
26 
İLK TEŞRİN 
1 9 4 o 

~iTLERiN 
~tilakatlarından 
Çıkan Netice 
"---------~--------

. h, tnriliz adalarını istill e
l'ecefine kanaat cetirincc, 1n
'7i İmparatorluklın vasıtasile 

l.'tl'a karar vermiştir. Bunun için 
denizde İspanya Ye Franndan 
e etmek lüzumu hissedilmiş-

, llıuerin General Franko •e Ma
l>etain 1e yaptıtı mülakatlar
llıakaadı temine matuf anlış
•arıldıfı tahmin edilmekte-

.:İtler bu pllnmı tatbika mu
olanı, harbin Akdcnize in

'-.!:cikmi1ece'lı::tir. 

11. Zekeri11a SERTEL 

~ıün bütün dünyayı en zi
)'ade meşgul eden mesele 

titı General Franco ve Ma. 
l>etain ile yaptıgı mülakat. 

"'lleticesidir. 
lılülakatlar hakkında hala 
bir tebliğ neşredilmemi~1ir. 
!ar, yapılan anlaşmalar hak 
l?ıuhtelü tefsirlerde bulun. 

l~ iktüa etmektedir. Alman 
~it Yan matbuatı da henüz sa. 
t ley söylememiştir. 

' . 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK 

'I' 

~at bugüne kadar elde edi
~llfımattan hasıl olan kana

tır: 

ispanyanın mih\'er nam ,.c hesabına göz diktiği Cebeli ta niın tayyareden görünüşü 

lnya İngiliz adalannı istL 
~ iyeceğine kanaat getirin. 

&Utercyi imparatorlukları 
' ile vurmaya karar vermiş
tenner mülakatında verilen 

lh.~ ana maddesi budur. Şim
·~cr bu ana kararın tatbiki i
:<lln olan hazırlıklarını yap

\ nıeşguldür. 
karann tatbik mevkiine 

~ ı için evveli Uzak Şarkta 
t tenin başına Japonya mu
~ ~ilmiştir. 

~nizde de Fransa ve tspan
ıstifade etmek lüzumu his. 

ı...-, ir. Bu maksatla Fransa 
~ilden sulh yaparak hem 
~leyi kökünden halletmek, 
~ Akdenlz.'\•e Afrika .sahille 
tngiJterenin müstemleke n 
Yontan ile irtibatını güçleş 

Üsler elde etmek isten-
. Pransaya teklif edildiği 

n sulh §artlannın aşağı 
tL.• §Unlar olduğu anlaşılıyor: 
~nyada bulunan iki milyon 
'ıtı~ esiri memleketlerine ia

FRANSADA 

Vichy, Mihverin 
Sulh Şartlarını 
Tetkik Ediyor 

Arazi Terki Suretile 

Bir Anlaşma 

f mzası Muhtemeldir 
N~-york, 25 (A. A.).- Reutet; 

Nevyork Times ıazetesine .Bem
den bildiriliyor: "İyi haber alan 
siyasi mahfillere gelen maluma
ta göre Mareşal Pctain, derhal 
bazı arazi tavizlerini ihtiva ede. 
cek bir anlaşmayı imzaya hazır. 
dır. Bu haberlere nazaran anlaş-
ma hükümlerinde Alsas - Loren
in Alr:nanyaya ve Nise kadar RL 
vieranın ltalyaya terki vardır. 
Fransa, ltalya ile Tunusun ida
resini İspanya ile de Fasın ıdare
sini taksim edeceklerdir. 

•f!cektir. Alsas _ Lorren Al. 
~'Ya, Nis, Cibvti ve Tunus 
~:ta terkedilecektir. Fasın 
~-.ını da İspanyaya verilecek
)tht: zamanda gerek Ak.deniz 

terek Afrikanın Atlas sa- Ekseriya iyi haber alan Bern 
mahfillerinde zannedildiğine göre 

e mühim deniz üsleri Fransa bu şartlan kabul ederse 
t?cilerin emrine terkedile- kendisine işgal altında bulunan 
·Bu sayede Almanya Tulun arazide Bordeaux'ya kadar bir 

\l:l~rta gibi, Dakar gibi de- koridor verilecek ve Fransa bu
~rinde yerleşecek, ve bura- ranın idaresini deruhte edecek. 
ıerek Akdeniz ve gerek tir. Bundan başka Almanyanın 
enin Hindistan ve cenubi derhal Fransız esirlerini serbest 

ı lle olan irtibat yollarını bırakacağı da söylenmektedir. 
edebilecektir. KABiNE TOPLANIYOR 
te Hitlerle Marepl Pe. Nevyor, 25 (A.A.) - Buraya 
bu esaslar dahilinde anla§- gelen haberlere göre, Fransız ka
biJdirilmektedir. Almanya binesi, bu akşam mühim bir top. 
ile sulh yaptıktan sonra lantı yapacak ve Hitler ile yaptığı 

lya Fasın bir kısmını ve- -·· (Sonu; Sa; 2 Sü: lJ 

Fransız Başvekil mua\•ini Laval 

lr =\l 
Juna lıleri 

için Komisyon 
Toplanıyor 

Moskova da Bir 

Heyet Gönderdi 

iSPANYADA 

Franco, Hitlerle 

işbirliği için 

Hazarlar=ıyor 

Madrit Gazetelerine 
Göre, 

Tezahür 
Bu, Yakında 

Edecektir 
Madrit. 25 l.A A.) - Informa. 

cfon• gazetesinin Berlin muhe· 
biri Franco _ Hitler mülakatının 
Suner Berlinde iken hazırlandığı 
ve bu mülakatın Hitler • Laval 
görüşmelerile alakadar bulundu
ğunu bildirmektedir. 

Arriba gazetesi de "Falanj'ın 
iman ve itaati,, başlığı altında 
neşrettiği baş makalede ezcum. 
le şunlan yazmaktadır: 
"Perşembe günü tarihi b!r gün 

olmuştur. Tahmin etmek lazım. 
Moskova, 25 ( A . A.) -Bir 1 dır ki bu mülakatın ba~hca ne-

So\'yet heyeti, bugün öğleden ticesı İspanyanın, A vrupada açıl. 
sonra, tayyare ne Sofyaya makta olan yeni çığırda yer al. 
hareket etmiştir. Heyet, Sof. 1 ması arzusunu izhar etmek ola. 
yadan sonra Bükreşc gidecek 1 caktır. Kurban olmaktan bıktığı
\'e orada 28 Te!Jrinsanfde top. 1 mız cihetle, yeni tarihin önderle. 
lana<:ak olan 1'una komisyo. 1 ri olmak istiyoruz. General 
nunun içtimaına i~tira~ eyle: Franco'nun her verdiği karar, Fa-
yecektir. So\'yct heyetı, yedı Janj tarafından itaat ve şevk ile 
kişiden miirekkcptir \ 'C Ha- karşılanmakfadır. Falanj ~~neral 
riciye halk komiserliği (?enel Franconun ~ahsiyctinde bir :ı:;ır. 
sekreteri Sobolofun riyasetin 1 danbcri beklemekte olduğu şefini 
dedir. Tuna komisyonuna, 'ı bulmuştur . ., 
Almanya, Romanya ve italya TAM MvfABAKAT 
da iştirak edeceklerdir. 1 Berlln, 25 (A.A.) - 1'"'rankfurter 

\ J ! Zcltung gazete.si. Hltler ile General 
,.,,,,, ______ .._. ____ .,.,._, Fr.:-nco arsııındaki görOsmeden bah-

c;ederek, İspanyanın bu,...Un mihver 

Fabrikası 
3 Ag Sonra 

.. ~e buna mukabil, İspanya. , _ 
~er geçirmek, ve İspanya 

· deki deniz üslerinden is. s ıı •• 1 
~lınek hakkı~ı kazanacak- e u l o z 

\i nya harbe gırmeyecek, fa 
~·&aır gibi, mihvercilerin ken 
.:"Ptlklannda askeri harekat 

Ula müsaade edecektir. 
le General Franco arasın

~ bulan mülakat esnasın-

devletlerinin derpiş ettikleri yeni nl
r.amıı glrmiye AmAde bulunıiıı&ıınu 
ya1mnktadır. 

• Roma, 25 (A.A.) - Tribuna '-"e 
Olornale d'İtalla gazeteleri Hltler -
F'ı·anco mülakatının mihver tarafın
d'ln takip edilen yeni Avrupa ve Av
rupa harici nizamının teşriki mesai 
ve inş< slva~eh çc~cve!!lne dahıl bu
lunduğunu kaydediyorlar. 

' esaslar dahilinde bir anlaş
. ~lrıldığı tahmin edilmekte. 

~L • 
qaberler teeyyüt eder, ve 
~ planını tatbike muvaf
~ a, harbin Akdenlze inme 
~ ıneyecektir. 

ltere bu siyasi taarruz kar
~,._ lflkayıd değildir. O da a-

-.ndan ve müstemlekeler. 
~derdiği kuvvetlerle müte. 
~ Akdeniz ve bilhassa .Mı-
1 kuvvetlerini takvive et

~~ i.r. Mısırda bulunan harbi. 
rı M. Eden Orta Şarkta 
tı İngiliz kumandan ve va. 

~,,Unıumi bir toplantı yapa
Udafaa tedbirleri üzerinde 
elcrde bulunmaktadır. 
dan maada, Almanya ile 

~arasında aktedilccek sulh, 
en Amerikayı da alakadar 
~ baştamışttr. Hatta Ameri-

tak Şarktaki bazı Fransız 
i~lekelerini ifgal etmıesi ih. 

_lft_ den bahsedilgl~kt.edlr. 
:~naleyh, önü~z<f\!ki liaf. 
~·~inde hjirb_in ~n;şlemesı ( 

Çok mülif!J l\ad'iselere 
0lınamız iht ~k~ur. .: 

f aaligete Geçecek 
ikinci Kağıt Fabrikas1n1n inşa ati Bitiyor 

lzmit kağıt fabrikasının dahilinden bir görllnllf 
(Sümel'bank U. Müdürünün beyanatı 2 inci sayıfamızaa<1ır.) 

L::ıvoro Fasclsta gazel.esi de. lnıdl
krı•nin İspanyadan b[ltlin bütün ter
de llleceği güniln uuık olmıyacağını 
ilave eylemektedir. 

DIGER HABERLERE 
GELiNCE 

I.ondra. 25 (A.A.) - AssoclRud 
Press Aj<ınsının BerHııde IUmadR d~
fcr kaynaklardan öğrendlgine e8re. 

(Sonu; Sa, 2 SÜ; 3J 

Sidi • Barrani 'de Bir 

ltalyan KarargCihı 

ı Bombardıman Edildi 
Kahire, 25 (A.A.) ~ İngiliz umu

ınl kararg~hının tebliği: ''23 Teşrinl
evueJde Sudan'da Kassala'nın dışında 
bir İngilb keşif kolu, yeniden bir 
du~mıın grupuna muvaffakıyetli bir 
,,jcum yapmış ve düşman grupu, ae
ri ~ekllm~den evvel zayiata duçar -e 
dil.,ılştir 

K::ıhlre, 25 (A.A,) - İngiliz umu
n 1 kararglıhının dünkO tebliği: Mısır 
mı,takıuı11da Sidi Barranl'nin Şar
l:ında 22/23 gecesi bir dOmıan karar
gfthı muvaffakıyetle bombardıman e
dil nfı.;Ur Bu mıntak da bir esir a
lınmıştır 8 adet motörlü nakil vası
t..-ısı tahrip edilmi~Ur. 

GAZETESi 

BALKANLARDA 

Bahardan Önce 
1 Nazi Hareketi 

Beklenmiyor 

Fakat Yugoslavyada 

Alman Faaliyeti Hayli 

Artmış Görünüyor 
Londra, 25 (A.A.) - "Tim.s,,in 

Balkan muhabiri yazıyor: Mister 
:Edcn'irı Yakın Şark'a mu\·asala. 
tındanberi mih\·er devletleri Bal
kan memleketlerine karşı sulh
perver bir tavır takınmaya baş.. 
lamışlardır. Almanya hariciye 
nezareti şimdi Avrupanın ccnu-ı 
bu şarkisindeki memleketler ü
zerinde hiç bir tazyik yapılmıya. 
cağını haber vermektedır. Hatta 
Bcrlir.deki ecnebi muhabirlerine 
şu sözler söylenmiştir: "Biz, yeni 
nizam dışında kalmayı tercih e. 
den memleketlere karşı hasma ne 1 
bir fikir beslemiyoruz.,, Alman
yanın Yunanistan ve Türkiy~ye 
~arşı vaz:yetinde yakın zamanda 

Çocuk AnsikloDedisi 
2 Büyük Cilt 

Nekteplcrc!t atrctmnılerlD Yt çoculılarm MY11f bnrtılne ,.r. 
dııncı olaralı lıulla.nabılecelılcri mükemmel ve bınolı '"1"dir. 11-
ndmda muvaffak olanlar Çocuk Anaılı:lopcdialnl olı:uy&nlardJr. 1 

MUTLAKA BiR TAKll\I ALINIZ. 
--. ................................................... .. 

istanbulun Kafi 
Nüfusu Belli 

Oldu: 789346 
251000 den Fazla Nüfuslu Şehirlere Ait 

Mukayeseli Neticeleri Neşrediyoruz 
Ankara. 25 <TAN Muhabirinden) - 1stat stik Umum Mü.. 

dürlüğu Sayım neticelerini tasnife devam etmektedir. 25 tun. 
den fazla nüfusu olan şehirlerimizin cetveli hazırlanmıştır. Bu 
cetveli aynen bildiriyorum: 

Şehirler: 935 Sayımı: 

741148 
170959 
122720 

940 Sayımı: l ... rfış Farkı: 

789346 48198 
184362 13403 
155544 32824 
89990 13517 
77348 5161 
60614 13569 
57314 6349 
56698 4605 
53908 7727 
45168 9047 
43264 8622 
41247 7357 
38009 10713 

İstanbul 
İzmir 
Ankara 
Adana 
Bursa 
Eskişehir 
"Gaziantep 
Konya 
Knyseri 
Edirne 
Diyarbakır 
Sıvas 
Malatya 
Manisa 
Zonjlulda!t 

761i3 
72187 
4i045 
50965 
52093 
46181 
36121 
34642 
33890 
27296 
30877 
20603 

37701 6824 
32420 16817 

(Sonu; Sa; ? Sü; 5) 

bir tahavvül bulacağına dair hiç ı 
bir delil mevcut değildir. Buna 

1 roğmen Alnıan niifuzuna tabi \.. 
memleketlerde bile Nazi faaliyet ---------------------·-----ı 
leri devam etmektedir. Yugoslav. 
ya için için işlenmektedir. B u·t 

Aıkeri vaziyete relince: Romanya- U 1 
d::ıki Alman askerleri, Yugoıln71 ha. 
dudunda 60,000, Yunan hududunda ise 
90.000 İtalyan askerleri. kış için kışlı 
ve İ&tihkAm inşası itleri ile metrul
dürler. Bu halt göre. bir sürpriz miıı
tesna, bahar gelmedikce İtalyanm Yu
naniııtanil taarruı niyeti yoktur. Ro
manyada geceleri guruptan sonra tren 
ler işlememekte Bükreşte Jşıklar ıön. 
dürülmektedir. Bükre$e 1eniden bir 
çok Messerschmidt tay7areleri ıel 

"Tehlike Berline Y aptla 
Son Hücum 

mlttir. 
.l\IETAXAS'IN SOZLERI 

At"na, 25 (A.A.) - Yunaa san11i 
erbabı müme11illerini lı:abul eden 'Ba•
vekil MetaxH demittir iri: 

111th tnltlrlt&ta ra,._ ffMT~ 
misi Jı:a,.betıneden hepimi• ulmlrlra
ne ileri dol'ru adım atma,.. kırar ••
rlrıelı terakki edeceiimizden eminim. 
Bizi bu kadar cüçlüklere manaı btrı.· 
lı.an kaııırga. belki de. c;alıtma 7ola
muzdaJ.:i ıımimb:i ve rayelerimizi da
ha ziyade kuvvetlendirecektir. Bu ıu
retle müşküller devam ettiii müddet 
c;e kendi neticelerinden bizi koruma' 
olacaklar ve i1i rünler relince müca
c'eleden daha kuvvetli çıkmat olaca
iızdır • ., 

Mareıal Rydz 
Smigli de 

Tevkif Edildi 

ispanya Hükumeti 

Amerikaya Çok 
Yaklaştı .. Diyor 

"A F . vrupa acıasına 

Lakayt Kalamayız:~ 

3 Saat 

ltalyanlar 

Hücum 

Lo~ ,• .... -.. a ••I.... . - J 

Etmiıler 1 
Londra, 25 (A. A.) - 1n 

hava kuvvetleri, cuma ~i 
linin münakale merkezlerine 
Berlind1tki askeri hedeflere 
cumlarda bulunmuşlardır. a 
at kadar süren bu hücum İn 
lız hava !kuvvetlerinin bomba 
.man kolu tarafından Berlin iıze 
ne yapılan hücumların 23 üne 
.südür. hk tayyareler gece ya 

j 
sından az sonra Berlin üzerın 
varmışlar ve Putlitzstrasse v 
Lchrter garlannın yerini tay 

1 
ederek hücum etmlşl~rdir. 30 da
kika sonra yeni bır Ingiliz bo 

1 
bardım!in ta~yare filosu ayni he. 
deri bombalamıştır. Alçaktan 

1 çan bir bombardıman tayya 
1 nin muhtelif yerlerine obüs par. 

j 
çalan isabet etmiştir. Başka akıa 

l"Nlı..~ .. ~.·~ cılar Berlinin ortasında bulunat1 
1ir. ~ı sair hedefle~ teveccüh etm· 
t;~. r Hareket halinde bulunan tayy 

Amerikamn Fransa Büyük Elçisi releri gostermek için projekt 
BULLIT vazifesi gören yerde büyuk bı. 

yangın çıkmışt:r. 

C ı ı H k Vaşington, 25 (A. A.) - Roo. Son akıncı dlllgası snat 1,30 d:ı Ber aro Un are etine sevelt, Avrupa ve Uzak Şarktaki lln uT.eri•ı~ gelmiştir. Bunu takip 
vaziyet hakkında Hariciye Nazın den 75 dıkib iı,:ınde tayyarelerlm 

Müsaade Etmiyor Cordell Hull ile bir görüşme yap- mlileaddıt del.: şehrin merkezi il~ 
mıt:tır. Birleşik Amerika Genel r lnd.. uçmuş ve tayyare dnfi batar 

,. yalarının besli ve devamlı atqı~ Bükreş, 25 (A.A.) D. N. B.: Kurmay reisi General George taimezı. münferit hüt'Um ve bornbilt• 
Meydana cıkanlan bir Polon- Marshall mülakatta hazır bulun- dınlanlaı yııpmışkrdır. 

•a casusluk teşkilatı ile alakadar muştur. ALMANLARA GORE 
bulunmakla suçlu Mar~I Rydz Roose\·elt, dün söylediği bir nu 6erlin, :s (A.A.) - "D N.B." 1 
SmiP.li dün bir kaç defa isticvap (Son u; Sa, 2 Sil; 5) (Sonu. Sa; 2 Sü; U 
edilmiş ve bu,llÜn tevkif olunmu~,..-------------------------....ıj• 
tur. Rydz Smi~li son zamanlarda 
Yalrera'da kücük bir köskte o
turmakta idi. Simdi Ralbicer -
Vakea'da tevkifhaneye nakle. 
dilmiştir. 

KAROL'ÜN V AZİYETt 
Washington. 25 (A. A.) - Reu. 

ter: İspanyadan ayrılmasına mü. 
saade edilmiyen Sabık Kral Carol 
kendisi ve maiyeti lehinde mü· 
dahale edilmesi için Amerikaya 
müracaat eylemiştir. 

• Bükreş, 25 <A. A.) - 1938 de 
t~~kif :d~len ve kaçmaya teşeb
bus ettığı esnada öldürlilmüş 
olan sabık demir muhafızlar şefi 
Cordeam: meselesi hakkında tah. 
kikata memur t'dilen komite, Cor 
deanu'nun vaktiyle askeri mah. 
kemec-e haksız olarak mahkum e· 
dilmi~ olduğunu tesbit ederek dos 
yayı temyiz mahkemesine sev. 
ketmiştir. 

U,.JÖ 
Şark ~onferansı 

Yeni Delhl, 25 <A. A.l - İngiliz 
fm~•aratorluğu Şark grupu memle
ke•lt'rl konferansı, bu«{ln a~mı,tır. 
Bu konferansa, Şark yarım kUrealn
deın bütün fn~ilir arazisinin yüzden 
farla delegesi işUrak etmektedir. Kon 
fer.:nsta, bu memlekeUerin harp mııl
~emesi ıstlhsall sahasında mümkün 
oldutc kadar kendi ihtlyac;larına lri
tayet etmeleri lçln alınacak tedbirler 
CUuker .. olunacaktır. 

GÖRÜŞLER: -···----··- ..... . 
Rüzgpr Ektiler, 

Şimdi Fırtına 

Topluyorlar 
Sabiha Zekeriya SERTEL 

C ümhuriyetçi İspanyol or. 
duau Fasist istilaınu 

ıtöiii" gerdiği ıünlerde hatırı. 
yordu: 

- Pireneyi a~rnız: büfiin 
demokrat de,•letler. Ciimhnri. 
yeki tsl'an~·anın imdadına im. 
.-ınuz. İkind bir Cihan Harhi. 
nln kıvılcımı burada :vanıynr. 
Sulbü n insanh~ kurtarmak 
için, ilk ~iper buradadır. Ak
denizdr demokrasinin hakimi. 
yeti Cehelitarık gecldiıtde, 
Fransanın selamet ve emnlveti 
Pirene hudutlanndadır. Kata. 
lonya gökle-rinde U(an t"l'•"
yol havat'dannın t!linde iki 
yfhı: harp tayyaresi. Fransanın 
aelAmetini, mUşterek emnive.. 
ti, dünya sulbünü kurtaracak. 
br. Pireneyl •Çlnıa! 

f !lpanyanın h:ln•en kopup 
ıelen bu sese karşı, Cebelita. 

rık kapılarında ellerini \•e ko1 .. 
larmı bağlayan, tarihin bU' ftlr 
m91Uliyrtini omuzlarmıt alaa 
Adeomi Müdahale Kominon ... 
Pirt-ne hudutlarına kilit Ustil..; 
ne kilit vuruyor. dli!ı;nıanların 
zafer kapılarını acı~·nrdu. Sim. 
di HiUer hu kapının önünde 
General Frankn ile görfüıilvor. 
Cebelitarık Uıterin~ ~·aoılac:alr 
hare.ketin planlarına c;i7.iyor. 

Milletler l\leclisi knridor)a. 
rında Hail• Seli5evi hadem se. 
kerlyle susturmak. Del \'avo'. 
nun ca111na ot tıkamak ta klr 
etmedi. Cin ordulan Japon is. 
tilisı karıımnda hfiktüm biik. 
lüm inlerbn, Tokw•da mali 
~nıpların vaptıi!l a"lasmalu 
da sun di\'!ltii. Simdi Ri"mAn. 
~·a vnlnn.t11n tanklar. tiifekler, 
mitralvöılf'r tumıvor. 

Sulhil earrıuha rrerip, Mll. 
nihten Clfüuttttu 11k'!IRm. l.o 
dra halkı Chamh\-r1ain'i ,,muz. 
ları üııtilnde tHıvor, lı•ndra 

semalan sulh cı~hklar1vle I• 
livordu. Sim.ti d~ o 1raklerd~ 
Alman tayvarelerf ~yn1'. 

ChW'r.hill. bUtiJn ma:r.:fnfn h11. 
talann• karşı tn~fü milleti. 
nin azim ve iradesini siper edi. ,.. 

ltOıclr ektilN. 
luyorlar. 
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SPOR: 

Yarın Yapılacak Lig 
Maçından Alınması 

Muhtemel Neticeler 

!"""'---------------·----------~ GÜNÜN MESELESi i. _______ _ 
·····-------

BoN$1anmız 
Yazan: Naci Sadullah 

O smanh imparatorluğu, Kırım 
harbi içinde, yani bundan tam 

·87 aene evvel, Mısırdaki varidatını 
karıılık göstererek, Londradakl te· 
'dnslz Palmera bankasına tam Uç 
m(!yon İ nglliz lirası borçlandı!jı ve 
bütçesinin büyük yırtığına iljretl bir 
yama vurduöu gün, lktısadl esaretin 
f'ltasındakl altın kancaya, yırtık ete· 
ilini kaptırmıı bulunuyordu. Ayni 
imparatorluk. çok geçmeden, içine 
bir kere dalmıı bulunduğu borç ba· 
bklığına beş milyon i nglllz lirası da· 
ha alıırak bir kat daha gömOldü. Ve 
yine ayni imparatorluk, Abdüll'lziz 
devrinde. Londradan sonra Parfse 
de avuç açtı. Sosyete Jeneral'c 
borçlanıhın altınlar, yaman bir 
sürat~ eridiği için, tamtakır kalan 
devlet hazinesi Garp emperyallstlc· 
rlnden yeni IOtuflar {!) dilendi: Ve 
Osmanlı imparatorluğunun koynuna, 
bir yavru munlıllğllc sokulan borç, 
gOnOn birinde, korkunç pençelerin· 
de., korunulmıız bir canavar ha!lni 
atdı. O kadar kt, 1903 yılının Mu· 
harrem ayında, Abdülhamit, birçok 
kimselerin "'Mahrem l<arıırname,, a· 
dırn verdikleri, "Muharrem kararnıı

rncd,. ile, imparatorluğun bUtün 
borçlarını birleştirip cemettlğl zaman, 
tam 33 yıl bu millete verdllll deh,eti 
kendisine bir anda duyuran korkunç 
bir yekOnla karıııaıtı. imparatorlu· 
fi•Jn bu heybeti! borcunu, memleket 
dahlllnden tahsil için kurulan mahut 
"DOytnıu Umumlyei Osmaniye", ba· 
lıktan, tuzdan, harirden. puldan, 
mOaklrattan ve avdan aldığı "rüsumu 
ıltte" De\, omuzundaki korkunç yO· 
kün att111dan kalkamadıöı içindir ki, 
yeni borslara girdi. 

Dört Buçuk Ay 
Kamnrrıda 
Ydan Taşımış 
Haber verildiğine göre Fethi. 

yeye bağlı Versevil koyünde otu
ran Osman, tarlasında uyurken 
boğazındnn sıcnk bir şeyin kar
nına doğru aktı~?-1 hisseder~ ~
yanmış, bir iki gun sonra da ı~ı
hası açılan Osman doymak bıl
mez bir şekilde yemek yemeye: 
başlamıştır. Bir müddet sonra mı 
desi bulanmaya ve gözleri kar~r: 
maya başlayan Osman ~er~ını 
rasgeldiğine anlatmı~, koy~ulcr 
kendisine yılnn yuttugunu soyl~
mişler. leyle~ eti yemesini taVSl
ye etmişlerdır. Osman da :.eylek 
eti yemiştir. Aradan tam ?ort bu 
cuk ay geçtikten sonra bır mec: 

Yeni Teşrih Havuzu 
Cümhuriyet Bayramı 

Günü Açılacak 

Kömür Beş 
Kuruştan 
Satdacak 
Fiyatlan murakabe konl~ 

dünkü toplantısında manSjl 
mürü fiyaUarını tesbit c 
Rumeli ve Anadolu kön1 
toptan 4 buçuk, pernkende 
rak 5 buçuk kuruşa sauınc 

nn Pcnerbahce vej Maamafih Vefa takımının en lruv-
Lig maçları~ ya da devam edile- vetli zamanlarında bile yenici bir ka-

Seref Stadyom ;rı~ d Galatasaray 1 rakteri haiz olamaması bu maçm Be.. 
ektır. Fener .

1 
tFa m ~: ... ,... de Altm. şiktaiJ lehine biteceği zannını kuv-

uleymanıye 1 e ener ...... ,,_ ·--'~ di B i.kt k k 
. caktır Her iki maçın da vetlcndını:~•e r. Cli aşın or -

ug ıle oynıya Sa İac'vert takımlar tuğu nokta, olsa olsa elemanlannm 
:tankırmız! v1e r!: r~k kuvvetli ih- gençlik ve tecrübesizlik aaikasiyle leh ne netıce enece.,.. " 

1 
da 

t maller dahilinde ise de, ne Galata- t~mpo:anfnı 'kar§aşırmadan. .veb. anu k ~ke 
d F rbahçenin yalruz bır muda aa şısm a ıyı ır ta tı 

sarayın ne e ene J k f' tidi · ·1 'ktifa etmeyip sıkı birer kullanamama an ey ıye r. galıbıyet ı e ı . . . _ 
ciman yapmak istiyece'klen muha~- Şeref Stadında yapılacak diğer mu-
kaktır. him bir maç t_a Beyoğluspor ile Bey-

GaLatasaraym Süleymaniyeyi ko- koz arasmdakı mac olacaktır. Beykoz 
layca yeneceği anlaşılmaktadır. Altın. son zamanla.rda uyıf, Beycfluspor da 
tugun Fcnerbahçeye kar$1 vaziyeti da- V_:f~yı ~;- : y~necek ~adar lruvvebutli 
h a/:lamdır Evvela Fenerbahçe Me- gorulllll e ıse e, sen oyıuyan 
1 ~ 

6
ve •Cihat~an mahrumdur. Altmtuğ ~ ~kundan h~n_gisinin calip. gelecefi 

da oldukça sert ve çabuk oynıyan, üs- şımdıdcn . ltestınlemez. Aynı Statta 
a· .......... tetik bu sene terakki emmare ve de- To}l1ı:aJ>1 ıle İstanbtılsporun yapacak.. 

1 lleri gostcren bir takımdır. Bu iti. lan maç ta takımların yckdiğerine 
barla, Fenerbahçe oyunun ilk dalıd- ~enle olması dolayuiyle sıkı geçecek
kalannda netice almak istiyecc'k, Al- tir. 
tmtuf da bu fırsatı vcrmemiye ve va- Fenerbahc;e ve Seref Stntlarmda bi-

_,, •. ...,, .. rı, • k t Jı:a.ıanarak: oyunun sonlarmda ra- rincl küme talamlan oynarlarken, Ka-
k bini bo:ı:mıya uğraşacaklır. ragümrük ve Anadoluhisar ııahalann-

Scrcf Stadyomunda yapılacak maç. da da ikinci kümenin ilk maçlan ya.. 
lann en mühimmi ise, Beşiktaı--Vefa pılacaktrr. 
arasındaki maçtır. Vefa takmu bu sene MELİH FUTBOLDEN ÇEKİLİ
zayıf bir halde görünmektedir. Be- YClR - On birinci Balkan oyunları
ııkta~ cok gençleşmiş bir kadro ile ntn bQyük: ası Me.lihin çok muvaffa
oynaınakta ve aldıfı müıbet neticeleri .iuyet gösterdiği :tutbolü terkcdeceğl 
elcmanlannın teknik oyuncu olmaktan §nyfal.ırı tahakkuk edect'l!e benze
ı:ıyadc gene bulunmalarma ve çok mektcdir. Melfhln beden terbiyesi 
ga:vretli oynamalarına medyun bu- teskil.'ıtında bir vazife alacağı söy_ 
lunmaktadır lcnmektedir. 

Üste otururken Osmanın midesı 
dönmüş. kusmuş ve boğazı.ndan 
kırk santim uzunluğunda hır yı: 
lan çıkmıştır. Osmanın sıhhatı 
yerindedir. Yılan oldürülmüşt_ür. 

TAN _Bu ha~er~!l ~hha~.ne 
inanmak biraz muşkul~ur. Ç .. un
kü danıştığımız m'-!hte~ıf dok.or. 
lar bir adamın mıdesınde yılan 
yasıynmıyacnğını, midede bulu
na~ asitlerin buna mani olduğu
nu söylemişlerdir. Bu vnka _ku
laktan kulağa dolaşan ve hakıkat 
imiş gibi inanılan bir şayiadan i
baret olsa gerektir. 

Poliste: 

Çöp Tenekesinde 

Bir Çocuk Bulundu 

irçok 

lcin 

Yeni · l(urulan 

Açllış Merasimi 
Müesseselerin 
Hazırhk Var 

Cümhuriyet bayramı hazırlık
lan devam etmektedir. Bayram 
günlerinde şehrimizde ihdas edi
le<:ek kürsülerde 86 halk hatibi 
söz söyliyecektir. Ayın 29 uncu 
günü yapılacak mera..."!m esnasın
da tayyarelerimiz havalnrımızda 
uçuş ve gösteriler yapacaklardır. 
O gü!'l saat 12 de Selimiyeden 21 
kere top atılacak, saat 15 te E
dimekapı şehitliğinde merasım 
yapılacaktır. 

Saat 22 de vilayette vali ve 
refikası tarafından mükellef bir 
balo verilecektir. Bu baloya şeh. 
rımizdeki konsoloslarla ıleri ge
lenler davetli bulunmaktadırlar. 

Bayram günlerinde Eminönü 
Halkevi ~inasının, 11 inci ilko. 
kulun, Kağıthane köyünde yapı-

Piyasada: 

Pik Demirlerimiz lcin 
Rağbet Ar+ayor 

lan yenı teşrih havuzunun ve e. 
lektrik fabrikasına konan yeni 
büyük kazanın açılma ve işletil
me törenleri yapılacaktır. 

Yine 29 Teşrinievvel Beyoğlu 
Çocuk Esirgeme Kurumunda bir 
çocuk klıniği açılacaktır. Bu kli. 
nikte fakir çocuklar meccanen 
muayent' edileceklerdir. Cibali 
fabrikasın1n çocuk doktoru bu 
vazifeyi fahriyen deruhte etmiş.. 
tir. İleride çocukların ilaçlan da 
bedava verilecektir. 

Topkapı Yoksullara Yardım 
Kurumu da Cümhuriyet Bayramı 
münascbetile 300 fakir aileye 
kışlık erzak ve bir o kadar ço
cuğa da elbise vesair giyecek tev
zi edecektir. Ayrıca kışlık yaka. 
cak ta verecektir. 

= 
Müteferrik : 

Gümrükte Tensikat 

Yapllacağı AsılslZ 

İğ~cad~, kayık ve ~ime~ 
kömurlerın n toptan fıyatı 
ruş, perakende fıyatı da 6 
tur. Bulgar kömiırunün t 
fiyatı beş buçuk, perake.nd' 
buçuk kuruştur. ed 

Bu fiyatlar, ayın yirmi. V 
den itibaren tatbik edıl~ 
Perakende sat1ş, mahalle it. 
cülerınin yapukları hır ilt1 

Juk satışlardır. Yüz kilodııJl 
kan satışlar toptan satış ad 
mektedir. ------

BiR l\IUlITEJ{İR l.\1AH1' 
OLDU 

Ayancık. 25 (TAN MuhabiriP 
Ayancık tticcarlanndan Raeiıt! 
gaz satışında ihtikar yaptı ı iç~ 
kemeye verilmiş ve neticede 1 

ııürgiine ve 500 lira para ~ 
ınahkQm olmuştur. Tüccar der 
lrif edilmi tir. 

Ve her- borç aldıkça, bir baıka hak-s B k U kını feda eden İmparatorluk, tez gDn-

u•• mer an mum de, bir yarı mOstemleke derckealne 
tndi. Ecnebi şirketler, bol keseden 

Beyoğlu temidik iileri amelesindcn 
İbrahim Galatada Nccatibey c:adde
ainde bir çöp tenekesinin içinden ga
rip sesler ifitmiş, merakla eğilip b:ık
tığı zaman gazete ldfıdma sanlı iki 
aylık bir kız çocuğu olduğunu ~ör
müştür. Çocuk Kreşe gönderilmiştir. 

Karabük fabrikasınnı pik demirleri
ne ~er taraftan talepler vardır. Ma
canstan, ve Roınanyadan yapılan tek
ti.ner, !icaret -yekileti tarafından tet
kık edılmektedır. D!Jarıya piJı: ıatmıık 
için, bir tüc~r grupu da hlikUmete 
müracaa! etm.ış, . ~arabük fabrikasmı 
da re:ı:mıye gıtmı,tır. 

Bilylik: Millet 'Meclisine sevkedilmek 
üzere bulunan yeni Gümrük Kanunu 
projesi, gümrüklerde yeniden tensikat 
yapılacağı endişesini uyandırmıştır. 
Yeni kanun, gümriıx memurin teşkill
uyle katiyen alakah defildir. Kadro
larda hiı; bir değişiklik yapılmıyacak
tır. 

Bahriye ümerasından rnerhıJill 
Rnşldin kız.ı eski Başvekil !Cır 
nu Mebusu Hüseyin Ruaf 
hemılrc zadcsi Melike Urbail.J 
nı:ıt Vekflleti Heyeti TeftışiY' 
mehunı Bay Bekir Şıısa•Jll!! 
t\lc~rdan Bay Avni Şasa•nuı 

01 lan Beyoğlu Belediye dnlr<'.Sln 
çok akrnb:ı ve dosUnn bu.ıurflt 
dilmiştir. Tarafeyne saadeilet 

ÖLÜM dağıtılltf'I çeşit çeşit lktısadl imtiyaz· 

Mu •• du·~ • ru·· nu·· n Beyanatı !~~i~a;~:ı~ı7: :~: ~:·d:enr,~u~~;ag::: 
letln plçleridlr: Ve yıkılan bir 1 mpa· 
ratorluğun, ezllmlı bir millete bırak· 

Sümer Bank umum müdürü ı yük çimento fabrikası 
Burhan Zihni, sat~ teşkillltı Ü- tamamlanacaktır. 

akı d tığı miras budur, 
y n a GOnün birinde, bu belAlardan nasıl 

zerinde tetk!kl:cr yapm~ için şeh İzmitteki ikinci kağıt fabrlka
runize gelmiştır. Bu tetkikler~ sa.. sı bu ay sonunda bitmiş olacak, 
tış ofisi teşkili m:s:lesile aliıka. sellüloz fabrikası da üç ay sonra 
dardır. Umum müdur, baı:kanın işliyecektir. Bundan başka kağıt 
) eni tesebüsleri etrafında hır mu- . _ 
ha · .ı. · izahatı vermlftir- fabrikalarımıza luzumlu Qlan ka-

........ ,"......... ;,nrımBıze şu imalatını arttır~ ulen de dahilden temin edilecek-
- asma _ _ . tir 

mak içın çalışıyoruz. Koylu ıçın .,. 
23 ve 25 kuruşa basma ynpılaca.. 
gı hakkında bir karar yoktur. 
Yalnız Nazillide bu hususta teL 
kiklcr yapılıyor. 

Bu yıl fabriknlanmınn ham 
madde ihtiyacını tamamen köylü
den temine çalışacağız. Hariçten 
ınerinos gelmediği için dahildeki 

z merinosu, yapak ve sun'i ipek
le kanştırarok işlemeyi temin et
tik. Piyasadnki pamuk ipliği b~ 
ranıni önlemeye çalışıyoruz. Ti
caret Vekaleti Yunanistandan pa_ 

·-~,·~-.., .. muk ipliği getirtmek üzere teşeb
buslerde bulJ.muyor. 

Sivasta inşaatı yan kalan bü.. 

Fransada 
(Başı 1 incide) 

görü§mede Mareşal Petaine bildi.. 
rilen şartlan müuıkerc edecektir. 

Fransayı mihverin mu~arip ar. 
kadnşı haline sokacak . bır anlaş
manın akdi için, şimdıye kadar 
yapılanlardan bnşka Fransız..AL 
man muzakerelerine ihtiyaç var. 
dır. 

Lava), Almatı makamlan ne mnı:a· 
kerelere devam etmek üzere Parise 
ııtmi3 bulunmaktadır. Fakat yarın 
Vıehy'ye dönecek ve ikinci bir. nazır
br heyeti içtimama ~tiralc ey!ıyecek-
tır. . 

Fransada herkes, 6nllmüıdeki hafta-
nın Fransa tarihinde ço'lı: büyük ebem 
mıyeti haiz bir hafta olac:afını tama
mıle müdriktir. Çünkü Vichy hük6-

l1illı'1GltfıQ meti, bu hafta içinde. Fransanm Al
ı-Y·mtıPlilft!9ı::lll manya ve J tal ya yanmda yer nlrp al

nuyacagma karar verecektir. Bu tak
dırde iıe, Fransa, ac;ıkça İngiltere a
leyhine vaziyet alacaktır. 

Bılhassa mılwer devletlerinin mai
lQbiycti takdirinde Fransanın ne ola

Uf111'il!l\~•ıri caiı diiıünillilrse, halen Fransanm mu 
...,!I''~·-,~ bdderatmı idare eden inzanlann aLı
•ın•nını• cagı kararın ciddiyet ve vehameti ken 

diliiinden meydarn rıkar. 

• Vıchy, 25 (A.A,1 - Mnr~ı M?uım 
r~fnlcııt!nde husust kıılem mtidOril ol
du,ı.,'U halde ı;:ıat 19,45 te Vlclıy"Ye 
donmilştOr. 

LONDUADAKl KANAAT 
Londra. 25 (A.A.) - Bitaraf mem

balardan alınan haberlere gore, Bcr
Jıa mahfilleri, Fransa ile bir anlaşma 
hasıl olducuna, Rayiştagın yakında iç
t maa davet edileceğine ve bu toplan
tıda Hıtlcrin son günlerde s.arfettiği 
aıyaııi ve diplomatik faaliy .. t ve Ge
neral Franko ve Mar~I Petain ile 
yaptıgı goriiemeler h klcaıda beyana•. 
ta bulunacağına telmıh etmektedir. 

Hıtler - Petain miılikatınm daha 
yade trajik oldUL.'U tahmin edilebilir. 

Fılhakika, halli şerefli bir sulh fikri
nı taşıyan Mareşal Petaın, bir taraf
tan Hitler, Ribbentrop v~ Hitler gibi 
8aıansız muhasımlar ve dıfcr tanı.ftan 
da Lava) ve Baudoiun gibi müşavir-
lerle muhat bu~~n~kta~r. . . 

Umumiyet ıtıbarıle lbmat edilebı
Dr mebalardan lınan haberlere göre, 
Martal Petain, her ne bahasına olursa 

··•w•ll•·••••-" olsun, memleketlnı Almanyaya ııatmak 
n yetındc de ild r. Bu sebepten dola. 
yı Almanların billhare istedikleri gibi 
h rekct için, hakiki olmaktan ziyade 
slhiri bazı fedakirlıklarda bulunma. 
lan gayri m 1m'kün telA ki olunamaz. 
Alm nlann Mareşal Petaini İngilte~ 
,,e ı!Jnı harbe kad&r ileri gitmeye mcc 

Kaymakamların Terfi 
Ve Tcrfihleri 

Ankara, ıs (TAN) - DahiJlye Ve
kileti lcaymakamlarnı terfi 9C terfihi 
hakkmda yeni bir kanun projesi ha
zırlamaktadır. Bu proje esaslarına gö
re kaymakamların ınaa~lan kırk lira
dan baobyacak. 50, 60, 70 ve 80 lirn 
olabilecektir. 

Ayni l~yiha bymakamlarm idari 
sallbiyetlerini daha çok geni1letmclı:
tedi r. Vcktılette fUbe müdürlüğünü 
yapmadan doftııdan doğruya miilrte
sep bir idarecililcle Valiliğe terfi ede. 
bilmeleri için yeni esaalan ihtiva et
mektedir. 

bar etmeleri pyrl mııhtemel 111ıi ııf5-
.z:tikmcktedir, Fakat. herhangi bir ba
hane ile, donanmayı n bazı Akdeniz 
üslerini kullanmak hakkını elde etme. 
leri müınlründür. Bütün kati sulh oart
larınm tesbit edilmi$ bulunması muh
temel deiildir. Fakat belki Fransaya. 
Parisc avdet gibi, Fransız harp esir
lerinin serbest bıralalması gibi, meş.. 
gul Ye ranimqgul Fransa arasındaki 
münakalitta daha büyük serbesti gibi 
bazı esassız ve zahiri avantajlar •eri
lebilecektir. Her ne olttnıa olsun, bu
ciln aöylencbilccek hu ıey, şimdilik 
sırf tahmin mahiyetini aşamaz.. 
FRANSIZ GAZETELF.RINDE 
CcneTfe, 2S (A.A.) - D. N. B. A

ianJansınm hususi muhabiri bildiri. 
yor: İııgal altında bulunmıyan Fransa 
matbuatı, Hitlerle Mareşal Petain a
rasında dün yapılan mülikata büyük 
başlıklar basretmektedirler. Bir kaçı 
müstesna, gazeteler Petain - Hitler 
mtllikatı etrafında mutalialar yürüt
mcmektedirler. 

Moniteur, "tan'hi bir milli.kat.. tan 
bahsetmekte ve "vu kati anda Fransa
nm mukadderatına müsait bir istika. 
met vermek Yeya Fransayı sonu olmı
yan bir yola sevketmek Frnnsıılann 
elindedir., demcktcd"r. 

• L<.ındra, 25 (A.A.) - Vichy'den ge-
len malOmata g5re, Mareşal Petain ile 
Hitler dunkü müllikatlan esnasında 
iki milyon Fransız harp esirinin &Cl'• 

best bırakılması ve Fransız h6kilmeti
ni.n Parise dönmesi hakkında ıörüş
muşl erdir. 

Londraya ıclen diğer haberlere gö
re de, mihver devletleri ıimali Afri
kada hava ve deniz üslerine sahip ol. 
mak arrusundadır. 

AMERiKANIN VAZiYETi 
Nevyorlc, 25 (A.A.) - Reuter: As

sodated Prcss Ajansının Vnşlngton
dan çekmiş oldu~ bir telgrnfa na
znrnn, Fransa ile mihver dcvleUeri 
arasında daha sıkı bir l:lbirliği ole
bfleceğlne dair belirmekte olan ema
relu Vaşingtonda buyQk bir alftka 
uyandırmaktadır. 

Ayıtl telgraf şunu llftve etmektedir: 
"iyt kaynaltlardan öğtenlldiğine 

glire, Birle Ilı: Amerika, Bab yan ktl
resinin mildefusı noktasından mec
buriyet hasıl olduğu tnkdirdc, diler 
Aınerikan Cümhuriyetlerile müştere
ken Antillcs'deki Fransız ar:ızlsini iş
gal etmek üzere ıcnp eden plfınlan 
hnzırlamış bulunmaktadır.,, • Nevyork, 25 (A.A.) - Amerika 
Birleşik davleUeri hükikmcti, Fransız 
hükOmcttnin mihver devleticrilc İn
glltereyc karşı BJkı bir .işblrllli an
lasmnsı akdetmesi t:ıkdlnndc, açlığa 
karşı Amerika Birleşik devletlerlndcn 
yardım bckleınetnesı icaı:> eyliycccğlni 

kurtulduğumuz ve bir zamanlar, koa· 
koca Maliye Veklletlnden daha bol 
memur kullanan "DDyunu Umumiye! 
<nmar.lye" yl nasıl da!lıttığımız ma· 
IOm. Ecnebi §lrketlere verilmiş lmtl· 
)'llZlan geri alıncıya kadar çektlkle
ı-lmlzhı basmakalıp edebiyatını yap
mıra da lüzum gllnnOyorum, Osman
lı 1 mparatorluğundan kalan azametli 
borca gelince, onu lnklr etmemek a
ııaletlnl de gllateren bOyOk ve namus
lu mllletlmlz. aenelerdenbert, fnkir 
ke.eslnden mllyonlar, milyonlar veri
yor!_ 

BugOn aOtunuma ancak bir tarih· 
c.;calnl aı!)dırabildl(ilm bu aeı mevzun, 
belki tekrar. d8neoeOlm. Şlmdlllk 
bana bu satırları yazdıran temenniyi 
de huUl!:2 ediyorum: 

Biz, Osmanlı 1 mparatorluğundan 
kalan bu son çileye de, tıı sonuna ka· 
dar, o czef1 ve tarihi dllrüatlDğUmüzlc 
katlanmak azmindeyiz. Fakat tesvl· 
yeıl sadece fazlletlmfze kalmış olan 
bu hesap kapatmak işini, netleeal 
flmdldcn kestlrllemlyen bu harbin 
sonuna bırakmak ta, en tabii hakkı· 
mız. hattı vazlfemlzdlı·. Dllyfnlcr 

ispanyada 
ffiosıı 1 htridP) 

d!ln lspanyanm tyf haber al:ın mah
filleri, memleketin hnrbe girmek ni
yetinde olmadığını beyan etmişlerdir. 

Buna gl'ire, şu cihet cnlsunl görül
mektedir. İspanyanın şimcjillk harbe 
gimıek gibi tehlikeli bir maceraya 
gimılyeceğl Alrnanyaca malQm ise, 
Hitler, General Franco ile görüsmek 
üzere İspanyol hududuna kadar ne 
içjn gitmiştir? 
Londrndıı alman haberlere g&-c, 

Hitıcr, Gcnenıl Franco ne İspanya
nın stra tcjik ve ikbsadt vaziyeti hak 
landa gör{lş:m Qşlilr. 

Hit1C1".le Franco arasındaki mQIAka
ttıın bahseden Times1n diplomatik 
muhııbhi ıu mütnlfıııyı kaydetmekte
dir: 

"Yalnız HiUcrln tok btlyilk bir o
yuna ahlnrnk, kendi ordularını Ce
bclit:ınktıın geçirmek hcve:;lnc ltapıl
dJkı noktnsı istisna edilirse, bu Al
man ziyarctirun yegflne sebebi İspruı
yaya bir müktıfat vermek ve Fransı~ 
len Bask memleketi ile Biarritz ve 
Ba,10nne şehirlerini fsp:ınyaya tcr
kettlmıek gibi bir gııye takip etmiş 
olduğu tnhtnin olunabilir.,, 

de diplomatik yolla Fransız hükllme
ttnı haberdar etmiştir . 

HERRIOT MEVKUF 
BcrUn, 25 (A.A.) - Vl<"hY'dcn D. 

N. _B. Ajansına bildirildiğine g6rc, 
cskı Mebuaan Meclisi Reisi ve Lyon 
Belediye Reisi Herrlot artık Lyon'da 
dcltJldir. Hcrrlot'nun ismi ifşa edil
miycn bir yerde neznret nlt.ında ika
mete mecbur <'dildiği sllylenmcktedir 
Bu haber, salahiyettar Franııız mah~ 
filierince teyit ed.llmemişse de, Her
r!ot"nun çoktanbcri nezaret altında 
bulunduğu mal{lmdur. 

FRANSIZLARA HiTAP 
Londrn, 25 (A.A.) - HQr Franaız

lnnn umumi kararg~hı bütün Fran
sız.lam hitaben bir beyanname ncş
re~iştir, Bunda ezcumle §Öyle de
nilmektedir. 

"Hitl:1'.· )mhasına yemin ettiği me
denltetr um k:alblndctı vurmak için, 
Fransız topraklarının topunu muza
yedeyc çıkarmıştır. Fransız Fasını, 
Tunusu ve Hindlçinly:I tlıbilerine mü
kfı!at ol:ırak dnğıtmnk niyetindedir. 
Fransa, bu şcrefsizl!l muknbllinde 
bari - utandıncı da olsa - kati bir 
sulhe kavuşacak mı? MJhver matbue
b ve radyoları Hitlerin mnksndııu a
çıkca ifşa etmektedir: Fransayı bir 
esir glbı arkasına t..ıkıp ı::ürilklemekl 

Seref ye vazife yolunu takip için, 
val>it henüz l,~ı;miş dC'g Jdtr, Düşma
nın hazırlamakta olduğu n ha! s-.ıi-

ZEHİRLEMİŞLER - Arnavutkö
ylinde 4 yaı;mda Nu~ay isminde bir 
çocuk kömürden zehırlcnerck rurnn.;. 
tür. 

Orta Anadoluyu Cenup 
Vilayetlerimize Bağlıyan Yol 

Antalya, 25 (A.A.) - Antalya -
Alanya yolunda Mıınavgat çayı üze
rinde Karpuz köprüsü dün Viliyet 
Mebuslarının ve mcrnurlarm. binler. 
cc halkın buunı ile Antalya Valisinin 
bir nutku ile açrlm.ı,trr. Dört ay evvel 
in11asma başlanan yüz: otuz metre u
zunluğundaki bu köprü IDD%, portakal, 
mandarin ve limon memleketi olan 
güzel Alanyayı Antalya, Manavgat, 
Serik ve Akseki yolu ilo Konyaya 
bağlamaktadır. 

Meellslnln ••Dvı be, bize bu muvak
kat monotoryomun ilin olunaca(jı li· 
midini verlylr. Eğer dOnyanın fU 
manzarası tinOndc, CDmhurlyet Dev
leti, göçmliı bir lmparatorluOun borç
larından evvel, TOrk mllletlne karıı 
borçlarını lldemeyl vazife sayarsa. bu 
tabiT, meırO, hatU zarurf tedbire kar
i'• bütün dilnyadan, SJıdece saygı bek· 
lerlzl 

KISA· ,HAi ERLER 
JAPONYADA: 

• Tokyo, 25 (A.A.) - 26 Teşrini
evvelde Japonyanın yeni BüyUk El· 
çisi Tatekawa ile Stalln arasında 

Moakovada bir mOlAkat yapılaeaOı ve 
bu mlillkatta bir anlaşma imza edl· 
leeeğl hakkında bir Londra kayna· 
ğındın stzan haber, Tokyo resmi 
rr.ahflllerlnde tekzip edilmektedir. 

AMERİKADA! 

tSVECLE TİCARET.tMtz _ ts
veçle aramızdaki ticari mlinasebetler 
artmaktadır. Stokholmdcı bulanaıı bir 
firma Türkiyeden keten istemekte
dir. Son günlerde İeveçe serbest dö
vizle kepek satılm:rya başlaıunııtır. 

Şeker Çuvallannın 
Fiyatları Arfu 

Aııkara, ıs (TAN) - Seker fabri
kaları toz ııeker ııatışlannda çuval be
deli olarak ııimdiyc kadar müşteriden 
SS kurue tahsil etmekte idiler. Bundan 
böyle, bu fabrikalar, Jut çuvallar i~n 
90 lı:uruo ve pamuk ~lar iı;i:ıı de 
60 1ı:uru, tahsil edebileceklerdir. 
~an çuvallar, müşteri tarafından 

hiç bir i:;te kullanılmadan satış yapan 
tabribya iade edildiği takdirde fabri
kalar ayni bedelle bu çuvalı kabul ede
cek ve parasını müşteriye ödetecek
tir. 

Henüz ıevkedilmemis bntftn toz .şe. 
kerlerin de ayni şekilde muamele g .. _ 
reccği bildirilmektedir. 0 

--~-~~ ..... --

Bul6t 'nin Sözleri 
(Başı 1 incide) 

tukta şöyle aemiştir: • 
"DiktatOrlerin karşılarındaki. 

nin zaafından istifade etmeğe ça. 
lıştıklan Birleşik Amerikaca ma
li'ımd ur. Fakat Birleşik Amerika 
da diktatörlere karakteristik ce. 
vabını vermiş bulunmaktadır. 
Hiç bir şeyden korkmaksızın si
lnhlanmamıza devam edeceğiz. 

BULLIT'İN SÖZLERİ " 
e Vatfngton, 25 (A.A.) - Hltler • Nevyork, 25 (A. A.) - Nev. 

Franco mOllkatı netleeelnde Amerl· yorkta bir nutuk söyleyen Birle
karı Kızılha~. l/panyadakl mOzaya· şik Amerikanın Fransa büyük el
kayı tehvln için, oraya gllnderllme· çisi Bullit, bugün Amerikada es. 
al mukarrer oları buOday ve unu tfm- mckte olan havanın, 1938 de 
dlllk gllndermekten sarfınazar etm lı· 
tir. Fransada esmif olan havaya pek 

8 Nevyork, 25 (A,A,) - Federal ziyade benzed ğini ifade etrniş. 
mahkemenin kararlle. komOnlat pu· tir. 1938 de Fransaya tehlike 
tlal, RelıleOmhur eeçlmlne lftlrakten mevcut olduğu haber verildiği 
mcnedllml,tlr. zaman, Fransızlar da bu tehlike-

• Vııı;lngton, 25 (A.A.) - Amerl· yi görememişlerdir. 
ka hilkOmeti, Bahreln adasındaki A· Elçi sözlerine şöyle nihayet vernıiş-
merlkan petrol kuyularının ltalyan tir: 
tnyyarel°"l tarafından bombardıman l "Bugün büyulı: bir süratle hazırlan
edllmelerlnl Roma hUkOmeti nezdln· mağa devam etmeliyiz. Bu hazırlanma 
de tlddetle protesto etmlftlr. belki de geç kalmıştır. Almanya, hat • 
BELÇİKADA· ya ve Japonya arasındaki üçlü pakt 
------·- bizim için vazih bir ihtardır. Bu rıaltt, 

e l.ondra, 25 (A,A.) - Belçika diktatörlerin fikirlerince gelecek sc-
M Oatemleke Nazırı Vleeaehauwer, (er sıranın bizde olduğunu göstermek 
radyo ile Cenubi Afrika BlrllOlne tedir.1, 
hitaben a!lyledlğl bir nutukta, congo'- 'JIARBE GIRECEGIZ,, 
dalcı Belçika ordusunun hazır ve her Panama, 25 (A.A.) - Kolombiya 
zamankinden daha iyi teçhiz edllmlı Reisicümhurunun kardCii ve en ma
olduOunu aöylemlftlr. Bu ordu, Con· ruf Cenup Amerikası gazetecilerinden 
go'ya hariçten yapılacak her hangi Henrique Santos, matbuata rıu beya
blr taarruza kal'fı mOdafaaya AmAde· natta bulunmuııtur: 
dlr. "İngiltcrenin harikulide mukave-

Ordumuzun 28 Maytsta teslim ol· meti, bütün dünyayı bir totaliter za. 
mHı, askeri vaz.tyetln tevllt ettliU bir ferinin tevlit edeceiei dc~etlcrden 
mecburiyet olmuotur, o zamandan· kurtaracaktır. İngiltere mağlup edile
berf, ne bir mDtareke ve ne de bir mez. İngiltere, bizzat kendi mevcudi
eulh aktedllmlftlr. Fillen ve hukukan yetini kurtarmak jçin er geç harbe 
Al,.,,anya ile elln harp halinde bu· girmek mecburiyetinde kalacak olan 
lunmaktayız. 28 Mayıata Kralımız •· Amerikanm iş beraberliği ile dilşman
alr edilmq ve elh uaret altında bu- larmı mağlQp edecektir. Biz Ameri-
lunmaktadır. itada büyük Avrupa faciası önünde li. 
FRANSADA: kayt kalamayız. Hayatımızı müsait 

olmınn ıartlar içinde mildafaa için 
müdafaaya mecbur kalmadan taarru
za geçmek mecburiyetindeyiz. 

•cıermond • F'errand, 25 (A.A,) -
Havas Ajanıı bildiriyor: Parlate ve 
bOyOk vllllyet tehlrlerlnde komDnlat 
tahrlkAtının tenklllne devam edilmek 
tedlr. Parlste 615 kiti tevkif edllmlştlr 

kasda karuı, ana vatanda ve İmpara
torlukta yaşı.yan biltün Fransızlar,faal 
veya pasif bir surette, lsynn edecek
lerdir. Düşmnnın manevralarına karşı 
harekete geçml1'etı her Fransız - kim 
olur ;J olsun- milli va:cifcsinde 
ku:ıur etmiş olur.,, 

TAYYARE İl\IALATJ 
Vaşington, 25 (A.A.) - Birtcılk 

Amerika Harbiye Nazrn, kara kuvvet
lerine ait tayyare adedinin 30.000 e 
iblii edileceğini bildirmiştir. Deniz 
kuvvetlerine mensup tayyareler de 
fazlaleştırılacakttr. 

Lizbon, 25 (A.A.) - Amerika Bir
leşik devletlerinin Londra Buyük El
çisi B Kcnnedy, bugün Amerlkoya 
hareket ctmisUr. 

YEN1 İNŞAAT - Yeni den yüz bin 
liralık yol İn:i&sma karar Yerilmiştir. 
Münakale suretiyle temin edilecek bu 
tahsisat ile mahalle sokakları yapıla
caktır. 

MAAŞ VERİLDi - İstanbulda ve 
difcr yerlerde umumi muvazeneye da. 
bil dairelerde Teşrinisani maaıı dün 
Yttilmiıtir. 

Yağ ve Sabuna 

Fiyat Konuluyor 
Ankara, 25 (TAN) - Ticaret Ve

kdleti, gıda maddelerinin kontrolüne 
daha çok clıcmmlyet vermek için ye
ni kararlar almaktadır. Bu defa yağ, 
.PCJrJ1lr, sabun gibi mühim maddelerin 
fiyaUannın artışına manı olmak Qze
re VcldUet bilyilk istihlflk merkezle
rinde bu maddelerin !iyailarını tes
bit ctmektecl.lr. Bu maks:ıtla yağ ve 
peynir için Urfa, Antep, Diyarbakır, 
Trabzon, Bursa ve Edirne, snbun iı;ln 
İst:ınbul, İzmir, Aydın, Gemlik ve 
Ayvalıkta faaliyete geçilmiştir. 

Bu istihsal merkezlerinde alınan 
netıcelere göre istfhl!lk merkezlerin
deki flyaUar tayin edllecekUr, 

Dıfıstanh merhum Mehmet Jlrstfl 
kın ve Enıclı:li General Demir 
eti Bann Zelı:l,.cııln vefat ettlfi .. 
abmettelı:I aile makberuinc dcfncd• ı' 
casDrle 6fraıdilı:. Tadyetlcrlınld ~ 

I, 00 J>roocn.m 
l,OJ Mil.zile (Pi.) 

ı.u Haberler 
ı,so 1>10.ZU: <PL > 
1,50 Yemek lletnl 

• 11,10 Proııram 
1S,a5 Şarkılar (Pl) 
ıs,50 Haberler 
14,05 Sarlı:ılu (Pi.) 

14,20 Rl7uetl cilra· 
bW" b•ııdoını 

15,00 Konuıma 
u,ıo Taoeolar 

• ıa,oo Pro~run 

iMSAK 
oıı. 

U.lndl 

il. D. 

4 45 
il 58 

14 SJ 

19,45 Sa• 

20,15 Radr' I 

2 D.4 S Şartıl" 
21,ıs ıtoııııt*' 
21,30 Ortc .... 

ı:ı,so Haııerıl 
22.so cuıı' 
23,2,S Kapaıııl 

AKŞAM 

iftar 
Yatsı 

Nüfus Sayımı 
Şehirler. 

Samsıın 
Erzuıı.u:n 
Urfa 
Trabzon 
Mnraş 
Mersin 
İzmit 
Balıkes\r 
Antakya 
Ta~'US 
Afyon 
Kilis 
Adapazar.ı 
ElaZ1~ 
Antalya 

935 Sayımı: 

32482 
33104 
31721 
29682 
29402 
27620 
18693 
26699 

24382 
24159 
24620 
24839 
23178 
22993 

Berline Hücum 
fBnşı 1 incide) 

gl!iz tayyareleri dtin gece Berline ta
n~rruz etmiştir, Düşman tayyareleri
nın bir kısmı daha şehir muhitine 
vnrmedon dafi bataryalarımız tara
fından Şimal ve Cenup istikametin
de tnrdedllmiş, yalnız birkaç tanesi 
şehir Uz.erinde uçmıya muvaffak ol
muştur. Bu tayyareler muhtelif nok
tal11ra infilAk ve yangın bombalan at
ın~. meskCın mahallelere. işçi mahal
lelerine, bahçelere isabcUer vtıki ol
mu:stur. Bazı Ytllll'4nlar çıkmışsa da 
söndUrülcbllmlştlr. Yaralılar vardır 
İki lngifü tayyaresi fehlr üzerine va; 
mnltan dlışlırUlrnüştOr 

İŞGAL ALTINDAKİ ARAZI DE 
BOMBALANDI 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Neza
retlnlı. tebliği: "DUn İngiliz bombar
dıı~an tayyareleri Fransız, Belçika ve 
Ho.anda sahilleri Uzerlnc akınlar yap 
mıı;tır. Ostende ve Gravelines liman
larJle Cnlals yakınında fabrikalar ve 
mvşıındlz garlan ve Zeebrun açık
larında bh kafileye taaruz edllmiş
tlr. Gecrı: bombardıman ve sahil tay
yareleri Almanya ile düsman işgali 
alhndakJ topraklar üzerine çok geniş 
harektıtta bulunmuştur. Berlln böl
geaınder hedefler bombardıman e
dilmiştir 

940 Sayım1: 

36917 
36414 
34829 
33040 
30695 
30193 
29126 
29059 
28127 
27733 
26947 
26576 
25455 
25364 
25073 

İngiliz avcılan arasında, ça 
11 olmuştur. Simdiye kadar alınBed~ 

!ere göre, yedisi Spitfire v~ .' ti 
ricane olmak üzere 14 İngılıı: ı 
si dıişürülmüstfir. Dört Alınaı' 
resi kayıptır. 

tNGlLtz TEBLiGt 
Londra, 25 (A.A.) - Hava : 

hili Emniyet N czaretlerinin b (J 
neşredilmiş olan müşterek teb 
de oöyle denilmektedir: 

"Dilsmanın 24-25 İlkteşr~ 
lngiltereye yapmış olduğu h• <' 
!arı neticesinde ölenlerin ve yş,~ 
lann mlktan pek azdır. Dils~ 
yarelerinln faaliyeti niııbeterı 
muştur. O: 

AKINA ITALYANL.4ı; 
İŞTiRAK ETTiı,1;tı 

Bertin, 25 (A.A.) - Atrnatl 
teblifinde deniliyor ki: 

İlk defa olarak, iıgal altıt'dtj 
nan üslerinden hareket eden ~ 
tııyyarelen, İngiltere üzcrırı' ~ 
hava kuvvetlcrinln yaptığı hil 
iştirak etmlştır. Bu hucumtar ı 
da İtalyan tayyareleri iyi ni~c • 
lan hedeflere bombalar atnllt ~rl' 
İngilterede liman teınııatı:ıuı le' 
vaffakryet elde etmi&tir. ~ 

AL:\IANYAYA YAPll)~ 
llVCUMLAR T AKVf~' 

EDİLECEK INGII..TERE UZERINDE 
B . . Londra, 25 (A A.) - Ha"' Ol' 

erl!n, 25 .<~.A.) - D. N. B. Aıan. &ali Phltipp Youbcrt, diin sötle 
ısmın oirendığıne göre, Alınan tayya- nutu'-a ü ı d · t' ...ı. " 1 · b Ü -.ı:. "'ı , eze m e cmış ır ..... r· 
re en, ug n. ~15~e.d~n evvel ve öf le- .. İngiltere yakında da ha ço~ ~ 
den sonra, bınbırını takip eden dal- ha mükemmel tayyarelere rtı,ı "tlc 
r.atar halinde, bir çok İngili• ıehirle- caktır. Almanyaya yapılan bOtııf 
nne ezcümle Londraya ııiddetli hücum manlar talnriye edilecektir tıtı:lı' 
lar yapmışlardır. Her yerde, mühim 1 tayyare teslihatı yağmafa baş!~ 
n.skeri hedcfl.er bombardnnan edilmie. Almanlara hucumlarını yedi ıll1ş 
tir. Alman himaye avcı tayyareleri ile rak iade edeceği&"' 
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ere 
.Fatih Semti: 

• ... 
1 astırma yazı dün pardesü. 

lerin ağırlığ'ını enikonu 
lllı: Ömer Rıza Doğrul ~issettirdi. Yumurtalı, bol so. 

g~t;ıh pastırma da rameznnda çe_ 
liııun en yeni haberi, ltnL kilır. Corba?an sonra sofrada. 
hn tnyyarclcriniıı lngiltc- kulplu, genış yumurta sahanı 

botnba.rdumına iştirak etme. daima şe:ef mevkiindedir. \Tuz
~gilizlcr, şinıdıye kadar ı. lu, biberlı, baharlı.. çimenli, bil. 
dii., l ~ dah { 1 hassn snrımsaklı pastırmaya da -.,'ilWln ıgııu n az a 1 · • 

. yanan ar, sohura kadar bardak 
Aı.fhahıyettc sayıyor ve bu. bardak su i ı k" b. ·· 
·~an ıaz-.. ikile hasıl oldu- .. • çer er. san ı tr gun. 
· " luk su mahru · ı· · h l •ddia cdi~ orl:ırdı. ltalyan nuye mı - e e 
e}e • . • yaz ramazanında olursa - telafi 

rının lngıltercyc bom. etmiş olu 1 Bekta .1 . 
Ilı ;..-1.: k" 1 ·nz it 1 r ar. sı enn na.. 
d ııa ~-:rn 1

• ngı • n - mazdn. oruçta mübalatlan rna. 
nı~nlıgın~ tam mnn!1s~le lfımdur. Bir gün nasılsa içlerin. 
~ır mnhıyct v~ı ~~r. den gelmiş, "kadir günü oruçtu.. 

iki tnrnf ra dakı duş. talım! demişler. Mevsim yaz 
ınüsteml cleri pnylaşn. Hava ~ak. Canlardan biri, su~ 
}'fu:ünden b olan bir suzlu.ktan ynDill1', oyalanmak i. 
hktaıı ileri me tedir. çin dolaşmıyn çılmu.ş. .AJa;i ola.. 

:trltk ln!!11iz ltalynn cak, yolunun üzerinde bir çeşme, 
'tğı bir Akden;z, bir Sü- horhor akıyor. Bclıct.aşi dili da. 

~}r Mısır m<-c;cJMi olmnk mağına yapışmış, suyun akışmı 
~"'ll!Ş . tamamilc iki dcv,let seyrederken, bir ~uk gelmiş, 

hir mnhn nma ve bir hemen ztncirli tnsı musluğa tut
~et harbi mahiyetini Jldi- mu ~. t.aŞU'tl, doldurduktan 
~ tir.. sonm. ~inden akıtarak lakır, 

lalar jçmiş. Bektaşi dayanama. 
~ "' ~ 

- İspanya: 

zle:r, Her Bitlerin ı.,... \h Lideri General Fran
~ransn devlet rcbi Mare. 

,.. n ile görüşmelerini bir 
'1) ellik sayınaktndır. Sc. 

tır: 

l'a. İngiltcreyc karşı 
yet knzanrunnmak yü

' ~ hiitiin Avrupayı İngiltc. 
seferber etmek için, 

a ba, vurm ktadır. Bu 
~aş vurduğu devletlerin 

~~. olan İspanya, iktısadi 
~ ı ileri sürcrl"k, harbe 
~ t. n istink:if cdi)or. Çünkü 
t~l"diği takdirde, İngıltcrc. 
··~k Cchelitarıktan, (,!erek 

t en hareket eden tny. 
l p:ınynyı bombardımen 

\e bu dn dnhili hnrp ya-
h nfu rnrnamıs bulu.. 

~. llyayı ağır zn.l inta U..~ 

Yanın İspanyad n bir 
"i lsh klemc i uınulrnuyor. 

>l . nyn. mihvcrci olduğu. 
~llYor ve bu suretle nıih

t;ı 1.issctti/ti şükranı u
t; rııtı bildirmek istiyor. 
~ l>anyanın haki] i vaziyc. 

~l' ile birlikte mncerayn 
""' l'İ icap ettiriyor. 

* * 
t; a ~lince, ilk önce, 
tansız hava 1..-uvvetleri. 

i ~er de,·lctlcrilc hareket 
"l; 11crj sürülmüş ise de da-

arı bunun 'nrit olmn. 
~§llrnış e Fransanın yal. 

ten lnı:rtulrnak ve harp 
hcrtanü etmek tediC'i 

>t 1~. Frnnsada oOron u. 
~ıı hal lngıl.b: :r:nfcrln-
ı..~:1llcsi mihverln Fransn 
~den istifade etmesine 

ctı llsile bir engel teş.k!l <'i
.t. nu l üzden gerek ls.. 

s~. terciı. Fransanın lngfltc.. 
~~e bir cephe alınası bek-

- <>mum. neden onıç tutma. 
dm. bakayrm. 

- Ben Yahudiyim. 
~ içini çekmiş: 
- Ulan bir iç te, Y abudl ol. 

duğu.na bin dan et! 

Bektaşi Hikayesi: 

ava güzel, ağır ağır Fatihe 
çıktım. Camilerin .merkez 

den u:r:ak ol.malan cemaatten an
laşılıyor. Büyük, büyük yangın. 
ların ucu bucağı tükenmez, ge. 
niş arsa haline koyduğu bu semt, 
cuma olmasına rağmen, camie 
ancak iki, üç yüz kişilik bir ce. 
maat toplıyabilmiş .. -Hatip min
berde hutbe okuyor. Hatip ne 
dediğini biliyor, halk ta hatibin 
ne söylediğini anlıyor; bu anla. 
yış, Cümhuriyet1n en feyizli in.. 
lolapla.nndan birini teşkil eder. 
Vaktile hntip hutbeyi ezberler, 
bir kelimesini anlamadan olmr, 
et>TT'l'ırt tc> hir kellmesini anlama. 
dan dinlerdi 

Ben en zivade hazin hazin gö
ğüs geçirenlere şaşardım. Na. 
mazdan sonra avluya çıktım. 
Musalla taşında bir kadın cena. 
zesi bekliyor. Yanımda siyah baş 
örtülü, yaşlı bir kadın içini çek
ti: 

- Cınm Rfin{i Hakkn emane
tini vermiş! Ah ne muUul 

Acaba: 
- Dnnsı başına! desem kunr 

m1? diye düşündüm. 
Adamın birinin kaynancsı ö1. 

müş. Kadını rahat döşeğine ya. 
tınnışlnr. Tenesir, tabut ısmar
l:mu~lar. Eşe. dosta haber git
miş. Tam yıkayacnklan sırada, 
ölü dirilmiş. Bir müddet ~iş. 
bir daha ölmQş, tekrar masraflar 
edı1.miş. Yıkanmış. kefenlenmiş, 
bu sefer de tabuta konulacağı 
Slnlda gözlerin! açmış. Biçare 
damat bin bela ile kaynanasını 
teskin etmiş. masrafı sineye çek 
miş, mesele bitmiş. 

Zaman S?eçmiş, kaynana bir 
daha ölmüş. Damat bu sefer bir. 
kaç doktora müracaat ederek, 
kadının adnmnlallı öldüğüne ka
naat J?etirdikten ronrn, tekrar 

p:uulnn geri verln:cn? 
- Yine de harap olmıışumctur. Yi

ne de mahvolmuşwndur. Klın, klm 
artık bana ernııiyct eder? Kim benim 
namusuma nrtık: güvenir? Ben. artık 
bir e:ıntyim. Bunu herkes biliyor. 
Namussuzluk dıımgıısı, sonradan du
yulan bir m:np panltısı Do lillnm~ 
Ben bitmi& bir adamım. Bir hırsı%1m, 
4te o kadar. 

Hırsız!.. Ben o zamana kadar hiç 
hırsız görmcnıl.şilm. Hımı.lann bcp
cinl. boyunlarında bir kara mendil 
ve başlnnnda bir kasketle n~r 
gibi gömleksiz, diye tasavvur ediyor
dum. !.11bnkan mQydt\, bu smokingıt 
!ilk Bay, - bana vaktile meşhur ve 
ııayet müstaldnı avukat, ~ takdim 
cıdllm.iş olan. btr uıman benim Aşı
kım, Tyokanın dO&tu ve EUzanın Lo
he:ıgrln'i olan bu adam - bir bırstz 
olsun. mQmkün milydil? 

Buna tnan,."T'ı.Tordum, 
Bu noktada, otelin "chossem"8,, le

rlnden birlnbı oosf du,yuldu, Koridor 
boyuna. b:ığınyordu: 

- Kırk ,.edi •• Kırk :red1 :mımanıl 
Prllukof sarsıldı: 
- Kırk yedi mr? Bu, benim o&t

mm numarası. ,Bad anyon kim okı
bO r? Nert>de olduğumu ktm bficl>ilir? 

Gözlerinde blr knca.Cıiı Uadesi vnr-
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mnsrafa girmiş. Teçhiz ve tekfL 
nini yapmış, namazı kılmak ü
zere cennze camie götürüfo.rek, 
musallaya konulmuş. Avluda c-e. 
manti beklerlerken, seyyar su. 
culnrdan birinin: 

- Bardağı on paraya! Buz ı:;i.. 
bi... Havat verivor! 

Diye bağırrlı~ını işiten damalı 
hemen <.dile sucunun ağızım tut
muş: 

- Sus ulan! demiş. Ravat 
veriyor. diye ba,ğırma, isitirse 
alimallah yine kalkar! 

İki Harap Eser Daha: 

S eh~de camiine de uğnya. 
cağım. Yolumun iizerfnde 

Maltaçarsısı var. Fatih semti 
yangınlarla köy haline ~elmeden 
evvel Malta~rşısı. buranın en 
maruf koltukçu dükkanlarile do
luydu. Yazı meraklıları burnda 
en büyük hattatların levhaları
nı, murak.kaatini bulabilirlerdi. 
Şimdi yırtıklanndan kttıklan 
sarkan köhne ko1tUklar, paslı 
ka"I"yolabr, topal iskemlelerden 
başka bir şey yok. 

Malta ~a sapan soka. 
i{ın köşesindeki kuru sebil, artık 
balnmsızlığına ağlamaktan yaşı 
tıükenm~ bir gfü; gibi, benden 
bir mürüvvet, bir teselli istiyor 
gibiydi Yaklaştım; sakafının ııL 
tındaki yazılardan biçare sebilin 
bir de yangın beliycsi geçirdi,ğ'i
nt anladım. Fakat o ne l?ÜEel J>O
lat pnrmnklıklar yarabbi! Uzak
tıın dikkat etmemimim. Her kı
sımdaki parmaklıklar muhaddeb 
;miş. Bumı ha~i hünerli el vaP
mış? Minyatür kadar güzel olan 
bu sebilin de akıbeti Azapkapı
smdakine benziyecek_ 
Dü~ne düşüne Şehzade cami. 

ine kadar geldim. Bn srmt benim 
~ukluitmnu bilir. Caminin ya
nında bir burmalı mescit vardı. 
O zamanlar bu eserin güzelliğini 
takdir etmezdik, yalnız minare.. 
sinin burmalan dikkatimizi cel
bederdi. 

"Vaktiyle deli Padişahlardan 
birisini halka göstennek icin ve. 
ziri at.a bindirip sokağa cık11.rm1ş. 
Muazzam alay ile geçerlerk"n 
tam mescidin oldujtu yerde Pn
d.işahm deliliği tutmuş: parmak. 
larmı bir araya getirerek elini 
çevirm.iye ba.şlam~. V eztr ne yap 
mı? Yüksek sesle bağırmış: 

- Çabuk Mimarbaşıyı ça~r
tın. Efendimiz bumda bir mescit 
yapılmasını irade ediyorlar. MI. 
naresi de burmalı olacak!" 

Bunun bir efsane olduğuna 
G{iphe etmiyonım. Çünkü bugün 
harap olan o canım minare delL 
nin iradesİYle ye.pıhr ~ değil. 
cllrl 

Şeh7.8de Camii: 

811 caminin geniş avlusunda 
sapı mercanlı yerli ustura 

yapan sanatkarların dükkanları 
~ardı. Avrupa rekabetine bu mU. 
li sanat ta dayanamadı. Dükkiın.. 
1ar yavaş yav~ kahve oldu. Ni. 
hiı.yet bu.(!Ün RÖf'düm ki heosi yı. 

dı; konla:nım bir 7ilbani hDTVnnın, 
ko:-kudllrı ve entnfyetalı.Uktcn entU-' 
şcll §imşeklenmcl.eri vardı 

Biitiln hah7a serpilmiş olnn o bank
notla.·a bııkbm, vOcudQmQ bir titre
me aldı. Ellerimi bnkcrek ona fısıl
dadım: 

- Sakta sunian. sııkla ~mrıı 
O: 
- Sen sakla, dcdl ft kollarını ç~p

raz.Jadı, 
Koridorda aynlc sesleri lştttım; bu 

aeslcr yaklaştı, durdu. Birller:I kapıyı 
çaldı. Korku boğazımı sıkb ve diz.le
rlme spazm~ verdi, 

Bütün o paralan toplnmalt için a
cele eğildim, Prilukof, harcketslr., 
tr.\nn bıık170rda. Bu kocnmıın buru-
6Uk kAğı~ ,-ığınıru ona uuıttım. Am
ma o kımıldamadı. 

İşte!.. Kapıya tckrnr Ynruyorlar. 
Tnr.rıml Klnı olablllrdl? Kamarov.sky 
nd? .. Pota mi!_ 

Tftriyen eleriınle bir çclon• ııclmı, 
cımay: içine attnn. Sonrşt 

- ~dedim. 

xxvm 
Me!er kırmızı esvaph, ktıçQk ve 

&a7ilS1% pikkolo imt, 
- Ba7 Kont clzt bekledtklerlnl ~7-

~orlar. 
- Kendimıe .Wlerin: Sin"1I t.tl-

70nDll. 
- Hayl:rl 
Prilukot atıhp aksfnl s!Syledl 
- fnmJyeeeğinJ ona s&TletJ 
- Amma. .. ~nn bura,.a ge!tr, 

(DEVAMI VAR) 
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Cesur Bir Telgraf Meınuru • Y avr sunu 

Kaybeden Anrte - Uçan O omcbil 

'.kılm1ş bir tane kalmış! O da tn 
Yuk kümesi mi! Kahve mı? 
Belh değil. Şehzade camii vnktile 
kadınlar camisi gibi idi. Bütun 
kibarlar. o zamanın modası üze.. 
re süslenirler, ev arabalnriyle ca
miyt gelirlerdi. Hatttı bunların 
içinde "Cami ~elini Nasip Ha
nım., namiyle anılnn bir hanım 
da hatılanm. Cami ortnsmdan 
kafesle ikiye bölünür; mihrap 
taraf mı selamlık, büyük kapı ta
rafr harem dairesin( teşkil eder
di. Şeyhler, vaızlar, cerrar' lnr 
kürsülere yumruklar indirerek 
kargalı zebanilerin ~öğüslerini 
saçlarını açan kadınlan nasıl 
zıokınlıyacaklarını an1nttıklan 
zaman. ahlar, oflar kubbelerde a. 
kisler vapar,' fakat yaşmaklardan 
yine lüle lüle sünbüller taşar, 
yine hanımlar düğün evinde gi. 
bi kılnta kırıta gezerlerdi. 

Beyazıt: 

u küçük hikaye, iş başa ge-
lince insan oğlunun cesa. 

ret ve gayret sayesinde ne hari. 
kalar yaratabileceğini göstermek 
itibarile enteresandır. 

Vaka. düşman topraklan üze
rinde olmuştur. Alman üslerini 
bombardımana giden bir tayyare 
tam bir saat döğüştükten sonra 
menzilint' bombalarını atmış ve 
tekrar geriye dönmek üzeredir. 

İşte tam bu esnada uçağın pi
lotu yaralanır. Ma1Unı'a bir uc;-a. 
ğın er. mühim uzvu da pilottur. 
Zira içerideki diğer üç şahsın ha. 
yatı oııun elindedir. Bir kere o 
gittı mi ekseriya ötekiler hapı 
yuttulr.r demektir. 

Fakat, bu sefer iş öyle olma
mıştır. Tayyarenin iç.inde gayet 
açık göz ve cesur bir telgrafçı 
vardır .O vaziyetin sarpasardığını 
görünce hemen iJe vaziyet eder. 

Filvaki tayyare piloiluğundan 
hiç haberi yoktur. Ama ne de ol. 
sa makinelerden anlıyor. Eğer, 
ben, diyor dişimi sıkıp ta şu işi 
becerirsem ufak bir kurtuluş ü
midi var Aksi takdirde ölüm mu-

amazantn en kalabalık ca.. hakkak. Tabii bütün bu düşünce
misi Bevazıt! Cemaatin ler bit saniye içinde oluyor. 

yüzde yebnişi kadın, mütebakisi Bu düşünce ile hemen yaralı 
erkek. pilotun üezrinden iğiliyor ve tay. 

Büyük kapıdan giri!dijti 7.aman yare tam muvazenesini kaybct
sajt tarafta bir hafıv. okuvor. Ys. mek üzereyken motörleri eline a
nnnda duran yaşlıca bir adama lıyor ve vaziyeti kurtarıyor. 
sordum: Bir yandan da iki mitralyözcü 

- Hafız Efendinin ismi nedir? yaralı pilotu içeriye çekmeye, 
_ Bilmiyorum. pilotun· iskemlesini boşaltmaya 

Sualime bir kadın cevap verdi: uğraşmaktadırlar. Acemi bir pilo 
_ Hafız Bürhan. tun idaresinde iki yana yalpa vu.. 
Müezzin. mahfilinin arasında rarak uçan bu daracık tayyare i. 

sırtını duvara da:vamış biri horul çinde yapılan bu yaralı pilotu ye
horul uyuyor. Sol tarafta dii?er rinden kaldırmak ameliyesi tam 
bir hnfızm mukabelesi var. Fa. 20 dakika sürmüştür. 
kat yaklasmak kabil de~l. Etrafı Buna rnğmen bulundutru iğreti 
cepeçevre kadınlarla dolu. Mu. vaziyette dahi telgrafçı yine bu 
kabelcvi dinlemek için yaklaş. işi becermiş ve nihayet sapasağ. 
mak istedim. Bütün ihtivatıma lam memlekete dönmüşlerdir. 
rağmen yazık adamcamzı uyan. Şimdi arkadaşları onların can. 
dıracağım . .P'aknt nere<le? Dizine larnı kurtaran bu telgrafçıya en 
sürünsem değil, ayağının üstün. büyük teşekkürlerini sunarlarken 
de tepinsem uyanmıvor. Yanın hükumet te memleketin üç askeri 
dnn g~erken y~lıca bir kadın ni ve- bir tayyaresini fedakarlığı 
sokuldu. Uyku şekerlemesi ya. ve cesareti sayesinde kurtaran 
paru dürttü: telgrafçıya büyük bir mükafat 

- Hu!...Efcndi yeter nrlık. Bir vermektedir. 
sa11ttir ııvuvorc;un. AT>4'""'•'" bo.. Yavrusunu Kaybeden Anne 
:ruldu. Çık ta apdest tazele! 

Adamcamz mahmur mahnın.. u tüyler ürpertici vaka, 
etrafma bakındı. Yanıbaşındaki Malta limanlarından birjn. 
lasFklerini aldı. Şadırvana git. de olmuştur. 

Tabii bizim genç anne, hemen 
kanapcden fırlar ve arabaya doğ. 
ru koşar Fakat oraya varmas.na 
iki adım kadar bir şey kalmış ı . 
ken bir bomba gözünün onundc 
tam arabannı içıne düşüp patlar 
maz mı? 

Yavru ve arabası bittabi he. 
men o dakikada param parça ol
muştur. Annenin kurtulmasının 
ycgür.e sebebı de sademenin şid
detile hav:ıya fırladıktan sonra 
yere değil. denize duşmuş olma. 
sıdır So~uk dalgalar onu kıs. 
men kendine g~tirmiş. Sahile doğ 
ru çabalamas·na sebep olmuştur. 

Bugün hastahanede baygın ve 
bitkin yatan genç annenin yara. 
lan tedtıvi edilmektedır ve ıyile
şeceğinc şüphe yoktur. 

Fakbt onun aklı başında değil
dir Mütemadiyen gözü önünde 
havalara uçan yavrusundan bah. 
setmcktc, ağlayıp sızlamaktadır. 
Doktorlnr, bütün gayretlerine 
rağmen henüz bu feci sahneyi o. 
nun gözu on ünden silmeye muvaf 
fok olamamışlardır. 

Uçan Otomobil ! 
kıllara hayret veren bu va. 
kıı ise Cenubi İngilterenm 

ufak hır kasabasında geçmiştir: 
Misteı Ceymis isminde genç 

b!r bankacı, geç vakte kadar ça. 
hştıktan sonra ~ehirden otomobil 
le yazı geçirmekte olduğu sayfiye 
deki evine gitmektedir. Bir saat. 
tenbcn hiç bir tehlikeye rast gel
meyen Mister Ceymisin yol üze
rindekı ufak bir knsabaya girme. 
sile müthiş bir bombardımana tu. 
tulmas. bir olur. 

Dahö vaziyeti kavramasına 
meydan kalmadan bir az ôtcdeki 
arsaya bir bomba düşer ve Mlster 
Ceymis soluk almaya vakit bul
madnn otomobilin birdenbire ha. 
vaya fırladığını ve sonra adeta 
uçtuklnnnı hisseder. Havada bir 
müddet kadar kalan otomobil, bu 
müddetin sonunda sa~ ve salim 
yere iner, dört tekerleği üzerine 
konnr. 

Hayret ve heyecandan baygın 
bir halde olan Mister Ceymis, 
biraz kendisine gelince, makineyi 
işletir ve otomobilin harel~et et
tiğini görür. 

Sözün kısası, bombaların ha. 
vnya fırlattığı otomobil, kazasız 
ve belitsı1 yere inmiştir. 

Hadiseye şahit olan köylüler 
de olmasa Mister Cevmis kendisi 
bile rüye gördüğüne. çoktnn ina
nacaktır. 

• 
esı 

- li:()yHinün biri ağacın qltın 
da uyurken boğazından ~ıcak sı
cak bir şey kaymış ... 

- Masal mı siı~·lü~·orsun? 

- Masal dcgll hak kat; gazete. 
de ol.udum.Adamcn,rı2 e\\ ela hı 
c~ anlamamı~. f.akat biraz onrıı 
iştiha~ı açıhm'i. kendındc bir de 
ğisıl; lı~· gi'rmiı . Nihal et dört "' 
sonra lcrlek eti yed·rmişler. Jur 
nrndan koca bir yı 1nn çıkmış. 

- Doğrudur. Olabilir. 
- Bi,~ ıc olur o'mnz do[:rııduı 

deme lnsnnın l·a nı boş hir ku, 
olsa lıakkııı \'ur. Hu,, an •>rad 
çhr" k ll'ı ı i r oturur. Fak:ıt ilk .sı 
yon olnrı mide le hu kadar lıa. 
mı gfü e~ teri hallı hamur c~ lı 
~ l'ıı asidlcr \'nt. Onlnrı• ne yapn 
lım? IJn~ di yemcğ. t~mlıı L'llJ 
diyelim fukut nnısıl ndeı> almı<o. 
. 'nsı1 l nşan.ı~? • 

- z;\ \clÔ hiç bir ŞC)e hn) rt.• 
edilecek asırda dcğilız. Oiın~ u 
tnn. nmııaı.ile 'f:lcmi imk~n,. ol 
du. Sen 'aktilc l·adınlnrlO kan
cık köpek gibı bC§ altı çocuk im. 
dt'n ) nvrulndığını görmjş yalı ut 
i itını:: miydin? Knııadalı kadın 
bir prpıda beş )·avru biren çı. 
kardı. Hiç kimse şa ınodı. Her
ke SC)rinc gitti. Bu da onun 
gihi bir şey. Sonra yılanlnrı ak
rt'p1eri ısınıı. çivi yutup, cam .) i. 
~·ip rınrn çckt'ıı pis lıo<<az den iş.. 
lcr yok mu idi ? l'unus peyJ?am· 
bl'rin, bnlıi:rın karnında günlerce 
Hın gelip oturduğunu onuttun 
mu? 

- Cnnım o deciiğin dini bir 
semboldür. 

- lfk te öyle o1mndığT anlaşı
lıyor Yılan köyhinün kanımda 
dört buçuk ay mlc:nfir kaldıktan 
sonra Yunu da balığın kamında 
pckiıl~ oturabilir. 

- Evet amma hnhğı Yotımı 
yutm:ımış. Yunu u balık yutmu~. 

- Bundan ne çıkar? 1nsnnlnr 
o vakit yenir yuhdur gihi imiş. 
Ş'mdi l>izi hangi mide kabul c. 
der a7.izim? 

- ı·avaş ynvnş sann hak .-eri. 
yorum. Mümkündür. 

- Yolıı geldin dcınck. 
- llnyır. O noktndnn def.-ril, 

dlişürıii~ orum. Şu dünya karnın
dn ne yılnnlnr be lcnıiyor. Hem 
onlnrı köylünün miktannı nrt. 
urd•l::rı kuru ekmekle değil, l·uş 
fülile besli~·or. 

- l..<'ylck etine ne dersin? 
- Yılanı atmak için en mü. 

kemmeJ de,·n olduf;"Una kanlim. 
Bunu Ingilider de nnladıklan L 
çin ll'ylel. süriill'rini günden ı::ü
ne arttırıyorlar! 

Takvimci 

mek üzere olacak büvük avluya Her sabah olduğu gibi, o gün 
bakan kapıdan çrktı. Bu teslimi de, genç bir anne henüz üç aylık 
yet hatırıma yine bir bektasi hL olan yavrusunu arabasına koy. 
kRvrı::i Jıetirdi: muş ve civar parkta gezmeye 
Bektaş! fukarasından biri bir çıkmıştı Bir müddet dolaştıktan ===================-======== 

k~e misafir olmuş. Yemişler, iç_ sonra. deniz kenanndaki kanape. 
~ışler; namaz vakti gelmiş. Köy. lerden birine, yorgunluk almak 
luler: üzere oturm~ ve içinde uyumak 1 

- Buvunın B3?" efendi. Na. ta olan yavru olduğu halde nrn- j 
maz kıla~ım! demışler. bayı biraz ötede güne~te bırcl\ 

Bek taşı: mıştrr 

- Evv2l~ah- canlarım.! . . Kendi bulunduğu yer fle 11rn-
.Dem!5. _!coyun m~scıd·ne ~ır. ba arasındaki mesafe blr kaç a-

mış. Ko:vlulerden bin so~uş: d!m~ar. ibarettir. Hava gayet sn-
- Baba efendi. Aodestınb: var kındır. Henüz, sabah erken oldu. 

mı? y k' ğu için etrafta çok kalabalık yok-
-

00 
• tur Fakat derken bir güniltüler 

- Neye apdcst almadır,ıı~? duyulur, kaçışmalar ve haykıns. 
- Apdest al dem«iınız .~··· ]ar olur, bulunduktan yer ani bir 

sade namma buvurun, drdımz düsman hnmhardr-•nına nar... 
Apdest al deseydiniz onu da ya. mıştır. 
r:ıardı'k! 

--..-=-------·· ·-Hallumırırı Ra•a tarvmnna 'tllJ7onlatea 
7ardmıda bahır.mut, côklt!rinılri. lıma bir 
um... içlndt )'C!DlllM• hnatlerl.t dolduraca· 
fnnmn m!!Jdtdddir. Fltn 'H ttUı"' 7C!nl 
7ar'Clmılar lc!n -.esile hutt&.dtfmr unatıııa7a· 
lmı. --

su T PAR 
Slnmıastnd3 

52 NCİ SOKAK 

Mr. M OT O 
FSRARENGİZ ADAM 

4JJHiBlllElll!I~-....... , 
BQyüJr fcdak~rhklarla elde etti
ğimiz ve Beyoğlu sinemalann
dar. evvel İstıınbulda ilk: defa 

olarak irııe edeceğimiz olan 

DÜŞ 
linde 

AN 
Esir· 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Büyük CQJjua Filmi 
Bu Pazıırtesiden itibaren 

AZAK 
Sinemasında gösterilecek Ur. 

ı'" 

Bu Pazartesi Matinelerden İtibaren: lilZ~ 

e s fi 
CQmhuriyct Bayramı şerefine tntihap ettiği Sllpcr Film: 

(Fransızca sözlü) 
hayrette bırakan Te ağlatırcasrna giıldtiren bir hlm 

Rejisör: FRANK CAPRA, Be roJleric: 
Jean Arthur • Jamea Steward - Lionel Barrymore 

Suareler ve bilhassa İLK SUARE olan Pazartesi ak6&Mı i,U. 
yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. Tel: 4285 ı 

ugün • e mac .... 
Sinema dünyasmm en parlak Yıldızı, en güzel kadmı tıru 

s 
Ayrıca: 

ve 

o E LO 
tarafından ışahane bir surette yaratılan 

Büyijk Aşk ve Hakikt Haynt Filmi 
En son FOKS dünya h::ıherlerl. 

'Bugün seanslar: 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 -' 

Bir haftadır kalpleri Vatan Aşkıylc, Vatan Sevgisiyle çarpanlar 1 . AS A oşuyor. 
6 günde 58.000 kişi tamfmdan görülen Türkçe sözlü \'e şarkılı 

NF'Z . . c- ·ı • t B G ~ ç _i .. ~. 
ı mını umııurıye ayramında sız de gurıuıuz. 

Bu suretle büyük Atanızı görüp sesini işidecck ve yenibnf)7 
'l'iirk ordusun.un kahramanlığını alkışhyncalcsınız. 

Oyun saatleri : 1 • Z.30 • l.:JO - 6.30 - 9 da 

DİKKAT : Grup halinde gelmek isteyen mekteplilerle halkın bu hissi filini 
görebilmek için Cümhuriyet Bayramı münasebetile Pazar, Pazartesi, Salı 
ve Çarşamba günleri öğleden evvel 9 ve 11 de iki t.enz.ilat.1ı matine vanıla
caktır. Bu matinelerde her yer 15 kuruştur. 
Bu Film ayni zamanda Ankarada Halk Sinemasmda da muvaffakıyetle E!Ös
terilmcktedir. Pek yakında "İ ZMİTI TAl.7YARE,, sinemasında 

Atatürk, Çanakkalcde rürk 
mllletinı böyle kurtarmıştır. 



.ili z=::a:• ~ii;;:ı::; =:::::4;::.::: .. ::::::o::::J=0 ls tanlml 1 ş Unnkası kar~ısında c:•aa••••••••raı, 1 

1 GiŞESi 
.. • • l . ~ ., : •. • • • , t ~ ' 'lt;'a., • . ' • • • 

• 1 •• 

OL CEMAL 
Yalnız Cllmhuriyet Baynmına mahsus Milll Piyango biletlerinin Çekilişine 3 gün kaldL 

Giıemizln U&uru ve Doğruluiu ile 14 senedenberi Sayın Bay .-e Bannlann ralbet n tCYeccüblerfne maz
har olmaktadır. Refah ve ıaadcte lı:avu:tmak lstiyen Bay ve Bayanlarm seve seve koşacafı rite: lıtanbul lı 

Banlı:ası kuıısmda 

MALUL CEMAL GiŞESi'dir 
Yeni tertip birinci keşide biletleri geldi. Gişemizden alma71 tet"cih ediniz. Çıkan ikramiyeler teıhir edilmez. 

Sahibi: Emekli subaylardan MalUl Cemal Canıtez , 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
Kırklareli Daimi Encümeninden : 
Kırklareli - Babaeski yolunun 19+000 - 27+000 inci kilometreleri a

••mda musaddak 24157 lira 28 kuruşluk lı:eıiften miifrez "16000" on altı 
ilin liralık kısmın tamiratı esasiyesi işine istekli çıkm.adıimdan ıartnamc
sinde yapılan tadiii.t üzerine mezkiır iş yeniden ve kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Bu iıe ait şartname ve evrak ıanlardır: 
A - Eksiltme fartnameai, fenni ve huıu!i prtname 
B - \1ukavele projesi 
C - Baymdırlık işleri ırenel •artnamesi 
E - Keşif ve metraj cedvelleri proje • 
İsteyenler bu şartname ve evrakı billbedel Kırlclareli Nafia müdürlü

liindcn alabilirler. 

• 2 '"":- ~ksiıt.~e 1
0
2. İkinci tetrin. 940 sah günü saat ıs on beote Krrk

lareh daımı encumcrunde yapılacakttT. 
S - Muvakkat teminat 1200 liradrr. 
4 - lıbu. te~nat!an maada isteklilerin el"ntme cününden ıelı:ir cün 

eTT~ Kır_klarelı vı!Jyetine müracaat ederek bu iı ic;in alacalı:lan müteah
bıtli~ v~tkası ve 24?0 aaytlı kanun tnucibince verilmesi lazım ııclen diier 
vcsaılı: ıbraz ctmelerı. 

~ -: Muhuebc! umumiye kannmınun 83 Onca maddesi mvdbince mO
teal~hıde t.rae edeceğı teminat mubbU:nde (3000) üç bin liraya kadar avans 
•erılecektır. 

6 -;-- Tef..:lif mektuplan :YUkarda ikinci maddede yarılı saatten bir H

at ~elın.e kadar ~trkla.~eli daimi encümen riyasetine makbur mukab:linde 
•erılccektır. P~sta ıle ıonderilecek mektupların ikind maddede yaıilı saa
te kadar re!mış olması ve dr, zarfm mühür mumu ile iyice bpatrlmrş bu

••.r~'"'·"" funması llzımdır. Poatada1ci recilı:meler kıt bul edilmez. 
• 7 .- 13:.10.940 tarihli Ulus ve Tan ııu:etelerile bu iı bakkmda yapılan 
ilan hlikilmsuzdür. (10026) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Milessescmiz Cabrikasınıtı lmil edilen 100, 125, ıso, 200, 250, 300, 350. 
450, 500, 600, M. M. kutrunda ve tazyika mukavemetleri 6, 12, 18, 24 Kc/Cm2 
11lan Ambuvatmanh font boru ve bu borulara ait buııusl akaam ic;iu a:pari• 
kabulüne ba§bnmıştır. Taliplerin azaml on be, ıüıı zarfında müessesemize 
müracaatları rica olunur. (10015) 

DtSCHINS 
~ 

ne tedevt edilir. 
tııC..,...,_ en ,..,Vhtm Ur'\&Ut"\J k"""1tZt yuvar. 
ıe><eıt<I.,_ ()nıarı cl&•"'a ÇO(jaltrnakle 
~Ck.ı....,zun mv1<avemetnı e'1t<rm'$. 
••n .. zltQ• - zafiyeti g.oe•""'• oıurııu""ı: 
OE.SC ... IENS eurvbu, "•"· "uvvet. 

lııtlhe ve gençlfl< '•""" ede• 
eott)n hasta'"'-'•''" nekehet de.,,.-•:• 

ClllOe uma• emn..,,etıe. kvllenıl.A 
-~ ... ..-. ... 

Açık Arttırma ile 
Fevkalade Satış 

1 Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Ilütün Ağnlarınızı Derhal Keser. 
İcabmda günde 3 ka$e alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYiNiZ. 

. . :··· . ... . . . . " . ~ . . . 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Orta öğretim müe,~eselerine yabancı dil l>fretıneni yetiş~i.rmek ma'k

sadiyle İstanbul Üniver~iteıinde ac;rlmış olan Fransızca. İnııılizcc ve Al
manca kurslarına aşağıda yazılı ,artlar dahilinde yeniden ~lebe alıncaktır. 

Bu talebe bir yıl İstanbul Üniversitesindeki yabancı .dıl kurslarına ~e
vam edecek bu müddet zarfında her birine ayda ~O ~r lıra. harçlık venle
cektir. Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak olanla: sıyası v~ır.ı':e~. ?orm~llet: 
tiği takdirde tahsillerini takviye etmek üre.re,. bır .ytl da <lilını oıre!'dı~len 
memlekete ıönderileceklerdir. 7 - 8/ll ıncıteşrınde ele~e ?'ahıyetınde 
yapılacak namzetlik amavmda muvaffak ola~ talebe cnstltuye bır ay dev~ 
ettikten ıonra ayrıca bir ıec;im sınavına t~bı tutalaca'ktır. 

Sınava iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmak, • 
2 _ Yerli veya yabancı bir kolleJveya liseden nyahut hır ofretmen 

okulundan mezun olmak "olcunh~k şart deiildir:., . w • 

3 _ üniversitede 6/II inciteşnn 1940 da te,kıl edilecek Hil.rk .komıs: 
yonunca muayene edilerek tahsile mini bir hali bulunmadıiını bıldı~en. bır 
rapor almış bulunmak, 5 ile 7 Birinciteşrinde yapılan müsabakalara ııtırak 
etmemiı bulunmak, 30 yaşını aşmı, bulunmama'lc ıarttır. 

Tedrisat her gün Üniversitede sabahtan akşama kadar devam ede
cektir. Kurs talebeıinin hariçte bir işle meşgul ol~a!'"8sı. prttır. 

Sınava ~rmeie talip olanlarm en ııeç 5/II. ıncıte,nn ak,a.mına ltıı~ar 
İstanbul Üniversitesi Rcktörlüiüne tııhsil VC!ltkalan ve 6 fotolrafla bır-
likte müracaat etmeleri lhımdır. (10259) 

Maliye VekCiletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşlukların T~davüidcn 

Kaldırılması Hakkında llan 
Gümüş yüz kuruşluklarm yerine pmüı bir liralıklar darp ve piyasaya 

kUi miktarda çıkartlmrı oldufundan cümüş yüz kııruşlulı:lann 31 tkincikl
nun 1941 tarihinden ıonra tedavülden kaldırılması kararlattırılmı,t:ır. 

Gümüş yilz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden i.tiba.ren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal ııandıkJarı ile Cümbunyet Merkez Banlcaıı 
ıubelerince kabul edilebilecektir. • 

Elinde gümüı yiiz kuruşluk balananlarm bunlan mal ıandıklat'ile Cüm
huriyet Merkez Bankaıır Şubelerine tebdil ettirmeleri iIAn olunur. 

H70025., "10216., .. --·---------------~-, 
S ~ür'a•:;:;; ile ~·~ ;;~·~ üzci ;~l· ~ I 1 

satın alınac.-aktrr. Lutfen tekliflerin Telgrafla bildirilmesi: 
Hjalmar AndTen, Kungsgatan 65 Stockholm, Suede 

'-~--~aa-~--------r:m;m:m, 

4't> - l u - •""" 

,,~ ETi BANK ŞARK KROM!.ARI 

1 MÜESSESESiNDEN : 

DOKTOR ARANIYO 
Müessesemizin Ergani l\fadeni civarındaki Gulemıua 

letmesinde istihdam olunmak üzere bir Doktor a 
maktadır. Ev, tenvir ve teshin müessesece temin edil 
üzere, azami 300 liraya kad:ır ücret verilebilecektir. 
tor'un dahili ha'ltalıklarda nıkuf ve tccriibesi olduğu 
kırık ve yara gibi ufak cerrahiden de anlaması laz 
Mütehassıs olanlar tercih olunur. Talipler meslek bay 
rını ve medeni hallerini g()sterir tcrciimei halleriyle, 
fotoğraflarını "ŞARK l{l:OM MADL'\",, adresine ~ön 
melidirler • 

TÜRK TİCARET BANK;ASI 
KUPONLU•VADELi•M 

1940 llkteşrinin 27 inci Pa:r:ar ıünü 
ıabnh aaat 10 da Maçkada, Teşvikiye 

Camii istasyonunda Atiye ıokafmda 
Muıtafa Bey Apa.rtımanınrn 1 numa-
ralı dairesinde mevcut ve M. Pierro de 
Andria'ya ait emsalsiz eıyalar aı;ık 
arttırma ile satılacaktır. 

1 9 O 
Senesinin son modelleri çok zarif __________________ _.-. 

\'C zengin çeşitli kadın, erkek Memur Aranıyor 

t>ıçakları geldi. Her yerae 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER· PLAY 

DÜNYAN iN 
EN İYİ 
TRAŞ 

SIÇAKLARIOIR 

Deposu~ 
..1-'K OEKALO ve ŞOR. 

\sTANBUt. Tahtalcale No. !51 

PAZARLIK ILANI 
1Stan6ul Nafıa Müdürlüğünden : 
7.11.040 Urih Peroembe ııünü ıaat 3 de !stanbulda NaEıa Müdürlüiü bi

nnında eksiltme komisyonu odasında (2498.45) lira kcoif bedelli Topkapı -
Silivri - Küçükc;ekmece köprüsü lrar~ıla~ma mahalli iruJaatı pazarlık usulü 
Ue eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele.. eksiltme. Bay-mdrrhlt işleri genel hususT ve fenni ••rtnamele
ri, proje keşif huliııası ile buna müteferri diier evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (183) liradır. 
lııteklllerin en az bir taahhütte (1 Jr.O) liralık bu i~e benzer iı yaptıifıa 

dair idarelerinden almış olduğu vesiblara istinaden İııtanbul Nafıa Müdür
luiünden alınmı$ ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile mez-
kür saatte gelmeleri. (10126) 

~ N c kadar çalışsalar, ne kadar uğraşsalar, ' 
dünyaya nam veren 

A L f l\I U H İ D D İ N H A C 1 B E K İ R 
Şeker ve Lokumlarını yapamazlar. 

Zevk erbabı ağzına alma n şöyle göz ucuyla 
bakar bakmaz taklit olduklarını anlarlar. ı 

ALİ 
H 

MUHİDDİN 
CI BEKi 

1\1 crkczl: liahçekapı; Şu heleri: Ileyoğ I u, 
I\araköy, Kadıköy 

Siparişleri Ticaretlıane11in Aferkezi kabul eder. 
ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 

Ticarethaneleri Bayram ve Pazar günleri açıktır. , 

~---------------------· ..... 
Emlc2kiş'in Takvimi 
Rama.7.an: 24 Cumartesi 

Jftar l 7,14 • lm<:ak -i,45 ,,.._ ... ~ 
EMLAKIŞ. alıcı \'C s:ıtrcrların 

en buyük rehberidir. 
Galatasaray Lisesi karşısı No. 

184. Telı-fon : 49010 

Seyhan Vilayeti İskan 
Müdürlüğünden : 

SnimbcylJ ormanlnrından tedarik 
edilecek 7500 metre miklıbı kereste
nin 16/10/940 tarihinde ilıalesl mu
karrer olduğu halde, talip çıkmadı-
ğınrian ckslltmc 5/11/940 tarihinde 
s:ıat 14 tc iskan miıdilrli.ığundc yapı
lacaktır. 1steklılcrin \'aktı muayye-

• nesinde muracaatlnrı. (10186) 

Amerikan ıi&tem ve ıehrimizin me$- ~-
bur Borılbardt Fa.brikanm mamulatı 
en ıon model Bar - kütüphane; Y:ne 
Amcri.bn aiıtemi ve Bambarat Fnbri-

Kol ve Cep !~~~,, Li!"ite~ Şirketinden : 
ret Alckt b ' erıın ıu esıne askerlifini yapmı, Yüksek İktrıııt •• 

~anm mamu14tı Rıbonel bir ya,.ıha
ne 1 koltuk ve iki etajer - kütüpha
neden mürekkep emsalsi:r bir yazı o- • 
daaı, hakiki Fransız vaııetinden ma- ' 
mut ıtayet cıh:el maroken bir tek kol
tuk; Hamburıun me$hur Mauser Fab
rikannı Epcngle kumaşı ile 'kaplı ve 

Satış -
Saatleri gelmiştir. 

Barnhardt Fabrikasmda ochrimizde Harp Okulu Komutanlıgı"' ndan : 
ilk defa tatbik cdilmi11 bir ııistem ile 
parça parça olup ıökiilcn kanape ve 1 - Aşaiıda yazılı şartlan haıa okurlar, Harp Okulu111 ıı1mıtcıklardrr. 

A) Ankarada bulunıınlar dojrudan doğruya Hıırp Okuluna. Ankara han
koltuk, iki tarah vitrinli büfe ile ve cinde bulunanlar bulundukları yerıa Aıkerlilr Şubelerine m{lt'a.cut edecek
hakiki Vienna 9 parçalı muhteşem ye- terdir. 

mek. oda. takımr Haki!" Fran:ırz malı 8) Kam ve lı:abul mrıamelcai 20/10/940 dan itibaren 31fll Kl/1941 tar!· 
mas~! pel~senk enualsız yatak tııkımı, 1 hine kadat' devam edecektir. 
masıf cevız difer Louis XV yatak o- 2 - Glriş Şartları: 
dası, yine Fransıır mıh masif ceviz A) Türk ırkından olmak, 
ıüzel bir vitrin. hususi kutusunda 124 B) Lise bitirme ve olgunluk imt\hanmı vermi, buhınmak. 
parc;alı hakilci Alpaka emşalıiır c;ata.l C) Tam teşekkllllü Aekeri Sıhhi Heyetten (Haro Okuluna l'İrer) brarlı 
bıçalı: takımı. bir c;ift cayet rllzel ıevr Sıhhat raPOru alm11 olmak. 
vazo, bayii gümüş ve eümü, kaplama D) 18 : 23 Yl'1mda bulunm0'1k. 
vuo ve tabaklar. Kristal Bakara ta- E) Diier şartlar Askerlik Şubc!ertnden ve Harp Okulunı~ıın l>f renilebilir 
bak, Vazo ve saire ilke ve Japon p:\- (1330 - 10197) 
ravanlar, Sizile Bronz motiOer ile mü 
zenen emıalsir: bir ıltaju vitrin, Fran 1 
arz malı Kondura bahüsil, Salamandra 
soba, Gu: ocafı, Cibinlikli ııüı:el bir 

. ~ ....... ,~ ."-" ..... ,_\ ... ·"'t:J. ·~~ ""~·~ .. ~r ;" ;... • ·~-: .;, .. ·~. . .. . .... .... .. ... ,.:s 

bron:r karyola Meşhur General Elt"lı:
trik bu.ı dolııhr An •• ı.nı ...... •~- u .. _ 
lıları. .... 

ZA vl İstanbul İthalıit Gümrü-
ğünden, 2435 No, ve 9/9/IHO tarihll 
beyanname ile alınan 13795 No lu 
ve 11/9/940 tarihli irad mnkbuzu 
kaybolmuştur. Yenisi alınncağmdan, 
z..ıy.tln bilkmü yoktur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Haun Özlı ve 1UrekA11 

Aılr Efendi Caddesi No. 51 
NcvraJji, Kınklık ve bütün ağnlanruzı derhal keser. 

İcabın<la günde 3 kaşe alınahilir. TAKLİTLERİNDEN SAKINl~IZ. 
Sahl1t we N~,rl7a1 Mlli!DrC: Emin UZMAN 

Gueıerihlr ... NcJrlr.u T.LŞ. ·TAN Maıb••• • 

HER YERDE PUI.LU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ. 

·-OSMANLI 
30 NiSAN 1910 TARIHINDEl(/ 

Al{TlF. 
VAZIYET 

PASiF. 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
ıstenmemiş elan kısım 
Kasada ve bankalarda bulu
nan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve rö. 
porlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda buh:nan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin muklıb!iınde av!inslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallaı ve mo. 
bil ya 
Müte!errik 

İsterlin Ş . P. 

5.000.000 

9.524.310 17 

850.000 
5.366.524 17 
1.921.608 8 
7.944.132 5 
2.800. 701 10 
1.204.618 10 

581.864 14 
154.224 9 

J 

5 
6 

9 
8 

3 
3 

35.347.985 12 11 

Kuyuda nıuva!ık oldu~u tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

A. A. l\tA YER 

!sterlin Ş. P. 

:'crmaye 10.000.000 
Statü mucibince ayrılan ih-
tiyat cıkc;esi 1.250.000 
Teda\•üldc bulunan bank. 
notlar 340.403 10 7 
Görüldüğünde ödenecek se.. 
netler ve vadel! senetler 199.517 3 a 
Alacaklı cari hesaplar 20.685.509 5 6 
Vadeli bonolar vç cari hesaplar 1.249.305 6 ıı 
Kabuller 1.204.618 10 8 
Müteferrik 418.631 15 7 

35.347.985 12 11 

Türkiye Umum Müdürü 
Pli. GARELLI 

Tar e 
1 

veya T icaret Lise i mezunlanndan bir muhaflebeci al 
mcrke:ı:i~e ola?ların 28.10 940 tarihine kadar sirketimizin 1, 

mııracaatları ilftn olunur. (10281) 

AÇIK ARTTIRMA İLE 
FEYKALAnE SATIŞ 
Eşya Meraklıların" 

1940 ı Bü~~k Fırsat -
lkteşrının 27 · 

tabah ~aat 10 d T ncı Pazar glinü 
da Jandıııma, K a aksim Ayaz Paşa
P.::noranıa b h arakolu sırası ve eski 
cactdesindt' 40a N~cs; arkasında Mete 
2 net katınd· i 

1 
Iatay Apartımanın 

mevcut ve ~a S ~yılı dairesinde 
alt emsalsiz ~ Y erı. Zaplcsvltko'ya 1 
ve halıla,. a"ı~kYa tnadıde biblo, Tablo 

. ~ ar tırma il tıl 
tır. Mavun sğ e sa acak- ı 

İlôn Fiyatı 

Başlık maktu olarak 

tal vitrinU D acı~dan ve tekmili kris-
kompl Yeme~ugd ns modcli çok zarıf 1 
rette ıısaltı fabr~k a ta~ımı; husus1 su-
vun kaplama asın ıı yapılmış ma- • 

2 

3 

,, ,, n 

,, 
" n 

suıo çok a~tı parça dircktuar u- 1 
zengın yatak oda . I Avrupa mamuI't . . takımı. 

oymalı Louis X~~ m~stf l'Cvız tekmili 
lon takımı· stıllndc nadide sa
lc.ı s;ıJon • Salon cşyal:ırı; Maı·kitc-
!ar; Ampir:~~~ları; arabesk koltuk-
ç in K aynaları; biblolnr· , ıınıon ve Ja · 
zoltır; S;,Jtıı tabak pon kusursuz va-
!JllMü ko 1 ve heykeller, Halis 
kerlikier· ~P e sofra takımı ve şc-
XJI şa~dan~~:~ ;::ı~~~~ t?si ve t.oui~ 
ve kAselerl· Lı j k B.ykoz surahı 
kıınlan· co' .. nıo omple labak ta-

' mu~ yaldız s i !arı· hali k . 1 1 erv s tabak-
kııd~hlen: t:~:1~, .. rcnktı kesme Ren 
d ' v ressamlar ta f an imzalı tablolar· ra ın-
ve modern elektrik , .Bakn!"a kristal 
\'ar tabakları; İpckJ•avızelcri: Cin du
kaplama nad'd · Perdcler; Mavun 
J1ınıbiıı salon ~e salon vitrini; Ko
nıe İngiliz kar a:n~fon.u: Bronz kcs
ı.ır koltuklar· ~~l.ası. MınyatCirlC'r: ha
fn!rHiı muşa~b ıs~ dnlııbı; yen! hflldc 
örti.ılcri kita 1 ası, Portmanto; masa 
yun m~sası P a~, meşe kolonlar, o
dolu ve A ' mu.bak takımları, Ana
ouz d 1 b cenı ~cccadcleri, Kelvınatör 

. o ıı ı, Halıs Avrupa gUm!lşü ça
t9l bıç:ık takımı, 

;rP~SAŞINDA oı:u. M Kl'lM INr>A 

u a ııam saat 20,30 da (Son hafta) 
O T E L L O 

let•~ttı e•ddul,.dt I< nml'ot K , • ..,,,,,,. 

G•mdüz saat 14 te ÇOCUK OYUNU 
Ak~m saat 20,30 da o A 0 1 
Her taraf<. otobüs lşllyeccklir. 

.. ,, ., 

"-~il 
,_ Dr. İhsan Saıni 

BAKTERİYOLOJ 
LASORATUARI 

Cmumt kan tahlilfttı. 
nvktaı nazanndan (WasS 
ve Kahn teamOUerl) kııtl 
reyvatı sayılması. tifo ve 
hnstalıklan teshlsl. idrar. 
.cam, cerahat. kazurat ve 11' 
lllatı. Oıtra mlkroskopL il 
;ısılar fstinzarL kanda nre
ker. klorür. kollesterio ııı 

lannın tayini. A 
Olvanvn•ı• N., 118 Tel: t 

Müzayede il• 
KIVMETLI 
EŞYA SATIŞI 

Be,1ktat ikinci Sulh Hu""" 
'<lı,.lıljlnden: Ortaköyde Taşıtı 
lcrcle Aladoğan sokağında ıe 
hıı.ı('(fe ölen Nemliu:de rN 
t~rekesın, ait kıymettar hoııl 
gürnüş t&kımları ve l.Ake s•1 

k~.ları vesııir ev e,nrası 8 re 
ni 940 tıirlhinl. müsadif cıı!Jl5 
saat 9 buÇ1.1kta mezkur harıeÔ 
arttırınr. suretlle satılacağırıdP 
zayed~ye iftırak etmek istlY 
mezkôr g!ln v~ s3atte mahııtlltl 
zır tıulunduruıacak memururı0 
caaUar, l!l:rumu llfın olunur. Matbaası 

OSMANLI BA.'l~Sl 
Kitap, gazete, mecmua -iLAN-
Ve her türlü tabı, cilt Osmanlı Bankasının Galat' 

Ve kJişe tş" )eri '-'apıJır. k:C'zJlc Ycnlcaml ve Beyoğlu ŞıJ 
~ Cı.1mhuriyt:t Bayramı monıı> 

TAN Matbaası - İstan- 28 !lkte,ruı öglcden sonra .,et 
bul. Telefon: 24310 flb:şrır, 040 guntcrı ve şe!(t' 

I •••••• I 1 ra'Tı. sebt"bill: 1 ve 2 İklncitcS ••am11 llU"lerı kııpnl. bulunac~kur. 


