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0
1ttadan sonra 

erlin mülakatı 
lltı l{ont Ciyanonun Ber
tine gidişi t'tlihvercile-
,.. haıı nıeseleler ih:e-
1nd 

ka e Çetin bir pazarlık 
tınl'§ıatnda bulundukla-

ı Ve b • ~f er ,eyıu tama-
e •~k - · ·ı ~e "' arrur eUırı -

bir~. bulunduğunun 
dı UU olmak lôzım-

t,, 

\, ~-----iiiiiiiiıimi----~-ı 
Q: E'tl~ İZZET BENİCE 

• 1J •ıilft":atıııı yeni bir Berlin 

1 
ltı~t Nlakıp ediyor. ltalyan 

K ~~'Ilı nıırı Kont Ciano da 
8 ~~İ.~~ nlıcr_line gitmiştir. Kont 

gü 
--------~-------

30 DAKiKADA 
3i TAYYARE 
DÜŞÜRÜLDÜ 
Kıf ay/ arın da 
da Alıiıanyaya 
karşı akınlara 
devam edilecek 

Dün Manşta h'3va 
güzeldi, deniz sakindi ~ ~ a;rhn seyahati mih -

lıli) ttıeseı tnacla mutabık kal -
( ~ faıtı·eler- dışında, daha ba- c:' k 

·~ deı·;~etlerde bulundukla- r a at istilaya 
olmadı 

1 
• Ot ki,ı ı olmak &erektir. An-

J.Ot"' ld !ılı~ llerlin ve Roma bazı 
' it ~t teti henüz bitirememiş -

A , , •dik ka~dadırlar. 
:;- la tasında ve başında: 

'lf' ~t~!anın harbe müda -
1 ~ Usle.riaden istifade et-
e ( ~ if't 

geçen 
Londra '1:I (A.A.) - Dün Vayt 

adası üzerinde cereyan eden ıbir J 
anuharobede, 30 daki:k.a zarfındk 
31 Alıman tayyaresi düşüriihnüs- j 
tür. Bunlardan 16 i bQmbardıman 

ar 
KAMERUN 
DA HÜR 
FRANSAiLE 

BERABER 
Çörçil'e gönderdik

k ri bir mesajda 
diyorlar ki: 

• • s ç 
ÇiNLiLER 
DAVET· Mi 

BEKLiYOR? 
Hindiçfni makamları Çin 
hükumetinden yardım 

istememişler 

Cin Fransa ile -
bozuşmak 
istemiyor 

Şunkinı? '1:1 (A.A) - Çin ha -
ricive nezaretinin bir sözcüsü. düu 
matbuat mümessillerine verdiii 
ıbeyanatta. şimdiye dcadar :Hindi -
çini makamlarının çm hü'kmne -
tinden hkbir yardmı talebinde bu
lumnadıklarını söylemiştir. 

Sahip -.e Bqmnharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

• eras 

O~i~ btikfımetine vaki 

1\ >, h ihtt--ı· k l"d' t 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

oo..-----

Vişinin emrini 
dinliyenler 

Hitlerin müttefiki 
ve vatan hainidir 
Londra 27 (A.A.)- Baş -

vekil Cörçil Donaladan aşa
ğıdaki mesajı almıştır: 

•Fransız Kaıncrununda otu
ranlar, müşterek dü~maaa kar
şı beraberce mücadeleye dc

<Devamı 3 öncü ı;ahlfrdr) 

Bir ~aı.etecinin sualine cevaben, 
avni sözcü Cin hükumetinin Vişi 1 
hükumeti ile münasebetlerini kes
mek niyetinde obnadı~ını söyle
mi~ ve demiştir ki: 

<Drvamı S üncü sahifede) • Almaıılann sık 4oklartlan ltirl 

~µ "' uııhiu - l u•vet l .ır. 9-
,"Qltar· ~Ye Nazırı ve Jspan-
~ 1ıt;~.l'Uniiıı kardeşi Suner 

4~.~ d 'lldedir n bu dakika-
ıı:~ h~ ~i~verle İspanyanın • 
~lıld,._bı uzerinde anlaşmış 
'~ dair bir teblii ya

ltıUd ~hlle.rhalde İspany•nm 
• ı.ı I\~ ale etmesi veya ara-

• ~llllldeJn~ ve italyan kıtaa
lfla~ tttırmesi istenmekte

~ "lltı.hfn il alilebi ihtimal böyle 
~t)11 ~Wl Eirmek isteme-
~ d•~'llle~i kendi istikbali 
~ehlıkeli gördüğü için-
İaıtj~e uzuyor ve tekrar 

L.vll " İ etmiş bulunuyor. 
·~ c talya hpanyada da-
• ~ .. :'!ında yaptıkları biz-
~tle 1l:lııı ~di İspaııya -
~n ihtimal ikna yolu 

\ ~l'ilı: k karşıswda kalır
~ ~dec •e hatta tehdit yolu
lıtll.ıiirii.:.1'1e.rdir. Cebclüttan
. lQı esi, Afrika ve Asya 

ROMANYADA 
LEJiYÖN 
REjiMi 

Rômanya propaganda 
nazarı yeni rejimi izah 

ediyor 
Bflbeş Z7 (A.A.)- Bador ajaa

sı bildiriyor: Propaganda Nuırı 
Conbnat yabancı matbuata yeııi 
rejimin prensipleri hakkında be
y•natta bulunmuştur. 
Nazır ezelim)~ demiştir ki: 
1- Sadece .-hısların değişm~.;i 

değil, milli &erçeklere dayanan 
Rumen devleti bünyesinin deiiş
mesi mevnu bahistir. 

(Detıamı 3 üncü. sahifede) 
~ ı İ~i ~torlutunun yıkıla

ı.ı ~l b~ sü(lerini orta~> .\ı~~ı:r~ ~rmit bu- Çinko aaklıyan nalbur 

Barbaros'un kabri önünde 

e zaferi in· 
•• ·çin 

• 

Pre 
yll 
mera ım 1 dı 

Abbas ağa parkı 
kaym kaml!ğı da 

Prevezc zaferinin 403 üncü yıl 
dönümüne tesadüf eden ·Barba
ros jlÜDÜ• münasebelile bu sabah 
Beşi'ktasta şanlı Türk denizcisi 
Barbaros !Hayycttinin maıkberesin
de büyitk merasim yapılmıstıc. ı 

Sabah saat 9,5 dan itibaren de
niz ve kara ask.erleri ile, yedek su- 1 
bay okulu taleıbelel'i, izciler ve ka-

1 

ile yeni Beşiktaı 
merasimle açıl.dı 
mis olan :i!ki levent deniz erimiz 
tarafından sanlı bayrağımız dire
i?c cekilmiştir. Bu esnada tavya -
relerimiz de Beşiktaş üzerinden 

uçmuşlardır. Türbeye birwk ~ 1 
lenkler konu}mu.s ve 'bilah<lre vali 
bir nutui< .söyliyerek Barbarooun ı 
zatfcrlerini tebarüz cttirm~tir. Bu
Jl'll. diiter nutuklar takip clani$1er-
dir. · 

Moskova büyük 
elçimiz vazife

sine dönüyor 
Başvekil Moskova ve 
Roma büyük elçimizi 

kabul etti 
Başvekil Dr. Refik Saydam dün 

Moskova büyük elçimiz Haydar 
Aktay ile Roma biiyük elçimiz 
Hiiseyin Ragıp Bayuru kabul et
nıişlerdir. 

Yaz tatilini gecirmek üzere An
karadn bulunmakta olan Ha~·dar 
Aktay önümiizde.ki ayın 2 sinde 
Moskovaya hareket edecektir. 

Sovyetlerin Ankara büyük el
çiliği müsteşarı Vinogradofun An
kara büyük elçiliğine tayini hak
kında Sovyetler tarafından yapı
lan istimzııca hükumetimizce mu
vafakat cevabı verilmiştir. 

1 - ~lltıt•-~• ve ltalya için h-
4ııı "'latma olduğu kadar 

\ ~ . ~ tcnup sahillerindeki 
~ \ ~h~ "~vkilere ve üslere 

t ~llf~'!. İhtimal Bcıdin

Sirkecide KerutJıe isminde bir 
nalbur cirrko sa:klad.ıiı için dün 
ı;ıo}.ii)ce yakalanmıs ve dükkanıın
da 1250 kilo (inko ele ~eçirilmi.r 
1.İı'. 

lal>a].ı:k zevat yeni tanzim edilm is 
olan ona:kberenin etralında top - Buradaki merasimden sonra hep -----.----
lan:nıslardır. b~raber Abbasai!a parkın_~ ~idil- 1 Ankara _ Jstan-

tk 11 ~pa.oya ile puar
\' c.n, bır taraftan da Vişi 
~il ~t~i teklifterle tazyik 
l,"'l) l'trd· a!"ıştır. Anadolu a
t~ ~l~~~lts ığı bir haber, içinde 
~ t ~at Unun terhisi, hnva n 
~ ~ i\c Ulın teslimi de olmak 
~ 'iı~llltft~ ~ddelik bir talebin 

iMunıniJcyh bunların e-vvelden 
satıknış oldui'unu iddia etmiştir; 
Tahklkata devam olunmaktadır. 

Saat tam onda isliklM marsı ve mıs ve .park acı1ımıstır. Muteakı -
vapur dü<iükleri ile merasime baş· ben de Ha,·rettin iskelesi civarın- b } ı d b • 
lanıl.mı.s. bu C6nada Barbaros za- d::ıki yeni Besiktas kavmakamlı.i?ı U yo UD a Jf 

_ma ___ runa __ m_·ı_d_e_n_iz_e_ıb_isc_l_e_ri_n ... i _g_i_v·_'_ib_in_a_s_ın_ı_n_r_e_s_m_i_k_üsadı yapılmıştır. tren kaz ası. 
. 

Türk • Rumen ticaret 
anlaşması 

Türk - Rumen ticaret anlasması 
dün şehrimizde imzalanmıştır. 

Yeni anlaşma ile 3ô milyon li
ralık iıhracat ve ithalat yapılacak 

Pamuk, fındık jBu sabah Avru-
kinin padan şehrimize! 
alınacak gelenler 

, ve 
.... 
sabo 

~ !>t trqeketine tevdi olunduğu
!._~ )tıeseı te~ir. Bu taleplerin 
~ .,\ıtıdll esı dışında ne oldu
\ ı t t"tlsıt ırı.~l~mat yoktur. Sa-
~ 11ı:ıdetıtı•hukumetinin bazıla
\)(td~'~er ış olduğu, bazılarını 
~~dtııllıekt tt.ınekte bulundui'u 

ve ite.I'be6t döviz esas şart olacak- 1 S k. . .1 1. k 
tır. e ız mı yon ıraya a- Üsküp başkonsolosu

\ı'-" lııly~ır. İnriltereyi Ak
t'ı.ıı 1 ' etmeyi ve harbin 

\ 11'~y nda Akdeniz kapı
ı..\i~tı ltı~ Ve ablukayı yarmayı 
~t~i .\~~\'erciler icin Sur~ye 
~ .'ti ~· adaki Fransız nıüs
~ ~li... l.ıııye l..~~hassa ehemmiyet 

Ceza gö;en esnaf ı dar kredi açılması 
Polis 6 ıncı şube ırncrm.ıdan ta- tasvip edildi 

muz da geldi 
Bu sabahki ~onvansiyonel ile 15 

Polonyalı mülteci şehrimize ~el
mislerdir. Buradan baska memlerafından yapılan dünkü ve bu sa- Vekiller Heyeti, memleketin ~e-

ibahki kontrollarda Tahmiöte 6 niş ihtiyacını temin etmek için 
dük'kan uisli'kten cezalandırılmış, hariçten kfıfi miktarda ithalatta 

kete gideceklerdir. 
Ayni trt>nlc Üsküp baskonso~ 

sumuz Saffet Bcnsu :tilesi ile bir
likte sehrlınize gelerek Kontinan
tal oteline ı?itımistir. Mumaileyh 
:yarın hükômct merkezimize gi -
derek tomasla bulw1acaktır. Ayni 
trenle bir Macar pamuk tüccarı da 
1?clımistir. Di~er taraftan dün ve 
evvellci !?Ün İtal yadan şehrimize 
dönen İtalyan talebelerinden 100 
ıkişili.k bir ırrup İ7llllirdeki mek -

)ı ~ ~ ~lanuştır. . 
~· 11 the ~ \'e 1:lerlin Jspnn
tıı.~l~ .. }'tıs1tn i:rak bpanyol t'a
\~ ~ ela~ar bütün şimali 
~l~ 

11 
tı_\' .. , cenup Fransa

~it ~ İi:ıl~ usleri kurmak ve 
~l!~ııı.1ediıltıiıı el'inde huptcn önce 
~~lı ~i b" bulunan itab·an kı
\ ~t slitj ·~ baskınla boş ve 
~S~/le lıehıye ihraç eylemek, 
' ı~l'e ve Ilı Ccbelüttarıkı, hem 
'-~q;•r "e ~ablus istiknmetin
IJ.~i •. Sıır· nalı düşürmek b
"-" b lııgil~;eye ihraç yapaltil -
\~Liı·ll~llduk donanması Akde
)ı'ıı ~1• 1''1lk ı:a inıkimsız addo
~- t !:ili e f t, Prans.anın cenu
ı~ ~{:hre11 ~.eınek, hatta ispan
ı: !il ~ bel.. trınek Alman ordu-
lj r· ·• .( "' nı·· ~.ı.tbeı~lrııı b UşküI olmasa ge -

5 dilenci yakalanmı.ş ve 9 :fazla 
yolcu alan otobüs şoförü ile sıh
hi m4.lavenesiz çalışan 2 şoför, di
atiz aynası kullanarak müsterüeri 
tarassut eden 2 şoför yakalanmış
lartlır. 

Müsterilerdcn para alıp muka -
bilinde bilet kesmiven bir otobüs ' 
biletçisi tütulmuşlardır. 

Dönmiyen 
Filo 
Ranmi Yağız'ın 
en son eseri .. 

ı:\llı1l' littaı-.L ~larn J:irmek da-
~,Ve Aİ' Malta üslerini dü- Dönmi:ven filuda Tü.d de-

b~ cler.~litte nı~n ordularını Af- nizcilerinin büyük harp so-
~ ı.;ı)di.t ~erırıniye kufi bir nundaki efsane\i kahraman-
s; •i~ "~l'a· il . l~lannı Rahmi Y ağu'ın v_c· 

~ıı ~•ltı h ~rlın mlilakatl:mn- sıkalara dayanan bu şnhcserm-
\~ li4f1 bir k de Balkanlar icin de görüp okuy cnksıııız. 
\ı "-ttı-' bilh ararın çıkması ih- D •• • F .l 

~dd11lllu h:~ So,•yet Rus a- Onmıyen f 0 

bulunmak üure Kızılav cemiyeti 
CJllJ'ine bir milyon, doğrudan doğ-
ruya müstahsilden pamuk mUba
yaası için Ticaret Vekilliği emri
ne altı milyon, yine müstahsilden 
fındık mübayaası için Ticaret Ve
k!ıleti emrine iki milyon lira kredi 
verilmesini tasvip etmiştir. 

Koordinas:von bürosu kadrosu da 
yeni ihtiyaçlara göre genişletile
cektir. tcplerine ~itmişlerdir. 

5 çocuk arasında 
iki kanlı kavga 

Fatih parkında birbirine giren çocuklardan biri
nin ayağı kırıldı, bir çocuğun da kafası yarıldı 

1 

Fat:ihde otın-an H) y~larmda Babahasan .mahallesinde oturan 
Rasim ile nrkadnşları Bürhan, Su- Ali oğlu Adnan kendi incir aj?acı 
di. Kadri Fatih pankına J;.?emıde altında Reşat oğlu Salim isminde 
~lcrdir. Bu esnada araların- bir çocu~ ı?Ö~ ve: 

e~üyü~l bi:r5 d>di~vstaRas. ~~ ~ c- iB.izim 1bahçedc ne arıyor -
a;J"uııuan ı e u ıanm ~erı-
ıne atlaıı:nışlardır. Resim :vere düş- sun? Hırsızlık nu yapacaksın?> 
mlş ve baca.itı kırılarak hastane

( !}•tteı.. ınıından nmhte- JE: 
~~l>;k_ye~nde olınnz. Bu i · unutmnyımz. 

uncu tahl!cde J a•lim•lml-iiDI••~' ye kaldırıhn~tır 

Hitabile üzerine taşla hücum e
dip kafasından yaralamıştır. 

Hu sab:ıh Hnl·iarpaşaya gel -
nıesi icap eden Ankara muhtelit 
katarı Sarıköy istasyonunda bir 
vagonun yoldan çıkma~ıı yözün -
den yoluna devam cdemiyerek o
rada kalmıştır. Bu yüzden muh
telit katarı takio eden Ankara 
ekspresi de ayni iı;ta:ııyonda te -
miı,;tir. Bilahare yol açılmış ve yal
nız ekspres ~aydarpasaya gel -
ıniştir. 

Trenlerin öğleden $onra 14 e 
do~u gelmeleri beklenmektedir. 
Nüfusça hiçbir zayiat yoktur. 

Bu sabah İstanbula gelmesi bek
lenen Maliye Vekili Fuat Ağralı 
da rötarla ~ehrimize gelmiş olan 
ekspreste bulunmaktadır. 

---oo---

Tavan arasına 
3200 saklanan 

liranın akibeti 
Erenköyünde Suadiye cad<Je -

ı;inde 11 numarada oturan Cahit 
isminde biri 3200 lira parasını bi
yük bir zarfın içine dolduıımus ve 
bir cam kavanozda yerlel$etirip 
evının tavanında ,0izli bir vere 
saklamıştır. 

Mumaileyh bilahare İzmire ttit
mis ve 'buminlerde döndü~ va
kit paraların yerinde yeller esti
j?ini ızörmüstür. 

Enivet müdürlüküne müracaat 
eden Cahidin hu paralarını kimin 
aldığı araştırılarak son [!iinlerde 
dam aktarmaya Relen Recep ~lu 
Hızır isminde biri tutulmuştur. 
Üzerinde 10 lirası oldu_ğunu söy -
leven 'Hızırın cebinden 80 lira ~
mı.s ve diğer ıpııraları sakladıit 
verin aranmasına szeçilmiştir. 

Lise ve Orta mekteplerde 

• rn Yel~ a -
lard n şikiye leri 

evam ed·yo 
L 

Edebiyat şubesine ayrılan talebenin tek fen 
dersinden bırakılmaları doğru bulunmuyor 

Lise. ve orta mekteplerde e~·lıil 
devresi imtihan neticeleri hak -
kında listeler hazırlanarak bir haf
ta içinde Maarif Vekaletine gön
derilmesi tekmil vilayetlerden is
tenilmiştir. Maarif müdürlüğü de 
bu maksatla füte hazırlamakta
dır. Evlul devresi imtihanlarında 
oehrimizde muvaflakiyet nisbe -
tinin füelerde % 70, orta mek-

teplc.rdc % 72 olnr.ak tcsbit edil
dij:i n li elerde bitirme imtihanı
na giren 1090 talebeden 639 unuıa 
muvaffak olduğu hnbcr vnilmek
te ise de, birçok çocuk velileri ve 
aile reisleri bu rakamlnrın her
halde yanlı~ olacağını söylcmek
tf'dirler. 

( Devamı 3 üncü sahi1ede } 

------------------ ~-----------.-~-----

Beşiktaş ve G a
tada iki yara ama 

Para meselesinden 4 kişi boğuştu· 
lar. Biri de kendi bıçağile yaraland 

1 

ÇERÇEVE 

Bozgun 
L mukaddimesi\ 

Alman hava hücumlan.nın ln
(iltere semalarında uğradıi'ı 
t>erişanlık, 13 aydanberi mu -
nffakiyet ii>tüne muvaffaki -
yet devşiren Alman askeri ha
reketlerinin ilk talihsiz ve he
sapsız hamlesidir. 

Bu hamleyi, artık dönen llarp 
talihinin, yarı muzaffer ve ça
lqrke:vif tarafa işlettiği suc te
lakki eclebilirU.. 

İki çekita$1 arasında bir buğ
day tanesi bile mü vazeneyi bo
zabileceğine göre, bazan küçük 
bir suç, yarı muzaffer orduyu 
ihtişamlı bir bozgun mukaddi
me!line ıürükliyebilir. Madde 
&"Özile henüz mağ16biyete pek 
uzak mesafede bulunan Alman
ları ben, mana l{özile ihtişamlı 
bir bozgun mukaddimesinde gö
rüvorum. 
Alınanlann hava yolile 111gil

tere üzerinde kendilerine vazi
fe aramaları, bir çoğunca veh
medildiğ{ gibi bir istila hareke
tine hazırlık dei,rildi. 

Almanlar, Polon~·a, Norveç, 
Holanda, Belçikıı \'e Fransada 
hava kuvvetlcriJe elde ettikleri 
kolay ve ı>ek verimli panikler-

(Yazısı 3 üncü sahi/ede) 

den, altüst olmalardan, gevşe
yip çözülüvermelerden Ö)'le gu
rur ve emniyete düştüler, üyle 
çnkırkeyif bir hale geldiler ki, 
ayni neticeleri bir~oç ) iiz tay
··<ıre kaybederek lngiltcreden 
de elde edebileceklerine inandı
lar; b(;ylcce İııgiltereyi sulha 
\"e mahkum bir anla mıya ya-
1ırabilecekler.ini umdular. Ok 
bir kere de ynydm1 çıkınca, u
zun müddet qatalarımla ısrar 
etme:yi, herhanı:i bir ric'at ifa
desinden daha az zararlı bul -
duJar. 

hte İngiltere)·i. mnddc. alet, 
vasıta, imkan, ruh ve irade ba
kmılarından tanıyamamak ve 
ku\·vetine faz.la giivcnmektcn 
ve çnbucak çakırkt•yif olmaktan 
do{!aıı ~uç ... Bu suç Almanlnra 
60,000 güzide harp unsurile 2000 
tayyarevc nıalolmuş; ve İngi
lizleri ruh \ e madde cephesile 
birknt daha çclikJeştirnıiştir. 

Simdi Almnnl:ır, ingilizler -
den, kolay \ ' C umacl\·nri bir ne
tice nlmak miimkiin olmadığını 
ı:ördiifrü için, ciddi ve nsli ha
reketine girişmek üzere. Fnkat 
bence Almanlar, yeni hnrckct
lerine tekaddüm eden ilk hu·a 
hnrekctlerile, nrtık tnlihlerini 
knrartmıya bnşlıyaıı bozgun 
mukaddimesinin karaltısı için
de iş görmeğe başladıklarını İıt· 
har etmiş bulunuyor. 
N.EClP FAZIL K.lSAKORD 
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Gazetelerin verdiği bir hebere 
ıöre, Maarif Vekaletı mühim bir 
karar arifesindedir. Şimdıye ka
dar iki sene üstüste sınıfta kalan 
çocuklar mektepten çıkarılırdı. 
Şımdıden sonra cıkarı-lmıyacnk. 
açuncu bir yıl daha okumalarına 
müs:ıade edılecekrnı.ş .. 

Ba ·ı çocukların, dom' done, baş
ları dönüyor. Bu seneki imlıhan 
netıcelcri de malum .. Demek ki, 
:mektep! rde randıman azald·kça, 
VPk let de, döne döne başları dö
n n bu kabıl talebenin t.:. 1 mud-

lını i.lzatacn.I._ Fena bır tcdbır 
<l ıl. 

GARİP BAZI 

iDDİALAI: 

Şıirin ne olduğu hakkında, nasıl 
tarıf edilmesi Iiızım geldiğine dair 
bır anket açmıs bulunan bir ga
zcte'\i e, şair olduklarını iddia eden 
bm,.'<>k delikanlı. sıra ile cevap ve
rı\ or. Bunlardan biri hakkında, 
Cl'ıtliba: cSenin yazdıkların man
t ksız!. demiş olacaklar ki, o zat 
da şövlc cevap veriyor: 
•- Benim şiirlerimde mantık

s:tlık Jrsa, bu, etrafımda bulu -
nan manhksız insanların eseri.• 

Allah Allnh .. Ne ~nlere kaldık, 
yarabbı!. Ayol, senin şiirlerin 
rnant.ksız ise, etraf mdakilere ne 
diye ıftira ediyorsun?. Sonra, .e
nin y,\Zılarını ne ~rdük, ne oku
duk, ne de duyduk. 

<;;AftKI 

l\IUtAKLILARI 

Devlet konservatuarına ı;!enç 
erkek ve kız talebe hiç ra_ğbet gös
termiyormuş! .• 'lus :baka imtiha
nı ac lrnış, ı?alıba. 20 kişi girmiş, 
ancak üç kışi kazanmış .. Halbuki, 
3 talebe için bir s:tni masraf edı
lcrck ·oskoca bir müessese açıl -
mı.ş bulunu)or. 

A VHUPA HAHUİNİ~ 

) EN i 1\tESEl .. ELl!.ld 

GarbA f i 
ve «Loti» 

a 

Se ir tiyatrosu artistleri, bır 
cemıle olmak üzere geçenlerde 
He'i beli sanatoryomuna giderek 
bir vodvıl temsil etmişler, bedbaht 
ha: taları birkaç saat eğlendirip 
giılu~rrnüsler. Aferin san'atkarla
rı:mıza ... 

Ne olur, bir gün de yolları dü
şüp bizim matbuat cemiyetine uğ
rasalar da, bir vodvil de orada tem
sil etseler. Çünkü, gazetelerin ha
cimlerini kücültrne~e mecbur kal
dıj{İ şu minlerde, bizim affiadaş -
lar da hepsi para hastalıj!ına tu
tuldular. 

KIRİSTAL 

TABELALAR 

Ma~aza ve dükkanların üzerin
deki isim, şöhret yazılı kırmızı 
tahta tabelalar, kıristal olarak de
ğiştirilecek, diye bir rivayet çık
mıştı. Tahta yerine kıristal koy -
mak kolay mı.. Bir alav masraf 
kaoısı ... 

Bereket versin, iş tavzih edildi. 
Efendim, tahta tabelalar cirkin 
duruy-0r .Tabii kı.r.istal. daha şık 
\·e zariftir. Arzu buyuran kıristal 
tabela yaptıracak. Fakat. mecburi 
değil ... Sonra' kırmızı tahta tabe
laları da yine arzu eden hıç asmı
l acak. Fakat, ta-bela resmini odi
yecek!. 

Anlaşılıvor, değil mi?. Tabela 
resmini verın de isterseniz mu -
kavı·adnn t~belü as n' 

AHMET RAUF 

vesaitte tek paso ile 
seyahat edecekler 
dlk mekteplerle orta mektep ve 

liselerde okuyan talebelerin tram
vay, vapur ve tren pasolarının hu 
yıl .bir kolaylık olmak üzere mek-
tep idareleri tarafından verilece
ğini yazmış ve bu suretle talebe
lerle ailelerinin vesaiti nakliye 
şirketlerinde paso işleri ile uzun 
miıddct u.ı"?raşmaktan kurtulaeak
lnrın. kaydetmiştik. 

Bu hususta mektep idareleri ha
zırlı.ldara ibaşlamt •• lardır. Diğer 
taraftnn Ünıvcrsite ve ) üksek 
mektepler talebeleri için de bu 
yıl .bir etek paso. usulu ihdas o
lunması kararlaştırılm~tır. 

Bu .ma-ksatla liman mmtaka re
isliğin<le İstanbul mıntakası liman 
reisi Refikin reisliğinde bir llro -
misvon ~kil olunmuştur. 

Komisyon bir raı><>r hazırlmnış 
ve Munakale Vekaletıne ~önder
miştir. 

İKAMET MAHALLİ ŞART 
OLMIYACAIC 

Bu raı><>ra ı!Öre Üniversite ve 
• yi.ıksek mektepler talebeleri için 

hüviyet varakası gibi birer vesika 
verilecektir. Talebeler sadece bu 
vesikaları R()stermek suretile 
tramvay, tren ve vapurlarda ten
zilattan istifade eyliycceklerdir. 
Bunlar için vapurlu, trenli ve ya
hut tramvaylı bir yerde oturmak 
vani ikamet mahalli de şart ol -
mıyacaktır. 

Yeni kar· 
nisbeti 

PC>LIS 
V! 

MAHKEMELER (1 ·U~li·l§ da 
Bir gece alemi- De Gaufle sahneye 

Fiat mürakabe komia· 1 Artık, şu Signal isimli resimli nin hazin afi ıyor 
mecmua • iizcrindc durup dü~ün- JODU bazı maddelere Yazan: AHı'1ET ŞÜKRÜ Ef~ 
mek zamanının geldiğine kaniim. • • · hır ...,,_ ka"r Dl• bet• t • neti l Fransanın sukutundanberı, • 
1..1.K zamanlar mahdut muhitlerde, • 1 ayın ces dJ8 
mahdut ellerde görülen bu propa- • • "" l•'ransızlarm hareketini J.,ou (J,l 

d 
1ÇID uaraştJOf . Kadıköyünde vukua gelen ga- dan idare eden General J>Ö .;. 

gan a ~azctcsi, şimdi her tarafta '\ rip bir hırsı2lık hadisesinin mu- evvelki gün, bir ingiliz filosile P'• 

k_ ar.şınıza çıkıyor. Çocuk, orta yaşlı, F " t k be k • dü" :hak ı t"k d · c;:cııe 
h k d 

ıa mura a omısyonu n emesine dün birinci asliye ce- an ı _e.nızi salıillerincle ..... ii ... 
ı tıyar, ·a ın, erkek, her tip ve to l t z·· . 1 . ld - il P"' .. ed p anmı.ş ır. ucacıye evya arı ı- ızada bakılıruştır. Hadise şudur: ga e k8in Dakar limanı o ati 
zumr en bir çok insanları, vapur- çın kar nisbeti, Paşabahçe şişe ve Kadıköyimde oturan Anna ile geldi. Bu memleketteki J<'ran.s~ 
da, tramvayda, Signali okurken fab ik d v~ . cam r· ·asın an fiat Relmcdi - Teodora isimlerinde iki kız Lutfi kendisine iltihaka davet ct~ı.,. fıy 
veya resımlcrine bakarken görii - ~inden tesbit olunamamış ve ge- ve Avadis adında iki erkekle se- kar mukavemet edince İrıgt·ıs • 
yorsunuz. 1 k t l t kaln t J l b rdı 

G 
ece <>P an ıya lLŞ ır. vişınisler ve bir gece alemi uap- osu Fransız limanını boll1 n 

üzcl baskılı, gazetecilik ve y ~ fi k 1 " 
d 1 

ag atları da tetki · o unmuş mayı kararlaştrrmışlardır. Nihn} et mnn etti ve ç kildi. • •< 
propagan acı ığın bir şaheseri olan fakat bir karar verilememiştir. bir akşam saat 9 da hep birlikte Dö Golün bu hareketilc, bırl> e-
bu ınaı;azinin en çok sürüleni fran- Komiwon azaları Kars, Erzu - · d k" ı..,.,.~ b" · · l ·· 1 b F h rP g sızc::ı nüshalarıdır. ~_, cıvar a ı ~ ır eve gıtmı.ş er ve gun C\'\'C , azı ransız a 1'I" 

rum ve diğer bütün Şark vilayet- Anna onlara: milerinin Tulon limanından ~ t· 
Fakat, bu fransızca magazin leri ya<ılarının Trabı.on yanı sa - B b · d · k D k ı· •t Icrı t Bcrlindc yazılır, Berlinde tertip- ,., ~ - urası enım ayımın evı- ra a ar ımanına gı rne ... f 

Jcnir, Bcrlinde basılır. Yani nazi ytldıi1ı ve bu vüzden hepsine ayrı dir. Akrabamdırlar. Bu .[!ece de rafındaki muamma d::ı çöziilrtl~ 
fikirlerini yaymnğa mahsus bir ayrı kfır nisbeti tayin etmeğe lü- evde yoklar galiba. Haydi siz be- oluyor. Malumdur ki FrnnS•Jl ıı· 
alettir. Ve bütiin dün'-'a h:ıdiselc- zı.:.m olmadığını kararlaştırmış - n.i pencereye çıkarın da içeri girio sukutundan sonrn imzalanan Jt!ı-

" • lardır. Maamafih kar nisbetlcri ü- size kapıyı a"ayıın t ı ·ı p d ını ~ rini nı:zi ooktni nazarına göre izah " . nrc cc ı c ran n onannıas 1 • 
eder, fikri mahsuslarla mütalca- zerinde yeniden çalışılmaktadır. Demis ve söylediği sribi yapil- nıan.rayn teslim ctmiye ra%• o ı' 
1 

.. .. .. d ~ Kağıt ve kırtasiye eşyalarına kar mıştır. Biraz sonra evin salfJnun- muştu. İngi1izlcr bu donanrıt11111,.. 
ar yurutur, O/:TU veya yani~ ol- nisbeti tc.sbiti ı.ş· ine de devarn e- d t.. b · · · w yl 11 111 • duğuna dair Jıiikümlcr verir. a .uaş aşa yıyıp ıçmege ve eg en- ergeç kendilerine karşı ku .a 1ı11· 

Signali alanlar, eminim ki, çok dilmi<:tir. Karar gelecek toplantı- ceye dalmışlar .. Bütün g~e gülüp c::ığını bildikleri için seri ~ır tti• 
masur.ı \'e hüsniiniyet dolu bir ruh· da verilecektir. eP.lenmişlerdir. reketle bazı cüzülcrini tahr!~-~ rt 
tadırlar. Gelecek toplantıda ağ iplikleri Geç vakit evden çı-karlarken An- ler. Bazı ciiziilcri de ingılız,.ıc 

Düşünliniiz ki, müthi~ bir nıas- ve musluk ihtikarı üzerinde de na öteyi berlyi karıştırmağa ve teslim oldu. • 
rafla çıkan bu ma~azin İstanbulda tetkikler yapılacaktır. elbise dolabından elbiseler ve n- Vaziyet böyle iken, bazı ~e. 
ancak 

15 
kuru 

3 
satılıyor. Bayi _ Komisyon bunların satışların- yakkaplar cıkarmn,ğa baslamıştır. dern ve kuv\•etli harp gemile~ . 

lere ise 
5 
kuruştan veriliyor. N~- da da kar nisbetlerini tesbit etmeyi Bunların arasındnn seçtiği bir ta- ansızın, 'I ... lon limanmdan rı •,. 

redeyse, utanmasalar, bedava da- faydalı bulmaktadır. kını elbiseyi Avadise hediye etmiş rak Cebelüttarıkı geçtikten !> ~ 
kıtnc:ıklar. Bir güzel res\µı kes - ---oo--- ve bir de şık kundura vermiştir. Dakara J!ltmelcri, izahı kolO 1 • 
mck, bir moda yazısı okumak, bir Bugün Ye yarınki Kendisine de J!iizel bir iskarpin nııyan bir hiıdise mahiyetini.:.,. 
muharebe tnfsilatı öf"renmek, bir avırarak almıştır. mıştı. Bu ı:emilrrin Tulon lı tıJ' 
hikaye dinlemek uğruna, Signalin mühim konferanslar Bundan sonra hepsi berabPr ev- nındaıı ayrılırken Almanyan•\u. 

h
.f t 1 d k. . ı· den ~ıkm:slar ve Anna ayakkabıyı vafakatini aldıkları •n•ıhakk• ... 

sa ı e ve sa ır arı arasm a ı gız ı Eski maarü vekili ve Manisa ı..- t · · d - · · · · • • .. eh·r· t if.. tı·r.· · · t -uuya ıp rengım egıştırmı.ştır. Dı"ö-0r taraftan ı·nnı"lı"zlerı·n de 111c.,. 
.. 1 1 ene us e 11tınııı unu ma- rneb'usu Bav Hikmet Bavur ıki Aradan birkaç gün .ıtectikten .. ._ .. ı • 
yınız. konferans vermek üzere bu sabah · h"b" ı D "d B ıı· vafnkati olmadıkça, gcıni .er Al ' 

RL'ŞAT FEY t sonra evın sa 1 1 0 an avı a ı belu""ttarıktaıı "'e"cmczlerdı. ~.,, ... 
a:. Z Ankaradan şehrimize gelmiş\ir. ile kızı Rasel ~ittikleri misafir - t. ' ttı •· 

K.r~.denı"z cchı.rler;ode Konferansın birincisi bu akşam liktcn evlerine dönmüşler ve manlar vaziyeti şiiylc izah c kele' 
,.. T ' saat 18 de Üniversite konferans hırsızlıi!ı anl.~yarak polise haber Gemiler, Afrika müsteınlc er 

Türk KUŞU salonunda verilecektir. \'ermişlerdir. rinde General Dö Gole iltih
3

k ~t· 
İkincisi de yarınki cumartesi gü- Polis kısa tahkikattan sonrn iz rcyanını önlemek için Dakıır• 

Bursa zafer meydanı Karadenizin bazı şehirlerinde de nü snat 15 de şehir tivatrosunun bularak kızlarla erkekleri yaka- nıişlcrdir. ·"ıİ' 
Türkkuşu şubeleri açılıp mahalli komedi kı.smında verilecektir. larnıstır. Erkekler dünkü muha- İngilizler ise, hunu Visi ~tı,ııır 

geniş!etiliyor (Tençliğin havacılığa c:ıLştırılması Davetive yoktur. Herkes ser - kemcdc kendilerinin hkbir ka-ba- metinin hareket serbestisiıı1 

1' • 

·---oo~--

tensıp olunmu tur. İlk şttbe yakın- bestçc bu mühim koncfransları hatlcri olmad ğını. Annanın davı- lınfaza etmek noktasındaki .. 11121tır 
Bursa 27 (Telefonla)- İstan - da Samsunaa açılacaktır. Türkku- 1 dinlevip istifnde edebilecektir. sının· evi znnnile gittiklerini söv - sadınn atlcttilcr. Bunlara gorc'c>'' 

1i insanlar, zenciler, Araplar, tu- bulun ımar plnnım yapan şehırci- şu umum ınudürü bu maksatla -:::========""=====:- }emişlerdir. Anna dn cürmünü iti- giltercnin muka\CmetindeD.' ,jj 

\areglur hep burnda bulunmakta- lık mutchas.s.sı Prost tarafından Samsunn ~~~~· l IKL ÇU" K HABERLERi raf etrnislir. Muddeiumumi An - ret alan Vişi hükumeti, vnV:'e1,. 
dır. Fakat zenci niıfus daha cok- hazırlanan Bur nmızın imar planı _ nanın 492 inci maddeye aöre ce- inki.:nfına göre Almanya ile i!11,.r 
tur. Sonra muhtelif çeşit melezler e:.as ilıbarile knbul olunmuştur. İngil tc reye koza zalandınlmasını istcmiştır. Muha- ladığ,ı mütareke şartlarına rı~p· 
de 'ardır. Lisanları da ayrıdır. Şchrimızın en islek ve merkezi * Galatasaray ve Fenerbahçe keme knrnra kalmıştır. etmek ve .. ·nhut da tekrar hıg1

11..-
I
r ı 1 1 1 . k d -· go00nderı"Idı" futbol klupleri bu pazar günü Fe- " d fi .. ~onuşu an c ıçc er ısc pc cgı- bir yeri olnn <Zafer meydanı» nın Yol ' esen iki haydut lerlc işbirliği yapmak irin ° 0.-

s.kt" F' k t b'"t h ı lk nerbnhce stadyomunda karşılaşa- , 
1 ı r. a a u un u ıu ııı ~ a- te.>vi'- e edilıp rrcni letilınesi ile be- So h ft · · d eh · · d b. k T l dııll hancılarca ittifııkln tasdik cdılen J ... n a a ıçın e s rımız en caklard.r. Kücii:<cekmecc civarında yolda masınıu ır ısmını u on "" 

en göze çarpan bir hali ,·ardır: lediye relı:;liği tntbilrnta geçecek- İn ·ııercvc 5000 lir lık ipek k-0- * Yenikapıda dokumacı 1smai!.i :rasladıkları Hüseyin isminde bir • ha eınin !>itr. ~·şc:e r.1 .. al:tct~~~~ı ~ 
Muharebeden yılmnmak, her tür- tir. Bunun icin b rkuç J!Ün-..enberi zası ihraç 1.>l•Jnmusttır. yaıahvan MevlUt dun adliyeye tes- e-enci sovan ve 11 lirasmı nlıp ken- rar \'Crmış ı .. ı~c. ı an ı) jrib'' 

d 
· · b 1 1 inrrıliz faLrikalörleri bilha!>•a Almanlar da 1 "'ıl zlcr de b "' 

Auuna harbi pek tabii olarak hi ııınhrumiyctlcrc ragmen ınü - ı mey anın teıs\t~t: ıne av an - "' .. hm olwımu.tur. Suclu kadın me- dilerine zabıta memuru süsü ve- . n .. ı •orl•• 
Afrikayn da geçince Afrikanın ccdclcyi sc\mcl,. mıştır. Bursa ıpek kozalarına buruk r.ığ- scle::.inden ynralamndığını, bir ıcn Ahmet ve Nuri isim1erin<le iki rıne 0 

·un oynamı)a çalışı>_ ı~ 
Fransızlar elindeki o ce im nra·ı•si •Loti• nin hani cıBir sipahinin -<>--- bet göstcrmı 1 rdir. Yeni talepler lborç yüwnden 'VUrdu~unu söy- ı kişi Ai;!ırceza mahkemesine veril- nıış. Almnnların o ·unu şu ı;ııır 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMA.l""i 

de her h::ıldc bu harhin kimbilir ne l'Omnnı• dile meşhur bir kitabı vnr- Ressamlar .Aı:adolu- de yapıl.m1şt 'r. leyip tevkif olunmuştur. mislerair. Afrikada başlamak üzere ftılır 
gibi , ckayic snhne olaaık diye dır. Garbi Afriknda Frnıısızlnrın d -o-- * Edırnekapı ve Sar ver orta o- Suçlular cürümlerini inkfır et - nan geniş askeri hnrckfıtta 0ıll 
düşi.mulcbilirdi. Avrupa harbinin senelerce cnel ne gibi ıniişkiilat- dan Önüyor lar Yüz binlerce dek r kulları bu tcı;riniev\•elın ilk haf- mislerdir. sız donanmasının bir kıs~

1

Ô:ı • 
bir gün ,·aracağı neticede Afrika la karşılastıkları, ~erli halkın nnsıl Mcrnleketimizın muhtelif yer _ b•taklık uru tul du tasında acılarak tedrisata başlıyn- · Fabt Halil isminde bir iandar- istifade etmek için gcmilerı. ''" 
en buyuk amil olacağı için !:İmdi muka\ cmet ettiği anlatıhrk<·n o !erinde güzel, t<ıbıi manzaraları <4 caklarrlır. Gelel'l"bevi ve Karagüm- ma giZi"ndiği yerden bunların te- kara yollamıya ltar:ır , •crf11

1

" 

Gcııcral Dö Goliin Dakara gıttıği diynra mahsus gi.ızellikleri de tas- tablolar halin e resmetmek üzere Yurdda büyük sulama isleri ı~in ri.ık ortn okullnrının fazla talebe- c :ıyi.ız ettıklerini gördüğünü söy- dir. . el' 
haberleri ka.....,..:ında nazarı dikkat \•İr edilmiştir. 1''ulmt bütün o tas- yapılan 5 vıllık plana muvaffaki- leri Edirnekapı orta okuluna de- lemiştu-. Muhakeme sahit celbi i- İnnllizlcr de bu o;) unu tıısStte' 

• .,~ 11 ',ili) ete ~< nderilen ressamla- 1 • b k b" ·· t l"k ı " di c 
garbi Afrikanın Fransızlar elinde vir edilen levhalnrdn en unutulmı- rımıızdnn Elıf Naci Samsunda 3 yelle devam olunm l:tad.r. Bugu- vam edeceklerdir. ~ın aş ·a ır j!une a ı. o unmu.ş- tiklerinden gemilerin, ken,_,, bit 
bulunnn taraflarına çevrilmiş ohı- yacak olan taraf yerli halkın ar- ne kadar muhtelif ) erlerde yüz * Küçükpazarda Cami ookai!ın- ıur rine daha kolay gcçcbilcc~ t c~· ~ or. ingiltere ile olan ittifakn ta- zettiği hususiyetlerdir. S(iylemc- tablo yapm.ştır. Mumaılcvh Çnr- bınlerce dekar bataklık kuru tul - da 5 numaralı evde oturan hamal 1 limana J:"itmclerinc nıuvafa1'!1 
ınnnıile sadık bulunan ve meml-=- ğc liizwn yok ki .. Lofo· nin roma- samba kaznsının köylerinde de bir muştur. Musa sırtında yükle hnl kapısın- Birimizin Derdi mic;lerdir pi 
ketlerinl ancak bu suretle km·ta- nı adeta bir !iİir ve dsancdir; tet- kaç tablo vapacak ve diğer rcs - Bu meyanda Sus,gırlık havzasın- dan çtkarkcn düşmüş ve sol kolu · · Gcnıil~ bir defo Daknr liııııı~;,. 
rabilcceklerinc inanmıs olan Fran· kik ile nliikası olmıyan bir san'at samlar da bu ay içındc şehrimize da 2,5 milyon 1 rn değerinde ba- kırılıp Cerrahpaşa hastanesine 1 H 

1 
gittikten sonra İngilizler J\1~1ııt' sızlar her gün dnha zi~ade Gcncrn- eseridir. Buf!iinkii hal ise daha döneceklerdir. takLk kurutlllup ziraate elverişli kaldırılmıştır. pim ZID Derdi lardan daha evvel davranıP bbil* 

Jin etrafında toplanarak onunla ciddidir. Her yerde yalnız şiir ve Cumhuriyet bavramında Anka- bir hale getirilmiştır. * Bazı yo.l'!urtlann pis teneke- lnrın hnkkından gelmiyc tcscıı,rt' 
birlikte çalışm:ığa hol ulmu bu- cazibe ::ıramış olan •Loti• nin o rada bu tablolardnn mürekkep Gediz havzasında Kumçayı ya- lere konuldu/!u anlaşılarak taki _ --- etnıislerdir. İngilizlerin bU ~ 
lunU)Orhır. General Dö Golüu yerleri gördüğü zamnnlarla şimdi bÜ\Ük bır sergi açılacaktır. tağmın deJ?iştirilip Marrnnrn gö- bata geçilmiştir. Müezzin, imam ve ketinde geçmiş zamanlardla ~~"' 
Dnkarda faaliyeti nerelere v::ır:ı- arasında bir tekfımül geçtii:iııi kim !üne akıtılmasınn da başlan·lmış- ç kp k 1 1 mı·h .. er de .. Jctlerı"ne .m.:tcrd•1.ı ' · k. d b·ı· ., l t" l t d * içe nzarı, Ketencilerkapısı, ayyurn arın maaş arı ' • .. ~- ., cağı ehemmi;) etle takip edilmek- ın ar e c ı ır · · .o ı nn a ıyor u: ;m)QE]mı~nı~onn 1 t.r. Bu ameli"·e obitipcc Marmara 11dı"namı".zm• .,...,. ·-·"Inıektediı'· :; ·°' "'-' l" b. k l F t b0 ~ \ ı 1 T;lhmis soknğı ve civarında çürük ~zıı .,,. tcdir. .x er ı ır ·ız o an n ugay ır .., Jf' n • W ı?Olune 35{) milyon "ton su topla - E'-'Üpte oku .. ·ucular.:ımızdan hakı0ka Jnrrı"lı"zlcr, aynı· cdin•

111 
1•
1 

F d 
•·k ı ı · h" · " J .( .zevtin satıcılarının çoğaldığı gö - " " .. ,. 

Mnlumdur ki Dokar garbi Af- ransız e.ı ·::ın ısı o an sıpa ınm "' • 1 nacak \'e bu snvede 800 bin dekar bir
0

miiczzin yazıyor: evvelce Fransız don.nnmnsıııJ0 .ııı 
rl.kunııı Fransızlar elindeki par- nskıııa m ~Iiıı> olmu . Ayrılmak n r.nı. ımt! u uml!bllıl5iillil arazı· sulannbı"1ecektı"ı·. rülüp memqrlara kontrol yapıl- 1l1d ~r. b "ld" ·1 · t• •Evkaf idaresinin müezzin, h d d ·· t · ı dı" v-
en ının en mühim bir şehri, mcr- %amanı gelince l'atugay artık bir ~ou1i.syonda olan işler ması ı ırı mısır. :ısın a a gos ernuş er •• •<f •,czı'dı·r. 1857 de tcs·ı cdı'lcn Da- annedir. Ililckur, hcın de fcdnkiır Nişancılara mük~fat * Kütüphaneler Üniversiteye imam ve kayyum maaşlarına ~nlatıyor ki mücndclcde i':'i5~11t1 '"· k lı k • bir miktar znın '-"apıhnasi irin ı ·ı· 1 • 11 • .. n\JS " 

k::ırııl l'ransızların dediö-ine göre bir sevgili olan Fatugny o deli- Fiat murn ·a c omısyonunun verı"}ece devrolunacaktır. ., .. ngı ız erın e erme ge,.... "' · f · · d ·k· ti d bir proje hazırladığım bundan ı a; 

l)u
rnin nu··rıısu 33 bin kiisurdur. kanlının baba ;ı.adigarı çalar sna- aalı;ı.ctın en şı ·n;)c er arttı. Bu * Kadıköyün e Altıyolağzında uvor. . J". . .,- k · h t · ı·ı ı G 1 · · · · · ·1·h t - bir miiddet evvel gnı;ctclcrde h'd'd•f'~ 

D."karın co;;.raf·ı bı"r ehemmi'-•cti de tini aşırır, fakat ona rocugv unu gös- ·onu ~on, aya ın gıl ı ;:ce pa ta- enç erımızı ıyı sı a n rnaga ve ilk partide kerestecilerin bulun- Vişi hükfımcti bu a •~ •• b " " 
1 

• • · 1 b" 1 - 1 k okuduk. Fakat hala bir ey .1A e ~ 
Atı , 0,,._.311 •ısu iizcrinde bir li- termek icin de çölleri, nehirleri a- lı ncan scyrınc manı o muyor, ır nişane. ıga a ıştırma uzerc açı- dunu adanın istimlaki için mena- giltereye karşı harp ı nu .. .., dd r· ti k"I 1 k ı l" l d "' cıkmadı. Ayda yirmi lirn maaş ·.ıee' .u 

lllaıl Oııııasındndır. lktısaden de şarak u ıkını bulur. Aradan hunca taktın nıa c ıa nrmı tct ı ~ ve aca o an atış po ıgon arın an fii umumiye karartı Ankaradan için bir vesile addetııllJ Hl ır · d' } "mi d k" S b k alı~·oruz. Bu parn ile aileleri- . 8 ,.. 

bu
radan arn"it ,.e zamg gibi ih- seneler geçti. Ebette Fatugayın tnsvıp e ıyor. şe lrı z e ·ı arav urnu par ı teblin olunmuştur. hartcive nazırı Boduanın ~ · l ı · k. h b" d t · l kt " mizi ::;eçiudircmcdiğimiz için, 1 ' 

r "catıdır. çocu"u dn büyümüştür. Bızc öy e ge ıyor ı, ayat ır yanın a esıs o unaca · ır. * Bu""yu'"kndada akumh u""la· tö"rle söy emistir. :ıc' .. .. ı· ·· d s d d ı· k v ka u başka işlere bakmak mecbu - · 111" • 

Bu·· tı·in Fransız garbi Afrikası _ Afrikada ilerlemek, miistcmlcke nl c\'\c ınc nazaran en az yuz c arnsun a a va ı onagı r- mu·· ıeharrı"k ve kayışla çekı"l"°"' hu- Ingiltcre hayat mcnuıt d' · ı · ı ı t l\I"" d. 7000 li ib · t r ı=ıa riyetindc kalıyor ve asıl \·azi- sıı L; 

nın n
üfusu ise 12 buruk mil ... ·on snhibi olmak l"ransızların öteden- Y rmı pa ıa anmış ır. uteına ıycn ş:..<:ında raya ır a ış pıo ı - susı· bır· tramvay tı"pı"nı·n ı.ş· lctı"l - f . . . b k Al' delesine girmiştir. Frnn ilP~P".. " "' d 

1 
üks kl"k d d" · l kt K eınızc ıyı a amıyoruz. a- kınd k ki s Sayılı'-·or ve mcsahası da 4 mil .. ·on beri pah::ılıya malolmuş bir cok e m Y c ı. cvam c ıyor. _gonu ınşa o un:ıca. ır. ız ve mesı· du··şu-nu··ımektedı·r. k d k 1 . t• nanınası hak a i ha ıb.t ;ıl. " " ı Ih 1 .· k ı · h tt • d ı k kl ı l d b t ·a ar ma nm arın vazıyc ı - · • t• ı 

800 
bin kilometre murabbaı diye uj!ra malar neticesinde elde edil- 1 a Ur.ı ·azanç ar a}nı, a a a- er e er po ıgon ar a ser es çe lerini, ln&'İliz hüküme ı, lı ~·azılı'.\ or. miştir. Eğer bugün de Afrika im- ha eksiktir. llu kabil komisyon - 1 nışan alma ve hedefe isabet ettir- * Bulgar başkonsolosu dün vi- mizlc dnha yakından meşgul vesilelerle anlatmı tır. S~ıe "1'. 

Gnrbi Fransız Afrika ının aha- paratorluğ'unu muhnfnza etmek Jar isi daha ciddi ve etranı miitalea J me talimleri yapacaklar, en ıyi a- lavete ı?elerek Vali ve Belediye olm::ıları geçimimiz gibi, vazi- Almanların bu donanma 
1 

ta'1"• 
lisi karı.şıktır. Burada muhtelif istiyorlarsa yapacakları bir çok etmelidir. tan nişancılara tesvık için mi.ıka - Reisi Lutfi Kırdan ziyaret et.miş- feınizi de intizama koyacağı- , nevra cevirmcğc kalkısf11~feÖe 1 
ırklardan nüfus vardır. Bakır renk- işler var demektir. BÜRHAN CEVAT fatlnr verilecektir. tir. na şüphe yoktur.• {Devamı 3 üncü. sah' 

============ı-=======================::::::::::::=====;=:==:::::::;=:=.;=:=======~==~=::======:::::==::::=======================================:=:c==;===;==:=======;:~=::;:==;==:;==:::::;:::=:==;====:~:===::=~·ııı'ıf tım. Acıktı ve.. mükemmel sı - muharebeden sonra, Şeyh Haydar sulü bulunan bir heyeti içti 

Son Telgrarın e'1cbi ronınm: 70 

G ZYA L. RI 
ETEM iZZET BENiCE 

Tü~elln.arknsındaki sokakta bir 
çop arabası ı;;rdum. 

Sevindim. 
- Boştur... -
İcine ~irer yatarım!. 
Dedım, hırsla, hı:zla yürüdüm. 
- Bu geceyi burada geçirir~ 
Yarma Allah kerim!. 
Sabahleyin nasıl olsa dolaşır. 

~züme bir yer kestiririm!. 
D?yordum. Arabanın lk®ağuu 

kar kapatmıştı. Karları elimle sı
yJ.l'dm. Bir taraftan da İo Ömere 
.küfür ediyordum: 

-Sanki ~ece yansı beni sokağa 
atacak ne vardı?. 
İşmc gelm<.>dim Raliha?. 
Bende umduJ!UUU ıbulamadın!. 
Karları iyke kürü.düm. Kapağı 

-kaldırdım. Fakat. icini tıklım tık
lım çöp dolu bulunca. bütun bü
tün kızd~m. Kendime de küfür et
tim: 

- Serseriliğin adını da mahvet-
tin? 

Senin gibi sokak ortasında ka-
lan kim vardır?. 

Herkes bir delik bulup başını 
sokmuştur. · • Beceremedi.ıtin i~e ne diye !bur-
nunu sok tun?. 
. . . . 
Galatasaraya zor ~eldim. 
Dizlerım artık tutmuyordu!. 
Aı., oklarını domnustu. 
Tdkatliyanm önünde durdum. 

Sağı, solu dikiz ettim: Kı..ınseler 
yok Kepenkler indirilmişti. Ze -:.. 
mın katının ha\/ a ızı?aralarına b.ık-

caklı.k geliyordu. ordularını bozmuştu. de icra olunn.biliyordtL ti ~f 
- Buradan dahn iyisi yoktur! Fakat, Haydarın oğlu Şnh is - Zaten Şah lsınailin ku''"c fi~jt' 
Dedim. Yerde de az kar vardı. mail Şenıahi civarında Dağıstan le bir taassuba ve cabilnJ1e ~ 

Olanı da 'kürü<lüm. Asfaltın üze- askerini mağlup ve Şemehi şahını lcrc müstenit idi. 'J'ii~ Anadoluda tarnftıırJarı • ..ıt~ 
rine boylu boyuna uzandım. Ar - katletti. de\•leti iein tehlike teşkil ew 
karnı mnzı?nllara davadllll. Biraz Bu suretle Şirvanı :zaptederek (!' ısındım. Ondan sonra d'a rahatla- dc\•letinin esnsını kurdu (il. 906). başlamışlardı. ,~ 

!'o. l 73 Yaıan: M. SAJ\fl KABAYEL Kızılbaşlık Anadolu iciıtC ti f( 
dım. Kuş tüyünden yatak da ibu Görülüyor ki, bu tarihlerde biz lıyordu. Şah İsmailin şölır~11 ,ır 
kadar enfes olabilirdi! Sonra u- J J d ) k d ehlisalip muharebelcrile meşpl yıldıkça Anadoluda kabıırıt 
yumuşum! Şah sınai ev etini ur u l bulunuyorduk. metleri beliriyordu. • dt ~ 

• . . • • • Fransızlar, Almanlar, Macarlar, Kıulbaşlar Anadolu ic:!ıı f'' 
Bilmiyorum ne kadar sorµ,-aydı?I Görülüyor ki, şark hududumuz- tan Süleyınan 2ibi iki cihangir zat Avusturyalılar, Venedlkliler, Ro- kiya çeteleri teşkil etntcJ!e• _JJ 

Koynumdaki bir el yoklaması da teşekkül eden ve ke bi kuvvet Sah İsmail de.vlctini tnmamile or- dos şövalyeleri, İspanya, İngiltere geçeni soymnğa başladılar· el>~ 
ile uvandım. eyliyen bir devlet dominyonumuz tadan kaldıramamışlardı. Papa hep birden üzerimize çul _ Kızılbaşlar, bir kere de 

5111,dJ'ı4, 
Gözlerimi hafif kısttm. Görme- olan Zülkadriye hilkiımetine te- Şah ismail devletinin esası Şii- lanmıştı. Kurkud Sultanı da soyıı~S bit ~t' 

:rnezliğe, alclırmarnazl~a ı?eldim. cavüz ediyor, onu tedibe kalkıyor lik idi. Müritleri tepeleri kızıl be- Ilalhuki şark hudutlarımızda is- Karabıyık oğlu ismiıı e ·ıe y 
,.<' biz de yalnız Ankaraya bir yaz sarık sardıkları için evvela tikhalde başımıza büyük dertler nadolu efesi Şahkulıı 011111~"' 

Hi~ tammadıı!ım biri, benden da- kıt'a asker gön.dcrmcklc kalı- bunlara Kızılba.: namı verilmişti. zılbaşların başına geçercl<ı•d• '* 
ha duşkün daha beter bir serseri vorduk. Bütün bunlnr, Bcyazıdı Kızılbaşlık şarkı sarıyordu. Ana- ~~~~~:~~~ bir Şij hükumeti ku- ]uyu haraca kes:ne~c bııS 11,ct•4l. 
usul usul k.ovnumu, ceplerimi. ce- Velinin hataları idi, zfıfı idi. doluya nüfuz ediyordu. Bu, bir "ahkulu taarruzlarını •bi1 ' 
ketimi arastırıyol'du. Araştıırtlı, Şah İsmail devletini tesis etti. tehlike idi. Nitekim çok geemeden Türk Adeta hükumet kurınus f!l 1'"'.ı hududunu tocavüz ile Elbistana s ttııJl il' 
en son ümidi ki galiba yürümek Bizim zifıınızdan istifode eyledi. Bilahare, başlarına giydikleri hiicuın etmis olan Şah İsmail (A- Nihayet, şehzade 11

.JlC s:jı'~ 
j,..in kalktı. Ayağından tuttum. Şah İsmail, cesur, gayur. faal, kızıl beyaz sarıklar değişti. Siyah kudun soyulması üzer• df.ıe''~ 
"' nihayet derecede zalim \'e gaddar kuzu kalpağmda karar buldu. liiüddevle) beyin oğlu ile iki to- He~·azıd Vdi hareke. t~ ,. ..r11r"..i. 
Ve .. ona onun dılı ile sordum: · h ,. ff'", bir adam idi. Ayni zamanda da ze- Şah lsmailin pederi Şeyh Hay- nınunu c~ir etmişti. Anları va şi Anadolu bcylcrbcl ı~ı 't ,e ıf 

- U1an sersen nereye?. ki ve mnllımatlı idi. Dc,·letini sağ- d:ır, Şirvan hanlıi!ını istilaya kı- surette idam etmekle knlmrıdı. Şiş Pasaya tcdiplcri ic;in c 11'~·ı 1''f" 
VeM il5vc ettim: lam esaslar iizcrinc bina eyledi. yam etmişken, Dağıstana merbut iizcrinde kebap edip nskc.rine l"C- Beyazıt Velinin Knr.~l!:riııe 
- Tırtrklanac<rk ibir şev bula - Şurası şaynnı kayıttır ki, Bcyn- (Taba) Saranda mağllıp ve maktul dirdi. o~dd~~sile Şalıkulunun liı 4'1) 

madın galıba? z.ıdı Veliden sonra tahto gelen Ya- oldu (1-I. 893). • Şah İsnıailirı bu yamyamlık, ru u. ıJJJ 
(Dernıw ur) \uz Sultmı Selim ve l{anuni Sul- Dağıstan Tiirklc_ri çetin bir şeyhlik ve dervişlik tariknti mnh- (Devıı 
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1 
De Gaulle sahneye 

Hadiseler atılıyor 
(Bu yazının metinleri Ana- (2 i1ıci aohifeden det><1m) 

~0ıtıanyada lngi-I 
ı'l Ve Amerikalı- 1 

Dcfiyan tipinde 1 Fransız ordusu 
dolu Ajansı bültenlerinden İnıilizlerin şiddetli ımı.luıbelele -
alınmıştır.) rile karş.ıl.aı;malan tabii idi. 

· tayyareler çek~lirken yapı-
'l'ethis eden: MUAMMER ALATUR General Dö Golün vasiyetine 

gelince; bu Vişi hükumetile hür 
İtalya Hariciye Nazırı Kont Fransanın şefi ara.sın da halledi -

Ciano kısa bir müddet ikamet et- lecek bir davadır. Bu meselede 

~I' tevkif ediliyor! 
Çlerinde birde İngiliz 

Londra 27 (A.A.) -Tavyare i
malat nazırı Lort Heaver Brook 
bir tavvarc fabrikası müdürüne 
su telgrafı cc.kımistir: 

lan yağma mek üzere, refakatinde Alman - hangisi haklı, hangisi haksız?. Ge-
yanın Roma büyük elçisi Maken- neralin kendisine göre bir görüşü 

120 aile bu rezalete zen ve ltalyanın Bertin büyük el- vardır: O, Fransanın kurtuluşunu 

Dcfiant tipideki tayyarelerden 
daha fazla miktarda ve:rnıen:zi ri-

çisi Alfyeri oldu~ halde bugün İngiltere ile işbirliğinde görmek-
işti r ak etmekten Bcrline varnuı; bulunmaktadır. tedir. Binaenaleyh İngiltere na-

l!~ 'tham altında Mihver devletlerinin bugünkü mına hartıket ederken, Fransa nıı-
·~ eş. 27 (At\..) _ R~uter·. ca ederıTD. Bu awılann imalatını 1 · ı· d hah ı d h · "·• • vazı,·e m en seden ·Ciorna e mıııa a areket ediyor demektir. 

kad nı var 
ı>.: ~krka~ Steaua Romıma Pet- f;ulalaştırmak ve tesiliımatını tes- Paris 27 (A.A.)- D. N. B. bil- Ditalya• yeni bir makalcııinde har- Viş.i hiikfuneti de Frausanın kur-
• l<l,, ~ ~·~ rıyor: arı - uır gaze esıne • ın y 1l1 ır sa ya ııır ıgın en usunu manyaya teslim ol -1> ~ı· etınn mn-~•p u"ç memurun 1 n etmek vaz.ifesini size tevdi edi- di · p · s · 1 · Pa b' e · b' fha · d"' d tul Al 
""• ı· ı:ıe.t~ı me~kezı'nde e·-•elsi yorum. Azami randıman almak 1 .. d . b d k.i""' b L. d k, 'h ıl 1 ti . . akta .... '""" .... , ~· v v rlsın o::u - cenu un a -. ı.-ovD'S- aınıoe ere mı ver ev e erının m · goruyor. Binaenaleyh Al-
tftıı1şt~"ki! cdildiıü tbuııün teeyyüt için he~ kaynağı istimal ediniz ve den bildirildiğine göre bir çok kendilerine meydan okunmasını manyaya karşı uysallık gösterir -
~ ~ ır .. Bunların ikisi Intıiliz.dir. I 'lııitün enerjileri topvınız. Dcliant Fransızlar Frans11 ordusu çekilir- kabule amade olduklarını, Avru- ken, Fransaya hizmet ettiğine ka-
l!ıtte nkir. hareketine Polısle bir- lilotillalarmın eldde etmis olduk- kcn kendi vataııdaşlarmın malla- padan Afrikaya kolaylıkla ıreçi- nidir. 
'tıııış 'lllun1uhafızlann da istirak:; ları fevkalade neticeler. bu tav- rını calmıs ve yağma etmişlerdir. lebileceğini, her türlü İngiliz te- Bu iki ~riişten hangisinin doğ-

\'in QJdukları zannolunmaktadır.j. varelerin imalini memleketin mü- Her snıfa mensup 120 aile bu re- ~ebbüsüne karşı konulabileceğini ru oldağunu ancak hadiseler gös-
~Ue Pkıesti'de iki İnı!iliz ~ a- dafaası için en cs~clı bir vazife zalele iştirak etmekten itham al- yazdıktan sonra lıulfısatan diyor !erecektir. Ve hangi tarafın hain, 
'4 dii e bunların bürsinin karısının haline kovımaktadır. tındadır. 250 kişi hınızlık ve yağ- k.i: han~ tarafın vatanperver olduil;a 
bil.iir·L le~klf edilınis oldukları * Buda peşte 27 (AA.)- Zıraat madan suçludur. jandarma ve po- •İ. ;anyanın, Cebelüttarıkta ve da ondan sonra anlaşılacaktır. 
"<lt:a:"•ıeı<.tcdir İngiliz makamatı nazı.rı Telent bu akşam hareket lis dairelerine kaybolan eşya hak- batı Afrikası sahillerindeki ruen-ııı.,kıe,f' ctddi olarak telakki et - ederek yarın sabah Belgrada va- kında ihbar ve raporlar yapmakta- foatlcrini alakadar eden bir harpte Beşikt&f ve Gala tada 
A.i ır sıl olacaktır. Telent Yugoslavya dır. mih\'er devletlerine daha yakın iki yaralama 
ltıanyada bombala-

1 
ziraat nazırının mi.safiri olup Zet- ı Gazete bu esyadan ekserisinin olma!! uek tabiidir. Harbin bu ye-
kovitch, Matchek ve Mark.ovitch ile! birkaç gi:n gnrda tevkif edilen üç ni safha<ı da son safha olmıyabi- Beşrktaşta Dikili taşta oturan Ah

met ojllu Abdullah ile kadrinin a-llan aJÜmİnyom J?(irü.şmeler yapacakt;r. treudcıı calındığını bildiriyor. Bun- lir. Fakat mihver zafer yolunda-

f b 
'k * Nework 27 (A.A.)- D. N. B. la! Farisi !erkeden demiryolu me- dır. Hiılen yapılmakta olan diplo-

r. a n ası ajansı bildiriyor: Londradan alı - ı ıııurlarına ait bulıınuyorlardı. malik icraat ile askeri harekat mu-
... nd b -~ 1 s· ı ·k A 'k vaırakiveıe müncer oıacak oıan 

~l,, t ra. 27 (A.A.)- Bütiin gaze- nan ir habeı-ue ngiliz makamla- ır CŞI mert a " """ h 1 İ · bir hamle teşkil etmektedir.• 
..; •e ...,,Uz tavyarelerinin evvel- rının a en ngıliz sahil gemileri- C bA A · •k f 'c n . . cnu l mert aya İTALYANIN FRANSADAN 
~htikt crliniıı ccnulnında Lanta ne elkoymava matuf bir projeyi , YENİ TALEPLERİ 
lınıa ası Üzerine )'aptıkları bas - tetkik etmekte olduokları bildiri!- para verıyor . ~•li/1da. elde edilen mükemmel mektedir Diğer taraftan İtalyanlar, Ingi-

•ı·~ •~ı tebarüz ettiriyorlar. * Llııbon 27 (A.A.)- D. N. B. Nevvork 27 (A.A.) - Cumhur- liı kaynaklarının bildirdiğine gö-" Qııı · · R elt ı'th ı·ı ı'hracat re, Suriye hakkında Fransadan on n..... ınyumun istihsal edildiği. bildirivor: A.."'rdan bildirildig"ine reısı uzv a a ve '"•l bankası yasıtasile Cenubi Ame - üç istekte bulunmuşlardır. Bu me-
•lıııa rnadenine faılasile malik göre, 24 eylı'.ıl gecesi Terceirada rika memleketlerine 500 milvon yanda limanlarla hava meydan-
tuııı sına mukabil pek az alümin- • vukubulan bir fırtına bir çok ev- dolara kadar ikrazta bulunulması !arının ltontrolü, gemi ve tayya-
ltıa~~(=~ikasma malik bulunan Al- !erin ve afacların yikılınasma se- hakkında·ki kanun layihasını im- relerin teslimi gibi talepler de 
)tr; . alen ek•ik olan bakırın bcp olmustur. zalamıstır. vardır. • 
4ı;bn~ .tutnuı!.. üzere alüminyum Fransızların bu isteklerden bü-
~ ~•lıni arttırmak istiyor. İngi- yük bir kısmını reddettikleri, di-
ı.~ıı.YYareicrinin Almanyada kul- 30 dakikada 31 tay- IRomadı•n sonra ğerleri etra!ında müzakereler ce-
>~d" alüminyumun takriben "" reyan ettiği bildirilmektedir. 
"1h,ie 30 unu istihsal eden Lauta yare düşürüldü IB l l SİDİ BARANİ TEKRAR 
1tı.,,b~ına ta:ı.rrnz etmelerinia ( 1 inci sııhlfeden devam) er in mü akatı Bü:\IBARDil\lAN EDİLDİ 

1 ışte buılur. tayyaresi idi. İngilizler 8 muhare- İngiliz tebliğleri çarsanıba sa-

ıl'ftt'h be tayyaresi kaY'betmislerdir. fBasmakalcden devam) bahı Ingiliz deniz kuvvetlerinin, 
"4 Bir Sovyet gazetesinin ·'.llu..kova İtalyanların Mısırda en !>OD işgal 

l &n netİcelerİodec KIŞIN DA~~~ DEVAM Balkan meselelerinin dı~ındadır.• etlikleri Sidi Baranidcki bedelle-
'kA tl Londra 

27 
(A.A.) _İngiliz rad- teizin. müdafaa e<len makalesin- re yeniden hücum ettiğini bildir-

11 Şl aye er den diin bilhassa bu sütunlarda mekicdir. Birçok infilaklar olmuş 
ı. ·ıtııtar vosu spikeri. Bertin üzerine, di- bahsederken bu makalenin l\los - b" "k b' .L-..,.11 ; sınıfta bırakılan çoculı.· i{ıer rmnlakalara ve Alman istila ve uyu ır yangın ÇUUJllJ!lır. 
teı ,_toklufruna gore, muval!aki- kova hükumetinin noktai nazarını Bombardımandan iki saat sonra 

,. .. b - üslerine yapılan akınların sidde- f d d b d ı.. ':' etinin <1'.
10 

30 u bile bulma- i a e mahiyetin e ka ul c ilme- yanı:ın haliı devam etmekte idi. 
:-<Sı tinden bahsettlkten sonra demiş- · · k' ı • ı.s· · Cirı, ıcap etti(:ini beyan etmekt&- sının ıniim Un o aınıyacagını, a ı Italyan t'hli.i:i Tobrukun da ha-
lt r. • tir ki: halin hem So\'yet hükümetinin va dan bombardıman edildiğini, 

'." 
1
tseia İstanbul kız füesinin son cBunlar kıs ayları zarfında Al- Tuna komisyonu ınünasebetile lıirkaç ev yıkıldıf:ını, beş kişinin 

~u '"d ımanya üzerinde yapılacak hare- · d' · h · d 'lllliJı" a ey)ul deuesiude 68 ~i gostcr ıi(ı assa»)·cte tearuz leş- öl üğüni•. on iki kişinin yarlan -
iL .. ·, ana.gll'm'ş, bunlardan yalnu: katın mukarldemesini teşkil et - kil ve atakalıları siiptıeye se\·kc- dıf:ını bildiriyor. 

• ,, mektcdir. Bu harekat hakkında ha- d • · · b · · 'k •· İ i_ ... ~.çırilınistir. ecegını te ariiz ettırnuslı . Nı - Ayni teblil: bir talyan torpito-

1 
lll~n k len tetkikat vapı\maktad:r.o O ~i . U ız lisesinde ise ancak 8 - Y&'Iİ BOMBARDL\tANLAR tekim, dün yin~ Tas ajansı bir sıınun da lyonyen denizinde bir 
",·. 1 ınezun olabilmiştir. tebliği ite bu makalrnin Sovyct İngiliz tahtclbabiri tarafından ba-
v ger b Londra 27 (A.A.) - Son geee 'i'•nı azı liselerde de imtihana zarfında İngiliz tayyareleri, Alman gazetes;ııde ) oıılı l:kla çıktıgını tırıldığını, mürettebattan ço!lunun 

tıı~··aı•ırden yarısından fazlasının 'e ınuharririnın fikri olduğunu kurtanldıı;:ını ilave eylemektedir. 
• •'- istila üslerini lıombardunan et - · · tılııı 1 1 

""olamadıi(ı neticesine va· ilıin etmekle S•ıvyetlerin Balkan- HAVA HÜCUl\lLARINA GELiNCE 
ş ır. miskrdir. !ara tevcıh cdilelnlecck yeni siyasi İngiliz tayyarelerinin Almanya 

İnııiliz sahillerinde oturanlar, sis "·,~ $İKAY1'."TLER faaliyetlere pek de lakayt kalamı- üzerindeki hücumlarını Berliner 
., .. arasından acılan bombardıman •.·aca::.mı zımneıı ı'lade etmek ı'ste- Bö' Z t g •gu" d l'k · ).··ı. er tara(tan ı'mtı'han komı's ~ 1 . . .. "· . ·' ~ rsen ay ıın n c ı cına-""'.. tavvare erının motor ses.ı.crini ı- f ~._. rnd.an oldu""• mbı' )·enı' 

1
·m- . . fi miştir. Eu bakımdan 'lasın bu ilan yetler• olarak tavsi ediyor. Ga -

""" ~- ... sitmısler ve ın lak eden bomba- ·ı R ı· d ı ın· ·ı· d !n..,,ktaUmatnam.,,·inden de ekser ve ta\'Zt ıı -0ına •c Cer ın c esas ı zeteye göre, • gı ız me uiyeti-
d~ı". Vtlileri ikiye! etmekte _ !arın ısıklarını görmüskrdir. bir sur~tte dikk.ıte ziırınıak ikt:z:ı nin mümessilleri• bir kiliseve bom-

' n ilk hücumları diğerleri takip et- d b · d balar atıııışlarsa da, bomba· Iar cı·. 
'•"• . ıuılnr bir talebenin lise . t' Sah.ll rd 'dd ·ı· c en ir ve;ik'ı mahıyelııı e ol-. '• ort k mıs ır. 1 e e şı e, 1 van- mak !:'tektir, vardaki evlere düşmilş ve ağır 
'~iıı ha .a o uldan nıezun olmak gınlar olmustur. llerhalde ınih\.·trrilcrin Roına hasarı nıucip olmuştur. 
!ınd liran n yahut e\·lfıl ayı i- iN,GİLTF..REYE YAPILA .. '!' d ı'nrrı'lı'z t·'blı'ölcrı'ne go"re, ı'n,.:ıı·z c a) ,.e H,:rrn e ,gürr :rC;}.:lcri ga:yrctiu '"' .... ,.. "'' 
l~lbl"1. ·rı ayrı üçer imtihana tabi AKlNL."ı.R dalı o ,;) ade İsnnn)· ı me"lo ,i ile tana releri Almanların Saı.l:ört 
>•tak asını hiç de doi?ru bulmı - Lcmdra 27 (A.A.) · - Dlin a~ Fraıı<auan ya pi ı!<ları talebe, İııı.:i- kruvazöriiııe hücum etmislerse de, 
1-~d k Çı>ı·ukların korkup lıırııa - nesrcdılrn bır t.cblij!e göre. düş- , Jiz imparatorlul(u ile Akdeniz ve bomlıalar kruvazörün pek yak.inin-

(:~ !atını ,;;yl<•mektedirler. man tavvareleri <lün İngilterenin Afı ikadaki mücadele gayesine da- de irlilak etmiştir. Bulonyaya üç 
tt 

8
ik'!k \'elilerinin baslıca dert ceıuıbunda Ye şarkında a!unlar yandıi!nıı orta ·a koyan muhake- bu•·uk saat dernın eden baskınlar 

ta
1 

aYetlcriııden biri de edebi- yapmışlardır. Dahile girme~e mu- ıne delilleri \'ardır. yapılnıı-tır. Çıkan infiliıklardan 
!~ikıu~.esine ayrılan talebelerin vaffak olan tayyarelerin adedi ç,ık 1 ETEM tzz•·"' l!ENİCE biri pek şiddetli olmuş ve bir an 
•ıı ~e ırnya gibi bir edebiyatçı değildi. fogiltereniıı şimali s.ır - !=============== biitiin sehri aydınlatmıştır. Yan -
luınu Ya erkeğe hayatta lıic de lü- ıkisine bon,balar atılmıstır. Bırkaç Kamerun da ı-ıu·· r gnılar ise 7:; kilometre mesafe -
h''•k l 0Irnıyan dersler~cıı sınıfta ölü ve yaralı var<lu·. Evlenle ha- den göriilınektc idi. 

riı 1 hı~larıdır. saf3t olmuştur. F ı İnı:iliz taparclcri keza Mauş 
ı.,, 1 n;akıka e~·lül .. dc~·resi iıııti_han- Akşama doğru Hastin~·d~n Su- ranSa i C 'llbill~rindeki bütün istila üsle-
tdeh' a tneı;ela Inoıııı kız lısesınde taanpton'a kadar l\lan:; sahılındeki ı ini, dcıniryollarını, mavnaları, 
de 1)'at şuh . l I b l · d 20 İngiLz lımanları bo.nbarciunan e- beraber emtia garlarını bombardımana 

n ı esı a e e crın en dilmiştir. Ölen voktur. devam etmişlerdir. Brestde bir 
~"llı:ı &tla kız fizik. kimvadan 2 Amirallik tebliiıl'nin neşrı saa- \ l im ı· •ı.raı. 'ıa Verilmek sureti(~ sınıf.ta. ( 1 inci sahifeden deram) petrol ı 'po'u a eş a ıs, ıman -d "' ııı 

1 
tine kadar alınan raPOrlnra l!Öre, dak.i gemiler :ığır hasara uğranuş-

'~tr 
1 

kıı · ardır. Bunların ekserısı dün düşürülen Alman tayyarelui vaınn karar vernıis oldukla - tır. , 
•l.1 e n'ıl d I d ff k nnı ın· !!iliz' hu·· künı~i11e temın· "ilk ers er en ınuva a 11 i bombardım~n t:<yyare;i ol - - ~· Inıı;iliz İaşe Nazırı işçilere hita-
ı ~u~arı lıalde )·alnu bir dersten mak üzere 19 dur ederler. ben söylediği bir nutukta, Alman-
\.ıy, ara almak yüzünden bir yıl İngilizl<'r 6 tayvare kavbetmiş- Bunlar, Vişi hükumetinin !arın fabrikalardaki mesaiyi akim 
' "tlın· ı İk' ·1 ~dı emirlerine itaat edenleri Hit-'''~b ıs er ye bu seneyi bosu· !erdir ı pı ot sa. r. bırakmak hususlllldaki teşebbüs-
t~ın ~~ •vlerinde gcçirmeğe mah- DÜN MANŞTA HAVA leıin müttefiki ve bir gün bu )erinin smdiye kadar muvaffak.i-
h ı "'l[ GÜZELDl. hareketlerini pek pahalıya ö- · 1 ı la[ ınışbrdır. Halbuki bu ka- yetsizlikle netıce endiğini söyle -k cb ı · 2~ (AA diyecek olan hainler olarak te- d' t~it e erın ekseriyeti mütc - Londra ı .) - Dün, Kale mistir. Hasara! ıişmanın ümit et-
"l:,ıııeınur çonıklurı ile yetim lboi!azında deniz sakindi. Cer.uptan Iiıkki ederler. tiainden azdır. Yakın tehlike ol-

ı. • ı t • İmza: Fransız Kamerunu ,..-••tc e kil cttil(inden talih>iz hafif bir rüzgar csivcrdu. füiyet madıkça, işçiler alert zamanında ı •~ı 
1 

Halk miimessilleri d 
"'.•i b: zar bos,una süriikli•ecek- iyi idi. Bir istıla hareketi k n en dahi mesaiye evam etmektedir. ır ' lak Cörçil bu mesaja şu cevabı h IQlııı.• Yılın acısile •imdiden ü _ ideıı,l zamandı. at ist.il:iv a le • Fran~adaki ava kuvvetlerine '"t d • d göndermiştir: . 1 

t•_ e irlı•r şcbbils e<lılme i. kumanda etmış o an General Ba-..... il · •:\tüşterek düsnıana kaışı f b "- 1 
1 ıı.. rn.Ie Samatva ci,·arııda Da- t ret de, tan·are a ru.a arı amele-

ralarında dün aksam hir para me
selesinden dolayı kavga çı:kmı.ştır. 
Bunlardan Kadri cebinden bıça

ihnı çrkararak Ahdullahı karnın
dan yaralamı$lır . .A!bdullah da can 
acısile Kadrinin üzerine hücum 
etım.iı; ve bu ~iddetli boitusma es
nasında Kadri Abdullahı tekrar 
yaralamak isfıerken yere düsüp 
elindeki bıçak göğsüne S3"Plan -
mıştır. 

Bu suretle ikisi de yaralanmış 
olan kavgacılar tedavi altına alın
mışlardır. 

Galatada oturan Ahmet ve 
Mehmet isimlerinde i'ki ki<;i bir 
para meselesinden kavı;ıava tutuş
muşlardır. 

Kavga esnasında Mehmet çakı 
ile Ahmedi sağ kakasından yara
lamıs ve yaralı tedavi altına alın
mıştır, 

Romanyada Lejiyön . . . 
reJımı 

( 1 inci sahifeden devam ) 
%.- Yeni Rumen devleti vazi -

yetini Bertin - Roma mihverine is
tinat eden ideoloji ve temaiiill&
rine göre otoınatik bir surette tes
bit etmektedir. 

3-- Milli lejyon devletin ideo
lojik esaslarını unutmamakta ol -
duğunu bilha.-sa kaydeylemek icap 

eder. 
Yeni rejim teknik unsurları mü

him milli mevkilere tekrar getir
mek ve memleketin haynti mer-
kczlerini Rumenleştirmek niye -
!indedir. Milli lejyoner devlet to
taliter olacak ve calışkan kütle -
!erin bütün sosyal sınıflarına da· 
yanacaktır. 

4- Rumen ekonom~i tabii t&-
melleri üzerine kurulacaktır. 
5- Ekalliyet siyasetinde. ari o

lanlarla olmıyanlar arasında, fark 

gözetilecektir. !\1er'iyette olan bey-
nelnıilel anlaşmalar dairesinde e
kalliyetler meselesi haklı bir hal 
sureti bulacaktır. 

Nazır sözlerini bitirirken: 
«Lejyonun hikmeti vücudii dev

leti millete sıkı bir surette yak
laştırmaktır• demiştir. 

Çinliler davet 
bekliyor 

• 
mı 
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Yarın akşam 

Tepebaşı BELEDİYE Bahcesi • 
Alaturka kısmında 

Kn:ılayın mevsim s.onu e~lenceleri 

SA Fi YE 
Ve Bahçenin bütün proırramı 

Mısır film yıldızı 

ESMA LEYLA 
Ve arbda~lan 

Fuardan avdet eden DUO JAK Me,,hur akrobat ve cambazlar-. . 
$ARLO SAMI ve yeni büyük varyete. Komikler mü,abakasL 

ÇENGİ · ŞEHNAZ 
••••• Şarkılı, Rakısh ve Kahkahalı büyük komedi. ı::aıs::ıı:!I 

Bugün ASRİ 
ROZALI j 

E11 parlak ve en güzel ı 

Aşk, Musiki ve Şarkı ı 

Sinemada 
KARA KOR!:'A:'li 

10.000 artist \'C figüranm 
iştirak.ile \ÜcudC' gC'tirileıı 

muazzam bir fihu. 

• 
Baıı rollerde: ı 

ELEONOR POWEL ı 
NELSON EDDY ı 

Tt'RKÇE SÖZLÜ 
Baş rollerde: 
f'REDRiK MARCH ve 

FRA:>;Z GALL 
CumaTlesi ı:ünü saat l ,.e 2.30 da: Pazar günü saat il d~ 

Balk matineleri. Duhuliye 10 kurustur . 

O..let De..U,ollan " Llmaalan İıletme 
U. lclarai Jı&ıalan { 

'--~~~~~~~~~~~' 
Muh~ bedeli 36,109 lıra olan muhtelit rayba, klavuz. ve frezeler 5/11/. 

1940 alı ıünu saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankar:ada ıdare b:nasında satıq 
alınacaktır. 

Bu ~ cirmelı: lsti)'911enn 2708,18 liralık mu\"aklı:at tenıinat ile kanıınuıa 

tayin ettiği vesika.lan ve tekli!lerıni aynı gun saal ı.c ... o .ı k.ıdar konı :10 reı..a ... 
ııp.ne vermleeri ı.hımd;r. 

Şartnameler 180 kuruSJ Ankara ve Haydarpaşa ..eznelerınJC" satılac.·aktır. 
(89:!4) 

* Muhammen ~eli (1598) lira (40) kwı.ı; olan ';"50 adetten '""nıe-kk"'P cer.:'\D. 
30 metre müt.a.bı ve 700 desimetre mikAbı muhtelit eb'atta c;am t"lta ve laa 
(7/10/940) pazartesj günu saat (10,45) nnu kırk beşe\ Haydarpaşoda G. b<naa 
dahilindeki komisyon brafından açık eksiltme usulile satın abnacaktıt 

Bu işe girmek lstiyenlerin (119) lira (73) kur ~uk muvakkat temn a , .• ka
nunun tayin ettili vesaik.le biltikte eksillLne ç:ünG sa.al.ine kadar komı.'>yona m\i. 
racaatları lAzımdır. J 

Bu işe ait şartnameltt komisyondan 

DESCHIEMS~ 

3000 metre kapuU.uk Jru.ma.t 
1 - Tahmin ed.i en bedeli c11236> 

lira c60> kuruş olan c3000> metre erat 
kaputluk kumaı;ın 4/1 tcşrln/940 culDl 
(linü saat 15 de ikinci pa~rlık ek.$ilt.
mesi yapılacaktır. l 

" • a ısk l , Ekmek 20 para ngiliz imparatorluğu millet~ sine hitaben demiştir ki: •Sizler 
1 

1 
L < c i Ucmiuolu Kum- !eri ile birlikte Fransa kurlu -~· o""ih d · durmadan tayyare yapınız, üst ta-

~'\\~~ .n .a 239 numarada mu- artacak luncıya ve Alman zulmünün ıafını bize, havacılara bırakınız.• meli ve Fransu tayyarelerinin C&- 1 
tr i k tnıl Ozenede kerimesi in- gölgesi bile yeryüzünden sü- İNGİLİZ FİLOSU DAKARDAN belüttarıka hücumları Amerikada 

~aı t ıı lisesi talcbeleriııden Ba- ·roorak mahsulleri ofisi tara~ın- pürülünciye kadar mücadele· ÇEKİLDİKTEN SONRA resmi mehafilde hiddet uyandır-
~·i 1\u~anın tekmil derslerden i- dan fırıncılara ,·erilen buğdaylar- ye devama karar verdiklerın- İngiliz filosunun Dakardan ce- mıııtır. Gazeteler, Vişi hükiımeti-
ııltı,'\\. ı;:a alıp geçtiği halde fi. tlaki kilo başına 20 para tenzilatın den dolayı Fransız Kanıerunu nuba doğru çekildiji. bildirilmek· nin tarzı hareketini şiddetle ten-
~ nu'lla alabalık arkadaşları gibi- ka!dırıtınası münascbctilc şehri - halkına, Kraliyet hükumeti tedir. kit etmektedir. 
a lı.rakal "~rılcrek bir yıl sonra- mizde ek.nıck fiatları pazartesi ~- namına teşekkür ederim.• Dakardnki ç> /ışına hakkında ÇİN HİNDİSTANINDA VAZİYET 

t •._n ı dıı:mı söyliyerek: nıinden itıbaren 20 para za.ınla 11 Fransız kaynaklarından ,·erilen Tokyodan gelen haberlere göre 
~.~°<·•ıj!en tnütckait bir memurum. kur~ 10 parava satılacaktır MEVLÜT malUm•ta göre, İngiliz Bezobeyşin japon lut'alan Çin Bindistanının 
k ~•uıı8 ~: var. Mai~etimi onların Otomobil bir çocuğa zırhlıSJna bir torpil, Barbam z:;lı- şimalini işgale devam etmektedir. 
h~l l<·k b' '« ·eve lıar<ı~·orunı. Fa- t Sirkl'Cide Bahçeli Lokanta sahi- hsıl!.t da Fransız Rlşliyö ıı;cmisi- Çin Hindistanınuı merkezi olan 
hı·at8 8 

1.r do._ icin, bilhassa ede- çarp 1 bi Merhum Ali Riza Ardanın ölü- nin 38 Iılı.Ierinden biri isabet et - Hanoiııiıı şimali şarkisindeki Lonıı:-
"'•11

0
,. \ rılnıı, talebelerin istik- Ta:;:(asapta Şehremınil"e ıııden münün kırkın<:ı günü münasebetile miştir. son şehri işgal edilmiştir . 

.... , ıne d b • ••• d ar c \urmak dobru 1742 numaralı ' arabası Sch· ı Evlülün 28 inci cumartesi günü öğ- Bir tahtelbahirin hücumunıı o!· Bununla beraber japon ve Fra.a.-
l ~l•arif•ınekteJir. ~ remın .. :ie ovnaır. kta olan l~ ya- leden sonra saat 14 de Topkapıda rı}an Rezoleyşin zırhlısı :ıteş aç- sn: kıt'alan arasındaki çarpışma- söylemiş, bir japon gazetesi de A- ı 
~ti• •lıik V_::kalctinin bu sikayet- ş ak. Ceı.u ,nd t çoc: "a Gazi Ahmetpasa carniinde mevllı- nıadnn cek.ilın~tir. nm nihayet bnldııi>ı 111U1nedil - merika ile İngilterenin müştcre -
lo U\·aııak r olıırnk bir dersten c r... çoc .;h• ' f ver- dıi şerif okutulacakt;r. Merhumu :ıtiş)iyö zırhlısına da bir obiis mektedir. ken iktısad! bir tazyik yapacakla-
~•lor icl ola~ıyan edebiv~tçı ta· ı ı.r sevenlerle akrabalarının ve arzu babct etmişse de, hasar 't'e telefatı japon hariciye neuretiniu bir rını söylemiştir. 

llo bekin hır karar •erme ı ti- ıne kal-
1 

eden din kardeşlerimizin teşrifleri ınucip olmamıştır. söuüsü Amerikanın vaziyete mü- Amerika, japonyaya demir ih-
ıııueS..t&dırı. rica olunur. AiLES1 Dakarın bu anudane mukave - dahale etmesi ihtimali olıluğunu racını ya.sak etmiştir, 

--___;~~~=::::.~~~-=-===-~-==---===-==-===-==--==-==-==-=-==-~ 

-------·--



4- S O N T E L G R A F -27 EYL"OL t94t 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

AşatJ,da yazılı mevadın kapalı zarlla eluiltmeleri hizalarında yazılı gün., saat ve mahallerdeki a::;kert satın alma 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanunt vesikalarile teklif mektuplaruıı ihale saatlerinden bu saat evvel ait 
olduğu komisyona vermeleri. Sartname.leri ko.oı.isyonllılrında &örülür. 1117 - 9022 

<..iıııi ihalenin yapılacaiı mahal Mllr.tarl Tutarı Temlnab ihale ırün YC saatı 

Sade yoğı. 
Kuru lasulye. 
Un. ) 
Yuiaf. ) 
Koyun eli. ) 
t.lnkarna. ) 
K. fasulye. ) 
Nohut ) 
Arpa. ) 
Yulaf, ) 
Ot. ) 
Sade yal!. ) 
Zcytın yaıl;ı. ) 
Kuru fasulye. ) 
Nohut. ) 
j(. mercimek. ) 
Toz şeker. ) 
Arpa. ) 

Yulaf. ) 
Yemeklik tuz ) 
11.uyvan tuzu. ) 

Tokat. 
Edirne eski mü~iriyet D.. 
Adana. 

> 
Edirne eski müşiriyet D,. 

Merzi!oo.. 

Edirne Havsa. 

Lira Lira 

24,000 kilo 32,400 
100,000 > 25,000 
720,000 > 100,800 

1,500 Ton 97,000 
35,625 kilo 17,812,50 
72,000 > 18,720 

216,000 > 54,000 
144,000 > 24,480 

1,162 Ton 69,720 
280 > 16,800 
330 > 

14,800 kilo 
18,000 > 

187,000 > 
120,000 > 
145,000 > 
33,000 > 

4,560,000 > 
380,000 > 

79,000 > 
24,000 > 

18,150 
20,276 
12,960 
48,620 
20,400 
29,000 
12,870 

364,800 
28,000 

5,530 
1,680 

* 

2430 
1875 
7560 
7312,50 
1336 

1404 
A050 
1836 
4738 
1260 
1361,25 

1520,70 
972 

3647 
1530 
2175 
966 

18342 
2163 

415 A. El<. 
126 > > 

9/10/940 
9/10/ 940 
7/10/940 
7/10/940 
14/10/940 
14/ 10/940 
14/10/940 
15/10/940 
11/ 10/940 
12/10/940 
14/10/940 
11 /10/940 
14 /10/940 
14110/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
15/10/940 
15 /10/940 
15/10/940 
l~/00/940 

15 
11 1 
10 \ 

il 
10,30 
12 
16 
il 
18 
11 
16 
il 

11 
12,30 
18 
17,30 
lD 
il 

12,30 
15 
16 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zartla eksiltmelcri hi1alar1nda yazılı .,un, saat ve mahallerde askeri satın alma ko:
mlsyonlarında yapılacak.Ur. Taliplerin kanuni vesikal<.lrile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saAt evvel ait ol
duğu komisyona teklif mektuplarını vermeleri. Sartnameleri komisyonlarında. &örülur. 

Cinsi ihalenin yıpılacaa-ı Miktarı Tutarı Teminatı ıualı ı:ün ve Saatı 

Kuru ot. 
Sıtır eti. 
Koyun eti. 
Arpa. 
Yulaf. 
Kuru ot. 

mahal L ra Lira 
Erzincan. 600,000 Kilo 20,000 1500 
Erzincan. 
İzmir Lv. A.mtrliğ1. 
Edirne sanayi !l1'lasmda. 

> 
> 

> 
> > 

%20.000 > 
44.000 > 

6,660 Ton 
575 > 

2.000 > 

50,600 
19,800 
499,500 
44,562,50 

110,000 ... 

3795 
1485 
24,230 
3342,19 
8250 

8/101940 
2/10/940 
4/10/940 
7/10/940 
8/ 10/940 
3/ 10/940 

15 
15 
16 
16 
il 
17 

Ae:atıda yaZJh meva4m kapelı urfla ek.o;iltmeleri hizalarında yazılı gün, saat, ve mevkilcrdrki a!l:k~rt !'fııhn ;tlma 
komisyonlarında yapılacaktır. İsteklilerin kanunt v6ikalarile tek1it mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel komis-
1ona vermeleri. Sartnam~er komİS>'onlannda &örülür. 1054 - 8832 ' 

CIAal ihalenin yapılacatı mahal Miktarı Tutarı T<aılnotı ihale trün ve Sub 

Arpa. F.dirne sanayi ~Jasında. 
Yulaf. Edime sanayi kışlasmda.. 

Buğday nakli. Erzurum Lv, Am.irllJi 
Odun. Erzincan 
Odun. Enincaıı 

Sade Yatı 
Eslti;ıehırde 

Sıvas. - .. 
7apılacak üç inııaal 

M. M. V . Ankara. 

1125 Ton 
120 > 

2000 • 
1000 > 
1000 > 

17 > 

Şartnamesi 475 kurll.$a komi.iyondan ahnır. 

Lira Lira Kr. 

70.312,50 
7,800 

70,000 
20,000 
20,000 
21,420 

94,979,89 

• 

4765,83 
58, 

5250 
1500 
1500 

1806,50 

5999 

30/ 9/ 940 
30/9/ 940 
30/ 91940 
30/91940 
28/91940 
1/10/940 

S0/9/ 940 

11 
17 
15 
il 
il 
18 

il 

Aşağıda yaz.ılı mevadm pazarlıkla eksiltmesi hizalarında yazılı gün, aat ve mahallerdrki &!tk('rt aabn alma ko
rnisyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile ihale saatinde ait oldugu komisyonda buJıınınalan. Şart-

nameleri komİS>'onlarında förülür. 1150 - 9184 

Cinıi Ekailtmenln yapılacatı JW Mılr.tarı Tutarı Teminatı 
[lra 

ihale ırun ve aaati 
Lira 

Anbar i~sı. Çorlu. 2 det 3228,49) 
Şarj dairesi inşası. Çorlu. 1 > ) 
Beygir nalL Edime eaki müJiriyet D.12,000 liyim 

Nalbant tokunı • > • • 100 adet 
Ta., kömür IOban. 
Sabun. 
Sade yaitL 
Saman. 
Pavyon tamiri. 
Nohut. 
Pirinç. 

~, 

K . Mercimek. 

> 

• 
> 

• 
> 
> 
> 

• 

> 
> 
> 
> 
• 
> 

• , 

> 
> 
• 
> 
> 
> , 
• 

Makarna. > > > 
Keçe belleme. İzmir Lv. Amirllltl 

> 
> 48 ton 
> 43,200 ltilo 
> 100 ton 
> 
> 
) 

> 

• 

25 ton 
30 > 
20 > 
20 • 

)1,000 adet 

5,000 
18,240 

5,000 
2,000 

7,516,24 
4,500 

12.000 
4,000 
8,000 
27,500 

Yulaf. Geliboluda Bolaylr. • 
Pata... i İzmit. 
Odun. ) > -., 
Yulaf Lüleburgaz. 
Sad<• yağı. Gelibolu. 
Kurşun malzeme Çanakkale 

l 92 ton 13,440 
1,200 • 18000 

ııoo • 
20 • ltiloru 1,20 
25 it.alem ... 

750 
1362 
4050 

300 
1128 
S75 

1800 
800 
900 
2063 

1018 
1350 

3800 

9/10/940 

30/9/940 
2/10/940 
2/10/ 940 
4/10/940 
4/10/940 
30/9/940 
30/9/940 
1/10/940 
1/10/940 
1/10/940 
l/10/940 
1/10/940 
30/9/940 
7/10/940 
7/10/940 
4 /10/940 
7/10/940 
30/9/94ıt 

15 

10,30 
16 
ıs 

11.30 
13,30 
11,30 
14 
15 
10,30 
11,30 
13,30 
15 
14 
15 
15 
15 
16 
11 

Aşatıda yaz.ıh mevadın pazarlıkla eksiltmesi hiıalannda yazılı ıün, saat ve mahallerdeki a!kert abn alma ~ 
)ı:omisyonlannda yopılacaldu'. Tallplerln • belli saatte koml1yonda bulunmaJan. Şartnamesi komisyonlannda ııörülur. 

Cinai ihalenin yapılcatı Miktan Teminatı Tutın ilıale iÜn ve sula 
••bal Lira Lira • 

Tevhit semeri. M. M. V. Ankara. 
Tevhit <emeri melet!. M. J4, V. Ankara) 

U demirinden yapılmış 1000 adel olmak) 

tartile ayn ayn ihale edilir. ) 
Pirinç • Eskişehir. 

Saman. > 
Kuru oL > 
Un. > 
Arpa, ve yulAt > 
Kuru fasulye. > 

500 adet 2625 beheri 

5000 • 3187,50 • 

200 ton 4450 
1000 >1500 
2500 > 7500 

400 > 3964 
1000 > 4750 

100 > 1875 

* 

...J,llOO 
20,000 

125,000 
54.280 
70,000 
25,000 

< l/10/9UI 

t /10/940 

3/10/940 
3/10/940 
1/10/940 
3/10/940 
fi /10/940 
"1/9/ 940 

15 

15 
il 
18 
15,30 
11 
11 

1138 - 9149 

Aşağıda yazıh mevadın pazarlıkla eksiltme1eri hizalarında yaz.ılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin ait olduğu komisyona ihale saatinde ıelmeleri. Şartnameleri komisyonlarında &:ö-
ı1lliir. 1146 - 9180 

Gınsi ihalenin 1apılacaAı yer 

Arpa. 
Yulaf. 
Kuru ot. 
Un. 
Buğday. 

Un. 
Yulaf. 

Kayseri. 
> 
> 
• 

Çanakkale ..00 DA 
GeliboJtıda Bolayir. 

J 1 
İzmir Lv. ~mirliti 

Hayvan çulu > > > 
K&ele yular başlığı. İzmir Lv. Aınlrllll 

Miktarı Tut~rı 

Lira 

300.000 kilo 15,000 
300,000 > 21,000 

1,000,000 • 45,000 
500,000 > 67 ,500 

1000 ton 
500 > 
500 > 32.500 

3,500 adet 19,250 
11,000 > 38,500 

* 

Teminatı 

Lira 
2250 

3150 
8750 

10,125 

2438 
1444 
2888 

ihale gila 

1/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
4/10/940 
-3/10/940 
7/10/940 
3/10/940 
3/10/940 
3/10/940 

•• saati 

JO 
10,30 
11 
13,30 
11 
15 
10 
15,30 
15 

A.,ağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalannda yazılı &Un, saat ve mahallerdeki askeri satın alma ko-
tn isyonlannda yapılacaktır . Taliplerin lr.anunı ves.ikalarlie teklif mektuplannı \bale saatinden bir saat evvel ai1 okl4iu 
konlisyona vermeleri Şartnameleri komisyonlarında görülür. 1145 - 9179 

Cinıi ihalenin yapı iacajh mahal Miktarı Tutan Temioab !bale riiıı va 

Prını;. 

Kuıu üzüm 
Şe~rıye. 

Makarna. 
Sııtır etj, 

Edirne Havsa 
> > 

• > 

• > 

• > 

• • Saman. 
Buğday öiüttünılme>ı. Edime aana,.ı 

Prınc. 

Sıtır eti. 
Odun. 
Ot. 
Odun. 
Sığır eti. 
fU'wç. ..,, 

kıJlaııında. 

Diyarbakır. 

Edıme e::ki müşiriyet D. 
Edime eski müşir13et D. 
Edime liavsa. 
Hadım köy 
Samsun. 

• 

104,600 kilo 
36,500 > 
20,180 > 

109,000 > 
364,000 > 

2,030,000 > 

9,000,000 • 
120.000 > 
120,000 > 

1,000,000 > 
3,150.000 > 
1,050,000 > 

339,000 > 
nl3,600 > 

Lira Ura 
43,932 3295 
11,315 849 
5,247 394 

33,790 2535 
131,040 9828 

60,900 4568 

157,500 
31,200 
42,000 
20,000 

189,000 
21.000 
78,%75 
19,080 

9125 
2340 
3150 
1500 
10,700 
157! 
6721 
,1341 

> ' 

""" 

18/10/940 
18/10/940 
18/10/940 
18/10/940 
19/10/940 
19/10/940 

!1/10/940 
12/10/940 
\7/10/940 
J7/10/940 
21/10/940 
16/10/940 
11/10/940 
U/10/940 

aub 

10 
11,30 
15 
17 
l~ 

11,:W 

11 
11 
18 
17 
10 
15 
10 
u 

A{:ığıda yaz.ıh mevadın kapalı zarfla eksiltınesi 4/10/940 cuma günü saat 
16 da Erzururr: Lv. !lmirl. ; saun alma komü."Yonunda yapı1.:ıcaktır. İsteklilerin 
kanun! vwkalariJc teklıt mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1070 - 8763 

Cııai Miktarı 

Yem torbası. 
Kayış yular başlıl!•· 
Alafranga kaşağı. 
Tımar fırcası. 

Adet 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

Tutarı 

Lira 
26,000 
60,000 
20,000 
32,000 

Teminatı 

Lira 
1950 
4500 
1500 
24000 

.. . 
~ağıda miktarı yo.Z.tlı samanlar ka

palı zarfla eksiltmeleri 9/10/940 &ünü 
saat 15 de İz.mitte askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartııamesi 

Ankara, istanbul Lv .. fimirlikleri ve 
Eskişehir askeri satın alma konlihyon
larında görU!Ur. Taliplerin ihale saa
tinden IJir saat evvel kotnunl vesfk:ala
rıle te'-.lıf mektuplarını komisyona ver-
meleri. 1068 - 8761 

.1.ı<torı 

Kıio 

375,000 
1&5,CJOO 
165,000 
3(11• 000 

l,0:15,0IJO 

Tutarı 

L' ra 

2885 
C825 
5725 

10,500 

25,935 ... 

Tt::ınıu-.tı 

L r.ı 
217 
512 
430 
788 

1947 

2(..0 ton fabrika unu kapa 1ı zarfla 
71101940 perşt:rnbe gunu lidat 10 da 

Midyatta askeri satın aluıa komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahrnin bedeli 
24.0CO lira ilk teminatı ltOO liradır. 

'ra1ip!ertn kanuni vesa~k 'e tekli! 
n1ektupların1 ihale ~-r~atinden bir saat 
evvel komü;yona verıneleri. 

1071 - 8764 ... 
Aşağıda miktan yazılı ~nele yağlıırı 

kapalı ı.arfla 3/10/940 günü hizala -
rında yazılı saatlerde Sarıkamışta as
keri salın alma komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnamesi komisyon
da göndür. Taliplerin kanuni vesaik 
ve teınınatlarile tl'klif mektuplarını 

ihale Eaatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 1075 - 8768 

M ktuı Tutarı Teminatı ıbııe 
Kıl<> Lira Lira ıuti 

50,000 55,000 4000 16 
50,000 55,000 4000 17 
50,000 55,000 4000 18 ... 

200 ton kuru fasulye, kapalı zarl1n 
eksiltmeye konmuşlur. ihalesi 8/10/940 
günü saat 15 de Ankara Lv. ı1mir1il:i 

satın alma komisyonunda yi\pılacaktır. 

Tahmin bedeli 44,000 lira ilk teminatı 

3300 liradır. Şartnamesi 220 kuruşa 

komisyondan alınır. Taliplerin kanuni 

30 Pınnç. 

30 Kırmızı mercimex. 
5 Kuru fasulye 

15 Sabun. 
500 Kilo çay. 

Pazarlıkla satın alnacnktır. ihalesi 
::0/9/940 pazartesi günu saat 15 de Ge
liboluda Bolayir askeri ımtın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerıo 

kanuni ve~ikalarile komi!)-Ona gelrr.c-
lerL 1149 - 9183 

* Beher çiftine tahmin .:-dilen fiatı ?.0,7~ 
kuruş olan 100,000 cılt pamuk çorap 
pazar~ıkla C'ksiıtmeyc konmuştur. İha
lesi 7/10/940 p~zarcsi günü saat 11 de 
Ankar<lda M. ~1. V. satın alma komi.!.
yon tıı d;.ı yapılacaktır. Kat'i ctminatı 

3112 lira 50 kuruşutr. F.\· ar ve ş::ırtna
mesi komisyondan alınır. Taliplerin 
kanunt ve~kalarile belli ıraatte komis
yona gc!melcri. Çoraplar 25,000 den a
şağı olmamak şartile dyrı aytı talip -
lere de ihale edlebilir. J 130 - 9113 ... 

Brhcrine tahmin edilen fiah 47,75 
kuruş olan 50.0CıO adet kar bn~lığı pa
:ıarlıkla satın alınacaktır. 10,000 den 
aşağı olmamak sartile ayrı ayrı talip
lere de ihale edilebil1r. ihalesi 7/10/940 
pazartesi gfuıü saat 14 de Ankarada 
M. M . V. satın alma komiı-yonunda ya
pılaC"aktır. Taliplerin tek1if edecekleri 
miktoır üzerinden kanunt teminathırile 

be1li saatte komisyona gelmeleri . Ev
saf \•e şarname-Ri komisyondan 120 ku-
ruşa alınır. 1131 - 9114 ... 

Bir adet a~kt'rl bina kapalı zart u
sulile 18/ 10/ 940 cuma gUnü saat 17 de 
Balikesir satın alma komisyonunda iha
lesi yapılacaktır. Keşif t-ec'~ii 19.998 li
ra 62 kuruş olup muvakkat teminatı 

1499 lira 90 kuruştur. Keşif plôn ve 
şartnamesini görml'k istiycnleP Anka
ra, İstanbul J .. v. llmir1iği satın alma ... 
komü.')'onıında ve Balkesir satın alma 
komh;yonunda görcbilirlC'r. Taliplerin 
muvakkat teminatlarle teklif mektup
larını ve kanunun emrettiği vesaiki iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1124 - !>107 

vesikalarile teklif mektuplarını ihale ---------------
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 1106 - 8966 • Aşağıda miktarı yazılı samanlar ka 
palı zart ile eksiltmeye konmuştur. i
halesi 7/10/940 pazar(e>I günü hiza;
larınd:ı yazılı saatlerde Karakösede as
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin kanunt vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
aaat evvel komisyona- vermeleri. 

Mıktarı Tutarı Teminatı lbıle 

350,000 
800,000 

Lira Lira Sutı 
8750 656,25 15 

17200 1200 9 
1105 - 8985 

* Asker! bina inşaatı pazarhkla iha 
leye konmuştur. İhalesi 2/10/940 çar
ıamba gunü saat 15,30 da Bahkesirde 
/$kerl satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Binaların Keşif bedeli 8~.070 
Jira 32 kuruşur. Binalar üç talibe de 
ıhale edilel>ilir. Şartname, ke:ii! ve 
pliınları komisyonda göri.ıllir. Talip -
lerin muayyen saatte komisyona gel-
me1e. .. i. 1126 - 9109 

• 1800 ton arpa ve ya yulaf pazarlık-
la satın alınacaktır. Pazarlığı 28/9/940 
cumartesi günü 1"1at 12 de Eskişehir 
mıntaka satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ko -
misyonda görülebilir. istekliye göre 
bu miktar 60 pr tona 'ayrllmak sure
tıle bQlunebilir. Tahmin bedeli 126,000 
liradır. Kat'! teminatı 15,100 liradır. 

isteklilerin mezkılr &ün ve ıaatte te
minat makbuzJarile komisyonda bu -
Junmaları. 1127 - 9110 • 300 ton otomobil benzini pazarlılt1a 
ıatın alınacııktır. Tahmin bedeli 108,600 
lira kat'ı teminatı 13,360 liradır. Pa -
zarliğı 1/10/940 ıalı &ünü aaat 11 de 
Ankarada M. M. V. Hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ve 
tennl şartnamesi 543 kurup komis -
yondan alınır. Taliplerin muayyen va
ltitte komisyona ıelmelerl. 

1115 - 8975 • 1 : 3 No. Jı Ôcııebl at nallarından 150 

SENi 
SEViYORUM 

dive mırılrlandı 

Şayet bu kolay ve cazip güzellik 
tedbirini kullanırsanız size de 

aynj sözü söyliyecekJerdir. 

Her genç kız, bu kelimelerin 
ahengini ciuymak hulyasındadır. 
Buna da pek yakında nail olabi
lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
l(ilzellik reçetesi •ayesinde ve 
yalnrz bir kaç gün zarfında se
vimliliğinizi yükseltebilir ve ca
zibenizi arttırabilirsiniz. En es -
mer ve en sert bir cildi beyazla
tıp yumuııatacak ve perest~e la -
y\k bir hale ifrağ edecektir. K~ 
solmuş ve siyah benlerle dolu bir 
ten tazeleşecek ve saf bir hal a
lacaktır. 

Bu baptaki mütehassıslll bu 
nasihatini okuyunuz: •Tasfiye e
dilmiş, taze kaymak ve zeytin
yağının cilt üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
iki unsur, halihazırda diğer kuv -
vetlerıdirici, besleyici ve beyaz
latıcı unsurlarla beraber beyaz 
(yağsız) Tokalon kremi terkibine 
karıştırılmıştır. 3 l(iin zarfında 
Tokalon kremi cildinizi, hiç bek
lemedij!iniz bir derecede l(ii2el
leştirecek ve yumuoatacaktır .• 

giyim. 1 : 5 No. it yeril at nallanndan-
1150 giyrm. 1 : 5 No. it 1erli ester 
nallarından 400 giyim nal satın alına
caktır. Pazarlıkla ekslltmcsi 2/10/940 
günü saat il de Gcliboluda askeri ııa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin komiııyona gelmeleri. l -----S-İ_R __ K_E_C_İ ___ _ 

1147 ~181 

• 
Gösterilecek yeri..,.. teslim ıartile 

Ton 
100 Bulgur 

25 1'olıut. 

20 Makama. 
25 Sede y~ 
10 Şeker. 

Salkımsöğüt Demirkapı. 

Halil Sezer 
Karyola fabribnndaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. 

1 
' .-. 
it 

i 

HASAN 
ID 

LiMO 
Çiçekleri 

Fujer, Şipr, Beş· 
bahar, Y asem;rı 

Kolonya ıJe 
Loayonlarile 

Fruiver, Arpej, 

Eşi 
Bulunmayao 

Birer 
Harikalardır 

!HASAN DEPOSU: Balı
r çekapı, Beyoğluna l{ideJI 
\tramvaylar durağı katti" 

smda. Şubeleri: Ankafllı 
= Karaköy, Beyoğlu. 

Istanbul Aşkenazit Musevileri 
Cemaati: 

Arnavutköy Aşkenazit Musevileri mezarlığında nıeaflJJ' 
ölülerin ruhuna ithaf edilmek üzere aşağıdaki günlerde 
ayini ruhaniler icra «>lunacaktır: 

Pazar 29 Eylıil 194·0 saat 8 den 13.30 a kadar 
Pazar 6 İlkteşrin 1940 saat 8 den 12 ye kadar 
Cuma 11 Ukteşrio 1940 11aat 8 den 11 e kadar 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi satıJJ 
alma komiayonuodan 

Merkezimiz ve mülhakat ile Caııalıka]e meritez.i ambarlanna teslim .. ~ 
mek ş.:ırtnc 470 ton krıple maden kömürü ile 23,5 ton yerli sOnıik:ok )lortı 
kapalı zar! usulile satın alınacaktır. .. 

l - Tahmm bedeli krıple maden kllmürünün 18 lira 14 kuruş 50 sanı;::, 
den ve ıömilrnk kömünlnün beher tonu 2~ lira 70 Jı:uruıtan umumunun tıl 
c9461> lira 10 kuruştur. "" 

2 - Şartname merkezim.iz levazımından parasız alınır. 

3 - Eksiltme 3/10/940 pel'J"Dlbe ıünü .. at 15 de Galatada Karamııstal• 
paşa sok:ığmdll mez.kUr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
.. 

4 - ~ksiltme kapalı zarf usulde yapılacağınd~ isteklilerin eksilt.ıne ~ıJJ 
lamadan bır saat evvel teklif mektuplarını ve temınaUannı yabrıp ına): 
almaları ıarthr. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. uf 

5 - h'lezkUr kömürlere ait teminatı mu vak.kate parası 709 lira 59 kuJ"O~ eti 
6 - Eksiltmeye &ireceklerin kömür tüccarı olduklarına dair 1940 srr> 

ticaret oda~ı vesikalarını göstermeleri prttır. c8733> ,,,,,,,,,...,,, 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığı;ıdan: 

•• Yıldızda bulunan okulumuz ibtyacı ola-o 100 adet yatakhanf" dolabı şartname ili' 
nümuneye gore açık eksiltme le alınacaktır. Muhammen bedeJi 2500 liradır. d' 
temjnat 18?,5 liradır. Eksiltme 8/10/94ı0 tarihine rasUıyan salı günü saat 14 O" 

GUmüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak ol3Jl ··ııc 
. ~· misyonumuzda yapılacaktır. isteklilerin şartname ve nümunEyi görmek ilt-' 

teminatı y3tırmak üzere eksiltmeden bir ıün evveline kadar oku.lumuuı ve ele' 
mc günü de yüksek mühendis mektebine gelmeleri ilfın olunur. .9016~,_.......... 

1 lıtaabul Vakıflar Direktörlüğü fıialan _:ı 
Bedeii muhaınaıeD Verilen bedel Cfnıi 

Lir? Kr. Lira Kr. 
253 42 225 00 Od:ı dt' 

Lllelide eski Molla Kestel yeni Kemalpaşa mahallesinde r'ethib•Y cııdhııt 
sinde Taşhan ikinci katta 29 No. lu odanın 225 lira üzerinden pazarlıkla ;ııl JJ" 
eden blbıne 30/9/940 pazarlesi saat 15 de ihalesi icra edleceğlnden ııuıa.V• 
tekil bulunanların mah!Olita müracaatları. (9193) ~ 

1 1STANBUL BELEDİYESİ lLANLARD 

Yıllık İlk 
ki.ram. ... mipaiı 

250,00 18,75 Kereatecilr1ie Uiıı Merkez lıAllnde MI No. lu yazıhaD• 
370,00 27,75 > > > • 75 • > 
250,00 18,75 :t > > 55 > > 
250,00 18,75 > • • 58 > • 
250,00 18,75 > • > > 45 > • 
370,00 27,75 > # • • 13 > > ' rf"I'' 

Yıllık ltira ınuhamminlerilor ılk teminat mlkdarlar yulı:anda 1azılı ı•Y"' ~ 
kullcr bittr aene mUddeUe kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arı~!Jl'· 
Jıoonulmuıılur. Şartnameler zabıt ve muamelAI ....türhilO kaleminde ıorul lJl)I"" 
İhale 30/9/940 pazarleei ııünU aaaı 14 ele daimi endlmende yaplacal<tır. 'J'~ ,.
rin ilk teminat makbuz ve,.a mektuplan ve ııartname mucibince ibrazl 131' 
len ""5iltalarile IJıa1e tünü mua)'J'e11 aaatle daiınl eocibnesıde bulunmaları). (888% 

İstanbul dördüncü icra meıınur
)ukıından: 

IM-0/1215 numaralı dooyada kira 
bedelinden dolayı mahpus olup 
satı.lmasma karar verilen 100 lira 
iı:ıymet:lı:ıde masa, kol tu.k ve san~ 
dalye ~i yamane eşyası. Galata 
eski 'Şarap İskelesi Rmtım sokak 
141 nwruır&lı İltt.uıat banınırı 2 inci 
katında 3/10/940 Perşembe ııünü 
aaat 9 dan itiiı6ren satı.ıacaaı ve 
1eklif olunan bedeli muhammen 
~ " 'ili ini bulınad$ 
bMdıe 2 inci .uUımıa ıııı.retile 8-10-

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİl\f 

DAHİLİYE MOTfillASSJSl 
Divanyolu 104 ~ 

Muayene oaaUerl: 2,5 - 6. Tel: ·.-

Sahibi ve nefri!latı i~re , 
Baş muharriri .. cı: 

ETEM iZZET BE?'• 
Son TelD'nf Malbna!ll"""'1 

940 salı gilnü ayni yerde v~ aY s"" 
ııaatte 2 inci arttırma ııurctı~) 
t.lacaftı ilin cıl.unur. (29323 


