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Hitler, Laval'i 
Kabul Ederek 

Görüştü 

Laval'in -Fransayı da 

Mihvere Bağlamıya 
Çalıştığı Anlaşılıvor 

Öne Sürülen Teklif 

lil ..,l.......,cn:ı.ııı ,.. 1ı:e1:t11•U.n \111 1olda 1Uıurıa brv Y•rtııitln ..,. ı.,. 
1 t~ t.QJ>l tanz:ic .. lııll& •tıı:itl•rd 11". 

- Arazi T erketmek 
2 - Mihverle SULH 
3 - lngiltere He Harp 

Anka.l'a JıeledİJ'• BeieJ 
•• ~Qf,lltJ. 

Sovyetlerin 

~caziyetinde 
beğişiklik 
~örülmüyor 
~ SOTYetler, cerelıc milrter 

tri biribirleriııi rencide edo
~e tncvcııt milııucbetleriıı bo

ııebebbet •erecek hare
\;~ den içtinap ctmclıctedirlcr. 
~ ?va ausuyorwa. beilı:i bunu 
ı: için ıuauyOf'; mihver dc-.
~ de Sovyet Rusyaya br11 
'\ ~t bir lisan lmllaru7orııa, bu'=- lıcullanıyordur. 

~. Zekeriya SERTEL 

~ ordulanmıı ~ 
\ ~ayı işgaliodenberi kafa

tiyade meşgul eden mese
~ biri ve bel.ki de en mü

l/yetlerin vaziyeti olmuş. 

~lerde Sovyetlerln vazi
!cıiaınen bir mwunma ha.

Hadiselerden bir takım 
~ çıkarmaya çalışılıyor, 
ttı tefsir olunuyor, fakat 
hı; CtiJı vaziyetini aydınla
c:ı~tahminde bulunmak milin 
~ !Jyordu. Onun için her
l.ılağı Moskovada idi. Bal
~ nıihver devletleri tara.. 

tiliisı karşısında Sovyet 
~~asıl bir vaziyet alacaktı? 
b~"~ .bu esr.arcngiz süku
~~ ~ırıni takip eden bir ta

~Plerle bozar gibi oldu. 
. isminde bir Danimarka 

~ ~ Romanya işgalinin 
~.Sa devletleri tarafından ev. 
~ '/yet Rusyaya bildirlldi.. 

~daki haberini tekzip ve
~~~ oskova evvelden haber
~' lıııcdiğinl ifşa etmiş oldu. 

htdan Sovyet Rusya, A
\> lngUtere, Türkiye, Yuna. 
~ e Yugoslavya devletleri 

~ bir anlaşma esaslarını 
~ re etmek üzere Moskova

.;ttılo~ıantı yapılacağını tek. 
~«ıglc nkat ne Sovyet ricali, 
~va radyosu ve matbuntı 

~ 'a daki yeni vaziyet hak· 
"l\ı) l'ih bir şey söylemedi. 
il d"· Sovyet Rusyanrn bu.. 
tıı1.ı~nya harbinde bltar:ıflı. 
ı~i haf azada devama karar 
~ a.kkında bir haber işaa 

rıa 
~~Q\ı ?n~kabU. on gündenberl 
\.~ llıu_z n:ıanR!..a şudur: 

t a.11 licalı, ec'fıebi muhabtr. 
~~lllanyanın ~ıman ordu-

thdan işgal edilece\inin 
~oskövaya." bilfjirikH'ğinl 

(Son11;"Sa; f.SU: 1J 

Bahçesine 

Cinayet On Gün Evvel işlendiği Halde, 
Hadise Ancak Dün Meydana Çıktı 

Danyal isminde bir arabaet. 
sekiz senedenberi beraber yaşa. 
dığı Santuhi ismindeki kadını, 
geçimsizlik yüzünden bıcakla öl
dürmüştür. Cinayet, bundan on 
~n evvel işlendiA.i halde, Dan. 
yalin cesedi evin bahcesine göm
mesi dolayısiyle, hadise ancak 
dün meydana çıkmıştır. Yakanın 
tafsilatı şudur: 

Danyal, Topçularda Cicoz yo. 
lu sokai{ında İnekci Fehmiye ait 
3 nLımaralı evde oturmakta ve a. 
rabacıl.ıkla .ı?ecinmektedir. 33 ya
c;ındadır. Sekiz senedenberi bir 
arada yaşadığı Santuhi ile kıs. 
kan<'!ık VP. geçimsizlik yüzünden 
!:tk f':ık kavea etmektl"dir. O kn. 
dar ki, komşuların söylediklerine 
ıı ızaran. bu hal, son zamanlarda 
kendilerini de bizar etmıye .J<t:>
lanıt:-ıtır. 
ChfAYET NASn. f~LENTlİ? 
On ~ evvel, Santuhi, birdenbire 

· (Sonu: Sa; Z Sü; 6) Nezaret altına abnan ... Danyal -

HALK 

Y •ni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr Guıoa clyor iri: 

• •ffer tacir ba kitapta s8sterdtlim aınınerl tatb11r ttmek 
nrctiyle bir iki sene ıibi IDaa bir &aman içinde miiıterfle 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda ain bo I 
aaaad öfretboruın... Fiab 50 lıcunıt. ,-1 

lngilb. hava kuvvetlerine mensup tayyarelerin seyir halindeki A iman harp gemilerine yaptıkları şiddetli bir hücum 

Hava Harpleri 

Almanlar Hava 
Taarruzlarını 

Hayli Azalttdar 

Binalar Hasar Gördü, 
Zelzel~ lstanbulda 

da Hissedildi 

lıt.anbul , 22 (A.A.) - Bu gece bir. 
sut tam 22 de, diğeri ıaat O 18 de iki 
hafif ve biri dt' bn sabııh ıaat 8.32.57 
de ıiddt-tli olmak ü.ıcrc ftç zelzele kay 
deditmişt~r. Bu .?:elı:tlelcrin merkez Ü'i 
tünün, Cenup iıtjkametimize c;ok yabn 

fSenu; Sa; 2 Sü; 5) 

Londra. 22 ( A.A.) - Timcı ırue· 
tesi. "Balkan S-trateHcl .. baıhlı altın 
;la ne rcttiğı battntl.kaleıintfe diyor lıci: 

"Türkiye ğürti(ft istiklalini muhafa
~a ettikçeo· Yunfıni~tan ıık:ı durdukc:ı 
ve Suriycdıtkl Fraıııızlar, Romanın ta

(Sonu; Sa; Z SU: 3) 

Şap Denizinde 

lngiliz • ltalyan 
Harp Gemileri 
Çarpıştdar 

" 

( ___ G_Ü_N ___ LE_~ __ G __ EÇ __ E_R_K_E._N __ ) 

Ort.açağ Şehri 
YAZAN: REFiK HALiD 

Ortaçai devrinde Avrupayı dolaşmış bir seyyahın kitabında 
rastladığım acayip bir parçayı, sade lisana ('evirerek nakledi
yorum: 

. aNJce mihnetlerden, meşakkatlerden sonra vasıl olduğum bu 
kocaman şe~ir, biribirinden ayn üç kısma ayrılmı~tı. en pzel 
kısm,ında oturmak hakkı da yalnız fatihlerle fatihlerin mensup 

• bulundukları millete verilmişti. Burada bolluk ve zenginlik göze 
('arpıyor, kuş sütü aransa kolaylıkla elde ediliyordu. İkinci kısım. 
da ikamet edenler ise yan a~, yan tok idiler; ancak bir takım pu
sulalar4a yazıh miktarda ekmek ve katıktan başka bir şey yemi. 
ye mezun defillerdi; onlar bir zamanlar memleketin asıl sekene i, 
efendisi. sahipleri imişler. işJcdiklcri günah her ne i'e hu at'ıklı 
hale düşmüşler. Nihayet rehberim beni ü~Uncil kısma götiirdüı 
300 bin nüfusu barındr1"8ft bn mahal, fırdolayı kahn bir sur ile 
(evrilmisti: kıtlıktan 111efesi kokan ahalinin drıçarıya çıkmaması 
f('in dört kapısına süngülü askerler dikilmişti: •Taun ,·eya cüzam 
ftev'hıden bir hastalığa mı milpteladırlar. ne ola?• diye sordum. 
Muhatabım: •-Bunlar inail dinine süiktirler, dünyaya yeni ni. 
zam verecek olan Hakanın emriyle dünyadan tecrit edildller.ı 
cevabında bulundu; beni biiht ve hayret içinde bıraktı.• 

Görüyorsunuz ya, bu Ortaçai denilen korkunç deviTde ya. 
şamadığımıza ne kadar şükretsek ~dır; değil mi:' Fakat boşuna 
teselli yolu arama~·1nız ve buı;tünkü gazetelerde fVar~,·a) mn iiçe 
taksimi haberini taf&i1atiy1e gözde• r~irlniz; yirminci 8511' mede
niyetini veya ınedenlydine okwuuş olununua! 



10 ilyon Lira ık 
Tasarruf Temin 
Eden Bir Karar 

1 GüNON"MESELESt·~ı . . 
• -.....~...._.._... .... :ı 

"Sen Benim KEm 
Ol .... 

ugumu 

Biliyor musun? .. 
fB8'I l lncidel j mGkelJef blmch 

Yazan: Naci Sadullah Bılı llftll:ws.r>eae ~ Umumiye., 933 yılm~bobalaran~k e;::~ 
nıüw11wn•n tık tarihc:eiilnl karile- r:ma son:, rm rç ~ .. r "- Sen benim kim oldullumu bl. 
rilllbe bGdirmql !aJ'dalı bulduk: Tahvili ile tebdil edilerek her biri be. llyor musun?., 
()ıgnanh bOkümdarlarmm YC bii.. GCl" riz franklık ceman 1,840.000 tane Yahut: 

~ bQtçesiz, 7erıdz vıe kar- tah'ril çıbnldı. Bu tahvillerden 854 '"- Sen, onun kim oldullunu bnl. 
llblmu 7&ııtıklan masratlan karpla- bini balen Fransız, İııgiliz, Belçika, yor muaunf,. 
w t.ıma.mne fmkAosız bir hale Holanda Ye İsviçreli, 30 li.ni Alman fıtc ahe, - kimin tnrafından, ki· 
~ dtwrden!.. Dk olarak 1854 ve mutcbaldsi de memleketimizde me tevcih olıınuraa olunsun - mAna· 
Y1bocla. bariçıeD .... ~ prt.ıar altında Türk htmillcriıı elınde bulunmaktadır aına ka"fı dalma ayni derin nefreti 
~ ahnmı~ Bil borç. bQt"Qn ._ Bımdan b:ıtka yedi ısenedenbcri de- duyduöum iki auaı ... 

pı1lanııa nlmm,. dlerlne 1oplu iilmİJ'en. 3 aeıu: sonra hazine lehine Geçen pazar sabahı bir yım me· 

1 

- --
istanbul izcileri Dün Ankaraya Gittiler 

ve bol bol para geçm hnkAnlan- münıra zamana ainncaJı: olan 9o bin muruna kapıyı açan uıak, çok geç 
ıa b1ıbfeWti için. Osmanlı rkalin1n tahvil daha vardır. yatmıt olan efendisini uyandır•mıya· 
hG9tma güm\ş ve ı,,te o tarfbten son- Böylece mevcut tahvillerden nnsm_ ea§ını s!Syleylp, kendilerini birkaç sa· 
"- bol'ç •ı~lesinc devam edilerek, dan fazlası esasen Türlı: h1millcrinin at sonra .. ymaaını istemi§. Ve sayım 
boıt; 7ekamı ~ )'llda 239 ınlJ,yon lL eline ııeçtlfi cihetle Osmanlı 1mpara- memuru, bir aıra takip ettl§lnl bll· 
~ bulmQftu.. A n c a k. l'UilU da torluhndan bi:r:e devredilen borç, A. dlrlp, "'efendi" nln mutlak• uyandı· 
lwbrlımıalt Mnmdır ki. bu müddet deta dahili bir bor' mahiyetini almııı- rı.maısını istemekte musır davranın· 
zwfında. bu paradan nbıtt 127 mil- tır. ea, Ufai:iın sorduı:;u tehdltklr auaı fU 

11111

·~·
1

'.:ııtnı J'O'a lirası devletin cllne nnkit oltırak Türkiye Ciimhuriyeti tarafmdan ya- olmuF 

CümJıuriyet bayramında Anknrn da yapılacnk merasime iştb'.ak et mek üzere tefrik edilen jzci grupu 

eçeb~ müt.ebald ııı mil7on lira pılan anlaşnıııdan sonra Osmanlı Borç "'- Sen onun kim olduiiunu blfl· 
]Jelin Ytt.llcn fah v komlsyona kar- lanndan dolayı her sene 29450 Tur& )'or muıun?n 
ıltk tutulmuştur. Bundan bll3kıı, bu altmı odeme masrafı da veriliyordu Evvelki glin, refahının yDkaek mer. 

Müteferrik: 

~ lı;hı hır e de 111 ml.J,yon lirn ki, bu, acnelılı: taksitin dörtte biri nis- tebcaı. kıyafetinin debdebesinden an• 
lab: Ye JUa param erilm kabul belindedir. la;ılan bir zat, nahak yere payladığı 
oıwmıu,,tu. t~---- PARIS ANLAŞMASI bir vatandaıın, hakaret kartıaındaki fzdDıamm önOne geçmek için fkin-

Omnanh .uu~~ bu mQd ı tabir ı~anına 6fkelenmlf ve ayni au· b l det ---dakl -n.ı. varidatı 25 mil- lı:i ~e evvel Pariıte yapılan son -1 ci mevki tramvay ara a anrun tek ....,.uıı ıuıuo. b" nia - O nlı bo 1 ali aormu§tu: k vcrlcrlnin .. ldınI.. 

Tramvaylarda Yeni 
Tadilat Yapalacak 

,...,_ ,,_ oldu:ıı.·~· ,- bfi+-•- va- zr a Jl?UJ'B ~ore. ama rç a- klsJllk oturaca ,, ... a 
""'" ~ ........ •-"> ~· " •--- · ı ı et" ı öd .. _ Sen, benim kim olduCjuma bl· ... ., ... d".r.nınm-1 ..... u •• .... ..._..__ •--•--nm alınan --..lann nıun ........ mıy e ma sur ıy e m- ........ ...,.. t;A~· 
..... AOGU - ..,...,.,, • &..... "imi t" B anı llyor muaunr" GİDt."ıo.~"""" h: •e itfa hesabına 7ab:nlması ka- mcsıne llMl$ar ven li ı. n aşma. ANKARA YA ...... ~ - Dahi-
ı.a «Silmiş olu7ordu da.a önce ba borçlar yüzde elli mal, Olr toförlin bugOn elime geçen llyc Vekili dün Bclediycdc meşgul 

• )'(i:r:dc elli döviz: olarak ödeniyor ve mektubunda ıu satırlaM okudum: olmn" akşmnki trenle Ankaraya glt-
1881 ANLAŞMASI mal alma ilini Franko - Turk şirketi .. _ iskele bqında mOttert beklL _, dlJ Vezlri N cf c~ 

d ·ı el P · t ku J b" · yordum: Şık bir B•yan, iki hamala mJştir Irak A ye a """v-- _ __.__ ,_....,_• ......,_.,_ h....'-- a ı ı e evv ee anı e ru an ır ıır- ket 
8

;_ de Ankara)'& ..ı+ ... ı ... ı-
-•• ~ __.,, ..,."t?u~ -=ı ket ida .a= d M l" v "-"'et• zor taııttıllı ef)'aalle bfrllkte araba· ...,, .,. ... _ .... . lıuı.~ ... ,..., ... -'-v-• AAn ... ı.. ln'"-t re ewyor D, a ıye e~ ı, M HAZIRLI,.I Anka-
'""" - .,... ..... ,...,,,.. .. ~ ,... nl da, O l bo la ma binmek istedi: Bu arzuyu yerine BAYRA u - ·-bu tarih•- __ bu •-"'-'U-in .. .. muayyen nma ar aman ı rç - ine ıntlraJı: ed k 

..,., --... .......,. ~ .,.. nnı Osmanlı Bankasına tevdi etm"k. getirmeme, ude IOka arab•mın ta• daki geçit rcsm &9 ece o-cienıneatne maddeten bnktln kalına- te. Franlı:o, - Türk Sirketlııin Tür· hammDID dcOll, Belediyenin tallmat· lan 150 k:l$Wk bir izci knfile3J dün nu,tır, Bunun ÜU'ri~ 0 
CJnanki :hil- ltiyedeki mtlmC$ illiği, bankaya r.ıtın· namesi de m•nlydl. Ve mazeretlerlme Ankarayb gltm~. • 

llmete borcu veren devleUe:r ara- lan bu paralarla piyasadan mat ala.. kulak asmak latemlyen Bayan, beni ROMANYADAN GELENLER -

r- -·-, 
Bükreşteki 

Ticaret Heyeti 
Dün Geldi 

Son defa Bükreste imzalanan 
Türk - Rumen Ucaret aıılasrna
ntun teferrünb Ozerlndc temaslar 
YRpmak üzere Romanyaya g.idcn 
heyetimiz dün sabnh Bcsarabya 
'"Dpurile 1stanbuia dönmüstilr 

Heyet &zalnn, Türk • R~cn 
ticaret mUnasebeUerinln gayet 
nonnaı bir seyir takip ettiğini, 
Romanyada mevcut anlll$lnanın 
tc!errU:ıtına taalHik eden bazı 
teknik esasların gö~ldiij;ünü 
söyl,,....1·lerdir _, .... ..,.,landa mllı.akerelere baJlnmn~ .niha· -'- F "b k "d" H uluorta tahkire baıl•yınca, yeralz ve Dürt Romanyadan birçok lngfllz J'Ol. ..._. 1881 _,,_.,_ btr aM•-~ .. va __ ..... ranaaya ı ra, etme te ı . arp- N k Tfm te-

~ ı.ı.uuua ......,.,.,...., .... t b:ıL- F x.ıa l haksız bir öfkenin kaba teuhOratını eu gelml&tlr. evyor es ınze .. -.-. ..u'"--- .., _____ __, adı en sonra, ....... ısa ranıa ma" p o - uh biri S ll 
·-'A&j1_. .1n ....,,.,...,... ........ .w.u:ııt= 'macbn, Akdeniz J'Olu bpandıfı gün.. kendldne yakıftıramadıAımı söyle• sinin Balkanlar m n tanvJ k p· IWPı'~Ml1Yedlm ba aııla3ma mucibıncc, ecnebi dcnberl, Franko - Türk Sirketinin, dtm. Fakat o, •OkQnet bulacaOına, ha. de trenle gelmlştJr. Mısıra gidecektir. ıyasada : 

\.., ~- . 

Poliste: 

Bıçağından Kcn 

ı .. ~~~~~~~.: ::: ··-
~alttnn kan damlar bir h:ılde, dOn, 
Galııtad:. Nccatibcy caddesinde Ah-
mcdln dükkfuuna ı;irmlş ve: 
"- Aman ölüyorum. beni Kör Ha

ısan \'Urdu!., demiştir. Mustııfn, he_ 
ıncn hastaneye kaldırılınl§tır. 

Mustatamn elindeki bıçak kanlı ol
dub'U iı:in, mi.ltecavizlc oralnrında blr 
boğuşma olduğu, Mustatanın da Kar 
füısan. vurdul'..'U tahmin edilmektedir • 
Kör Hasan, evvelce haplsbııncde iken 
Hasnn isminde bir mahkCurıu yaraln
mış, b!.1 suçundan dolayı dn tevklf 
karnn verilınlştlr. Fakat ilk mrıhkCl
miyetıru bitirince, Yanlıalıkla tahliye 
edilrnı, bulunuyordu. 

Z3 - ıe. 940 

Bir Kitapçı 
Kaçakçllık 
Yapmış 
.Bcyoğluı:ıdaki eenebJ 

rinden birisinin mühim 
gilmrilk kaçakçılığı )'&pb.ğı 
dilml~tJr İhbara nazaran, bu 
banc ı;cnclerdenbcrl. Avnıpac!Jll 
tap icerfsinde kadın elbise nı 
(patron) ve ı;llmı1iğe tllbl 
tuks cep dcfter1. lüks kitap 
gctlrtmckteymiş. Bu &ekilde g 
rck, gümrükten kaçırılan 
kıymeti 50 bin lirayı bulıJ;ıuştıır• 
İbban yapan kütllphanenill ıJi 

rnurlanndan biridir ve bu m~ 
c,ı:y nın faturalarını tarih ve 
vası ile birlikte kopye ed~ 
mbtir. 

Altkadarfann JdltQphanede 
bn araştırmada, mezkör fi 
dosyalanndn bulunmuştur. 'l' 
devam etmektedir. -------Kömür Ocakl 
Hakkında Bir Ko 
Anbra. 22 (TAN) - Amast' 

m:u mmtakası dahil olmak üteff 
ttili Kömür Havzası namiylc 
sahada bulunan kömür ocaklatı 
kmd:ı bülı:(lmetçe yeni bir karar 
cdilmiıtir. Bu karara cörc, tıa 
olııp kiraya •cn1nrlş olsun 
mamı Qz:crlerinde intifa bakJcı 
dilroil buluııan ve imal ruhsat 
releri ven1mi olan ecrek ~~ıtl 
gayri ful, gerek metmk Ye)'llP' 
tiyan {eshcdilmi:ı bütün oc:atW' 
let tarafından i:1lettirilecektir. 

Merhum Mareşal Abdullah 
mcn'in mhuna ithaf edilmek -;;..,. 
Te;rinicvvel 1940 Pcrıcmbe gw
ı;amı teravih namazmı müte~ 
dıköyde Osman Ağa c:amlinde 
Rtzaya MevUldü Şerif okuttu 
tır. Arzu buyuran zevatın t 
rica olunur. 

- adına varldab """"•' ve o ... .ru, Bo...,ı.nnm takoitl•rinl O.- ka•etıonoı •ım d•ha ılddotJ'"•1••1 LiMANLARDA BIR!ıoor MAL- Kınalıda Dün Gece 
""""

1 

.... mli""""1ler- dair mani• B ................. Fra-.. .. ...... LAR - Den1<7ollan umum mndün; Gümrükteki Mallar Bir Kösk Yandı • tcklit1er tarafımızdan ~ddeUc mal gl!ndcrmcsine imkan kalmamıştı ''- Sen, benim kim otduftuma bl· İbrnhlm Kemal Baybor , Karndenlz "' reddedilmiş olduğundan, ecnebi tah- Ayni zamanda Franl:o - Turk Sirke- llyor muııunf,. limanlarında biriken malların mlktar Ç k Dün alı:tnm saat 20 de Kınalıadada 
Yilit h""11lennlo mom ... ııımndeu ti, °"""'"" Bo"'lan mubbilind" •• , ••••• ,. ••• kim oldnG•n• ... ._ ve .. ,;,.uutnı mohaU,,, lelklk ede- 1 arılmıya Baclandı v.,,.,, IR•lol nnmda avukat Arthi-
rnücekkep bir Dil)'Unu Umwruye Mcc Frnnsayıı mal ihraç ettiği zaman, bu yordum. Fakat benim bllmedlAlm teY, rek. bunların blr an önee buraya ge_ ~ nni'ye ait üç katlı büyük ahşap köı.ık 
m twuım... """"""""""""'· mal, Da;nıu M<C!~;na. !""";' ., onun bana haka......, b•l••m•k h•k· llrilm-i t=ln mok"dlle dQn Sam- Glhruüklen!c mnb oı-... T!en"ı tc ıoan&m çdanş, bina hliılin eşya., 

ÖLÜM 
(İstanlı:öy) Kale yüz:baıısı 

Ahmet Scnihin qi ve İ5tanbu1 
Jerinden Necdet Senih Aralın 
Hatice Atiye Aral giriftar oldu~ 
tahktan kurtulamryarak 21/10/'17" 
'8JDJ ölmüıı ve cenazesi Cibaıı# 
niyuva sokakta1ti ikametgfthındad 
dırılarak Emirdn mezarlığına ~ 
lunmıı tur. Allah Rahmet e71eY 

lur•IJ!~ Derhal i e ~lıyan bu .Meclia, pul, Fransız dainleri arasmda taksim edil. kına uhlp olup olmıdıOı idi: Bu I· suna gitm_.{a::.ür::":.:·----- Mudilrlllıiünc beyanname vermekte- ile beraber tamamen yannu§tır. Bina 
..... bahk •...ıtt .,., """"'"'"' •= mckt.,di İngl!tue •c Fnnu m~- db"I~ oGkOtu "~'• ettim. Şimdi - dld"'. Bu mQddct yarın nk<am hile,_ >allı b•» oldnju için ateo aü.atlc hU. ~eUcrlıı A§anru idare etmek ırure- da siyasi münasebetler inbtaa ufra- al:r:den aoruyorum: B&yle bir hakları Sayım Neticesi cektfr. Bu beyannameler tetkik cdll- yüm~ş _ve Heyb:U ve B~yüka~a itfa!-
tile el4a •ttlil P ...Wla bo« tak&IL ....... aon•a. Dainl" M•dt.lnd•kl in_ v" "'''• dlkt"' ..,.,,.. """"ilkt<,kl mnn. Yel"~•. ••~ti nyc,.nd• d~ie• b" •l•lM.~i•• kriDi veriyordu_ Ancak Düyunu U- gıliz: murahhaslarının, Osmanlı Borç- Hiç ıDphee:fz ld, bayi• bir tıakkın m!ktnr v 

1 
si h kk nn 1 nalara sırayetıne meydan verılmeden 

---·- M....1

1

-' b la kalınıyor 1 1 lddl B .. aeıı·ı Olacak e c n a ında bir fikir söndürülmü.,tür .....uve .... ........, unun • larmm ödenme aekillerinden de istifa- yoklullunu, garip bir mt yaz ası, UgUft elde edllecelttır. Maamnfih beyonna- -"'--·----a.ııır tırııatıa memleketin iktıs~dl, mnli <ksine imlı:in kalınrun ... oltı"ordn. ve kuru bir tehdit mlnıaı taııyan ıu m ... 

1 1

A... -
1- müdahole etme•-~·"· iııc hu .,hcp!"d•n 4o1,,.., mWia mahut mll hl~•do• o ukl ,.,., de Ankuo, %2 (TAN) - 1'nzar .. nü rilkteJQ mollanru «kn>el.~odfrl~ , ·-·- .... ı..ı~-ı ... ,, c veren .... c r "".n bazııan da güm- c:u·· mhun· uet Bayramında 
or yeni yeni iınUyaüar pe.5lnde ko- alacaklıların haklarmr koru7am17acak blllyor. l!öer bir daha. her hangi bir .....,pılnn .,..,..,.,.,..," neticeleri hakkında S • G f S fnJ 

,. ... _,.,_ t lekette yen{ ku ı.ı ,,_ -...,-- ı imdiye kadar ı;tlmrükten '"tk·n- aze e ay an IU)"or, UMCU.: e mem - bir vaziyete düfmQ~ bulunmaktadır. vıt.andaı kend ne: bu nt.•ama kadar ataUsUk Umum l ~ o 

Nl•o mü """"'·hll!OI ederek. on. Bo klbula hilldlmet Diln,.... Umn.. "- Ben •••im klM old•l•m• •ttı. >rndİİrlol!Qne n•""" f2 vUOyetten ı.m on matı.r '"'"""' 500 <uvaı da kah Ank.,.., 22 (TAN) - Cümhuriyet ı.uı mecllıti idarelerine hftklm olu- nüye Meclisine verilen va.dfelerin ken yor muaunf,. au•llnl eor•rN, kendisi· olarak cevaplar gelml~. Diğer viUı_ vo bulunntııktadır. Bayr.ımmda gazetelerin zengin ve ol. 
l'Cll"dQ. Yani kls;ıca, Osnanlı İmpara-

1 

disi tarafından ifa11ruı karar vererek ne fU cevabı vermulnl tavalye •d•· veUcrin ekser kazalannda tasnif işi BASRADAN GELEN MALLAR _ gun bir ıekilde çıkmalarnu temin et-'°1'bıjunda Avrupa scnpoyedarları- Borçlar Meclisini fiilen ilga etmiı ve rlm: İkmal edilememiş olduğundan, kntt Basra yolundan otomobil ve kamyon mck maksadiyle Koordinasyon Heye- B,oo ~,. 
- hAmW ..ı0nn 07UU>Onlu, Bu"" 1881 do laalimo COÇOn •nıı..mu U- •- OllmJyaN"" Pakat ••• iM..,... cevaphr h'"Q' cchn""ı,tl•. Ya"n ın.tfil .. hniotl•. Yolundo do .,... ti Walmdon 7cni hfr kanmam, ha- ~:; !',"::,.!PLl 

tA Lozaıı sulhUnün ~kdlne ka- mumiyc Mecllal,. 59 aene ~tftıktan sahibi olduDunu vehmedtılne bakılır- aı.~~ma kndar bu tasnif ışı Jkm:ıl e- )'oldan İzmire 100 bin çuval eciccekUr zırlanmııtrr. Bu kararameye göre. fl.ao Maslk (Pi.) 

..... ttl rih b J bfl --' bl ı l ! .._ İR · yalnız bir ı;iinc mahsus olmak üz:crc -r bayl devam e l sonra 1940 ta ta e n,m tir .. , kendin mı:.un r an ,, dllml" olııcak ve wnumt netice ak- B FİN HEYETİ GELI"'yOR 9,0o Ycmclr. Hstc:i 
liG '111111- Lozan ııulhlinc a:orc. Oı:manh m- 1 "' tb d il bll - A bütün gaz: eteler, istedikleri bdar fa%- • 

_ dı. ~m Qstt ma uat ve rn yo e - Fllılruıda Hariciyesi Ticaret Dairesi üı sayfada çıkabileceklerdir. -.ıodutu dfl1'UDatı taksime nıı:~ Dış Ticaret Dairesi Reisliği R A M A Z A N .• 21 ~irllecektır. ------- Şefi Tauno SalanU'nln riyasetinde 'Kararname tasdik edilmek üzcı:ıc ı2.so Procraııı 
TarkiJ'C:re kalan kısm~kayme 1 b bir heyet, bugiln Pireden &ehrim'-e bu'7l•n Ba..,.c'-'" t ri1 • . ı2,as Sarkıla.r ... ıı.eclls tarafından ldarcsı rar- Ankara, 22 (A.A.) - Ticaret Ve. ÇARŞAMBA Denı"ze Yuvarlanan Ara a 1 ekti 

14 
"" '#" ......ae c ve mıştır. ız.so Haberler qtınldı ile de mcclism Tfirkiyede kileti Dıı Tıcaret Dairesi Reisinin 

23 
- IO • 

94o ge ec r. Heyette Finlnnda ltnğıt Çı"vı• nı· tika"n ıs,os Sarlılar "Midatı dbayet ctmü: ~ nihayet] dcti eceli hakkında haz:ı lıtanbul ca- ._ D. 1 &. D. İzmir 22 (TAN) - Deri balyalan El:nayU mOmesslllerl de vardır. He_ ıa,20 Orkestra 

-· Y,.ı anı..- Do mWia, oadc- utotm ta<Olmdao YCril= hab"I "'" "'"'" '" .... ,. " ,. ,ı;kl& ,,;, '"'ba Ko•donda d,nı,. >n· Yd lutnn, bu •ksam Ankorayo Cide- fzmfr, 22 CTAN) - çıv; iliriki" 
•.,......_in Odl7-I "'"""" tah- .,,,. A~doln AJoum muun hulun- Of~ u ,. "~ " •• -"~"' A~baa stiçlilld• lautnnld•. ttk Ticaret Vekfil,uıe tomuta,... hu- YaP•n tfi dan N' •1.00 n....!!.,_ 

1.00& ·ı · ı lkiııdl ı• 66 Ya- ıa 4ıt Atı boğuldıı. lunaeaklardır. eli ccar ızamettin tevkif .-..... _ nıntı.<Hli- """1tkrino dalO"""k ""' "'> c m•ktad~. a• • idi. '"" lllldk """ 

ff--S-o-vy-et_R_a_sy_a_n_m __ R_um_e_n_D_e_v_le_t_R_e-is-i-:--B-u-=-ıg_a_r-=-is-=--ta_n_d:-a--:-:=====::;;;;=-;----:Ş-a-p-:D:-e-n-:iz-:i-nd-:--e--.:-B-ir-A-r-ab-a-c-ı-K-a-r-ıs-ın-ı-A-;manlar, Var§O~ 
y • ti (Bap ı lncüleJ {B"f' 1 lndde) lsPANl'ADA: fBap 1 inddcl Ö?d azıye aı::1';;.daki wsnab ahnıri•r: ıepı-:..c tam ımrtaTut •östermekten , kara ~~_:ırnsının aıcşı atbnda bulu- ü:-dii ve Gömdü üf!e A vırddat 

r-6' -ı- .... ·~ • eerlln, 22 (A,A.) - aııanyol ıtvll ıı:uı ... -..mbcrleyc bir nıcrını isabet 3' '• (Ba~ 1 jncidc) Bcclt, kaçmak için hiç bir te. imtina eyledıkçe. mihverin, Marepl tayyarec:lliOI zlmamdarıarınd•n bir_ filinış ve mennlrıln parçalan buhar ~- JSrar ettiler. Ve Mosko.. §Cbbiıste bulunmıyacağına dair Gmiaol'nin çok <•ri kolm>1 olon ller- •••mat na ı .... ,.ı Hm ........ borurunu ha..,., ~ım,. ve bu ..,_ 
•.anın bu husustaki tekzibinin söz "erm~c;tl. Snagov'dan Bükre. \eylıine, oimalden mlicssir ,.ardnnda Müatqarı, tayyare ıre Berllne gelmlf· retle geminin sfirati azaımı~tır Bu-

-"·lhl•·• U se gelmeye ve buradan da mem- bulurunaı;ına imkAn laılmu." lerdlr. cıwıla beraber Kimberlcy kara batnr-l hH'YPo tiken gazetesinde çıkan yan. Yunanlstanm bir asker! """'rdım ta- Yas ü t 
le hır" tarihı' dUzeltmcve matuf leketi terketmevc tec:t>bbüs sure- ,,_ M•drl• - ( ... A.) _ At"'an pona ıım. c opundan iktsini sustunnı-Rıilıır.1.,• "' "' :r- lep etmesi ... abut halen Romanyarun .. "' ... ya mu atl k lm uğunu so" ı-..ı:ı tile bu sözünu tutmamı§tır. Bük. • teıkllltı ıefl Hlmmter tcretlne. Al· v a o ustur. Bu cesurane 

Y <.'"U.l er. muhakkak surette hissettiği gibi, Yu- muhnrcbcde Kiınberley destroverlnden n-....,,,,.,,y nın f.,nallne •-scbbüs reşi hududa bağlayan entemas.. m•n Sefiri tarafından bir ziyafet ve· Q ,, 
-- • -.. "'> nanısı.mn do ""'"""' •«bostlslnd"" ç ki,! yaralan...,.,r. Knfil""n co-1...,r1;ı.r1;'ği glindcnberi ise Alman ve yona! yolun başladığı noktada ,,,.1,..,m kaleoak •- bbo """"- .tımı~ dyatou. lapaoya Ha.ıoın Na. ...,, ha"P lcmllorinde, ""'""'° """""' 

talyan matbuabnda Sovyet Ru&- kendisini bir otomobil beklemek- ke tAbi tululmok """" bulunduğu· an Sun" "' •uıuomuot"'• cemllorlndo hiçbir hasar yoktur Kim 
lehinde neşriyata fazla ehem- te idi. Beck, kendisini getiren O- nun görülmesi tnkdlrinde, alınacak BULGARİSTANDA: berlcy destroyeri 1939 da dcnlÜı Jn-

iyet ..-erildiği görülmektedır. tomobilden kendisini kaçıracak tedbJrler, en bOyük ehcmmlJ'Ctl haiz dJrUınişUr Destroyer ikinci Narvll: j 
ı.tN.llUl:n gazeteler.!, So"yet _ Al- olan bu otomobile binerken, 1eJ- bulunmaktadır. Sofya, 22 (A,A.) - Atman M1arlf dcnız muhıırebcsJne iştirak etmiştir. 

rniinascbctlerinin blliikis yoner polisi tarafından yakalan- Şarki Akdcnlzdc eserden müessire Nuırı Rust. dan .. Karanlı!<,. • ınuva. Roma, 22 (A.A.) - İtalJt..-uı tebliği, 
en gllne daha dostane bir §C- mıştır. Becit, evvela, "ben Bcck inbkol ..WyeU eo• """'lir ve mlh- uı.ı etmı,.ı •• """ f•pka ""ldlof Sap d=tndo vukubulan muh•,.,b•dc Maktul S tul' 

Q aldı~m, iki memleket müna.. değilim. lng!llzlm,. dcmiı ve sah- """" """"" nomonyoda ı.ldp etllğf ve htlk181 muh'""'''""'" •• ,..,... S.dncy tiplnde bir lncııı, lauva"'- ,;• " ·a 
...... .._..._tlenni bozmak lsteyenlcrln ••• muhakkak ........ sn..,. kano- ••• Ru .. •ıoı.. ••ı ... ı ............ UcMet .. misinin babnldotom bildi- urlodan """hulmuş, ... ,.., soranı...., te bir İngı'liz pasaportu göstermiş çiy~ d<>ID"udan doğruya değilse bl· ettllll tarlht yerleri ziyaret eylemlı· rilniin nğır hasara uğradığını ve alb aşı l ıncı c) 

pytolarla ortoıığı kanş- tir. Fakat bunda muvaffak ola- ima d®udur. Fok>t Bu sefer cafll muı ve ta"'"' ..,,..,.. "'"""' ,.. "'"'· - 25 u,.. aylıkla Beyoğfuuda blıo brım.ık istcdfklcrtnı yazıp duru. madığını görünce polislere bir ~nmamu: için hiçbir sebep J'Oktur. mlftfr. TOBRUK• A HUCUM evde ç~ıyor. lhınll'. İtalyan gezeleleri de aynı buçuk milyon ley teklif etmiştir. v .. ı,,...;. müm- hütDn -..11an UZAI!: ŞARKTA: Knhbo~ 22 (A.A.) _ İngilı, bava Ccvoboru •=nı.th-. Ev ,.bibi Fclo.. 
roda mütalaa beyanına devmn Bu para, hazineye Irat kaydolun- ile t.kdk ebncl< ve hu fnkl""1udan """"•tl<rinin "bliği, ı.,.;11, ba"" ""' :;"· dun "'""" bahçeyi dol.,,..ken, ıyorlar. muş ve Beclc, Bükre!!: hapisanc. hC'l' birine karşı koymak l~ en iyi Bangkock. 22 (A.A.) - Slıım Baı· vetlerine mensup bombardıman tay er tarafı otln kaplı olan b:ıhçeniu Anla.cıılıyor ki, Sovyet Rusya, sine nak1cdilmi~ir. l>asıtalar uzerinde kararlar almak J.. vekili radyoda cöyledlftl bir nutukta, nreleri l9/20 Teşrinievvel gecest Lib bir köşesinde topragın kabarık bulu-AUtu.ılCUJyanın Almanya eline gtvo_ çln geniş zamarumız vardır.., 61am'ın Mekong hududunun hakka_ nda Tobruk'u muvaffakıyetli surette n~şu dikkatıni çckmi:.; ve Santuhi-

-r 1 1 lst fi • bombardıman ctınislerdir 'Bo bal n n gaybubetini hatırl:ıYlllca, bir ci-ıatesiı:ılden hoşlaıunamış olsa bile, knn1ardaki fleri hareketlerine ses ZVETKOVlÇ'İN SÖZLERi niyetti bir aurette tashih n edl lnı, sahil boYıınca, kı"lalar ı"le. donamnmaar nayct ihtlmaU ilzcrinde duraraı.. jan-duy ı-L. Slam'ın kaybettiği araziyi elde etml· 
1 

L_ v ya d"- el "> • gubsunu_u.ı.ıar etmek isteme rıkarmak niyetinde olmııdıkları- u...1_. - (A.A.) _ Ba-c'-" o .t ucnzin depoları arasına dUımu·· .. .,,r. ... ... ~:11 ?le:: eden haberdar ebnlş_ 
v zd ik • ~ • .,.., -.. .,. oı.u ye azmetml§ bulunduğunu, bunu te· B . L!' .,.u Ur Nıtckım to k k ' e u yu en i devletin na ve Almanya ile olan münasc- Zve••---ı,. Ml..rde ParU kon4-n....... ı ı lllh üracaat edil ır sen -.üçiik infilaklar olmuştur • . ' Pra azılınco, San-

,_, ..... ,,_unasebctlenn" de b" dc.r·· ıklik k . edik! . """'"'"" •• .., ı ...... ~ ... mln stmek ı; n • a m • Amca rok .,·ıddeuı· '-"yrı'- bı"r ın· fı"l ,· tuhinın ecsedl, yatak çnr .. nfınn s:ırılJ h ır K~ ' betlerı"ni bozma ıstcm erme da -"yledı"l'H bır" nutukta --n-•- de- bli o tıerin aarfedlle • " "" .,.. • 

1 

y« soguına usule gelmemiştir. delAlct eder. m~ ki: G• ...... u.u.ucc '"e~kı:::r:ı;e fa~:t ~:~et hHıl olurU: vukua gclıui, ve ziya, hucuma yapan o aro.k, meydana ~knnlmı3tır. 
ıı .:ı ı bUdlr ı tayya~\n için; dahi ıydınlatmııtsr. C'cset, toprak altında kaldığı için, * * Fakat biz<c, Sovyetlerln bu •aaıen, =Ilı bk en"'"'°'7nnal """a mOmaat adil,.••• "''- KAHIREl'E TARRUZ ç!!rOmof• Yih tutmuştur. B.,uun ...ı $ ooyet Rusya Besorabya ve dcfaki aükütundan ve mlhverci.. miyeı karpamdn bulunu:ronn. Bu- "'· Kahır~ 22 (A.A.) - M"" •rna.r,. la'"b•d• vo ,....,indo iki boçak ,._ 

Bukovinay. işgal ett.ğl .._ !erin Moskovaya karşı fazla müL gQn votlyetlm1% o lorzdod" ki. h•rl· AMERIKADA: N~retloin dün a"-' nc,•ottlil "h- '"" ""''· !Udı.eye el koyan mud-
da aynı rivayetler ç.km,., teflt bulunmalanndnn ç.kan dl- d ..,...,timiz!, '1mdl7• kod"' olduğu ""' d"'umumll!k, <"5Cdln mo•ın kold•· 

Sovyctlcrin Balkanlara do~ ğer bir mana dn Almanya ve gibi, ayni h:ıUar Ozerlnde takip etme_ Washington, 22 (A.A.) - Bfrleıfk 20 hkteşrinde sant 20,30 De saat 22 nlııınsına lfizum görmfiş, D:ınyal bi-
den Almanların memnun ltalyanın Balk~larda Sovyet mlz, J'ani her tfirlü sergtiz~tten ve Amerikanın Roma Maal•hatgDurı ~~nda iti bava hücumu olmuı ve ~~~o~ra Yakalnnarak sorguya çc-lmadıgı- tahmın" edllmı· ..+t B ı,,. rulhü ihldl edebilecek her §CYdcn sa- Kir ... , •--tıat vermek ve talim, at •imale re clvannda bir çiftliie mütcad- ş r. ~- u ~ menfaatlerine zarar "erecek de- " ~ ı ı dit b ha d"" su ali ··ıe ... ~ So t H · · • kınmamız lazımdır. Bu seb pledlr ki, Dzere Romadan Washington a gem f· . .°!11_ uşmüıtür. Bunun netice- ÇLU iNKAR EDiYOR mu """"'!" vyc ancıye recede ileri nitmiyeccklerklir. b -•- ,_. d detl henliz tes.. sı, birısı kadın olmalı: üzere alu kici D(Olniserl Molotof, bu rivayetlere "' tltOn kornşulıırımıLW v• ve ostnne tir. Klrk'ln Rom•ya av ha • ., 

r nevi cevap olmak i"i ... ,.re .... Gerek SovyetJer, ""rek milı- münasebetler ldamcsfnc ehemmiyet bit edllmemlftlr. ıı:· f!f surette yaralanmı tır. Diler bir ·~ .,.,. fi birb" J c.- Verdık: Ye ~~enııruyet V<'nllclde de- !6ı aldıfı 78ra.larcJan Ö}mÜ$tÜr, liiç aruıtta bulurunu.,+n: ve.re er ır erini rencide ede. bır mühim hasar olmamı11tır. :ıı•.,. vem ediyoruz.., H 1 • v "'SOT)"f!t Rusya ımlh •e bitarafl.ık ce \."e mevcut münasebetlerinin Hava arp erı 
,_erine dC"Vıım ederek ~ em- bozulmasınn sebebiyet verecek B~ef. n bundan sonrn. pek :rnkm-

lft ıtf.i,......ralıst harbine İştirak etmemiı;tir hareketlerden içtinap <'tmekte- da birkaç mil)ıır dlnnrlık bır dahlll 
e ctmiyccektir. Almanya jJe Sovyet- dirler. Nitekim Almanlann Kös- istikraz çıkanla ını haber vcrmiJ 

da 
t ıüa etmlı bulunan - VA bu isUkro~ ile uyuk nafia işleri er ırasın tencı:_ ve l<nlasa denlzaltılan "" " ...... ı "' u-na.,.bctleri "'c,.;cl mahiye- - o,_ .,~pılacaı-.ın• <'Xcilmlc mevcut yolla· 11111..,u .. ın .... .. ,.. tirdıği ve Knr dnnı· .. sahı"ll nn· de ,.. 6 .. hais: tcJAlı:Jrı1cre defil, Alman:va ve ~ .. nn ıslah cdllcccğınl ve yeni Yollar 

et Rusyaı:ım C3Ulı devlet menfa- dcnt: ve hava Uslerl kurmak ı~. inşa olunact:fuu blldınnitıttr. 
terine istinat etmektedir. Bundan t~lgı h~bcri teeyyüt etmemiştir. 

da Romanya Uc mtiıı6lıebet1eri- Mıhvercılcrin Sovyct Rusyayı 
nomtal semai takip edecektir.,. cıındaınarında.o vuracak ileri ha

Bu beyanat o vnklt ~vyctle.. rek~tl~7den ktinap ecıeceJfni de 
Besarabya ve Bul·ovınayı Al- tabii gonnek lazımdır M::ıskova 
anın ınuvruakatile işgal et- susuyorsa, belki bunu bildiği için 

• 
0

Y gösterir. Bu defa d8 Sov- susuyor; mihver devletleri de 
'1{1

1 
in bitaraflık siyasetlerini Sovyct ltusy ... ya ka~ mültefit 

c~ftU'J! a karar verdiklerini b}r lisan kulıanryorsa, bunun için 
klirnıderi. milı ercJlc.t-lıa BaL kulbnurordıR.. 

Eden, Anknrnya Gelmiyor 
Londra, 22 (A A.) - Rcutcr AJan

snım diplomatılr muhan-lrin.!n CSğren
difiııe ıorc, İncili% Harbiye Na.ıın E. 
den'iıı uıuhtemel olarak ıelccek hafta 
veya niun bir zamanda Ankaraya si· 
deceii balı:lcmda Btırlin radyosa tara
fmcLın Yerilen ~berin bti~ csaaı 
~ 

(Başı 1 iıteideJ 

velnıese•e gündüı: htlcamu yapmıştır. 
Boulo~e'da bir ticaret gemiıinc fııa
bet olmu;i, nhtımlarla depolara hasar 
yapılmı&tır. 

Dün gece fena hava yüzünden ~va 
taamız:lıın tahdit edilmietir. Bununla 
beraber Hamburı asker! limanına ,td
detli bir hücum yapılml$ ve bombar
dıman nctfccslndc btlı: çok nnsınlar 
çıkuııv. infiliklar olıaaıtnr. Taarnız, 
ufnyıuı diicr hedefler arasında Relclı 
Jcolz:'da bir marşandlı: gan ve Stade'dc 
muhtelif endüstri hedefleriyle tayyare 
meyd:ınlan ftrdır. Tanarelerimizden 
biri üssıııonc dönmııet3tir. 

Romanyada Zelzele 
maşı 1 incide) 

ve İstanbuldan 360 kilometre meufe
de butandllfu tahmin edilmektedir. 0-
ç(incünlln tahribat yapmış olması muh 
temeldir. 

IZMIRDE HASAR YOK 
!zınir, 22 (TAN) - Vali, dün bu

rada YUlı:aa selen Ye bütün vilbettc 
hinecUJen zelı:elenin biı; bir tarafta 
hasar npmadıftnı söyleıniıtir. 

Manisa, 22 (A.A.) - Diln aqam 
saat 20 de Manisa Ye mülhalı:atmda 
orta tiddettc btr 1'er aars1ntısr olmuş. 
~!'· Gaek merkez rerek kıu:alarda hiç 
1-İ' mı.r )~. 

Suçlu, Snntuhi.nlo gc;ims.lzliğindcn 
resmen evli olmndıklan hnldc, kcn ' 
dlslnitı geçenlerde bir genç kızlıı nl: 
§anlanacnğını duyar duymaz, bunu 
önlPmek içln elinden geleni yaptığın
da~ bahsetmiş ve şunlan !IÖYlemişUr: 

- On gun kadar önce, bahçede 
oturuyordum. Snntuhl bnna kahvıo 
Plşırdl Sonrıı ahıra girdi. Arkasından 
bir lcrynt duydum. YeUıınce, kendi· 
sini kıınlıır içinde buldum, Bcyslr 
tehnt. ile öldDrmüştO. Benim karımla 
ı:ccinemcdituru herkes blldiğı için, 
onu benim vurduğumu ı:annedecek· 
terdi. Nt. yapacağımı taşırmışt.un. Oç 
IÜııllll bL tereddOtten ııonra cesedi, 
bir scce bahçeye g15mdüm. A:rsbanu 
S!lbp, Anadoluya gitmeyJ dilşün(lyor • 
dum. Nih&yet htıdise meydana C'lktı. 
Fakat onu ben öldilrmedlm.,, 

Suciurıun lnk.'lnna rağmen, clna. 
;reti kcndıslnin 4lcdlği ruuhtıkkak gi
bkflr. •r ıhkfk<ıt dl'Vam ed.i.}-or. 

Londra, 22 (A.A.) - ~ 
:fıınsının Londradak! Polon;yall 
fildE'll h.ıber aldığına göre, 
mak:amab bir beyanname ne~ 
Varşovayı., bhi Polonyalı. diğ.~,J 
huttı \'c (içüneQsü de Almnn oııv 
zere 3 bölgeye: nyırnıal..-tadır. 
lara isabet eden kısım, pııt 
bllyijk c:ıddelerln, Vlstnı ~~~ 
yuneıı gilzcl ı:ezJnU rıhtım~ 
hususi konaklann bulundu~ f, 
Cenubu Snrk! bölgesidir. YabU 
lı:ıllcsf, §ehrin ŞimaU Garb 
btiyük i tasyonln SJxon p:ıtlı' 
Danldg istasyonu anısında ~ 
mıntnkayı ihtiva etmektedir. 
va.,ın mütcbnld kalan kı!:Dll d• 
locyalı ahaliye tahsis edllmfştff. 

31 İlkteşrln tarihine kadat 
mahallelerine yerl~ecek olan 1 
ve PolonynIWıra, beraberlerinde 
bllyı;l::ırını alnuyn mfmlade 
ml'ltlr. GötUrcbileceklert şcylet'~ 
taklar., çamaşırlan, şah~ e:Y1J. 
aile hatırnlıınndan ibarettir. 1 
mabı.Jlcs! bir Getto mabfyetin.I 
<'aktır. Birkaç kapısı ol:ın bir 6 
Bu rnahnllc~J dilnyadan tecrit 
ecktir. 
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: Omer Rıza Doğrul 
iatet" Churehill'in evvelki 
Ciin FraDS1% milletine hi-

tOyJediği nutkun hedefini, 
haberler iyiden iyiye 
Hedef, Fransız milleti

. ü açmaktan, onun ma
yeniden uyandırmak 

!ı'lthıamatan ibaret değil. 
btuıdan daha ~k mühim. 

- , Fransız milleti lngil
harbe süriiklenmek ve 

devletleri hesabına kan 
ınfhverin emellerini tat. 

~t edilmek üzeredir, Bunu 
~ GUglınün haberleri aydın-
• Vichy hükfunetinin Baş. 

lıı11avini 1\1. Laval'in Berli
k Her Bitler tarafından 

tl11nması bu haberleri teyit 

Fransn hmd\metinln 
lbilıverle Fransa arasında 
Japarak harp haline son 
· • Alınan malfımata gö. 

Alsas Loren'.i, Nis, Tu.. 
Cibutiyi feda ederek sulh 
hazırdır; üstelik bu 111L 

•• - için lnglltereye karp 
~IU da &ÖT.e almaktacbz. 

1940 Harbinde 
Afrikanın 
Ehemmiyeti 
~ harbe naaarmı, Atrlkada 
Dd tarafın lrullandıklafl vasıtalar 
t.arnameıı değ.iomiş ve dzami de
recede çol!~l.ır. Şimdiki harbin 
mukadderatı gerçi başka bir yer_ 
de taayyün edccekUr. Fakat. Atri
ka sahnesinin ehemmiyeti hiçbir 
zaman gClzden uzak tutulrunıyncak 
derecede artmı~. 

(Askeri muhanirimiz yazıyor) 

Yazan: Sevim SERTEL 

Lonclra Sokaldanncla: AJI Oynatan 

Adam - On Saniye Geciken Otobüs 

... ----------------~ .,.aRvimde 
~blr~aprak 

lrırtantada Bir Lek 

Y enfcami, mimarhia 
eseri olan o verev k: 

rDe dini ablclelerimlzin • 
!erinden biridir. Cümhariyet 
pırlantayı etrafındaki_ çöplükl 

L ondra sokaklarındayız.. Te- ler. Yeşiller yanmca tekrar hı- den, müzahrafat yığın.ili 
pemizde tayyareler uçu. sanlar sıra bekler vesait harekete brtardı ve önünde V · 

yor, bombalar yağıyor, vızıltılar, geçer. Sen Mark'ma ~ ~artacak 
gürültüler.. Fakat sokaklardaki lşte aynı gazeteci Londranın zel bir meydan yaptı. 
halk, bu taarnızlera aldırl§ et. diğer bir mmta.kasma gitmek 07.e !Zıt dÜJÖllee mal61leri • 

S imali Afrikada askeri vazi. miyor, herkes kendi işinde. Bun. re bir otobüse biner. Tam yarı lerse desinler, bu meydan 
yet enteresan bır rnahıyet lan kendi gözile gören bir İngiliz yoldayken birdenbire bombar- leketi mamur görmek isteye 

alnuştır. Çünkü Afrika, askerler- gazetecisi bir hücum esnasında dmıen başlar. Bunu gören şo. rin daiına hayallerinde 
le dolmuştur. Libya, Mısır, ~U- ... rasgeldiği vakaları şöyle anlatı- för bir an evvel otobüsü garaja clırdıklan mukaddes bir eme 
dan, Ha~şi~tan, ve bu memle-1 Mısırda bulunan Jngiliz mo törlü kuvvetlerinden bir grup yor: çekmek döşüncesile yoluna de- Çok tükür tahakkukunu 16 
ketlere bıtl§ik olan memleketler vam eder. Emlnöaönün eski halini 
bir karargah halindedir. İngi- dendi. İtalya, 1911 de Trablus.. Sünusilerin vah.alan zaptet- Ayı Oynatan Adam Bir köşebapnda kırımzı lamba )'eDlen burasının bir·blft ... 
lizler, Mısırda, Sudanda, ve Ken.. garba girmışse de 1914 te Umu- meler:ı, Mısırm içinde mühim tara.fIDdan durdunılunca fevka- köt8, çarpık $urpak ,W 
yadaki .kuvvetlermi mütemadi- mi Harbin kopması üzerine bu- karışıklıklara sebebiyet verdi B ir öğle vaktiydi Sokaklar iade asabile§ir. Şimdi tam on sa. dükkan ve bina karikatfkl 
y~n arttırıyorlar. İtalya~ radaki vaziyeti zaafa uğramıştı. ve Ingilizler ancak Mısıra bin. 12 tatilini mütealnp yeme- niye beklemek lizımdtr. dolu olduğunu söylesek iıı" ıaDA!Ult 
Hint Okyanusu, ~e ~al! denızı ile Çünkü bir kaç Osmanlı zabiti bu. lerce asker g~tirttikten son- ğe çıkan, mağazalan dolaşan Halbuki kafalannın üzerinde mayız; zira o güzel eamil 
muvasalalan kesılmıştı.r. Fakat rada muharebeye devam ediyor ra onları çekilmeye mecbur halkla dolmuştu. Birdenbire aıa... müthiş bir mücadele yer tutmak. çevre barakalarla sarabi 
Libya ile arada bir muvasalala- ve Sünusiler bunlardan yardım- etti. İngilizler Sellumu isürdat nnlar çalmaya başladı. Geçen tadır. 9tobüsün içindeki balkın için hayli fikir yormak, ze 
nnı temin etmeleri m~ünd~. lanru esirgemiyorlardı. için, eşya ve su ta§IlDak için 2000 tramvaylar otomobiller durdu. bir kısmı inip sığ:maldara kaç- likte (rekor) kırmak .icap ed 
İtalyaya en yakın olan liman.iar Bu zabitlerin kurduklan mu.. deve kullanmışlar ve muvaffak Ortalıktaki insan kalabalığı nuşlarsa da büyük bir ekseriyet Şimdi bu J!•rlantanm lek 
Tunus ve Bizertadır. Çünkü bull;- kaveınet İtalyanları Trablusgar- olmuşlardı. mağazalann kapılan içine dola. se;yahatlerine devaJDJ, otobüsün den ~lım: 
lar Palcrmodan ancak 180 .mil bın sahillerine kadar sürmüş, ve Fakat Sünusllerin stratejik rak, adeta yağmurlu bir günde ~~~i kat~na ~arak ~an dö- Y~ıca~Hn~ etra~ . 
mesafededir. Fransızla~ vazıye- İtalyanlar ancak burada zırhlıla- plBnı gayet mükemmeldi. Ellerin- alaimisema seyreder gibi ba§la- guşu se~ ~ih etmişlerdir. lar, PiS duk~a.nl~~ te~l 
ti ~ !~yanların b~ lin:_a~ar- rmm toplarına güvenerek tutu. deki vesait te aynı derece mü. nna ateş yağdıran tayyareleri ve _ On sanıyenın sonunda tam şo.. hunlardan hırı .k?steb~~ to 
dan ıstıfade etmelerıne manı ol- nabilmi~lerdl. kem.mel olsaydı Mısıra karşı mu- onlarla döğüşen İngiliz aslanlan- for otomobili harekete getirmek ğa sokulması gıbı camım du 
mayacak mahiyettedir. Fakat 1- ~ vaUak olmaları' beklenirdi. m seyre koyulduJer. üzereyken, insanın kulaklarmm nı delmJş ve tam o şaheser k 
talyanların denizciliği kuvvetli Harbi Umumi sırasmcıa Al- işte tam bu sıradaydı. Sokağın ~nm ç~tan müthiş bir gürül. rin ~anına bir kund~? d .. 
değildir ve İtalyanların deniz manlar, Osmanlı devleti- Andan zaman geçti '"' or· ortasında acaip bir zınltı duyul. tu. otobusun camlarını parçalı- şeklinde sokulmuş, o guzel 
stratejisi, hasımları sahillerine nin müttefilkeri sıfatile, Sünusi- dulann motörleştirilmesi du. Derken ortada üstü perişan yan dehşetli bir sarsıntı olur. nin güzelliğini emen bir kene 
çekerek bombardnnan tayyare- leri ~ıra karşı da harekete sev. ve makineleştirilmesi, vaziyeti bir adam belirdi Bir yandan Herkes birbirinin üzerine yıkılır. bi orada yaplŞDUŞ kalmış. 
lerinden istifade etmektir. İngi. ketmiş~erse. de bu~ hareket mu- değiştirdi. elindeki }atamayı çalıyor blr Bu arada bizim gazeteci arka- Kocaman hanlan, ma,Rnabl 
lizler de bu tuzağa düşmekten vaffakıyetsizllğe ugramıştı. O za.. lngilizler, geçen sefer, mttraL yanden da ayı oynabyordu.' d~~ da gözlükl?ri kınJ~, yüzü çaf?r çatır söküp atan uimli, 
sakınmaktadrrlar. man Sünusilere ai~ nizami kuv- yözleri Ford arabalanna yükle- Kendisine vaklaşan bir polis: gozu zedelerunıştir. Önlerinde deli bilek bu sakırgayı ko 

İtalyanın en cok ehemmlyet vet Sellu~~n Mıs~ra ~d"'._n sa. yerck hareket etmişler ve Sünu- -Yahu, dedi, ayı oynatmanın simsiyah bir duman yükselmek.. mamış! Enıinönünün iman • 
verdiği müstemleke, Libyadır. hil yolu üzerınde b.irikmişti. Da- silero karş~ nıu':~ff~ . olmuşlar. sıramu bulamadın mı? Yukarıda tedir. İlerisini görmek imk8.n ha. sarfedllen iiç milyon lira ıs· tiı"mUI 
Fakat onun buraya verdiği ehem- ha sonra b~lar, Sı':'~ vaJıas:na dı. Halbukı bugun ikı tara! ta kıyamet kopuyor, sen burada ıa.. ricindedir. Tabii otob~ hareket masrafma, ~lediy:ye bn 
miyet, Tunusa göz dikmesine ve ~y~~ak Nil vadisine dogru hafif tanklar, ~hlı arabalar tama çalıyorsun. Beydi git sipe- edemez. verilen istlmlik ıalihiyetlne 
onun servetini ele geçirmeyi ar- yurüdüler ve bu ~tle Faraira, kullanıyorlar ve butün vesait a- re gir... Biraz soma anlapbr ki önle- bu tahtakurusunun dayan 
zu etmesine mA.rıJ olmuyor. Es- Darila ve Bahriye Yahalaruıa zaml derecede çoğalmıştır. Kendi hayatrm kurtarmak için rindeki sokağa bomba isabet et- söylersem şaşmas mwıua? 
kiden cenubi Akdenizin hemen vardılar. B~ vaziyet Mısıra kıµ-şı polisin yaptığı bu ihtar, onun fe. mi§tir. Şimdi şoför onları on sa- KendJ k«!~e diitiindibn: • 
her kısmı Roma İmparatorluğuna Sünusiler b1ı fekDde hareket ha:~k:!. ed.e"?- mütecaviz ~ehinde na halde canmı sıkmıştı. Küskün niye geciktiren kırmız1 işarete e;aba ~e.çmış reJlmlerin 
aitti ve Tunus bütün bu 91kele- ettikleri sırada Darfor Sultanı, degıştıgı gıbı onun aleyhınde de bir sesle: dualar etmektedir. Yoksa bu an- liklennı, uyuşukluklannı, P 
rin en zengini .idi Libya, ona :nis- Sudanın üzerine yürüyecek ve değism~ştir. Asker taşıyan tay. _Evet ama, dedi ben bu ka.. da yerlerinde yeller esecekti. ve mundarlıklannı unuttanımt 
beten fakirdi ve ziraate yarayan Omıanh devletinin Süven kana.. yareler~ nazan dikkate ~lmak dar seyirciyi bir dah~ nerede bu. ~ehlike anın~a ka}de ve nizama mak .~çin bir hatıra levhası o 
arazisi mahduttu. Fakat buna h üzerine gönderebileceği iruv- icap ediyor .. İ~~yanla;. Lıbyayı lurum. Açlıktan nasıl olsa ölüye; nayet etmemn mükafatının bu bu diikkin mahsus mu. 
rağmen orada yerleşen Romalıla- vetler de, faaliyete geçecekti. Sü.. b~an başa ~ıla etm1:'1~ ve S~ rum. Burada yaralanmışım ne çı. kad~ .büyük olacağım !1~ dı~. dedim. 
n besliyordu ve onun inhitatı nusilerin işgal ettikleri vahalar nusıler Meta inıha. edılnnşlerdır. kar? Hiç olmazsa kahramanc8S\.. kend:is! de tahmin etmemıştir. l'.oks~ to~lanum:m 
Romalılar tarafından inp olunan genift1 ve münbittL Hatta Dahile Libyada yerleşen bir İtalyan ko- na bu kadar insanın önünde ölü. nn •ki hall!li çotukluma 
ını depola.nnm yıkılması yüzün.. nhan .zo ooo nüfuslu idi lonisi var. MemJeket 9ulanıyor rfun. \ · Jatmalan için bir nümane 
==============-==----·--......----..-...."""""== ve ekiliyor, yerli askerler talim Jf. Jf.. Aske~~ik Hlcleri H) Yahut her &üzel we)'i kem 

ve t.erbiye görmüştür. Bu~ .. "" "" '.f """3 den saklamak için bu dfiklia 
LOKMAN .. HEKiMiN öGOTLERİ 

Vereme Tutulan Hayvanlar 
Ha,.udarm. tabi! otank d..ltarda 

ve ormanJarc1a J'Rbani halde ,...adık
!an vakit •erem hastablma tuta1ap 
tuttılmadrlda.nm lsbat etmek gftç olar
sa da Amerikanm ban memleketleri 
aı"bi pek bfiyük mikyaata ha:rvan 7et:İl
tirilcn 7erlerde bavnnlar -anuf o
laralı: inııaıılardan uak- kendi ara
larmda )"aşachklarmdan onlann ara
amda •erem hastahiı cdanamaamdan 
dolayı, ha)ıyanlann verem haııtabiım 
insanlara yakm olunca fnMDlardan 
aldığı ka'bal edilir. Dtin:rada ba kadar 

eok İlllllUI o butalıia tatuldakta -
ra bim da inaanJaruı bir çok iyilik
lerini görea ba"'8nlana tutlllmuma 
ehemmi,..et Terilmi7ebnir _ 

Fakat insanlara nlmı ::r&Ş!7'llll bir 
lıayvan verem haatalrimı alınca onu 
hastalıktan salim baıb imanlara ve
rebilir, OD1lll için aramısda ve bise J"&· 
km Y111I7&n ha)'Vanlardan banaiainin 
ba hastalığa tatulabilec.eijai bilmek 
iyi olur: 

el hem inan fflemiul, hem de 81i1l' 
.,.emhıl abrlar. Kecfnia yenm ola
mıyacatıılr. stlttlDOll ele cll1mll tehli
kem oldııiıa fikriniD 7Uilitlıb i.sbat 
edilmiıtir. 

lmanlat" i;in. 1"a ............... eıı az 
tehlikeli ha"8ll attJr. At ciminin ve
reme tatalmur pek mtiatesnadır. O
m için veremli hastalara çi7 et ye
diren hekimler daima at etini tavsiye 
ederlerdi. At etinde imana ceı;ebile
c:dt bqka tOrlG parazitler de baltm
madıfmdan at eti makbul saytlrrdL 
Bananla beraber at müstesna olarak 
verem llutahtma tutulacağı vakit 
bem laaa •eremini, hem sıirr vere
mini, bcm ele bı Ye tavuJr veremini 
alır. ea balde at eimine insanlarla 
batka ha,..,_. daha teblikeli demek
tir. 

Balıtclarda verem mikrobana beıl
zi7aı mikroplar bııhuıuna cJa bunlar 
lneana tesir edemezler. 

lnaan kendiainl verem mikropJarm
clan korumak ~ köpelclerle kediler
de akmc.bktaa 80Dnl tehlikeli bay

Darfor Sudanın bir parçasıdır ve On Saniye Geciken Otobüs Suheye Davet nazar boncata vuifesbal mi 
Sina Çölü taraflndan hiç bir teh.. ..._ ..._. llllıellDdeaı .. _ ....._ riiyor? 
like yoktur. B ir çok Avrupa ~e .,..._ ~ ~ ._ ..._..._ Ben ealayıunadma. Bir .... 
~~ya ~rlka~ak;i müsternle.k:e. oldu~· gibi Londrada da ... , mmllerWaı _..._ .... o1aa ••· lh göriin ve dtlşftnüıa ...... • 

1 .......... n:enışlet d İ lt 5 .. ~ • MO ...,.._... sCbı1 -t • • ti- ~L-b:11-:-; •• 
"'"":""" /i,. • m~ş ıs_e e DIQ e.. ı sokak başlannda seyrüseferi lda- ..._ ~ .. .._. w.aaı.t1ıı lıblDıae _. paa UU1U11 .. 

renm Afnkad~ mustemlekeleri ı re eden işaretler vardır. Mesell ..... .........._ 2'dei ad 
d~ lnfrl•f ~l-tfr. Kenn. Ro..; Jarmmr JAmbalar )'andı mı btltOll 1 ~::'.'.:~~~-~------------------.. 
dizya v~ Cenubi Afrik~ kuvvet. nakliyat olduğu ,.enle durur. hı- 'il··--=- tin lerden ı·tibaren 
leri ve tayyareleri Mnka hare- ___ , __ bir .. __ .. _ - .. _,_~- w ~u.u ma e 
katma geniş ölc;iide istir.ık edL tiilllUU" WU"IUW:&ll OIA::All.l.e geçer-\ fRHZADEBAfl • GEDIKPAIA 

yofinıasa, şimdiki harbin mt1. ,.. Bu Akşam : Beyazıt '
1 T u R A N ~ A z A K 

kadderatı, ~erci baska bir yerde M A R M A R A 1 Sinemalarmda: Mevsimin 2 BüyüJc Şaheser Filmleri bir&. 
taayyün edecektir. Fakat Afrika Sinemasında B6tfin İltaııbal ba1kım siildiirecek ve tlend"ırecek ba btıJilk ~ 

sahnesinin ehemmiyeti çok bil- RAŞiD RIZA 'l':-tJrosu 1 • MATMAZELiN BEBE"41 yüktür. İngilterenin buradaki u.3a \:. 

vaziyeti kuvvetlidir. Ve onun bu HALİDE PİŞKİN Clnger Rogers. Dtııiid NiDell 'De Babg /oluı 
kuvvetinden istifade ederek ka. beraber ..._. edip. BtQ6 
zanacağı muvaffalnyetleT" eok dibi Alebaadr D ""'Süeeerl tat'8lmda :,-:-Z wvaimiıı • ten m chel bir komedW. 

mühim olacaktır. Çünkü İtalya. A K T Ö R K 1 N 2 • P O L 1 S P E N Ç E S 1 N D E 
~m dahili vaziyeti g&yrimüsait- Pb'eıı: 4 Perde 1 Tablo 
tu. Ve İtalyan halkr pekte harp ı Matlab ciclip ba Jiibek meri JACK MULHALL - DATSY - RUTH MİLLER. 
lehinde değildir. Sonra İtalyan. kadretll "b1111etB Artist ~d Ameribn Polia tefkilltmı l8PrtaD ve balkı Korka ve he7K&U içedsinıSe 
lar. maneviva!lan sarsıldıktan "t Rmadn s6ı .. la. --~ \ı. • bıraba mlthiı pngırter filmi ••••---~ sonra kendilerıni toparhyama:z.. 
lar. Fakat İtalyanlar küÇ°ük bir .ıı111•
zafer de kazanacak olurlana, bü.. W 
viik isler vanımrva kallnsırlar. 

S.-11• • fwbllcl& tDmlertm elde elıne7e munftak olan ı.tanbul'laı .. bG:rik ı shwpaın 

En baıta köpek. Gahıı. insanlarm 
en sadık dost1l cli7e tanmdıiı için, ve

~~;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;, remi bir imnm artıldamn '71""91: 
haatalıiı alır ye bqlralarma ela nrtr_ 
Kedi de öyle. Fakat kedi imanlardan 
si1'8de riti H'f'diiinden ıiit •eremle 
balqımı ohırsa aıiır veremini de b
baJ eder. Sonra da kendi baatabiau 
omm1a baran banma gelen iman T-l•
ralarma vermesine bir mini kılmaz 

na olaralı: nf!r ciD8i kalır: Hem etile, - m m n ._ n n a n m • 
ban ııüttiyle... Bereket venin Jı:i sığır ifa,.. tı:hrtlı:mnl ISnlemd: için handa """' 
etinin mikropla olmuı pek nadirdir. tttU olmalı: !hnnda'. Fitre " Zd:ltmmr a. 
Eti :penilen sığır ba)"9'UU 'l"Cl'emli olaa .,.. lı:urum- •amelde "" tthtian brp 
bile adaleleriode mikrop balunmu. ~ olacalı:ara& 

ÇEMBERLITAŞ ft~ FERAH 
BUOON lılatiaela'deD itıı.r.ı 

KoJ'11Dlarla n geçilerle. bele anJa
rm J"&'9'1"DlariJie ko711D ko711D8, banan 
banma gelenler de vardır. Onlardan 
gelecek eıı bü7iik tehlike prboo hae
talıfı ohnaltla beraber, ko711D ve b-

Clrce 
Yazan ı ANNIE vtvANTt 

Çe9iren: R0VIYDE SINAN04LU 

1 d6Dilşfl ohn:yan o dehtettı. yoln nasal 
olup ta yapabildbl? 

'9e Bu hayatta geriye doiru bJr daba 
geçmemize asla, asla lmkAn olmayan 
hendekleri, boğ~, UÇWUJnlan, far. 
landa olmadan aşabilmemiz için hanet 
iblisler gözlerimizi bağladı, ayaklan
mımı altına köprüler, geç.it 7erleri 
koydu?_ Ah, bu artık çaresi bulun
maz ha.rab! dUYUSU eerccktP.n tuiik
tfrl 

Ama 'ben, o devirde bunu duyma_ 
,.ordwn. Önilmde ;reni bir yolun açıl
dığım &OrOYonium. Bu '3ol beni, çok 
defa içinde bulwıaalarm ~etini 
bildikleri, fakat onu terk elmiş olaa
Jarm hMretini çektikleri o huzurlu 
ve konvansiyonel Yarlığa doğru götQ
rll7ordu,. 

Prllukof, ben!. ti; balla kendbıe 
h6Uı balh tutuyordu. Uc balla: Min.. 
netle, sevgi ile ve ci1rüm ortakbğı ile. 

Ama kont Kamar0YU7 baıi daba 
emtıı bir istikbale dotru çeki;Jordu. 
O r.eniPndi, c&nertti de. Ve beni se
'VlJ'ordu. Vasili ile artık eoJctanberl 
bic ve boO bir bat baUn1 alan evlill-

Sonra da et pifirfldikten llOlll'a )'elli- , lllM•-r .... -.--... ..._--.. ... ..._,_.,.. ... _.,..--... s-r .. ..._..,..-.. .._,.,._, .. ,._ ... -~'-~1111-..-..ı 
lir, ııifince de mikroplar telef olar. 
Bir taraftan da atr c:budııin ,..awa- # :::::a ŞEHZADEBAŞI - ... 
larmda •erem pek as bul11D111'. Verem • ' 
hutahima en cok tatulan 91fır ha,.- 1 T u R A N 
.,...., ilattiste ~ :11Uarca ! 
süt .... ineklerdir. 1 

Omm için tniır ft'!'allİ en si.yade 
sl1tteıı celir. 

Sinema ve Ti79trosunda 
RAMAZANA MAHSUS her re
ce, Tiyatro; Sinema, VaI')'ete Ye 
7eni Komediler. San'atklr NA-

~lert ben! mateesm ediyordu. Be. ŞtT ve arkadatlan, Olr:a7t1cu 
nım. için, o lcusuntız centilmenin ;ya- SUZAN Yakar ve Miçe Pençef 
nı ma. şeretiilite dotru 7eniden ~- Varyetesi. 

kışl. bir akılsızlık bmnl~ ne terket- D Ü 6- u· · N D E 
miş olduğum asillik mertebem! t.ekr8r 
alışmıı seziyordwıı. Prllukof'la, hal. 
buki, kangren ve harabı önüne geçil- M hk~ • f 
mez bir fe,.df. anlıyordum. o, bb- kaç a umıye 
gQn için Moskovadan uzaklaşnu,tı. A- Komedi 3 Perde 
ma dönecekti; zayı! nıhwnun, der- Yeni Varyete, Canbaz nı Ak-
mımsız vQcudilmUıı sahlplltini Yine robat namaralan. Geceleri Sine-
ellne alacaktı ... Onunla birlikte, ııe._ ma 11;30 da bqlar 21 do bit•. 
refslzllle dil§ül, son ve kat'l olacaktı. Tintro 21.5 gece başlar. Sinema 

o saman. '!'yoka ile Gr8117a'nın ve Tiyatro bir biletle ae,..redilir. 
sarlflD bapğızlannı bağrıma bas- ı 
~. tanrıya, sam1mt pişmanlık göz- ~-· • Telefon: 22127 • 

yqlan ile yemin ettim: Her ikisi i- t '• 
çln de. Ulbl bir ldtur olarak bana GALA HAFTASI 
b~DJJUI olan yllbeJı .uife,oe JA.. 
yık, ıefkatli " 8IKllk bir anne olacak- A L E M D A R 
tun. 
ıt.wo•slq, ~ aııen- ve M 1 L L 1 

11111. mlnDetten Jnekınyordu.. G&lyaş
larma tıo.ım""I iJt gözJerbıl QzıerJ.. 
me kaldırarak: 

- Sen bana hqatl tetnr ~ 
sun, di7ordu. Be buaca IUdete J4-
yık deti1bn. 

- Sua. ..ı ---tımm son za.. 
man1ardaJd Qtplmmn kızarttığı JÜ-
IO"llG lli7ordum.• a. benim; llyık 
ol'Dqall bmJm. 

ADa4l ~. .eıctımtl keıd.i: 

- B01"arum. l'ılmVa. bil!yoium: 
Celrtln. yanıldın. Ama geçmJ§ geçmi. 

Shıemalan boı baftal'! 
c.la Haftası o1anlk illn eder. 
Sayın halkımıza bu münasebetle 
emulsfz ı soper LOks mm. t.ak_ 

dlm~. 

1 • Şerlok Holmes 
KRALIN HAZINBLERI 

(Türkçe S6zl11) 
Halı:klnda bQtiln dünyada c!ecll

kıodular yapılınJe olan 

2· Z A Z A 
şi gömsün, Ben senden geleceğin be- CLAUDET COLBERT • 
ym; say.ıfasmdan başka bir ~y iste- HERBERT MARSCfofALL 
mfyorum DiKKAT : Bllctlenn vaktinde 

• trn!:VAMr. VARl "-.. ted8t"fki rfaa ohrmrr . ..--r 

ATLAS EKSPRES (TURKÇE) 
Awt .,. •tllmnfle baslan c!&nctnren ... Be.nmn ve lleh:ır•larlJe bipleri darduua_ Telttuk tHlblnl& 
partü eti • •: I0.900 IBD"atkir. 'n nnn oıtm~fff'l'ef we l.&nn MO ıtnl!H"ll maı ola a:cn. s. de lllU.8'ln 

SAHBSBRt -Anıca 2 sinemada Dlveten-

Jufland Delllz (Türkçe) Paramunt Harp (Türkçe) 
R•1"hl R•"''"'''"'-' 

Şehude 

bası 
FERAH 1 3 TÜRKÇE 1 ÇEMBERLITA$ 

TPl..fnn: 2135Sl.L..-.:!m hfrden Telefon: 22513 

w~---'• BU AKŞAM •-..--------------· 
iPEK ve SARAY Senenin en büyük sinema hiidittut.. 

Şark edebiyatının lla11lftl N lul.uet'I 
Şark FUimcillğinln en mulıteıem ueri.. Sinemalarmda 

B'OYOK TORK ŞAİRİ FUZULi 'Din KİTABINDAN ALINAN 

LEYLA 1• MECNUN 
TÜRKÇE SÖZLÜ • YENi ŞJlRLERI yazan VECDİ BİNGÖL 

Musiki: Ostad S A D E T T 1 N K A Y N A K 
~ 7enf ve nefti prtıJa.. 

rını 16yll7en 

M ON 1 R 
i Bu gece içf n numaralı biletler 1 ! sabahtan itibaren i 

LICYLA'Dm mOesıdr "' ~ 
prkılanıu 807l17eD 

MÜZEYYEN 1 SARAY ve iPEK e 1 gişelerinde satılmaktadır. ~ $ E N A R ·--------·····-···--·· ---·--
CUDundeD IZMIR 'de ELHAMRA sm .... •mda • tubaren ~-

NUREDDiN 
Bu Film PERŞEMBE 

''::::::::===:-:=~·========== BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemumda 

Sinema dİİD7Umm ea parlak Ydcblr, 
- eüsel kadmı, ilihı 

HEDDY LAMARR 
ve ROBERT TAYLOR 

tarafmdan nefis bir sgrette yaratılan 

SEVEN KADIN 
isimli bit7ük bir Ask Macerası takdim edilecektir. Bu film 

ıinemacıl* diinyasmm hakild bir pırlantasıc:hr. 
Dt.KJCAT: Namarah lııoltaMar •l'te11&n aldrnlmatıdır. Tel: 4 



• -

INKIBAZI defeder 

iştahsızlık 
HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiNLiK, 
BULANTI ve GAZ'e 
Karşı Faydası Vardır. 
ller yemekten oonra bir taUı lı:a
ıob yarım bardak su içinde k~ 
pürlerek alınabilir. Hasan ismine 

ve nıarka~nna dikkat 
ŞİŞESİ 30, IK1 MiSLi 50, DÖRT 

MiSLi 80 KURUŞ 
Hl!:R ECZAHANEDE BULUNUR 

Ağrı C. Müddeiuınumiliğinden : 
1 - l:koiltmeye konan iı: Aln Vilbeti merlı:ulııde 

bİll&aJ lı:01if bedeli: 4%793 lira 42 laınqtor. 
ı - Bu ~· alt tartuame •• .,.rü ııınlardırı 
A - Eksiltme prtnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 

TAN 

C - Bayındırlık ı,ıeri Genel prtnameııl, 
D - Yapı itleri umumi, fenni tart.namesi, 
B - T•failltı k~ffiyc hu1.A.~ai keıfi ve ıilıilel R79t cet.en DfOfe1er is. 

tiyenler bu evsafı Ağn C müddeiumumilitinde cörebilirler. 
S - Elı:ailtme 31.10.940 Perıembe &ünü saat 14 de Atn C Müddeiumu 

millii odasında yapılacaktır. 
4 - Ekıiltmeye eirebilmek içın isteklilerin S210 lira 51 kura1luk ma. 

nkkat teminat vermesi ve bundan baP:a apjıcb.ki •esik.alan haiz ol.mu' 
tarttır. 

A - Bir daha 40 bin liralık bu gibi iıleri yaptıfma dair •esikatarmı bir 
ıstidan. bailayarak iha.le tarihinden en az aekiz ciiD evvel Villyete mli.racaat
la alacakları ehliyet vesikası, 

B - Yeni ıene Ticaret Odası ftSikasL 
6 - Tek.lif mektupları yukarda 3 üncü maddede ya.zıh nıttten bir ıaat 

enelinc kadar C. Müddeiumumitiii dairesine cetirilerek ck.ailtme komiayo
nu reislii:ine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile cönderilecek mektuplarm nihayet fiçüncfi maddede yazılı saat.
kadar celmiı olması lizımdır. Postada olacak cecikmeler tabuJ edilme:ı. 

ta9701 .. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

Sıhhat •e İçtimaf Muavenet Veklletine merbut Ankara 1tintn komprimha
nesinde ikişer buçuk kiloluk teneke lı:utuJar içinde bulunan "202 •. kilo ~690. 
cram tannat dö kinin kapalı zarf usulile satılmak üzere münakasaya konm~ş
tur. Tahmin edilen bedel "6080., lira (70) kuruş olup muvakkat teminat 4S6 lırı. 
05 lcuru~tur. Talip olanların şartnamesini görmek üzere lstanbu'da Sıhhat vr 
İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada Sıhhat ve lçt;mai Muavenet Ve. 
k11eti Hıfzıssıhha İşleri Dairesi Reisliğine müracaat edilecektir: . 

İhale cünü olan 5.11.940 Sah günü saat 14.30 da Sıhhat Vekiletinde topla-
nacak komiıyona mliracaatları il.in olunur. 6821 - 9970 

Nafıa Vekaletinden: 
, 1 KÖMOR 

SOBALAR 1 .. , ____ Pi,, 

Yapı ve İmar İşleri İlam 
ı -EkaU!meye lı:onalaıı iı: Ankara Yapı Usta Okulu kal'l1'ındalı:i aahada 

)'apılacak Bölge Sanat Okuluna üç adet atölye binası in;saatıdır. 
Keıif bedeli: 51967 lira 80 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1 lkinciteşrin 940 Perşembe cünil saat on be~te Nıtfıa Ve

ktleti Yapı ve İmar İ~leri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulilr 
7aptlacaktır. 

AVİZELER 11 SAATLER 

1 
AEG elektrik fırıru 

•e ıfipUrgelerl 
Havagazı ocakları 

•e ~1,..ktrik 

TAKSİTLE SATIS 

1 

OSMAN ŞAKAR 

Altın 1 
Me~al-

DOôON 
Hed'yeleri 

ve Ski. 
3 - Eksiltme p.rtnam.ed •e b11Da müteferri evrak iki lira altmq karaş 

bedel mukabilinde Yapı ve imar işleri Reislifinden ~hnabilir. 
4 - Bu işe ııirebilmek için iıtekliterin {U3848., Üç bin ıekiı yÜr kırk ae. 

kiz lira "'40,, kırk kuruttuk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa V~kiletin
den ba işe cirebilcceklcrine dair alınm11 ehliyet •es.i kası ibraz etmeleri ti 
zandır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı elinden en az ile gün evvel iıtekli: 
!erin Nafıa V cklletine müracaatlan ve dilekçelerine en u: bir kalemde on beş 
bitı liraltk bu ite benzer bir it yaptıklanna dair ~i yaptıran idarelerden 1:hn. 
mıı vesika raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfmda vesika talebinde bu
lll!lDlJyanlar eksiJtmeyc giremiyeccklerdir. 

d Cn•-~~;tp C"ddr~ 

\ 

f'i.:11l11t:. TI:11n1r•lı.r caddesi 59--47 Tel. 4Z769 BeY11%1

3
•
12 

.. ..f 
•••••• 'lo. 28 Kadıköy, iskele cad No. 3n -

5 - lstelrlileT teklif melrtuplaruu ihale trllnft olan 7.11.940 Pe,..embe 
&ftnü saat on dörde kadar Komisyon Re ialifi.no makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri Jhımdır. 

Postada olaoak sec!lı:meler kabul edilmea. (G77S - 9924) 

Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğünden : 
Muv"kkat 
teminatı 

lira Kuruı 
A•v•rf 

Kilo 
Azım1 

KIJo 

Muhammen 
Flatı 

Kuruı s. 

Ekmek 
FrRncsla 

4000 5000 11 25 42 19 
125 150 15 50 1 74 

Sade y&~ (Urfa) 400 450 140 47 25 
~::::...~~~.:.:'.:__...::.:.5:__ __ 1=0~0--~6~5---~-~~4;---~87 
Ze~. yağı • 
Sabun 175 225 38 6 41 

Pirinç 1500 1800 39 52 65 
Kuru trmılye (horoz) 200 300 25 5 62 
Nohut 150 350 24 6 30 
'{eşil mercimek 50 150 24 2 70 
Kuru soğan 250 350 5 1 24 
~:.::'...~!.:::~~-_::15~0~-~2~57o--:.~J-----~~7;--~5'0 
Ke~me ıeker --------------
Koyun eU (dağlıç) 1500 

Ispanak 
Pır<Uia 
Kereviz kOltO 
Baltla 

200 
200 
100 
100 

2500 4: 78 75 

300 9 2 02 
300 5 1 12 
200 10 1 50 
250 14 2 62 

Adll Tıp tıleri miişahcdehanesinin İkinciteşrın 940 başmdan Mayıs 941 
~onuna kadar olan ıhtiyaçlarmdan yukarda 7azllı 16 kalem yiyecek maddesi 
~nameıi veçbile açık eksiltmeye konmuştur. 

ı _ Açık eksiltme 7 lki ncite,rın 9•0 Per1cmbe rünft ıaat 15 de Sofulr. 
cctmede AdU Tıp İtleri Umum Müdürlüiü binasında yapılacakttır 

1 2 _ Açık eksiltmeye konan yukarda yazıh maddelerin muhammen fi-
Y.i.tları ve muvakkat teminat . mik~lan hiz~larmda gösteril.~iştir, 

3 - lıtckJiler ıartna.meyı komııyona müracaatla okuyabı1ırler. 
4 _ latcklilcr bu maddelerin tamamı için teklifte bulunabilirler. 

1 
5 _ AÇık eksiltmeye ~ireceklerin Ticare! ~dası aicilinde kayrth olmaları 

ve buna ait içinde bulundugumuz aenenın tarihile oda veıik.asmı blmil bulwı-

KENDiN 

T. IS BANKASI 
'1940 KUçtJK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

HiRiKTiR 
1940 İKRAMİYELERi -
t •det 2000 llrahk = 2000.- ur .. 
a • 1000 • = sooo.- • 
• • 500 • c: lr)()O- • 

12 • t60 • = sooo.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
7& • 60 • = 17'50.- • 

210 • 25 • = 5260- .. 

Ketldeler. 1 •utJ•t. 1 m•Y" 

1 •Ouato .. 1 lktnctteırı" t•rthterlnd 
W'ııtnıhr 

Harp Okulu Komutanlığından : 
ı - Aptrda ]l'IU:r!ı prtlan haiz olı:urlar. Harp Olı:uluna almaoaklardır. • 
A) Anlrarada bulunanlar dotrudan doğruya Harp Okuluna, Anlrara han-

clnde bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Şubelerine müracaat edecek
lerdir. . 

B) Kayıt •• bbul muamelesi 20/10/940 dau itibaren 31 fIL Kl/1941 tarı-
hlne kadar denm edeoektiı:. 

2 - Giriı Şartları: 
A) Türk ırlaudau olmak, 
B) Lise bitirme ve olpnluk imtihanım •ermf!J bulunmak, • 
C) Tam teselrlrüllü Askeri Sıhhi Heyetten (Harp Okuluna ıı:ırer) brarlı 

Sıhhat rsporu almıı olmak. • 
D) 18 : 23 ya$mda bulunmalı:. _ .• 
E) Diier tartlar Aık.erlik Şubelerinden •e Harp OkulanA'an &venilebilır 

(1330 - 10197) 

-------------------""" Satıhk Kiremit 

malan lizımdır. "10202,, 

1 • • 1 J 

Taksim p:rinosu bodru.'° katının ikm~ in~a.tı açık ekailtme7e konul
mu,tur. Keşif bedeli 9949 lira 80 kuru,.~~. il~ !emınatı 746 lira 24 lruru!Jtur 
Keıif ve tartname Zabrt ve Muamellt MudurJuiil kaleminde cörülecektir th 1 
31/10/940 Pcrtembe pnü ıaat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır Tal: 1 •. e 

lrt 1 "h 1 ta "h" d ıp enn ;Jk teminat makbuz veya me up an. 1 • e rı 1°. en ıeki:ı a:iln evvel Fen t . 
feri MlldUrlüfüne milracutla alacakları fenni ehhyet ve 940 yılına ·ı T" $ 

. .. .. aatt 0 ·mı aı ıc:ıret 
Odası •eıikalarile ıbale cunu muayyen 1 e ~ Encümende bulunma! 

1 -(9927) 

Karacabey Belediyesinden : 
Ka.racabeJ Belediyesi elektrik tesiaa.tı ldn aıcart •75 be el ku 

tinde ve elektrik istihsaline elverişli az müstamel bir Ioko~obi~ : b YYe. 
kinest pazarlık auretile aa.tm a1ınacakur. Ellerinde bu cibi ki u a~ ma~ 
isteklilerin ut" yapmü: üzere her cün Ka.racabe7 Belediyeıinem:ıu~~:~ 
lln olunur. (9707) 

Gayet Kıymetli Acem Seccadeleri 
Sandal Bedesteninde teşhir edilmekte olan bir çift _ 

· 2• 1 · T · na dide Sine seccadesı ·• · cı eşrın Perşembe günü satı-
lacaktır. 

Clnıl Mlktıırı Ekalltn-ıe tekti 

Aoı aıtaç (ispirto -
taQytrl için) 1500 kg_ Açılı: ebtltın uı 
Mefrupt • • 10 kalem • • 11 

ı "'.'." ~l.X.~~.tarihınde. 10,. lı:alem melrupta telı:lif oluuau fiyatlar baddi 
llyılr co~ülme~~ınden ve ~$0~,, Kg. •a. ataca talip ıuhur etm.edifinden ek
siltmelerı şe.raıtı sabıka daıresıodc on gUn temdit cdilmiatir. 

II - Eksilt~enin 31..X.940 ~ünü hizalarında n.zılı saatlerde Kabataşt 
Levazım ve Mübayaat ıubesindeld &lım komisyonunda yapılacaiı ilin olu~ 
nur. "10210N 

Siltiln dünyaya nam veren büyttk Tilrlr Sekercisl 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

23 - 10 • 940 

BiR HAKiKAT! Sayın Müşterilerimizin 

nazarı dikkatine : 

Pırlantalı ve elmastı saat demek, on keıune ue SlNliEK SAA'l'I demekıir. ÇünkO: . 
Pırlantalı ve elmaııh saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru llem olan SlNGER Saatlerindr toplaflf" 

tU'. Bunun için: Saat alacatınız zaman, tereddütsüz SINGER ıaati almalısınıı. Ve ıaatin üzerhtdt 
S1NGER markasına. müessesemizin ıtdresine dikkat etmeniz. llzımdrr 

Modayı. taki~ ede? her asri kadın için kıymetli taşlariyJe ve nefis işlemesi1e hakikaten nazarı di~ 
celbeden böyle bır hankulide S1NGER Saatıne sahıp olmak ideta bir saadettir 

§ 1 N G E R No. 82 - A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 Lira. 
Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

Adres: SINGER SAAT /Jla,azaları. lstanbul, Eminönü No. 8 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~_.,., 

~------··------·~ l\ ~ falatya Pamuk Deneme, Islah ve Üretme ı, 
Beyoğlunda: Büyük 1 Çiftliği MüdürlüğüııD' 

B A K E Muhammen 9~0 lira lnymetli Plat marka çift toplu bir adet çırpır ı#'. 
51 satm alınacaktır lst~kliler 71 lira 25 kuruş teminatı muvakkate ile bl'. 

.. 940 Teşrini~ıtniıinin dördüncü Pazartesi l"Ünü saat 15 de Malatya Zira•1 

1üriyrtindrki komüı.yona müracaatlıtrı. Mağazalan 

Mevsim münasebetile bütür 
dairelerın zengin ceşıtlerh· 
süslemiştir Sayın mü.;te 
riler .n n ziyaretlerını bek 
ler 

Erkek Kad·n ve C"ocuklara 
Trenrkot. Koverkot, Loden 
Vf' S den 

PARDESÜIER • 
MUŞAMBALAR 

Erkek ve Cocnklar için 
KOSTUMLl::R 

Kad1n ve l?'P.nı- kız1~r =c;n 
MUSAMBALAR '\'JANTO 

LAR ve ROill.ARIN 

En son modelleri 

fsmarlama Kn~t;;m 0ardesı 
ve paltoluk 

EN ALA CİNS KUMAŞLAR 

Rob Tayör ve Mantol:.ık 

V1tNLtl KUMAŞLAR 
İPEKLtJ J."R -

PAMUKLULAR 

En son moda modellerde 

KADIN ŞAPKALARI 

Perdelik ve tefrisat ;,in 
TÜLLER ve KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çeşitlerı 

Kadınlar ıçın 

ÇANTALAR ve 
SAHTiYAN MAl\fULATI 

1 
«adın, erkek ve çocuklar içir 

TRlKOTAJ'ın 

Z.engın ve müntehap , eşitler 
.... • y 

~OlANT 

. Sartnam.e me~kür mtidi.irlüktcn istenilir Talipler teklif edecelt-1_eri ~~ 
0 n ev<1afm1 ı h"' 1 cr1en evvel bilriinnck ,artilc telgrafla şartnamedeki i:ıaP"'· 
· resınde müracaatlaı kabuJ edilir. (10133) 

Takas l imited Şirke'inden : 
Sir~ct'miz Mersin şubesine aıkerliiini yapmış Yüksek tktıut •e 

1\1 C"ktebı veya Ticaret Lisesi mezunlarından bir muhascbecı ahnacak:tıf· 
Ta.Hp olanlarm 28.10.940 tarihin• k•~ar ıirketimiziu İl baruudalci ~ 

ltne muracaatıan ilin olunur (10187) 

Zonguldak Belediye Reisliğinden : 
. ~üz lira aylık ücretli ihtısas mevkii olan Fen memurlofa mfinhatdi1~ 
hplerın evrakı müsbite ve istidalarile 25/1Q/ g4o tarihine lıtadar mür•ca• 

(10201) 

Mu~:=~t ~eek1~:ı:~en: 1 S R O 
1 -: Cılk çocuklu annelere da~ıul - 1 

ma)r uze~t kutularile beraber (20 000) 
ıdt,;.' ml'ldalya Yt!ptırılacaktır ' 

2 - BunlarıL tahmin edil~n bedell 
140.000) tıra ve muvakkat temınatı 
f3.000' lıradır 

3 - ls kapalı urı usuUie yaptırı-
l~ ccıktır 

1 . 4 - E:!<slltm• 25 10 1940 cuma ı;ıı
nü ~aa 15 te Ankarada Sıhhat ve 
t~tıma. Muavenet VekAletinde topla. 
nar. hu!llust komisyonda yapılacaktır 

5 - Şartname ve nümunesı Anka~ 
rad" Sıhhat ve tct1ma) P.1uaveneı Ve-
1<Ale1.1 Hıfzıssıhha İsleri Dairesı Reis· 
llğİ"\1...; Vt İstanbu1da Sıhhat ve İç· 
ti.ma l Muavenet Müdürlüğünde ber 
~n görülebilir 

6 - Talipler bir •lrket ise ırttu"
'Tia, eksiltmt ve ihale kanunu hCL 

tayyare 
Otomobil 
Kamyoo 
Motör 
ve 

oltrimum 
flibrika 

makin ada 
t~viçre 

mamulAU 
S R O Rul 
manlarını 

kullanınız 
Deposu: Galata Karakl17 
hanı karıısında 84 No. 1 eR.A~ı 
TAŞÇIOGLU ve ORTAl<~~o 
P. ı< 1039. Telgraf : TAO 

kü-nlerine:. tevfikan muktazj vesaikı ... •••••&•••••""". 
1 

tevdi etmeleri l~zımdır Teminat na
ki~ oJ;ı ak knmtsyonda ltabul edilme· 

1 

diği it;ln •emınat mukabtll nakit veya 
tah••llAt vermek lsUyenlertn daha ev· 
veı müracaatl3 bunlan m;ı;l sandığına 

teslim ederek makbuzlarını usulen 
1;arfırı içerisine kovmalan LA.zımdır 

7 - Zarflar ltanunun emrettiği sa· 
.<ilde nazırlenm1s ve tesbit ~ilen se· 
1tter bir saat f'vveı be.hemeha) ko .. 
--ıls:von:1 tevdi edllmis olmalıdır. 

8 - Taliplerin madalya tmalilf 
m(;.ıtegtı veyı bôyle bir mnesseseyı 
temsil •tmeleTI ve bl!yle bir vesika
yı !braz etmeleri l.Azımdır. (9579) 

14'1 ?:: ~~~k~! ~~~!m~ı 
tedavisi 

-'drn : Ca§ıaloGılu Halk Pa1"tt1tf 

\ • •rtıaı No.? ,, 

rpof"8.A81ND.A OftAM Kl8MINl')I 

Bu a!Qam saat 20,30 da (Son halta) 
01ELL0 

ı..,ı.,rıı caddf'•fnd• K~medf KııııMorttt 

G•1ndQz saat 14 te ÇOCUK OYUNU 
Ak~am saat 20,30 da D A D 1 
Heı tarata otoous ll1lyece&tu 

naşa: 

Bilyillrada Meırutlyet 
Doianbey oaddeıl 27 No. rı. ~ 
Panayota Damatyanm tamirat., 
lindeo ilç yüz liranın tahsili llV 
aleyhinize açtıiı dava üı:erioe ~ 
metgiibınu meçhul bu!uudutrı ~ ' 
edilmiı olduğundan H. U. M. ~ 
ınci maddesine tevfikan illntj-1ı C&t icrasma •e duruşmanın 29 f 
saat 11 e tayinine karar veritaıi 
gün ve aa.atte bizzat ıeJmeııil 
bir vekil cöndermenis lüza.md ol ~· 
yerine kaim olmak üzere ilAn t . 

0SK0DARDA 

Eski Haman'I 
···" ·~ Yeni miiatedrl tar&fmdau iP' ~ 

tamir ettirilerek temiz bir ıurett' 
dın ve erkekler için iki taraflJ 
ıçdm~ttr. Gelen mü§terilcı 
olmaktadır. 

BANKASI 
TURR l\NON1M SIRKETJ 
TESİS TARİHİ 1863 . 

Statülerf ve Tilrlcıye Cümt1urıyet1 ile münalrit mukavefen:ı1mesf zfJ' 
Numaralı 10/6/1931 tarı hlı kanunla tasdik edilmııstır. 

(24/6/1933 tarihh 243~ Numaralı ResırU Gaz.ete) 

Sermayesi: 
thityat akçesi : 

10.000.000 lngili1 Lirası 
1.250.000 lngilİ2 Lirası 

Türkiyenin başlıca şehırlerinde 
PARIS MARSILVA ve NISde 
LONDRA ve MANÇESTER de , 

ITTSIR. KIBRIS. YUNANiSTAN IRAN IRAK. FtLIS'J'f 
ve MAVERAYI ERDUN"de 

Merkez ve Subelcri 
'UGOSLAVYA. ROMANYA YUNANlSTAN SURIYlt LUBlf~ 

Fil7alleri ve biltiln Dünvad• Acenta •~ Muhabırlen vardır 

Her nevi Banka Muameleterı yapar 
Hesabı cari ve mevdnAt hesapları kiisedı 
ficari krediler ve vesoikli krf"cliler kiişadı 
fürkive- ve Efooebi memlcketieı W.erıne k~sJde 5ened•' ı!' 

on tosu 
Bor~a emirl«"ri 
Esham ve tahvilat att1ft v• •mtıa,. fl7f"rine •vans. 

'enedat tahc;ilAh v• "'"''"' 

En yti.k.sek emnıveı :;;artlarını naı2 1t.ıraltk 
Kasalar Serv1s1 vı:1rdır 

..,iyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veY' 
kumharastz) tıı!lamıf heııaplan aı;ılır. 


