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Parti Kongres:nde ~ Gördes Heyelinı 
Tehlikeli Hal Aldı 

Göze Çarpc:n 
·Noksanlar 

Halkın daha geniş mAna
da temsili, kadınlığa ve 
gençliğe daha çok yer, al
mak istiyen tip yerine ver-
mek istiyen idealist tip 

\'azan: Ahmet Emin YALMAf\ 

H alk Partisinin lstanbulda
:ki Vilayet kongresinde: 

l&a liatesini gözden geçirdim. 
muallim, avukat, memur 

, iki de yüksek tüccar... Bun
memleketin ihtiyaçlarını iyi 

rmediklerini, i)"İ ifade edemi
klerini itimae iddia edemez. 
t asıl maksat bu deiü ••• 

Halk Parti.inin memleketiıı 
umi hayatındaki tabii rolü, biı 

an hükumetle halk araaındı 
lı bir köprü. diğer taraftan va
aılık terbiyeıi için bir mek· 
vazifesini görmektir. Halktan 

vvet alarak, balkı beraber yü-
rek ahenkli. verimli, sürekli 

· çalııma ancak bu suretle müm
. olur. 

Mesele. adet yerini bulsun di
>e. her kongreye mesela bir köy
!&. bir dükkancı. bir iKi. bir ıo
lör karıttırmak ta değildir. Halk
la tam mana.aile temas kurmak. 
Oıau Parti mekanizması içinde 
ı..1 bir hale koymak, Partinin 
hye ve ideallerini herkese benim.. 
letmek, hakiki dileklerini söylet· 
!bek için halkı teıvik etmek, ceaa· 
tet vermek ve her türlü ihtiyaç• 
ltrın sorulduğu, araıtırıldığı ve 
"1kin dairesinde yerine gewrilece
ii kanaat ve emniyetini halka ver. 
lbektir. 

Eier bu yoldan gitmek imkipı 
~lunsaydı hükumet mekanizma. 
ltndaki lüzumsuz muameleler yü
~nden halkın çektiği 11kıntılar, 
Partiye ak.ettirilen dilekler ara· 
~. huhalde. mühim bir yu..tu· 
~dı. Halkın arzulannın bu yolda 
İfade bulması da, bu kıııım itleri 
düzeltmek için hem hareket etti· 
tici bir .kuvvet, hem de bir bat 
ltngıç nokta11 hizmetini görürdü. 

Hük\imetin de, Halit Partisinin 
d-e iyi niyetli tenkitden çekinmeai 
İçin hiçbir sebep yoktur. Bqka 
bir partiye kartı nokaanları ört
lrıek ve yapılan iyi itleri bir dü· 
~ye ileri ıürmek gibi bir saik kar
llaında bulunmuyoruz. Hükumet 
de, Parti de tunun bunun için im· 
tiyaz ve menfaat aramak ve imti
)azlı bir azlığı çokluia kartı ko· 
rumak gibi bir zihniyetle hareket 
ttmekten uzaktır. O halde mazi
ilin gidiıinden ileri gelen noksan· 
1-rı aramak, bulmak, çarelerine 
bakmak Partinin gayelerine aykı· 
tı bir hareket sayılmaz. Aksine 
olar•k Partinin hulU.kirlıktan 
lr.orkması ve tenkidi candan ara· 
lnası için her aebep vardır. 

lzmir, Manisa, Bursa ve H avalisindeki. 
S el Afeti Hakkında S on Malumat 

Ankara, 30 <HuııUBl muhablrfmis
den telefonla) - Manisa vilA.yetin • 
den Dahlllye VekAletine gelen ma -
ıamata göre, Gördeste geçen ııene 

~lıyan heyelAn ııon günlerde Yatan 
yagmurlann teıılrile yeniden tehlike
li bir: hal aln\1'tır. 

Manisa valiai Faik Türel heyelA.n 
saha.ııında bulunan halkın emin yer
lere yerleı,tirflmesi için icap eden 

tedbirleri aldırll\1'llr. Şiddetli yağ
murlar neUcealnde Kumçayı üzerin
de bulunan 200 metrelik 1*' .köprtl 

de yıkılmlfbr. 

Karacabey •• Kirmub ile 
nmvuala lmndcha 

Bursa, 30 (Telefonla) - Karaca-
bey ve KirmaaU ne tamamile keeil
m1' olan muvuala yeniden kurul -
mu,, buctln oradan buraya ilk oto-

mobil gelmiftlr. Telefon ve telgraf 
haUan tamamlle bosulmuıptur. Ta -
mirine derhal t.febbüa edilrniftir. 
Feyaan geçen eeneld tfddettedir. Fa 
kat çok f(1ktlr 1:ıu IMlne Dtlt\m ayıat; 
yoktur. 

Sel ileti Mldnnda .on ..,..._, 
Ankara, 30 lHuausl muhabınmiz

den tekıfoııla) - bmir, Kaııia, Bur 
•<Devamı: 8L .. 8iL • da) 

Rooeevelt tarihi ~~ birini daha söyledi Te bu nutuk yalnız Amsikada 80 milyon Ameri
kalı tarafmcl11n dinl.endı. Resan, ROC>MTelti 939 yılı 3 eylaHinde Amerikan milletine bqbyan harp
te ~ harbin cLpnda tatnuya mınaffak olabileceii lmidinde bulundujana bildircliji nut· 
lmnu IOJ'lerbn ahmnıftır. 

Bü ce Encümeni Miri Müdafaa için 
40 Mmlyon Lira Tahsisat Kabul Etti 

ALMANYA Ruzveltin ı 
Nutku LONORAYA 

Yağmur Gibi 
Kısa Vadeli 

Milyon 
Hazine Bonoları 

Liraya Çıkarılacak 
100 

Fransadan 
Ümidini Kesti Nutuk, 80 Milyon Eomba Yağ"ırıljı Ankara. 30 (Hususimuhabiri-'ye alımnıttır. Bül'Çe encümeni'Nakil itinin yapılabilmelİ için Jl-J mizden telefonla) - Muhtelif Milli Müdafaa mauafları için jate- zım olan 50 bin liralık tahsisat için 

Amcr.'kalı Tara- müdafaa hizmetleri için Milli Mü- nilen '40 milyon lira munzam tah- Maarif Vekaleti bütçesinin diğer 

tetend, AlGmanları:ı. /zndan Dinlendi Birçok Tar."hi Binalar !~f;:nv~::ı:~~~:~ııi;~::.7 !~ :=:~ı:;ı,e;tç~~;':!e~· i~=~ =~~:t0 .. ~!:':v~ ~~rüi:U~ 
r ransa an eçmesını u Old Ç k r"Imesine ve bazı daire bütçeleri- ıen 5,<tso.ooo lirayı fazı. bulmut. tür. Encümen kıaa vadeli hazine 

Kabul Et d. • ... t-'-t • narap u. ı an ne fevkatade tahsisat ilavesine bu miktardan 2.oso.000 lirayı bonotannın 100 milyon liraya ça-
m e ı 1\. a ... an Parçalar. Yı l .. 1 •• ··zd .. ve nakdi muamelatın tedvirinde tenzil etmiftir. kanlmuuu da kabul etmittir. 

Londra, 30 (A.A.) - Ati: angı .. ar sona uru u kullanılan kısa vadeli bonoların Kahul edilen bu fazla tahai•t- MeclWten istenilen bu fevkali· 
Matbuat, Fra~•a'nın lttlhaz edece- lngiltere ezilirse almmız- Lo d 30 (AA ) B hadd _.ı. t 2 il ı· D l t De ·r ,.., n ra, . . - u ge- inin 1 00 milyon liraya ..-•· an m yon ua ev e mı • de tahaiaatın 200 bin lirua Or-

.ıw tarzı hareketle alAkadar o'mıya da bir tabancanın namlu- l "-- k d lla J--=ıte d •:...ec ..... 6 ' ' ce yapı an ıuava a ını esnaııın a, nlmaaına dair hükUnıet tarafın- yo nnm •lllU re en seu.. ..- man Umum Müdürlüöii 150 bin 
devam etmektedir. su da"anmış bir halde ya- L d "hi h 11 · · t W• 1 L t!L -----•-- ---1 

--- OD ranın tarı ma a esını eo- d s·· :OL Mili Mecl" . il 11 o~omo • ve ..... u.u.&. 9.7&&&· 1"--.- G- _-.L • ..L faza l 
Daily Telegraph ıruetemlnln kana- şıyaıcagız. Yatağımıza gir- kil eden City mmtakaaındaki mq· an uyUA et 181Jle ver • mqtır. Aynca Maarif matbaam• ID"- umrnA muua gene 

at.ine glSre P'ranaanın fiil if bb"Ulln- .~ek ve kafamızı yorgan bur tar.ihi binalardan bır çoğu ha. miı olan kanun llyilıuı. allkalı mn latanhuidan Ankaraya nakli komutanlıiı emrine tabaia edile-
den tbnldtfü ke$thl1J olkn Altiiin:Ya. ıçınde .aaklanaakJa ~.ı .an iıit•rnıytri': ~ıntm tayyare-~ ıecaek ıuna•• '4le ~ bahm= .... dar. atktjr. 
Vlchy hWcQrrıeUne nazik fakat katı mizi kurtaramayız. cilerinin bu mahalleyi, bilerek 
bir lisanla bu hUkQmetin tarzı hare- Vaşington, 30 (A.A.) _ Reuter bll yakmak i.tedikleri muhakkaktır. 
ketlnden memnun olmadığını bildir- diriyor: City. İngiıiz imparatorı~unun ti· 
miştir. Almanya, ltaıyaya yardon Amerika Birle,lk devleUerf reisi cari ve mali merkezini teıkil et· 
etmek üzere kıtaıarınm işgal altında B. Rooııeveıt, dün akf&lll bütün Ame mekte ve en güzel abideıerin bir 
bulunmıyan Fransız arazisinden geç rikan radyolan ile neşredilen nutku- 1 ~oğu da burada bu.unmaktadır. 
meeini iııtemiştlr. Fakat Mare.IJal Pe- nu ııöyleınişt,ır. ltf aiye, pasif müdafaa ve sivil srö· 
tain, Alman kıtalarmın geçmesine "il"' k" a h k" **(Devamı: Sa. S. SiL 

4 
te) B. Rooeevelt, bu ocak ba'1 milııa· nu uıer tef ı. tına mensup a ı· 

habestne fÖyle başlamı1Jtır: ki bir oıdu, saatlerce müddet, 
<Bu musahabe, dem1'tlr, harp hak yağmur gibi yaian binlerce yan

kmda blr musahabe değil fakat mllll aın bombaııı ile mücadele etmit
emnlyet hakkında bir muııahabedlr.1 tir. Sazan, toplu bir halde düıen 
ÇünkU reisinizln btıtUn hedefi, Ame- . 
rfkan istiklAlinin ve bu iııtiklAlin aiz- bır bomba ıırupunun tam hak-

Napoli 
HOcuma 
Uğradı 

Bombalarla Beraber 
Çörçilin Beyan· 
nameside Atıldı 

Dağ Sporcularının 

Borsaya Akını 
Tatiller Münasebetile Gidenler 

iki Yüzü Geçti 

BULGAR 
Siyaseti 
Değişmedi 

ler için ve benim tc;in temsil ettiği kından gelindiği sırada, yay• 
bütün -teYlerin ldamesi için, ııizleri, 1 lım ateşine benzetilebilecek bir 
torunlarnuzı ve torunlarınızın torun l ıekilde, diğer bir çok bombanın Londra, 30 (A.A.) - Bu P- Buna, 30 (Telefonla) - Cu-1 Civannda l.tanbul gibi bir teJıre 
tarını son harp çukurunun dış'.ıda . d d"" . ba l d. ce İnaiiiz hava kuvvetlerinin Na· martemi ve pazar aktamı Buraaya bir 8'ln meafede. Bodrum, Mer-

H 
. . Jııı. '!' s· tutmaktır. t aynı ~aman a uımıye § a ıııı poliye hücum ettikleri haber alın· gelen dai aporculannın yek6nu Iİn, l.kenderun sibi Rivyerayı an-

arıcıye n.azın ıya· . . . ııörülmekte idi. Bütün bu bomba- tı Amerikan med bqünkü mıt r. yüzden fazladır. Bugün ve yann dınr yerler vardır. Bu civarda ve 
s tin D e ği ş m . . 1 enl)'eti lar küçük bir irtifada patlıyarak İngiliz tayyareleri bombalardan 1 da en az hir o kadar 91>orcu sel- Boluda en makbul balık olan Ala 

- e S 1 D 1 kadar tehlike a1tmda k.almanutbr her istikamette •çılıyorlardı. bqka beyannameler de atm11lar- meai beklenmektedir. Kar vazbre- balıiı avlamak imkanı vardır. 
lcabettiren Sebepler B. Rooaeveıt llÖZlerlne fÖyle e • ı Bütün yangın baılangıçlan, ... dır. Bu beyannamelerin B. Chur- ti dai sporlarına pek müaittir. 

varn etmiştir: bahl . h k • b . . chili tarafından aöylenen nutkun Hava aüzeldir. Sporcuların yüzü Umumİ;yetle Türkiye her türlü av o· . v s .. ı :ı· Amerikan milleti 1983 buhranın• eyın, er eım ermutat ıtıne metnini ihtiva ettiği zannedilmek- sülmektedir. Mevki eabihi bir ec- için en bakir ve zengin saba-
m"\ lgtDI oy e. I realizm 1le karşı k~ymu,tur. Bu ye- gittiği saatte söndürülmüı bulu- tedir. B. ChurcbiıU, mezldir nut·. nebi aporcu bana dedi ki: lardan biridir. Tarihin canlı bir 

Sofya, 30 (A.A.) - D. N. B. nl buhrana milletimizin emnly Jllıı., nuyordu. ~unda B. Muuoliniyi harbe. s~rük-1 _ Harpten sonra Uludaiın müzesi olan 'böyle bir memleket, 
Sobranya mecli.i tarafından dün kar~ı bu tehdide de, ayni cesaret ve ---o---- lıyen yegane adam olarak ıttiham töhreti dünyayı tutacaktır. Dai turizmi en zensin servet kaynağı 
hariciye bütçeainin tuvip edilme- ayni realizm ile karşı koyalnn. Ja- B a be'! 1 t w D da etmifti. aporlanna bu kadar müaait, bu 1 haline koyamazma kabahati ken
•İ.ni müteakıp hariciye nazırı eöy· mee-Town ve Plymouth - Rock'd~· 
lediji bir nutukta. Bulııar dlf ai- beri. Amerikan medeniyeti, blçlJir za İl"B:I Gl811ll"Gr A~~-~ ed':ı~ kadar süzel bir yer süç buhmur. dinde aramalıdır. 
yaaetini vaz" eden Kral !!_utkundan man bugünkü kadar tehlike altı!\-~ 1 1 --
sonra Bulaariatanın d11 aiyuetin- kalına.m1'tı· Londra, 30 (A.A.) - Habe· Londra, 30 (A.A) - Lon-
de değişiklik olmaıını icap ettire· B. Rooııevelt, bundan llOnra, 27 fistanda isyan genişlemekte ve drada aalahiyettar bir membadan 
cek hadiseler çıkmadıiını ilave eylQI 1940 Berlin anlaııımuıncSan b&h- talyanlar mütemadiyen yerlilerin öirenildiğine aöre. Avrupa üze-
etmittir. ııetmlftir. çete harbi ile taciz edilmektedir. rinde biMtüm süren fena hava 

B. Popof, bütçenin kabulü ile Bu tarihte, dem1'tir, lkl Avrapalı Daily Telesraph gazeteainin fArtları yüzünden bu sece İnsiliz 
mecliııin göııterdiii itimada tefek.. ve bir Asyalı millet, Amerika Birle- ıiuauai muhabirinin Nairobi' den bombardıman tayyarelerinin ha· 
kür ederek hükfımetin ıiyaaetini 9lk DevleUerf bu Uç mill~tin geni.f"' - gönderdiği bir telgrafa göre, bin· 1 rekatı tahdit edilmit bulunmasına 
tesir altında bırakmak için halk meei programına engel olur ve ya- lerce aai Habeı. Habeıiatan hu- raimen İngiliz tayyareleri Alman. 
tarafından yapılan tenkitJere tti- hut bu geniflemeyl bloke edene, A· dudun• civar mıntakalarda faa· yada bir hedefe, i9tili limanlanna 
raz etmiftir. (Devamı: Sa. S. 8tl. 4 tlll) * liyettedir. ve. igal altında bulunan yerler-
==================:::::ıı=========================ıı::::ıı:=======================ıı:======== dekitayyaremeydanlarmahücum 

Temsil noksanı bakımından 
aöze çarpan diğer bir nokta da, 
ltadınlığın ve gençliğin Partide iyi 
temıil edilmemeaidir. Kongrede 
trkek kalabaiıiı içinde yalnız iki 
bayan aza vardı. Burada mesele 
bir hak meselesi değildir. Kadın· 
lar, bugüne kadar umumi hayata 
!tanımamaları ve kötü ananelere 
llZak kalmalan yüzünden bakir 
bir siyasi unsur teıkil ederler. 
Bundan baıka ev kadını ve anne 
ıaıfatile birçok itlere yakından 
•lakaları vardır. Vakitleri de da· 
ila serbesttir. Türk kadınlarını, 
alyaııi hayatta daha faal bir rol 
oynamıya tetvik etmek ve kendi. 
!erinden daha çok istifadeye ça· 
lıtmak lizımdır. 

Gençliğe gelince konsre lzaaı· YDksek Tahs·ıı Talebes·ıne 11.m vasatı yatını bir siyasi parti 
toplantısı için çok yüksek bul· 

etmiflerdir. 

Asab• lt pnnda bir ,..... 
Berilin. 30 (AA) - O. N. B. 

ajansı bildiriyor: dum. Gençıiğın aineainde idealiz· Yardım lçı·n Kararlar Verı·ıdı· 
rnin en taze ve canlı tekilleri bu· 
unur. Partinın gençıiğe daha faz. Üniverıitenin talebe tetkilltı 
a dayanması arzu edilecek bir ve talebeye ait ihtiyaçlarla met-

Bu sabah 6.45 de Berlin' de 
Anbalt sarının bqaj deposunda 
bir yanııı.n c;ıkmıttır. Yancm bazı 
bürolara ve bilet gifelerin.e de ai· 
rayet etmiftir. 

leydir. gul olmak üzere Ünivertitede bir 
Bir de Partiyi bilhassa kaza ve toplantı yapılacaiını dün bildir· 

nahiyelerde temsil edenlerin tipi miıtik. 
çok müh:m bir mesele teıkil eder. Toplantı dün Üniversite yerine 
Mem.ekette bir profesyonel poli· Parti merkezinde yapılmııtır. 
tikacı sınıfı vardır ki tabii meyli Yüksek tahsil talebesinin iqe ve 
Partiden nüfuz ve menfaat ıek- yatacak yerlerile. hariçte panaİyo
l:nde bir ıeyler almaktır. Bu sınıf ner olanların kontrolleri üzerin
ltılgan ve ııokulgandır. 1 de bazı kararlar verilmittir. Vali 

Partinin bir kat daha kuvvet ve Belediye reiai Dr. LGtfi Kır· 
bulması için; Partiden bir ıeyler dar, ~arti i~are he~eti ~eiai Re· 
•'acak değil. Partiye bir ıeyler oat Munaroglu. Ünıvenite Rek· 
' recek tıynette idealistlerin ve törü Cemil Bilael, Maarif müdü

rr. e l i!I 0 ; endine dert ede- rü Tevfik Kut, Edebiyat fakülte
p v nta _aıların aranması, ıi dekanı Hamit Unaunsu, Emni

u unması ve parti tetkili.tında yet müdürü Muzaffer Akalın top· 
ltendilerinden istifade edilmesi 

1 

lantıda bulunmuılardır. 
Çok faydalı olur. Bir aaat aüren uzun bir konuf° 

$$-(Devamı: S.. 1, 8IL 1 ie) * (Devamı: a.. 1. HL l de) 

İzmir. 30 (Huauat muhabiri
\ mizden) - Poli. ve belediye 
müıtereken ihtikar mücadeleaine 

: batlamıt. S kömürcü ve bir ııazci 
·t Adliye~erilm~_li_r. __ _ 

1 .._....edeS.lsele 
Gümüşhane, 30 (A.A.) - Bu 

l 
aabah ıaat 10,28 de üç saniye de. 

Toplanbdlı Vafi, Puti idaN W9ti reisi, ReldSr, MMrif-.. EmniJıet vam eden bir zelzele olmuttur· j 
........ ........... Huar )'Oktur. 
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ehirve Memleket Haberleri 
...._ __ YAJANı #"\.SAMi Ttıi,t __ ..., 

isyan! Haksızlığa , Zulme Karşı 
Koymak. Ne Tatlı Zevki Vardı Onun!. 

-16-

ilk Okul 
Müallim'eriniil 

Zam lan Bu en;. ülkenin başbuğu cenk yaya dehşet salan cetlerin kıı.lıra·' 
ve cidalden ziyade Aarayda ka· manlıkları henüz dillerde destan 1 

dınlar ara~ında i~ ve nUş Alemle· 1 olmakta devam eylediği halde, İlk okul muallimlerinden 1938 yı 
nnden lıo~!anır oldu ve bütün er. ve daha üç &'iin evvel yıllardan be. lında tertt edip te bU:t<;e zar :rett do-
1 iru devlet de ona ayak uydur· 

1 
ri tersanede yapılıp duran bir layısile zamlarını alamamış otan U~ 

dulıır. Ordu mütefessih bir hale kalyonu Kaptan Pata yüzdürüp ytlze yakın muallimin bu z::ı.r.1larr u .. 
ge!di ve ,Uazci intizam bozul· ı yüzünü ak edememişti. mumı m~lieç'e kabul edilen ta.h.slsnt:ı 
du. [ 1 J Sadabad eğlencelerinde crad ı göre 1 İklncikdnun 1941 tarihi~den 

Gerçi cesaret ve şecaat her za- ı,up toplar atılıp nişangih)ara her itibaren ödenmiye başlanacaktır .. 
ınan bir meziyet olmakta devam ıülle isabetinde bunların düşme·• İstanbul vilAyetl, ilk okul muallım 
etmektedir. Fakat yedisinden yet- nanı ehli iman gibi berbad ve te· terinden, maaşları 36M sayılı bnrer.ı 
mişine kadar bütün halkı ceour bah• kılındığından dolayı izharı kanunu hUkCmlerlne Uyt.p ta birer 
ve mert olan bir diyarda, ~imdi I si.irur ve csadematı emvacdan derece terfi hakkı kazanan 4.00 mu
ılnazı ceaaret edenler eenin ııibi sinci i.şık.lar gibi bikarar ve c.abe. nllim için belediye hesap işleri mU
panııakl.a ııösteriliyorlar. ca çalclar peyda olduğu [2)• ;le· dCrlUğllnün yeni yıl blltçeslne tahoi-

Denemede t.tanbul Solrakle n bÖy)e bom bot kalac:ak 

Kifıthane dönü!}ii gördün. ri eürülerck İstanbul ıurları tamir .!lat konulacaktır. 
Alarm O nema Hazırllklan ilerliyor 

Sadabadda holtkabaz, oınibaz, edilir ve harp i~lerine yara olmak -----<>-----
sihirbaz, ve ayı. maymun maku- üzere yalruz ve yalnız bu gibi 
lesi eğlenceleri gülerek seyreden maskaralıklarla vakit geçirilirken, 
ve onla.rı tah•m eyliyen halk, ya· Moskof ilinde türeyen bir Deli 
rattığın kahramanlık levhasını Pctro akıllara durgunluk veren 
n .. ıı içten gelen bir v_,k ve ,adi harikalar gösterip f dakarlıklar 
ile temaşa eyledi. yaratarak. yurdunu büyüttükçe 

Denemede Bütün Hamamlar lperlt 
Merkezleri Haline Getirilecek 

Kibrit Fiyatı 

Değişmiyor 
.,1u da gosteriyor ki kahr•man· büyütiiıvor ve Osmanlı elinden uç· 
- -J nin bir ua.nı vardı: Ktbrit fiyabnm 

lar azaldıyse de, kahramanlığa ruz bucaksız iller alarak, Türk 

DUnkU gazetelerde kibrit şirketi-

VllAyet hududu dalı!Undekl blltUn 
kaymakamlarla emniyet A.mtrteri u
mum! h:ı.va denemesi üzerinde tali
mat almak ve izahat vermek Uzere 
dün vtıAyette vali muavini Ahmet 
Kmıf'ın b~ka.nlığr altında tı:oplan 

muılardrr. 

Bu deneme için vtıA.yet seferberlik 
müdUrlüğU hazrrhkla.rı ikmal etmek 
tedir. Otomatik aıa.rm düdüklerinden 
daha yirmi beıf tane alınacak ve bu 
düdükler bUyUk olduğundan yerleri
ne sabtt olarak konacaktır. 

il <iokıan paradan iki kurııı:ıa indiği bil 
olan meyıl ve rağbet henüz za· askerini bozup duruyordu. ı diriliyor ve aatıcıla.rm stoku hakkın· 
oimamıştır. Gerçi fstanbul bir mamureye aa ona göre tedbirler alın .. fJrdu. 

Etrafına nazar eyi el 1 dönmü~tü. Halbuki inhisarlar id:tt .lJi, kendi 
Evvelce alman ene çalışır otuz a· 

det canavar dUdilğU kazalara tevzi 
edllmlşttr. 

Hayat bizatihi bir cidaldir. (Arkası var) 
ma!Omatı olmadan yanı!nn bn n··ını 

ta.ncmamı.ı ve kibritin dok·an par.ı

ya satılmn.sının devam "t-;nesine ka-

Kaymakamlar mnıtakaları dahi 
lir.deki pa..sl! ]{orunma mUkellefiyetl 
ni hııtz Jdm~clerin mi!{.tarmı ve bun 
lardan ne kadarına. ihtiyaç olduğunu 
bildfrmhtler ve izahat vermi~lerdtr. 

Oı..inyaya gelen küçük bir yavru 
illin yumuk ellerile ıinei madere 1 ı) LA.le devri, Ahmet Refik. 
5&rı1ır ve minik. aiz.He usarei ha· tıJ (Ah111t!t Asım ta!'ihi) Koprillü 

Şehirdeki bUtün hamamların bu 
dencmC'dc iperlt merkezi haline getl 

rilmesl de karar altına ahr.mı.,tır. 

tperite karşı tedbir olarak bu ha • 

mamlarda dU9 tertibatı almacaktrr. 

yatı emer. kUtUphanf'Sf. 
rar verllmi~Ur. 

Habeı· nldıfmııZA. göre ~rketin 

verdiği ilk kararın st>bebi ~udur: 
Pasif kcrunm:ıda ekiplerin dörtte 

üçünün vazife alacağı anla.şılmakta· 
dır . 

'\ aşamak için didinmek, saldır- ============== 
mak ve parçalamak lazımdır. Bi- Adliye Haberleri 
naenaleyh hayatın ilk ~rtı cidal -----------
ve her ffıninin ilk bariz vaafı da Tan Aleyhindeki 
cida1cu olu~udur. Kahraman bu· 

Kibrit fiyatı ham malzeme fiyatı· 
na ve doJarm Türk pa.ra:ıına nisbetle 
olan kıymetine göre iner, çıkar. Mu· 
kavelede bunun formtillerl tesbit edil· Ha.le, Et Fiyat.nı N? sı Bilecea\:? nu en iyi bc~ercne derler. Dava 
mtştir. Geçenlerde dolarm resmt kur 
l'U 145, 100 kuruşa yükseldiği sırada 
kibrit fiyatma. on para zam olmuş· 
tu. Şimdi resmJ kurs 134 olduğuna gö 
re şirket bu zam olan on parayı in· 
dirmek mecburiyetini duymuftur. 

Hızır ihtiyarı dinledikçe derin 

düıüncelere dalıyordu. O, elinin 
eremediği için giieünün de yet· 

mediği hakon:lıklar ve zulümler 

İnhiearlar umum müdürlüğünün 

mi.nevi 'ahslyettnl ve id!!Tf'nin umum 

mtidtirü Adnan Taşpman muhtelit Fiyat 
yazılarile tahkir ettiği iddiasile Tan 

kulağına erjşince bir eza duya:, gazetesi aleyhine açılan hakaret da
iç.ın' de kayalara çarptıkça şiddetı-

İnhila.rlar idaresinin tebliği üzeri· 
ne ı:;irketln gazetelere Uç defa tekrar 
edilmek üzere verdiği il.Anlar durdu-

Murakabe Kom"sycn'.1, Bu 
Son Cir Karar Verdi Hususta 

. . . . . i vaıuna dün asliye ikinct Ct>Za mahke 
nı arttıran aeller pbı, gı.t.ıkçe ka- mesinde devam edildi. Mahkemede 

Fiyat murakabe komisyonu dUn 
mmto.ka ticaret müdUrlüğtlnde topla
narak yeniden et fiyatlarını görüş

mUştUr. Komisyona. celbolunan ka
saplar ve et tüccarlarından bu hu -
susta izahat istenmiş ve et fiyatla -

meyanında. satılmasına meydan ver 
memek U:zere yeni bir karar alınmıt
tır. Bundan böyle keçilerin Uzer ine 
kırmızı ve kö~eli müteaddit dı::ı.mga. -
lar vurulacaktır. 

barıp lr.öpüren isyan dalgaları yük. 
seldiğini ıezerdi. Şımdi de ayni 

eyleri hiuediyordu. 
isyan 1 Haksızlığa, zulme kartı 

koymak. 
Ne tatlı zevki vaıdı onun 1 
Acizin karşısında kudurmUf ei

der ke!!!ilip, zayıfın enaesinde boza 

pişiren soytarıyı kulağından tutup 

tarla faresi gibi oavurımık mezel
letin gayya-sına fırlatıp atmaktaki 
zevk; ne doyulmaz haz kaynağı
dır o ... Şimdi Hızır bir veya bir 
kaç §ahsı değil, yer yer akur bir 
savletle SJnırları .app ıaldıran 
dü,manların şerrinden yurdu ko
rumak elzem olduğunu düıünüyor 
ve bu büyük davadaki hazzın, 
davanın azameti niabetinde büyük 
olacağını hissediyordu. 

Rumelide Nemçelilerin ve 
Anadoluda Moskofların bir sel 
gıbi akıp yayıldıklarını ve her bi· 
reri bin bir yiğitin kanı bahaıına 
alınan yerlerin ve içinde yüzlerce 
yiğitin yer aldığı kale ve hisarla• 
nn birer birer elden çıktığını ifitip 
duruyordu, Bu böyle olduğu hal· 
de beride padiıah laleler ve süm· 
büller arasında kadınlarla birlik
le dantele örüp dikiş dikmekle 
meşguldü. 

Gerçi ülü1emre itaat muktazayı 
şer' i mübin ve lizimei nizamı 
alemdi ve bur>a katılan korku da 
bu ilaati bir mecburiyet ıekline 
sokuyordu. F akaı naehiller elin· 
de kalan her kar gibi, sayısmı an· 
cak Cenabı Kibriyanın bileui'i 
ehli imanın düçar olduğu hal 
caefişlimal, dönüp dolaşıp hü
kümdarın aczine ve erk.Mı devle. 
tin seyyiatına dayanınca, işin ren
gi ve tekli değifiyordu. 

Karadan gemi yüzdüren ve al· 
lı ayda donanma düzdürüp dün-

nılmuştur. 
suçlu olarak gazetenin muharrirlerin 

den Nacl Sadullahla, neşriyat mUdü· 

rü Emin vardı. İnhisarlar satış fll· 

beli mUdür mu&vini Ferdi Kızal ile 

kalemi mahsus mtldürU Mtthat Ka-

Yeni Vali Mu:r·ini 
HUd&i Karatabanın yerine lstan· nnı tesbit için konulması lL"lmge -

bul vali muavinliğine tayin edilen 1 len emsal Uzerlnde görüşülmü.,tür. 
vur p.hit olarak dinlendiler. mWktye müfettişlerinden Ra~lt De - Bulunacak em9al o günkü canh 

Müdafaa y!.ptlmak 1t;ln dava Wik mirtaş dUn 1stanbula gelerek HUdai hayvıın bonasında bildirilen fiyatla 

DUn kendisine lata.nbulda neden 
bu kadar keçi eti bulunduğunu ve bü 
tün aldığnnız etlerin keçi olmasından 
korktuğumuzu söylediğimiz B. Ah

met Kara: .,. ı,1 bu kadar izftm etmt
yeltm. tstanbulda. senede 400,000 ko
yun ve 17,000 keçl kesilmektedir. 
700.000 içinde 17,000 çok cüz'! bir 
rakamdır. Dedikten sonra bu sene da 

hll! lst1ht1ldmiz de g~en senelere na 
z~ran çok artmıştır. Evvelce Rus -
ya ve Fllisttne sevkettlğlmiz koyun· 

lar dahilde istlhl~k eclllmektedir. İs· 

tanbula gelen hayvanların burada ar 

pa ve ot tlyatlarının yüksek olma. -

sında.n pahalıya mal olduğunu da 

işaret etmlftlr. 

edildi. 

Bekçiyi Yaralayan 
Bulundu 

Karatabandan vazifesini devir almış za.rbedilccek ve bu suretle her gün 

tır. 1 et flyatıarı kendtıt~nden meydana 
Yeni Kars valiftl Hüdai Kara.taban. çıkacaktır. l(omlsyon bundan böyle 

ı:erefine yarm ak.fam vitA.yet tarafın; bu işte meşgul olmryacaktır. 
dan Pa.rkotelinde bir ziyafet verile- Bu emsal 38 ve 39 senelerindeki ti· 
cek ve peflembe gtinU vazit'eslne ba., yat nazarı itlbare alınarak yapıl -

Birkaç gün cvvt>l Kumkapı bekçi- lam&k üzere tstanbutdan hareket e- maktadır. 
lertnden Dursun Dibekli ca....,,i civa- decektir. Ahali her g1ln hayvan bornasını 
rında. karnından yaralı olarak bulun radyo ve gazetelerden takip edecek 
mu,tu. Dursunu:ı belindeki tabanca- ve bu fiyatı komisyonun bildirdiği 

sı da yoktu. Poıts ~mdiye k11dar bek Mı' LLJ Pl'YANGO •emsalle darbederek et !lyatlarmı bu· 
çiyi yaralıyan ve ta.banca.Rını belln- lacaktIT. 
den alan meçhul adamın peşinde idi. İııtanbulda keçi etinin diğer etler 

Bu Kastamonuda muallimllk eden Yı' baş ı c~ kı" .r'şı' Mahmudun oğJu Atrf Sert isminde _ 
bir genç idi. Atıf yalnız bekçiyi ya- ı Tü rk~yede Hayat oıo 28 Pahahlaşm.ş ralamakla kalmamış. Mavi köşe bi
rahaneaine de gitmiş ytyip içtikten 
aonra geç vakit tezıA.htarın yanına 
sokulmuş ve: 

- Arkad..., dem~ .. Biraz ...,.k!ya 
bak ta .. Ondan eonra. ka•aya davran 
ne kadar para varsa sökül. .• Demif .. 

TezgA.hta.r Atıfın caketinin altında 
büyük taba.ncanm sog"uk namlusunu 
görünce. hemen: 

- Cebine koy derhal istedlfini ve 
reyim. Demiş ve arkasına dönerek bir 
mUda.faa vuıtuı ararken de Atıf ta 
bancasını bo~ltm1ya b8'1arn.u,tır. Bi 
rahanede bulunan mU.,teriterden bir 
kaçı Ustu.ne atllarak elinden taban -
caamı almışlar ve polise teıılim et· 
mişler. Dün sabah Sultanahmet bi
rinci ceza hlktminin önUne çıkarıl • 
mıııt.ır. 

Ht.klm Atılın akli vaziyetinden 
şUphelendiği içln kendisini tevkif et 
tt ve adil tıp U,leri müdUrlUğünde mu 
ayene ettirilmesine lüzum gösterdi. 

Bu Akşam Taksim 
Belediye Gazino
sunda Yapılıyor 

Milli Piyangonun 19'1 Yıl1>"91 

çeklllşl bu aı.,anı aaat 2S te Tak
ılın Bledlye Gazinoeu ..ıonlann
da )apılacaktır. Muhtelif ikram!-
yrJer çekUdJkten llOnra tam 8&&t 
U te ııon olarak (100.000) liralık 

büyUk ikramiye çeklleeektlr. 
Bu plynngO<b dağıtılacak lk· 

nunlyolerln yekllnu S.OS0.950 lira
ya baliğ olmaktadll'. 

Çeldll,ın bütün safahatı ret
ran.smisyon tarlklle Ankara rad

yoou tarahndan n..,....ııtecelıln· 

den çeklll'I memleketin lı<>r t&ra
tmdaıı takip etmek mümktin ola-
4'alrtır. 

Bu Nisbet Diğer Memleketlerdeki 
Nisbetlerden Daha Hafiftir 

Dünya vaziyeti karşısında son gün 
lerde, muhtelif memleketlerde olduğu 
jpbi TUrkiyede de, hayat pahalı!..., • 
mış:tır. Ancak bu pahalılaşma diğer 
birçok memleketlerdekine göre çok 
hafi! sayıla.bilir. Yapıla.n istatistikler 
bazı memleketlerde hayatın yüzde 
yUz ve hatta daha fazla. pahalılaştı • 
ğını restermektedlr. 

Memlekettmlzde de hayat pahalı· 

laJJm& derecesini gösterir lndex'ler 

meydana getirHmi9tlr. 

memurlarmm maaşlarına bu nt.sbette 

zam yapmayı kabul etmi~lerdtr. 

Bunların ba.!jmda benzin, petrol ve 

mUştakkatı ile uğraşan iki müessese 
vardır. Schell ve Sokoni Vakum. Bu 
müesseseler meydana. getirdikleri 
İndex'leri müdUriyetlerine bildirerek 

memurlarına yUzde 28 zam yapılma 
aını istemişler ve merkezlerinden de 

muvafakat cevabı almışlardır. 

Oğrcndlğimizc göre diğer bazı hu 

Bu lndex'leri meyd&na getiren sus! müesseseler de memurla.rtnn, 

memleketimizdeki bazı Amerikan mevcut vaziyeti nazarı itibare alarak 

müeseeselerl Türklyede hayatın yüz- bir zam yapmak için hayat seviyesi· 

de 28 yükseldiği nettc~ine va.rmış ve nl ölçen tndex'ler hazırla.maktadırlar 

gellflnde rica "'ey& tehdit yollu ona kapağını ~arak önUne oturdu. nü)·ordu. Ellerini uzatarak onun bl-
ıprkı 9Öylemesl Jçln qrar edjyordu. ŞlmdJ geniş &alonda. tıtrlyen ışık- Jeklerlnl kavradr. 
Genç kızın bunlara biç aldırdığı yok- lar duvarlarda. gölgeli hayaletler çizl· - Pim.ye yalvo.rırrm sana devaırı 
tu. Keud.lslne ehemmiyet vermediği- yor; cenç kızın blraz öne meyletm.Lt et! .. Seelnl duyar duymaz naeıt bir 
nl ve sözlerinin zerre kadar krynıeti müteharrik sllüett. mabetten yUkAe- heyecanla buraya koştuğumu bllı,.en !. 
olmadıflnı genç adam& anlatmak len llAhl sesleri andıran "bir muslk.1 Alı bu ses! .. Bu ses benJ öldürüyor! .. 
tçJn ne mllmkUn8e yapıyordu. lç:lnde insana. mUpbern, ürpertici his· - Çok rica ederim beni rahat bı-

Sonbahar tptldalarınm ya#murlu ler '\-'erfyoJ'du. rakmu: ... StzJn heyeca.nmır.a, rstı.rabı-
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blr g\lnU ! ... Havada lahammlllalbı bir Çok sevdiği eski bir şarkryı çalar· ruza \e hl~blr ,eylııUe lıuuıacak de
lllkmtı var! .. GökyllzU almslyalı bu • ktm öyle ruhtan kopan bir ... ıe ally- !ilim ... Kalbslz bir adamda balıaettl
lutlarla örilUU ! ... Bu ıo,ıok, bo bola- !Uyor, öyle hlsalyatmm ,.,Weslne ka flnlz ,eylerin hlçblrl olamaz ... 

Gene kız bunu söyUyerek elfnt 
!4affettn elinden kurtanh '"·e ıwwı a
dnnlarla uzaı..ı...,tı. 

Genç adam bu vaziyete tahammW 
edrmtye<'f'ktt. Bu km.o Ü'.ıflrlnde en 
ufak bir n\i.fuzu bile olmadığım gö-
rUyor, fona halde bldıletleniyordu. 

Dm1ek birkaç ay <'Vvel 84y1edlklcrt 
dojtru idi. Kendltılne ka"!' ınuhabb&
ti değil, kini, husumeti vardı. 

Fakat genç adam bk şeye daha 
'ıt.şl)'nrdu. ona ka~ı duydutu ba bü 
yUk hiddete neden bir üzüntü kan· 
IJJYOr: neden kalblllde eıı.llen, lnvrı -
lan bir n:tım;>, öfkMl nlsbetlndrı ben 
Uğlne yayılıyordu ? .. 

O gece Mab:-.ha kadar hep bunu dü-

,,ıın.ıtt. Netk'ede hiçbir ""'e hlllcme- mklık ın,..11& kara kı' gttıılerinl ha- pılrm' akıyordu ki, elvarını biran için - Bugün kartmda eolrlm diye b&-
demJyerek yorgun '\-'e bitap uykuya brlatıyor!... unuttu, kendJndcn le(!tl... nJ hırpalama! .. SenJn aeslne Aljı.kmı.. 
daldı. Piraye bot duran aalona glrcll. Am· Ba halde ne kadar kaldığını bllml· Seni aevtyonıın ... Bana inan Piraye.. * <:asile yengesi öğle yemeğlnden sonra yordu. 81.rdenbltt, omuzlarmı .:.eJlk Eski muhabbetinden kalbinde -biraz 

JSTIBAP uykuya yatmışlardı. Avare, can sı- bir çember lç11>41e alan ikJ kuvvetU kaldı ise bana merahamet et! .. 

XeerinJn dilğilnü yazın nlba.yetıe- kıntısından ne yapal'ağını kestireml- kolun temulle allklndt ve bir hamle- Gent kız Od adrm rerl frrladı. Du-
rlne doğru yapllmu;ıtı. Yeni e'"·lller yerek plyanoya yaklaştı. Bir yığın de ayafa kalktı. dak.J.arında kindar bir tebeuUmJe: 
blr hatta ~dar çiftlikte kaldıktıuı not& gelljl gllzel Ustliite atılmıt du- - Piraye beni affet ... Sana pereotlş - Ba komedyaya bir nihayet ve-
aonra lstanhuJa indiler. ruyor, nl,an geceei ya.kılan maml&r ediyorum.. . r1nl%, dedi. Sizi btlmJyen, tanmuyan 

Piraye Nesrinin tamarnııe ,,,_.ı ııamdanlann içinde boyunlarını bllk· Saffeti k&rl11mda bir baya.! glbl bir lnMıı olBayclım belki tazağınıza 
oldut>Jna kanaat h~ıl ettiği için mtiş dUşlloUyordo. g6rtlyor, aapoan kesllen yllzllnU, yal düşüreblllrdlnlz... Fakat beDL. Buhu-
mU8terlhti. l::.alnı1' arkada.'j!>JZ kaldı- Ellnln m.lhanlld bir harekeWe bir- varan bakışlannı nefretle seyrecll • nuzu, karaktertnlz.l, mesJeğtnlzl ta -
tına üzülüyor, gündUzlerl muhtelif kaç nota çekti. LAkln lotluktan ya,.. yordu. maınııe anlamı-, olan beni, asla! .. 
metsuUYetMr, ceceleri el 1'i veya mü zıları IAyl.klle seçcnıl)·ordu. O za - - Bu ne cUr'et Saffet Bey'l. Ga- - Yanlış dU,linUyonun Piraye! ... 
taJAa glbl '°"ylerle vakit geıçJrlyor· man içinde rarlP bir ar.ıu oyandı. Bir llba mu\·akka.t bir zam.an lçln etlen- Ben eski Sa.ffet değilim .. Artık uça-
du. ıJp.ra iskemlesinin üzerinde bulduğu cenl.z kalmadı!.. rtlık, t;apkmJLk çağım geçtt .. Bugün 

Safı..t ,.,...ıa • ..._ 1<ellvor .,. ller kibritle llMllllları yaktı, ve plyanonn Genç adam fuJa lteyecaıılı görU • ( Arkas, var) 

Piyasa Vazyeti: 

Tiftik 
Fiyatını lngilizler 
Pahalı Buluyor 

1 İngiliz ticaret korporuyonu mu • 
1 
ınes.stlleri dün tiftik işleri tlzerinde 
tUccarlanmızla görü'1?1Uşlerdlr. tn -
gilizler tittik fiyatlarının paha!ı ol
duRunu ve fiyatların beynelnıllel pl-

1 yasa naz.arı itibare alınarak ko • ı, -

masıru ve ihraca.tın bu fiyattan hlı; 

bir suretle fazla olmamasını lste • 

l
ı mek.tedtrler. 

TUccarlarmuz en tyt kalited3 ola'.'\ 
tiftiklerimize dünya piyasaaın.1'"° , ıık 
müşteri olduğunu ve bunlan ~s~ıeç ve 
İaviçreye gönderdiğimiz fiyatlardan 
8.\'atıya sat&mıyaeaklarıru blldirrnit
lerdlr. 

Dünkü f hracatımız 
Dün muhtelit memleketlere 203 btn 

liralık ihrac&t yapılmıştır. Bu ara
da İsviçre, Macaristan ve Yugoslav
yaya fı:ldık, Rorna.nyaya balık man
dalina, Bulgaristan ve Yunantstana 
balık gene tsviçreye ti!Uk gt;nderil
mlştlr. 

Lis<ıns f şi 
Vek~lettn aldığı blr kararla yann· 

dan itl:...artn blltiln lisanslar Ankara
da Ticaret VekAletinde kurulan yeni 
büro tarafından verilecektir. 

Evvelce lisans verebilen bllClmum 

daireler bundan böyle bu işi tama -
men vekilete bırakacaklardır. 

'icar_t 
ı r 

1 ·kal<!t:nin 
ara ı 

Ticaret VekAletınin aldığı yeni bir 
kararla bundan böyle Irak, Hindls -
ta:;., Japo:1ya ve Amerika gtbt mem
leket'erle ticarette bulunan l--110.mum 
tU('C'll'lar, gönderdikleri tar;hlerlni 
ve hareket istasyonlarını bildirir bir 
beyanname tanzim ederek bulunduk 
lnrı mevklln ticaret müdürlüklerine 
vermiye tAbt ıtulmuşlardır. 

Gıda M _ddeleri 
Fiyatıan 

MUrakabe komisyonu yağ, pirinç 
ve fasulye fiyatları üzerinde de meş
gul olma.l<tadır. Komisyon bu gibi 
maddeleri tetkik ederken maliyeti, 
k~r yüzdesi ve bugUn cart flyatıa 10 
haziran 1940 tarihindeki fiyatları na· 
zarı ltibare alarak fiyat tesbit etmek 
Lstemektedir. Bunların flyatla.rtnı·1 

te..c;bittnde hnyat pahalrlaşması naza
rı dikkate almmıyacaktır. 

Diğer taraftan Ticaret VekAletl 
halkın ciddi bir ihtiyacı olan bu gi

bi maddelerin !iyat teebttı 1'ini de 
tamamen mUra.kabe komtsyonlarma 
bıralrnuyarak kat'ı neticeyi blldtrlr 
li::ıteyi kendi üzerine almı~tır. Komis 
yon bunlar hakkmda fiyat tesbit ede 
cek ve vekAlete bildirecektir. VekA· 
Jet muvafık g6rdUğU takdirde tat
bikata geçilecektir. Bu karar bUtUn 
memleketteki mUrakabe komisyonla 
rma ~ildir. 

Maarif H aberleri 

Talebe kooperatifleri 
İstanbul ilkmekteplerl baş muallim 

leri 17 nci lkinclkAnun 941 ta.rihinde 
Eminönü Halkevlnde toplanarak mek 
teplerdeki talebe kooperat.if!e"t'l mese 
leolnl görUııeeeklerdlr. İçtimad1'. ev
velce Maarif VekAletl taralmdan ha
zırlanmış olup, bazı mek~eplerde Ut 
blk edilmekte olan <TaJ.eb.ı koopera
tl!lert nizamname.el> nin verdiği ne· 
ticeter tesbtt edilecektir. Ntzamn&
menin bazı maddelerinde tAcfl\At ya
pılması takanilr ederse Maat-if \' e· 
kAletine blldlrilecektlr. 

* 'Oniverolte halk terbiyesine yan 
yacak bir teşebbUıte bulunmak üzere 
dir. Muhtelif fakülteler h&lkm anlı· 

yablleceği bir tarzda muhtelif mev-
zu1ar üzerine birer mecmua çıkara .. 
caklar ve bu mecmualarda halka fay· 
dalı maltllnat vereceklerdir. 

* İstanbul 'Onlversttesı tabii llim· 
ler şubesi lkincJkAnunun 18 lnde, coğ 
rafya talebesi 215 inde TakBlm bele
diye bahçesinde bir çay ziyafeti ter
tip edeceklerdir. Bu çaya tabii lllm· 
!er ve eoğı"aty& muallimleri de ı,u. 
rak edecektir. 
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SAL 1 
YIL: 1940 • AY: 12 • GCN: 186 
RUMi : lilSG - 1 lnclkAııon: 18 
HlCRI : 18119 - ZlLHtCCE: 2 
\' ."J'1T \'"-'>ATI EZANI 

G'ONEŞ: 

ö(;LE : 
!KİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

8,26 
13,17 
15,87 
17,50 
19,28 

6,38 

2,37 
7,27 
9,47 

12,00 

G liQ ~ liDliE ~ 
~l?J llÜ Rt liE 

Son Gün 
Yazan: OC YILD" 

1940 aramızda artık bet on 
saatlik ömrü kaimış bir ınu;afll 
dir. f'akat ne miso.fir 1 

Her mısafirden sonra evde biı 
ufak temizlik yapmak; )'I}·~ Ç 

tiği, kırıp dôktüğü ve kirıe•t• 1 

şeylerin bir hesabını çıkan:..-·' 
eski adeıtır. Ancak bu 1940 ı• 
hesabını çıkarmak Mısırdai'-1 

Graziani esirlerine ait sayırrııtı 
arkasını almak kadar güç olac.:ıJ 
ve kim bilir ne kadar zaman de
vam edecektir. 

istikbalin riyaziye llimleri v• 
filozofları 1940 ı malCim akıl v• 
tabiat kanunlarının altını üstüne 
getiren bir harika gibi görecek· 
!erdir: Zaman nihayet hudud0 

olan bir çerçevedir; beıeri im' 
kinlara göre, bazı hidiselcri iÇ1' 

ne alabilmek için az çok mu•Y' 
yen bir tonajı, bir istiap haddi 
vardır. Bir Eminönü meydan 
açmak, Taksim kışlasını yıkaı 
için lizım gelen zamanı dü 
nün; bir de Lehistan, Fransa ., 
daha nice ülkelerde meyd 
gelen yıkıntıların miktarını SÖ 
önüne ııetirın; Atlu OkyanulU 
nun dibinde batmıt gemi! · 
meydana getirdiği tehirleri t• 
aavvura çalııın. 

Hele maddi hi.diıelerden çok 
daha ağır bir inkılap ıeyri takİI' 
eden fikirler, kanaatler ve ıııJı• 
lar alemindeki değişiklikleri h•" 
sap etmlye kalkarsanız aklınıttP 
büobütün durduğunu hisaedecek· 
ıiniz. 

* Ayrılık günü 1 Misafir aiır aiı1 

bohçasını bağlıyor, gece yarısı 
baılıyacak yolculuğuna aeasİZ 
sadasız hazırlanıyor. Onunlııı 
karşılıklı vaziyetimiz adamakıllı 
canı yanmıı ev sahibi ile nihayet 
tası tarağı toplamıya mecbu.r 
olmuf saygısız bir misafir vaZJ' 
yetidir. Yüzüne bakmaktan tik· 
sınıyor: 

- Bize çok çektirdin. Fak•1 

nihayet kurtuluyoruz, diyoruz· 
O melUl ve mahzun cevap ve· 

riyor. Fakat daha evvel bir fık 
racık: 

Cennet bahçelerinden niı•" 
veren bir bağda, akar sular 'Ve 
çiçek kokularıyle dolu rüt' 
g&rlar arasında büyümü§ bir gi.İ 
zel ağaca bir ispinoz ailesi yu"' 11 

kuruyor: Taze yasemin dalların· 
dan, altın renginde saman çöP' 
lerinden meydana getirilmiş vt 

etrafı çıçcklerle süslenmiş tert~· 
miz bir saac:!et yurdu. Evve ... 
aşk., sonra bu aıkın inci gibi yo 
murtaları; nihayet pembe ga,;a 
lı ispinoz yavruları. Fakat b.t 
zaman ıonra yavrular büyüyı,;. 

ve yuvada gittikçe artan ağır bJ 
pi.slilı. lı.okusu başiıyor. 

Ana ispinoz: cBu güzel tabia~ 
içinde yerleşecek başka yuv 0 

bulamadık mıh d.ye ti1izlen 
mektedir. Baba: 

- Hiç üzü.me, diyor ve ht 
men taze yasemin dalı, saman 
ve bir miktar çiçekle yeni b. 
yuva kurarak eskisini yere atı 
yor. 

ispinozlar: cÇok şükür kU· 
tulduk fU pıs eski yuvadan• dı 
ye sevinçle haykırı§ıyorlar. 

Eski yuva ağacın altından et 
vap veriyor: 

- Merak etmeyin ... Sizd< 
bu kuyruk altı varken yenisırı• 
de bana çevjrirsiniz. 

Yola çıkmak üzere olan I 940 
da bize ayni cevabı verebilir: 

- Ben geçen sene renk.siz ve 
kokusuz doğdum. Beni bu boy•· 
ya boyayan aiz değil Qliainiz 1 
Sizde bu huy varken 1941 i d• 
bana çevirmenin kolayını bulur· 

aunuz. 

Kapalı Durak 
Yerleri 

Şehrin muhtelif yerlerine inşa ~ 

dilecek kapalı durak yerlerinin prvJe 
•ini fehircUik mütehassısı mtms! 
Prost c;izmi,ttr. Yakında bunların iJl" 
fUına ba.,lanınak üzere tramvay id&· 
resine talimat vertımı,ur. 

Batiktllflaki çepneler 
Parti kongresındcKJ aıu:1Uer uze • 

rlne İstanbul belediyesi faallyete ge( 
miştir. Bu meyanda Beiktaşta met· 
ruk bir halde bulunan Uç çeşmeye sll 
verilmesine karar verilmlş;tir. 

Park ve Çocuk 
Bahçeleri 

Şehrin muhte\lf yerlerinde ın,a •· 
dtlmekte olan park ve cocuk bahı;t· 
lerinin 23 nisanda açılış törenıeri 
Vail ve belediye reisi Dr. LQtfi J{ı<• 
dar tarafından yaptlacaktır. 

Kurbannnızı Ha'"·a Kurumuna verit'" 
ken telAketzedı~ıere "'' ktm.,~ett~ 
yavrulara yardım etmJt olacağı· 

mızı da. unutmı.)·atım 
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=ôVASi 
ö<CMAL 

Ruzvelt'in ve 
Petenin Nutku 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
(<:::::! iyasetin, muayyen bir 
e;;;;;ıJ veçhe göstermediği ve 

!ati neticeli bir faaliyet mevcut 
lıuıunmadıiı devirlerinde daima 
olduğu gibi, bugün de siyast ha· 
\'ayı ancak nutukların ıhtizazı 
dolduruyor. Noel münasebetile 
A.ımanyadan, lnıiltereden, Vati
ltandan gcleıi seslerden sonra 
>"eni dünyadan ve Fransadan da 
devlet reislerinin sözlerini iıittik. 

Dün de i§aret ettiğimiz gibi. 
Mr. Roosevelt Amerikan halkına 
evvelsi gibi verdiği nutukla, İn· 
ıiltereye niçin ve nasıl yardım 
etmeleri li.zımgeldiğini anlattı. 
Bu nutuktaki §U sözlerin gerçek 
duygusu çok kuvvetli olan Ame· 
riltan milletinin ıuuruna bitap et· 

mesi kabil midir: 
cEğer lngiltere ezilirse Mih· 
Avrupayı, Asyayı, Afrikayı, 

vustralyayı ve Okyanusları 
ontrolü altına alacaktır. Müba· 
·asız söyliyebiliriz ki. o zaman 
ler Amerikada, srerek iktısadi, 
rek askeri sahada alnımıza bir 

•bancanın, infilak etmek üzere 
~azır bir tabancanın namlusu da· 
)anmıı bir halde ya,ıyacaii;ız.> 

Amerika için tehlikenin bu 
~dar yakın surette tasviri bao
lta türlü kabil midir~ Harp
A.merikanın kapısında demektir, 
Eğer Amerika ıimdiden harbe 
ıirmiı gibi hareket etmezse. İ§te 
bunun için Amerika, charpte 
İmi§ gibi> silahlanacak ve ne 
l&zımaa bütün kuvveti ile lnıil
tereye yardım edecektir. 

Derhal tatbik edilecek olan 
bu kararla Amerika artık yalnız 
•iyaseten İngiltere tarafında bir 
devlet değil, bütün kuvvetleri ile 
İngiltere ile beraber harbiu de· 
rnokrasiler lehine galebesini te· 
mine çalııan bir memleket halini 
almaktadır. 

Parti Ko~g:esinde 
Göz; Ca~pan 

No:(san· ar 
**-cea,ı ı Jnclde) 

Bı.. yazdıklarımdan maksat. 
kusur aramak ve falan ve filin 
ııhsı tenkit etmek değildir. Sade

ce kongre vesilesile, dikkat ve 
alakayı ideal gayeler üzerinde 
toplamaktır. 

lstanbuldaki konıreden ben §U 

ıntibaı aldım ki, Halk Partisi İs· 
tanbulda bu gayelere doiru sevk 
Ve idare edilmektedir. Burada it 
ba:ına ancak bir, kaç ay evvel ıe
Çen Baıkan RCf&t Mimaroilu, 
İldet yerini bul•un teklinde tama· 
mile ölü ve ruhsuz bir çalıtma ile 
canlı, ahenkli ve verimli çallfl1l•· 
Yı birbirinden pek iyi ayıracak bir 
olgunluktadır. Gazetecileri Parti 
ltongre9İne çağırarak tenkide da· 
Vet etmesi de bunun güzel bir al&. 
illetidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yüks :k Tahsil 
Ta ~ ebasiJe Yard:m 

* (Batı 1 bicide) 

rnadan sonra yeni talebe yurtlan 
\'e bunlara varidat membalan 
buımak hususunda kararlar veril· 
mittir. 

Ruzveltin Son Nut .. 
kundan Çıkan Mana 

Yeni Bir 
Demokrasi 

M~hvJri kuruldu 
lllcıdele?erıa 

• 
iç Y~zl 

Ayandan P .. pper'in 
M 7 • a ı . .:enı 

Ne e.1 ~sı ·dı 

----------VATAN-----------·----------------------

Amerıka AıUNiui l:uniyt:ti, mec uri askerlik fikrini ibi ._ ban 

! [reogıraf, T'eDefon Habell"'Dern) 
L 

Ruzveltinı Büyük Millet 
m .. , •• ~~~:~w·~~ Meclisi Toplandı 
blrllkte harekete geç;mek tehdidi ile, 
birleşml~lerdir. 

İnailtere kuvvetli kaldıkça 

1 
Amerika Birleşik Devletieri ile İn· 

glıtere arasında, her ihtll!tı sulh yo· 
1 luyla h:ılledebilecek iki komşu hissi· 
yatı mevcuttur. 

Hür bir 1ngntere en ku\.,,etll deniz 
kom,l!lll:ız k::ıldıkça, bizim bir hü • 
camdan ı,orkmamna mahal bnlun· 

Bazı Daireler Bütçesine Fevka.'iide Tahsisat 
Verilmesi Hakkındaki Kanun Görüşüldü 

Yazan: 
il .•. ial 

iuaaun mankenini aaıyor dutunu l!!lnnn b!r kimse at'aba , .. r 
mıdır'? l\!lhvcr de,·lf'tlcrl Okyanuıı -

1 duğunu ve o zamandanberi ne kerlik kurulması. larda konı-~ularımız olursa, bizim ra-
kadar süratle yol alındığını iyice Amerika anneleri, bu mecbu- hatta kalııblleccğlmlzc ciddi ııurettc 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. rilmeıine mütedair kanunu T\1nliye 
Meclisi bugün Refet Canıtez'in Vekilinin talebi üzerine müstace· 
riyasetinde toplanmlf ve yerli liyet karariyle müzakere ve tasvip 
kumaıtan elbise giyilmesine ait eylemiş ve devlet memurları ay· 
kanuna bir madde eklenmesi hak. lıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kındaki kanun layihasının ikinci kanuna ek kanun layihasının mu· 
m~z~keresi yapılarak kabul edil- zakeresine başlamıştır. 
mıştır. 1 Müzakerelerin sonunda Meclis 

Mecliain yine bugünkü toplantı- kanunun birinci müzakeresini ta· 
aında 1940 mali yılı müvazenei mamlamııtır. anlıyor. ri askerlik sözüne pek kızmışlar. inanan kimse af'aha ,·ar mıdır? 

Amerika Cümhurreisi Roose
ve}t, merakla bekıencn nutkunu 
söyledi. Nutkun şiddeti her türlü 
ü?'1itleri geride bıraktı. Buna açık 
bır husumet beyannamesi demek 
mümkündür. Bu hazırlık nutkuna 
bakılırsa Rooseveltın ayın üçünde 
Amerika kongresi açııırsa ne gıbi 
tekliflerde buıMnacağı tahmin edi. 
lebilir. 

Evvela Peppcrin kim oldu· cBu if Amerika ruhuna aykırı· 
iunu kısaca anlatayım: Pepper dır> diyerek ayaklanmıılar. Pep. 
Meksika körfezi üzerin.Çl-eki Ala- pere benzer bir manken yapmış
bamada fakir bir çiftçinin oğlu lar, göğ.üne o olduğuna dair bir 

İngiltere ezilirse alnunazda bir 
tabancanın namlusu dayanmıt 

bir halde yqıyacağız 

~~umiy~ine dahi1 bazı ~aireler Meclis gelecek cuma günü top-
~tçelerıne fevkalade tahsıaat ve. !anacaktır. 

olarak dünyaya gelmiıtir. Cılız, yafta yapıftırmıılar, büyük nüma- Eğer İngiltere eı.lllrse, mlhH!r, A\• 
çirkin, cansız bir çocukımıı. Bir yişlerle Vaşingtonda Amerika ropa~,, Asya~,. Afrikayı, A\'U11tural· 
deri hastalığı yüzünden çirkinliği parlamentosunun bulunduğu Ka· yayı ,.e bliyilk Okyanuslıın kontrol 
artmış, kimse yüzüne bakmak ia- pıtüt binası önüne gelmi,ler. Pep. edecektir. o z:ıman, milb:ıllgasrz de
temezmiş. Babaaı kendisini mek· perin mankenini merasimle bir nebUlr ki. bizler, Ame.rlka.da hepimiz. 
tebe göndermeyi aklına bile ge· ağaca asmışlar. sere!< ekonomik sah3d::ı geıek aslt"
tirmemiş. Fakat çocukta demir gi. Sonra Kapitül binasına girmiş· rt salıada, alnımnıı bir tabnnc!lmn 
bi bir irade varmış. Boı saatlerde ler, Pepperi arıyarak atmışlar, hem d" lnfllAk kul'Ş!l~lıın ne dolu bir 
gazete satarak, §Unun bunun işini tutmuş'.ar. İçlerinden dokuz kişi· tabant"anm namlusu d:.ıynnmı' bir 
görerek esvap ve kitap parasını lik bir heyet, matem kıyafetine halde yaşnoacağn. o mman, bizim 
tedarik etmiş, orta mektebe ka· girerek binanın bir tarafına geç- kendi yarım kUrem ı. ele d!lhll oldu· 
dar okumuı. sonra bir çeıi"' fab· mif, oturmu§. Bu hal günlerce sa- l'!'u h:ıld3 b 'lt.h dü:-ıyanın ccblr lruv
rikasına ıtçi yazumıı. Gece ça· bahtan alqama kadar devam et· ti tnJıil' hrflc ld:ırc CllJ•t; ·ı yeri 
!ışır, az uyur, gündüz de Alabama mi§. cı(ahroisun Pcppeu sözün· r.ıUth''1 bir <leuc-ye r;i!'llll~ olııcııı-.rz. 
kollejine devam edermiı. Para bi· den başka ağızlarından hiçbir söz Ve h!M .. bir dU'l,·ad:'\ h:w ntta durn· 

GOrdes HeyelAnı 
Tehlikeli Hal Aldı 

Roosevelt baklayı tamamile ağ. 
zından çıkarmııtır. Amerikanın 
harbe fiilen karı§acağını henüz 
söylemiyor. Fakat Totafüer dev
letleri Amenkanın temsil etti· 

1 ği sistemin dü§manı saydığını, 
bunların Amerikanın emniyetini 
tehlikeye düşürdüklerini, Ameri· 
kanın müttefik devletler hesabına 
bir mühimmat fabrikası haline ge· 
leceğini ve Hitler tehdidi dünya· 
dan kalkmadıkça sulh lakırdısı 
olamıyacağım, Amerikanın tıpkı 
harpte iıni§ gibi azimle if birlıği 
yapacağını, açık, sert bir lisanıa 
ileri sürüyor. 

Artık bundan sonra Amerika 
için lafzan bile bitaraflık iddiası 
kalmarnııtır. Rooseveıt bak.ıayı 
tamamile aizından çıkarmııtır. 
Amerika açUtlan açığa T otaıiter 
devletlere husumet i&an etmiıtir. 
Adeta Vaıinııtondan Londra is· 
tikametile Yakın Şarka kadar 
uzanan ve bir ucu da Çine giden 
yeni bir Mihver kurulmuıtur. 

Amerika Cümhurreiıi, bir gün 
yatağından kalkıp: c:Bugün şöy· 
le ve ıöyle bir nutuk söyliyece· 
iim> diyemez. Zeminin nutku iyi 
karıılamak için hazırlanmış olma • 
aı li.zımdır. Rooseveltin böyl(: 
sözler söylemesi, şuna delalet eder 
ki Amerikalıların ruhu husumet 
vaziyetini hazmedecek kadar kı· 
vama gelmiştir. 

riktirerek küçük bir lokanta aç· Çlh;.mıyormuş. b!lmek l~ln, ke~ " mlz', dn' i su,.ct-
mış, burasını nizamına koymuı, Ayan azası sinirlenmiş, Kapi· tt", h!ırp elrnııom· ı <''>~ ın:ı <h n~"':l 
kazandığı para ıle Haarvard tüiün po;is kuveti ayaklanmış. hlr mUltarM el" l"t lı3llne kıılbet • 
hukuk fakültesinde parlak bir tah. ı eppere başvurmuşlar, demış.er ınt>mlz le:ıb"d"'~ kt' ... 

sil görmüı, gel zaman, git za.:r.an ki: Aç~kça söyliyeceğim 

•<Bat• 1 incide) 
sa ve diğer bazı yerlerde bir hatt.a
d:ın bert vulmbulan sel Afeti hakkında 
alakalı makamlara mUtemmlm ma
lQmat gelmlftlr. 

Bunlan ıırasile yazıyoruz: 
Bursnda Yenişehir kazasmm Top

rak ocak deresi l ve Kocasu deresi 
4 ·5 metre yUkselerek Bilecik yolu 
UzcrindekJ Kı>prUhlsar kı>prUsile köy 
vollan Uzcrlndc!d Akdere köprUsUnU 
50 santimetre qmış ve mllnakaleyi 
durdunnu11tur. Bu havallde Karacalı 
ve Menteşe köprWerinl ve 500 dönUm 
araziyi su basmıştır. 

hem ayan azası olmuş, hem de - Bu kadınlar sizi tahkir edi-
R A"ık :ı ı •• sö~llye· Parso Ad De b k""'l ri1 ooseveltin emnıyetini kazanmış. ~ or. ~.anl.eninız, gögsünde bir na, a ve re ey "3 e e 
R 

Jl.'ın ld, 1ı zlm 1 · • ' . trlıllke me"- irtibat ve Azaplı kı>yil ne ile de mu· 
ooseve~t. halkın zihn;ni harbin • a fta i,e aca~a asılı duruyor. ı 'e ttur \ C P"k h l b' · o •u7. ki, ,:ıt-:ı· 

d d • d d .., harebe temin edilmiştir. 
uyan ır . gı zaruretıere a ım a m yapmamızı münasip görürsünüz. "ımıza ,, .. ... ıne'c ''" • '"l-zı Yo r: nın 
hazır:amak iti iç:n Pepperden ı a bu .adın.ar beşi, ci kol tara- • ., S""'tbnn1ı:lı t • • ı !'n 'e bu Azaplı ve Derebey JdSyünde 3 ev 

.. b' b 1 • çölcmU~tUr. İnsan zayiatı yoktur. mu nas. ıni u.-mıı.mış. !ından hare~ete getin.mişse? .. ı t ... ,11 •;; ıln ırn ·- · • •;; ·ntl m:zı 
B d .. · Jd • · k L Susrrlık ile Bursa arasında mUna· u a amın uzerıne a ıgı 1§ o- .ı- c, ;er cc" ap vermış: ıcu t m'.l· z , <' ıı ı ı ı:ıt ".1alc 

!ay değıl .•• Amerika ha."'ı hl kO· - • •• ç b.r şey yapmamalısınız. . trrlm ki, ııl.t '• " c d i t<"C:ı Uz kale kcsi~mlştır. 105 metre uzunluğun 
caman Okyanus arasında bu .un· Bir Ameriıe;alının beşinci koıun ır••:m,::ı r l ' ... ol, Anup:ı d:ıkl Deı;cllkonak köprUsU •uların 

b k k k d · · h k d · · • .. h · tnzylklle yıkılmıştır. 
~~sı~~ a ara. en .mı te .ı e e Lesırııe ,,are"'et ettıgıne mup em ı l •c:ı-.·ı ıst .ı ,, . .: ı:. \e c nrctın j 
gormuyor, İngılterenın ~~a~ma· b~r fÜphe üzerine hukÜ'm vereme· ·eni şekli aıtm::ı alınnu,t!r. nu mil- Karacabey kazasında su, 4 metre· 
sını karşıdan karııya ıslıyor, yız. bence bu kadınlar doğru ve· lctle:-ln alt'l>"tl, ıı· ~ ""nzl t:ıhı.n<'aın· yi a.,mış ve köylerinde 3 ev yıkıl • 
a.nma tıpkı bir boksta iki taraftan ya iğri samimi bir kanaatlerini •un namlu'lu k r h ya .amanın mışbr. 
birini tercih eder gibi bir ıey... 1 müdafaa ed.yorlar. Eğer söz hür· ne demek {l'du!"tınu blldlrl~·o~. Balıkesirde 10 gündenberi yatmak-

Ha.buki Rooaevelt ve it başın. riyeti ve hareket hürriyeti, hoşu· ta olan yağmurlar ve dağlardaki kar 
da o .anlar pek iyi biliyorlar ki muza gitmiyen ıekiılerde kulla· Daha fazla uyumıyalım 1arın erimesinden husule gelen seller 
lngiltere mağ.up olursa ve Hitler nıiınca buna derhaı engel o.mıya B. 1• J ... . cıt.. ı;o.,..,,.,ıe şvyıe de - VflAyet çevresinde Simav ve Kille, 
İngiltereı_:ıin donanmaıını ve bü· ka:kışırsak hürriyet nerede kalır mı tml tir: Kara.dere, Kocaçay, Germencik çay
tün A vrupanın inpat imkanlarını ve balın Hıtlerden ne farkımız ınıw kabul etm'yen tu h ldkata lan, Koge der• ve bunlana. ayak
elde ederse Amerikayı istiıa etme- bu'.unur ;ı Bu kadın.ar benim man- ,özlerfmlı.I art k ~ fazla yummı- larmr tefkil eden ktlçQk dereler flm· 
sine hiçbir mani bulunmıyacak, kenimi amıaktan zevk bu.uyar- :vnlım: B"rçok memleketler! yıkını.. diye kadar mlall g!SrWmem1' irtifa 
bunun için lngiltereye Amerika- !arsa vara n.ar, assınlar. Jstedikle. h m~ • k mı mlş olan re- kuvvet- peyda ederek clv,a.rlarmdald ov larl\ 
nm ılk müdafaa hattı gözi.c bak- ri kadar atsın.ar, tutsuniar, içleri er, 'bn 1 d k.ıp±ırrmızın 1~ tarafm yayılmq ve mezruat ile ovala:ı su 
mak ve Nui haotımiyetıni iş işten boşa sın .•. Kendi:crine karşı şid- bulu~uvorlar. Bıınlann gl.zll ml\· altında bıraknuftir. Simav, Kille ve 
geçmeden yıkmak lazım... det g.J terirsc:k ta-susp arı artar, mesıılllerl, memleketlmlule \'e kom- Detırmencik çayırmm a.rumda bu· 

Pepper günün birinde beı mad- m .. w .. ur mev.~ıine de yükse irler. . 11 ıncmlt'lte'lerlc fı:uıllyettedlrle.r. Bu lunan Kepsut nahiye merkezi dort 
deli bir programla ortaya çıkmıı: Ha.bukj tahammül gösterirsek if· "ti n çılarm bir tek hedctl \'ardır, taraftan suların lstllAsm& utramıt-

1 - lngiltere ve müttefikleri- ratlı hisler kendi kendine tasfi; e· bu <1" mllletirnl7 I birbirine muhaııım tır. Bir kısım evlere su glnnlf, b!I.· 
ne azami yardım, ye uğrar.> rrnıplarıı nnrm:ık, blrllğlmlzl boz • zıları evlerin duvarları yıkılmır.ır. 

2 - lngiltereye Amerikan as· Pepper neticede haklı çıkmı§· mak ' 'e mildafaa azmlmld yıkmak· Su l!ıtilAsına uğnyan mahalle hal-
keri tayyare ve pilotlarının gön· tır. Ş.ddet yoıuna gidilmeyip her tır. kı emin yerlere nakledilmiflerdir. 
derilmesi. itiraza büyük bir sabır ve taham· Bu ne budalalık! 4000 nüfusu olan bu nahiye m" · • 

3 - İngiltereye Amerikan tor· mülle cevap veriımesi ve Amerİ· Toskln t:ırattarı Aınerilmldar, Çe- kezi yüksek sular yUzUnden teh Jke· 
pidolarının gönderilmesi, kan Anneleri Cemiyeti dahil oldu. l<011lo\3lcyanın, Avusturyanm, Polon ll bir bale dll'1UU.ttır. Nabiye ile D'U 

4 - Amerikanın bütün kuv· ğu halde herkese sükünetic me· yanın, Nonetin, Belı;ikanm, Bollan- vasale kesllmiftlr. 
vetlerini müdafaa makaadile se- ram anlatılması sayesinde mecbu. danın, Danlm:ırkanın ,.e Fnuısamn İhtiyat tedblrt olarak Bandırma • 
ferber hale koymak üzere Roose· ri askerlik fikrine sağ am surette Cıklbetlerlnln teşkU ettlil ll'8aı na • dan bu nahiyeye 4 büyük kayık g!Sn-
velte genif salahiyet verilmeıi, zemin hazırlanmıştır. zan dikkate almamaktadırlar derflmlşttr. Simav çayı Balıkesir • 

5 - Amerikada mecburi as- Kapitülün önünde Pepperin Bu ne bud:ıl:ıltl.."tır ... Kanon b&rlcl Bandırma .şosesi 35 inci kilometrede-

rlll••••••••••••••••!lml••••••••••• mankeninin asıldığı günden bir canilerden mürekkep bir çete sızın ki kısmım lstilA etm~. Swnrlıfa 
" kaç hafta sonra Amerika mecbu· cernaatlnnl sarar , .e yok edilmek teh bağlı Sallatan çayın köyünün fOBe 

1 

ri askerlik sistemini bir kanun dldl altında canınızın kurtanhnaaı clvarmdaki evlerlle M kilometredeki 
ıeklinde kabul etti ve Amerikan lçln sizi bir elzye ,·ermlye mecbur e- İsa köyUnUn ve Manyas göIUne akan 

Roosevelt, harbin ilk günün
denberi Amerikalıları, mücadele 
fikrine hazır.amıya adım ad-ım uğ· 
ra111uıtır. Bu maksatla ayan aza. 
sından Klod Pepperi ileri karakol 
diye kullanmı§tır. Son gelen bir 
Amerikan mecmuasında Peppe· 
rin Amerikan Anneler Cemiyeti 
ile mücadelesine dair bir yazı ve 
bir resim gördüm. Rooseveltin 
nutku münaaebetile bu y;ızıdan 
bahsetmek fay dalı olacak, çünkü 
itin iç manzarasını göıteriyor. İn· 
san bunu okuyunca Amerikada 
işlerin eylul baılarmda nerede ol· 

• 
1 

Bu akpm yeni acne oercfme saat 9 da 
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MEDENiYET KBPROSO 
Bat Rollerde Sinemaallk diinJ'Umm • parlak yddızlan 

ALICEFAYE 
FRED MAC MURRAY - RICHARD GREEN 

annelerinin on iki milyon evladı, der'IC. buna mlftakere edDen bir ııulb Koca Çayın Manyaaa batlı Kayaca, 

ı 
bir tek gün içinde ahzı asker· ida· ma dcnlrf Böyle bir sulh, tarihte Bozca, Ağaç köylerinin mUnhat yer
relerine seve seve baıvurdu ve ml!ıll görUJmemlş muazzam sil~hlan· lerl 8U altında kalmıştır. 
kaydedildi. ma Yarlfm& ve en tahrip edici Uca-- Bu Uç köyün balkı getlrilen kayık 

Yine bu hazırhklann ve uğrat· ret harbine giden bir mütarekeden larla tehllye edilmişlerdir . 
maların neticesidir ki Roosevelt, ba,ka bir IJEIV olmmacaktır. Balıkesir • Bandırma, Balıkeelr • 
son sert nutkunu_söylemi.ştir. Nazilerin yeni niamı Kemalpafa .şoseler! su altında bulun 

A~manya, Fra~sadaJ 
Um· di . .i Kesti 

Nazller, dtinyada yeni b r nizam- maktadır. Edirnede iki g11n evvel 
dan bahsediyorlar, fakat zihinlerin· yağan yağmurJarm getirdiği sular 
de dUşUndUkleri şey, en eski ve en İpsala.da bazı evlere glrmlf, evler 

daha evvel tahliye edllm1' olduğun· 
dan bir zarar g!Srrnemlftlr. 

Kapannuy olan fOSe yolunun a • 
çılmasına çalışılmaktadır. 

Manisada sel su istilA felruteu mu 
hlm zararlara sebep olmuştur. Mıı.nl· 
~ valisi alAkalı makamlara gönder· 
diği son bir telgrafta aynen şöyle de· 
mektedir: Sular yUkBeliyor ovayı ta
mamen kapladı, mevcut kayıklar fe· 
yezan sahasını dolaşıyor, vazlyeUn 
ciddiyeti dolayısile lzmlrden kMı 

miktarda kayık celbedildi. Şose ve 
köprWerin mUhim bir lumu sular 
altındadır. Ve tahribe uğranuflır. 

Tehlikeli olan Veziroğlu, Çerkeş, Mah 
mudiye ve Yeniköyde insan ve hay
Yan zayiatı yoktur. On ev yıkılmış
tır. İzm1rln Bergama mmtakumdn 
sular vaziyetini muhafaza ediyoı. 

Bergama • Soma yolu açılmıştır, tz 
mir • Bergama yolunun açılma.sın" 
çalıfıityor,FoçadanGedlz nehrinin t.ac; 
masmdan Boğaz ve Gerel köylerlnd 
3 bin dekar pamuk tarlası su altın· 
da kalmıştır. Menemende sular al
çalıyor. Menemen, Demir adam ara

ıundald f08elerl su 
0

kapladığmda'l 
münakale durmuftı.ır. Menemen De 
mir adam demlryolunun S7 inci kilo
metresindeki kısmı tamamen au el 
tındadır. Menemen, Demiradam ,. 
Defirmenderede birçok evlere ını gl 

dt#fnden evler tahliye edilmlft . 
Bergama • Tunik • Söke şoses! 

iki tarafı bUyUk bir gfü halindedır E 
fOlenin bir ld.lometrelik kısmı ıız 
rinden sular geçmektedir. Bergama . 
Dikili fOSeainden sular geçiyorsa 
aeyrU.setere mAni t~kll etmiyor. l' 
nemende GedJz nehri mütemadi 
yükseliyor. Ve yUksell!J saatte -1 

santimetreyi buluyor. En zlyndc 
baskınına maruz kalan Mustafa b • 
köyU tahliye edllmlştır. Grand ' 
Done c;ifUtklerinde sular c;ekllml 
b&Jlamıştır. Bakır köyü arasında b

0 

lunan gtlmrUk muhafaza asker! . 
motörle Ç&ndarlıya nakledllml t r. 

Koriçe ova, Ertuğrul, Kaymal 
Demirli, Meeutıu ve Ödemiş merk 
ova araztai tamamen au altmda b • 

lunmaktadır. Kile kazuında 2S2 d 
kar buğday, 187 dekar erpa, 50 o 
kar bakla, hasara uğramıştır. A)T • 

ca Menderesin taşmasından Malımı 
lu ovasmda 200 dekar mezru arazı 
sarar görmtı,tıır. 

Gedlzin lt>O santim ytlkselmesl yı 
zilnden demlryolu mUnakalAtr yeni -
den keellmlftlr . 

Gedizin sulan iniyor 
İzmir, 30 (Hususi MuJ,ablrlmlz . 

den) - Gedlzin sulan süratıe in • 
mektedlr. Eski mecrası yanlmıştır 
suların çofu lzmlr kHrfezine dı>kW • 
mektedir. 

Menemen ovası hariç olmak tızere 
Ova köylerinde seyIAp kalmamış gt. 
bidir. 

Parti idare heyeti reisi Rept 
Mimaroğlu bu hususta kendiaile 
görüıen bir muharririmize fU be- '-•••••••P••••••••••••••••••ı

** (Baı,ı 1 incide) 
mllsaade edemiyecefı'lnl, Fransız do
narunasının yardımına ve deniz üsle
rinde kolaylık gı>sterilmeslne tmkAn 

fena şekilde bir zulUm ve istibdat 
devridir. ÇUnkU bu tlranlıkta hiç bir 
hürriyete, hiçbir dine, hiçbir ümide 
yer yoktur. Böyle yeni bir nizam, be· 
ter ırkına tehakkUm etmek ve be· 
tcrlyetl esaret altına almak için kuv 
vetin ve hodbinliğin gUnahkD.r bir 
ittifakından başka bir şey değildir. 

bl, ayni azimle, ayni BüraUe ve ayni 
vatanperverlik ve fedakt.rlık blasiya
tı ile vazifelerimize sarılmamız lA -
zımdır. lngutereye btlyUk maddt yar 
dımda bulunduk ve iat.ikbalde daha 
bUyük yardrmda bulunacağız. Hiçbir 
diktatör, diktatörlerin hiçbir kombi· 
nezonu, bu azmimizin tatsiri Ue alA· 
kadar tehdlUerle bu azmimizi za -
yıfiatamıyacaktır. Mihver devletle • 
rlnln bu harbi kazanmıyacaklarma 

Yunan Kuvvetleri, 
Jima .. a'nıı 

s:m inde terl:yor 
Yanatta bulunmuıtur: olmadığ"ını sarahaten sı>yleml~lr. 

Altın Sesli G R A c E M o o RE, un Bir hattadanberi vaziyette bir deği· 
BiricikFilmi şlklik yoktur. Bir hatta evvel HiUer, 

- Yüks~ tahsil talebesinin l 
Yatması ve yemesi için resmi ve 
hususi yerler ve yurtlar varsa da 
bunlar günden güne artmakta 
olan yüksek tahsil talebesinin ih· 
tiyacını temin ve tatmin etmek 
hudutlarının çok dununda kalmıt 
bir haldedir. Bunun için yeniden 
Yiyecek ve yatacak yerler temini 
bugünün düıünülecek mühim it
lerinden birisi halinde görülmilf 
Ve iyi bir neticeye varılmak yolu
na ~irilmiştir. Bu düıünce bilhas- . 
ea Üniversitenin muhtelif fakülte
lerinde birer cemiyet kurulduğu 
tu zamanda bu cemiyetlerin bün· 
Yelerile de muvazi olarak yürü• 
rnek lüzum ve zaruretini belirt· 
rnekle bu nokta da nazarı itibara 
alınarak ona göre çareler bulmak 
İçin çalıımak zarureti haııl olmut· 

AŞK SERENADI ::;:;,;_::;:-:::2=.; 
.. • ,,, :;'::~ p:~::;<:;aGe;=e~=~: 

lslanbul Defter ..:arlıgı"' ndan: Orada General Weygand ne bulu,a-

tur. 
Bugün bunun için toplandık. 
Bazı yerler ve b:nalar hakkın

da görüıtük. Bun!arın sahiplerile 
temasa gireceğiz. Yardım yapa
bilmek ve icap eden teaialer için 
•aridat membalara anyacaiız.• 

caklar ve Afrika topratında yeni 
M•ammaa lıbnüka& bir Fransız hUkQm~tı kurulacaktır. 

Bedeli Temlnatl Marepl Petain'in nutku 
L K. L. K. Vichy, 30 lA.A.) Ha\aS 

Bofuiçl Balta Limanında Balta Limanı Çayın 
tıe korusu ittisalinde ve dere kenarında kahve 
ocatı yerinin icarı. 
Tophanede Karabaş mahallesinde ve Botazkesen 

ti 00 

caddesinde kı•la altında 4 No: lu dUkkAnın icarı. 108 
Kabal&fta vapur iskelesinde kUçUk merakibin 
tabuaununa malısua havuzun icarı. 
Galata.da Perşembe pazarında Serpuş hanmdaki 

1 50 

112 50 

8, 10. ıı. 13 N: ıu kAgir odalardan beherinin lcan. 86 8 t>O 
YUkanda mevki ve numaralan yazılı gayrimenkuller hizalarmdakl 

Fransız gençliğine hitaben radyo
da bir nutuk söyhyen Mareşal Pe • 
taln demiştir ki: 

cHalde ıstırap çekiniz, fakat istik 
ball du,unUnUz. Hal karanlıktır, fa· 
kat mukadderatrnıza IAyık olmayı 

b!llrslniz, Att aydmhk olaeakt11'. 
cAğabeylcrlnlzln bir çoğunun. için 

de bUyUdU~ fena hava onlan zevkin 
çiçekli vollnn arasından tarihimizin 
en bUvük feaketlne göUlnnllştUr. 

"e'leli'' M"ı"~ ...,mr'l icar bedelleri Uzerlnde, i'ftr~ .,,..,,.. ınlldd t1 ~ ldr::t"a ,.. ,....,~ .. ft ..... ,z,. ..... 1t h-ı'"c'l atıldı'ttnız 

\'erllmelerl n"'lt ar•tırmava ko:ıtı1M""'• ı- t• ' c ':'/1 1' 9 .. p ~ • 1 ~u t " ... - ı., ze•·';; ' 
saat on d Jrtte Milli Eml"k MUdU. lU ~ibdc topl:ınacak l{cm;pyonda yapı· 1 c yeni' '1\U • ·• •· trMln ctu11-
lacaktir. Taliplerin ytızde yedi buçuk teminat makbualarile muayyen heyecanlan tercih etmeyi ı>ğrcnecek-
giln ve u.atte komiayona mUracaaUan. (12Ul} siniz.> 

Hali ve latlkbali nazarı dikkate a
larak, doğrudan doğruya Amerikan 
mllletlne hitaben funu diyorum ki. 
mihverin hücumuna karşı kendileri· 
ni mUdafaa eden milletlerin mağlQbl 
yetine muvafakat edecek mihverin 
zaferine muti bir tarzda baf eğecek 
ve bllMıara başka bir harpte bize 
hUcum sırasını bekllyecek yerde, 
flmdlden mihverin hUcumlarma kar 
fi kendilerini mtıdafaa eden mWeUe
re rnUzaheret için yapabileceğimiz 

her fCYI yaparsak, Amerika Birleşik 
devletierlnln bu mücadeleye girmesi 
ıhtlmallerl o kadar çok azalacaktır. 

Kendilerini mUdataa için mUcade· 
le eden Avrupa milletleri, bizim ken
dileri için muharebe etmemizi istemi· 
yorlar. Bu milletler, bizden, kend 
hürriyetleri ve emniyetleri için mil· 
cadelelerinl mUmkUn kılacak tayyare 
tank. top ve şilep istiyorlar. 

Biz. demokrasinin bUyUk tezgD.h 
ı .. ~ • .,, \'e ml'M...,rnat fabrikalarr· 
+eqltll rd~ı;."tiz Bu. bizim için, blzz" 
harp kadar ciddi fevkalA.de bir vazı 
yettir. Aynen sanki harpte lmiflZ gl· 

lnaruyorw19 Bu lmannn, en llOn ve Atina, 30 (A.A.) - Himara· 
en iyt haberlere dayanmaktadır. Boz nın timal ve §İmalı ıarkisinde vu· 
guncoluk için elimlme hiçbir maze- kubulan tiddetli muharebelerden 
ret mevcut detlldir. Omit için çok sonra Yunan kıtaatı yeni bir iler· 
lyt sebepler vardır. Derin surette e- leme kaydederek üç köy daha 
minlm ki, buglln Amerikan mWeti, zaptetmişlerdir. ileri hareketi 
demokraai lmanmuza kaTfJ tehdidin 1666 rakımlı bir tepenin işgalin· 
önUne geçmek lçfn bUtUn mUdafaa den sonra kabil olmuştur. 
malzemeleri l!ıtlhsallmizt arttırmak Cephenin merkez kısmında Hı
Uzere hiçbir zaman yapmadJtı kadar maranın ıimalinde ateş hattına 
muazzam bir gayret yapmıya az • İtalyanlar yeni kuvvetler sokarak 
metmı, bulunmaktadır. mahalli bir mukabil taarruza geç. 

Amerika Blrletlk devletleri reisi miılerae de bu hücumlar püskür
sıfatlle sizlerden bu milli gayreti tn· tülmüıtür. halyanlar ağır zayiat 
lep ediyorum. Bu mllll gayreti ııl:ı.- vermittir. 
lerden, sevdiğiniz ve hllmıet ettiğiniz Daha şimalde de buna benzet 
''e hizmetinde bulmımalda iftihar hücumlar püskürtülmüı ve hal· 
duydutunm ba mDlet adına t.lep e- yanlar bu mıntakada da ağır za
dlyoram. Ve ba talepte balanmbn, yiata uğramıştır. 
'Tlllşterek gayretinizin büyDk ma • Şiddetli soğuklar devam et• 
affalayetle tet.e\"rllf edeeeflne mat mekte ise de bütün cephe boyun. 

lak bir imanla meıtba olara, milleti- ca Yunanlılar te~ebbüsü ellerinde 
m1zl pldt &ataJonma. bulundurmaktadırlar. 
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E11utua111 Frt gram 

8 Program, 8,0S Ajan" haherlflrl, 
8 18 Hafif program (Pl.), 8,46 Ev 
lıa.dını - l·emek llste!ll. 

12,SO Program. 12,SS Türkçe plak
lar 12,60 Ajamı haberleri, 18,05 Türk 
çe plAklar 11rogramının de,;amı, lS,20 
Karışık program (Pi.). 

18 Program, 18,0S Cazbant (Pl.), 
J8,80 Konuşma, 18.45 7-e.)bek ve o
yun ha"'Dları, 19 Radyo caı.ınıa ye
ni ııene ternennllerl, 19.SO Ajans ha
berleri, 19,45 Kadın geçit koo8eri, 
20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Bttyük 
ta .. ıı heyeti, 21.SO Konuşma, %1,45 
Radyo salon orkestraııı, 22.SO Ajans 
haberleri, 22,45 Radyo salon orkee
truı pr~anunm devamı, ıs Dans 
mllzJtl (Pi.), 23.25 Kapaa.ı§-

8ULMACA 

'ı--ı~--+-+-+
l I-+-+-+-+-
, ı-ı--ı--ı-,, 
s 

' 1 

' 
' 

Soldan Sata: 1 - C&mlln kulesi -
Minarede okunan 2 - Çoğalmak -
Çocuk 3 - Erkek isınl - Taam ' -
Edebiyata mensup - Çok gU7.el 5 -
Dahi - Mahal 6 - Arasını kes - Ma
haret 7 - En yUkaek tepe - Kebap 
satan admrn 8 - Sinirli 9 - Btlytlk 
vll&yet - Muti 10 - İn - En iyi ll
BUyOk bir mimar - Terbiyeli 

Yakandan ~: 1 - Ehnaa 
% - Asbn - Tekit edatı 3 - Cina -
Kederine ~ eden 4 - Dtsanterl 
mikrobu - KöylUlerin bUytltQ 5 -
Kabul ebnmnek - Tutul 6 - :lıAve -
Bir vapur ismi 7 - latanbulwı bir 
semti 8 - Teeeırllf - Allah 9 - h
mln yerini tutan - Az miktarda 10 -
Natue • Nihayet - lıdm ll - İyi • 
Arttırmak. 

DONJlt)' BULllACANIN RALLt: 
8oldan s.p: 1 - Denl.zaJtı 2 -

!:zlyet - Ki 3 - Kinimlnl 4 - İle • 
Erime a - Enafia 8 - C&la - HiWi 
7 - lthar - Sebat 8 - Mine - Şek 
1 - Delik - Emtia 10 - öte • Ez
me - Nl U - Na - İki. 

Yllkandu ~: 1 - :o.nırcl· 
Döl 2 - Ezll - Ahmet 3 - Nine -
İtilen 4 - lyi - Ezani 5 - Zemin • 
Reke 6 - Ati - Ah 7 - Nefis - Eml 
8 - lriltJ9mek 9 - lsabet 10-Kem
Llkfn ll - Si - Elit - Ait 

Bu Gece Nöbetçi 
Eczaneler 

Beyotlunda: Delluuda ve Vtngo

pulo, Takatmde: Llmoner ve Ertut
rul, ŞlHde: Maçka ve Kurtul,.., Ga

labld&: llwıtafa Nail, Bask~: Ha 

lıcıottu. P'...umpa,ad&: MOeyyet, Be

~l.Jct&ft&: ~!Deyman Recep, Ortak6y

de: Ortald9J, Bebekte: llerkes, Sen

yerde. Nurt. Emlnöntlnde: Befir Ke

mal, IC~: Bensuon. A -

lemda'da: lllat, Kumkapıda: CanD, 

Şebzlııd .... 'MS&: ı. Baltkı, Şehremi

ninde: Hamdi, KaragUmrtlkt:e: Fuat, 
P'eneıde Btıaameddin, Samatyada: 
Erofllos, Aklıarayda: Sarim, Eytlpte 
Arif, ıc• ...ık!Syde: BUyük ve Yelde -
ttnnenı, UakUdarda: ömer Kenan. 
Bt1y0k&dada: Halk. Beybeliadada: 

iham iye 
adedi 

1 
t 
1 
1 
2 

10 
50 
50 

100 
500 

1.000 
2.000 
S.000 

100.000 

108.716 

2.584 

111.300 

Tam bilet 

10 lira 

İkramiye miktarı 
Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 
s.ooo 
3.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 

5 

T..eDi miiklfab 

ikramiye tutan 
Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
40.000 

100.000 
250.000 
150.000 
200.000 
500.000 
500.000 
200.000 
250.000 
500.000 

2.910.000 

120.950 

3.030.950 

Yanm bi1et 

5 lira 

Maliye Vekaletinden : 
Gazetelerde Kibrit ve Çakmak İnhi 

san tarafından neşrettirilen bir ilanda 
kibrit kutularının 1/1/941 tarihinden 
itibaren iki kuruşa Satılacağı Bildiri! 
mektedir. 

Kibrit fiyatlannda hiçbir tenzilat 
yapılmayacaktır. Kutular eskisi gibi 
doksan paraya sablacakbr. "12339,, 
~ .................................. , 

Tan&f eczaneleri. --------------------------------------------------

htanlıal A8U79 Mü._..... 9 u
ca Hukuk IBldınlltlnclea: 
Bcşi~ta Kılıçall mahalle81nde 

TAKSiM KüÇUI< SALONU 
eski Konak aokak 81 No. da mukim Taksim Gazinosunun Bodrumundaki Küçük. Salonu Bu Akpm 
Nurlye tarafından Bqiktafta Ihla· aaat 22.50 de açılıyor. 
mur caddesinde Şen Konak No. 97 de HERGON SAAT 17 den 20 ye KADAR DANSLI ÇAY 
mukim kocaat Derv1' oğlu ömer a-
leyhine açmıf olduğu ihtar davaam- ve huauıt bir Salonda da: KOK ft, )' P AR1'1S1 
da: M. aleyhe gönderilen dava ar- Her alqam 22 elen itibaren Danalı Lokanta 
ruhallnln tebliğ llmUh&berine verilen Avrupada bile emsali olmıyan bu zarif PA VlYu .... u•».u... latanbulun 
r. efnıhatta adreıılni sekiz eene evvel en nezih halkı için yegA.ne toplantı yerl olacağı muhakkaktır. 

terkederek ııemtl meçhule dt1tl bil- •••••••••••••••••••••••••Iİ dirUmif olmasına binaen dava arzu-
haline kartt y1rml g1ln zarflnda ce- ----------------------------------------
vap vermesi ve mahkeme günU ola-
rak 10/2/940 saat 14 e tayin edilmlf 
olduğundan muhakeme günü gelme
si veya bir vekil göndennem aksi 
takdirde muhakemeye gıyaben de
vam edileceği davetiye makamına 

kaim olmak !Uere UAn olunur. 

Yeni Neşriyat: 
t.lim T"drk AnaildopeclW 

Be41nc1 sayıaı bugün intiflll' et -
m!ftlr. Bu uyıdakller: 1 Adabı u
mumiye: Temyiz ceza relal Fİihred
dln: 2 Adad • riyaziyat: A Sad~ Ay· 
tan; 3 Adat nazariyMi - Felııefe: 

Şarkta, ıarp , tsJAm llemlndekl te
lAkkller; 4 Adet· talAm Ulmleri bakı
mından: Profesör KAmil Mlrat 4 - 5 
Medent hukuk bakımından Adet: Tem 
)ilz blrlrıcl hukuk reui P'uat HulQa.t; 
6 Adab "ıhlyo. Profe.otör İamail Hak 

lzmlrll: 7 Adem: Profea6r Ah -
net Hamdi Akaekill, Diyanet reli 
muavini. 

Devlet Demiryollan ilanları 
Muhammen bedeli 22,500 (Yirmi iki bin ~ yüz) lira olan aterill

suyon cihazları ve teferrUab 17 /Şubat/1941 pazartes günU saat l 5,30 

ela tapalı sarf wıuıu ne Ankara.da idare binasında satm alınacaktu. 
Bu 1'e girmek ı.ateyenlerfn (1887,50) bin altı yüz eekaen yedi lira 

• eW kun14luk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika.lan ve 

tekllflerlnl aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 

ltzandJr. 
şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay -

darp~ teaellUm ve sevk şefll.ğinden dağıtılacaktır. (12494) .. 
Muhammen bedeli (1726) Ura olan muhtelif •ekil ve eb"atta 

2MO adet kUru pil (13.1.1941) Pazartesi günU saat (10,30> on buçukta 
Haydarpqacla Gar blnaaı dahilindekJ koınlııyon tarafından açık eksilt
me usullle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lsteyenlerln {129) lira (45) k~luk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiğ1 vesaikle bir!lkte eksiltme günU saatine 
kadar komlayona mllraca&tlan IA.zımdJr. 

Bu 1'e alt tarbwneler komlsyondaıı paruu: olarak dagrtılmakta
d.ır. (121'2) 

Adet Liralık Lira 

--
l 2000 - 2000.-

1 1000 - sooo.-
! 750 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

85 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

soo !O - 6000.-

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yabm para bi
riktirmit olmaz, aynı zamanda t.ljbjnizi de denemit 

ohwaunm. 

~eleler: 4 Şubat, Z Mayıs, Kumbaralı ve kumbaraaız Jle. 
ı Atustos. S lklnclteşrla ta- aaplarıoda ea az eW Uraaı bu-

riWerinde yapılır. lımanlar kuraya dahU edlllrler 

- .. ~ . 
ŞElllR Tl'l'A'l'&~ fiU 
TEPEBAŞINDA 

D BAM K 1 S "I 1 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 d 

ABDA I 
Yazan: Dotove,;!l.1 

TE.MSlLLERt 

1ST1KLAL CADDESlNDm 
KOMEDi Kl8111 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

P \' \ ' l'LEBl 

Sahibi ve • .:şrlyat MUuUı U: Ahwe& Eııuu 'LU-U.+..~ 

BuıldJtı Yer: VATAN lılATBA.ASl 

31. 12 -~ 

Yrzı+ıişiHi tifttMış 
fcAf114ğ141414 Stitklaı+ııŞ 

Fazla cereyan ıstlhl&fe 
eden ampullar kullanıldı .. 
Qında aynı tuhaflıQa dQ• 
şülür. 

Hakiki tasarruf yapmaR 
ıeteven daha az cereyan 
sarfına mukabil daha bol 
ışık veren TUNGSRAM am· 
puliarını mObayaa eder. 

IJNGSRAM 
EN AZ PARAYA-EN BOL AYDINLIK 

\ 

' 

BOURLA~ BiRADERLE~ 1 
; ~TANeUL ANKARA 1%.Mi.._ 1 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satına .. ma 
Komisyonundan: 

1 - Fabrika garnizonu dahilinde garaj inşa edilecektir. 
ı - Bu inşaata ait muhammen bedeli <52.>24> lira ci9, kuruştur. 

a - :Muvakkat teminatı c3940> liradır. 

4 - thalesi kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
5 - lhale günU 6-1-941 pazartesi günU saat <11> on birdedir. 

6 - Zarflar ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul olunur 

7 - Bu ihaleye alt keşlt, şartname ve pllnlar maliyeye yabnlacıı.k 

285 laırufhık makbuz mukabilinde her gün fabrika satm alına komfs. 
yonundan temin olunabilir. (8810 - 12000) 

..... ~!-~-"Pek Müh"m 
mtlz teveccWı ve rağbete karşı 

ftlkran borcumuzu ödemek için bu 
defa Amerikadan getirttiğimiz en 
btly11k makineler sayesinde F E -
M t L ·ı •ıkqtıncı 8wndırlerle ga· 
yet JCuııanıflı, ufak mikropsuz bir 
,ekilde yeni ambal&jlarla piyasaya 
çıkardığmuzı saygılarımızla arzey
lerls. F E M I L bayanlan birçok •• ,.~,.... 
rahlın rahatsızlıklarından koruyan 
ve tııınntlllU 1'Jerden kurtaran en 
birinci Adet beJnertdlr. 

Her Ticar~th1neds nMIL va BAil Bu~unur. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Unkapanmd& ~çı Kara Mehmet mah&llesinde eski Fener, Yeni 

AbdWesel p&f& caddtılıinde kadastronun 1932 net adasında 47 paraeı 

eski 29 yeni 43 Jcapı No. lu k&glr dtıkkAn Gazi M:usWa Kemalpa.ta Cad
desinin tevali için 3710 sayılı belediye lstimllk kanununa tevfikan latlm 
Wce t&bl tutulmUf olup muamelt.tı lkmal eclllm1ş ise de tapudan alman 

kayıtta 8/24 hlue ll&hlbi olduğu anl&fllan Cevdet'in ikametgthı tesbtt 

edllemenl1' oldutundan bu hissedarın ilAn tarilılnden itibaren kanunt 

müddeti zarfında takrire gelmedlği veya mahkemeye mUracaat etmediği 
takdirde meskar kanunun 18 ncl maddesinin tatbik olunacağı 10 uncu 
llUlıdde geretınce tan olunur. (12550) 

Tramvay Pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

f .1üdürlüğünden : 
1939 senesinde verllmif olan tramvay ve Tünel pasolaruun l/l/9U 

tarthlnden itibaren tebdiline bqlana.cağmdan paso sahiplerinin iki adet 
fototraflan ile birllkte nihayet 31/1/941 tarihine kadar elektrik ve 
TUnel ifletmelerl umum mUdUrlUk kalemine mQracaaUa pasolarını teb
dil etmeleri rica olunur. (12442) 

lnhisarlar lstanbul Eaş Müdürlüğünden : 

Güherç'l:!ye ihtiyacı Olanlara 
tdareml.zce tedarik edilen sal potas güherçllesi kilMu 65 kunıftan 

ve beher pakette 6 kilo bulunmak Uzere satışa çıkarılmıştır 
Bu maddeye ihtiyacı olan sa.nayı erbabının: 
1 - Ad ve soyadı 
2 - Adresl 
3 - lcra ettiği sanat 
4 - • • • • • • • • mUddet zarfmda ihtiyacı olduğu güherçile mllctarı 

hakkında maltmıatı havt taıepnamelerle mıntaka lktısat müdUrlütUne 
mQracaatla bu lht.lyaçlannı taadik ettirdikten sonra bu ve.sik& ile Top
h&Dede barut a&tıf matanmıaa mllracaat eylemeleri (1251S) 


