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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4 

Uu •nl:m• Roma ve Bert': 
llltilakat ve kararlarının yal-! 
:.•z bir S11fh.ası olmak ııerek
br ve sırf ln•iltereye karşı 

arbi ,Htdetlendirınek , A
:••..rika ve Sovyet Rus.vayı 
•ı:lamak i~in Uuk Şark 

Ve Asyada Japonyaya unı
:~Kundan fazlasını vadeden 

•r Pakttır. Fakat ve behe
llıehal ltir dünya harbine de 
.l~ •cuaktır. 

\1 il ; ---

~: ETEM izzıo;T BENİCE 
~'l>o 

ttı._, d~ Almu, İtalyan anlaş • 
~ ht un 8erlinde iınzalandL Bu
~tııtıe~· Yeni, hem ""ki; hem bek
ilıııh;} ·~·.hem beklenen bir pakt 
'>ıt;k •h .•za(e edilebilir. Diplo -
~t •dil dı.lı~den ve süsünden tec
~lt: dıl!;ı vakit iki manası var-

"- s .\ıt11p ovyet Rosva ve Amerikayı 
•lı~oy 8 harbine müdahaleden 

ıı._: llıak 

tilttte İ~alya ve Almanya için İn
"dııtı.Yı mal!;lüp etmek mümkün 
~tıııda lakdi~de Japonyayı hare
tıtı ~~kvıye eylemek ve düu
"1ıııa •ıne kalkışmak. 

BERLiNDE 
iMZALANAN 
ANLAŞMA 

Japon hariciye 
nazırı bir 

nutuk söyledi 
Ani kararları iatilzam 

edecek hadiaeler 
çıkabilir 

Japon hariciye 
nazırı Berline 

geliyor 
Tokyo 28 (A.A.) - D. N. B. bil-

d ir ivor: • 
Berlinde aktedilen anlaşma haık

'kında irat etti~i bir nuiukta, ha
riciye nazırı B. Matsu<ııka eı.ciimle 
şöyle demistir: ı 

INGiL TEREYE 
DÜNKÜ Suriye' deki 

Fransız 
HÜCUMLAR tayyareleri 

Bir günde 130 On iki adaya 
Alman tayya- gönderilmeai 

KiYEF'TE 
SOVYET MA .. 
NEVRALARI 
H 

Uc gün devam 
eden t" limler 

bitti 

• 

resi düşürüldiJ istendi 
Al 

Müdafaa komiserinin 
man bataryaları Duvr'a Bunlar harbin sonu-'d t t ı idare ettigv i manevralar 
yenı en a eş aç ı ar na kadar orada mu-
Lonılra 28 (A.A.)- Alman tay- h f d"I k . hakkında beyanatı 

yareleri dün de İngiltereye karşı a aza e I ece mlŞ Moskova 28 (8.8.)- Tas - HeU 
kiitle halinde yeniden hücum et- Kahire 28 ( A.A.) - ltima- bildiriyor: Müdafaa Halk Komi • 
mişlerdir. Dün 130 Alman tayya- da şavGn bir kavnaktan alınan &eri Mareşal Timochenkonun ida· 
resi düşürülmüştür. Bu da Al - haberlere qöre Surivedeki resi altında Kiyef hususi askeri 
nıaııya için 300 pilot kaybı demek- ltalvan komisvonu, manda al. mıntakasında piyade fırkaları ta· 
tir. tında bulunan arazideki bil· rafından vapılmış olan ve üç ıtün 

İngilizler 34 tayyare kaybet • tün ta1111arelerin Oniki ada1ja devam eden talimler, 24 cylôlde 
mişlerdir. İngiltere üzerinde düşü- nihayet bulmuştur. 
rülen Alman tayyarelerın· in mı· k- qönderilmesini istemiştir. Bu t ı ad h b Harekatı tahlil eden Mareşal 
tarı 1000 1

• ae•mı·stı·r. avvare er or a ar in ni -~ ' ha ı· k d şunları söylemiştir: 
DÖRT DALGA HALİNDE tJe ıne a ar askerler tara-

HÜCUM fından muhafaza altında bu- Harp sahnesinde her muhare • 
ıu-"'urulacakt benin en mükemmel bir surette 

Londra 28 (A.A.)- Alman tay· 1 na ır. 
F l 

1 

randın1an verebilmesj i(:İn ant -
yoreleri dün Ingiltereye dört dal- ramız arın Surivede 1/ÜZ-
ga halinde gelmişlerdir. Üçii Lond- !erce tatıııareleri olduqu zan- renmanm temini, her türlü şerait 

altında tesanütle manevralarım 
raya ve İngilterenin cenubu şar- • nedilmektedir. 
kisine, dördüncüsü de Bristola ___ __;.;..;;.;;;.;.;..:.._______ (Devamı 3 üncü sahifede ) 
tevcih edilmisti. --------- -
SHİLDEN SAHİLE KARŞILlKLI HA v A TEHLiKESiNE KARŞI 

ATEŞ 

~t1.,,~~a ve İtalya Avrupa harbi 
1•~; b 

1 
a sıkışmışlardır. Ingilte

lııtiı, 'ıemehal nıajilüp edebil -
1• dq l\kdeniz kapılarını açmak 
~~tu_ nY.aya yayılmak hususunda 
.\•ticeı~~~ ve kuvvetlerini ilk kafi 
~ ~dent ır harbi verebilmek için 
lı.I •tııı ı Ve Afrika havzasına tek
~•hve/k mecburiyetindedirler. 
lıı )at tn İngiltere ile böyle bir 

1 
tılbi\ve Ö!~~ çarpışmasında bu

~ı ltıısltıe&ı ıçın Amerika ve Sov-

c- Japonya kat'! bir adrm at
mıştır. Hükümet JaPOn hayat sa
hası meı;e!elerinin hallini temin 
etmek ve bu suretle dünva barışı· 
na hfıdiım olmak için her şeyi YBil
ımıstır. Fakat JaPQnyanın bu malı:
ı;adını bazı memleketler anlaana
mıslardır. Japonya tahrik edHrne
diği takdirde hethanıı:i biır milleti 
tehdit niyetinde deitildir. 

MiKADO Lon~;e!~~~~A~;;ÜF::~~~~:a; Köy 1 erde ne gibi 
ÇOCUK VELİLERi SORUYORLAR - Kad;;t~~rakı korunma tedbir-

t h'lt Y.•Yı mümkün olduğu ka· 
~· llub~n. dışında tutması iktiza 
Ilı l;ıhitın •kı. devleti harbin dışında 
,•nı,,11ek.•ç.in de her iki devletin 
~~!U erını tehdit eden bir ü

t•lı, ıı"\büyük devleti tahrik et
i: 'ıııak' .uluk halinde ortaya çı
~ ~k "l lazımdır. Bu devlet ise 
ilı~ttıııy Brkta yıllardanberi Çini 
4ı litls~ Yayılm.ıya başlıyan ve 

Bazı ıınemleketler, banşm eski 
nizamın idamesi demek oldubınu 
zannederek aldanmakta idiler. Bu 
ıınilletler Japonyayı vazifesini ifa
dan ımen'e çalısıyorlardı. Jap0n
yanın bazı devletlerle olan müna· 
sebetlerini ıslaha matuf bürun te
~ebbüsleri aklın 'kai'IIlıstır. 

Uzak doltudaki ıslahata ıı:elince 
Japonya bu meseleyi sulhen hal 
arzusundadır. Bununla !beraber 
ô.ni lta!arları i::tilzam eden hadi 
ııeler zuhur edebilir. Hilküımet ve 
millet her türlü ihti.mali karşıla • 
maya amadeı:hrler.• 

Koca Beyoğluna 
bir tek ilk m~r~tep 
· ·kafi geı·r ,.ni? 

tahdit edildi eri alınacak? 
Mezeciler ve dükkan
cılar karardan mem

nun deiil 
İnhisarlar U . .lllüdürlüğü son 

·erdi1'i bir kararla rakı satılan yer
leri tahdit ctmi~tir. Birkaç ı;ün -
d~nberi tatbikine başlanılan bu 
karar cümlesinden olmak üzere 
kadehle rakı yalnız lokıınta terti
batı olan yerlerde sat.ı!abilecektir. 

icabında köyler, şehir ve kasaba
lardan bir kısım halkı barındıracak 

r. llıı ıtizlemiyen japonya-

!ı ~._. 
.\ ~, ~~ Ve 8erlin, Japony•yı or· 
lııer~ BrtnaJda Sovyet Rusya ve 
~' ili ~· ~unu söylüyorlar: 

JAPON HARİCİYE NAZilU 
BERLİNE GELECEK 

Bayram sokağında kapatıian iiK nıektebln verine 
yenisinin açılmamış olması hevesli küçükleri 

tahsilden mahrum bıraktı 

Hava tehlikesine karsı lkövlerde kolayca vanan e$Va bulundurma-
ne l(ibi tedbirler alınması icabet- mak. Evlerin ve i<öylerin etrafını 
til!:i tesbit olunmustUI'. Mahsulün daiıma kuru otlardan tem.izlemek. 
ve köyün koI'unması namile iki Kuru otlar ve dikenlerle yapılan 
kısma ayrılan bu tedbirlerin bazı· çitlerde 5 - 6 adım boyunda ibiI'kaQ 

bit td tim harekatımıza müda • 
~i ~~ Ve bu yüzden bize her· 
lıt.~ it taarruzda bulunacak 
~'lıtiı, Japonya da size hücum 
~ ~ tak' Ona göre davranınıı. 
lt~lttrt ~lrde Almanya ve İtalya 
'lı.:'.dİ11Qı.jle Amerikan ve Sovyet 
~it en azade kalarak car
~decli Ve boy ölçüşmek taktiği 
~•de~ ~er, bu gayeleri tabak
'- ~ "• Akdeniz k;aplan açılır, 
--~ti~~ .ı\syadaki Jngiliz impa
~ Yotı ııun destekleri ve muva
~~)' . it' Yıkılırsa o vakit Ja
~ 1 ıı.1tt ~!~~ - Almanya arasın-

Tokvu 28 (A.A.) - Doınei ajan
sının bildirdiğıne ıı:öre, Ü( taraflı 
İtalyan • Alman - Japon paktının 
imzasını :mutcakıp, mihver devlet-, 
leri hariciye nazırları J aPOn bari· 
ciye nazırı Matsuoka ile on daıkika 
kadar konuşmuşlardır. 

Matsuoka Fon Ribbentrop ile 
llront Civanova yakın bir i.stikbal· 

(Devamı 3 üncü sahl1ede ) 

Şehrimizdeki ilk mektep ve li· 
selerle orta ıme'kteplerde dün ak
şam yeni talebe kayıt ve !ka'bul 
işlerine niliayet verilmistir. İlk o
kullara 8000 den fazla talebe !kayıt , 
olunduitu tahmin olunmaktadır. 
Bu hususta Hsteler hazırlanmak -
tadır. 

Dı2:er tarırftan bazı velilerin ~ 
cu'klarını !ı:aydettireme<likleri hak· 

yüzünden bir 
~\ ha •kınci bir salbaya girer, 
~ı:t "• ~k deniz kuvvetleri bir· 1 d 
ı~ 1 it.ı " Yanuslara da çıkılır; ya ra a 1 
,,

1 
tııu, 1 e Asyadaki İngiliz, Fran-

ı.~\ı~da •mlekeleri her üç devlet Taphane dikim evind<! çalışan ıme! Fatihde muk im S alahaddin 
" '• •ı taksim olunur Bundan 1 .. ,tıı ta A .k · Mehmet ile smail bir kadın me- oitlu Havri ile Hafızpaşa cadde • 1 

<\ •atı . , merı a ve Sovyet ııelesi vüzünden ikavıı:aya tu~ • sinde kavun k esmek yüzünden 
~. ~ta~ •tını tehdide gelir. muslardn. Mehmet cebinden bir kavıı:a etmis ve Ha\Ti bıcakla Meh-
\;ı~ilet 'h bu tatlı hulyanın mih- bıçak çıkanrus ve İsınailin arka· medi sol omuzundan yaralamıştır. 
lıı" 'si ; ~sa~ına tahakkuk ede- smdan k().$8rak beylrk fırını önün- Galatada Yome nicilerde 25 nu-
ll.;1 1• h~·~ lngilterenin yorul - de saii küreğine b .ütün şiddetile 

1 

maralı kaynakçı Mustafanın dük- J 

i; h1•t ll.u1 ması ve ~!"erika ile lbıçaiiı yapıstırmıstır. İsmail kan- kanında calısan Yasar dolu bir f ı -
lıı~ •ıt~r · ~•nın da bılahare ken- lar içinde hastaneye kaldırılmış ve çıya kaynak yaparken, fıçmın için-
ı;,: ~aı~na gelecek olanları he- Mehmet tut\IITTlhıstur. deki benzinler ateş almıs ve pat-
ı/ kaını·~·arak bu inhidam• se- Şehremininde Seyit ömer ma· lıyıirak zavallı isci ellerinden ve 
~ aıhu•·· aları lazımdır. • hallesinde oturan Rıza o,lilu Mclı· <Devamı 3 lıncıi •ahıfcdcı 

' 

rı; ~· h. 'f n t>ı·i, ız şaho;an Roma - !------------------------------
'\ı~l!i!\ rt·1• ~·erinin bu tar&ı hare· 
li~;' bit nuşt•.•ndüklerinin tamamile 
~t{ .\ıııe:;~e hasıl edeceiine, bi
~. ~ ad1ltıl a Ve Sovyet Rusyay• 
~~ •t;Ytt arla hareket eylemek 

iki yıl üst üste 
sınıfta kalan 

talebe 

Lüks bilinen 
lokantalar 
bile pisi 

Büyükadada bir teftişin 

So •tı;~e •ltnak lüzumunu tab
ı,~ ~~•t ~•kine kanii%. 
~;, dı• •d 11•Ya herşeyin başında 
lı.;~a~da·~ ki bir yandan Japon, 
'~· ~'nded·Alnıan istilası tehli -
~,,~dar Jti~r· ~u ı:aye bugün için 
ı, 01 •lens; •nır ve maskclenirse 
~ llıa, 1 ~ Almaııyanın mıızaf
ı• •;ıili~ 8P~nyanın Uzak Sark
~•ı;~nUn h~•~ışleme<i takdirinde 
) "' •rınd 1 1 k .•ı·a ••ta,. e na<ı o sa en· 
l!'ıı lı~ki~ a ~ıkaracaktır. Dün -
~t.,.~llıelı hı~lınak, dünyayı tak
b "'•~·k İtin h ••nda bulunan tota
trıtt .,1 a iein n de!'işmez ~"yedir. 
~'.~tit dadır "de büyük tehlike Ja· 
L'ltıı, · .\ltıer· e Japon yadan gele
"11 ~a \.t•dir •ka.da hunu kat'iyetle 
tıı"ı\ ıı~et) · Bınaenale~·h biitün 
~dd~I\ :: kendisini ortaya ko~ .. 
~•t lııe~pa harbinin uıun 

~hata \ kaiahilueğini ıan-
ıı.;,Q 0 ur. Harbin eninde [ 

ıı.ı 3 iinc\i aahiredc J 

• 

Vekaletin kararından 
hangi talebenin istifade 
edebileceği bildirildi 
İki yıl üstüste sınıfta kalan ta

lebenin bir yıl claha ol.mnalaı;ı 
hakkında Maarif Vel<ilctince ve
rilen karardan hangi talebeuin i 
tifade edebilece!i dün aliıkadar· 
lara bildirilmi ştir. Bundan anlasıl
dığma göre yalnıı 1938 • 1939 ders 
yılında devamS.Jzlıktan ve 1939 -
11140 senesinde derslerden sınıfta 
kalan talebe bu ütüncü y ılda da 
mrkteplerine dt\"am edebilecek· 
tir. 

Difer taraftan bir der ten '1nıfta 
(,Devamı ı llncli alllfe4•) 

hazin neticesi \ 
S<>hrimizin en lüks yeri ve zen

~n tabaka mec:ma ı o lan Eti - • 
yük.adada dün yapılan Ani bir tef
tiş netıcesinde ekser yerler pıs bu-

<DevaJUı :: uncu •ahitcd~J 

......................... CI 

ı Emin Be:li Jübilesi ı 
l Bu ak~am Şehir Tiyatrosu : 
ı komedi t.ısınında saat 21 de ı 
ı sengin program: Konser\:atuar ı 
ı heyeti, l\1ünir Nurettin \C ı 
ı :;ichir Tiyatrosu san'atkarları. ı j 

ı Numaralı yerler: 2.00, 150, 100 ı 

ı duhuliye 75 kuruş. Döııiis 'e· l ı 
saiti temin edilnıistir. 

............. .., .......... D 

!kında şikayetler yapılmıstır. Ez -
cümle BeyoJı;lunda Saksı sokaiim· 
da 16 numarada muJrim B. Adil 
Iİşbulan diyor ıki: 
•-Kızım 1934 eylfilünün 17 sin

de dol?du ve gösteris itibarile cüs-
6eli, sıhhati saiilamdır. Taksimde 
Telgraf sokağındaki ilk okula mü· 
racaat ettim. Fakat kendisinin bü-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 1 

Bahçekapıda, Beyoğlunda, Ba -
lıknazarı civarında lokanta terti
batı olmıyan ve yalnız tezglih ba
~nda kadehle rakı veren yerlerle 
diğer tekmil semtlerdeki bu kabil 
dükkanlara artık idarece kadehle 
rakı sattırıhnamakta ve rakı ve
rilmemektedir. 

Yeni karar küçük dükkancıları 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

larını yazıyoruz: parcavı camurla sıvavı.ıı doldur-
Tarlalar arasında en az 5 met- ımak veyahut da buralara par ııar· 

relik (altı adımlık ) bir yere, yer ça tas ve kerpiç duvar yapmak, 
altında yetişen patates, pancar, vanıı:m söndürmek icin her köyde 
havuç ıtibi şeyler dikerek tarla - herhalde birkaç arabalık kum veya 
ları van~ına karşı birbirinden a- toprak bulunduru.p su ve cuval ha-
yınınak. zırlamak. • 

Anbarlarla samanlıkları birbi • Kövlü.müzün hava tehlikesini ve 
rinde" uzak değillerse, harp za - hava tehlikesine karşı nasıl ko -
ımanı saman ve ekinleri kücük yı- runulacal'ıını öi(reıımesini faydalı 
Rınlara bölerek bir.birlerinden u- bulan Türk hava kurumu yu,ka-

H a pis ha ne d e b i r kati 1 -ÇzakE· ıiiiıİİİ-Ry--eçrlerE--eVv-Eerl ..... eştı-rm--ek. -Evl-erdıııiiiiiie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiDe\iiiiiiiiii• a.mıiiiiiiiiii3 iiiiiiiiiiunciiiiiiiiiiu ııalı--lled--•) 
ponya n Amerika, ai:ızlarından 

b • g a d - a 1 a d ı• gv er baklayı çıkarır çıkarmaz vazi· 1 r r 1 y n Alman, ltalyan yet birdenbire anlaşılacak; ve 
dahi ba<mubarrirler kalemleri-

b .1 r m ah k ..... m o·· ı d o rd u·· ne sarılıp gündenk tekerleme· u u ve Japon )erine ~u serlevhayı oturtacak-
Jardır: 

Uzunköprü hapishanesinde ci • yaraladıktan sonra, kucakladığı ~ DÜNYA HARBİ! .. 
nayetten 12 seneye mahküm bir gibi ta~lar üzerine fırlatmıstır. Ba- anıaşmaSI Vadeler uzun değildir.• .. 
katil iki kişiyi daha öldürmüstür. vılan kadının bası taşa çarpmış ve Ne buyurulur?. 

Katilden 12 scne)-e mabküm Sa- beyni parçalanarak o anda ölmüş- Bı..günün , balla birkaç aylık Hem dünya harbi mnkaddi· 
t .. du··-nun·· ve kimbilir ne kadar za-

bancah Laz Tevfik isminde birisi, ur. mesi, hem de dahi başmuhar-
k d 

_ h b d· - · Hadiseyi güren mahkümlardan manlık yarının en mühim ha- rirler cu .. mbı·ı«. u··, a~nı· ••man v• 
Utnar O}JlaD ıgLnl Q er VCr lg'I Ç k 1·· }{"" .. k d k f)• dı· se•.i , bu.' .. Alman, İtaJ~an ve ,, "' ...,. ., . . k d 

1 
k d. ö öy " usnu • mı a 1 ın e- ' meka" ııda , tıpkısı tıpkısına Ka· 

ıçın. a ın ar ·ısını gar ıyanı Hu- k k · · d J J •
1 

tinden urtarma ıstemu~'c e, apon an aşması.. . ragöz perdesinde. 
riyeye ıı:araz bag amıştır. Laz Tevfik bu sefer de sopı.sı ile Diyebilirsiniz ki: 

Laz Tevfik ,geçen gün eline gc- Hüsnünün kafasını parçalamış ~e - İyi amma bu yeni birşcy Hiıdiseden birinci derecede 
çirdiği bir sopa ile Huriyeye hii· onu da bu suretle öldürmüştür. değil ki! Kaç zamandır nazari- alakadar olması hizım gelen iki 
cum etmiş ve kadını ai:Jr surette Tahkikata devam edilmektedir. yede zaten vakıa halinde yaşı- büyük dtl·let vardır: Sovyet 

yordu. l\levcul vazi)·ette bir Rusya ve Amerika ... 

Kuyuda bir ceact ve 1 
şüpheli iki ölüm 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

KISACA 1 ·---Bol keseden ihsan ! 
Bizim mabut arkadaşa: 
- .ı>nlin - Roma • Tokyo pak

tının ınaııası nedir?. 
Diye sordum. Su cernbı verdi: 
- Bu, nn1an ağ"nhe)· , biz şura ~ 

cıkta lngilizlcrle tutu~acağız. Sen 
ı:öz kulak ol da bn~ka bir )erden 
\ u.rulnu yaJın1 ... Sana da ist~dii:in 
ycrlerı!e istedii:in kadar berşc} ! . 
demektir ... 

- Ö:yle ise bir sığınma ve bol 
kesed~n ihsan de!'·ene ... 

Dedim. l\lalıut, buna karşı da 
<öyle dedi: 

- E,·et amma, gürüııüse alda
nan ,-e (aka basacak bulunan olur
sa. Halbuki, Jıe,apta a(:abeyi ile 
birlik olup dünya}·a meydan oku
mak da rnr. • • 

Dönmiyen 
Filo 
Ranmi Yağız'ın 
en son eseri.. 

Dönmiven filoda Türl< de
nizcilerinin büyük harp so
nundaki efsanevi kahraman
lıklarını Rahmi Yağız'ın ve· 
sikalara dayanan bu şaheserin
de görüp okuyacaksınız. 

2 BfRİNCİTEŞRİNDE 
bekleyiniz. 

Dönmiyen Filo 
Bu isnıi unutmayınız \:C yarın 

verecei\"imiz tafsiliıtı bekle· 
yiniz. 

• 

değişiklik ifade eder mi?. Zaten anlaşma, açıkça bu iki 
Eder ki eder! E.kinin tekrarı devlete karşıdır denebilir. 

..., teyidi gibi dUI'an bu karar, Demek ki Almanya, Sovyet 
dünyanın rüyalarda rasgelin • Rusyayı <es çıkarmıya mechur 
nıez bir madde ve nıh muha· edecek nazik hareketlere giriş-
scbesine giriştiği fiil saatinde, mek üzeredir. Ona karşı, arka 
Almanya, İtaly• ve Japony• istikametten bekci olarak Ja • 
arasında ani bir işbirliği ifade JtOnyayı ikame etmektedir. A· 
etmese de, mihverin yeni hare· merikadan İngiltereye gelen 
ket planı ve bu plan üzerinde taşgın yardımlara ve bunu pek 
Japonyaya istinadı noktasından ) akında takip edecek olan bir 
fevkalade ehemmiyetli bir i~ harp ilanı kararına mukabele 
değeri belirtir. Böylece eski an· olmak üzere de )İne Japuny• 
la~ma, artık kuru bir nazariye... meydana (ıkarıln1akta ... 
den, yaman bir ameliyeye ge- Hiidi<e, hala bir (Sfenk>) gi -
çiyor demektir. Yenilik ve kıy- bi, •ırrını taştan duraklarında 
nıet, anlasnıanın bu ifadesinde. nıubafaza eden Sovyetkri İn-

Dün h5.diseyi öğrenir ö~~n- giliz si~ru:etini tutmıya se ke-
nıez, aklıına , okuyucularnnm der~C'. bundan bütün dün~ anın 
belki )'ine hoş bulmı;.-acağı ve mes'ut olacnğı müjde-sini (:ıkar-
baklı olarak (illallah!) diyeceği mak yanlış olmaz. 
birşey geldi. Bundan bir iki Dünyanın kıırtullJl'U bakı -
hafta evvel karaladılbm (Dün· mından. aralarındaki derin ve 
ya harbi) isimli çerçeve ... Ora· köklü ihtilafı bir de\•re <onra 
da .ıemiştim ki: Jıalletmck üzere bir İngiliz • 
•Dünyanın adım adım sürük- Sonet Rusya anlaşması hirnm 

lendiği akıbet, eşi ve menrndi ve mahkümi~ .. tini binbir def• 
görülmemi4 ve wörülmiyecek müdafaa etmiştim. 
bir dünya harbidir. Yalwıda Ja· JmCJl' FAZIL IN•IO&U 
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GE:\Ç l$AİRLER 

IlAKKI~DA 

Şıirin tarifi için, genç şairler 
arasında açılan anket, gunl1n en 
ır.ero .d ı menuu oldu. Art.k ay
rıca mizahi yazılar okurnağa !Ü.
zum yok .. Şairleri dinley in, kafi.. 

Maruf bir sinir doktoru ise, fik
rini soran muharrir arkadaşa, genç 
şairler hakkında şunu söylüyor: 

•- Yeni :;airlerin birçoğu akıl 
hasla.>ıdır .• 

Ben, bu sinir doktorumuzun sö
zünü biraz mübaliıı;(alı bulmuş -
tum. Fakat. sözüne itimat ettiğim 
bir dostum. bana, ankette ismi ge
çen bir genç sair hakkında şun
ları söyledi: (Aynen a:;ağıdaki 
f>krada okuyunuz): 

ÇİÇ:K 

MERAKLISI 

<- Bu çocuk, ·bil'QClk çiçek me
raklıları gibi göğsüne çiçek takar. 
Göf:•e çiçek takmak zaten garip 
bir hafifliktir. Ne ise ... Fakat bu 
şair, çiçeği bir iğne ile ııö~üne · 
iliştirmez, hayı.r.. Mendil cebine 
içi su dolu küçük bir şişe koyar 
ve çi~eği de suyun içine daldırır.• 

Nas;!?. Dinliyenler arasında bi
zim Osman Cem.al de vardı, ilave 
etti: 
•- Aman, dedi, sabah akşam 

elini yüzünü yıkarken, çiçeğin su.. 
yunu tazelemeyi unutmasını. 

ACABA 

DOORU MU!'. 

Bir refikimize, bir şikayet mek
tubu yollıyan bir kadıncağız, ve-

AVRUPA HARBiNİN 

YEN l MESELEL~Rt 

ispanyada şato •.• 
İspanyada şato yaptırmak de -

mek, hulyalara kapılmak, tatlı ku
runtularla avunmak demektir. İs
panya eskiden azametli bir im -
paratorluktu. İspan)·anın güzel 
ik]İlni kesesi dolu Glanları oraya 
çekerse de bu memlekete gidip 
şato )·aptırabilmek her bahtiyara 
nasip olamazdı. Kimbilir kaç za
mandanberi de böyle bir söz dil
lerde dönüp dolaşıyor. 
Şimdi de İspanyanın İngiltere

ye karşı harbe girip girmiyeceği 
bahsi hararetleniyor. Bu itibarla 
İspanya daima kendinden bahset
tirecek demektir. İster o safta ol
sun, ister öteki safta bıılunsun, bu
günkü İspanyanın eski zamanları 
düşünerek kendini mazide olduğu 
gjbi Avrupanın birinci derecede 
devletleri sırasına tekrar çıkar -
mak istediği hatıra gelmektedir. 

!isi bulundujl;u çocuğunun vazi
yeti><i ö)lrenrnek üzere gittil!i, İs
tanbul tarafında bir kız orta mek
tebinde, koğuldu~unu iddia edi -
yor. 

Biz, bu hadiseye inanmak iste -
rnedik. Bir arkadaş: 

•- Olabilir a, dedi, çünkü, iki 
sene dahi dönmfuı talebeyi mek
teplerden koğamıyorlar, belki, a
cısını bu veliden almak istemiş
lerdir. 

Kur.UNUN 

YANINDA 

Odunların cinsine, nev'ine ~öre 
konan narhın da kar etmec!iii gö
rülmfuı .. Çünkü malum ya, odu -
nun yaşı var, kurusu var. Bazı 

hüsnüniyet sahibi oduncular (!) 
kuru odunların üzerine kova kıava 
su döküyorlarmış.. 

Şu odun işinde dahi, desenize 
ki, kurun un yanında yaş da ya
nıyor!. Dünya bu ..• 

YAKALARI 

AÇIKMIŞ!. 

Arkadaşımız Felek, yazdığı kü
çük bir f:krada, bazı p0stane, tah
sil ve icra dairelerinde, gişelerin 
arkasında oturan bazı küçük me
murların, yakası bağrı açık bir 
halde c;alıştıklarıru, bu halin de, 

· bu ııibi resmi mahallerin vaziyeti 
ile mütenasip olamıyacağını ya
zıyor. 

Peki amma, birader, zavallı kü
çük memurun iki yakasının bir 
araya geldiği görülmfuı şey midir? 

AHMET RAur· 

hasını celbedip durmuştur. Feni
kelilerden, Romalılardan bir çok 
müstevliler oraya zengin oln1ak 
ıçin akın etmişlerdir. Ycraltından 
çıkan serveti teşkil eden maddeler 
şunlardır: 

Demir, ku.rşun, bakır, civa, ka
lay, çinko, kükürt, hatta gümüş, 
hatta altın. .. 

Bu asrın büyük harplerini b:ı
şarmak için yeni vesaiti yapmak 
üzere ihtiyaç görülen mcvaddı ip
tidaiye hangi memlekette bol ise 
oranın en birinci rolü oynıyacağı 
düşünülüyordu. İspanyanın zen
gin madenleri bir giin işe çok ya
rıyabilir; deniyordu. O zaman Av
rupada harp heniiz çıkmamıştı. 
Bugün ise Avruparun kuvvetli 
devletleri bir senedenbcri şiddetli 
bir müeadeleye tutuşmuş bulu • 
nuyorlar. Mevaddı iptidaiyesi, ser
veti yerinde olan İngiliz impara
torluğuna karsı mcnba ve imkfuı 
anyanlar İspanyayı da kendi ta
raflarında görmek istiyorlar, Söz 
İspanyolların ... 

Her 
• • 

vapurun yolcusu 
sayılıyor 

Halka 
Zorluk 

Şimalle 
ticaret 

iş sahiplerine kolaylık Muhtekirler yanında Bir kuryemiz milli mah
sul nümuneleriai hami
len Şimal memleketle-

göstermiyen ve dik- mağdurlar 
katsiz çalışan beledi İki küçiik ev sahibi ve bu evle-

- rin kic~ile geçinmel!e n1uhtaç, bir 
yecifer cezalandırılacak kızını Universitede okutan, dul rıne gönderiliyor 

1

, bir kadından bir mektup aldım, 
Belediyenin şehrimizdeki muh_- Bu •ayanı dikkat mektupla ay. 

telif şubelerinde çalışan memur nen deniyor ki: 
Ticaret Vekaleti memleketimiz 

ile şimal memleketleri arasında da 
ticaret münasebetlerini çoğaltmak 
ve mallatımıza mühim mahreçler 
bulmak üzere çalışmaktadır. Bu 
cümleden olmak üzere muhtelif 
ihr~ maddelerimizi tanıtmak ve 
satılmasına yardım etmek maksa
dile İzmir kooperatifler birliği de 
dahil olmak üzere birkaç ·birlik 
mümessili olarak şimal memle -
ketlerine bir kurye gönderilmesi 
muvafık görülmüştür. Bu kurye
mizin ismi Halim Sabittir. 

!arılan bazılarının vazifelerini tam «-- Oğlum, birbirine bitişi!<, iki 
bir dikkatle vapmadıkları görül - kürük evim var. Kargirdir, ikişer 
ımfuıtür. ·:ıiğer taraftan memur - katlıdır, üçer odalıdır. İtinde su
lardan bir kısmının da iş sahip- yn. elektriği, hatta, bir miktar da 
!erile halka herhanıti bir vesileden bahçeleri vardır. Bu evleri ben, 
istifade ederek lüzumsuz mfuıkiı- 1 vaktile on beşer liraya kiraya ve
lat çtkardıkları vaki şikavetlerden · rirdim. Sonra, on üçe, daha sonra, 
anlasılmıshr. Belediye reislii!i tek- on ikiye, ona ve nihayet bundan 
mil şubelere, halka kolayılk gös- üç dört sen.e evvel de 9 liraya ka-
terilrnesini bildirınis ve dün de dar diistü. iki evimden 18 lira kira 
şu emri yo!amıstır: alıyorum. Bu para ile poker oy-

cMatbuatta sık sık intişar eden ııaınıyorum, kızınu okutuyorum. 
şikayetlere ve her gün alınan tef; Evlerimin dej!'eri daha fazladır. 
tiş rap0rlarına nazaran bazı nun < ttırmai:ı düşiindiim. Fakat, ka
takalardaki beledi ye amir ve me- nnn çıktı, dediler. Halbuki, hayat 
murlarının vazifelerini tam bir mütemadiyen pahalanıyor, geçin
istek ve dikkatle yapmadıkları ve mek zorlaşıyor. AsıJ söylemek is
dolavısile belediye kanun ve tali- !ediğim şu: Bıı evlerden senede 
rnatname hükümlerinin tatbikle _ elime geçen para 216 liradır. Bu 
rinde ihmalkar dawanc!tkları an- iki evin vergisi olarak ise senede 
!aşılmaktadır. Belediyeyi alakalan- tam 50 lira ödiyorum. Bu 50 lira
du-an bütün işlerin tam bir ahenk nın 6 lirası belediye vergisi, 7 lira 
dahilinde görülebilmesi icin bü- kadar evkaf vergisi, üst tarafı dev
tün mesai arkadaşlarımın kanun !et vergisidir. Demek ki, elime 

Mumaileyh indr, pamuk çekir
deği, üzüm ve emsali milli mah
sullerimizin nümunelerini de be
raberinde alacaktır. Ayrıca Fin
landiya Türk ticaretinin inkişafı 
için de Ankarada çalışmalara de
vam olunmaktadır. 
Diğer taraftan Balkan memle -

.ketleri ile ticari mübadelemizin 
artmasını temine de çalışılmak -
tadır. 

ve talimatnmnelerimizi en ince te- ge~en paranın hemen dörtte birini 1-;;:::============::-·I 
ferrüatına kadar tatbika calışma- vergi olarak veriyorum. Bu ver- jKLJÇÜK HABERLERi 
!arını ehcmmivetle rica ederim.• giler, evlerimin kira"' yüksek iken • 

CEZA VERİLECEK konmuştu. Ayda on •eşer lira a- * Hariçten kakao gelmedii?i 
Bu emre muhalif hareket eden- lıyorduın. Şimdi dokuzar lira alı- halde şehrimizde bol bol çikolata 

lerle halka müsküliit cıkannağa yorum. Sonra, evlerimin her sene yapıldığı ııörülerek bunİarın hangi 
kalkısan memurlar en küçük bir 25 - 30 lira tamir masrafı oluyor. maddelerle imal olunduğunun tah-
6iJ<ayet üzerine oezaya çarphrıla- Şimdi, artık, elime sağlam olarak ltikine ticaret müdürlül!ünce baş-
caklardır. 1 ne geçtiğini düşününüz. Ben, ev-

lerimin kirasını arttırmak istemi- !anılmıştır. Paketlerdeki çikola -

Mekteplerde 
yorum, mademki, ihtikar sayılı- taların azaJdJj;ı da ııörülerek tet

tale bef e- yor. Fakat, vergilerin indirilmesi ldkata J?eçilmiştir. 
acaba mümkün değil mi?.. '* Malmıudive caddesinde si -

rin tebeşir getirme 
mecburiyeti 

Mekteplerde tebeşir parasından 
tasarruf temin etmek üzere her 
talebenin ders yılı başında mek
tebe gelirken 2 kutu tebe:;ir getir
mesi rnec.buri.veti yeni kaı, C:olu -
nan talebelere de bildirilm!'ilir. Bu 
suretle her sınıfta biriken tebe -
şirleri muallimler dersler esnasın
da sarfedeceklerdir. Ancak fakir 
talebelere - cüz'i de olsa • bu mec
burf•retin tahmil olunması do~ru 
bulunmamıştır. 

---<>---

Gençlerin yeni kıyafeti 
Beden terbiyesi mukellefiyeti

ne dahil <ılan ~enclerimizi bir an 
evvel yeknasak kıyafetlere kavuş
turmak için beden terbiyesi genci 
direktörlüğünce t°'bit olunan kı
yafet nürnunesi Heyeti Vekileye 
verilmiştir. 

Bu ye'.1i nümune tasdikten çı -
kar · çıkmaz şehrimize ve di~er 
tekmil sehirlere teblıı? edilecektir. 

Yeni k.tyafctleri vilavet ve ka
s.,balar n sıcak ve soi!uk oldukla -
rına göre iki cins üzerinden tertip 
olunmuştur. 

Bu mektubu yazan vatandasın gortasızYeşildirek hamamında o
adresi bende mahfuzdur. Acaba, dunlar tutuşmussa da itfaiye ta
defterdarlık, bu kadıncajhzın m~ rafından söndürühnüştür. 
külünü.~alledecek bir yol göstere- * Galatada Serçe sokai!ında 4 
mez mı·· numarada mırkim Mehrnedin ka-

REŞAT FEYZİ rısı Ester 2 yaşındaki çocuğu ile 

l ?QO bir akrabasının düi!ünü icin Be-
- memurun yoi?lu evlenme dairesin egitmis ve 
açlığı dava merdivenden cıkarken ayağı ka

VIP kucai(ındaki çocultu 15 met -
Hükumet taraf;ndan satın alı- reden tasların üzerine düşmüstür. 

nan "aı·k demiryolları idare~inin Zavallı yavru ai!ır surette vara -
1200 e vakın memuruna mezkur !anarak hastaneve kaldırılmıstır. 
idare hi1>bir tazminat vermediğin- * Şilenin Elveren köyünden 
den memurlar dava açmışlardı. 

Tahkikat safhası biten bu dava- Hanife, Alaettin ve Mustafa isim
lerinde üc sahtekar birkaç tarla 

ya dün birinci tic.,;:.et mahkeme -
ve koru sahibi olan Hamide ismin

sinde bakılmıştır. Eıin°risı 30 . 40 
de bir ihtiyar kadının ım~llarını 

senelik emektarlardan mürekkep 
olan memurların bir k.:sını dünkü Hanifeyi tapuda Hamide gibi gös- t 
muhakemeyi dinlemeğe gelmiş _ terip elinden ahmslar ve vakala- , 
!erdir. Evvelii şirketin avukatı rup ikinci ai!ır cezaya verilmiş -
Alıdürrahman Müniıb söz alarak lerdlr. Fa.kat iş anlasılıncıya ka -
memurların bir taahhütle istih _ dar Haıınide parasız kalmış ve 70 

dam edilmediklerini ve bunların yaşında bulunmasına raemen 5 
işten çıkarılmayıp hük:i.mıetin im- 'l!iin yayan yürüyüp dün görülen 
tiyazı satın ald:ğını söylıyerek ik- lbu muhakemeye davacı sıfati!e gir
ramiyeye mecbur bulunmadıkla- ımek istemiştir. İstida yapması için 
rını iddia etmiştir. adliyede halk •kendisine iane top-

İspanyanın tarihinde bir çok 
muharebeler var ki bunlardan bir 
çoğu belki de lüzumsuz yere ihti
yar edilmiştir. Fakat 18 inci asrın 
sonlarında Avrupanın en kuvvetli 
devletleri sırasında görülen İspan
ya 19 uncu asrın başında Napolyon 
harplerine karışmış, donanması
nın mahvolduğunu görmüştür. 
Napolyondan sonra İspanya artık 
harici muharebelere karı.\Dl8.11Wi 
ise de dahilde İspanyollar arasın
da kavga biç eksik olmamıştır. 

Yedinci Ferdinand ile kardeşi Kar- . 
losun taraftarları arasındaki kanlı 
muharebeler uzun zan1an İspan
yayı mesgul etmiştir. Avrupada 
bir çok yerlere hükmetmiş, deniz
aşırı yerlerde de müstemleke sa
hibi olmus İspanya dahilen türlü 
sarsıntılara uğramış, 18~8 de A
merika ile olan muharebede de 
mağlup olarak müstemlekeci dev
let sıfntile de artık zayıf düşmüş
tür. Bugiin elinde belli başlı ola
rak Fastaki ·Rif. arıuisi ile Amc
rikada diğer bazı yerler kalmıştır. 

Limanmıza gelen ve limanı -
mızdan hareket eden yolcu vapur
larının burada ve hareket ettik -
leri iskelelerde sıkı, daimi kont
rolden geçirilip fazla yolcu alın
maması Münakale Vekaletince 
ibildirilrniştir. 

-= Dl"'~"::l' ır " iM "ı • P• • dl 
ul n uıuı. :m u aıı .. _U 

Memurların avukatı Ali Şev - lamıs, dava sabit celbine kalın"ltır. 
ket bu iddiayı cerhetmiş ve rne- * Şehir tiyatrosunun emektar 
murların mU\·akkat olmad.klarını, artistlerinden Emin Bellinin jü _ 
imtiyazın cebren satılmadığını, se- bitesi bu akşam Fransız tiyatro _ 
lefi kumpanyadan memurların sunda parlak bir şekilde yapıla -
300 bin altınlı k aidat;nı bile dev- cakt:r. Diğer taraftan san'atkiir 
rald!$nı söylemiştir. Muhakeme Galip de şehir tiyatrosuna dön -
tetkikat için 25 teşrinievvele kal- müştür. Liman memurları Mudanya, 

Bandırma ve Trabzonla İzmirden 
gelen yolcuların sayısını her va
purda saymalra baslamışlardır. 
Fazla yolcu alan kaotanlar ve bi
let kesenler cezalandırilacaklardır. 

---0-

Poiislik imtihanı yapıldı 
İstanbul p0lis kadrosuna alına

cak memurlar için açılan imti -
han evvelki J?iin emniyet müdür
lüi!ünde yapılmıştır. 

Bu imtihana 40 ı ımC.'.ccaviz ta
lip .girmiştir. Kazananların isim -
leri hafta içinde adreslerine tebliğ 
olunacaktır. 

Münhal vukuunda imtihanlar 
tekrar olunacaktır. 

Bir küçük himmet ile .. 
Şişhane yokuşundan sonra, İs -

tanbula inen otohi.i~Ier bir müd
dettenberi Perşembcuazarından 
do18'itP Karaköye geliyorlar. Un
knpanı köprüsü başından Karakö
ye kad:ır bu yolJan bir kere oto
büsle geçiniz. Sonra muhakkak 

acaba, bağ1rsakların1da bir apan
disit mi başgösterdi, diye, mutlaka 
bir doktor mnayenehanesinde so
ltıPu alırsınız. Bu yolda bir takım 
çukurlar, bozukluklar var ki, esa
ııen köhne olan otobüslere çifte
telli oynatıyor. 

Halbuki, yolun bozuk olan kı
sımları, bir iki amelenin ya.rım 

1 
günlük himmeti ile tamir edile
bilir?. 

BÜRHAN CEVAT 

mıştır. * Amerikadan yola cıkarılan 

idare amirleri cadde
lere kendi isimlerini 

koyamıyacak 
Dahiliye Vekaleti dün belediye

ye bir emir göndererek hundan 
sonra açılan ve açılacak olan oo
kak, cadde ve mevdanlarla mü
masili umumi yerlere kat'iyyen 
hiçbir i-are amirinin kendi na -
mıru veremiyeceğini tebliğ etmiş
tir. 

Tekmil şehir ve kasabalarda da 
bu emre rıayet olunacaktır. 

otomobil levazımatının iki gün i
çinde limanımıza gelmesi beklen
mektedir. * Limanımızda bulunan Kal -
kavanzadelerin Genç vapurunun 
kazanı fazla istimden tutuşmu.şsa 
da söndürülmüştür. * Dairelerde çalışma saatlerin
de kahve ve çay içilmesi hakkın
daki yasağa dikkat olunmas1 tek
mil dairelerden istenecektir. * Fırancala fiatları 15,5 kuruş
tan 16 kuruşa çıknuştır. 

POLİS 
Vl 

MAHKEMELER 

Sopalı ev sahibi 
kadınlar ve zorlu 

bir kiracı ! 
Ev kirası yüzünden ·birbirlerile 

kavgaya tutuşanlar çoj!'alınakta -
dır. 

Ezcümle dün de bu kabil iki 
vak'anın muhakemesi yapılmıştır. 

1 - Sarachanebaşında Horhor 
caddesinde 29 numaralı evde otu- j 
ran Tevfik; kendisinden birikmiş 
kirayı isterniye gelen Raife ve ba
bası Mebmet Askı ile kavgaya tu
tuşmuş ve onlara küfür edip üste
lik tehditde de bulunduğu iddia
sile 3 üncü sulh ceza mahkeme -
ı;ine verilmiştir. 

Mahkemede dinlenen şahitler -
den ~üzide: zorlu biracı Tevfiğin 
iskemle ile ev sahiplerine hücum 
ettiğini söylemiştir. Dava diğer şa
hitlerin ('ainrılması için başka bir 
güne bırakılmıstır. 

2 - Sultanahmette oturan İsmet 
ve Halime isimlerinde iki ev sahi
besi. kiracıları Refahiye isminde 
hamile bir kadının kirayı biraz ge
ci'.'tırmes:ne kızarak bir güo ha- / 
ımıle olan Refahıyeyi bahçede ya- , 
kalamıslar ve kavga edip sopa ile 
dövırtüşlerdir. Zavallı kadıncai!ız 

dayağın ve sopanın tesiirle cocu
ğunu düşürüp bayılmıştır. 

Yakalanan eli sopalı ev sahibe
leri polisce ikinci ağır ceza mah
kemesine teslim olunmuşlardır. 

Muhakame şahit celbine kalm"l
tır. 

----<00----

Tren kazaları 

Mağrur İspanyol ... 
Yazan: ALİ KEMAL sUN~tı~ 
Avrupa harbi çıktığı ı~.n~?~!~ 

çen sene bu vakitler so~ Jc 
1
tr 

bazı sözler, türü tülmüş batı ı~c' 
talealar oldu ki zaman I!"( ··,JI 
bunlar kendini unutturmak ~·ti 
dursun, hemen her vakii b•

11 
P 

geldi. Bu cümleden olarak i•~P 
. il . d b" . . ••"' amıra erın en ırının o. . bil" 

ileri sürmüş olduğu bir fıkıt ol· 
günlerde yine hatıra gehncdcPd ~ 

T · · Tok>0 8 
muyor. c aymıs• ın · , ille 
muhabiri tarafından bildirild•~. ,.. 
göre amiral 939 sonbabarınd• şo. 
le demişti: . il' 

•İtalya harbe girmedi. 1'~11' 
ya da girmedi. İngiltere ile fr b~ 
saya karşı Almanya yalnız h.•;,.rf 
decektir. Müttefikler de••.• d'' 
hakimdir. Almanya ise dend\(t 
İngil~ereyi mağlUp cdeınc ~r: 
barbı kazanmış olınıyacaktı\ct~ 
rupa harbinin bir senede ııe 1 fıP' 
anlaşılacaktır. Bu müddei ı•~rP' 
da japonya ne yapıo yapar•~·dir·' 
dine ait meseleleri balletıu• 1.,,ıı 

A · ı· k ı · · bul•· mıra ın ına o csının uf' 
bu idi. Şimdi bunun vekayi il~,ıir 
mamış tarafları olduğu b•5 .,ı 
dir. Nitekim İtai)'anın 948 ~.,e 
mevsiminde mültefiklcr al•l 9ıl 
harbe girdiği görüldü. }'in< ,·r" 
yaz mevsiminde Fransaıın !' P 
pa kıt'asında mağlôp oıdııgıl f<r 
görüldü. Fakat İspanya dah•

3 
jıT 

medi. Fransa çekildikten s0j~.ıı~ 
giltcre yalnız başına befll .. ilii> • 
ile, hem de Almanya ile do" 
mektedir. . ·~iııl' 

Amiralin mütaleasındakı 1 ııiıl 
mühim cihet japonyaya taPdiıı' 
etmektedir. japonyanın . l<~rırr<' 
taalluk eden meseleleri ıng• . .., ., .. tzrr>ird r n Aydına hareket eden 

marşandiz treni Cumaovası istas
yonunda vaeon bıraktığı esnada, 
lokomo'. f hattan c:kın,stır. 

Acele mahalline bir ekip gön -
derilmiş ve icap eden tamirat ya
pılmıştır. 

nin kafi galebeyi elde ede«g ~,. 
mana kadar lıalletmcsi 15%'.f)<V,' 

1 lcce"i fikri tabii az şayan•. ~·•' 
dei'ildi. japonlar da şinıdi ,,r 
kuvvetlerine güvenerek bun.",ıd•J 
mak istiyorlar. HindiçiıUdekl 

Diğer taraftan son günlerdeki 
bu kabil kazalar ü-· ·ne makinist
lere ve makasçıla1a vazifelerine 
ehcmmivelle dikkat etmeleri lü -
zumu bildirilmiştir. 

Fırıncılar yine mem~ 
nun olmamışlar 

!arı vazivet bunu gösterh 0r~~i~ 
Avrupaya taalluk eden "\il' 

bir cihete tekrar avdet etn1
• 

•"!': İspanya bahsi... ııeri~ 
ispanyanın mihver devleıcri ıl' 

teşriki mesai etmesi ibti~• 1 jsP'' 
mal edilecek gibi dcğildır. fi ,f 
yanın Cebelüttarıktaki k•f"· i V 
mak için İngiltere gibi birın• ~ı' 
reccdcki bir deniz devleti il•, ~f 
gayı göze alıp almıyacai!'t 11

1
,,r. 

Değirmenciler ve fırıncılar dün I dar merak edilse yeridir. ;,of 
belediyeye müracaat ederek toprak yakada, Afrikada Fasın lsP• ~,r 
mll'hBulleri ofisinden şikayet et - !ar elinde mühim bir parçasıµ••.' 
misler ve ofisce buğdaylar kiloda dır. Geııeral Franko 936 t•~,~~ır 
20 para fazlalastırılınca çuval ba- zunda Madridin sol cenah 0rf 
şına 25 kurus zarar ettikelrini id- metine karşı isyan bayrail1111 ,.ı-
dia cvlemislerdir. Keyfiyet tetkik · daP ~·. 
olumnaktadır. dan armış, ispanyaya ora c;&' 

mişti. O zaman bu zaınaD d• " 
rale dair dünya matbuatın·•tid'r 

1 
1 

Birimizin DardJ 
Hepimizin Derdi 

iV1Ür aka be komisyo· 
n :-ıun kararları 
N isantaşında oturan !bir o

>kuyueıınıuz yazıyor: 

•Her zaman alış veriş etti
ğim bakkaldan Trabzon yağı
nı 105 kurusa alıyordum. Şim
di 125 kuru.5a çıktı. Sebebini 
sordurp.: Fia\ mürakabe ko -
misyonu böyle bir azami fiat 
kovmus. 

Belki azami fiat demek, 
bundan fazla iiatla sablamaz 
demektir. Fakat bunu es: af 
anlamıyor. Demek ki bu ka
dar fiatla satılıyormuş diye 1 
hemen fiatı azamiye çıkarı -
yorlar. Peynir de öyle ... Bu 
ıkararlarile ıınürakabe komis
yonu halkın lehine mi, alev-

. .hine roi hareket ediyor? 

. .. ,. ·ı 
yazılar yazılmış, hır gun. f•~' 

mevkiini tamamile ele ald•~1d~'rl 
memleketine nasıl bir çclo tıP'iJ( 
vereceği etra{ında türliİ t• 
ler neşredilmişti. bD>'~fı 

Bugünkü İspanyanın ı' 1 

bulunan general için İspaJl ııı1 
Fası birbirinden ayrılrn8ı'ıiod1 
mile birdir. lspanyollaJ' • .. 1~l 
Fası büyütme:vi de diliiii11" d'' 
İspanyavı birinci derecede .~~ 
!er sırasına tekrar geçirru•~,llf 
leri de besleniyor. Bu .• fi' f 
mukabil d~ denizlere bak•"'',cı:, 
sı bol bir Ingiltere ile bfitP ıı~;J 
ııın nıcnafiinc uygun o.~tl~ 0uıc-..,. 
cağının Madritde du>"11 1'"i 

d t - rdıt« ' var ır. spanya magru ııd' 
rını başkalarının tesiri alt• 
mek isteıniyecektir. ·~~ 

. k elıı 
Altın yine yu 5. i il 

Altın fiatları üzerinde il<~ 
denberi yine biT yüksel~~sJI C~ 
mektedir. Fiatlar 2130 k'D.8t1 ' 
ıınıştır. Alakadarlar tetl< 
rnişlerdir. .,ıl 

~~~~;;~~==~=====~======·~=1=::=5a~=:::~ieiiei!====ı=~~;;~~=~==========:=:::======::=ıı~~fu,~diClJi;;;!~:::i~;da~:=jŞlı.~:=Gü~ili:.==Ec;J11~CJll; ı/ il - Sana ne derler! hissettirmedi. Ciimlesini kırda zi- Şirvan, Gürcistan, "'~urd11 ıf 
Zibidi Ahmet!. yafete davet etti. Azerbaycan, Keyliin, J<ıt'•tııl 

* Ecnebilerin memleketimizde 
ikamet ederken 24 saat içinde ha
ıber verilmesi mecburiyeti hususi 
mısafırlere de teşmil olunmu<tur. 

Fakat İspanya yarımadası esa
sen toprağın altındaki tabii ser
veti ile de ötedenberi baricin işti-

Son Telgraf'an edebi romanı: 71 

GÖZYAŞtARJ 
.ETEM iZZET BENiCE 

Beni azılı, bir yumrukta iıey- ı 
nini delecek biri sandı ıki, 

- Vallahi tırtıklamak değil bey 
ağabey .. 

Diye devam etti: 
- Hanı her tarafı kar kapa -

roıs da, affedersin, belki altında 
izmarit vardır .. Diye bakındım! 

K enrukendime: 
- Heygidı dünva hey .. Kim ki

mi soyacak? 
Dedim ve .. aklımdan geçeni o

na da sorduım: 
- Kera\alık etme simdi .. bende 

metelik olsa burada ı.ızar mı ynn? 
Fakat sen bunu aklına nasıl ge
tirdin söyle bakayım?. 
Ayağını bıraknuvordum.. Ve .. 

ilave ettim: 
- Kor.kıına maraza çıkarmayız? 

Ve .. ayağını biraz sıluştırıver
rum. Yumuşadı. Açıldı: 

- İşin ucunda mariz yoksa pe-
ki.. 

Dedi. 
- Gel otur. 
Dedim. Yanınıda yer gösterdim. 
- Namusum hakkı için söylü-

yorum. Hani aklımdan kötü bir 
şey gecmedi! 

Dedi. 
- Haydi haydi hasbi geçme. 

Ben yulımam! 
Dedim .. Ve_ sövle bir kımıldan

dun. Ondan sonra cillküldü. İlk 
sözü: 

- Adın ne be boruk? 
Oldu. 
- Çamur. 
Dedim sordımı: 

_ Tevekkeli sana zibidi "1emc- Şeytankulu maktul düştükten lrakı Acem ve AraP dl 
mişler. Beni soymak için zibidinin sonra yerine bir Sultankulu geç - cemctmişti. . ·n ıf 
dik alası olmalı.. mişti. Vezirleri de vardı. Uzun llasan devle~tJJ'JJ!it1! 

Dedim. Al ;ndı: . vasi, daha kuvvetli bıt ı' 
-Anam avradım olsun seni bil- Şah lsmail ziyafete bu vezirleri bııhınuyordu. ye f~ıl' 

medim. Ne bileyim ben moruk sc- ve Sultankulunu da davet etmişti. Bilhassa derecei nib;~Y~ il' ı 
nin burada ayazlıyacağını. Yo'<Sa l'ı l 7 4 Yazan: M. SAMI KABAYEl. Yemeğe başlamazdan evvel Şah dırılmıs bir taassup, _sı~li / 
sen de birini mi düşürecektir. . u. İsmail kabahatlerini saymağa baş- teharrik bir cema~t ıd.ı. ısY•.l il' 

Dedi ve .. devam etti: s• ş hk 1 •ı h b !adı. Hatta, Sultan Beyazıda karşı Yalnız bu devletın bır ,.;JıO/ 
- Canın için doğru söylüyorum. ıvasta a u u 1 e mu are e hıyanet edip isyan ettiklerini, ita- tası vardı. o da Şah·~ i•''r I 

Een seni burada yatar görünce :li- atsizlikte bulunduklarını söyledi. assubu nisbetinde 'l'U~ irfoP 
!enci sandım. Ne bileyim?. Ko - Fakat. vukua gelen muharebede ı Nihayet Sıvas taraflarında Şah- Hatta, İran kafilesinin yağma- torlarına karşı zayıf btf ·t ! 
O>Ukların bazılarında öyle çok pl- Karagöz Paşanın askerleri perişan kulu ile muharebeye girişti, Fakat sını ikinci dereceye indirdi. Bunun bibi olması idi. ··te•dd' ıl 
ra çıkı'. 'Or ki.. Hele biraz da dır _ ve kendisi maktul düştü. bu çetin muharebede hem Şahku- mücazatsız bırakılması caiz ola - Sultan Bcyazıdın ınu ıc "'l 

' l h d H d 1 k • b · · b•P c1
' !anıp usturan•n ucunu gördüler Demek, Şabkulu Anadolu içinde u ve em e a ım A i Paşama - ıruyacagını eyan etti. zadelerı vardı. Bu sc biı11 P . .ı 

mi sökülüveriyorlar.. öyle bir mevki sahibi olmuştu ki, tul düştüler. Vezirler, Sultanın yanlarında iki nat tebeddiilü çok \'D 1,r~ 
_ Kendi hesabına nu çalışıyor- koca imparatorluğun Anadolu bey- Şahkulunun maktul düşmesi ta- kazan kaynamakta idi. Hepsini !er verecekti. l<•r&•~' Jf~ 

sun?. lerbevisini ve ordusunu ~ 1nbvı pe- raf!arlarını kaçırdı. Bunlar kaça- kazanlar içine attırdı. Saltanata geçen J<•'".',ı~.ı 
riŞan. edebiliyordu. rak Şah İsmaile iltica ettiler. O sırada Özbek beyinin kafasını kesecekti Ve yahut çı~. l" 

Dedim. Hadım Ali Paşa, canını verdi. kesen Şah İsmail beyin kellesini saltanat İıırsile .. da .. fılacre3,,Jcf ';,ı:;a,' 
Y k b Ç k 1 · · .. ı Bıı vak' adan sonra Kızılbaşlık P • •·· - o e... a a ın ">çısıyım.. Lakin Şahkulunun da canını al- hediye olarak Sultan Beyazıda gön- d 1 t ·· · ııruY• ıt•" 

Dedi. O da bana sordu: aldı yürüdü. Şalıkuluna halk şey- eve uzerıne Y t rs , • ıruş oldu. Bu suretle şahkulunun dermişti. Yalnız kafasının taşke- tün bunlar zaten her d~ 1111 c~1' ~ı, - Arakçı mısın?. tankulu namını vermeite başladı. maiyeti dağılarak firar eylemiş miği eksikti. Sefir anın Şab is - manlar ile rahatsrı. e ı:r)·cl' ,i'' 
Hiç birşey değildim. Düşündüm. Yeni veziriazam tayin olunan oldular. maile şerbet tası olacağını haber lanmış olan devletı •1ııJ &e J( 

Fakat, bozmadım: Hadım Ali paşa Şeytankulu üze- Firariler hakkında Şah İsmailin vermei(e memur idi. künden sarsacaktı. B• i• 
- Ne iş olsa yapıyorum.. rine memur edildi. gösterdiği muamele şayanı dik - İşte teessüs eden Safeviye dev - perişan eyliyecekti. 1 ı,rı'

11~tl' 
Devam ettik. Düşünmeli ki, Şahkulunun üze- katti. Bunlar bııdut haricinde bir leti bu tavrı ahlakta ve bu mezhep Beyazıtlı Veli~in .~• uıiil'01 1 
- Kiminle berabersin?. rine \'cziriazam yürüyordu. Hadım İran kafilesini soymuşlar .. Vah - ve meşrepte bir bükılmet idi. reden aciz kaldıgı gor ,,1 
_ Yalnızım!. Ali Pasa, kuvvetli bir ordu ile A- şetler icra eylemişlerdi. Bnnu ha- Kafkasya silsile•inden Basra Yal!l ilerlemişti. ,.,.,.11,ııı' 

(Devamı var) nadolu içerilerine yürüdü. her almış olan İsmail Şah bir şe7 körfezine kadar miittehit olmuş, ,~-



Bertin 
hakkında 

lsoN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler ------- 1 
kh V o•• k • b (Bu yazının meünleri A:rı.a. pa .6 Unaniatanda UD U ava dolu Ajana bültenlerinden 

alınmıştır.) 

ltalyan bir sınıf talim~ harbine dair Telltisedea:MUAMJIDALATUB 
Günün ea mühim hidilesi, dtba 

tefsı·rıerJ• ., l'J. 1 •ı• t hl•"'• öfleden sonn Berlia•e Bqve -çagırı uı _ ngı iZ e agl kilet dairesinde italya, Almanya 

'~ 28 (A.A.)- Stefani ajan- Atina 28 (AA)- D. N. B. ajan- Londra Z8 (A.A.)- Bava ve ve japonya arasında siyasi, askeri S "yor: tiç taraflı İtalyan - sı. bildiriyor: dDDiyet Nezaretlerinin tebliii: ve iktısadi üçlii bir ittilalwı imza-
~ • Ja.... ..Utı hakkında Gi- 1933 ihtiyat sındı terhis edil - Aveı tayyarelerimiz dün İqil- laamıf olmasıdar. 
~ .. '!!talla pzetesi şunları yu- mşitir. terenin cenubunda düsman tay- Alnuuıya ve ltalya lUUIUDa Foa a. '"-= yareleri yakalıyarak bilhassa Load- Ribbentrop ve K-t Ciano, Japon-
~~ A.napada, Afribda ve 1930 sınıfına mensup ihtiyatlar ra civarında dü.....-a ajtır zayiat ya namına Berlindeki büyük elçi 'k .~ni Wr niDIB vücude &e- talim ~çin siWa altına cd'ınlnut - verdirmitlerdir. Kurusu imzalam .... ardır. 
~ ·,._ lltiyen il,. büyük devlet a- !ardır. Alman Harici7e Nazırı söy.ediii .. -..._ha ... ı ı N Bu hücumlardan ikisi sabahle- tukt -L kiki bir siyasi, askeri ve spanyo a . nu a paatm ruhunu'° suretle Ziri yın, üçüncüsü de öıı:.leden sonra :--L tmi · •L·. •lktıDlu. ahede teşkil etmekte- 1 ııı; ıı:Al&U e ştı.r: •Bu pakt yen\dea ~ ~. yapı mı,tır. Birkaç bomba Lond- • hal ' d b 
•·•.... ımzalıyan il,. devlet, İ- •ı •• - J mea ın e ir dünyada mqte-~ .. ~ ... "" 1 e g ranın merkezine, bazı bombalar ek -~ 1 ltwı: 1 e~Almanyanın Avrupa ve Oruşme er d r meauaat erinin yiksek bir ~ a cenup ve batı - cenup bölgeleri t• li h ı· d i ~ı.- lerbıe ve "in _ J"apon unsa a ın e b r blok te!lkil &-
..._~eL--• " üzerine dü,miistür. ~ Alm t 1 .... --:' -.ıne dlfer devletlerin Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. bil- uen anya, ta ya ve japunya-
~ale etmemelerini temin ey- diriyor: Sabahleyin bir düşman filosu nın tesanüdünün resmi ilanıdır.• 
~r. Biaaeuleyh keyfiyet, Berliııdeki İtalyan mahfillerin _ Dorset Kontluğ'u sahilini aşarak Nazır, hilen harp halinde bu-
...:~ in• ki .. fa üzerinde tesir ya- Bristol civanna varmıştır. Düşman lunan Avrupa kısımlarının Al -
~· den ö~enildiltine ı?Öre, İtalya ha- tayyareleri avcılanmızın şiddetli manya ile İtalyanın miqterek i-
1...~le 4'İtalia, milıver dev - riciye Nazırı Kont Ciano ile İs - hücumuna uğTıyarak tardcdilmiş- dareleri, büyük Asya sahalarJnm 
~il İngiltera veya son dost- Danva dahiliye nazırı B. Serreano tir. Şimdiye kadar alınan raporlar da japonyanın idaresi altın& •·e-
~ bir har-ı·-t t•<u>bL:•-un·· d.. s ı · niden te-ır.:•.:.tlaad..D'ıJa-&.mı .. .:.y. ~ aac -r- iNi:. ., uner dün uzun bir $!Örüşme yap- uısar ve zayıahn mühim olmadı- ~ -. ... 
t...~hilecelderi her kıt'a veya mıslardır. iını göstermektedir. lcnıiştir. 
~ ınüdabale edecek kadar D h d"" 1 • Bwıunla beraber Nazır, paktın ~-... * s· ı · 28 (AA) a a sonra uşman tayyare crı S 1 'te askeri vasıtaları malik ım a · . - Mahatrna f 1 d tt d v b"l" . ovyet erle hilen mevcut olan ve az a a e e 0211 - cenup sa ı ını Lb 

S akta olduklarını müşahede Gandi dün Hindistan umumi va- 1 d k k 1 ötia alde mevcut olacak bulu:.an aşmış arsa a te rar ··a a anmı' ·· b 
~dir. İngilterenin yanında lisi ile üc bu,.uk saat dcvoım eden ve ancak birkaç tanesi Londra munase etlere hiçbir suretle tnir 
'ııııt ~ k her müdahale, otomatik bir görüşmede ibulunmuştur. bölıesine varabilmişlerdir. rtmiyeceğ'İni de ilave etmiştfr. 
hı,.;--rette- italya ve Almanyanın Paktın bir maddesine ıöre, üit 
~da japonyanın müdaha - taraflardan biri Avrupa harbine 

lllucip olacaktır. Be!'linde imzalanan Hava tehlikesi ,.e yahut tin - jaoon anıaşma:s -"'dra mu·· dafa- lığına halen henüz iştirak etmemiş 
•ı anlaşma ( 1 inci sahifeden devam) bir devlet tarafından hücuma uğ-

rıdaki tedlbirleri neşriyat organı radıkt takdirde, diier devletler si-
lSJ yenı•den f 1 inci sahifeden devam) olan cHavacılık ve spor. da da yasi. askeri ve iktısadi vasıtalarla 

de Berline gelece~ini ümit etti - kaydetmiştir. millaberette bulunacaklardır. 
leQk•ı"' J kini sövlemistir Bu .kayıtla yapılan tavsiyeler me- iNGİLİZLER NE DİYOBLA&? 

y J at 8DJY0f ANLAŞMANIN AKDİNE yanında ayrıca d enilmektedir ki: Röyterin siyasi muharriri hula-
'}\._~ k İHTİMAL VERİLİYORDU •Bundan başk:ı düşünmelidir ki satan şöyle diyor: •Paktın tantana 
l:..~ or 28 (A.A.) - Nevyork Vasinslton 28 (A.A.) - Hari - köyler, şehir ve kasaba halkın - ile ilan edilmit olmuma rağmen 
""'l~lıo~azYoerte.·. sinin Londra mu.ha- c

1
iye Nazın Kordel Hal Almanva. dan büyük bir kalabalıfrt 'barın - japooyadaki tefsirler ihtiyatlıdır. 

-.ı talva. Jaoonva arasında aktedilen dırmak zorunda kalacaklardır. 
~ d .. L anın hava müdafaa terli- on seneHk anlaşma hakkında A- Bundan dolavı. kövde çoğalan nü- Bu hal, japon1um pakta likayt 
~~seyyal 'bir şekilde ohnak mer?kanın resmi fikrini beyan et- fusun ihtivaclarını karşılamak icin bltlığını ifade etmez. Ancak ja -
~ı ~-.Y~niden te$kilatlandırılıvor ırniştir. küçük boyda da olsa b ir teşkilat ponlar bu anlaıtma ile hicbir ~Y 
~ "'0rtintnektedir İnJtiliz hava Kordel Hal matbuat konferan - va001ak icabedecektir. Bu teşkila· ı, elde edemiyeceklerini anlıyacak-

t\tetı · · Iardır. Mihver devletleri 1"ananya-
~ erınin Almanva üzerine sında demşitir ki: kövlünün köyde ve tarlasında ala- .. ~ 
~. kt~ ;>lduklan akınlara ıe - cAnlasma, uzun zamanlardan - cağı korunma tedbirlerine faydalı ya her hangi bir ham madde ve
Sı~eilızlerin hareketlerinden . beri mevcut münasebetleri daha hiunetler ıı?Örebilir ve şehirlerden remiyeceklerine göre, bol bol va-
S~!~na ı?Öre, Aknanların İn- açık surette ifade etımektedir. icövlere sıı?mmak iciıı ~elmis olan itlerde bulunmuşlar demektir. Bu 

~bir·ft.~ a~1-- <ıhttı"'-.,... mu"" şku··ı- Bö. 1 b ' ı -ı-d· b. · fi ı · k "" ·· h yeni ittifak akademik aı"bı' ao··ru·· ---~, ,... .,,,,._ .. v e ır an asmanın ~ ıne ır 
1 
mısa r erın ovun er isinde bil- .. .. 

'\ ıe olmaktadır. muddettenberi ihtimal verilivor- vük yardımları dokunabilir.• nüyor. Hulasa anlaşmanın hedefi 
ıı._ lllerikanın harp du ve Amerika kendi politika - propagandadır. Belki Amerikayı 
,_L sında bu vaziyeti tamamile ®zö- İ ·ı d•• k da korkutmak istenilmiştir. Al -

'b ~enıeıi Iİpariş!eri nünde tutımuştu.• ngt tereye UD Ü mantarın keDdİ milletlerini uzun 
.,~ ---001---- - hücumlar bir harbe hazulamakta oldukla -
~- n 28 <AA> - Harbive Kadehle rakı rına hükmedebiliriz.· 
4-Jaı.ıık dün mecmuan 127,788.000 ( ı inci atıhlfede-ı devam ) MlEBtKA 1''E Dt)Şt)NÜYOB? 
'!b..: .ı..ı Yeni tank. top ve 1kamyon (1 inci ıahifeMn det;am,'· hillerindeki Alman bataryaları 
L~_leri verildimni bildimn:..+•... dün Duvr mıntakasına :-•cc aç _ Ruzvclt, dünkü gazeteciler top-

rm ........... ._.,...... ve mezecileri memnun etmemi• - ~-· "' ı t da b ·· • J-'1.-
1( ~ n~ ..-. - - - ....... .. mışlardır. Ölen yoktur. inoiliz b"- an ısın enm resmı ma uıuat 

h - -4~ ;... tir. Bunlar mu-..erilerinin ayaküstü ... .. ı d ~ · · ak L-•-1.. da b •" d _. ~· taryaları mukabele etmişlerdir. ama •K• ıçın P t uaaam ir-
'# il a bir ceaet iki birkaç kadeh i(ip giden kimseler SOLLUMA YENt fNGİLiZ şey söylemek istememiştir. Paktın 

'

•• b 1· -ı olduğunu ve şimdi ayaküstü içe- HÜCUIULAKI beklenmedik birşey mi olduğu su-
Up e ı o u·m meyince lokanta tertibatlı verfore lin h h ~~ · Kahire 28 (A.A.)- Nesredı'len a · e • em evet. em hayır!• cc-

'l)laı..1 rridip orada şı,e ile ve daha fazla 

S
L::'' ı•ı, e BayrampaCA mahalle _ bir tebliie aöre, İn2'iliz ta.""·areleri vabmı vermişse de, bu cevabı i-
~~ ..- içmeie mecbur kaldıklarını söy- .. "" h t · ı· 

~ b
?a.h. lnıin baL-esı"ndekı· L..._ ı k d persembe günü Sollum üzerine ı· - za e m~mıs ır. 

~ au eme te irler. Bu netice ise bitta- k · · 
llu 

il'. erkek ee--_.i n• .. arıl""•"- ki hücumda bulunmu.:lardır. En Ameri ·a Harıcıye Nazırı Kor -
....,_ ~~İ.) aca ~ ·- bi halkın ve cemiyetin alevhine " ..J ı ı ı ;~eti ve ölümün sebebi a- olmaktadır. aşağı üç italyan tayyaresi yerde ue Ha ise şun arı söylemiştir: 
~ktatlır. B d "'kk. 

1 
d tahrip edilmiştir. •İlan edilen ittifak muahedesi 

~~ıda bvmmacılık ya- azı u ancı ar a bir lok~nta Sudandan hareket eden fngiliz Amerika hükumetinin nazarında 
~~fanın çıralı Hasan dük- tertibatı ilave edip nıhsatiye ol- tayyarefori Eritrede Asa baya bom- yıllardanberi ınevcut olan vazi -
~~ta olarak bulunmQftur, mai• teşebbüs etmişlerdir. balar atmışlardır. yette mühim bir değişiklik yap _ S: otuna ve Fener tütün - - -oc-- Cenubi Afrika ta~·yareleri %5 ey- mamaktadır.• F da katiplik yapan Sabri Çocuk velileri liılde Habeşistandaki Maji tayya- BOMANYADA YAPILAN 
s-ı '-'•ada d1qün ölmüştür. :::a re meydanını muvaffakiyetle bom- İNGİLİZ TEVKİFATI 

Alman - Japon 
• 

ltalyan 
anla,maaı 

lBasmakaleden devam) 
ve sonunda bir dünya harM ma
hiyetini alacağına ve Okyanmlara 
sıçrıvacağına $imdiden al1'18ak ve 
inanmak lazımdır. 

Eğer, hadise sadece Roma ve 
Berlinin iuh ettiii kadar basit Wr 
eerçeve içinde kalabilecek oba o 
zaman Sovyet .Rusya ve Amerika. 
.Japenyadfa ve imzalanan bu pakt .. 
tan çekinerek İn&iltereyi tama
mile ve her manada yalnız hıra -
bcaklar, buna mu.kabil Japonya 
da mihvere bu hizmetinba aDki
fatı olarak İn&ilterenin mağlubi
yeti takdirinde Asyadaki Fransız 
ve İngiliz müstemlekelerinin üse
rine oturacak... diye bir kanaate 
varmak gerektir ki, bu satlece saf
dillik olur ve her ne pahasma olar
sa olsun İtalya ve Almanyaaıa ı.. 
&iltere karşısında kendi serlııesti
lerini muhafaza edebilmek ~ 
bütün Uzak Sark ve Asyayı Ja
ponyaya baiışladıkları malUISIDa 
gelir. Buna inanmak güçtür • 

Ancak, yeni Berlin pakt.mı ı.. 
$ekilde izah ederken, şunu da ili
ve etmemiz lhımdır ki Roma ve 
Berlin müzakerelerinin yesiM 
mahsulü yalnız bu pakt olmamak 
gerektir. Herhalde bu varılan ka
rarlardan, yürünmek istenen yol
lardan yalnız bir safhadır. Hadise
lerin seri inkişafını, uzak veya ya
kın bir atideki dünya harbini bek
lemek gerektir. Berlin anlaşmaaı 
ile herhalde dünya hercümercinin 
ilk esaslı temeltaşı vazedilmiş bu
lunuyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Bayanlara Müjde: 
Çanta, eldiven, çorap ala

cak bayanların iki gün 
sabretmeleri ta\•s1yc olu

nur. 

BAYAN 
Z83, İstiklal caddesi Haeo-

pulo Pasajı karşısı. 

Terki ticaret 
hasebile botun malları 
FEVKALADE TEN
ZILA 1 LA satllacaktar 

Tekmil İstanbul AŞK MABEDİNE U.Uyor_ 
"Üç büyük Yıldız'm yarattığı mücize •• 

FEBNAND GBA VEY - JOAN BLONDELL - .KELLİ BAKEB'in 
yarattıkları eşsiz san'at incisi 

KRAL AŞKI 
P'BAN SIZCA 

Buuun LALE Sinemasında 
Huswıl llive: JUTLAND DENiZ MUHABEBESi 

Bur&n saat 1 " 2.30 ela tenzilatlı .. tiaeler. 

Bugün SAKAR YA Sinemasında 
T A L i H G ti N E S t llp O L i S P E N Ç E S i N D E 

Frederie Marda - Janet Gayaor JACK MUI,ffALL 
istanbulda ilk defa olarak 

(Fransızca) heyecanh filim 

Bugiin 1 ve Z.30 da Balk matineleri 

15 luarllf 
____________________ ;;.... ____________ __ 
--Bugün SARAY sinemasmda --

8tl.~~ <::!'e!:'~in A L i C E F A Y E 
Hollywood'aıa en güel 1ıld.ızları ile 

CONSTANCE BENNET tarafında a yaratılan FRANSIZCA SÖZLÜ 

KANA TL/ KADINLAR 
Aşk ve bayat için mücadeleyi tasrir eden bir filiın 

İlivetea: FOKS JURNAL hali huır haberleri 
Bacün saat 1 ve Z.30 da tenzilitlı na ti neler 

BUGÜN ~ı BUGON 

AL~AR lı ~.!:~!<';, 
M!~1!.!1' 1 BiR BALO 
i.KtNct ve SON DEVR~t 

Büyük muvaffakiyetle devam G. EC ESi 
ediyor. 

, ___ 'fEPEBAŞI __ _ Aşk - .Kıskançlık - Ltlb ft 

İbtqamh salmeler F'ılnıi. Pa&lh S8lla 3 bel •llkü lııAJdwH • A 

lla*a= ASRI sinemam 
Vefat tarihi Adı 

20/ 3/ 939 Sakine lüunet 
8/4/ 939 Hayriye Ahmet. 

11/ 8/ 939 Haaene Yusuf. 
4/ 10/ 939 Zebra Ali. 
17 / 12/ 939 Satı Ahmet. 
• 18/ 938 KaUoa Panayot. 
4/ 4/ 938 Fa tma Hüseyin. 

22/ 11/ 938 Müzeyyen Tal4t. 
14/ 12/ 938 Fatma Ali. 
14/ 1/ 938 Seher Mehmet. 

Berveçhi b4lA Haseki kadınlar hasta
nesinde vefat edenlerinin UA.n tarihin
den itibaren alacak ve borçlulannm 

bir ay ve iddiayı veruet edenlerinbı 

Her laafta SeDeDİD en emel 
filimleri aruıııcla seçilen Z bil
yük film birden gösterilecektir. 

llEB PROGRAMDA: Bir 
mm Tt)RKÇE SÖZLC ft 

ŞARKD..J olacaktır. 

SALI - ÇAaŞAMBA •• 
PERŞEMBE (iinlai uen 

BALK GUNLERİ 
Duhuliye 11 kUl'U.ftar. 

Filimler her CUMA matbletle 
deiittirilir. 

CUMABTESİsaatldeve 
PAZA& saat 11 •e ucm Balk 

matineleri vardır. 

Bat Kellerde: 

wtı.tAlır POWBLL - LUİSB 
RAINEa - MADY cımts -
TİENS - vb&GtNA BBUCE. 

Aynca: FOKS D°CNYA hava
disleri. Bucün saat 1 ve UI 

da tenilitb matineler. 

--•BUGON--• 
Candaa pJ:mek ........... 

icia 

SÜMER ~ ~n öldüğü anlqıl- ıoruyorlar bardıman etmişlerdir. Büyük bir ingilterenin Bükreşteki elçiliii 
·.-;c::ın: < ı lnel Dhiledea denm) yangın çıkmıştır. Binalara İsa - bazı inc;ilizlerin tevkif edilmesi 
~e .Li Bla ÖL'CM DAHA!. betler olmuştur. Bütün hu hare- ve bunlara fena muamele yapıl • 

tibahiye fabrikası ame- tün okuma askına ra lrmen: yer kita iştirak eden ta·,.•areler geri ması hakkında Romanya Haricive 

üç &:T içinde mahkememize mflracut
lan aksi halde terekelerinin bazlne;ye 
devredileceli ilAn olunur. N0/87 T. 

~UBULİYE it KURUŞTUR. Sinemasma &idinft, 

~t' BACH'ıı 11 dolu diye almadılar. Beyoğlunda d"" •· l d" -i.""" L.:_. ralıiıJa oğlu Aziz is- onmuş er ar. Ne:::ıretinden izahat istemişti. Ö~-
~ ~ ~rde topuğun _ lbaska resmi ilk okul bulamadım. --o-- leye kadar Romanya hükumeti bu 
~ alalllllq ve Beyoilu zütnır Bu yüzden Ç'()Cuğum actkta kaldı. iki yıl sınıfta kalanlar teşebbiise cevap vermemiştir. 
~ de diln gece ölmüştür. Halbuki maarif müdürlü~ü Y8$1 DAKAR HAREKATI HAKKIN-
~- J~Pheli &örülüp tabibiadli küçük olan ıösterişli talebelerin < ı lacl aahlfedeo de?Ua ) DA BlR TEBLK; 

~. •tm• • de kavdını mekteplere bildirmişti. kalan talebenin ve bilhassa lise e-
L -- oo~-- Bu emir ne o u. • debı.•at kısmında iken hayatta ... • 

Türk Bayanları Biçki 
Dikiş Terakki Yurdu 

ANAPİYOJEN 

Dr. Ihsan sami 
İstreptokok, lstafUalgc>k, pn&no

kolc, koli, Pf7oııiTanlklerin 7&Ptılı 
Çlhmı. 7aıa, akıntı ,,. cilt butalık
luma karp eok telirll taae 8114.r. 

TANl:A FEDOR ve 
PİDBB BBASSEUB 
tarafmdan oynanmJS 

CANIMIN iÇi 1 lii 
n maayeneye ıı ışür. ld ., İn""liz dazeteleri, Dakar hare-

~I b•I SA y ANI DİKKAT BİR kendilerine ameli bir fayda temin kitı hakkında Fransız karargi -
1 inen lokanta- etmiyecek olan fiziL veya kı"m _ hının bir teblilini ne$rediyorlar. 

l 
ŞİKAYET DAHA .. bli de il 1 _ •r bı.Je pl·a yadan Z cumara verilerek dön _ Bu te "i eze m e .ciyle denli -

Biçki ve dildi hiç bllmiyeıılere ı. 

bilenlere 6 ve dildli bllip makaatar 
olmak istiyenlere 3 a7da bütan ince
lik ve teferrüaWe esaslı surette ötre- l~~~~~~~~~~~~~~I 

Z aatlik tea. neş'eli ve kalt
balı V.mtini ıöriiniiz. iıa
Yetea: TQ7ue Postası ile 1e-_ • Teksim ile Galatasaray arasında ~n--.1 1 be mektedir: 

lı.... ( ı ve bu semtlerin arkalarındaki ma-l uu.fli en ta e nin tekrar imtihan h '-~tı b" ~'1r inci sahifeden devam) edilmeleri bazı okul tedris heyet- •Dakar are- ıçbir zaman 
~-~. e su hazin neticeye va _ halle ve sokaklarda oturan aıii> terince Vekalete bildirilmistir. Ve- bir muharebeye müncer olacak u-
'"IQ .. tim (OCuk velileri de diier şayanı 1 Wet bunların nıiktannı tekmil keri ve bahri harekat olarak te-
~~da çarşısında Yaninin fı- dikkat bir stkivette bulunmuslar- mekteplerden sormuştar. Maarif emmül edilmiş delildi. General 
~ 

44
...., noksan ekmek bulun. dır. Bunlar Bavram sokağında ka- müdilrü de Ankaradan henüz dön- Dö Gol halkın hflr Fransaya ilti-

tir. Tudildl diploma verir, taım. kQ
dma bqlanmıttır. Cumartesi ve pe
zardaD maada saat 1- 12 ve H _ 17,. 
kadar her IÜD miiraeaa& kabul oba-
nur. 
BeyoJbı AltJDbekk•I Babil C*ldeıli 

No. 63 ~ be nl u.ı:naralı Halilin fınnınde .patılan ilk okul verine civarda hiç memiştir ve bu mevzularda te - hak arzusunda olduiunu .!.liyonlu. 
~ ~~· erı pis eörülmüş, 23 Ni- ıbir ilk mektep a~adı2'ını ve bu maslarda bulunmaktadır. Fakat bir milddettenberi mtitema-
~~""'IQesfnde Dimitrinin lokan- Maamüıh Ankarada salahiyet- diyen Almanlar Dakara sokulmuş- len Alman tayyareler.iaia mfktuı 

Ql• .. ~ax.. • . ,._ 
1 

yüzden cocuklarını ~önderecek va- tar bir zatın talimatnamede bir lardır. Dakar makamları Alman- t8 dir. 
~~. ~' pıs ve """ncere er kın bir Türk mektebi bulunmadı- t-....:.ını ta--'-ı • ,.. __ u 

~ "UlUJl1n••-+ur. Çankaya 
1
. k dejişiklik yapılmasının mevzuu ların tazyiki altında beyas bay - UJKU 33--• --. ..... 

ta 
... ~ i?mı söv ıvere : bah ı d x. •• ı d· v• d h .__ rak ta$ıyan motöre dea..:ı, mmli- man1anna, .Kiel liman- ve .. 

\> r · a ritesiz icki ve ye- 1 c- Koca Beyojllunda Telnaf so- so ma ı,.ını soy e tgı e a.,..,r ili• 

S UnUcli~. santralpalas pan _ verilmektedir. hane bir surette karaya çıkmak bir yollanna bombam ....... 
kağındaki ilk okuldan başka res- · · F k t tı ü • de dır • ._L 

0
,... nıutfa~ pis ve cöplerle - --~--- ıstıven ransız ı aa zenne t 

~~D.~~ ve telleri ·kopuk tel 1 mi bir tek ilt okul vok! .. Biz bu- Hikmet Bayar'ın bu- ateş açtırmışlardır. Ölenler, Yit- Bir talyaıı tebliiine göre de, 
"" 11 ralarda oturan cocuk babalan vav- ı ı ı tur B fi İtalyan tayyareleri Bayfayı tekrar t:.~· etnek verildi~i anlaşıl- k- k f ra anan ar o muş . unun ze.. ~ rularıımızı uzak yerlerdeki mek- gün U OD eraDSI rine Dö Gol mukabele emri ver - bombardıman etmQlen:Ur. K-. 

S!t!deki Orman birahanesinde! t eplere nasıl :eönderelim? Ve Be- Eski Maarif vekillerinden Ma- meksizin geri çekilmiştir. lnıiliz dalmı :mama'bm .. Jd petrol ..,._ 
~Uı lnecrası çok mülevves lbu- yoi?lunda bir tek resmi ilk mektep nisa meb'usu Hikmet Bayur bu _ makamları da Dö Golün ısrarı üze- ıaş:kiiaa~:.~..::.:.... 

avrıca 5 muhtelif esnaf olınasına rar?men müteaddit ekal- gün saat 15 de şehir tiyatrosunun rine, ·kuvvetlerinin üstünlüğüne ne de, ufak tefek hücumlar ya _ 

(( 

lrnıştır. livet ve ecnebi okulu mevcuttur.!.• komedi kısmında ikinci konfe - rağmen, bahri harekattan vu -
• ....__ - · ranSIDJ verecektir. Mumailevh dün ,,-.-rmişlerdir. p~ .............. lsT•~• '"f -----oo- Demektedirler. ., "an nınu .11.1. ... anu.r1 ıe manevraları ... akşam t)niversite konferans salo- General Dö Gol ile hür Fransı& : Cin askeri mabmlan, Binıliçu.t 

hı.. _ K d • .. d nunda da mühim bir konferans kuvvetlerinin manevi prestijleri hududu boyuna örfi idare ilia eıt-
..._,_.~irı1· ~ sahif eden devam) a ID JUZUD eD vermiş ve ahvali hazıra ve dünya masundur. Hedef daima, Almanya nıişlerdir. 
~ ı:o;;d~rı için küçük unsur _ cina vet buhranı dolayısile Türk vatan - tarafından henüz · zaptedilınemif Çin l[azeteleri, japoalana Çin 
~llhı ınasyonu, modern mu- ~ daşlarmın içtimai vaziyeti isimli olan imparatorluian müdafaası kıt'alannı bu cepheye çekerek, 
~ ~· ınuvaffakiyeti iizcrinde ( 1 inci sahifeden devam) bu konferansında ezcümle •barııt- ve ana vatanın kurtulmasıdır. başka bir cepheden taarııwa gee-
~ki ~~.e~~e amil olan mesele- ayaklarından yaralanarak can kur- çıyız, fakat haklarunıza dokunu- DtlNKti HAVA MUllABEBELEBİ mek niyetinde oldakJarım, fakat 
~Jt .. ..._&aıcuk büyt::.. her rütbe- t aran otomobili ile hastaneve kal- lursa savaşçı kesiliriz- demiştir. Alman tayyareleri geceleyin hii- muvaffak olanuyacaklarmı yu • 
~~ Gaell~nların dikka t nazarı dınlmıştır. Moskova ve Peıte cumlanm tekrar Londra v~ civa- maktadırlar. BiDdicini hHnun-
~ tınde toplanmalıdır. 50 vas nda Ayşe ismınde bir ka- sefı.rlerı·mı·· geldı• nna ve İngilterenia şimali prbl da a(l)ması malatenıel eıephedeld 
~~ ,.., talimlerin çok mfite - dm Üsküdardan Kadıkovüne ~i- • mıntakasına tebif etmişlerdir. harekatı hududa miieavir Yuaaaa 
..:.~.._ ::~,~bir arazi üzerinde derken nbtım caddesinde bir tram- Moskova büyük elçimiz Ali Bay- Bazı yerlerde yangınlar çıknıış, eyaleti kendi askeri vudalarile i-
~-aq eldukla~ı '"ıeUe, vavdan duşmus ve basından aiır tlar Aktay ile Peşte sefirimiz Ra- evler yıkıbnl$br. dare edeeeldir. Ymman ordusu h 

TACiRLERiMiZE: 
BoDW17a Tiirkiye aratllllılla 
her nevi mal aba ve aatumaı 
tanin ediyorm. İltQ..ı.rin 
lllli8taalen BeJoi'lu htiktal 
c.ddeai 18 No. apartı••M• 
S:fik Yaz• •üracaatlan. 

lli lhaıraa 1ıelen Türkçe ba
.. tlı SADi .KAlliP IL\Dt
s:a.nbd 'H halihuır Ak -

daliteleri. 
Bqila -t 1 ve 2.30 da 

temilitlı matineler. 

Teknik Okulu Müdürlüpden: 
1 - lltlbendia kımu ıirit imtflwıl an 1 tepinlenel IMO salı ıünil ,.apıla

caktır. lta7ll olwıaalann brDıllerile o ııın saat ~ buçukta mektepte bam 

2 - l'm ~ imalı llıil _. mları &üııııil 11,1nca il1ıı olUDacab. 

1 - Tedrisata 11 leiEbalenel MO JWW _....a ~ ilin olunur. 
(1118'1) 

Ankarada M. M. V. Hava Sabnalma 
Komiayonunclaa: 

Eskişelair bava oklllunda öğretmen lik 7apmak il.zere iki elektrik ft telsh. 

milbeudisi almacalrtır. Verilecek üıcret mikdarı barem kanununa gorc geçen 

devJet hizmetleri vana bunlar da hesap edilerek takdir ve tesbit edilecektir. Ta

liplfırin yabancı kadınla evli olmamuı ve herhangi bir Vekfıle~ kar&ı mecburi 
bimıeU bulunmaması prttır. 

~in evrakı müsb itelerile ve hal terdlmesi ile mektep ıehadetnarne 

tadldl ..-etleri ve acık adreslerile birlikte dilekçelıerile nihayet 10 birincite,

rin 1MO pe11embe atpmına kadar Ankarada Yilll Müdafaa VekAleU bava mü-
tetarlalma müracaatları llJn olunur. (Jllt> (IOll) 

-....=ttilllMm •• _ muh:ıfnuının çok surette varala rup hastaneye bl - ..,. Etref 1ta aabah Ankaradaa eeh- Resmen bilcliriJtliJiae göre, yal- cephede mticlafaa mea'ali7etini 
•---..:;...ı:~1M1:m..ı~a.m..tWE--L-41.r.u.ı;msJ.ı.c..~~~~~~~~a~··~iw~~~·~~·~_.:.._....:__~~na~d~u~·n~ku~··~m~a~ha~re~be~~~rd~e~d~iifüril-!"~' ~~Mrah~~-!_!ed~ecek~~m~.~------~-

s.hip ve nepryatı idue •n B......-m; 
ETEM tzzn BENICS 

818a1dıiı 7er: SOK 'l'&LGLU' llat.._ 



4-SON TELG&AP-28 EYL& iNi 

MAZON MEYV A TUZU l U K 1 BAZ, il AZI~' S l Z L 1 X, Mi O E BULA RTJ va B Ol U K L U ~ U H O\, 8 AR S l l 
Müf errib ve midevidir 

T E BELLİ 6 İ H O E, r~ İ O ( EK 8 İLİK va YANMA l A 8 J Nil \ emo~i!~a~~ua-
tunE Te BARSAKLARI temizler, ahştırmıu ve yormaz. MAZO~ ieim ve HORO.S markasına dikkat._/ 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Apjıda 1'8Ztlı mev:ıdın p:ıuırlıkla eksiltmesi hlzalannda yazılı ıün, saat 'Ye m:ıhnJlerdeki askeri satın alma komı.. 
yonlannda yapılacaktır. Taliplerin belli saatte komlcıyona ıelmeleri. Şartnameleri ait olduğu komi!ıyonda görülür. 

lhaleoio 7apılacatı aMbaJ .Miktarı T•tarı 
Ura 

Buğd~ 

> 
> 
> 
> 

Arpa. 
Arpa. 
Arpa. 
Nohut. 
Kuru fasulye. 
Nakliyat. 
YuUd. 
Pirine. 
Kuru ot. 
Un. 
Jturu ot. 
S$retl. 
Kuru ot. 

>liğde. 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

X ırltl:ı reli. 
Erzurum. 
Erzurum. 
Çanakkale. 

> 
> 
> 

> 
:İzmit. 
imut. 

saman. hm it. 
Bulaşık ::Jl}tama :makinem. C.nakkale. 
Beygir w katır sab31, Kırklatt1i İğnece 
Nohut Edirne ~ki mttş!TiJ'et D. 
Un. Lüleburgaz. 
Kuru ot. Hadımkö:r. 

200,000 kllo 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 

17,000) 
17,000) 
l'l,000) 
17,000) 
17,000) 
13,500 
13,500 
13,500 
15,000 

150,000 > 34,500 
ıs,ooo 

2,000 ton 150,000 
• 30,000 kilo 
600,000 > 
130,000 > 
100,000 > 
Jt7,000 > 
15,000 > 
40,000 > 

4 adet 
'l > 

30,000 
62,500 
30,000 
85,450 
4,'150 
1,20C 

100 ton 18,000 
100 > 

450 > 

* 

Teır.l 1ab 

Ura Kr. 

1012,50 
1012,50 
1012,50 

2588 
1875 

17500 

1500 
'1750 
eoo 
.fl!OCI 
357 

10 

2700 

İba'e ıüo ve Saat& 

11/10/940 

11/10/940 
"ll/10/940 
:ll/10/940 

2/10/940 
4/10/940 
7/10/940 
2/10/940 

30/9 /940 
. , 4/10/940 

3/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
t/10/940 
4/10/940 

30/ 9 /940 
S/10/940 
3/10/940 
4/10/940 
7/10/940 

J5 

15 
15 

' 17 
JO 
JCI 
ıe 
11 
11 

18 
n 
15 
15 
15 
10 
16 
14 
15 
11 

1151 - 9221 

Aşağıda ;r.ızıh mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalannda yauu gün, sast ve mahnllerdekJ askerl satın alma Jro-
misyonlarmda :rapılacattır. Talipelrin kanuni ves.ikalarUe teklil mektuplaruıı ihale saatinden bir &ıat evvel komisyona 
vc.nnelerl. Şartnamesi ait olduğu .komısyonda ıörülilr. 1153 - 9223 

Cinai Ekailtmenin yıpıJıcatı yer Mıktan Tutan Teminatı lbıle run n 111U 

Un. Mara~ 
Un. İsparta. 
Sığır etL Enlııcnn. 

Sömikok veya karabük kömürü. E.skiıehi.r 

it. Mercimek. Sıvu. 

Lira Lln 
t!OO ton 84,000 
350 > <19,000 

220,000 kilo 50,600 
2,250 Ton 

sömikok 
kar.ıbUk 

83,000 kilo 

'l0,890 
75,225 
18,260 

* 

G450 
3C17Ş 

3795 
) 

4794,50) 
5011,25) 
1369,50 

16/10/940 
H/10/040 
25/10/940 
15/10/940 

15/10/940 

16 
17 
15 
16 

18 

Aşağıda yazılı m~dm p:ızarlılıcla eksiltmesi hlıalnrında yaıılı gOn, saat ve mahallerdeki askeri satın alma lto-
komlsyonlannda yapılacaktır. Taliplflrln 4 belli saatte kom~onda bulunmalan. Şartnames.i komisyonlarında görülür. 

Cioel lbalonln yapdcatı Mikt&n Teıninab Tutarı ilıaaJe rün ve aaab 

o 

o 

MEYV~ OZU 
••hal Ura Ura 

Tevhit semeri. M. M. V. Anknra. 500 adet 2625 beheri 35 
Tevhit eemeri :i!keJet.i. M. M. V. Ankara) 
U dcmJrinden yapıl~ 1000 adet olmak) 

5000 
.. • 3187,50 > 

prtile ııyn ayrı ihale edilir. ) 
PJrinç Eskişehir. 200 ton 4450 

1000 >1500 

4,2~ 

H,000 
2D,OOO 

8/10/940 

8/10/940 

3/10/940 
3/10/ 940 
8/10/940 
3/10/940 
5/10/ 940 
30/9/940 

15 

15 

fıİNKIBAZI DEFEDER,lŞT AH
STZLIK, HAZIMSIZLIK, ŞJŞ
KİNLlK, BULANTI ve GAZ'e 

karşı faydası vardır. 
Saman. > 
Kuru ot. > 
Un. > 
Arpa, ve yulaf 
Kuru :trurulye. 

> 
> 

2500 > 7500 
400 > 

1000 , 
100 > 

3964 
4750 
1875 

125,000 
54.280 
70,000 
25,000 

u 
16 
15,30 
11 
11 

1lr 1138 ~ 9149 
Asağıda yaz.ıh .mevndm pazarlıkla ekslllmelerl hiuılannda yaz.ılı gün, saat ve mahallerdeki asker! satın alma ko

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin ait olduğu komisyona ih:ıle &antinde gelmeleri. Şartnameleri komisyonlarında gö-
rül!ir. ıu8 - 9180 

Gınsi JhaleniD 1ıpılacajl yer 

Arpa. 
Yulaf. 

Xayurl. 
> 

Kuru ot. > 
Un. > 
Buğday. Canııkknle 600 111 
Un. Geliboluda Bolay.ir. 
Yulaf. İzmir Lv. tunlrllti 
Hayvan çulu > > > 
Xöscle yular başlığı. İzmir L'Y. Amirliil 

Miktarı 

300,000 kilo 
300,000 > 

l,000,000 > 
500,000 > 

1000 ton 
600 > 

Tutuı 
Lira 
15,000 

21,000 
45,000 
67,500 

500 > 32,500 
3,600 adet 19,250 

11,000 > 38,600 

* 

Teminatı 
Lira 

2250 
3150 
6750 

10,125 

2438 
1444 
2888 

lh:sl• güa 

:T/10/940 
7/10/940 
7/10/ 940 
4/10/ 940 
3/10/940 
'1/10/ 940 
3/10/940 
S/10/940 
:1/10/940 

ve aaati 

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

A3ağıd~ yazılı mevndın eksiltmeler! hizalarında yazılı gün, saat ve şekilde ı 
Kırklareli Iğnocedc nskcr1 satın abna komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kapalı 'zarf fçin ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. , 

Beher çifUno tahmin edilen fiatı !'.0,75 
kuruş olan 100,000 çift pamuk çorap 1 
pazarlıkln eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 7/10/940 pazaresi günü saııt 11 de 
Anknrada M. M. V. satın nlma konıis
yonunda ynpılnc:ıktır. Kat'I etminatı 

3112 lira 50 kuruııutr. Evsaf ve şartna
mesi komisyondan alınır. Taliplerin 
kanuni veskalarilc belli snntte komis
yonn gelmeleri. Çoraplar 25,1)00 den a
şağı olmnmnk sartlle ayrı ayn talip -

Açık eksiltmeler itin ihale s:ıatinde komisyonda bulunmaları. Şartnameleri 1 
komisyonda ıörülilr. 1093 - 8864 

1 

Cinai Miktan Tutarı Teınlalb ihale ıekll rünü ıaa~ 

I'irJnç 
> , 
> 

Nohul 
> 
> 
> 

Kuru :fa!u~. 
> 
> 
> 

Bulgur. 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

Kuru merclmek. 
> 
> , 

> 
> 
> 

Kilo Lira Lira 
l7,5CO 5775 434 
17,500 
20,000 
17,500 
12,500 
12,500 
17,500 
12,500 
12,500 
12,500 
17,500 
12,500 
20,000 
17,500 
17,500 
17,500 
12,500 
12,500 
12,500 
17,500 

6775 
6600 

• 6775 
2000 
2000 
2800 
2000 
2625 
2G25 
3675 
ıli25 

5000 
2625 
2G25 
2625 
2375 
2375 
2375 
S385 

434 
495 
434 
150 
150 
210 
150 
197 
197 
2'16 
197 
225 
197 
197 
197 
179 
1'19 
179 
ıso 

1/10/940 
9/10/940 
9/10/940 
9/10/ 940 
7/10/ 940 
7/10/ 940 
7/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
8/10/ 940 
8/10/940 
8/10/ 940 
8/10/ 940 
9/10/ 940 
9/10/ 940 
9/10/940 
11/10/940 

10 
10,30 
ıı 

12,30 
11 
11,30 
12 
14 
l4,30 
15 
16 
15,30 
il 
9,30 

10 
10,30 
l4 
B,30 
15,30 
16 

luıpah z.art. 
> 
> 

> 
> 

> > 
Açık eksiltme 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
:ıı 

> 
> 
> 

> 
> , 
> 

> 
> 
> 
> 
> , 
> 
> 
> 
> , 
> 
> , 
> 

lerc de Uıale cdlebillr. 1130 - 9ll3 

* Bchcrinc tahmin edilen fiatı 47,75 
kuruş olan 50,000 adet kar başlığı pa-

zarlıkla satın alınacaktır. 10,000 den 
aşağı olmamak şartile nyrı ayrı t:ılip-

lere de ihale edilebilir. İhalesi 7 /10/940 

pauırtcsl günü sant 14 de Ankarada 

:M. M. V. ııutın alma komisyonunda ya

pı!ncaktır. Taliplerin teklif edecekleri 
mikt:ır üzerinden kanun! teminatlarile 

belli saatte komisyona ıelmelerl. Ev
saf ve şamamesi komisyondan 120 ku-
r~a alınır. 1131 - 911' 

Her yemelden sonra bir tatlı ka
şığı yanm bardak S\l içinde kiipür
terek alınabi1ir. Hasan i mine ,.e 
markasına dil kat. 

Şişesi 30-İki misli 50-
dört misli 80 kuruş 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
Hasan denosu: Beyoğluna &iden 

tramvay durağı karşısında 

İstanbul be~lnci icra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup ı;a
tılmasına karar verilen (200) tenekf' 
makine yağı açık arttırma ııuretue Yağ_ 
kapanı 25 numaralı mağazada 1/10/940 
salı günü saat 12 den 13 e kadar satıla
caktır. Alınak istiyenlcrin mezkur ma
halde tayin edilen gün ve saatte ha-
zır bulunmalan ilfın olunur. 939/3733 

ZAYİ 
932 - 933 a<mcsi Konya liscsl 9 uncu 

sınıft:ın alınış olduğum tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alncnğımdan eski
sinin hükmil yoktur. 

Cavit oğlu Tacettin 

Aşağıda yazılı mevad k;ıp;ılı zarfla 
eks iltmeye konmuştur. İh:ılesi 29/ 0/ 940 
günü hizalarında yazılı saatlerde E -
dirnedc Hacıumur a skeri satın alma 
komisyonunda yııpılacaktır. İstekli -
!erin kanuni vcsiknlarile tckllt mck -
tuplnrıru !hale sacıtınden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

Cınıi M ktarı Tutarı Temi· lba· 
natı le 
Lira Sa. 
2363 15 Pirinç. 

Kuru 

~llo 

90,000 

tasulye. 214,000 

Lira 
11,500 

42,800 3210 16,5 
1061 - 8678 

Aşağıda yaulı mevadın kapalı zartla 
eksiltmesi 14/10/ 940 pazartesi günU sa
at 15 de Dörtyolda asker! satın alma 
komisyonunda yapılacnktır. Talipelrin ... 

Alalıda yaı.ılı mevad Sankamıf u kerl satın alma komloı:yonunda kapalı 
sar:f1a ekı;iltm~e konmuştur. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarım 
ihnle saatinden blr uat evvel komisyona vermeler!. Şartnameleri komisyonda 

200,000 kilo un kapalı ur!la WU\- kanunı vesikalarile teklif mektuplarını 

ıörtııür. 1059 - 8678 

Cinai Miktan Totara Teminatı ihale ria ve Saata 
Lira Lira 

Arpa. 
Arp:ı. 

Arpa. 
Arpa. 

Bulgur. 
Pırinç 

Şeker. 

:>abun. 

) 
) 
) 
) 

) 

) 

) 

) 

2100 Ton 
600 , 
540 > 

370 > 
220 > 

105,000 Cl500 2/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
4/ 10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/ 10/ 940 

15,30 
ıe 

50 > 
116 > 
85 , 

30,000 2250 
27.000 
18,500 
33,000 
17,500 
52,200 
38,250 

2025 
1388 
2475 
1313 
3860 
2869 

ltl,30 
17 
15,30 
16 
16,30 
18,30 

~ğıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmesi Eskişchirde askeri satın alma 
komisyonunda hizalnrında yazılı giln ve saatte yapılacaktır. Taliplerin kanunt 
vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. Şartnamesi komisyonda görülür. 

Ciııal 

K . mercimek 
Sade yağı. 
Kuru ot. 

Miktan 
Kilo 
75,COO 
40,000 

l,000,000 

Tutan 
Lira 
18,000 
M,000 
i0,000 

Teminatı 
L·rra 

1350 
4050 
3i50 

1152 - 9222) 
ihale gü~ ve saatı 

uatl 
2/10/940 
2/10/940 
4/10/940 

11 
11! 
11 

meye konrnu,tur. İhalesi 7/10/940 ıu- eksiltme saatinden blr saat evvel ko-
misyona vermeleri. 1154 - 9224 

nü saat 10 da Midyatta asker! satın al- Cıaai Miktarı fiatı teminatı 
ma ko~onunda yapılacaktır. Tahmin Kilo kuru~ lira 

bedeli 24,000 lira ilk teminatı 1800 li- Un. H0,000 17 588~ 

radır. Şartnamesi komisyonda ıörüldr. Bulgur. 108,000 11 891 
isteklilerin konun! vesltalarlle tek - K. fasulye CIOlOOO 25 1125 

lif mektuplarını ihale saatinden bir 

saat evvel komisyona vermeler!. Şart 
namesi İst. Lv. O.mirliği ıatın alma 

komisyonunda da görü!Ur. 1058 - 8675 

* 300 ton un pazarlıkla S<1tın alma-
ccıktır. Pazarlı~ı 30/ 9/940 pazartesi 

günü saat 15 de Esk~hir mıntaka sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsafı komisyonda gö -
rülebilır. Tnhmin bedeli 40,710 lira -
dır. Knt'i teminatı 6106 lira 50 ku 
ruştur. İsteklilerin belli gün ve ta -
atte teminat makbu7.larile komisyon- , 

• da bulunmaları. ll32 - 9115 

Sade yağ. 
Pirinç. 
Yulaf. 

19,500 
18,000 

432,000 ... 
123 

34 
6 

1795 
6120 
19i4 

Kapalı uırlla 3550 adet altı metrelik 
330 adet sekiz metrelik telefon dlreği 
eksiltmeye konmuştur. 6 metrelik di
reğin beherinin tahmin bedeli 4 lira, 

sekiz metrelik direğin beherinin tah
min bedeli 5 liradır. Şnrtnamesi komis
yonda görülilr. İhalesi 10/10/940 per
~embc gilnU saat 16 da Çorluda asker! 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli gün ve snntte kanuni 
vcsikalan1c komisyona gelmeleri. 

1148 - 9182 

m-VUCA ÜLKÜ (İSTANBUL) ve ÜLKÜ (UŞAK) 
LİSELERi DİREK'l'ÖRLÜKLERİNDEN: 

Derslere ilkteşrinin birin<'İ günü başlanacaktır. Talimatname mudbince bütünlemeden engele ~ 
Ja~larm ~ınavlnrı. d~rslcrin. başladığı giinden itibaren bir hafta icim!e yapılacak ve yeni hj( 

111
• 

mazeret kabul t>dılmıyet·ekhr. Engele kalmış olanların ayın birinci ~nünden itibaren okulda b1I 
lunmaları gerektir. 

Yatılı - Y atıeız • Kız - Erkek ---------"'1 
HAYRİYE LiSES i 

Saraçh&nf'başmda Horhor eMldeslnıde Teldon: %0351 
ANA - tur - ORTA - Li~E 

Talebe kayılına clevam olunmaktadı r. Yabancı dlllrre ilk sınlflardan ltlbarea l>a.,Janır. Son nnırta ftn tubHI lltt , 
'\'ardır. Talebe mf'ktebln hasusi oto bıic; ve otomobilile evll'rine naklectillr. Derslere 1 teşrlnle•velde ba,'J~ 

"' T::sttS'"- Talebenin o rtin mektepte bulunmaları -•·•••m•••·-·~~ 

1 lnhfserlar u. MUdDrlüjündenı f 
Muhııu
rocn B. 
lıra Kr. 

•ı. 1., 
temİ:'ıat 

Lira Kr. 

EkaiıtmealD 

Ciks Mlkt.tn ıckli N aU 

Kalay 

Çember raptiyem 

Yassı kayış 50 m/m lik 

Süpürge büyük boy 
> küçük boy 

4:10 Kgr. 

2200 > 

200 mettt 

2950 adet 
500 > 

166!5 00 

1320 00 

400 00 

543 '15 

124 87 açık ek. 

9900 > > 

30 00 > > 

'18 00 > ., 

H 

14,30 

lG 

15,30 

Diş fırcası f07G > 611 4.0 45 87 > > J8 

I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı 

c5> kalem mubtell1 malzeme açık ek&iltme u~ulile satın alın:ıcaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve ıaatleri 

hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 2/X940 car:ıamba l '.lnü Kabatn~ta levazım ve mfilJayaııt şu

besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler sözü geçen ıubeden para.sız alıtıabileccği sıbi ıüpürge 

nümuneleri de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan rün ve saatte c,~, 7,5 ıüveome 

paralarile birlıkte rne:l.kür komisyona müracaatJan. d77CI> 

* * I - Mevcut nümunt-Si mucibince 4.2 adet İ. S. 'P. 21 ı.incir, mü~hhidl nam 

ve hesabına p:ızarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 14/ X / 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - N(ımunc sözü geçen şubede görülebilir. 

IV - i steklil1>rin pazarlık için tayin olunan gün ve soatte teklif tdecck1cri 

fiat üzerinden 3 '1,5 ıüvenme paral:ırile birlikte mezkur komisyona mtiracnat-

larJ. .9227> 

Güzel San'at1ar Akademiaindec: 

Canlı Model Aranıyor 
Güzel !lnn'ntlar akademisi resim ve heykel i\lbelerlnde modellik yapmak 

üzere yevmiye ile bayanlar istihdam edilecektir. İsteklilerin ıeralti anlamak üze-

re Fındıklıdaki akademi idaresine •müracaatları. •9037 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
isletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

- 5000 metre kurşun boru pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 2/10/1940 çarşamba ıünü, saat 10 da Metro hanının 1 :t.nci 

katında yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 525 liradır. 
4 - isteklıilerln parasız olarak verilmekte olan şartnameleri levazrmdan al

maları ve kanuni vesikalnn ve muvakkat teminaUan ile 1lAn edilen gün ve sa-

atte komitı:Yonda hazır bulunmaları. (9163) 

Kol 'Ye Jılua 
.aatıert 

AY VADE 

Fo&otnf 
Maklllelerl 

6 AY VADE 1 
A E G Vuıtflltörlert 

Ocaklan, Cenelert 
'AY VADS 

A E G ~ler 1 Havagazi ocak.lan ~ 

1 

_Fı_nn;_ı_a..;.n_-_s_ıı_ııür_ır_eı_ert_~-K-öm_ilr __ "°_ba.lan ____ Liilıaor_"e_h_edi_-:::. .. 4 - 6 AY VADE 4 AY VADE 

o MAN ŞAKARŞ~-
Galata, Bankalar Caddesi 59 _ 47 Tel. ~769. Beyazıt, 1lo.ivendte Caddeısi 

No. 28. Kadıköy, İlke1!! Caddesi No. 33/l 

BU AKŞAM 

Tepebaşı BELEDİYE Bahçesi 
Alaturka kısmında 

Kızılayın mevsim sonu eğlenceleri 

SAFiYE 
Ve Bahçenin bütün programı 

Mısır filin yıldızı 

ESMA LEYLA 
Ve arbd aşlan 

Fuardan avdet eden DUO JAK Meşhur akrobat ve cambazlar; 
ŞARLO SAMİ ve yeni büyük varyete. Komiklel' müsabakası. 

..... 
1 

ÇENGİ ŞEHNAZ 
--111 Şarkılı, Rakıslı ve Kahkahalı büyük komedi. 

~li V' • K l • Nehari 
Erkek l enı 0 eı Ku 

1LK - OBTA - LİSE 
Tak.timde Sıruernler 86 YENİ AÇILDL 

• 
Müdürii - l".tlki Şifli Terakki Dl relr:törtl. M. Ali. Bapnet Kırca. 
HıwuaiyeUeri: YABANCI Dt LLER ôGRETİMİNE gentı 

mikyasta ehemmiyet wnnek, sı nıflarmı az mevcutla tıetkll ede
rek talebesinin ç&lıfma ve iDkifa fı, •ıhhat ve innbatı i,le yakından 
alAkadar ohnaktır. Melctıebin dea ize nazır kalöriferli tenetfüılha _ 
nesi ve jiımnutikhanesi ftl'dlr. Her 8'in saat (9 ile 18) arasında 

talebe kayıt ft bba! olupıar., TeldOll: 41161 

Deniz L•Y•••• ••"~ 
1na Ko111 leyon~ . 
3 adet :Manyatolu masa ıe1do0' ~ 

48 adet Battaniye 
10 çltt Basketbol uyakJtııbısJ 
12 çilt Güreş ayakkabısı 

1 adeı. Pulanya 
1 > Rende 
ı > Macun tfişterlsl 
2 > Keser 
2 > 
1 > 

l > 
1 > 
1 > 
1 , 

1 > 
ı > 
1 > 
1 > 
1 > 
1 > 
1 > 
1 > 

Testere 
Bıçkı 

Iskarpela 
El makkab1 ve tıI:lat> 
Tutkal tavası 
Tutkal fırçaı;ı 

Çekiç 
Kerpeten 
Gönye 
Tesviye ruhu 
Şakul 

Taht:ı mezura 
Tornavida 
Tahta ti>rpüsil 

1 > Bileyi ta:ıı 

1 > Testere bileme. desi 
3 > Balta 

3 > Kazma 
6 > Kürek 11 
Yukarıda cins ve miktarı yaı~ t 

zemcnin her bir kalemi . aytl .,ıı' # 
1. teşrin/940 çarşamba ıilJ>İl ~tıl'· jf 
dan itibaren pazarlıkla aıınac 

teklilerin belli gün ve saatte ~.~ 
ıada bulunan komisyona ırı0;,J'1l' 

I\ 


