaya ittirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve artır
ma mahallini terkedenler artırmadanvazgeçmiŞ aayılırlar. 

7 - İ§bu gayri menkul ilAn tarihinden itibaren herkes tarafından gö -
riUebilir. (940-980) 

SON POSTA 

Si GER 

TELEMETR - KRONOGRAF 
B.assa.s - Satlam - Zarif 

ve 15 sene rarantidir. 
Çelilden fiyatı 55 lira 

&:tm 18 a:ra.r fiyatı 135 lira. 
S İ N O E R S A A T L E Rİ 

Ma.ta.z:ası is ta $ı.ıl. Emlnön li 
caddesi 8 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

BeiiiO~uklup n ibtili.UarıDa l..rtı 

pelr te•irli ve tan ••ıdır. Dinnyolu 
Sul tu ,nalımud türbe•1 No. ll j 

GENÇ 
GÖRÜNMEK 

ISTIYENLERE: 

SO yaşlarındaki kadıniart 
nasıl 35 yaşında 
görünebiliyorlar ? 

Me§hur bir cild mütehanıaı tara
fından keşif, sağlam ve ıenç bir cil
din unsurlarına mü~abih olarak genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihııal ve cc Biocelı> 
tabir edilen yeni ve kıymetli cevher, 
cildin unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kremi terkibinde mevcud
dur. Her akşam kullanınız, uyudu
ğunuz her dakika esnasında cildiniz 
bu kıymetli cevheri mas•edcrek 
besler ve her sabah kalktığınızda 
cildinizin daha beyaz. daha taze ol
duğunu göreceksiniz. Gündü·ı:leri de 
beyaz (yağsız) Tokalon kremini 
kullanınız. Bu basit tedavi ve itina 
sayesinde bütün kadınlar 1 0-1 3 ya, 
gençleşebilir ve şaynnı hayret bi: 
cild ve tene malik olabilirler. 

lstanbul Levazn:n Amirlijin d 3n 'lerHan 
Harici Askeri kataati Ilanları 

~atıda yaz~ı mevadın kapalı zarua eksil tıneleri bizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Oaz1 Antepte askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tallblerin kanun\ vesikalarile teklıf melttublarını ihale sa~Uerinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinal. Miktarı Tutarı 

Kilo Lira 

Arpa. 610.000 43.249 
Saman. 300,000 7,500 
Arpa. 85,000 6,026 
Arpa. 610,000 43,249 
Kuru o~. 410,000 20,500 
saman. 300.000 7,500 
Kuru ot. 410.000 20.500 

Temınıı.t.l 

Lira 

3244 
563 
453 

3244 
1538 
563 

1538 

İhale gün ve saati 

8111/ 94.0 14 
7 • • 17 
8 • • 15 
7 • • 16 
7 • • lt 
8 • • 15 
8 • • HI 

Yukanda yuılı mevadın şartname ve 
.Amırlilderi ve Ga.zi Antep a.5keri satın 

evsanarı Ankara, İstanbul Lv. 
alma komısyonlarında görü!ür. 

(1339 - 10240) 

** Bir aded depo pazarlıkla inşa ettirilecekt ir. İhalesi 11 / 11/ 940 Pazar ~ 
tesı günü saat 16 da Eski~hirde as keri satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. Keşif ve şartnamesi komisyonda görülür. Ke~if bedeli 37,617 lira 
42 kuruş, ilk teminatı 2821 lira 30 kuruştur. Taliblerin kanuni vesikalarile 
kom!syona gelmeleri. (1377-10428) ... 

Müteahhid nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacak 500 takım çift 
atlı nakliye arabası koşumu 12/ 11 /940 Salı günü saat 15,30 da İzmirde 
Lv. Amirli~i satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır . . Tab.. 
min bedeli 40,000 lira, ilk teminatı 3000 liradır. Nwnune ve ~artnamesl 
komisyonda görülür. Taliblerin belli vakitte konıiSyona gelmeleri. 

(1405-10532) .... 
72 ,000 kilo sabuna istekli çılonadı~ından pazarlı~a konmu.ştur. İlk pa _ 

zarlığı 15/ 11/ 940 Cuma gümi saat 16 da Erzurum askeri satm almn ko. 
miJiyonunda yapılacaktır. Toplu tutarı 36,000 l ıra, llk teminatı 2700 lira -
dır. Babunun evsafı ve şartıarı komisyonda görülür. (1395-10522) 

** :İki yüzer ton be~ parti un pazarlıkla satın alınacaktır. Her birinin ilk 
teminatı 2550 liradır. Taliblerin 9/ 11/ 940 Cuma günü saat 10 da teminat
larile İzmirde Lv . .Amirli~i satın alma komisyonuna gelmeleri. (1397-10524.) 

Ga:atasaray Lisesesi Satına:ma Ko mis-
yon u Reisliğinden: 

Beher K. T. Miktarı İlk t-eminatı Eksiitmenin 
Cinsi fiyatı Kilo Ll ra yapılaca~ı 

Kur114 gün ve ~aat 

Kaymak 150 1000 112.5 8XI.940 Pe;. 
şembe günü sa-
at 15 de. 

Malatya kay.isisi 75 2500 
Kuru üzüm çeklrde~iz 33 1200 
Kuru üzum rezzaki 33 500 
Ceviz iQi 45 61)0 8.XI.940 Per. 
Fındık ıçi <kavrulmaml.§) 45 500 258 ~mbe günü .sa-
Badem Jçi ııo 50 't 15.15. de 
Çam rıstı~ı 100 250 
Ku.ş üzümü 25 250 
Kuru Incir 23 500 

'Yukarıda yazılı yiyeceklerin I.~eler Satmalma Komisyonu binASında 

top1anan komisyonda açık eksiltrr.eleri yapılacaktır. İstekliler bizalarında 
gösterilen gün ve saatte vesık.ılnrile bulunmaları. 

• Şartname ı.sededir. (1020tiı 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Darülncezcnin 85 lira ücretli imalô.thııneler memuru üe 40 lira ücretli 

demirci ustasına ihtiyacı vardır. Bu işleri yapabilecek evsaf ve şeraiti 
haiz olanların müesseseye müracaatlan. d0475D 

........ ·································································································· 

,, 
Vakit, Nakittir ! .. 

5 porafyonluk bir komprlme ne· <Bu ve ate~ten gayri haricden hiçbir 
madde ilAve etmeyi düşünmeksizin> 15 kurtı.~ mukabilinde 15 da.tlkll 
&ibi kısa bir zamanda zengın ve iştihah bir sofra haZlrlıyabwrslniZ. 

Maruf ve me~hur Iokantaıarımızda dahi bu der~ce nen. bir 
çorbayı her zaman bulama.zsınız. 

Büyük yardım ve fayda.<ıı A.şikA.r olan çorbalık sebze komprlmel~ 
zin senf'lerce netaset ve tazeilAini muhafaza etti~ine şahld ol~ 

ÇAPA M KA 
MERCİMEK, BEZELYA, NORUD vesalr hububat sebze ve ÇOlt)alıX 

komprlmelerinl kilerinizde bulundurmayı Ihmal etmeyiniS. 

Ye dek erzak : Tasarruf 
gibidir. Bilhassa dar 
manda kıymeti daha 

edilmiş servet 
ve sıkışık bir za
çok takdir edilir. 

Alleler Için oldu~u kadar yolcular ·ve sporcular Için de her zaman 18 

her yerde sıcak bir yemek temini kablldir. Bakkallarınızdan 50 çııJll" 
lık bir komprime 9, 100 gramlık bir kompriıneyl 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 
BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: lt15 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanlari 
::\lotör alınacak li-

Mevcud fenni ,artnamesi mucibince bir aded motör alınacaktır. :ı.,ıeııııi 
lerin komisyonda mevcud şartnamesine göre hazırlıyacaklan tekllflt~81 
en geç 12.2.Teş.940 Salı günü akşamına kadar komi.syona vermeleri.~ 

, 
PrnLANTALI ve EL."\IASLI çeşidleri gelml..ştir. 

SON YENİ l\IODELLER ÇOK ZARİFTİR. 
~":atları fevkalatle u,yıundur. Blr defa görmeniz menfaatlnlz 

Z. S A A T M A N 
İstanbul, Su~t~hamam. Camcıbaşı .. han. ARLON de~., 

SATLŞ YERLERI: Istanbul, Bahçekapı Uç Kardeşler Saat ~ e: 
nesi. Ankarada: Anatartalar cad de.'! i No. 25 A. Oüngenci. J.ıDlırd 
Balcılar cad . 225. U. Fewi KASLI. 

Lira 

ı 2000 = 
3 1000 -
:ı 750 -
" 500 -
8 250 = 2000.-

35 100 - ~500.-

80 50 - fOOO.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para ya· 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz; aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 

ll 
Kwnbaralı ve kumbar~ 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma - hesablannda en az elli U .. 
yıs ı A~u.sto.s, s İkincitel • b 1 1 r kur'aya • . . rası u unan a 

rın tarıhlerinde yapılır dahfl edilirler • 


