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~:r~lii~:!~ 1 llstan~ul . ümr~_BI~rinde l t 
VekAI ti Amerika Hariciye 1 DHOIS bir SUliSlimal 

Naz1r1 dedi ki: ' ····--
1 ktzsad, ve Ticaret 

Vekilierinin iştirakile 
bir toplantı yapıldı 

-. A. lt . l.n / ara 26 {Husu!li} - lbtve -

§ 
olttor Refik Saydam öğleden 1 

*~· İktısad V ekılietine gitmi~ ve 
1 ın makamında Ticaret ve D-

I)J Yeltillerinin ele iotirak cHfiri Mr ı 
~ reisUk etmfJtU. 1 

ing·liz filosu itaTyanı 
n1avzilerini 

bombardtman etti 
f~ftalyada bir mafıal 26 (AA.) -
'llı. YI~ ordusu umumi kararg&tu • 

SUn 1 numaralı tebliği: 
Ma ali Afrikada tayyarelerimiz 
~~~ - Matnıh, Fuka ve Eldaba 
tde ıryoJu tesisatını bombarclımau 
l'lrek hıuıarat vukua getirnüıtler ve 
'lerı~gtnlar çıh,nnıtl<trdırı. Dütman 
._k 'l. kuvvetleri gece Malttila mm- lnıiliz tayyarelen Rur banumCla bir teJıri 'bombardıman ederlerken 
~ .. k~aında Sidi-Barraninin prltın -
ttıitt ın~vıileriıni:ıi bombardıman et ---- lng1·11·zler Alman 
ltıeif,ı:rdi~e hi~bir zarar iraa ede- Harbin önümUzdeki . . 
~~flnan tayyareleri, Tobruku --------.- deniZ Inşaat 
~~:~ -=~:z:r:iy:=:f:di~san~·:~: safh.ast daha geniŞ tezga"' h larina tekrar 
diiıırtoktur. Blenheim tipi:ıde bir 

tİzıü lln t«yy'aTeci ~VCl t•yyare}e • btr sahaya ml h 1 
ti d~ !•rafmdan oüşürUlmU,tiir. Bi- ÜCUm etti er 

1 llıı; tayyare dafi b~ryalannın 

~<Devamı s uncu sayfada) 1 F' yayilacak? Kiel ve Hamburg'da 
elektrik santralları da 
bombardıman edildi Asit~ ri vaz i yet 

liarbin bir dönüm 
noktasında rnlyfz? 
ı--_ YAZA..~ 

~ ni taktik 
Hit erin ltalya, 

Fransa ve Ispanya
dan istedikleri 

Polonya limananda 
yangınlar çıkarildı 

Emeltil t•-eneral Londra 26 <A.A.) - Hava nezare _ 
Royter ajanıına göre Alman-! tinin teblıği: 

H. Emir Erkifet lar Fransa ve Belçika ıahille.l cum.ayı. ?umartesiye bail~~an dün _ .. _ ı . cl d Iii~ . 'hk _ l ı gece, Ingil ız ha va kuvvetlerının yap-
.._,n P011ta, nın a:skerl lJI e te a ı uh am ar tıtı harekA.ta esas hedefieri Alman 

--- muharrtri ~~ inıa ediyorlar limanlarındaki dokJar ve 'elektrik 
b ' Bantralları te~kil eylemiştlr. 
qı eçen Büyük Harbin ba - ı Londra 26 (A.A.) - Reuter:. Lon - Kiel'de elektrik snntralına darbeler 
ı:- 11nda, Alm~~.n ordularının ı dra<ia son Alman - Fransız - Ispan - indirilmiş ve deniz ill§aat tezgA.hların
t~aı:aadaki yıldırım gibi ıleri yü ı Y<il ve ıtalyan konferanslarından do. da yangınlar çıkarılmıştır. 

d~na~beble Marn Büyük . Harbin ı~ateredeın vazge?"c.~e m~bur edi- sında yangınlar çıkmıştır. Burada ha 

Di.ktatörler Avrupada 
gayelerini tahakkuk 

ettirdikten sonra 
Arnerikaya taarruz 
ta sa vvurundadırlar 

Ruzveltin Viti hükumetine 
gönderdiği meıaj 

Londra, 27 (Huausi) - Birle~ik 
Amerika hariciye nazırı Cordell 
Hull dün gece, Amerikanın harici 
aiyaaetini izah eden bir nutuk söyle
rnittir. Nazır, Amerikan siyasetinin 
aulh, adalet ve milletler arası te§Tİ· 
ki mesai prensiplerine dayandığını 
söylemiştir. Mevzuu dünyanın bu
günkü vaziyetine intikal ettiren ha
tib, diktatör1erin küçük milletleri 
ezmek yolundaki politikalarını şid
detle tenkid etmiş ve demiştir ki: 

«Avrupaya yeni bir nizarn ver
mek emelinde olan diktatörler, Av-
~a kıt'aaında gayelerini tahakkuk 
ettirdikten sonra denizierin kon
trolunu da ele almak ve garb küre
roize taarruz etmek tasavvurunda
dırlar. Bunun iç.in daima, hazır bu· 
lunmamız icab eder. Amerika cüm
huriyeti kurulduğundanberi hiçbir 
vakit bu kadar cidd[ bir tehlike kar
şısında bulunmamıştır.n 

Cordell Hull, Cümhurreisi Ruz:
velt tarafından iki hafta kadar ev
vel Vi§i hükumetine bir mesaj gön
derilmiş olduğunu vo bu mesajda, 
Avrıupada olup biten son siyasi ha
reketler karşısında Amerikanın nok
tai nazarını taarih etmi' olduğunu 
if~a etmi~tir. 

ı ' zır, Ingiltereye yapıl n yar
dımlar hakkında şunları aöylemi~tir: 

ccBarbar taarnızlara karşı şid~ 
detle mukavemet eden cesur Ingiliz 
milletine yardımda devam edeçe. 
ğiz. Bu suretle kendi müdafaamızı 
da temin etmiş olmaktayız. ıı 

Fransız .. Alman işbirliği 
askeri değil, siyasi 

oıacakmtş 
Londra, 27 (A.A.) - Vi§iden 

gelen haberlere göre, Alman -
Fransız tetriki meaaisi askeri mahi4 

yette değildir. Bu it birliği yalnız 
siyasi ve diplomatik sahada valci o
lacaktır. Londra ve mahfelleri, 
Fransanın Almanyaya ne gibi dip
lomatik ~ardımlarda bulunabilece-o 
ğini merakla sormaktadırlar. 

v fti§leri Mam'da dutdurolmuş , ~a:bllecelı:: ~i ve .strateJik harb va- Hamburg'da Neuhof elektrik san -
d~ Alrnan kollan bırradan gel 1 ııy; tlle IllAkadar olunmaktadır, As - tralı şiddetli surette bombardıman 
B onın~e mecbur edilmışi erdi. tm mahfellerln düşüncesine göre, edilmiştir. Dokalardakl binalar ara -

c;{i ~~ noktasını teşkıl eder, len Hitler, başka ~ır .. str~tejı aramak- va dafi bataryalarına da hücum e _ 
lt n li Almanlar, 1914 deMarnı l tadır. ve harbın oııumüzdeki safhası dilıniştir. Fransız Hariciye 
l' jY~~ttikten sonra, dnhoı d.Sıt belki de dııh.:. geniş bir sahaya yayıla- Bremend ve Cuxhavende de doklar N • "f • 
h~ı~\ıren harbde. bir çok ma - caktır. Buzılarının dediklerine ~öre, arasında yangınlar çıkmış ve Am.s - azırı ıstı a ettı 
ttı 1 Parlak zaferler tem;n et - Hıtıerin şartları arasında şurllar var- terdam, Helder ve Ostende !imanla _ Londra, 2 7 ( A.A.) - Fransız 
te~ e~ne rağmen kat'i neticeyi dır: . . nnda ticaret gemilerine taarruz edU- hariciye nazırı Boducn istifa ehniıı 
mi dı lehlerine bir türlü çevfre. 1 - Italyadan: Şimalı Afrika n1u- miştir. ve başvekil muavini Laval hariciye 

. I.r~'7ek. nihayet mnğlub olmu§- lıare~~<!e. ~arada ve denizde daha Hamburır. Hanovre ve Reisholz'de ne~aretini de deruhte etmiştir. 
• tam bır ış bırlıği. petrol hedeflerine ve müteaddid on - --------------

tn• ~lıirn. Anadolu lıtiklô.l harbi- 2 - İspanydan: Cebelüttarıka do~- dtistri ıhedeflerine harb malzemesi H•ITLER • PETEN 
~:tın dönüm noktasını Sakar _ ru açık bir yol. . fabrikalarına hücumlar yapılmıştır. 
til& teıt.n eder. Çünkü Yunan is- 3 .- F~ansadan: Akdenizde ve At- Oriz-Nez tıurnunda toplar bombar _ • • ""' 
t)ı h~reketi burada durdunıl _ Iıu;ıtıkte Usler. .. dırnan edilmiş ve diğer bombardıman M ULAKATININ 
llı., "e Yunan ordusu bilihaTe Ingilterede bu uç nokta ile istila filoları, düşman işgali altındaki ara_ 
d ilQb edilmek üzere bura _ tehlikesuc olduğu kadar al~kadar ol- zide birçok tayyare meydanlarına hü. 
~n .l':'eri dönrneğe icbar cdil _ ma.ktadır. Mekt~ kJtabları dahi stra- cum etmiştir. sa.hil mlidafaası servl- NET.ICELERI• 
~dttı. Elhaaıl bidayette taarruz tejı bitince takttk b~ladı~ını yazar. sine mensub tayyareler, Anvers li -
~tn tarafın maelubiyetile neti- Bugünkü tnktik vaziyet, stratejik va- manında ıbulunan vapurlara muvaf. 
t'riUen~n her harbin bir dönü _ zıyet kada.r entere.'la~~:. Alınan kıt.. fakiyeUi hücumlar yapmıştır. Bütün 

Vişide bir 
tebliğ 

kil ohh.ır. Nitekim 1912-13 Bal- <Devamı 3 uncu sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 
ıtle~h·"rbi, Çataloada Bulgarlar 

tne dönmüştil. 
Son .. d J ••\'a ) uç ört aylık ngiltere 

de, ~ anhnın oimdiki neticelerin
•ırı1 u arbin bir dönüm nokta
ltıele ~rayanlar, görmek ve aez
ı~.,. ~~Ye.nler hakaız değı1dir -

• ı; .. Qıı; •• L. Id t<fen u ıınr yı anberi devam 

40 kadın mürid 
ile tekke kuran 
eski bir eşkzga 

ne,redlldi 
Vişi 26 (A.A.) - Havas badiriyo.rı 

Nazırlar heyeti buiün saat 17 de 
toplarunıştır. Maretal Petaln ve La
vaı ,ansölye HIUerle Von Rtbbentrop 
huzurile yaptıkları görÜ4tne hakkın -
da lzahat vermişlerdir. Nazırlar he • 
yeti mar~al Petain ve Laval'in beya. 
natını müttefikan tasvib etmiştir. 

da biri kendisine şeyh süsü ver • Resmi teblit 
miş, el altından çalışarak 40 ka· Vichy 26 (A.A.) - Başvekıiletin 
dını etrafına toplamı~, Gökdere tebli~i: 

Gümrük ve İnhisarlar V ek aleti 
müfettişleri tahkikata başladılar, 

1 Maliye rnüfetti~leri de geliyor 
Haber aldığımıza göre, İstan- Henüz yolsuzluk hadisesi hak-

bul gümrükleri başmüdürlüğü kında hiç bir haber sızmamıt ol-
servislerinde geniş mikyasta bir makla beraber, bunun pul suiia-
suiistimal yapıldığı tesbit edilmi1- timali §eklinde vukubulmuıs ol -
tır. Alakadarların çok ketum ması çok kuvvetlidir. 
davranmalarına rağmen, suiisti - Dün bu mesele hakkında, tab-
malin mühim bir meblağ tuttuğu kikatla alikalı sahibi saliihiyet 
anlaşılmaktadır. Bu işin tahkiki bir zat şunları söylemi;ıtirı 
için, Gümrük ve lnhisarlar Veka· 
leti müfetti~leri lstanbula gelerek <<- Bir haftadanberi Vek&le-
hadiseye vazıyed ctmigler ve der- tin havale ettiği bir tahkikatla 
hal tahtcikata başlıyarak bazı şef meşgul bulunmaktayız. Mevzuu 
ve memurları sorguya çekrneğe haklm1da maale~ef izahat vere -
başlamışlardır. miyeceğim. Biliyorsunuz ki, tah-

Hadisenin mahiyeti Maliye kik mevzulan ifşa edilemez. Yal-
Vekaletini de alakalandırdığı ci- nız şu kadar aöyliyebilirim, tah -
hetle, Vekalet müfettişleri de kikat maliye müfettişl~rile müş -
Pazartesi günü Ankaradan İs • tereken yap ılacaktır. Maliye mü-
tanbula gelecekler, Gümrük ve fettişleri pek yakında latanbula 
İnhisarlar Vekileti müfettişlerile gelmiş bulunacaklardır. Hudise 
mü:ıtereken tahkikatı idare ede - ~ıümrük başmüdürtüRÜ s .. rvisleri-
ceklerdir. ne aid bulunmaktadır. » ı 

: 

'--···········-··················· ... --· ... ···-············ ................................... .J 

Zabıtayı üç gün peşinde 
koşturan çocuk 

Zabıta filmlerinin kahramaniarına imrenerek bir. tüccarın 
cüzdanını atırdı, paraları da bankaya yatırdı 

ve neticede yakalandı 

Geçenlerde, LA.lellde ot uran komis-ı kendisini yakalamıştır. PolıSi bir ha 
yoncu Fethi adında bir zatın, o civar 1 ıi yoran faa, 16 yaşlarında Musta 
fırınlardan birin - adında .bir çocuktur. Şehzadcbaşın 
den ekmek alır - ] oturan ve zabıta filmlerini seyretm 
ken içlnde 350 l i. rten ÇO~ hoşla_?dığını söyllyen Must: 
ra para bulunan fa, vak n gün u Koska fırınına gitm 
cüzdanının meç - kalabalık arnsında ekmek almak ı 
bul bir yankesici ra beklerken önünde bulunan kQ 
tarafından aşırıl. 

1 
.usyoncu Fethinin arka cebindeki ş 

ını., olduğunu yaz. " kin cüzdanı a.şırmağı tasarlamıştır, 
mıştık. Kısa bir tereddüd vakfesi geçir 

ÜQ iÜndenberi, cür'etkli.r çocuk nihayet aklına gelE 
bu vak'anın tah- yapmış ve komlsyoncunun arka c 
kikatlle meşgul o- binden cüzdanını çalmıştır. 
Ian zabıta, nlha. Mustafa Fakat bu esnada kalabalık ar~ 
yet dün bu meç- da bulunan Fahlrle Naci adlarında 
hul yankesiciyi meydana çıkarak (Devamı 3 üncü sayfadal 

Lodos fırtınası denizde 
şiddetle devam edi;vor . 

Çekme ce önlerinde ha tan Yunan gemisindE 
başka Silivri açıklarında de bir motor batf 

Yemitin dünkü hali 

Evvelki gece ba~lıyan şiddetli lo
dos fırtınası, dün de bUtUn gün de
vam ederek Marmara, Akdeniz vo 
kısmen de Karadenizde seyrüseferi 
inkitaa uğratmıştır. Fırtına yüzün -
den evvelki gece yarısı BUyük , 
çekmece açıkJannda bir Yunan ge-

leıle, motör ve takalar hareketle 
tehir etmişlerdir. Marmarada bul 
nan küçük balıkçı gemilerinin de 
manlara sığındıklan öirenilmi1ti 

ltıatı c;olt tiddetli ve hızlı Al -
tilter Yıld1nm taarruzları, bu In
Ilin c e &avaoında, Manş denizi
d\ıtutnub kıyılarında arhk dur
ttı,111~~~ .benziyor. Gerçi Al
l'llta d ı.ngıltereye uçakla taar -
l<ltın 1 ev~~ ediyorlar, fnkat on
IQb ed~lız uçalt Eilolarını mağ
ttıata erek Adaya urdu çıkar -
ttrrıe~ ~e, b urasını zn pt ve istila 
lll~.tt ·'b ıhtimali bertnrnf ol -
~u""!:ı i~ir. Cünkü, lngı1iz uçak 
'nttilc en elesilecek yerde, A
~lin n anın da yardımile, her -

Boyabad (Hu 
susi) - Kaza • 
mızın Osmancık 
nahiyesine bağlı 
Yukarızeytin kö 
yünde eski bir ' 
cı,kiyanın 40 ka
dar kadınla kur
duğu bir tekke 

mahallesinden Hanife isminde bir Şansölye HiUerle mareşal Petnin ll
kadının evinde ayinler yapmağa rıı.sındtı 24 Teşrinlevvelde Von Rlb • 
başlamıştır. Bu evin bir tekke haUne bentrop ve Lavalin de ıhuzurilt yaıp
konduğunu haber alan zabıta geçen lan sorüşme yüksek nezaket havası 
Cumarteai evi basmıŞ, teklee mürid- Içinde cereyan etmiştir, misinin hamulesile birlikte battığını 
lerini cürüm üstünde yaknlamışbr. Mar~ııJ, mevkiine IA.yık ihtiram me d Un yazmıştık. Mü~e.ttebatı kun:ıi.-

Dün Silivri açıklarında da «Q 
cük» isimli bir mo[Ör fırtınanın 
delinden batmıştır. Nüfusça za1 
olup olmadığı hakkında mallı• 

yoktur. Fırtınanın bunlardıın ba; 
kaznlara sebeb olup olmadığı h~ 
kında henüz haberler gelmemiş~ rg;ıaktadır. Bu suretle bir 

evaını 3 uncu sayfAda) 

meydana 
rılmıştır. 
den 4 
rındn 

Adliyeye verilen Şerifin lstlkll\1 ra.siınUe kabul edllmiştlll, İki devlet len kurtanlan gemının hamulesının 
müCadelesi yıllannda eşklynlık et- reisi arasındaki görftşmede vaziyet, de çıkarılmasına çalışılmaktadır. 
tiği, bilithare de hayvan hırsızlı~ ve onhıı.ssa Avrupa. sulhunu yeniden Şiddetli lodos dolayıaile Marmara
yapbğı anlafllm3ıhr. (Devamı S Gncii sayfada) ya glde<:c.k olan birçok küçük gemi-

Lodos, Hnliçde de, tesirini 1 
termiş ve sular Yemi~ civarını · 
etmiştir. 



Hergün 
Sulh için lıarh, 
Harb için sulh , 

= = Sözün kısası 
Yılan garışı 

E. Ekrem Talu 
Y GaD· Muhıttm Bitgm Jl ar b vaziyeti, Avrupa meııl"" 

- • ldetlerinin hile aralıırında-B ir taTatan Ingiltere üıstfin • ki mesafeyi uzatmı§ken. bizden ~ÜO" 
de, tarihin ilk, büyük, bava ~ a.d:am& Myft if orerebfiir leree ötede bulunan yeııl dünyadaSI 

~an ~uhaTe~ CeTe~n eder • aSn, :fakat O ilden Bemere bekleme : aUt sık haber ahnak tabiatile ~ÜÇ • 
o ve iki laıvveth muhan'b, karX meir ~ leşti. Bununla beraber geoe tck tük 
ltıya _ birbi:r!erini tabribıe. ça!ıP . ~ WftDde it :J'&P8ll g6 • Amerikan gazeteleri bize kadar ~cr; 
ken, obftr taraha cla k.eaif btT •-~ ~~ betu1oran da- Jiyor. q 

ıet barek:cti var. Alm~. lspan- mı yerinde 'kullan... a w· Bunlann mütaleasından anlıyo • 
ve Fnnae. arasındaki bmupna- ruz ki, Amerika garabetlcr diyaı1 

• bilhassa Bay Hltlerle Ma:reşal .. !#' (%~ ohnaktan hala vazgeçmemiştir. Noa 
tainin kaf'll karııYn oturup uzun- ~' ~ ~ 

1 
: f/ _ zamanı yakmlqan reiaicümhur in .. 

bir müzakere yapmalan bu ko- · ............... ............ _ ' // tihabı. ne Ingiltere hesabma taY • 
aiyıuıet hareketinin her göze ko- ~"" ~ ... .... yareve mühimmat imali.tının alıoJI 
çarpan tczabürlcridir. - - olduğu vüs'at ve ehemmiyet, ne cı. 

Acaba ne konuıuyorlar} Ne lı:o-- politika ihtilidlan yeni dünya sa .. 
1 ıtular'? Neye karar verdı1er) ---·--··••• .. •••••• .... ·---··- kinlerinin acayib acayib yeniliklot 

aya ınulı:adde:rab üzerinde tesir ortaya atmlllanna rnani olamıyot• 
ı Jacak olan bu Çftptaki lı:onuıma- [ ] Son zamanlarda, ailihlanmn ya " 
ın neticeleri hakkında kim kendi . r rı:ıından gına getiren ora ahalisi ken-
disine bu .ruali sorana hakh o - elilerine çok daha cazib görünen yt" 

• Ruh .için merak kadar kııvvetll · lan yanşına merak aardırmışlnr. Ge-

~:ı:t~ o=~r.B~::i:; • • nrakabesı· Orduya kiŞ hedl·yesr 1. ı1t:~::il:i~~~~:sL:t~~a~.:~d~ 
, bu tarzdaki sunllerin CCYabla- Unl·verst"t~ ayin Fı·aı arı bir i,aretle harekete geçiyor ıre orta 
1 venn~e çalıpilla mC~gul - yerdeki bir çizgiyi en önce a~maia 
~r::u. aonnaamz. bu gibi abvaı- 4 U nda raktörün için bir beyanname ~:~~~~olan yılangalibilan ecli .. 
meraltı çok tnhü bir duygu c-la- Valiye bir çok şikayetler yapıldı, kaymakamlar d. . Böyle bir yan~ spor ve heyo .. 
teıakk:i etmekle beraber bu tan- nutkl·y)e açtltyor .1 k 1 k d"l . t bl".. neşra 1 IJOf can bakımından kıymeti olup oı • u enallere cevab venne§e çnlı~ - verı en arar ann en 1 erıne geç e ıg madı.ğına aklım ennez. Bir yatışıt' 

)'J beyhude sayanm: Dün ~ olunduğunu iddia ediyorlar Asker V& süba:ylara kıl hediye.si top.. cazib olabilmesi ve .seyircidc beye-
l ın bir perde at:kasmda cerey~Ln ihıiversı'terun muhtelif tubelmnde lanması htıSllSUnd&, Parti teşkilltı can uyandmnııSl için, yan~ edenb' 
üı Te yann neticderln.in meyda- tmtihnnlar net:icel~. im - • k J d k h , k l taratmdan :yapılmD.kt.a olan hazırlık- ya kendinde veyahud ki kendiııİ 
çıkması muhztkhk olan bir ko - t.nıan nettceleri d~ b~ 1aldll- Karariann tatbikiRI ontro 8 ece BJ et uru UJOr tar sona ermek 1izeredir. sevk ve idare edende, bence. bit 
lll'& hakkında c:cpteıl aham ~ teierde ilAn ecmm~ıı:· Yeni taleJ>e t:a... - Parti mtı.fe~ İzmir uylavı Reşad gaye, bir parçacık ihtiras, inad, bA-
air çıkarmak sur~e kehanet yap- yıd 'Ve tabıil miiddeıi ::;_JD1 sı !lnde Tıcaret VeU.!etitün., Istanbul fiat ı trolü iJU• de pek. yumdan me§g'Ul Mim~U. bu hususta b1r beyarına- aılı beşeri duygu ve bususiyetlerdeıt 
k maruwzdır. Bir~ ~ek ~k, 'C'Men;.-te 

1~ •4 
müra.kabe komiayonu tarahnelan vo- olacak, p~endeci, yan toptancı me hazırlamı§ta. Bütfln balkı hudod. birkaÇl mu.t1aka bulun.malıdır. 

raktan kurtuhnak ıçm k..ifnyct o- UncU P:ı2:arteal gilııti sabahı IIÇilacak.- rilen kamlann tatbikını milıakabe Te toplancı tacirler nezdine memur larmu:zı bet:li:yen kahraman a.sker ve Kaldı Id. her ne c.ınaten olunıl' 
• . ıır. _ . etmek Uzcre 20 kişilik bir teftit he- gönderilmek auretile münhasıran fa- siibaylı:ı.ra kış hediye.si verm~e davet olsun, yerlerde sürtüne? bir mn~.1: * Açtlma tore:ı:ı .sab:l.b 8aat B,5 ~ mtt yeti te§k.iline b.rar verdiğini evvel- tura baltımmdan kontrol yapılacak- eden bu öeya.nruune bugünlerde n* lukun manzara.sı hoş bır şey degı 
~üınüzdeld ~~~e esrar. per- kez binası ~lünde ~'P'llaeak. iver- ce yazmlftık. tır. Diğer taraftan vali ve belediye rolunaea.ktır. dir ve ihah uyandınr. 
mm açıhn ... asma ınttzaren, bir ta-- site Re~ Cemil Bilsel aÇ11 nut.ku- Ticaret VekS.leti. bu teşkilat ha· reisi LOtfi Kırdara son zamanlarda İst.ıuıbul dahillndek1 Halkevleri he. Onla;ı~· .Ya;t .yolda _kalmayıp ~e-
tan m~ı bcu6rma1t1a m S"DI nu aöyliyecektlr. • zırbklaıile ın<ı§gul olmalt ~e 6at münı.kabe .komisyonu J:ararlaı:ı- diye toplama işine ald .bazlrlıklannı defe ~nştiklcnru tah~ın .etse~ bıler 
rken,. <fii'er ~~fta!l da bu mu : .Bu sene &çış der& sıra.sı Tıb Fa.klll- tchrimize iki memur göndenniştir. nm yalnız nazariyatta k.aldı.gı ve hiç bitirmi.şlerdir. Hed..i.:yeler mukabilinde bu e:n'mede herhan~ bır guzell~ 
e~enm ~~· bundan ~ ~e oldutundan, RektOriin açı~ Bu meı:ı:nırlar, belediye ve fiat mü- tatbik edilmediği yolunda birçok halka. verilecek makbuzlar da tama- ve brr aaalet olmn~ıgınann, buıı 
bın aeyn ıle karşılaştıren b1r mu- dersini müteakıb profe8Ör Dr. Neş"et cakabc komisyonile temasa Keçmit- §ik!yetlu yapılmaktadır. Vali ve be men talıedil.mi,ş HalkeTlerine gönde _ kıymet vermemek lazımdır. V 
ese YBJ'l!~· <?Jt~cu~mn ömer İrd~ •bag(ln.td tebabeUe fl- ler elli. lediye reiai, bu hususta kaymakam- rilmiştir. ' Yılan V so ğu~ bir hayvandır. ~ 
n-larlar lı:ı hidıselen obıektif o- miyeterapinln yerlı ~ ilk dersi Mihalı:abe işinde 'Vllzife görecek fara ve belediY" şubelerine bir emir . lmıy onun f!o~:uklugu ne kanınm u~ 
ık, tarih ve ilim bakmımdan tet• YCreeektir. müfetti,ler de bugünlerde Ticaret göndererek, fiat mürakabe i~e çok . Hıükeplavlerı 0 ~n ~arda h; - şuılduğundan, ne vücudünün biçı rl 
ederken pmdiye kadar bu nevi ~ 8Qilıı meras!mi bit - V Sileti tarafmdan tayin edilecek yakından alukadar olmalannı bil - dıye to ~am i§ e Pıt.rtl kaza i a- mi nden. ne kustuğu ı: ehirden ile .. 

,kayesder yapnuya çok ehemmi- tikten 80Dra aa\ 10 da. biittm fakfll- Te bu t~t b. bir zaman sonra dirmit: kaymakamlar da komisyon re heyetlerı me,sgul olacaklardır. As- gelir. ~ılanm bize soğuk, iğrl'nç g~ 
• verdim ve bu mukayeselerden telerde normal tedrisııta ba.şlanaenk.- faaliyete ceçecek.tir Bu suretle fiat kararlannın kendilerine geç tebliğ k~rler içln yalnız yün yelek, yiln el - rünü~ü, bizim onelan bucak buC! 
,ra daima fU neticeye vardım ki tır. mürakabe ko~nu tarafından olundağunu ileri aürtnüolerdir. Bu diven. ~ yün 90faP kabul Ol~k - kaçı:ımız. onun yerlerde sürtünıtf• 
defa.Jd mücadele bundan evvel- ,..,._.: _ _..____.. ~--laıl «nbeleri ~- ~'"'- ı. :ı • • b'ı. :ı·ı· . .. . f' t .. k b k tır. Içınde sübaylara ald hedıyeler yaltaklanıT ayn;; l!aldmr bir mah• ' .ı..._._ .,.-.~ ~ ,_ venıen .ıı;nTaTıann .ıyı tat uı; euı ıp e- vazıyet uzenne ıa m ura a e o - • , .... 
,üyük mücadeleden birçok nok- ~er tamftan M.:ıarlf Müdürıtıttt, dümed·v· bu teŞkilat tarafından '~!ıkı misyonu kararlannın, verildiği gün tonacak torı>a ve çantalarm tekli et- IGk olmasmclandır. cl 1
.-da fandıdtT. . ~~e yt!ID.den açılmasına kar:.l.r bir ekfde kontrol edilecektir. telefonla. kaymakamlara bildiril _ rafında dıı Pa.rt.l lle askerl makamlar Böylelerini. hem vücud, bem J 
'3o son k.on~ar arımnda da vernen üç ortcokul tubesini.n hımr - y · teıkil t bnhaasa fatura kon- mesi muvafık görülmüştür. ve vilA.yet arasında. yapılmakta olan maneviyat itibarile stürbüz, m~ 1 

bu tarzda m- eddere sevke- llklannı ikm&l etmektedir. Cftm~ em temaslar neticelenm~Ur. Vıüi ve Be- ntll"t1erle. yahud ki halis kanlı. ~ 
Jek muk rtan '9erdrr. kız 11se.tlnin bir fubesi olnmk E- ~ O • 1" • 1' • B ,. U l J 1 1 "k lcdiyc Rei.si Dr. L1ltfi Kırdn.r, dün Ciit- bnışlı küheylnnlarla loyna r.der 1an Harhlııde her iki tarafın da dJrneka,p:ıda btr erkek ortnokuhı, E - emz IS8SI a etızm 9 me y z me re e e ( ri leden evvel Parti mei"kczini ziyaret van~tırmak. Ve o ynnşı mühimsi}'e ~ 
• teYden evvel ehemmiyet -verdii!i m.q~ ortaolto1tına. batlı olnralt Bo.- ~ampiyonu oldu kordonu sar ml~ ederek, Parti aıüfett.~ı Reşıı.d Mimar- Tek tl"maımva koyulma le her ~~~& 
J harbi kannmakb. Evvela barb f'l3'el'de bir ma.htelit ortaokiıı ve Bey- 'T 'T o~lu üe bu lıosusta görli§müş, asker insanlık vasıflannın yükaeldıgıne 
~anılacak, sonra da sulh prtlan ~u ortadkulnna ~u m Oç haftadanberi devam etmekte Galatada, Voyvodn caddesinde, ve sübaylara kışlık hediye toplanma. değil. bilaki!l inhltata uğraclığma de" 
la edilecekti. Bunun için, kimse ozta okultı 7tLkJnda a~k ve tedr.i- olan askeri 1ise1eıin senelik atle - .Burla biraderlere aid elektrik mağa. sı iiJlnde b!ltün kaymakamlarm aza- .:.;li.:..l..:o.:.lıı::.:n:......=f!.:..~T:..:e.:.kttr:...":..._· --------::-

inde ta dığı sulh ~annı mey- sata. başlanaeaktır. Yeni okullarm tiz'm mpiyonası dün nihayet er - zasın?~ ;n~s!a.hdem V Jako, dün ak.- ml :yardun gösteroceklerinl bildirmiŞ- .-.~~WJII~~""~.._..._.~----~ 
.a koymadı ve harbm sonunu ~ baı;zı!Qmnış teı5i3 .ıevasım.ı mistir. Müsababiarda büyük mu • pm ışnı bıbnp magazadan çıkar - tır. 
nnd.:ten bqkn bir teY a·· ünmo- tamaınlamiııitır. Bu' okullarm agrot- vafmkiyet gösteren Deniz lisesi as- ken üstünü_ıı ba§Jllı~ ~§k.inliği na • Asker ve aübaylar iÇin Halkevleriu-
Halbuki bu 1:iefa öyle değil, bir menleri de ıta.7tn olunmU§tur. lceri mek.tehler adetizm f&Dlpiyon - mn dikkati celbetmıştir. de toplanacak hediyeler doğrudan 
altan barb devam edip gid~lten, luğw:w kazanmıştır. Diğer rnü.stahdemler tarafmdan do~ya kolorduya gönderilecek, ko.. 1stanb"B: 1\lüftülüifuıden: Bl

rincit.eşri.nin :yinni sekizinci P~Y 
zartesl günü Ra.rna.mnı şcrifin 
yirmi altısına :müsndif olmakla 
akşamı (Snlı gecesi) Leylel Kıı
d1r, İkineı"teşrinin birinci cıunn 
günü Bayram oldu!;u ilAn olU· 

!:!: tamhan da. Mihver kendi an- o·· p lt d üzeri aTanan Jak.onun belinde 100 lordu bunları kıt'alara tevzi edecek -
11na cöre bi~ sulh t~ için mü- UO an ga 1 a Müdddumumitğe davet metre uzunluğ~nda ~l:kt~~ kordo- tir. 

• adi bir faaliyet aarfediyar. ~- d fıotanbul Cümıhaıi:rri Müddduma _ ~u ~n lı oldugu görulmut: bun~ 
wrteden~ Mih~er neden bu ıtda Uç ev yan 1 . üz.er~e Jalco, zabıtı:ı.ya teslim edıl-
'k.adar aceleci oloyor~ Bu çayı DiUifııden. mı§tir. 

:neden paça]an QV8lll8lı:. "benim Dan p nga!bcia .. • • ind 'k" İ.staiıibulda bulunan Eltirdir C. Müd- Bu suretle mağazadan muhtelif Bir b kkal, dül<ka
nında ölü bu'undu , na söyled.Wm gibi, kendi k en- l .1 \mikt ~ aç e 

1 
deiumllllW\ .Muammer Sinalın memu- tarihlerde bir hayli malzeme aJIT -

~me gelin ve gÜvey oyunu oyna • elan:a1 an e. 1 
1 

e b' yanmalımı-~ milraca.a:tmin gazetenizle dığı tesbit olunan Jak.o adliyeye 
nur. 

d~l midir) n e netlee encn ır Yil~ o ,.. mmıu -dilerim. tevdi edilecektir. 

'r bahmdan bövledir. Falı:n~ tnTR ltıda, Hala k&rcazj eııdd~ r··----· --·- -·---- ...... ____ , Beşiktaşta, Vjşne.zade aokağmda 
12 sayılı dükknnda bakkallık yapan 

BAYRAM NAMAZI 
s. 

r bir bakımdan da öyle değil - I!İnde. tavukçtı y cmian aid 125 aa
Mihveri~ ~r~ttiği siyasi faali: yılı üç katlı alışah evden y.ngın ÇJlr. : ISTER iNAN iSTER iNANMA f ve ayni yerde yatan lskeçeli Muh - '\..ıııı.w~~~~~~ııııı---.,ııııııı..-..ıı.,._....-ııı_,..~_,...,. .. 
1nı harbi ıgyasette ve manevı mtJ ve tiddctle esmekte olan :rüz • 

\da kazanm k arzuruna mntuf gann tesirile derbal genişliyerek ya-
~ taarruz sil~h1dır. $öyle bir fo1'• nındaki 123 ta}'lh eve de sirayet et

Evvelki aıtşam 'İstanbulda QOk mürııcnat etti~ Mıntaka Liman 
şiddetli :bir lodos llrtınası oldu. Ev- ~inde •ıS49 nurnaraya tele -
lerln camları mıldı, soba boruları, :fon ettik. ~ıza çıkan zat bize 
ki:remidler uçtu, ağRçlıır <lhvtil.di. şu cevabı verdi: 

lisin, dört beş gündenberi dışanya ·~ Bankasinda mesai 
çıkmadığl ve dükkanını da açma • Iy 
dığı görülerek, keyfıyet znbıtaya T. ~ Bankii.Sl A: Ş. Miidin)'~ 

I' ile bu fikri daha iyi ifade ede- miştir. 
·m~ Ceçen def lıaTh. thd b- H dise yerine itfaiye gelinciye 

bildirilmiştir den: Müe.ssesemiıin Istanbul, . Gal;ııf, 
Çilingirler '•aaıtasile açıinn dük- Beyo~lu §Ubelerfle Be~etin~~ 't• 

ldina giren memurlar, bakkalın yat- Kndıköy alıı.nslnn ıgişel n s::~ 
hğı odaya çılamşlar, burndıı Muh- Bani 940 dan itı'baren hergun uste-•::na k içb yapılıyordu. Bu defa kadaT ateş 121 yılı eve de goçm.i~ 

ıl Avrupada bir anhada muluıfnza- bulun.makta idi. 
Fırtınanın de:nlzde de blr hayli ha- -Fırtına, llman dahilinde ve ha.
.sar meydana getlrdJtini tahmin et... l"icinde hiQblr ikazaya s&beb olma
tık. Niteldrn gazeteye, ötede bertde mlJf;u'. ; • öbiiT sı:hadtı tesisin; .çalıFlan Bütün gayretiere rağmen itfaiye 

tl de ha:rbi kazanmak ıçm s:ufe.. L_ •• • d .____ ~--~Lo_-
• • b• f li , 'fad • au uç evı e uu.ucu.uen ..--wııa.ıı;~ 

n ınyası tT aa ıyetin 1 esı • k rtarmağa muva.fh.k. olamamıf, an 
taşıldeırın ~attığı. parı;hıand$ Hnlbuki beş dakika sonra, polis 
haberleri do geliyordu. Dtin sabah, istibbarntından şu cevabı alıyor
yaru tımnaıı geçen gecenin terda- dut: 

1. · ··ı·· ·ı k 1 ı d 1\l saat 9 30 dan 16 yıı kadar ve ın A~ 
ısm o usı e arşı aşmı~ ar ır. ·u - • ' k 1 ;ı; 

1 
muh+~-em JtllW 

h . 1 b' d 1 rak 1 nuren açı o acaı;ın .,..... 
ıtte para .. ı .. ı~. a .. am ~ a .... t~..' .. an teriler\mize an.ederiz. cumartesi gilD"' 

bakkalın olur:nu ·'up.helı go:u~u~n- 1 . . ~erimiZ 9 so dan n 30 a tac:ı-t 
, l!~te. iki harb arasmda bu ba- \ bit" ikteki e\"lerin atqten .ma-
~dan da büvük biT fark Tardır. ca ı.. l~b.lrn ı_ • b ·"tö'" etı'l 

den herhangı bır cınayet ihtimalıne erı gı.şe kt ' ' 
b . d' '- Id 1 -+..- açık olııca ır. ···-' 

1 •• 

:TEŞEKKUR 
c:Ulannm :n."klh -re d~e 
ıt -re bUvasit.a ~ Te ikendila
az ıütfunda buhm.an :yal:mlan.. 
" atz dost.ın.rına fiikran ve AlJ

.ıi'lm sunarlar. 
•IAJ., OKAR ŞÜXB() nöiN , ........... -.--....__. ..... 
TAKVIM 

BiriDcitqrin 

27 
Ruı-

194) 

PAZAR 

-Ha: ır 
11& 

sun .ı;a a ı eı.orme u n gay:r e 
çahpru§trr. 

T eni Lüiye aid bulunım 1 2 3 sa
yıh eviD .3000 linaya aigortah oldu
ğn tMbit edilmi§tir. 

maen cese ı morga &o ın mı~,_.. ----.. ·----·-·----····-•••••••• 
Askerlik işleri: 

BlDdA Cleııtı:de mllhim ne gibi ka - d'ırtma.nm şiddettn<ien dün ıe-
zalar' oldutunu ta.hkik lüzumunu ee, Çekmeee açıklarında 190 tonluk Bal 1\lüdiirl"x..ti.Jıden: 1~ numaralı 
du)'dak. Deniz ilieri için daima iblr Yunan gemiai bat.mışt.ır.» U6 

S aerglnı'n müsteciri Nasri özma.run yedek Sübay okuluna 

ISTER INAN ·1STER iNANMA 1 i terki tiearet ~!.nden kend&slnden sevkedilecekler : aıaeatı olan müstahsillerin bir ay Yangın. etrafmaa nbıta Te adiiye 
tahkikat yapmaktadrr. \ ................. .. 

1 __ _._ ür t tmel · 0skftdu Askerlik Şnbeıslnden: • 
- ·-' zar.t........, m aeaa e erı. 1 - 336 doA'umlu 'Ve bu doğ~ 

uSon Po&ttı)) nın edebi telrikast: QO 

u ~--

Yazan: Ercumend Ekrem TaJu 

Onun yanına va1'Ch, on para verip bir yaşlanndaki bir çoculc. dikkatle larla muamele görerek kısa ~ 
iki tane aimid aklı. Sonra da o si- Müjgarun yüzüne bakıp onu tanıdı. hakkını tazanmq olan askeri Y OIJ" 
midleri g_etirip, KÜvercinlere u fa.. -Sa fa Ke.ldin, haıuın teyzel Sa- ehliyeUUer. 1. İklncite§rin 940b::ı:~" 
ladı. im efendi arncam evde, huta yab- de Yedek Sübay Okulunda 

Biraz evvel, ayak sesinden ürküp yorl dedi. eak surette sevkedileeet:ıerdir. &8.-
te kaçışan ku~lar bu ziyafete cnn r.--ı..ı A b ha tal v 'd"~ 2- 25.10.940 gtlnilndeu sonra lll" 
atnlaT. Onlar aimid k.ırınblannı i~~ · '"""vcu• ca a · 

1 
• ·ıgı ne 1 1 muhtıra:ıarmı almak üzere nü!U.S e .tt~ Kim balc.ıyordu} Evın tÇmde yaban- . ikil birlikte §uı>er 

ha ile gagaladıkça, Müjg&n da hu~ cı varsa, vaziyet ne olacaktı) Bütün danlan ." vesıı e 
içinde mınldanıyoTdu: bu aualler bir istilham IClicli gibi, ~en. __.......,... 

- Yambbhn 1 Cönlümdeki mU" z:ı1ıninden, birDiri ardınca geçlver- T E Ş E K K Q R 
Fırüzaia camisinin önünde. açı •- c.kti. Herhangi bir his bu hareke- :rada beni erdir. Peygamberin Mu- m.itti. ifı1' 

kahna brl§lXUJ. meŞn kırba31 aır- tine mAni oldu. hammed Mustafa hürmetine, Alla- ç ... . t' b dili vannadı. Cerrahp~ hastahanesi dtıbi '6-
tmda, ttmç tası elinde bir acbı1ci Atmeydamnda, kaldmmlann a- hı m 1 Beni muradıma erdirirsen, ah- f 1_ Locludgu ıs '1cvda'"' a b " müteb:ı.ssısı Dr. Beslin Ruşen J{nJlll1f 

da b ı.. il .l-'-- l 1:' • .::'-- · ] haz 1 _ _,_. enıa e, ana ıgı ır şey varsa, tiralt 
yolunu kesti: ruın au iri~mti erine ü~ gü- uım o s~n, w,yu.oeu tan ~tıannın bo§anması mahaUede pe.k §&yi ol • lmm cenaze merııslmine iŞ reti"' 

_ Şey'e-ı IiliAhi Sebilci babayİ vercinler sabah tuvalellerini yapı- orada bır koç ~urban le~! mnmı~tı. 0 haıde, Hafize kadmın mektub ve telgraf göndermek ~»' ... 
gözct.. iPrı rast s;elsin, yorlardı. Müjgfınm ayak seslerini Yerde .. amlt. yıyecek bır tcY bula- bahsettiği dadikodulan kim yapı • le aeıln.rımm teseliiye çalışan t.f!' 

Müjgin dindeki mendilin ucun- d~~ ~~ud~~ b~e1n havde.allalnn. mıyan guvercınle-r, gene havnlanaa yordu} metli dost ve arkıı.daşlanınıza ol"' 
_h. 1-" d-... .. •. cl.. • ,.m· den b"tT on dııar, ~u.ıc7unn au agaç ann - rak, bu sefer de Sultanabmedin ve E . ı.. •• •• "- h l 1 ayn teşek.ktlre teesstlrllmllz ınft.nl -ftll 
UWQ ugumu çoz u •. ı,.. dı la A '-- h .. ii 'b' ı vın ~apısı onune geunce e e -·••1lt~~"" • b rma mğın r. :yasoı~mnın am gum ~ gı ı pın - d b v L ib' Id du~undan gnzetenhln tavıı.»-
para alıp ta.sm içme usulcaak tTa- Genç kadın; bu yan mukaddes dayan kubbderine doğru uçuştular. canın an ayagı tı~antT gı 1 0 u. cJ1J 
kıve:rdi.. hayvaıUara yem serpı1diği takdirde. Müjgtın Ayasofya bamaırunuı ö- Elini to~~ uze~en: açınağa :~~ayda.r :Molla ıon veaıa ıta~ 

- Allah ne muradm 'V<UR ver- günülde ne emel vansa tahakkuk o- nünden Akbzyık istikametine yürü- yarayan !pın, ~pu~ın u~erinde t.:ı - Ka~eşlert: Şükrii K:m:u~~ı, 8 ~ 
.ainl eleceğine inananlardandı. Sağına .,.. dü. Şimdi yüreği daha hızlı çarpı- kılı oldugunu gordu. hkm onu çek- Ka A.dlı M liha. Karayel seniYe .~ 

Dilencinin bu ch&ası. kulaklanna lu na babnarak. geçiıolerini kendi gi yordu. ~ orgunluğunu unutmuştu. m ek te tereddlid etti. Nihayet bütün •••• !!;-.-;;;ı •••• ~ •••••••••••••• ~ ......... .. 
fs-=z=======-=- ı::::iı:=:::•ı en muni• bir hitab ııibl akaetti. Bu bJ mırtekidlerden bck.liyen ihtiyar Kencliaini beldiyen meçhulii ketfct- cesaretini topl a~ asılclı. Son J.>osta Matbaası: ef 
ıkaraya göre saat lar.klan: ayni daa bir daha tekrar edilain de danedan ar.,ardı. Vakit erken ol- meye çaJıw'or ondan gayri bir teY A~ kapıdan ıçerlye bakınca or- __ • BeliiD RaglP ]!:tXl 

ll&k: uo. Gllne7: 1i,06, CeDilhıhakkıo ııez.Lrmde daha müe.- duiu için b~~ biri gelmemiJti, dü§~~~. L J d .. =-'= .. ~~ p::t:n cördü. Ta§lık. çamur :::=~·:d:;"~ EMBC aU. 
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Hor F rans1zlar H it ler - Pa ten 
IDOcade'eyo devam mulakattnJn ıt~r!frtQ-e:ı Ge ç bavacılarımız Zafer sk eri 

vaziyet 
Zafer imanı edecekler neticeleri 

~dra 26 (AA.)_ Royter: ~ ı1nc1 ııayf:ı.da> Yazan: Selim Ragıp Em~~ 
~ıf· Fransızıann §efi General de kurmak vnsı~ı umnmı tet.kllte ta- :1: n~Hiz kaynaklarından ak se -
<lllıı e Un umumi karargahı tarafın- bi tutulmtl§tur. Iki muhntab iŞ birli~i den bazı haberler Ahnanların 
~ a.eırcd.ilen resmi beyanatta prensipi üzerinde mutabık kalm~ - geçen Eylftlün on altısında İngiltere-

Ji· denilmektedir: lardır. Bunun ta.tbik §ll.rimarı bild - yi ani olarak istiliıya t~ebbüs et -
~ ıtler, V:i§i büktimetine uFran - hare tetklk olunacaktır. miş olduklannı fo.knt bu teşebbüs-
b~ n ve Fransız imp ratorluğamın İlalyanlaıia müzakere lerin:in nlcim bırakılmış olduğunu 
<lilzn IL~nılannm kat'l surette terko- Londnı 28 (A.A.) - Viehy'den ah- haber veriyor. Bu mamdla 9nha 
v~Dl!». ve baVD ve deniz üsleri nan h:ı.berlere göre, LBvul, ~ İ- Ağustos ayı içinde meşgul Fransa -
bir n:mı tazammun eden sözde talynn mtimessmerüe müzakcrelere nın §İmali §D.rki sahillerinde topla -
tt~ tnuahedeaini ZOTia kabul ba.§}rumştır. nan bir takım nakil vuıtalan deni-
~ ek arzusundadır. Hitlerin cloğ • • - Fnmko mül5kab ze açılır açılmaz İngiliz hava kuv -
t~~~Plllğın parçahnmaamı ve Londrayn gelen haberlere göre, Mtl3 vetlerinin yıldırımasa baskınına uğ
~ k: h um altına girmesini aTZUSU solini, gene:rnl Fronko ile bulu§acak ram ış ve bu nteş baskınından kur -
l~bnul .edecek bir tek Franaız bu- ve bunu miiteakıb, Frnnsa ile knt1 tulabilenler Ingiliz sahil batnryalan 

J:' • manamryoruz. anlaşmanın akdinden evvel Hitlerle tW'afmdan babnlnuşlıırdır. Ayni ta-
dırıa l'lınaız hür kuvvetleri, Franaa a- yeni iblr göri1Jme da.bn yapacaktır. rihte Alman mareşali Göringin J:''ln: ciheti be~n eder ki: HÜT Roma 26 (A.A.) - O. N. B: Londra üzerinde tnyyare ile uçmuş 
t:'r11.. kııvvetlen Franaanın ve Roma siyasi mahfelleri Rama - olması ve o gün ı 85 Alman tayya-
b ··•ız m.. ı- ı.. • • • L - ' , J. İ 
;al'lgi bir ustem CKe arazısının ııc:::r lam göre vukua. gdm~ veyahud ya- resinin düşürüldüğünün ngiliz teb -
)'~ii parçalanmnsını k.eenlem - kmdn gdecek yeni görüşmeler hak- Jiğlerile bildirilmesi, böyle bir te -

J:'~ addcder km.da ademi malumat beyan et - şebbüsün yapılmış olmasını kat'iyet-
d~ da~ile ebedi dü~anı o.~ıwn- mekte ve bir Ciano - l.nval müla • le kabul ettinnese bile Ingiltereye 
!rtl her "~ ~~~a .vey_ bilva - katı olmadığı ve böyle bir müla - knryı ehemmiyetli bir hareketin ic
latJtj turlu JJh:Ski bir hıyanet te- k tn yakında beklenilmemesi icab msı lefebbüsüne bir mukaddeme 
lor)a eyler, 0Üpn.amn Framaya eylediği söylemnektedir. vücude getirilmiş olduğunu, fakat 
htr tahnül edeceği ciddi tartlan Nevyork 26 (A.A.) - Bem'den bu t04ebbüsün tareledildiğini göste
ııttıQ. lle oluna obun müttefikler y&- New-Yox:k Times gazetesine blldJrili- rebilir. O günün, herhalde, 1939 
n~n ~mücadeleye devam azmin.i yol': aava, tarihinin ha tm sayılır günle -

B
~· Bem'in diplomatik ma.hfellerinde rinden biri o\arak ya§andığında 

1• r b . hn.s.ı.l olan kana& te göre mareşn.l Pe- şf!phe yoktur. anzln y gonunu tain Fransu: oiMhlannm İnglltere:ve Bu münasebetle kaydetmek la _ 
U 1 ~ ~nllmuımnm hakkında Hitler zundır ki ondan sonrn Alman hava 

bo t v tarafından yapılan teklifi sarahaten baskın usullerinde dikkate değer 
şa m ag a reddetnıi§tlr. Resm1 bir teblit neşre - bir değişiklik htUUle getirilmiştir. 

Y 
't 1 dilmemiş olması, bir pazarlı:a. gi~- Ahnan hava akınlannın başlangı • 8 enen hirSlZ ar miş olduğunu göstcrme~ır. . anda. ekaer hücumlar sahildeki li

.\d Bazı mnhfelJ.c.rde tahmin eciildl(tıne manlam ve hava meydanlarımı tev-
•e~ıt a~a <Husust) - Evvelki gün göre Fransn, Amerikada reisicUmhur cih olunuyOTdu. Kesif tayynre gnıp-

ı:naxıe Plib bir soygunculuk hA. lntihn.batı yapılmadan evvel emıivAkl larile yapılan bu hücumlann gn -
le~ Olnıuştur. Mehmed Ziller, Btı.. halıne gelecek olan bir berr1 Avrupn yesi, herhalde, o ınıntakayı her tür
>ıtlı.sta n Şekennen, Yn,ear Eliarım ve blokuna ithnl edilmek lste.nmekte - lü mukavemet unsurundan temizle
~(! fa Avlar adında dört kafadar dir. mek ve yapılması düşünülen bir is
' 13tasronda bulunan Muharrem Bazı mahfellerde yakınlarda Hit.ler, tila hareketine zemini hazırlamnit 
'~o Renıo•ya ald dolu bir benzin 

1 
Mussolini, Pcta.in ve Fmnk.o aras.uı.dn olabilirdi. Sonralan bu sistem de -

ler ~unu boşaltma.ita karar vermiş _ bir konferans akdedilmesi imkAnın - ği~ildi. Hücumlar küçük gnıplar-
~la lltıtıo içın usta.ııklı tcrt.ibat al- dıın bahsedilmektedir. In ve geniş mıntalı:alar üzerinde iaa 
Çtkihı~tr. Dört knfrıdar gece el ayak Amerikamn vaziyeti edilmeğe başlandı. 
bir k en sonra kendilerine mahsus Nevyork 26 (A.A.) - Reuter ajan- Bununla da dahili teşkilatın bo -
'al~tıtnaz:ıı.kla vagondaki benzini bo- sındnn: zulması ve sınai müessesatm tah-
~b ve M~tafa Avlann evine New-York Times gazetesinin Va - ribi gibi maksadlar takib olunmak 
deı 11 h ~rdır. Uzun müd- §ington muhabirinden: istendiği hiui verildi. Anlaşılan bun 
'bıta.ll'laın eden ibu 14ln ortııl!ınnda Diplomasi mehalilinln nlmış oldıığ-.ı dan da esash bir fayda temin olu -
t~ıerı hı.rsızınroan birini cörmtiş, d~ haberlere göre Blrl~k Amerika, Fran namnmış bulunacak ki bir zaman -

~ll de suçıfistü yakalanm~ardır. s:ı. ne İngiltere ornsında zuhftt ede - lar açık havada yapılan hücumlar 
t:ı ~ lllfiddet zarfında 130 kilo ben - ce!t muhtemel bir ihtilft.f mMeleslnde daha küçük av cı tayyarelerile icra 
~lr_abüeır hırsızlar adliyeye Terfl.. endişe içinde bulundu~nu Fransıı.ya olunmnğn başlandı. Bunlar, bomba-
Lı dıl', b[}~. lnrını geliti güzel salıveriyor, sür -
rıarb·ı Ö • h Roytere göre vaziyet atieri sayesinde kolny ele geçmiyor 
dah n RUmfizdeki saf aSI Londra 26 (AA.) - Royterin ve kısa zamanda büyük bir sahayı 

a ceniş b'r sahaua ml diplomatik muharriri yazıyor: dole.•abiliyordu. Bu suretle de ha • 
U 1 Hitler - Petnin görüşmesinden va harbinin mukabıole. hilmisil de -
yayılaC'k ? son~ hiç bir resmi tebl.iğ neı;redil- nilen üçüncü safhası başlamış oldu. 

- mcmış olmsaı keyfiyetı, Hıtler - Yeni h ücum usulünün hedefi, 
\lat1 tUa.ı,tnraCı 1 Inci ~yfa.dal Franko görüşmesinden sonrn neş - övle anlaşılıyor ki bilhassa halkın 
"'ıtae:halde muhtemel bir İngiliz red~en tebliğin tnz:namile pla!onik maneviyatını bozmak, sınai mer -
~ le ~crı püskUrtmek için, Fran - tahnr tal%1lldon bıraz daha zıyn - kezlerin emniyet ve intiznmını tah
~1i.ı 13eiı:ıka. sahilleri boyunca. te - de fikir verebilecek mahiyettedir. rib etmektiT. · 
l~tihkfunıar inŞaslle meşgul bu- Alman bıısmmın. gö~~elerin rnev- Fakat Jnı:;liz başvekilinin son 
~ anı t.a<Iı.r. Rhurdan getirilmiş o - zuu hak.kmda hıç bır .ıf;şaat.~a bu - nutkunun bilhassa aşamya nakledi-

lat ·ele katneleri gece gün<iüz bu lunmomas~ fa~nt bu ıkı m.ulnkatın len parçası, bu hm:ustaki İngiliz te
l'~ .: !:alışmnktadırlnr. Bunun mA.- uyandırdıgı alakndan teselli bula • lôkkisinin mahiyetini hülasa edebi • 
tıaıtı. ~ur ki, Hıtler yeni bir Zigfrid r~k ynba?cı memleketl:rde. ~e§~e - lir. Mister Çörçil demişti ki: 
ll~e k llnaktndır. Ve Lo hatlar kcn- dılen §Dyıalan ve tuhnunlen ıktıhas !lBu~ün her zaman olduğu gibi 
t<._ bJ lllfı başka sahnelerde kulla- ile iktifa eylemesi de çok fllynnı ı 940 da da bazı zayiata rağmen 
tutatilecek biiyük İngiliz kuvvetlerilli clikkottir. denizierin hakimiyetine snhib bulu-
~ n:k iımtdlnde bulunmnktndır. Bu vaziyett~n çıkarılabilecek ye- nuyoruz 194 ı de ise hava h6kimi-

~~ l<lanı Pçu ile Ilitler, istalL tasl~ı- gane ciddi netice. hadiant ve va - yetini eİde edeceğiz.» 
~ıırı,_ e et.t.irebillr. Ve ayni zamanda kayün, Almaniann istediği kadar Al k 1 • d ·ı d 
~· ~ı:ıuı i b k d .. 'd b' ta d man a ın arının ına ı e e -

ıt bu ngilız ımhillerlnden gele- ne ça u.' ne ~ mkaı d ır rz a vam etmesi. buna mukabil lngilte -
~ ttıYUk akınJan durduracnk ka - cerley~~ etmb eınış oAl ası ır b renin de büyiik bir eiddetle mukn -
"C, t\'et.ıı olduğunn. hükmedebi _ tthynn asını man asınını .• . 'k' d 

klid ekt dir Ve h tt~' lt 1 bele gostermesı. ı ı muhnsımın a 

ltıtıe· Alriknda 
~i(a ı \aktik te.,."flbbüsü §imall Al -

4lıı -lınesindooır. 
~lllar~ ınalCimata göre Grazlani 
~~~. ~ laşe ve mühimmat depola -
.""9at1Q 11aJuna toplannın aahasındruı 
~~ tı. bulWUnala.rı ~'n sa.hiklen 
llıe( ıç~ Olduğu kadar u.za#a götür. 
~l(\~ huınınaıı bir surette çalış _ 

~llttııyeı'ı M~hallinde bulunttmlarm 
'ttırtı.b e ri.kıi, bu hücumun yn.km-

. Oçii ~aca~ merkezindedir. 

~~ ll~~ • taktik te~bbüsü, ln -
lı ı.hiın id~ı nazımndan belki de en 
<1 ~~~~rı ı. Meaele b len Mısnda 
ltı~ lluıaz.zam jmparatorluk or
lıı '-lt "e ~tb Yerine şarktan doyur
h~ ol!l1ıt~e etmenin mümkün 0 -

l)lıt ~eıie:~ı~ır. $ark yanm küre& 
~i ıı koıır ınrn Delhide toplanJlll:l 
Q lli;rii• ern~sı belki de bu mesel~ 
~ ~ kı.ı,, ec~ltür. Fakat, büyük ziyn
<lfltla!l1 etj olmadıkça hiç mr şey 
tıılı .tı h:J Ve Gener 1 Vavalin or
"t~~ olrnen vaktile hiç bir zaman 

L~ "•zjy adıklan derecode kuv -
lıı 'litletin ~ttedirler. 
lı~~ o}ttı •tratejisinin şekli ne o· 
ltı ~lik i n ° da hedefe Yrumak için 
~i~bı.ıı;y-~n kütleleri kullanmak 
~-lı ~·in etındedir. $iıncliye kadar 
t, r.ı_rırı~Uvnffakivetleri hüeum a -
tlj~~ttlerin "_e . pike bomba n:! ıman 
)' ''~rtııan ~ 14tınad ediyordu. Şim
ııı:~ olıı.cakPıyade kuvvetlerine ihti
tı,ltı "e jd Ve bu kıt'alnn besle -

ll, lt.~~~ etme~ meaelcsi kar
-caıtbr, İt kolay olmı -

ta b etm j. · d h a a ? - kendi hesablanna, kat'i zaferi elde 
yad nh as~hnın di~nıB aualaumbumıbve etmekten ümid kesmemiş oldukla -

n a mup em r. un n cra er, .. . B · l d b' 
ı ı b "tün" .. "• ele d h nnı gostenyor. u şeraıt a tın a ır 
ta yanın u goru.-m r en a - ki 'h . . b 1 ki • 1ımı 1 ası d d 1 co annın nı avetıru sa ırsız ı a 

"ı çl tutub ~nd 0 i:ızı hoı:ud 0 h:k bekledikleri büvük hailenin sonunu 
tn yani .asım ~- . u"mku"nd':mz gönnek herhalde uzun bir zaman 
eınare en seçmeK m ur. . l k 

Hitler ((Diplomatik yıldınm se • mesel,.,sı 0 ac.a tır. 
ferini» yaparken, Balkanlarda yeni 5 / (/) G 
inki~flar olmamışbr. t! im UL.afll-f" Gnt.t?Ç 

i GiliZ KIRALl 
PETENE ESAJ 

GÖ DERDi 
Londra 26 (A.A.) - Royter 

bildiriyor: 
Kml altıncı George'un Mnreşal 

Petoine bir mesaj göndermi~ olduğu 
Londrada sali'ıhiyettar bir nıem ~ 
bactnn teyid edihnektedir. 

Öitenildiğine göre, bu mesaj, bir 
teşci ve Fransız milletine ıztırabları 
kartısınCa bir sempati mesajıdır. 
M:ı.jeste, ayni zamande bu mesajın
dıı, Fransanın iyilil;lerini paylıı§B -
cağı nihni zafere tam itimadını da 
bildinni,.tir. 

Milli Miidafaa 
·vekili şehrimizde 

Ankara 26 (Hususi) - Milli 
Müdafaa V ekili Saffet Arıkan bu 
ak§aiJl ebpresle İstanhula hareket 
etmittir. 

( TIYATROLAR) 
Şehir Tiyatrosu 

Tepe~mda dram 
kısmında 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşam sa.nt 20,30 da 

OTELLO 
İstlklru caddesinde Komedl Kısmmda 

Glindüz saat 15,30 da 
Akşam aaıı.t 20,30 da 

D ADI 

RAŞİD RlZA tiyatrosu 
BALİDn PİŞKİN beraber 

Bu aqam Beyo~u Halk sinemasında 
AFACAN 
vodvil 4 perde 

Şeblr tlyatrosu komedi kısmında 
()stad Muhlis S:ı.bahnttinin eseri 
29 Blrincitcşrin Salı günü matine 

.sant 15,30 da 
Efenin a§kı. Milli operet 4 perde 

oece suare 9 da 
ı - Kel'em Aslı. Mızıkalı şark masalı 
ı - Mubascbeci Mutedil efendi 

Mızıkalı kcmıedi 2 perde 

anıtına çelenk koydular (Ba.ştaı'afı ı inci sayfada) 

gwn gelecektir ki, ]ngilizler, deniz -
lerin olduğu gibi, havalann da bô.ki
mi olacaklardır. İşte o gün Alman
lar için kara bir gün olacaktır. 

Ankara 26 (A.A.) Jnönü 
kampını bitirerelı: Ankaraya dön -
müş olan Türk Hava Kurumu hava 
gedikli hazulama yuvuı talebeleri 
bugün muallimlerile birlikte önle -
rinde bando olduğu halde Ulus 

ingilizler Alman deniz 
inşaat tezgAhlarma 
tekrar hUcum ettiler 

meydanına giderek Zafer anıtma 
bir çelenk koymu§lardır. 

Genç havacılanmız yollarda ve 
anıta çelenk koyu§ları esna8ln -
da halk tarafından alkışlanmıt
lar<lır 

Doğrusu biz Leh aeferi bn§la -
madan evvel ve başladıktan sonra 
da Almanlann, İngilterenin karı~ -
cağı bir harbi nasıl bitirebilecekleri· 
ne bir türlü akıl erdiremediğimizi 

1
16 k ı k k tekrar edip durmuştuk. Bugün de 

uruş U ma arayı Mihvereilerin harbi kazanmak im -

100 kuruşa satan kan ve ihtimallerini, ne kadar ta -
rafaız olarak arnşbnrsak ara~tıralım, 

tüccar sürgün edilecek bulamıyoruz ve göremiyonız. 
Mihver devletleri, uznyncak olan 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) İzmit 26 (Husus1) - 16 kuruşluk bir harb esnasında belki Fransayı 
bu harekAttan, yalnız bir tayyare _ maknrnyı 100 kuruşa sattı~ sabit <>- ve İspnnyayı harbe sürükliyerek ve 
miz geri dönmemiştir. lan Osman Bayraktar ismindeki tüc- Ccbdüttnnkı alarak Septe boğazı .. 

ear 500 lira para cezasına ve 2 sene nı Ingiltereye kapayab ' 1ccekler ve 
Polouya yanıyor Siirde sürgüne mnhküm cdilmlştir. Afrikanın şimnl, şitnal batı ve şimal 

Londra 26 (AA.) - Dün ge .. <loğulnnnda yeni muvaffnkiyetler 
ce son bombardıman tayyareleri. Z b f • d elde edeceklerclir. Hattiı onlnnn Mı-
Alman ~gnli nitında bulunan Manş a 1 ayi Uç gUn peşm e sın zaptetmeleri dahi muhal değildir. 
limanlannı terkettikleri zaman Bou- koşturan ÇOCUk Fakat bütün bunların, geçen Büyük 
logne, tenliklerdeki muazzam bir Harbde Rusya, Sırbistan, Makeden-
çanale mehtabı gibi yanıyordu. Bu - (Ba.ştarafı ı inci sayfada) ya ve Romanyadaki o müthiş par-
gÜn dahi İngiltere sahillerinden Ink savlet ve muvaffakiyctlerin Al-
Boulogne' daki muazzam yangınlan çocuk, Mustafanın bu hareketini gÖ- mantarla müttefiklerine verdiğj mu-

rerek ona: kk • ve Boulogne ilc Calais arasında aa- va at neş e ve istifadelerden daha 
hilin muhtelif noktalarında yükse - •- BiJ do pay isteriz.:. fazla olarak, bu harbde Mihver dev 
len duman sütunlnrını görmek Demi§lerdlr. Jetlerinin lehinde kafi bir netice 
mümkün idi. Derhal oradan uzaklaşan Mustafa, elde etmeğe yarayabileceklcrine 

Fahirle, Naciye 20 §er lira sus payı pek ~pbe ederim. 
İngiltere üzerinde vermif, geriye :kalan 810 lirnnın 150 1 

Almanya, ngilizleri mağlub et -
Londra 26 (A.A.) - Hava ve lirasını kendi narnma bankaya yatır. medikçe nihai zaferi elde etmeği 

dahili emniyet nezaretleri bildiri - mıştır. düşünemez. Ingilizler kendi adala • 
yor: Diğer paratarla kendisine bisiklet nnda ayakta durdukça ve denizlere 

Dün gece düşman, evvelki gece- ve elbiseler nlıuı Mustafa üç gün bir hakim olarak Arnerikaya da istinad 
lerden biraz daha geni~ mkiyasta mirasyedi hayatı geçlrmi§tir. ~ttikç.e mağlub edilemez.ler. Onun 
faaliyet göstermiştir. Vak'anın tahkikatina cl koyun za- için, Cebelüttımkı. Süveyşi, lrakı ve 

Londra ile orta İngilterede bir bıta o muhltte yaptı~ı tetkikat sıra.. hntta Hincnstanı bile almakla, Al .. 
§ehir ve lskoçyanın şark ~ilinde sında Mustnfnnın bu anl zenginliğin- manlar '\'e müttefikleri harbin so -
bir mıntakanın bazı noktalan bil - den §ftphelcnmiş ve kendisini yakn - nunu kazanabileceklerini kat'i su -
hassa taarruzlara hedef te§kil et • lamıştır. rette ümid edemezler. Yalnız pek 
m.ivtir. Emniyet Müdfirlii~üne getirilen Mus korkulur ki, uzun sürecek bir harbin 

Londrada düşman tayyarelen tafa kısao bir sorguyu mütenkıb .suçu- sonunda muhariblerin derman!lzhk
hemen münhasıran hususi ikamet - nu yukarıda yazdığımız şekilde itiraf Innndan istifade ederek Avnıpaya 
gahlnn hasara uğrntmı§lardır. etmiştir. bükmedecek ve bu kıt'nya kt•ncü 

Cuma günü iki tnyyarenin dahn Mustn.fadan 20 çer lira hakkı atı _ bildikleri gı"bi nizarn verecek nlan -
düşürüldüğü öğrenilmi:t ve bu su - k:fıt alan Fah!rle Nacl de yakalan _ lar tamamile başkalan olacaktır. 
retle o giincle düştiriilen tayynrclerin nuşla.rdJr. H. E. EriaLt 
adedi 14 dü bulmuştur. 10 İngiliz-----------------------:..._ ___ _ 
avcı tayyaresi kaybolmuş ise de pi-
lotlardan 7 ki!P sağ ve salimdir. A••• Bugün MELEI<'te 
Ingiliz filosu halyan mev
zilerini bombardiman etti 

Sinema dünyasının en parink yıldızı, en ~zel 
BEDD~ LAMARR 

kadını, Dii.hi 

(Baştarafı ı inci sa.yfıul:ı) 

ateşile yaralanmış olan iki tayya -
renin dahn düşürüldüğü zannodil -
mektedir. 

Nullo ismindeki muhribin eüva -
ıisi Constantino, Borisni muhribi -
nin mürettebatını hemen kamilen 
kurtardıktan sonra gemisile batmt§
trr. 

s 
ve 

ROBERT TAYLOR 
truıılmd:ı.n şahane bir surette ya.ratıl:ın 

Biiyiik Wjk ve balilld lhayat filmi 
Aynca: En son FOKS dünya bnberleri 

Bugün seanslar: ll - 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

DIKKAT 1. •• Yeni Müdüriyet eline geçen 

AZ 
VAR 1 N 

Sine-
ması 

Matinelerden 
itibaren 

Bilyük Bnyram için... Büyük prog
fllk•ll1ı.1j~~~' ram hazırladı ... Hiçbir sinemanın ya. 

pamıyaca~ı büyük fedakArlıklar ya
pnrak ve Beyo~lu sinemalanndan 

evvel Tflrkiyede ilk defa olarak 

0ŞMAN 
Türkçe .sözlü büyük film 

EL DE • 1 E • 1 

Baş Rollerde: DOUGLAS F AlRBANKS Jr. - LESLİE I-J;OW ARD 
914 - 918 Umumi Hnrbln iç yüzü ... ~k ve iht4rasın kurbanları... Cephe gerisinde Alman - Ingiliz easuslan 

Ayrıca : İlave olarak : UÇ lJ R U L A N MA D E N 
GEORGE OBRİE.Vln görlllmemio kahramanlık filmi 

Gözlerde ... Gönüllerde. .. San'at dünyasmda. .. Ebediyen yaşayacak olan tek film 

GARY COOPER - RAY MiLLAND -
ROBERT PRESTON'un yarattiği 

TIJRKÇE 

GÖ ÜLLÜ KAHRAMAN 
YAR I N matinelerden itibaren 

L 
Halkımızın en çok sevdiği -En çok alkışlildığı nrtlst.ler ... 

c 
Said - Perihan - Necdet- Karakaş - Refik- Elefteriya - Kadri 

Yeni bir kAhkaba tufanı ~ Türk filminde - Sizi hayretler içerisinde bırakncnklardır. 

Yazan: MAHMUT YESARi 



--- O ŞEKEli BAŞKA ŞEKb,R 1 - ..... ı Zo.nıuldak SUlh hukuk hikimli -

Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaall Ilanları 
Söyledik ıene söylüyoruz. 

ALl MUlllDDlN HACI BEKIR 
Şeker ve Lckum!arını, ne bizde ne Avrupada ne de 

Aa:erikada taklit edemiyorlar. 

i 

lfinden: • 
Zonguldllk - Ontemmuz mahalle -

1
sinde mükim müteverra Karslı Meh-
med karısı Ommüyenln ayni mahalle 
de mükim Mehmed o~lu Fevzi ve dil ter oğlu halen ikametgAhı meçhul 
bulunan (Hacı> aleyhine açm~ oldu
duiu izalei §Üyu davasının yapılan 
d\U'U,fması sonunda: 

Aşa~ıda yazılı mevadın kapalı zarııa e)Q;iltmesi biZalarında yazılı gün, saat ve mahatlerdeki a.Uc1 ,au' 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarile teklif mektuplarını aid olduğu ~ 
1hale saatlerinden bir saat evvel vermeleri, şartnameleri komisyonlarında görülür. (1311) 0012•) 

Ci.tl.Si miktarı Tutan Teminatı İhale gün ve saati İhalenin ya.pıı.all ~ 
Lira Lira _____ __.., 

Pirinç. f8.000 kU o 15,360 1,152 6/ 11/940 lO Adana 
Zeytin yaıtı. 18 ton 12,960 972 11/ 11/ 940 10,30 Edirne Ha,... 
Kuru fasulye. 187 ~ 48,620 3,647 11/ 11/ 940 11 1 1 Zonguldatın Ontemmuz mahalle -

• sinde m~eteken mutasarrı! bulun-1 dukları hanenin ve bir miktar bahçe-

Nohud. 120 , 20,400 1,530 11/11/ 940 14 , • K. Mercimek. 145 , 29,000 2,175 ll/ 11/ 940 15,30 • .. 
ane erı nin heyeti mecmuunun tutar kıymeti 

133• lira 60 kuru§ eder ve sehlmleri 

Toa şeker. 33 • 12,870 966 11/ 11/ 940 16,30 , , 
Yemek tuozu. 79 • 5,530 415 12/ 11/ !l40 10,30 • • 241 1,680 126 

Merkezi : Bahçekapı; şube!eri: Beyo:lu, Karaköy, Kadıköy nisbetinde kabili ta)Q;im olamıyaca~ı 

~!!!~~~!_B~a~y~r~a~m~~v:e_!.P~a~z~a~r_!gü~n~Ie:r~i~a~ç~ı~k~tı~r::_. __..!~~~~~ 23131940 c ün ve 8/6/94.0 tarihli ma _ 

Hayvan tuzu. , 12/ lli 940 11 , , 
Arp&. 4,560 • 864,800 18,342 12/ 11/ 940 14 • • 

• 

Galatasaray Lisesesi Salınalma 
yonu Reisliğinden: 

Seher K. T. Miktan bt teminatı 

Ko mis-

fiyatı Kilo Lira 
Kuruş 

150 1000 112.6 

Ekslltmenin 
ynpılaca~ı 

gUn ve saat 

8.xi.940 Per-
§embe &ünil sa.-
at 16 de. 

d • dıılatya kayisisl 75 250(J 
• C: uru üzüm -çckirdek.oıiz 33 1200 
11 c:uru üzüm rezzaki 82 500 

45 600 \ a.xu•o Per-
4~ 500 268 ııembe ıünü sa-

110 50 at 16.16. d8 
100 :ıso 

25 250 
23 500 

Yukarıda yazılı yiyeceklerıo Liseler Satınalma Komiayıanu ibinamnda 
oplanan komisyonda açık eksiitmeleri yapılacaktır. istekliler hizalarmda 

. osterilen cün ve saatte ve.sıkalar.ıe bulunmaları. 

• Şartname lisodedir. U020ô) 

; ş;r eti ayriyeden = 
1 
• Climhuriyet Bayranu mÜM.!ebetile 29/10/940 Salı ıünü mevcud 
., teleriere Daveten r 

l - Gece yan&ından sonra saat 2,30 da Köprüden bir vapur 
laareketle Oaküdar, Kuquncuk n Beylerbeyi ilkelelerine ujrayarak 

• Çengelköyüne ,idecektJr. 1 
2 - Gece yarwndan sonra aaat 2 de Odıı:üclaı-dan .Sirkeci;ye n 

saat 2,30 da da Sirllecid.n Üddidara Araba .apuro sefer yapa 
c:almr. , 

İçel P. T. T. V. Müdürlüğünden: 
Mersınin KuzuGUbelen köyü yanında Çaltılı ormanından kesilip Mar.. 

n istasyonunda teslım edilmek şartUe 27/ 9/ HO tarihinde kapalı zad 
auıae eksUtmesi Japılaro.k teklif edUen bedeli haddi llyık cörülmiyen 
235o aded c6• metrelik, c735• aded •7• metrelik cl68~a a<led c8ıı met. 
lik ve .ıoo. ad ed ri• metreilk ki cem'an c~765• 'aded oam telgraf dıreli 
uarlı~a çıkarı.Iınıştır. Sözü geçen dl.reklerin beher adedlne c5a ıı.r. ~el 
lhmın edilmiş olup muhanunen mecmu bedeli c28'771b lira, muva.kitat 

• minatı c2158o Ura ıs k~tur. Pazarlık 8/ ll/ 940 tarihine mü.sadi! 0\1-
a gunU .ııaat : 10,30 da Merslnde P . T. T. MüdilrlU~ odnsında yapıla
~tttr 1<rt.eklılerin muvakkat teminat makbuz veya mektubla.rını, 'ricnret 
id ı ve.ıılkalannı komtsyono. ibraz etmeleri oarttır. Bu tse ald ~artna. 
~ t"'r Inde, AnkD.ra ve İttanbulda P. "1'. T. Milcltırlilklermdt ~'~• kUtllf 

.ıbillnde verilir. eSOU. .ıoılja 

Yula.t. 860 • 28,800 2,160 12/11/ 940 15,30 • • 
** hallinde tanzim edilen keşif zabıt va

raltası ve verasetinde ÜQ k~iye mün-
ha.sır bulund~u 1317/ 933 tarihli ve
ra.5et ilAınından aniaşılmakla kanunu 
medeninin bu babdaki müddetleri 
mucibince açık artınna. ile satılarak 
bedelinin verese arasında hisseleri nis 
betinde tnksimlne dair 3117/ 940 tari-

A.şaiıda yazılı mevadın kapalı zarfia e)Q;iltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahatlerdeki aa.t _, 
alma. komisyonlarında yapılacaktır. Talibl-erin aca.nunt vesik.alarile rtek.li! mektublarını ihale saatıertDdılll rll 
saat evvel aid oldulu komlsyona 'Vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

Cinsi. Miktan Tutarı Teminatı İhale ııün ve saa.U İha.lenin yapılacats ,.. 
Lira Lira 

hinde kabUi temyiz olmak üzere ve
men karar davacı Onunüyenin yü -
züne karşı ve müddea aleyhlerden 
F.vzi ve Hacının 8ıyabında verilen 
karar müddea aleyhlerden (Hacıya) 

'iyabi hüküm yerine kaim olmak üze-
re il~n olunur. 94ıl l217 9401736 

Er kundurası. 
Ekmek. 
Pirinç. 
Arpa • 
Yulaf. 
Sade yalı. 
Yulaf. 
Arpa. 

10,000 çift 
245,700 kilo 30,7U 
132,000 , 50,160 

1123 ton 95,6~ 

576 • 50,312,50 
51 • 76,500 

120 , 10,500 
6660 , 56,810 

Gü. l\1h. Gn. K. İst. Lv. Arnirliği Salınal
ma Komisyonundan : 

6/ 2 Teş./94.0 Salı günü saat 15 de a91k e)Q;iltme suretile 1100 çift erat 
kundurası alınacaktır. Muhammen bedeli 6105 ve ilk teminatı 457 lira 88 
kurUitur. Ev.saf, · nümune ve şartnamesi kom~onda hergün görülebilir. 
İ.5teklllerin teminat makbuzlarile gününde Galata Mumhane caddesi İbra-
him Rifat hamndaki komisyona gelmeleri. c98S3• 

1940 Sanesinin SQn modelleri çok 
zarif ve zengin çeşitli kad1n 

erkek kol ve cep 

er1 gelm 
deposu : Z. Saatman Sultan 

Camc1baş1 han 1 Inci kat 
Sat1ş 

Hamam 

4875 6/11/940 15 
2304 • , • ll 
~62 • • , 15 
6031,25 1 ' • • ll) 
3765,63 • , • 15) 
5075 • • , ll) 
787,50 • , , 15) 

__________________________ _, 
Çorlu. 
İzmir Lv. Amiriili
İzmit 

4080,50 T • , ll) Edirne eski mü~ •· * * <1291 - 1..,., 
2400 ton bu~day pazarlıkla satı.n alınacaktır. Tahmiri bedel 'JIAf/1 

liradır. Pazarlı~ı 31/10/ 940 ııünü .saat ll de Ankarada Lv. A.m.ırttl ~ 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte kom~ ~ 
meleri. (1369) 00349) ~ ... 

38 ton nohud 28/10/ 94{) ııünü saat 10 da. pazarlıkla. .satın arı;:::;, 
Taliplerin belli vakitte Kırklarelinde Emek otelinde satın alma 
nuna gelmeleri. (1367) (10347) 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanlan 
ı - Tahmin edilen bedeli cl8601 lira. olan d861 aded 'i::osaa. ~ 

Teşrin/940 tarihint rastlıyan Perşembe günü saat 14 de pazarl.Jlıla 
mesi yapılacaktır. ~ 

2 - Kat1 teminata c2791 lira olup şartnamesi hergün kom~ 
l'illeblllr. ~ 

S - isteklllerin H80 aayılı kanunun yazılı vesikalarile birlikte __. r"'"" 
ve 4aatte Kasımpatada bulunan komisyona müracaatlan cı-.__.....,.., 

Ankarada Harp Okulu K. dan: 
ı - Askeri llselen aatert ötretınen yet~tirtlnıek üzere Harb ~ rıJt' 

rosuna 6 talebe ahl)A('&ktır. ıa • 
i - Bu ta.lebeler: Harb Okulu talebesi olarak Ankarada Dı1 - .,-~ 

Ootratya Fa.tültesmdt yabancı dil tahsill ıörecek ve askert Ol:ıeb "# 1" 
ff;irileceklerdir. 

3 - Kabul fS,rt.lan: 
A-Harb okuluna giriş tartlarını haiz olmak. 
B-List oıaımıut imtihanını verml~ olmak. 
o-Yabancı dil bilgisi iyi derecede- olmak. ~ 

t - İsteklilerden seçllmek suretile alınacak Webeler ingilizce_ ~ 
ca. alınanca oubelertne taksim ve fakültenin 940 - 941 tedrlsa~ 
ütlrileceklerdlr. ,_~ 

6 - isteklllerin evrak ve vesaikile Harb Okulu Komutnnıı~na :.,. # 

ha fazla inalflınat llmak istlyenlcrin Askeri Liseler M ıl t ı l !;.nt 
-tıa.ıı. (1.250) (9770) 


