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Istanbulun 17 nci kurtuluş yıldö- Amerika 

BiR DOKTORUN MÜHiM IDDIASI 
Brenner Müla
katı Etrafında 
tahminler 

nümü dün merasimle tes'it edildi ·6H ~ R B Ek 
ırece ... -ıı 

j -
Yalnız Kinin ile Sıtma 
tedavisi imkansızdır? 

Ba göriipnede mihoer· 'F 
cilerin. l,.,-iltereyi Akde- !f- f
niule de mağliip eınıelı 

i Amerika Bahriye Nazırı 
mühim bir nutukla 

Taziyeti açıkça izah etti 

1 -------------

Doktor Bakteriyoloğ Salih Bürkev bu tarz t d . . tık 
tarihe k r t - ·· ı·· e avının ar a ıt ıgını soyuyor ve: «Masrafa çok ıktır' d. yaz . » ıyor için, tedbirler diifiintliilıle

ri, çareler aradıkları m• 
halıkaktır; fakat bana 

··---
Ruzveltin Nutku 

Karacabeyde doktor bakteriyo- b lıklı 
loğ Salih Biirkev Defterdarlı imza- O:~dum.bir yazınızı büyük aWta ile 

hangi yoldan teıebbiU • 
decelılerini kat'iyetle lıe• 

sile aldığımız bir mektupta sıtma- • On dört sen@d.cn beri itim t 
nın kiuinlc tedavisinin artık tarjhe h bb a 'Ye mu-

tirmek, fimd ililı miimkiin 
Ameril-._ bahriye efradı 

239,281 kiıiye çıkarıldı 

a. etlerini kazandığım Karacabe li -
karı.:.;tıi!ı, kinin yerjne bir çok nh- ı Y 

ld 
erın daveti üzerinC! üç aydanberı· bu-

va e Atebriıı kullanılmasının za- d ra ayım, günde otuz, kırk hastaya bak-

değildir. Vaşinı:ıton, 6 (A.A.) - Bahriye 
. nazır albay Knoks söylediği çok 

ruri ve bunun, kütle tedavisine maktayım. Bunların onda biri muhte-
pek elverişli olduğu, Tropika vak'- li! hastalıklar ve dokuzu gerelt · 
alarmda bunun yerine Plazmoki - ve gerekse t.ed•visi geçmiı k d ~ 

Yazao: ABiDiN DAVER • mühim bir nutukta ezcümle demiıı
tir ki: 

oin pek müessir olduğu bildiri!- Wardır. Burada bir ü oca a -
kt d. s ı·h u·· k m cadele ~ubeol 

ünün ınevzuu, JJreml.er 
mülikatı olmakta devam. 
ediyor. Rcuter'in diplo-

•Bizi harte icbar ederlerse, ha -
zınz. Birleşik Amerika şimdiye 
kadar asla har- kavbelınemiştir. 
Tota !iter devletlerin hcdeflcriıw 

nıe e ır. a ı. ur ev bu nıek - vardır. M\iracaat d tın 

tub d 
.. 1 .. 1 d. e en sı ahlara ge-

un a ezcum. e. soy e ıyor: liti ıüzel ve gayri fennt yeşil renkte 

389 · re ompnmeler .Sayın gazet.enızın 6/9/940 tarih ve\ yal.oız kininden iba ı k · 
.. numaralı n~shasında: «Sıtma ile verir ve gönderir. Halbuki: 

masi mubarrİJ'i, •HiUer ile Muııo- m•· 
!ini arasında. acele bir surette vu

vüsul için tak.ip etmeleri icap e -
den yolda en büyük engelin Ame -
rika olduğurıu çok iyi biliyoruz. 

n1u~adele çok iyı netice verınektedir> el - Artık s.ıtmamn yalnız. kininle 

kua gelen O<ıınferansın, yeni b.ir 
lllllh taarruzu yapılacağını talı= 
ettirmekte> oldu2-u fikrind~· 
Halbuki görüşme hakkında tefsU:
lerdc bulunan Berlin matbuatı, İn· 
gillcre ve İngiliz lmpnratorl~ 
yıkılmadan sulhten bahis bile edı
leıniyeceğiııi yazıyorlar. Mihv"." 
devletleri, bugünlerde, barış teklı
finde bulunsalar dahi bu, onların 
daha evvel ··aptıkları ı:ibi, ~
mi bir teklif oimıyacak, kendi ~f
kart umuıniyelcrini a~utmak, ln-
giliz milletini tefrikaya düşürüp 
onun muka\Cmet ve harbe devam 
ruhunu zayı!latmak maksadilc ya
pılınış bir sulh manevrası olacak
tır. Ciinkü inailterenin dün reddet-., ... 
tiğiııi, bugiin kabul etmesı ıçın, or-
tada bir sebep voktur. Ve bun~ 
böyle olduğunu Bitler de Mıısolı-
oi de pek iyi bilirler. . . 

Reuter'in diplomatik muha:rnrı, 
devam ediyor: .Mihverin h~ 
gayreti, ciddi tar.oda yeni~en ı.<'~" 
den geçirilmektedir. Ve eger_ bır 
sulh taarruzu ohna7.S8. aşağıdakı 
dört karardan biri alınacak ~ıdır: 

ı _ DoiTrudan doğrUYa rııgilte-
renin istilisı; ( Afmal1 gene~ -
mayının muhalefetine r~"1Ilen, 
Bitlerin, hali bu istilavı şiddetle 
arzu ettiJti sanıJ:rnaJ<tadı.r. 1 .. 

2 - İsoanya y-0Jile eeoo,ıutta
tık'a ve Şimali Afrikaya mutevec-

cih bir ilerileme; . 
3 _ Belki de Alınan nezaretı ~1-

tmda Mısıra ı.:a~ı taarru:ı.un bu
y\j.k ~asta yeıUden baş).a.rrıa.Sı; 
• 4 - Sovyetler Birliğinin böy_le 
bir karara itiraz etmesi mümkun 
olmakla. beraber, Balkanlar yoJile 
bir ilerileme. 

Breııner miilikatında bu dört 

Gece Halkevlerinde toplantılar 
yapıldı. Vali ziyafet verdi 

İstanbulun kurtuluş bayramı Yedek Subay okulu, Tıbbiye, bandola-
dün diğer senelere nazaran daha rile beraber Kuleli ve Malt.epe askeri. 
genis bir şekilde kutlanm.ı.jitır. lisel<:ri, deniz bandosu ile bera-
Sabahın erken saatinden itiba - ber D e n i z Harp Okulu, aske

ren halk sokaklara dökül.mili; ve rl bando ile pzyade, süvari ve topçu 
merasime istirak edecek askeri kıtalar~ önde itfaiye bandosu olduğu 
kıt'alar ve mekteı:ıler Sultanalı - halde polis ve itfaiye müfrezeleri, bun
met meydanına toolamnağa başla- lan takiben iz.etler, kız ve erkek mek
mıştı. Saat 10 a doğru ana cadde - tepleri tam bir intizam dahilinde suı
Jerin kal<lırunları halk tarafından tanahrnetten hareket etmiş ve ana cad
iki sıralı i<ıf:ıal edilmişti. Saat tam deyi takiben halkın sürekli alluşlan a-
10 da atılan yirmi bir pare topla 

1 

rasında 11,15 de Taksim meydanına gel-
ınerasime başlanmıştır. mııtır. 

AJay, önde ı:nüzika ve onu takiben (A:rka.sı: S&. 4, Sü. 5 de) 

BINGAZI 
LiMAN/DA 
Bombalandı 

iNGiLTERE 
AMERiKA 
iŞBiRLiGi 

• • 
İngilizler Şarki Afrikada Bir kısım Amerika filoları 

da hücumlar yaptı yakında Singapura gidecek 
.!{ahire, 6 (A.A.) - (BBC) Dün al<- Vaşin.gton, 6 (A.A.) - Havas 

ıom Jüıhirede neşredilen bir tebliğe muhabiri bildiriyor: 
göre, inıiliz bava kuvvetleri Bingazi ln ailtere büyük elçisi Lord Lo _ 
uman ve tesisatına muvaffakıyetli bir thian'ın Avustralya orta elçisi 
bücum yapmJ.ilardır. Büyük bir gemi- Casey ve harkiye nazırı C<ırdel i
de iki yangın çıkınlŞ, mendirekte üç le yanlığı son görüşmeler beyne! _ 
yangın J<aydedilmiştir. milel meseleler ve bilhassa Pasifik 
Kıiçük gemilere ve mavoalara tam meselesi hakkında bir anlıı=a vu

lsabetler vuJrubuJmuştur. Bardiada da kuunu derpiıı e;tirmektedir. 
kıtaat ıeceınmiıleri bombardıman edil- Aımer_ika ep<arı umumiyesinde 

. ti Kışlalara tam isabetler Jı:ııJodo- ve en ızıva<le infırat taraftarı olan-
~:m~r. ~ar da dalıil olduğu h_al_dc Senato 

ineiliz ve cenup Atrikası hava ıruv- azası n.ezdındek! !J.ksulamel Ruz _ 
vetleri Habeşistan üzerinde bomb.ar_dı- velt_ ~ü.JcU:n:etını Ingiltereye karşı 

uçuşıarı Y"pmıılardtr. Butün. teı;rıkımesaı ve yardım . sıyasetmi 
~iz ve CemlP ".i'ikası tayyarelen t~'kvıveve teşvik ve teşcı etmekte-

.. . dönmüşlerdir. dir. 
usl~nne rki Airikasına yaoılan Bazı Amerika deniz mahfilleri 

Italyan şa ' · b. k Am ik fil ' .. rda Agordat'da bazı bina- u· ısı:m er an osunun ya-

ingilizler 
yeni akın· 
lar yaptı 

Eaer zulüm rejimini İngiltere 
durourmağa muvaffak olar ızsa 
Amerika en büyük zaferi kazan -
mak emelinde olan bu bcyne1milel 
şakilerle muhat olacaktır. Bu emel 
şudur: Aıı.crikanın tahribi.. 

- Knoks üç taraflı paktın Aııneri -
kaya müteveccih olduğunu söyle -
miıı, cfakat bu korkutma teş,;bbü

(Arkası: Sa. 4, Sü. 3 de) Man§ sahilinde toplanan ge
miler ve Krupp fabrikası şid
detle bombardıman edildi \ 

İngilizler bi~haftada 148 ı 
Bombardıman yaptı ı 

Londra, 6 (A.A) - Hava neza
retinin öğleden sonra verdiği teb-

~: ' 
Bombardı.ınan taYYarelerinıiz 

Gelsenkirchen petrol tesisatile 
F.ssen'de Krupp fabrikalarını, 
Ha.mm, Osnabruclı: ve Kolonyada 
marşandiz garlarını, ve Rotteıxlam
da aemileri ibomi>ardımau c tmlş -
lerdir. 

Sahil müdafaa servisine men -
sup tayyarelerimiz Brest limanın -
da gemilere ve antrepolara ve 
Gravelines'de ımavna tecemımüle -
rile m<ıtörlü nakliyata taarrın et -
mislerdir. Mutad mayn dökme ha- j 
rekatı yapılmıştır. ı 

Tayyarelerimizden üçü dönme -
mi"tir. 

ALMANLAR, BERLİNDEKİ 
BASARLARIN BİLDİRİLlUE

SİNİ MENETI'İLER 
Stok:lıolm, 6 ( A.A.) - İsveç ı:a

zetelerinin Berlin muhabirleri In
giliz tayyarelerinin hücumları ne
ticesinde meydana gelen hasarları 
bildirmekten menedilınislerdir. İn
gilizlerin Ber lin üzerine hücum -
!arından sonra esasen muhabir ha
berleri seyrekleşmiştir. 
İNGİLİZLER BİR HAFTADA 

148 BOMBARDIMAN 
YAPTILAR 

Londra, 6 (A.A.) - Salahiyettar 
bir kaynaktan öğrenildiğine ı;öre 

(Arllası: Sa. ,, Sü. 3 de) 
.... ,, . ... . • 

:JVSAREfLfR ı 

,,, .. 

A~K~~ô ,,.--------
V/~~IV~ü 

Amerilta da har
be yaklaşıyor 
Son 24 saat içinde, Avrupa ve 

A!rikadaki muharebe sahalarında 1 

C€reyan eden küçük harekat hari
cinde askeri vaziyeti değiştirecek 
hiç bir mühim faaliyet vukubulma- . 
mıştır. Buna mukabil muharip ve 
gayri muharip devleUer arasında 
cereyan eden temas ve mühim 
nutuklar askerl vaziyet üzerinde 
bazı kararlan biraz i!şa etmiştir. 

Bu ilşaatın en mlihimi Amerika-1 
nın vaziyetini az çok meydana ' 
koyan Amerikn bahriye nazırı 

Knpks'un nutkudur. Bu nutuk A
merikanın icabında (yani İngilte
renin zaferi kazanmasını temin i
çin) harbe gitmekten çek..inmlyece
ğini anlatmaktadır. 

Di!er taraftan Ruzvelt'in sözle
ri de bu hissi açığa vurmuş bu
lunuyor. Üçüzlü pakt ve Brenner 
mülakatında hazırlandığı. tahmin 
olunan plan Amerikayı harbe yak
laştırmış bulunuyor. Bu vaziyete 
ıöre, mihver ve Amerikanın açı
ğa vurulan hislerl totaliterlerin 
nib.a1 zaferi elde etmek Ü.ıf~re gi
rişecelderi taarruzda Amerikayı da I 
lt.arşıl:ınnda bulacaklarıru meyda

na Çlka.rıruştır. 
Böyle bir hal hem harbi uz.ata

cak, hem de mihverin zafere ulAG
masm.ı imkAnsız lulacaktır. 

N. D . 

teda:visi tarihe karı:ımıı;tır. 2 - çw.

A 1 m an 
Taarruzu 
hafif geçti -Londra mıntakasında İngi
lizlerin baraj ateıi Alman 
tayyarelerini geri püskürttü 

---•ı---

kü: Kinin emlil.lu yalruz kırmızı kürey
ve haricinde bulunan genç hernatozo _ 
erleri öldürür. Kınnızı küteyve içinde 

bulunanlar ile kahil tufeylilta tesiri 
yoktur. 3 ..1- Dahilen verilen kinin sıt

ma nöbetleri üzerine müessir değildir. 

4 - Çünkü nacın yüksek miktarı 6 saat 
sonra kanda bulunduğundan ve para

ı..it1erin genç :;ıekilleri ile nöbetin he -
men başlamasmdan bir müddet C'\"Vel 
hasıl olduklarından kininin azami mik
tarı üste bu 7.amanda kana girmiş bu
lunmalıdır. Halbuki mücadele ıubeı.e

rince köylüye tevzi edilen kininler me
todik ·surette alınmadığı için masra!a 

Bombalar Mu
"_ çok yazıktır. 5 - Kininden en çabult 

müteessir olan ve nöbetleri gün Jşın 

him tahribat yapmadı gelen sıtmanın Tersiyana şeklidir. İki 
gün aıın gelen guvartana şekli kinine 

Lıandra, 6 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretlerinin müşterek 
tebl; "i: Buı:ıün gündüz düşmanın 
münferiden yahut küçük gruplar 
halinde uçan tavvareleri İngiltere
nin doğu - cenubunda ve Londra 
böl'1esinde bazı verlere taarruz . 
!arda bulunmuşlardır. Midlanrl'ın 
doğusunda ve Castanglia'ya bir 
kaç bomba düşmüştür. 

Folkestone ve Northamton Shi
re'nun bir şehrine yüksek infilak
lı bombala_r düşerek bir kaç evi 
vı.k:ınıştır. Insanca zayiat azdır. 
Şarki Ye cenubu şarki Kontluk

luında bir takım evler ve binalar 
hasara ui(ramıssa da zayiat azdır. 

Gece bir düşrnan tayyaresi tah
rip edilmiştir. Cınnartesi kaylbo -
lan bes ı>ilıottan üçü sağ ve salim 
dönmüslerdir. 

BARAJ ATEŞİNİN 11.AKİKİ 
BiR zA.FEB.i 

Londra bölgesinde dün geceki hava 
d:lfi baraj ateşi haftanın di&er büt1lıı 

gecelerinden daha fiddeUi olınuşlu!r. 

Alertin Dk iki saatinde dlrli toplan bel 
daltikadan fazla bir müddet .artında 

hemen hemen hiç ırusmanuşlardır. 

Gece yansından biraz sonra o S<late 
laıda.r gelen malllıruıta dayanan çizi
len tablo baraj ateşinin ~iddet ve lmi
rini isbat etınekt.e ldi. Sadece merkez 
bölgesinden uzak iki noktaya bomba 
düamüş büyük bir hasar yapmamıştır. 

Bu müdafaa baraj için hakiki bir za-

1 
fer olmuş, Alman tayyareleri püsltür
tillınüitür. 

daha ziyade mukavimdir. 6 - Her gün 

gelen nöbetlerin bnz.ıları sür'at ile ve 
bazılan ise müşkülatla kininden müte
essir olurlar. 7 - Tropika garuletlcri
ne biç tesiri yoktur. 8 - Gebe kadın

(Ar'll...,: Sa. 3. Sü. 3 del 

BUGON 

Ramazan Geldi 
M•hmut YeetıTi'nin 

,..f;• bir mü•alıab .. ; 

3 üncü sayfa.m.ızd• 

• Eski Harfleri 
Okutmah mı? 
Ya.zan: Sellimi luet 

ikinci sayfada 
ı---:------

=ı YARINI= 
Biraz Dünden 
Biraz Bugünden 
Ni:ıı•m•ftİn l'ıtı:ııi f' in 

p:ıı:cl lıir m6••habui 

ihtimalden acaba hanıtlsine karar 
\>erilmiş_fu! Yine Bertin gazetele
rinin son neşriyatına inanmak la
ıumgelirse, bİJ'iw:i ve üçüncü ihti
mal kararlaştırılmı.ştır. Almanlar
la İtalyanlar, Mısıra taarruz içiıı, 
ınöstemleke harbine elverişli bü
yü.k kuvntler teçhiz ve ihzar et -
mislerdir. Bu kıt'alar, Afrikaya 
•evkedilecektir. Nereden? Orası 
ıneçhuldür. Cebelüttarık üzerinden 
mi, yoksa · Sicilya - Libva yo!ile 
bli? Alınan gazeteleri, Cebelütta
nl<lan bahsetrniyorlan;a da, bım
ların mihverin taarruz planını ay
nen ifşa eİn!_elerinden ziyade, bas
nu aldatarak ba"1nıı yapılmasını 
tem.ine çalışacakları şüphesi:zdİJ'. 
İspanya dahiliye nazırının sessizce 
Romadan Madride avdeti, general 

hucU!lTlla . betler müşahede edil- kında Avustralyaya ve Singapura 
!ara . tam ısa 'da bir kale, Ay - ırideceği ve Sıngapurda en mühim 
mıstır. Sale.aya 

1 
muvaffakiyetle üssünü tesis edeceği mütaleasında

se'de demıx;;o e~~tir. Mega'da dırlar. Böyle bir manevra japonla
bombardııı!'8 ik abva 'kuvvetle -ı rın manevralarına takaddüm ede _ 
ise, cenubı A~~ardıman tayya- cek ve iaponyanın petrolünün ve 
rine mensup 1 isabetler kay- diğer ham maddelerinin büyük bir 
relerı. k.ıslalara tam kısmını temın ettığı Felemenk 
detm;•Jerdir.. . in hepsi, bu ha -1 Hindistanının müillıfaasını kolay-

TayvareleriirUZd .. ıunüşlerdir. Jaştıracaktır. 
rekattan salim 0 

Ayran 
Çocu.k.lııi;ıı.mda hCT evde bir ya

ııık vm·dı. Adam boııuııca dar ve 
uzun bır mahrut ki içinde, ucuna 
'IJUVartak bır tahta k<ıkı!mış bfr 
cubıı k!a auran dövülürdü. 

Balkan Olimpiyadı nihayetlendi 
F'rankonun uslu duracağına ve İs-
panyanın mihvede işbirliii:i yap-
maktan imtinaına kat'i bir delil 
~~şkil edeme.:. İspanya, bugün de-
g~e. yann. daha miinasip gördii-
ğü hır zamanda, İngiltere aleyhiıı-
d.e siliiha sanlabilir; bunun için de 
şımdM!en harbe gireeeifuti davul -
zurna ile iliıı etmesine lüzum yok-
tur. 

Bu Ç1J.buk, sulandırılmış yoi;ıı.r
du d.övdukçe 11a11ıöın aqzında yaq
!ı bir könü.k birikirdi ve ben bıı.nıı 
ekmeqe si.irü.p ııeme11i çok sever
dim. 

Ya1ftk ... 

Almanya ile İtalyanın. A.frikaya 
göndermek i~ bazırlaclıklan bü- k d 
yük kuvvetlerin. İngiliz donanma- 1 . h . rece 400 en sı Akdenize haklın oldukça, Sicil- mtl ana g 1 , 

fazla 

Kacımızın evinde Vm" acaba. şim
di? O da, ham neı·ede11se mi.ize
!erımızde ha1/1'et!e seuredilecek bir 
•eskt> halini alacak. Türk w!erı
nin trıiid.er!Heri çocjaldı, falcc.t va
vıkltları kalmadı. :va dan Libya ya. nakli biç de kolay. d ô ı • • • • d b~r iş dei(ildir. Bir oiyade tümeııJ- t 1 be arasın Q mer nOnU e Var 

nın nakli için 84,000 gayri safi to- a e na vakın vapura ihtiyaç vardır. Bu, .. k :Mühendis mekte- dar fizik. saat !3,3Q dan 15,30 a ka- Gecenlerde Ankara'lla qid.iııor -
(Arkan: Sa. 3, Sö. 6 da) Bu yıldYed~:n talebe adedi dört dar ku·nya, saat 15,45 den 17 ye ka- dıım. Her ıstasııonda a'IJran satılı-

Abidin DAVER bine kaY a<l Halbuki mektebe dar yabancı dıl imtıhanı yapıla - 1/0rdu. Dikluıt ettim. Hiç birinde 

yu 
.. zden faz! ı,r. 'kt B caktır. Yabancı dıl imtıhanı Fran- Türk auranının lezz-ti 1/0ktu. 'Bun--

•'~!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!t ka<lar talebe a!:naca ır. u -..- " 120 . . üracaat eden talebe a- s.zca, İngilizce veya Almancadan- Uır kil!i. kirec!i tovrak!a çal.l>an _ 

il 
Y A K 1 N D A nun ıçın, :rıı . . müsabaka imti _ dır. mıs kuını. •uuıınu andırı11or!ardı. 

rasında bır gırış 
1 

t ıı-·.-< Mektebe bu yazılı saatler&en Halbuki. hepimiz. her !7iln. Be-

lkd 
1ması karar aş ır ,,.,...,,ır. . amda hanı açı d 1 ı de- aeç giden, kayıt karnesini v. anında yocjlıınun bır cok mezecilerinde 

U ll'fl
. tihanlarda erece a an ar ,. ! Okuyacağınu B sırasile mektebe yatılı ve pulundurnuyan, kopye kalemsiz .en nefis auran arı i~ebi!mekteyız. 

R anl 
· rece ı edilecek! ve)'a mavi mürekkepsiz ~denler Türk evinde uatıık'ın ıınııtu!du-

om ar ani olarak kabu er, .,. k k"" ı . . mecc 1 k d ınıtıhanlara _giremi)·ecekler<lır. /iıı. ve Tür oıı erının aUTanı'1Ula 
diğerleri de neh~ri o ara e - Reisicumhurumuz lnönü'nıin bu lezzet kalmadıiiı ai.inlerde ~ a11-
vam edeceltlerdır. . b 1 ac k yıl Ankara !is.esinden mezun olan 1 ranı Türk sowndan olmttıan!ann 

imtihanlar bugün. aş ıy a ' mahdumları Om er Inönü de mü - bıze sunmıı!an ne acı 
AKA GÜNDÜZ 
MAHMUT YESARi 
SUAD DERViŞ yarın akşam bitecektır. . . :endis mektebin<' kaydolunmak ü- fııi aııraıı 11anamıımııkıa. iın 

Bu sabah saat doıuızcian on ıkiye . T . k '· eibı' ....::....:.Je fO".hretlerın' t s at on .·ere müracaat etmiş bulunmakta - iirk eı•ı ıırırnıamanın can ""aı 
"' ~...,... kadar cebir. trigonaıne n, a. . 

-
'-----'1t.. ......... uu..üıırı..nJ..a..oaJ!rtır-_.J!lL:lö.rtten...!.1.~}.:~:_!!:;'.~ t ~u·. Ömer İnönü de bugun bu im- bir ışar~tini sc=mıuor mıısunu=' ·· e 17 e kadar geom~ı; ya- .. ak ed ktir. Nizamettin Nazil 

Türkiye 6, Yunanistan 7, Yugoslavya 6 birincilik kazandı 
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......... Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Biat teklifini reddeden İmamı Hü

Eski harfleri 
okutmalı mı? Nufus .. Sayımında çalışacak 1 

bütün memurlar dün toplandı 
D Ü 0 akşam ı Brenner mülôkatı 

\ Y a:ı:an: Profesör 

ölümle tehdit olunmuyordu 

Yeni neslin, eski Türk edebiya
tını anlıyabilmesi için liselerde es
ki harflerle Türkçe okutulmasının 
zaruri olduğunu iddia eden •Va • 
tan» başmuharriri Ahmet Emin 

~~~~~~~~ .... ı~~~~~~~~ Muhacir geldi Hüseyin Şükrü BABAN 
IL.J1 itler ve l'llusolini sık sı:.O 

1r1J Ltyanatta bulunan ve 
• 

seyın, 

Dedi. Ve daha bir çok şeyler fasık ve fıkire, asla biat etmiye • Yalman, muhterem hocam Nec -

Her Kazanın Sayım Kontrölleri Seçildi: 
istatistik Umum Müdürü Geliyor 

sövlivecekti... Fakat İmamı Hüse- gım. Çünkü ben. bu dini mü - meddin Sadak'ın •Akşam. da, bi- n lkteşrinin yirmisinde bütün yurt<la yapılacak nüf·us· .sayıını 
'

,1·n. Mervanın bu iı!renc riyakar - bin'in Allah tarafından Resulüek- zinı de ·İkdam• da vaki itirazımız b d D 
için Javm"elen bütün hazırlıklar tamamlaıunıı; gı ı ır. un lıiimdan tiksindi. Derhal kaslarını remi olan (Hazreti Muhammet üzerine, dünkü başmakalesinde -·.,, 

catara:k: Mustafa) nın varisiyim. Ve bu ~ tek!i{iııin esbabı mucibesini değiş- de İstanbulun bütün kazalarında, kaymakamların riyasetinde toplan-
- Size, taziyet ederim. Allah, de, o sıfatla, ehli islamın (İma - tirip, ecnebi kaynaklardan istiane tılar yapılın~, her semtte, sayım memuru olarak ça~acak kiın.seler 

cümlenize sabır versin. met) ımevkiini isgal etmekteyim. etmeden, eski kitaplara, yıızma e- tesbit edlıniştir. 
Dlve. sözü kısa kesti. Bir an ev- $unu biliniz ki, ei!er varına 'kadar s~rlere, kitabelere, vakıfnamelere Sayım memurlarından başka, sayım ı 

vel vazivcti ökt'enmek i(.ın: saf! kalırsam, simdi bu sözleri sıze basvurularak hakiki bir Türk tari~ i~inde kontrolör olarak çalışacak olan-
- Bizi davetten mal:sadıntz ne nasıl söyliyorsam, halkın karşısın- hi ·yazılnıasınnı zaruretini ileri sü- lar da ayrılmışlar, bunlara, sayım isle-

dır?. da da öylece söyliyeceğim ... Eger rüyor, bu sefer de, eski harfleri öğ- ri hakkında lüzumlu malumat veril-
Dedi. haddinize d~üs ise, ~imdi veva- retmenin bu bakımdan zaruri ol- mi>tir. 
iM-crvan, Velit ile :.!ÖZ göze gel- hut varın .. beni, söylemekten me- duğunu iddia ediyor: _ Yeni nes- Sayım memurları, bugünoen itiba-

di. Lmamı flüsevine resmen .söyle- oedin. le eski harflerle okuyup yazınası-- ren, kendi sayım mıntakalarındaki 
necck sözleri, vali sıfatile Velida Dedi. nı öğretecek olursak, bir çok fikir 1 halka, 20 teşrinievvel pazar. gü-~ü sa-
tcrkdti. Ve, haşmetli bir vekarla kapıya amelesi kitabelere, vakıfnamelere, bab saat be~ten sayımın bıttıgı top 

Velit. uzunca süren bir mukad- doğru ilerledi. yaznıa eserlere sarılacak ve bu su- atı-iiı, havai lişenkler ve davullarla iHin 
dcmt!den sonra: ziveti o kadar iizv slecci mahoho retle hakiki bir Türk tarihi vücu- cdilhdye kadar evlerinden d>ıiarıya 

_ Ya Eba Abdullah!.. Şu anda, İmamı Hüsevnin su andaki va- de getirilecektir. çıkmamaları icabettiğini bildirecekler-
bütıin İsl.:.m lı,ldelerinde. (Yezit ziveti o kadar heybetli bir manza Bugiiu eski lıarflerle Türkçeyi dir. 

Müstahsiller 
Elma • 

yerıne 

fındık veriyor 
Meyva halinde fındık 

sahtı hararetlendi 

Yüz binden 
de sıra 

fazla Türk 
bekliyor 

Dün akfam, Bulgaris
tandan ıehrimi:ze 106 
Türk muhaciri gelmi§tİr. 
Bunların söy.~diklerine 
göre, Varna ve civarında 
toplanan yüz binden la:ı:
la Türk muhaciri, mem· 
leketimize gelmek üzere 
sıra ve vasıta beklemek
tedir. Vasıta buldukça, 
peyderpey, kafileler ha
linde memleketimize ge· 
leceklerd ir. 

ibni Muaviye) ye biat edilmiştir. ra arzctmisti ki, degil Velit. hatta öğrenecek olan gençlerin, yarın Bu müddet zarfında sokağa çtl<anlar- istihsal mmtakalarında bu yıl 
$imdi sıra, lburava gelmi>lir. Hali- M~rvan bilE? tas kesilmişti. eski eserlere sarılacaklarını ta- dan 25 liradan aşağı olmamak üzere elma cok az olduğundan cima fi · 
fedcn aldğrm emirname üzerine, Imamı Huseyın, salonun kapısın- lıayyül etmeğe ütopizma ve bunu para eczası alınacak, sokağa çıkan ço - atleri geçen yıla nazaran yüksek
halk bu bıate davet edilecektir. dan çıkıp da, avluya ayak basar taha)"·ül eden muhterem meslek- cultların da velileri mes'ul tutulacak - tir. Müstahsillerin kabzunallara 
Çok ümit ederim ki, bu biat, enin basmaz, keı:di adaml_arile karşılaş- daşıınıza da ütopimacı dersek bil- !ardır. Yalnız, hayvanların aç kalma - fazla miktarda borçlandığı ve Y: 
tarafından da reddedılmiyeccktir. tL Bun.'.ar, ın._ıaını Hu_seyının hıd • mem yanılmış mı oluruz? malan için çobanarın sokağa çıkma- ni sene mahsulünün bu .borçl~rı o-

Hükumetimiz, memle
ketimize gelen muhacir
lere a:ı:ami kolaylık gös
termekte ve iskiin işlerile 
esaalı surette meşgul ol
mıya devam etmektedir. 

Dcdi. detle soyledigı ~ozler.ı duymuşlar.. Bugün •Vatan• başmuharriri i- !arına müsaade edUmiştir. deıneiıe bile kifayet etıniyecegt an
İmamı Hüseyin, bir dı:ac saniye On~~· '.çerıde bır :ınueadeleye gı • J çin hakiki Türk tarihinin gömülü Bugünden itibaren, sayım gününe ka- !aşılmaktadır. Kabzımallar bil a • 

sükut etti. Sonra gözlerini Velidin rıştıgını sanmışlar .. Derhal kılıç - durduğu eski kaynaklar hiycroğlif ıdar, radyoda sayım haklfında Istatis- Jacah.iarını tahsil etmek. uzere 1 
ı::özlcrine dikerek: l~rını çekerek kap;dakı nobetçıle- olmadığı halde, bir tarih v5.kıasını tik Umum Müdürlüğünce konferansl~r i müstahsilleri taz:ıdka, m~_tahsil - ADLiYE ve POLiS 

_Demek, benden biat istiyorsu- rı yarıp avluya dalmışl~rdı. huliısa için Laybayere müracaat verilecek, mekteplerde talebeye de nu- !erde, borçlarını .. ödemek_ ıçın el:ma ._ ___ _ 
nuz. öyle mi? .. Fakat biat, böyle İmamı Huseynı, bır ı.şaretle a- zarureti ne kadar kat'i ise, yarın fus !!ayımının ehemmiyeti hakkında yerine fındık gondermege başla - 1 
hususi bir mecliste, üç kisinin ara- damlarını tevkif etti: da yetişeceklerin, Türk tarihini in- muallimleri tarafından konferans ve- mışlardır. Kabzımalların bu fındık-
sı.uda istenilmez... Siz, halkı top- * celemek, ortaya eser koymak için, rilmiye devam olunacaktır. )arı çok düşük fiatlerle aldıkları, 
!ayınız. Ben de oraya geleyim Ce- -. Kılıçlarınızı kınlarına 'koyun. kitabelere değil Lüdömana, Jüşöro İstatistik Umum Müdüril Celal Ay- bu vaziyetin de müstahsil aleyhı'!e 
vırbımı orada veririm. Benı takip edın. dö Sen • Döviye, Teofil Lavalleye, barın da sayım gününde İstanbulda olduğu söylerunektedır. Meyva ha-

Diye, mukabele etti. Ve,. artık Dedi. Vekar ve sükUııetini mu - ÖbölinP'e, Vikont dö Lo Jonkigere, bulunması muhtemeldir. !inde, yaş mcyvadan ziyade fındık 
sözü uzatmıyarak, kalkıp ı;ıtmek hafaza ederek, Velidin konağın - Halil Ganeme, Sadeddine başvu • üzerinde alış veriş olmaktadır. 
istedi. d3!1 çıkıp, doiiruca evine gitti. racakları akla daha yakındır. 1 ---<>--

Fakat Mervan, yerinden sıçra- Imamı Hüseyin, çıkıp gittikten Ahmet Emin Yalmanla bir nok- P 1 Y A S A İnhisarlar Vekili Sındırgıya 

Fatihte kanlL 
bir vak'a oldu 
Kavgacılardan ikisi 

dün tevkif edildi 
varnk derhal İmamı Hüseynin sonra, Mervan derhal Velidin ya - fada ihtilafımız yok: Eski kaynak- _ gitti 
karsı.sına dikildi: kasını yakaladı. Büyük bir hi.d- !ardan hakiki bir Tiirk tarihi ya- l 

- Maksadını anladım, ya Eba detle: zılmalıdır. Fakat bunun için pek Va sa ti döviz fia t a ri Gümrük ve İnhôsarlar Vekili Raif Ka- Balatta, Felhiyede Bostan sokağın-
Abdullah! .. Halk karsısında, iHali- - Yaptığın iııi beğendin mi?. çok fi.kir amelesine değil, bir iki tesbı't edı"ldi radcniz Balıkesirde ban tetkikletr yap- da oturan ibrahlınle Knragümrult Ni-
fcyi tahkir ve terzil edeceksin de- Şimdi, halifeye ne cevap verecek- erüdiye, büyük müdekkik ve mü- tıklan sonra Sındlrgıya hareke et • şancasında outran Fehmi, evvelki ak-
cr;ı ani?.. sin?. tebahhire ihtiyaç vardır. Erildi bir Maliye Vekfileti, borsamızda kote mi!>tir. sam Fatihte IVIalta çarşısında Mürse-
'Dedi. Diye, bağırdı. eser n1eydana getirmek için de es- olan ve olmıyan yabancı dövizlerin va- ---fi lin kahvesine gitınişlcr, orada kahveci 
İmamı Hüseyin, Mervanın ıbu Veli!, sükCınetini muhafaza etti: ki Türkcevi mektepte ökfenmeğe sat! çek liatlcrini tcsbit etmiştir. Buna Adliye Vekili Ankaraya Mürsel ve arkadaşı Hayri ile araların-

küstahlıi!ına hiddetlenerek: - Vaziyeti görmodin mi.. Ne lüzum yoktur. Herhangi bir mese- göre ziloti 25.7317 lira, regisetr mark döndü da kavga çıkmıştır. Kavga bir aralık 
_ Önümden çekil! .. Ben, reyin- vapabilirdim ?.. leyi tetkik etmek istiyen, bu me • 2L2337 lira, Danimarka kronu 24.4593 Şcıcı"iınizde bulunan Adliye Vekili büyümüş, Fehmi, Hayriyi bıçakla ense-

de serbest olan bir insantJJL Dile- Dive, cevap verdi. seleye liızım olan dili de sonradan Ura, Norveç kronu 28.7983 lira, Ama- Fethi Okyar dilıı akşamki ekspresle sinden yaralamıştır. Yaralı Hayri has-
Mervan '-a" akta d ed" .... · J'" ka"I 1 9 ı· H "' d tahaneye kaldırılmış, Fehmı· ile İbra· diğırn gibi hareket ederim.. , u ,,..ırm evam ı- ogrenır; esasen uzumuna ı o - vut frangı 41.484 ıra, onbX;ong o- Ankaraya hareket etmiştir. 

1 yordu: dugu"' muz eseri nıcvdaııa getirJnck tarı ve Arı·antin pezosu 32.75 lira, rial hiaı yakalanarak Adliyeye verilnü5 .. Diverek, Mervanı elinin ters,i e " 1 -<>--
itti. Ve kapıya doitru ilerledi o - Ne yapacaksın? .. Derhal a- için eski ahrfleri öğrenmek de ka- 7.3970 ruble 25.23, Çek kronu 4.4370, --· • ~ ::-- •• terdir. 
zaman Mervan: Velidin kolundan damlarını çağırır, onun kafasını fi değildir. Muhctrem nıeslekda - Mısır füası 5.37, Kıbris lirnsı 5.24. Su-ı Evlerının onu- Dün Sultanahmet Üçüncil Sulh ceza 
vakaladı kestircbilirdin. s1m da bilir ki, Türk tarihine da- riyc lirar;ı 0.5934, Fılıstın llrası 5.24, al- mahkeıncsinde muhakemeleri yapıldık-

Velit, müstehzi bir eda ile sor _ ir muhtelif lisanlarda yazılmış beş tın sterlin 10.3489, altın Rayşmark .. } tan sonra, Fehmi ile İbrahim tevkif e-
~ Ne duruvorsun?. Helifenin du: yüz(!en !azla eser vardır; binaen - o.5011 altın pengö 0.3680, İsviçre ıran- ne ÇOp atan ar dilmişıcroir. 

C'lllrini verine getir. Bu adam ka- (Arkası var) aleyh, eski harflerle: Türkçeyi öğ- gı 0.2831, ithalatta Rayşmark 50.50, Bir kasabın parmakları 
oıdan sal! çı,karsa, bir daha onu ele renenin Fransızca, Ingilizce, Al - ihracatta Rayşmark 50.75 liradır. doğrandı 
pecıremezsin. 1 manca, Yunanca, Italyanca bilmesi ----o----- 1 J h 1 h ' 

Dive, bağırdı. d t d Beyoğ u ve stan u ci etın-r e şar tır. 1\Iü ekkik mektepten Ziraat Umum Müdürünün İmamı Hüseyin, Mervanın bu ı· · kt '"d kk'k de 47 ki~iye ceza verildi S """""U '8d'<I.."" lU] ~ n ye ışır amma, me ep mu e ı . tetkikleri ~ muş, parmakları kesilmiş, tedavi edil· sözlerini isitir isitmez. derhal du- -• v """" "'""a t· t" Ot d"d kt b"' "'k ·· · 
ydekkıs .k1r1mez.ld •0 1 ad uyu mu- Ziraat Umum Müdürü İhsan Abidin Belediye temizlik iııleri müdürü mek üzer hastahaneye kaldırılmıştır. 

Fatihte Pazar yerinde seyyar kasap 
Kamil et keserken baltayı eline vur-

rarak, elindeki, Resulüllahın asası- t d ı 
Otohu"s seferlerı'nı'n 1 e ı er o ugunu a unu mama- Ege mıntakasında yapt·•ı tetkikleri bi- d.okt.or Fa. ik .gece B. eyoğl.un a 8 - Bir çocug" a otomobil na dayandı. Hakı retle dolu nazar- "' dd b f 

ı 1 b k " ı · d • k ? ıyız. . . . . . tl:erek Ankarnya dönmüştür. Ziraat tiklal ca esınde ır tc tıs yapmış, t 
ara Mervana a tı. ,,;vve a u- tanzimı im ansız mı. b" •Vatkatn. lba~m.uadhrrırkı. bhızımfl glı- u. müdü•ü, tetkıklcrini tamamlamak 1 beş dükkanc.ıı.n sokağa cöp dök - 1 çarp ı daklarını bükerek , ıl Şoför Mehmet, idaresindeki 2199 nu· 

. Şişlide oturan blr okuyucumuz - Ti': mk c .~!' eruntz. e c~ddı tlar er e ; üzere yakında ikinci bir seyahate çı- tükleri J;Örülmüs, bc~·er lira y dı- mı:ı.rnlı otomobililc Fevzipaşa cadde • 
- Ya Ibni Zerka!.. Bu sözleri dan aldıflmoz mcklupta. deniliyor ır -ee ogrenmenın şı e e ve · rım cezasına çarpılmı~lardır. 

· so'"ylı" •o ? fr ti 1 h" d b 1 ı kacakır. sinden gıwerkcn o civarda oturan Di-sen mı . > rsun... ki: ne e e a ey ın e u unan ara zı·raat Temizlik işleri mürakıpları da ., 
1 

Bu seyahatlerin esasını, mın- ·ı · · 7 d k' • y koya Dedi ... Mervan, (Zerka) kelime- c- Ben her gün muoyyen sa- modern softa damgasını vurmadan her sabah raat altıdan sekize kadar m• rının yaşın a 1 çocu,.u an 
k" h (1 · takalarında çeşitli zjraat yapılması ve carparak muhtelif yerlerinden yarala-6ini isi tir isitmez. kıpkrmızı kesi- atte Şişliden Beyazıda gitmekte- önce, es 1 ar erı öğrenmenin za- d•ha bol mahsul idrak ve, istihsali mey her semtte sokakları crez:meğe baş-

ı k b .. t.. du t• ' d h d.1 · f ... mış, çocuk hastahaneye kaldırılmış, ere , u un vticu zangır zan- ylın. Daha sür'atli blr vasıta ol- rure ını re ve cer e ı ınıyeC'e .< zuu teşkil etmektedir. tamı.şlardır. Bu teftişler esnasında 
gır titredi. Zcı'.k.U, bir zaman - rnası icabcden otobüs seferlerin - delillerle tahlil ve teşrih ctınelidir; ev ve dükk8.nlarının önüne çöp a- •0 för ynkakınmıştır. 
lar Medinevi kasıp kavuran bir den istifade etmek üzere seyahati- :voksa iddiası bir kavli mücerette Üsküdarda cezalandırılan tan bir cok kimse yıldırım cezası- Bir otomobil tramvaya 
fahise idi ki Mcrvanın babasL o- mi bu vasıta il yapmayı tercih et- kalır ve kalao.oktır da. na çarpılmıştır. çarptı 
nunla izdivac etmis. Mervan da tim. Fakat, yanılmışım. Çünkü oto- Seliimi izzet SEDES esnaf Beyoi!lu ve İstanbul eihellerinde Saimin idaresindeki 2569 numarlı o-
bu kadından dünvaya gelmişti. biislerin ne tarifesi ve no de sür'- ==o:-==="" -- Emniyet altıncı şube memurları 

47 
dükkan ve ev sahibine bu şe- tomubil Topkapıdan Beyazıda gelirken 

Bundan dolavı Mervanı tahkir ve- ati biribirine uymuyor. Bazan ar- Maarif Vekili •ehrimize Üsküdarda yaptıkları teftışler ne- 54 numaralı Topkapı _ Sirkeci tramva-
ya terzil etmek istevenler ona (İb- ka arkaya gelen arabalar bozan Y ticesindc Hasan Ezberin fırınında kilde beşer lira ceza kesilınislir. vına çarpmış, hasara uğratmıştır. Nü -
ni Zerka) diye, hitao ederlerdi. yirmi dakika ara ile geliyor. B- geldi pasa bezlerinin kirli olduğunu, 

imanu Hüseyin, Mervanın hid- zan Şişliden Bcyazıda yirmi beş, ll!aari! Vekili Hasan Ali Yücel dün Sevkinin fmnırı<la Beledive zabı - Taksi bekleme yerleri 
fusça uıyiat olınamıştır. 

* 

görüşen devlet adamla· 
rından değillerdir. Zaten idare sis
tem vı.ı tarzları böyle sık sLk hita· 
bede bulunmağı istilzam etmemek
tedir. Sulh zamanları için bö)·le 
ketum bir tarzın mahzurları fayda· 
!arına galip bile olsa harp halinde 
böyle bir usulün nimetleri zarar
larından fazla olsa gerektir. Kara 
Avrupası mukadderatına muvak -
katen hakim olan bu iki diktatör, 
ne zaman birleşir ve görüşilrlcr::,'1 
bu hadiseyi mühim vcknyi takirı 
eder. Birinci Brcnncr n1üliikatının. 
verdijri netice hüliı hatırlardadır. 
Bıt ikinci görüşmenin de öbüriin -
den daha ez verimli olması icin 
hiçbir sebep yoktur. Askeri ha

0

rp 
vaziyeti bir dereceye kadar dur • 
gun bir hale girdil'i yani Almanrn
nın BÜ) Ük Britanya adalarına 'ta
arruz teşebbüsü rakit bir ınan,a -
ra arzcttifri. İtalyanların l\Iısıra 
karşı te ·ebbüsleri ikinci bir hamle
yi beklediği sualarda, iiç baslı it
tifakın inızası akabinde vaki· o!aıı 
bu mükaleme şüphesiz bir çok ih
timallerle yüklüdür. Fakat resın.i 
tebliö-!er ve mihver gazetelerin 
neşriyatı gayet mahduttur. Eli • 
mizde muhakemeye yarayacak ye
gil.ne vesika Reuter'in bir tebliği 
ile Berliııin bir tefsiridir. 

İngiliz ajansı muhtelif ihtimal
leri derpiş ediyor ki bunlardan ba
zıları üzerinde tevakkuf edilmeğc 
bile değmez, Faraza bu görüşme -
den yeni bir sulh taarru:ı:u doğma
sı ihtimali gibi .. Mihver gazeteleri 
hayli zaınandanberi arlık sulh ta
arruzu imkiım kalmadığını tekrar 
cdivorlardı. Bu gazetelerin kanaa
tine göre muharebe amansız bir 
şekilde idame olunacaktır. Ve Al
man devlet reisi iki defa sullı tek
lif ve taarruzu yapmıştır. Lehis • 
tanın istililsından sonra bir, Fran
sa aradan çıktıktan sonra iki. Ar
tık mihverciJerin sulh taarruzları
nı beklemek sırf imkiin alemin -
de bulunmamızdan mütevellit bir 
ihtimaldir. Yoksa tahakkuku der
piş edilebilecek bir keyfiyet ola -
rak nazarı itibare alınamaz. 
Diğer taraftan yine Reufer'in bir 

ihtimal gibi ileri sürdüğü Balkan
lardan ilerileme de birinci ihtimal 
derecesinde trayri mümkün ve mıt
hal değilse de ona yakın bir du ·• 
rumdadır. Balkan devletleri bil -
hassa ilk ağızda rastgelinecek olan 
Yugoslavya Almanya ve İtalyaya 
karşı gayet diirüst bir hareket hat
lı takip etmiştir. İalya ile arasın • 
da bir ademi tecavüz ve iyi dost -
luk muahedesi vardır. İktısadi ba
kundan kendisini tamamen Alman
yaya bağlamıştır. İngiltere ve 
Fransa ile münasebet ve muvasa
la yolları kalmadığı için bu bağ • 
!anmayı vapmak için de fazla reh
rinefse lüzum da görmemiştir. Ru
men, 1\Iacar hakemlik kararında 
ve Bul~aristanın Dobruca ihtiliı • 
fında gayet sakin bir yol tutmus • 
tur. Binaenaleyh böyle bir devl~te 
karşı bir hareket hiç de memul de
ğildir. 

İspanva yolile Cebelüttarık'a 

d k saat on ikide Ankaradan ~ebrimize · lı.ı h 
etine zerre adar ehemmiyet ver- bazan da 40 dakikada varılıyor. tası lalimatnamesıne av rı are - "'ehrin bazı yerlerindeki taksi 

miverek söziine devam etti Bu işin halli için alakadarların gelmiştir. Hasan Ali, bugünlerde tet- ket edildiğini, Teologos, Eyüp ve "' 
- İhtimal ki beni öldürmek için nazarı dikkatini cclbctmcnizi rica kiklerde bulunmak üzere Antalya ve Hasan Altayın fırınlarında da tc - durak yerleri kaldırılmakta, bazı-

doğru ilerleme derpiş edilebilen 
bir imkandır. Maaınafih bu nokta
da da İspanyayı fazla sıkıştırmak 
belki de varit değildir. Çünkü İs -

k Tulinyede oturan marangoz Kamu. panyaııın fili ,yardımının fazla bir 
İstinye doklarında tamirde bulunan Kı-

menfaat temin edeceği meşkuk -
nalıada vapurunun merdivenlerinden tür. İspanya üç küsur senelik dn -
düşınüş ve yaralanmış, tedavi altına 

İspartaya gidecektir. lıned"•· 1 d b k 1 kled"I k Yezit, bazı emirler vermiştir. Fa- ederim.• mizliğe riayet edi ıgıni gör . arı a aş a yer ere na ı me • 
kat ben öyle zannediyorum ki, bu Okuyucumuzun mektubuna bir ırüsler ve ceza yazmışlard•r. tedir. Bu arada Galatada Keman -
emirlerin tatbikine, hic kimse ce- 'o llive.elmlyor ve .. otobüs se- iktisat Vekili hugÜn Manav Simonla kasap Mehmet keş mahallesinde Çinili rıhtun ha-
6llret eclemiyecektir... Anlaşılıyor ferlerinin tamimi lmkinsu modır! geliyor Alinin sıhhi muayene cüzdanları m önündeki taksi durak yeri de 
ki, beni. bur~ya öldürmek icin de-j J>lye Karadeniz bölgesinde bir tetkik se- bu lunmadığı, dükkanlarının pis 
vet etmışsmız. $u halde, böyle bir SORUYORUZ! yaha l ne çıkmış olan İktısat Vekili olduğu görülerek haklarında ceza Şarap iskelesi civarındaki Keman-
tesebbüse sıeçıınenizden evvel size\ L , Hü.snü Çakır bugün Trabzondan şehri- ·.otı tutulmuştur. Ayr•ca 13 şo- keş sokağı ile rıhtım arasındaki 
sunu söyliyeyiro ki, Yezit gibi bir nıize gelecektir. för de cezalandırılmışlardır. kısma nakledilmiııtir. 

bili harpten çok yorgun ve bitkin 
alınmıştır. bir halde cıkmıştır. Fakat Fas ve * Üsküdarda GUllem Hatun mahlle- Ccbelüttarık davaları dolayısil& 
sinde oturan Halil sokakta giderken ay-

mihver hakkında miinen yer almış 
ni mahallede oturan AbdüllAti!, Ay- olduğu da şüphesizdir. Bu istika _ 
can ve Eşref adlndaki üç çocuk adamca- mette bazı imkanlar derpiş oluna
ğızı taşa tutmuşlar, muhtelif yerlerin- bilir. 
den yaralamışlardır. Bu üç yaramaz 
yakalanmışlardır. Fakat Büyük Britanyanın gayri * Şoför Cemilin idresindeki otomobil memul mukavemeti yüzünden ja-1Jl•••p11•••••m•••••••••---... •llllll!•-9' _Ne oldun Bedia?. _ Biliyorsun. Fakat söylemiyordu, söyletenıi - Yedikulcde Kazlıçcşmede Demirhane ponyayı da aralarına alınağa mec-

1 Jkdanıın Edebi Tefrikası : '30 - ı - Hiç .. Hızır okşadı.. - Olsun, ağzından işitmek ~ti- yordum. O cümleyi, o iki kelimeyi, caddesinden geçerken elektrik dirği- bur olan mihverciler yeni bir kış 
- Ne den1ck o?.. yorunı. •seni seviyorum. sözünü ağzından ne çarpmış, otomobil de, direk de ehem- harbinin eşiğinde kuvvetli hanı -
- Artık bu mevzun gelmi,·elim.. - Burada ne isim olurdu? alamıvordum, beni mas'ut edecek le ve darbeler indirmek için ara ~ 

Yo .., , miyetli surette hasara uğramış, soför d KISKANI RUM ! 'Korkunc!.. - Kuzum Bedia, yalvarırım sa- olan iki kelimeyi duyamıyacak . yakalanıruı;tır. !arın a görüşmüş olabilirler. Berli-
- Aşkı korkunç mu buluyorsun? na söyle.. tını. nin tekrar ettiği gibi hadiselerin 
- Evet, evet, korkunç buluyo - l - Neden? Nihayet aramızda bir anlaşma seyri bakıınmdnn •imdiye kadar 

runı .. Hem nasıl sövliyeyim, sana - Bir kerecik olsun ağzından be- , ha<ıl olabildi. Ben hissiyatımı ço _ Kümes hayvanları fiatleri oldnğu gibi daima ilk teşebbiisü 
Yazan • SEL A M 1 1 Z Z ET 1 nasıl anlatayım, bilmem ki. .. Aşk - ni sevdii{ini söJ lediğ~ni ~uysam, ı cuk ITibi ve çocukça kelimelerle Kümes havvanları fiatlcrinin muhafaza etmek ihtiyacındadırlar. 

'9 ,,aı••"••••••••••••••••ıi·•-rl tan bahsetmek muvafık dci"(il!. bir kcrecık olsun •senı sevıyorum• anlatıyordum, Bedia da bana ayni toptan fiatlerinin de son günlerde Bu imkan zaman, mekan ve usul 
• Bö· l bir kudının karşısında deli desen, ne kadar mes'ut olacağunı 1 suretle cevap veriyordu. yüzde vüz yirmi arttığı görülmüş- bakımından derpiş edilebilir. 

Ben de, Bedianın tektük iltifat- ı - Cünkü aramızdaki rabıta iyi, 
!arını, tctük gösterdiği şefkat e- hoş amma .. 
marclerini sıkı sıkı saklıyordum. O - Amması?. 
ise, acaba bir an bana şefkat gös- - Bu rabıtanın aşk derecesine 
terdi ~inin farkında olur muydu? varmasını istemiyorwn .. İstenıiyo-
Zannetmenı.. rum .. İstemiyorum .... 
Her şey müpheındi, bu müp - - Bedia ask derecesine varınası 

hemleri muayyen bir şekle sok - ne demek? roktan vardı.. Olur 
marn kabil olmuyordu; sokmak için şey değilsin Bedia ... Seni se\'ebıle
de uğraşınamalıydım. cekiroe. sevdiğime, sana aşık ol -

Bedia işi daha da ileri götürdü, duP.uma inanmıy.or musun,., Bir 
Artık ona: gün senin de beni seveceğine ihti-

- Seni seviyorum! mal vermiyor musun? .• 
Divemez oldum. Bunu menetti. Bedia snsuyor. Gözleri meçhul 

Ne zaman: bir noktaya takılmış kalmış .. Boş· 
- Seni seviyorum! luğa bakıyor .. Belki de istikbali tc 
Desem, ağzımı kapardı: belki de .••• İçim kanayarak düşünü-
- Sus! yorum, uzak bir maziyi görüyor. 
- Neden Bedia?. O~uzları. sırtı üroeriyor. 

olmazsınız da ne olursunuz? tasavvur edemezsin.. 1 Çocuk bahcesinde çember çevi- tür. Bu fiatlerin daha da yüksele- BuP'iine kadar yıldırım harbi u-
Bazan başımı omuzuna dayayıp - Çocuk! ren iki mektep talebesinden baş- ceği söylenmektedir. sulü yani Alman sistemi hakim 

uzanırdıın. Ağzım kulaj(ının dibin- Sö' lemcmek, konusmamak. iste- ka bir şey değildik. oldu, yavaş yavaş bu tarz yerini 
de fısıldardını: ğiıni yerine getirn1e111ck, beni ınes- - Beni göreceğin geldi mi?. imha ve yıpratma harbine yani 

- Seni seviyorum!. ut etmemek için sus•r, lrnnu~maz- Bedia ııöz kırpıyor: Evet!.. 20 iLKTEŞRİN PAZAR İngiliz tarzına terketmektcdir. 
Bedia, bu en nıüsfik anCa bile, dı... - Beni üzmiycceksin değil mi? Hasmın usulünü kabule mecbur 

· • B d" .. k Günü bütün yurtta umumi nü- k • b" · . elinı aı;zııııa dayayıp: - Beni biraz olsun sevdiğini . c ıa J!"O' ırpıyor: Hayır. olma , ta ıyesını dei!'istirmek de-
- Sus! söyle .. Seni biraz se,·iyorum de. - Amnıa biç, hiç üzıniycceksin ll'us sayımı yapılacaktır. fı.'lilıt mcktir. Böyle bir sürüklcnıne ve 
Diyecek kuvveti kendinde bu - - Tabii.. de aôl mi?. Şef geçen sayımda şöyle demiı;ti: • mutavaatı passif bir şekilde ka -

11. «Sayım nıalUmah iizerlru!ı mem- 1 b 1 t k . · lurdu .. Hayır, yemin ederim ki, o 

1 

K>ema'<, swışmak istiyormuş gi- - ıc. u e meme ıçın bir takım tedbir-
kadıu de1'il sevtandı; hem de şeyta- bi bir hali vardı .. Avcıdan ürken - Peki ya bir gün fena kadın o- leket dertlerin! görüp anlamak ve ler düsiiniilmüş olabilir. Mısır ii -

k t b. t 1 ._,dbirler almak yohııwlayıs. Bu ı · h k. "dd I d k na a ıl ökfe en ır şey an!. bir ceylan gibi sağa sola bakınıyor- ursan.. zerıne are atı şı el en irmt• ve 
Bazan boynuma sarılır, kolları- du. - Olmam! da şuphesiz ve &Bcak dotru lsla· belki de Alnıanyanın yardımmı ıe-

ma büzüliir, göğsüme yaslanır, be- B d' - Yemin eder misin? &ist.iklerle mümkün olab•ttr.> min etmek, yahut bizzat Bii~·ük 
- e ıa, cant.m, pek az olsun - Yeni sayım bize nüfusumuz hak- . d 

ni sevip okşardı.. kücük parmai'ının ucunu göstere- - Ederim. Brıtanyava sal ırmak olabilir. Çok 
Be b fır t ka a ~ G""" ·· .. k b ı k B d' kında doğru bilgiler verecektir. yakın bir iıti, diktatörlerin karar-n u sa ı çırmaz, sor r • rek . su kadarcık olsun sevdiğini - oıısmnu a ar ara : e ıa 

dan: sö,,·lc .. Seni bu kadarcLk .",·ı·yo • benimdir, benim sevgilimdir, be _ BaşveklUel !arını bize sözle değil (ül ile göste-
- ~ · b" t 'k İslatlsUk Umum Müdürllilü recektir. • - Beni seviyor musun Bedia? runı! de. nım ır an~cı yavrun1dur diye-

Aramıza biraz mesafe ı:irerdi: - Peki, işte söyledim. bilir miyimr. (Arkası var) Hii•eyin Şiikrü BABAN 
~~~~__;._.::;..:___.:.__~~~~__.:_~~~~~ 
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Ramazan Geldi 
~dnghayda ki 
Amerikalılar 

• Bakkalın Mecazları l 
1 M k .k da bir Siyam-Hindiçinı Dün akşam bakkalın birinden 
1 e sı a . ı · v • öteheri alırken kendisine sordum: . . Ger g 1 n ı g 1 - Peynirin nasıl? 

Eıki Ramazanlar, luanbulun plaj mevıimi idi. Çünkü, 
nasıl Jimdi, muhtelif semtlerden kalkıp plajlara koıulu
yorBa, eakiden Ramazanda da Şehzade bClfına, Direkler 
arasına hoıarlardı. Ve inaan kesafeti, plajlardaki İnaaıt 
ke1taleti ile ölçülebilirdi. 

Bir lngiliz nıizulıi 

E ylul ayında, Almanlar, ln
giltere üzerinde 1100 den 

fada tayvare ,3000 den fazla pilot 
k.avbetmişle.r, 11 ağustostan 30 cy
liıle kadar, İngiliz ba\'alarında \'U

kua gelen muharebelerde Alman
ların 2081, İngilizlerin 557 uçağı 
düşmüş. Almanların yetismiş pilot 
uyiatı 4000 den [azla olduğu hal
de İngilizlerin pilot kaybı daha az
dır. Çünkü Alman tayyarelerinin 
çoğu büyük ve mürettebatı Cazla 
bombacılar olduğu halde İngiliz 
tayyareleri 1 veya 2 kişilik avcı
lardır. Sonra, Büyük Britanya a
dasına veya adaya yakın denizler
de düşen her Alman tayyaresinin 
rakinleri ya ölüyor uahut da esir 
oluyorlar. Bana mukabil tayyare
leri düşen İngiliz. pilotlarından bir 
kısmı kurtuluyor. Mesela 20 gün
de düşen 721 Alman tayyare inin 
biitün mürettebatı ölıniiş \'eya esir 
edilmiş olduğu halde., n~ ni müddet 
i~iııde dıişen 172 İngiliz ta;)~are -
ı;ınden 84 pilot sağ kalmıştır. 

l,Alman gem l s ı . Sağ elinin beş parmağını incir 
toplamıya mahsus lale şekline ge-

l d yakında bir komisyon . teş- tirerek: 

Bunların tahliyesi için 
tedbirler alındı 

f U f U U kil edilemiyeceği söyienıyor. - Tereyağı! dedi. 
- Zeytinin nasıl? 

Banrı'·-k, 6 (A.A.) _ Reuter: . Yazan : Mahmut Yesari 
b r.NV nd k Avni vaziyetle: 

Arman V Uru hiç ir Siyam ile Hindiçini ~·ası a ı il ' 
Şan<fhay, 6 (A.A.) - Burada A.- ıp d· hudut .meselelerini hal ı.çın, pek - avJnr. ·-n d h ··~ka·rdan'> Evnt, coı1 bır ayın bir sultanı• gel-' Ramazan, .va"lılar i'"ln, eskı" az'- bir 

tnerıkalılara tahliye hakkın a iÇ t - t m• 1 k yonu ta - ._ . " " .. iL mukıvem• go~ er yakında bir hakem omıs - - Kaymak! di. Eskıden, böyle SCSSİ7.Ce gelıp ses- , hatıra; o. rta 7aJlılar içın kısmen silık, 
bir resmi emir verilmemiş olma - · . edı·ı~&i sanılmaktadır. 1 k b ba 
sı.na rağmen, resmi Amerikan .. ~.a- Londra, 6 (AA.) _ Reuu:r. a- , yın8 vnn

1
b'"as"' vekili, J!azeetcilere be- - Pastırman? sizce gidıvermezdi. so u ır tıra! gençler içinse ... Dlr 

,_ ed b tun ad ""'""' sahılinde ı . t• k" - İlik! Daha bir kaç ay evvelinden, Rama- ı boşluk! 
111.amlarına mu··r<U'aat en u K anın "...... d d "' ır ı· ""' 1 jansına an . . . . yanatm a e.m.., · ·~. · · _ Pataksin? zamn rastlıyacngı mevsim gbı. onilnde Halıralan, kalblerimiz!n haybllerlml-
Atr.erıkalılara, kadın ve çocuk. arın bır" ı•- .. ndan bildırılıyo. r. c- Tay"nd. lale. P. ettıgı .. arazıyı - Kclırı"bar! d hf 1 d ........ .. t I tutulnrıık hazırlıklara başlanır ı. zın mn aza arın a saklıyalım. Hayat, 
henıen tahlive edilmesi tavsıye - Kana~anın silahlı tıca~t k:':ı~a~ elde ~tmek ~ın. ~ılaha muracaa _ Zcytinyağın? I Arefe gece i, bekçi baba, davulunu ıstıkble dogru akıyor, bunun onune ge-
Sinde bulunulmuştur. Kadndın ~~ zörü Prınce Robert bugun Kd d nivctındc dcgıldıı .• - Şerbet! 1 boynuna asıp sokakları devire çıktl mı, çilemez ki ... 
~cukların tahlivesi hakkı a • ı Imuş ve Weser a ın a- f ~ı ya E t R ld h 

.T lan daya vaSl 0 25 edfılde .c.\lmanya, ran.., - l{irJlllZI soğanın? ımahallC <'OCUklan, bfr tempo uzel"lllC •e I amazan ge .ı. ()Ş geldi, Sa!a 
!kaç giın<ienberi yapılma~~a.. ~z - ki Alman vapurunun J ·1 • • • • - &c\'ani! hep hır ngızdan bağırarak onun peşin- geldı. Bayram geldığı zaman, Bektn-
faaliyet neticesi ol nrak onum h Meksika sularL?da nasıl zapted~ ~ İsvicredekı elçısını 1 Artık burada davanamadım: den g\derlerdı: ışinın fıkrasını hatırlarız. Bcktaşı; Ra-
deki iki ay i~inde AmerikaY3: a- di"i hakkındakı raporunu ver.ını.ş - 1 H d" d d" • · t k"I g-eldl mazan, ne vakit" diye ormuş. Bugun 
reket __ 1 ~ek bütün normal tıca .- "' dcg"·iştiriyor - ay ı c ım, ö c ı er neyse Ramazan g-eldi hos 

t."U-..... • hepsı tir • . 
1 

t amma soi!:anla revaninin ne mü - Baklava tepsisi boş geldr. d ğıl, y rın! d mişler. O da, bır kağıda 
ret sefcrlerı"ndeki ".·crlcrın ' b h . ı·ıen' ılk l l arı s· . h b il d "l 1 d" ·: d Kanada a rıye ı . . Bcrnc, 6 (A.A.) _ ıyasl ma - nascbeti var? Mc\ im göz onilnd<: tutulur, dedim ug n e ı, yorın. ıye yazmış, sarı-
tutulmuş buluıunakta ır. müteakip 15 dakıka ıçınde Alma~ fıllerde zannedildiğıne gor~ Vıclıy j Bu efor gülerek: 1 amma, Ramazanın hıç değı~mıyen fa- gının kenannn okmuş. Aklına geldık-
" Amerikalı aileler Uzak vapuruna atlamı.s. ve ınubare hukıimeti lsv1çrcoek1 bu\ l'k elçı- - E~cr dedi, biz, mii ieriye la- aliyet merkezi vardı: Beyazıt, Şehza- çe çıkarır çıkarır bakarmış: Bugun de-

.. deriliyor bcsiz zaptetn:ı~lerdır .. Ah?aj k~~ 1 si Coulondre'i dcaıştirmege kararı karda' ı Jrn mak, zeyt'nya .. ını şer- dcb:ı ı . 1 gıl yarın! ,arka gon .k tanına Pasıfikte hıç ~ır 1:'?1 ız ·crn j<'tir Bu karar Laval.n Al - bet kırmızı souanı revani di~ e da- 1 Bey zıt camii avlusundaki sergıye, Bayr m top! n atılmıya ba yınca 
) Amerı an . . d - bildırıldıgın - \ :. . . v •• •. _ ' b • • • 1 fl · • Honolulu 6 (A.A. - .. · ı::remısı bulunma ıgı man biıvuk elçlSıle yantıgı mu.a ly:unnzsnk vıl on ıkı av, ağzımıza <>•mdı ız.mır F111ılrmın lıazırlanu gıbı 1Bckta ı ıa;p nmış. 

Almanların resmi tebli'leri in -
gilizlcrin za' iatını kendilerinin
kinden· çok fazla giisterir. Mcsclfı 
l!l"f'en hafta, 26 ingil"z ta~:\ arc ine 
mukabil 1 Alman tn,.:,•ares'nin 
düştü~ünü iddia etmi<:lcrdi Bu 
kadar yiiksektcn attıkları içindir 
ki miibaliiğanın tabiı h. ddmi aşan 
rakamlara inanmak mıimkün ol -
muyoı-. 

' ·1 1 mm " .. t ·eccıhcn yo- 1 · 1 
• • d"lm" t' · · ' .. • k' ldi ·tu d bahri,,esine mensuplar aı c. er 1 den Almanyaya mu e" bakattan sonra ıttihaz e~ ı ış ır. ne knYm~k. ne şerbet, ııc de revn· ıhazırlanırdı \e .zamana göre, orası bıı Hey g m~bare ge gı e 

U k S kl ahallcri içın a] - la çıkmıştır. 1 Bwıa sebep harp başladıgı zaman ni kovnbıliriz! c:Funr> dı. Ve l tanbulun bır çok mu- haber mız olm dı 
d zkal · abı:l· tal sey Sanfransisco ve ATLANTİKTE BATIRILAN F"ransanın Almanvada büvük el - Osman Cemal KAYGILI ıe cselcri .. nn'atkfırları, kıymellı me- Mahmut Yesari 

ı · arı ı c er . . B d • h · - : · d i tal cdilmı.ştır. u iNGİLİZ GEMISI çisi bulunan Coulon er un ~rp ı talarını, ınce e crlerını orada te hır e-
ve H_onol~~ a Pdeniz makamları .. . ·-·- liınını Wilhclmstrnsse'"e t blığ et- derlerdı 
t~db_ır hakkında emektedir. ı Londra, 6 (A.A.) -. Ogrenı_ldıgı mcsi ve Almanlar tarafından hoş KISA AJANS Şehı.adeb ı: şimdi direkleri yıkılmı~ Go.'rünmez kaza 
hıç ızahat vcr.m ·ın k edecek za- ne göre cenubi Ame_rıkaya gıtert - görülmemesidir. ı olan dırekkr arası, başlı başına bırer 

Asva filosun~ 1 
.. 

1 .~n ektedir- ken Atlan tikte torpillcn~rc~. a ı- o---- H A 8 E R L E R 1 alcmdı. 1 d• b d J 
bitle~ ailelerinı goturımc.m rılan H~hland Patrıot Ingılız g:s • nıımazan, tiyatro mevsimi idi. Bütiln ıye Ufla er er 
lcr. misindckı 33 yok:un~!1 hcpsı ye~. I ne bolunun * Amslcrdam, 6 - Aksine bir emre 1 tiyatrolar, cRamazana• hazı.rlanırlnr-1 

Muhterem bir İngiliz, ingilizlere 
mahsus soğukkanlı ve tcbc süm -
süz niiktedanlıkla İngilizlerin, ha
\'a muharebelerinde fn .. I Al nn 
tan arcsi dii i.irmektnki mm" fa • 
ki) etlerinin sırrını şö~ le i..ah et -
ıniş: 

-o-K mürettebattan 133 u bır Jng~ız kadar Holandada yaz saati değıştıril- dı. Ve t y trolar, R mnzan geceleri, • 

Sı·nopta eten- harp g~misi_ ~ı:.afı~d~!' kurtar - .,.•apar der dı· mtyeccktır. natıerın s mdikine nazaran çok ve çok Banyo dıiresinde banyo 
mıştır. Üç kışı olmuşttir. v * Ber.ın, 6 - (Slcfani) Danimarka, 1 pahalı olmru ına rağmen tıklnn tıklım •. . , ... 

•ı• • • 1" hı AVRUPA SULARINDAKİ • Norveç vu 13elçikada, Almanynd·ı ol- dolardı. yap6\rken duşen barısı oldu 
Cl ığın ıs a İKA MUllRİPLERİ u a 1 k mebuslara da duğu gibi yaz saatinin ipkasına karar 1 Buyük1er k dar cocuklnr, çocuklar 1 DWl aksam Tak imde Çelik palas n-

AMER n verilaığı haber alınmıştır. 1 kadar büylıkler de e lenırlerdı. Yol- t d b 1 ş nı 1 
ölumlle neti 

- Nasıl oluyor da bu kadar çok 
Alman tny' arcsi düşürii~ orsunuz? 

- Yeni bir mul icat ettik. 300 tane yeni usul dokuına 
tezgahı tevzi edilecek _ 

• A tin sahil bol-
Sinop 6 (A.A.) - VıJ .. ye . · · 

• ed"l keten cınsıntn 
gelerinde istihsal ı en biitün 
islahı ve ketencilik . sn~·a~:nınUzerinde 
köylere yayılarak ınkışa . i gel-

k · ·n şehrım ze tetkikler yapma ıçı um 
nıiş olan İktısat Vekaleti sanayi ~mtet 
mu<lurü Reşat Berter ile sanayı -
kik heyeti reisi Şevket Surey:a m;r-

ık köylerınde a-
kez kazası ile Ayant: örmüşler 

ı 1 tezgahları i 
a ıyette bu unan . elveriali ol-
ve keten sanayii içın çok pabiye 
duğu anlaşllan bu mıntakanıııevin bi-

. kli terinde her 
merkezlerınde Y ksadile Ve-
rer tezgah sahibi olması.::ıc 300 adet 
k41et tarafından gönderı ın çalıl -
Yeni usul dokuma ~ rdir Bu 
ma sahalarını tesbit etmış e '. usul 
tezgfıblarda köylü kadınlara y:ı kÖY
imalat gösterilecek ve bu sakyten bezi 

· Uği. ve e 
!erimizde keten ıp h·ıt ihtiyacın 
istihsal4tı arttırılarak da ı 
karşılanması temin edilecektir. 

Bergama ormanla· 
rında yangın çıktı 

. - sergamanın Ko-
Izmir, 6 (A.A.) k .. civarın-

za nahiyesinde Aşağıbey oyu 
daki devlet ormarilnrınd_~ çık~ry~ 
halkın gayretile söndurulmüş u · 
eın !alli şiddetle aranmaktadır. 

ava~ Avaz -----
i 11 a, 
Nerip F-az-ıl Kısakürek Son 

Telgraf'dak.i fıkrasına: 
- _ Avaz avaz iflas!. 

Başlığını koy~uş.~u:. Nane -
molla, bu başlıgı gorunce ba-

na: 
_ Acaba kendi siyasi mil • 

lealanndan mı, yoksa genç p• 
irlerden mi bahsediyor?.; 

Dive sordu. Bilmem Sd ae 
düşü

0

nürsüniiz? 
Gene Jil 

bahai.. __ ... 
t - r hlrUm)anndan bi-

. d~lia .' :'8 smiş ve alel·hinde 
n ı ru e .. .. .. ver-
konu~tuğu adama gotur~p . ,, 
mis Bir nevi tövbe ve ıstıı -
fa~ · hareketi bu. Nizamettin 
Nazif, dünkü fıkrasında bun • 
dan bahsediyordu. Fakat, Na
nemolla daha başka türlii -
sünü nıerak ediyor: 

_Ya, dil kesmek mod~ o
lursa Şişli, Ayaspaşa, T~lbı"! • 
hane lıanımlannın ve Ba ıa -
Iideki fıkra muharrirlerinin 
hali-neye varır?. 

Bu, yersiz bir soru değildir. 
Hele, Babıili için .•• 

Metelik ve .... 

kurıun 

Bundan böyle kurşun ihti. • 
yacı memleket içinden teının 
olunacakmış. Havadisi oku· 
vunca, Nanemolla: 

_Öyleyse Halil Lutfi bun· 
dan sonra meteliP.e değil, saıa
time kurşun atacaktır .•. 

Diyerek, ilave etti: 
_ Vay ıeldi, Tan'dakileriıı 

V·aşı·ngton 6 (A.A.) - Öğrenil - • d d" t k f dı İSPA.'\'YADA: mz, kadınlar cğlcnmczlerdi. Topukla- palr manınf iab rk'ı ı ıl tu HAdıse-' . h l A _ aynı er ı e rar a c enen ec ır aza o muş r. .. 
diğine göre, Amcrıkn a en ~u * M.adrıt, 6 - 200 kişilik Alman as- ra k dar ıneıı bol çarşafa s:\l'lnmış, udur: - Askeri esrnrdan deaibc Jut-
pa sularında bulunaı: ~~erıka İnebolu, 8 (A.A.) ViUıyet.imlzni bütün kert müzıkası diın akşam Castellana'da kalın peçeler inik bırer umacı gıbi, 
bandıralı torpito mubrıplerını~ g_e- ~eb'uslnrı dün. akş~m Kastamonu~nn I verdiği konscrd~n sonra şehir sokakla- yn bir uş..1 •ın, ynhut aileden, ahbap -

. çağırılmasına karar vermiştır. Ineboluya gelmişlerdır. Gece halkevınde nnda bir g~id yapmıştır. tan bir erkeğin himayesi altında, yan 
~u tedbiri~ h~e.fi bunların ge - umumt bir toplantı yapılmış ve meb'- * Cenevre, 6 _ (Stcfani) İtalyan soknklnrdan, yn camıye, yahut rnisat:ır-

Ierde Ingiltercyc satılanlarla uslarınuz halkın dilcklenni yakmdan gcnçllğınln mi afırleri 200 genç İspan- l!ğe g derlerdi. Ve erkekler, bu kadar 
çen - · l kt karı.ştırılmasına manı oma ır. tetkik ve tcsbit etmışlerdir. Bu meyan- yol Falan;iıst, İspanyadan buraya gel- hayaletlere uzaktan hasreUe ba -

---o-- da bilhassa kazamızın ve limanımızın ınlştir. karlardı. 

O •k• Ad / yegllne derdini te.şkil eden vapurların * Sofya, 6 _ (D.N.B.) Bulgar zirn- Bu le.adın ayrılığı OCl ından istifa-
Dl 1 a 1 avdette yolcu ve yük al~ama~~rı yü- ot nazırı Bagajanof! bir hafta seyahat de eden tulOatçılar olurdu. Gobek, kol

ız.ü:nden ikt.,adl hareketin gunlerce etlTlek üzere yolcu tayyarelcrınden lar, baldırlar çıplnk, telli pullu tUller 

Stampali'a Hava 
ve Deniz Üssü 

Bombalandı 
İskenderlye, 6 (A.A.) -. İngiliz bah

riyesinin cumartı:si günU lskenderiye
de neşrettigi tebliğ: 

Deniz kuvvetlerimize mensup bir ge-
. Z/3 teşrinievvel gecesi, on iki ada

mı sıampalia deniz ve hava üssünü bom 
da ı<"i· 
bardıman etm..,.ır. 

----<~--

y ınkoviç 4,5 sene 
hapse mıhkCım oldu 

Ankara, <Hususi) - Geçen ni -
zs inde Anafartalar cadde -

5= Arif Çubukçunun mağa~a:ıı
s . erek kasayı Io.rmak ve ıçın
na J~1634 liravı çalmaktan suçlu 
deank . in muhakamesi ncticelen-y, ovıç . k. 

. tir Yanıkoviçin suçu, ın arına 
mı~ · şahitlerin üadelerile sa-
raf?lTlen, 'k 

.. ··ım;"" çaJ.dını paranın mı -b"t goru .....,, ,., 1 d azarı itibare alınarak 4,5 
tnn a n . e 0 kadar müddetle de 
ene bapsın ' . s . . uınınniye nezaretı altın-
emnıvetı d ı.masına karar veril
da bulun uru 
mi.ştir. 

sekteye uğramakta olması meselesi ü- bıı·ile Almanyaya gitmişür. içinde salın ye çıkan kantoculann ba-
zerinde bilhassa durulm.uştur. CENUBİ AMERİKADA: eak kadırıp gobek kıvırmaları, zavallı 
-~- * Rio-dc-janeiro, 6 - (Stefnni) Arjan mahnım halkı çıldırmtıya kllfi gelirdi. 

B• D kt tin - Brezilya iktısad konferansı, müte- Size, tuhaf bir d!lşüncemi söyliye -
il 0 OrUD kabilen fazla mahsullerini almak için 

1 

ceğim: eski Ramazanlar, İstanbul~n 

dd 
karşılıklı kredi açan bir anlaşmıya va- plaj mevsimi idi. Çunkiı, nasıl simdi, 

İ İaSl sıl olmuşlardır. 
1 
muhtelif semtlerden kalkıp pltıjlara 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
larla idiosenkrazl ve huausile Karasu 
humması meselesi de mühimdir. 

c:Kininin bu mahzur ve nef'inl arzet
tikten sonra yeni mctod sıtma tedavi
sine önemli surette yarayan Atebrin ve 
Pla:unokin ile mukayese edelim: 

el - Dalak şışkınlıgine Atebrin ki
ninden dah:ı iyi tesir eder. Bu hal ço
cuklarda daha t\şikllrdır. Profilaktik j 
vnkoyide ise Atebrin kininden kat kat 
üstündilr. Karasu humması korkusu da 
yoktur. 2 - Atebrının Gamet portur
lerine olan tesiri de çok miıhimdir. 
3 - Atcbrin gebe kadınların sıtmala -
rının tedavisi için hiç korkmadan ve
rilir. 4 - Kütle tedavisine fevkall'ide 
elvcrişlidır. 5 - Atebrinde kinin gi
bi baş dönmesi ve kulak uğultusu gıbi 
nfilloş hAl~t olmadığından sıtmalılar ı 
bu Ufıeı seve seve alırlar. 6 - Atcbri
nin yalnız Tropika gametlerine tesiri 
yoktur. Bunun yerine Plazmokin ı;ok 

çabuk tesir eder. 7 - Hastanın muhi
tini sıtmadan kurtarmak için Atebrin 
küründen sonra üç gıin kadar da Plaz
mokin kürü yapılırsa nilks meselesi de 
kalmaz. 

cHulasa: Şu arzettiğim ııekiller naza-

* Buenos-Aires, 6 - Arjantin filosu, 1 koşuyorl<lrsa, eskiden Ramazanda da 
Atlas Okyanusunun cenup sularında Şelu.ade başına, Dırckler arasına ko
ayın yirmisine kadar sürecek manev - şarlardı. Ve insan ,kesafeti, plfıjlnrdakl 
ralar yapmaktadır. (A.A.) insan kesafeti ile ölçülcbılirıii. 

RAiMU - JACOUELiNE DELUBAC 8 
BiR HAYAT ROMANINDAN 1 

Hakikatı ftrayan idam 
A 

Vak~·- d J LALE sinemasındalBSM 
gzgz:'S"CT~:rı::::ım .. ıcı1111 .. 111111111111 .. 111111111ı11 .. 1111111111111B11 

Yann Akşam SÜMER Sinemasında 
Bir c;ok erkeklerin ölümlerine sebep olan kadın, mahkeme ka

rariy le mahkiım ve ncfyedileccktir .. 

MİCHELE MORGAN - PİERRE 
RICHARD WILLM ve CHARLES VANEL 

Tarafından fnkaliade bir tarzda yarat.alan 

fen söyler misiniz? 
Çelık palas apartmanında oturan · 

P tr 1 Ş . 1 t· k·t· 1 d H - Sövfö·eyim; lngiltercde hü -
Türk c o ır ce ı a ıp crın en ns- "k l ki d 6 • yu çayırı ar \ar ır. u ça,>ır -
munay adında b r musc\ ı \ atnndnşı, I ki t b" ·· ı c_ ı 

ı arın -0r asına u:1 u c so.aa ar 
!ün vl·şaın, banyo yapmak uzere npart-, k B r l .. t" d . . uruyoruz. u so r. a m us un c 
ınnndaki banyo d:ıırcsine gırmlş, bu sı- Al l k d'kl · f , t mnn arın ço ev ı crı, n 
rada aya •ı kaynrak yere duşmuş, başın- h 1 ldıkl · b 1 d . ma nım ta arı 1nı ı on n• o-
dan yaıalanmış, aynı zamanda başına ı kl . l .1•11 . . muz sucu arı, scsıson ~r. ~- rr, 
kan hücuın etm ştır. llnsmunay yapı- . l t v l b. 1 d l 
lan mudavatn rağmen kurtarilrunam~ pdeynır er, ere,yag arı, ıra nr ·ı o: 

uruyonız. A man tayyarccı erı, 
ve biraz sonra olın~tur. 

Brenner mülakatı 
(B~makaleden deı:am) 

3000 tonluk 28 vapur demektir. 
Böyle bir vapur kafilesi İngiliz 
donanması taraf ın<lan yakalandığı 
takdirde, tümen Afrika kıyılarına 
çıkacagına Akdenizin derinlikleri
ne iner. Bu itibarla, İspanyanın da 
yardımile Cebelüttarık'ı ele geçir

bu mükellef ziyafet sofralarını gö-
rünce, pike hiicumile aşağıy& ini -
yor. Ve bomba atacaklanna, hu 
yemekleri atıştırıyorlar. Sonra, biz 
serbest bıraksak bile tekrar hava
lanmıvorlar. Almanlara fazla tay
yare zayiatı verdiren bu ziyafet 
tuzaklarıdır. 

Dinliycnler bu şakaya güliiyor -
lar. söyliyen ise gayet ciddidir; 
çünkii İngiliz, pek az güler. 

A. D. 

meğe calı:smak, oradan Afrikaya s J 
geçmek ve bütün ümidini mih\ere a gw 1 k 
bağlamış olan Fransayı tazyik e -derek bu kun:ctleri, Fas - Ceza - 1555 B h • ı • 
yir - Tunus yolile Lib)aya naklet- ~ a 1 S erı 
mek, uzun olsa da daha emniyetli ı _....__-:;-:~:::::~~-..;...;...;..;...~== 

görünüyor. ı H I k 
Reuter muhabirinin bahsettiği azımsız ı 

dHrdüııcü ihtimal, Balkanlar yoli- Fazla yemekten, üsare ve harekAtı 
le ilcrilemcye gelince. böyle bir midevıyenin tezayild veya tenakuzdan, 
hareket, eğer, kocaman bir ka\'İs asıl mide hastalıklarından iyi çiğneme
c;cvirip ta Sii\'cyşe kadar gitmeği den yutmaktan, onüne gelen her şey1 
istihdaf ediyorsa, yalnız So\'yet yemekten ileri gelir. 
Rusvanm değil, Yugoslavyanın, TEDAV;ISİ: Evveli ha talığı yapan 
Yunanistanın, Türkiyenin de, iti- sebebi ortadan kaldın1malı. Hamızatı 
ra:ı: ve muahlefetlerini celbedecck mlde\ıyenın nzlığından i e her yem<.>k
mahiyette bir ilerileme olur. Yal- ten evvel acı iUçlar almalı. İ!rnt ha
nız E2e denizine inmekse, yine iti- zımdan ise (mıde ekşımesile anla ılır) 
radarla karsılanacakı gibi, İngil - yemekten sonra fazla m ktarda b1kar
tereyi Akdeniz.de \'l' Afrikada ınağ- bonat yutmalıdır. 
liap etmek bahsinde, ciddi bir kıy- ::::=ı::=::=;:-::•:;:;::;:::-ı;•::oa 

m:r::n~e=~t::,~~~~ ::~::~ci- 1: ııı ! : ,~ 
2 3 4 s 6 7 8 9 Leningrad'da ~· v ~ 

müd•faası tecrubelerı 
. ad 6 (A.A.) - D. N. B. 

Len~ 'rdenberi Leningrad'
ajansı, gu~~ hava müdafaa tec
da ~k m ~ v ve bu tecrübe
rübeleri yapuuıgını - u bil -
lerin dün nihayet buldu~ 

rı itibara alınırsa yalnız başına ki -
ninle sıtmanın üç cinsinin de radikal 
tedavisinin imkAnsız olduğu meydana 
çıkar.> 

)erin, İngiltereyi, Ak.denizde de, 
mağlup etmek ic;in, tedbirler dü-

ş •ı MAL KANUNU şündükleri muhakkaktır; fakat bu- l • t ' 
, na hangi yoklan teşebbüs ediltte- ı ---,_,,- -_- • 

ğini kat'iyyetle kestirmek, şimdi - r • 
diriyor. 

Doktor Salih Bürkevin bu müta-
leaları hakkında tanınmış doktor -
larımızın fikirlerini yar111.dan iti
baren neşre başlıyacağn. 

Fransız süoer filminde: Ebedl '.!aşman olan kadının ebediyen lik, mümkün değUdir; beklemek S _ ı-t _ 
kurban oluııu...... Jizım«br ' • 

.ı arın akşam ic;in yerlerinizi temin ediniz. Tel: 42851 • AbiJin DAV ER - - 1- - --
-;..llİİİlıiiiıiıiıiiiiıiiiiııiiıliiiııilliıliiiıiıiiiiıiiıiılİİİİiilıiilliiıiıiilııilllıiııimliıiıiıiım--.. - : - - - - -i ~ • • • 
Rumelı a~kerinin ric'atini göıen Ma- Saflar blribirine girdi. Her tara! duman 

OK TAR 1H1 ROM A N No: 26 car kumandanları bağrıştılar: ve :ıtcş içinde kaldı. 
rar verdi. : -~~=ı=ı:~ f-B U Y _ Düşman ric'at edıyor z:ıfer bl- Tabel \'e kıls, zuma ve ney sadası, 

~:JL'"i1JIV !Jt'A ~ f !J ~ ıı zlmdlr!... bayrak ş:ıkırdısı, at kişnemesi, top sa-mrti!111 ~ ı~ ~ :JI:.. L!I ~11111.M =- ~ Bunun uzerıne Macar sOvari .i derhal dası etrafı dclışeU:r i~inde bıraktı. ~2] • ........,...., ~ _=.. - ~~ 111 muharebeye gırdı. Macar suvarn:I, Kra- Bır taraftan suvanler yckdığerıne 

[rl ] ' ,,:ııi"l•:l3' C llf!'i •. 'fli '1 ~ : lın emrile mi, başkumand~n Tomurinln şiddetli bir surette hücru~ ederek et. 
.\ ~ -~-· t..J'..:J_!!I ! '.; ! , 11.J hl-=- emrile mi hareket etmlştı?. Buraları rafa de~tler saçıyor, dıier tarattan 

... ~Ll~IW• .. wı111111-• elyevm tarihçe malOm de !ildir. ı piyade ateşleri duşman suvar.isini haki 
---=::::: ....:.--:. Yazan: M. Sami Karayel Fakat, yalnız şu nokta nakalııl i.'1kfır- h.eluke serıyordu. 
:::;::::::::..- dır ki, bu Macar süvarileri tnnn·uza iş- Muharebe bir müddet bu sureUe 

.. ki Macarları Tun• ağzında boğdular tırak eder etmez muharebenin idare;i devam eıtıkten sonra birdenbire süku-
Tur er, imk4n haricıne çıktı. net buımıya başladı. 

Baturi derhal umumi 1 beyanı malümat ed~~ek1ed;r. ~ .. :M.acar süvarisi, evvelemlrdc Tüd;:le- Çünkü, Ttirk.lerin miltbie mukabil 
Bunun üzerine l Sol cenahın c: ... Tomuri, Vezlı' azam a ayı onun- rln muntazam bir muharebe nizamı al- ı tanrruzlarından ve müessir ateşlerln-

taarruz için emir ve;:. vasattaki bat ide olan darbezenlerin zincirler ile atı- mış olan ikinci hattına taarruz etrr,i5t1. den kurtulrnıya muvaf.fak olanlar, bü
ilerisinde hareket ~ taarruz etü. lan darbezen tanesınden ve tufenk fın- Tiırk ikinci hattı demir gibi olduğ'J yuk bir debşeUe fiıu eylemiye bqla-
numeli askeri üzerıne 

8 
hazır bu- dıtından a•ıtyından di.i.~eo mcrdeslne ve yerde duruyordu. Hattft bir koç rnuha- mışlardı. 

Bu Jtıtaatın ınuharebeY l ıAe...,;ne asli bakmayıp ve hattıi dar-• d .. manın taarruzuna ~· . . . . . h tcl>e s\lvaıisl ikinci hatlarla kurtulı..p. öteki kademenin bu hareketi lle sO-
ıunınadıkları ve uş Uz ıUı• ric'at bezenlerin cnünden sürup gıdıp ıntı a- padişahın yaklnine kadar geldiler ise 1 varinln taarruza fıtiraki esnasında .Ma
birdenbire uğraın8ları elle askeri yüz- sında ga!:!.>a f1.irce ve 3edik bulunduğu de kapı kolu efradı tarafından müthiş I carların sağ cenahı, Nlbar ötelerinden 
etmiYe başladılar" RWD ki yay:ı r :.>yı olan malını idi. And~n bir bucumla kılıçtan geçirildi. [l) ıözilken 'l'ilrk kıtaatmın münferit sü-
geri etmLsti. Solak zade tarihi duhul ed:ı> askeri ısHl.rru şak ve. tef:ık Macar suvarileri, akın yapmıya fev-1 verilerden ibaret olmayıp, sat cenah 
Bakınız peçeYI .,.. etmişken Bali Bey ve Bosna Beyı Hus- kaliıde alışkın bulunan Türk piyadesi' gerileri tehdit edecek ve Glridden mQ-

ne diyor: Osmanlıların bu ric'at 'rev Bey Sancak askerile ardın alıp ko- ile ara yerleri z.Incirlerle yekdiğerine essir bir hareketi taarnıziye icra eyli-
c:Solak zade .. --""" (S. 458) oa- 1 yuldular. Cilt 1 S. 93· . . . . bağ• 1ı bulunan top ateşlerinden o dere- yecek lataatan ibııfret buhmduimıu 

bııreketini izah ettilı llll..... ı Solak zade Türklerin rıc'atinı bır 
iki ~ olması evve ce ce buyuk bir telefata duçar oldular ki anladı. 

Fakat, Türkler gayet mWl bir cep
he işgal ederek lııluhaç adasını boydan 

boya işgal ebnlş olduklarından bu ce
nah, Bali Bey tarafından icra olunan 
taam.ıza bir türlü mukavemet edemedi. 
Ayni zamanda Giridden de taarruza 

duçar olduğunu ıörünce Tuna nehrine 
dogru bozuk duzen firar aylemıye baa
ladı. 

İşte, o zaman TQı'k ask.erleri, dilf
manı her iki taraftan müthia at.eşler 
içinde bıraktı. 

Bali ve Hüsrev Beyler kumandasın

daki suvari kıtalan büyük mikyasta bir 
çevirme h~keti yaparak dO§manın 
hattı ricatini katettiler .. 

Macarların fırar eden sağ cenahı, sü
varileri üzerine d{lşerek kendilerile be
raber anlan da Tuna nehrine sürük
ledi. 

Türkler, düşmanm bu perişanlığın
dan blisbütün gayrete gelerek Arslan
lar &1b1 muharebe •Wler. 

( ATkaa "41') manlı kltaatınm tunu ve askerin manevra olarak alıyor.. Türklerin müthiş ateşleri altında bir Bunun üzerine süvari kıtaabna ll-
tenbih edilmil oldu. çekilditini beyan Halbuki, Peçevt hak.ikaU oldu#U gi- batve daha ilerlem.iye cesaret edeme- bak olunan pi:radelerle benber tekmil [1] Solak ...ıe .. 

-Soldan sağa: 
ı - Sokağın kısımlarından. 2 -

2 - Nakiscler. 3 - Bır Turk unvan 
şebeke; su. 4 - İşaret edatı; kinay 
5 - Sakat; Kskin akıl. 6 - Hukumd 
7 - Bir hayvan; ters ve sert adam. 8 
Taze değil; Tavır. 9 - Cet; Şafak . 
Yukarıdan aşağıya: 
1 - Yontulmamış insan. 2 - Pel 

rin küllfthı. 3 - Mukaddes değnek; 
şnn; nida. 4 - Sıfat edatı; reklAml 
5 - Facia; gemi sefer yolu. 6 - Me 
leketimizin büyük bir dalı. 1 -
mabud; çokluk. 8 - Akan sulard 
kara parçası. 9 - Orta; elemek. 
Dünkü ballllacan•0 b&lledllmtt 

Soldan sağa: 
ı - Kurak; Ça7. 2 - Aşar; Çu 

3 _ vasat. 4 - Akamet; Hu. 5 - T 
dillt. 8 - Kamus. 7 - Söz; Rugan. 8 ~ 
Al, Viran. 9 - Felek. 

Yukandan aşağıy : 
ı - Kavak; Saf. 2 - Uşak; köl 

3 - Buat. -1 - Arama; Ve. 5 - T 
rDt. 6 - Timur. 7 - Çul; LCtıal 8 
Ah; Hasan. il - Yakul ~.-~~-ep:.:e O: =iki mühiınmedeo bi yazıyor ... peçevi.Je it.imad etmek ll- diler. İşte o zamao muharebe kwltı. lalvveü.Di ai ceaha balreı.rlıemiıe ka- [I] hini. lllM ı. a. n. 
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SAYFA - 4 

Balkan Oyunları Dün Bitti 
Türkiye 6 Birincilik, Yunanistan 7 Birin. 
cilik, Yugoslavya 6 Birincilik Kazandı 

On birinci Balkan oyunlarının 
tkınci ı;:ünü musabakalanna dün 
~'enerbahçe stadında devam edil -
di. Müsabakalarda Beden Terbiye
sı ıteenl direktörü Cemil Tanerle 
Yunan kralının kardes çocuğu 
Prens Piyer ve binlerce halle var
dı. İki buçukta Maraton koşusu i
le müsabakalara baslandı. Buj!ün
kü müsabakaların teknik neticele

Eki pimiz 
1 O ikincilik, 5 üçün
cülük, 3 dördüncülük, 
7 be§incilik, 5 albncılık 

Kazandı 

8 üçüncillilk, 8 dördüncülük, 3 beşin -
cilik1 8 üçüncülük. 

Yupslav ekibi: 6 birincilik, 3 ikinci
lik, 9 üçüncillük, 5 dördüncillük, 5 be
şincilik, 2 altıncılık. 
GENEL DiREKTÖRÜN TEŞEKKÜRtJ 

Balkan oyunlarının neticesini mütea
kip, Beden Terbiyesi genel direktörü 
general Cemil Taner, oyunlara iştirak 

ederek Türk renklerini müdafaa etmiş 
olan bütün Türk atleUerine, onları ça
l~tırrn1ş ve yetiştirmiş olanlara teşek .. 
kür ve tebriklerinin bildirilmesini A
nadolu Ajansından rica etmiştir. 

ri şöyledir: 
200 metre sür'at: 

Bi;inci: Melih (Türk) 22 6-10 / bırinin şerefine csağb!. diye bağır
iklııcı: .. Muzaffer (Türk) 22 8-10 dı. 
Üçuncu: Raçıç (Yugoslav) 2J. On b" · . Ballı: yun1 k 1y· 
800 tr k 

ınncı an o an ço ı 
me e oşu: 

YUNAN MATBUATINDA 
Atina, 6 (A.A.) - Atina Ajansı bil-

Birinci: Rıza Malı:ııut (Türk) 2,01 neticelerle bitmiştir. Takımlar, elde et.. diriyor: 
2-~0, tikleri muvattak:ıyet aıra.sile ıu neli - Bütiln Elen gazeteleri, İstanbulda 

baılamı.ş olan on birinci Balkan atle
tizm oyunlarına geniş sütunlar tahsis 
etmekte ve bu Balk.aniyadın cenubu 
şarki Avrupası milletlerinin sulh azmi 
hakkında yeni parlak bir bürhan teş

kil eylediğini tebarüz ettirmektedir. 

ikinci: Markoviç (Yugoslav) 2,01 celeri almışlardır: 

(1-lO, Tiirlı: ekibi: 8 birincilik, 10 ikincilik, 
Üçüncü: Strat.okos (Yunan) 2,01 

9-10. 5 üçüncülük, 5 dördünctılük, 7 bejjinci-

400 metre manialı: 
Birinci:Faik (Türk) 66, 4-10 (Ye

ni Türkiye rekoru). 
İkinci: Melih (Türk) 58, 
Üçüncü: Klinan (Yugoslav) 58, 

9-10. 
Disk atma: 
Birinci: Silfuı (Yunan) 50,10 m. 
İldnci: Veysi (Türk) 43,20 m. 
Üçüncü: Çorçiç (Yugoslav) 41, 

IO. 
Yüksek atlama: 
Birinci: Lekatzas (Yunan) 1,86 

ınetre. 

İldnci: Lambrus (Yunan) 1,87 
ınetre. 

Üçüncü: Jerfi (Tün) 1,80 metre 
Dördüncü: Abramoviç (Yugos -

lav) 1,80 metre. 
5000 metre: 
Birinci: Mavromoskolos (Yunan) 

15,22 (Yeni Balkan rekoru). 
İkinci: Hüseyin (Türk) 16,00 
Üçüncü: Mustafa (Türk). 16,6 

l!-10. 
Üradım atlama: 
Birinci: Palamyotis (Yunan) 

14,50 (Yeni Balkan rekoru). 
İkinci: Yavru (Türk) 14,37 (Ye

ni Türkive rekoru). 
Ürüncü: MariııaJtis (Yunan) 

14,26, 
Cirit: 
Birinci: Mavzer (Yugoslav) 64, 

24 metre. 
İkinci: Papas (Yunan) 61,64 
Üçüncü: Markoı;iç (Yugoslav) 

59,98. 
Maraton: 
Birinci: Ragaros (Yun an) 2 sa -

at 41 dakika 31 saniye 6/10 (Yeni 
Balkan rekoru). 

İkinci: Şevki (Türk) 2 saat 43 
dakika, 33 5/10 saniye, yeni Tür
kiye rekoru. 

Üçüncü: Kiryakidis (Yunan) 2 
saat 46 dakika 4J saniye. 
Buırünkü koşulardan alınan de

rece ile üçü birden Balkan re~ı:o -
tunu kırdılar. 

Balkan Bayrak y~: 
Birinci: Yugoolav takımı 3,26, 

8/10. 
İkinci: Yunan takımı 3,211 8/10. 
Ücüncü: Türk takımı 3,29 5/10. 
Müsabakalardan oonra 11 inci 

Balka noyunlarının kapanışı me -
rasimi yapıldı. Mızıka Balkan mar
şını çalarken Balkan bayrağı at -
Jetler tarafından şeref <li=eğinden 
indirildi ve 1941 senesi Balkan o
yunlarında tekrar çekilmek üzere 
muhafazası içiıı 12 nci Balkan o -
~·u nları kongresi reisi Rinopolosa 
wrildi. Üc tak:m müteakiben bir -

Ankarada 

T ckirdağlı Mü. 
layimi yendi -···-----Kara Ali Finladiyalı 
Pelli'neni Pes Ettirdi 
Ankara, G (İKDAM Muhabirinden) -

Bugün 61\eden e~l 19 May1s stadın
da 5.000 den fazla bir ııqlı-c! yıjını 

önünde amatör ve profesyonel (i1reşç1-
ler arasında ~ler yapıldı. 

Profesyoneller anı.sındalti ilk ıw-.;, 

Kara Ali ile Finlandiyalı Pellinen ara
sında yapıldı. Bu karsıJaşma iki güreş
çi arasında geçen pazar günü yapılan 

&üresin revanşı idi. 15 er dakikalık ilç 
de\.·reye Gyrılan bu karşılaşmanın ikin
ci on beş dakika.a.ında Kara Alinin kar
şısında, sekizinci dakikada Finlandiya
lı Pe1Hnen ~ etti. 

Gi.ıniın son güreşi, Tek.irdajlı Hüse
yin ile Mülhyim arasında yapıldı. Te
kirdağlı, 22 dakika :ıs saniyede tuşla 
;yendi. 

İmtiyaz Sahilli ve Neşriyat Di
tektiirü: E. İZZET. Basıldılı J"er>, 

SON Tii:LGRAF Basımevi. 

lil<' 5 altıncılık. 

Elen ekllıi! 7 birincilik, 8 iitincillk, 

- Fransızcadan -
Şarlonun Farın.en geçi~i modistre ı Nihayet sahne vazıı memnun kalınca 

madmazel Blanş'ın atölyesini alt üst kız suya atıadı, Polonyalı da onu kur
e~ti. Solan!, Bert, Simon ve Nlnl tardı. 
dünyayı güldüren adamın meziyyeUe- Yakındaki kahvede sobarun önünde 
rini saallerce konuşm~lardı. Solanj ısınır ve korunurken sahne va-

İşçi kızların en küçüğü Nini meyva zıı ona: 
yemekten vaz: geçerek aldılı Şarlonun - Rolünü becerinceye kadar caru
resmi önünde içini çekerek şapka dip- mı çıkardın ve metrelerle .film ziyan 
lerini dikiyordu. ettirdin. Ceza olarak sana otuz lrank 

Bir sabah Sola.D.j esrarlı bir tavırla vereceğim. 

atölyeye girdi. Solanj saat onda atölyeye dönmüştü. 
Simon: - Nen var? diye-sordu. Burnu kızarmış, sol ıözü morarmıştı. 

Solanj mantosundan bir mecmua çı- Fazla olarak durmadan aksırıyordu. 

kardı: Atöl.yeye görünmeden g\rmek isi&-

- Bak mecmuadaki şu ııuate: Büyük m~ti. Fakat muvattak olamadı. 
bir sinema yıldw olmak ister misiniz'. - Geç kaldın Solan!. Nereden ge-
AUını da oku: Heyecanlı bir !llm için liyorsun böyle? 
esmer ve ıüzel bir genç kız aranıyor. - Ah Matmazel, dür.,... akşam p.rap 
Pöti-Müıılı: sokağında 133 numarada mahzenine inerken nezle oldum, üste
Güneş stüdyosuna müracaat edilmesi. lik merdivenden de dilştüm. 
Ben de yemelden ııonra müracaat ede- Bu lzabatla ilı:ti!a eden atölye sahi-
oefim. besi odadan tıkarken Siman arkadap-

Ötekiler alay ettiler. Vaz geçmesini na eğildi: 
oöylediler. Fakat Solanj kararını ver- - Bizi dinlemedin ... Oh olsun ... Si
m..iıtl. Saat ikide stüdyoya müracaat nema, görüyorsun ya, rahat bir kol
etU. tuktan seyretmek için icat edilmi§llr. 

* Sahne vaz.ıı kolundan tutarak ona: 
- Yüzün bo§uma gitti. Yarın ~baş

larsın, dedi. 
- Peki. ne iş yupacağım. 

- Yirmi oelti2 kısımlık bir dram 
çeviriyoruz. On dördüncü kısma geldik. 
Bu ııabn4 Marn nebrindekl bir adada 
seçer. Cingenelt!r nehir kenarına çadır 
tı:urınU1lardır. Kimyagerin kızma Aşık 

olan orman bekçisinin oilu gizlice 
Dükün köşkünü tara..uda gelmiştir, 

çünkü ihtiyar ~rkeoloğun üvey oğlunun 
nişanlısı köprüyü berhava etmek isti
yen Amerikalı bir anıırşistle yaşamak 

üzere tren yolunda makasçı olan ba
basının yanından kaçmıştır. Anlıyor -
sun değil mi? 

- Vallab ... Evet... Zannederim. 
- Ala. Çingenelerin vur abalıya 

ettikleri bir evlAtı.!k:ları varilır. Ona 
zulüm ediyorlar. Fakat Amerikalı anar-
şistin Polonya tebaasından olan erkek 
kardeşi tesadüfen oradan geçiyor ve 
kızı zalimlerin elinden kurtarıyor. An-
hyorsun değil mi? 

- Evet, bunu anlıyorum. 
- Ala. İşte sen r;lııgenelerin zulüm 

ettikleri tuz olacakınn. Yarın 6.40 tre
nine isieyorıda buluşuruz. saat dokuz
da da serbestsin. İşine geliyor mu? Elli 
frank vereceğiz. 

Solani razı oldu. Saat dokuzda atııı
Yf!Te dönebilirdi· Sahne varıı çeneolnl 
okşadı: 

- Yavrum, sen totoieniksin. Altı 
aya kalmaz Mari Pik!orda da taş çı
kartırsın. 

Solanj arlı:adaşlanna bir ~ söyle -
memek kararile stüdyodan ayrıldı. 

* Ertesi gün Marn sabilinde sahne vaw 
talimahnı veriyordu: 

- Mösyö Galanir siz çingenesiniz. 
İşte karınız, işte evlAUığını.z. .. Çadırda 
müthiş bir vak'a olmuştur ... Solanj sen 
peri$an, ağlıyarak çıkıyorsun ... Baban 
seni tak.ip ediyor ve tokatlıyor ... Sen 
kurtulmak için su.ya ablıyorsun. 

Solan! şaşkın: - Ne! diyebildi. 
- Yüzme bilmJyoraan sıl bir yer se

çeri% ••• Devam ediyorum: Vak'ayı (ÖreD 

Polonyalı oeni sudan kurtanyor. Anla
şıldı mı? 

Sahoe, çinııme tohttan flddetll vur
madığı için beş kere tekrar edildi. Her 
tekrarlaıuşta tokalhnn hızı artıyordu. 

AMERiKA 
(Baştaarfı 1 inci 6a!/fada) 

süne oola eheııı.ınjyet vermiyece 
ğiz. demiştir. 

Bahriye nazın, haDı:m beşinci 
kola dikkat etmesini tavsiye et -
mis, «.bunlardan binlercesi ettafı -
mızx:la dolaşıyor. Bu gizli kuvvet
leri bize fenalık yapm.ı.yacaltları 
yere tıkıınalıyız. demistir. 
Nazır sözlerini .şöyle bitirmiştir: 
•Muharebeye mecbur kalırsak, 

düşmana sahillerimzx:len çok uzak
larda taarruz etmeliyiz.• 

AMERiKA POLSİNİN VAZİFESİ 
BEŞİKCİ KOLA DİKKATTİR 

Bahriye Na:zın Albay Knoks Va4 
şington polisine bjlaben bugün bir nu
tuk söyliyerek demişitr ki: 
cŞayet bize meydan okunuısa Ame

rika donanması denizde, ordusu da ka
rada bu meydan okunuşa karşı koya -
calı:l8'dır. Vuifenla ~ ldımetıln onta
n arkadan TGrmamacm• DnaftA et
m.elctir.• 

KUZVELT GENE DİKTATÖll.LERE 
BtJCUM ETl"İ 

0 

Hıyde-park, 6 (A.A.) - Cuı:nart.ısi 

günü Hıyde-parlı: civarında üç mclı:t&

bin açJımuı münasebelile bir nutuk 
aöllyen Ruzvclt, talebeye, cmektep ki
taplarının kendileri ile ayni fikirde bu
lunmıyao bir diktatör tarafından ya -
lalm1yacağa hakkında teminat vermio, 
ve &ençlerini..n dünya hAd.iseleri hakkın
da tam malQmat almak hakkını ne
zeylediklerinden dolayı Avnıpadaki 

diktatörleri şiddetle takbih ederelı: söz
lerine şöyle devam eylemiştir: 

«Amerika Blrlqlk deyletlerl ,..,,,çHft. 
ne sansürsüz ve ka.yı*eız bir f.ahsll n 
M!rb]J'e yeriJ~ür. Amerikan reooıı
il:I, mecburi iş lıamı>larma MViıedlimlye. 
... n 70.lnri ~ mnkiine indlril
ml!i vo.-..ııar aibl laııslm cUtınlt ail

rii hallne ceUrilm.i;reoek&tr .» 

Al\IERİXA ıtUVVETLERi El'BADI 

VaJinglon, 8 (A.A.) - Bahriye Na
zırı Albay Knoks dünkü nutkunda 
hizmette bulunan denlı: kuvvetleri ~
tadı tne'Vcudunun 239,281 e çıkarıla -
calını bildirmiştir. Bu yeldin Umwnl 
Harptenberi eo yfilı:aelı: rakamdır. 

iKDAM 

lngilizlcr yeni 
akınlar yaptı 

~ 

lstanbulun 
kurtuluşu 

(Ba.$tıuıriı 1 lnci sı111fada) 

lnıtiliz hava kuvvetleri 4 teşrini - ı 
evvelde biten hafta zarfında Ber
lindeki fabrikalar ve elektrik tesi
satı, Stcltin<le petrol ve liman te
: isatları, Magcieburgda petrol tesi
;atı, Hananda mühimmat, Stutt -
gartda manyeto, Butterfeldde a -
lüminyoın, Essende Krupp, Ams -
terdamda ve Bottenburgda tayya
re fabrikalarına taarruz etmişler
dir. 

(Ba.$taarfı 1 inci •aııfada) 
Geniş meydana çepeçevre kesif bir 

halk kütlesi toplanmıştı. Alay sırayı 

muhataz8 ederek meydandaki yerleri
ni almışlardır. Bunu müteakip, mera
sime bandonun çaldığı ve 10 asker! 
lise talebesinin mikrofonda söylediği 

İstik.131 Marşile başlanmış, sonra Abi
deye çelenkler konmuı ve vali ve be
lediye reisi LQ.tfi Kırdar, İstanbul ku
mandanı ve C. H. Partisi vil.5.yet idare 
heyeti reisi defteri iıınalamışlardır. 

Limanlara ve sahil müdafaalari- Bundan sonra Şehir Meclisi Azasın-
le müdafaa ıtemilerine 57, demirye>- dan R. Ahmet S•vengil ve Tıp Fakill
lu merkezlerile ır.arsandiz garla - t.esinden Orhan çok heyecanlı birer hi
rına 37_ fabrikalara 4, hava mey - tabede bulunmu§lardır. Hatipleri mü
cianlar1na ve deniz tay.yare üsle - teakip çok muntazam bir geçit resmi 
rine 27. petrol depolarına 15, amme yapılmış ve iştirak eden askeri mek
hiz:meti tesisatlarına 8 ·bombardı - tcpl<lr, askeri kıtalar, izciler, talebe-
man vanılm!ştır. ler. polis \'e itfaiye grupları meydanı 

İNGİLİZLERİN BİR NORVEC dolduran binlerce halk tarafından u-
LİMA~'INA TAARRUZLARI 1 zun uzun alkışlanmışlardır. 

Oslo. 6 ( .a...A.) - (Stefani) Cuma gü- Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Kırdar 

nü öğleden sonra beş İngiliz tayyaresi dün gece Şehir gazinosunda ordu erU
Fiaug-Sund limanına hücum ve bir Nor-

1 
nına bir ziyafet vermiştir. 

veç t i C'aı·et geınisini bombalamıya te- Vali söylediği nutukta. ezcümle de-
şcbbüs etmişlerdir. Bu hücun1da 16 ki- miştir ki: 
&i yaralanmşıtır. 

23 ALi\1AN, 9 İNGİLİZ 
TAYYAC.EŞİ Düştü 

Londra, 6 (AA) - (BBC): 

«- Sayın Komua.tnmı, ff'retlt m.fsa-
tirlerim, aziz davcUilerim, 

Sabahlanberl attı teşrlnlevvelln nef'
est içlnde tatlı ve lezzeUt saatler yaşı
yoruz. Altı teşrjnJcvvel, ıtehrlmJz için 

Dün İngiltere üzerinde en aşa -
ğı 23 düsm.an tayyaresi d~ürül -
müştür. 9 Ingiliz tayyaresi kayıp, asla unululıruyacak ve hatırası ebedi
fakat pilotlarından dördü sağ ve yellere kadar dalma ya.el ve ~ir o-
salimdir. lunaca.k blr bayram günüdür. 

23 Alman tavvaresinden sekizi 8 teşrlnlevvelhı İstanbul için ve bü-
bir Polonya teşekkülü, üçü de bir I tün Türk mtııeıı için taşıdığı büyük 
Kanada teşekkülü tarafından dü - ı bir mana vardır: o da Türk ord!Jsunun 
şürülmüstür. her musibet karşısında, mille-Un mu -
LONDRADA YENİ Sil'iIN AKLAR j ka.ddoralına. arız olması melhuı maküs 

Dahili emniyet nazırı Herbert 1 la.llht yenmJye, vatanı hürriyet ve ls
M<Jrrison bütün cük.katini sJ.ğınak- Uklile ka\~turmıya dalma hazır ve 
lar meselesine hasretmektedir. mukl<>dlr olduğudur. 

Dün Londran:n umumi sığınak- Bütün düny&nm ic:inde yuvarl:ınmak-
larını teftişe başlamıştır. Yeni sı - ta oldutu bug,:ııkü buhranlı günlerde 
ğınaklar açılması için taliIT!.at ver- Türk vatanına huzur ve emniyet. t.em.ln 

miştir. ede-n, Büyük Reisicumhurumuz ve Milli 
ALMANLAR BiR HAFTADA Şefimiz ismet inönünün dlhlyane reh-

104 TAYYARE KAYBETTİLER berliği ve iyi idaresi altında. refah ve 
Londra. 6 (AA.) - İstihbarat vuıran yollannda llerlememlı:e imkan 

nezareti bildiriyor: Jta.xandır:uı gene bu asil, kahraman, nc-
5 teşrinievvel ıtece yarısı nihayet cip ve şecaatli Türk ordusudur. 

bulan bafta içinde Almanların İn- Türk ordusunun bağrından yetişmiş, 
l(iltere üzerindeki hava muharebe- vatan uirunda bin bir ciJıad ve cidal 
!erinde teeyyüt eden zayiatı 104 ııe yükselmiş olan Büyük Milli şe; 
tayyaredir. Buna hasara uğrayan bq:ımızda.dır; onan, Genelkurmay baş
veya muhtemel olarak kaybedil -
miş olanlar dahil değildir. 

------o.--

Brenner mülakatının 
Amerikadaki akisleri 
~~~~ ... ~~~~ 

«Bu mülakat muvaffakiyet
aizliğin ifadesi addediliyor» 

BRENNER MtlLAKAn VE 
İSPANYA 

Madrit, 8 (A.A.) - Reuter: Brenne.r 
görüşmesinin neticeleri 1 burada aükü
neUe beklenmektedir. 

İspanyol gazeteleri, «Bitarallara kar

'1 biç bir komplo yapılmad1itı> hakkın
da Romadan gelen haebrleri nesı-etmek
tedir. 

Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork - Ti
mes aazet.esi yazıyor: 

Brenner ~iilfilcab, Alman teth1ı slıt
lıem;inin İngiltereyi tethişe mll!YaUalı: 
olamadığının ve Alınan milletine 15 
ağustos 1'e ı.ı; eylCı! için vfidedilen za
ferin başanlamadığının bütün dünya 
tlnünde itirafı.dır. 

kanımızın ve arkadaşlarının talim ve 
terbiyesine her ,rü.n titiz bir lt.ina ile 
çalışmakta. ve l'iinden eöne kuvvetlen
dirmekte oldnkla.n Türk ordusu hu
dut boyunda.dır; bu bcybeUi manu.ra 
başlıca itima.dımı:u, emniyetimizi ve 
lstirahatlmizl teşkil edi7or.» 

Hallcevler.inde İstanbulun kurtuluısu
nu tebarüz ettirir hitabelerde bulunul
mue, konserler ve temsiller verilmiştir. 

SİRKECİ 

Salkımsöğüt Demirkapı 

HALiL SEZER 
Karyola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

PROF.Dr. 
KEMAL CENAP 

M.uayenehanesinf ve ik.ametgAhı
nı, Taksim Doğu Palas Apt. (Stad

yum karşısı) na nakletmiştir. 

Tel: 43963, Birinci Teşrinden 
itibaren hasta kabul eder. 

7 - BIRİNCİTEŞRİN IH«J 

• • 1 • '1, . ~:~--

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra elinde iiçdefa muntazaman dl:şlerinlzt fll'çtılayınıa. 

P. T .. T. umum müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 100 bin adet ilti No.lı porselen iza13tör k::ı ... 

palı zarl1a ek.siltmiye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 40.000 muvakkat teminat 3000 lira olup ek ... 
slltmesi 22/10/940 salı günü saat 16 da Ankara Evkaf Apartmanı P. T. T. 
Umum müdürlilk satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka meklubilc ka-
nun! vesaiki muhtevi kapalı zarnarını o gün saat 15 e kadar mezkUr ko ... 
ntlsyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Anl...drada Evkaf Apartmanı P. T. T. levazım, İstan
bulda Yrni Valde hanında P. T. T. levazım ayniyat şube i müdürlükle
rinden 200 kuruş mukabilinde verilecektir. (8131) 524:'> 

Miktarı 

6312 adet 
8312 

11592 
4.208 
2104 
2104 
4208 
4208 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4208 • 
7,5 kilo 
3,5 > 

2104 adet 
2104 
4208 

• 
• 

Tutan 
Lira Kr. 

189,38 
132,55 
347,76 
547,04 

1578 
263 
315,60 
210,40 
105,20 
18 ) 
10,50) 
37,87 
42,08 

841,60 

İlk l<>mlnatı 
Lira Kr. 

14,20 
9,94 

26,08 
41,03 

IJ8,35 
19,72 
23,67 
15,78 

8 

2,14 
2,85 
316 

63,12 

c~si 

Dört köşe halka. 
2,5 santimlik tek dilli çıkırıkh 

2,5 santimlik çift yanlı toka. 
Çeki çengeli . 
Kantarına demiri. 
f St. koçan tokası . 
Paldum başlık halkası . 
4 St. Pa ldum UC><l tokası. 

linmut burgulu halka. 
2 St. Bakır perçin çivisi. 

toka 

> • • >pulu 
1,5 St. tek dilli toka. 
2 > > > > 
4 St. çift yataklı hamut 
Kol kayış tokası. 

4208 > 147,28 11.05 3,5 St. tek dilli toka. 
2104 > 1387,60 104,07 Hnınut agacı. 

2104 > 263, 19,72 Çn\'da.r sapı simit. 

Yukarıda yaz11ı malzemelerin pazarlıkln eksiltmesi 8/10/ 940 salı gürrO 
saat 15 den li,30 kadar Tophanede Lv. Amirliği satın ahnn komisyoııar.da 

,.apılacak.tır. Nümuneleri komisyonda görülür. İstekliler.;.n knnuni vesikala 
rlle b•lH uat~ komisyona gelmeleri. (448) (9263) 

* 1781 ton lavemarin kömürü vapurdan asker1 birliklere nakil ettirile-
cektir. Pazarlıkla eksiltmesi 8/10/940 sah gilnü. saat 14,15 de Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. ic:tekHleıin kanu
n! vesaik ve teminaüarile belli saatte komisyona gelmeleri. (478 - 9478) 

+ 
Derinceden Sirkeciye 2000 ton arpa ve 800 ton yula.t nak.lettirllecek-

tir. Pazarlıkla eksiltmesi 8/10/940 aalı günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alına Ko. da yapılacak br. 50 UA 100 ton taşıyacak vas1ta:-ı 

olanların belli saa~ teminatlarile ve vesikelarile Ko.na gelmeleri. 
1480 - 9480) 

* Adet 

ı Klarnet sı B. l caktır. Ta.bmiA bedeli 52,500 lira ilk 
teminatı 3875 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesik:alarile belli saatte komis-1 Soprano saksifon Si B. 

1 Alto saksi!on Mi B. 
4 Trampet Si B ve Mi B. 
2 Korno 
2 Tranbon 
3 Bariton 
2 Bas 
1 Trampet 
Yukarıda yazılı mızıka Aletleri Top

hanede Lv. Mamul eşya anbarında 

olup tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 

eksiltmesi 8/10/940 salı günü saat 
16 da Tophanede Lv. Amirlii! satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Aletler anbarda görülür. Taliplerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(453 - 9305) ... 
45 günde teslim şartile 35 ton sade 

yafı elınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 11/10/940 cuma giinü sa&.t 
18 d:ı Tophanede İst. Lv. Arrırl.i~l 
satın alına komisyonunda yapıla-

yoaa ıelmeleri. (461) (9354) 

* 821,700 kilo saman alınacaktır. Pa-
zarlılı:la eksiltmesi 8/10/940 sah gü
nü saat 14,15 de Tophanede İst. Lv. 
Anti.rliii satın alma komisyonunda 
;yapılacaktır. Tahmin bedeli 34,922 
lira 25 kuruş ilk teminatı 2619 lira 
17 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona ıelıneleri. (434) (9144) 

* sooo adet su .fıçısı alınacaktır. Pa
zarlıkla elı:siltınesi 8/10/940 salı gü
nü saat 14 de Tophanede İst. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bqdeli 17,500 
lira ilk teminatı 1312 lira 50 kuruı
tur. Nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
eelmeleri. (455) (9145) Cebir, Hendese, Fizik, Kimya 

larlav;en~ın~:=~ :e:l~~i o,: :~~sem:t::~:':~d1::c~:;:1'2'0!~~- ı 1 s TAN Bu L BEL E D' y Es 1 N o E N 1 
kişilik gruplarla 14 Birinciteşrin pazartesi gündüz ve gece de derslere başla-

tıacağındruı; kayıtlar başlamıştır. Okuyacaeınız derslere göre tediyat hatta- Jılm•••••••••••••••••••••••••••••• 
lı.ktır. (Çemberlitas Tramv::ıy durakı karştsında yabancı diller ve Riyaziye 
Kız-Erkek Okuluna) müracaat. Müdürü: ZİYA CETİNKAYA 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
1 - İdare ibtiyacı beş yüz bin mo tre çift i:ıakllll lf>stikli bronz tel mü

nakasa.sına talip çıkmadığından pazarlıkla mübayeası takarrür etmiştir. 
2 - Muhmmen bedel doksan bin lira olup pazarlık ll/10/940 cuma 

günü saat il de Ankarada Evkaf Apr. P. T. T. U. Müdürlük binasındaki satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat tnakbuz veya banka mektubu ile ka

nun! vesikalarını hAm.ilen mezk:ör itin v~ aaatte komlı;yona müracaat edecek
lerdir. 

-i - Şartnameler, Anltanıda Evle.af Apartmanında P. T. T. 1-ıwm, İı
tanbulda Yeni Valde hanında P. T. T. ~at tp.ıbeoi lltldQrlütünden 450 lru-
l"UI bedel mükabilinde alınabilir. (8414-11618) 

iSTİKLAL LiSESi 
Kız ve Erkek • Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam• olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arwmda, Telefon: Z2534 

Beykoz tuman satınalma komisyonundan 
l - Muhtelif earnizonlar için 45, 15, 10 ar too pirinç ayrı, ayrı U/IO/ 

IKO pa.zarlesi saat ıo da ilk teminatları muile JlŞO, 450, ıoo Jiradlr. 
2 - 45, 15, 15 er ton kuru fasulye ayn, ayn llJ'ni gün aaat 11 de !Ilı: 

temınaUan sıraslle 750, 230, 230 liradır. 

3 - 45, 15., 15 er ton DQbut ayrı, ııyn ayni gün aaat 14 de ilk temiaat.. 
lan aıraslle ll08, 189, 189 liradır. 

4 - 45, 15, ili er ton mercimek llJ'ni gün saat ili de l1rasüo temina*lan 
606, 169, 169 Jir.ıdır. 

5 - Beykozda Hallı: Partili biouında TQmeıı oatın alına Jı:omiQ'onmı-
da pazarlılı:la aaı.n alınacaktır. <9475> 

Üsküdarda Kısıklıda Büyilk: Çamhca aokağında yeniden yaptırılacak kana 
tizasyon inşaatı açık ebiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli !194 lira 97 ku

ruş ve ilk teminatı 89 lira 62 kuruştur. K~şit ve şartnamesi Zabıt ve Mucı -
aıelftt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 14/10/940 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve

ya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Fen İşleri Müdürliığüne mü
racaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarH.z 
lhle günü muayyen saatte Dainı1 Encümende bulunmaları (9200) 

ir1! Yeni Kolej N~:rı-... 
iLK - ORTA - L1sE Takalmda SıraaelYller 88 
J!üdilt'ü- X.lc:i Şifit Ten>Jdci Dlrektön4 M. Ali H~ Kwea. 

Hususiyetleri! YABANCI Dh,I.ER 00RETİMİNE 
EHEMMİYET 

vermek, talebenin llJbbırt ve inz.ibaatı ile T&Jı:mdan alAkadar olmaktır. 

'I'ELEFON:41159 
~ ----~-~--~~~~~--~-----~-------~ 

Beykoz tuman satın alma komisyonundan 
Jlılllı:lan 

Toa 
tııı: M!. 

Lira Saall 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Nohut 
Nohut 

H/10/940 pazartesi 
> • 

10 
1 l 

Nohut 49,5 170 > > 15 
1 - llulrtelll prnizoalann senelik ltıtiyacı ıçın yukarıda yazılı nohut

ı.r blr.a!ıını:ıda ıösterlleıı gün ve saatlerde kapalı zarlla eka!ltmiye kon -
m,ıııtu... 

2 - Eksiltme Bqkozda Hallı: Partisi binasında tümen sabn alma ko
JI:Iioyonuada yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve eeraitleri her gün nıezk:Ctr konıtisyonda görWebilir. 
4: - İsteklilerin hizalarında gösterilen ~aUerden bir saat evveline kı

dar kanuni &ek.ildeki teklif mektuplarını k01.1.l~syona vermiş olmaları 14-
mndır. (9204) 

• 


