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Hafta içinde İ sviçre ge gapılan 
ilıracat normalin fevkinde 

finlandiyaya tutun) 
sevkiyati artıyor 

Orta Avrupadan yeni 
talebler vukubuldu 

Son n .... ft_, __ _ 
leke u e ~-...uı..ıarda. orta. Avrupa. m em.. 
cıeıer~en mensucat iptfdal mad. 
lrtına~a,pılan taıwler gtttikçe 

t~ta~ muntazaman gönde. 
tü.nı~ olan pamu~a UO.veten bu
tut~ P~ye mühJm miktarda 
tat en~Vkedileceku:. Macar m.cnsu. ÇırçD' fabrikalaraınızdan biri laaJ5yet halinde 
baıttı :tr:1sinin Türk Uttl.klerı it - mü:rek.keb b.ir kolleJtslyon gönderlle-ı Dl!er taraltan ya.Janda. bir Macar 
tittJ.t.çe erinin in.kJşa.fındaki al~knsı cek, Mıı.car endüstı1si bunlarla tec • mtımessill memJ.eket!ml.ze gelerek 
~t.a.na 8tU"t.malttadır. Yakınd_A Maca. riibeler ya.para.t en iyisini tesbit e - Ankarada yerleşecek ve Türk _ Ma-
.....___ ınuhtellt tiftik kllliteslndcn decekt.1r. (Devamı s üncü sayfada) 

\&~ Antoneako Kont Teleki 

ı İskenderiye ve 
Hayfa tekrar 
bombalandı 

Hayfada bir camiye 
bombalar isabet etti 

IŞgal (t d k• Kahire 22 (A.A.) - lngiliı res 

Ru 1 
a In a 1 mtr:;!ı1:~~: Dün eabah, dü~man 

ınan er tazyı·k ml tayyareleri l.kenderiyeyi bombar -
dırnan etmitler ve ehemmiyetsiz ha-ediliyorlar ? ;,k a:~;~iyet vermitlerdir. Zayiat 

~a . Filistin: Dün öğleden aonra düo-

\ carlar Romanyanın man tayyarelen Hayfaya tekrar hü-

t 
cum etmitlerdir. Şehrin muhtelif 

ebliğine şiddetle mahallerine atılan bombalar bazı 
huar yapmı~lar ve bu meyanda bir 

Cevab veriyorlar cami Uc ial&m mezarlığına bomba-
Sul: - lar dü§mUttür. 32 ölU vo 18 yara -L,., lı..:_e1 22 (A.A.) - Rumen lının hepsi Arabdır. Tayyare dafi 
lot aleti teblii ediyor: bataryalanmız atetile en atağı iki 

cliii \al edilen arazide vukua gel - düeman tayyaresinin hasara uğra -
~le)( aydolunan fecayi ve intikam dığı zannolunmaktadır. 
~ni et~ri. henüz kontrol edilme - Diğer cephelerde it·ara deier bir 
~~· ~fkan umumiye, bunlann hareket olmamıştır. 
liii.krt ını •ükWı ıçinde beklemehdir. 
ta~tın~et, bu vahim dava ne çok Almanyanın Moskova 
d.ıllnd an meıguldür ve hududlar 1 • • B ı· d •• d •• 
)l.t .~ kalmı1 olan Rumenierin ha- e ÇlSı er Ine On U 
Ilin• ~Ut(ln, mal, hürriyet ve §erefi- Moskova 22 (A.A.) - Almanyanın 
ti ~aıt afazası için bütün gayretle- Moskova elçisi Schulenburg bu sn. _ 
1 etmektedir. bah tnyyare ne Beriine iha.reket et-
\ JltıQ Macarlana cevabı mJ4tir. Schulenburg on gün izinle na. 

apC§te 22 (A.A.) - Yan z1 şeflerile görfuJ.mek üzere Alman_ 

Liai~i;~ n;~s~d~~ an~~iJ 
Şiir ifrazat m1d1r ? 

All'•···· 
f ••••••••• 

ı ::•uf z;:~-;;;:;~;~·~:::~···~:.::;·~::,~~::.~:;:·~ 
._~!ıtıla._ra gelince: Hayır, hayır! Bunlar belki bir genç 

1 tu ;tkarın aranmaları olabilir. Fakat JU Babıali yoku -
1 : n. a kopan gençlik çığlıklan bile ihtiyarlıyacak kadar 
\ •en eler geçti. Artık aranma kafi değil mi 1 

•••• 
~· ••••••••••• 1 ilııı11İt .................................................................................... ~ 

~t ola~'kanl~rdan birinin eiiri ifra- gibi üfürükçü mısralanna yalnız gü

Yeni bir Bakan 
ittifakt ih imali 

k 
düşünceler t•ı 

r---YAZAN 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
e.Son Posta. nın askeri 

muha.rriri 

B ulgaristanla Romanya a-
rasında 7 Eylül 1940 

da imzalanan Krayova anla§ma
aı hükmünce. cenubi Dobruca
nın, Bulgar hükumet ve ordu 
unaurları tarafından i~galine 21 
Eylulde başlanmış idi. Son i1:ıal 
günü olan 24 Eylulden itibaren 
- Bulgar ba,velcili ve maarif na
zırı profesör Bay Filovun, Dob
rucanın Bulgaristana terk ve ia
desi münaaebetile yaptığı beya
nata göre - <<Bulgaristanla Ro -
manya arasındaki münasehetler 
artık sağlam bir cemele daya -
nacaklardır. Jki memleket ara -
.ında daimi dostluk teessüa et -
miştir.» • 

Bulgar kralı majeate Boris 
de. cenubt Dobruca iııgaline 
başlandığı gün neşrettiği beyan
namesinde «cenubi Dobrucanın 
ana yurda avdetiıı nin <tRoman
yada bir kin ~ohumu, bir inti -
kam arzusu bırakınıyacak ve fa
kat iki koml\1 memleket arasın
daki an• anevi dostluğun tekrar 
teessüsüne yol açacak olan mü
salemet yolile vukubulduğul) nu 
bilhassa i§aret buyurmuşlardır. 
Rumen matbuatının da, Transil 

(Devamı 3 üncü sayfadaJ 

(*) Bugün n1!41'lnJ ridettl!'lmlz 
d\lısır zaptolonabblr mi!.t yazısı 

yarın çıkacaktır • 

Mıs1r kabinesinde harb 
ilAn edilmesini isliyen 

4 Naz1r istifa etti 
}tlt hak'k" taııf etmesi üzerine ge - lünür. 
tte 'bu 1h 1 Yeni n~:sle, gerekse eski- Size edebiyat bahsinde ne kadar Kahlre 22 (AA.) - Reuter: 
·~:roruı:susta .. ne dü!ündükleri~i anmimi olduğumu isbat için bir iti- İt.nıyaııuı MJSJr ara.zi.<;J.ni istflO.Sı 
ta 'b~ §'" • B?gun de uaır Yusuf Zi- rafta bulunayım: bahsinde muhtelif fiklrler bulunması 

Makineye 
verilirken 

Uzak şarkta vaziyet 
gerginleşti 

Hindiçini ile Japon ya 
arasındaki müzakerat 

inkıtaa uğradı 

Hongkong 23 (A.A.) - İtimad 
edilir yabancı bir kaynaktan alınan 
bir telgrafda deniliy~r ki: 

Hindiçini ile Japonya arasında 
Hanoida cereyan eden müzakereler 
yeniden inkitaa uğramı§tır. Vaziyet 
son derece nazik nddedilmektedir. 

Tahliye maksadile Haiphong ve 
Dsaigondan sivil Japonlann gemi -
lerine bindikleri ve Hindiçinideki 
Japon heyetinin reisi General Mis
hiha't'l\nın maiyetile birlikte bugün 
Hanoiyi terke hazırlandığı zanne -
dilmektedir. 

Siyamın Hindiçiniden 
arazi talebleri 

Tokyo 23 (A.A.) - Nagkonk
dan gelen bir telgrafa nazaran Siam 
ba~vekili Luangbi Pulsongram Bin
diçini hakkında dermeyan edilen a
razi taleblerini Vichy hükumeti ka
b'ul etmediği takdirde Fransa ile 
mevcud ademi tecavüz paktım iptal 
etmek niyetinde olduğunu Siyam 
parlamentosuna bildirmiştir. 

Almanyaya yapbklan bir seferden avdet eden Ingiliz pilotları 
tayyareden inerlerken 

Uzun menzilli toplarla 
Ingiliz sahillerine 

ateş edildi 

iNGiLiZLER 
ALMAN DENiZ 
I<UVVETLERiNE 

HÜCUM ETTiLER 
Lotı.dr 23 (A.A.) - Fransız 

sahiline yerleştirilmiŞ olan uzun 
merızilli Alınan topları dün iki defa Büyük bir iaşe 
İngiliz sahillerine karşı ateş açmı§ - • • 
!ardır. Douvres mıntakasına mer - gemısın~e yangın çıktı 
miler düşmüştür. 

Fransada tevkif edilen Manş sahilleri guruptan 
nazlrlar şafak sökünceye kadar 

şiddetle bombalandı 

1 Almanların 
• 

Ingiltereye 

hücumları 

genişledi 

20 şehir ve köy~ 
bombardıman edildi 

Alman tebliği, iki günde 
17 6 bin tonluk geıni 

bat1rd1k, diyor 
CeneVTe 23 (A.A.) -D. N. B. 

bildiriyor: 
T evkifi evvelce bildirilmiş olan Londra 22 (A.A.) - İngiliz hava Londra 22 (AA.} - İng ili~ h&ftl 

eski hava nıuın Guy la Chambre ne;ııretı teblitl: ve dahili emniyet neznreUeri .sab&ı. 
dün Biona nakledilmiştir. Guy la lngill2 hava kuvvetleri düşmanın tebl~i: 
Clrambre ve aabık hava nazın Pier- Manş lim.anla.rında.ki !stil~ iliılerıne Evvelce ibUdirilen \'e dün a.Jqam 
re Cot mahkemeye sevkleri istenilen karşı hücumlarına dün ve dün gece gün batınadan az evvel başlıyan Tl 
ve haklannda ilk tevkif müzakere - de gene devam etmı.şlerdir. İngilterenin cenubu şarkisine yapı. 
leri isdar olunan nazırlardır. (Devamı 3 üncü sayla.cl&) (Devamı 3 üncü s:ı.yla4a) 

LİG MAÇLARI DÜN BAŞLADI 

Fener Beşiktaşa 
-2 mav Ub oldu 

Fener Ankaradaki maçı da ı -3 kaybetti 

n_daJci 11d .. tarıfi Ve yeni oairler hak- Gün yok ki. birkaç kere Orhan bebil d" ak 
'tlı. uııüncelerini dinliyeceksi - Seyfi ile se e, un şam, ansızın Kah! -
) -.. C Belki o besteler çalınır, Tede bir kabine ibuhranı olmuş ve Sa- Dünkü maçtan heyecanlı bir sahne "' 
lt. Cü~ etı,;ler &:aliba yanlıg bilixor- Gemiler geçmlyen bfr ummanda. adlst partiSinin mühlm a.zasından 4 1940.41 mevsimi İstanbul lig §ıun- yap:larnk eski senelere a ld futbol ~ _ M senesi mUll kiline §ampl. 
'-nıy0~1 a.cayıbde a.nyorlar. Oyle Ve: nam Istifa. etmiştir. piyonam dün Kadıköy ve Şeref sahn- miik~f.a.tıa.rı mıntaka. ikinet reisi tn. yonu Oalatasarnyla, 937 ve 940 sene. 
~ " kı, aBII güzel ncayib ol - Velhasıl o rüya durmtı1/0T ,}erli Ali Mahlr ıpa.ş::ınm riyaseti deki larında biiinci lig tnkunlan arasın~ rafmdan verildL TnJnın1.a.ı' sahaya lerinde iki defa mllll kUme şampi -

e asıl güçlUk de klasik çer - yerinde. . . n da bn.şlndı. dizlldi ve 939...W mevsimi ikinci l ig yonu olan Fenerb:ı.hçeye de güzel 
olabil - ilahir ... mısraını tekrarlamıyalım. Sruıd!St partiSı, Mısırın derhal ha.rb Kadıköyde yapılan maçların husu- birincisi Bcyoğluspor, nyni mevsimin kupnlar verildi. Bu mevsım. yapüncü 

• Beşik.. birincf.si llg birincisi Bcşlktaşa. gti .. cı maçlarda en iyl hareket eden ltlübe 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale: Sebat ile inad arasında 
• 

Mısır seferi 
- Y uan: Muhittin Birgen 

B ugünkü rnuharebenin en bü. 
yük ehemmiyeti haiz h&di • 

aelerinden biri de, halen Mı•ır top
rakları üzerinde cereyan ediyor. Se
nelerdenberi, böyle bir gün için, 
Libia topraklan üzerinde hazırlık 
yapmıt olan ltalya, İngiltereyi Mı
crdan çıkarmak maksadile bir ha
Tekele giritti. lik hamlede, tahili ta
kiben ilcrliyerek, Sidi Barraniyi al
dı. Şimdi. oradan Marııa limanı üze
pne y{irümek Için hazırlık yapmak
la me§guldür. 

\ . 

. F ~na bir teşebbüse giriten ma • 
liyecı . kaybını kurtarmak için orta
ya daıma yeni aermaye kor. Ziyanı
~ telafi edeceti ümidindedir. Ha _ 
kıkatta uçuruma doğru ııitmektedir. 

Seb~tUrlık insan için çok iyi bir 
haslettır. Fakat bu haslet ziyan ve -
ren bir iode devam etmek teklinde 
tatbik edjJdiKi zaman inad halini a
lır, beldenenin aksi neticeyi verir. 

• 

Buna mukabil, lncilterede, bil -
hasşa Iki senedenberl, günün bitin
de timali Afrikanın bu aahuında 
~endisine kurulabilecek tuznğı dü
fÜnmÜf ve ona ııöre hazırlanmıetır. 
Gerek Habetistandan Sudan üze -
rine gelecek, gerek Libiadan Nil a
iızlannı tehdid edecek ltalyan ta -
arruzlannı kar11lamak üzere, İngil
tere büyük tedbirler aldı ve hazır
lıklar yaptı. Demek oluyor ki İngil
tere gafil avianmış değildir. Sidi 
Barraniye kadar olan aahayı ciddi 
bir tekilde rnüdafu etmemit ol -
ması, onun haz:.ırlıktaki eksiğinden 
ileri gelen bir hadise değildir. Bu, 
Ingilterenin müdafaa planında ken
diliğinden mevcud olan bir b.rann 
eseridir. 

.... -................. -............. _._..... ........................................................................... ( ş e h i r a ., ... e··r··i .. e .. ;···~·-.............. 1 
Romabüyükelçimiz Yeni ders yılı 

dün geldi 
Roma büyük elçimiz Hüseyin Ra 

f1P dün sabahkJ ek&presle İtalyada~ 
şehrimJze gelmi§tlr. Hüseyin Ragıp 

Ankaraya giderek hükQ.meUe temas 
edecek, bllA.hare tekrar 'Vazife& bcı.4ı
na avdet edecektir . 

lıazırlıkları bitiyor 
.A.ıl muharebe, bundan sonra ya

pılacaktır: Ya Matruh limanında ve
yahud da onun daha gerilerinde ve 
bütUn bir rnüdafaa hattı üstünde. 

Yeniden birçok 
esnaf cezalandırıldı 

ı Ilkteşrinde açılacak olan mekteblerin 
ihtiyaçlan üzerinde bugün maarif 

müdürlüğünde bir toplanb yapılacak 

Dün ve evvelki cün yapılan kon _ yeni den yılının yaklaşması mü-
fta)yanın girittiği it kolay teteb- trollarda gene birçok esnaf ceza- nasebetile bütün okullarda yapıl -

büslerden defildir. Libia ile Nil va- landırılml§tır. Bu arada noksan ek_ makta olan hazırlıklar bugünlerde 
ciisi arasında Büyiik Sahrinın kü _ mek .satan blr hayli tınncı vardır. bitirilecektir. 

* 
çUk bir parçası '"ardır Id başlı ha- Usküdarda 6 sebzeci ne 5 aeyyar Orta okul ve liselerde namzed ta
ttna bUyUk bir deniz mahiyetinde - esnaf plslikten ve caddeyi 14galden lebe kayıd muamelesi önümüzdeki 
dir. Onu denize benzetmekte tered- tecziye edilın.Lttir KarnA..ı- çal C ·~ . : ~.... ı.p.n uma cünü sona erecektir. Sehri -
ofid etmeyiz; çünkü, büyük çöl riiz.. iki ~tör ve seyrüsefer tallmatname- mizdeki b""tü t k 1 ""d"" ı · 
gArlannın tesiYi altmda bu çöl bir Bine göre hareket etmlyen 3 toför de bugü M u ·t M~ d~ tğ·~ud ur be:ı 
•u eathı gibi seyyaldir. Kum, dalga cezalandırılanlar arasındnd n aarı u ur u un e rr 
dalga çallcalanır ve bulut bulut U"ar. Usltüdarda HAkim" tı ..... ıı~ toplantı yapacak ve yeni ders .sene-

Su 
.. ıye .. ~e cad_ . . . 1 . b 

uçmadığı için, kabul edebiliriz ki, desinde 11 numaralı fırında w lt!lo sı ıçın a ınması ıca eden tedbirleri 
çöl. rüzgar önünde denizden de eksik ekmek bulunmn"- bunlar d kararlattıracaklardır. Bu toplantıda 
müthit isyanlar yapan bir tabiat un- hal müaadere edilmi§Ü~. Fırın ~i yeni talebe kaydı, sınıf ve tube ih
surudur. Hasan Fehmlye ceza. za.ptı tesil.miş. tiyacı, kitab, muallim, bütünleme 

Y olsuz, kaynahız, kuyusuz, yü - tir. ve bitirme imtihan vaziyetleri görü-
r:ünde birkaç dikenden batka tüy daAdynl

13
c
3
nddede 117 numaralı fırın- tülecek, her mektebdo yeniden ne 

bitmiyen köse çölii, Tih aahrasında a kilo noksan ekmek bulun k d b 1 ~ 
bir kere de ben gördüm. Onun fır - ID\l.f ve sahibi cezalandırılm t B- a ar fU e açı acaaı ve ne kadar 
tınalanna dair diniediğim hiklyder, iki fınna ayni zamanda p~~~in u yeni öiretmene ihtiyaç olduKU tu -
Insanın ttiylerini ürpertir . .Şimdi, Mı- den dolayı ceza verilmJ.§tlr. • bit olunacaktır. 
11nn garbi çölünde fırtına mevs!mi Ayni maksadla tehrimizdeki bü-
geçmi, olmakla beraber, onu a.smak Şehir tiyatrosu aan'atki.rları- tün lise müdürleri de yarın Maarif 
lolay bir itı değildir. Harbedecek bir nın HeybeH aanatoryomun- Müdürlüğünde toplanacaklardır. 
neferin arkasından koskoca bir ı.ız- dak' 1 11 ı temai i Bu yıl ilk okullardan pek çok ta-
tnet ordusunun dıı mütemadiyen ha
reketi lAzımdır. ltalyanlar, acaba, bu Şehir tiyatrosu komedi kısmı san- lebe mezun olduğundan orta okul -
lti becerebilecekler mi'> atkll.rları dün saat 16 da Heybellada ların mevcud sınıflan bu talebelere 

H 
1 

.sanatoryomund.a.ti hastalara cBir azır ıldannın büyük olduğu mu'"'- -lb aran•..,or ko ed'·l . kafi ~relmemektedir. Bu yüzden he-
h Lt_ k b 1 ki b b üAolo "'~. • m "" nı tem b"" ü k 11 d h lif mu aıı:ııta u unma a era er, bu all etmişlerdir. Sanatoryom.da harici mf]en ut n o u.

1
ar a mu te aı -

aualin cevabını, h!diselere bırakmak Alemle aJ.A.k&lannı keserek '"'-r türl"" nı ara tubeler 1 av• etmek lazım 
daha muvafık olur. • üC u 1 k ~..ı· O k 1 1' I 

yeni ilave edilecek tube ve aınıfa 
göre açılan muhtelif ders ııruplanna 
yeni öğretmenler tayin olunacaktır. 

Diğer taraftan Maarif V elealeti 
orta okul ve liselerin kitablannı ta-

Sıhhiye Vekili dün geldi 
Sıbhlye Veklli Dr. Hul1isl Alata~. 

dtln sa.bahki elaıpresle Ankaradan 

48hrimize gelml§tir. Vekll, t)ehrim.lz_ 

de Sıhha.t VekA.letine bailı müessese. 
lerde tetk.iklerde bulunacaktır. eğlenceden mahrum bulunan hasta ae me tc~ur. rta o u ve ıs~ ere 

Netice hakkında kehaneti lüzum- lar bu suretle nelj'eli ve güzel birkaÇ ------------------------------. 
wz görmekle beraber, teşebbü.siln saat geçirmek fırsatını bulm\l.f.}ar - r ----·-·- -, 
ehemmiyet derece5i üzerinde birknç dır. ı ISTER INAN, ISTER INANMA 1 =. •tır daha ililve edebilirizı • 

Nufus say1m1 
pullari bas1lacak 
Posta idaresi 2 O T eşrinievvel ~

fus sayımı münasebetile hususi pul
lar . çıkartmıya karar vermi1tir. Bu 
pullar birkaç çe1id olacak ve üzer
lerinde nüfus davamın temsil ;den 
resimler bulunacaktır. Bu hususta i
cab eden hazırlıklara ba,lanılmıt ve 
bu iole mqgul olmak üzere Anka -
radan tehrimize mütehauıa me -
murlar gelmi,lerdir. Pullar Damıra 
rnatbaasında basılacaklardJr. 

1000 au saati giimrüklerden 
çıkarılacak 

Sular idaresi bir hayli müddet 
evvel Fransadan 1000 au aaati ae
tirtmit. aaatler gümrüklerimlze gel
diği halde bir ihraç ihtilafından do-
layı çıkanlamamıotı. Yapılan teleb
büsler neticesinde 500 bin Fransız 
frangı kıymetinde olan •atlerin 

Sözün kısası 
Kıssada-;;Hisse 
~--- E. Ekrem Talu 

İtalyan ordusu, ~imdiye kadar, Kahve te • h h kk d ! 
b 

.~:ı.. vzıa a ın a izmır· den .... zetelere b" t"1'"· f __ .... • Üy~ bir harb sahnesinde, mühim _. ır -a purla.rı.mız vwı'-Uo An:za.lan çıiltf1ı. : 
biT hareket yapmadı. Bu d~fa girif- tikiyetler artıyor gelmiş: tesilm alınmasında haklı bir ta.ah.. i 

gümrüklerden çekilmesi için forma
liteler tamamlanmıttır. Sular idar&
si bu •aatleri yeni abonelere ve u-
atleri mahallen tamir edilerniyecek _____________ _.,. 

titf hareketi rnuvaffakiyetle neti _ Şehrimizdeki birçok ticarethane - Her sene İzmlre haftada 14 hür görüldtl. i 
celendirdiği takdir"de. halyanın bil- sahibieri mıntaka ticaret müdürlü _ vapur u~rdı. Bu yıl u~nyanların Muba!r3rak olan nokta tu: ! 
lıassa Afrikaya tevcih etmiş olduğu iüne müracaat ederek evvelce kah- sayısı 2 ile 3 arasındadır. İstanbula Fazla tiatıa siparlJ veraeydlk, &,. ! 
tirndi daha jyf anlıı~ılnn büyüme e- ve aldıkları tüccarlann kendileıine JOlla.naCalt ihracat eşyası blri.k.tlkçe nzaJ:ı vapuru teslim alaaydık, o za.. i 

kadar bozulmu1 yerlere tevzi ede -
cek ve bu suretle birçok saatierin 
de tamirine imUn h&.ıl olacaktır. 

M1s1r kabinesinde harb 
ilan edilmesini isliyen 

4 Naz1r istifa etti ınelleri tahakkuk edecektir. Akal kahve vermediklerini veya ihtiyaç- birtkti, Denizyollan idaresi fazla man bunu yapanı müahaza ede -i Telgraf muhabereai fazlaiattı 
takdirde ltalyayn bahsi kaybetmiş larını kar~lamıyacak kadar az kah- "ftl.pur ifletemedlltnden tüccar şim_ eektik, haklı c1a olacaktık. i 
olarak bakabileceğiz. ve verdiklerini bildirmişlerdir. Bazı : dl motör ve yelkenli arıuna.kla meş. Fakat bugiin, birdenbire paUa • i Bir sabah gazetesi telgrafhanede (Bqtarafı ı lnel •yfacJa)· 

Bunun gibi, lngilte.e M"ndald pe<akendedle' de ötedenbeıi kav _ ! guldü•, diyor. »veren bu lı&rbden ııon•a.. 1 memu,lann talebleri ka,..layama - t.ı.ıı.. eden ıuwrlann Y"'lne, .,.ı 
ruımu• kah e Id ki f" 1 Sıkıntıl d •-ft ı ı • dıO.ından ve gi,.eler önünde ız" diham- m1r .:..--~ 

vaziyetini muhafaza edemez ve bil- " v a 1 an ırma ann ı a o ....... , geç c, çaresi Fazla fiaUa alınmış olan vapuru, i .. " e namesUe dört yeni nazır ~ 
L f k d · · Id k perakende satı• fiatlarının azamı·sı· '"'ulun-'"'llecA,. bir vaz lyet~ı-. _. ___ , lim da - c dan bahsetmiştir. Bu münasebetle ..t;ı. ... ıatir • 
nassa s en enyeyı e en çı arır _ " .., wu ÇA "'"' c.ı u.ouı vapuru a.nımız gor • • ~ 
... Akdenizdeki tahliye etmek mee- üzerinden kahve verdiklerini ve Bununla beraber, hatırlıyoruı ki rnek mtlınkün olsaydı bu ilji ya _ ! bir rnuharririmiz hadiseyi alakadar- Sözüne itimad edilir bir membad-' 
buriyetinde kalabileceği Afrikada ve kendilerine hiç bir Ur bırakmadık- İnglltereye 10 tane ml, 15 tane ml panı derin görüşünden, azami th _ : lardan ve mahallinden tetkik etmi§ ötı"enll~lne göre, bugünkü vazi.Ye~ Arablık alemindeki manevi nüfuzu larını söylemitlerdir. Vaziyet Tica - :va.pur h$narla.mıı.k üzereydlk. Bir tiyatk~lı~dan dolayı tebrlk ede : ve filhaldka son günlerde telgraf gi le kabine, müst.aceı kararlar ~ 
da çok kmlacaktır. Süveyf, impara-

1
ret Müdürlüiü ve kahve ithalat bir- ara flatta., bir ara §artlarda, bir a. eektik. • i telerine müracaatlar artmakta bera- için üzerinde tazyik icra edilmesıni torluğunun hByat damarlarından bi- iğince tetkik edilmektedir. ra da !kararın me.s'uliyetlni yüklen- Hayatta kazanılan muvaffnkiyet. i her, memurların halkın taleblerini tatememekte ve nihai kararı ~ 

ridir. Fakat, bilaki
9

, Ingiltere ltal- Diğer taraftan ta§Tadan da bir - mede tereddüdlü devreler oldu, si • ıer veya u~ranılan muvaffaklyet _! sur,atle yerine getirdiklerini ve i~- evvel daha geniş inklşa.fları bekl' ~ 
yan ordulannı mağlub ettiii zaman çok kahve talibleri vardır. Güm - ~ geclktı . slzlikler bazan da. te.aadüfün aeri. i lerin muntazaman yürüdüğünü ııör- mek arzusunda bulıınmaıktadır. 
da İtalya için. · harbin hiç değilse rüklerden çıkarılan kuhveler pey - Almanyada. hazır yapılmış va • dir, derlerse... 1• müştür. Bazı saatlerde ô.mirler de İstlfa eden dört nazır, maliye n• • yaruından fazlası kaybedilmi§ de _ derpey vilayetlere ihtiyaclan ni!be- , giteler baoında bulunarak, telgraf • zı.rı Nokra.şi paşa, mUnatalAt na~~ 
mek olacaktır. ~nde ~ıönderilmektedir. Dün Tekir- ı. ISTER INA N, ISTER INA N MA 1 1• lann sür'atle alınması yolunda me- Mahmud Halis pap, ticaret naJI-l: 

B d d 1 d 
•-· B" h ağına 100 çuval kahve tahsis edil- i murlann i•lerini kolayla•tırmak.ta ve Abd.ülhadi ~-..... Te devlet nazırı JJJ 

un an o ayı ır ııtı, ıngazi u- mi•tir. \ .J .. " """;:! 

f. dı d M d 
x. b" v '------------------------- ~ ~ tedbirler almaktadırlar. -ı:o~fib beydlr. 

u ann an ı~ra o~ru. uzat •=-~-=a=~-==-a====--=-===~~~~~~~~-=~~~~~~~~;;~~~··~-~·-;•;n;u~·--;;~~~~~;;~~~;;========~~~~~~~============~~~ 
talyanın elile ba,lamış olan oyun, • hugGn\n mUcadelenln mukadde<ab «Son Poataı> nın edebi telrikan: :\6 e•kek çeh, .. L pannaklanmn ano - O adam• belki tek<a. penwe ö- Müjgin, hmetle.in en yaınaol 

balunundan uçok büyük ehemmiye- amda yanar bir sigara tutan bir er- nüne getirmeyi bais olur diye tüTkü olan «meçhulün haaretini» çekıııei' 
tl haiz teşebbüslerden biritlir. y B ~ıL J !L! u 

11 
B A kekN::arny~:~:edaedeatmti.dı, bu 1 Kendı" söyledi. Evde batka kimse varrnıt batladı. . _ll l rD. • gibi, içenye oeolendi .. nafilal Duyu- Saim de, d~obliğile, bu h..,.ı 

...... ~.':!.:.~~~::. ... ~':.!:.~... d g 
1 

Üc :zi>cie-YLz l f:!~~~d;~~:;:::::::.:li: t~ =~~~:~;~;;:::~~=;~n~;~e= h~ilik~~~:~. bi, de kö•üklemekt .. 
T A K V 1 M - - -- -- - - ---- ' <emiyecek mi idi l cekti. Gene bi, gün, ak,.ma do ... 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu Müjgan, bu düşüncelerle içeriye Tekrar içeriye dönen Müjgan bu Müjgan, tahtapooa hava alma~~-~~= 
EYLÜL 

aa Arabt
ısıw -Hızli' 
u ı 

Müjgln, leienin içinden bir bir 
aldığı çamaoırlan ailkerek açtıktan 
sonra, iplerin üzerine itina Ue seri
yor, mandalla tutturuyordu. 

Bu metguliyete iyiden iyiye dal -
mıflı. O kadar Id, her ihtimale kar
ll batının Ü1tüne attığı örtü enseai -
ne kaydığı, ellerini leğenden ipe, ip
ten leğene kaldırıp indirdikçe, en -
tarisinin göğeöndeki kopçalar çö -
züldüğü halde farkında olmuyor -
du. 

Bir yandan it-ini ııörürken, bir 
yandan da hazin, titrek aesile, ço -
cukluiunda analığından i~ide lşide 
bellernit olduiu bir tUrkUyü mml ~ 

hemen yanı batında, biri, kalın ka· 
Im öksürmüttü. 

Önce hiç ltimseyi göremedi. Se -
sin, tokaktan altsetmit olmasına ih
timal vererek tekrar iline koyuldu. 
Lakin ikinci bir öksürük onu, biraz 
daha dikkptli davranmağa sevket • 
ti. O zaman, öksürenin, bitişik evde 
olduğunu ve kafesin aralıiından 
kendisini ııözetlediğini farketti. 

Derhal toplandı. Örtüyü ba,ına 
iyice çekti: göğaünü ilikledi: tUr -
kUyU kesti. Hiddetli hiddetli, ça -
maoırlannı çabucak astı ve içeriye 
girrneğe hazırlandı. Bu aırada, ka -
fealn hiusından geçerken, nazarla

kafeain 

girdi. Bir müddet atağıda, mutfak- hareketinin hafifliğini idrak ile bi- mıttı. Hava serindi. Gök yüzÜJl"' berraklığına rağmen, hafif hafif e" 
ta biT kahve içip dinlendi; ortalığı raz utanç duydu. Allahtan ki adam mekte olan bir poyra.z tüzg&rıııı' 
topladı. Sonra tekrar yukarıya çık- o aıTada pencerede bulunmamıştı. nefesle:ri, değdiği noktayı ısınJ'C't' 
tı, elbise değifti, aynanın önünde Ya bulunmuo olsaydı, kom1usunun du. Yapraklannı tamamile döke. ~ 
saçını batını düzeltti. Ve nasıl oldu, hakkında neler düoünecek, ne hü - "lifo 
bilinmez, insiyakt bir tekilde kendi küm verecektil rek., k.ıvranarak can vermit bir 

0 

kendini yeniden tahtabatta buldu. Bununla beraber, günler geçtik _ nün kadidini andıran aalkım ai-cı" 
Öksüren adam yerinde yoktu. çe o aimayı unutamıyordu. Benli _ nın bu suretle genişiiyen aralıkl~ ~ rından, bitişik evin arka eephesiJII 

Müjganın eve giTdiğini ııörünce, ğinde yaşayan öteki hayal ile bunun 

b
a•belli o da çekı"lmı· •tı.' d b" .. b t b" k tarnamile görmek mümkündU. 1' ~ ..... v arasın a ır munase e , ır ya ın- • 

Genç kadın, içinde bir üzüntü lık bulmağa baelamıotı. O kalın ök- Tahtapotun parmaklığına ileJ ~~ 
duydu. Deminden, aaygıaızlıiını tak sürük bile, kulazında en latif bir yen Müjgln hatını arkaya çevird•;;ı 
bih eylediği adarnın gene ayni yer- nağmenin akisleri gibi, vakitli va - zaman, gene ayni pencerede, 

0 
•Y 

de, ayni vaziyette bulunrnut olma- kitsiz çınlamakta idi. llşina sima ile karşılaotı. sını istiyordu. Niçin) Soraalar dı, Ve gitgide, o, ancak yüzünün Nazarlan o adamın nazarlart': 
bunu kendisi de izah edemiyecekti. yanıımı gördüğü meçhul erkek, Müj tesadüf etti.. takıldı.. her ikili d ~ 
Göstereceği tek aebeb belki fU ola- ganın ~ıönlünde «muhayyel aevgi - gayri ihtiyart, birbirlerine ~ıülüıJl -
bilirdi: Yabancı bir allicanın kadın li>> nin yerini aldı. sediler. Erkek daha evvel ouar•

1 
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lı 
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.Telgraı-, Telef'on Ve Telsiz Ila erieri 
ı Lig maçları dnn başladı Yeni bir Balkan ı 1· . J k l ı 

ittifakı karşısında zm ır u e ya a anan Milli Şefin 
du U 1 •• k A İzmiriiiere (Baştarafa ı Inci sayfada) utratacak kadar Naciyi tebrike ve -

ş nce er uç cas us as erı bir de centilmenli.k kupası verileceği sile teşkil eden gol 8 inci dakik141a 

l•ıti•fatlarJ ayrıca U!n edildL ~ikta.şı 1~1 berabere ya,ptı. 
(Bqtaratı ı Inci ~&yfa.da) k V efa 2 - Süleymaniye O Çok tehlikeli da.k.lkalar geçinnet. 

:k~y- ıdolayısile tesadüf olunan acı mah em eye verı.ldı· İzmir 22 (A.A.) -Milli .Günün ilk maçı Vefa Ue Süleymn~ le beraber, bazan da p:ırlıyan .l3e. 
hı Yhet '7e ~ed el Oobrucannın zi - Şefimiz Reisicümhur İsmet İn- nıye arasmda oynandı. İlk devresi Şikta.ş şayanı hayret bir enerji sar_ 
tar d Adi.esınde, hiç olmazsa Bul- önü belediye reisi Behcet Uza 0-0 biten maçı~ ikinci devrde biri pe_ !Ue :kale&in.i ekiden güzel müda.faa e. 
aınd oatluğunun kazanılmı§ olma _ İzmır 22 (A.A.) - Castı&uk suçundan dolayı yakalanarak ağırceza aşağıdaki telgrafı görMlerrnek nalt.ıdan olmak üzere 1k1 gol yapan derek bu vartaıann hemen hepalni 
teı.·tn do ima bir teselli duygusu mahkeme.wıe tevd.i edilmLI bulunan Herman Engelman lle O&man To- auretile iltifat ta bulunmu§lardır: Vefa takımı kazandı. a.tJ.a.ttı durdu. 
riy~:J;.ltteclir. Bütün bunlar göate _ kumbek ve Dopn Tona evraklarlle birlikte a.skerl mahkemeye -.rilmelt Doktor Behcet Uz Galatasaray 9 - f. Spor O Ka.leci Mehmed Aliyi, Ut.i müdalli 
hed ·ı ı, 7 EylCil 190 K rayova mua- üzere müddelwnumU~e yolla.nmı.şlardır. Belediye Reisi -İzmir- İhtlyari apor olarak kabul edilmiş 8$, sola ko§turan Pener.ba.hçenln 
rind eaJ e, çoiu cenubi Dobruca üze- Fuardaki muvaffakiyetiniz - olan futbol maçları dün gene .saha_ tazyiki bir aralık o kadar a.rttı ki bu 
lta e toplanan ve Bulgaristanın Bal- Işgal alimdaki Rumenler Almanlarm Ingiltereye den dolayı sizi tebrik eder, aa- ya 7 binden fazla seyirCi toplnmış- arada beklenen sayının çı.Janamuı 
lll n •nla1rnasına girmesine mfmi o- yın İzmirlilere refah ve saadet - tı. biraz da Fenerin tallhslzll~idlr de • 
Yıtl klebeb]erin başında gelen, 28 tazyik ml ediliyorlar? hUCUmfafl genişledi ler diJerim. t - - ..a İno'·nu" İstanbulspor yeni teşkil ett~l ta • mek l!zundır. f.ote oyunun hall böy. 
b ı Bulgar - Rumen ihtilalları ni- um..... kımlle, Galatasaray karşısında pek le iken Şeref ve Hak1ıl arasmdald 
Üt.aı.Yket kat'i bir halle iktiran etmiı ve (Bqtarafı ı inci sayfada) (Bqtarafı ı inci sayt:ıdal kısa bir zaman dayanabUdi. pa.sla4maJ,arda Hakkı sa~a güzt'l ve 

Orn d ı d k 
resmi bir membadan bı'ldı'rı'lı'yor·. lan hu"cum mühlm' o1m.,,.,,.tır Lon · ~·kkanl b'· rd ' ltab lU ev ct arasın a artı re- •. ____,. · • A • k • lt Iki tarafın süratle başlad~ı .)YUU.. SO!Iu ı .ı.ı PM ve ı. 

te et Ve dü,manlık yerine, «sağlam Bir taraftan Rumen balvekaleti <ira ınıntakasının cenuıbu garbi ve Ci- mert a Ing i ereye da Galatasaray gallbiyet sayısını 7 41 inci da.kikada ~ aç)k .şaklr 
ol:ele dayananıı bir dostluk kaim resmi bir tebliğle hadiselerin henüz varile, Kent ve Sussex .kontlultlar.ın. nci dakikada. Gündüzün kuvvetli ~ü- güzel bir ~üUe Be.,lkta.şı zafere gö _ 

BUftur. tahkik edilmi, olmadığım bildiri - da bazı mahallere birkaç bomba atıL muazzam tlle yaptı. Bir dakika sonra Salft.hat. türen galibiyet golünü yapt.ı. 
'· - -ulııarlann vaktHe Balkan an _ yor ve halkı sükunu nıubafazaya da- mıştır. Hasar ehemmlyet.sizdir. Dün tinin yaptı#ı tldnci .sa.yı İstanbulspo_ tJ.midsizllkle geçen dört, dakika 
~aaına • k 1 d" B 1 vet ederken, diğer taraftan Rumen Öğleden sorıra ıavcı tayyareleriınizln 1 ol aonra d 2 1 B lk~'""~ 1" 
q d gırere , ya nız ort a - b T .1 M tayyara er verl·yor ru dukça m\ilkül vazlyete soktu. a oyun - e., .._ .... ga ıoı. 
l._n e"leti arasında imzalanan an- aaını, ransı vanyanın acarista - ikinci bir bombardıman tayyaresi Tamamile hA.kim ovnıvan Galatasary yetlle sona erdi. ömer Besiın 
~...... b B 1 na ilhak edilen arazisinde sözde d.a.ha d r.•" dük' 1 l Imdi ;{.ıo; nll iş "·-.. tn ,. tam ir a kan ittifakı ha- ~ur er ş ve;re m - 22 nci dakikada Gündüzün enfes bir AJtmtuğ 3 _ Be,.koa 0 
d~ ~~tirmelc yolunda, kenditerin _ vukua gelmi§ olan hadiseler hak - tir. Dün avcı tayyaretniz zayiata u~- Londra 22 (A.A.) -- B. Cordel vuru.şlle ~üncü golll de k:a.ydettl. 11 Şeref saha&ında b.rşıla.şan Al~ın.. 
b.ı.l ır Balkan milleti olarak daima kın da Rumen propaganda büro la - ramamıştır. Oe<:ekl d~a.n faaliye • HulJ, Lord Lothian ve B. Caaey a - da.k.lk:a aonra Buduri bir IMmaltı ka- t .. ~. 'Dawkoz ta.lrımla"' ....... , ..... Akl -· 

"ıt en k l b 1 nnda uydurulmu• olan tüyler ürper- tl evvelki g ki ~•" ... tı d ha d d .. .. I "'6 ..___, - ____ .,. --.....uu ... _ ... bi en, aran verme erine a, ı- ~ ece ne ·~e e a ge - rasın a cereyan e en gorutme er çır"• ve devre 3-0 Galatasarayın le. çın Uk de~_. 0.0 b'ıttl. Altmt .. .ıı; .... ,_ 
""' r A • k l d B l R tici hikayeler netrinde devam et - ı~t•- Id Lo dr h- .. ,ft l · ı· fk.• · · · ...., ··~ ı..a LA.Uı-rrı- rnanı t~ i e en u gar • u- n~ .ı.ı ve yen en n a ucur.ı..uı • ngı ız e an umurruyesının nazan hlnd bitti 
... ~r., eenııbi Oobruca ihtilafının kat'i mektedir. rm ba..şlıca hedefi olm03tur. Payi _ dikkatini celbetmektedir. Bu görüt- · e · · cl devrede üç aayı yçara.k maçı 3.0 
... ett h )] Salahiyettar Macar makamlan, melerin tafsilatı malum olmamakla Ikinci devre Ista.nbulspor lçd.n pek kazandı. 
}'erı· he .. a edilmit olmaaHe acaba R d '- 1 M 1 . tahtın muhtelif kısımlarUla bonıba. acı oldu. Yedinci dakikadan son cıa. ,..opkap. 4 _ Bey~--~- 4 Baı:· ur, müstakil ve tamam bir omanya a ~r-a an acar ara yenı- lar atılmıştır. beraber ve her ne kadar henüz ip • klka kad Oal t tam & ' va·~ 

~tan · k • ·r k kd' den fU ciheti ihtar etmektedir ki, ... a_ __ t-u:.:.: tidai mahiyette iseler de Amerika • ya ar a ~ altı Bu iki takım Şeref .sahasında oy. 
~ka hmısa veya ıttı a ı a ıne Macar hükumeti ve Macar ordusu I'UJDIUI oı:u...,. J 'ü Am 'k . b. l·v· . gol kaydetti. Bunların ikisini Gün - adı1 . }'olı: ~' Asıl olmu§ n1udur'?. Şüphe Berlin 22 (AA.) _ Alman nın ngı z ve en an 11 ır ıgını düz ikis'ni Budur! blrlnl Ba.rb n ar. Dk devre 2-l Beyoltlusporun 
'-b ıu.Bbu aual bugün bizimle be - bu Macarlann multadderatını dik - başkumandanlığı tebliği: Pasifiğe de teflllil etmek niyetleri - biri~' de ı SalA.hatt~ tı. aros, lehinde idi. Neticede 4.4 berabere kal. 

er 1 R y katle takib etmektedir. Bı'rıaenaleyh · · ti' 1 '- t ıAı_ı_· d') ı_ ı yap dıl"" ~ u gar, umen, unan ve Deniz yüzbaşıaı Schepke'nin em- nın ı§Clre o araa. e aa.a.ı e ı me.. • D~:ı.. -· 
ru.. 1 bu Macarların korkmaları için hiç ted" ) ~tq 2 • Fenerbah .... 1 ltıi .oa av bütün Balkanlılann ehem- rindeki denizaltı cem' an 61.300 ton ır er. ...- Mukavemet lriirek aMJIIU ..ı •• Y~t "e ciddiyetle, hatta beraberce bir aebeb yoktur. hacmindeki sekiz dütman ticaret Bu meyanda ezcümle uzun men- k.iFenerbahhusus1çe Ueb.Beflhktaf larııst ında. G. Sany ~ 
.-.ıueunrn ] . 'k. d b' . • d Rumen batınının bu gürültücü zilli ve crUçan kaleıt iami vo,rilen ve maça ır e emm ye veren Dün Büyükdere ne Moda araanda 
tec d e erı 1 tıza e en ırıncı e- hattı hareketi, hiçbir esıua iatinad gemisi batırmıştır. 3000 mil katedebiJerek düşman top futl:ıoi ajanı~. llg maçlaruun 'bu O- yapılan mukAvemet ktlrek ya.rlfllla 6 
eler: e hayati bir meaele teşkil e - etmemektedir. Eğer Romanya, gü _ Denizaltılanmız. dün batınidık - raltlannın en uzak kıaımlanna hü _ yunla ba.şlamı.ş olacalını tesbit etml§ ekip glrd1. 

F''l rültü ve tehdid ile Macaristandan ları haber verilen düllman ticaret cumlar yapmağa müsaid bulunan olacak ki, ba.şl.ama TUr'UfUDU maru! 
ltanLılva.Iti, her teyden evvel Bal - bir feyler alabileceğini zannediyor _ gemilerile beraber iki gün içinde b b d t l .. .1 futbolcu Zeki Rıza ya.ptı. · Neticede G~tua.ra.y 1.22.01 sa -
la 

arın a' i 'kt d. h t 176.000 tonluk aemi batırmı•lar • om ar ıman ayyare erının verı - · · a.tte biriDel Izmlt KAitdspor 1.25 02 tilı:Ial ıyaa ' ı ısa 1 ve ara aa, acı surette aldanacaktır. • " meai vardır. Mevsımın en mcra.kl:ı. ma.çı için ' ' 
bilecelc ve) hürbriyetBierlikni temiln ede- Rumen ünivenltt!lı1eri protesto dır.J 1 Amerika tarafından Ingiltereye Fenerbahçe ilt Beşiktaş kar~ı kar§ıya sa.atteü ikinci, GÜDCf l..:U,02 aaat.te 
Ld o an ir a an an aıımaaı etti'ler ngi tereye ltarta mukabele bil- I t d'l 30 . geldikleri zaman B""ikta" ta.knnının üçüne , Fenerbahçe 1.36 saatte dör-
q ar b -· B lk l satı ması aaavvur e ı en gemı ...,.. ._ dün ü lm ... , .. -
~rn ] ugun a an ılara ve bize Bükret 22 (A.A.) _ Royter a- misiliere dün yeniden devam edil- ve fazla malzemenin mübayaası i _ hemen hemen yeni oyunculardan te. c o U9U"-4 .. ır. 
J\ıın i~ an ne olabilir} 1 Fakat bu - jansı bildiriyor: mittir. Londra tekrar hücumlann çin Kanadaya yapılacak icredi ve şekkül etml.4 olduAu görüldü. ~a.dolu ve Beykoz ekipleri kürek. 
leyde çın Balkan devletlerinin, her Rum en basınının u İşgal edilen başlıca hedefi olmu§tur. karlar Kanada tayyarecilerinin ta - Fenerbahçenin emin ve süraUi o- l~rı kırıldılı için yarJJl ter.tetmişltr. 
\,ir ih~/vvel kendi aralannda hiç Transitvanyada Macar mezalimi» o- Royal - Albert ve \Veat - lndia lim yapmasına mani oldukları za - yunu kar.şısında kısa bir müddet bo. dir. 
btınl ı lflan olmaması ve varsa larak tavaif ettiği hAdiseler hak - dolelan yakınında yeni büyük yan- man Arnerikan hava üslerinin bu calıyan Beşikt.af üç beş daklka .:ıaA Ankaradaki maç 
\'e kll"l'J tam bir hakkaniyet, adalet ltında Romanyanın Mihvere müra • gınlar çıkmıştır. Taymil nehrinin taümler için kullamlmasına aid me- müdaflinin sakatlJ#ı dolayısUe milJ -
&raı_ llrdetlik l:ıiaaile ve gene kendi caat etmeei muhtemeldir. boyunca ve fiyor içinde birçok es- seleler zikredilmeğe değer. kill n.zl;yette kalmasına ratmen yıl. Ankara 22 (Hu.su.sl) - Esk14ehlr 
dır (;nda halledebilmeleri lazım - Rumen haberlerine göre, halen ki yangınlann aönmediği nıÜ§ahede Kanada hava kuvvetietine gö - mıyan bir tarzda mukabele ediyor - Demirspor ~~ Fenerbahçe ta • 
tıe 'ı. •1lca türiii bir Balkan ittifakı edilmi1tir. üll" l A 'k 1 b 1 du. kmu b\l&Ün dünku maçm revanfUU 

~Urul b'I' d JL 'b Macar rejimi altında yaaıyan Ru - D .,_ 1_ n u yazı an men an e aa an • 
nok a ı ır ve ne e evve ıd RJ i menlere kartı aamak, karm dcımek, ütman ud tayyareaini ~r-aybet - nın ayda tahminen 1 00 kadar ol - Daha ziyade Fenerilahçeye müte • yaptılar. Penerbahçe ilk devrenin 
tıııd '-n olan bir Balkan aniatma - miştir. Alman tayyareterinden ikisi du<;,, hakkında Ottawa' da yapılan mayil bir tekil alan oyunun 27 nci yarı.!!.nda.n fazla kısmında hi.ttm 
~~~1•n 1devamlı ve eaaalı bir fayda i1kence yapmak, kaadi yangınlar üalerine dönmemi,Jerdir. •- 26 500 k ""·---" a.. ,.._ bir oyn.aDllfS& da DeminJp()r mlklafaaaı 

q o b'I' çıkarmalı:. hadiselerine devam olun- resmi beyanat eaaaen . iti • daıu.a.ıs.ıuuua ..,...re,....,n iyi PM a- • E: 1. ı ır! Londra 22 (A.A.) - Reuter: den mürekkeb Kanada hava kuv - lan Hakkı enfes bir vuru§la BeşUt • nın ve bllha&sa kaleclslnin fedakAıL 
lltil:Eltli Balkan anla,mall, aradaki maktadır. İngilterenin olduk,.. aenı• b!r mm. ne ,._ıa.l• ......... ıan netlee _,_ft,ft-na :n ... 
111 • Curentul gazetesi diyor ki: ..-- .. "!i vetlerinin ne gibi bir yardıma isti - taşın birinci sayısını yaptı. ... ..._,_ auuawı -
~r B •

1
n hallederek nihayet tamam takası üzerinde ge<:e hücwnları vu- nad ettı·gı~. ha'-Lında b'ır L!L'ır v-e _ Müteııddld h ücum fırsatı bulan Fe- ni olmuştur. Devre sonlarına do~ru 

:.. a ka i 'f ı__ ı_ Macarlar, diğer miUetleri idare k ı ı.,.· 'D takad ı KA ıa -· qtr t:ı n tti aıuna vanncıya ıı;.a- ua ge m~ .. ır. ,...u mm a yirm • bı'lı'r. nerbaht'e Rebiinln pek ""'k o'"ayd Fener. m. üdafauının fasolu VUI114Wl. 
• ~lk I d b d w A edecek kadar medent değillerdir. d fazl hlr k- .ı.. d1l .... Y"' .., "q, .. d an ar a ve ecnu ogu v en a te Te oy -.,aret e - ,_, ___ ...n...r. ... den netice -•--... bır dan ıstifade eden Demirs;porlular 1lt 
.. • eulh" 'd k 'f Romanya üniversitelilen, B. Von t ·· ı .,__ d .. 1 ıuı.uJ..IAISl "'"'""'• ........ ... ~ u ı ame etme vazı e - miş ir. Köy er ua:.rin e gellf.l guze Rı.bbenfrop hale g"''di. ı:ı..refln mu••ft .. b'- _V1 ..... ...,ıaruu ıt.a-n .. -• .. ıar ve devre ı.o 

~ 
rn~ı~te el .. ü .. F Ribbentrop"a timdiden protesto tel la a.-.-.... ft .... "'1 

yç ........ u -J· ._,.. ........... ""i& mm en gorm ,tür. a - yapı n I.IULI-rdunan uiÇ bir hasart .. -çırdılh bu d~ ı.o 'Daaıır+ ... m le- lehlerine netıcelenmiştir. 
ne __ ı_ 'U "dd arafları göndermitlerdir. b lm t +--"te lm B li e diJndil A.ıl &• ...... """"'~ ...... _ d "~ir- al ıreçen mU et zar • e mUCi 0 a~ ır . .LlJ4!1U Tenin f 8,. er n hinde blttf. tkinci devrede DemirsporluJar hi 4 

~ h_0e cenubt Dobruca meselesi Ş . 1 d k t ll ~rkisinde bazı tehlrler üzerinde Roma 22 (A.A.) _ Stefanl bildiriyor: Beşlkta.ıı pek mtl4kUl vaztyete ao. t.lmiyet tesıs etmişler, Fenerba.hçe • 
ta.:-t e iletiran etmit ve ne de Bul- alr.er arasın a an e de Alman tayyareleri Uçmll§tur. Lon- nin bir lü ik' goll ukabele e ~:-:"rBnın _ hakikatte hiç bir hayati dranm cenub mmta.kasında bir in • Retakatinde kent cıano olarak ga_ kan iıklnel devre Fenerbahçe ı~ ın pek _,_ go ~e1 k ı e .r::... • 
~ het RÖsterrniyen • Akdenize in- (~ı ı Ind aayfacla) filft.k bombası bazı kimselerin ölü ra gelıni4 olan Von Ribbentrop Al • ümidli bir şekfide ldl. Fenerbahçeyi 1 dcıça. IDAOl "· azanmı~ ve tanı-
"'-- ıra v .. 'b b' d b'l .. 1 .. 1 '-' h K mun" ü ve _:aın .............. , m""ib ol - .,...,..,.,.,""Ya kendisini götürecek lıarb beraberlife getiren ve oyunu inkıtaa plyonluk flldini almı.şlardır. ·•re e arzusu munuı ır tea- en ı e guze şıır er ı a ya ema- .-- --·~ ....... ·-... -
)0ı. lı:~r:zına bağlanabilmiotir. Şüphe lindir ve biz onunla dargınız. Ma - t • trenine binmiştir. RLbbentrop garda 
~ ı. h ı_ d L! · ı· y h K Id ı muş ur. :Ma.carıs· tan ve Blovakya sefirlerile linde b er i"i meselenin haiJi üze- emıu mıaa ı a ya ema en a • Ingilizler Alman deniz 

kuvvetlerine hucum ettiler 
Haricde Türk mahnm 
mUşterisi çoğaliyor $olt •tta Türkiye olmak üzere dım, onun üstünde durayım: İote bu ı •ı• K ı b - Alınan büyük elçisi ve bir çok İtal-

191) c;~ı~ .. ı~ıııtıJI. Fakat Romanya, türler, De vezni, ne kafiyeai, ne ke- ngı ız ra ı ugun yan şahsiyetleri tarafındAn selAm • 
ta'litt ..:ıncı Balkan harbinde Bul - limesi, ne aan'atı itibarile acayib de- nutuk sÖyliyecek la.nnuştır. (Bqta.rafa ı Inci aayfadal <Ba.ttarafa ı inci aayfada) 
c!i~ •ndan kan dökmeden alabil - ğildir. Fakat eski malzeme ile tair Gündüz, .bombardıman te.yyarelert car mal müıbadeleai iflnl idare edi • 
ti, ~ •• ~nubi Dobrucayı bir türlü ge- yeni türi yapmıt ve onu herkese ez- Londra 

23 
(A.A.) -Kral, Pazar. ı•ık Mekteb Flessı.... ........ e ve mlldafaa tertı.batını cektir. :... ..... l"rrı Ic 1 tesi günü Greenwieh aaatne 17 de .. ..,.... Türki ihr dU8. 

'"1. Aı_de istemediği gıibi Bulgarlar berletmif. Kendisi e göz göze bile · Roterdam, Anvers, o.stende, Holanda. Macarlarla, yeye a.ç e 
"'\1( •• 1 d Ingiltereye ve deniz qırı ülkelere b!r --"ft- ... ft,_,. da tmelr.-

lli...... ... eınize inmek i•inde Yuna - gelmiyoruz amma tur eri udak.la- da Fernenzen, Salnt Omer ve Calals cek ~ .. ~m cereyan e 
~ ... ıı ..- hitabede buluna..eaktır. c 1. ~ gösterdiği bazı makul hal Tımzıdan düıımüyor. '-' kanalında toplu halde bulunan su te olan mfiaakereler de yakında ne. 

O hnı kabule yanaşmamıotır. Kamapet, Kametolara, «veaikalı çıkmak üzere olduğu bir büyük ba- ogr a ya kesimi az geınDerle mavnalara hllcwn ticelenecektır. 
bir B tlde evvelce. neden tamam yanın» lara gelince: ba ya,ında toy çocuklar gibi vezin- etmlşlerdir. Orta Avrupa memleket.ler1 timdiye 
~eyd 1. kan ittifakı aktedilemediği Hayır, hayırl Bunlar belki bir siz, k.afiyeaiz şiirler • bu ıiirler lafı kadar mensucat sanayiinde Türk Lil. 
Ili birl.nda olduğu gibi timdi de ye- genç &an'atklrın aranmaları olabi- da tarzı Icelam va, yoksa üstadın Ög"' retmenıerine Boulogne civarında. 12 

gemiden mü tıklerini ~lemez ve tanımazken aon 
~'bi1ece~:'l~an andiaşmasının kuru- lir. Fakat §U BabıAli yokuşonda ko- şiirleri iki mısraı geçmiyor - 8ayık - re~~b bir kafile lbombardunan cdiL zamanlarda Türk tiltikleri ithalAtma 
'l.t bu ~ı ırnkanlar ortadadır. Fa - pan gençlik çığlıklan bile ihtiyar lı- )ama sı da tuhaf bir tecelli.. Maarif Vekft.letince ilk mekteblerin mı.ş. ır. . . bilhassa ehenuniyet vermektedirler. 
krtlar} ırnkanlar 0 kadar kayıd v~ yacak kadar seneler geçti. Artık Maamafih Arif Dino belki 1air 4 ve 5 ci sınınarına kabul edilen Ma. Bır ke.şıf tayyarcsı Borkwn cenu • Bu da Ba.lka.nlarda t icari mün.ase 
t\irı'"u a"ba.ğlı bulunmaktadır ki bu- aranma Hfi değil mn degvil amma, muhakkak ki, müthiş ra.şlı K.azancı~lu Abdülkadir Sadi -bunda büyük tonajda bir la.şe gem\sl- · f • 
\r 1t a Arif Dinoyu r•1 tflnır ve pek se- nin cYENİ İLK COÖRAFYA• klta.b ne hücum etmi.ş ve blr yangın bom. bed.iltlerl.miz1ntlart~!_. ~ndlunda.hassarl eol.. erecelt b~ıyette. hemen aktolunu - bir münekkid. • tt~ · 3 ül en ga.yre er ne ...... esı e ı 
11-ıalt fa ] ır Balkan misakma inan - verim. Güzel yemek pitirirmit. gü- Hangi ihtiyar kalem var ki, genç- lan Mllll Tallm ve Terbiy.e Heyetinın be:"~~ gemiye Isabet e ı g r - m~tur. 
!llınla 'bl. ll bir nikbinlik olur. Bu - zel eıei» resimleri çizermiş, güzel Iere onun kadar kıyabi]miş olsun. son de~l.şikliklerlle •SEMIH LUTFh mllf ur. • 
de tut eraber bu gayeyi (lÖz:ÖnÜn· şiirden anlannıt. hnaılı her güzelliğe Baksamza bu 'tiirler için ne dedi} Kitabevl tarafından haritalar ve re- Bolandanın Ameland adası clvarm. · ~Muhtelif yerler-e ~acat 
itl,~ra~. ~na ~oğru yürümek ve aşina ince bir ruh amma, ben Arif Nuaret Safa Cotkun simler yeniden yapılarak emsalsiz da tayyarelerimlzln hUcwnuna uR - Dıger .taraftan son bı~ hafta zal'-
ru~ b lt butun Balkan hükümetle - Dino isminde bir Türk tairinden bu- ----_.,;;..~~....;;;. bir nefasetıe n~ed!Imiştlr. 4 cü .sı _ nya.n daha küçiilt iki gemiden biri- fında İavıçreye yapılan ıhra~at ~or-
tlreaid:raber Türkiyenin de hir va _ güne kadar haberdar değildim. Böy (•) Şiir lfrazattır, boyuran yeni nıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan alan ne tam isabet vakl olmuş ve l.labetl malin fevkine çıkmı§tır. lavıçre jçlD 

ır. H. E. Erta1et le bir inaanın ağzında peynir di1leri ~alr. lar& büyük tenzUM yapılır. • mütea.kıb infilAk old$ mü.p.hede m ühim fındık -:e dan satışlan de -a =-~-====--=~~~;;~~~~~~~~~~=-======~--mm~~=-==~~====~--===-=-~==~;;~~~~~;;~~~~====== edUm4tir. vam ebnektedır. • 
Ora Poetaın macna romanı: ll Tekrar giyinip te oturma odaama elbisesinin astan aökülmüo, sonra Gece gurubdan az sonradan itiba- İhracabn artması ithal imkAnlanDI 

geçtiği zaman kapı çahndı. Bu, nak- tekrar dikkatle dikilmi~ti, fakat hep- ren hemen 4a.fak sökUnciye kadar genişletmit ve bu memlekete 600 
]iye tirketinin memuru idi. Kendi- ai bu kadar... Anla~ılan gümrük ostende, Dunkerque, Boulogne ve ca. bin liralık elektrik malzemesi aipa • 
sinden evvel Almanyadan hareket memUTları esaslı bir aebeb bulama- 1ais bombardunan tayyareleriıniz ta- ri1 verilmiştir. 
eden e1yaaını getirmi~ti. Cardan ha- rafmdan .şiddetli bombardıman e • Finlandiyaya da tütün ıaevltiyatı 

k t t d ı b l · k dıklan için arathrmayı daha ileriye ed re e e me en evve un arı şır ete dilıni..şlerdir. devam etmekt ir. 
aormut ve muvaaa]atıru da haber götürmemi§ler, derinleııtirmemiııler- - --------
vermi,ti. Fakat bu kadar çabıık ha- di. t~J••••••••••_. Bugtin 
reket edileceğini hiç ummaınıttı. Fakat acaba bu if]eri yapan, bu o p E R A 

L. \fnto naldedeau Behçet Safa Kendi kendine: ı Kadıköy Sl·namaslnda q ..: l'J' arattırmaya üzum gören gümrük 
...._ r]ı, to.L ~ l~nna karanlık, eiııli, Bir taltainin ltöıeaine yerleşmit - Koca İngiltere, dedi. Her 1ey 
"""d ı. Illi~ 1 · ı_ L 1m Id iu b b l l 'b' Id 'b' memurlan mı id U Yoksa... Ceketi '- •ıı:i h uır Illi a~r-1amı, A an- o u zaman ütün un an düoü- naaı aaat gı ı, yı ınm gı ı... W büyük Film birden 
tıı rı n...;~ecanlı •eyahatinden dö- nerek evine yolJandı: Bekir apartı- Bir dakika içinde bütün yülderi bir kere daha yoklayınca fÜpheleri- M ADA M ve $oF AA o 
B~lttı. e beraber bir hayli yol- manına, içinde ay]aıdanberi kimse- yukan çıkaran adanıa bol bir bahoit nin ne kadar yerinde olduğunu an- U 
~ ~ nin bulunmadığı ,.e kendisini kim- verdi ve aavda. ladı: Ceketin yakasındaki kalın as-
l ıı,.~:ı, burada. •anki bir Ubua- senin beklemediii apartımana. Bir dul hemtiresi vardı ve Lon- tan çıkarmı1lar, belki bazı evrakın CONSTENCE BENNETI • BIAN AHERNE 
tıttık ona 11 gibi idi. Bütün bu l:ıMlk Içeriye girer girmez pencereleri dranın tirnal mahallelerinden birin- burada gizli olduğunu farzederek ta.rafmdan yara.tılmıt atlt ve heyecan fllml ve 
l\ın lileaı' Yfa.bancı değildi. Hepsi o- iyice açtı, hahalardanberi ltapah du- de oturuyordu. Ani bir karar ile ona FRANKI.ŞTAVEN"•rn OÖLU lllıa.. e rad d yerine başka biriaini diltmitlerdi. Bu 
lıtl'.-.. at koı_ ın ıın idi. Londranın ran bu pencerelerden bol bol giren telefon etti. Fak.Rt evd~ yoktu. Te--•~l llUau it Gestaponun iti idi. Bunuıı s;üm-
, elfne ~u teneffüa ediyor, hava ile odalannı temiz havaya ka- lefonda: BORIS KARLOFF'un Şaheseri 
~· lt.ra.nı\*'Yor, aealerini dinli- vutturdu. - Kardetime aöyleyiniz, gelince rük memurlarına tallulı:u olamzadı. 

b 'etred·' rnanzaratım, gölgele- Küçük poeta kutusunda birkaç beni telefonla aTasın 1... Bereket versin ki T ra versin kıy- * * 
~llti AJYordu. mektubla bazı faturalar bulmuttu. Diye rica etti. metli evrakını bunların arasına koy- 24/9/ 940 Balı günü saat ıl de 

"• ~::~Yanın o kflrlı daila- Hepei birkaç aaat daha bekliyebilir- Bundan sonra gel~n bağailan aç- mamı1tı. BIR MU H ASI• p ARANlYOR 
---nada hava daha ~&f dJ. Hiç birinin e!temmiyeti yolttul .• b; dikkatle batlamıfta. Kendisine bir çay pitirdi. Tam 

bir sırada tel.,fon ç.ıch. Bu. 
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F..ki Feynati 

Yatıh Boğaziçi Liseleri Yatısız 
lUZ ve ERıt:Eit TALEBB AYRI BÖLUKLERD• 

~--•DOKTOR~--~ 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Zühreviye müteh&PIIII 
Beyo~la Yerli Mallar Paıı:ara lı:ar
l•tıada Poıta aokatı kötealade 
Mcymcnot apartıınanı . Tel • 48858 

r O K E R Trat uu;cr._ .... , 

cliinyanm en iyi traı 
bı~alrlanclır. 

Ana, 1lk, orta Te U.. ıııuflan iÇin eıst.t ~benin t&yıdlannı teodide ve yeniden taıebe taydına baŞa.TUIUf,. 

tır. ~ lçtn tatil günlerinden ınaada hergün aa.at 10 dan ıa e tad.ar m.ektebe mürac.a.a.t edileıblllr. İsti. 

~:==~·.jJCllere~~tart~ı~na.m;;i;e ~gö~ndeı1l~~ır.i.Tei~ef~on~sa..~ıı~o fAnı.a~n~dk~ö~cr~-~ç~uıesa.~ra~y~ıa.r;;;;;;~~~ @oktor 1. Zati Og§)t lye kar1ıamdak1 muayene-
Telefon: 80547 inde ö~eden sonra hasta-

K 
1 z i l i T E R K K i L i E s i E R K E K .............. ~~.: .. :~.: .. ::~ ...... _ .... .. 
ANA • IL RTA .. LISE. Yabancı dillere bilhasaa itina edilir. Son Posta tnatbaaaı: 

Tedrla ve terbtyeslndcld ciddiyet Devlet lmtlhanla.n neticelerlle sabittir. 
1 - Talebe ka.ydı, hereiin aaat 9-18 e kndar HalU RJ!a.t PB4a tonaıtında yapılır. 
2 - Arzu edenlere, mektebin mu faasal talimatnamesi po.sta lle gönderilir. 

1- KB.yıd Içtn v&llertn bizza.t mektebe ~lmeleri gerektir. N~- r-'!ll"!ıı-.... !!18111 ... ~a 

NVJrlyat Müdürü: Selim Rac1P :lmet 
SABİBLERİ: S. RailP EME0 

YATILI taş Rume:ll ve Çınar ~de. BİÇ BİR YE.KDE ŞUBESI Yoktur A. Ekrem UŞAKLIOl:L 

Her yaş Için 
Kuvve~ IIACI 

En k.anaız dllpıü4 hutalatın u ı•'!'~n 

~
rfında iktisab\ kuvvet etmeler\ ıçı11 
r yemekden eonra bir likör lc.adehl 
UINIUM LABARRAQUE almalan 
fidir. En muannit aıtma nöbetlerine 

~
rtı dahi gayet mOeasirdir. layıf haa• 
ıkdao aonra kuvveuiı:. fazla çalışma• 
n yorrun dii~enlerin v~ pek çabuk 
fVÜnema bu)muf fenç\erın, uhme\10 
ki,af eden renç kızların Lobusalıkdan 

\alkan kadınlann, ihtiyarlar, ve kansız• 

1 
ların dahi tesir\ mu• 

Devlet 

~errep ve Paria Tıp 
atkademisi tarafındaıı 
tkabul edilen • 

şarabuu 1çmllidıri1J'. 

Deposu: Galata, 
GUmrulı aok. No. 36 

Her Ecuııade aabhr. 

Denizyollari 
MDdUrlUğU 

Işialma Umum 
Ilanlar• 

23 Eylulden 30 Eylfıle kadar muhtelif batiara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
ltaradenlı battma -Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de CCümhu_ 

riyet> ve Pazar 16 da. (Aksu>. Galata rıhtımın _ 
dan. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sabnalma Komisyonundan : 

1. - Merkezimiz miliJt.nhdemini Için nümune.st veçhlle cl53:t ta.kmı 
m.a.a.ka.sket ~lık: elbise Ue «9» ~ed k.a.put ve c.W• takım pant.ol caket 
ve 40 aded tulum Işçi elbiSeSi yaptırılaca.ktır. Elb1selerin behe.r ta.kmU 
ma.akasket c26• lira c~ kuruş kn.putun beher1 c20ı> lira. ı.,çl elbiselerinin 
beherı ~ kuruştan muhammen tutan ~. lira c25t lturuştur. 

2. - Ek.cıiltme 4/ l<l/941) Cuma günü saat 14 de Galatada Kııramustafa. 
paşa soka~ında mezkftr mer.kez satın alma. ~ııyonunda yapılaealctır. 

3. - Eksiitme açık olacaktır. 

4. - Bu !4e ald şartnn.meler merkezimiz l&VaZlDUildan pa.rası21 elınlr. 
5. - Muvakka.t teminat parası c347ıı lira c72, kuru~tur. 
6. - .Eksllt.meye gtrecek.lcrin terzi olduklarınıı dair 1940 aene.sı Ticaret 

Odaaı ve.slkalarmı gö.stermeleri prttır. c8855• 

İ sf il Lisesi 
Kız ve Erkek - Leylt ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
• Şehzadeba~ı polis karakolu aTkasında, Telefon 22534 

Gümrük Muhafaza Genel K. lst. Lv. 
Arnirliği satın alma komisyonundan 

28/Eylül/940 a-Unü saat 11 de kapalı zarfia 1139 takım muhafaza memuru 
elbisesi alınacaktır. Tasarlanm14 tutan 22780 ve Uk teminatı dıa 17~ Ur&
d~. Evsaflle tartname ve nümunesı komisyonda hergün görülebUir. 

Isteklllerin kanuni ve.si.kllları ve nt teminat makbuzlarile kapalı urfiı 
teklifierini o gün saat ona kadAr Galata Mumhane caddesi İbra.hlm Rıfat 
han ikinci kattaki kom.lsyona getirmeleri. c8249ıı 

PiYO 
L ........ ııl:!ıoıalıA 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Sabf deposu ı 

Tahta.kale, Uzuncu 0~-a. 

No. 12 ~ 14 
Cad des! 

- saıı 18 de <Anafarta>, cumartesı 18 de <Antal 

1 
İstanbul 

1 :va>. <Slrkeci rıhtımmdan. Belediyesi İlanları 
(Not: Ana.!arta. va,puru İneboluya. kadarıide. ~~~~~~------------------...1 

aartm hattın:a 

cektir.) Tahmin bedeli bt temlnatı 
-Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da <U~). Top -

hane nhtımından. 5248,15 393,60 .htanbul Wt okullan için almacak S05ı25 kilo 
- Paımrtesl 13, Salı 9,50, Çarşamba, Pertembe ve lre.>IJmlt gürgen odunu. 

Cuma 18 da ve Pazar 8,15 de CSus>. Ayrıea Cu • ıo842,00 813,15 Ha.sc.kJ, Cerrahpaşa, Beyo~lu, Zührevt hasta _ 
martesi 14 ve Pazar ı~ da <Mara.kaz). Guata rıh-

1 
Lıklar hastanelerile ZeynepkAmil dotum evi 

lunlt hattına 

tımından. n ?;\llirevt hastalıklar ~nserlerlne alınacak 
Banclırma hattma - Pazartesi, Salı Çarşamba. Te Cuma 8,15 de (Mara 239,875 kiJo ke-silmiş me.,e odunu lle 287 625 

kaz). Galata rıhtımında.n. Aynca. Çarşamba 20 kilo tesUml.l ve 112,000 kllo kesllmemll gtı~en 
de ve Cumartesi 20 de (Konya.). Tophane rıbtı • odunu ve 12,200 t1lo m&n$al kömfırü. 
mından. Tahmin bedellerı lle Uk teminat miktarlan yukanda yazılı odun. kömür 

Jtarablra hattına _ Bah 19 da (Seyyar), cumıı. ı9 d& (Meraln). Top.. aatın alınmak üzere ayrı ayrı tapalı zarf usulile eksilt.meye konulmU4tur. 
hane rıbtımmdan. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlü#ü kaleminde görülecektir. İhale 

lm!roz hattma 
Ayvalık ıhattına 

_ Pazar 
0 

da. (Tayyar) . Tophane 1'\h.tunından. 26/ 9/ 940 Per,embe günü aaat 15 de Daim! Encümende yapılacaktır. Talip. 
_ Çarşamba ııs de (Bursa.>, Cwnartesi ıa de cth _ lerı? Ult teminat makbuz veya mektublan ve ~o yılına ald Ticaret Oda,.,ı 

een) . Birkecf nhtımından. vesı~alarlle 2490 numaralı k~nunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan 
(Not: Cumartesi postası İzmire kadar gidecektir). teklıf mektuplarını Ihale &11nü saat ı4 de kadar Daim1 En.cümene vermi-

tzmir sürat lıattına - Balı ll de <Kad~>. Pazar ll de (Kadef). Oala. leri lAzımdır. (8555) 
ta rıhtımından. 

Jmıır llive postasa - Pe~embe 13 de (Tırhan>. Galata rıhtımından. 'Ceşif bedeli İlk ternınatı 

MERSIN - İSKENDERUN YOLU ŞILEP POST ASI 
(DUMLUPINAR> Tapuru 23 EyUU 940 Pazartesi günü saat ı8 de Sirke -

elden şilcp postası olarak Mersin - İ3kenderun yoluna. ka.l.k:aca.ktır. Gldi~ 8100,00 

2932,00 2W,GO 

607,50 
n dönüşte yükü olan iskeletere u~rıyaeaktır. 

Not: Vapur seferleri hakkında her tnrıu malfuna.t aşatıda. telefon nu • Tahmin bedeli 
maralan yazılı Acentalarımızdan ö~enllebUir. 
Oalata.Bq Acentahiı- Galata rıhtmıı, Limanlar Umum Mil. 

218,60 28~8,00 

• dürlüAü binası. altında. 

• - Galata rıMım, Mmta.ka Liman Rel.s-
684,00 50,62 

li~l binası altında. 

** 
Tak8im gazlnoou mn.tbah ve oıfi.t dairelerinde 
yapıineale havalandırma. tesısatı. 

İtfalyeye ald 8 aded Opel marka ta.sl üzerıne 
yaptırılacak ka.r.oserı. 

Konservatuar Için yaptırıla.cak bakır p11ka ve 
nümune plA.kalan. 
Yıldız ı inci yatı okulu Için alınacak 4.:5 000 kilo 
tesUmlt gürıen odunu. ' 

trat bıçakları geldi. Her yerd4 
bulunur, markasına dikkat edindıt 

Deposu : Jak Dekala ve ŞOr. 
Istanbul Tahtakala No. 51 

Memur alınacak 
Türkiye Iş Bankası A. Şirketindenı 

1 - Bankamızın muhtelif tubelerinde çab,tınlmak üzere mU., 
baka ile 12 memur alınacaktır. Müeabaka imtihanlan 7 B. T e1rin 1 
Pazartesi günü Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gazianteb, Kolt 
ya, Samsun ve Sivasta yapılacakbr. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
A - Liakal orta mekteb merunu olmak. 
B - On sekiz yaııından aoaiı ve otuz yaouıdan yukan buJııı' 

m~~ J 
C- Askerli~ini yapmış olmak (Aakerliğini henüz yap~ı-'1 

olanlar muvakkat memur olaralt alınacaltlardır.) Jl 

3 - Yukanda yazılı evsafı haiz olan tatibierden tahrirl imtih•"" 
muvaffak olanlar tecrübe için on beş ııün maapı.z olarak çalı,nrılı1 ..1 

lar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar bar"ı 
kanununda muayyen tahsiaatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi l.iaanı bilenler tercih ol~ 
S - fmtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 12 memu - Jl 

ba~ka muvaffak olanlar, muvaffakiyet derecelerine göre müeaae•e" 
açılacak münhallere aua ile alınacaklardır. 

6- Tatibierin en ııeç 5 B. Teşrin 1940 Cumarten günUno Jc•d 
yukanda yazılı §Ubelerimiz miidürlüklerine vesikalnrile birlikte ın~ 
caatta bulunmalan ilan olunur. _./1 

ı Devlet d miryollar1 va limanlar• 
Işletmesi umum Idaresi ilanlari ____ ___.,.__ 

Mulıammen bedel ve muva.kkat tem1na.t ınlktan ıışa~da gösterfiDli.Ş_~ 
l&n 411 kalem muhtellt lAstik malzeme 4/ll/ 1.940 Paznrtesi günü sY 
125 de taahhüdU.ntl lfa edemlyen mtlteıı.hbid nam ve hesabına açık ~ 
me lle Ankarada idare binasında ısatın AlınMaktır. 

Bu ife girmek 19teyenlerin muvakka.t teın.lna.t ne kanunun tayin ~ 
ll vesikala.n hAmilen wUtme ısaaU.n.e kadar komJsyond.& t.sbatı ~ 
etmeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak: Ankarada. Malzeme Dalrestnden, Ha1~ 

patada Tesellüm ve Sevk: Şefiiiinden dalıtılaea.ktır. .J 
~ 

4
• Muhammen bedell Muvaklcat ~ 

Eenebi malı oldulu takdirde 16265 Lira 1369,88 ~ 
Yerli malı old~ ta.kdirde I604ı8 L1r& 2628,-t.5 ıJ 

• .. ~ c89~ 

. Oniverslte Rekntörltiğiide1J1 

Orta ötretım mtıesseselerine yabancı dU öi:retmenı yet(ftl.rm.ek 
sadlle geçen Yll İ.rtanbul Üniversitesinde açılml.§ olan fransızca, 
ve a.lma.nca kuralarına bu yıl da ap.iJ.d.a yazılı tartlar d.ahllinde ye 
eo talebe alınacaktır. 

Bu taıebe bir yıl İstanbul Ün1vers1taoıindek1 yabancı dil ıruraıaruı• ~ 
vam edecek. bu müddet zarfmda her birine ayda. SO ar lira harçlık tl 
lecektlr. Bu bir yıllık tedrlsatta muvvatfak ıoıı.anıa.r alyasl va.zJyet tJ. 
malle.şt!R'l takdirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir y1l da dlll.nl 
rendikleri mem.lekete eönderileceklerdir. Bu taıebenln seçme lilla. 
~-7 Tep-in ~erinde İ.stanbul tl'niversltesinde yapüacıı.ktır. 

Sına va ifLirak edebilm&k iÇbl 
ı -Türk olmak. ~~ 
2 - Yerli veya yabancı bir kolleJ veya. 11.5eden veyahut bir ~etıl" 

okulundan mezun olmak colgwüuk şart de~Udir•. ...t 
3 - Üniversitede s Birinciteşrin 1940 da teşkil edilecek saitlık ~.1 

:vonunca. muayene edilerek taruUe mA.ni bir hall olınadı~mı bUdtreO 
rapor a.lınl.f bulunmalan ta.rttır. • J 

Slrlteel Şube • - Slrkecl, Yolcu salonu. 
(90.219) 

401S3 
22740 

Keşif bedeli 

2188,15 

sınavda muvaffak olanlardan taluU müddetlerinin iki misli Y~' 
VekiUetl emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhütname al~ 

184,11 Karan~ac müessesatı paçahane binasına U6.ve _ tır. Tedrisat her gün üruversltede aa.bahtan akşama kadar devalll 1 
~n yaptırılacak belA. cettir. Kura talebesinin hariçte bir l.l1e meşgul olmaması tarttır. ~~~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 1997,98 149,85 Karaataç müessesatında yaptınlacak otomobil girmete taılb olanıann en geo bir Teşrln 1&40 akşamma tad.ar f'~ 
yıkama mahn!U. bul tintver~ltesi Rekt&lü~üne tahsU vestkalan ve e fototra.fla. blt 

l'en FakÜltesinde cGalenl.kt doçentı~ı açıktır. Namzedlertn yabancı 883,00 85,00 Hadımköyünde İnhisarlar idaresinin tahtı f.!ti • müracaat etmeleri lAzımdır. c8955t 
dJl imtihanlan 2 BirlncllcA.nun 1940 Pazartesi gilnü yapılacaktır. bteklL carmda bulunan binanın ta.mlıi. -----------------...---------
lerln sıhhat raporu, beş foto~raf, nüfus teZiteresi örneti ve hüviyetlnl Keşıf ve tahmin bedellerı lie ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı l§ler z Id k v·ı A eti· D • A E .. • deıt1 

gösteren ~lerlle efişler tedrls ~1eİ.1. kaleminden istenecektir.• 15 İldncl. ayrı ayrı Mik eksUtmeye konulmuştuT. Keşif ve .şartnameler! zabıt ve mua- ongu a ı ay aımı ncumenın 
teşrln a.kşamına kadar Rektörlü~e mllraca.atla.n. c8954, melAt mtl.dürlfi~ü knleminde görülecektir. İhale 4/ 10/ 940 Cuma günü saat 1 - ZOnguldak V11A.yeti içinde Çaycuma - Koka.ksu - Bartm yoııJ ' 

------------------------...;.__-- 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talipierln ilk teminat makbuz veya. yapılacak 285,620 lira. keşif bedelli şose ve sınai imalAt !41 kapalı~ 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden : mektupları ihale tarihinden ~kiz gün evvel <havalandımıa. tesısatı, belA. sulil ile 21/9/ 94{) tarUılnden itibaren ıe gU.n müddetle eksUtmeye ~ 

d. - 2612'1 Ura 'll kuruş keşif bedelli Manisa. Q.dliye blnasınm ikmali inşaatı ve otomobll yıkama mahalli ın.,ası ~i için Fen iŞleri ve Hadımkö _ ml!ftur. ~ 
Inşaatı kQJlalı zarf usulilc eksiltıneye konmu~tur. vfmdekl binanın Umiri icin Narıa Müdürlü~Une müraeaa.tla · alacaklan 2 - ihalesi '1/ 10/ 94{1 Pazartesi gilnü saat U.30 da. Zongu.ldakta 

2. _ EJWitıne 4110/ 940 cuma gllnn saat on beşte Manisa. Natıa MO.. fcnnl ~lyet ve knr.oseri tmalfı.tı Için şartname muoibince ibrazı l~m Encümende yapıl.a.caktır. ~ 
dllrl~ odasında yapüaca.ktır. gelen vesikaları) \"e 940 yılına atd Ticaret odası ve.cıikalarlle ihale günü 3 - Ekslltme şartnamesi ve buna milteferrı evrak Dal.mt Enc 

a. _ Proje evra.kı Natıa MüdQrlü~ü.nde görülebillr. mu:Lyycn saatte Daimi Encümcnde bulunmalan. (8874) Kaleminde ve Nafıa. Müdürtyetlnde görülebillr. 
4. _ Muvakkat teminat c1959.57, liradır. * * 4 - Muvakkat teminat 15175 liradır. 
15. - İstekillerin 940 maıt yılına ald Ticaret Odası vesikasının ve ihale. cerrahpaşa hastanesi rontken odasında yaptınlacak tamirat açık eksllt. 15 - t.,ın bedeli 940, 94ı, 942 yılları bütçesinden verilecektir. 

den en az sekiz gün evvel fennt ehllyet vesi.kasım da teklif m.ektubları_ meye konulmuştur. Keşif bedeli '115 lira 8'1 kuruş ve ilk teminatı 53 Ura 69 6 - Ekslltmeye girmek Isteyenlerin ihale gününden en az 8 gUn nın içine koymalan IA.zundır. kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve mua.meltı.t müdürlüğü kaleminde gö- Zonguldak. VUA.yetine müracaat ederek v.ııa.yet makanundan aıuunıŞş 
e. - İstekillerin 2490 numaralı kanwıa. göre thazırlıyacaklan tekllf rUleccktır. İhale S0/ 9/ 940 Pazartesi günü saat 14 de dalın1 encümende ya_ te:ı.hhidlik ehliyet vesika.slle Ticaret Odasından bu yıl içinde aıJlllXll 

mektublarını 4/10/940 Cuma. günü saat on dörde kadar Nafıa. MüdürlU.. pılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin. sika ve muva.kkat teminatıarını yatırdıklarına dair makbuz ve 
bu uate tadar gelecek ptll. dım 8 ııün evvel fen il}ert müdürlf'~üne müracaatla alacaklan Fennl ehli- mektublannı ve tekllfe ald mektubu havi 2490 sayılı kanunun 

blle kapalı zarfını Ihale saatinden bir aaa.t enel 


