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Musolini ile Hitler 
yeniden 

görüşecekler 
ltalyan Hariciye 

·
1 
Nazırı meçhul bir 

Stikamete hareket etti 

~dndra, 4 (A.A) -Henüz te
lt; " etmiyen haberlere göre 
tiltil e Mussolini Brennerde yeni bir 
~1\(flnede bulunacakbırdnı. Diğetr 
~tan öğrenildiğine göre, Kont 
tıılıt ıı, dün meçhul bir istikamete 
~en Romadan aynlmıttır. 

ingi izler Maliaya 
Yeniden kuvvetler 

Yazı i~leri telefonu : 20203 CUMA 4 BİRİNCİTEŞRİN 1940 

•• """ . Ingilis bombaTtiıman tayyarelerinin bir akıni 

20 ALMAN AFRiKADA HAVA LONDRAYA 
ŞEHRI FAALiYETI ARTTI MÜNFERİD 

BASKINA AKINLAR 
UGRADI Ingilizler bir ayda YAPILDl 

57 !talyan tayyaresi 

İdare i1leri relefonu 1 20203 Fiah S kuruı 

Musevi vatandaşlar 
yemin ettiler: türkçe 

konuşacaklar. 
Dün Sinagonlarda yapılan toplantılarda 
Musevilerin hür ve mes'ud yaşadıklan 
Türkiyenin selameti için dualar edildi 

Tavratın Musaya nazll oldu~u gü
nün 6071 nci _ yıldönümü münasebetl
le dün musevi vatanda.,larımız mu -
tnd bayramlannı yap~Iardır. Bu 
bnyram musevı vatandaşlarmuz için 
ayrı bir !ev'kalft.dellk t~kil etmiştir. 

Bu mtinascbetle Türkiyedeki bütün 
muscvilere hltaben ıbir beyanname 
ncşreden musevi kültür ibirllği, sino
gonlarda toplanarak topraklarında 

hür ve mes'ud ya.,ndıkları Türkiye -
nın selAmeti nanuna dua edilmesini 
ıstemiş ve artık hiçbirinin türkçeden 
bqka br dille konuŞmamalEU"ıru tav
siye etm~tir. Dün bütün museviler 
slnogonlartıa toplanmışlar, hep be • 
rabcr Türkiyenin refahı ve saadet! i
çin dua etmişlerdir. 

tahrib ettiler 
çıkardiiar 

~}ondra. 4 (AA) _ Dün gece Krup fabrikası tekrar 
'~ \~~lılt dairesi tarafından netredl- bombardiman edildi 

Londrada muhtelif 
evler y1kıld1 

Kuledibi slnogonunda. merasime 
Hahambqı riyaset etmiş, bütün mu
seviler, badema tilı'kçaden başka bir 
dille konuşmama~ ısöz (Vermişler -
dir. Hahamhane 

~·ı· ır tebliğe göre, Akdenizdeki Büyük mikyasta 66 
~~ ıı; bahr:t kuvvetleri 22 Eylrıı. Peynir ve manifatura 

fiatları hakkında yeni 
kal-arlar verilecek 

~· 2 Teşrlnicvvele kadar birçok 5000 !talyan pilotu baskın 'yapıldı HUcuma maruz kalan 
~-hleme hareleetleri yapmışlardır. 
~""'-lltekat eanasında Maltaya yeni ve tayyarefi/o/arz - . bir trende birkaÇ 
tı. ~· vetler k 1 tı 1 ·ı· d Londra 3 (A.A) - Daily Te -
;"'ll çı arı mış r. ngı ız o- Al d ld' kı'şı· yaralandı ~iın 1~ından 100 mil mesafede mil- mangaya gÖn eri ı legraph gazetesinin Kahire muha -
~ l ır düşman kuvveti görülmü~ biri yazıyor: Londra 3 (A.A.) - İngillz hava ve 
~j .tıllyan cüzütamlan bütün eü- Londra 3 (A.A.) _ Hava nezaretln- Musaolininin doğu Afrikadaki a- dahili emniyet nezaretıeri tebli~i: 
!tle~tt.ıle kendi üsleri ne doğru git- den .bugün ö~leden sonra tebliğ edU- nıı•üalerinin müstemir bir surette Bugün düşman münferid tayyııre-
~~ te idiler. Bu vaziyet kartısında mLştir: yıpranması Eylul ayı zarfında pek lerle muhtelif hücumlar yapmıştır. 
~il.. ~nlarla temnsa geçmek milin- K If ibul U r ü t t ziyade ehemmiyet bulmuştur. Bugün Saat 17 ye kadar gelen raporlar Lon-
tr 'Q ola J .11 d es u ar ve ena r ye şnr - A k Ah b" "k h . d ""' hA" 1 in llşi .. ~ıç ~ mamı~tır. ngı z onıınmaaı lnrı ingil' h k. U . . d" umumı ararga ın uyu arıtasını ranın vazı ma uue cr e ge gu-
~ i~~ İtalyan tayyarderi tarafın- geeeki h~ k~V: uv;:,l ~mm 1 ~: tetkik ettim. Haritanın üzerine ça - zel bombalar atıldığıru ve muhtelif 
--~ :ı\lcuına 'tUIJrtl% kalmı,tır. PuaT Bun nı L~ beınalilol c Almvcrz::!A . kılmı§ olan kırmızı ba~lıklı 32 xivi evlerin yıkıldı~mı gö.stennektedir. 

<lrıı ik' 1 t • 1 T u a uÇı-a r ı ar a.v._a 1 ·ı· 1 . . "dd 1 d.. Z ğır :ım 
~~tıları ıtı tfa ydan tadY?.'':~e.~ıl ilng~.ız ve Almanyanın 1şgali altındaki arn- d~~vı .. ız3t2ayyakre :r!.nıln heı et~. iio~: ıımrkt ınd' a o adıg"ı tabmin cd.1l-

Fiat Müralıabe komisyonu · bugün 
fevkalade bir toplantı yap1yor, dün 
oduncaların itirazları telkik edildi 

tSh- •• ıı.ra ın an u uru m ~tur. zid kdln k . h d n t zl ugu as erı us e ava uss nu me e ır. 
llıa \ıç~ ncü düşman tayyaresi de bu- e as en. e e ere narru n· göstermektedir. Filolarımız, sayısız Taymis vadisinde Essen, Kent ve 
~~~l:ıb etmiştir. Hiçbir Ingiliz geo- rına devam etın~lerdir. Taarruza u~- k.e,.cıif uçuııları haricinde büyük mik - Oornauaillesdc muhtelif noktalarda 
~ ınde ha .. ar olmamıştır. Bu hare- nyan hedefler arasında StetUn, Ham yasta 66 baskın yapmıştır. !talya .. bom.balnr dü~üşse de ciddi hiç bir 
IU~Ü l~gilterenin Akdenlzde üstUn- burg ve Bottrop'dn ıp~trol tcs!sntile, nın Şap denizinde batlıca limanı o- hasar olmam~tır. Fiat Mürakabe Komisyonu dün hallinde tetklk etmek üzere odun yer. 
• tıü bir kere daha. gnstermi~tir. Essendeki Krupp fabrıkası, Kolon _ lan Aasab üzerine on akın yapılmış Midlandada bir ıehre ve gene Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde Vali leri olan İgneada ve I.strancaya bil 

·. Suriyeye inen 
~talyan tayyaraleri 
~londra, 4 ( A.A.) - Bir müd
~j"f\oel Hayfa üzerinde yaptıklan 
~ 1 lt Cinasında hasara uğratılan 
~t .. ~IYan ağır bombardıman ta~ 
~~ Suıiyeye iruniolerclfr. Bu mU· 

~ etle Londrada fU nokta teba
ttr ·ı ı_ •rı mektedir ki, Franaız mat-

~ ~~~ rı mütarek.e vartlan mucibin
~ lllt laYyareler i nıüaadere ve pilot
~ tıterne etmekle mükelleftirler. 
~ td~lr.dirde mütarek.e §llrtları n~ 
liJi~~'kılrnı, olacaktır. Beruttftki İn· 
~ 0tısolosu bu meaele hakkında 
'fııt ~~i F.' ranınz yüksek komise-
' ır ~uhtıra vermiştir. 

1'Panya yanlış adım 
atmak istemiyor 

~. lotıd M~~ ta, 4 (A.A) - Caydanın 
tıı~Un~alümata nazaran Suneıle 
i~r ı/ arasında yapılan konu§
~d~ lcır neticeye varmadığı zan-

. t tedir. Daily Telegraf ga.
~~e fspanyayı harbe ısürükle-

~
fıtJt,tn sarfedilen gayretierin mu
t~etle tetviç edilmediğini tah
~f) ektedir. Avrupn vaziyeünin 

rG ltı Mussolininin büyük mah-
''t.l .ka.l"§ıla~madan terekı- pay

Lı. tt ~ınidile meydana atılmakta 
["lltl\ ti&l gösterdiğinden lapan
~-~~Ynl. Yanlıt Adımı atmak iate-

tl, rnumlcündUr. • · 
~,o;ı-ıı: hezimetinden aonra J .. 
~4e . efkAn umumiyesi Alman za
~l'~tldna:nınıttı. Fakat Alman pro
~1"llttı ~ının devamlı gayretlerine 
ıı_~ııv 0 Ütün müphidlcr, İngillz 
'lı t ed enıetinin muvaffakiyetini is-
t~ltd~nl maddi vııkıtılan görebil-
~ r_er_. __________ _ 

llletikanın Kanadaya 
Ott'-'etdiği tanklar 

ll"a, 4 (AA.) -
Amcribıyn sipariş 

birinci 

yoda mar~andiz gan, Hanım civnrın- ve limanı mermi yağmuruna tutan ayni mıntakada diğer küçük bir şe- muavini Ahmed ~ın relsllğlnde memur gönderilmesini kararla§tırmış.. 
da bir d6mi.ryolu birl8§Ille noktası ve bu alcınlar eanaa!nda gemiler batı - hirde birkaçı ölüm derecesinde olan bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda tır. Komisyonun bu tetltikleri sonun
bazı düşman hava meydanları var- nlmıt. tayyarel~r yakılmıt, k.ıtlalar muhtelif yaralılar vardır. Bu oehir - odun ve beyaz peyılir fiaUarı görü- da tcptancll&rın iddiaları varid gö. 
dır. tahrib edilmio, benzin depolarına a- lerde evler yık:lmı§tır Başkaca ha- şlllm!i.§, ibir kumQ.7 ihtlk~ı iddlMı rülürse odun narkı yeniden tesbit 

(DeY&IDI 3 üncii laJfada) (Devamı S üncü sayfada) aar azdır. Bir trene mi.tralyöz il hii- tetklk ~lunm\lftur. olunacaktır. 
d' . . e Komısyon toplantw.nda toptancı KomiSyon odun meselesinden son. 

Dün gece Ortaköyde 
işlenen feci cinayet 

Metresini bıçaklıyarak öldüren katil, yaralı 
bir halde kaçarken denize düşerek boğuldu 

cum e almıt ve Lirk~~ ldfl. yaralan- oduncuların odun& konan azamt sa- ra Bey~lun.daki Mevslm ma""-zası • 
mıştır. (l)namı 1 nnoü sayfada) . 6 " 

Sokakta bayg1n 
bulunan kad1n 
hastanede öldu 

Evvelki gece geç va.kit Şehremini 
caddesinden geçmekte olan All adın
da bir genç, soka~ın tenha bir yerin-

tı.o fıatına kar.11 itlrazl&rı tetklk o - nın kumq satışında ihtikfu' yaptılı 
lunm\lftur. Topt&ncılar hD.llhazır va- hakkındaki iddiayı tctk.lk etnıi4 ve 
Ziyet dolay:ısUe naltll vasıtalarının ve bu hususta manifaturacılar birli~l.n

amele ücretlerinin yük.seld!.lini ileri den sualler soru.Imasına karar ver • 
sürerek narkın artırılmMını istemiş. miŞtir. 
ıeroır. Komisyon toptancıların bu id- Bundan sonra son günlerde fiatl8ı11 
diıilarının doiru olup olmadliını ma- (Devamı a üncü sayfada). 

Dün gece yarısı saat 2 de Orta- denberi beraber yapdığı Hacer is-, de orta yaşlı bir kadının baygın bir 
köyde çok feci bir cinayet olmu~- minde bir kadını, ba,kalarile müna .. halde yatınaltta oldutunu görmüş .ve 
tur. Ortaköyde Çevirmeci sokağın~ aebette bUlunduğundan fÜphelendi- meseleden zabıtayı haberdar etznit
da 62 nurnarada oturan, İnhisarlar ği için yedi yerinden bıçakla yaralı- tir. 
arnelesinden Hüseyin oğlu Faik öte- (Devanu 3 üııcU sayfada) Gelen memurlar, ifade veremiyecek 

idam talebi lle ağırceza 
mahkemesine verilen adam 

-~-------------------- bir halde bulunan tadını derhal au- Metresini öldüren katil: "Benim yanımda 

Senede adam başına 1,5 ~:'ın!:~nı:nı:ü;:~~::-ı~:: bıçak bile yoktu, öldüren ben değilim, diyor 
tür. . Bir müddet evvel Kumkapıda il -
Şehremininde KarabaiJ mah&llesın- lenen çok !eci bir cinayetin muha -

Çop kı.brı•t ha C O de oturan sucu eemuın kan3ı Emıne kemesıne 2 ncı alırceza mahkeme_ r IJ ruz o~u~u an1Q.7ılan kadının bu esraren- sinde batlarulmıştır. HAdise şudurı 
gız akıbeti zabıta ve adllyece ehem- ... h, t · 1 Hıd Yılına ·~· d . . ~a yn ı ır z ..,=ın e 
mıyeUe tahkik edilmektedir. bir geno bir sene kadar evvel Feriha 

Kibrit lnhisarı piyasada bundan böyle 
bozuk kibrit bulunmıyacağını söylüyor 

Dolar kıymetinin yükselmesi üıe -
rlne hükilmctçe Jdbrite kutu başına 

10 para. zam yapılmış bulunmaktadır. 
Kibrit İnhisar İdaresi bugünkü fiatı • 
norznıı,l olarıık telD.ltki etmektedir. Al
dı!muz maltlmata göre inhisarın on 
senelik mesaisi zamanında kibrit sa
tışııın her sene artmıştır. Memleketi-
mizde va.aatl olara.k sarfedilen kibrit 
adam ~ma bir buçuk çöptür. Umu
mt satışın yüzde 35 ini nüfusu 10 bi
ne bdar olan köy ve şehirler ve yüı
de 65 ini de nlifuau 10 binden yukarı 
tehirler temin etmektedir. 

Bu münasebetıe bir90k Avrupa 
memleketlerinde kibrit sarfiyatının 

adam başına senade 8 çöp olduğu be
p(Umektedir. 

.LIJJ~""-...ı,uıı.ı:c::;.ı son zamanlarda.. pl
ve şlkft.yoUeri mucib 

mesclcsile esaslı 

....................... : .................. , ısnıınde geno ve güzel bir kadınla ta-

y • s 
1 

. 1 nışmı~. seviŞıniŞler ve nihayet bir • eni ovyet e ÇiSI lııkte yaşama~a başl~la~d~. Fa.. 
kat, bu saadet çok surmemıştır. Bir-

R • • Ü h kaç ay aonra ilk kavgalar ba§lam~. e 1 S 1 C m Ura bu hal gittikçe artm~ ve Hıdır la Fe-• t• d . . rıha artık bir arada oturamaz olm* 

1 1 ma namesi ni lardır. Bu sırada Hıdır, hastalanarak 
hMtaneye yatmış; genç kadın da, bu • 1 d • fırsatı kaçırmayıp, All isminde b!r meraSIm e ver 1 . başkasile hıiyatını birı~urmı.,tir. 

1 İşte, bunu duyan ve tab.ainmlll e-
Ankara 3 (A.A.) - Sovyetler • demiyen Hıdır, hastaneden çıktıktan 

Birll~i tarafından Ankara büyük sonra, bir gece Fer1hanın Kumkapı -
elçilijtine tayin edilmi§ olan ekse- daki evıne glt.mi4, kunduralarını bah
l!ns Vinogra.dof bugün saat 16 çede bırakarak, çıplak aynkla evın 
da mahsus meraslınle Çankaya yanındaki dut a~acıruı tırmanm~ ve 
köşkiine giderek Reislcümhur 1s- oradan pencereye atlıyarak Içeriye 
met İnönü tarafından kabul bu- girmiştir. Bu sırada Feriha ile All ya
yurulınuş ve itlmad mektubunu ta'k odasında uyumaktadırlar. Bir - HıdırDJ cinayeti mütcakib hastanede 
takdim etmıştır. Hnrlciye Vekili denbire ıtaranlık odaya giren Hıdır alınm11 resmi 
Şükrü Saraco~lu ıkabulde hazır bıça~ını çekmiŞ ve sevgilislle rakrbine evvelden dlişünen katil, kendisini de 
bulunmuştur. rasgele snplnma~a b~lnmıştır. Bu yaralamış ve böylece asıl kendinin 

EksclA.ns Vlnogradof Qnnkaya kanlı sahne kısa lblr mtiddet silrmü.ş hücuma uğradı~ıru zannettirmek su. 
köşktinde, gelirken ve giderken, ve 9 yerinden yara alan Fetihanın ö- retilc aklı sıra polisi aldatmak iste.. 
askeri bir müfreze tarafından se- ıumü, ~ıkının da $ yaralı olarak, mı.,tir. 
IAmlaruruştır. yere serllmesUc ııcticelenmi.Ştir. Hn- HM!scnin tahkikatını yapan sor-
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Hergün l{eslmli Makale: e Feylesof düşünceleri e 

Avrupanin hörgücü: 
Afrika 

Yuu: Muhittin BlraeD İn.wı el:seriya ıı:A.fında.n dol&y:ı me-

ihverin yeni bir Avrupa ha· tın, t.orknklı~ dolayı da ce.5ur 
yatı tesisi bakımından, muh- hareket eder. 

telif unsurlardan mürekkeb bir gö- D~an veya raldb kar§ı.smda me
rfit ve aniayıp var. Eğer muvaffak baret onu ye'ae bpı.lıırak aon- çareye 
oluraa. Mihvcr, Avrupayı bu ııörüt mtıracaat edecek vnziyete 11lriiıtle -
Ye anlayış üzerine kurulan bir pla- memektedir. 
na gÖTe tanzim edecek. Henüz. ken-
di kendine gelin ve güvey olmaktan 
ı!aha ileri gitmiyen bu planın bir 
maddesi de Afrikadır. 

Avrupa, çok nüfuslu ve ııeniş bir 
memlekettir. Dünyanın güzel kıt"a
lanndan biri olmakla beraber, ar2ın 
bu küçük parçası tabint itibarile, bu 
nüfusu geç.indireee.lr. ve bilhı:uaa ra
hat yaşatacak derecede zengin de
§ildir. Bunun :itin. Avrupa, mutlaka 
diğer lot'nlarin alı§ veri~ etmeğe ve 
onların tabii servetlerini kendi iş 
l<udreti ile mübadele eyleıneğe mec
burdur. Mihver bu mecburiyeti bi • 
liyor ve Angloı-Snkson tılemi ile o
lan mücadelesinin uznmaaı ihtimal
lerini de gözden kaçırmadığı i~in, 

'---.... ---·-·-···--····-·-..-·-----............................................................ -..... ··-·-... --·-·-·-··-··-··----.......... _ ..... _._ ..................... _ .... . 

[ -
Kadın bakkah 

istemiş er 
harb böyle bir deVTey~ girdiği tak - ... 
dirde, kendisine y rdımcı ~ıt a ol - Fakat kadın bogazına sarılan or 
mak üzere, gözlerini Afrikaya çe • hırsızı yakalatmağa 

Dün vilayet idare heyetlerile kazalardan gelen 
mümessiller topl~arak 

vinniş bulunuyor. mavallak oldu 
Mihverin Afrika hakkındaki pla

ııını, devenin lıörgücü ile olan mü -
ıın.sehetine benutebiliriz. Malum ya, 
deve, hörgücünde lc.endlai için, ha -
zan tabii surette bulamıyacağı gı -
öalnn depo eder ve icabındn bu de
podaki gıdayı kullanarak, hnyntın 
mahrumiyet giinl~ne göğüs gerer. 
ı,.ıihvere göre Afrika da Avrupanın 
hörgÜcil olmak lnzım geliyor. 

* Bu heaab fena bir hesab olmıya : 
bilir. Fakat, harbin kıt'alnr arasında 
uzunca devam ettiğini farzettiğimiz 
~aman, Afrikayil bu hörgüçlük vazi
lesini muvaffnkiyetlc if edip ede
rniyeceği çok düiÜJıdilıeeek bir me

ı eele olur. Çünkü, Afrika, bugünkü 
dünya kıt'alan araaınd •ervet ba
kımından en :zayıf olan bir arz par
snsıdır. Çölleri bol. Avrup3 ile ya-
lı:ın münakale yolları m hdud, nüfu-

ı w az, değerli, mahsullerinin nevile
ri az, dnaleri zayıf olan Afrika, .Av
rupayı, belki günün birinde besliye
bilecek bir kudret sahibi olur. Fa -
kat, bunun için çok emek sarfet -
rnek, Afrikadan hakkile istifade et
meği mümkün kılacak iktısadt bir 
hareket uyandırmak luzımdır. Bun
lnr imkiin91Z teyler değildir; ancak 
ı:amana ve aenelercc devam edecek 
mesaiye mubtor.tır. Afrika, Avrupa 
fçin faydalı bir hörgüç oluncıya ka
dar Avrupa:ıın ülmesi icab edeceği 
muhakkak tır. 

Avrup nın yak n istilı.:baldeki va
riyeti barbin uzıın aürmemesine bağ
lıdır. Bir sene, iki sene, üç ae~e A~ 
ropzı., kapalı denizlcrle harbedevam 
edemez değildir. Fakat, nzun süre -
eek bir hnrbe, Afrika hörgücünün 

1 kifnyet edeceği çok şüphelidir. 

dlufı if.ün ~ il!ven 

1 ~ eıkilB.tlandınna müdürlüğü 
lağvedildi 

Ticaret Vekaleti Istanbul teşki -

Üsküdarda Selimiyede 23 aayılı 
dükknndn bakkallık yapan ve o mu
hitte paralı bir kadın olarnk tamlan 
Zehra, evvelki ak§llm geç vakit dük
kanını kapamış, günlük hasılatını 
çantasına koyamk evinin4 yolunu 
tutmuştur. 

Selimiye caddesinden geçmekte 
olan Zehra, yolun tenha bir yerin
de birdenbire meçhul bir ıahaın hü
cumun uğramıştır. 

Bu adam bağırmaması için ka -
dın bakkalın boğazına a:ırılmıt, o 1.1-

rada peyda oluveren diğer blr §8-

hıa dn elindeki çantasını kapıp kaç-
mıştır. 

Zchra uğradığı bu ant tecavüz 
karşısında soğukkanlılığını kaybet -
memiş, hatta boğazına sarılan ker
mımyolacı ;le e.rzı.larmda müthit bir 
mücadele başlamıştır. 

Bu esnada gürültüye ko,an z:a -
bıta memurlnrı, kadının elinden ya
knsmı kurtarmağn çalışan aoyııun
cuyu yakalamışlardır. 

Karakoln getirilen karmanyola -
cının boşta gezcr takımından Halid 
adında biri olduğu ı.nlaşılmıttır. 

Zehranın çantasım kapıp kaçan 
soyguncunun da bugÜn ele geçiril -
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Belediye kendi malı 
olan bostanı 

istimlake kal kb mı? 

yirmi beş kişilik bir komisyon seçtiler 
Hava Kurumunun Istanbul vi -ı 

layeti dahilina eki teşkilatının id are 
heyetleri ve uza:lc' kazalardan gelen 
3 er mümeuili dün aaat ı 5 de Par
ti merkezinde mühim bir toplantı 
yapmışlardır. Son zamanlarda toy
yarenin iktisAb ett;ği büyük chem -
miyet karşısında ve fevkalade ahvnl 
mGvacebeainde Hava Kurumunun 
faaliyetini ve ~elir kaynaklarını art· 
tırmalc., bunun için de tedbirler al· 
mak makandile tertib edilen bu 
toplantıda vali, parti müfettişi, Ha• 
va Kurumu bR kanı vesair zevat da 
hanr bulunmu~lardır. 

Saat ı 5 de toplantıyı Istanbul 
parti müfettiti Reşad Mimırroğlu aç
mıt. çok uzak yerlerden gelerek 
toplantıya iştirak eden azıılara ve 
murahhaslıua t~ekkür etmit. gös
lerdilderi yakın atakndan duyduğu 
aevincf ifade ederek. sözü Hava Ku- Hava Kurumu Be~kanı Erztır.Jm 
rumu Başkanı Sükrü Koçağa bı - meb'usu Şükrü Koçak dünkü 
rakmıştrr. ' toplantıda konu~urken 

Erzurum meb'usu Şükrü Ko~ak, 
tayyarenin ehemmiyeti üzerinde venniştir. lstanbulun Hava Kuru
durmu" mağlı'lbiyet ve ga)ibiyetler- muna teberrü ettiği fitre birçok 
de oynadığı büyük rolü tebarüz. et- yerlere nisbetle nzdır. Mescla, Ko
tinnif, toplantının memleket müda- malpaşa tek başınıı lntanbuldao faz
faa81 için çalışan Havn Kurumunun la hasılat temin etmiııtir. 
mesaisinin daha fazla arttınlması, Şükrü Koçağı takiben. hizım ge -
gelır kaynaklarının çoğaltılması ve len tedbirlerin ittihazı iç.in 25 kililik 
lazım gelen yardımiann temini için bir tetkik komisyonu aeçilmesi tek -

Dün, bazı aabub gazeteleri, hele-- esaslı tedbirler alınması mak•adile lif edilmiş ve bu komisyonun seçi -
diyenin Ak arayda park yapmak ü- yapıldığını söyliyerek, arkada~lnrını mine geçilerek azalar ve murah -
zere istimink ettiği Sütçii hastanı na- daha verimli bir faaliyet tıahaaına haslar arasından 25 kiııi bu i~ için in-
mile mafuf sahanın dörttP. üçünün e- girrneğe davet etmiştir. tihab olunmu~tur. 
sasen belediyeye aid olduğunu, be - ~ükrü Koc;ağın, aliika ilc dinle • 25 ki~ili~etkik komisyonu der-
lediyenin bu suretle kendisine eid nilen izahah aırasındn gelir kaynak- hal ilk içtimaını akdetmiştir. Ko -
bir yeri tekrar iatimlak etmit vaz.i- larınm ~ki zenginliğini knybetıni§ m~on mesaisine bugiin de devam 
yette bulunduğunu yll7.mıtlardır. olmnın dolayıaile yeni membalar bu- edecek, yarın tnat 13 de toplanacak 
Dün bu hususta belediyede yaptı - lunmaııı yolundaki işareti, fstanbu _ olan heyeti umumiyeyc tetkiklerinin 
ğımız tahkikat neticesinde, böyle bir lun faaliyeti h kkında dn bir fikir neticesini arzedeeek.tir. 
tqebbüsün aslı olmadığını, sallihi -J----.---------...._------------:------
yettar bir zat muharrlrimize söyle - r---------------·-·-··-·---
miş •e demi~tir ki: 1 1 1 J A A J • 

«- Bostanın dörtte üçü evvelce f STER AN, STE S 
istimfak edilmişti. Geri kalan kıs - .-. ı 
mın iatimlaki iç!n çalışılıyordu. Yok- j Dün bir gaute idarehanesin • çık_say·a·c··a·k·sın ••• 
sa, evvelce istimlak etmi!J olduiiu - 1 de yazı müdürü arkadaşlannn va-
muz kısmı da tekrar almı, değiliz.)) 1 zife tevdi ediyordu. Bir gence - Sebeb mi, bugün Musevi i 

Diğer taraftan. belediye dünden : Ilitab ederak: dostlarımızın bayı-amıclır, tabii i 
itibaren bostanın tanzimine ba,la - J - Senden istediğim şey çok bütün iş verleri kapalı buluna • ı 

e ) 
Eroini kuyuda 
saklamışlar 

Dün iki sabıkalı kaçakçı 
eroinlerile b:rlikte 

yakalandılar 

Sabıkalı eroin kaçakçılanndan 
Kel Hulusi dün Aksarayda şüpheli 
bir vaziyette dobştığı görülerek yo.
kalanmı~ ve karnkola götürülmüş -
tür. , Burada tizerl :ıranan aabıkalı -
nın ceplerinde mühim miktarda e -
roin bulunmuştur, 

Kel HulUııi satmak üzere üstünde 
bulundurduğu bu ~roinleri gene sa
bıkalı eroin kaçnkcılanndan Arab 
Tahsinden aldığım söylemi ,.e bu 
ifade üzerine memurlar Arab Tnh -
sinin Horhordaki evinde bir arnş -
tırma yapmuılardır. 

En gizli kö§Clerine vnrıncıya ka
dar arnnan evde memurlar hiç bir 
şey bulamamı:lar. fakat bahçedeki 
kuyuya gelince iş değişmiştir. Derin 
ve çok karanlık olan bu kuyuya bir 
memar eline bir karpit feneri alarak 
inmiş, suyun sathında yüzmr.kt~ o -
lan garib hir cismi kucaklıyarak yu
kanya çıkmı:tır. 

Kuyudan çıkarılan bu garib cis
t.'lin büyük bir l8stik torba olduğu 
görülmüş ve aı;ılınca da içinde mU
him miktarda eroin bulunduğu gö -
rülrnüşt:ür. Evinin bahçesindek\ ku
yuyu eroin deposu haline ~etiren 
Tahsin yakalanmış, emniyet müdür
lüğüne getirilmi$tir. 

Her iki koçakçı da bugün asliye 
5 inci ceza müddeiumuıniliğine tes-
lim edileı:~k.lerdir. 

Fatih cinayeti failieri 
tevkif edildi 

Fatihde hir gazinoda sarhoşluk 
yüzünden çıkan bir kavga sonunda 
1 Iüscyini bıc;nklıyarak öldüren Ek -
rem ile auç ortağı kardeşi Mehmed 
dün adliyeye verilmişlerc;lir. 

Her iki suçlu da 4 üncü sorgu hlı.
kintliğince isticvab edildikten aonra, 
tevkif edilmi~lerdir. 

Eski Yunan iktısad nazırı 
Dün snbahki konvansiyonelle şeh 

rimiie, Yunanistanın aabık iktıear:l 
nazırı Bakkaloğlu ve Belçikada tah• 
silde iken harb dolayısite ayrılan :5 
talebemiz gelmiıılerdir. 

ÖLÜM 

· .latlnndırma nıüdürlüğüaü lağvetmi~ 
tir. T cş'kiliıtlandırma müdürlüğünde 
vazife gören ihracatı mürakabe ba~ 

, kontrolörü Hakkı Nezih i mıntaka ti
caret müdürlüğünde baeka bir va -
r:ifeye getirilmşitir. mı$tır. 1 basit, dedi. Em1nönünden Si!ke- caktır, bir iıı(atistik yapmak is - f • Orman Koruma Genel Komutanlığı 

1 Cümhuriyet bayramına kadar ye- : dye, sonra ııene Eminönünden tiyorum... haldml Nazif Canay lle Diş Tablbi 
r •h ' E • AI' t b•t ti'•tı"n'lmesın' e çalı•ılncaktır. Park ! Yemı"•e ve nihayet Galatadan Yazı müdürü bir saniye euatu, 

Sözün kısası 
.__. .. __ 

Mudanya 
Ko riferansının 
Yıldönümü 
~---E. Ekrem Talu 

Dün, Mudanya konferansının ıl 
dönümü idi. 

Tam on sekiz yıl oluyor •• İnÖJl~ 
de, Ebedi Atatürkün tabiri veçıJI~ 
milletin mak6s talibini de dü~'!ı! 
beraber ye:ımiş olan muazzez ~ 
Sefimiz, İngili7., Fransız ve lııur 
murahhaslnnnn Marmara snhill~~ 
rinde 3 Teşrinievvel 922 günü ~ 
laki olmuştu. 

O güne kadar bizim millt varb' 
ğımızı inkara kadar varanlar, bi~~ 
şik Türk azminin yarattığı haw· 
karşısında, bizimle müsav:i follrtl-' 
dairesinde sulh müzakeratınn gitlf 
rneğe kail olmuşlardı. 

Oımıanlı saltanat tarihini z.elilÔ~ 
'kapatan meş'um Sevres muuhed 
her tarafından yıpranmıt, yırtılıtı" 
ğa hazırlanıyordu. 

Üç müttefik devlet murahhnsJıı.tl' 
nın kar~ısınn muzaffer Tüık ıniU; 
ti, pek yıikın bir atide dünyanın 
büyük diplomatlnnndan biri diye ~ 
nmacak olnn larnet Pa~yı çıkaf 

Konferans epeyce çetin oldu. ~ 
bür taraf, kendilerile müzakere ~dı 
den zatın kim olduğunu henüz tıV 

miyorlardı. Ona, eskiden kalmıı ~ 
alışkanlıkla, olmadık §artlar kııb..ı 
ettirrnek istediler. En mahirane hv 
leleri, fsmetin vatanperver)iğlııt'i 

b ... • • r.Jt' man gına. ve sccıyesıne çarpıp ıı 

pıp heba oldu. b• 
O zaman anladılar ki, İnönü ktı. , 

ramanı talihin sevkile mu7.nffer ol, 
muıı bir kumandan değil, Tü ı küıt " 
zim v; iradesini, istikldl a§k.ını ~~~ 
di şahsiyetinde toplıynn ve temfll 

' den yiğit bir ıısker ı• e tam mn~ O' 
siJe yüksek bir devlet adamıdır. ;. 
nun §Clhsmdı;ı. Türklüi(e hüımet e~ 
ler. Onun mantığa, tarUıe ı;e bit şı9 
elde ettiği zafere dayanan ve t -• 
sekiz gün aüren kuvvetli müdafıı~~"" 
önünde haklarımızı tanımak ,ztır" 
nna düştüler. 

Mudanya Lazanın mukaddeıtıt' 
ai oldu. Muknddimenin de, es.e

1 rin de sahibi birdir.. İsmet fnönil 
Aziz Setinden aldığı malume ıı; 

O, Lozanda ebediyete sÜre<"ek ıf1 ~ 
a.zzam bir eser vaır.ttı. MudanYıı 
eşsiz bİnanın temclidir. 

Onun için bu büyük günü undlt 
mnmalıyız. Düşünmeliyiz ve tnk ,eJ 
etmeliyiz ki, biz. on sekiz yıl e'''~ 
Mudanyada, hür biT millet ol_ıı' tl' 
kabiliyetirnir.n bir nevi eleme ıol 

~ 

hanını verdik. Ve eğer o imtihııtl, 
da muvaffak olduysak, bu muvııf 
fakiyeti Milli SeEimizin her türlü J11[, 
ziyetlerinde.ı ba~ka. milletin mukıı , 
deratma sarsılmu Imanına borçlll 
yuz. 1t • 

cıLozan» ı her vesile ile yndeoı, 
yoruz .. tes'id ediyoruz. Fakat ufei 
nutmryalım J:i Lozann giden :ııı 
yolu Mudanyadan geçti. 

Mudany!l. fnöni.i ile Lozıın nrtl 
sında pek şerefli bir konaktır. 

3 Teşrbievvel 9Z2 tarihi, bıı~': 
nın evladını, öğretmenin talebe5!ı.
ne belietmesi 15zım gelen bir tıırv" 
tir. , 

Ve onun yıldönümünae her -vıı. el 
tandaşın kalbi, dü1ünccai muıızı 1 

Milli Şefin varlığına teveceüh et 
melldir. 

Kendisini bir kere daha 
için!. 

C. Ckt!tUH rL.-estll an çı mın ıye o omo ı .. v ı v Hilmi canay ve Hayrünnlsn Canay'ın 
6000 metre murabbaı bir saha üz.e- • Tahime kadar yaya olarak do - tereddüd P.tti, sonıa: 

rarptı 1 d k V · d di b' b annelert. ve merhum Nazmı Canay'm ------------- • 
% rinde yapılmaktadır. !. lapcak1ın, her semtte kaç ü - - a7.geçtım, e , ır at- J 

Soför Hüseyin idaresindeki 1916 Belediye aynen, Beyazıd civa - kün, mağaza kapalı, kaç tanesi a- ka mevzu bulalım. ~~ Fatma C::may vefat etrnlşt.il'. Ce- lstanbulun kurtulut bayraıı' 
1 numaralı taksi otomobili dün ak - nnda halkın hava alabilec-ği bir i nnzesi bugün Beyoğlu Kalyoncukul - t b't d'ld' 

B b li dd d k .. ! ISTER JNAN ISTER 1 A A 1 luk Topçekenler soka~ndakl evle- programı ea ı e ı ı 
1 ,am n ıa · ca esin e. es ·i maa - bahçe olmadığını nazarı itibara ala- : , 6 ' 1 il • 

if müfetti~erinden ve Istanbul Er~ rak, buraya da bir park yapmağa • 1 rinden saat ll de kaldırılarak aile İstanbul kurtulu§unun yıldön ,1 

(~~esim~~~d~ ~~kk:a~~~r~v~~=~~~t~~~·=====~~=~~===:=========~=~;==~~~====='~~m~~:ar;ı:~~ı:n:a~d~e:t~n;c~~=~:~;~~-~---m~e~~~~Gn~ü~cki~~ 1 :.min Aliye c; rpmış ve hafifçe ya - = günü yapıl~cak merasim hazıriıkllS 
alamıFır. Emin Ali otomobille e~ <<Son 'Poıtan edebi telrikan: 67 oturdoğum mahallede. sürre muJ- çine hakb; bir Iahza düşündü .. son- ikmal edilmiştir. .. aıı 

: ıe kaldınlmıştır. d'ecisi merhum Senih efeneli haremi ra: Kurtıılu~ bayramı günü bu\, 
ı •••••••• .. ••••••••• .. •••• .. •••••••••••••• ...... _ E.flakinur hanım namında müsinne - Nasıl olur) dedi, Ne yapabi- resmi ve hususi binalar, vesaiti n~ 

T A K V 1 M bir hatun "Yardı Me;ıbure, ~eçen liriz?. Bilmem kil liye gündüz. bayraklarin donatıtae 
Receb ayı içerisinde, ~izlere ömür - Ne yapılacağını bilmiş olsay- gece fenerlerle aydınlablncaktıt• _ı,. 
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Yazan: Ercumend Ekrem Talu · 
Ancak imama emniyet telkin ~b

rnek. onu inceden ineeye i1lemek 
lazımdı. Y okan, o, yanlış bir ma -
nevra ile aleyhine dönebilecek bu 
gibi dalnveJeli iGlere giricilerden do
ğildi. 

Bahuırus ki. mahud baskın keyfi
yetinde uğadiklnn heiimet onun 
cesaretini hayli kırmış olacaktı, 

İşte bu dü§Üncelcrle, bakkal ima
mı ne yapıp yııpqı. dairei ittifaluna 
almağa ve lakin ütkütmemek iç.in a
zami teenni ile harekete kı:mi.r ver
di. 

Ebülhayır efendinin paraya kartı 
kalben pek zayıf olduğunu ve hele 
dalavereli lllerin getireceği paraya 
hueaten bayıldıiını biliyordu. 

gitti onu buldu. Selilm verıp, hal, 
hatır sorduktan sonra: 

- Hocafendil dedi; bir müşkü
lüm var. Senden yardım isterneğe 
geldim. Sen gün görmüv, aklı erer 
ada~ n. 

- Estuğfurullah 1 T eveccüh bu
yuroyorı;ımuz, dede efendi bazret
leri. Buyurun: Emriniz ne ise aöy
Ieyin. 

Hüsnü efendi bir iki yutkundu; 
ve sözüne öyle devam etti: • 

- Ui.kin ıuras!m önceden arze
deyirp ki ııize bahsedeceğim bu me
aele tamamile aramızda kalmalıdır. 

- Merak buyurmayın. Bizler 
ııerçi ehü tarik değiliz amma, biz de 

sır vermiyen takımdanız. 

vefat etti. Kimi, kimsesi yok. Müte .. dım aize dnnışmnğn eelit mi idim. T k · d 1 k 'd eJıP' 
hocafendi} Onun orası sizin mnl"- a ııım e yapı aca S{f'Çı ~ _.ıı-' 

veffa zevcinin de akraba ve taallu- u 'Ile iştirak edecek kıt'alar, o~ , 
kat namına hiç kimsesi olml'ldığını munuzdur gayri. ve birlikler saat 9,30 da Sultafı~,... 
da bittahkik öğrendim. Eliilkinur - Vallah, benim de nklım böy- med meydanında toplannuş buluP"" 
hanrmın, zevdnden mOntakiJ ve le şeylere pek ermez. Mahlul mah- caklardır. , 
münhasıran kendi üzerine mukay- luldür. Ortada bir vasiyet, bir de- Öğleden eonm ~at 1 6 da be1e •• ı 
yed, do'kuz odalı, vfuıi bahçeli k~ vin senedi, falan filan olsa ne iee ne. diye reisi, Cümhuriyet Halk paı~ 
nak yavrusu mnhlul kaltlı. Bundan, JHe, bunlardan biri olmadıkça el- başkanı ve ::;ehir Meclisi azalıırll' .. , 
Evkafın henüz haberi yoktur. Fakir, den bir ~ey g~lmez sınınm, dan, Cümhuriyet Halk Partisi ~j;. 
hanımın sağlığında, tA ölümüne ka- Bakkal güldü, reisieri ve cemiyetler mümesmlle~O' 
dar, evine gider, gelirdim. Allnh - Aman, hocaml Sen, şeytana den seçilecek bir heyet Istanbul~ 
rahmet eylesin, kendisi muhibbanı icabında külahı tera giydirir, olmı- mutanlığı merkezine giderek hıı ~, 
m evieviyeden idi. T eohada ba1ına yacak iıı:lerl. akla gelmedik yollar- ordumuza olan tükranını arzedece 
sikke giyip zikreder olduğunu bizim dan yürüyerek başarır bir adamsın. lerdir. 

Bu akıl ve dirayetinl .. hfJa nasıl o-
evdekilerden duydum. Birkaç defa lup ta bir kenar maha1lcde imarnet 
mezhureyi, evini, kendisine bakmnk ettiğine, nasıl olup ta babı meşihat
prtile bana ferağ etmeye imale ey- te mühim bir makam sahibi olmnı
Iemek istedi isem de yanaşmadı. dığına şaşarım. Benim aana teklif 
Ev, hakikaten güzeldir. Mahllıle gi- ettiğim iş bizim gibilere göre çetin
derse yazık' olur. Şunun. elbirliğile dir. Yoksa, sen onun pundunu bul
bir çaresini bulsak tn, üzerine otur- maz olur musun' lcad edersin, ali-
aak qerim. Ne bu lur} mailahi 

Bükre§ elçimiz gitti 1 
Mezunen ~ehrimizde bulurı:~ 

Bükre~ büyük elçimiz Hamdıı , 
Suphi, dün akşnm vazifesine bı.ı: • 
la mak üzere Bükre~e hare~et e~ 
mi~tir. Hamdullah &phi vnlı ve 
lediye reisi doktor Li.tfi Kırclaf 



,Ingiliz kabinesinde ı 
~~.~· değişiklik · . 

fenıberiagn istifa etti. 
arb kabinesinin azası 

arttırıldı 

Ceyhanda lhtikar yapan bir 
bakkal mahkum edildl 

rndra 3 (A.A.) - Royteu 
~ llfVekllet tarafından bu .. -
~il\ ~etredilen bir teblit, Ç6rçil ka
~~~de bazı maltamlarda bir de
lrıi,t~~b yapılmıt olduiu bildiril -

Ceyhan 8 <Huıu.d) - Şehrimlzde 2 sene mtl.ddetle Dörtyola .silrgiln ve 
f&hlf flatla gaz satarak ihtikA.r ya.p- 500 :ura para cezasno teczlyeame ve 
tıA'ı anl8fl}an batkal Vanlı Mehme- yakalanan 64 teneko gazin de müsa
dlıi mevkufen cereyan eden muhakc- deresine mahkemece b..rar verllnılf
meai eonunda suçu sabit görülmekle tır. 

Japon Genel 
Kurmay reisi 

istifa etti 
t.ı!b~ikl .. Y, tu MDetle bi;Jlaa o

~~s;bık ba1veldl Çemberlayn, ba~ 
ter·" et lordbJiundan iatifa etmlt ve 
tettne, lİmdiye kadar dahili emni - Tokyo 8 (A.A.) - Ordu genel kur-
fon nazırı bulunan Sir John And er- may re.l.s1 tprCD8 Kanln istifa etmlş
lierbtayin olwımuttur. Iate nıwn t.ır. Yerıne salnk harbiye nazırı ve 
tl~ı j~ Morrison, dahilt ~mniyet şimall Qlndek.i Japon ~rduları baş-

lr ıgına getiriJmjttfr. kumandanı general Lvgtyana tayin 

ispanyol Naz1r1 
Romadan 

hareketini tehir etti 
Roma 3 (A.A.) - Stefani a -

jansı bildiriyor: 
İspanya dahiliye nazttı Setrano 

Suner Cumartesi günü Romadan 
aynlacakbr. Nazırin resmf ziyareti 
dün nihayet bulmuotur. l.,~ndra 3 (AA.) _ Çember _ edilmiştir. Yeni genel curmay reisi 60 

lbıdun muhafazakar partili teisli _ yaşındadır. İstlfa eden :prena Kanln 
~·en istifn ettiği haber verilmek- 76 yaşmda bulunmnkta ldl. Resmen Londraya ınünferid 

tr. bUdirildJğ1ne göre, prensln istifasına 

~r~ Aaaocitiona nazaran, Çör _ sebeb olan Mdlselcr, Çin muhasama- akmlar yaptldl 
" .oııtihabı muhakkaktır. tınm son safbasma girmlş olması, (Ba.'ltarafı ı tncJ sayfada) 

'

. o~ı,_ 3 (AA ) Japonyada yeni ibir milli bünyenin M·· f ·d b' d.. t un • • - O. N. B. bil- un en uçan ır u~man ayya-
01-ı te§klli ve üç tara.f1ı paktın imza e - resi, Londra civnnndnki kontluklar-

Alrrı~ aiyad ruahfe1lerinde İnııi- dilm.iş olı:nasıdır. dan birinde bulunnn bir §ehire bom 
ıneainde yapılan değitikliklet ha ve mitralyözlerle hücum ederek 

tn .. hay:ete 'düıtırrnemiıtır. 6 8r01.nC·I pOII•Sten birkaç ki§inin ölmesine, birkaç ki§i-
~&-ı~ hükumetinin bilhassa dış nin de ağır yaralanmasına sebeb o).. 

leııınetinde hiç bir değişliklik bek - kur.tarllmalarlnl muşaa da bu dü§mıın tayyareai dü-
8 ~ek.tedir. §ÜrülmÜ§tÜr. 

~=~ın rnahfelleri Ingiliz kabine- d 1 Alm:ın tebliği 
!AL_"~~ tebcddüllerin hiç bir suretle iste i er Berlin 3 (AA) -Resmi tebliğ: 
)~Yayı ahikadar etmediğini be- Alman hava ku,·vetleri dün bir 

etrnektedirleT. Dl1n Emniyet MüdllrlU~e. Necati, kere daha Londraya ve cenubt ve 

k 
Hıuan, Ali, Mehıned, Nuri ve Receb merkezi Jngilterede askeri hedef • 

IŞin muharebe acnannda 6 kişilik oir eroınci grupu ıer üzerine taarruz etmişlerdir. 
müracaat. ed~ büt.iin gayretlerine Londradn giindüz yapılan bom -

S h 
ratmen beyaz zehir 1pU1Asından bir bardımanlar şehrin merkt>zinde kô.in a ast Akdent·za türlü turtulamadıklannı söylemişler garlarda ve Taymis ağzındaki dok
ve tedavi altına alınmalannı JstenlJf- larla liman tesisatında hasarlar vu-

l•nt•k J d k lerdlr. kuuna sebeb olmu§tur.• 1 a 8 ece Bu müracaat kartısında, zabıta bir Cenubi ve merkezi İngilterenin 
lfe'ror zabıt vara:ta.sUe taleblerini tesbit bazı hava meydanlannda hangar -
~~ k a CA.A.) - NeTYOr.k nınesi ederek 6 eroinefyl AdU Tıb .i§lert mü-,larla kı~lalara tam isabet kayJına 
!ıutun Yazıyor: csseseslne sevketmiŞtir. ve birçok tayyarenin tahribine mu-

~'Ular alAnıetler AltdenJzin 1D1ın Beyaa zchire olan iptll! dereceleri vaffakiyet_elvenntşilr. ... 
~~te:ıbe sııhnesl olaca~ı gBster - taayyUn etttkten sonra eroineller Ba-l Bir denizaltımız son seyahati 
~ ten~· Mlhvcrın üç taraflı ittifak- kırköy Emrazı Akliye ve ..a.sablye has- müddetince yeki\nu 42,444 tona ba-
ltrı lif enıeaı de mnca.dclen!n bü - tanesinde tedavi altına almacaklar _ · liğ olan sekiz ailahlı düşınan vapuru 
l'eyılrta~evrun edece~ını ve İngilte- dır. bat:rmıştır. 
~<11-etı ftb etmek için Alman aakeı1 Birkaç dü§man tayyaresi §iınal-
~lıtunı.ın<l: fa.zla bir ~eye ıtızum Ol- Idam talebi ile agırceza den ve batıdan Almanyanın hudud 
" ingu g tennektedlr. Hava kudre- hk . . d bölgelerine ve lıgal altındaki ara -
Gaıu ıeı:O şöyle dursun, Maltayı ma 8meSin8 Verıfen a am ziye nüfuz etmiglerdir. Düşman tay-
Cla~te ~tamadı. (Baştaı-alı ı Inci sayfada) yarderi bomba atmı~laraa da bu 

la ~en~Unlnrı Uhe ediyor: gu bl\kimlı~1 clnayet.ini bu kadar bombalar askeri veya ikbsadi ha -
lt, lntıerınc +~tıhnrebe, e~er başlar- heaablı :l.tllyen Hıdırın 311çunu c~ sariara sebeb olmamışlerdır, bir yer
~ hrdınıa .u~Utereyl ma~ftb etmek kanununun 460 ncı madd~lne uygun de faaliyetini durclurmu:ı olan bir 
-w'llll ibir Uıtıyacı oldultunu ııöa- bulmuştur. Bu madde hükmünce ta- fabrikaya isabet vaki olmu$tur. 
~tlrat olacaktır. ammüden itatllden idamı istenerek, Berlin üzerine ileriiyen birkaç 
Dün O mahkemeye sevkolunıuı mnznun sor- Ingiliz tayyaresi dafi bataryaları ta-

gece rtaköyde gusunda: 
1 

rafından tardedilmi~tir. Beriinin şi-
itlen f · • - O akaam, beni Feriha kendisi e- malinde dnfi batnrynları bir İngiliz 
y en eCI cmayet ve davet et.mı,tl. Oittlm. Mutadım o- bombardıman tayyaresi düşürmüş-

)\ <Battazafı ı lncl sayfada) la.rat, kunduralarımı dışarı bıraktık- tür. Düşmanın dünkü zayiatı altı 
-~llt Ö)dürmü .. Kısk 

1 
tan sonra, yatak odasma girdim. İçe- tayyaredir. Yedi Alman tayyareai 

''d' &"ece 1 ı d tub 1 al)ç ık k2a~ r1si ko.ranlıkt.ı. Ferihııya, clambayı kayıp;.;.tı~r~. --------
~-"' aiirınliJtüe Bş a~~· 'tat üye yalt&ana:. dedim. Gaz yok cevnbını 
lıı..~~1lihayet F ~·k. u.11ıd et ıkm na- verdi. Bu sırada, kibrit çnkmıştım ki, 
~ aı ı çı e en çı armıf, n. • 

Ibi~:~ çeker k H h.. blrl .u.erıme çullandı. Bu, Allydi. BO-
bl~ -v e acere ucum et- ~.,..uk F lh kim .ld .. d" 
.:"'-: «\.ad nun f ad ka t>Wi• 1 amma er ayı o ur u, 
,••tetn.eaine ~ıy mFa .vkeb ak9- bilmiyorum. Zira, benim yanımda bı-
~\ 11 "e Ha r~gme~, ~ı ır - çak bile yoktu.» 
t,._;I.Irlıttı cen yed• yerınden bı- BUMlare :mahkeme tabid olarak 
lt~le d r. Hacer aldıği yara1ann , . 
~'-tl. .... ~rhal ölmüetür. Bu aTflda ~idayla ıko§clnaan ikmnftı ,~an ,_dlnle.mış; 
~iii "'"varla.nan katil de kendi ,~ cr, ye ~yen.... ıncı:r 
'-~ e rtıtıhtelif leri Cl oldu~unu .soyleml.flcrdır. DUl'UŞDla, dı
~~~ "e bu haldyer 1_ nv en ,!e.r,.k ~er lahidierin celbi için, talik edU-
bı.=:"'~~ bi e eoa.age. çıa.arft 

Afrikada hava faaliyeti 
artt1 

(~fı ı Inci saytad:ı) 

tet verilmit ve hangarlar hasara uğ 
ratılmıttır. 

Afrika heyeti umumiyesi itibaiile 
alınınca, Mussolini Eylul ayı zarfın
da muhakkak olarak 5 7 ve muh -
temel olarak da 44 tııyyare kay -
betrniştir. Bu rakamlar İtalyanın ~~1'. 8·· 'ı halde yürürneğe batla- mittir_. ________ _ 

d 1).._ lı; o~ eee nereye gittiğini bil- J 1 r ı· ı· . 
ı.~t ıtelın~til, Ortaköy iskelesine ka- apon ar a ıcare lmiZ 
~tr ~Id 11 ~e caminin yanına bitkin Ankara, 3 (Husuııi) - Japon-

' ltı(!..,.~ çokrnüştüt. Fakat bu sıra- larla aramı7.d8.i mübadelenin arttı:
di.i~ eneaini 'kaybeden Faik de- nlmaaı ve ticart meselderin halli i-

11, Lit lt relı: boğulmuştur. Bir kı .. çin müzakerelerc ba,lanmıştır.Japon 
t~~le 8"~a~ının doğurduğu facia murahhaslarile, mutahhaalarımız 

'ttit. ce ıkı tarafın ölümile .ona Hariqye Vekiletinde toplanııralc. ük 

' hatbe girdiği gündenberi kaydetti
ği muhakkak zayiatı 214 e ve muh 
temel zayiatı cla 124 ·e iblağ et -
mektedir. 

ı.l<~ ..... 
Qlt -••e IÖ:t'· 
~ ııoltta b unden kaçmıt en ufak 

lot
1
. d~t. ıralcrnamak için tetkik. 

..,. c;, ıııd 
t:'ıı, ~lti kA V 

~~~ "e b"ı•b" . agıdları maaanın üa-t: oıı • ır · ~~d lın)a b ının Yanına koydu. Şef 
~ ~ları letk~kber. 

1

eğilerek yazıl:n, 
~ elrlllrtı b• edıyordu. Fakat po
"t~ll~lll~Ic ic;in ır lce.narda onları itgal 

lt <!~~~~ltı 8:S~ız bekledi. Bu za
~lld~~i.ince ~ ıçınde bir endi~e ve 

~~lıcl't de b' ardı. Arkadaşları da, 
1\,lldj lt bir detuktayı ve bir işareti 

......_ liendine: ı unutmamıtlardı. 
""tcıtl ~ rid · ~le it ~ hey, diyordu. O a-

ult lt.~t~lür mU) Bazan kü
uulurlar; bunu dev 

teması yapmışlardır. 

oakledeıı: Behçet Safa 
ki bu delil k.ifi gelir ve büyük bir 
vak'anın earan ortaya çıkar. 

Bu kağıdiann • çoğunda yazıya 
henzer bir §eyler farketmek için dört 
gözle bakmak icab ediyordu. Sanki 
mürekkebi tükenmi!i bir kalemle ya. 
zılmı~tı. Diğerlerinde ise kelimeleı 
vazihan okunuyordu. Bunlar kur§Un 
kalemle alınmış notlardı. 

Keene bazı kl~ıdlan elinde evir
di, çevirdi, ikiye büktü. Şef dikkat
le onu aüzüyordu. 

- Bir şey anladınız mı? 
Diye sordu. 
- Hayir, ben timdi aadece bUtUn 

yazılan U ğı d lar butada mı) Acaba 
içinde eksik olanı yok mu) diye ha-

Habeşistanın her tarafmda tüten 
yangın dumanları ve alınan hava 
Eotoğrafları İtalyanların yerine kon
ması imkanııız malzeme ve yedek 
parça zayiatını göstermektedir. 

- Bashayağı olur Mesela, şu say
falan A B. diye tasnif edelim ve ı;ı
ralıyalım. Basset A sayfasına bir 
teYler yazmış, değil mi) Bu yazdığı 
yazılar .B kağıdına muhakkak zayıf 
bir iz bırakmıttır. Çünkü A kağı -
dının alıındadır ve yazı kurşun ka
lemile yazılmı~tır. Sonra B sayfaııına 
bir teyler ya:z.mıtı, "yni sebeble bu 
yazının C sayfasında izlerini bulma
mız lfızımıdr. B kağıdında kendi 
yazısından başkn A nın jzleri gö -
rünmemek, farkedilmemek kabil 
deiildir. 

- Esaslı bir nokta ..• 
Keene memnuniyetb 'liihrck · 
- Ne demek istediğimi nnlıya -

cağınızdan fÜpbclenme:niştim. Bu -
nunla beraber dediğim tle olmuş -
tur. Yalnız adamcağız acabn yalnız 
şu iki kağıda mı yazı" yazmış Acaba) 

Şef mırıldanır gibi: 
- Bu iki kağıda yazdılcları da 

pek va:Öh değil ... 
' -Evet, mesela bir cümleye bat

lamıt ve bu cümleyi yarı bırakmıt• 
eier yan hıraktıiı fU cümleyi 

baralr.tıiını bir 

Değişen harb tabiyesi 
1 

Yazanı Selim Ragıp Emeg 
B ugünkü hatbin bUhaasa 

Garbi Avrupıs cephesine 
taallUlt eden veçhesinde görülen 
müznUnleşmcden dolayı umumi bir 
§ll§kınlık -.ar. Neticesiz bir surette 
uzayıp giden her mücadelenia.. do -
ğurabiieceği ruhi halet budur. Son 
günlerde, bu VClUyetin tahlili ile da
vanın ne kadar zaman uzayabiiece
ği ihtimalleri etrafında şayanı dik -
kat bir yazı gözüme ilişti. İyi bir 
asker ve kudretli bir muhaııir kale
minden çıkan bu satırları, umumi 
hatlarile iktibaa etmeyi faydalı bul
dum. Bir çoklarımızın tahteşııuu -
runda uyanmış ve cevahsız kalmış 
sualleri tatmin edebilir diye. 

f>4amur. merkezlerin bombardı -
man edilmesini iltizam eyliyenle -
rin ileri aUrdükleri haşlıca iddia 
harbin kısa süreceği idi. Böyle 
acı bir tailh te::rü~csine tnhammiil 
edemiyecek. olan halkın, hükumetı
lerinden derhal sulh yapmasını ta -
leb etmeğe mecbur kalacağı düşü
nülüyordu. Fakat bu müiGhazanın 
sadece gayri am~li bir muhnkeme 

Peynir ve manifaiura fiatlan 
' 

hakkında yeni kararlar verilecek 
(Baştaratı ı inci sayfada) Manlfatura toptan fiatlan Için '1'1-

blrdenbl.re yükselen peynlr meselesi caret. Vek.Alet.1nln tesbit ettilll nlabet 
tet-'kik olunmuş, bu hususta Borsa ve ~~ra.~uracılar taratmdan ~k u 
Ticaret Odnsında.n gelen rapoilnr 0- gorülmuş ve itiraz edllmlştir. Man! • 
kunmuştur. Bu raporlarda pcynir fl- fatumcünr dün bu maksndla blrllk 
atlıınnın yükselm~inl icab ettirdiği mer.kezln~e bir toplantı yaparak ve
bildirilen sebebler tct.klk olunmuş - :ete muracaate karar vermi§ler -
tur. Ayrıca peynir işinde t.röst ynpü- · 
d$ hakkındaki Iddial eh Manifaturacllar tesbıt edilen fi&ı-

ar cmnıiyet- 1a.ra go- '·"- . beUnln .. 
le tetkik olunmuştur. .. re .~ nlB .. YÜZde 2 78 

. . duşecer:ını ve bu yuzden hiçbir ta~ 
.. Fıat Mürnkabe K~lsyonu bugün rın haricden mnnlfatura gctlmılye. 
o~leden sonra saat 15 te fevkalflde c~lni, mevcud stokun blttıktt:n .IQD. 

bır toplantı yapacak ve manlfatura ra piyasada 2 ay içinde manlfatura 
satış fiatlarile pcynlr iŞi hakkında buhrıını husule gelecel;ini iddia et • 
yenı kararlar verecektir. BugüııkU top mektedirler. 
lnntıda komisyon manlfatura pera - Komisyonun ibugünkU toplantı.sm. 
:~de satış fiatlarını tesbit edecek- da bütün bu hususlar tetklk oluna .. 

· cak ve yeni kararlar verilecektir. 

Ba.şvekilin 
Batayda 
tetkikleri 

mahsulü oldu~u bugiin hııkiknte Antakya 3 (A.A.) - BaşvekU Dr. 
tevafuk etmesile anln~ılıyor. H<llkın Refik Saydam, bu sabah saat 9 dn, 
azim ekseriyeti harb esnasında as _ refnkatlerlnde Ticaret Vekili vali 
kerdir. Kütle balinde toplanıp nok.:.. kuma.ndan, Parti müfettişi ve 'Hatn; 
tai nazannı ifade etmek imkanına meb'usları olduğu halde, Kırıkhan ve 
da malik değildir. Bu sebeble hava Reyhan!yeye hareket etmişlerdir. Şch
bombardımanları onun hidd~>t ve rln bütün caddelerlndc toplanan halk 
kinini körükley~n birer nmil olmak- snyın misafirlerimizi coşkun tezahür~ 
tan başka bir tıeve yaramaz ve an- lerle seırunlamış ve alkışlamıttır. 

Sovyetler Alman 
hududuna asker 

tahşid ediyorlarmiş 
Londra 3 (AA.) - Londrada 

Polonya istihbarat ajansının aldıiı 
haberlere göre, Bükreşe gelen mu
hacirler, Polonynda Alman ~ Sov~ 
yet hududunu te§kil eden Bug ve 
San ırmakları boyunca Sovyet kıt'a
lannın kütle halinde tnh~id ec.lilmit 
olduğunu teyid etmektedirler. 

Polonya ajansının verdiğ: habere 
göre, bu muhacirler, Karpatlaraltı 
Rütenyası hududu boyunca da, Jim
di buna müşabih bir asker tahiidab 
başlamış ofduğunu ilılve etmekte • 

cak mukabcle bi!nıisiller: davet e
der. Muk:abdedc hissolunacak a -
cizdir ki kat'l bir netice doğurnbi -
lir. 

* Harb genişledikçe tayyarecilik 
de hergün bir parça daha kıymetini 
arttırıyor. Bu yüzden hava hakimi
yetinin kat'i bir ehemmiyeti Vı\rdır. 
Fakat bu hakimiyetin bırgüne ka -
dar mücadele ile ve kuvvetle elde 
edilebildiği görülmemi~tir. Keyfi -
ye tc e müsa \"at ha sıl olduğu takdir
de bu hakimiyeti ancak kemmiyet 
temin eyliyebilir. 

Düşünülebilir ki iki hmıf,ın tny -
yareleri ve mürettebatınm hakiki 
miktan malum olunca neticenin de 
ne olabileceği tesbit olunabilsin. E
ğer adcdce müsavat varsa ve uğra
nılan zayiata rağmen bu aded mü
savatını muhafaza etmek mümkün 
olursa bu takdirde mücadele ilimi -
haye devam eder. Mısır h:ırekô.tını 
bir misal olarak ele alırııak burad~t 
da tayyarenin çok mühim bir rolü 
olduğunu görürüz ve knt'iyetle tah
min edebiliriz ki halyan tayyare 
kuvvetlerini bertarnf edemiyen In -
giliz havacılığı, ona, maalesef. Mı
JSırın kapılarını açık bnakmı§ ol:.ır. 
Bu da yıprama payına çok dikkat 
edilmesi lüzumunu ortaya ~karır. 

Çünkü tarafinrdan biri. ancak e
meline bu voldan eri;ıebilir. 

T nyyare denilen silah ın p-Cl'ek 
kaza, gerek hava harblcri netice!i 
ömrü azdır. Onun için daima bu 
kuvveti tazelemek icab edt·r. Bu ise 
fabrika mesaisine vnbestedir. 

Yani hava .zaferi. umumi zan hi
lafına havada değil fabrikada is -
tihsal edilecek demektir. · 

Bu mülahazalarclır ki hnrbi idare 
edenleri mütemalliyen tabrikalann 
tahribine sevkP.tmektedir. Bu ınah
zuru gören hasımlar ise, fimdi, ye
ni bir tabiye ile imaH1thımelerini 
mümkün mertebe uzaklarıt naklet -
mektedirler. Nitekim İngiltere bıı,. 
lıca hava iisaü olarak kendisine Ka
nadayı seçmiştir. Almanya ist- Av
rupanın hemen bütün kaynakların
dan istifade ediyor. 

Bütün bunlar harbin uzun süre -

vela rastgeldiğim zat ..• )) orada bı -
rakmış. Aklına başka bir şey gel -
miş gibi. Belki fikrini değiştirmiş. 
Biraz ileride de diyor ki: cıBir lahza 
durup da geriyi diişündüğüm ve ge
çen valc1alan gözden geçirdiğim za
man, kendi kendime soruyorumı' bu 
cümleyi de böyle yarı bırakmış ve 
tamamlamamı§. Bir haııkaınna baş -
lamış, bitirmemiş. Bu zatın canlı ve 
seyyal bir üslubu olduğu dn anlaşı
lıyor ... Amma Almanyaya gitme
d~n evvel muharrirlikte sahib ol -
du,ğu ]stidadı, döndükten sonra 
kaybetmiş claco.k. 

Şef bıyık alundan ıtüldü. Sirndi 
artık memurunun bu i~e Jt .. .ndini Vt>r
diiiini ve esrara nüfu7. için elinden 
geleni yapacağını dü~ünerek" mem -
nun oluyordu. 

- Zavallı adnm, muhakkak ki 
birçok facialara eahid oldu ve~a 
maruz kaldı. Kurum 'Kccne ı;u kn
~ıd parçasında ne vazmak i~tediğini 
bulabilir mishıiz) fııte ıııında ... 

- Burada bi· T harfinin izini ~ö
sonra R var. Arkasından 

ırelhra.r. Belld Travera • 

20 Alman sehri baskına 
' uğradı 

(8~-tarafı .1 Inci sayfada) dirler. Burada, kuvvetli makineU 
Hnmburg ve Wllhelmshaven rıh - cüzütilınlar, ormanlarda gizlendi _ 

tutılarile Amsterdaın, Rotterdıım, An- rilmiş bulunmaktadır. Karpatlarda 
vers, Flessingue, Ostende, Calai8, bir Polonya su şehri olan \'t'orochta

1 

Cher~urg ve Quessant limanlan ve ta.nklarla ve motörlü kıfalarla do -
bu lımanlarda bulunan gemDer de Judur. Muhacirlerin aynen teyid et
bo~~ardımnn edilmiş~ir. _ tiğine göre, birçok Sovyet motörlü 

Dun ~ahll kuvvetlerme mensu.b ?Ir kıt'aları, Kovno ve \Volhyniaya 
Blenhrum .. tayya:remlz, ka!ileierumz- gönderilmekte ve buradaki Sovyet
den biri uzerine muvaffak.lyetsız hil- Alman hududu boyunca tahcid e _ 
cumda bulunan bir d!lşman tnyynre- dilmektedir. 
sini tahrib eylemlştlr. 

Dün gece iblr Hudson tayyaremtz 
bir düşınan bombardıman tayyaresini 
denize düşürmüştür. 

İki tayyaremiz üsleriile dönmemiş_ 
tir. 

20 ,ehre akın 

Moskovadan Bükreşe geJ,.n bita
raf zevat, Alman tehlikesi hakkm
daki propagandanın Sovyetler Bir • 
Jiğinde fazlala~mış bulunduğunu te
yid eylemektedir. Söylendiğine gö -
re, Sovyetler Birliğinin Alınaryaya 
gönderdiği eşya mikdan azalınışbr. 

Çukurovanın feyzini 
bir deneyin 

60.000 
Nevyork 3 (A.A) - Ingiliz 

tayyarelerinin Berlin ve diğer yirmi 
şehir üzerine yaptıkları hava taar -
ruzlarına dair gelen rnporlnr bu sa
bahki Nevyork gazetelerinde büyük 
ba~lıklarla intişnr etmi,tir. Bütün 
gazeteler İngiliz hava kuvvetlerinin 
Almanya içinde uzaklarR nüfuz e -
derek pettol tesisatını ve fabrika
ları .bombardıman ettiklerini bilhas-
sa kaydeylemektedirler. Lira 

sooo ttaıyan pitohı Almanyada 7 1 LK T EŞ R 1 N D E 
Londra 3 (A.A.) - British Uni-

ted Preu ajansına göre 5000 ltal- Adanada çekiliyor 
yan pilotu ve diğer lıalyan hava • • 
mürettebatı Almaniann uğradıklım Bu sene Çukurova ikıye O • 
pilot zayiatını telafi için Almanya - tuz bin veriyor; dersek inao
ya gitmiştir~ mazsınız; o halde tec.rübesl 

Ayni ajansa g(>re. Caproni'ler - meydanda iki lira veriniz ve 
den müteşekkil. b~rçok ~üçük filov - bir Milli Piyango bileti alın ız. 
ların Almanya ısukameunde uçtugu 7 İlkt • d M·n- p· A 
görülmüştür. e§rın e ı ı ıyango • 

bileceğini göııterh. Fı~kat insan he -
sablarında daima görülegcJdiğ; gibi 
her zaman mantık hakim olmaz. O
nun yanıldığı da olur. Bu yanılma 
payı için de bir harbin yalnız tn}; -
yare ve hava bombardımaniatile 
değil. bazan diğer unsurlıtrla da ka
zanılmakta oldugunu bir tarafa koy
mak münasibdir.)) 

danada çekilecek; eğer dört 
liralık bilet alınanız 60.000 
lira da kazanınınız. Ya ka • 
zanmazsanız? O zaman mah
sul e kurd dü!tÜ demektir. Fa
kat bu sefer de 20.000, 10.000, 
5.000,2.000, 1.000 lira kaza • 
nabilirainiz. ( 480.000) liralık 

5 L
. . m ı;; ikramiyelerin hepsine de kurd 

(! un U( CUJ l.f' C...AH.Ily düşmed i ya! _____ .............. .-..----··-·--··················-···--····················-·-
( Yunan aUetleri dün geldi ) 

ll inci Balkan oyunlarına iştirak Misafir Yunan atıeUerı bugfin öt
cdecek olan ,Yunan atletlerı dün ö~ - leden sonra Taksim !bld~ine çelenk 
leden sonra §Chrlmlze gelerek 1ka - koyacaklardır. Müsabakalara yann 
metlertne tahsis edilen Suadlye ote - saat 15 de Kadıköy stadmda b9.4la -
)Ine yerlefml.§lerdfr. nacattır. Resim misafir atletleri il. 

YUIOilaY atletleri de buiilD &u,Jonda ~ araawS. 



IOR POST~ 

ATINA, SELANIK, SOFYA va BOKREŞTEN 
Hareket eden üç motörla uDeutscbe Liiftlıanaa» tayyarelerf, Almanya 
ve beyuelmilel hava hallan ile muntazaınan inibab temin etmekhdir. 

Her türlü izahat ve biletler için -

ı c r , vA TR oLAR ) 

HANS W AL TER FE U S TEL 
Tayyere bitetleri aabfı Umumi acentasına müracaat olunmalıdır. 

1 
~ehJr tiyatrosu bu akşam 
Tepeba~ı dram kısmmda 

OT8LLO 
istıklAl caddesi komedi 

lc.snllnda 
YALI UŞA.ÖI . 

Görünmek 
ister misiniz 1 

Teleraf adreı.i: HANSAFLU<t. Galata Rs.btımı 45 Telefon: 41178 RA.ŞİD RİZA TİYA.TROSU 
BALİDB PİŞKİN BERABER 

Bu akşam Kadıköy Süreyyacıa 
cı. TO KA• Istanbul Levaz1m Amirliğinden Verilen Harici Askeri K1taat1 IlAnlari 

Aşağıda. ynmlı movadm pazarlıkla ekslltmcleri biznlarında yazılı gün, saat ve mahaller<ield. a.skerl satın 

alma komJsyonlnrında. yapılacaktır. TaHblerin ihale saatinde aid old~u komlsyona gelmeleri. Şartnameleri 
komisyonlarmda görülür. • 

Bir yüksek 

Mühendis Aranıyor 
Clnsi Ekslltmen!n yapılacağı yeıı Miktarı Tutan Tem.inat.ı İhale gün n aaati 

Ankara posta kutusu 154 e 
müracaat. 

Lira Lira 

Sadeya~ı. Kırklareli THK. komisyonu. 12 ton 
Yulnt.) 1550 • 
~a.) Balıkesir 3000 • 
Bad e ,Yalı. Dlyar~. tki parti 25. şer a5 • 

ton alınacaktır. 
Yulaf.), 2000 • 
,\rpa. ~ Balıkeaa 2250 • 

** 

17,400 1310 
13,350}; 
22,900), 

30,500 li870 

1~,MO 

17,800 

15/10/940 18 

10/10/ • 1'l 
81•1. 10 

:Cl183) <8442r 

Maltepe Askeri 
Lisesi Md. den : 

Okul için blr marangoz alınacak -
tır. Şeralti ·~renmek üzere tallblerın 
Topkapı Maltepe askeri lisesine mü-
racaatlan. (1167) (9365) 

A.şa#ıda yazılı mevadın pazarlıkla ek.ııUtmelerl bizalarmda yazılı saatlerde Erzurumda aakert Batınalma Ko-

Doktor 1. Zati Og91 misyonunda. ynpılnca.ktır. Tallblerin kanun! ve.ııik& ve teminatlarlle korrıisyona tıelmeleri. ea.rtna.meleri komis _ 
_,.onda. görillür. • 

Cinsi Miktan Tutan Teminati İlıale günü, saati Belediye karşı.smdald muayene
haneısinde ö~leden sonra hasta-Kilo Lira Lira 

l'enı çuvllllı tıulgur. 100,000 
25,00() 

200,000 
25,000 

10,250 768,75), 11/10/940 11 
._ __ larını kabul eder. 

~eni çuvallı pirinç. 
J"e.nl çuvallı b ula ur. 17,500 1312 
$'eni çuvaııı plrlnç. 
ltırmızı veya ma vi ~olanli 
trEalt çuvalı. Aded 40,000 

11,500 

66,000 

712 

4200 

~ 

** Ayvacıktan 6000 direk Çanakkaleye nak.lettlrllecektir. Pazarlıkla eksUt-
ınesi 7/10/IMO Pazartesi günü saat 11 de 2250 Ura ilk teminaUarile Ça
ca.kkalede askeri Satmalma K.omJsyonuna gelmeleri. 

(11S7) (9446) 

** ~500 metre hava rengi kaputluk: kutnaf pazarlıkla. satın a.ıınacaktır. 
Tahmin bedeli 16,750 Ura., kat'l teminatı 2513 liradır. Pazarlı~ı 12/10/1940 
oumartesı günü aaat 10 da Ankarada M. M. V. Hava Batınalma Kom.L! -
,-onunda. yapılacaktır. ı:vsaf ve şartnamesi Komisyonda görülür. Tallb -
&erin kanunt ıvesika ve temınatlarlle belli aaatte looınJsyona gelmeleri. 

(1181) (9440) 

** Taltbl çıkmayan 2~00 aded battaniye yeniden pazarlıkla eksUtıneye 
konmuştur. Tahmin Ibedeli 18,750 Ura, kat'l teminatı 2813 liradır. iha
lesi 5/10/040 Cumartesi günil saat 10 da Ankarada M. M. V. Hava satın 
alma !komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görü. 

c lür. İstekillerin kanunt vealkalarile belli saatte komisyona gelmeleri. 
(1169) (9367) 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu ilanları 

130.000 kilo zeytin rııtı 
ı - Tahmin edUen bedeli c75,400• lira olan c130,000, k.llo zeytinya~ının 

15/Eylül/940 tarihindeki kapalı zarlla elesiltmesine tal\b çıkmndı&ından 
8/I.T~ri.n/940 Salı günil saat 16 da. pazarhkla ekslltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı c5020• lira olup çartna.mesi her gün komisyondan 
d7'1• kuruş bedel mukabUlnde alınabilir. 

8 - İstekillerin U90 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte bel11 ıün 
ye aa.atte Kasunpaşada bulunan ıtomisyona mUracaıı.Uarı. c917~• 

** 100 Kg. ince vaketa. 
1 paket makine itne.sl 
ı paket saraç iiıleal 

muhtelif döküm ifl 
Yukarıda. yazılı qya. n malzemenin her bir kalemlnln ayn ayn pa -

artılı 6/1.T~rin/940 Cumartesi ıünü saat 12 den itibaren yapılaca.ktıı:. 
i:steklllerlıı belli ıınn Tt aaatte Ka.mnpa.fada. bulunan komi.lyona mU.. 

neaauan. cK22• 

TELDIETB • ERONOGRA.F 

Çelikten SS L · 
Altından 18 i.yar 135 » 

SINGER SAAT 
MA GAZALARI 

EMİNÖNÜ No. 8 

Satıhk köknar tomru~tu 
Devlet Orman Işletmesi Düzce Revir 

ı Amirliğinden : 
Bolu _ Düzee oosesı tı.zerinde Tatava mevkiindeki 1 numaralı depoda 

mevcud cmo. metre ve c558o des\metre küp muadlli cl066• a.ded kök
ı ıııar tomru~u 14/10/940 Pazartesi günü saat 14 de Düzcede devlet orman 

l§letmesi ıııevır ft:mirl~inö.e mftte~ekkU komisyonda. açık arttırma ile sa
&ılacaktU'. Tomruklarm bir metre küpünün muhammen kıymeti cıo. lira 
c50» kuru.ştur. Satışa ald ~artnameler İstanbul ve Bolu orman çevirge 
~nüdürlü'kleri, Ankarada orman umum Müdürlüğü ile Düzcede revir l
mirliğlmlzde !ve tomruklar yerin~ görüle~illr. 

Taliblcrin % 7,6 teminat ve evrakı l!zimeleri ile beraber ihaleden 
ı 'evvel oUzcede mezkür kom\syona müracaatıarı. c8710• 

Kocaeli Vilayetinden: 
tirnit memleket hastahanesi için açık eksiitme suretne satın alınacağı 

nA.n edilen 1076 lira 20 kuruş muhamınen kıymetli illç ve Ievazımı tıbbi.. 
reye tallb çamıadı~ından Birinciteşrinin onuncu P~rşembe günü s~at 
on birde ihalesi yapılmak üzere eltsiltme müddet14>n gün uzntılmı.,tır. 13-
&eklllerin o gün zikrecllien saate kadtır 80 llra 65 kurug.luk muvakkat te
minat makbuı:u veyıı banka. mektubu ne vil~yet makamına, şartname ve 
ll~ç ve ocznyı tıbblye :ustesını. görmek istiyenlerin de vUflyet memleket 
J$l.stıı.hnncshıe m~cantıarı. (9432) 

Adli Tıb Işleri Umum Müdürlüğünden: 
Kalorlfor için mtılOm evsafta koru ve küçü~ü S X 6, büyü~ü 6 X 12 ce

lalllette 50 ilfl 55 ton Türk antras1tl agık ek.ııUtme suret.lle aatm alına-
caktır. Açık cksütme 7/Birinclteşri.n/940 Pazartesi günü snnt 15 de Sal
tımsöğütte Ac1li Tıb İşleri Umum Müdi4rlü~ lbinasındo. yapılacaktır. 
Müesse.scde teslim ve gösterllecek yere boşaltma masrafları dahil olmak 
izere beher ton için 23 lira. 10 kuruş fiyat tn.hmin edilmlftlr. Teslim işi
Ili 10 gün içinde bitimle'k şarttır. İstekinerin mezkftr gün ve saatte % 15 

l 
10/10/~ 'ıı 
10/10/~ 11 

11/10/940 11,30 
(1185) (94.!4) 

·~·························-· ..... ··· ... ······ .. ···· 
Son Posta 1\latbaası: 

Neşrtyat 1\li.ıdu.riı: Selim Raaı,p Xmeo 
SAHİBLERİ: S . Ragıp EME(} 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

inci B LKA 
oyu lan b· etleri 

:AJağıda yazılı yerlerde bugünden itibaren 150, 100, 75, 50, 25 
.lr.::uruııa satılmaktadır. 
Şekerci Ali Muhiddiıı Hacı Bekir 
Yataldı vagonlar 
Zeki Rıza Sporel 
Eie Spor Pazan 
Merkez Eczanesi 
Beden T erbiyesi Bölgeli 
Fenerbahçe Stad ı 

Bahçekapı - Kadıköy 
Karaköy - Beyoilu 
Bahçekapı 
Perapalas kartlll 
Kadıköy Aluyol aiu 
Sıraservii er - T altsim 
Kadıköy 

. 

T abib, sıhhiye 
memuru alınacaktır 
Askeri fabrlJıa":ar umum müdürlüfünden: 
Kınk.lmlede istihdam edilmek üzere bir tabib ve W sıhhlye memuru 

alınacaktır. Kendilerine 865G sayılı kanun hükümlerine söre ilcret veri
lecektir. 

İsteklUerin ellerindeki ve.slta ve hal tercümesını 1stldalarına baltllya.. 
rak umum müdürlü~e müracutları. c9243• 

Bitlis C. Müddeiumumiliğinden: 
Eksiitme tlam 

ı - Taahhild edileeele te:r: Ceza. ve Tevkifevi binası telcnll l~aatıdır. 
Keşif bodeli otuz W. bin dokuz yiiz yirmi bet lira on sekil kurut
tur. 

:ı - Bu !4e aJc1 ..,rtname: Proje ve.saire Bitli& O. Müddelumumilftinde 
cörülebtllır. 

s - İhale 13 Bırtncltetrtıı U4Q Cuma günü saat 10 da Bitlfa C. MüddeiU
mum.llill dairesinde k.&palı zarf usullle ıcra kılınacaktır. 

t- Muva.kkat teminat m1ktan iki bin dört 1ÜS altmlf dokuı lira ot\lz 
dokuz turu.otur. 

o - Taliblerln ehli,yet Teslta.u ve teminat makbuzla.rile birlikte toklif 
mekt.ublannı 18 Birinclteşrin 940 Cuma günü saat dokuza kadar Bit. 
ı_ı., O. Müddeiumumllitine vermeleri ilAn olunur. c9283• 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
talebe kayıd şartlan 

Ankara Dil Tt Tarih • Cotrafya Fakültesine talebe kaydına EyUHün 
26 inci günü baflanac&k ve Bl.rinciteşrin sonunda nihayet verllece.ltt!r. 
Fakültede tedrla olunan zümreler tunlar<lır: 

Türk dil ve edebiyatı 
Fransl3 c1ll ve edebiyatı 
İngilli dil n edeıbiya.tı 

Alman dil ve edebiyatı 
Arab dU ve edebiyatı 
Fnra d.U ve edebtyatJ 
Rus c1i1 n edebiya.tı 

Klasik ıuoıoJı 
Tarih 

Felsefe 
• Arkeolojl 

Sümerolqjl 
Blnolojl 
Hin<iololl 
HungaroloJI 
Antropolojl ve etnolojl 
Oo~ra!ya 

Hltitoloji 
Tallıb olanlar bir fstidaya lJse ve olgunluk diplomalarını, qı .sıtııv.t ra. 

porlarını ba~Iıyarak Sa.l.ı n Cuma günleri saat 9.30 dan 17 ye kadar 
Fakülte Direktörlüğüne mtiracaat etmeleri lAzımdır. c59'78• c9033• 

Galatasaray Lisesi Sabnalma Komisyonu 
Reisliğinden : J 

Cinsi Beher kilo Mikdan İlk T. Eksiitmenin yapıla.ca~ 
Tahmin I'L Kilo Lira gün ve saati 

Kr. 

Malatya kayısısı 70 
K. üzüm çek.lrdeksiz 30 
ceviz ~1 40 
Kuş üzümil 20 
Fındık içi u 
çam fıatılı '10 
Ba.dem ıçı 110 

30:>0 .>. 
1200 ) 

600 ) 240,5 
250 ), 
500 ) 
250 ) 

60 ) 

H/X/1940 Cuma günli 
sıuı.t lô do 

Kaymak 130 1000 ) 97,3 • • 15,15 

Galatasaray ll.sesinln ihtiyacı olan yukarıda yazılı yiyeceklerin Liseler 
muhasebesi ıblnasındn. toplanan komisyonda açı.k cıksiltmesi yapılncnktır. 
İstekliler hl'ııılıırında gösterilen gün ve saatte 1940 yılı Ticarot odası vo -

Mühim bir keşif 
Sayesinde buruşukluk .. 

lara nihayet veriliyor cek ve her sabah kalktığınıı:C!ıll 
Bu tecrübeyi yapınız. cildiniz. daha saf daha taze gö-

rünecek ve gençleşecektir. . 
Meşhur bir cilt mütehassısı ta- Gündüzleri. beyaz (yağıııı) 

rafından keşif ve genç hayvan- T o.lr.::alon Kremi kullanınız. T tlf" 
lann cilt ve hüceyrelerinden kibindeki beyazlatıcı ve kuvve., 
kemali itina ile istihsal edilen lendirici unsurlar, dahile nüful 
ve bir genç kızın taze ve saf cil- ederek gizli gayri aaf maddelr' 
dinin unsurlarına müşabih olan ri ihraç ve ıı.iyah, noktalan jzal• 
«BİOCEL» tabir edilcm kıymetli eder. Açık mesamelen eıklattr 
ve yeni cevher, halihazırda cilt nr ve bu suretle cildinizi beyal" 
unsuru olan pe n be renkteki To- la tıp yumu~atacaktır. Bu ba.ll 
kalon Kremi terkibine karırtırıl- tedbir aayesinde her kadın bit 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan ev- kaç sene gençle~ebiUr ve gerıf 
vel sürünüz. Uyuduğunuz her kıziann bile gıpta edeceği taY'" 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy- ru hayret bir cilt ve bir tene ın•" 
metli unsuru mas edip beslene- lik olabilirsiniz. 

--~---------------------------------------------------~ 

DiŞ MACUNUNU 
Kullanarak dişlerinizin sağlamlığına ve gOz kamaş· 

tıran parlaklığına kazanımz. 

Her yerde D E N TO 1. diŞ macununu lsteylnl~ 

Devlet demiryollari ve limanlari 
işletmesi um um idaresi ilanlari -

IMuha.mmen bedeli (4800) lira olan 200 a.ded hasta sedyesi 14/10/9'6' 
Pazartesi günü saat (10,50) on elilde Haydarpaşada. gar binası da.ıuW"' 
deki komisyon taratmdan açık ekslltme usullle satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (360) Uralık muvakkat teminat ve t.aııiJ' 
nun tayin ettiil vesalkle birlikte eksiitme ~ü saatine kadar ıtoJJJ.ll' 
yona müracaatlan lO.zımdır. 

Bu tşe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dalıtılmaktadJ1'•. 
<94ssı 

1 İstanbul Belediyesi İlinlan J 
Vali Kona~ı karşısındaki 9QCUk bahçesinde yaptırılacak merdıveı:ıle' 

açık eksiltmeye kocnulmUftulr. K~if bedeli •~ Ura 43 kurUJ ve ilk te• 
minatı 303 lira 25 kuruştur. Keşl.f ve şartname Zabıt ve MuamelA.t rJ~ 
dürlii~ü kaleminde görülecektir. ihale 7/10/940 Pazartesi günü saat 

1 

de Daiınt Eneümende yapılacaktır. Taliblerin il.k teminat makbuz ~~ 
mektubları, ihale tarihinden 8 gün evvel Fen Işleri Müdürlüitüne ıJl 
racaa.Ua alacaklan fennl ehliyet ve 948 yılına ald Ticaret Odası vesi"J" 
IarUe ihale günü muayyen saatta Daımt Encümende bulunmaları. 

1 1 c899 ' 

1/NW 

Karaköy taksi dutalı ittihaz olunan Yemişçi Hıı.sllJl sokağının ıni'Jr;! 
ve uburu güçl~tırmesinden dolayı bu dura~m kaldırılmasına ve bur~ 
dunnakta olan beş otomobilin di~er taksi durakl!lrma taksimine pa s'i 
Encümence 14.9.940 tarihinde karar verllmlştlı'. Dan olunur. ~ 

Kütahya Tayyare Birlikleri Sahnalı11' 
Komisyonu Başkanlığından: ', 
1 _ Kütahya garnizonunda beher adedi 25170 lira 85 kuruş keşif bl 

delli iki aded erat pavyonu ekslltnıeye konulmuştur. 
:ı - Ek.siltmesi ,kapalı zarf usullle olacaktır. , 
3 - Ek.siltme 15/10/940 Salı günü saa.t 15,30 da Kütahya MerkeZ s;o 

mutanlığı satın alma. komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 - Beher erat pavyonunun muvakkat teminatı (1900) liradır. ıe1' 
5 - K~if, plA.n v~ şartnamesini görmek isteyenler her gün, ihO. ~ 

girecek olanlar kanunun icab ettirdiği vesalk Ue birlikte ihale ~ 
nü saat 14 30 a kadar teklif mektublarını makbuz mukabilinde 
misyon baŞkanlı~ına vermeleri ll~n olunur. v9207• 

Belgrad Devlet Orman Işletmesi Revit 

Amirliğinden : ~' 
rııtı: 

Belgrad ormtınının Kurtkemeri deposunda mevcud v217• metre. td e-1 
cı302. deslinetre mikab muadili 673 aded dört köşe meşe kercstesı 1Jll1şt" 
içinde kııldırılmak üzere 23.9.940 tarihinde açık arttırmaya çıtarıl fY 
Mezkılr günde talib zuhur etmediğinden 71.10.940 :tarihine nıUsadif 
rıartesi günü ihalesi yapılmak üzere tekrar müzayedeye konınuştu~:1uı.-

Tal\blerin mezk{lr günde 358 lira 58 kuruş teminat paralnrlle :au 
Orman Fakillteal binası dahilindeki Revir Amirliğine 


