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itigatl 6ir seci 'gi geti,tirebilil' 
w 6ir ucig• de bir laagatı lcuanır 
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Tele. Taniriellir lstaaW 

Londraya göre 

Balkan 
vaziyeti 

Sayım için bütün 
hazırlıklar bitti 

Türk mili.ti muazzam 
bir lcavt1ettil'. Boğazlar 
t~hdit edildilf takdinl• 
arz üzerinde lıiçhir kufi• 
wt, Türkigenin maka· 
wmetine mani olamaz. 

·~-----~---- --------- ----
Vali, şehir lıalkının sayımda ne yapması 

icap ettiği hakkında bir tebliğ neşretti 
ISTANBUL V ALILIGINDEN : 

TUrklye ı ? Yarın nitfuıuıauz " ne 
bir ekıilc ne bir fazla. 
taytlaeakhr. 8 u ır il n 
kom9ularımızdan fazla
yız. Yarın daha ileri 
gittiğimizi isbat edecetiz 

Londra, 18 (A.A.) - Times 
gazetesi Belırat muhabiri Balkan 

ı 
matbuatında, Bulgarıatanda Al • 

· man kıtaları bulunduğuna dair 

1 
yapılan ne~riyata Almanların tek
zibinin Bulgariıtanın mübhem va· 
ziyetini aydınlattığım i~arel et • 

20 tlkte9rin 1940 pazar ıini 
ummni aayam yapdacakbr. S.yıa 
halkan af&iıda yamı buaualara 
dikkat etmelerini ehemmiyetle rİ· 
ca ederim: 

lran 115 

~u.,.. 

~!! .. ~~;!! 
'l'll•allan 

•cuz.atmak 

teıebbtl•il 

Eden, Malta 
Valisine 
Kralın bir 

mesajını verdi S ~rbank Umum Müdürü 

'~! Bürhan Zihni, yerlim~-
hlL 11lılıaalitını arttırmak ve fı· ı --~ 
~ı ucuxıatma~ için tedbirler lngiliz Harbiye 
8' • karar vermıt. N y k 
~ htberi guetelerde buyük azırı a ınşark 
' llnİyetle okuduk. Çok, hem d 1 t tk•k 
.. llek çok fedakarlıklarla vücu- or u arını e 1 
~~İnni, olduğ~mu:ı: fabri.ka - edecek 
~ 'ıt hem sanayı, hem de ıklı· 
'"°ktti nazarından verimli bir 
~ tetirınek zaten sulh za?'a: 
~ da en büyük vazifemızdı. 
~ .l~manında ise hu tf, m~m
~ içi~ ~ayati bir ebemmıyet 
-~·tır. 

Malta, 18 CA A ı Mı il seya • 
hat <'~na'lında. lngılrı Hıırblrc Na-
2111 Eden. pazal' gunu !\laltıı}'• dva· 
ret ederek Aılıının mudafan mcv:zlle· 
rını teftış e~ lemıştır. 

Eden, lnrılı:ı: v Maltıılı kıtuatı 

r{iarp vaziyetij-
Rusya harbe 

girerse! 
( Yazan: -:\ 

Etki Ordı.ı Kumaadanlarınclae 

Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 
fnı::lltcreyle mihver ılcvletlcı i 

arasıııılaki haı p \'aziyclınıle bır 
değişiklik yoktur. Bedin paktın
dan vtı Brenner görüşmesinden 
11onra siyaset ve harp ''nıiyı>tıe
rındc bazı kııynıışnınlar olacağı 
şuııhcsııdi. Gecelerin gebe olrluğu 
şu zamanda hudıselcrc lntiznren 
muhtemel görülen harp vAıi~ et
ler.ini tdkık ctruiş ve üzC'rindc 
bıı çok mutaleıılnr y0T1ıtül('n Bir 
lcşlk Amerikanın alıvııllnı ve rol
lerıni Jrıcclemı('tik: bu nrııdıı U
uıkşnrkta vukuu mlımkün görU. 
len hııı p hnrekctlcrıni de gözden 
geçırmlştlk. 

~~lekdi bir an evvel lana • teftiş cltıği ıuraı1n btı kıtıınlın vn:zı 
~~ek için verdii'imiı. çok ~et ve mane\•1yotınd11rı 'C mu•lnf ııı 
~~( kararları tatbik ederken 1 kı tıbatından çok memnun kııldıgını 't 11tıi2i biraz aceleye ve hevese b ·~an ctmıetıı Naıır. 'Kral Joqurı 
~le lrdıiımız zaman oldu. Bu a- \'nllyf' gondermış oldufu şu mcııajı 
~heves saika~ite ba~ı lü· vcınııştır: Sovyet Rusyonın bu günlm·de 
)~ 'Ve mevsimsiz fabri~lar f Deı-umı sıalııfc 3. ııutım 1 d~) hıırbe gırcccğinı ve şımdlkt bitn-

ı_,; d' b~zı çok lüzumlu fabrı~a- raflık vuziyctınl boznı'ağını pek 
' " Yıne acele yüzünden. ık- Havada zannetmemekle bnnbcr hnrhe giı-
\ 't..,. ihtiyaç kaide ve icapları· mcsı halrndo ne ırlbi ıhtımallerin 
"' ""' s.atette yapamadık. Bu- Denizde vnrlt olacağını bu yaıımızrla hu-~ ~•bil yünlü ve pamuklu lise etmeyi ıfaideli adılııttlk. 
~~t fabrikaları gibi memle- Evvela şunu ııöylemek lıt-ıımchr 
~ e1'1 'lİyade muhtaç olduğu M u·· h ,. m ki So\'yet Rusyanın bug(inkfi va-
~tla,neleri vücude ıetirmekte zlyetıni değı~tireceğine daır kat'i 
\ ~ durbinlik ıösterdiğimiz detril, müphem bile alametler yok-

\' kkaktar had ı• s e 1 e r tur. Ru:ıya, mihver devleti erile ~~tile ı, B~nkası. kendisine işblrlığ'ı yapmış ve fnknt harbe 
~ ~bulmak gayretile (!pekiş) ontarlıı beraber girmemiştir. 

mektedir. Üniformalı asker yok, 
1 fakat memleket, seyyah istilasına 
uğramıştır. 

Almanlar, Bulgarİ!ltanın şımali 

1 
garbi mıntakasında bır dinleme 
postası kurmuılardır. Bu Ruman 
ya petrol kuyularına tevecciih e -
decek bombardıman tayyarele • 
rinin geçişinden haberdar olmak 
üzere kurulmuş olmaııı muthe -
meldir. Baıka haberler de Tuna 
yolile Bulgıuiııtanla Rumanyaya 
Alman denizaltıları gönderildiii· 
ni bildirmektedir. 

Mihver planları 
1 - Viyanadan alınan haber

leıe göre, Alman matbuatı, Is -
panyanın harbe girmeııi imkanın· 
dan bahsetmemek için emir al • 
mışlır. 

2 - Şarki Polonya istikame
tınde Alman kuvvetlerinin mü -

(Deıoa1nı n.htie .f, dıtun 5 de) 

• ıuriciy• Vcjıili S.flCOflu 
Şiiri 

İngiliz Sefiri 
Saracoğlunu 

ziyaret etti 
~1'1da tamamile lüzumsu1t , olmadı Rerlın paktının ve Uıenncr gli-

~~ ~ )'apmıfh •. Bu. fa~rİ"•. Hlşmeslnfn Sovyet Ruııya nlcybln- lnıilterenin Sofg• elçisi ;oıııııı .. _hi.ıı olan netıceyı hı( tel· ılr. olnıadıtını da Ruslar kendileri 
~·;edik. Bununla beraber, 11öylemcktedıı ler. Bılilciıı mihver memleketimi&• feldi 
'dt.a'latrkalannın ı, Bankasına Bresi uçıklarıntlo 6ir d~\'leUed Berlın paktını yapmak· Lontlrn, 18 {A.A.) - Reuter: 
'lıl...~ Çok ziyade zarar ıetirmit L ~ (Oevam. nyfa 1. •Dtu" f de) Bıılluın vaııyetl günfln meselesi ol-,11. ~d '- · · · 8 k•valama, •nura .,. ~il. •1'1 .. at'ıyen ıemınaz. U· mııktn dc\·ııın ediyor v~ her tarafta 

l - 19 ilktqrin 940 cumar -
teai ıünü ıaat 23 e kadar bütün 
dükkanlar açık bulunac:a;ından, 
pazar gününe ait ihtiv11çlarm cu
marteıi aünü tedarik .ınma11 aa. 
zımdır. 

2 - 20 ilktefl'in 940 pazar 
ıünü aaat 5 den sonra tokaia çı. 
lulmaaı yasaldır. Herke1in bu 1aat 
ten sonra ikametıihmda ıayım 
memuruna İntizar ederek me • 
murların soracak&an suallere doi
ru ve çabuk cevap vermeleri İcap 
eder. 

3 - Doktor, ebe ve iliç ıibi 
ihtiyaçlar, ıaytm ıünü kapılarını· 
•ın önünden ıeçecell zabıta me

( Deuamı sahife ı. sutuıı 1 de) 

Almanlar 

Rumanyada 

yerleşiyorlar 

Almanların kıştan evvel 
bir yıldırım harbind" 
brılunacak/a,.ı na da i,. 
emareler mevcut değil, 

Rögter Rumangada 15 bin 
Alman askerinin mevcut 

olduğa11ıı bilJirig~r -
Bükreş, l:i> (A.A.) - Reuter: 
Alman ordusuna mensup .-9· 

kerlcrin halen bııçok stıatejik 
noktalarda ve ezcümle petrol n
razisi dahilinde ve etrafında bu· 
lunduğu sabit olmakla beraber, 
bu kıtalara henüı işgal ordu'u is· 
mi verilemez.. Rumanyada bulu. 
nan Alman kıtalıuının umumi ye· 
kununun on beş bini ge~tiği, fİm· 
diye kadar teeyyüd etıneıni"tir 
Bunlar. ekseriyetle, havacılık ve 
nakliye eksperleri gibı teknisyen
ler, bütiin sınıflara mensup makı
nistler ve hava meydanı tanzimi-

( Dev•mı uyfa 1. .Otu" 1 te) 

Fransada 
Yahudiler . 

statüsü -'' S-.ltanhamamındaki fabri- B11rlin üzerinde tesirsiz e• ve bilhassa va,tngtonda büyük bir 
~ a.ıt,, maiaıa11111n önünden hava hücumları .ıda ırmanya &lyaııi fnaliyet kaydediliyor. 
~ arasara içeri bir nazar 

1 
inıilterenın Tütkiyedeki Büyük v h ·J•l 

~._,llt. le lcanaat ıetinni. bulu· yo Q açıldı Elçiıi Sir Nacbbull Huguessen An· 1 Q UUl er amm~ 
~Filhakika caruekind.ki ı.ondnı. 18 (A.A.) _ Amirnllık karada Tilrk Hariciye Vekilile a:ö. hizmetlerinden 
~ ~ çok zarif ve kıymetli 0

• Dnıresılt• Hava Nezaıetınln mOşte. rütmüşUlr. Büyük Elçinin intıbaı 
~ ~i•ıanın içinde müfteri rek tcblıgl· r>un snbnh sahil mOdıs· HAdiae, Çia ve şudur ki Türkiye, Balkan vaıiyetlıU uzakla.:tırı/ıuorlar 

qeç ıörülmez. Y alnaz, bit hl likk" kt··~ı Y ~ ...._. fnıı ııervısımıı:t• men uµ bır ta}-yıırc A • k d b:t .. k va nı tc ı etmenıe "" r. ) H 
~ ~•n ~yade reımi bir dai- Alınan drst~o)·crterınıJcn nıUrekkep merı a a uya Sofyndaki İngiliz Elçisi Rendeli Vichy, 18 (A. A. - avas 
~ ..._ aiyen bu binanın tertipll bır dOşnıaıı fllotıllası görmilştfır. l memnuniyet Ve f stanllula ~ıtmiştir. Fakat İngiliz ajansı bildiriyor. . , 
"ti)· .. ~ra ~rafında; temiz ve I>oı ı ~l'm1<1cn mürekkep olan duşmnn • d d mahfillerinde söylenildltlne göre, Yahudi atatüıü burıun netredıl-
l".'. ~~~lf, Jİne daire memuru 1ilotı1İa"'ı Rrcst açıklarında bııtıya 8eVIDÇ uyan lr 1 Elçi bır memuriyeti mahsuıa ile de- mittir. .. 
~,.. ... ,"' ba1lann rahat ra 1- 1.1 an,.ak birkaç ,..f;n lııtı·rabat i4'ı'n Kanuna ıore. Yahudi ırkına "" ....... p - doğru ıleılcmekteydı. Görme 11artları Londra, 18 (A.A.) - Reuter bil- ' ı;.. •w b b 
"-.. t~ Çar sohbete dalmlf 

01~.uk- 2:ayıftı. Cıvıırdn bulunan hafif 1ng;. 1 dinyor: Birmanya yolu bakkındakı İst~nbula gitmiştir. mensv üç batın ana, a a_d~n 
~Ot? çı~~~.r·b8'!• 1ned~~ böd .. 

1.
1
.e 

1 lı1. kuvvetlerı dUşmanı bularak bı.r-ı İngılız • Japon anlaiması dün gece hı.lyan ta2yiki Yunanlııtan ü1er1n- gelen veyahuc, ~i~r Y ahudı ıle 

'

., •- '"•••u u 19 er, ıyı U•U· · de devam ediyor. evli iıe yalnız ika batın Yahudi 
. ..:.._~..,.-•-ıa, t'ıcaret kaa·delerı·- <Devamı tayfa 1, ıUtu" 1 da) (Devamı tayf• a, .Otu" 4 ••> b b d 1 h h y 
, ·~·- 1mrıl1:ı: • Amerikan ivblrliti için ana. ~ a an ge en er fa ıs a-~ t_il.i. la Japalmanut, dediği • s H b k f b • k 1 Lord Athlone ile Roosevelt araeında hud,~ır-

1 8 
ri 

~ ~ ~k~ı:;c~~lki um er an a r 1 a ar 1n1 n ~:~\~1:.:ı~:·mı::;h~o~~7a~t~: ~,1; naıua~ • • tıtx 1 
da) 

~· ... ;,ı.... ............ m•••" ı •• m. b•k•m" m ....... - Rus. Alman 
~·~.~·11~:1'::~!:1':!:"~. s~iı:.; 1 m a 1 a t 1 a r t t 1 r ı l ı y o r den uzakta kaldıktan sonra Londra-

.... _ l'S dönmcktedır. Lord Lothian Lon- mu•• nasebah ' ~dur. Eıer vakhle, it drada görüşmeler yapacaktır 
~"-il' l •le İpekli kumat heve-

Mesel•ler - iki memleket mu-

Yunanı 8,8 
Bulgar :d.3 

t 
Y ınııık: 20 Bırıncıteırın pazar 

~iinü vapılacalr. olan umumi sa -
yım için şehrimizde bi.itün ha:ıır· 
lıklRr itnıaın etlilnıiştir. Bu müna
aebetle dün sabah Valı ve Bele -

diye Reiai Doktor Lütfı Kırdaı 
riyasetinde ıon bır toplanh yapd
mışt ı r. T upl11nhya bütün Kay• 
makamlar, Nahiye Müdürleri, sa• 

(Oetamı •alıtfe 8. whoı 8 tlr) 

Türk kadını 
seferber ! fr Hudutta ""' 

' -- 11 be k 1 i y e ı 
1 Kari/erimizin bu 
muııu vazife9 e hara- Mehme~ciğe . r 

retle koşacaklarından 
1 

L_kış hedıyes_i ~'J 
şüphe etmiyoruz '- .J 

Diınynnııı bu buhra•llı ı-;unle -
r.oJ.., ~uruuınıu. n bdcç f,~1111 31a 
parı kohr man askerleıımıze kış· 
lık hedıydeı gonderilmesı için 
Türkıycnın hcı tarafında buyük 
bır fa,,(iyct başlamı11 bulunmakta. 
dıı Bı.itün Tiıık kaclınları bu va· 
tillı hizmetıııc dört elle sarılmışlar. 
kış bastırmadan askerlerimize he
dıyelerini yetiştırmek için faaliye-
te geçmi~lerdir, • 

Halke,·leri hediyelerı kabul et• 
mr:k ve bir an evvel yerine yetif
tirmek içın hazırlıklarını ilerlet • 
mıştir. Aliikadarlarla yaptığımız 
temaslarda anladığımıza göre, 
bütün Türk kadınlannın fanili, 
çorap ve eldıven örmek için belki 
de dahilde kafı malzeme bulamı
yacakları diitüniildiiğündcn, kul
lanılmı~ hı::dıyeler de lcabul edil -
ınesı kararlHmıştıı . Meseli fazla 
faniliisı. eldiveni veya çorabı o • 
tanlar. bunlardan bırer tanesini 
hediye olarak ~ündert?bilccekler
dir. Kadınlarıınmn yüksek yurt 
ııevgi i heı taraftrı tabii bir ~evinç
le karıılanmııtır . 

Diın kendiııile görüatüğiimüz 
Erıurunı Meb"usu Baya~ Nakive 
Elgün, bu hususta demiştir ki: 

c.:- Tük kadınını böyle bir va
tan hizmeti ic;in teşvike dahi hacet 
yoktur. Ti.ırk kadınları böyle bi:ı
metlere hıor :zaman imide ve mü
heyyadır. Kıtın tıcak ıalonlarda. I 
sobalı odalarda otururken. her • 
hangı bir T urk kadınının donduru 
cu soğukta, kar, yaimur altında 
yurdunu beJdiyen kahraman Meh 
ınt":tçiğini dütünmıyeceiini lan -
mak, Tiırk kadınını tanımamak 
demektir.!!) 

Beyoğlu Aktam Kız Sanat 
Mcı.ktebi Müdirtııi Bayan Refia 
Berk de §"nları söylemiştir: 

(0.va1111 tayfa 1. ıDtıın 1 de) 

. , 

Tt.r• orda•uAUA f41th 
.,. lıolar. Man MitJN .. iU 

Melametcik 

l•met la6atl Çla 
mlllt ba7ramıaı 

teltrlk etti 

Ankorıı. ı (A.A.) - 10 tee
rlnıevvel rııllli ÇJn hUkiinıeUniu 

bayramı munA8ebetilc Relıııcüm
huruınmla milli Çin hilkıimetı 
reisi l.insen arasmda tebrik ve 
teşekkOr t.elr;rııfları teati olun
muştur. 

Riccardi Komaya •a••• 
llerliıı, 18 (A.A.) - Birkaç cü• 

Furık'un ıniaafiri olarak Berllncle 
bulumın iııılyan Haı ici Ticaret Na .. 
ıırı Riccnrdi, bu sabah Romaya d(in. 
mek fize1·c Alman hilkumet merk~a
ni teı:ketnıııtlr. 

Beşiktaş klübünün ikiye 
aynlacağı doğru değil ~~~ '1llıyıp da nveli pemuk 

~ "'-• IOnr• da yin men
~ .. _..nuniyet vermit bu • 
~ Nr lıı~ memlekete ikbaa
~ ~ ~ etmit. hem de 
"~~ lcazan1111t olurdu. 
~~· ıelince, l.u huaus
~Ci)'~. ntalcw hareket etti. 
~ wz __ elri bez falwilcaanu 1•· 
,, ~ -~... ıetirireeea.. tevsi 
-....,~. kayeeride pamuk....._.t ......... iplili falt-

lktuat Vekaleti, ilıtigaçları karşı/amale 
için lazımgelen tedbirleri aldı 

hn 1ı deki Sümerbank fabrıkaların ı metreye çılcaı ılnıası temın edilmiş -
cl:ı tetkikler yapan Sümerbıınk U- tiı. 

muın Mildllril Bürhan Zihni Sanus Fabrikalara Uive yapmadan ve 
dün ıehrbn1ze dönmilttür. tesisatı eeniıletmeden imalatın art-

lktıaat Vekileti Sümerbaıak fabrı- tırılmaaı yolunda yürünmektedir. 
kalannıa imalitını arttırmak için Dit•r taraftan Sümerbank fabri-

B •• .. k d ) amel&tında deği
uyu a am ar tiklik olmadıtı 

ve tarih söyleniyor 
Berlin, 18 (A.A.) - D.N.B. blldi-

y • p 1 5 A p rlyor: Alman Hariciye Neaaretınin azan • •yam A IOlcüıO, yabancı basın mQmeaslllerile 

DiinkU akfam ıazeteJerinden bi·ı !.öyle bir ıeYden haberi bile o\madı
rinde Beşıktaı 1dib6nden, takıma ye- ğmı, esasen ı~lerile fll%la meşgul ol
ni oyuncuların alınması üzerine ba- du~ itin klilp mcsailllc pek te ra
aı etki oyuncuların ayrıldıldannı ve kuıdan alnkııdar bulunmadığını •• 
Nuri Çapanın yeniden Jcuraeatı dl. bir gazetenin verdiği bir habere kcn
ter bir klübe lntJıap edecekleri ya- dl isminin de böyle inanılmaz bir ..
&ılıyordu. kilde karıştınlmış olmasına hayre. 

fbt 1' A.SVtRt EFKA.1t 
"&tııı ~ '· ~ ' ..., 

ı.dbirfer almııtır. Bu arada Nazilli kaları bu sene pamuk ve diter ipli 
fabrikullWl 16 milyon metre olan dal maddeler ilı:erindeki ihtlyaçları

_. (2) nci ıahlfeaaizcle yaptıtı eörüımede, Alman • · Sovyet 
mllnuebetleri llakkıada Alman ba 

aeaelit imalU 1111ktarıııua 29 miJyoıı nı Maat köylüdea temi• etmektedir. i;;;ij;ii;i;;;;;;;;;;;;;;;; '8eva•ı ..,,. 1, ıltun 7 •> 

Dün bu haberi okuduktan aonra, etmekten başka elinden bir teY ,el-
Nuri Çapayı bulduk •e görliıtnk. meditinl aöylemiı ore bu husuaun ka. 

Befiktq klllbQııcie büyük lıl&metl tiyetle tekzip edilmesinden memnua 
ıelıketlalt olan mumalleybin W.. oıacatını da ili•e ebıliftir. 



ez= Sahife: 2~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!'!~'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!""!'m.~~~~~~--~ 

Meseleler 
•······················ ... 

Büyük adamlar 
ve tarih 

ihtikara mini olmak 
lçia fatura kontrolü 

Küçükçekmece 
yolunda acı 
bir tren 
kazası oldu 

• 
ceraım 

istatistiği 

ıiddetlenecek Da. sabah ve öğleden sonra 
Tıcaıet Vekfilcti ihttlcira mini o- I\adıkall Aıkcı'lık Şuhcıhıdrm: Birinci Ağırceza mahkemesinde. 

1 ASKERLiKj 
luaınası i~in fatura kont.rOlünün ıid- 1 lk.Jnc.itcşrın 9-10 da Yt.>dck Subay sırayla il sahtekArhk davasına 
detleucllrilmesinl biitun ıılikadarlara okuluna sevkedilecek olan yuksck eh· bakılmıştır. Yapılan bir Istatis· 
bildırmiştir. liyetnaınclllcrln, muamelelerini YBP· tiğc göre. Birinci Aı;rırccza mah· 

tırmak here 25/ lU/ !MO cuma TI? en kemesinde görülen muhakemelc-
1 !yat Murakabe Komisyonları her "'e" 31/10/94" pe"-:'cmhe gu~nli şubc-1 

., .. v • ., ıin yliıde 70 ini snbtckii.rhk, 
tarafta aılc kontl'oller yaptıracaklar ye müracaatları, at·a• baJ..ı ., hakla -
• ...., ..., yüzde 27 sin! de kızlık bozma ve 

ıı. Hır malının !at.uı·asını göstere. ' rında kanuni takibat yapılaca-" ı.ch-
i d kkA d h 1 .,. ırza geçme vakııları tcşkll et -nı yen u ncı er al müdueiumu- ligat yerine geçmek fizcıe ilin olu-

1 nıllığe verılcccktir. nur. ,..m_e.ktc_d.ir.·-----------

uıgib te6can ,,. 4f••m multecüeri RumOflyGJfl ıa• 
etmekte devam .tm.kt.Jirl•r. D•11 ,.,.rlınize luJo6a&lt. 
lıc fileler ltolind• ln,Eli~ 11• MsNfli/a B.lrniftW. Bw •arla 
lrı6ı·ııa aazctecil•. i J• uarclır. 

Dün bono 
sahtekarlığı 
davasına 

devam edildi 

İstanbulun 
hayırseven 
halkına 

Topkapı Faldrle.re Yardım 

l' ttrdtttıdan: 
İstanbuhın en çok yoksulu o

lan bir köşesindeki yetim çocuk
ları sevindirmiye çalışmakta olan 
Topkapı Fakırlere Yardım Yur
du. Cümhuriyet bayramında mu
tad teV'llini, en bfiyük günfin şe
refine ııygtın bir şekılde yapa
bt1mek için hayırseven halkı yar· 
<lıma davet eıler. 

le bir his var ki ergeç sizden mu tin- Hayn·, dcdiın, katiyen... Şimdi def1J. dam yalda~ıyor, henl evime getiri- . 
ka ayrılnca'rıllJ. Sia beni bırakacak. Biraz tereddıit. ettikten aonra: 1 - Ne zaman? yor, kiıııı;esiz ruhumun üstüne bol bir! 

Rü a 
ÜsUlne duamemeğe karar verdim. 

il'erinıe oturdum ,.e heme.ıı bahai d .. 
lfıtlrdJm. 

Gibi 
Y ann: M. B. S. 1 

smız. Benlmle bu kadar meegul ol- - Bana öyle geliyor ld, decll. slz - Yolda. Vapurda. Dört ırünümıı. şefkat yağdırıyor, benden hiçbir şey 
ınanıza bile hayret ediyorum. Bnna meyus bır qk içindcslna. Bafka ne ıü na•ıl seçlrecefiz.? Kalbe alt. bır liıeldftnedcn gi.inlerıni bana tahsis e
ö1le &eliyor ki, ıuin de.ria bir kede- olabilir? ılı5e düşündüm. Zlra sizin sohbet içinde Akn:.ıwe çerçevıdeıı.. ı.fiyor, hem bu meşhur bir doltor, 
rhılz Yar. Yalna benden değfl, her- büyük bir kederiıua var. Bıma enU• nıiş bir g-iıvcrte, ne güzel, ne müsait beni tedavı ediyor, üstelik uzun se-
kesten gıılediğinlz derin bir keder .. nım. Ne olabilir bu kecNF7 Baata bl~. dekor... yahatlere çıkmayı teklif ediyor. Hem 
Benimle oyalanıyorsunuı. Fakat alzi değilsiniz. Vücudünüz sağlam, bae- Oniine bakarak telcnrlach: de bütün haJatımı bildiği halde, IJe. 

Ondan sonraki hayatım çiğnenmek- b• kadar bl1e llM!KUl edişime şaşJ- belli. Sefalet lçınde dcğılsiııa. Bu - Hem yanılıyor'llm, lzem yanıl - nim bir hiı;;, bir zavallı, kalbini blle 
ten beter 91da. Mis. .. 8iaf &aaıYJfı• yorum. :a-:a, fakir, mi~ınz bir ka. keder ruhunuza ait olacak. Aşktan mıyoruııı, ile dewtek bu? bir hayale taptırmış bir esir oldu. 

Fakat o benim sözümll 
Jreni: 

da bir t.eadüf deiil mi7 TaUnb la- dmım •. enım gı1>ı bn dım!ada _ ı;;~k başka _bir ruh dramı var nııdırt Ale· Gözlerini bana kaldırdı: ğllmu bildiği halde .. • Nasıl inana. 
blrdenblna unlar itin tesadüf zalimdir. Sbe •· v~r. Nl(in,. yarabbi, her. gun~nu:ıuıı yus bır aşktan başka ... Yanıhyor - Çok merak ediyorum, dedi. yım? Sö7le7iniz. Söyleybıl.z bana: 

lıtDWlktan da korkuyorum. Daha bırknç _eaatınl bana tnhıııe edıyorsa. muyum? Rıca cdcıim, çabuk söyle· - Hıiviyct cüzdanınızı vcı-lnizl Neyim beıı? Siz.ili bu alikanıu ne-
- Saden korkuyorum. 

Ve lıemen isah etti: 
d.oi. ıfmclideo m benim --~ al . in ı:ıtız? Ostelilt beni 1anının alıp u . yinız. Heyecandan knlbim çnpıyor. dedim. vlırıle, hanen kıymetimla ,, .... ~m7 

ucıes manı ıç ki .. .. ? S" J e• .,. .... 
Pri olthmuı. Dün plmedl . • ıu. ua gutürmek ıstıyoı·iunuz ııe lladnlaca bır :ınlnyışTn sizi iızınekten Bırdenbiıe ümit etmediğim blr Nasıl kabul edebilirim? Niçia? 

- Sisdeıı defD, tesadüflerden kor
ku,.rum. Bakınız nasıl, niçin... O
ma da beni bnlftıran bfr tesaditftil: 
l<iiftir lııil' otomoMl kınası. Fakat 
kabahat onda dıı!f'iltii, aııfa.,. Ben so
hı dogru yanlıt bir haıeket yapmış
tun Ke ke o gun rıpenaeydim ••• 

fena bir g6n geçirdim. Sizi ~k çirkin ~lr şu~lıcm oldugunu ıöyliyc. veya giıldüı·mcktcn korkurorunı hayret içinde: 
bana 0 kadar kuvvet vt tescili veri. bilir lrul"im? l.\f!isaadc eder nılsinız? Durdu •c dıkbtle y11z.unı.e baktı Ciddi mi söylüyorsunuz'? diye 
yor. Ben~ isviçrede buakıp Panse Giicenmcz ııııııınlı? Onun bu tecessu undcı. ı•tıfnde et- sordu 
rfdeok!lnı~ l.şte o zaman yalnı:a Hayretle ~"\IZIJIW baktım: mık lstedım v~ nıup m (("V11p \'Cr· - Bu odanın ıç.tndc. kan~ğu • 
kalmaktan korkuYonım. Naall olsa _ Sôyleyinb! deci... muz. ~cyltrıY\ lı p laUfo mi? 
birılııı ın11zd('n ayı·ılacak değil mıyiı? Z'. n m ete 
Bari bu felaket oimcüden olaun. Be-

- Betıi memnun etmelr ieln. 

- Hay bay... Oh... Sw niçin 
memnun ediyorum? Benimle beraber 
olmak sizin için neden bir ••• Saadet? 
Saadet kelimeaf fazla ... Niçin ..• Oh ... 
Aıılıyorsunuı.. 

SOHASJ.IU~ 

Amerika halkıa .. 
yüzde biri mihYef"' 
cllerla kazaaacai' 

kanaatinde • s f"' 
- tJ .. ,. 

,. .• rıoıfl 
Ncwıı gıızctl'Sİ Amcrlkan eır.ıı ıf\1 '4 
ınfycsiııc muracııat ederek 01 

0-· 

doııaıııııa ıııcnsııplıı rıııu, vıışırıııtı1' • 
ılnkı Aıncrıkıın ve vab:ıncı dfpfO Jti • b• IJI" 
!ara şu suali soı muşluı: clJnr ' 

1 

k:ızııruıcak?.> ,. 

Aldıgı cevapludıı ordu st•~:;,
ııın yi.ızı)e -0-0 ı. subavl:ırıR > "/~ 
fı8 i. Amenk:ın diplomatlarl~ 
de 70 i ve yabancı dıplo J 
yuzde 80 ni ingiltcrenin galıP ,_e 

i
ği kıınaalini izhar etmişlerdi~ 

nıızılıırı kat'i cevap .~t ~ 

lmtına etmi..,lcrse de, ınihver tt' " 
leı ınııı knzaıiarnğına ınananlıı 
tlcdı \'tlZcle biri geçmemiş,/ 

il ............. ,, ........................ ",,._., 

~ Vecizelerin Şerli 
L..:"'""'""'""''"""'"'- atlt. 

Bir ltoreAe , bir iti~;. 
bir itiyat/ bf, .eci,,-Y' ,iti' 
tiıtir•6ilir ,,. ,,. bir • 
~ n 6ir hayı lr ltosllfl"' 

Board .. •• 
~,i .. 

f y iıüyaılar, iyi hare ~ 
netkesJ olarak hasıl ohır. ~ 

dini iyi tQlere ahttunaak ~ 
ahıkaaılıiJ bealm.semek . •r 
iyilikte& ayrılmamaaaoı ~;~ 
der. lyt iüyatJar saltibi ~ 
inanın utla• bir eeci)'41 ~ 
olmasını temla eder. 1~'.,iılil' 
ma iyiljğe sevkedıea, cıa;.a ıl' 
yolunda yürüt.en biı .. ciJ-::,.. 
hip olmak, ı.ayaı ic1a ea -1S ı.ı• 
meııaettir. Bv kaUr k:.:.. wll 
ıecl,eDin bayQk ff ... 

b,.a Jaratluu kad .. ~ 1,ı. 
teY yoktur. Böyla b1r 9llıCi1 ~ 
aız bir Jıayat kazanmakla ~ 
111az, betti bfr Jıayıtta eıı 

kıymeti de verir, belki oaa 
tulmu bir tarih llallıll!lll 

....... 



Sahife: 3 

SiY Asi· V AzlYET 

~~~i~~ ~=::~~:::rı o;.ı :--=: 1 =t •• u:;ı ikinci kış harbi 
1\. lnıanyanm ikinci bir kıt bar
• hine hazırlanmakta olduğu 
~linden bildirilmektedir. Al -
~lar yeni kış harbinin geçen 
.. nazaran daba hafif Olacağı
~~ ediyorlar. Geçen laf A
ti lurnda, bir~ok aenelerdenbe
't't rn_isJi gÖrülmemİf ,derece UZUD 

lııt ~detli olmUflu. Almanya, 
'fit rw:Jı dahilinde, ifgali ve nüfuzu 
-~nd~ bulunan Avrupa memle -
olci ~rıde zirai istihsali arllınn&f 
Cİtıe ~u iddia eltiii cihetle iate 
iı tinin bu kıı dı:ıha kolay olaca-

Rusya harbe 
da mihver devletıedne karvı harbe ucuzlatmak Londraya göre Havada denizde ıFransada Yahudi 
girerse. gaup ceıdmi ha1ae bile ne teşebbüsü Balkan vaziyeti mühim hadiseler statüsü 
kazanneağını ve bu emperyalist dev- (Birinci •~hifedn de,,am) ) d (1 inol sahlfeden dev•ml 

• letlerle harnten sonraııı ~in nasıl (Ba~mtikaledm d-.ıaM) * h b 0 m& 1 ide.re ve hükumette yüksek va-
gırerse ~ him harekct1cr yaptıKt a er ve-

uyuşablltıc~ni '\Uan boylu düşün • rikaları vücude getirdi. Buraada- rilmektedir. (1 lnoi sahifc'4en devam) zifeler, Yahudilere mcmnudu' 
rnektedir Bunun için Rusya ile A k' M . f b ' k d d be mecbur bırakmak icln btitiln sii - Yahudiler muallimlı'k edemiye-

( IJ;ma( ıa1'f/ecfm ••wm) · - ı erınos a rı ası a zanne e- So 1 ımih • lı t t1 n Ö • • 
. . . merika aramıdaki 7en1 konuşmalar- riz, onun eseridir. Ma;mafib bu vyet er, -yenn aJa ra erı e llen1ediler. ğleden sonra cekler, subay olamayacaklar, dev-

i~ eski ~nükomıntern paktın :f~a te- dan rnüsbet bir netice hnsıl olacağı fabrikalarda ela başlangıçta tica- sahasına ilişmiyecek gormc. şartlan düzclmiv ve sant 16 letten yardım gören müesseseler-
sırleı-inı ortadan kaldırmış gıbi ol· Umitii azdır fn,,.;ltere duh1 bu lıtısııs- • "h • t h~'-·' ola d FaL..! Buna mukabil Almtınya, Sc·ı - d~n b~rıız aonra .kruvnzötlerimlzden de yu"ksek vazifeler İ'"gal edemi-

. • .,. ra 2ı nıye ıuum ma ı. un· k · d bıri d Land "' 
~nşlnrdır. Rnsyadn bu vaziyetin .':'" ta çalışmaktadır; fakat, ~imdilik ik- kalann imalat ciheti esasen iyi ol- yetlerin Hint denizi isti amehn e uııınanı SCIJdin yüz mil .kn- ycceklerdir. Diğer umumi hiz. 
ki b!r m!innsebetiıiz hatırayı eildıgl, tısad1 anlaşmalardan fazla bir şey ki .. d .. t k• ül elde edebileceği topraklnnn i\ha- dar cenubunda uzak uwıafeden ya - metlerde bulunabilmelerine mü -

• 1 d•v· ı· . ma a ve gun en gune e am L "'~ lı: lrmıştır. Bunıın ıfizeriııe d,....royer- d . • b .b. y h d'l . temız e ıgı z~,?nı. ga ıptır. görülmüyor. ettirilmelde beraber, bol maafla ~ını tanıyacaK.tır. . .. ,,.. taa e ıçın, u gı ı a .u ı erın 
Aj~ns teblıglerındc mihver devlet- Her ihtimale karşı Rusyanın har· fazla memur İstihdam etmek su- Yugoalavyantn vaziyeti le~ ı~ı·atle çekılmlşlerd.1r. Gemileri- 1914 C$ki muharip kartını haiz 

lerlnın R1l'""'& ile sıkı milnasebctler be ~ • 'h _ .. __._ ınız duşmıın :fllotlllasını takibe kvyul- b l 1 h t l 914 1918 

~ haber verilmektedir. 
~,, • gmn«?Smt esas itti nz ""'~~ ne retile fabrikaların umumi masraf- Yugoslavyanıo dostane müna- mn sa dn tıava •ttik " • u ~ma arı, ya ~ • • . 

de, miizalterclerde bulu.nduk:nn, Ja- yapabllcce{.rinl göz.den ecçirelim: larmm kab&rmuına aebebiyet v~ sehet jdame et•;~i yegane ltom"U· ş gı çe -arardığın harbınde kıta emrı yevmılerınde 
~bnanya Ziraat Nannnm de -
11ıııııı.~e göre Umumi Harpte Al
.,.. JİJCCeiinin ancak yüzde 
ltt~~ dokuzunu dahilde tedarik 
~ili .. baıde ıimdi yü:r.de ıeben 
~~~Ü- kendi ziraati ile temin 
ıı.i~ir. Zer'ohman sahanm 
~rı artmadığı halde ziraatin 
13 • '-Yesinde ayni arazi Pmdi 
ted:ılyon fazla ahaliyi besle!11ek-

d hl Ru 1 b lemi ı ı ._ " dan düşman Brcst'c kaçmıya muvııf- . . I . . . 1 1939 ponyanm a sya ı e ır a< Rusya, Amerika ve ngiltercy e rildi. Şimdi iıte fabrikalardaki bu su Yunanistandır. Alman ajyasi mm erının geçmış 0 ması, • 
tcetlavtı~ğ~ı.-:ı Qfml zakstı id~UmBalln:nlkurdv- birlikte, mihver aevletleı·lne karşı yanhtlıklar )'&VA§ yavq ulab e. tazyiki şiddetle tatbik edilmekte- fnk olmuştur. 1940 harbinde kıta emri yevmi-
v~ cş~ı ı goı· .me e ıı. ugun c e harbe gtrerse UııakşarktA iMançukıı- dilerek, müeasese!erin iktisat ve dic. Yugoılavyanın dahili vaziye- Londro, 18 (A.A.) - :7~18 ilk- !erinde isimlerinin ilan edilmit 
B.ırlt!$ık A~crıkanın, Sovyet. Rusya da Japonya ile bir kavga yapabilir. ticaret kaidelerine daha muvafi'k tinin vasfa. müttehit olmayışıdır. teşrin gecesi düımnn tara ın an Bü- bulunması veyahut askeri hizmet
dıplomatla~le tekrar gÖrli§mıyc baş- Çinlilere, şimdiki yardımlarından surette idare edilmesi ~olu tutul- Slove~ şefi Koro~eç, Yahudi ve yük Bı~tany?ya yapı1an taarruzlar !eri dolayısile Lejyondonör nişa
lnmnSl yem miltalealar:ı sebep ola- belki biraz daha fazla yardım edebi- mıya baıladı. Bu ıslahat içinde farmason aleyhtarlığı ya,pmnk su- merkezı İngıltcreylc Mersey mıntu- nını veya askeri madalyayı haiz 
maz. Ruslar bu teşebbüslerle ambar- lir; fakat asıl Rus kuvvetleri Kara- bulunduğumuz yeni divrin, fab- retile Almanya ile münasebetle- kasına tevcih edilmiştir. Lon~rn;:ı olması lazımdır. 
go kon~n mnllannı kurtıır~ışlardır. denizle Baltık denizi arasında ve rikacılıkta da yapmak istediği İn· ıini düzeltmek gayretindedir. ~e c~\'ıtbrındaki .bi~ çok ev1erc ~om a- Serbest meslekler, umumi dai-

_ Amcrıka, vaktUc Flnlandıya ve kil- bııtta Finlandiya tarafından bir Al- kıl&bın en m"•kür eserlerindendir. H f M k . • . "f ar sa et ctmıilır. Bu hasarıar e. reler bu hususta bir nisbet tesbit 
k B lbk d 1 t1 i 1 1 1 d d -.. . ırvat şef 1 I aç~h •.1~afrt~~

1,1~ındmd~ • hemmlyctll değildir. Ölü ve yaı·alı etmezlerse Yahudı0lere .. rık bu -çu n eve er mese c er n e man ve İtalyan tıınrruzu karşısın a Bir kere bugün, bu fabrikalar rıt unsur an e ı ti a na ın e ır. k f 
1 

• • . " 
1 

' ... ,. 
Rusynnın dehşetll surette aleyhinde kalırlar. Tekmil cenubi Rusyanın sayesinde memlekette pamuklu Frankovçi partisi Alman tarafta- ipe nz a deı:_ıldır . .. Dünkii hucuma~ lunmakta~ır. 

ll~lrna.nyanın hakikaten ia•e ci- bulun~tış ve ~n~t!i siyasi mnnase - mihver devletleri btilisına uğraması ve yünlü mensucat buhranı kat'i- rıdır. ltalyanlar, Yunanistana ta- ;s~a~ınd~·ı ~ot~t dDu~'."anl t~l~areııı Yahudılcr, istisnasız olarak, a-
"' ınd y bctlenni kesmı~tı. Almanların 1939 tchllkcsi vardır. Böyle bir vaziyette, yen yoktur. Bilakis yünlü mcnsa· arruz ettikleri takdirde Yugoslav- a rıp e_ ı mış ı~. ort ngı ız avcı şağıdaki işleri yapamazlar: 
~ en hazırlanıp hanrJanma - a~s~sunda Ruslarla u~u~mal~nn~ Jnponyanın Çin ile davasını tasfiye catın Avrupada en ucuı. olduğu yanın vaziyeti çok nazik olacak ve 1 ılay~n~csı dilşmuştnr. . • ilmi mahiyette ne'lriyat müs -
~~k•~k yeni lkq harbi ispat bılc. şıddet1e tenkit ?tmıştı. Şımdı ederek aralarında işbirliği yapmala- memleket belki Türkiy-:dir. Yerli muhakkak 'SUrehe Türkiyenin a- ngılız tayyarelerını:ı hücumu tesna, gazete, mecmua ve ajans 
~ lı tır. Çünkü Almanya, geçen belki, vak.ıalnrm scvkılo, Blrlc~lk A- n ihtimali de vardır. mallar pazarının önünden· geçer- lacağı vaziyete tabi oıacaktır. 1 Londra, 18 (A.A.) - lngiliz tny- direktörlü~'.v~eş~yat m~dürlüğ~ ~ arbin arİff'!sinde bütün dün- menb Rusya ile konuşmak -ıhtt~a: Birinciteşrlnin dokuzunda inti.,."8.r ken, camekanda güzel l<.ostümlük • • • yarclerl dün nkşnm parlak bir ay ve muharrırlıgı, ınema fırması dı 
İlt:, topladığı buiday stoklan cmı duymuş olııb11lr.: Evvela Çını ed<:>n bir yazımızda işaret etti{.rimiz kumaılann fiyatlannın hi.Ja beş, Yunanıstan vazıych ışığı rıltında Fran!lz sahilinde b<ızı rektörlüğü, cahne vnzılığı, 'Sinema 

1( e elıniıti. Japonyııya knrş'. ~~dnfnn .hu usun- vaçhile eğer Ruslar, mihver devlet- altı lira olduğunu gördükçe ne Mihver ortağı Rumanyaya el )'erleri şiJdctlc bomb:ııdımnn etmiş- alma direktörlüğü, senaryo mu -
~lf,1,n takarrübü şimdiden bu dakl menf~at bırlıg.ı .Anıcr.ıkalıların, lerllc birlikte, İngiltcreye karşı har- kadar sevindiğimizi, ne kadar jf. attıktan sonra. ita1y<ı, ayrıi oyunu lerdir. lngUiz sahnindeld kesif sis harrirliği, tiyatro ve sinema direk
\tıı· llzerinde tesirini göstermek- Rusların -~ı·üşmclerı~ı ınucıp olmuş. be girerlerse Çinin garp t11nıflnrındn tihar ettiğimizi tarif eyliyemeyiz. Yunanistana oynamıy teşebbüs tabaka ı infiliklaı-m görülmesine törlüğü, radyo ile alakadar mües
~~'.Çünkü bavalann müsnade- tu; ~u. goruş~eler hıçbfr netice ver- Çin Türkistanını istilayn, Pamir ta- Eğer bu fabrikalarumz olmasay. etmektedir. İtalyan matbuatının mani olmuş n dn bu infiliiklaı·ın şid- sescler idareciliği ve müdürlüğü. 
lılc 'ICınden, Alman tayyareleri ar- nıeksızın Berlın ~aklından çok evvel raflıı.nndan Hindistaruı tccnvüzc, dı, timdi elbiaelik yünlü kumat neşriyatı, Epir ve Yunanistnnın c!etınden Krnt sahili sarsılmıştır. Bir Yahudiler, serbest mesleklerle 
tilt'OOlt büyük kütleler halinde tn- devam cbnekteydı. Hindlstnnı i tilayn, Kafkasyadıın fiyatlannın belki yirmi, otuz li - şimali garbisi ahalisinin hepsinin saatten fada u~ıın tııyynrclerin mn- yukarıda ismi geçen meslekleri 
~tkre ~dalanna hücum etme - Berlln :p:ıktJ hasebilc, birkaç gün Tcbriz, Tahran ve Hemedan üzerle· raya çıktığına şahit olurduk. Yün- Arnavut ırkından geldiği suretin- kine "esl uzııktıın işitilmekteydi. temsi) eden heyetlere dahil ola. 
it tedırler. Zayiat da bu nisbet- fnsıln verilmiş obın bu görüşmelere, rinden Irnka tee<ıVÜ%C tcşebblis et· fü mensucat fabrikalarımız buna de inkişaf etmıştir. Ilı taraf bir rnüşa1ı1de gÖl e Derlln mıyacaklardır. 
~ a~aı~ır. Yalnız bomba tay- birineiteşrinin ü~ncle tekrar lıaşlnn- meleı-i ihtimali vnrılır. meydan vermiyor, kendi ucuz f.i. Türkiye ~ok ciıJdi olarak hasara uğramıştır. Va:z.iyetlcri hıı kanunun hüküm-
~lttı nadiren tahripkar hii - mışlır. Ru:slnr bu göııüşmelerden Cihan Harbinde de Ruslar, İran yatlarile Türk piyasasına ideta Türkler, hiçbir eğilme alameti EsaElı hıup malzeme~i yapan bazı !erine aykırı bulunan memurlar, 
._. t'rına fasıla veriyorlar. Al - kaçmıyorlar, kendilerine \'aktile ntıp içinden dolaşarak Tiağclat istlkanıe· (şahane) bir surette hakim olu_ ıgöstermemektcdırlcr. FnkiH bazı fabı kalnr yıkılmıştır. Şclıl'in hava- bu kanunun neşri tarihinden iti -
tİd:.ar, ikinci bir klf harbine çok tutmuş olanlann şimdi ııe ull dokc- timle tnat nız ctıntşl<:'rdi. Şu hald~. yor, senelerle yabanctlann soy - ıhtimaller için Sovyetlerin va.ı:i • gazı fabrıkaları da yıkılmıştır. Ber- haren iki ay içinde memuriyetle
~~ ı olarak hazırlanmakla bera- ceklerini görmek ve işitmek İ!\tiyor- ci,-er Ru ıar bugünkü vnziyeUcı ini duğu bu memleketin öz evladı yeti erinden emin olmak istemek- lıııden Rhln sahillerine 12 Raattc luı- rini tcrkedcceklerdir. 
~ 1'.ra kıf basmazdan evvel de hır; fakat eski tarlzlerl ve hücum- tcı keılcrck hnrbe girıniye karar ve- Tiirk'ü artık soyulmaktan sıyanet tedirler. Türkler. Suriye vaz.iyeti- tedıkn )rol 3 guııdc kalcdilcmemck- Edebiyat, ilim ve sanat snhnla
~ltt~~vaffakıyctler elde ede - lnrı unuttuklarını zannetmek hata rirlerse 0 zam:ın on gün evvel dokuz. ediyor ve ona hudutsuz gurur ve ni bUyük hır alaka ile takip et _ tıc.-dir. htıln Umanlarına gelince lG nnda fevkalade hizmetlerde bu-

ını de hatırlatmaktadırlar. olur. Onlnr vaklılc lngılızlerın Mos- 1 birincitcştln tarihli yar.ımır.da muh· iftihar vesileleri veriyor. mektedirler. Cünkü Türk. ln •ıliı eylülıJe bır c;ok Alman kıtaatl vapur- !unmuş nlnn Yahucliler, yukan • 
'd~ll cümleden, Büyük Britanya kovaılakı miizokerelerlni de ıdnrc et- temel olduğunu zikrettiğimiz bu ih- Pamuklu mensucata gelince, ve Arap menfaatleri burada bir. hıra yükl,.nml,, fakat bir mMrlet daki hükümlerden müstesna tutu-
ı...-ırı'lrı bazı sevahilinde ve bi- mişler ve fakat Alman:ıı'D ile menfn- timal giltikc;e kuvvet kesbctıne'kte- onlar da, bep yerli fabrikalanmız leşmektedır. sonra tııhlıyc edilmiştir. Otomobıl ı labileceklerdir. 
~Aıı-- d.-;.1·nde b;..ka,. '-o"P- atlcrlnin daha mühım olduğu knna- dir. İngiliz Hnrbıyc Nıır.ırının !\Iı -lsa~stnde bugün mutedil fiyatla- fnbrıkalarındaki verim çok sııalmıe· , Yahudi statüsı..i, bütün Fransız 
'"""' ··-.ıı ~..... .. :r a f 1 Rumanya vaziyeti ı · ı y ·ıd· ~fl)'ı baskın ve ihraç hareket- atile ngiliz. erin gözü önünde Al·'ı sıra gdmesl, belki bu vaziyetlcıl '~ rınt muhafaza -ediyorlar. Pamuklu tlr. ımparator uguna şamı ır. 
llil'o 1tenıin edeceklerini ümit e _ nıal!larla pakt imza etmekten çekin. ıhtımallcrı yeniden göıllen geçirmek mensucatın, giyinmek itibarile e· Almanya mihveri Akdenize Alman tebliği R AJ 

t •r ınemlşlerdi. içindir. hemrniyeti, aynile ekmeğin taay- götüren stretejlk ) olun ilk merha- Barlin, lR (AA l _ Alman Ba~- US • man 
~~ d~fa inıilterenin karasında Bugün dunyada, siyaset filemındc Eıkl Ordıa Kumandanlanndaıı yÜf itibarile ehemmiyetine hen - lesiin el de etmiş. ayni zamanda kumandanlığının tebliği: mÜnasebatı 
a.. ~ç rıokt 1 k 1 1 hikim olan imn, menfaattir. !\lem- Emekli General zer. Ekmek, nasıl gıdalarımızın da Rumen petrol kuyularına. va- Alman torpıh)larmın Bri tol ka-
:lt;~ l 1 aya yer eıece 0 ur ar- ı-t·etlcr his ile idare olunmuyor. bacında gelı'rse, patı' ..!'-•, '•merı'kan d 1 t. 

l lllt ı Yahut k d • l!JI. ., - .. ;zıye ey emış ır. nalı ııçıl:lannda ilcnlenıcsl iiz.eı·ine, 
j., ' yava,, ara an 

1
" Rusya, lnglltere •c Amerika yanın. AU İHSAN SABiS da. g·ıy"ınme ihtı"yaçlanmızın ba- B l ·· ··k b' • d "--~~~~.harbin maksadına eri- · unun rnyu ır manası il tQı pitolıır refakatinde bulunan ingl-

~~~1 hesap etmektedirler. • ............................................................................................... .şında gelir. Bir artın patukanın Alınanların Karadenize de var· ıız knıvazurlerindı.m mürekkep filo 

~· ~1ıhaı.talı ümit besliyenler e • b •• •• veya amerikanın h~,ldki kıymetini dıklanıu ve Boğ.ulann yolu üze- ifo Lir deniz lınrbl olmuştur. Torpi-
ı.~~'. vlinin·~dır. Bunlar İngiltere hü- Sayım ıçın otun anlamak için geçen harbin tecrÜ· rinde buluncluklarıd.r. tolnı lllllZ ucletçc İi«tün duşmana hü· 
.:"'ı.. K ~terini _,.;rrmı olmak lazımdır. At ı · t' d k ırı b' h •e •d anadaya çekileceğini O 'hl .. -d.... h (M ,. :L • man arın nıye ı cııın ~ tı~ c ışmnnın ır arp ge. 
t ... •ların mukadderatını ahva- tarı er e meş ur en 1 antı· 1 E h · mi ine torpil isabet ettirmişlerdir. 
"il "tr 1 ki b•tt• kir) komisyonu riyasetinde bu - Alınanlar, yanız etı ümıt -~ 'Yanma bırakacağını zan - h 1 lerile değil. İngiltereyi yeneme _ Du<:mnn bun\ln üzerine ateşi ke!O:mlş. 
llıltt!~rlar. Fakat bu hesap ve ü- azır 1 ar 1 1 Junmu, olan Hüseyin Cahit Ya çın · tir. nu mnnı tııkiıı için tayyareler 
ııı... '"tırı • ustamızın da herkesten iyi bildiği dikleri. yakın ve orta arkta lngi-
,-"ll•d _ <:un:.lesi de pek ~ğlam h.I b' ~..:t . f' lız kudretini kırmak için bu işe a- ı:ondeı ilmiştir. Alnııın torpitoları us-
ı.... a.._ 11>İQR1.ndan, Almanlar bütün veç ı e ır arpn pat~Kantn ıyatı, l<>rinc diınmiışlerdir. 

'
.., .._ d ed • .. aaliba bı'r arfın lahuri uııldan da- tıldılar. Bununla beraber, Alman-
'-ı evam ece._ gore · ·c· E · 1 ·ı d d ) • ,... 1 1 d ::1 Gece Londradaki endfüıtrl teslıı:a · <iid o·-- %STANBUL V ALiLi lND N: 1 ( Bfrıncl ~a ıı t en evam ha vüks..Oe ftrlamıfh. Şimdi ise, ·anın şimdiden Boğaz arı te' ı· i 

~~ buırlanmaktadırlar. yım bürosu azaları İ ştirak etmiş me.:ılek;Üe patiskanın da, ame· tasavvur eltLği manasını mutll\k tına ve doklura, nyni :r.nınanda l.i -
L • .. L (8 · · i h ·r d d•va ı) L '-k d ı · 1 1 1 d ç k Al verpool \'C Birmln.,.hamıı kı.ı·şı yeni-"tth .... :ll44ll"a eöre, lngilterenin ırmc sa ı c en v ıı ve sayım na .. ın a a2ımge en ere rikanın da fiyata hemen hemen olarak çıkarmama ' ır. un Ü - ., 

~...... d' k '(I · ı · t" T k 1 den bava hüeumlan yapılmıştır. 
"'

1 ı:uretlc sulhe ve anlaf • murlanna haber verildig"i takdir- son ıre tı er ven mış ır. harpten evvelki fiyatı muhafaza manlar daha evvel Ür ·iye İ e f 
._ ht\ Sa · · b- ·· h 1 ki Diln, nglliz hava kuvvetleri Al· h~· -.maması, baflıca afaiı- de temin olunacağından, bu ı;e. yım ıçın utun azı~lı arkya etmektedir. Bunu da itte pamuk- Sovyctletin vaziyetini göz önün - man nra'Zisi Uz.erine ııl.,n yapmnmı3-
tıı~,~.iki dU.ünceden ileri cel- heple dahi sokağa çıkılması ya· pıldığından, sayımın ögeye a- lu mensucat fabrikalanmızın him- de tutmıya mecburdurlar. 
~ dar biteceği kuvvetle tahmin e - lnrdır. 

C1 inci aah lfeden devım) 
sınındaki nkislerlc aliikadıır olarıık 
sorulan bir suale verdiği ccvnpta, 
iki memleket do,,tııne münııscbeUe 

rinde hiçbir deği~iklik \"Ukua gelme
diğini söylemiştir. İki memleket nra· 
sındakl münnscbnt. devamlı ve müs
laknrdır ve bu hu u ta bOtiln fara
ziyeler beyhudedir. 

1:,... • saktır. metine medyunuz ve bu lüzumlu Türk kuvveti Dünkü h.'l'lla muhnrebf:'lerhıde diiş-
A. • ~el k • d dilmektedir. O gün için lazımge· fabrikaları vaktile tesis etmek di- ••••••••m••••lll!!!!! ;'_Qıttik ece ayın ılk haftasın a 4 - Sayımın bittiği, top atıl - len yerlere yeti~mek maksadile Fakat Tiirk milleti muaz:r.:ım nlnn 17 tayyare ka~betmlştlr. Yedi 
tı_~lifı ·~• yapılacak Cümhurre- makla ilin edileceğinden, top a- 7 5 otomobil tutulmu~tur. Bugün rayetini gösetnniı olanlara karşı bir kuvvettir. Türkl~ri ıteerit et - Alman tnyyıırcsi üslerine dönnıemiş-

Bir ynb:ıncı kaynaktan, Alman ba
rici)·csinc, l\loskoYada yakında bir 
diirt devlet k• ııferanıu topl:ınncllğı 
bakk·ııdaki bir b.-ıı;ın haberile nlaka
dar dığeı· bir sual daha tevcih edil· 
nıl~tir. Bunuıı siyarl tnbrninler sc -
r.ıasında uç:ın mut.ıd şaylalardnn bi
rini te~kil ctuği bildirilmiştir. Du 
tıırzda dlploınatik hnı-cketler hakkın

da llerlindc hiçbir maliımat yoktur. 

~~ ~ında Roosevelt'in mu· tılmcıya kadar sokağa çıkanlar - bütün dükkanlar saat 2 3 e kadar da minnet bitleri duyuyoruz. mek için Alman1ar cllc!inden gc- tir. 
ll~İl< 8Q kazanmua üzerine dan 25 liraya kadar para cezaaı açık bulunacaklar ve herkes ihti-, .. ~i fa~anın. U~umi ~Ü - leni yapacaklarsa da Boğaz!.u tel. Holanda Prenw Bernardın 
-~U~ ' .. Müttehit HükU.metleri alınması, venmiyeceklerin hap - yacını geceden temin etmiş ola- duru Bay Burhan Zıhnı, bu fıyat- dit edildiği takdirde arz üzerinde verdiği çek 
~~ltıı lCUrnhuriyeti timdiden ef- __ .11·1_;, •-- !'-tizasından ol- caktır Pazar gu"nu·· toptan evvel tarı daha ucuzlatnnya çalı~acak- k T- k' . L 
ti 6 il l k le d · ıM:U ..... - - .. -

111 
• 1 fi · b 1 ·k hiçbir uvvet ur ıyenın mu11.a- Londra, 18 (A.A.) - Holıınıln 

L. l\iic rnı yon ° ara ay ettı. makla. kanunUft bu hükmünün sokağa çıkanlar ve sayım memur- mış. ~ ~ 1?e .'111.~~t e .~ tısat kai- vemel etmr.ııiııe nıaııı olamıyacak- Prl'ı si Bemnrd, dün Tayyare 1mn-
~ ~::;:;z askeri ve sanat yi ve tatbikine meydan verilmemesi ve larına yanlış cevap verenler tem- bd~lhenm Eır.ı bl_ıldıgı fsloyled~n ve liıt Nazın Ilcnverbrook'n Fclenıenı.. 
."'f•~d e menabü ite nKiltcre -ı.ı.rm ıokaı-• çıkmalarından, y·ı .. ~·ız hemen 25 lı'ra para cezası ı •_ssa uzu ı masra ara Ufm.a.n _tı_r_. -------------
"· '... il h h · · '""'- '"' ld ı ı h llindistnnı saldnleri numına 40 Sp\t -~ ... ar e gırecektır. O za- velilerinin ayni suretle mes'ul tu- ki d " Lıastalarla çocuk • 0 ugu an aşı an mu terem mu -!i. • ··•ilk . ikl k verece er ır. n d.. b ti • d A ı m a D ı ar ficre ne 18 hombardımnn tayyaresi ı.:. lrıtilt avemetın sı et mer e- tulacaklarınua batırda tutulması !arın sayım memurlarına gösteril- lur. u gdayre eruı e muvaff~k s.ıtın alınması için bir çek tevdi ey-
~~ ... ere. adalarından Alman- '-' .. undır. . .h . • I k o ursa, o a ayrıca meml•i<ehn R d 
,. """'e- '-1 . y . D ..... mc~ı ı tıyarı o aca tır. ..k h' 1 . • t"hkak k b uman"lla a '· mı·,.ıı·ı· ~~ n; "! ·••tyeceıs et'\ enı Ün- şu ran ıs erme ıs ı es et- J ... ' · 
~. tiltal edecektir. miş olur. Bu yolda büti.in samimi } P.enverhrook, P rense gönder<liğl 

.. s T .. k k d · ı . . k d' ·1 L- b yerleşiyor ar ' bir t-ekkür mektubunda şöyle de-(lli lıeblfetlet Birliği kendisini ur a ını temennı erımız en ısı c 1Kra er- mektı~~iı·: 
~·bu ~lf.e karşısında gördüğün- . dİ'I". ( 1 inci ~·~ feden devam) 1 cİkl millet imtihanluım birlikte 
d.~ilıtr .İyiik devletin de er geç TASV4Ri EFKAR ne mtr ur mÜtC'"1 sıs'.udır. Fa - ~iıc('('kler ve zulme J..urşı kıız:ınıla-
~~i l "e Amerika ile ittifak e- • f b ' ' ................................................ 1...--;ıt, daha bi.ı)tık miktarda kıtRyı cıık z:ıferclcn dolııyı da yine lıiılikte 
~ditd Ondrada bekfeniyor. Bu se er er . Birma ya yolu ıhtı\n edecek kı inler hazırlan- se\•lneceklcrdir.> 

~~llt:fil~IY~ı dünya. Almanya ile makta olduğu da mubakk·l~tır. 
• erı 1 1 • h le aç•ldı Amira1lik komiserliği ıi... tk•· a ey ııne are ete " Umumiyetle emin memb~lar· l,ondrn C. ııc ~ır. Bu hesap ve tahminle- J h b 

1 
.. R , 18 (A.A.) -- .Amirnllik 

t•~ "•dar isabetli olup olma- · (1 inci sahifeden dev .m) dir. 1stanbul Cümhuriyet Kız Li- (1 inci sahıfedM rlev•ml dnn alınan. a er .~re gore. • ı.- Dairesinin bllı!irdlginc g<ire, iki bi· 
11..1 • -. ... L l • 4'.- Türk. kadını, ç.ok cs.k ı. za- ı sesi talebeleri miiduılerine müra- y:ırı ı nilıa.\•eıe cımı" oldui•unclan, rnan~aya gıtme.k u.zere Macaruı • "k' t 1 ..... d 'tlb A · ., -kil. u mıyan bir istakbal 1 h " ., " k 1 r ııcı •in un ar nın en ı :ı ren n 1-

c:e hr F k b .. manlarda bı e vatan ız.melını er- caa t ederek kazak. eldiven ve ço- bu ~·ol, Çıııc ıuııp nııılzcmesı ve dığeı tandan Alman kıtnları geçme ·te- raf Sir Hcnr/ IIarwood Anıiıallik 
'ı~d olan "ıx,. 8 

at ugun ?."u. - keğile beraber yapmıştır. Bugün rap örmek isıedıklerıni bildirmiş- ınıııldeJcrm gel nıc ınc ycıııtlen :ıc;ıJ. ve ay ~onuna kadar . .Rum~n)•aya l r:omi"<'ıliğınc ve Deniz K•Jrr.ıny fl:?is 

'

tt hıı~kill• klf, eeç!';; k~=r~bi ~:~p- de. her ne vekilde olursa olsun, !erdir. ııııştır. 30_ bm Alman ~ı;kerı cc!mış ola - muavlnliğine tayin <.JihT.iştir. Ayrıl 
•• rı d .... "" Tu'"rk kadınının. kendisinden bek- Mlidür bu mi.ıracaati memnuni- 1 ıaLmın edılmrhedır h T 

lltı oğuracağı bin bir çeşit Hoııgkong Yl>lu i e nakliyat yapıl. cagı n • · tarihten illlıarcn Amiral Jo ııı.ı ovcy 
Ve sıkıntı ile aeçccektrr. lendiği:ıi hissettiği vatadn hizmehti- )'etle karşılamış ve talebelerin ö- mnsı, Jahn J!)38 kiınunu :ınl inde Yalnız Plösti'de, Ü!; alay kin ı de Ana~·at..'ln donanı.msı na~1.;umnn-

• ni seve seve yapacağın ıın §Üp e recekleri hediyeleri toplıyarak a- d 
•ıuharrem c-t1yzı" ı · k d 1 1 k llongkonk llınumi \'alı ınııı lrnınrıle yer hazırlanmakta ır. danlığına l:'ctlrileccktir. o-ı, rı edilemez. a a ar ara tes im etme üzere 

... ., Yalnız bugün Türk ka?ınının, 1 bir de komisyon kurmuştur. Diğer ıııcııedtlmiş ve Bıı nıanvn •''olu 'ka- Almanların. hiç olmazsa birkaç "'""'""'""'""'""'''~""'"'"""""'""'"""''""' ' .. 
... ., ~OGA Y yurduna daimi aurette hızmc tte mektepli kızlarımızın da bu yolda pnndığı zaman, lngılız lıııkümeu, ay için, Rumanyndaki kıtahrını Taaviri Efkar 

'1\ıvalctinizi yaparken 
Pudra altınn daima 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına mani 
olur. Yağlı ve ya,ğsız olan 

tüp ve vazoları vardrr . 
........... • 1 f I llon° kong yolunun da kapıılı kala. takriben bir fırka} a tahsis edece-~ ........................ ., bulunmasını temin etmıye c;a ış - aa iyctc geçtıkleri haber veril - 1 

11;.d mak da lazımdır. Bunun için he - mektedir. cıığı hakkında Japonyaya temıııat ğı hakkında emare er mevcutt ır. Ntnhnsı (5) Kurqtur. Dr. Hafız Cemal 
~ en, Malta b 1 k • vermişti. Dhmall)ll :yolu hakkındııkı Fakat bu kııafar, miimkün olduğu 

nüz. bir teşekkülümüı i e yo tur. lzmirin faaliyeti 1 h ğl b ı ı. 1 b I Al k 1 ~ •tl 1 Tiirklye llaftt LOKMAN H .. KIM J:ııl• 1 b ' l'kl k an nşın.ıya a ı u unnıaı.:ta o an u kadar faza man as erinin i~- _Abone Şeraı 1 l•·lıı lcl•• .ı:. L. .._ lsı·n K 1 Halbuki kadın ar için ır ı er ur İzmir, 18 !AA.) _ Dtın Parti .. ..;.ı.;.;:_ 
Q·ı e ra 1n malı ve onlann bu yolda çalış - , . . - i - teminat ta 'Bırnıan n yotn ıınla~nın- gali teminle beraber tecrübe de Dahili~·e Mütehassısı 

t' fll . . k ' dnre hı ~ct!nın yaptıgı bıı· toplantırln sının mhııyt>te t•ı mest uıeı ıne nıerl- görm~ini temin maksadile nöbet &:Dehk --········· HOO IU. 2'100 Kr. Dlv:ınvolu 10« esajlftl Verdi ~a)sını kolay!adştırmik ıç~~ . l~e1 ı- askerle'.1mize kış yarıhmınrln bulun- yetten duşmuş bulunmaktadır. Hong· usulü ile geleceklerdir. Altı ;ıylılı. ......... 760 • 1'ö0 • 
''< (1 ı . lat ~~ yapma ı ı~. u te~ı.a t an mak içın halk tıırafındıııı izhar edi- kong yolunun yenıd<!f1 nçılına ı hıık· . ı Üç aylık ............ •oo • 800 > Muayene sııaUeri: Pazar har~ 

)tt!~ 1' andan ncı tahifeden devam) bugun :.ıalk.~vl~~ındc p:k.~la kur- len ar:r.u mcvzuubnhsolnıı:ış ve hu hu- kınd. a kat'i karar 'eı mek, yenıden bıı Rumanyadalu Alman kıtaları- hir ay:ı.c ............ 160 > J'Olrtur. her giln 2,5 TeJ : 22398 

~ tıı ~ ~!alta halkına re!ahlnrı dınının kendısıne ayrılacak vazı - lıır etrafında l<ararlnr ıılınmıştıı-. yıycoek harıç olmak uzere, ıgun -~ " ız altlnda bulv.nan kuv mak mumku~?ur. Her furk k~ - ı sustn yapılması Jfızımgelcn kolaylık- mu~tcmle'ke valısıne aıttir. n? mensup. ubaylar, .. yatacak .. ve rım•••••••••••••••••••••••• .. 
bıf\ " ınımi temcnniyatımı gön- feyi buraya gidip ecve seve ya - izmirlller çornp, cldlvcn vc .. ai r Yol Japon tayyarelerinden de bin ley, küçuk subaylar be~ B U G O N 
~ııl\ıi: dGşınıuıııı mk sılı: yapmak- pacağında üphe yoktur. 1 yünlil kvazımılan bn~ka orduya on muhafaıa e4i1

ecek yüz ley ve erler yü1. elli ley tahsi- MELEK NEŞ'E • EGLENCE - ZEVK-
~Li<la~va hucumlıı:ına karşı Kız Sanat Mektepleri ve Kız 1

bin pamuklu da hediye etmek ftl"2U- Çankıng, 18 (A .A.') - Mtinakalit sat ıalncaklardır. INCELfK ve SONSUZ BiR 
~.~ 2 altttıJa gö termektc Enstitüleri de bu şekildeki milli 1 sundadırlar. Nazıı· muavini Pen"" Hsueh Pei, Blı"' Bükıeşte iyi haber alan yaban-
?°'4ıi b~llkavenı tten dolayı teb- vazifeyi yapmıya hazırdır. Zclze- manya ~'Olunun tekrar nçılnıası mü- cı müfahitler, Alınanların .bştan ,Sinemasında KAHKAHA FİLM) 
aııl! eı}~ dlhnek için bu vesileden le feliketzedelc.rine sanat mektep ı Bulgar kralı Alman nasebet:ilc )'aptı.i',"l be}anutta )ohm evvd bir ~·ıldınm harbi )'apmalc 
~~ lıtı

1

l:orunı. leri~de .v~ e~s~itül~rde . binlerce 1 Maarif Nazırını Japon tayyarelerinin t.aan\lzuııu kar niyetinde bulunduklarının pek az KUYRUKLU 
~ lı Uhanlarn maruz bulunan elbıse dıkılmıştır. Bır emır, bu yol kabul etti şı müdafaası içln icııp eden tedbir- muhtemel olduğu diişiincesindc-

~ııı.:Jl...ı. kendilerini sempati ve da faaliyete geçmemize kafidir.> Solya, 18 (A.A.) - Kral Borb, leı-ip alıııdığmı bildirmiştir. Yol 00. dirler. Bu müşahitlere göre, Al -
YILDIZ 

."'lleıı•ı•ıt his'lcriJe düşünmclctedlr.» Ciimhariyet Kız. Lisesi talebe- dün ak,nm, Almıın Manrlf Nazm )'Unca, icabında deıiıal tamirat ya- manların, kışı. Rumanyadan nla-
~-lta ı!:ı~ı ı·a gitmesi dolayuıilc lerinin müracaati doktor Rust'o kabul ederek kendısilc pılması Jçin malzenıc )ığılruış ve hıı- bilecekleri bütün mallnnn ihracını 

111 \'akı uo n İngiliz gazeteleri, ~ahraman askerleri~i~e k14lık uzun müddet gö~~nıli~tür. va mfidafoa lıatar~·ıılurı tesis edil- teminle ve Rurnanyayı ilkbahara 
<1ırl'teJt ?~11ık OLdusunu yakın- hedıyeler t-azırlanması ı~ıne her Bulı;nı- Başvekılı Fılof da doktor miştir. • kadar Balkanları tereddüt :için

'- · 1 Öir 1:h~.>ııçı. ı 11 ı daha mö· tarafta laııtliyetl .. dev.-ır:ı edilmeok- ı Rust'a refakat eden .?n.riclye mem~r- Müıınk~liit ı:=ezarcti ı~klly.ab art- de bıra.kacak hüyük bir üs haline 
~lttıı"- Uıettıı ~m. ı cclccei;lni ıedir. Mektepli lcızlarıın12 da bu ların<lım Twnıclowskı yı kı:ıbul etmiş- tırnruk iç-ın ınülı.lm tnhsısut a)ıımış- getirmekle geçfrecddcıi daha zi-

"'ll'lar k :_ı · d h ld' • yolda çalı4mıv• arar verm ... cr- tır. 1 tır. ya e mu teme ır 

Franı&ızcn aözlü - Baı roll~rde ı 

ROBERT YOtJNG-MARY ASTOR· 
FRANK MORGAN 

Ayrıca : FOKS yeni aünya ha"b~rlerl 
B ün seanslar : 1 • 2,30 - 4,3i - 6,30 v~ 9 da 

1 

1 



Asipirol N~cati AOn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın 11acıdı. Bahçekapı; Salih Necati 
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(üik;~~::)f - BASK 1 N -jl~O _r_s_•Y_•m_ 
L Yasa11: S. N. TH H 11 alrincit.frl,. Cu .. • rHel S.11• 

- lılıataka 
Kıı )ha 1 ımdeu ~ıktı{:ı ı.aman he-- cdUdiiı :vere ,1doo tapu memudl• 8 00 Proırranı, müılk (Pi.), ı.ı& N 

11ilıı Cumhunye~ ilin edilmifti. Onu kendlai var,ı. Kııthrmatt alq&m lu· Haberler, 8.80 lılOıik (Pi.), 8.iO • •---•·_.._ __ .. 

günU sorulacak su•ll•r 
BAŞVEKALET 

iSTATiSTiK UMUM M0D0RL0G0 
1 '4 o 

ortu Aııa<loıuya t.ayln etmişlerdL Bir 21llıtı içınde ııeçtiter. ıı.oo E• kadını Blu 
batta ı~ıııde btanbuldakı ivlerinl bi- Kamyon bir ldlyde tlurda. Su aldı. 18 30 p . 18 83 a k 1 Ne. • • H 

UllUlll N0FUS SAYIMI 

l 

tirmck l.iıınıdı. Gen, kıdığıo verdlil Soııra femırlerioi yakarak • 1'trkha· · roıram, · .,,ar 1 ar ____ ...___ er eahlfer• ralau Wr k it& , .. .ıacaktar. 
6rkeklık bt>ceriksı:lik oıı.u hu tanı. ramiler- dııtını tmnanmıya bafladı. (Pi.), llUO Haberler, U.05 Şarkı· rı==:;========--ı::ı:=-==-==-m::;;==-::a;;==ıııı::ıı::za::ıı::=;::;r=c:;;:;::==::;ı 
madıj'ı ycnı muhitinde miıtkiıl ••· ı Bu virajları donı dönv çıkacak, aon· lar, 1'.20 RlyantJcümhur bandosu, 1 tuaa 
dyette ı-, rakabılirdi. Ueşlktqta. A· ıra da inecek ve b\A dqın t.bür ta-- 16.00 Ankara at ı;arıılan tahmin. e • SaaUer Cewaplar lllt !tir ,., 
bretle ıl· •ozlcrının ışık!arı hafifle. rafını.la etekte Çoruma KPC'G ırtre • leri. li.10-15.80 lılüılk (Pi.) Z rastlaı· 
ali b1r büyük anncai, bir de ıent celı:tL Gök zitirı karanlıktı. Bulutlu 11.08 PrOi'fant, 11.03 Caı orke1 • ll"'."-~-------------.ı-------~..1..:";:;Ü:=.~ıı 
raş10dı: qı.nı kaybetmlt ve bu yüı- blr geceydl. Sonbaharın .erin riiz • traın, ıB.40 Tfirk~ p.rltılar, 19.00 • Vlli et • • baa a4a 
den l.ııı.len belki yinnı yav ıhtlyarla· girlan kamyonun ktrık pencere cam- ıronufma l9 ll B a lk oyun banla· ıı--1-..;...--ır..--....;.-.;;.,;;~;;;:;;;;... ___ -1'~-------l-----~I 
mış, ç ıı~. fakat gözleriıılıı canlıJı- lanndaıı ııüııilüyordu. Yanmıı kuru 19.3t · B be 1 19 , 5 F ı1 be • Nalal • ach 
tw hih• yauadıtını belli eden lyt 1 ot kokusu da bu sotukla ıçeri glri· rı, . a r ır, · aı • Kö (Mal.tarlık) adı 
b lbli bır anası vardı. Küçük kar· yordu. Kamyon aar-ıılıyor, aendeli ·yeti, 20.11 Radyo snetul, 20.4& ıı--·-t---''--.-..---~;...;;;,;;.::_ ___ -1--------1~---~ı 
4eşi Suad, henüz llkmtıktebln son 1 yor. öksürüyor, aksırıyor, yatlı bir Türkçe müzik, 21.15 Konuıma, 21.80 • Adı • • aoradı 
aınıfırıdnydı Bu kıiçUk aile de onun insan gibi atrılarından, iııılarından, Oı·kestra, 22.80 Haberler, ~rsa, 
omutlaı 11111 yüklerıceekti. 1"akal o, belki de romatlzmasından eikiyet e- 22.60 Konuıma (Ecnebi dil1erde • 1 Erkek •i? kadna an? 
Utııeıı bunları aldırınak iı•emıyor- diyor, balgam ıretıren bir boğaz ırıbt Yalnıı kııa dalra postaalle), 22,60 Ka atıncladır? 
• · aık aık hırıltılar yapıyordu. Bu sar- Cazband 28.26-22.at Yarınki protr· 2 

- Vaziyet. henüz karanlık anneci• 11nt1larla kf.h UfU)'an, klh uyanan 1 8V JAflftdaD k6ç6k lae kaç 
tim. diyordu. Ben gider, yerlqir, bu yolcular bir takım dD<.llik &esleri _ra_m_ . --------- --- a7l1ktır? 
aonra slzı nldınrıml.. •e gürültülerle blrden~ıre daldıkları Şehir Tiyatrosu D-L 1 

- Pekı ame kızım, ııen bu tanı • alemden eUkınmi,lerdl .. J -lr •ı ' ey İ mi, dul nau , 
madığııı, bılmediğın yerlere naıııl gi. _ Durunuz! . Herkes arabadan Tepebatı Oram bopnmaı MI ? 

rene im: ıçın Çoruma gıtmek ne ka· ı Kııınyonun buğulu .:aınlarını silen k11•1aııııa 4 .. ar •r • okumak bili. 

Devlet Deniz Yolları lıletme 
Umum Müdürlüğü ilanları 

Genel Sayım Günü Münasebetile 
Genel sayım gilnO olan Bırinciteırln pazar günü ıehiı·içi vapıır· 

larlle posta vapurlarıntn banketleri ataiıda yazılı olduiu 9ekılcl• 
yapılacaktır: • 
l - Şehiriçi vapurları aayıının hitamında Köpru, Kadıköy, eO· 

yOkada ve. Pendik lakeleleriııden tarife ııaatıne rastlıyicak seferdell 
IUbaren ee"ise baılıyacalclardır. 

Yalova postası latanbuldan aayımın hit.amını muteakıp harfıktt· 
le pro&'ranuna ilheten cidit ve d6nllşte Kınalı YI Burgazu da utrı· 
yacaktır. 

2 - (Aksu) vapuru tımJr ıfirat poıta11na saat 11 yerin• 18 " 
kalkacaktır. 

NOT: Sayımın hltanıı aut 18 elen sonrııya kaldıiı takdırdt 
gece saat 24 de kalkacaktır. 

8 - (Erzurum) vapuru Karadeniı. postasına ~aat 16 yerl11' 

18 de kalkacaktır. 
4 - (Tayyar) vapuru İmrtız po~taııına saat D yerbıe 18 de r.ıl

kacaktır. . f 
& - Mudanya hat.tına saat 8.1& postası yapılmayacak, yalnıı 1 

da 1Marakaz1 vapuru kalkacaktır. 
6 - İzmit postasının gidiş seferi yapılmıyacaktır. (1007)) 

decckııın? Henüz 19 ~·aııııdakl bir aşakı insınl... a ...1 y 1 h fi I 

dar guçtür bılscn ! Rilveyde, saçları, 11akalı oznmıt üç •u aktam saat 10.SO ia JOr a u? 
- Yola çıkan ıçln her şey belki kleı görmil~t6. Bunlann elinde maV· OTELLO Yeni harflerle raımak blli- Ol 

110rdur anne. takat nihayet ben gü· zere benzer bir kaç tüfek vardı! · S · O SO KATRAN HAKKI EKR 
sel biı mt' 1 •ı tem$il ediyorum. Dü· Kamyonun fenerlerlnın aydınlat.ti· ed d ror mu 1 K RENLERE 

rı k 1 6n Şehir tlyat ro•o kom l kıamın • 
1
--· ./ ı n ı \ııado unun -.. \.OCul:unu ye. l'ı ıo,luk lçınde arııbadan indiler . Nerede d•tm&11tur? lEcaebl • • •· -- ~ -

tiftırmck uvkı . nana uzun yollar Haydutlardan btri herkesın 6ı1tüna Bu aktam aaat 20·30 ~ ' leket lerde ılotanlar için memle · B.. .. k T.. k Ş k • • 
ıunız itti\• ~de bu ıoıluftu başara • sakrılı uzıımıQ yOze bııktı •• vllay•t l ı ıal J&ı.ılacakbr,) 
btcttlrchıllr Merak etmeyin, kı· aradı Rllvcyde korku ve kinle bu y AL 1 u ş A u 1 ke t, TGrldyede clotanlar lçla kesa le uyu ur e ercısı 
caktır lnıparntorluğun m1;kteptcn, laşla· RAŞiD RIZA TiYATROSU ı---ll-vl---k-----l·------1----ıı ff A C J BEK 1 R M ) 111 t 

Bır k •< ~un sonra dn mektebe oğ· dan uııık ~·aşamış bo tipi lıenüı ve· Halide Pl,kln beraber 7 GörOıt r cut .. aUıtı Yar nııdır amu a • 
ramıştı Ktzların bır kısmı ikmal na girllmuı b\r devrin ne demek ol· Bu aktanı Arnavutköy Tunca t1i· -\ ve •edlr? ı 
lnıtıhımlnı llc mcşgulıUI Bu küçük· du~unu ne yazık kı ıınlıyanıamıştı nemasında cYataklı Vagonlar Kon· I Aaa dili nedir? (Ana dlllndea Her keaenla harcıdır. Amma bunları 
l~nlcıı a\ rılmıık ne hıızındl. Hepsi Rüveyde. k6ç0k tılr çanta çıkardı. S perde. 8 mak .. t alle ve e• lçincle ko nu· mak her keain harcı delrlldir 
a yah hlüıl~rımn yakal~rına beyaı Altlığı barcırtıhının ı:crı kalnn kı • :-:=..::..:.....:..:.::....:.:~...:;..:.....------ t1.1hn dlld lr, a 
parçalıtr ilave etmltlerdı. Bu tenıız ınıle, büriik onne~inln hcrhnngı blr • Ölmeı eıerlerden t 9 Aaa cllllallea bat k • '-aa~l dlll • • • 
aıekteıılı kıynfotıle onlar, ne kadar fhtıy:ıca korşılık verdlC:ı fi~ beşlbı!'llk .. uaUlm Fua• koaut•Hıaı blHr? A L 1 M U H J D D 1 N 
eocuk ve kuçilk göıuküyorlurdı . nltını bu nasırlı ha\•dut ellne bırl\ktı. .. 

Hep'll Ruveydeyl g6rünce koşu,ıu- BCitl.in bir bRrp 'l~Mlcrınde yok•ul- Güc&yener'ia ı ıo Hangi d indendir? 
lar: 1uk çekmiş, kliğıt ıınrn 1ı?örmlye alış· H A c • 

- Sovlo, R6•eyde abla, ne gaman mış şııkınln knıılı göılcıi parladı .. SINA ÇÖLÜNDE l 11 ı Hanırl devlet tebaHıdır? 1 B E K 1 R 
cıdlyoı..,.un? Bu bnl\kın onu ımııaratorluğun al· Muayren bir mesletı. vaı.lfeal 

~ıze ~e~~up yazacak m.ııınT .. tınlanna kavuşturnıuşt..ı . J u R K o R o usu 12 veya ıan'atı var mıdır, varı • 
- \ nllahı ııl unutıınan .. _ V küçük hanım. dedi.. Bu nedir, ycakn ne ile ıeçialr? 
Diy(• hopsl birden koııuşuyorlardı. . ay 0 ı vazlk oldu o, ,.11ıuvor, ö:t veı lyor, hepsini t.at· senın ç1eyız paran 1 • • Çahttıtı mUcueaealıt mahiyeti 

Merkezi: Bahçckııpı, Şubeleri: Bcyoglu, Kara köy, Kadıkoy, Sipırir 

lcrı tıcareth:ı.ncnln merkezi olan BıthÇ<'kapıdnkl mııta:ır:a kabul eder ... - d~T· Okumıya bntladıktan sonra bl· 13 dl ? (Mııhl1ctten ınaL-at müe• aıııı olmı.ı. ~ çalı,ıyordu • _rusu. . (retle b" ü ne r .... . o gün yalnız nrlcadl\şlarına değil, Rüveyde kin vı ne .. Y ?.C tlı meden bırakmanın imkanı seaenla yaptığı ittir.) 
'"l b h ı k baktı: olmı"an bu kitap iklncı defa mer.. • pt<'n azı oca arına ve co B 1 i dctll acnın J Muleil bir ıaaayt. •lraat •eya 

9evdıfı mlldilrC!llnc de vedi etmışti. - en m cey 1 param ' olarak 8000 tnne dnha basıl· t icaret me.letl lse· Patron (mal Ak}·azı askeri kereste fabrik8,a 
... IOdfl yfiz knranl.. mı"tır 240 Bahıtc, fiyııt.J 100, bibi) 1 1 "'I mi uıta lkelfal 
,,, re: - Kı•n'a "anım .. Sen "İne kaza· v •• m ' h • 

K d d k t k b ~ " '" J be iti" ı 126 k t••r 14 mı, mlldür mü, milhcndlı mi, Müdürlüğünden : - ızım, ıyor u. ıırtı e ıı· nirsln 1 • Ama bız bö)•lcıı\nı bulamıı· z cı ıs ·uı·uş ne "" . 

'
ına bir vndfcnin lıaşındnsın. hoca· ı Anııdolu Tüı k Kltnp d('}loı;u) memur murlur? (Bunlardan hanil•l 
,.,.. r ı 1 ı A d ı yızl · -::::::::::::::~ l•e onun adı ceYap olarak .,azı• ıg.n ŞPH• ın unu 010 na 0 u, Hepsı nrobayıı bindth.:r ... Kam\'on . lacaktır.) 

iM'\ n1 iı1ı gıbı ghebnç
1
• vatnnp

1 
erver ve i~·t kllşe~-i dont'ııe kadar haydıJtlnr ol. "=::=±::===:=====-=================-=-===11 

l\t udurnunun Dedeler ve Dercköyu ve 'fekh-lcr "e 
kurcun ılcpolal'llıdıı mevcut l.ıcş bin metre mikap çanı 
ğılnun ııakliyutı kapalı zarfla cksiltnıoye konulmuttur. 

lngilizceyi 
a b ı mlire ı ere mu ılaçtır duklıırı yerde .ıurdulnt "' 
Mfiduı·csuıiıı bu jOZlerını Rüveyde f~rtcsl sabah Corumun jnndarma Yulrardaki cetuelclc •ayım ıün memurların •or acalılor. 

•uı.ll•r r1ardır. o rün bir yanır,tııa m•ydatt verme? • • 

için bu ıuatleri clikleatle olruyunu~ &ıc c• Uapla• cnı fİmıliJcn 

hazırlayın s. 

l - Eksıltınc 25 Teşrinievvel 940 cunıa günü saat on dörtte ~ 
pazaı ında park k:ırşısındıı a~kerl kereste fuhrikaımun yollama d•ıJ'C"" uıuıı 1.llııuuı unu~nmadı kuvvetlerı Kırkh::ırıımilcr dnA'ının «n· 

Çabuk, kolay öğretirim. 

Yazan: Valtclef Gülteltin 

lngılızce öğrenmek 

Her nvı ıldıtı yerden g 'h. )"&şiarı kin\e,.inl her yerde rıradı .. ve gıı.libn 
•okerek çekilen Rüveyd~. onu gıır- bir hafta sıkı hlr takipten sonra • 'c 
tlan uuıkluştııan bir Lrcnın pcnC<'· p;Pçırdı. Mektrbın açıldığı sııalnrıı 
rdcı ınde, h!llı Ha1•ıj11run'" lstncıyo- duştu o ıçln, Rü,·eyde bu eşkı~n 1-sıı 
11undıı ağlamnktım kızınmış gozleri me ı.-ul cılaınnzdı H • dufüır kn "b:ı· 
• e litnyeıı elıle .wvdıgl unnt:s nm. o nıı n- ıhkrm ınd hPr şryı ıtiraf et· 
DUll t'tf!ğ'lllı lt!.'1.I rınl llcı 1,: ııblB!ll• til ·ı flun!nrın ıl kn41 \'alnız So} • 
em keııdlcı1 çın tum;m n meçhul bir \•unculukltı.n d ım. blH su ba"k ı ., ıtımatlo alabılcc~kterı )Cg1'n 

llemc glttıgını yı'C.'d n Sııadııı ha· cılıktandı Hattn b r rk ındil Bııl· oıı nıctot 836 ı,, hlte, tK•ı dltl 
J•linı Pendigt' kndıır 1;iırur f{lbı O· donduran ko\'ı.J cıv11rırrJa 1 ndarmıı-

• luyor. nğaçl rın, kiışkl •rın. tarlala- hırla blı ıllll nd!!me <h ılnıuş ve bl• 165 kuruş netti•". 
~ın aı Mından ko;•ıp ı:;iden trenin çavuş eehıt edılmıştı ll11klıırınrlakı (Anadolu Tuı k 
tctııde ucı. acı dClşunliv duruyordu hOkUnı rek nğoıı nldu Aradan ı;l.ırl "ynı metodun lmııııc:a 

'fren ~Oz:erglhıııJa • g('Çtt . 
- Gazete, ı;azetc .. dı)c haykıran Bir yağmurlu sabah, tıızlı adım· - Frnnsızcası da vaı ılı!' . 

•e :1mlırıa:Jak, başı nçık, güneşten ııırla ıııcktebinc •iclı!n RQ\'eyde, ııe- ( ---.--- l 
,.nnııo kliylO çocuklarının ııe.slcri, ur kurulan m<'ydanın hlivıi k çınar· B o R SA 
kulaklıu-ınıı uğultular yapırordu. lıırı altınıta hulkııı toplnnclı~ını ~ISr· 

Demek okumak ıhtisacı tıu kadar ml\t ve bir an için o tarafn başınt 
kuvvt>tllydlT .. Şimdi gene Cumburi- çevlrmişU.. 18-10-94U da muamele r ören 
ret kendlırı gibi ""enç "~ ve erkek ttç idam sehpası üzerinde boyun· 
ltnıtmenlerlle bu yarayt teda\; e- ıarındnıı bir \ple asılmış. yüzleri li. 
~k. bu kanayan yarayı sarıp tyt. moıı küfü tı;ibl puh, ~:oılt'rinin feri 1 
lettlre ektı . Götııü lcabıırdı Cehalet, uçuk, ntzından nh·!l ııkan üç oda"'· 
fena vo kl!tfi ltiyatl.1,. bı.ı çocukları görmtittG. 
m parat.or1utun m6hmel enl'!lcrtnde nc)"I\! l<efcnlerimn ıl t(ınde kalın 
birer ıakl yapmamıı; mıyd;T yarı llc eu satır okuııuvordu· 

Bununln nıOc11dde t'tmek ne ttüzel cBukın:t- larlrı omürl1;rinı gcçıı·cn 
olacaktı. ROveyd~ hfııı.ınıta btıyQk hu ~ııkllM Cümhurıvet ııdlıvesınlr. 
projeler kuruyor. Çorum civanndakl el ıul bu .c;>ı:wn uvıadı . .ı. 
köy nıekteblndı vapaCtl/h venlliklerl r:: 
iasarlıvordu . f t f t Gücü vener 'in 

151mendlfer Ankaradıı eok ıluıma- a ma ua 
• • Bo~nrların ortaımı<'ia b\1 vetılı. Kolay Yemek 
t llt mftcadelo tmımının dimdik blr 

ykell1dl . Rare1'ethıln erteai «Ü· K 1 TA B 1 
eti ötle1e dotru KaYl!erl iııttkamt· .._..e yol aldılar. 

e tmdl yolculutu blı kamyon lem· 
fe clevanı ediyordu... 91r köyden 
ilJle ~ti... l u aararnııyıı Jf)ı tut
•at Müırlar, T Urk k5yt!lsGnan al· 

BüUın f!V kadınlnrının takdır· 

.. aın teri ve ellnln emejı1e silrtll!lp nettir. 
~ut •ennlyor muydu! 

terine maılıu olan bu kitnp 
yedinci defa olarak 5000 Lane 
dahe huılnu,tır. 192 sahife, 
riyııt.ı ! 82. clltllal 50 kuruş 

(Anadolu Tiıı t; Kitap deposu) 
'Bu toprak, blı mılhıtı bea1iyo1", ••••••••••••••ıi 

retittlrlyor, al yanıklı dellk11nlılar, 

l.ondra 
Nevyor11 
c ••• n . 
Atına 
Sof ya 
Madrlt 
Bud•pefo 
Hlikret 
8clırad 
Yokohı. 
5tokhel. 

paralar 

t Stet'll• 
ıoo Dolar 
ı oo lew. ~r. 
ıoı Drahmi 
tto l en 
100 Peçeta 
ıoo Penr l 
llı'l Ley 
ıoo oı ... 
lOO Yea 
l Ull f ııye9 lcr. 

S,24 
ısı,'lo 
30,7S40 
o,9ns 
1,,2·1~ 

13,'° 
t6,S:t2j 
0 ,625 
3,17) 
sı,u1; 
aı .oos 

ESHAM VE TAHVlLAT 

' Tllrk Tlcatat btınkHı •a•a o,ao 
~, . .. • E.rı&1r&1 ıa il 2t,IS 

• - ili 11. 10 
• ., VI 10 1' 

it Bukeat •••a tKti• l .7S 
' le 8aaka1t miieatla 94, -

A1tadohtO.ıairyo l<Al vell pe,ıaıa.-
Umuna tl1atro '2, 75 

l Merkeı a.akaa petl• iM.-

f"'"a kıslar. dallannde olan mey· 
~aı cfbl ol.,nıla?ı)·oı du. 
Alqamı blr handa acç!r.ıtıer. Ba· 

fit biı· dekorla ilk d.ırn rllltat.sııılılc 
,..,clu. Aıatıdan 6kfider1n hOJOr· 
•tta. benlrlerin kltnc.odlt i bu han, 
•laafhierl tein rahaı oldutu halde, 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 

•e.e.,deyi pelı 11ktı 
J:rwl sabah tafa kla yola çıktılar. 

.Kamyonda iki tllc~ar, bir ctftet. lkl 
pılı kadınl11 blı ulak çor.ulc, tayin 

27 numaralı Uln - 21/10/940 tarilıınden ltlbarcn Trak)·a malı ve 
·rıakya nevinden birlncı kalite yağlı beyıız peynlrlerın izanıi toptan sa. 
tıt fl~atı 40, bamı petııkende fiyatı 60 lturuvtur. İkinci nevi beyaz pey. 
nlr toptan izamı 87,5, perakende 47.6 kuruetur. Birinci nevi :railı kaşar 
peyniri toptan 67,6, perakende 90. ıkinı:i nevJ kotu peyniri toııtan 6U, 
perakende 80, Uçüncfi nevi Knts ve mümasili kuru katar prynlrı top • 
1an 46, perakende 60 kuruştur. (10068) 

Caaua Romam 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

CM 21) •e (}f. 22) ı 
- Mttnaaip, clecliler. 

el• 111• 

Ve benim Maırlnot'1a clrebilmekltitm ~tn d• 
Jfaa'lnot'da bir airaa, gttrilltll çıkarmak Uzer• h11· 
_.rtık 1apalım mütaleasında bulundular. 

Plln ıu olacaktı: 
Orada ukerl bJr memnuniyetabllk cıkaracak· 

lar, fakat ~lr tek aıflaebbibi klunamıyacak. Bunun 
turiae ora1a Wr ajan rönclermek liıım~ec&k ve 
._ ta•ai1• eclilecetim. Bu ıantıe igerfyt aobla .... 

T •f rika N.. 57 

Dedfjimu gibi de yaptık. • Hemen şunu sö:vll· 
yeyin1 kl, :Mag1not'da komünist neferler, bizden di· 
rektif aldıklnrının farkına varmadan in1aUmızo 
hizmet ediyorlardı. 

Bizim kararlarımızdan uç cQn sonra, Maafoot· 
uua duvarlanna beyannameler asıldı. Bunlarda: 

FraMU ıuk.ruri, 
Hıırpten gelip t• çık.ak, mtıllip t4 91k•«k, m 

11r,.c Hnnarexhl uirflixt:. Sil4hltınıusı bıral..-ıp k11-
f"" ız, deniliyordu. 

• MJ&nzwaaıer eırkillıbarMwtfi aldlet eı• 

Bas, Dis, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıkhk ve bütün •irılarınızı 

derhal keser. 
lcabındıı günde Qç kate alınabilir Takhtlerindcn aıı.kınııııı. 

Heı yerde pullu kutuları ısnı rla iırte~·ıniz 

1 lr.f anbul Beledjyesi ilanları 

Tolıınirı 

Bed . 
Jlk 
teııı . 

600,00 45,00 Şelııı lıyutıOıll~ deku.ı.innnın inıı.linde kullııııılmak üıeıe 
alııınrak mulıtelıf b':ıdda 10 met ı c ıııikiıbı kereste 

1S:i7,00 139,~ Cenahpl\şa, Beyoğlu \'C Zührevi hastalıkl~ı· hastanele. 
rllc 7.crııepkilnıil • cırunıevinin yıllık lhtiyılcı için alıM· 
eak ıcuru Q:ı:üm. kıı)ısı, liryıınl eriği ve r.erdııll. 

lahnıın bcdelleı ılc ilk tcnıınat nılktarlıııı \•ukıırıda ~·azılı m"vtıd 
r.atm nlıııınuk uzcre ayrı ayrı temdıdcn açık ek ıltmc)c konulmuştur. 
Şn ı1.r:ar.ıeleri 7.abıt "'C :\lu .. melat 'lildürlüku lculemınıle gör!ilecektlr. 
Jhalc lH/IOflf40 peı t.'nılıe günü sa:ıt 14 de Daııııi Eııc\lmcndc ynpılacak
tır. Tıılıplerin ılk tı;nıinat mnkbuz v.:!ya ml'ktuplıın ve 940 rılına ait Ti-
cııı·et OJıı ,.l"qıkalııı ile ıha le ı:ünu mu:ı~ ~en ~• tte Dıumi ı-:ncünıende 
bulunmaları (10062) 

• • • 

de )'apılaenktır. 
2 - Bclıl'f metre mlkal.ıının muhammen 

nışıur. 

S Muvak\mt tcmınntı iki bin yüz ylrmı üç lit·adır. Şart.na 

goıınek ı tlvcnlcrın fabrika nıüdurhıcilne \"e Yollamn Dancsıne ~d 
caatla 11 ılıııı olun UT (9'1,,.' 

inhisarla r u. Müdürlüğünden: 
Cn sı Mıktarı 

Muhammen O. 
llo·a Kr. 

Birloıı knrnğı 1000 adet 860, 
Yııldıı muhtelıf 
cin~ 451) Kg. 218ll. 76 

.'.\leklııplulı 

% 7,5 teminatı 
Ltro K:r. 

63. 76 Açık 

IG4. • 
ıar:f 185000 adet CG4. '12 48. 86 , • 

ı - Şl\rtnaın<'!lı vo nfimuııeleri mue1bince yukarıda cins Ye 

yazılı 3 knlcm malzeme ııçıl< eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

2 - IUuhaınmen bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme 
lıızalıırındıı yazılıdıı· 

3 - Eksiltme 28110/940 pazartesi günü Kabataeta 
M üba)•aet şubesindeki alım komisyon onda ynpılacaltttr. 

4 - Şartnameler SÖZÜ geçen tııbeden para&tZ alınabilecetf ,rtJ 
muııcler de> ~örülebilir. 

5 - isteklilerin cke!ltme için tnytn olunan gün ve saatte 
11pnme paralari!f! hlrllkte me:&kür komisyona milracaatlan. 

• • • 
llıtlt. btdı!li %7,6 t~'>ıtıtı 

<:mıı. .1111.:taı ı l.tra Kr. Lira Kr. ŞBktl 

I 

2 m.111 ıtk auı· 
ualai teli \600 Kr. Paııulık 26110'.!!. 
Ü tüpO ~O 350 t6 26 Açık ele, 6111,.,...-

l - l\len:ııt listclpıı nümunC!ı veçhıhı yukarıda cl11& •e mlk~tt 
21 tı 2 knlem eşya ıılıalarında ırö11tertlen ut1ullerlı aatın alınacaktır· 

ll - o~tllp!i muhammen bedeli. muvaklca\ teminatı hi&asınd• 
lıdır. 

111 - Ekı.>ntıne. pızııı·lık yukal'ıda yaııılı gün ve aaatlerde K• 
1,cvıızını ve l'.\Iuhayıuıt şube indeki alım kom

0

isyonanda yapılaulctıt• 
ıv - Nümune sôıü geçen ~ubede ııörülebillr. 

V - isteklilerin tııyln olunan giln ve ııaatlerde ,.& 
ın rile btrlikte nıezkür koıııısyona mü racııatları. 

Balat atolyesınde ternkilıll eden G ton huı da demir açılı: arttırma 
suretilc satılacaktır. Tııhıııin bedeli 240 hr11 •e ılk teminatı 18 liradır. 
Şıırtıuımo Znbıt ve .Muıımelit Mill!ürlıiğü kaleminde gonılccektir llınlc 
&/ ll '940 alı günü saal 1 ı de Dtıimi t:ncürnenJe yaı>ılncnktıı Tıılıplerın ----!!!'!!!~...,.'!'-~!!!!~e"'!"ll!lll_. .. ıı-!!.,..,.m!ll!!m••19'!!1-mıııı!"!!!!-: 
ılk teminat mıAkbuz \'CY• mrktuplaı ile ıhr.lc günü mua:n•cn snattn Oa- tahi~i: ı. T. EBOZZIVA Netr iyat MUdQrtı 
imi Encümende bulunmıılıu ı ( IOOıiOJ ••tı ldılı ır•': MAT8A.AI •a0 ZZIVA 

ti. Tahkıkat. hiçbir netice vermemioti. Gerçi bazı 
tcvkıfat olmufhı anıma.. Bu tcvkifnta ı ağıncıı hiç. 
bir ipucu elde edUememı~U ... Tahkikatın dördilncfi 
ılinüydu ( M. 22) beni geldi, buldu: 

- Şe.fimlz mirala)' seni istiyor. gel. dedı ... 
- Nasıl oldu! Benı nasıl tanıttınız? 
- Tnbii t.uhklkat bıçbır netice vermeı•ınce Ma· 

g1not'daki ajnnlaı ın becerlkaizllğlne hamledildı. Bu 
da tabllydı. Çünkil oradnkı beyannnmelerl, esasen 
bizim ajanlarımız asmıelardı. Gerçi orada Fransız. 
lara bağ'lı ajanlaı yok değil . Faht 5!'Ö21e ı i o ka. 
drır kör ki onlar, sorma Lh:a ... 

Nihayet (M. !?l) miralayı gördu: 
- Pi plı.; prvpagnııdaların nskcrleriıı manevi 

ku..,vetınl uıhrip ettiğini, hunları önlemek için as· 
kcrlerin mahremi olabıleccklerl kimsclcı in Mııglnot.
}'8 sokıılmalaıı UızımgeldlY.im anlattı. • Böyle bir 
kadının mevcut olduğunu ve kendi~lnt ıkna etmek 
ruüoıkün olduğu takdirde ondan bDyfilc ioleı bekte
nebileceğini Goyledl .. 

Bana da vunları anlattı: 

- Mlral•v bu teklifi kabul etuıı)ıl• ınccbı.ırdu. 

Çiinkıl ar atlan °bı ı gün ı;cter geçmez yeni bir vaka 
daha oldu. lzın ıstedıkleı ı hnlde alamıyan bazı aa· 
kerler bir zabit öldürdüler .. Bu vaka üzerine de 
tam 3000 b;ln ıstldası birden mafevk makamlara 
uzandı. 

f çerıden içeri~ e baıı kaynamalnı görti!Once. 
eıkinıharhiye, askerleri l\laginot'dn tutabilmek için 
onlara eğlencelt vıı.kiUer geçirtmıye, stneına, tiyatro 
göstermiyc, vaı-yctc ve nrtisUer ıetlrtmlya karar 
verdı ... Tabii anlıyorsun ki, artık mesele de katma· 
mışttı'. Seninle beraber birkaç ajan daha oraya rıid .. 
cek. Fakat onlar htıkiki Framız ajn11lan ... 

Yarım saat sonra kabak batlı albayın yanında 

ıdim . İhtiyar Adam: 

- Buyurun, diye bana yer gösterdi. 
Almanyada Himmler neyee, burada da bu, o 

ldı ... Beııl gafil avlamak için bazı sualler ııormaıı· 
na ihtimal vardı. Onun için bütün teyakkuz •e dik· 
katımı toıılamıı,tım. 

- Fransa ıçin bayatmııı tehlıkeye koynııya 
;ruı :nneıntı! 

Hastalarını akıama kadar 
keclde Viyana oteli )'anıtı 
mua enehanesinde teda'\'l 

Telefon: 241lH 

Blrlncltetrln 

1959 H. 
aaaaa 

17 

GUn: '293 
19 


