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[S~~sl~~khn ı 
AMERiKADA 

JAPONYA iLE 
MÜNASEBATIN 
KAT'I iSTENDi 

Pakbn ilk· 
neticesi 

"lngi iz .. Amerikan 
ittifakmm teşkilini 

çabuklaşt1rmak olacak, 

Amerika matbuatının 
ne · Şr.~yatı: u H arbe do tr u 

surat/e koşuyoruz, 
~ -

tete~;:.ork 29 (A.A.) - Amerikan ıa-
~ın 1

• İtalyan - Alman - Japon an
ttıne~ ~akkında tefsirlerine devam 
~ dır. 

ltı : evw_York Herald Tribune diyor 

Su d 
ltıtfha arbe, pek muhtemel olarak, 

Ma kineye 
verilirken 
Alman ve italyan 

kuvvetleri n i n 
Dakara taarruzlar1 

bekleniyor 
Londra 30 ( A.A.) - General 

de Gaulle iltibalt etmi1 olan Franaıı: 
hattı üatüva Afrilc.11.1ı aabık kuman
danı General De Larmenat radyoda, 
Dakardaki Franeızlara bir hitabede 
bulunarak demittir ki: 

- Amirlerinizin emirlerine itaat 
ederek, Dakarda Alman ve !talyan
ların tahtelbahir ve hava üsleri te -
eie eylemelerine mini olmak ıçın 
buraya çıkmak istiyen Fransızlar& 
mlni oldunuz. Bunların malc.sadı 
sırf Dakarın Fransızların elinde kal
masını temindi. Fransız zabitlerine 
ateş açtıntz ve ikisini yaraladınız. 
Böyle bir bareltetle büyük. bir mesu 
liyet altına girmit bulunuyorsunuz. 
Şöyle ki: F ransııı; zabitlerine ateş aç
tığınız: gibi Dakar önüne gelecek o
lan her hangi bir Alman ve İtalya -
na karşı da ayni şekilde hareket et
mek mecburiyetindesiniz. 

Gt-neral sözl~rine töyle devam 
etmiştir: 

T alebe velilerinin 
baz1 şikayetlerine 
Maarifin cevabiari 
Ortaokul ile lise bitirme imtihanlarında 

herhangi bir dersten kazanarnıyan 
talebe isterse okul' devam edebilir 

Antara 20 (A.A.) - Maarlf VekU
ııtınden tebllt edilmiştir: 

Bazı razetelerde devlet orta okul 
imtihanı lle liae bitlnne imtihanını 

kazannuyan talebenin okuldan c;ı -
karıldıkları n talebe velilerinin bu 
halden tikA.yet.Qi bulundukları yazıl
maktadır. 

Bu lki imtlhanda herhangi blr ders 
ten kazanınıyan talebe yilksek ka -
demedeki tahsil mües.sesesine devam 
edemez. Henüz lkmal edemedlti ort.a 1 
okul veya Usenın son sınıfına devam, 
kendı elindedir. Talebe, Isterse, oku. 
!unun müdürüne yazı ile müracaatt:ı 
bulunarak sınırta kalma vazlyetinl 
kabul etti~lnl bUdlrlr ve bu suretle 
sınıfa alın ır. Bu suretle .son sınıfta 

bir yıl dönmü~ olan talebe, okula 
devam hususunda di~er sınıf talebe
lerinin haklarına sahib ve vazltele -
rioden mes'uldür. Ancak bu talebe -

(Devamı 3 üncü saybda) Maarif V ekili Hasan Ali Yücel 

llUnu'l~ edUmiş olan zamanında ya -
lonn ır. Bu darbe, İngUtereyi, Po.. 
ttrnek ~lc;ika ve Fr9.11Sa gibi çabuk 
takıyeı., hakkındaki plll.nların muvaf
t.G.rı u ~~e u~ramnsını, Alınan ef
ltıatur rnurntyesi önünde ka.r.şılama~a 

Mant aahillerinde faaliyette bulunan fne;Iiz tavYareterinden biri 

Mütekabil hava 

- Vali Boisson, ayni zamanda, 
Dakarın Almanlar ve halyaniara 
karşı müdafaa!lınm ruhu olmalıdır. 

Yeni ve genç şairler 
ikiye ayrıldılar ıl" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

lier buıunmuta.dır. 
ti.tı b~d Tribune'un askeri mu har-
llirl~başı Eliot diyor ki: 

As k ert vaz i yet - taarruzlar1 
ingilizierin 

Beriine 

Hind müslümanlari 
" ingiltere ile 

beraberiz, diyorlar 
Bir kısım yeniler, acayib şiirler yazanlar için, 
" Bunlar perakende acizlerini örtrnek için 
bir kumpan ya teşkil etmişlerdir, diyorlar 4e9let.;kt? c;~ cıı.k Amerika Birleşik 

tırabu erı ve ngUt~re, yeni mihverı 
l.e~trıırler. Fakat teehhür ve yarım 

er caız ıre:ınnr. 

Birinci netice 

Oç taraflı ittifak 
mihver devletlerine 

son zaferi temin 
edebilir mi? 

YAZAN----. 
i yeni akınları 

Simla 30 (A.A.) -- Hindistan 
müslümanları birliği rei!i Cinnat 
dün şu beyanatta bulunmuştur: 

<t- Mukadderatımız Ingilterenin 
mukadderatına bağlıdır. Büyük Sri
tanyaya yardım için kanımızı son 
damlasına kadar akıtacagı.! ve bil -
tün aervetimizi bu uğurda sarfede
ceğiz. ıı 

Yeni edebi nesli temsil ettiklerini ı Şiir, san'atkfı.:-ın hislcrindc.,kopan 
ileri aürenlerin ilti grupa ayııldıkla- bedii bir fırtınadır: zeki\ bu fırtınalı 
rını, bir kısmının sinir doktorunun duyguda san'atın ince hünerinı i1 -
akıl hastası nddettiği acayib şiirler lerse eser meydana gelir, bliyle ar
yazanlardan olmadıklarını söyliye - tist bir yaratılışa, mahir bir zekaya 
rek, bunlara hücum evlediklerini sahib olmadan .. iir gibi, ann'atın en 
dün yazmıştım Gençler bugün de zor, en zevki selim istiyen janrında 

to.s ~aktıAngeles News diyor ki: 
llerıe .n blrlnci rletıcesı, esa.sen çok 
ti.Jcanrnl4 bulunan bir İrtiiliz _ Arne
tırmak lttitnkınm teşkilint c;abukla§ _ 

Ch olacaktır • 
le • 

Zan &.go Daily News diyor ki: 

Emekli general 

H. Emlr Erkilet 
tSon Poota, nın a.skerl 

muharrlri 

ı 

tt, lte~lln.l2n göre, bu paktın imza - D aha barb 'patlamndan 
•trın Isınden yapma..sı beklenen te- Almanya barbetmez ve 
ltan ~~lnl ha..sıl edecektir. Arneri - o, ııene ne yapıp yapıp, b~&k.lı 1 
'3ııncııd illeU, kolayca torkut.ulmaz. ~ıayelerine sulh çarelerile var -
barb ~n. Anıertknn milleti, allratle mak yolundan ayrılmaz diye dü-
tı:ı.tllt.er lıne liriyor. Buna intizaren, tünüyor ve bu sur~tle sonu bel-
~e bu eye ve Çine yardım ediyoruz li olmıyan tehlikeli bir harbe y Yatdıınımıza devam edeceAlz. meydan vermez, diyorduk. 

ı:._ .ıantrdtm azaltt~mlyacak ': Çünkü, Almanlar için de, bütün 
""" dünyanın selaın~ti için de ma-

)'ot lti: • Louis Olobe Democrat, di- : kul olan bu idi. Çünkü, İngilte -
Su Pa : renin ~ıireceği bit harbi Alman-

ltıerııca ~t. muhakkak bir surette A- : yanın lc.azanmnsı, imkansız de -
ttıuı.ev ırleŞtk devletieri aleyhine ~ ni le bilecek. derecede güç tü: bu 

ecclhtir. Totallter milletlerio bu : (Devamı 3 üncü sayfad;l) 1 
<DeYatnı 3 üne u sayfada> \., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,. 

Zabıta siciline şimdiye kadar 
70 bin sabıkalı kaydedildi 

Za~ıtayı bilhassa sayısı 250 yi geçmiyen ve 
dok arakollarla hapisane arasında mekik 
~t Uyan mükerrer sabıkalılar meşgul ediyor 

etJı anbuı 
rtıa etıı~ı t ~lisinln sabıka knydı te. 
b talıı.nd arıhten bugUne kadar nu. 
abın1n s ırctı~ı muhtelif ceraim er. 

~cr. ayısı 70 bini teca vuz etmek-
t-(j Qu raka 
tt ı Ucııtı t ~ın şehır nüfusunn nisbet 
ta tel)kıı a dl~de nüfusun onda biri 
l!i:ı<!a 3o se~t~ı görülür. Ancak znbı _ 
h nahktırıa e evvel tesbitine b&4lnnan 
rı./ llllihtın r~an birçokları ölmliş, dl. 
ttı~ buıunın ır kısmı d:ı ıslahıhal et. 
lı e\'cucı rak nktadırlar. Bu suretle 
buh~rınern~~ın ~orkunçlu~u bir hay 
~~~ sa ştır. Istanbul zabıtasını 
da ta tla.ireiısı 250 yi geçıniyen ve 
tııa Illekık d e~ue hnp!Saneler ara..sın. 

!lt llı~uı 0 uyan mükerrer snbıkn
tıa u ~abıta et.tnektcdirler. 
tl-ıu~tnn; bu ve hapisane kayıdlarına 
lt.eıılren bir ~bıkalıl:ırın pek ço~u 
~· llerine . curınü işiiye tşllye onu 
l~rc•:r. bu s~~e~e itiynd halıne getır. 
~ dera bo le de hap aneyı yfiz. 

h... ~~~e t Yinmışlardır • 
"""~!!Jtor anının . 
tııı.ac • dızdı:r ış Ya_nke.cı eller, pa _ 
~e le ar, k:.ı <'Uar, sovuşçüler, ma _ 

Ce '-·.... tınanyoıacıl:ır gundUz 
•q·.,ızıa • 

rı bu nevı cera m er- tatanbd1 

Almanlar dün 
münferid tayyarelerle 

hücumlar yapblar hücumlarına devam ediyorlar perende değil, adım atılamaz. 
Çin ordusunun Şair Celal Sılaya a-öre: Yeni neali ternail iddiasile ortaya 
-----------------

• b • f • - Ortaya yt'ni bir s,. s, yeni bir çıkanların eterinde böyle bir zevki 
Londra 29 (A.A.) -Bu sabah Lon- yen 1 1 r za eri tekille çılttıklarını ve yeni neali tem- selim görünmüyor. Ne ean' at balu-

drada bUdlrDdifine göre, İngiliz ha- Moskova 30 (A.A.) _ Moako- ail ettiklerini iddia edenler bir ara- mından bir mesuÜyetleri, ne bedü 
va kuvveUeri, Cumartesiyi Pazara va radyoaunun diin bildirdiğine na- ya toplanmıt istidadlardır: köıpe bir endişeleri olrnıyan bu yazıdan 
bağlıyan rece, düşman J.şgall altın - zaran Kivangsi istikametinde ilerli- muhayyilelerinin ııaf şarkılarını yeni bir nealin doğu~unu müjdeye 
daki arazideki 13til0. limanlarını tid- yen Çin kıtaatı Japon münakale yol- metheden bir de meddahiarı olduk- kalkmaları hakiki san'atkirlar için 
deUi hücumlara maruz bulundurmuş. larını keemeğe muvaffak olmu~lar- tan aonra dehalarına inanmalarına aan'at hicabı olmuştur. 
tur. Fena havaya ra~en, İngiliz d eebeb bulabilirainizl (Dnamı C üncü uyrada) 
bombardırnan tayya.relerlnden bir 
miktarı Beriine varmıttır. 

Berlin 29 (A.A.) D. N. B. 
İngiliz tayyareleri, bu gece yeni -

den Almanya üzerlnde uçuşlar yap -
mı.,lardır. Birkaç bombardıman tay. 
yaresi, Beriine yaklaşmıtlardır. Bır 

İngUiz tayyaresi, hava da!i batarya. 
ları tarafından dilşürülmü.ştür. 

İn&iliz tebliii 
Londra 29 (A.A.) - Hava ne

zaretinin tebliği: 
Dün gece, gece yarısındanberi, 

Ingiltere üzerinde Üç düşman bom -
bardırnan tayyareei dütürülnıüotür. 

Bu sabah, dü,man faaliyeti, mün 
ferid tayyarelerle yapılmıo bazı hıi
cumlara inhisar etmi~th·. Taymis 
mansabında bazı noktalara, cenub 
sahilinde iki tehir ve biı köy, Lon
dra civarındaki kontlukl!uda bir 
köye bir kaç bomba düşmüştür. Pek 
az hasar olmuştur. Yaralı ve ölil 
mikdan da pek azdır. 

Alman tebliği 
Derlin 29 (A.A.) - Alman orduları 

başkum:ı.ndanlı~ının teb!Jii: 
(Dnamı 3 ündı sayfada) 

Türk tipi 
tespit edildl 

Ankara 29 (Hususi) - Türk 
tipini tesbit için yapıhn tetkikler ne
ticelenmiştir. Bu mesaiye i~tirak d -

miş olan Türk Tarih Kurumu asbat
kanı Bayan Afet bu münaa"'betle 
yaptığı etüdleri izah etmıştir. Bayan 
Afet, 19 36 danberi yaptığı etüd} erin 
neticesini Bükreşte beynclnıilel an
tropoloji konr•tısind~ dt' daha evvel 
hülaııa etmiflli. Atati..irkiin emrile 
daha geniş bir nnket yapılmış ve u
zun nrnştırmnlar netict-qinde bugün 
Türk tipi vöyle tesbit edilmiştir: 
Türk beyaz ırka "mensubdur. Boy: 
Erkekte ır1,65,2ıı, kadında 
<c 1 ,52,2ıı, burun: Düz ve yassı: ten 
rengi: Açık, kestane, baıı: Brak.i -

.:~ır~· ------------------------~~---------------------------------------------------

Fener &alatasarau berabere Maldllar 
Maç çok heyecanlı ve sürat/i geçti, ilk devrede 
Fen er ikinci devrede G. Saray hakim oynadılar 
Beşiktaş Albntuğu 3 - O, Beyoğluspor Süleymaniyeyi 2 - ı yendi, 

V efa Topkap ile ı - ı berabere kaldı . . 
• 

Fener - Galatl'saray ma~tndan lıir intaba 
Günlel\lenberi büyük bir alft.ka ile Büyük b!.r Jta.labal~ın seyrett~ı ma~m vımdlye kadar görülmemiş bir 

bcl'".lcnen Galatasaray - Fenorbahçe maçın ilk devre.sl 0-0, 1klncı devresı hE>yecan içinde cerPytm etme.sf, yen1 
maçı dün Kadıköy :ıtadında yapı! - ise 1-1 berabt-re blttl. Lig ~amplyon- mevsimde iki tak.ımın ilk dır.~a. lcıu-
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Zab1ta siciline şimdiye 
karlar 70 bin sab1kall 

kaydedildi 
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elgra.f, Telefon Ve Haberler· 
. 

Askeri 
lra.ziyet 

itih <Banarafı ı lncı sayfacla) 
erıa d . 1 f . 

l'tıerjJt ·ı enız erde, ngıltere ve A-
Alırı 11 ı e boy ölçütomiyecek olan 
deği~~Yanın harbi kazanması emin 
lae • ı d' Harbi kaybetmeııi halinde 
lıtrın'1ıye kadar bütün kazandık
olal:ıiılec ay~edeceği gibi mahıv dahi 
Siidetle ~ktı. Avusturyanın ilhnkı, 
hnı nn alınması, Çekoalovak -
tl.ıtul Parçalanmaaile Bohemyanın 
dad ha.aı Ve nihayet Memelin istir
de Al ıı.reketleri mevzii kalabiliılerse 
tağı ~.an ~. Leh harbinin öyle ola -
nı;;,, ınurnkun ve muhtemel görün -

1Milli Şefin pederlerinin kabrine1 

tayyareciler çelenk koydular 
ingillereyi istila 
tehlikesi henüz 

ortadan ka~kmad1 

!Fener G. Saray berabere kaldılar 
(Başta.ralı ı lnel sayfada) ı f. SpOI' 1 - Beykoz 1 

11 kar~ıya gelmestn<ien ileri 1eıd1 de- Istanbulspor penaltıdan bir aayı 
mek llwmdır. yaparak devreyi 1-0 gnlib bitirdi. 

-.rordu A . 

Malatya 29 (A.A.) - Şehrimiz
de bulunan Hava Kurumu tayyare -
cileri tarafından Milli Şefin merhum 
pederlerinin meznrlarınıı dün bir çe
lenk konulmuştur. Merasirnde vali 
Fahri Özen, komutan, meb'usları -
mız, parti, belediye, Halkevi re~le-

Ve k: llerin 
Tetkikleri ıtraa~~nnyanın, kendiaile Lehistan 

llıi!\I:C a vukubulacnk bir harbin 
hali .u lı.:alarnk bir Avrupa harbi İzmit, 29 (Hususi) - lnhisarlar 
bir kı alrnıyacnğına dair bidayette Vekili Raif Karadeniz §.:hrimize ge
l'oru llnaati olup olmadığını bileıni- le re k tetkiklerine başlamıştır. 
tıın 8ırıj ~n~cak eğer Führer, Lehis- Adiiye Vekili Fethi Okyar da 
lak b~ erının büyük bir hız ve mut- bugün Değirmendereye gelmiş bir 
lıı.~ıilt~; 2?ferle bitirilmesi halinde müddet kaldıktan sonra avdet et -
lle tn" e~ın, Almanyanın emeJleri - mi~tir. 
ltaı uaaıd olabilecek bir sulhe der- -----------

Yana~"' .. d .. h' llıtett l ..... cagını um uyaa, mut ı~ 
Fak a danmış demektir. Dahiliye ~ekili 

Şehrimiz de da~ .a!, Almanlar bunları bizden 
dt~ı k ıyı dü§ünür ve, dünyayı yeni
' ana bulayacağı muhakkak ol- Edirne 29 (AA.) - Dahiliye Vek1-
d11 t na .mukabil Almanyaya bir fay- li Falk Öztrnk bu sabah İstanbula 
tarlıe:nın etmesi meşkük, hatta za _ gitmek üzere Edirneden ayrılmış ve 
tenıeı"e feluketli olması pek muh - umumi müfettişle Pıtt'tl müfett.işı, 
kenQ· 0~~n bir harbi kendi dile ve vali, parti reisi tnra!ındnn viltlyet 
biı_ d ııılahlarilc tutu~turmaz diy~ hududuna kadar t~yi edilmiştir. 
batüne aldand ık. Filvaki Almanya, 
tin b lllaltulatı çiğniyerek insaniye
llıe.kt ll.§ına ölüm ve felaket yağdır
llıede:~ Ve asaların biriktirebildiği 
ka bi ı~et eserlerini yıkmaktan bat
bir tih aydası o!mıyacak olan yeni 

Bir 'k harbini ate§lemiştir. 

Mutekabil hava 
taarruzlart 

(Baştaralı ı Inci sayfada) 
~ Eylfll gi.ınü ve 28-29 Eylfll gece-

8i, hava kuvvetlerimizin mukabele 
bilınisU hücumları, bllhassa Londra -
yı, Llverpool'u ve cenubi İngllterede 
dl~er limanları hedef ittihaz etmiş -
lerdir. 
İskoçyanın .şark sahUleri açıklnrın

da, her birisi takriben 6 bin tonilato
luk ve kuvvetli muhafaza altında bir 

eerçi p ye harbe giren Almanya 
BelçU. 0 onya, Norveç, Holanda, 
larand 

11 he Fransa rrauharl"be saha -
~k lta,d er askere parmnk ısırta -
teltniş 8 

ar, llakeri harikalar gös -
kliçiik 'Ve ordularının önüne çıkan 
lter hate büyiik bütün kuvvetleri, 
~}>)ı .. vlle vaz.iycte uygun olan ayrı 
qa "au er le b. b'l d kafile içinde seyreden 2 va pura bom-

düz. ü . .ve ır saatten ı : n- ba ile hUcum edilm~ ve bu iki va -
llıellta g n

1 
ışlıyen, evvelden muk em b t ıl t 

~-ı zır anrn 1• 1 1 1. b' pur a ır mış ır. 
b e iıb ış. P an ar ~ .mer ırer Gündüz hücumlan esnasında Lon-
~lııe b'Ve Perıpan etmı;tır. Bu ae- . ' . 

ni lı. ır aral k 1 .1 . d dra üzerinde bir çok noktalarda şıd-
tıl~bını: "e şek·t1d ngı .te;kenbınt e way- deUi hava muharebelerl olmWJ ve bu 
r " 1 ... ı e aynı u ı e e ugra- . . 
ıı1n eeegi znn 1 t F k t muharebelere bıze büyük muva!fa -

ıtı..:.:lere, rnüttcf'k~oFunmuş "j. ·~ ~ 'k!yetler kazandınn}4tır. 

ri, askeri ve mülki erkan hazır bu
lunmuşlardır. 

Belediye reisi doktor Cafer Öz
elçi, merhumun hayatı hakkında 
gençlere izahat vermiş ve hatırala -
rını yadetmi~tir. 

Tayyarecilerimiz bu sabah şehri
mizden ayrılmışlardır. 

Paraşütçülerimiz 
Kaysaride 

Kayaeri 29 (A.A.) - Türk Ha
va Kurumu tayyarecilerile paraşüt -
çüleri bugün saat 9.30 da Malatya
dan buraya gelmişler ve mcydanda 
mülki ve askeri memurin ile kala -
balık bir halk kütlesi tıırafındıın kar
tılanmışlardır. 

OçuziU paktın 
ak isieri 

(Ba.ştarafı 1 Inci ııayfada) 
ittifaluna şaşmamalıdır. Amerika Bır 
leşik devletleri, İngUterenin bü tota
liter gangsterlerln sahillerile Ame -
rlka Bırleşik devletieri nrasında bu -
lundu~unu billyar ve bundan dola -
yı, ingiltereye olan yardımlarını a -
zaltmıyacaktır. 

Süratle hareket 
Nevyork Post diyor ki: 
lngiltereye yardımımızı iki misli

ne çıkarmaklığımız. Çine yıırdımı -
mızı, yeni istikrazlarla fazialaştır -
maklığımız ve Japonya ile biitün 
rnüna~ebetlerimizi kesmekliğimiz la
zımdır. Amerikan kiiltürü tehlikede
dir. Vakit geç olmadan süratle ha
reket edelim. 

Nev-York T elegramme diyor ki: 
Harbe doğru artık yürümüyoruz. 

koşuyoruz. O derece ııüratle ko1u -
yoruz ki yolumuzdaki telgraf direk
lerini artık göremiyoruz. 

Nihayet, Nev-York 1 lerald T ri -
bune, başka bir makalesinde §Öyle 
diyor: 

Amerika Birleşik devletleri, ya -
kında harbe girecektir. 

Ruzve tin nutku 
A.kdne, heırı de ~:·t rrt:nf' ay e - ingllız hava. kuvvetleri, bilhassa 
tai eniıde ve M~~ e d a ~~anın ona Almanyanın gnrb ve cenubu garbt 
tıltı~en Pek n'ıd.d ı tıl~ n 

88 
• ırk"!aaıbn.a hudud mıntakalanna karşı gece hü-

1 ""' v c ı \'e azım ar ır Vasington 29 (A.A.) -Yeni 
ıı .. 1·ı"Veınet "o"st k Al cumlnrı yapmıştır. Berlin elvarına kn- · r .. t~r . " ercre ınanyanın +-- . Vaşington tayyare meydanı inşaa -
<~ki:t tYı büyük bir hız ve mu'vaf - dar gelen birkaç .u~illz tayynresl, tının temel ta§ının konması merasi

lerinjet e istila edebileceği kanut - Berlin banliyö.süne vannadan hava minde, yüzlerce tayynre bu meydan 
tlta~ teırıelindcn sarsmış ve hiç ol- da!i bntnryalannın ateşile geri dön- üzerinde uçu~lar yaparken bir nu -

l~.ı~ı <;olt zayıflntmı,tır. me~e mecbur edllmi~tir. • tuk söyliyen Reisicümhur B. Roo -
t~bb~.~~~ın Mısırı istilA hareketi de, Garbi ve cenubu garbı Almany~ - seve lt demiştir ki: 
takı Uıun dnh b'd . d d da, dü.şman , bir çok noktalar üzerıne Bu yüzlerce Amerikan tayynre -
tır aDrnı~ v•yahuad ı "kyetın e,l u - bombalnr atmış, fakat kayda de~er 

• " 6 sinin Amerikan rootörlerinin giiriil-d~::···ı •~er cih*tt P: )1'.nvAaş tu~kış- hasan muclb olmamıljtır. Garbl Al -d • et) . ... en, ıııma ı merı n . tüsü, herhangi bir hücumn karşı blz-
1llıı berı l:ıirlig" 'ın ' 1 'lt manyada bir şehırde, sivil halkla mes len' mukavemet edecek b'ır vazı'ye -1 ii .. an ngı ereye yar- • 'd h " 
etler L Yuıneklc ' b b d kun mahallelere yenı en ucum e - te koyacak olan deniıo:, kara ve ha-
be .,..

1 
11İtli~in'ın tn .. ~eltrn elr h' ud ehv - dilıniştlr. S•"ınakltıra g!nneml.ş olan k tıı .. tm . . .,ı ere e ın e ar- ~ .. va müdafaamızı teskilatlandırma 

~tk esı ıhtirnali artmakta ve oir- bir çok kişi olmuş ve yaralanmıştır. azmimizi haykırıyor. Bu motör gü-
"() za... "' n - d " • ...o .ft 
~ '-':'tet ""8nı da yaklaşmaktadır. un. uşman, cem nn - .... yyare rültüleri, yakında elde edeceğimiz 
t\ altıkı Rusyanın hal ve tavrı da, kaybetmiljtir. Bir tok Alman tayya - kuvveti temsil ediyor. Bu, dem ok -
~j~~P~a"b .. ~?ğu ve cenub doğu resi knyıbdır. rasİnin bir ııevi sinirinin, yapabile -
)1~ olduJı. Utun arzu ve emelleıine =============== ceği ve fiilivatta yaptığı şayanı 
~~ "e 1\iptan. sonra, vittikçe karan- Jetleri aleyhinde bir harb hareke - memnuniyet bir ihtirazdır. 
)e ~.hlitiiıı te lı olm:ya başlamıştır. tine tel,!ebbüs[cn evvel çok dü~ün - B. Roosevelt, bilahare sözlerine 
~~~~ iıçlii it ~nlara karşı koymıık için dürtmek gibi arneli faydaları ) ok şöyle devam etmiştir: 

Manştaki Fransız 
limanlarında hazırlık

lar devam ediyor 

Azami .surette hazırl~ olan iki Beykoz ikinci devrede bir gol yap
tarafın oyunu, baş.ladık.te.n O dakika tı, oyun 1-1 berabere bitti. 

sonra ~üyük bir sürat Içinde, ~~- Istanbul tenis birinciFk'eri 
lıklı hucumlarla geçerken birdenbıre l ' 
Fenerbahçenin hAklmiyti altına gır _ stanbul Tenis birincilikleri dün 
d!. yapılmış ve müsabakalan Onğcılık 

Londra 2ı9 (A.AJ - Rcuter'in de- Fenerbahçenin karşısı.nda kıpır _ klübü kaznnmı§tır. Nl"ticeler vun _ 
niz muhabiri bildiriyor: dıyamaz olan Galatasaray mUşkül !ardır: 

Yüksek deniz mahfellerlnin fikri - vaziyette bocalarken kaleel Osman da Tek erkek: Talyan, Hcu.nnn 6-3, 
ne göre, istil~ tehlikesi, sonbahar ve sakatlnndı Ise de oyuna 0 hallle de- 6-0 galib gelmiştir. 
kışın ge!mesne muhakkak surette vama mecbur oldu. Tek kadın: Bayan Grodcski, ba-
artadan ~kınamak ıadır. F\lhakika Fenerin muUak surette kaçırdı~ yan Gundorfa 6-1, 6-0 galib. 
denizcil~r, de?lzin muvakkat. bir za- iki mü him fırsattan sonra oyun sü _ Çift erkek: Su ad - Hasan çifti 
man içın sakın olaca{tı mevsım sat- rat·n · ka bed k G Jak - Bambin o çiftine 6-4, 6-3, i-5 . ı ı yavaş yavaş y er en, n-

1 haları bulundu~unu bıllrler. Bunun- la'-ft yd b' 1 1 k b ga ib. .. ·~ara a ır can ı ı ~ gösterdi, K 
la beraber burnd.a şu clhet te?~:u.~ fakat devre 0_0 bitU. adın, erkek: Bayan Grade,ki -
ettirilmektedir kı istlH\ teşebbusunu Vedad Abud çifti. Bayan Gundorf-
geciktirmekle Almanlar, eğer İngiliz- tkinci devre Hasan çiftine 6-0, 6-2 gıılib ~clıniıı-
ıerl gafil avlamak ist.ıyorlarsa, ciddi .)alatasarayın ük hücwnu hernet lerdir. 
surette hayal lnklsarma u~rıyacak - bir tehlike teşkil etti Ise de Cihadın Ankaradaki serbest güretler 
lardır. Çünkü bahriye, müteyakku derhal müdahalesi işi zamanında Ankara 29 (Hususi}-Burada ya 
vazlyetini bir dakika bile gevşetme- h~le.~ oldu. İlk devreye nazarnn pılan profesyonel aerbest güreşler -
mekte azmetmi~ bulunmaktadır. duzgun oynamata b~lıynn Galata - de gÜreş federasyonu antrenöTÜ 
Marıştakl Fransız limanlannda ha- saray, yavaş yavaş oyunu Fenerbah- Pellincn Kara Aliyi bir dakikada 

zırlıklara devam edilmesi .keyfiyeti çe nısı! sahasına yerleştlnne4e mu- yenmiştir. T ekirdağlı Hüseyin ile 
istila te§ebbüsünün daima lmktuı da~ va!!ak olarak tehlikeli bir hal aldı. E.aseyid Sefik Bağdadt nrasındaki 
·resinde bulundu~unu gösteren dijter İki açıkla devamlı surette hücumn ge. güreş 56 dakika sürmüş, Tckirdağ
~ir sebeb olarak telft.kki edilmektedir. çen Galatasaray bUı\tereddüd devre- lı tuşla galib gelmiştir. 
Filhaklka, bu hazırlıklara, yalnız İn- nin başından itibaren hA.klmlyetı ele Ankarada bisiklet müsabakalan 
giliz bombardıman tayyarelerinin bir aldı. Ankara 29 ( Hususi) - Mevsi -
kısmını <iaha mühlm hedeflerden çe- Bu arada Gündüzün şahsi hücum- min ilk bisiklet müsabakası ynpıl -
vinneğe matuf bir teşebbüs Myılabil- larının bir kısmı !avulle durduruldu- mıştır. Birinci kategoride: 
mek Için Jüzumundan !azla daimi bir tu halde Salı\hattlnin, F.ş!akın ve ni- 1 - Aydoğrnuş Tur, 2 - Harndi 
tarzda devam edllmi.şt.ır. hayet Musanın üstüste ç&kti~l frlkık- Güçlü, 3 - lsmail K u tay, 4 - lhsan 

ler hep dışarı gitti. 17 nci daklkadn Selep, 5 - Muhittin Erengil. 

Romanyanin Balkan 
Antanti ile bütün 

taahhüdleri mefsuh 

Fenerbahçenin soldan yaptJAı bir İkinci kategoride: 
hücumda hakem Saliine favul verdi. 1 - Yılmaz Er, 2 - Bülend Simer, 
Kale yakınından Basrinin çektiği 3 - Mustafa Özgümüş, 4 - Sac' ettin 
frikik Fenere bir gol kazandırdı. Emeç, 5 - Halük Çiftçioğlu, sıra ile 

Bu sayı Fenerbahçe için Meta bir derece almışlardır. 
felftket oldu diyebiliriz. Galatasarayın Gün~ - Anknragücü 
gittikçe artan tazyiki karşısında Fe- Ankara 29 (Hususi) - Güneş -
nerbahçe her an bir tehlike atıatı - Ankaragücü arasında yapılan dost-

Bukreş 2:9 {A.A.} - Stefani: yor, Galatasaray her dnklkıı. yenı bir luk maçı 4-3 Güneııin galibiyelile 
Rwnen gazeteleri, bu sabahki nÜS- tehlikeyi icad ediyordu. neticelenmiştir. 

halarında, Rumen hariclye nazırı ___ .;;.. ________ ...,.. 
Sturı.a'nın D. N. B. ajansma yaptı~ı Fenerbahçe kalesi önüne yerleşen • T 1 b 1'1 ' • b 

Galatasaray takınıı müdafaa ve mu- a e S Ve 1 erinin az1 
heynnat', büyük başlıklar aıtında nvln hattı da dahil olmak üzere Fe- k 
neşret.mektedlr. neri sıkı bir çenber nltına aldı. şi ayetlerine 

Bu beyanatı tefsir eden siyası mah- İşte böyle bir anda' Musa en fes bir Maarili n cevab~arı 
!elleirldedteyidked~did{tlnle tglör.e, Romndn- vuruşla Galatasarayın beraberlik sn- <B~"hrafı ı Inci sayfıutal 
ya c emo rası ev e erı arasın a yısını yapınağa muvaffak oldu. ...., ... 
mevcud bütün paktlar ve Romanya. !erin, nilevi ve zati hnyat zaruret -
nın Balkan Antantı lle bütün tnah - Bire beş nisbetinde hücum yapan leri düşünülerek okula devam etme-
hüdleri bugün mefsuh teliiitki olu - Galatasaray 25 dakikalık oyun za - dikleri takdirde muvo.!tnk olduk -
nabılir. manında .şaynnı hayret bir surette ları derslerden 'ımtıhan olmak kW -

İngilterenin protcstosu h!klm oynadı, maç da böylece l-l fet! , kendilerine tahmil etifmemLşt.ir. 
Londra 29 (A.A.) - Reuter: berabere ~ıttr. Örn~ Beslm Devlet olgunluk imtihtmınn gelince, 
Lord Halifnks, Bükreşte beş İngiliz Be§ikt-. 3 - Altmtug O bu, llseden mezun olan t.aleben in yük 

{ebaasının tevkifi i.şUe alakadar ol- Şeref sahasında yapıinn bu maçta sek tahsUc intlsa b için geçlrdlği bir 
mak üzere, Romanyn maslahatgü - Beşik~ büyük. bir h!klmiyete ra~. - nevi «giriş imtihanb dır. Bunu kn -
zarı Florecu•yu harlciye nczaretıne men ılk devreyı Hakkının ynptJtı bır zanmıyanın alakasını ke.sti~i liseye 
nezdine davet ederek bu lıMiseler sayı İle 1-0 bitirdi. dönmesi mevzuubahs de~ildir. Bu 
hakkında izahat istemiş ve bu İngıliz İkinci devrede Hakkı ve Şakir bl- knbU talebe iki sene Içinde dört de
tebaasmın maruz kald~ı muamele- rer gol ynparak sayıları üçe çıkardı- !n açılan devlet olgunluk 1mtihanma 
yi protesto eylem~tir. lar. Neticede B~ikta.ş Altıntuğ (Kn- her gruptan nyrı ayrı muvnffnk o -

sımpBfaya) 3-0 galib geldi. ıuncıya kadar gtrmek hakkını haizdir. 

Urfa da 
Milli Şef günü 

Urfa 29 (A.A.) - Milli Şefimiz 
Isınet İnönünün Urfayı şerdiendir -
dikleri günün <Jeki:ı:incl yıldönümü 
olan dünkü gün her sene olduğu gi
bi dün de Urfalılar ınrnfındnn teza
hüratla Ve sevinç içi:1de kutlanmış
tır. Bu vesile ile Urfalılar Milli Sefe 
karşı sonsuz sevgi ve bağlılıklarını 
bir defa daha teyid eylemişlerdir. 

Vefa 1-Tupknp 1 
Kadıköy sahasında yapılan bu maç 

ta ilk devre, oldukça düzgün oynı -
yan Topkapının 1-0 gnliblyetUe seç
ti. İkinci devrede Vefadan Sulhl tri
kikten bir gol yaptığından maç ı-ı 

berabere bitti. 
Beyoğluspor 2 - Sülcyımmiye 1 
Şeref sahasındaki Lu ıı.açta Bey

oğluspor ilk devrede bir ııayı yapa
rak 1-0 galib geldi. 

Di AT 
1 bkteşrin Salı günü 

ÇE BERLiTAŞ 
sinemıı.sında 

~~ }'~ni "t !•fak a:ttolunmuştur: fa- def,ildir: fakat, e~er bu ittifak, A- Bugün, pilot li ııanqını hl\mi'l 50 
kıtrj M·hı tıfakın, bu <ıekilde, nihai merikayı İngilterenin yanında harbe bin genç Amerikalı mt-vcuddur ve ka müteıı.llik olarak imparator tnra-

1 t ı 1 
Ver 1 ] k d b')' b ı I 'k h 'k b' f d d'l · 1 'f )a teıı: y . cı cr ehinc temin ede- girme ten mene c ı ır ve ayni za- u pi ot arın mı tnrı, er ny ı i ın ın an neşre ı mıt o an ermnnın 

Ikinci devrede Iki tnıaf ta birer 
gol yaptı. maç 2-1 Beyoğlusporun 
~a libiyetile bitti. .................................................... 

Matine ve suııredc 
FEVK.AL.~DE GALA 

1\IÜSAMERESİ 
Görülmemiş bir va.ryete 

Programı 

rı)ttığ1 =~ı .. bir kuvvet ve vaziyet manda Sovyet ~usyayı Ingiliz im - fazlalasmaktadır. Bunların hep~i as ehemmiyetine işant etmektedirler. 
•o U ittif kulrnemcktedir. paratariuğu ııleyhinde bir harekete keri pilot değildir. Fakat Va~-ing- Gazeteler, ilç ~lihver devletin 
rı-11 ~llferi ll ın Mihvf'r devletlerine sevkedebilinıe, Rncak o 7nman onun ton zamanındaki çiftçiler nasıl he - Anglosakson boyundunı~unu zor -'•r11Ya. ile ~eırıin edebilmesi için ls- nihai zafer bakımından üçlü ittifa- men piyade avcısı olınut!larsa, bun- lamak için zamanın hulül etmiş ol
(!i}•afıtıa. eii .?k"Yet ~usyayı da kendi ka fayda ve tesirleri kat'i bir ma - lar da hemen askeri pilot olmağa duğunu yazmaktadırlar. 
~i\·~ iıtıııa tu lcme,i ve bunların ln- hiyet alabilir Fakat Sovyetler Bir - hazırdıTiar. ııA.sahiıı gazet~i. aktedil~n mu-

teL tatorl .. 1 h' d h 1 ı · w· • Al lt 1 J J 1 d• ( ? hed . k' . h f e"cte! $: U(!U n ey ıne er a ıgının, ınaııya - aya Ve apon- ~pon ar n9 :yorar a enın es ı mzaının mu a a7.aSı 
l~.ı~ı qıııı11ıaeçbeleri iktiza eder ya ile birlikte, İngiltr:re aleyhinde namına mesai birliği yapmak iste -
~, ~"ıı ~ J eraber yeni Alman - fiili bir harb harl"ketinde bulunabi- Tokyo 29 (AA.) - Japon ga- mekte bulunan bitaraf biiyiik dev -

ı e Sovy aı:ı~n ittifakının, Ameri- leceğine dair şimdilik en ufak bir zeteleri Berlin misakının aktini u - ı~tlere karşı bir ihtar olduğunu kay 

S ~e~t~r,~u=~y=n;y~ı~~1~i~h~v;e;r~d~e~v~-~e~m~a~r~e~y~o;k;t;u;r==============~~az=m~u;rru~·y~e~t~le~a~l;k~ış;la;ı;n;a~k~ta~v~e~b~u~u;ı~is~a=-==d=e~t;m;~~k;t~e~d~ir~.==================== o,. P-
0•taıu11 macera romanı: 16 Olivye sanki bütün me1:ıuliyetini 

pipo çekmek te~kil ediyormuş gibi 
bütün dikkatini derin bir duman sa
vuruşu.rıa atfederek: 

D öR, nakleden: Behçet Sala 
())· DONCO KlSlM yordu. Fakat maiyctindekilerin hep 

"tt) ıvitr }( «0. K. ıı sinden ha kir görünmek zafı, pek 
Ila 1·eı· U~at ..... tene ayaklarını raha - merd bir adam olnn l\lösyö Dives'yı· 
t ı •tr ···•o · 
1 
tıı; 0 ıtrni•. ' .. ı:ııp~&Unu dudakları- hiç pşırtmıyor, n bes hareketlere 
~~~~~ dakika. Ş,to:ı.Jerıni şefine dike - sevketmiyordu. Bilakis herkese knr
~lllı~;rd"trrı~~.kadnr hiç bir mü - şı daima dürüsttü. 
•ııj h'·ı~ b11ı., 1

' olan bu ndnm is- Maiyetindekilerin fikirJetine e-

d 
......._ l.iC~ ed "'~u. Bütün sözle - hemmiyet vermemekten bnşlıyıın 

~ .. ere ... 
~ h· oru • bir azarnet ve gurur ile bunu 71lfını t, •r ... : n\iYor k' b 1 b ı· k M D reııai "'~~:'tet d .. ~ u hadise alela- tevzine çn ışa i ır en ösyö ives 

\o' ~r ~ır, egıl, karışık ve es- buna da tenezzül etmez: bilakjs 
ıttrelt lltın 1 mutlaka arkad şlımnın ınütaleala -

......._ B Pencereden tarafa çe- rına müracaat ederdi. 
l) erı ..ı Bazan bir sükut \'akfcsindcn aon-tı. ~tli. Qe llYn'ı k. Q~ fikirdeyim... ra: 

~1iilt tL 'd"ın -Bu i1in valnız bize taallüku ol-
.. dulundan emin olmadıilımız için po

liein de ınenul u!maaıoa aea tı • .ar -

- Hayır ... Zaten böyle şeylerin 
farkında olm~kınn du pek ho,l.,n -
mam, Başlangıçta i!!lere nilhız et -
rnek hususunda bir laka.,clim var -
dır. Sirndi bunlım geçelim. Yalnız 
şu önümiizd.,ki hiıdisede bizim dai
rt•nin Jan Bassetin kati il ~ n~d .. ., P!

lakador olmıya lü1uın gördÜRÜnii 
de anlıyamadım. Elbet bir sebebi 
olacak. Amma bununeLen soıdum. 
ne de ııiz sövlediniz . .. 

- Evet, bir .5ebeb var ve bu se
behin ismi T raverstir. 

Sef bıı iqmi tane tane JÖylem:ş ve 
ı.ar .. ı!!ındakiııin Ü7erindr: n e te!li• ya
..,ncağını anlamak mer:ıklle gözleri~ 
ni Clnıın ı:ı;ö1l~rin ıo clikmiııti . 

Keene onun telaffuzunu tekrarlar 
gibi : 

- Trnvers, Travers... Demek 
Basset de bizdendi öyl~ nıi? 

- Hayır, dedi şef. Basset, Taı· 
versin bir dostu idi. Çok yakın bir 
doatu. Anlatılan Travera orada, ait-

muştu. Sizin uzun zamandanberi 
dün:ramn öte tarafında biı vazife -
den yeni döndüği.inüzü un..ıtuyo -
rum. Buradaki son vukuatlar. tamn
men bihabersiniz Nlhil .. 

Keene mınidanarak: 
- Yok canım, dedi, o kadar d ::ı 

değil. 

- Travı-rıı, Almanyadndır : ya
hud belki de ı<Almanyada idiu rle
memi:r. lazımdır. 

- Ya, g .. ri döndü min 
Can f!lkıntısını ifade eden bir ta

vırla şef dudaklarını büktü: 
- Ölmüş olmasında;ı korkarım. 

Birkaç haftadanberi hiç bir haber 
alnmadık. 

- Ya? Peki nasıl , neye islinacl 
('derek bir tahmin yapıyorsunuz) 

- Bu çok kuvvetli biı tahmin
dir, Keene. Fakat bize k.ıt'! haberi 
verebilecek olan valnız 3asset idi. 
Amma onun da akibetiııi biliyor -
sunuz. Yalnız bu mesuleye dair biı 

mektub aldık. Şöyle bir gö:z atmak 
iater misiniz) 

ş K 
Siııemasında 

(Eski Ekler) 
Bugünden itibaren : 

Fc';kıılA.de bir program 
Harikalar harıkası 

Ş HANE 
ÇILGINLIKLAR 

Tamamen renkli mu~zzam revu 
ve 

DENIZ ve KADI 
lJOROTHY LAM OUR - GEOR
GES RAFT - HA!'ffiY FONDA -
AKİM TA.:\rİRQFF tarn!ındaı1 

:F'RANSIZCA SÖZLÜ 
Gayet güzel bir film . 

Her 2 film son defa olarak 
Beyo~lunda gösterılmektedir. 

Mısır Film yıklızı Bayan 

FA 1\!A ŞD 'nin 
muvaffakiyeti 

Şehrimiz_de TAKSIM sinemasında 
gösterilmekte olnn 

SAADET UV SI 
Türkçe sazlı ve sözıti, nrabca şarkılı 
filmi şimcUye kadar hiçbir filme 

nasib olmıyan bir rajtbet 
kazanmaktadır. 

ebe ... iyen unutamıyacağınız bir eser Babrasını 

Senenin ilk Süper J?ilıni 
•• 

A AR 
Filmi yaratanlar: 

CORINNE LUCHAIRE • JEAN PIERRE AUMONT 

Çarşamba akşamı M E L E K Sinemasında 
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aence bu gençler bir istidad 1 ederek genç neale hücum için çir -

kumpanyasım te~kil etmektedirler, kin bir demagoji yoluna sapmak 
perakende acizlerini örtrnek ıçın doğru değildir. Genç nesil veyahud r 
toplanmıtlardır. Ve bütün bu yay - daha inhisarcı bir tabirle söyliye -
gara bu zaf toplantısından çıkıyor. yim: Şiiri ,uur teakki elden zümre, 

Ş · C h • d T 1. ki, ben de ayni telakkiye ' aahibim; 
aar a ı anyo • göze batmak için bir takım gari -

- Benim, en fazla hayretimi beler ve tuhaflıklar yumurtlıyanların 
mucib olan cihet, lstanbulda, }eni eski nesil gibi biz de dü,manıyız. 
bir hareket iddiasile ortaya çıkan ortaya bir tasfiye davası ;;ıktı. Bir 
arkadatlann hepsinin genç neali tasfiye lazım 1 Fakat bu tasfiye eski
temsil iddiasıdır. Genç nesil deyin- ler arasında değil, bi.:zat •enç nesil 
ce, mutlaka bir imknn bularak eli- arasındadır. 
ne kalem alan kimseler zannedildi- Bizim gayemiz, bize benziyen -
ii takdirde bu belki doğru bir gö- leri ayırıp veni bir zümre teşkil et
rüt olabilir. Fakat ben, genç neail rnek ve kendimizi hakemierin inaa -
deyince bundan san'ataever, bütün fına terkederek hüsnü niyetle yapı -
bir memleket gençliğini anlıyorum. lan her tenkidi bir ders olarak ka -

Hele son zamRolarda oiir ile - bul etmek ve mümkiin olduğu ka -
minde bir aürü alaylara yol açan ya- dar tarlatanlıktan uzak kalmaktır. 
zıları genç neslin mürnesaili olarak Nu-Sıl-Co 

Yüksek Deniz Ticaret 
ınektebinden bir 
memur aranıyor 

eP. 12• seksen beş llra ücretli dahUiye memurlulu münhaldir. Mektep
~ kalınd~ı müddetçe yemesi ve yatma.sı mektebçe temin olunur. 

LA.akal orta mekteb mezunu bulunmıuıı, sabahları talebeye beden ha
reketleri yaptıracak ve aqamlan !iportif oyunları idare edecek kadar 
spora vukufu bulunması, ya.ş ve sıhhatlnin bu iflerde faaliyet. gö.sterme
aine mfisaid olması l!lzımdır. 

Bu ~JS.rt.ları haiz olup da evvelce mekteblerde talebe işlerile ~tigal 
etmLt bulunanlar tercih olunur. 

i.ırt.ekliler vP.sikalarUe birlikte Ortaköyde mekteb müdürlütüne mü-
racaat. edebilirler . .8982• 

Fiatları 

PmL.~NTALI ve EUUSLI çeşidleri gelml.ştir. 

SON Ym !\IODELLER ÇOK. ZARİFI'iR. 
ft'Ykalade unu ndur. Bir defa ıörmeniz menfaatlniı 

Z. S A A T M A N 
icabıdır. 

istanbUl, Sultanhamam, Camcı"QJşı han, ARLON deposu. Ankara sat14 
yeri: Abdilihalim Oilngenci Anafartalar caddesi No. 25 , 

Açık eksiitme Ilanı 
Ankara Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden: 
'1/ 10/940 Pazartesi günü saat ll de Ankara mektebler muhasebecill{tln. 

de toplanacak olan eksiitme komisyonunda 4800 lira muhammen bedelli 
fa.külten;n 80.100 pen~ereslne yaptırılaoak perdelerin münaka.sası ya. 
pılaca.kt.ır. Eksiitme şartnamesi ve teferrüatı fakülte dlrektörlü~ünden 

alınır. Muvakkat teminat 360 liradır. İstekillerin muvakkat teminat ve 
tartnamesinde yazılı ve.sikalarını ayni gün saat 10 a kadar komlsyona. 
Termeleri 16.zımdır. c8943 • 

ALMANYA- İTALYA 
ve Mer\..eıi A.vrup adan 1imendifer ile 

NAKLiYAT 
TafsiiAt için : K. A. MO LLER ve Ski. 

Minerva Han Galata Telefon: 40J99 P. K. 1090 

HER NEVi 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya F aküitesine 
Bursiye talebe alınıyor. 

Ankara Dil ve Tarih _ Co~rafya Fakülte.!lne iıntlhanla tam veya yarım 
burs verilmek fizere talebe alınacaktır. Tam burs ayda kırk ve yarım 
burs ayda yirmi liradır. Lise mezunu olup da olgunluk iıntihanı vermiıı 
olanlardan veyahud evvelce Fakültede kaydedilmiş bulunanlardan burs 
talebesi olmak istiyenlerln Birinciteşrinin 10 una kadar Fakülte Dlrek • 
tôrlüğüne lstida Ue müracaat etmelerı IA.zımdır. Burs alan talebenin tAbi 
olacatı şartlar Fakülteye müracaatla ~renillr. c9034D .-5977» 

Ankara Devlet Konservatuvarı MüJür
lüğünden : 

Ankara Devlet. Konservatuvarına girmek Için yeniden imtihan açıla • 
ca.lüır. FaıJa tafsnAt için Konservatuvar Müdiırlü~üne, Lise Mıidürlukle-
nne ve Halkevlerine başvurulması. c6029~ e.9ıoo .. 

Bursa Nafıa mü · ürlüğ ~:n le n: 
1 - Bursa Sa.n'at okulunda yapılecak 29357 lira 51 kuruş keşif bedelli 

t.esvire ataiyelerı in.,natı kapalı zarf usulile eksıltmeye konut -
muştur. 

2 - Ek.sUt.me 7/ 10 ' 940 Pazartesi günü saat 16 da Bursa Na.fia Müdur. 
ı~ü eksiitme komisyonunda yapılacaktır. 

S - Bu ~ aid evrak şunlardır: 
Proje, va.hlt fiat listt'.gl, mesaha cedveli. keşif, ekslltme ve bııyın • 
dırlık işleri genel ~tno.mest mukavele proje.sidlr. Talipler bu 
evrakı Nat1a Müdürlü~de tetkik edeceklerdir. 

• - Taliplerln münakasaya l4tirak edebilmeleri için 2201 llra 81 kurll4 

0
/ 0 8,5 faizli ve sekiz senetaksilli 

emlak salışı 
Mu hammen 

Semtl Cinsi kıymeti 

Beyo~lunda Fertköyünde Kaiıt. - Dört buçuk katta yedi odalı 5000 
hane yenı Rumeli soltatında eski üç sofalı ve hamarnı olan 
2 Mü. yeni 138, l.W, No. lı kı\rglr bir evin tamamı. 

Pendlkte Sapanbatları yeni Ço- İki buçuk katta on odalı 2000 
Iakotıu e&k.l 5911/ 16 yeni 300/ 32 iki aofalı ahşap bir evin 
No.lı · tamamı. 

1 - Arttırma 3/ 10/940 tarihine düşen Per4embe günü saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacak ve gayri menkulü en 90k bedel verenlerin üstünde 
kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek lçıin muhammen kıymetın yinde 15 1 nisbetln -
de pey a.kçe&i yatırmak IA.zımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekts aenede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tAbidir. 

• - Tabıtıc ödeninciye kadar gayrı menkul Sandı.ta blrincl derecede 
ipotekli kalır. 

5 - Binalum fototranarı Sandık dahlltndelr.i aat14 salonunda tethir 
olunma.ktadır. Fazla tafsilA.t almak için $&.10na milra.ca.a.t edUlr. (8664) 

ı 

ŞAMPiYON 

Istanbul 

.A.DIPULL.A.BI 
Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Tahta.k:ale, 

Satıt depoaa 1 

Uzuncu Ova 
No. 12 .. 14 

O&dde.sl 

Bel e :li yesi Ilinları ı 
Sebze ve Meyva hAll dahilinde yaptırılacalr. Blokaj beton f&P ve tufla 

duvar Inşaatı açık eksiltıneye konulmU4tur. K61lf bedeli 1'132 lira ü ku
ru.ş ve Uk teminatı 129 llra 93 kuru,tur. Kqif ve tartname, zabıt ve mu
amelA.t müdiirlütü kaleminde görülecektir. İlıale 10/10/ 940 Perşembe iÜ

nü saat l-tı de daiml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya. mektupları, Ihale tarthinden 8 ilin evvel fen ifleri müdürlütüne 
müracaatla. alacakları fennl ehliyet. ve 940 yılına ald tıcaret oda& vesl
kalarile ihale günü muayyen saatte daiml encümende bulunmaları. c9129• 

** Hasekl, Cerrahpa.şa, Beyotlu ve Zührevt hastalıklar ha.stanelerUe Zey-
nebkA.mil do~um evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 13,200 kilo sade ve 
1970 kilo tereya~ı kapalı zarf usulile eksUtmeye konulmu.§tur. Mecmuu -
nun tahmin bedeli 19,ına llra ve ilk teminat miktarı 1493 lira 85 kuru~
tur. Şartname za.bıt ve muamelM müdürlütü kaleminde görülecektir. İlıa
le 11/ 101940 Cuma günü saat 15 .de Daim! Encümende yapılaca.ktır. Ta
liplerin Ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ald ticaret 
odıısı ve.sikalarlle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıya -
cakları teklif mektuplarını ihale günü saa.t H de kadar DaJm1 Encüme
ne vermeleri lazımdır. ,9009• 

Yıllık hk 
kirası teminat 

** 
Meyva ve ııebıe h'-11 aralı~ında 

yeniden inşa edilen 43 No. lu dükkln 
00,00 '1,20 Kere&tecllerde 
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4.2 
8 

44 
53 

1 
4{) 

lO 
33 
31 
20 

• • • • • 28 • 
Floryada çarşı soltatında kAin 15 numaralı dükkll.n 
Floryada çarşı soka~ında klin 20 numaralı dültkAn 
Süleymani,rede Ernarut mahallesinin Dôkmeciler soltatın
da ı numaralı dükkiin 

48,00 3,60 Unkapanında Haraç~ı Karamehmed mahalleainln Kasım-
P&IJll kayık iSkelesi sokağında baraka yerı. 

85,00 6,38 Fatihte Klrmastt mahallesinin Hatızpaşa. soka~ında. • 
No. dültk3.n. 

Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı 
gayri menkuller ayrı ayrı kiraya verilmek llzere açık arttırmaya konu! -
muştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamel~t müdürlü~ü kaleminde görüle
cektir. ihale 11/ 101940 Cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacak
tır. Taliblerin ilk teminat, makbuz veya mektub1arlle ihale ııünü muay. 
yen saatte daimi encümende bulunmaları. (9159) 

Yüksek Zi. • at Enstitüsü Rektör.üğünden: 
Bu yıl veteriner orman ve Ziraat fakültelerine kabul edilecek talebe

lerin seçim ımtihan tarihleri de~i~tirilmiştlr. 
imtihanlar 3 10.940 Perşembe saat 9.30 da 4.10.940 Cuma ve 5.10.940 Cu-

martesi günleri saat ikide başlamak suretue yapılacaktır.. c9233» 

muva.kkat teminat yaptırmalan Ud.ndan sonra bu işi yapma~a ---------------
ehliyetli olduklarına dtıir vilA.yet maıkamından ve.~lka :\lmaları, Tek~;.ik okulu Müdü :--I:iğünden: 
940 senesine aid tıcaret odasına kayıd oldu~una dair vesika gös _ 
termeleri üçilncü maddede yazılı eksflt.me e'VI'akını görüp kat .ıl 1 - Mühendis kısmı girit imtihanları ı. Teşrinlevvel. 940 Salı günü 
ettiltierine daır ımzalo.malan, usulü veçhlle hazırlıyacaklan zar!lı cı yapılacaktır. Kayıd o1unanların karnelerile o ıün saat s&kiz bu -
ikinci maddede yazılı ek.oılltme saatinden bir sant evvel komisy m çukta mektebde hazır bulunmaları . 
relsllği.ne imza mukabilinde vermelerı ve 2490 sayılı kanun h!iküm- 2 - Fen memuru kı.~mı giriş imtlhnnları günü ayrıca ilAn olunaca~ı. 
lerine uygun olarak ho.reket etmeleri IA.zundır. 3 - Tedrisata 21. Teşrinlevvel. 940 Pazartesi günü ba~lanacatı UA.n 
Postada vukubulnc:ılt ıtedk:meler kabul edilmez. «8557• olunur. (8997) 

___ _!.... ___ --------------------

ATINA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden üç rnotörlii ııDel!tsche LüfthanSft\> tayynreleri, Almarıya 
ve beynelmilel hava hnllan ile munlaz:.man irtibah temin etmektedir. 

Her türliı izahat ve biletler için 

HANS W AL TER FEUSTEL 

ır; Doktor 1. Zati Oget ~ 
Belediye karşısındaki muayene-r 
hanesinde öC:leden sonra hasta-

" larını kabul eder. ıl .................................................... 
Em e, 

Baş, diş, nezle, grip, ro matiz 
Nevralji, K1r1khk ve bUtün agr1larmızı derhal 

Icabmda rünele üç kate alınabilir. Taklitlerinden _,.uuo__. 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Tabi b, sıhhiye 
memuru alınacakbr 
Askeri fabrfka'ar amum müdürlütiinden: 
Kırıkkalede Istihdam edilmek üzere blr tabib ve iki sıhhiye 

alınacaktır. Kendilerine 3656 sayılı kanun hükümlerine göre Qıc:n& 
lecektlr. 

bteklilerin ellerindeki vesika ve hal tercümesini lstidalarına 
rak umum ,müdürlü~e müracaatları. c91243» 

• 
Istiklil Lisesi 

Kız ve Erkek - Leyli ve Neharl 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebatı polis karakolu aTkasında, Telefon 22534 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan 
essesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz sahasında teslim edilmek f8,rtUe evsaf ve mikdan 
yazılı makas traversile normal boy travera satın alınaoa.kt.ır. 
lanların en geç 30.9.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müesse..e 
lütüne teklifierini vermeleri illn olunur. c9142a 

Mikdar Eb'ad 

6000 aded 
40 , 
~ . 
eo • 
eo • •o • 
40 • 
40 • 
40 • 
&O • 
60 • 

eo • 
GStO aded 

OOrgen travers 2.60 M. boyunda normal cinsteA 
Gürgen makaa traverai boy 4.50 M. 

, » • • 4.20 M. 
• • • • 4.30 1\L 
• • • • 4.00 M. 
• , :a • 3.80 M. 
• , • • 3.70 M. 
• :a • • 3 .40 M. 
• :a • • 3.30 M. 
, • • , 3.10 M. 
J • • • 2 90 M. 
• • • • 2.70 M. 

- Kütahya Tayyare Birlikleri 
Komisyonu Başkanlığından: 
ı - Kütahya garnizonunda beher adedi 25170 Ura 85 kuru~ ketif 

delli iki aded erat pavyonu eksUtmeye konulmu.,tur. 
2 - EbUtmesi kapalı zarf usullle olacaktır. 
3 - Ek.siltme 15/ 10/ 940 Salı günü saat 16,30 da Kütahya Merkflll 

mutanlıtı satın alma komisyonu binasında ya:pılaca.ktır. 
4 - Beher erat pavyonunun muvakkat teminatı (1900> liradır. 
5 - Keşif, plAn ve §Qrtnameslnl görrnek Isteyenler her gün. 

girecek olanlar kanunun icab ettırdill ve.u.lt Ue birlikte nı-11 
nü saat 14,30 a kadar teklif mettublarım makbıu mutabuınd' 
misyon başkanlıfına vermeleri ilAn olunur. c9207• 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 K ü çük 

Cari Hes a p lar 

IKRAMIYE PL l NI 

13iRiKTiR 
1940 lKRAMlY~ 
ı aded 2000 Uralık - ~ 
3 • 1000 • - ~..MV"' : 
6 • 500 • - ~ 
ll • 250 , - 3U"""' / , 

40 • 100 • - 4()00601""" 
75 • 50 • - ~/ 

210 • 25 J - ~ 

Keşideier: ı Şubaı. 1 

ı Atustos, 1 İklncl~ 
rinde J11p&lır. 


