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İngiliz 
r--

harikası --

Bertin v~ IW:ma memlJsla.. 
hndan ı.,~IIan muvaffakıyet 
• al)frleri işt.n ~öz öniindcki 
•nkar kabul etmtırı. vakıa \ie 
~ilmtler il mukayese cdi
~~C'f' ortada. hlr İn~ hii.ri
j'" 7.aruri o arak canlanıvor. 
tıı.,>ilizlt•rt• ha~ nwbğı, i~gll

t"l'l'nin nihn.r ı.ruJ~besine emni
l l't w kanaati biz.mt düş
llıanJıı nmn hazırlamn.lan bu 
fı:trbın en büyük gambeU rin
dı>ı birini tes1dJ eder. 

~:Hu l'~in Cahid YAl..çJN 

• taıyan 'radyosu Alman 

tayyarelerinin Londra 
~nayı müeı:JSCSelerini mahvet
~ len sonra şımdı resmi bina-

n tahııbe başlamış olduklan
n.ı aöylenu.<ı. Şundiye kadar ka
ta<la, denızdc ve havada pek 
:;'tılık bır vazı\ <'t.it> kalan 'e 

Her yerde 5 kuruş 
FZC: 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

, 

Yunanist an 
büf Ün teklif
leri reddetti 

HARAÇÇI ORDEŞlER 
bmir ve Ankarada cıJduJn ıfbı 

l.61ruıbu1da da btl7\lk bir 

MOBİLYE 
Satış m ğauısı ııçtılar. Sakınları 

gcziııiz. 

Adre : Fın • r.cılar, Rıuı~a ~ 
Numıını 61 

IZMiR - A N KARA - ISTA NB Ut.; 

1
" bir muvaffakıyet kaydede -

lrle~en 1taJy1 nlnnn Alman mu
Vaffakıyetleriyle ıfühar etmek 
:reı:ıeıen pek ınsani bir ziıf te-

Mttıınn ınftda.la:ı.sma ~ eden lnlt h M>pçular 
(Bunlar gönüllü olarak harbe .fştirak etmektedirler. ) 

"Abnanlann \7un.'Wistana 
gittbilme ri için kayıtsız , 1. 
ze veribnesi, tn~ri lİ'L vizeleri
nin ıkı bir surette koutrofü, 
Ruman~ ada olduğu ı.,-ibi bir 
aslieri he~·,.tin Yunanlsfana 
~ehn i, Mihnr tnyyan-Jeri
ıün \ 'una.o arsziMindNı gt>~ 
rıınk.rine mii.....aa.dc e.lilmcsi. ,, 

\ mınıı Başwlilli lehtksas n kabill6Si iLzat;ı • 

kki olunabilir. Faknt ltalvan 
~dyosu kendisine bir meıı{nu
t>J'et \•esilooi icad etm<>.k için 
k türlii neşriyat yaparken o 
\radar ileri gidiyoı ki farkına 
('~adan lngilizlere hizmet 

LONDRA'da 
HAYAT 

NORMAL 

Japonya 
müşkül 

vaziyette 

1 Tuna komi.syonu 
için müzakereler 
yapıhyormuş 

Mıln crın yaptıgı tnlcblcr araanda 1 
ezninılc şurılnr vardır: 

İtalyanlar, tngill:r. ga2etel~ri ne 
trıgıllz lilmlcrinın nıl!nini fstemi~tır. 
Bıış\ f'kil buna, bütuıı yabanı ı slyıı~i 

tilmlerı menetmek ı.uretıyle ce\ a.b 
\ erml:ıtir. 

Mihver de\ !etleri, m<lrbı ı• r~ 

Lonuıa 17 (n.n.) - Times nazc-
teSJ J • .ı.ıyor. 

dirahmiyf' yeniden !Abiş bir ı., r.eı 
(Sonu 8 lıncU sayfada) 

ı;tııf3 oluyor. 
letta~en ötedcnb1:ri mihver df."v 
r ti propagnndasıncfa bu 
:la gayrctkeşlık eserleri göze 
ti) l'Jlnıaktadıı. İugilizleri tch
~ ilınek ve lmçiılbnek maksa
~ uydurdukları havndisler-
1 • 0!çU~iı muhafazn etmedikleıi 
ı~stemiye istc-mıye ortada bir 
ıb;,,ı. harikası yaratmışlar ve 

Gcıwı ... ı Mctnkı:as, mıhver clçlle
rinı kabul etmiş ve elçiler, keııdısııı
den muslaccı taleblerdc bulunmuş -
tur. B. Metnksas, ~şagı yuk. rı butlın 
lalt'blerı k. buldeu ıstinkM eylemiş-

Sovyetler Bukovina 1 Ba 1 kan 
ve Tuna kıyılarında ; a k i et · 

1 
---o-

\lr. İngiliz sıhhiye nazırı 
büyük hava hücu
munun tesirlerini 

anlatıyor 

Japonya Sovyetler
le münasebatanı 

düzeltmek için her 
fedakarhğa hazır 

Lağvedilen beynel
milel komisyonmuş 

--0-

Jvi nwmb:ıdan ogıendıgııruze core, 

Elen huk ımct.ınin hıgıltere \'C Tur- ta h ş. d at yapı yor IR d 
lıııyt'J c k .. ı ş hatu hareke-ıi tamanu- . . . u m an ya a-

_-.,.~enn etrafında. büyiık bir 
l'i~ Ve şeref hfilesinı kendi elle- --0-

le dunıs.ttur. ingilız elçısinuı D. Mc-
Bcrlin 17 (:ı.a.) - Yarı rf'Smi bir (,ıksas;ı n.tıtcılcalarılcri urdugü mu- Rumanyada bnzı ne kz.Alnzan kuv-

suıcttc tebliğ cdilnliştir: hin nwr.elrlerdt•, şayanı memnuniyet 

~'Ücuda getirmişi rdir. 
llıi bı enlerde Berlin radyosu da 
:ı.Jt .1li Londrada olmak iizere 
ti' 1 hın İngiJiz fnhrıkasımn tah
tı 0 edılmiş olou~unu ıliın etmi."-

İngilizler Kiel ve Ham
burg limanlarmı tahrib 

ettiler 

Berlın sıyasi nı:ıhfillerlnde beyan tedbirler nlınını..wr. zaretler lağvedild i t l • 
edıldiğine göre, Tuna komiS3'<ınunun ============== l v e e J..onı<irıt, 17 (a.a.) - Japonya hari- istikbali hakkında yab:ıncı mntbuntta • ,.. l on 

<'l~ e 03211'1 B. Mntsuokanın du~liııcc- ıntl$ar eden yazılar yanlış mütalca A m e r 1 k a d a B .. k t . l ı k 
-0-

le i ar.ısında Rus - Japon münasc - ve tahminlere dayanmaktadır. E\- I U ~eş .~ .. JUT~~ :ı l fzrk Ql"fl buldu 
betlerinin iyilcştirılınesi de bulundu- velcmirde şurası kaydedilmek icab 16 mı•lyon kı•şı•, deVfl h..--o--UkUm SUfUYO T -~ 

tr ı i &ıın, dair haberler. 1ngffü mahfJHc- eder ki biri beyne !'llllcl komiıı)on 
t-t- ı ıvt:r ı ·ıJ~ ol ı ı.ı. ".ııı:1.:tell'- " --- ıı R 
'"l • • n .L.Mtıtlı, <• .ı eu~ı a)tln- rınde kinı=.cy.ı. hn)ı>ere dll;ıOrme f'k· digcıi Avrupa koın.ir.yonu olınak ozc-
lae eve ajan tt.>lgı.ıflannn bakı- !'.Jnlll hu usı muhııbuı bıldınyor. tediı·. Zirıı JaponJa tlçlu p.'lk:tl imuı re iki komisyon mevcud bulunmakt.ı ask y ld Tu·· rk 1·ye Sovyet 
'-ak ohıl"S4l İngi1te!'i' muha.qa., Dun Tavrı 1 ll"h .nın hff ıkı a- tm- '-} -ft 8 :tik d i ... _ A ik ıdi, Ahıren net!W>dilen resmi harbler ere azı ı Bükreş, 17 (a.a.) - D.N.B.: -
tı"

1 altındadır. lngıltereye ha- "' e - e ,,......,.. en zınuo: meı· ;ı w·- Hava ve bahriye nezareti ile 

1 eten bır Ş{'y gelmemektedir. tulı boyunc:ı y,ıpmı:; oMuguı l ık! S<l· ılc zıddıyeti arttırmış oldugu cihetle, Versailles muahcdesile deıpiş edılen -o-- silahlanma nezareti l~övedilmiş- m u·• n a S e be t 1 e r t' 
,"°ndra hıinm dünya ile mu- atlık hır otomobıl zinti ı esnasın- bun.ı telftfi çarelerini aramak mec - beynt'lmllel Tuna komisyonunun Nev.. - Yorh, 17 (a.a.) - Reuter a-1 tir. Bunların yerine harbiye ne 

ala k ilm L r 1 d,a, gc ·ek 1 u usl huyat f.lalı;o.ctını, burıyetinı'ledfr. Son hfıdi eler dola' - kat'I surette Uıstiye edildlgini gös - zaretinc tabi olmak üzere ôb t "'-ı,._ . Si es ıştıı. ıgı iZ eı g ıck e dt • i . lıyi"tını her ;:o • ı (S nu 3 ü cO ~~yfada) jansından: 1 
~'~lUtt 1'"' ·~ h ltı '"IS le "irmı.ş olduh.· muaı.-ı.ıı vazıyet- --======0::;::::==n==-=== nıUst""'f''"lık ihdas olunmuştu:-.. •lao arınL<~ mu asara a n- manklnden drı'ı. canlı gurdum. "' n 11" " - Mcc:buıi askulık hunıetı h.ıkkın- ~ 
ki ırlar. Akdi'nız 1talynn ha- Alman boı .ud•m il tııyyttreleıı t<' .•~ponya, sıyn cüıı. aykırı dahi 1 Alman - lran ticaret d;ıki ı.anun mucibince dün 16 mil- Bu müsteşarlıklar, kara, hav::ı, 
hi nılyetin geçmiRtır. Bundan d il gece o geniı; I..o ıdrırn n \ c ban- olsa Ru,,yi"l)a knrşı iedııkftrlık yapa- müzakereleri yon kı j kcndilP.rini kaydettirmiş - deniz ve techizat nıüstcr.;arlık-

ı kac a" c' · 1 Alm , ... ltal rak bu devletle milna betlcrinı ıyı- ıh~dır. laı ıdır. l'a · " '" 'f: an c - l )<> unün ı ·ndc bır parç.ı el hJ tuh- Belin 17 ( ) D N B ~ 
lan t~ı~lbtıhıı l •rımn batırdık- leı tırme~e çall§Jllıık istiyecektir. r ' a.a. - · · ·: Bırk-şık Amerıkıuun tarıhlnde Sila h fahrika!anrun nıziyeü 
..., tı11 nı. ılan ettikl"J ı tic."t et b.-.·c- r.bat ya 13 .. a mll\.1J, k oldular. ı B. MnU;uokanın Çınde Ru::.ya ı'"İıl biJdiriyor : · b k ı b Bu""kre<>, 17 ( a.a.) - D.N.B.· . 
.. ı " " •• F ı t -u_ ı J d ..... . ı ' Alman hükumeti ile İran hü- mıslı names u o an u muazzam iş. ,.. 

' 0 •1 -=tı~n mecmu tonilatolaıı ' n ....... 111 n '0 1 1
' ,.., mı 1 o- blr nüıuz mıntakası tanımaga kaaar hiç bır :irıuıya ugramak&zın yapıl- Rumanyanın en büyilk ağıı 

l~ e hır hadde yüksclrni<>ti ki rulmen ıs bir korgıı .llık hükilm ~-ur- ... annnsı ihtimnlı \',\rdır. Fakat Rus- kumeti mümessilleri arasında mı ve ufuk bir ekalliyet müs\csna endti tri ve sil8.h endüsttisi kon-ı 
irn~':'lı~lc:-r ıc;in artık ne ticarete clugii taraınt1.ıkı dd 51 ve umumt ynııın bununlcı iktifo edece ini ve bugün Berlindc ik i memleket olmak üzere herkes kayıd muamele.. soraiyomunu teşkil eden Malax 
:u,ı~ 11~ kalmak icab ederdi, ne hizmetleri 1 uz '' ' .ı(idet ıcln fclı.:<' Rus mctalebatmın .Japon fedakarlık- arasında yapılacak ticaret mü- ııını kendi isteğile ynpbrmıştır. Bir- fabrikalarının müdüriyetinde 
(

1
, l\Ctı le\'nzım ' • Keı· nakline. ugı amı oldu u ıı.. ınd kı neşrıynt.ı , ıaı ırıı nşı11·.yac .... ır-1 ·~nn~tmek mıı"- badeleleri ve senelik kontenjan- \'C ı"da:ı e meclisinde büyük te-ne Al ! b . .guı ..... .... ,,-

1 
ların tesbiti hakkında mUzake- l<' ı\; Amerikanın her yerinde Cow-

ldq m:.uı \ t ta lyan resmi ovunırr .len ( ı.. 11' ~· Y el ıldıı laı.Juı-. JL ponyanın komunist pren- boylam, kızıl derililere ve zencılare beddülat yapılnuştır. Mühcu -
d ~alaı ına na1.aı. n. İngiltere Sımendifeı !f'ı· her • mJı1kı •ilıı l.on- ıplcı e 1,ok muh. ı f olan an'anevi reler başlamıştır. karı,mış olan zen ginlcr ve fnkırler, dis Malax bari~ olmak üzere, 
4uııaıun ı da hemen hcmf."n <lı hah.mı ı ııK' ı;·,tuı ım: e dt.•, anı s > a ctıni degıştirmesi, lıçliı paktı kayıd burolarına gidiyorlardı. bütün yüksek memurlar ile idn-
ar anı~erı b::ıtırılmı~. yahud ha- ltmektcdır. N:ı ,ıı \. talaıının ka- iın1.ıı etmekle gırmlş oiduiu vaziyetin - Ha r b--..... Holly\\ood'un sinema )ıldı~ları d:ı re meclisinin bi.itün azası deği~ 
fi 1~ Ugr~tılmıı 0~!11ak i~Pb ed.e!'. labahkt.ın dolalı çekmekle oldukları ne derece tehlikeli oldu unu gôste- ' kayıd biirolnnnın merdi\ enlrinde tirilecek )>eıierinc lejiyoncı 
ta~ , guya dmıurulen İngılız (Sonu 3 uncu ımyf;ıda) 1 rir. ·ııpıJ:ırın açılmasını bclı:liyorlardı. (Sonu S Oncü a;ıyfadıı) 
hı.; 1 arelerinm mıktarı İtıl)ana V • ti 
;-{ k ~n bütiin hayı et verecek biı· ı a z 1 y e 

al!nu bulur. z .. . . 
~ t Un~fl~ s0rlemek kolny. ~a:I uccacıye ve peynır 1 Şimal denı•zı"nd& b dusunmıyorlar 1 ı bu turlU • 
lla \•n.uı. Jcnn uyduı ulnı LSl O ('8· f 8ZI1 iyet 
b 1ua bazı ldmsc-leı'i inandırsa f • ı t b • t d • ı d • 
taı"z böyle nyl ... rca ı iiddet ~ yni ıya a ı es ı e ı ı 
d 1 <i:.kı mm·affakı\'ct hnva- j 
erı c·ıınin devam rtm~i, nihayet 1 
llitıfnUhakemC'SlZ kim eler:in zih- y • f ' ti •• 0 "ht•k~ 
gc.t'lc bıle bır ıntib:tlı husule enı •ya ara gore peynır 1 1 arı 
()I ıtır. \' e herke ı pek zaruri .. 1 · 1 
M k sÖy)e Clü5illlmf.Ye 3eVk•f tamamen on anmış o uyor 
~'ı r· c 

11 !3 1 İllti'lizlcr ne hariln:.l?..dc Fiyat müra.k .. be komlı.yonu 
l..oıı~ar imi~ ki mesdfı yalnız dün· Mnıtaka Ticaı et M.Ucıi!r -
ta.l'ı ra ehrinde 2000 fabrika- lüğünde toplanarak peynir fi
llıcrıın lı\olduğıı, bütün sanayi yatlarını gözden gecirmiş \'C 

rinci nevi yağlı peynirll're aid 
olduğu cihE'tlc bazı bakkalla11n 
ayni fiyat üzcrınden ikinci nevı 
J>eynir sattığı nlaşılmış ve fi- ı 
yatlar tasrih edilerek yeniden 
toobit edilmiştir. Yeni fiyatlaı a 
göre Trakya ile nyni neviden 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

qi ' ~eri tahrib edildiği, ge- toptancılarla peıakendcc:lcriıı 
~aıı 

1 
g\indüzlü hi" durmayan yaptığı miiraca.nt ve teıditleri 

h r n \·e tahnb bomba.J· riyle tedkik ctmif;tir. Komisyonun 
baıq c>hır harab ye çevrildiği evvelce tesbit ettiği fiy .. tlnr bi-

llıı.t • gen hic istineı-?ni boz- ciiiiiiiiiiiiEmiiiıimEi~·~~Eii&Eig:i'.tiijiiiiiiiiiaii~ talr~· r-lar, hiç zaf ve tereddüd ~ 
1 ,, •• tc 

~a t>0 nnıyorlaı·. Hem mü-
~rı!lYa devam ediyorlar, hem 
~rn ırıe kadaı uçarak şehre ' e 
ı:ı ~nJ.'anııı sanayı merkezleri
tl ruz <mııryolln.rına, kanallarına, 
tlıaı ın aa.t tczguhln.nna Şi
~aııı <i 'l.lzı sahillerindeki Ii
QUtı.dar-a bomba ynğdınyor!ar . 
l'oı-ıa 

1
° kadnr muvaffak olu

tttik} 1 = ı rt.e Almanların ilan 
~ ı ı rneşbur :ı,.'lldmm taar-
ı.....--;.·d u bile dnlıa doömadan 

Öldürüldü 
İn tihar mı 

•• mu, 
etti 

YAZAN: 
Jl.l.lmıet Jlgaz 

K ra cephelerindeki harck:ıt la
n aınen durmuıı vaı:ıycU.cdil'. Mu
hartbler şimdı bu tun ku \\etlerim 
drnlz ve hava harbmc t.ıhsis et -
ıruş bulunuyorlar. Dem.z harbı dc-
yinc:e aklımıza buyuk donanma -
ların çarpışması \ eyn hıç olmaz
ı;a düşman sahillerine yupılan a
kınlar gl'lır- Halbul,ı Alman do -
nanırıası bu gıbı hnrekfıt~ ti' cb -
bus edecek ıktıdard dl•ğildir. Bu 
-cl>eble ş mo.ıl drnızıııdckı harekat 
dcnızııltı genulcrmın f.ıalıyl'liııe ve 
ınayn harbine iuhıs.ıı C'lıhlş bulu
nuyor. 

Geçen harbde Ek E'! ıı <.ı Mı heden 
• onı :ı Baltık fılosu bıı kUmandıın -
1 ıııı talihsiz biı Alı lif' m;rn 
tayin olurıdu. Bu z t ne zıım::ıro 

d~nizc açılsa y~ b ı Ru l"la~ ın -
ne ç:ırpar veya b,r de 

SABAHTAN SABAHA: 

Zencir leme yükseliş 
Fiyatlar birbirine baölanmışbr; birinin yükselişi 

bir seri maddeleri birer birer pahahlastırıyor 

""g Ular 0 

4 . 
~e, ~d~a bu k dar hnrab oldu 
~. tıı ~~ ndan alakası kesildi 
lebıi c:.ıltereye hiç bir gemi ge
l'e~ Yorsa fugillzler nerden yi
fabrık btıluyorlar? Harab olmuş 
ta~'Ye.~ar nnsıı olup da o kadar 
tt.tnekt ve :ıskeıi levazım imal 

Yazan: E$ki ist n5ul Valisi SÜLEYMA N KANİ 

misi tnrafınd!ın torplllc nlrdl. Bu 
frna ll$adüfll'rdcn bun. ı, n mus:'ı
runileyh bir gun l.ıahrıy ncza -
ı etine şu istidayı verdi A tık de .. 
nlz haı bleı i tarıhi asaletini ve -
kannı 'kaybetti. Karşıda kims 
yok. Ces3rcllc hasma dogru gidl!r
keıı nıtmuzda bir gUnıltti kopuyor. 
Gemilerimizden biri b. tmafn b:ış
lıyor, DcnUc dökülcnlc.ri kurtar -
mn#n uğrı:ışıyonız. Bu dcf:ı dn bi
zim geminin karnına başkn bir han 
çer planıyOf'. Bendeniz bu şcr:ılt 

- Şıı kadının l~ındaki sa.pkJt lok mu? G~ sene 125 
kuru']3 ' cıi) orlvdı da almadım. Şbndi on beş liraya fırlJMl ı di
) c bcihiir1€'lıiyor !. 1 

tSonu 3 ıınc a:ıyf daf 

Himmler ispanyaya 
gidiyor 

ll ~ dev m c.,'tliyoı Jar? Tay
•~ .in hld YAl,çıN 

(Sonu S ün u sayfada) 

Bu munmmanm yepyeni ifşaat ve v sikalara 
m u tanid yeni s;;fhalarmı pek ynkında 

:=1 YEN/ SABAHI- -
aütunlarınJa talcib ed.eeksinlz 

- [ SGnU 2 ftCl 1ablfııde] 

Do ılk \ e orta ın klcplcrm ı;oc.u' l;ı
' rm siyah bczd<.!n bir ônluk g1) -

<lırıyoru.ı;. Bunun hem iklı :uii 

ve ıem terbi~<.'\ t Lyfüısı 'ar. Hem 
de bır l 'ıifo mn nı hıyetındcdıı·. tk· ı 
tısrdı f ;) d· Si, onliı• Un .tktepde ~O
CUl;Ull \J tunü ba.ını muh. faza et-

m ndcn ileri gel.yor. Tcrbl,ı; \ ı 
fnycl d, 1akır, 1.engın butun o
cukJ rı mekteprlc bir sıraya koym'l-

ınchı , h•r 11 biribırinden ayll"d C>l- ı 
tı 'oıdroıı 

1 
ı::u \'ah önl run bc2i, gı ftcn f' c 

(Sonu 2 inci aayf da) 

M:ı.driJ, 17 (n.a.) - D.N.B.: 
lspanyol gazetelerinin bildirdi • 
ğine t~ör~ S. S. scfi ve All' ::ın 
polis Refi Himmler. cumart<'.Si 
gün ü İspanyaya gelecektir. 



YENi SABAH J8 ntnL1""C1Tl1ŞRİN 1 
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Köylerde çocuk doğar fakat yaşamaz, 

şehirlerde de doğurulmazsa o memleketin 
münevverleri vazifesini yapmıyor demektir 

Cun huriyet hUk mcU 20 Bınncl
t rıncle yeni nuf ~ yımım:ı hnz.u-
1 nıyor. Mcml ketın hakiki nufusu

nufus lı re etini sozle değil, .ra-
1 kabıl oldugu kndar dognı o-

YAZAN:---. 

1 Dr. Küfez Bilge 
nl m k icın yeni bir yoldama El••••••••••••IF 
tır. Çunku biliyor ki he!" 

\ etuı kayn ı nurusun içinde 
bul !lu . Bm cnaleyh onllll hakiki 
h 1 'e yuruyu unu yakından tet -
k h )• t kıymet taşıyan bır onem
d j ı. 

1 dı. HiUer z:ıınan.ndii bunu az gorc
re dorde cık l' ı tcl.lif etliler. 
Bır tıır fdan (nufusu nuz ~ok, gc -
{ ndır<'ın ;>oruz. B c hayat sah:ı.: ı 

Lız.ım) dıye tila f 1 efesi yu utur
le ken; dı er t.r .. fd;:ın abalıyı nüfus 
m-tım y.ı tcş\.J, c:ın hıc bır tedbiri 
h ol C'tmc neye ç l tılaı. Hmiıde 

bır mıl;>on kırı yarın onun ycr"ne 
·ı mdyonluk bir ne !ııı ha,..ırlanac.ı

ına kat'J;>en ınaıııy ııfar ... Alm.:ın-

1 ınuntaznman .ırtarkcn Frnns:ıd 

nı..fu un o nl bette artmnınasını bır 
tcreddı; ict mai y rısta bır g nhk 
ol::ırak gö \eriyorlardı. Bızc gelınce: 
yeni ni.ıfl's :ıyımı hakıld \'aziyeti 
go tcr.nceye l, d:ır biz her r:ünku 
gorduklerımız, bıldıklerirniz \C duy
dukl rıınızl.ı bır m kılca yutıılmey 

çalı:>:ıbılınz ... 

Ben bıı::de nufus mesclesını ayni 
yere • aran ıkı ı:ıyrı yoln bcnzc
tıyorum. Bunlardan bıri kôyun, dı
ı:er clır n tuttuğu yoldur. Koyde 

ol un, ehirde olsun nü!usumuz ılı

tiy cumz oldUJ:U ıı heUe. .istedıgı -
m ~ deı ecede ı:ırtmı~ r. Fakat bu!l
lnrın cbcbı KC>ydc ,;c şeh.rde ayn 
ayrıdır. Yani nufı.ısun kfıli gelme -
ne i bakımından koy \ c şehir bir
dır. Fnknt bu kı!ayctsıilıgın sebebi 
lwyle.'"tl ba lw: şehirlerde baş'ka

dır. 

Kuylcrdc nufus muh~ç o1duğu

muz. kadar ço" lnı ıyOt'. Çunkü ora
l. rda rol'lık ölumu tüyleri iirprlt'
c k dcr<'C'Cdcdir. Turk koylusü mu
h ıkk::ık ki \ elftddul'. Sekiz, on ve 
hoıtta d.ıha fazla çocuk do .. unnu~ a
n:ılar go üs J,nb:ırtacak k;ıdar çok
tur. Fak .. t ellet inde kalan, yaşatıb
bılen manle cf yar1S1 kadar bile de
ğildır. Hnngi kuylu ıle konıı.-:ı:ınız 

sekiz, on çocuk dogurduı,'Unu fakat 
pek çogu nncnk meselfı uc çocugun 
hayatta kaldığını söyler. Çocuk ba
kımının, ı:ocuk bilgl::.inin, <oruk he
kimliginin yahud daha genİ:i bir ta
birle fennin bugunkü v.:ızıyetinde 

çocuk ülurnunun rıiJ beti Gıdişe ile 
uzerınde duı-m;:ıy.ı mC!Cbur oldU!::ınnUZ 
mcvzulaı dıın bıridır. Derin sebebini 
ml.ışt rckn nrn bmıalıyız kı C<ıresini 
de yine muşterckcn ve tam bir lta
mmt halinde bulup kubuı edelim. 
Fen dıyor ki: 

Çocuk olumu bir memleketin kül
tur, <.'!'\et ve bılgi sevcy~ ile ~-

kifayctsizl.ıgin bcbi çocuk ölumün
den ZJ) adc çocuk dururmel tc \ eya 
hiç çocuk yapmamak propagand:ı -
sınııı aılcler urasmda yayılmakt:ı ol
ıruı ı.nd ndır. ş.-tıirler buyudul çe bu 
p op:ıg:ınd:ı zchınni daha şumulleı:ı-1 
dirmektc, d:ıhn korkutucu Wr halı 
nlnı:ıkt:ıdır. Bugünku bfiyuk f>Chir -
lerdc çocuk duşürmeyen evli bir i-.a
dın bulmak iht.uruılı gıtukı;c ~lı -
yor. İlt"?'i urul ı;cbeblCl""...c sathi 
bir du fincc için aldancı, fakat cıddı 
bır tahlıle dayımamıy cak k;ıdar 

zayıftır. 

Cocult dw rüyo l.:ır. Çunkü ~
ğ b;:ıkm ktan, onun kulfetindcn ko

çınıyo,.lar .. Bunu ılcri sürenler bır ı· 
k dın çın çocuga bcıkn yı klılfet _,y 
nı:ınııı aı :ı scfknU, kadınlık hasletı 

ile te ruz lınlınde olduğunu farkcde- ı 

ınıyc lcıdır. K.:ıdın::ı hilrmet \e Uı- 1 
tlm hissuıl veren onun şahsında :ın
nc fcrag. t ve tah:ımmulfinü tC\.'CSSUm 
elmiş J!orme:nizdaıdiı. Annelık hi i 
ve fa, iletınden mahrum bir kadın 
nncak bir ze\ k, bir ıhtira :Cılcti oL-ı

lıilır. O da • ı7.u uyandırsa da hlımıet 
telkm edemez. .. 

Çot:u. d.ışuruycırlar. Çunku ço -
cuk dogunnnkla \'UC:Ud ~w.cllıginden 
knybt"dcccktcnni, dah:ı erken ihliy:ır
lıy c ı..Iar 'll zaruı"'dıyorlar. nunu 
soy! yenler flıyolojinm ne oldulunu 
bılmı)enler, bılmedıklcrı bir ilmın 
goı ~uıe s.:ıklaııarak karşılarınd:ıkı-

ni en h s yerlerinden vum ay J 
çalı nlardır. Elbette bir kadın ıçııı 

gu,dl 1ını kaybetmek, vaktindn cv
\'cl ı'ıt ya 1amok stemlyecek, kaçını
lac ı, lı klı bir sebebdır. f:o'uk<ıt ~ocuk 
do !Lrır:ak yüzünden daha erken lh
ti) aı l.ındı •mı sbyll;ı.·en lıir tıb yok
tu ... Gllı:ellık k.ıybettircn sekblC'r ı 
Icinde <'Oruk doğumıalt ciddi hiç bir/ 
tıb kitalıınd bulunamaz. b ka scbcb 

krlc \ ııcut guzcllifini kaybedenler 
asıl lmOO.hatin neı'Cdc oldugunu bil -
mcdıkleri içın ~nlış ve hnksız olar:ık 
çocJk do[.'lll·mayı iUuım cdiyol'laı

\'ey.ı böyle söyli.)'cnleriıı bu tchlıl;cli 
telkinlerine inanıyorlar. 

Çocuk duşüruyorlar. Çünkü &ktı

sııdi sebeb1er bun:ı ccbrcdıyor d',roı -
l:ır. 

ilk bakışd:ı hal.lı gibi gorune.rı bu 
selıcb de birar. elenince kıymetin
den ~'Ok kaybediyor. Bir de.ta önu- l 
miıuiek.i vflkıııya baka':'Sak bu ı;ebc- 1 

bin her vak·~ya tatbiki kabil olma-! 
dıf!ı kendılıt;inden meydana çık:ır. 

I'..grr çocuk dUşCimı.enln sebcbı dc
mldıgi gibi sade<.-e iktısadt sıkıntı 

ols;ı en çol: çocuklu oilclerin zengın, 

val::ti, hali yerinde olanlardan çık -
ması \e ('OCUk dllşürmenin de her 
ailenin il."tu;adl kudreti ile miltena .ıb 
olm ıaıb ederdi. Halbuki vakıa bu
mm tamamen aksinedir. Şehirlerde 
çok çocuklu aileler dalıa 7.ıyade ge
çım e\ ıycsi pek yerındc olmıynn -
lardır. En mureffeh ya;ıyan; ni.sbe
ten luks hayat s:.ı.ren .ailelerde o ;: 

a ıl mıfus scfC'liarligine ihtiyacımız 
\•ar. 

Ku,>lı!rde çocuk doğar fakat yaşa
tıl m.:ız; şchirleı'dc çocuk yaş:ıbln -
bilır. Fakat doğunılmazsa o memlc -
ket.n münevverleri nüfus mcsclcsj -
nın ehemmiyetini tamnrnlle kmırama 

mış \ey:ı vazil 'ni hakkilc yapmıyor 
addedilir. 

Hükümet nüfus s;ı.yunın:ı ha
zırl:ıııırkcn matbuatımız nüfus me-

selesinin muhlelır noktalarını mem
leket menfa Unl göz önünde tutarak 
incelemelidir dü:;;ııncesiııdeyinı. 

Küfcz Bilge 

HARB 
VAZİYETİ 
Şimal denizinde 

faaliyet 
(Da t;ır:ıfı 1 inci aayfada) 

dahilinde '•:ızifeye devnmdn ma -
zurum. Lütfen beni karşıma çık -
m:ık cesarcUnl gosterC<'ek mcrd 
düşmanlarla göğüs gögüsc çarpı -
ş:ıcak bir cepheye gondcrin>. 

Amiralin bu romantik arzusu 
kabul edildi. ihtiyat bahriye nefer
lerinden mütcşcldal Plander ko -
lordusu J..;umnndanlıgına \erildı. 

Haldl:atcn bu cephede arzusu veç
hıle meni dü~anlnrla gogus go -
guşe vukubul:ın bir çarpışmada 
oldu. İşte şu sır:ıda şimal denizin
de cereyan eden harbin mahiyeti 
mezkür amiral n tı:ııifınc pek uy
gundur. Y:ıln11. ~u farkln ki bu de
fa Almanlar denizin altında ingi
li:tler ustündcdir. 

Almanlar &U> ve c:M. m~ botl:ı

rile yanj hücum eden ve ınayıı de
niz altı gemilerile 1ııglliz sahille
rine, gcçidlere, limanlııı n tnamı:ı: 

ediyorlar. Bu gcmllcr bıı' harb ge
mısi eörhncc dcnlı.in dcrinllğ.ioe 

gomüliıp pcr\•anelerin gürültOsü 
kaybolmadan suyun üstunc çıkmı
yorlar. Şimal denizi batınlnn ti -
earet ;tcmilcrinin leşlerile ign li 
fıçıya ve dökülen binlerce mayn
la dinamit deposuna l><'l17.emi$tir. 
11,ı tar;ıfw eıidlnıbarbiyesi, v.ıpur 
~!rketleri sigorl.a kumıxınyaları 
annatörler hcrgün harıtnlarda ye
nı bir tehlike mıntaknsı i$ard cdi
yo1 lıır. Almanlar şimal denizini 
daraltm :ı, Lıgilitlcr de bu iirwı
lurı defederek gcnişlemeğc ugra
şıyor. 

Bwıun için akla r.elmcz vasıtala
ra. tedbirlere, hilelere mür.ıcruıt 
olunuyor. Meseli denizaltı gemi -
lerini avlamak içuı hazırbınan mfi
dafua \'a.sı~l:m meyanında boya
ları akmli, dinebc bir tüccar va
ı>Uru kılığuxbk.i knpan gcmil~nle 
en modem luırb a:emılerine kndar 
her ~Y vardır. 

tngiliz1cr i~in mu\·affakiyet bir 
denizaltı gemisinin batınlmasın -
dan 7İyadc ~mdıye kadar nerelere 
nı:ıyn nülır.ış. düşmon gemileri 
h:ıngi noktı:ı.lard:ı pusuya girmişse 
bunu k.Şebncktir. Bu m<?Sele mey 
d .. na çıklıkl.an sonra ticaret scy
rüşefe:ri tehlikro mıntakaları hari
cinden geçmek Dzerc yeniden tnn -
tlın olunur. Bu scbeble Brltanya 
adaları civamıdaki münakale kap
tanlardan :tiyadro gemi telsiz mc -
ınurlarmın uhdesine duşen bir va
zife halini almıştır. Deniz scyru -
seferi admirnlUden günde bir kaç 
defa \'erilen direkU!forlC' nçılıp 

kapanan bir daire ı:ibl ndalar:ı y:ık 
!aşıp uzakbşmnktndır. 

HiKMET ILGAZ 
:ılıdır. Kultüru yiık clcn, bi.lfisi 

art .. n memlekUcrde cocuk olümü ıı
zalır. Nıteldm yı.ıkSC"k kultürlü, ~
krde bu nı bet % 5 c kadar düşınüi
tlir. 5;u halde çocuk olwnu bilgı \.C 

hıfzıssıhhıı ıle azultılır. 

ÇQ(.'Uklu kaç tane göstcrilcbihr?. B.ı
z.ılaı ınea çocuk düşürmek umuru 
fıdi.} eden gibidır. Hem bu, yalnız 
bizde degil, dunyanın her yerinde 
böyle .. Zengin ve mfüıevver ::ıilelenl<' 
çocuk sayısı zenginlıkleri. bilgileri 
ile hiç de mütenasib olınuyoı· .• Haki
knt önumuzde ve bu l':adar çı,nbk 
dururken d:ıh!l h ~ yı:ılnız. ikt.t:.ıdi 

ş;ırtbrı ileri sürmek l:cndi l::endimiu 
aldatmak olur. Esasen içtlmni h:'i:iı

sclcri hır iki sebebe batııYıvemıck 
b:ıh::ı ba tleştirsc de hakikntı şamil 
nddedılemez. Nıt.cltim bunlardan ma
nda doğumıakt:ın korlmn, büyu~i
ycceglni zannederek çekinen ve bu-
na bcıızer ~li Wr ~ eblcri ileri ~·!'1-...... - .... -----------

1 
Şehırlere gclınee, oradnki dogımı 

r 
Yeni Sabah 

SENELiK 

6 AYLIK 
a AYLIK 
1 AVLIK 

ONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 f<l'f. 2700 KT'f. 

760 • 1450 • 
400 • 800 • 

250 • 800 • 

18 llkteırin 1940 Cuma 
16 Ramazan 1859 

6 Blrlnclteşrln 1856 
Gün 292 Ay 10. Y•I 940 - Hızır 166 

Gunef Öğle ikindi 
12.48 G.34 9.36 Ez.ani 

G.15 11.59 15.02 Vıuıatl 
Akpm Yatlı lmaak 

12.00 1.Bl 11.10 Ez.ant 
17.25 18.58 4.36 VMııtJ 

si.ırerck çocuk diisfiren vcy;ı y 1) - ı 

mamay:ı çal~lar da cö:-ulcbiliyor 1 
Fak.:ıt bunfarııı hepsi r;ayd!kl:ırımız 1 
kadar zı:ıyı!, hakiki tenkide day:ın -1 
mıyan aldatıcı mazeretlerden b:ı'" rn l 
bir şcy nddcdilcmCL... Evı,;cloc böyl:! 
degıldL Her aile yeni dozon çocugu l 
ı.tgl!r say:ır, onun d:- rızkını beraber 
getircoegine inanırdı. Cot:uk düşur
mek bir güruıhtı. Şimdi ise .:ıleliıde 
bir şeymiş gibi çocuk düşürmekten 
b:lh..~liyor. 1 

1ctimat hayatınuı~da bu znr::ırlı ec-
rey yayılm;sın:ı "':lSita ola.-ılar' 
bilinem y ptı'kları · · ı fenalık dere
cesini l.avrıyabiliyorlar mı? .. Bencr 
beşinci kolu ba~ko yerlerde orama,> a ı 
uğr::ışmmntilıdır. O içimizde ve böyle 
s:ıh:ılarda slnsi, sinsi çalısı)or, da

hı; fenası emelini mutlafau ve telkin 
edecek gnfillcıi bulııhlliyor. Meseltı 

1taly:ıda nilfus fa1lal.ığı v.;.r.. Orada 
~rk~ sanki zengin o;c refah h:ılin
de mi?. 'Memleketin kaynaklarını iş
letmek ve ret.nııunızı urlırmak iç1ıı 

Sadakni Fıtlr 
En iyi iyi Son 

K. K. K. 

Bu.gdııyd;ıı: 23 20 ı1 

40 34 27 
117 100 84 

lfava kuvveUcrımizin yuksel
me i ve arbııası için her turlu yar
durun yapılman yurd borclanmı
zın en büyuklcrinden oldugu gibi 
bu"Ün blltün milletlerin de kendi 
vnrlıklanoı korumak için durmak 
sızın hava kU\'\ ellerini nrtınn:ık
ta bulunduklan gorulmekte oldu
gundan bu hu usta D yanct İşleri 
Yuksek Reisliğinden verilmiş olan 
fetva mucibince sadak.:ıi fıbr ve 
zekat ile mükclle[ olanların Türk 
Havn Kurumun:ı yardımlan ve 
bu suretle nnııyurdumuza hizmet
te bulunmıilan liizumu ehemmi -
yc.-tle ilin olıınur. 

latanbul Müft!lsO 
F. Olgoncr 
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DIYORKI. 1 ıçın hastahane -
Gemlikte dut ağaç- Matbaacılık 

Karadeniz \'C Ege denizlerin
de bir kaç gün evvel başlayan 
fırtına devam etmektedir. Bu 
sebcble \•apur seferlerinde rö· 
tarlar vukun gelmektedir. Ka
radeniz hatbndan dün akşam 
gelmesi icab eden Güneysu vıı
puıfarı bugün gelecektir. 

Gene ayni hatta Aksu ''apu
nıda bir gün rötar yapacaktır. 
Antalya vapuru salı günü ye
rine dün gelmiştir. Ayvalık hat 

dan dihı gelmesı beklenen 
Ülgen vapuru bugiın gelecek 
tir. Fırtına.mu bugun de devam 
etmesi muht.mneldir. Ktlçük de
niz vasıtaları Karadenize açı - ı 
lamamaktadır. 

--»ıı•--

Demir heyeti İsveçe 
gidiyor 

tarının sökülmesinin 
hikmeti ne imiş? 
]3/10/1940 gün ve 81l3 s:ıyılı 

nuslıanızın ıkin~ . sahıfc lııin bc
şınet :utununda okuyucu dıyoı· ki 
çerçe\ csı ıçıııdc (Gemlıkte dut 
bahçelerı sokturulu,>ormu ) ba ~ 
lıkh ;ı.azıyı. okudum. Aşagıdnkı 

ızalı .. tıl\ ılk çık<ıcal· nu h d , yni 
yerde yni şckılde nışın mat -
buat kanununun bah ettigı l -
bıret.... day. narak saygılarıll'la ıı 
eder m. 

DC':ı;rnlerlıniz icin tam teşki
ı · th büyiik bir basta hane ya
pılnıarı Münakalat Vekaletinin 
bu iş için henüz ttı.hsisat ayrıl
mamış olduh'lllldan tntbik mev
kiinc konulanıamıstır. Bu se
bcble ihtiyacı kısmen k~ıla • 
mak için Limanlar Umum Mü
diirlü<!i.i yeni yapılan asıi ant
repolaruı üst katında 15 yatak
lı bir revir hazırlamağa başla
mışt.ır. Bu revirin bir cok ihti
yaçlaı ı temin edilmiştir. Geri
ye kalan tıbbi alat ve edevat için 
de LimaıJar Umum Müdürlüğü 
bütçesin<len 5000 liralık tahsi- ı 
sat aynl~caktlr. Revirin her 
türlü ihtiyacı karşılamak, bil
hassa kazalara karşı vakit kay-
betmemek için her türlü tesisa
tı ve bir ameliyathanesi vardır. 
Bu hastahaneden bütün deniz
cilerimiz istifade edebileecktir. 

Merkezi Avrupa ve Balkan _ I 
larda tedkikatta bulunmak üze
re giden demir heyetinin bu 
memleketlerdeki tcdkiklcrini 
bitirC.iği haber alınmıştır. Hey
et Macaristandnn sonra lsvcçe 
hareket etmişlerdir. Yapılan 
tedkik ve temaslar neticesinde 
ve piyasalarunızın muhtaç ol-ı 
duğu bazı madeni e. yanın ge
tirtilmesi temin edilmiştir. ls
veçtcki görüşmeler de müsbct 
neticeler verdiği takdirde 1s
vcçten kalın kadın \'e erkek ku- ı 
maşları, gazete kağıdı, ambalaj 

1
• 

kağıdı mamul kartonlaı· \'e ma-

Bır kısmı esasen meY\ alı · ol;ın 

bir tek balıcenin eol kartla mı:;; 
o1an dutları yermde (Mute.."Cbbı 

\'C meraklı olan) sııhibiıım guzel 
bır meyvn b:ıhçesı yclıştırmek u
zcre vnkı resmi mur:ıc:ıatlne d.ı

ircmızce 16/8/1940 da mus:ıatle 
\ erılmış ve (70) aded dut ·bu su
retle ktilmu.ur. 

Butun Gemlik halkının gol'duğü 
vechılc burası pek çok ımra sar
fıyle tanınnııy:ıcak bır şı>klc o -
kulmuş ve şimdiden meyvn (ıdan
ları dikilmefe hazır vazıyete ge
tirılıniştır. 

1 

1 BELEDiYEDE 

Sinemalar hakkında 
yeni bir talimatname 

Bınacnolcyh ıki aya yakın bır 

:ı:am n sonra (Gc-mlıkte dut u.ılı
çcle.rı sold.Uruluyor) klınde yan
lı.l \C pi: müb~galı y..w ) n 
wriıniz her halde ş h i b•r n:ık
s:ıt gııL-:e gerektır. 

Gcmlık: Ziraat M u<:adcle 
Teknlııyerıi 

Ömer Aral 
deni eşya, demiı· sntın alınacak-ı._ ______ _,,..,.,:ı:ııı=u=::ıı ...... aı:o:ı...,,.,ı 
t.ır. İnhisarlar şarap fiy~hm 

--•
1
·•-- arlhrmıyacak 

ltalyaya borçlu vaziyete 1 

girdik j 
ltalyadnn yapılmakta olan 

idhalat devam etmektedir. Bu 
itibarla bir kaç ay cvvelisine ka
dar kliring hcsablnrında olan 
3 milyon lira alacağımız tama
men tasfiye edilmiştir. Bugün
kü klring vaziyetine göre ltal
yaya borçlu vaziyetine girmi5': 
bulunuvonız. İtalya icin ibra -
cat lisansları dıs ticaret dairesi 
tarafından vcrilnıekt.cdir. 

Bu seneki üzüm rckolte:,inin 
az olması yüzünden şarnb fi
yatlarının bir mıktar arttırıln -
cağı söylenmektedir. İnhisarlar 
idaresi şarab istihlcikinin nrt -
masını temin için öted nheı-i 
tedbirler almakta o.ldu<Tundan 
bu sene fiyatlara zam yapmıya
cak, \"C piyasada nazım bir rol 
oynayacaktır. Yapılan tahmin
lere göre bu seneki umumi şa
rab rekoltesinin 10 milyon Iıtı <'
yi bulacağı anlaşılmıştır. L'itıh· 

lük bu miktara ynkla~tığı tak-

ı-;:=Y=U=R==D=D=A=S=A=B=A=h=~=.ı: r~· ~~~~;;;cakt-1 ı 
• Kaynar su He haşlandı 

Malatyanın ıman Nişantaşwda Meşrutiyet cad-
desinde oturan klımcdin bir 
yaşındaki oğlu yılmaz tencere
de kaynamakta. olan su iizcrine 
dökülmiiş ve muhtelif ~erlcıin· 
den lıaşlannııştır. Yılmaz cier· 
hal Çocuk Hastahanesine kaldı-t 
ırıhnıştır. Tahkikat yapılmakta
dır. 

İstanbul belediyesi sinema
lara aid yeni bir zabıta belediye 
talimatnamesi hazu·lamışhr. Bu 
talimatname, diin sinemacılara 
tebliğ olunarak bu hususdaki 
noktai nazarları sorulmuştur. 
Sinrmacılar talimatnameyi u
mumi surette iyi bulmuı:ılar, 
:yalnız binemacılann itirnzlarma 1 
nazaran, iki film oynatmak mec-
buri)'Ctiıı<le olan sinemalar için 
kabul edilen saat 23 de kapan
ma mecburiyeti miişkiilıit tev
lid cı.mcktcdir. Bu itibarla ka • I 
panma snatimn 23,30 a Çlkarıl· 
mnsı istenmektedir. 

ADLiYEDE 
Karısını evde bulsmıyan 
hiddetli koca mahkOm 

oldu 
Kumkapıda oturan Vahı-am 

evvelki akşam eve gittiğinde ka
nsı Azutohiyi bulamamış ve 
arkadaşlarından Harikliyaya 
misafir gittiğini öğrenmiştir. 
Piirhiddet Haıikliyanın evine 
giden Vabrnm karısına: 

- Bıı nasıl karılıktır böyle .. 
İnsan kocasmı evinde beklemez 

"? mı .. 
Diyerek dayak atmağa baş

lamış. Bu arada ayırmak istiyen 
Harikliyayı da bir mükemmel 
dövmüştür. Dün birinci sulh 
sezada muhakemesi yapılan 
Vahram için 3 gün hapisle 3 li
rrı para cezası ve aynca Hat ik
liyayı dövmekten 29 lira 10 
kuruş ağır para cezasına ka
rar verilmiştir. 

Serbest düşünen insaıılarln kıliSC 
arasında mücadele \•e harb devaın 
ederken ilim kısn :ıdlmlarla yavıı$ 
ynva~ ilerliyordu. Bilgınin tc-hlike 
teşkil edecek derecede yayılma: ndıın 
ve son zaferi ka:ı::ınınasından korkl:ID 
ldllse eski h5.kimliğini almaga «: ılı~
tı. Amma geç kalmıştı. T ıbı rn:ıkı
nesinın· k~rı kiliseye en buyu • d:ır
bey.i indirmi t.ir. 

Bugan bize pek ba.ıt go ı e ı t.

baaeılık o devirde pek kolay bı ıS 
degıldı. Matb.ıacıhk uç ı uh:'ll c a
ı:ın tatbıkinden ibare • r. Bunl r f;ın 
bırıncısı kagıd imali, ık.iı cisı hu: usl 
murekkebin imalı, uçunc. ı unıC.ıl 
\ e baskının ke fı. Mı ladd ı oııra 

105 senelerine doğru orta A '.\ d ve 
Cinde klıtıd yapılıyordu. Bu aı :ıt 
D:ıgd"d.ı nakledildi 'e i9j ı.-n ınde 
orada bir fabrika k tuldu. F nt 
1-:l!ıın fıleıninin lrull:ınmakhı oldu ·ıt 
bu en yuk e c yazı malzeme , aı cak 
1200 senclermdc garbe n kledtldı. 
Bund:n. sonra matbaa ınurekkebi 
icad t"dıldi. Bundan sonra şimsıı ve
ya m den üzerine hakkedılen huru
fnfüı kıt:ıb basılıyordu. 1" kat bu uç 
esasın (yani kiığıd, mi. ı ekkeb ,,e 
mntbaa harfierinin) bu ı:ır.ıd:ı kulloı

nıldıgı tarıh 14 lG \'e yer df' Alm ıı

yada Maıuı: ehı·.nde y ıyiln Fud 
adınd .. kj bırinin dlikkünıdır. 

Kilı e pek mUkemmel b.r cıcşu vn
• ıtası olnn, bu tabı u JJl ınun o "'ta· 
d·ın kalkm.ısına çalışmakla berjb r 
1500 ene:>ine gırildiğı zaman Auu
pad:ı kırkdıın !azl;:ı tabı makine ı 

ınevcud ıdi ve bunl.1rla ba ıl:ın cıttl
leı in • dedi ekiz milyonu bultnu tu. 

Bu ı ntb. alnrda ıll. b:ı. '111 kıt b, 
cok mu tcri i olmak it ban e, 1ncıl

dir. Hem de Latince degıl, hal - <Hın
dc. tnr lin, böyle halk dilh de \ c çok 
mikdarda baSJlma ı kıfüenuı Jııç 

hoşuna sıtmedi. Gitmedi amma, mfınl 
de ol;ımadı. 

SABAHTAN SABAH 

Zencirleme 
yiikseliş 

(Baş tarafı 1 incide) 

yetmiş seksen kuruııa iken bu sene 
mctrcsı yilz clll kuru :ı çık nı~. Ge
r.en sene beş kuruşa ol n mekleP 
detterlcıi bu ~ene on kuru tur. Ge
çen sc:ıc il.i, iki buçuk lır.ı olan 
euk papuçları bu sene do~t bu uı~ 
liradır. 

Vasati \ c ymı nrlak bir lı :ı la ço· 
cııl{ .sah.ibı bır ailenin Çoc • b:ısın• 
musı·au <1.) du dort ~ l a .artını • 
tıı. 

Mal.at.ya (Husu .. ı) - Bcydagının 

hemen eteğinde yeşıl 6rtusu ili' ya -

1.:ınan Malatya Uk$a ın gnıpund 

kıpkızıl renklere kıır~n buzı eler 
içinde O!fil daımıı aram it e ı:cunek 
insan duygularının bedıi ZC\ lderi 
i~ın bir ılham teşkil .eder. 1Mnlat:ra 
tıırihiıı tanıyaınad.ı,ğı gunlemtenbcri l 
~~e~ ;ı;::n~~~ v~u:~·,~~h~= ,___ B u NA s 1 L K o c A ?-......... 
yük unvanlar kazandırmış Uırihi bh I 
vatan parçasıdır. Bur.nda tabıatın eıı 

Mangal kömürü yedı kuru olmUJ· 
Çı,;\·aı geçen ne on sckız j.İrnu iw
n.ış iken ş:iınd1 bir buçuk li:oıya f u
Junmuyorınuş. 

Çuval dıyıp geçrıtlyclin" Bızde bir 
çok şeyler ÇU\'alhı taşuuı· \'e .çuv:ıl 
bir iki aktarına ile mah·:olup atılır. 

Binaenaleyh cuvalııı bu yükscli:;ı bir 
çek maddelerin, bu meyanda mc .. cl:l 
ckmcgin bıle yuksclmesinde ümll ol
maktııdır. Cunktı un ru\·alla taşınır · 

gi.ızel eserlerini gormek mumkundur. 
Eski Malatya adı tlc tanınan E kqj.c- 1 
bir yüzlerce eski cserlerın yaUıgıdır. 
Malatyayı gece el ktrik ziyıısı alun
dan nneak görebilırsiniz. Al, ı tak -
dinle gundüz y:ılnız yejll agaçlık.lar 
ve onların us'tunden :fıŞkır.ın f:ıbrık:ı 
dumanları bize anca • burayı tanıt. -
bilir. Gunden gune ımıır faaliyctinın 
sahne oldugu bu guzel şchır az za -
man sonra orta Anııdolunun 

en güzel yeri olacaktır. Is -
tasyon caddesinin iki yanına sırnlıı
mın ınhısarlar fabrık.ıı ı, ıııensucat 

fabrikası bu şehre daha ı;:iız.clLk \'er
mekle önem kauınmı:ıtır. lleı· gUrı 

yeni bir binanın temel! ve c:ıddeııln 
kuruluşu Malatya ınazi~i lı<t'kkında 

iyi bir fikir edinmeye kiıfidır. 

1ki gWl e\•vel icel oylavı 'c An
kara halkevı başkanı Bay Ferid Ce
lal Mal:ıtyaya gelnuşlcı \ e ıncınn 

binasında büyuk hir kalabalık karş -
sında bir saat süren ycmcklı bır kon 
ferans vcrmişlerdır. Halkel. ı \'e onun 
baŞknnı Şevki Sözen zaman zaman 
h:ılkıı buyük ihtıyaçlnı ına cvab ver
mek icin bır çok çarelere bas vur -
makda ve halkın buyuk aliıkasını 

celbctmektediı~. ( 
Kemal G üçycner 

Köycülük kolunun 
gezintisi 

Siva , (Hususı) Şclı ınuz halk 

Karasile münasebetde bulunan 
haraç alnıış, 
yaralamış 7 

adamd·an once 
sonra bıçakta 

Di.in ikincı ağır ecza malı- diyt- teh<lid elmis ve Ömer 
k mesinc çok garih \'C cidden ele ona aşağıdan alarak: 
hayret edilecek bir dava intikal - Sana para vereyim .. Bu 
etmiştir. ugas.ıb \'C yaralamak.. meselevi unutalım .. 
ile suçtu bulunan Bcşiktnşlı demiştir. Al aşağı ver yuka
Nadi mahkemede yaralamayı r.ı derken 8 lira ile sulh olmuş
inkar etmiıJ olmasına rağmen !ardır. 
asıl hakikati dinlenen şabid- Nadi bu suretle kendine bir 
lcrden eskici çırağı .Mehme- yem yeri edinmiş, hir kaç giin 
din ifadesi olduğu gibi ffi"Y- sonra gene eskici ömerin diik
clana çıkarmıştır. Diğer tn- kfı.nına gelerek asılmıştır. Bu 

raftan yapılan iddia da bu defa da ancak 7 lira bulabilen 
vak'adnki asıl çirkinliği ta- ö.:ner; metresinin kocasına 
manıcn göstermckterlır. Biz bir de hkı ziyafeti ve.rmedik
bunu kısaca y:ı7Jyoruz: ce kurtulma yolu olmadığını 

Suçlu •adinin genç ve giizcl görmüş \'e o akşam bir de rakı 
bir karısı vardır. lsmi de Ha- ziyafet.ı çekmiştir. Bu sırada : 
limedir. Bundan bir miidoet - Artık bitti. Bu i§i kapn
evvel Hatime; civardaki eskici talım \'C lı~rşeyi unutalım.. di· 
Ömerin diikkamna giderek pa- yen Nadı; sofra başından 
buçlannı tamir-ettirirken nasıl-- kalktıktan so~ıra '?mer~en ~y
sa ömerin vü.dln.nna inanmıs nlmuı ve cebmdekı yedı hra 
ve dükkanın ıiçindeki ufak 0 : i~c daha bir çok .. icmiştir. lç
daya geoerek ömerc teslim ol- tıkç;e v k~~ası ,!tltus~ olan v~ 
muştur. Bu esnada ömcrın cı- yaptıgı ışı begenmıyen Nndı, 
raöı Mchıned dükkiı.na gelmiş nihayet tam bir olgun sarhoş 
ve::> ustasını orada bulam:ıy:n- lı~yl_c tekrar eskici Ömerin 
en odanın k~p:sını acarnk ice- dukkan~na. koşmuş ve onu ya
ri bakmıştn". Bu bakli . on:ı ta~ h~lıyle bulmuştur •. Ömer 
her şeyi bütün nçıldığı ile gös- vnzıyetı derhal anlamış ısc de: 
termiştir - Seni temizlemeden bu iş· 

. · . ö temizlenmez .. 
Halline ılc mer d~rrı~l top- o;yen Nadi çektiği bıçnğını 

Goruluyor kı fıyatlar bıribirın 
zincirlerle ba&lıdır. Bırıııin fıılay1 ı 

otckllcr uzcdnde de zaruri t!!iilr r.ö"
tcriyor \'e biribirilc hic al.1i.kası olnı.ı
y;ın m:ıddcler bile bu yuk U:;der 
müteessir oluyor. Çurnlın yukselı i 
bugun değilse yann. !-·ı:ıhud bir n:ud
det sonra ekmek iiy:ıUanm yiıks,.ıtcn 
amiller arasına giriyor. Bır ihrac ıt 
tüccarı sekiz on bin lirnlık bir ilır:ıÇ 
munmcle .. ir.ıi kabul ettikten .ikJ guo 
sonra ÇU\'al fiyatlnnnın yük.Ee~ile 
bin lira ziyan ctUğini soylu)ordU· 
1hrnrot i lcrlnde çuval biı· d:ıh:ı ecri 
gelmiyccck maddelerdendir. 
~ruri m:ıddelerin fiy:-tl ... rını nııı

rnltnbe ederken bunlarda en ıb.'"!.lçıılc 
bir yükselişin dıgcr hangi .r.:ıadclc ' 
de ergcç, kucük, bi.iyul: n ıI tc' 
löirler yapacağını da J!Ôz önundc vu
lundurm:ık Jfızım. 

Behçet SAFA 
~ 

Nüfus sayım 
hazırlıkları 

Pazar günü yapılaaak niif":8 
sayımı hakkında umumi nıaln
yctte son tedbirleri almak ın ~: 
sadiyle vali ve belediye (ı cısı 
doktor Lfıtfi Kırdarın riyase
ti altında. bugün bir topfantl 
yapılacaktu'. 

1 r Milletimizin ileri ablma.lıı::' 
dolu olan, yaşama kudret \ c hak
kını dunyayn tanıtan biı· devırdc 
yaşı)ioruz. 1nkış;ıfl:ınmızın ôlçul
mcsi icın içinde bulundu urnuı. 
iızcrınde ehcınmiycUe dur coı~1 -
ın12: işlerden bıri i de ıııı. 1 • ı .:....ı: 
ki: 

laıımı:.:: \'~ Mehrr:edc ı1:2.b eden Ör11erin bir kaç yerine sapla
tenbihlerı y«.pm1E1lar~ır. Fakat y:ıra!t kanlar içinde yere yu
aradaıı çok gcçmed. ıı :v~ ı.c- Yar13mı.~r Hadise duyul
~cn_b!r kaç gü:ı oo:r.ra _bu ya.k'u. mus, yetişilmiş .. Ve ikinci a
Nndının kulagm~. ['ıtını--;t:r. ğır cezaya intikal ile dün şa
Kan.s~I!- çok _duş~un ~olan 1-.o~a hidler de dinlenmiştir. 
dc:rhn. Oruenn. dill:kanma 0 1t- Çırak Mehmcd vak'ayı gör- 1 
mış: dührü gibi a y 11 c n anlat-

- ~nn bcniı.1 mın:usuma mıştır. Muhakeme iddia ma-

20 iLKTEŞRIN PAZARA 

Yapılacak 

sayımıdır. 

evi kbycultik kolundan bir kafılc bu 1 
haft;ı ıçinde merheze ba ~ Çelcbıler, 
Aydogmu , Borgit. Ç:ıllı, Çokcıı, Scr
puıcılcr köylerıne kadar gıtmu ora
da da koylu ile r.ok ynkındnn temas
lar ynparak 20 Birrnrıte rınde yapı
lacak olan nüfus s yınu esasları u-
1.crinde köylümüzr ctif deli bili:ıl"r 
verilmiş ayni 1.nmand koy \ e koylu 
davnsı iızerindC' ;;;u!'!lullu konu rn:ılar 
yapılmış aydınl:ıtıcı f t.ır!Prle küy
Jümüz istifadclendu·ilınıl>til'. Koylu -
lerc çok ikram edılmı bu lıretle 
köylerrle güzel bir gün geçııılmı tır. 
Hnlkeviıniziı\ köy 9e\ rcs ndeki ar -
tan fa:ılıyetlcrle toplanan gc1.ılcri 
büyük bir ı emnu~ıyct 1le kar ılan
mııldadır. 

N .. N. 

t.ecn.viiz <'ti.in ha?. Bak sana. k:mımın mütaleası 1•e kara~ ıı 
,.neler ooeceeim.. ~çin başka bir güne kalmıfjbr;I 

htatlstlk 



. <•»m~ •• ~~~~mlası r 
yaı·cler ı~.nıerlkadan :yollanı-

BOŞA '&iDEN. GAY ETLt R 
YA2AN:it1Giti'I ~üviiK EL'Çtsi siR. MMLE mNoERSON S O N H ~ E ~ L:~ R - , Mli#J\li\'~ 
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londrada hayat j ~1ihverci1 er ~~~!~~~~~Slli deniz abluka- Bal I< an I ar 1 n 
Harb içinde geçen '.kış sonla- ,.. k . b . 

onda bile lqgilizler ~·c Fransız- a 1 8 t 1 
lar kendilerinin mecmu tayya-, n o r 111 a 1 Yunanistan dan res 

- 15 - rclcrinin Alman tayyareJerinöen' 
lıeniiz c;olc geride olduğunu söy

nüfuz ve tesirin esaslı vasıtala- lüyorlaı·dı.. Bir kaç ay sonra 
rındaıı biridir. .Bitlerin maiye · ı Fıransa işin içinden <:ıktı. 1ngil
tindekiler villtı.lar ve 'bahçeler tere Alınanyaya karşı büliin 
yaptırdılar. malikaneler ve ev- bütün az tavvnrc ile kaldı. Bu
ltor atın al ılar. nun üzerine Almanlar, 1ngiliz 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

fşl<' bundan dolayı Rıısyanııı duı u
mu Turkıye tarnfındmt buyuk bır 
dıkkLıtle takib cdılmcktcdır. 

tngılız kı.ıdrctinın gcnı ~ısı \e orUı 
arkt:ı İngiliz kara \C ha\"a nıud - 1 

fa..ısının artması, eger ınıh\ cı d \ -
lctlcn !i• rktn bir serguzl'.' k :ıt lınak 
fıkrıncle i eler, kC'ndılcrıne k r ı ıcl

dctlı bir mukavcmC't hazırlan ııkt:ıdır. 

Bunları pek mınıus1uırane ol- adalarına F'raıısız sahillerinden 
nııyan ıyollarla elde ettiklerin - Bdlçika ve Hollanda meydan
den Rfibhe cdıliyordu. QQering laııındau gayet kolay bir su- 1 
istisn edilirse, diğerl · in bu :rette anınnsız ve fasılasız bir 
halinden !halk nefTiet \."e :istikrah tayyare 'hücumuna başladı- ı yru mevzu C'tnıfınd Ne\\ C'hro-
hissediyor. ~ lar. Almanlaı da lıem ka- mele gazetesi de ~ylc y:ızıyor: 

(IBaı t3TQ'fı ı inci sayf dıı) 

mu,..kulat, h.-.rbdcn e\•vclkindcn hiı; 
d<' f.ız.l..ı bulumnamnktndır. 

Buyuk merkez i;;t yonl:ırmd ın bi
nııdc ekscds. ı.udın ve çocuk olm k 
uzcıc, bazı kını clcı· Y<'nı tahrib cdı
len n e! kcnlcrind n hı ret etmek u
"ere topl'ıım ış buluım;>ordu. tstu -
yon memul'unu ı if de ine nazaran 
bt.nlurm odedı hro unkundC'n fazl..ı 

Bu bakımdan diğer nazi ii- hir bir .aded cokluğu var- Yunanistanın hattı hareketı uzım- ızdı 
d rlc..ri ile Hitler arasında ) apı- dı, hem fcvkalUBc :bir ücum ı dıl' e Turkıye de gerek Avrup.ı retl r z::ıya u r.:.ınamı tır. 
lacal;: mukayese Bitlerin cok ie- kolaylığı. i.ngilız1cr e1lcrindeki gerek A!yndLıki toprah.iarını ınud Ca.ı Londra. 17 (a.a.) - Reutcr; 
bi!le cık.ar. filletın büyük küt- cüz'i hava kuvveti ile bu Al- etmek nm ""e kımırını bir kl'l'<' doı- Sıhhiye nazırı Macdonald, 1n-
lesi mantıkan bunu takdir ve man lıiıcumlarına nasıl karşı hn teyıd etmiştir. giltcreye yapılan hava akıııları 
tahsin ebn,..ktcdır. Dığerleri koydular? Ve lıftlfı .nasıl muka.... öyle gözükı.ıyor ki naziler şarka neticcsınde yaralananların va-
kendileri kin ıtı('nebi memleket• vciPel edebiliyorlar? Dernek O· dof,'1-u huyük ılerı hıırketinl" ıns - zıyeti hakkında izahat ver:mış-
lerde hazırlıklar yıı:pnuş olabi- luyoı· kj ~·a iman tayyareleri meden evvel ya Sovyl'.'tll'.'rle • ıl,ı - ve denuştir ki: 
lirler. Fakat Hitler muhnkkn.k ve tayy.arecile_ri çok değersiz-

1 
ımıyı Wzclemek yahut dıı Rusy rıın Alman tayyarecilerinin anu-

ki boy1 yım az. dM.cr. yalıud lngilizler.in huri- a kerl kudretmı kırmak mC'cburı)'t'- -dane ve yo1suz gayretlerine nis-
Yallll7. 1ıı A- kulade bir maha.r..cl ve kabiliyet- t nde kal::ıcaktır. Egcr Ru vcı yenı betle, kurbanla.nn mıktan az-

merikada yahud b • yerlerde lcri ve pek cok hm a kuvvetleri bir ... nl~aya varması kcndım.•c fııy- dır. Bu dakikada, hastaneleri -
sat:unruian elde ilınlfj lan pek vardır. 'lştc zihinlerde im muha- dalı gorursc hiç şuphe bu • nl mizde, İn,gilterede ve Galles e
mesru tem ttü mü.sresnadır. :kemcnin yürütülmesini Mihver mayı yapacaktır. Ancrık mıh\ er del'- yalctin her tar.afta hava hü

Bir büytlk, ~ahud orta elci devletleri 1cendi ıuydurmıılariylc le lerının Tokyo ne akdettı ıttıf ' cumu kurbanları tarafından iş
lli'.zd ne ızam edildiği devlet şe- kendileri zanır:i hale so'lnıyor- Mo ;:ovaya pek tehhkelı guzukebıtır. gal -edilen yataıdann mıktarı 
fü itın.radname.sini .t.akd;m et- lar. Cunku bu, Rusyanın kısmen çember a.500 .kadardır. Düşmanın, kuv
m-.dcn evvel, g.;:ıyri rc.ınıi bir İngiliz !ba.ıri kuv\•etlerinc ge- içmt' alınması deme! tır. Vlıkıa uçlu vetle, nihayet, Londradan Kent 
'\'llD.YC tc bulunur. Bu yalnız lmce bu domuunayı de.dikleri p:ıktt 1 Rusyaya do tc;.ı temın..ıt ve - kontluğuna, Kentten Maıuan 
d :1 t .ı-- k d -·ı k d h g-ra'tt '-1 dog- nlmıştir. Fn1rnt Ru ya unutı'lnmatı-C\' e memurt.Wıiına -arşı egı a ar asnrn u. < ı" arı - otesine \'C A \•rupa sahilinden 
d. I · hfilind k' filtl 1 r "'1-- dı :..w:h donan cl•ı kı nyııı iyi müııru ebetler Çcko:; -ıp oması m.ı ı c ı ı e e-1 u u..ı=ıy .ney.c llU :v:cr • kat'i tahı ib için bizzat Alman 

1 d ı.~ 1--l· it" d 1 ~ be t . .:ı • ı lo~.ky:ının taksill'i zamrmınd:ı At-rmc uırşı a .uuY \:Uır. ıma - 1 ma an :Sccı.n:::x. sel' s 'Ue.nız ere topraklanna püskürtülmcsin _ 
n m""sın· ı· ta::k;:ı:m edinceye ka- "ıkarnıyorlar? 'Neye ıtıar'bi bır mon~ .. ile P.olony:ı nra ıııdn du var-

" uı 1 il' den evvel, bundan daha fenası-
dar onlarla hı,.. miınasebeti yok zaferle bitiremiyor1ar? A~de- dır. nı görmiyeceğinıizi düşünmek 
farzolunur. Kral Altıncı Ge- ı nizde lt:ıl}'an ıionanrruı.sının Almanya ıle Sovyetıer nrrı ındıı ya- bir deliliktir. Müstacel vaziyet -
orge•un tac giyme merasımi hfıkimiyeti ne acayip bir 'lmd- pılan yeıu itılaf, Rusyaııın Karade- terde büyük mıktarda ku~wı.n
mayısın ı.2 sinde vukua o-ele _ rettir ki İngilizler ıer vesilede nız b::ıgazmı bir buyuk de" lct elıne laııını almağa hazır büyük mık
ce'kti. Bu münasebetle ngiliz kendileriyle alay ettikleri, onla- bmıkmamak yolundukı an'ancvi ı - tarda yntağı boş tutmak mec-
kilıscsinde ruhani bir ayin icra- ra meydan okudukları ba1cle yaı;ctimn terkcdı1mış olma51nı taz: m b d . 

uriyetin eyız. rn~ı kın hazırlıklar yapılmıştı. şimdiye kadar hor ımiisademe - nıun eder. B. Hıtıer, gC'cikmış ,olan 1~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~--Cenubi Afrıka1ı scfır al'kada- de bir iki gemi kaybetmekten ve fnkat hiç bir zıımLın • rfınm:ar 
dasım de Beıiindc 1ı..-ald ğım bü- ve bütiin lmvvetleri) le lkacmak- ecıi1rnemış bu1unnn Meın Kampf pro
üin mu et zaı-Imda gayet sıkı :tan başka lbir şey~ apamamıı:J-

0 v.c d05tane m i ıbirlıgı ~·apa- .:lardıl'. İtalyanlar hani Akçle
ra:k yaşadım. Onun selim '\e mü- nizi ikiye bölmüşler ve şark ile 
ı·nzeneli müUı:lea ve muhake- garb arasında muvasalayı ltes
melerinı er zıım.ın ıpek -ziyade mi. ~erdi? Bunun için lie her 
takdir ettim. O dn bu ~·inde de\ilelten ~ok tahtelbahil'ler 
bazı,. bulunmak "arzusunu izhar yaı)mı~rdı? Bunlaı· ııerde kal
eylernist:i. emsale uygun ohnad.ı- dı? fogiliz tiiccar gemileri bılc 
ğı halde. mm.·as !atımdan bi- kafileler halinde Alkdenfai Cc
r.ız onra Birleşik Amerika se-

1 
belüttarıktan başlıyarak boy

lf'irini de d· vei etmistim. (jelip dan boya knt'cdiyorlar. İngiliz 
gelmiyeceğıni kendisinden 1 zırhlıl:ırı Mı ika sa'ltiHerindeki 
sorduğum \'akit gelınekten ltalyau limanlarını topa ıtutn -
memnun olacağını 'telefonla bil- yodar. Oniki Adaya ınük\.'nıt::ren 
dirai. hüc.umlardnn çekinmiyorlar . 

Berlin ve Roma membvlaı ın
dnn çıkan muvaffakıyet ıabcr

Sovyatler Bukov~a ve [ len işte göz öniindeki fokir ka-ı 
Tuna kıy ılarında tahşi- bul etmez • k:ıa ve hakikatler 

dat ~aınyorJar 1 ile mukayese edilinr·e crtadn bır 

{Bııı aroıfı 1 ım: ~yfa~a) !°ı!t:ıv~ı~t:liz~:nh~~:. 
J::~reketı mensubları getirılmış- lığı, hİg1i.terenin niha1 galebe-
tiı · · sine emni\'et \ e kanaati ıbizza.t 

Lon 41• li (o. ) - Taymttı g;ıze-1 J.ii.i§man lannın huznfamaları 1 
te ııun lJ r.ld muluılıır.ı., vaz.ıyct ın bu harbin .en büyük ıgarabct1e
.g tu ~çc h.«:I bır şek\1 .ılıua ın;ı Ttıg- riııden birini teşkil eder. 
nen Sovyet ~, ülamclleım n iek JliiSE>!ill Dalıid l'ALÇJN 
ıhti,>. llı bir urelte ıteı:::ınuı· ltıgıııe ııızıı _ _ _ ___ .,.,__ıra..iiiıııa-

(Arkası vıır) 

, "' 
Her T ürkün göğsü-
nü kabartacak, bü
yük küçük herkesi 
heye cana getirecek 

sahnelerle dolu 
olan Türk ordusu-

nun 
kadir 

n ele re 
olduğunu 

gösteren 
TUrkçe sözlU va 

şarkılı 

ÇANAKKALE 
GEÇİLMEZ 

ı ıımd t:kranyanın .alınm 

b ıhscder. Rusya. ıUihaz cttıgı y ı 

ol hun, çabuk haı kC't mccbu -
ııyetındedir. ÇilnkU Alman h..ıel tJ 
son de 'ece si.ıırıtlidır. 

Dı er t. rofdan Tayıni gnzetcsi un 
a kcr muhabırı de ayni B, lknn ıne
cle ıle ı tıg~ı ctmcktedır. 

Şuphl'.' yok ki YunanisUın, E t' 

dcıuzmdC' ı Uslerıni rnuka\ emC't et nı 
ye •k İt lyaya terkedccck olur u T~r 
.kıy nın \ aziyeti, bılha a Bulg::ırl r 
d tendı m(mleltetlerinc Alman 
kerı kabul ettikkrı takdirde hnylı 

t çl(' i ol .ır. T'Urkı~ ~ i t<'hd ıd <'
d cek he tehlıkC' ı l Sm ey kan.ıl 

çın de b.r tehlikcdır. Cunkü bır tn
rar n Turkı)enin tıkliılı, bir <'t -

hcttcn ıse F1lsitmdl'.' ingıliz lruv\et -
lerınm bulunınasıdıı kı Suriyeyi liİlll
dıye kadar tam hır ltalyan t.aho'k -
kiırnu a_tına d.ışmCltlc.ıı kuı1armı -
tır. Dıger tarafdan Ege deruzındekı 
ndalar b11h,1ssa bunların şimalde bu
hııı:uıları Yıı.uanis1an lııgıli.ı: mu:u e
uctını ta\eb C'ttıği tLıkdırde bUy,ık hır 

men meta1ibatta 
bulundular 

(Baştıır.zfı 1 ıncı sayfada) 

lctlerı, Almanları ı l: u ın tana m
rebılmeleri ıçın kayı ız ıze ı.cr 1 -
met.ıni ı teını ler \C ınsılız teb • ı

na \erile e.ıc \:JZelercı .sıkı bır kon
tı ola 't bı tut: lması bah nd" ı ar 
etmısler6ir. 

~Mıh eı· d letfo:-i. mıh er tayya
relc .nın Yunnn aNtzısı ü;ı:enndeu 

gcı:;ıme ne mu ıı de i tem ler o,;e ;> rı 

rcsı ı urcUe biı u:.ken heye+ g n -
:ır ler 

AtJ:ıns. 

Yuoaıı"stan - &n-yet nla.~naı.ı 
.Atina, 17 (a.a.) - Reutcr: 
So\')etlerle Yunanistan ara

sında ~·.apıla,n .... ulaşmaya göre 
Yunaıri tan, Sovyetlerden be -
her tonu 5i dola.clan 100.000 
ton b~day satın alacaktır. 

lki müsavi partide 100.000 
ton 1 \'ttSluralya buğdayının 
Yunani!:ıtan tarafından müba
y.aa.sı Jıakltında cere~ an eden 
müzukerelf'r de sona erıniı:;tir. 

Tuna k omisyonu 
( Baş tarafı 1 ine.de) 

Almanya niç in 
Türkiyeye taar
ruz etmiyecek? 
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Almnn ordusunun Belçıka, 

Hollanda ve nihavet Fransız 
topraklarında 

0

kısa ~zamanlarda 
kazandığı muva.ffuk:ıy Uc.ri gö
ren bazı kimseleı, bu ordunun 
kuvveti hakkında mübalağalı 
kanaatlere sahib C'lmuşlardır. 

Ben, Alman ordusunun zavıf 
\'(' kabiliyetsiz olduğunu ıddıu e
decek değılim. Y alııız şu nok
tayı gôzonunc koymak · stıyo-
1·unı ki, Belçikada ,.e Fransad -
ki vıldırım taarruzunda ınuvaf
fpk olan bu or<lu, Tiuki~<' hu
dudlıırına çaJ1lbJı takdirde tek
nık bakınnndan da durmağa
mahkumdw. Almanların mu
\·a f kıye leıinin birinci amıh 
ol ıı motorlu kıtalar mudhış u
ret tc benzin istıhlılk ederler ve 
bunl r ancak mükemmel yollaı -
da, düz arazide kolaylıkla ıleı -
ley bilırler. Hnlbukı Tilrkıye 
ewclfı. coğrafi bakımdan ç k 
arızalı bir yerdir. Tanklann ha
reketine müsaid sahalar fevk -
lfi.dc mahduddur. 

\' c hareket ils1erınden vitzlcr
ce kilometre uzak bir mıntak 1CJ.1 
motorlU kıtaların bt>nziıı ihtı
yacını tamamlamak da hu ta
arruzu ba§armak kadar g~ e 
im1dinsız bir i§tir. 

Tuna tan.kiyle deniz en hır 
ıihrac hareketıne de K raderuz 
kıyılıırı tamamen gayrım·· 
dir. Bu vaziyet karı>ısmda 
cak piyade kuvveileri:ıin çok 
d.ır bir sahada ileı lemeleri mev-
zuu bahsolabilir ki b:ınun a 
'rüı k süngüleri lrnrı:asmd ıu-
vaffakıyet ümidi sıfırın çok 
nltmdadıı·. 

Nih.ıyet Tiirkiyeye karşı bir 
taarruza geçmek için Alman -
ların bu i e en aşağı iki milyon 
asker tahsis etme1en lfı.zımdır. 
Türkiyeyi e?.ınek \'e Bo~azJarn 
hukim olmak. Rovyct Rusyanın 
da boğazını sıkmal· dem k o1a
cnğından b~ harekete teşebbiıa 
an nda Sovy rin <ie muh~
mel bir müdahalesini goz o· 
niınd:- bulundurmağa, bunun 
ıcin de en aşağı oo mılyon • -
keı i Sovyet lıududlıtrındn tut
mııga mecburdurlar. Gene aynı 
har <'ket esnasmda Rumanyada 
\'c Bulgatlstanda da bir ~to.ç 
milyon asker her ihtimale karşı 
vazife ba.§lnda kalmağa malı· 
'kum olacaklarından 'bu harekete 
Almnnyanın en aşağı on nulyon 
askerle iptida:r etmesi ~cab 
ceği kolaylıkla ihc.;ab edılebilir • za

tcr- t.1. tn~tedir. iB lgrucla gelen tur.ılmektc -Ye 'day, k :ıl ınd:ı a,ı;ır 
bazı l'ııporl:ıra noza.rnn Buko\ ınıı cyn 
lctı:ııdc muhim SQ ;>:et ı. \ "e krmın 
harekatı n:ı rı l kkati ee!tK;tmı -
tir. Tuna nchrinın Pruth nehrılc bir-
1,..stıgı mın1akıı~ tbı rltt tn • , ye kı
b:ıtı ~dCTnm· ir. D ğer t r fdau 

muamclclere ır.aı:w: .tutı.ônıaktadır. 

Ilıırnaııyad.ı Jurnakıl k ~·e .imuı. ız 

rr .. ektup devri 'il>n,i1 ımı \ır. Yoptıgı 

btıtiin 'u dlerj · nr blıcr ibllıl c ı 

lıuk(ımetin har:ckiıtı ııhallde zıcfrcl 
h l~ı ıo·nnchrm lk'tadı". Hul:"ınıct 

h:ıtt:ı \ nlicie t.-r li e~-e bıle, ıı dcti 
4'n ıleı i urmıı Olduğu şartı k bul 
etm'şkcn bu . lizutı.ü yerine •mire -
ınemiştıı·. Kralın memleket iızerlndc 
hic lıir hukmü J"f'k'tur. 'B.oışvcl:ıl de 
ıhudiımtı takib \'(' idıırcden aciz hır 
haldediı·. P kıı.ıdt·e:tsız, ordu ı.s~ 

münf.ııii o.lıuasmn ~· en her h.ııı;ı:ı 
d>ir :ıksülfu elden .iı.ciı: .:bir •JlZ.lyctto
dir. Memleketi io'.lrc cdcnJeı· Alman 
gcncrJ.llcri HJnscn \e Spcdendir. ts-ı 
t,• TIUtn:ıO.VltnU\ \"In:'yeti tıakkında 

BUyük milli filmi 

20 llkteşrin pazar 

ehemınıyct kesbcdecektir. Çiınku 

bu ~ular o Uıkdırdr• İngiliz lru\•v.et
ler1 içuı büyül. kıymette ibircr us 
\ ar.ıfcsı goreccktir. Plocsii'dekı !PCi

' rol kuyularının \"e Köstencede toLn--
lıic'la tııhrıbı kab;l biı hedef t. • 11 

:ltnlyadan bu hususta yardım 
e- göremez. Çünkü İtalyan ordu

s:ıılcr ıçin ycnı u ull<'r tc bıt ede- su ancak Yugoslavya ile Yu-

tcrmı.ştır. IBu l.omıJyoııuu ye :ne 
T1: na eyn d. in nde d • nıdıın do~ -

rtJ.) :.ı .oilli1-.ıdar del letlcnn tcşr. cı 

Ru-,rnny.ıd:ııı Be1rrııao 

din if.ıdesir.e re R 
ınıııı n.ez '<-'ti .:ııtınd.ı G Iacda Twıa ı 
nehrınc m..ıyn do •• ll'uslcrdır. 'Ru111an
'Y d d mfr 1'l uhafııl ıııı ııuıtiycU _çok 
agıı· bir ~-:ıziye.t ıbu ule ~etirmekte 

\ e k.ıra lis.te.ve clnhıl eşluısn taz.111 
m lllıh ndaml:ır m- ınd n e\le -

Bu 

müşalıidnı ı;er. "' at ıınhır -
d::ın ibm:eitir. 

- Nçin '? Söylcdı!rlcrim doğ- ·dolayı luı!if ir e:ıc1i5e \'e iizüntii 1 
ru değil mı? Ve 'bundan daha hissediyordu. Ya fü~eyyeıı 
me ru ne olabilir? Gençsiniz .. . kendisine :adam n'kf!lı kızdıysa? 
CJzel oldui;'1lnuzu !.jöylcmcğe Ya bir daha kend.isi,ı<le konu~
lüzum .görmüyorum. Zengin ve ı ınak istemezse! 
müteka:bilen w1ckfuğerinizi .sev- BüLnd, ibu a:lcClirde çok bed
diğir.ız bir kocanız var. Fakat baht olecağ1m ıi ediyordu. 
.ıfens. bir talih sizi ll:ıeci.iz yekill- Sanki ne <lemeye 'Müzey~ene 
ğerinizi deı--<-oö-uş etmc~lİ~e mü- bunlun söylemil", gene kadını 
saade etmedi. Bundan aolayı m~ir ıe'tlltisti? 
şübhe yolt ki bedbnhtsmız. İç- Diışündülq;e dbinliği artı
te ben size :bu miıdd&in sona y01 du. Bu takdirde vaziyetin 
ermek üzere olduğunu teb:-;ir c - renaisı icin 1a'iı<immül edilmez 
-d.~ ormn. Bek ı:,~nd:ı dclın zi- bir ~ekil ulacağmı ruılıyortlu. 
yrde ıbüyümü.., ateşlenmiş Ablama ıkadar ınalonda bir 11şağı 
bir nş1tla )lekd' -eı :ıniz.i kucak- bir yukal'l dol~tı. Belki Mü· 
layaca.ksınız!. zeyyen iner. yahud sokağa çık-

- l:Ia!a lbu şc'kil e konuşmak- mak iı:ıter diye bekledi. Bu tak-
.ta rnrm· .cdiyars-..ınuz. clirde yawna yaltle.şmak •e ara-

- IPekchl! lşte -susuyorum diki sof;'llk luğu izale etmek ko-
- G:deHm!. lay olurdu. 
MlizevYruı .ay!Jğa kalktı .. Yol- Fakat :Müzeyyen nkr>ama ka· 

da heınc~ı hemen hiç konusma- dar a.şağıya inmedi. 8 illend ak
d!!ar .. Otele varır Ynnnaz Mü- ş:un yemeği esnasında l:ir 'le· 
zcyycn ke:ıdi oda.sına cıktı. Bü- §eb'büs yapmağa karar verdi. 
ıend otelin ıbüyük salonunda Ve Fat.bay.ı ~alc iMüzey
yalnı.z kaldı. Müzeyyeni hiddet- yenin n.kşam yom.eğ.ini drnarı ı 
lenclircliğL'li anlıyordu. Bundan 1 yemek 'ifftt7i.P · emediğinı sor-

.. .. 
gunu edn petrol tanklarının bomb:rrt'lım n 

edtlmes o vakit ıingıliz ku\ <?tleı1 

ceıc 1.;ın b1r te~"kiil kaim ola ak- nruıistam tutmağa kafidir. 

(Sayımdan aonr~) 
Matinelerden itibaren 

TAKSIM 
Sinemacmda göste
itmeOe başlanacaktır. 
'Hu filmin ş;ırkılm ını lıazıı lıyan 

ve besteliyen: Sadettin Kaynak. 
Buyiik bir musıkı heyetinin iş

tirakile kıyn1ctli okuyucular ta
raCıodan .söylenen mılli şarkılar 
b'lh:ıssa film ıçın hazırlanmıştıı·. -

YAZAN~ 

içın icabı! bır ameliyt.• ol.ıenk \ c bu 
urell,. Yunanıstana \c Turkı ey'C 
ıua\ene.t edilebılecektir. 

Londıa. ıl7 (:.ı.a.) - Balk nlıırda 
vazıyet cl'ıın muglrık bulunını.kt:ıdır. 

Zira btr ıtarafdnn Rusynnın tı1:ıcrığı 

'ar.!:> et henüz tam;:mıılc meçhul bu-

t.ır. 

A'\.ru.p.a Tuna kon-iöy nunun ıd ~r 
\ u~etler.i e ,gelıne-e, ıbu hu ı. ı he-

u 1ıiç :J.ılr ~,. kol a la ı an 
Bu ınesch• He clogrud .. n do0 ru;> .. Lı a

b.-nd::ır ol:ın milletler bu hu.-.u !. dıp-
1 ınatik 1.:0 :..ı eler ~·apzyoıbr. \'a ·-

1:ı.nde erncu".lly.etiıı.ı !!lLC...b bir hal 
lunmaktadır. Dığcr t<ır:ıfdan dn Al- l mı.ıh kkak adde- ı 
ınanyanın bu bölgedeki niyt'Ucrmı 1 
de hctklı:ile ıt.alınıin edebilmek mdş - '~~~~~'!"'!"~~~!!!!!!!!!!~-~ 

kWdur. Sovyct Ru yanın siyaııcü 

hakkmda hiç bir 0dır.uh yoktur 'e 
hu. devlf"tm n.nsıl bır vazıyet nl.ırn -
g.ıoı .1:0 teı en hiç bır alamet bulun- j 
ma! ğı .,.oz ö: ünde tutulm.ıktadır. 

1ng ltcre .le So\'Jietlcr • r ınQ:ıJ.ı 

mu· ı eoctlcrııı .yık rn~ ı knd r gu-
zcl knr lanrıcakur. -

~ 
RAD SERTOGLU 
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durdu. Hizmetçj kadının getir
diğı cevab menfi oldu: 

~ hududsuz bir sevinç uyandır - 1 
dı. Sıkılmasa Fatmanın bonnı
na sar.ıiacak, iki yanağından ;;. 
pecekti: 

1 
Bu c.ıaf ve görgiisüz kadın efüet
t~:i ·kendi kalbine nüfuz c·de
me?di. Şu halde •• rnzeyyenin 
~ mıında bazı scy'rr sezinleme
ti Hl.zımdı. Bunun için yegane 
,çaı e Müzeyyenin de keııdısine 
karsı bir tn'J..ım gizli l:isl1 r bcs
lcıucsi ve bir \'esıle ile Fatm:.ı -
nın buna agah olması idi. 

~ Hnnım efendi teşekkür .e
diyor, dısan çıkmak istemiyor- j 
mus.. Yemeğini odasında yeyc
ceknuş .. 

- Hasta mı yoksa? 
- Hayır efeı.dim. 
- A ·e yapıyor odasında? 
Fatma Bülendiıı yüzüne u

zun UY,adıya baktı. O, bu genç 
ve asabi gencin hanunına karsı 
beslediği hisleri pek güzel anlı
yordu: 

- Hı~ bir şey yapmıyor:. Ki
tab okuyor .. 

iBillend, Müzeyyenin oda ruz. 
metç.isine bir şeyl,.,r sormak isti
yor, fakat çekiniyordu. Fatma. 

1 onun içinden geçirdiği suallere 
ce-.ab verdi: 

- Hanım efendi biraz kızgın 
fakat emin olun kı bu mühim 
Lir .ı:;ey değil.. Ç buk geçer .. 
Ben onun tabiat.mi bilidm. 

Bu sözler. Bü!en · 1 ıC'inde 

- Tesekkür ederim Fatma! 
diye mırıldandı .. 

Fatm. tebcs iim ederek :u-
zak'la1;>1.ı. Bülend de aşağıda 
fazla kalmıya~ak odasına. cık
u. 

Şimdi, Fatmanuı lcendisine 
manalı manalı bakmasının ,.e 
garıb fjeyler söylemesinin sebe
bini dfısıinüyordu. Hizmetçi ka
dının bu hareketi, bir çok şeyler 
.bıldı~me, vahud da tahmin etti
ğine .delalet ederdi. Halbuki Mü
zeyyenle aralarında hiç bir 
şey yoktu. O, Müzeyyeni sade -
ce bu asra hiç yakışmıyan plli
tonik ve mukabelesiz bir aşkla 
seviyordu. Ve günün birinde bu-
na mukabele göreceğine <lnir de 
içuıde en ufak bir ümid bulan-

1 
muyorou. Hizmetçi kadının :hat
a hnr.cket.i ise i!a.Dki ortada bir 

yier vaımış ve ıOda bunun far
kında imi§ hissini veriyordu. 

Mubakemesi bu noktava vn
rınca hafif bir heyecana dfü;. 
tüfrünü hissetti. Araba. böyle 
bır ~ey olabilir mi idi': Acab~ 
Miizeyyenin de ku!binde kendi
sine karşı bir me~·lı bulunabi-
ir mı idi? 

Bu ihtimal, içinde tatlı üınid
ler uyandırmıştı. 1nsiynki biı· 
hareketle balkona ~ıktı. Gözleri 
gayri ihtiyari Mlizeyyenin o
tiasınn cm-Tildı. Hafif bir ı. ık, 
genç kadının uyumadığını f( s
terivord u. İc-inde onunln I· ~ı 
karŞıya bulwımalc, onunla ko
nuşmak :için mukavemet edil
mez bir arzu duyuyordu. Bu
nun i~in ne yapmalı idi? 'e 3-'U· 
p a'bilirdi? ( Devamı var) 

Kışın geldiğini, Frnns 
Belçikada, Hollanda.da, P.ol 
yada her an bir isyanın p tlaya
l>ileoeğini ıre motörfü ku\T.etie
rinin yegane hareket unsuru 
olan R.umanya ıpetırollen.nin ta
arrur.a geç.tikten biı· !kaç saat. 
sonra yakılacağını hesaba ıkat
mağa me('bur olan Almanyanın 
bütün ordusunun mevcudu de
mek olan on milvon ask.eri !bu 
ıise tahsis etmesi iÇin Almnn nr
du .şefleıinin akıllar.J.Dı oyDuimış 
olmalan iazımgefü. Hnlbuki 
Fransada yapWdarı akıllıca 
hat b, bizi, onları deli zannet
mekten m~neder. 

MURAD SERTOGLU 
~~ 

Züccaciye ve p eynir 
fiyatları tesbit edildi 

(Ba§ tıır11fı ı focı sayfııda) 

yağlı beyaz peynirler toptan W 
l;uruş ve perakende olarıık da 
.50 kurusa sntı1acalrtır. 

İkinci nevi yarı }'ağlılaı· top
tan 37 buçuk. perakende 47.20 
1ruruştur. 

J{a.<;arpeynir.lcı ine i e, hinnci 
ıll'"\'i ynğiı ka~ toptan .67 bu
C'Uk, ~ıe.rakende 90. ikinci n vi 
toptan 60, perakende 80 kuı uşa 
s,.tılacaktır. Bu~ün piyasada bı
ıinci ıı~vi knşar peynideri 120 
km U?tan satılmaktadır. Üçfin
cü nevi 1{8.l'FI '\'e ems:.ı.Ji kuru 
peynirJcr toptan 45, pcra kcnJ.a 
60 kurustan sntılncaktır. 

Züresd. c 
J{omısvon df'llkü toplantı -

.,ında ziıccaciyc kar nisbetl"rini 
de kat'i olarak tes'bit etmiştir. 
Hazırlanmış olan listeler Ve
kalete gc.ndPnl.niştir. Velt" let 
bu fiynil::m las:iik ettiği tattdır
ıde <l •rhnl ilan edilecek ve piya
sadaki ~atı.slar yeni fiyatlara 
göre te<:ıbit; ~rlı!ec ... kt:r. 

• 
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KEL AL.iÇONUN 
SON GuRE LERi 

okuz arabası her halde bır dü~ı.n 
mısafıri getiriyordu. Her .es .u-. baya 
bakm:ıga ba,,l:ıdı. 

Nıhayct, araba k<ıb\ eı.ıin yanında 
bulunan nanın kapısıııd. durdu. 

Kahvedekiler nrab.1:>.1 balu~lar. 

Fakat, t r. .dıkları ki eyi bulJm.ı -
dılar. 

Çunl. ALço tnruım, btr hale 

Dı)'ordu. Aliço, haklı ıdı. Hakıka
ten Adalmın yapt.ıgı knhbclikti. 

Ne ise o gL'Ce geçti. 8:ıbııh oldu. 
öglcden sonra, uzaktan bir ökü:r. bra
bası gozuktü. Yauı ya\ a hanın unu 
ne gcldı. 

Aliço ve nr*"ld.ışları kahvede otur 
muş konuliuyordu. Arnbanın içinde 
Ad .. lı \ c köyluleri 1.-ardı. I 

Adalı Halıl mab:ıdan ındi. Alıço

nun oturmuş ınrlı Adalıya donuktur. 
J\dalı Hnlıl, Knhvcye bu goz attı. 

i 

Muhammen bedeli 
lıkelenin iımı Tamiratın mahiyeti lira Kr. 

Zonguldak Sıva \"e korkuluk iıP 

ORDU At~p ışlcri 1617 

GtRESUN Beton Meri 9985 16 

GÜRELE Ahş.1b ı,Ien 543 55 

üNYE > 4519 (ı3 

Pol. thane Akçaabat 1700 84 

RtZE 4109 55 

OF > 2ti55 99 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. ihale tarihi 

721 86 21/10/940 pmmı:tcsi 
saat 15 de 

121 35 

ııs 

4(1 77 

338 93 

127 ';6 

o'l08 22 

] !19 20 

24/10/40 perşembe 
ı;aat 15 ele 
Zf/10/40 pı;rFenıbt• 
s;ıat ıs de 
25/10/40 cunıa 
saat 15 de 
25/10/40 wma 
saat l5 de 
25/10/940 cuma 
s.ıat 15 de 
25/10/940 cuma 
saat 15 de 
25/10/940 cuma 
saat 15 ele 

lhal~nin ,ekli 

Kııp::ılı zart 

Açık ekdltme 

Kapı•h :zarf 

Pa7~'1Tlık .• 

Açık t•ksntme 

> 

> > 

gelm"sti. Oyk herkes n .. nldttıgı Ali
ço de •ildı. Hcrke,o:; Alicoyt zebun
Jaşmıı;, t rile gore Z:lJ ı.ı:l~n I{. bıtmı" 
bilıyo du. Alıçnmın gelecegine kat'iyyen ka -

naatı yoktu. Çiınklı, Aliçoda hayır 
gunnemışti. 

i letmemizcc K.ır. dnı.. kıyıla rıdaki n uhtelif ı keltlcrdc Y• pılac, k tamiratın m. h. l'f'rıl<> lıunl. rın mu
h::ımmen bedel, mm akk~ temınat ve ihale t.; ı ilıı 'c ckıJlc rı yuk::ırıd.ı ~ zılıdır. 

ısteklılerın bılclırilcı '::ıkıttc cy:ılnı.ı: kapalı z~ ı fh rl, ulnııl.ırın teklil mektuplarını bıldırllE'n \:tk.tten bir 
Fak::ıt, Ad::ılı dıkk::ıtı sırtı kendine 

clı>l'uk kalın enseli adamı ı;uzüyordu. 
Onun Aliço oldugunu hukmet -
mc !;11 I.tikin, kimdi bu kalır. g(h -
del herıt diye duşüııuyordu. 

sa.ıt evvel komisyon 1'Cl lıı;ıne tevdık i lfıw dır • 1 tanbuld::ı C::ı1'1t.ı Rılıtım Hanındaki Umum 
Mlidurlük bına ınd. topl.ın.ıc k • tın alnı ı.omı y nuna mı c:ı, thırı. Bu bapbıki kc -.ive :ırtmıme sözü gecen 

J konu yon1;ı ılllılc lxdclınin ;) l• bıı de b<'ıi ı b i"ncle bır bedelle \'erılır. ((938h 

Adal , kahvenin m<>ydanuı.ı f,eldi. 
K.ı!ın en ,eJi ııdamla karşılaşmıştı. 

Bırd\:nbıre dur,ılııdı, sarnrdı soldu. 
Gdzlenne ırıı:ınamlyordu 

( Devamı var) 

Askerlik işleri 

1 adyc Progü"amı 1 
18/Hl/940 CUMA 

8.00 P ogııını, ve mt'mi('keı sn. t 
ayarı 

ıursıı uz Hacı Hu 
t:ıbı be'. 

Tehey' .. Alı o~ t. 
ir
i R.03 Muzık: Hafit: pro• ram (pl.) 

_ 8.15 Ajans haberleTi • ._ _____________ _. 8.30 Muzik progrnmın dPvmnı 

l;c? 

- AbC'1• Alıçoyu oldu m z .. ı nd
tiniz be 

füı ~ '. geldık me) damı be!. 
- Neıedc o, knkın ngıLlı 1\dalı 

be? •. 

Fatih Askerlik §U~sinden: 1 
ı - Bu yıl yüksek mektt:'plcrden 1 

mezun olup 940 askerlik meclisinde ı 
yoklamru:ını ynptırmamış Yükrck eh
liyetrıamelilnin 1. 2 inci teşrin !HO dn 
ycdekı;uhay okuluyla Gülhane tat
bikat ım•ktebine se\•kedilmf'k uıerc 

(pl.) 
8.50/9.00 Ev kadını - yemek lıstesi 
12.30 PTogrRm, H.• memlek<t saat 

ayarı 

12.33 Müzik 
12.50 Ajans ha'i::crleı i 
13.05 Miızık 
13.20/H.OO Mii?Jk: Karışı" program 1 

- • Hepten onun i<i gdclık bt:1• 

A U~o. agzın:ı gelenı ~oylu) ordu. şimdiden şub,.ye rnümcaaUarı yokl::ı-
Ke;ccı Yu uf, Adalı Hcılıl et\ no malnrını yapttıı mnları i~n olunur. 1 (pl.) 1 

18.00 Pı·ogram 'V<' memleket saat 
en:liler: 1 . 1 
- Yahu, ne oluyoı un, 1 TiYATROLAR 
Aliço, guluyor, gulu;>oTdu· \<' ro)- ______________ .. 

ayarı 

18.03 Mıizık: 

Abe, gclmı.} ecegin 1 ıaıı~t. clıyoı e lT lfitıJoıdu· • Ş h • 
dunur". tiyatrosu 

noo'!'.ehey'. He bıın Ad. ı iledır.. temsilleri 

18.30 füzik: Fasıl heyeti 
l 9.30 Memleket sa. t ayarı 'e njans 

h.ab<>rlcrı 

19.45 Muz.ık: Radyo ince :ıc•z heyeti 
21.30 Konuşma (1k'ti at :;aatı} 

21.45 Müzik Rndyo salon orkestrnı;ı Koca Yusuf, Fılıbdi. .Ahn:ed, Alico 
il Ad::ılı n:ra ınd. Ma]k r:ıda gecen • 
miık.ılemedEn l•abe'"d r riegıl<'!ıkr. 1 

Fılıb<'I; sordu. 
- Ad. Jı ılc bu· geı;-m 

uı;~'..'. 

n ı 'li.ır 

1 - Abe 11":1sıl ol az be?. 

Ne oldu. ı 
Dahıı. ne olacak •. Koyc k;.ıd,ır 

&elet • Zebun halimizde ~; ~ ı tecli. 
Dt>yınce, Kocn Yu uf f, J, n haşretc 

tlililulcr .. Fılıbeli o ... du· 
- U t ne vakit' 

- Bu buçuk ay <''' el . 
- M.ışall.ıb sen iJıleşmı;> ın?. 
- 1 •ette •.. 
- Seıı ı:ok z~yıflıımı 

Janruı diye ı "tıni .. :tık. 
- öyle idı. 

\"t h. q, -

- Bır bu uk aydn rıu topl .. dın 
- Evet .• 

Abe usta na ıl olur be?. 
- Abc ıre z~noettin?. 
- Demek Adalı ile boğıısacaksın? 

E\ et .. onunl:ı kozumu p:ıyla"ı-
(.';l~ını. 

Bız ı<ıeyre mı bak:ıc. gIZ ustıı? 

- Seyre b. kın .• ~k Ail::ıhya ne 1 
yapacağını 

Dedi. 
Artık kah\'C'yc oturnıuşl .. rrlı. Ali- ı 

ı;o, ayak ay::ık u'!ttıne> atmış idi t'nsc
s.ioi germiş oturuyordu. 

Herkes kahvenin ouunc toplaı.mliJ 
Aliçoyu seyrediyordu. Hastalığını bi
lenler. Aliçonun yakın bır zam.anda 
nasıl olup ta böyl<> topladığım hay
ret ediyorlardı. 

Aliı;o, mütemadiyen Ad::ılıdan bah
sediyordu. Acı"ı yüreğine çokmiıştu. 

7..ebun balınde koyun,. kndar gelerek 
gure::; i tem~ti. 

Aliço ıkidc birde: 
Vny kahbe herif. ulen hlumu7.u ı 

bekUyormuş be! 

Tepebaıı Dram Kısmında 

18/10/940 cuma gtinü :ık.şcmıı 
s:ı:ıt 20.80 d:ı 
OTELLO 

lıtlkHıl caddesinde Konıedl kıamı'"'a 
18/10/940 ctıına gfınu akşamı 

saat 20.30 d:ı 

VALi UŞAGI 

Her tarafa otobus \' rdır 

(Violoni t Necip Aşkın idrrefınde) 
22.30 l\1emleket fa::ıt ayarı, ajans 

bnbcrleı i; Zirant, Eshıım - Tahvilfıt, 

Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat.) 
2:?.45 Muzik· R::ıdyo "alon orkestrası 

programının deı; rum. 
23.00 Mlizik: Cazband (pI.) 
23.25/23.30 Yarınki program, 

kapanış. 

Gümrük Mh. Gn. K. İst. Lv. Amirliği 
Satınalnıa Komisyonundan : 

Ety~nın cins ve "'ikdarı Kıymeti ilk teminatı Artırma gunü ve &aati 
Li. Kr. LI. Kr, 

ıı:.ı yeni knskf't 6 pantnlon 40 40 3 03 22/l. Teş./ll40 "alı J4 
57 kalem atölye ileti 12 00 90 .o > 15 
Yuknrıda ynzılı iki kalem eşya aÇ1k arlt.ınna ile hiz.ılnrında yazılı gıın 

ve ~::ıatte satılacaktır. Aletleı Hasköy deniz ati:ılyesinde ve dtgcr eşynl::ır 

Gıılntada T . .v. Amirliği :ımbnrındadır.Her gun gönilebilir. İsteklilerin temi
nat makbuil:ırile giinilnde Galatn Mumhnne caddesinde İbrahim Rif:ıt ha-
nındnki komisyona gclınelcri. (9984) 

Hal Müdürlüğünden 
l\terkez bAlde 140 No. lu karpuz serghnnııı nıuste<:ırı Halil Elit ez teı ki 

tkaı et C'ttiginrlen müstahsiilerınden mumaileyhde al:ıe.ıgı olaı•laı 111 t::ırthi 

ilandan mbaren bir :ıy znrCıııda miıdurlügumuzc muracııatları. .-9985> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okul 4/11/9-iO paz.ırtesi gUnü aÇtl3•'nktıı·. Yenı 'c eski talebenin o 

giın saat 8.30 da okulda bulunmaları. 1 
Bu tal'lhdcn evvel \ ııkı olae.ık miıı:ıl.l.ıtlar ıs'aı cdılrnıyecektir. (9!J39} 

' 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Senevi ao kuruş muhas asatlı Sipahilcı· rıgaı;ı Mehmed Emin :ıga vak
fından &yazıd cnnıiindc her çarşamba glinu Hızlık ciheti iı;ın 6/11/1940 
çerş:ın·b::ı gümı mu nb::ık:ı imtihanı ~pıl:ıca~ıııdaıı talib olanların mezk(ır 
gunden evvel istida ılc müracaatları \ e imtihan gunii rn:ıt 14 de Te\ cıh 
EnC'umeni odasında buluııınnları llfın olunur. (9990) 

Büyük dere Askeri Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

A ıgıd. dns, mıkd. r \ e t. hmın bedelleri y.ıZJh muhtelit: yiyecek, y:ı

kacak mı:ıcldeleri 2490 No. lu kanunun il mnddes, delfılctile 46 maddesinin M 
fıkrrısma uyularak ;ıçık e)I iltmeye konulmuştıu·. Eksiltme tarih gün \"e sant
lerı hiz. larıncla yazılıdır. Eksıltnıeye konul:ırı ın:ıddı•lcrm bir kısmı on beş 
gun ve ciiger bir kımnı bır ay zarfında te:ılim edilecektir. İsteklılcrin 

aşagıd:ı yazılı gun Vt s:ıatlerdc Blıyllkdere iskelesi ı•ıvarındn Halk Parti
sı brna ının altındaki ~ nloud, haı;r bulrıııncnk olan s<ıtııı alm.ı komisyonu
mı t!'minat parnlnnle bırlık1e mürac.ı::ıt eyl<'nıeleri ve alınacak maddclerin 
evsaf ve ı;er:ııtıni ogn nn.ek için ele her gun koıııısyona müracsaUan ilan 
olunur. 

Cinsi 

Pırinç 

Pfrinç 
N()hut 
Nohut 
Kuru faı<ulye 
Kum !nsulye 
Kesme makaı na 
Kesme makaı na 
Arp:ı şehriye 

Kırmızı mercimek 
Sııde yağ 

Zeytin yagı 
Zeytin yagı 
Kuru üzüm 
Çay 
Sabun 
S.,bun 
Gazy::ığı 

Ekmeklik un 
Ekmeklik un 
Ekmeklik un 
Ekmeklik Wl 

Kuru ot 
Kuru ut 
Kuru ot 
Kuru ot 
Samnn 
Saın.ın 

Saman 
S:ıdc yağ 

Mıkdarı 

kilo 

111000 
ltiOOO 
22000 
20000 
43000 
41000 
13000 
ııooo 

14000 
14000 
14000 

7500 
8500 

20000 
300 

17000 
HlOOO 
27000 

221000 
216000 
211000 
2000Cı0 

5JUOGO 
505000 
520000 
515000 
485000 
495000 
500000 

13000 

Tahmin edilen 
bedelı lira 

6840 
6080 
3080 
28!10 

10250 
9840 
3380 
281i0 
3640 
28110 

22400 
4650 
5270 
5000 
1800 
7310 
6880 
6480 

30946 
30240 
!9540 
28840 
33150 
32825 
33800 
33475 
24250 
24750 
25000 
20800 

Ekıiltme 

gUn 

24/10/1940 
24/10/1940 
24/10/1940 
24/10/1940 
:l4/IO/l940 
24/10/1940 
24/10/1940 
24/10/1940 
24/10/1940 
24/J0/1940 
24/10/1940 
24/10/1940 
24/10/1940 
!5/10/1940 
25/10/1940 
25/10/1940 
25/10/1940 
25/l0/1940 
25/10/1940 
25/10/1040 
!5/10/l940 
25/10/1940 
25/10/1940 
25/10/1940 
251,10/1940 
25/10/1940 
25/10/1940 
25/10/1940 
25/10/1940 
24/10/1940 

ve 1aati 
1aat 

pe~bc 14 
> 14 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Cuma 
> , 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

14.30 
14.30 
1.'i 
15 
15.30 
15.30 
16 

16 
16.3(1 
17 
17 
14 
14 
14.30 
14.30 
15 
15 
15.30 
15.30 
16 
16 
IG.30 
16.30 
16.:ıo 

17 
17 

) 17 

pcrşembf" 16.3u 
«10013.t 

ŞAKİR .ZÜMRE 
Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 

Fabrikası 

HAJ_tç - KARAAGA(' - tSTASBUL 

Telefon: 43214. Telgraf : ZUMRl4~ 

KÖMÜR SOBALARI 
16 Senelik tecrübe eseridir 

KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMİ 
UCUZLUK ,.e · SAÖl..AMJ ... IK 

Her cins kömürü kolay
lıkla yakar 

Umümun rağbetini kar.anmış olan 
sobalarımız , en müşkiilpcsern!leri 

tatmin edecek hususiyetleri 
muhte\'idir. 

Muhtelif tiplere.le, ~de ve kromlu 

Bahçekapıda 4 üncu Vakıf hanı albndakİ 

MİLLi PİY ANG 
İdaresi İstanbul bürosunun isticarandaki mah 

(Eski Vakıf Paralar· MOdİlrlüğU). 
Kısmen kirahktır 

Taliplerin ayni mahalde Milli Piyango lstan
bul bürosuna acele müracaatları 

1 ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLlNLARI 

l 00 metre mikabı 2.50 : 5.00 X 0.25 X 0.025 M. eb'adında ~am toht~ııı 
• 400 > > 2.50 : 5.00X 0-22 X 0.025 > > > > 

200 > > 2.50 : 5.00 x 0.20 x 0.025 > > > 
2.ıo > > 2 su · 5.oo x o.ıs x 0.025 > > > 
150 > > 2.50 . 5.00 x 0.16 x 0.025 > > > 
200 2.5ll : 5 00 x 0.15 x 0.025 > > > > 

100 > > 2.50 : 5.00 x 0.14 x 0.025 > > > > 
100 > > 2.50 : 5.00X 0.12 X 0.025 > > > 
T:ırtıamen çam 'cTmck mlimküıı olmadıgı takdirde yarısı çıralı ~ 

ve ~ :ınııı beyaz köknar ölabilır. cı-

T, h<ııın edilen bedeli cG3.750 llra olan mıkdar ve eb'adları yu ıı 
ynzılı sekız kalem \'C cem'an 1500 ınctre mıkaln kereste Askeri Fn1iıikalı;f 
Umum MüdürluğU Merkez Sahııulına komuıyonum:a 4/11/1940 paz.-rteıl 
gı•mı saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Ş.ırtnnme «3t lira cl9:.> kU
ruş muknbılindc komıs;>ondon verılir. T:ıliblerın muvakkat teminat oJJı" 
«4437 lır:ı ~50> kuru:-ı-u ha\ i teklif mc khıplarını mezkQr günde s:ınt 14 ~ 
kadoır komisyona \iermeleri ve keudilcrınin de 2490 numaralı kanunun 
ve 3 maddelerindeki 'es.1ıkle komigyoncu oln~dıkl&ırına ve bu işle allı~ 
dar tüccardan olduklarınn daır Tkeret odas.ı vesıkaııile mezkur gün ve !=ll• 

ııtte komiy<ma nıiirncaatları. c:9749> 

* * * 
700 ton demir hurdat>ı alınacak 

3:.ı84 sayılı kanun ınueibiııce 700 toıı denıiı lıuıdası mabı·~ istl'IS)'Otil~ 
rmdn vagon dahHiııde tcslım şartile bC'het· tonunu iartnametıinde tuıh edil .. 
dlği vet;hile 17 lira 50 kuruşt.nn :;atın :ılınocnktıı·. Şartnameler merke .... sıı· 
tın alma komisyonıınd .. 11 p:ırası7. olarak 'erilir. Taliblerin" 4/11/940 pazar 
lesi &'iimi ak~mın;ı >Jıi;;r teklif edect'kJeri dmir hurd:ısı kad::ır '% 7.5 ~ 
nisbelinde t.eıııinatlaı ıt .. birlikU? r;artnaıı1e~ · ı.abul ettiklerine dair 1'8fl 
ve sarahntı havi fiyat t<'klifledni merkez satın alnı.a kom.isyonuna ,·tf"" 

meleri. dı750 

* • • 
l;)O ton yerli lin terıs pamuğu. almacak 

Tahınm edilerı lx-deli (42.000) lira olan 150 ton yerli linterıı pamuP 
askeri rabrik:ıl::ır umum müdtirlügıi meı·kez satın alma komisyonuncll 
4/ll/940 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zal'!la ihale odilecektir. 

Şartname (2) lira ( 10) kuruş mukabilinde komisyoiıdaıı verilir. Ta.• 

liblerin muvrıkkat temimıt ~ılan (3150) !~rayı havi tekli~ mektublar~ı .ye; 
mi meıkurda saat 14.ao a kadar komısyooa verınelerı ve kendllermın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. nıacldelerindeki vesaikle komisyoncu o1Dllldı1'" 
larına ve bu i~le rılakadaı· tüccardan olduklanna dalı- ticaret odası vesil<ll. 
sile muayyen gön ve saatte komisyona müracaatları. (97t8) -

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAHI 

Marmara Us.o;ii Bahri K. Satın Alma komisyommdaa : 
Cın•i 

Kaim benıiıı 
Gaz 

Kilosu 

10.000 

Tahmini fiyatı 

kurui Sa. 

36 
22 

80 
71 

TutMı 

L.ira Kr. __.,-

3680 00 
1135 50 

1 - Yukandrı cins 
4815 50 · 1<· 

ve ıuikd;m y"zılı ıki k:ıleın Yflkacak ınadd«:>si da 
ınc halinde \ e pazarlıkla ı-atın ~llınac::ık:iır. 

2 - Pazarlığı 19. T, eV\·eı 9411 eııınar\e'i günii saat 12 de tzınitte ter .. 
sane kapısındaki kom1syon bin.asında ynpıl:ır::ıktır. >il 

3 - Teminatı, pa?.arlık gllnü takarnh l'dccC'k ıhale bedeli \İz.cı ıııdt 
~ 15 nisbetindc ilerh:ıl :ılınae41ktır. ~ 

4 - tsteklileTin bu işle alakrıdaı· olduklarına delir Ticıırci Oda:;ı \e~
kahırile birilkte muayyen gün vt• saatte kom.ısynn b.ışkıınlığınA miiı·ıt"c:ı 
]arı. (9938) 

Mersin Elektrik T. A. Şirketinden: 
Şirketin Fen mtidilrlııgu iı•ın Elektrik 'Muheııdisi almacaktır. TalıblC" 
rin tı?klıfle bulunmaları ve şcr:ııtı ani.ırn.ı ~ nrm c·denlerin ~irketC 

miir::ıca:ıtları ı lfın olııııur. 

Ankara Harb Okulu K. dan 
Jı.I 

ı - Askeri liselere :ıskert ogrctnıen yetiştirilmek üzere H::ırb ok 
kadro un:ı 6 i:ılcbe alınacaktır. ,. 

2 - Bu talebeler Harb okulu talebesi ol.ırak Aııkarnda Dil - TariJI ~ 
Cografy:ı faküll.csındc yıılıııncı dıl t:•hsili gorecP.k \ e askeri ögretınen ~ 
tişti ı ileccl~tir. 

3 - Kabul şıırtl<ırı: 

A - Harb okuhını:ı gıriş şrırtlarım h:ıiz olmnk. 
B - Lise olgunluk iıntıhnnını \'CTnıış olmak. 

Bir çalgıcının seyahati 
C - Yabancı dıl bılglsi ıyı clercccdt.! olmak, .• ~ 
4 - isteklilerden eçllmek suretilc :-lınac:ık talebeler Jngıli j~ 

ı f>"raıı~ızra. Alnı:m~a ~ub~leı ine t.::ıksıııı ve fal.ulLenin IHO - 941 tedrisntıttıı l 

dnslerde, oda, salon, apartmau, ma- 1 

ğaza, dershane ve koğusların tCJ;hi
nini temin edeı.:ek boyda sobalar 

Dedi. Ben de bud.ılJlık ettim ya! 
Hır para eksilir mt? Ne 15<! kuı;uru
mu affcttırınck ınakı;adılc hemen 
konuserın yanına yakl::ıştm1, opmek 
~ere elinı elımc :ılıı· .. lmıız, göğırum
deıı ılcıck 

- Ne halt ediyor un! dedi. 
Elınlıi opecek idim. 
Çık dı .ın diyorum, sana bir 

<"l opme" \cnrım kı, almnd:ın gi -
dC'rsiıı. 

Dedi. Kendi kewlime: 
Bu d.ı amnı;;ı muna ebet fa adam 

ımı h.1 1 Elıni oplurmek istemiyor. 
Kimin umurunda? 
Komısere de: 

Peki, peki tC' ı. ı..•· edcdm. 
Dedim. Arkadaşım ıle birl kt<; ko

m~ C'rlık d.ııre inden dışarı çıl.tım. 
ikimiz dt• geniş bir nefes nldık. Frıd-
rıh· 

Aman ark.ıdn , şu sokaktan ça
buk :ıvuşnlım. Bella l:omiscr bizi 
yine ti' kife kalkışır. 

Dt..'Cll. B n de bu fıkiıdc idım. Ol
dukça tenha b r okak intıhub et -
t k. 1:'akat han~ tarafa gıtsek büyük 
~e kulııb lık bir cıddeyc çWıııyor 

idik. Fı ıdrihe· 

- Şı.mdı ne y:ı~. lım? ded.m. 
-Hiç! 

70 
- Hıç oluı· mu ya! Sokak sok.ık 

dol,1ı.;aeakmıyız. Bcnım aklım.: bu 
l:("Y geldı. 

- N'e geldi! 

Vl)'analılurın kıyafollerine dık

k::ıt ettin mı? Bizimkine hiç bcnZ<''llİ
yor Bu kıyJfcttc rıeh'"ı dola acak o
lur nk herkes bizim ile i tihuı ede-

1 
cek: Vükı:ı Viyanalıların. kıyaletıerı 

pek gulunç nmmn ekseriyet onlarda 
olduğu kın bizimki garib gbıiin~·rk. 
Onun ıçin şurada bir e1bLcci duk -
kanınn girelim. Paramız var, bıreı 

knt elbi <' tcda.-ik edelim. 

- H.ıkkın var arkrılnş! Fen,, ol -
maz. 

Bo~lf:(;e kıy:ıfcUt,irnizı det;.~f.ır -
ınc~c k.ır .. ı· verdık, bir dar o'. ıga 
.::ıptık. önumııze on ikıliCt' ya: ında 
tahı:ıin olunabilir. iki ço< .ık çıl.lı. 

BC'n 1 unl.ırdan birine ı 

- Çc uguml Bruıu bır elbm;C'ı duk
k.lnı gö tcrir mLin? 
Dcdım. Çocuklar gulı.i.,tulcr. Bi ·i 

digcrinin kulagınn bir Şt>Y ınıı ı!d ıı

dıktan onra: 

- Peki bizi bkıb eaıniz 
Dcdılcr. Çocuklar önde biz :ırk da 

gidiyor idik. Yolda çocugun birı: 
- Siz bu memlekete yeni nıi r,c1-

d. nid 

mevcuddur. 

Dcdı. Be ı: lstanbul Mıntaka Ticaret Miidürlüğünden: 
- E\ et dC'dıın. 1 t.ınuul guınruklerine gelınış olup t:ı 1.ıugune kad.ıı· licr ne .eı)cr>lc 
Döı t bl'..ııo sokuı;: dola. tık, 

Y<'t CQ('Uklıll'. 
en niba- 1 olursa olsun çekilmemiş buluna\1 \'e depo, antrepo ve a nb, ıl::ırda bekli

lşl mb.yo u dukJ,fm clbı: e 
m,ı , zn ıdır. Hemen ıçcri girebilir. 
sın.iz. Gayet ucuz elbıse burada satı
lır. r,ukat ına1;:;ız:ı sahibı biraz huy
suzdur. Muştcrilerı tckdır eder ba
f;tırır çağırır, bende elbise filan yok
tw·, der, ıs.iz kul:ık asmayınız, rica 
edıniz ıı!alıında bagırını.ı:. 

.Dedıleı·. Ne garıb elbisecı diyor
dum, hiç mu.,,tcnleı·C' Karşı sert mua
mele cdılir mı? Kım bilir, bu ::ıdamın 
ela huyu bbyJe imiş. Çocuklar sa\ u ·
tul.ar. Frıdrıh ile ben mnı;azanın önü
ııc g!'lınıştik. HJrıçdcn ne bir nıu
gaz:ıya, ne dc bu dukktınıı benzenu
yen bin. nın onuııde duı uyor idık" 

Fridrıh: 

- Ne yapaltm? dedi. 
H ı; ne ynpılır': DUkkandan ıçeri 

girelim. Dır k::ıt elbise al::ıcagımızı 

Stiyli:;elım. 

- Çocuklrır sakın bizim ile eglen
mcsinler? 

- Yok canım! Ne mccbtırlyetleıi 
var. Sen ce~nret edemiyorsnn, dur 
kapıyı ac:avım, en de arkamdan içeri 
gir. ( Devamı var) 

yen her <'in \ e nevi malın csahibı, komisyoncusu \'C n umessili> gıbi 
ald~.::ıd::ırl:ıı ı t::ırnfından A ccins \ e nev'iniıı B mıkdarın rı C «lllDl'ka \e 
num ırasmın. B ckıyınetinın E• vıırud tarihinin T' cnıcn:;cinin G> vuruıl 

va ıto nın mensub o ldugu ncenla ismile birlıktc H baı:ıka ile ilgisi ul
dugu t, kclirdc b::ınkn jsminın lstanhulda bulundugu depo, nntrepo wı ~m· 
bar isn ın 11 en geç 23/10/1940 çaı·ş:lmba giinıı akşnmııın kndaı· 4 iiııciı 

Vakıf h..ınının 4 Uncu kntmda. Jst.ınbul mıntaka ticaret müdılı'lüğüııe birer 
beyanname vererek bildirilmesi !uzumu 2/ 1420!1 ayılı kararnamenin tali-
matna e · ııe tc\ !ikan ilan olunur. 9999> 

Anadollu hir Tiirk de }~nt••rnasyonnl 

işte, HAC 1 Meydanda 
LOKUMLARI bizde olduğu kadar 

Avrupa ve Amerikada raCbet görüyor 

ADü MUJJhüddün 

HACI BEKİR 
Merkezi: Bahçe1<apı. Şubeleri: Beyoğlu, Kar:ıköy1 Kadıköy. 

Si a.rişleri ticarethanenin merkezi olan Bahçekapıdaki 
mağaza kabul eder. 

tirnk ettirileceklcrdır. • · }l.f 
5 - bkklilcrin e\•rnk ve \ e.saık ile Hnrb okulu kuınutıınlığına ve ~at• 

fazla m::ıl"ı at almak i ti:;enlcıln Askeıi Lıseleı murettişlif,'ine mfü:ıC• 
Iıırı. (125')) (9770) 

~tisarlar U. Müdürlüğünden_: 
Muhammen B. % 7.5 teminatı 1 • 

Lira Kr. Lira Kr. EksıtlrTltl 
M ikdarı §ekil ~ 

O k 1 P.~~"rlıl• 23/...,/40-l 4 Elcktrık nı::ılzcmcsi 4 ,, em ··- • ,{'> 

(mulıtclıf) 14 30 
liırdavnt le\::ızımı 30 > pazarlı t 23/:X/40- 16 
Motopomp 1 aded 965 72 37 p::ızarlık 31/X/40-d r~ 

ı - Şartname ve mıifrednt listesi mucıblnce yukarıda cins ve mık )(l r· 
ları yaz.ılı 3 kalem eşy::ı hizalarmda gdsterılcn usullerle satın Dlınaca >' ~ 

2 - l\1otop0ınp muhnmmen bedeli mm akkat teminrıtı hizasıncl•1 

zılıdır. 

3 - Eksiltme hizalarında yazılı gun ve sa .. tıerde Kabataşda Le" 
\'c mübayaat şubesindeki alım komisyonuııcl:ı y<ıpılac::ıktır. 

4 - Şartname ve listeler slizu geçen ı;tıbeden parosız aıınabılir· ııı" 
5 - isl<'klilcrin tayin olunan gun ve ır;aatlerde % 7.5 güvenme P•

1 

rılc birlıkte mczkür komisyona ınuıacrrntlnrı. «9793> ~ 

=====================================:::::::-:;;:;--
Sabhk Mühim Taş Stoku 

.Miıhim biı" taş sloku, satılıktır. Talib 

mat almak üzere, sarih adrcslerilc İstanbul 

1<TAŞ1t rumuziyle müracaatları. 

S:ıhıbi· A. Cemaleddln Sııraçoğlu - Neşriyat Müdürü: Macid 

11 t;ı yeı·: (H. Bekir Ci.irsoylar ve Cemaleddln Sar;ıçoflu 


