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LMANYA 

'\;! 

Qnsa ile Nf ~in 
Sıılh Yaph? 
~ı adalarını lst!IA milmkün 
ı ~Ilıca. Akdenlze hAkim olmak 

illtereyi İmparatorluklarında 
•k için Fransa ile sulh yap
bir zaruret halini almıştır. 

~lhil diğer Avrupa devletleri 
( lttedllecek ıulhler takip ede
~e Avrupada Nazi hliklmiyeti 

t Yeni bir dünya kurulması
llışılacaktır, Almanyanın harp 
'den Franııa ile sulh yapmıya 

görmesinin lçyüzO budur. 

&/. Zekeriy;sERTEL 
hnarıya şimdiye kadar har. 

ı hi bitireceğini umuyordu. 
lllhayetine kadar İngiliz a-
1 işgal edeceğini. İngiltere 

~ euni Kanadaya kaçıraca. 
rı~cdiyor, ve sonra dünya. 

;ıtıği gibi paylaşaca~ını ü 
~Yordu. O vakit mağlıip E"t 
l'ansaya da istediği şartla

~r\ıl ettiriverecekti. Onun L. 
fa~sa ile mütareke akdet
"'l&t sulh yapmaya lüzum 
~ işti, 
~ biltün heeaplar yanlış 

Akdenizdeki son harek \ta iştirak eden İngiliz harp gemilerinde n biri tam :volla ıııeyir halinde 

ı.t··gfltereyi istila suya düş.. 
'ı.tttl İngiltere hükumetini 

FRANSADA 
bile mümkün olmadı. 

~te bu müddet ı:arfında B d • ı •f ~den hiç bir sey kaybet. r au oın stı a 
onanması hali denizlere 

. Ir. Ordusu büyümüş ve E t• H • • 
~~tir. Hava kuvvetleri ~ün. t 1

1 
QrlCtyeye 

~ artmaktadır. Bu $artlar 
~ Riltere ile harp daha u. L I G t• 
lı~ddet devam edebilir. Hal. ava el! 1 
ı:'tP devam ettiği müddetçe '3 

Almanya, Yeni 
Sulh Taarruzuna 

- sefalet ve peri~anJye sü. 
~"ru ektedir. Bu sefalet için 
~~ Payı kemirebilir, ve AL 

\> içinden zayı!latabilir. 
~lltiyet karşısında Alman

'; ltarar vermiş görünüyor: 
n~ adalarını istıı1 mam. Giricmek Üzere 
1 

llYmca, İngiltereyi im- ,-

. ~la:ından vurmak 1A.. Londra, 27 (A.A.) - Vichy. 
J?ilı~ impar~torluğu par den gelen haberlere göre AL 

'd • İngıltere hükômeti İn- . '. 
1~lannda mahsur kalır ve ma~ - Fnnsız teşriki mesaısi si. 

l'fll kaybeder. Binaena. yesı ve diplomatik .mahi~ette 
lııtiltı adalarına hücuma olmakla beraber askerı mahıyet .. 
~ ~tın.ekle beraber asıl ta. ~e. değildir. İn~llz radyosunun 

İı:tgiliz imparatorluğuna ıstıhbaratına gore, Fransız Hart-
~ lt lazımdır. ciye Nazın Baudoin istifa etmiş, 
•rara varınca ilk tedbir Başvekil muavini Lava!, Harici. 

~ nıeN! üçler ittifakını ak- ye nazırlığını da deruhte etmiş.. 
, t lüzum görülmüştür. Ja. tir. 
~lha~ Sarkta İngiltereye YENİ SULH TAARRU~U 
~ t edılecek, ayni zamanda Londra, 27 (A.A.) - Hıtler -
~} Japonyaya karşı kendL Franko ve Hitler _ Petain müla. 
t ~afaa mecburiyetile İngil. katları hakkında henüz sarih ve 

0 an yardımını azaltacak. doğru malumat alınamamıştır 
İngiliz halkı Bern ve Nevyork. 
tan gelen haberleri oldukça ihti
mal dahilinde görmektedir. Be 
haberlerden biri Camerun'un AJ
manyaya iade edileN?ğini bildır. 
mcktedir. 

A.Jtdtedbfr, İngiliz donanma.. 
~ enizden çıkanna'k için 
~'(ı1lklet merkezini Akdeni
~ettnektir. İtalya Mısırda, 
, li rneşgul ederken Al. 
~lda Akdenlzdeki diğer bü. 
~~ ele geçirecektir. Bu. 
~, ilk hareket olmak üzere 
~-~ Ue anlaşmak mecburL 
~~ır. Fakat İı-panyayı tat-

• Fasın bir kısmını ona 
'ıı~aıımdır. Bu da Fransız. 
' O Yapmayı emreder. İs. 

ta. c anlaşmak sayesinde 

Tiınes gazetesinin diplomatik 
muh::ırriri, Alm&n işgal ordu"u
nun 1870 de olduğu gibı bir ~?c .. ıa 
iki sene daha Fransada kAl "lası 
muhtemel olduğunu yazmaht<>
d1r 
Timcı cu:etesinc göre. Alman hari

dye nezareti memurları ve proparan
da memurları fena haber almakta ve 
5Özde bir "Veni Avrupa sulbünden ve 
hüsnü niyetind,..n .. bah'letmelı: mecburi 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 3) 

fstifa~'ll henUz maHim olmıvan 
Fransız Hariciye Nazırı Baudoin 

G. De Gaulle 
Bir Müdafaa 

Meclisi Kurdu 

Fransız Milleti, Silaha 

Sarılmak için Hazır 

Of mıya Davet Edildi 
Bazzaville, 27 ( A.A.) - Hür 

Fransızların şefi General de 
Gaulle'ün tayyare ile Belçika 
Kongosuna geldiği resmen bildi. 
rilmektedir. General de Gaulle 
Belçika Kongosu ahalisi tarafın
dan büyük tezahüratla karşılan. 
mıştır. 

DE GAUJ,f,F.'ÜN NUTKU 
I..ondra, 27 (A.A.) - Hür Fransız

ların Şefi General De Gnulle bir 
"Fransız tmparatorlu~ Müdafaa Mec 
!isi., te$kil etmlstir. General De Gaul
le şimdi bulunduğu Belçika Kongo
rundaki Leopold - Ville radyosunda 
bütfln Fransızlara hitaben aşağıdaki 
hit.ıbcde bulunmustur: 

"Bundan sonra, hür Fr,;ınsız kuv
vetleri, vatanın yeg~ne membaını 

(Sonu: Sa: 2 Sü: 5) 

l'ıb inmek, İspanya sa. 
~elci deniz ve hava üsle
~ ırıınak, Balear adalarına 
:ı ~ nrümkündür. İspanya 
~ ~a$llla yapılmıştır. Yal. 
t~ ~y.ı tamamlamak i. 
llıtı a ile de işbirliği yap

:Yaç vardır. 

Dünkü Spor Hareketleri 
\ ~elA bu zaruretle Al. 
~ransa ile sulh yapmak 

'-tt~ hissetmiştir. Nitekim 
arı arasında Fasın bir & İspanyaya terki de da. 

8: ne anla~anın ikinci 
~:!tJ. da, Fransanın ~erek 
1 c ~e gerekse Şimali Al

Slt llıustemlekelerinde mev 
~ ~e hava üslerinden is. 

~~~bılrnektir. Hatta daha L 
...-~ ı: FransanınAfrikadaki 
CQJ ~ ·~lerinde Dakar, Bizer. 

1;:ıanlarda yerleşerek İn
il liindistan ve Cenubi 

l)ı~ olan muva!'alasını kır. 
)~~ hk~~dür. Binaenale~h 

l 1l'tı filum olmak ve f ngıl
~~~tı ~aratorluklarında vur. 
~lır ransa ile sulh yapmak 

l!t olmuştur. 

1ta * + 
~ ~~Yanın diğer bir düşün. 
~ilt 1 de ~udur· ('r ... • 
lıı-. ll c, Avrupadan kovul. 
lııtr1 astan başa mihver dev. 
~\'~ l'l.Üfuzu altında bulu. 

'ılıı ıla kıtasında artık harp 
~~ A. lltnesine lüzum kalma. 
~lıl'ablrupada bir Nazi niza. 
~~ 1 ~ek için normal şart
tıaı ssusüne ihtiyaç vardır. 

e:yh( Avrupa kıtası üze, 
Sonu; Sa; 2 Sü; 2) 

Beşiktaş 1 akımı 
Vefayı, Fenerde 
Altuntuğu Yendi 

tafsilatı İkinci saV1fam1zdadır.) 

AKiSLER 

Amerika, Vichy 
Hükumetine 
ihtar Ediyor 

Almanyaya Yardım 

Müstemlekelerin 

işgaline Mal Olacak 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ha. 

riciye Nazırı Cordel Hull, dün 
Amerikanın clış siyss~ti hakkın. 
da çok mühim bir nutuk söyle. 
mlştir. Hull, ezcümle demiştir 
ki: 

"Vaziyet çok naziktir. Bir kaç 
millet tahakkümlerini bütün 
dünya miUetleri üzerine yavma
ya çalışıyorlar. Amerika, mede. 
niyetin şu esas prensiplerini mü
aafaaya azmetmiştir: Barış, ada. 
let ve beynelmilel teşriki mesai. 

Diktatörler siyasetcn ve iktı. 
saden A.nerikayı tehdit ediyor. 
lar. Buna binaendir ki Amerika 
fevkalade ııüratli bir tempo ile 
hazırlanmaktadır. Batı varı kü. 
resine karş; tevessül edil~cek heı 
taarruza ml.!kabele etmesini bl. 
leceğiz. 

Cenuo Amerlkası menılekE"tle
ri ve Kanada He müzakerelere 
:icvam ediyoruz. 
Am~rika barbarca hücumlara 

muannidane bir surette mukave. 
met eden cesur ve ka~raman tn. 
giliz milletine yardımda nı:>v~m 
edecektfr . ., 

VİCJJV'YE !'\OTA 
Vaşlngtorı, 27 (A.A.) - Hun, ga

ıetecilerle yanlığı görllşmE"de. Roose
(Sonu: Sa; 2 Sü; l)J 

Tunada lşliyen 
Yunan Gemileri 
· Zaptedildi 

Yunan . 
itiraz 

Şirketleri 

Ettiler 
Sofya, 27 (A.A.) - Nehir üze

rinde nakliyat yapan Yunan şir
ketleri, yabancı ~cmiler ve ya. 
bancılar tarafından kiralanmış 
qemiler üzerine kontrol hakkı 
veren ve Romanya hffkumeti ta. 
rafından merivet mevkiine ko
nulan kararnameyi şiddetle pro. 
testo etmişlerdir. Yunan şirket. 

terinden kiralanan ve Tuna üze. 
rinde hububat nakli icin isletilen 
14 Romorkör ve 24 mavna var
dır. Gı>milerin müsaderesi mese. 
lesinde su cihet kaydedilmekte. 
dir ki. Almanlar harbin başlan. 
eıC'tndanberi kabili istimal olan 
bütün ı;rem•lerin kontrolünü te
min tcc:Pbbüslerinde c:imdive ka. 
dar muvaffak olamamı;ıard1r. 
A lmanva. Romanyaya tahakkü. 
mü sayesinde bunu temine mu
vaffak olduktan sonra ise, Do~u
Cenup Avrupasındaki hububat 

(Sonu; Sa: ~ Sti. 2J 

Yunan-Arnavut! Bayram Şenlikleri 
Hududunda •• 

çarpışma Oldu Başvekil, Bugun 
Atina, Bu ltalyan 

iddiasını Katiyetle 

Tekzip Ediyor 

Romaya Gore: 

Bu Hafta, Şarki 

Akdenizde Mühim 

Hadiseler Olacakmış! 
Roma. 27 (A.A.) - Ajans Ste

fanL dün ~ec-e saat 23 te asaaı. 
'iaki husvsi tebliii:i ne~retmistir: 

"Miisellah bir Yunan çetesi bu 
"abah Göriçe civarında. 30 ve 
31 inci hudut isaretlerinin ara
o;ında bulunan mıntakadan tüfek 
1.·e el bombalarile Arnavut hudut 
muhafızlarına hücum etmistir 
Arnavut müfrezesinin derhal mu 
kabele etmesi ve di.~er müfreze. 
lerit. vardımı neticesi olarak Ar. 
navutluk topra~ına ~irmiş olan 
düşmar. çetesi tardolunmuştur. 
Yunanh mütearrızlardan altı e. 
sir alınm1stlr. Arnıwut zavtat1 2 
ölü ve 3 yaralı askerden Jhcır .. t. 
tir. 

"Dün aksam İtalva Kralının 
mümessili Generali~ ikametgahı 
civnrında, Porto Edda'da, Ü<: 
bomba oatlamıshr. Hafif varalı. 
lar vardır Ru tl'ıırrnzun fJiilleri 
~iddetle aranmaktadır. Her ıkj 
hadis«:- hakkında sıkı taharrivat 
varılmaktadır. İki mıntakada-da 
sükün fade eclP-.,iştir. • Tiran 27 (A.A.) - Stefani a. 
1amıı bil~iriyor: 

Edde 'dan öi!renildlğine ~öre 
Stilo burnundaki semafor lstas.. 
vonn civarında bir bomha patlı
'r:ıraJ... l>:ıcııl'l<ıra !Ci""heo olmuc:tur. 
İnsanca zayiat yoktur. O civar. 
da ~iiphe uyandıran bir sandal 
gnrülmü~tiir. 

~A~Kt AKDENt7.n-
znrih, 27 (A.A.) - İt.lyan kon

trolu altındaki Telepre•s ajansının 
verrliğl bir haberde yarın Romada 
bilyük t>hf'mmlyetl haiz bir Mdlse vu 
im bulacakbr. Bu haber Roma üzeri
ne yür1lyüşün yıldönfimü merasiminin 

(Sonu: Sa; 2 Sü: lJ 

HiNDiSTAN 
2-3~ i() 

Nazırı Bir 
Nutuk Söyledi 

Nazıra Göre, Harp 

Sahnesi Yakın Şarka 

Geçmek Üzeredir 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: , 

Bir Nutukla 
Bayramı Acacak 

~ ....... ~-'"", ......... ,.._.,..~ 
ı . i t 

Gec:en !'lene Ankarada :nıpılan 

Ankarn 27 (TAN muhebidn
den) -- Curr.huriyet bayramının 
17 inci vıldom•mü şenlikleri. ya. 
rın (Bugün) cıast tam 13 te Bas. 
vekil Dr. Refik Saydamın rad. 
yoda vereceği nutukla açılacak. 
tır. Başvekilimiz, bütün millete 
iç ve dı!I: siyasetimizin es~sları 
hakkında kısa bir beyanatta bu
lunacaktır. 

Bu arada Samanpar.arınıfa top 
lanacak olan izciler. Ulus mey· 
danına gp]erek lı::tiklıll marı;ım 
okuyacak ve Milli Şef İsmet İnö-

Hava Harpleri 

Geçit resminde Havacılnrımız 

nüne bağlılıklarını ifade eden 
nutuklar söyliyeceklerdir. 

Bundan sonra Ebedi Şefin 
muvakkat kabrine çelenkler ko. 
nacaktır. 

29 BirincitE.srin saat 12,15 te 
Büyük Millet Meclisinde Cürn. 
hurreisimiı tebrikatı kabul ede. 
cek, 14,45 tc büyük geçit resmi 
başlayacaktır. Akşam, Cümhuri
yetin ilan edildiği saat olan 
20.30 da toplar atılacak ve her. 
kes olduğu yerde bugünü yara-

Sonu; Sa; 2 Sü; 4) 

Afrika Harbi 

ln9ilizler, Geniş Tobruk Üssüne 
Bir Sahada Yeni Muvaffakıyetli 
Akınlar Yaptı Hücum Y aplldı 

Berlinde Üç Mühim 

Hedef Bombalandı 
Londra, 27 CA.A.) - İngiliz 

Hava Nezareti tebliği: 
Tayyarelerimiz pazar gecesi 

hava hücumlarına devam etmiş
lerdir. Bir çok hedefler üzerin. 
de fena hava şartlarile karşıla. 
şılmışsa da Berlinde bir tayyare 
fabrikası. bir elektrik santrali ve 
marşandiz garları bombardıman 
edilmiştir. Stettin, Lenna ve Ko. 
lonyada petrol tesis:ıtı, Ham. 
burg, Cuxhaven. Bremen tez. 
~ahlarında havuzlar, Bremen. 
Oortmund ve Brükselles'de de
miryollan, Flessingue ve An. 
vers limanları ve .füsmanın bir 
~ok tayyare meydanl;rı da bom. 
bardıman edilmiştir. Tayynrele. 
rimizden biri üssüne dönmemiş. 

(Sonu: Sa, 2 Sii; 7 J 

Harekat~ Donanma 

da iştirak Etti 
Kahire, 27 (A.A.) - Dün İn

giliz hava kuvvetleri umumi ka. 
rargahından verilen bir tebliğe 
göre, İngiliz bombardıman tay. 
yareleri İtalyanın Tobruk üssü. 
ne muvaff akiyetli bir taarruzda 
bulunmuşlardır. Bombardıman 
neticesinde ezcümle deniz efra
dının bulunduğu kışlada yangın 
çıkmıştır. f.'ritre ve Habeşistan. 

da da muvaffakiyetli keşif akın
ları yapılmıştır. Garp çölünde 
şiddetli bir kum fırtınası lıüküm 
sürmektedir. 

AMİRALU(HN TEBIJôl 
Lımdra. 27 (A.A.) - Amirallik 

Dairesinin tebliği: Mısırda Sidl Bıır
r11ni sah!U clvnnndaki İtalyan tahaş
&ild:Jne. cuma günü sabahı erkenden 
lngliz hava kııvveUeri tayyarelerile 

(Sonu: Sa; 2 Sü; 1 J 

Hindistan Nazırı Amery, bu. 
gün öğleden sonra Gosport şeh
rinde bir nutuk söylemiş ve bü. 
yük bir vukufla askeri ve diplo.r--------------------------
matik vaziyeti gözden geçirmiş. 
tir. Amery yakın bir istikbalde 
hayati bir ehemmiyeti haiz ola.. 
cak harp sahnesinin Yakın Şark. 
ta teessüs edeceğini, Hitler'in Na 
polvon'dan daha çok cabuk Wa. 
terİoo'suna kavuşacağını söyle. 
miştir. 

Nazır, İngilterenin en yük. 
sek harp gayesinin A vrupadaki 
anarşi yerine bir işbirliği fikri
nin ikamesi olduğunu tasrih et. 
tikten sonra demiştir ki: 

"fngiltere muhnrebesl henüz bit
memiş olabilir. Fakat ben bu muha
rebe neticesinin tamamen bellrmls 
olduğu kanaatindeyim. İngiltere mu
hı.rf'besinl İmparatorluk muharebesi 
takıp edecektir. İngiliz İmparatorlu· 
ful\u kalbinden vurmak ve bu suret
le lrolayca tahrip etmek emellerinde 
mııvaffal< ol11mnyınca Hitltt, fmpa
ratorluktan sonra en ehemmiyetli 
mevıiimize, yani Akdenlzdekl bahri 
ı..,n:lmlyetimlze ve Silveyı kanalının 

iki tarafında bulunan Mısırlı Fills
Uncield mev:ı:llerlmlze taarruz etmek 
surPtile gayesine varmayı tec-rilbe et
mek lstP.mektedlr, Bizi bu mevzileri· 
ml,.~en kovabilirse. yalnız frak pet
rollerine, Türkiye ve Ml3ır pamukla
rına malllr olmakla kalmıyacalıt, ayni 
zamanda - ki, bu bizim için daha 
mühimdir - bu maddeleri denl:ı: ta
riklle ve müttefiklerinin veya tAbl-

(Sonu: Sa: 2 Sü; 2J 

Günler deçerken : _ 

KÜLAH VE 
MIGFER 

Yazan: Refik Halid 
Geçen yaz, Fransada bo'l. 

gunluk bn$ gfü;terip, zaten e!'i. 
ki uferdenheri aklını iz'amnı 
kaybetmis olan halk hüshi.itiin 
çıl~ına dönünt'e, bir muharrir 
şö~·le ~·a7.mısh: "Ah, bu son 
moda münasehetsiı. kadın sap. 
kaları! Felaketimbe sehen on. 
ladır!., Evvela. kendi kendime: 
"Şapka ile h<"7.İmet arasında 
ne miinasebet, demistim, umu. 
mi şaskınlık i~inde bu adam 
bir deli sa<'m~sı atmı-.!,. fakat 
sonra diisündiim: Anla!'lılan o, 
her türlil estetik, tenaciip, 7.8· 

riflik, zeka, san'atkarlık. me. 
harE"t. iz'an, irfan kaidelerine 
zıt, trm11rhane pansiyonerleri. 
nin dımağtarından ve atöl~·e. 
lerinden çıkmışa hen7eyen vn. 
musak hırdavat, muharririn 
çoktandır sinirlerine dokuna. 
yormuş; mağlUbiyet bu nasıra 
basmış, adamuğızı ha~·kırt-

mı!'I ... 
Ben Bilecikte ikamete me. 

murken .bu memuri~·ctler he. 
sl\ba kahlo:;a~·ıh, t"oktan tekaii. 
de sevkedilmi"f olurdum!- med. 
reseden ~·etİ<'!me bir rniiddci
umumi vardı: Renan gibi de 
medre!'leye dli!'lman kec:ilrnişti; 
ll :tydarpa-.a rannda bir infi. 
lak olduğu haberi yarım ya. 
malnk kasabaya aksedince, o 
me!lelenin hacılar, hocalarla 
miinasehcti htılunmamakla be
raber, hi<' unutmam, yumru. 
ğunu masaya vurmuş. bağır. 
mı<;h: - Ah. hu "oftalar! 

Şimdi hen de, kıc; ha,.Jangıcı; 
orfn'.\·a yine hu düttilrii ~apka .. 
tar ~ıkın<'a başka tiirlii iizlilii. 
~·or ve sinirleni~·orum: Her hi. 
risi hana 7.&\•allı (Paris) i hatır. 
latıyor, hepsi de anasız, aç kul. 
mı~ çAy1ak yanuları ı:tibi \'İik
sektt>n ağlz acarak, hir di1rlen 
,.e bir fer~·at halinde adeta: 
"Pari~! Paris!., di:n.• acı acı ba. 
ltrışıyorlar, yüreğim hun olu. 
yor. Ve içimden diyorum ki: 
-Ah Paris, bi7İm basımıza hu 
~·umuşak, hafif kiilihlan gi~·
dirdin ama senin haşına. l!•rt. 
Jakfna kadar, tun('tan döktil
mfü;, miğfer biçimi ne a~-ırı in. 
d·ı ı. 



__ % 
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Yazan: Plıilip Walton- Kerr 
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B rlndsi şu merkezde idi: 
Doktor Max Schulz, dört suç yü

zilnden mahkemeye SC\'kedılm!ştı: 
B rıncisi PlymouUı'da ikameti esna
• da devlet esrarını başkalarına dev 

tmesl ve devrellniye teşebbüs eL 
esi. 

"Almanya ile harbe girmek hak
kında ne deniliyor? 

"Temmuzun sonlarındanberl hangi 
gemilerin mevcudu eksiltildi'?.,. Ve
saire., vesaire ..• 

Schultz, temas ettili iki İngllize 
gazeteci olduğunu anlatmış, fakat 
bunlar çok geçmeden onun gazeteci 
olmadığını nnlıyarak, derhal zabıtaya 
müracaat etmiş ve Schulz'u ihbar et
ml~lerdl. 

* * 
lkındsi· Scbulz'un, yabancı biı 

evlet ile temas halinde bulunmasm
an bahsediyordu. 
Uçlincüsu ve dördüncusü, onun de- iŞE YARAMAYAN ADAM: 

ııız işlerine ait blr takım malOmab ı- . 
l>atı ıle Tarrand'dan almıya teşebbus Schulz gazeteci oldugunu ve gaze-

tilinl ve aldığını anlatıyordu tecllikten başka hiçbir işle meşgul ol-
Yapılan tahkikat, bu adamı~ hiç- mnc:ığını iddiada ısrar ediyordu. Fa

ille meşgul olmadığını gösteriyor kot bu ı~r .Yersizdi. Bu adamın mu
+. bu yüzden onun casus olduğu te. habere ettıği Tobler de, bir tehlıke 
barilz ediyordu. kaynağı olan Fas meselesinden bah-

t sedıyor ve bu mesele dolavısile blr-
Schulz, evv~ rlandaya gelmiş, takım hMiselerin tahkikini· istiyordu 
~ dıl Toulon da çalı~ ve lall M!.ihakemen· il 1 · 

e Pl7mouth'da 7erleşmlş Burada bir ın er emesi üzerine, 
l tutarak etrab dolaş~ıa ve niha- Schulz'un ne işle meşgul olduğu bus-

' buton tavazzuh etmişti 
;7el Datt m:~Jıı:::a::!ı!~ münasebet Fakat Schulz, hiçbir

0 

iş başarmıya 
• muvaffak olamaması dolayısile, 

21 ay hapse mahkum oldu. * * AVA HEYECAN UY ANDIRDI: 

Dava İngilterede derin bir heye
U)"alldırdı. Muhakeme sırasında, 

euuaunun Daff'a senede 500 
- lirası ve Tarrand'a her ay 50 

llruı verdJti aabit oldu. 
Bundan tıeıka. Scbulz'un İngiltere 
ricinde bulunan ve Tobler adını 
1U bir adamla muhabere ettiği 
bu adamdan talimat aldıtı aablt 
&11tu. Bundan başka, aradaki mu_ 

berqf •österen blrtakırn nfimune
de ele leçmia ve bunlar da maz

donamna esrarını ele ıeçirmek 
R ller fırsattan istifade etUline 
... bıraknwıuft:a. 

Sdrulz'un Tobler'e ıönderdlği teı
flar içın .kullandığı litre miftahı 
keşfolunmuş ve telgraflarının bl_ 

de mahkemede okunmuştu: 
"En korkunç tehlike ile yfuı ,.O:ıe
.ıa Derhal elli sterlin aönderin.u 

ldirnQr ve mCihlmmat 
edi7orlar :mı? Deniz mabatill ne 
Q7or? Ve vaz.17eti nasıl muha
ediyorlar?. 

""Dcmımnanın meveudu arttını-
aı? Gemilerde hazırlık Yar 

' ...... meselesi )1lzünden bir harp 
ihtimali karşısında. deniz 
ne dQşünQyor? Fransa ile 

e arasında harp ihtimali na-
cllkbte alınıyor mu? 

fBatl 1 tn~ldeJ 
yerine 7arın yapılacat:ını teyit 

mab~etta:ı lr. 
milşahitJer bu harta Akde.nlz

ve bilhassa bu deniz.ın şark kıs
da büyük bir faaliyet derpif et-

ktedlrler. 
'l'EKZİP EDiLiYOR 

Atlna, 27 (A,A.) - AUna ajamı 
yor: 

.Romadaki Stefanl ajansı taraftn
n verilen ve slllhlı bir Yunan çe
nln AmavuUuk topratına ıtrerek 
pest.iça geçidinin cenubundaki Gö

clvannda bulunan Arnavut ka
koDanna taarruz ettiğini bildiren 
!>erler tamamen asılsızdır. 
Hleblr Yunan çetesi, hiçbir za
il Anııvuthık hududunu ıeçme

• Yunan ara:tisinde hiç bir çe-
tefkil edilmemiştir ve edilemez. 

Yunan sh il ve askeri makamla
<bozulmaz bir nizam ve asayiş te

etmektedirler. 
Santı-Karanta'd ki İtalyan 

ının bürosupda bombalar· pat-
ltna ve bunun da YunanhJııra ve 

makamlannın organlarına at
lecetine müteııdir olarek yine 

ajııns tarafından Tirandan verl
telgrafiar burada tamamen ço-

ça bir teşebbils olarak tcl!ıkkl e
ektedir. 
nti-Karanta'da olup bitenlere 

nce, bu hldiseler burapa meçhul 
la beraber boyle bir meselede 

bir Yunan müdahalesi mUmkiln 
amaktadır. 

ATİNANIN TAFSiLATI 
tina, 27 (A.A.) - Sallhi1ettar 

lerden öirendi(iınize ıore, Ti
celen telıraflarm bahsettiii 

er hakkında hUkQmet tarafından 
tına müracaat edilen hudutta

Yanan askeri mabmlan aşaıııdaki 
teyit etmi,lerdir: 

vut - Yunan hududunda biç bir 
ıse olmamııtır. Yalnız 21 Tqrini 
el cuma ıecesi sabaha karıı uat 
ele Yunan karakolları Arnavutluk 

ak]annda ve Yunan • Arnavutluk 
dandan ba, kilometre mesafede 
aan Victuta iıtikametinde ailAh 
ı ifitnuılerdir. Yunan hudut ka

l kumandanı kar•ı tarafta balanan 
karakolunun kumandaruru Ar

t topraklarından ııelcn bu ıillh 
nden haberdar etmiı •e hudut 

cari nizamlara tevfikan ba
hakkmda mall\mat almak üzere 

subayı ıle ııôrüttnek istemiı
Yanaa ıabayı yaptıtı teklife tfm

lradar cevap alamamı~ır. 
TAHKİKAT BAŞLAMIŞ 
nu, 27 (A.A.) - D. N. B. bildi• 

(DEVAMI VAR) ---
ALMANYA 

Fransa ile Niçin 

Sulh Yaptı? 
<Başı 1 incide> 

rinde bulunan bütün memleket
lerle sulh muahedeleri aktederek 
Avrupadaki vaziyeti normalize 
etmek lizımdır. Avrupada sulh 
teessüs ettikten sonra yeni niza. 
mı tatbik için bu devletlerle yeni 
anlaşmalar yapmak mümkündür. 

İşte bu düşiince ile işe evveliı 
Fransa ile sulh yapmaktan baş. 
lamak lazımdır. Bu sulhü diğer 
Avrupa devletlerile aktedilecek 
sulhler takip edecek ve Avrupa. 
da Nazi hakimiyeti altında yeni 
bir dünya kurulacaktır. 

Fransa ile yapılan prensip an.. 
la~ası üzerine dün sabahki Ber
lin gazetelerinin ileri sürdüğü 
mütalealar da bu fikri teyit et
mektedir. 

"Völk.ischer Bcobacbter .. gaze. 
tesi, dün sabahki nüshasında neş.. 
rettiği bir baş makalede diyor ki: 

"Yer yüzünde İngiltereden 
başka düşmanımız kalmamıştır. 
İngiltere ile harbe sonuna kadar 
devam edilecektir. Fakat İngil
tere ile hırrp, Avrupada sulh i. 
cinde yeni bir nizam kurmaya 
mani değildir. Fransa ile yapdan 
sulh, Avrupa sulhüniin bir baş.. 
langıcıdl1'. Ve Avrupada su]h te. 
eıısüs ettikten sonra yeni nizam 
kolaylıkla kurulabilecektir.,, 

hte Alınanyanın harp bitme. 
den Fransa ile sulh yapmaya lü
zum görmesinin iç yüzü budur. 

Hindistan Nazırı 
(Başı 1 in<"ide l 

lennm nmanıarından geçerek kendi 
memleketine iııAl etmek üzere deniz 
yollarile de nakledebilecektir. Eğer 
Alman711 muvartak olursa, bizim ab
lokamızı Yarrnıı ve gerek Hindista
nı, ıerekse Afrlkadaki İngiliz müs
temlekelerini tehdit albna almış o
lacaktır. 

İete Bitlerin bu gayelerini dQşOne
rek, bugtin Romanyada cereyan eden 
nkayi, Bulgaristanın ı.tiklAllne kar
ii hazırlanan tertibatı ve HiUerin 
fr11nco ile ve Petaln ile yaptJ.tı mü
l~k:ıtların gizli noktnlnrıru ona "öre 
tetklkteı, geçirmeliyiz. 

Hltler yeni teşebbüsünü nerede ve 
nasıl J:'apacaktır? Bunu biz tayın e
demeyız. Fakat her nerede yapılırsa 
yapılsın, biz bu tefebbüse kartı da ta
mamile hazır bir halde bulunmak ve 
İngiltere adasına kar~ı taarruzu nas:ıl 
kırmışsak, onu da o suretle kırmak 
mecburiyetindeyiz. ŞUphe yok ki. rol
ler nihayet bir gün detltecek ve biz
leri mOdafaa vaziyetine delil, taarruz 
vaziyetine geçirecektir. Diktatörlere 
kar§l yaptığı mücadelçde İllilltere 

yalnız değildir. Britanya İmparator
luğunun her noktasında HIUerizınJ 
yıkacak kuvvetler tecemmu halınde
dir. Bunun içindir ki, Hitler ıayeslne 
varmak için yalnız bu adada toplanan 
kuvveUerle uğrnkacak değildir . ., 

Tunadaki Gemler 
(Baıı J incide) 

ihtiyaçlan o kadar azalmıştır ki, 
vaziyet yeni ihracat yapılmasına 
müsait değildir. Bu gemiJerden 
bir~~u tertibatlan değiştirile
rek, petrol nakline müsait bir 
hale konulabilirse de, nehir don. 
madan evvel bunların hazırlan
ması muhal görülmektedir. 

Almanya için mühim olan şey, 
muhtaç olduğu romörkörlerin te
minidir, 

rlyor: Stefanl ajansının AmavuUuk -
Yunan hAdiselerlne dair radyoda ver
dlti haber hakkında İtalyan sallhi
yeıtar mahfilleri bentlz miltaJaa 7U
rlltmemektedir, Bu hususta İtalyan 
ve ArnavuUuk makamları tarafından 
derhal başJaıulan tahkikatı.o neUce
si beklenmektedir. Bu ihtiyata rağ
men bu hAdlselerln Romada büyük 
bir dikkatle takip edJldlli ltlraf edil
mektedir. Bug(ln öfleye kadar he
nüz 7eni tahllAt •elmemlstir. 

!--------------··--------------! 
: GÜNÜN MESELESi : ·---· ... ···----------·----
Şamarh Sükut 
• 

Yazan: Naci Sadıdlalı 

Bugüne kadar "TAN,, aUtunıuı· 
na yazd ı!i ı isabetli tenkltlerl 

okumuş olanlar, Ulunay'ın derin ti· 
Yatro kültürüne inanmak için, kim· 
senin phadetlne IOzum gl:lrmezler sa
nırım. Daha dOne kadar, bekçisiz 
köyde pervasız dolaşmış olan tiyatro 
münekkitleri, onun meydana çıkı§ın
danberl, zabıtal belediye memuru 
(!Örmüş l~porta satıcıları gibi tellıa 
düftüler. Fakat bir kenara sığınıp, 
yakayı kurtarmayı, bunca yıldır üs
ttinde otura otura. sıcaklığına alı§trk
ları yumupk poatlarının iğreti ve 
sun'i azametine yedlremelılkleri için
dir ki, elblrlljjile cephe kurdular. 
Şlnıdl hepsi birden, bilglslnln ve gilr· 
güıUnün kSbına erişemedik leri için. 
"Ulunay,, ın ıahaına sırnaııyorlar. Bu 
hallerile onların, numara vermlyen 
hocayı öldürmek için suıtalıya sarı· 

lan kabiliyetsiz ve sinirli talebeler· 
den ne farkları var? Fakat ılmdlye 
kadar yapılan bütün taarruzları ken· 
dl olgunluğuna yaraşan bir aUkOnet 
ve likaydl ile kuşılıyan Ulun111y dün, 
sabru tahammlilUnü tüketmlı olacak 
ki, benden soruyordu: 
"- Şunlara bir cevap verevlm mi, 

elersin?,. 
Kendisine: 
"- Hayır .•. Dedim; ve illve ettim: 
"- Sana Şarkın en zeki filozofla· 

rından biri saydığım Hoca Nasretl • 
nln, bildlğinl aandığım bir fıkrasını 
anlatayım: 

Hoca bir gOn, evinin penceresin· 
den, sokağa küçük auyunu döküyor· 
muş. O sırada, evinin önünden, mil· 
tecıJvlz ve mutaıırrız bir bıçkının geç
tl~ln. görünce, yaptıijı lıe kısa bir 
fuıla vermlt. Beriki basını kaldıra· 
rak, Hocadan aormut= 
"- Niçin keatlnf 
Hoca, müstehzl bir tebe .. Dmle göz 

kırparak cevap vermiş: 
"- Keamlyeylm de, asılıp yanıma 

çıkııaın deljll mi?,, . 
Senin zekin, bu kıaaadan hlaaenl 

cıkarmana bol bol kAfldlr, Ulunay! 
Koca Nasrettlnden ibret al ve sevi
yene yükselmek 1atlyenlere, sudan 
bir fırsat blle vermek istemiyorsan, 
dli3man çatlatan o pmarlı aükOne· 
tinden aıla vaz geçme!,, 

Elektrik Tellerini Çaldılar 
Diln akşam Topkapıda Merkeze

fendi mahallesinde şimdiye kadar gö
rülmemiş garip bir hırsızlık vnkası 

olmuştur Akşam mutat saaUerde ya
nan elektrik ltımbalnn saat 18,30 da 
biı-ıenblre sönmüstilr. Derhal tcle
fonln haberdar edilen elektrik idaresi 
memurlarından Hüdai hattı muayene 
ettikleri zaman, 243 metre uzunluiun 
da elektrik telinin blr !jahsı meçhul 
tarafından çalındığını görmüşlerdir. 
:\temurlar. yeniden tedarik ettikleri 
tellerle hattı tamir etmişlerdir. Bu 
ganp hırsızlık vakasının kahramanı 

her tarafta aranmaktadır. 

RAMAZAN: 26 
28 - 10 - 940 PAZARTESİ 

IJfSA& 
Otl• 
hmdt 

il. D. 

4 47 
11 ss 
ı4 50 ı AKŞAlll lfıar 

Yatm 

Fransa da 

S. D 

ı1 il 
J 7 il 
ıa o 

(Başı 1 incide} 
yetinde bulunmaktadırlar. Ba hal ise, 
hiç bir muvaffakiyet ihtimali bulanma 
masına rağmen Alman hariciye neza
retinin yeni bir sulh taarruzu yapmak 
istediği zannını veıınc'ktcdir. 

Muhakkak olan §ey, .Mare~l Petaine 
Laval'in yakınlarının " Alman1anın 
kuvvetli bir tazyik yapmış olmasıdır. 
Çünkü Hitler Avrupa kıtasmda kuv
vetli bir blok tetkil etmek ve ba ıaret
le harbin devamı mesuliyetinl tnıil
tercnin üstüne atmak istemektedir. Di 
fer taraftan 1nıiliz ablokasmı yarmak 
için İspanyol limanlamıdan istifai:le 
etmek üzere !spanyanm da, "Faydalı 
bir ıayri muharip .. ve Tirnes'in tabi
rince "fiilen müdahale taraftan ol
mayan ıenlc,. olar.ılı: yardımını temin 
etmek arzusundadır. 

İngiliz ve bttaraf m~ahitler, Hit
ler'ın hali hazrr teşebbüslerinin ve Al. 
man propagandacılarmm faaliyetinin 
intihap zamanında ~merika efkirı u
muıniyesine tesit :yapmayı istihdaf e
den geniş bir manevranın bir kısmı ol
cufu fikdndedirler. Nevyorkta bula. 
nan İngiliz muhabirlerinin telgrafla
rına nazaran Amerikan eflı:irı umumi
Y~ıi tesir altında bırakılmıyacaktır. 
Cilnku Amerikalılar, Almanların oyu
nunu açıkça görmekte ve binnetice miL 
'f8faa hazırlıklarını tesri etmekte ve 
s~anya ile Fransanın donanmalannı 

nillıver emrine vermeleri ihtimali kar
~baısmda alınacak tedbirleri nazarı itl

ra almaktadırlar. 

LONDRA GAZETELERİNDE 
L;mdra, 27 (A. A.) - Bugilnli:U ga

zete e~ HiUer ve Petain arasındaki 
r·rensıp anlaımaııru bildiren v· b 
liğlni büyük başlıklar altmd ıc Y teb 
melde beraber .._ . a nesret. 

. "" prenııp amelf t t 
bıkat_ınd.a. muhtelif tefsirlere mu.:i~ 
oldueu ıçın uzun uzun tefıiratta bulan 
maktan ııalanma'ktadırlar. 

Obaerver gazetesinin diplomatilı:: 
ha ·rı H" 1 • · mu rn ıt erın ıerı tabiye deiişiklllı:-
lerlnden birini daha yaptrfmı keyd t.. 
mckte •e lnciltereye karşı Alm:n 
harbinde ıa uç safhan çizmektedir: 

ı. --treyi istilA teşebbüıü ki 
t°51ı\ı ~vvetlerj. tarafından a. 
kira r tır. 

2 - Yunanistan ve Türkiye üzerin
deu Silven kanalına dolru ilerlemek 
projesi ki ba i1ci memleketteki beşind 
kollann zayıf olması yüzünden akim 
kalmııtır. 

3 - Ansızm Cebelitarık'a inmek 
Muharrir ilive ediyor: ' 
"Ba yeni plan da akim kaldıfı tak-

dirde öyle zannolnnur ki, Hitler tek
mil Avrupa ve Asyanın bütün mesele. 
leri bilitillf halle vasıl olduklarını ve 

TAN 28 - 10 • 940 .. 
İngilizler ihraç 
Mallarımızın 

Hepsini Alacak 

Tramvay Arabalarında Oturacak Yer JAdanayıSo 
Hırsız Çet 
Mahkum o 

Birkaç gündenberi fstanbulda bu
lunmakt.ı olan İngiliz Tıcaret Birlik
leri reisi Lord Glencomm.:!r, yarın 
An~nraya donccektir. 

Ank:ırada iki memleket arasında 
cereyan etmekte olan Ucaret müza
kereleri ilerlemektedir. 

Salfıhiyetıl bir zatın söylediğine 
göre İngfltere, Türkiyede istihsal e
dilen her maddeyi satın almıya talip 
ve hazırdır. Tilrklye de İnglltereden 
birçok mamul eşya alnınk arzusun
dadır. Fakat bütiln bunlar, iki tara
fın ihraç ve ithal imkanlarına bağlı 
bulunmaktadır. Bunun temini için 
çıılı~ılmaktndır. 

Adana, (TAN Muhabiri 
Buı,dan blr sene kadar e-.<V 
İs:ıı.nuı Kuzgun köyü c.varı 
!ahlı l>ırkac kişı Gfiler ·ay 
bını:inın çadırını basnr k. k 
t:ı.n kızı Emiş ve komşu çaılı 
r. n Ot nrıınu mavzerle 61:! 
600 lira Jle bırçok befbırye 
,Jrorrtk knrroışlardı. Z bı•a, 

vlzlerl çok geçmeden yak 
ndl ycyı; 'erml~ti. işte bu d 
·e1a mahkemesınde bltu ve 
ruçiulardar Beklroğlu Mustaf 
oğıu Metımeı. Alı oğlu İnce 
y!rmirer sene ağır hcıp e. 
Durmuş v1:: Hü'"eyın S<' ·izer 
se mohkOm olmuı1lardır. 

Poliste· 

Kaburgasından 

Çengele Takddı 

Tramvay idaresi. tecrıibe m:ıhiyetinde olmak lizere. ikinci ı:ıevki ara. 1 Vilôyctlerde Pasif Ko 
halardan bazılarında oturacak sıralardan bir kaçını kaldrrtmıştır. İzdihama 1 Du'n S N"r.d• 

1.. b db" d"~ b 1 da d b"k gece, ıvas , ı,. ~. 
karşı pratik bir faydası goı u urse, u te ır 1•er ara a ar a ,. tat 1 1 ve Boluda pasif korunma teC 
edilecektir. yapılmış ve muvaffakıyetle 

- miştir. Halk büyük bir intiza . 

Diın mezbahada garip bir kaza ol
mtistur. Hayri isminde bir fljçi, çen
~cldeı. et çıkarırken birdenbire ayağı 
kaymış, sol kaburgasından çengele 
geçerek, sallanrnıya başlamıştır. Bi
raz sonra arkadaşları tarafından kur
tarılan Hayri, sıhhi imdat otomobili 
ile Beyoğlu hastanesi kaldırılmışbr. 
BİR SANDAL BATTI - Evvelki 

günk'il fırtına esnasında Kocamusta
fapnşada Bostan sokağında oturan 

Beşiktaş Takımı 
Vefayı, Fenerde 
Altuntuğu Yendi 

Hiiseyinin sandalı Kız Kulesi açıkla- Lif maçlarl!la dün de devam edil- ı ve beklerin çok ileri oynamasından iı
rında batmıştır. Fazla su yutan HU- miıtir. Maçlarda hiç bir ıiırpriz ol- tifade etmesini bilmiılerdir. Birinci 
seyin etraftan yetişenler tarafından mamı3 ve kuvvetli olduklan tahmin e-ı devrede Sercfin üç, Şükrünün bir ıolü 
kurtanlmı:J, Beyoğlu hastanesine kal dilen takımlar galip gelmişlerdir. ile Beşiktaı 4-0 ıalip vaziyete ıeç
dırılmıştır. Fenerbahçe stadında ilk maçı Ga- miştir. İkinci devrede Şükrü Beıikta-

BELEDfYE CEZALARI - Son 24 latasaray ile Süleymaniye oynamışlar- ıım beşınci golünü de çıkarmıs cı •• 1. 
saat zadındo muhtelif Belediye suç- dır. Galatasaraylılar rakiplerinden iıer hi de takımının yegane golünü beşin
larından doloyı, otobüs ve otomobil cibetçe Ustiln olduklarını göstermifiler ci dakikada yapmııur. Bundan sour• 
şoförü hakkında ceza zaptı tutulmuş- ve Q 5 man, Adnan, Eşfak gibi üç o. Beşiktaş Hakkının bir, Memduhun da 
tur. Aynca muhtelif fırınlardan 125 yuncularından mahrum bulunmaları- iki ı;olünden sonra 8-1 galip gelmiştir. 
kilo noksan ekmek müsadere edilmiş, na raimen oyunu 7 - ı kazanmışlar- Beyoğluspor 1 - Beykoz O 
iki ahçı, iki şekerci Ve bir sütçü de 1 dır. Maamafih oyun güzel olmamq ve Şeref stadında ikinci maç Beyoğ-
temizliğe rinyet etmediklerinden muh galip takııtı büylik bir farkla yendi- ıuspor ile BeYJı:oz arasında oynanıtıı5-
telif Belediye cazalarma mahkılm ol- ği rakibinden bir iki gömlek üstün bir tır. Beyoğluspor, dün her zamanki iyi 
mııı;lardır. oyıın çıkaramamı5tır. Btrinci devreyı oyununu gösterememiş, Beykoz ise 

BULUNAN PARA - Beynzıtta o- Galatasaraylılar 3-0 galip bitirmişler- her zamanki gibi canlı ve atak bir o
tUl"an şofor ihsan, zabıtaya nıQracaat dir. İkinci devrede de Gündüz, Bodu- yun tutturmuştur. 
la içinde 1400 lirası bulunan para ri, Sallhattin, Glindiız vasıtaıile 4 rol Beyoğluspor birinci devrede Hakka. 
çantasını kaybettiğini iddia etmlııtir. daha atan Galatasaray penaltıdan bir nın yaptığı bir gol ile 1-0 galip vazi-
Zahıta, birkaç saat sonra parayı bul- gol yemiıtir. yete geçmiş, fakat ikinci devrede Bey-
muş ve tamamen sahibine iade et- Fenerbahçe 4 - Alhntuğ 1 kozun ıösterdiii canlı oyuna tedaffü 
mlştir. İkinci maçı Fenerbahçe ile Altmtuğ bir şekilde müdafaa ederek bu vazıyeti 

OTOBUS KAZASI - Kayscriden takımları oyrıarnıılardır. Altıntui bun muhafaza edçbilmiş, OY\ln da 1-0 Be
Ankaraya gitmekte olan ve içinde 25 dan evvelki yazunızda i§aret ettiiimiz yoğlusporun galibiyeti ile neticcJen
kişi buluc.an bir otomobil Yala ile gibi ihmal edilecek bir varlık olmadı. miştir. 
Ankara arasında devrilmtşt!r. Yolcu- ğmı ıöstermiı ve Fenerbahçe karıı- İstanbulspor 2 - Topknpı 2 
Jaıdan üçü ölmüş, 22 kişi yaralan- sında birinci devre müsavi bir oyun Şeref stadında ilk maçı 1stanbulspor 
mıştır çıkarmıştır. Maamafih bu oyun Ya- ile Topkapı oynamı§lardır. Topkapı 
ARKADAŞINI YARALADI _ Ga- şar~ Fener lehine bir col atmasına oyunun büyük bir kısmında hakim oy

latnd.. Perşembe pazarında Yusufun man~ o~amamıştır. nayarak birinci devreyi 1-0 bitirmış. 
fırınında çalışan Sadullah ile arka- İfıncı dev~e?• Fen~rba~'-:e 8:irr bas- tir. İkinci devrede bir gol daha yapan 
dnşı Mehmet arasında sarhoşluk yü- mıştır. Basrınnı attıgı ıkıncı &olden Topkapılılar, oyunun sonlarında açı
zünden ~ıkan kavgada Sadullah, Meh sonra Altıntui açılarak bi.r. gol tı- lan iatanbul11Porun iki gol yaparak 

htel"f , 1 d karmıı, fakat F~nerbahçe bın penal- beraberliii temin etrnHine mani ola-
medl bıçakla mu ı yerıer n en a- tıdan d" - · d N" · • ·· 1 b" 'l.. y h ıcen e ayazının cuze ır -.a- mamıılardır. 
f.'lr yıırnlnmıştır, aralı astancye fasile iki sayı daha yaparak oyunu 4-1 iKiNci KÜME MAÇUARI 
kaldırılmış, Sadullah yakalanmıştır. kazanmıştır. 

Diın Anadoluhlsar ve Kara&iıınrülc 
Milli 'Müdafaa Vekili Beşiktaş 8 • Vefa 1 sahalarında ikinci küme maçlarına 

Şeref stadında Beşiktat ile Vefanm başlanmış ve şu neticeler alınmıştır: 
İstanbula Geldi karşılaşması alaka ile takip edilmiş. Anadolu _ Anadoluhfsar ile ı-ı be-

Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan tir. Vefa bütün oyun imtidadınca Be- rabere kalmış, Hilil, Beylerbeyini 
dOr• sabahki trenle Ankaradnn İstan- ~iktaşı tazyik etmeye muvaffak ol- Q.o, Bakırköy, Eyübü S-2, Davutpaşa, 
bula gelmiş ve Haydarp:ışada istik- muşsa da, siyah beyazlılar, Vefanın Doiusporu 4-1, Demirspcr, Karaıüm. 
bal edilmiştir. 1 müdafaada srk sık açık vermesinden rüğü 1-0 mağlup etmişlerdir. 

KISA HABERLER 
lNGILTEREDE: 

e Londra, 27 (A.A.) - Holanda 
Prenal Bernard, Hava Nazırı l.,ord 
Buverbrook'a 324 bin lnglllz lirası 
göndermlıtır. Bu mebllO. 18 Loek· 
heed bombardıman tayyareal •lınmaaı 
için Holanda Hlndlıt•nının yaptıi)ı 
bir yardımdır. Holanda Htndlatanı, 
daha evvel de 40 apltflre alınması i
çin 334 bin lnglllz llrHı vermlıtl . 
İTALYADA: 

• Roma, 27 (A.A,) - Mao•r ZI· 
raat Nazırı Telekl Romaya gelmlıtlr. 
Muhtelif Zlrat mUesaeselerl ziyaret e· 
decık ve mihverin makıatları çerçe
veııi içinde lktıaadi ve zlral meseleler 
hakkında g1Sru1,,. ......... •acaktır 

NORVEÇTE: 

e 6tokholm, 27 (A.A.) - -Pren
aeı Ragnhlld,. adındaki Norveç va· 
puru, Haugeeund yakınında bir ma• 
yine çıırparak batmııtır. Altı volcu 
telef olnıuıtur. 
S.RUSYADA 

e Moıkova, 27 (A.A.) - Japon 
gazeteler!, J•pon Sefiri ile ltalln'ln 
26 Blrlnclteırlnde bir görüşme yapa
caklarını yazmaktadır. Taaa AJan11, 
bu haberin hakikate muvafık olma
dıi)ını beyan etmlye mezundur. 

Bayram Şenlikleri 
(Ba!'ll 1 incidel 

tan Ebedi Şef Atatürkün ve dL 
ğer kahraman askerlerin ruhunu 
taziz için bir dakika sükut ede
cektir. 

Bayram münasebetile fener 
alayları tertip olunacak ve bii. 
tün şehir elektrikle tenvtr edUe
cektir. 

Gece Halk Partisi tarafından 
her yıl olduğu gibi Ankarapalas
ta ve Halkevinde suare tertip O

lunaca~tır. Uç bayram gününde 
muhtelıf Vekalet umum mü. 
dürlük ve milli ıı'.ıüessese1Eır adı
na konferanslar verilecektir. 
Radyo idaresi bu münasebetle 
geniş bir pronam hazırlamıştır. 

buna binaen kendi kanaatince tlıril
terenin harbe dnam etrneııi lc;in orta
da hiç bir ıebep kalmadıtını b1ldirtnek 
taııavvurundadır." Yani Hitler muhte
mel olarak !!rendi hedeflerine •udıinıı 
ve lnriliz imparatorlaluyla bir alacalı: 
ve vereceii olmadq}ım bildirecektir. 

G. De Gaulle 
(Bası 1 incide> 

temsil ettlltlcrinden, şefleri olan ben, 
bugün bir İmparatorluk MQdafaa 
Merlisi teşkiline karar verdim Bu 
MeC'lis, m'ilcadeleye devam ede~ ve
ya devnm edecek olan btitUn Fransız 
topraklarında Fransa rramına bir harp 
hfikümetinin göreceijl vazifeleri ifa 
ed"cektir. 

"1''rar.sız zabitleri, Fransız askerle
ri, Fransı7. vatpndaş!ıın, bazı ıılçak 
politlkacilar Frnnğa İmparatorluğunu 
teslim etmek ilzeredirler. Siltıha sa
t"ıliiınk için hazır olunuz.,, 

De Gaulle aşağıdaki ilk cmrlyev
mlslnl d,. neşretmiştir: 

''Hür Fransız kuvvetleri Şefi olan 
biz. Fransız mllleti ve Fransn İmpn
r:ıtorluğu namına a~ağıaıikl emri ve
riynnız: 

'~Framnz hükömeti ve Fransız mll
leıinin Parltımentosu normnl ve dUş
mtnı te!irinden müstakil olarak ku
rulmadığı müddetçe, bundan evvel 
ncvlet reisinin ve Nnzırlar Meclisi
nin haiz olduğu salAhiyetler hilr Fran 
sız kuvvetleri Şe!i tıırafrndao kulla
hılaC'ak ve kendisine bu hususta bir 
Müdafaa Meclisi ynrdım edecektir. 
Bu salfıhlyeUer, Fi'ansada 23 H~iran 
1940 tarihinde cart olan kanunbrn 
tevlikan kullanılacaktır.,, 

BALONDA HADİSE 
VIchy, 27 (A.A.) - Müstemleke 

Nezaretinin tebliği: 22 İlkteşrlnde, 
asilerin Hattıüstüvn Afrikasındald 
Şefi olan De Lnrmlnnt'ın cmrlle Gn
bon'da Lambarcne köyO, tayy~reler 
tarnhndan bombardıman edllmlşUr. 
Yerli ve Avrupalı halkuın zayiat var
dır. Müdafaasız bir köy olan Lamba
rin1>'ye tuarruz etmeden evvel tay
yar .. Jer, köyün Uz.erine beyannameler 
atarak, Fransaya sadık kalmııı olan 
)lalkı miltavaat etmiye davet etmiş 
ve mukavemet ettikleri takdirde, ııay 
ri muhariplerin, kadın ve çocukların 
tahliye edilmesini ihtar eylemiıler
dlr. Mütecavizlerin vermJı olduktan 
mühletin kısalığı ve Lambarlne'nln 
;öldeld münferit vaziyeti dolayıslle 
talı!iyeye lmkAn hasıl olamamıstır. 
.fraıısu kanı dökillmQştfü. Bariz bir 
surette tasmim edilmiş olan bu yeni 
cinayet, Mera El Kebir ve Dakar'da 
işlenmiş olan clnayeUere inzimam et
ml3tir. 

EDENİN NUTKU 
Kahire, 27 (A.A.) - tngUlz Har

biye Nazın Eden, Mısırdaki Fransız 
Mllll Komitesinin, ıeretine vermlı 
olduğu &l79fette bir nutuk s6yllye
rek. şu beyanatta bulunmustur: 

"Hilr Fransa hilk!ımetlnin meveut 
olması, Bitler ve Mussollninin men-

AKiSLER 
(Başı J incide) 

velt'ln Vlchy hükumetine gönderdlli 
tahriratın aşağı, yukarı Hltler ile Ma
re~al Peta"in'ln dahn sıkı bir fşblrl ği 
lmkfınını mQzakere fçin buluştukları 
za'llana te:ıadüf etmiş olduğunu bll
dirmi:ı. fakat bu tahriratın mevaddı 
hakkında ta!sllfıt vermekten lçUnııp 
('tr.\işUr. 

D. N. B. Ajansına göre Hull, Ame
rika nUli.UmeUnin Hııvann konfcran
sınd.- alınan kararlıı:r mucibince, A
merikadokl Franeız -ırdalarının hAki
miyet değiştirmesini kabul etmlyece
tlni Fransıı Büyük Elçisine teblıg et
miş olcluğunıı soy~~iştir. • 

Vaşington, 27 (A.A.) - Harlclye 
Nazırı Hul1, dun matbuat toplan1ısın
da, Sendikalar Şc!I Lewtii'in, Roose
velt'i Amerikayı harpe sUrüklemekle 
lt!ınn1 etmesini elddeile takbih eylc
mlıtlr. Hull, bu isnadı tamamen asıl
sız olarak tavsif etmişUr. 

NEVYOK GAZETELERİNDE 
Nevyork, 27 (A. A.) - Nevyork 

matbuatı Vichy te\>liği ile ehemmiyet
li surette meşgul olmakta ve bunun 
Avrupadaki mlimkün neticeleri bak
landa geniı tefsiratta bulunmaktadır. 

Bununla beraber gazeteler sütunla
rında en mühim yeri, Hull tarafından 
dUnkü gazeteciler konferansında ya
pılan ve R009evelt'in Vichy'ye bir ih
tar mesajı ıönderdiğ{ni bildiren be
yanatma tahıis etmektedirler. 

Nevyork • Times gazetesi ba habe
ri şu baıhk altmda ne3retmektedir: 
"Vichy Almanyaya askerlilı:: saha1mda 
yardım ederse Amerika Fransız mils
temlekelerini işgal edecektir.,, 

fur rejimi hitam bulduğu zaman, 
Fransaya s!Sz söylemek hRkkını vere
cektir. Mısırdaki Milli Komiteye U
tlhnk eder bütan Fransızların azmini 
hilrmeUe yAdederim. Sizlerden misal 
alarak, Yakın Sarkta birçok sadık 
Fransız erupları teıekkill etmektedir. 
Merkezi Afrika ılz.e müzaheret et
mektedir. İngilterede ve BirleJ{k A
mP.rikadakl Fransızlar size el uzat
maktadır. MaJlOblyete boyun elme
menl2 ve tereddüt ve hareketalzlllti 
lııtlhtat eylemeniz A7eslnde Fransa 
da yeniıten hayata kavu$11U1e baıla
mııtır. İndltere, Fransaıı.n varlJlmı 
iade etrnlye kati sur,.tt.(. aunetmlttir. 
Fransanın veya lmptı- ~torlutunun hiç 
bir k8ee1inde g/S7f' ldldur. İrıgtltere
nln ıayesl dO ,ı l(fs olan doatlannı 
kaldırmak ve A.rupanın daha ~t 
olacqından emın bulundutumuz"'la
Ukhallnl ont11rla paylaıarak, zafer 
meyvalarını da onlarla blrllkte tada
bilmektir. 

sinde sığınaklara iltica etmlştı 

BUG~K() PROG 

8.00 Program 
8.03 Müzik (Pl.) 
8.15 Haberler 
8.30 MUzik (Pl.) 
8.50 Ev kadını 

• 12.30 Program 
12.33 Marşlar 

13.00 Başvekilin ze 
20.45 K 
21.15 Katı 
21.35 M 
22.so Ha 
22.50 M 
·23.30 Kıı 

nutku 
13.20 Bayram te-

zahüratı 
14.00 Marşlar Pl. 
14. 45 Müzik (Pl.) 
15.30 Haberler 
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KADİR VE BAY 
Blrlncltcırlnln ırlmıl aeklzlncl 

•Ilı.O nınanru tertria .vlrml altı 
ıadif olmakla alctamı (ıalı pccıll 
Kadir, lklncltcırinla birinci c1IJllf 
baırram oldufu illa olunur. 

htanbPl 
P. tJI 

SADAKAİ FITIB 
Ea 1.vi l.vi 

L ıc. 
Bufda:vdan 23 20 
Arpadan 40 14 
Uıllmdn 117 100 

BAYRAM ~AM 
S: D. 

Zevali: 7 a 
: .................................. -

ÖLÜM 
TVocar Yor;I. M. Meletyıdl 
Ve.fat etmiş olduğundan, 

merasiminin yarın Salı günU 
rinclteşrin 1940 saat 14,30 
A$a Friyada Rum kiliscsınd• 
lunncağı teessilrle ilan olunur. 

İşbu ilfin hususi davetiye 
kaimdir Cenaze Levazımatı: l'I· 

• Telefon : 4423• 

Hava 

tir. 
Sahıı mtıdafaa tayY 

Brest elektrik santralına 
fakiyetli bir hücum yap 
Norveç sahili açıklarınd~.,i 
tonilatoluk bir iaşe gemiSlf 
tırmışlardır. Bu sırada 
tayyareleri kuvvetli bir d 
avcı filosunun hücumuna 
kalmış, bir düşman U 
düşürmüşlerdir. İki İngi]jj 
yaresi üssüne dönmemiştit• 
İSTİLA ÜSLERİNE ııg_ 
Londra. 27 (A.A.) - fng" 

kuvvetlerJnin cumayı cu 
bağlıyan gece zarfında Mani 
dek. istllft limanlarına ka~_ .... 
olduğu hOcumlar esnasında, P". 

yare üssilne avdet ederken 
dakl yanım ılddeUe deva~-"• 
bulunuyordu. Müteaddit bUY~ 
gınlar ııehrin birçok noktalar 
rülJüğü g:bi, Calais'ye kad9' 
boyunca birçok yangınlar da 
hüküm sürmekteydi. -..f1tf 

İNGİLTERE ÖZERll""'• 
Londra. 27 (A.A.) - 26/21 

nlevvel geccsı düşman taf! 
bilhRBsa Londraya ve Orta t 
ye h!kum etmişlerdir. Tail 
kranlık basar bRsmnz başlııi1 
Londr~ mıntakasında ba~ 

dQkkAnlar hasara uğramıştır. 
yanrın çıkmıt; ise de, .derhal 
ri!lmil§tür Birkaç kişi ölmüştD'tl 
ralıların adedi çok de~lldlr, ar 
glltPrede bir şehir bilyük bir 1 za uğramıştır. Şehre çok rıı 
atılan yangın bombalan ya~ 
çıkmasına sebep olmuştur. 
gı:ılardar bazdan oldukça şid~ 
muıı IH dl', hepsi söndüril 
Yüksek bıfıl!Utlı bombalard&tl ııJ. 
lar hasara uğramıştır. Alınan 
porlardar 61ü ve yaraWar111 _! 
şlm:!i,.c kadar bu şehirde k"'lıı 
zayiat miktarından fazla oldıl 
laaılmaktadır. 

Afrika . 
(Başı ' ısı' 

lşbfrllil halinde, Akdeniz litc'
zütınnları taratındaıı taarruz ~ 
tir. Akdeniz tJlosu Başkurnııfl 
dar Amiralllk Dairesine bil :ıı 
hakkındR gelen haberlere giS~ 
manın otoınobllleri tahrip cdl ıt 
bir benzin deposunda büyüte b 

1
, 

gın çıkarılmııbr. KuweUeriıU "i' 
bir balal'9 utraınamıatır. Ölıl 
ralı da yoktur. 
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Mısrrdaki askeri hazırlıkların vüıı
at ve ehemmiyeti ve bilhassa Şar
ki Akdeniz havzasında toplanan 
İngiliz deniz ve hava kuvvetleri
nin iki misline iblağ edildifi göz 
önünde tutulursa mihver devletle• 
rinin Ege Denizine doğru ilk a
dımlarına karfı İngilizkrin hiç 
vakit kaybet.neden derhal mukıı
bcle edeceklerine hükmedilebilir. 

,, • (Askeri muhnrririmiz yazıyor) 

abelesı İtalyan gazeteleri Mısır seferi 
0~an: Ömer Rrza Dogwrul hazırhklannın bitmek uze-
Lı re olduğunu haber veriyor. İng,l. 
flİtlerin Brcnner mülakatın- tere harbıye nazın M. Eden elfm 
d dnn sonra evvela İspanya- Mısırdndır. Afrikadaki 1ng•liz 
~evlet şefi General Franko, cephesine, imparatorluğun dört 
Fransanın devlet şefi Ma- tarafından, hattiı ana vatandan 
l>ctain ile göriişmesi, bir bil " h' ln e:• _mu ım ta~viye kıtaatı gön-
nrruzunun mukaddimesi derılıyor. Amerıkaya lngiıtcre he 

~aktndır. Bu taarruzun he- sabı:ıa siparış edilen harp malze- • 
~~t~in Av~upnnın Almanya mesıle tayyarelerin bir kısmı, Mı

dti mcsaıyc taraf tar oldu- sıra sevkedilmeye başlanmıştır. 
1 \'c kendini "Yeni niznm,, Avustralyalı pilotlar ve oradaki Aft .. 

~na uygunlaştırmak iste harp fabrikalarının imalatı bun- Orta Şarktul-.i İııgiHz kuvvetlerine :.ilah ve malzeme ,·etistircn 
tebarüz ettirerek, İngilte. dan sonra hep Mısıra gönderile- lngiliz fabrikalarmda sc:-i halinde imal edilen tan.klar 
l'apyalnız olduğunu, bil. 
Aıneriknya göstermektir. cektir. İç Afrikada bir teftiş se- ihtimal dahilindedir. mesine r:ığmen, mihver devletle-

!~ ... a bu manzara karşısın. yahatini bitirmek üzere olan Ge- Bütün bu hareket, aıl'i.met \'e qnin harbin merkezi sıklctmi 
~ıltercnin nnhnl· yere har. neral de Gaulle'ün yakında Mısı. haberler, .Mısır hududunda bü- Şarki Akdenize nakil hususunda 

01·anı ctti~ine kail olncnk ve ra geçeceğini öğreniyoruz. Yakın yiik mücadele nnının yaklnşmak. nldıklan kararın ve hatta bu hu. 
t!11nzsa ln_giltcrcden yardı- Şarkta ve hatta Balkanlarda bi- ta olduğuna ve bunun aksülame- susta hazırladıkları mufassal hü

!l't esecek; lngiltere,Amerika le İngiliz siyasi faaliyeti bir hayli li olarak harbin Yakın Şarkla Şar cum plfınının artık gizlenecek ta-
~ tıınumiycsinin tevecciihü- a:.tmıştır. Şu önümüzdCk.i bir kaç ki Akdenize yayı)acağınn hiç şüp rafı kalmnınıştır .. Zat~~ .~ond~a 
.Yhedecek, ve bu da İngil. gun zarfında bunun yeni teza. he bırakmıyor. Lôndra üzerinde- hava muharebelerı, Buyuk Brı
!Jl baş ei:'lllesine sebep ola- hürlerile apansızın karşıla~mamız ki hava akınlarının şiddetlendiril 'ı tanya a~as~?~. ihraç ve istila p}fı: 
tt!elki de bu Jıadislcr, Mis. =-----.::~=-c==-:-:-::-=:-=:~~,.....-....;..;..------- . nının hır cuzu olmak mah.iyetını 
d sevelt'in tekrar seçilme- kaybetmiştir; bunlarla şimdi ta-
b e lllnni olur, ve bu da mih- kjp edilen hedef, İngiliz impara-
td esabına ayrı bir kazanç tcş- torluğunun şarktaki mevzilerine 

lliher. S u· · T hiicum hareketini hazırlarken, 
\·er siyasetinin tnm bu is- mümkün olduğu kadar fazla İngi 

ieti aldığı sırada, Amerika S. tal 1 ıız· haYa, deniz ve kara kuvvetle. ı,)'e n l\1" t H 1l d"' ıgır _ci_nsin?e verem has ıiırun in- azaldı. Bn snretle o bnlaşıa haınauııt· 
'lij•· azın ıs er u ' un tanlar ıçın hır fenalığı da bıı hasta- lann -ineklerden defil- sutleri sa- rlni ncfs İngiltcrede bağlamaktan 
~in bir nutukla, bu çeşit lığın &Jğırlarda uzun zaman kendisini fan, nakleden ellerin temiz olmama- ibarettir. Fakat bütün bunlara 
\ld manevralarının Amerika. hiç belli etmeden kalmasıdır. Gayet sından dolav. sütlerle de geJ-rck .. ~t- ğ en lng'lt · · t ••. atanıı .. ·acof'i.ını gösterdi. ,. ~ .,.. ra m . ı ere, vası ımpara or 
~·~ ., .. yağlı, batttı iri1.k müsabakalarında cmlara sebep olduğu meydana çıktı ı ğ d 
t..:"te.r HuJI, mı'h.,e-"ılcr'ın ··k"f k ~ h 1 0 b' u un can amarlanru müdafaa i. ~ • .... mu '! at azanmış sı.,ır ayvan arm- tcd ırler bir taraftan içtimai, bir · 

ı!1ızam,, tnbirlnin, (Efendi. da bile, hayvan btr mezbahada kesil- taraftan fenni bu kadar cüze! netice çin lüzum gördüğü bütün tedbir
;.«\.Öle]ik) esasına dayanan diği valı:it, verem hastalığının bulnn- verdiği için her tarafta pek haklı ola- lere baş vurmuş: dominyonlardan 
t~temin maskesi olduğunu, duğu vaki ol~uştur. Vll:ıll bu hasta- rak alkışlandL Devlet veya belediye- ve hattô ana vatan ordusundan 

bı~~~n dik~atörlük s ... istcmi- hk, hayvan hıç hasta görUnmediği lerjn bütçelerinden 0 tedbirlerin tat- bile külliyetli miktarda askeri kı
Uyuk tehlıkc snydıgını an. halde de, baytarların fenni muııyene· biki için sarfedilen paralara da tnbil taat t_efrik ederek Mısıra gönder-

\' !eriyle anlaşılır. J.'akat mezbahaya hiç kimse ncımadı,M · I gilte · ''d f d h 

'
~ e bu vüzden Amerikanın mış; n reyı mu a aa e en a ....... f " gitmemiş sığır hayvanlarının hepsi Ancak o kadar himmetin rocuklar. k tl · d · 

•.:" tan lngı"ltercyc ''nrdıma b ı d ki 1 d d'I d " va uvve crın en mühım bir kıs. • . .,. ., u un u arı yer er e muayene e ı • a verem hastahftndan telefat üzerine • 
i edeceğini, diğer taraftan m<>z.Böyle kendini be!U ctmlycnvcrcm tesiri pek az görilldü. o da yalnız sil- mını Şarkı Akdenize sevketmi~-

t ... ıenıniyetini korumak için hastalığı bir inekte olunca, ineğin me· tü kaynatmadan i~eyi ve içinncyi i- tir. 
~biri nlmayn devam edece. mclcrl hastalıktan salim görünse bi· det edinmiş olan memleketlerde. za-

r . ",>"ledi. le, sütünde verem mikropları bulunnr. ten kaynamış sut içilen yerlerde ve. "' " 
1 
~!de mihverin giriştiği dip. Sonra da her yerde halkın içtiği süt- remden telefat hic; farketmedi 

lbıı; taarruz, inkişaf etmeden ler, bir kaç yahut bir çok ineklerden Onıın için sütünüzü kayn~tmadnn 
0 • ıı::.ğılarak kanştınlrr. Bu ineklerden içmezseniz pek iyi edersiniz Kendı-
Şa gıtmeye mahkum 0 1- bir tanesi basta olnp ta ötekilerin hep. niz] ve çocuklannızı türlüt türlü l:iu-

1 ~a göre, mihverin bu vazi. si sailam olsa hepsinin birden ııütü !aşık ha~tahklardan korumuş olıırsu
ll tşısında hattı hareketini bulaşık olur. Onun için süt veren nuz. Fakat yalnız sfitil kaynatmakla 

tQ~ ı-ınesi beklenir. ineklerin sık ıık mnayene edilmeııi u- çocııklan veremden koruyacllğmm da 
•ıı ~.t mihverin İspanyayı har- ~l konulmuş olsa da kaynatmadan zannederseniz umudunuz boşa çıkar .. 
~ll.klcmt'si ihtimali henüz ıçılcn süt hiç bir vakit tam emniyeth 
ıılıftır. İspanya, Almanya olamıızM. 

en kendini hırpalatmak Bir taraftan verem hastalıfınm in-
liı..,Yor ve bugünkii İspanya sanlarda ~emen daima çocuklukta baı 

, ~ d' laması, hır taraftan da veremin süt-
~~lıt' nıevcu ıyctini mihvere le pek kolay geçebilece''1 göz önUne 
1-tı ~lduğu ve yeni niunn ta- getirilince, insanlarda verem hastah
bt ıg!nı gizlemediği halde ğının sebebi süt olacafma hilkmedi· 
fit glrnıeyi göze almak iste_ vermek tabii olduf\lndan bir aralık 
·~ büyük bir hekim, Behring, çocuklara 
~ nnın vaziyetine gelince o içirilen "Sütlerin daima vercnısiz ol
httı{lz müphemdir. Frnnsn ması temin edilirse insan o(!lunun 
l L\'cya menfi surette mih. verem hastalığmdıın bilsbütün kurtu- O -+---+:==.:" 
·~d k i lacağını iddia etmiıti. ~:~d!~-..!-..-1 
~ e. as ·er harckô.tn gi-

ı... ve Ingiltereyi sıkıştıra. O büyiı'k hekimin bıı bllyük s!Szil n
"'ll? Yoksa ynlnız siynsi ve zerine bir çok memleketlerde, slit ve-

"· ~t'k h. ren inekler gayet srkı muayenelere 
v, ı ma ıyeti nşnııyan bir v d " e tibi tutnldu. erem en salim oldufu-

1 b{etle Almnnyadnn miisait na hükmedilen ineklerin memelerinden 
t.~? r sulh koparmaya mı ha- en temiz ellerle sağılan sUtler inııan
li~ larm ağzına gidinciye kadar daima 
~ ;;ıallcre sanö cevaplar v~r mikropsuz kalması için ne yapmak 
f'~ ası gelmemiştir. mümkünse hepsi rapıldı. 
~ t hür Fransızlık cereyanı. O sıkı mnayenelerin ve tedbirle-

d. ,)) geçtikçe büyüdiiğii hu r:n tabii pek büyük faydası da görül-
~.:". ~ dü: Çocukların bozuk ıütlerden teld 
~e Fransanın biisbütün olmalarının önüne geçildi. inek slitil 

~ttıft1.esi de beklenem.?:z. ile beslenen çoeu'ldarda ishal ehem-
lt "tı ılik vaziyet bu merkezde.. miyetli nisbette azaldı. Bundan ba~

t' lnihvcrin sulh taarruzu ka difteri, kızıl. dizıınteri ve bilhassa 
11nıiş sayılır. kara humma hastalıklarının ısalcınlıırı 

:Sold•a ••fa: 1 - Btr marancoz aleti. z _ 
htilı:bal • bir aayr, 1 - ıazıvaya ,okllen. 4 _ 
llo • içinde. S - &a,ııd • bir ıtamir. 6 - G6-
sl1ıı OstUndcdir • vücuttcn ı:ıliıın an. 7 _ 
L&lua - bir aotL 8 - Ilc - bİJ' 'llOtL g _ 
Bir mcdcm harp ıilihı. 

Yukardan aıafıı 1 - Kesme biçme alctl 1 
Z - Eksik dciil • bir Tillyet. ı - &lbiac• 
lcrln mllı:robuna 61d0rilr • bir nota. 4 - Bir 
b&celı • bir ı:alcı. 6 - Somı 7ok • aramak· 
tan emir. 7 - Yara=rr, Uyık • erkek. 8 - ı 
Bcaıcrl • lı6t!ilil.k. il - Dıh dblr. 

f ~n ~0;~;~.~.':.~;.~.~.~·.~.~.1 .. ~~:~~ ~;:::::: 
- -- -- yanet etmek fikri, onu, Lohcngrin'ln 

ğuın heyecanlı insanlar, beni askın 
der..ce hassas etmişlerdi: Istırap çek
memek için, başkalarının ıstırap ı;ek
tiklcrini görmek ihtiyacındaydım; 
onların sevgilerine inanmam için, be
nim sevgimden onların ~üphe elme
lerine ihtiyacım vardı; zevk almak 
için azap vermem ltızımdı. 

"Bütün gUnler ııynl olan aık, 
Sakin. derin, ıefkntll, huzur dolu 

agk, ..... 
Bence aşk değildi. Ben böylesini 

b!l·niyordwn Böylesini am görme
miştim Ksmarovsky'nin beni sevdi
ğine ne o gün, ne de başka gilnlcr 
asl:ı inanmamıştım ... 

Q birkaç saniye içinde, ş6ylc ka
rarlaştırdı: Ben hemen, daha o ak
şam, Tyoka ve Eliza ile, hareket c
dCfektim Biltün bovullartmızı bıra
kacaktım. Bavulları bizim hprcketl
mizdcn sonra, kendisi dilısüneccktl. 
O, bize küçük Granya ile Viyanada 
katılacaktı. Sonra, kendisinin bulun
masına ihtiyaç gösteren işleri olduğu 
Orel'e birlikte gidecektik. 

O akşam, Kontla yemek yerken, 
(PrJlukof ta her zamanki gibi yakı
nımızdaki masada oturuyordu.) Ellza 
geldi; bana: 

blzc verdiği martirlikten hemen de 
daha z.iyade muztarlp ediyordu 

Konta. • 
- Bir an müsaade buyurunuz, de

dhı ve kalktım; liimdi geliyorum 
Dııha koridora vıırır varmaz, Eliza 

\lmuzlarıma geniş mantoyu attı. 

Otomobil kapının önünde hazırdı 
bile 

Tyoka da, fçlnde. iki vali7.le şnp· 
kal:ırımız ve §allnrımız ~rasındnydı. 
Pcı. memnun olan küçOk: 

- Ne yapacağız.? Kaçacak mıyız? 
diyP sordu. 

Kendisini kucaklıynrak: 
- Evet, dedim. 
OtomobD artık koşuyordu. 

- Neden, neden koçıyonız? Bir 
şeyler m' çaldık? 

- Bu sözler Ozcrine kanıma bir 
s('yfn atılıp brıttığını duydum. 

- Ellza. diye soludum. Yazıhane
nin gözünde p:ıralar vardı. 

- Evet Bayan. 
- E, ne yaptın onları? 
- Müsterih olun, Bayan; aldım. 
- Aldır. mı? 
- Eve• Bayan, İşte burada. 
\

7e Ellza, hoşnut ellle knro deri· 
den cantasına vurdu. 

irginio Gayda son bir maka. 
lesınde Mısır taarruzunun 

miışkiılatını tadat ederken, yal
nız Marsa Matruh mevkii önünde 
tahaşşüt eden İngiliz kuvvetleri
nin üç fırkaya ynklaştığını, İngi_ 
liz ordusunun en modern İngi
liz ve Amerikan harp malzemcsi
le teçhiz edildiğini. baştan başa 
bütün Mısır kıtasının derinliği':ıe 
doğru yayılan bir ''muazzam ınüs 
tahkem saha,, haline ifrağ edilmiş 
olduğunu yana yakıla anlatıyor. 

.Mısırdaki askeri hazırlıkların 
bu derece vüsat ve ehemmiyeti 
ve bilhassa Şarki Akdeniz havza. 
sında toplanan İngiliz deniz ve ha 
vn kuvvetlerinin iki misline ibla.. 
ğı göz önünde tutulursa, mihver 
devletlerinin Eğe denizine do&ru 
ilk akın adımlarına karşı İngiliz
lerin hiç vakit kaybetmeden der. 
hal mukabil faaliyete geçeceklc.. 
rine ve Yunan adalarım himaye. 
leri altına @.!arak buradaki "İtal· 
yan gediğini,, tathir ve bertaraf 
edeceklerine hükmedilebilir. 

JOl~::t:!:ll Bu Gece mmırı:m-.. 

eyoğlunda 

L K 
Sinemasında 

RAŞİT RIZA Tiyatrosu 
HALiDE p)şKIN BERABER 

ACAN 
Komedi 4 perde 

Fiatlar : Koltuk (30), Balkon 
(20), Localar 200 - 150 Kuru~tur , 
Halkımızın en çok sevdiği - En 

çok alkışladığı ıırUsUer ... 

A iM 
F i 
DE 

• 

Sait - Perihan - Necdet -
Karakaş - Refik -
Elef teri ya - Kadri 

Yeni bir kahkaha tutanı - Türk 
filminde - Sizi hııyretler içeri

sinde bırakecaklardır. 

SYA 
AS 

Yazan: 
MAHlJ!UT YESARi 

3 ___,_ 

TaR.vimden 
bir ~apral-t 

Kısa Topuklar Harbi Kazanmamıza 

Yardım Edecek - Çan Çalmasam iflas 

Ederim - Papaya Güvenen Mühendis 

s alt mı? 

aket mi?· 
- Sokaklarımız nstalt mı oL 

malı'! Paket tn ı mı? 
- Asfnlt .... 
- Evet, haklısın. A .. falt 

z~ldlr rahattır. temizdir. Fakat 
mahzurları da vnr: Meseli (Ok 

\•okus olan yerlerde hayvanlanD 
ıırıınklnrı tutmuvor ... 

E ğer harbi kazanmamıza yar 
dım etmek istıyorsanız. 

lngılız kadınları, bundan sonra 
yedı santimden daha yuksek to. 
puk kullanmayınız! Bu milli bir 
vazifed.r . 

lngiliz. kadınlarının vicdnnlan
Uli sığınarak onlardan bu takbi 
yapan Malzeme Vekaletıne bağlı 
odun. ve kereste kontrol şubesı
dfr. Ingilterenin, harp dolnyısile 
h?riç:tcn az ithalat yapabıldığ ne 
gore fazla odun ve tahtaya ihti. 
yacı olduğu malumdur. 

Halbukı iktısal mütehassısları
nın yaptığı hesaba göre, kadınla
rın ytiksek topukıarına senede a
şağı yukarı 50,000 tonluk tahta 
gitmektedir. İşte bu sebepten do.. 
layı şjmdi İngiliz kadınlarının 
ayakkaplarınm yüksek topukla. 
nnı kısaltacaklar ve oradan ka
zanacakJarı tahtadan da harp 
malzemeleri imalinde istifade 
edeceklerdir. 

1.folzeme Vekaletinin aynı za
manda fare kapanlarında ve tah. 
ta dondurma kaşıklarında da gÖ
zü vardır. Bereket fareler oku
mak yazmak bilmezler. Yoksa 
belki de Malzeme Vekaletine hu. 
susi bir teşekkürname gonderir
lerdi. 

* * 
Çan Çalmasam 

İflas Ederim 

1. ngilteredeki son kaidelerden 
biri de bundan böyle her ne 

şekılde ve sebeple olursa olsun 
çan çalmanın yasak edilmesidır. 
Kiliseler bile tabii ahvalde çan 
çalmıyacaklardır. Zira Mudaiaa 
Vekaletinin verdiği bir karar 
münasebetile, çanlar sade çok 
buyük bır vaka zuhurunda çalı
nacaktır. 

Daha doğrusu eğer her şeye 
ı-ağmerı düşmanlar karaya ayak 
basmaya, bir istila ordusu çı
karmaya teşebbüs ederlerse işte 
o zaman kiliseler bundnn dcrhnl 
haberdar edilecek ve hepsı biı _ 
den çanlarını çalmaya başlıya
cnklarkır. 

Hükumet bu kararından mem. 
nun. Fakat gelgelelim, geçen oiJn 
polisler sokakta çan çalarak 

0

ba
ğıran bir adam tutmuşlar ve 
kendisini memleketin müdafaa 
kanunlarına aykırı hareketten 
dolayı mahkemeye sevketmişle1'
dir. 

Jnkob adındaki bu fakir şöyle 
bir ifadede bulunmuştur: 

- Reis bey, ben sokak sokak 
dolaşır, dan tehi satarak • geçinı
rım . Eğeı bu çanı çalmasam kim
se pencereden dışanyn başını çı. 
karıp ta beni görmez. Fakat bu 
çan ses ne alışıktırlar. Boylece 
hemen kapıya çıkar, benden ala
caklarmı alırlar. 

Zaten reıs bey, insaf ediniz, 
benım gibi zayıf ve cılız bir şah
sın çalacağı çanın oekadar şıd
deti olacaktır ki memleketi tcla~a 
vcrsm. Beni duyanlar mahduttur 
ve onlar da zaten benim çalışımı 
hemen tanırlar . 

Reis maznunun bu ifadesini ga. 
yet mantıki bulmuş ve bunu böy
le alenen de söylemiştir. Fakat 
kanun kanundur. Siynh kitap 
"her ne sebeple ve ne şekilde o. 
lursa olsun,, dediğine göre gene 
znvallı dantelacı)'l cezalandırma
ya mecbur olmuştur. 

Papaya GÜ\'Cnen l\f üncnclis 

1. ştc size bugünlerde !ngilte. 
renin hiç bir yerinde fazla 

samııniyetin hoş karşılanmadığı
nı, hele boşboğazlığın ne belB.lar 
getireceğini canlandıran bir 
vaka: 

Otuz yaşlarında kadar olan 
mühendis Harvey haftalardanbc
rı ufak bir kasabada bir otelde 
kalmııkta ve buradaki yol ve köp 
rü inşaatına nezaret etmektedir . 

Fa.kat gün geçtıkçe bütün ha
diseler sinirine dokunmaktadır. 
Bir gece bulunduğu otelde bir 
rahiple arkadaş olur. Dünyadan 
alfıkasını kesmiş bu munis adam 
Harvcy'de çok iyi bir tesir yn. 
par. Znvallı mühendis yavaş ya. 
vaş ona içini açar. 

Bu harbin sinirlerine dokun
duğundan, onun binbir emek ve 
zevkle kurduğu köprülerin bir 
bomba ile mahvolduğundan, tah
rip devrinde yaşadığımızdan şL 
kayet eder. 

Bu Ufak dertleşme nnsılstı dışa 

- O hnlde paket kaldınm .•• 
- Paket ta dösemck. Bir 

kımdan asfııltn mürecc-ahhr. Da.; 
ha da ·anıklıdır, tamiri de ko. 
lnvdır Faknt biraz zaman ge~r 
ı?t'çmez. her ta ın ayrı ayn k.
nnrlnrı ~eniyor. ortasında bir 
yiikselme hn .. ıl oluvor ..• 

- O halde asfalt ... 
- Asfalt de~·ip gecme. Bun• 

kin lô1.ım olan iptidai maddel 
haric:tcn gelecek. Onu da düşlDlo 
meli. 

- Övlc ise paket taş._ 
- Paket demesi kolay. Fa 

sık sık f\Jtını üstüne getirme • 
üstlerini çcntıncyi temin ede 
lir misin? 

- O 7.aman asfalt.-
- İkide hir de kanal'fzas 

ha,·aga21 tesi atı için edil 
7.nhmcti ve maSTaf1 unuttun mu 
i in yoksu, yeniden boz, yenidea: 
yap ••• 

- Dur sana bir hikaye an.._• 
tn:o.•ım. 

.. H~rifin biri. vaktile Bağda 
ı;ridcrckmiş. Ailesini beraber g 
tiinnekte tcreddiit etmtş, ahp 
hından birine danı mış: 

- Bizipı çoluk çocuğa heni 
ber götürsem mi? 

- Glitür birader! 
- Yola dayanamazlar, dlJt 

korkuvorum. 
- Bırak birader. 
- Peki amma, ben oracla 

kar mı kalayım? 
- Götür birader. 
- Yol masrafının 

düsüııiivonım. 
- Bırnk birader. 
- Va hasta olursam bana 

bakar? • 
- Götiir birader • 
- Ya onlardan biri 

nıtsa ... 
- Adzim. Çoluğunu, 

ihınu ister götiir. ister bırak. 
'kat beni her Jl 0 1de bırak ki, 
me ıridc:yim! 

rıyıı aksE'der. Rahip bir casus de. =-----;o;;;;-===-=--..... ---• 
ğildir. O hakikaten kendi halin. YENİ NEŞRİYAT: 
de bir ruhanidir. Fakat yapılan 
tahkikatta Harvey'nin papazı o 
gece ilk defa tanıdığı anlaşılır. 
Şimdi mahkeme kendisini mem. 
leketin ve kendisinin sırlarını 
bilmediği bir yabancıya açmakla 
itham etmektedir. Zira Harvey 
ihtiyatsız hareket etmiştir. Bu 
Papaz Beşinci Kolona mensup ta 
olabilirdi Mahkeme Hllrvey'yı 
350 lira para cezasına ve tiç ay 
~atı<;P m:ıhkum f'tmiı::tir. 

Balkanla• - Balkan 11\ftnlcltet
c:lhulanndaa, beteri ...., urlht teJ<,cmı.Uı.tıı 
deıı. cltonomllı: hayatlanndaa, IJtr&teJtlı 
rumlanndan, uhr1 kudret n tc1ldlltlaın111•• 

,ııuılmamııur. Yazan: M. Ni,ııul &--._.,._ 
baaaaı lnkıl&p Klupevidir. 

• Zahir GOvemllnia karilı:atDrlnl - Ol..ı 
albOm 1'1ndc actredılmlıtlr, Her GcılHl!Ma 
bulunur. 

Türk milleti Büyük Atasmm sesini işitmek. Mılli Sefile büyüklerine 
ve Ordusuna saygısını ve güvenini 1.:östermek için tekrar cotta. 

ÇANAKK E ~EÇILMEZ 
Filmi; Bütün İstanbul halkını 

T A K S 1 Sine asına topladı. 
Dü,manı kendine dost eden, Türk Ordusunun ve onun büyük tu
mandanlarmın baştan aşağı kahramımlık destanı olan Türk inkill. 
bmdaki aliika '1e izlerini cöateren Türl:çe şarkılı ve sözlü olan bu 
rilmi. 

TAKSIM Si MASINDA 
Bilha!!sa Cümhurlyet bayramında görünilıı. 

Oyun saatleri: 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 • 9 da 
DİKKAT: Grup halinde gelmek isteyen mekteplilerle halkın ha illa. 
si filmi görebilmek için Cümhuriyet Bayramı münasebctile Puu
•esi, Salı ve Çarşamba günleri öğleden cvvcJ 9 ve 1 ı de iki tmsi-

latlı matine yapılacaktır Bu matinelerde her yer 15 kunışt1JI'. 
'3u film ayni zamanda Ankarada Halk Sınem:ısında muvaffaln7ft 
le gösterilmektedir Pek yakında "İzmir Tayyare,, Sineınaamdlı 

Canalı:kalede siper baomda mm••• •il!~~~~~S!!D!!ll••••••••••• 
BUGÜN MATINELERDEN iTİBAREN 

"ATATURK .. ,, 
SÜMER Sinemasının 

Cüınhuriyet Bayramı 'erefine intihııp ettiği süper film 

PARA BERABER GiTMEZ 
FRANSIZCA sözı.u 

Hayrette brrakan ve ağlatırcasına güldüren bir film 
REJİSÖR • FRANK CAPRA. BAŞ ROLLERDE: 

JEAN ARTHUR -
JAMES STEWARD -

LİONEL BARRYMORE 
1 Suareler ve bilhassa İLK SUARE olan BU AKSAM için yerlerin 
'den aldırılması rica olunur. Tel. 42851 H 

evvel-, 
1 

*WWW• • 
Bütün İstanbul halkının nazarı 
dikkatine!~ Yeni bir mfidıiriyct 
idaresine geçen ve lstanbulun en 
tüzel sinemasına ifrağ edilen 

A z 
SİNEMASI 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

Büyük Bayram proırramı olarak, Bllyük fedakirhklar ile dde ettiği ve Bcyoğlo SincmalarıncLın evvel Tlrkl· 
yede ilk defa göstermeye mnvaffak olacıı.it senenin eıns~lsiı Tilrkçe sözlü büyiık şaheseri. 

DÜŞMAN ELİN E ESİR 
ı Baı rollerde: DOUGLAS FAIRBANKS Jr - LESLIE HOWARD - G8ntlllerindcn ateşler yatnn.. SalonlaT'lJ'\tl 

Cesuıılar kaynayan .• 914 • 918 harbinin en derin heyecanını tattıran büyük casus filmi bugiin baılryor - Af buyurun, Bayan Kontes, de
di; Tyoka. dışanda, size geceler ba
yır!ı olsun, ..demek için bekliyur. 

Boğazıma blr hıçkırtlı: geldi; yQzü
mll örttüm, 

(DEV AMl VAR) ___________ , ... . ~ynca illvc olarak: UÇURULAN MADEN - GEORGE OBRIEN'in BUyU~ sergUzcşt f\lr 



VAKİT, NAKİTTİR l .. 
5 porsiyonluk: hir komprime ile (Su Te ateşten gayri hariçten hiçbir 
madde illve etmeyi dilşünmekslzi n) 15 kuruş mukabilinde ı~ dakika 
gibi kısa bir umanda zengin ve istihalı bir s.ofra hazırlıyabiUrs.lnlr.. 

.Marut ve me~hur lokantalarımızda dLlı i bu derece nefis bir çorbayı 
her zaman bulam:o•a.ınıx. 

BD)1llc yardım Te fayda!t A~kAr olan çorbalık sebze komprlmelm

miz:i.ıı senelerce nefaset ve tazeliği n1 mUhafa.za ettiğine sabit olacaksınu 

ç M 
MERCiMEK, BEZELVA, NOHUT Yesalr hubabat sebze To çorbalık 

komprlmelerlnl kllerlnlz.de bulundurmayı ihmal etmeylnlı 

Yı:<1ek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıvmeti 

daha çok takdir edilir. 
Aneler için oldufu kadar ;rolcuJar ve sporcular için de ner zaman 
her 7erde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannızdan 50 ıra~~ 
lık bir komprime 9/100 gram !ık bir komprimeyi 15 kuru~tan 

ala bi l!niııiz. 

BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tulhl teolıl : 1915 -Samsun Valiliğinden: 
ŞOSE INŞAATI 

{ - Sam~n • ~a~ yola~n Samsundan itibaren ilk 2,S kilometrelik 
~ S~dwich ıııtcmınde çımcnto harçla eıaıb tamiratJ kapalı sarf 
ıuliyle e.blltmeye konulmuıtur. 
4ı 2 - Eksiltme 7 - İkinciteı~in ~ 1?40 tarihine raotlann Perıembe cil

lllt (16) da Samsı;n VilA~ett Daınu Encümeninde yapılacaktır. 
! - İnpabn keııf bedelı (18.668) lira (25) kuruı ve muvaklr.ııt temi

ab (1.400) lira (12) kuruştur. 
4 - Bu ite ait evrak ıunlardır: Ke11if, ıilıilet fiyat cet'Yeli fenni bun

) tart;name •. ıose ve köprüJer fcnnl ıartna..mcsi, baymdırhk işleri cencJ ıart
~ı, eksıltme tartnamcsi ve mukavele projesinden ibaret olup Samsun, 
~a •e lstanbW Nafia Müdürlüklerinde ve Sam.sun Daimi Encümen Ka
tmınde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 - lıte~Hlerin ~ir m~k~vele ite en u (10.000) liralık ıose lışinf taah
ı:u ft baprdıgına daır bu ışı yaptıran müesseseden atacaiı vcıika ile ihale 
'ıa.ca nden ~n geç b.eı cün evvel Samsun Valiliğine istida ile müracaat ederek 

iı ehliyet •esıkasıru •e cari ıeneye ait Ticaret Odası veıikasmı teklif 
f\ektapbrma eklemeleri Jlzımdır. 

6 -:- Eksiltmeye i1;tirak edeceklerin yalnız teklif melr.tuplann.1 ha-.t •e 
•palı hır tarh ve üçür.eü maddede yazılı muvakkat teminat makbu:sunn •e 
etinci maddede yazılı vesikaları bir dış zarf içine koyup ve mühür mumu ile 
·~~~U: ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Daimi Encümen 
eıshiine 't'ermeleri veya iadeli taahhütlü olarak Posta ile ıöndermit ol· 
lan llzımdır. Postada olacak cccikmeler kabul oJunmu. (10038) 

O ŞEKER BAŞKA ŞEKER! -il\ 
Söyledik., yine söylüyoruz : 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKiR 
Şeker ve Lokumlarını, ne bizde, ne Avrupada, 

ne de Amerikada taklit edemiyorlar. 

ALİ MUHİDDİN 

TAN 

Yarın Akşamdan itibaren Her Akşam 

M A K S i M 
Salonu, Kıı menim.ine memleketimizin aevimli BaTIJila.r ~e muhteıem 

Su beyctHe kapılarm.ı açıyor. 
Kıymetli 't'e eısiz aaıı'atk1rmuı 

Su b.,.eti: Kanuni AHMET, Piyanist SEFİK, Kemençe ALEKO. 11.e
nani İSMAtt.., MAKS\IT, Cümbü, YORGO, Kli.rnet ŞEREF, 

Darbuka HASAN TAHSiN. 

%8 • 10 • 940 

BiR HAKiKAT!----
Muhterem Müşterilerimizin Nazan Dikkatine: 

~lrfMıC!BliDW 
Prrlantah ve elmaılı aaat oemeıt. bır kelime ile SlNGER sJJ. 

demektir. Çünkü: 
Pırlantalı •e elmaıh ıaatlerin biltiln hakiki evıafı meıhun1 tl 

olan SfNGER ıaatlerinde toplanmıştır. Bunun ic;:in: 
Saat alacaiınız zaman, tercddütıftz SİNGER aaatl almalnınt• 

ıaatin Uı:erindcki S1NG ER markasına, ınücssesemizin adreaine dikkat 
meniz 13.zımdır. 

Modayı takip eden her asrf kadın, için lnymetli ta1larile •e 11 

t1lemHi1c hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir barlkUll 
''SlNGER,. ıaatine ıahip olmak idcta bir saadettir. 

o. 27-A 108 elmaslı ve 8 pırlanta 230 Lira 
o. 27-B 126 elmaslı ve 8 pırlantalı 255 Lira 

Okuyucu Bayanlar: SUZAN, SEMiHA, GÜZİN, SÜVEYDA, 
SANİYE, İHSAN. 

OKUYUCU BAYLAR: AKYAZAR, FARUK. 
"yn-: Büyiik sürprizler, Zencin Varyete 't'e Cu Orkcıtnsr, 

ı -Emsalleri cibi ıs sene ca.rantilidir. 

'·•INGER SAATLERİ MAÔAZASI - İstanbul Eminönü No. 1 
.1 ......................................... , 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
l\Iüessesesi Müdilrlüğünden : 

Memur Ahnacaktır. 
Milesscsemiz memur münhalStındı !659 No. hı Barem Kan'ltfttr ııhkt 

nı dahiHnde ıstihdam edilmek üzere müsabaka ile memu.r a.hnacaktu 
lıtcklilcrin. 

1 - Ascari Lise mezuna o1malan, 
2 - Askerliklerini ifa etmif bulunm..ı.art, 

3 - Hüsnühal ıahibi olmaları. 
4 - Ve ya,Iarının 35 den fazla olmamaın. 

,arttır. (İnciHzce bilenler ile evvelce ımai mUcssesat Teya 'Bankalard• 
::ahımıf bulunanlar tercih edilecektir.) 

Verilecek ücret Barem Kanunu abk!mı dahilinde bir de.rece amal 
ışlctmc zammı ile 85 ili 140 liradır. 

imtihan, 14 İk:incitcşrin 940 Perşembe cfinU ıaat 15 de Ankarach 
Sümer Bank Umumi M üdürlüiü ile lıtanbuld• Silmer Bank lstanbul 
Subcsi Müdürlüiü ve lzmir'de Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı ve Ka· 
rabük 'de Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlilfünde yapıla· 
:afından iatc.klilcrin en ıon 12 llr: inciteşrin 940 ıününe kadar qatıd· 
vazdı vesaikle zi'k.ri seçen idarelere müracaat etmeleri ilin olunur. 

1 - Tahail vesikası asıl veya ıureti, 
2 - Nüfus hüviyet cü.a:danı sureti. 
3 - Askerlik 't'esikau ıureti, 
4 - Sıhhat raporu, 
5 - Polis Hüsnühat k:ifıdı, 
6 - 3 boy 7 't'eai'ka fototraft, 
7 - Hizmet 't'esikası asıl veya tasdikli 111reti, 
8 - Halen 36S9 Te 36S6 No. lu kanuna tAbi tdare 'ft7a Müeuesat· 

ta çalısrnakta olanlar almakta olduktan ücretleri 116ıterlr birer vesik• 
ile kendilerine ait Barem intibak cetvellcriııin birer muaaddü: aareti 

(I0\46) 

M i 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satıf Deposu : 

Tahta.kale, Uzuneu Ova Caddesi 
No. 12. 14 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Gttm119 }1!.z kun::ıeluklarm yerine l"fimiiı bit" lirahkiar aarp •e PİY&t!lya 

klfi miktarda çıkanl.mıı olduiun4an l"ilmüt yüz kunıtluklarm 31 İkincikl
nun 1941 tarihinden ıonra tedavülden kaldırılması kararlattırılmı$tır. 

Gümüş yü:ı kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyccek ve ancak yalnız mal •andıkları ile Cümhuriyet Aie.rkcı Bankası 
şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde cümüıs yüz kuruşluk bulunanlann bun1arı mal sandıklarile Cüm ... 
huriyct Merkez Bankası Şubelerine tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 

"70025., .. 10216 .. 

1 

tamUllyar 

olma•ı 

c•l!JW 
saati; Los A.ngelos ve Bertin olimpl-
yadlannda resmi kontör olarak inil· 

1 

1 
hat> edilen yeıA.ne saattir, 

UMUMi ACENTALIGI: 

İ•tanbul, Kutlu Han ı/4 
SATIŞ MAGAZALARI: 

ANAOOLU PAZAR!, Sirkeci, 

ZAFrR Ticarethanesi, Eminönü. 

A. Baroççl, Sullanhamam, 

Panciris ve Savaicllıs, Karaköy, 

Alberto ASSANTE, lstiltLll caddesi 

_Taşra için acenta aranıyor. 

Toıcat ıa.lh ha.lnık m•hlıı:emeainde11ı: 
Yoı:••t Bdedi1'• lıabileıi J'etltiye AJ'dotu 

terefınd4ı• lıtarıbuld• Pı~ılılıda tr•n:••J' 
caddcai11de J 25 DWll•r•b •K• i•\ir dQklıl· 
amın lbttnde. eıkl po1iı kom.iaerle.rinden '°' 
for Tabı~ llt.7hirıe Yoııat ıulb hulıuk ı:ıqah. 
lı:eeıe.dne. •cmıı oldata ıulb tetebbibQ d.ı••· 
l.lnda.n dola,rı milddelale7b Tahir Aydol tı•· 
t&f•a cıltınl•n da,.eti,...Un meçhul olup h•· 
lu.n.madıfınd•a bah:iıle. billtcblif ladı edilnUt 
V• m.a.hkem«• da•e.ti.J"enla lat'-8buJda Tan 
.-•ret•ıil •• Ulıı.-. te.bllfi~ lı•r•r <ttrilnıılt "'" 
m•halremaıl de 14·11·940 tarihhM talllt edil· 
•i~tır K•tlt6r dınde m.ahlte••n bttdt•t n1· 
medltı •• J'•hat bi.r n.lıil •6ndanaedifi talr· 
dirde. anı"ıakemue C'IJ'"&buWJa bakıleraııı: ıa.lh 
tetcb\ll•iftlr at&ıa&thıe; kU"IP' ftrile«ii · l· 
11.erı teb1i. olunur, 

_._ Prof. Dr. " 

Kemal Cenap 
Yeni Adl"ee : 

Do#>J Palas 2. Larnarlln Cad. 5 
Taksim. Telefon : 4~963 

iHTiRA ILANt 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - A~tıda yazıh tartları haiz okurlar, Harp Oıraıuna aımaearıa.rdt~ 
A) Ankarada bulunanlar dofrudan dot:ru7t1 Harp Okuluna, Ankaft ~ 

clndeo bulunanlar bulunduktan .Jerın Aakerlik Şubelerine müracaat ed 
lerdir. 

Bl Ka,.,. •e lr.ııbnl muamelesi 20/10/940 dan itibaren 31/Il. Kl/1941 
hine kad11.r devam edecektir. 

2 - Giriş Şartları: 
A) Türk ırkından olmak, 
B) Lise bitirme ve olcunluk lmtihanmt Termit butunma'k, 
C) Tam teşekküllü Askeri Sıhhl Heyetten (Harp Okuluna 

Sıhhat raporu almış olmak. 
D) 18 : 23 ya!}mda bulunmak. 
E) Dijer şartlar Askerlik Subcıertnden •e Harp Okulundan öifenf1c;, 1 

(1330 - 1019• 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Muhtemel ha.va vaı;iyetlcrini gc.r.ıılcre bildirmek il.zere 

ve tesisatının yart•ı ılmJst atlk eks\lt11'cye konmuştur. , 
~fuhammen bede!i 13!:.0 lira ~o7,S teminat muvakkateıi 101,25 ı;rJ 

Taliplerin teminat mak~uzu veya banka mektubu ve mali ve tüecarf 
1n:ıteberelerilc ihale gii:ıiı cı1an 9 / 11 / 940 cumartesi saat 12 de 0•11' 
Rdıtrm üzerinde İstanbul mmtaka liman reisliği satın alma komis 
ve ıartnamcyi almak iste-yenlerin de idare şefliiine müracaatları ilin oltl 

cıoı> 

~ ................................. , 
Sür'ati mümkine ile teslim edilmek üzere muhtelif ciııJ 

50 T O N KETE N l P L l G l 
satın alınacaktır. Lutfen tekliflerin Telgrafla bildirilmesi: 

Hjalmar Andren, Kungsııatan 65 Stockholm, Suede 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
1675 lira 68 kuruı ke1ifli UniTersite talim taburu binaımm can ıa 

açık ekailtme ile ihalesi 5.11.940 Sah l"Ünü saat 15 de Rektörlükte yapıl• 
İstelı::llcrin 126 liralık muvakkat teminat makbuzu ve en az 1000 liralık bd 
iş yaptrima dair iahleden sckiı ıiln evvel İstanbul Viliyetindcn ahnm1f 
Jet vesikası ve 940 yıh Ticaret Odası kiğıtlarını himil olınaları. Keıif, ı• 
me, mukavele projesi her elin rektörlükte 1"Örülebilir. , ·-· 
KIŞ MEVSiMi YAKLAŞIYOR·· 

-
Kürk Mantolannızı veresiye ve uzun vadı> ile 

M•l•z•aından •fınıı. 

Avnıpanın 1941 son modelleri gelmiştir. -
Malımutpaıa 137 No. ARJANTE TiLKi Maiazası. Telefon: 22554 

SATILll< 
Kaptıkaçtı ~ 

HA i R ~------------------~.-, Devlet Denizyolları İşletme 

"İdrolik batlama vasıtalan Harç 
ve Betonun eyi11!-$tirmesi ıçlı, usul 
hakkJnda •hnmlJ olan 28 / I0 / 193S 
S:linlü ve 2585 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkij fiile konmak üzere abere 
de~n fcağ veya icar edileceğinden. 
talıp olanların Galata'da İktısat ha
nında, Robert Ferri'ye müracaaUarı 
ilin olunur. 

I11taablll tlcllnct icra mımurlufundan: 
131·902: Birinci derecede ipotek cibcti11.dea 
:ıoo.ı numaralı kanuna tevlikan paraya ce•· 
rilmeıiııe karar •erile11. •c t•rn•m1na 6S1J lira 
lıı:Jyme.t takdir e.dile11 Beyoflunda Şehkolu ına 
haUcıirıde Galipdcdc 10kafındı ııkl 635, 6S7, 
631, :reni 639, 641 lr.apı numaralarile murak • 
kam ıarkan 5, 6, 99. ıimalcrı 5, :ıı, ı ve aar· 
ben 1 :rol ff 9, cenuben 6, 4 ile çevrili •t" 

ilri dlllr.lrlrı• müıtemil evin tlç hi~•e itibırilc 

bir biııeai aç1lı: arttırmaya lronmuı t-11.ıP ll>

ll·t40 tarihine ınündif cuma cilnQ •••t t• 
terı 11 J'I kadar daircmiıde birinci .ıçık art• 
tırmııı icra •e arttırma bedeli mukadder 
lı:ıyınetı na:ı•ran ı•tılıta çıkanlın hi ııcye mu· 
ıip lı:ıyrııetin % 7 5 ini buldu!u takdirde a· 
ltcısı uhdcıind.f; ibaleıi kra lulınaca tı, a k !Iİ 

halde IOl't .. ""turanın taoııhhüııılG baki )"ılma lr. 

Oa:erı ar;..r"rnıı 1 O •lln müddetle temdit oluna · 
r•k f.12·140 tarihine rnth~adiJ pazarteıl .-una 
aynı ıaattc dıircmiıdı :rıpılıcalt lltlnci açılt 

a.rttırmasınd• meı:kQr aayrimcnkul biııcsi en 
crık arttıran llattlnde bır•lr.ılacaktır. Satıt pe• 
tin pu·ı iledir. Arnırrnayı Eırmck iuiycnlcr 
takdir olunan lr.IJ'metten 11.ıı,a vaıedilen hll· 

·~~ l.ıbet eJ'1İYen kıymetin o/o 7 1 / 2 niıbc· 
tındı ,.)' ak(e.si •cya ulusal bir bankanı oı tc· 
minat mektubuna •enucleri ll11mdıT. Haklan 
t•P• ai.cillerile ıabit olmıyın ipotekli aııcılı· 
l•lu h ıııliler ail)"adırların •e irtifa\ haldır •a
hiplerinia bu haklarını •e. hususile fal.ı .e. 
•••arife ııleU •aku bulacak iddialarını tlln \•· 
rilıiı:ıden ltibarerı 20 ırün .ıarrınd• c•ralrı müı
bitderilc beraber dairemize bildirmeleri llı:tııa 
eder. Alr.ıi halde hakları Tapu sicillerllc .a· 
bit olnu:rınlar ıatı• lttdclinln P•J'laşmaıtnJan 
hari, kalırlar . Mcdr.Gr llJ'Timcnkullln nefsin· 
den c!.oian bildlınlc blrilr.mi, •erci milkell.-fl· 
Yeti ile tcllilin reımi borçtu,.a ah olm•k 
tlacre .. t1~ be.delinden tctıril olunur. 20 ıcr. c· 
1ik Valtı( ta•lı bedeli altcrya aittir. 

Ticarethaneleri 
:Merkezi: Bahçekapı; Şubeleri: Beyoğlu, 

Karaköy, Kadıköy 
Bayram ve Pazar günleri açıktır. 

Kayak Öğretmen Namzedi 
Olmak isteyenler 

Başvekıilet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden: 
l - Erı:urumda açılacak kayak kursunda ders cördükteıı ıonra mubte· 

t bölcelerde Dağcılık Federasyonu emrinde çalqtırılmak üzere 75 lira ayl k 
1.reUe ıs kayak öirctmen namzedi ahnac.aknr. 

1 

2 - Aaaiıdaki ıartlan haiz bulunanlarm en seç 15.11.940 tarihine kar Beden Terbiyesi Genci Direktörlüğüne müracaatlarL 
A - Yaıı yirmi - otuz olması, 
B - . Bünyesi kış sporlan yapmağa müsait ve yüksek ras:ı::m.ıara taham

'iil edebilecek vasıfta bulunması, 
C - Herhanıi bir sporla i~tical etmiı olınaıı, 
D - Türle olmak. 
S - Müracaatta bulunacaklar arasında Uıe veya ona mettep m 

tuıla.r •e kı= ıporlarile iıtigal etmiı bulunanlar tercih edilecektir. ezuııu 1 
i (6941 - 10139) 

1 
:Malatya Pamuk Deneme, Islah ve Uretme 
• .- _ ...... "'" Çütliği Müdürlüğünden : 
•,;,..__..,;,., ~.;.;, ~ ~~d'ft Plat marka çift toplu bir adet çırpır makine

u.tm almacaktır. lstckliler 71 lira 25 kuruş teminatı muvakkate ile birl ikteo 
'o Teşriniianisinin dördüncü Pazartesi ıünü saat 15 de Malatya Ziraat Afil· 
jri7ctindeki komisyona müracaatları. 
l Sartname mezkiir müdürlükten istenilir. Talipler teklif cdect-'lcleri makine

evsafmr ihaleden evvel bildirmek ısartile telgrafla oartnamedeki izahat da-
sindc müracaatlar kabul edilir. (10133) 

MEMUR ALI NACAK 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

İşletmt:mizde "60" lira ücretli münhal puantörlüic milsabaka imtihanile 
• ruantör almacaktır. Taliplerin iş letmemiz memurin müdürlü&üne mü.raca
rı ilan olunur. (10333) _. ,,_ 

SATILIK -
Emlôkiş'in Takvimi Gayet Şık ve Lüks bir tarzda 

imal edilmiş yemek, yatak ve ... ~ ..... 
Ramazan: 26 Pazartesi çalıım• odalarından mürekkep 
İftar 17 ,11 • İmsak 4,47 muntesem Apartıman metruıatı 

• - - - - satılıktır. Beyoğlu, lık Belediye 
l!:MLAKlŞ, alıcı ve satıcıların sok.ak s No, küçük Tünel naru-

en büyük rehberidir. = . nın 4 No. ~a müracaat. !19 1 
Ga.bt.asaray Uses.J karıısı No. Sahlı,. •• N••nv•t MtıdGrU: Emlrı UZKAN -

1,.4 TelE"fon · 49010 : "' __ .::;,;_..;.;,;,;.;.,;..;... __ ;.., ___ ı ı <Uı~t:\ecilılr '• Nc1r\) •t ·r.L.S.. TAN lılatb•au 

İdaresi ilanları 
28 Birinciteşrinden 4 İkinciteşrine kadar muhtelü 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz battma 

Bartın hattına 

1 

İmıit hattma ' 

Mudanya battma 

Bandırma hatbna 

Karabica hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattma 
lımir ilive postası -

Sah 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Anlr.ııra) •e 
Pazar 115 da (Erzurum). Galeta nbtmımdan. 
Sah l~ de ~Anafarta) , Cuınarteol 18 de (Antal 
ya). Sırkecı rıhbmındau, • 

Sah, PerfCmbe ve Pa.zar 9.30 da (U,.'11r). Top-
hane rıhtımından. •-

Pazartcı;i 13 de, Sah 9.50 de Ça 
be ve Cama 16 da (Marak~) r~amba, P~r,cm
(Tralc) ve Pazar 9.SO de (Mar~k tınıartc11 14 te 
trnmdan. az). Galata rıh-

NOT: 1 İk:-inciteşrin 940 Cuma - . 
ren Mudanya hattmda 1n, tar·f r.ünundea ıb1ıa. 
caktır. Buna nazaran poıtala~ isıt ta~bi11r. oluna. 
zar, Pazartesi ve Sah 9.50, Car• a~ u ~an Pa
be ve Cuma 16 da, Cumartesi ~de '1ı::aıerşem
lardır. Sah, Perşembe ve Cum t . lı::acak
Armutluya uirayarak Gemlite kar ... ~ı ~dsta1 1arı . au.r 111 er er, 
Pazartes:, Çarşamba •c Cuma 8 15 d (T 
Galata rıhttmmdan . Ayrıca Ça~ba e 20 ;ak). 
Cumartesi 20 de (Bursa), Tophane rıhtnnın~a:e 
Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh ~ 
mındaıt. tı 
Pazar 9 de (Tayyar). Tophane nhtımından. 
Çar"8tnba IS de (Saadet), Cunıartesi 15 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 1 t de (Karadeniz). G3.lata rıhtmnndan. 
Sah 13 de (Kadeş), Perıenıbe 13 de (Tırhan) 
Galata rahtmıından. 

Cffi\.IBURİYET BAYRAMI MUNASEBETİLE 
Şehiriçi Servislerinde İlave Seferler 

.. ~(..;nmhuriyet b•yramı mü~.asebetile 2~ Birinciteşrln Puartesf eünü 
kopruden a-..ıt 13.30 da Kadıkoy ve tekmil Adalara bir vapur lı::aldırı1a-
caktır. ______ _ 

29 Birinciteırin Sah ıünü akşamı köprüden ıaat 1.30 da Kadıköy 
ve te'kmil Adalara, 2.30 da Haydarpap ve Kadıköyüne ve Kadıköyün
den 2 de Köprüye ilive seferler yapılacaktır. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malBmat ııılıda tele
fon numaraları yazılı Acente-Jerimiıden öfrenilcbilir. 
Galata Baı Acentelifi Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü

Galata Sube 

Sirkeci • 

diirlliiü binası altında. 
Gala. ~a rıhtımı, Mmtaka Liman Re· 
isliği binası altında. 

... Sirk~ci, Yolcu Salonu. 

42362 

40133 
22740 

(10353) _, ................................ ... 

Nafıa 
Vekaletinden: 
Ekslltmeye konulan ~ 
1 - Tııt.rausta Berdan sulama ıebe_ 

kesi ikincı kısım ve deşarj kanalları 
ile sınat lrna.LAtı ve işletme binaları 
ln~~atı muhammen keşif bedeli va
hi•!i fi.yat üzerinden (800,000) lira
dır. 

2 - Ekslltme 2!>-11_940 tarihine 
raıtlayar. çarşhmba ıünfi saat 15 de 
An.karada sulama işleri işletme mer
kez binası içinde toplanan su eksilt
nıe arttırma komisyonu odasında ka_ 
palı zart usulile yapılacaktır, 

3 - İstekliler, EkıJJtme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri 
ae,1el sartnamesi tennı 5artname ve 
projeleri ( 40) lira mukabilinde ıru 
i&leri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gırebılmek için ts
teklileru. (35.750) liralık muvakkat 
teninat vermesi ve eksiltmerun ya
pılacatı ııiinden en az üç gUn evvel 

[ ell~indt: bulunao vesikalarla birlik .. 
ı te bır dilekçe ile Nafia Vekı\letine 
mJra~at ederek bu tşe mahsus oL 
~ak Oıert. vesika almaları ve lau ve
SJKayı ibraz etmeleri şarttır, 
! Bu müddet içinde vesıka talebin

de bulunmayanlar eksilt.meye iştirak 
edemezler 

5 - lsİeklller!n Teklif mektupln
nıu ikinci maddede yazılı saat.ten bir 
saat evveline kadar su işleri reisliği ... 
ne makbuz mukabilinde vermeleri 1A
z.ır.1dır, 

. Poolada olan ııeclltmelet kabul e
dilmez, (6940) (10132) 

OSMANLI BANKASI 
-ILAN-

Osmllnb Bankaruuıı Galata Mer
lcez!le Yenlcaml ve Beyoitlu Şubeler!, 
CUmhuriyot Ba:rramı münaoebetile 
28 IlkteşTin 64leden sonra ve 29 30 
l!k::eıırm 940 ııunıerı ve Şeker Bay
r•m: ıebebtle 1 ve 2 fk.fnclteşrin 940 
eürJeri kapa!. bulunacakUr, 

ıMılrGt ••yrlıncnlrulün evıa[ı umuml,.esl: 

Altııı.da ilri dllkklnı bulunan mcılr6r e~rı 

btdtn du•arları lrlrsir, d•hiH akıamı ahı•P 
•t" 117 rıunıarah dülrklnın •emini çimento •e 
ak;ap t11vınlı Te lrırmı kepenkli •c 121 nu
tnarah dilklr.inın ise ı:emini ahpp •e üttUndt 
b;" oda •e t•••nı dahi lr.cra 1:.,şap •e ltırmı 
kcpcr.klidir. 11~ nunıarah c•. Zemin kat: Oe· 
mif' kapıdan ıeemlrıi mentıe.r d5şcll, orta11nd• 
carıtlı ltapı aı rılan antredir. :Buradan Jı;aııluna 

mermer dört baıamaklı çıkılan zcmirıl lı:ar•· 
ıumın bir ta,lılr.tın doirama bir kapt'iın al· 
rilen remini kırılı mermer dö1tli aral ık •e 
zemini kınlr. ta1 "'" çimento •c idi o .·akh, 
irinde ıırrııc •e lıuYUıu olan bir mut fak, af'
kada bir a:rdınlılr •e aralık olup bir yanı d~· 
mir p&Mnaklılr krırlı:ı.ıluklu ah••P ••ç 1.aplı 
lr.5m0rl0ff- ••rd ır, 

Birinci Irat: Bir aofa Dıerltıe. ıokak bahçe· 
ıinde taTanı tonoı kemerli iki oı:la. Arak!!• 
dl f er bir oda ~ ırıfa .,. bir hail ••rd•r. fi.in· 
ci kat bt.r aoh Gzcrlne lkist ön, birisi arka 
cephec!e ne oda. bir hali mevcuttur. 

Uc;fhıcü kıt· llı:lncl kıttn •J'nıdır. C•tt kıtr: 
Blr aob (berinde ön cephede ıki oda , hali, 
re.mini çinko •e duvar ltorlr.ululr.lu tar.ıt var· ı 
dır. 

Mezk6r ıa,.r!menkulGn !cinde clektrtk, ter·. 
koı teıiaatı me-.cut •e ce.phedc bir penecrcai 
dıtnir pannakhkh, birinci lr.ıtta onada •htaP 
,ahrıit llıer' balkorıdur. Cephe •ı•aaı •e mer
~ivenlcr ah••P d6tc~lidif' •• kısmen ta-ıııre 
muhta~rr. Umum ıın•ıah•11 111,75 metre ıDU• 
ral;bat otu11 lS metre murabbaı arkada ıy. 

d.ınhlı:, .. ~ katını binadır, tt meılt6r birıa bei 
katlıdır. Gı:rrlm•rı.kul lı:eudialne ibala olunan 
lı:lmte darhal "nJ'• ,.erilec:ek mGhlct l~inde 
P•rlJl'I •enne•ıe ih•le tarın fesho1ımarık 
ke.dialndflft e .... d en )'tllrıclı: teklifte bulunan 
lrirnM)"e arretınlı rıldufu bedelle almaya rarr 
rılurıe Olla, olmarıa ••Y• bulu~'"• ••• tekrar 
"e 7 ... müddetle anunna,.e tT••nlaralt ea 

Hüsnü suretle ve yııl~ 
yirmi hin kilometre ı.ııl 
nılm1ş 39 modeli Opel Jllllt ~ 
kaptıkaçtı satılıktır. Big~ f. 
Ömer Eyüp Okyay Katd · 
lere müracaat. _______ / 

İHTİRA İLANI " 
"Şofaj Santral kazanı,. h•~~ 

kında alınmış olan 28/10/19~ 
&ünlü ve 2582 sayılı ihtira. 'tıt; 
ratı bu defa mevkll fiile korı1 mak üzere ahere devrü ıer' 
veya icar t'diltteiinden, taliP 0

: 
lanlar1n Galatada İktısat hanıP 
da. Robert Ferri'ye müracaa.tl>; 
rı nan olunur " . ~ 

Satıhk Emlôk 

ve Akar ,, 
Gedikpapda Piyor Lotı caddtP .,r 

dörder odalı yedi bap hane. ıca.d 1~ 
yünde Talimhane civannda Ud ô '( 
kAnı müştemil ev. Maltepede ~ıd fi' 
tasyonda üç dükkAru müştemil )1ı'J( 
Galiı:tada Beyazıt mahalle ve sD~ 
ğınôa üç daireli, dörder odalı rrıU_ft'll!" 
det apartıman. .f\.lüracaat TelP 
60558 - 24010, ..-""". 

Otomatik makinelerde çalıl"'ıl 
tecrübeli bir 

Makinist Aranıyo' 
Taliplerin Yeni Postane ıcsrşl; 
sında Mimar Vedat caddesindt 

___ 26 No, ya müracaat. .~ 

ı;ok arttıran Uıtünde btrak.ıl•c•iı •e ıJI; / 
araaındılrl (ırlr •e seçen .-Onlu lcln "'~ 
haıap clun•cak faia •• dlfer m•••';f l 
hDlı:me ha ut tıalmalrıısın mcmurlJ'•r:IJ" ;· 

etlr"i alıcıdan tahıil rıluaur. Dah• l••",ııY 
IOınat aln:ı.ak lıti,ıocnler 4·11·940 1ar1" ,,; 

itibaren dıircmiı:de açık " asılı bı.ıwıı• tf' 
ırttırm.a t•rtnımeılne •e. 959. 902 tıd,.-ı• t' 

•• doayauna müracaatla iclp e.den mil~ ~Jıl 
izahatı taır.ame11 alıma: ve itrcıuıı.iı o:ıJ• .. ' 
ilin oh~-


