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AMERİKA 

NE VAKİT 
Harbe Girebilir? 

! - İngilterenln mağlOp olacağı
lıa kanaat getirir ve kendi müda
haıesı ile bu mağlObiyeUn önüne 
teçUeblleceğine inanırsa, 
2 - Japonya, Garp nısıf kilresin.. 
~eki statilkoyu bozmıyı:ı kalkarsa, 
a - Japonya, Uzak Şarkta Ame
l'ikanın mevcut alfıka ve menfaat
lerini tasfiyeye kalkarsa, 
t - Cenubi Amerika devletlerin. 
den her hangi biri taarruza uğ
l'arsa. 

~l. Zekeriya SERTEL 

- çler paktının aldığı müşte. 
rek cepheye mukabil A

ıka ne yapacaktır? 
tnerika, dalın bu pakt imza e
eden evvel dost ve düşmanla. 
tayin etmiş bulunuyordu. Fa
devletler muzaffer çıkarlarsa 
~anın karanlık bir devreye gi 
ğine kani bulunuyordu. A.m~- 1 Cümhurreisi memleketının • 

ltanaatini müteaddit defalar a. I 
tan açığa bildirmekten de çe- 1 
emişti. · I 

atta, Amerika yalnız bununla 
kalmıyarak, bitaraflığına ha
l/ermemek şartiyle, İngiltere. 
fiilen yardımdan da çekinme
tedir. Bütün Amerikan fab-
lan İngiltere hesabına çalış. 
tadır. Amerika İngiltereye 50 · 
destroyer vermiştir.İngiltere 

ltıütemadiyen tayyare gönder
ıtte ve bu sevkiyatını her gün 

daha arttırmaktadır. Hntta 
'Iebilir ki Amerika harbe gir. 

izin cephesini tayin etmiş ve 
~ephede kendisine düşen vazi. 
ı yapmıya başlamıştır. Harbe 
eden evvel İtalyanın Alman

a yaptığı yardıma nisbetle, A-
. anın lngiltereye yapmakta 
ğu yardım daha büyük ve da 
tnüessirdir.. Üçler ·paktının 
ından sonra Amerikanın bu 

:lımı daha ziyade artacaktır. 

* * akat, Uçler ittifakının hedefi 
Amerika olmakla beraber, 

rika bugünden yanna har. 
kirecek vaziyette değildir. 
llnkü Amerikada haklın olan 
'rı umumiyedir. Efkan umu
.ede ancak kararını Teşrinisa. 

ilk haftasında yapılacak in. 
bat ile izhar edecektir. Filva
arbin başlangıcına nisbetle A
tika efkan umumiyesi bugün 
~e daha ziyade mütemayildir. 

tecerrüt taraftarı olanlar bi
~lıgün Amerikanın bu cihanşü

harp karşısında ltıkayıt ve 
Un kalamıyacağına kani ol
lardır. Roosevelt'e rakip ola. 

. cümhur riyasetine namzetli
koyan Wilkie bile intihabat 

lııklannda Nazi ve Faşist dev. 
rin aleyhinde konuşmaya 
bur olmuştur. Binaenaleyh 
rikada efkan umumiye bu. 
:Faşit deyletlerin aleyhinde· 

'. licle J aponyanm son aldığı 
Yetten sonra Amerika için 
~ devletlerinin muvaffak ol. 

na mani olacak her vasıtaya 
~~aktan başka çare kalma 

azi devletlerinin muvaffakr. 
ille mani olmak için de Ameri

yapacağı şey, İngiltereye 
'4mİ arttırmak, Büyük Ok. 

a istatükonun bozulmasına 
de etmemek suretile Japon 
yayılmasına imkan verme. 

~Uzak şnrktak.i İngiliz domin 
n ile müdafaa birlikleri yap 
ve Amerikayı, Japonya ve 

~er devletleri için korkunç, 
• ''"'"'"' bir kuvvet haline getir. 
t ir. 
'kat bunu yapmak, Amerika.. 
)lıarbe girmesi demek değildir. 
'aten Amerika bugün harbe 
~bilecek derecede hazırlan

ştır. Donanması kuvvetli-
fakat ordusu yoktur ve ha. 
~uvvetleri zayıftır. Nitekim 
başladığı günden beri bütün 

;..·etini silahlanmaya, müdafaa 
,.'\>etlerini arttırmaya, ve mü
a üslerini çoğaltıp tahkim et
e hasretmiştir. 

* * ~akat hadiseler bir çok sür. 
prizlere gebedir, ve Ame. 

bir gün, isteyerek veya iste-
~rek, harbe girmeye mecbur 
!lir. Amerikayı, ergeç harbe 

ıı . liyebilecek hadiseler şun. 
l"'-lr· 
b ..._:Amerika, İngilterenin mağ 
~~tılacağınn kani olur, ve kendi 

4halesi ile bu mağliıbilitin 
~e gcçcbilecefinc in~usa 
~ e girebilir. ~ 

......_ Japon va Uzak şarktaki in. 
\·eya Hollanda müsteml~k~-

(Sonu, ,Pa: Z, Sü: 3) 
' 
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Ingilizleı'fn mütemadi taarruzlarına hedef olan Mnnş sahillerindeki Alman üslerinden biri 

Hava Harpleri 

Manşta Ticaret 
Gemilerine Yeni 
Hücumlar Ol u 

lngilizler, Holandada 

Birçok Hedeflere 

Taarruzlar Yap+.lar 

r 
1 Askeri Vaziyet 

Mühim Hareketlere 
intizar Lüzumunu 

Gösteren Hadiseler 
'Dürldenberl askl?r! vazıyet 'tt. 

zerinde müessir olacak mQhlm 
hfıdiseler cereyan etmektedir. Fil
vfild ne Mısırda, ne de İnglltere
de vaziyet değişmiştir. Fakat, 
yakında mühim askerl hareket
lere intizar !Azım geldiğini gös. 
teren hadiseler şunlardır: 

Hitlerle Mussolininin Brenner 
Londa, 4 (A.A.)- Hava ve Da. geçidinde tekrar buluştukları ha-

hili emniyet Nezaretleri tebliği: ber veriliyor. İki devlet adamının 
Buı:!Ün düşmanın geniş mikyasta bu mülakatı her halde, mühim 
hiç bir faaliyeti olmamışsa da öğ. hadiselerle alakadar olmak lazım 
leden evvel ve öğleden az sonra gelir. İngiltereyi istila teşebbilsü 
münferit uçuş yapan . muhtelif bir türlü başlıyamamıştır. İtal-

yanlar, Mısırda Sidi Bıırrani'de 
düşman tayyareleri bulutlar ara.. hlilA tevakkuf halindedir. HiUer. 
sında u~arak bilhassa İngiltere- Mussolinl mülfıkatındnn sonra, ya 
nin cenubu şarkisine gelişi güzel bu iki cephede birden bir hare-
bombalar atmışlardır. Bombalar kete, veyahut harbin sıklet mer-
bina bulunan bazı mahallere dü- kezinin Akdenize intikal ettiğine 
şerek bir kaç kişinin ölmesine ve şahit olmamız muhtemeldir. 
yaralanmasına sebep olmuştur. Yine asker! vaziyetle aHlkadar 
İkinci bir düşman bombardıman ikinci hAdise de, beş bin İtalyan 

tayyaresinin Almanyaya geçmek-
tayyaresi öğleden az sonra avcı te olduğu hakkındaki haberdir. 
tayyarelerimiz taraf.:ından düşü. Ya Alman h&va kuvvetlerinin ge. 
rülmüştür. diklerini doldurmak ·için İtalyan 

Gece, iki alarm işareti veril- tayyarelerinin yardımıJ\n ihtiyaç 
miştir. Düşmanın birinci hava hü hasıl olmuştur; yahut İngiltere 
cumu püskürtülmüştür. İkinci (Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 
hücu~ esnasında, bir kaç Alman \. ..) (Sonu, Sa: 2. Sii: 6) ..._ ______ . ___ _ 

Balkan Oyunları 
Bugün Fener 

Stadında Başlıyor 
Yugoslavyalı Atletler Dün Geldiler 

Sporcular, dün abideye merasimle çelenk koydular 
(Yazısı İkinci sayıfamızda spor sütunumuzdadır.) 

Akdenizde 

Maltaya Yeni 
As eri ıtaat 

İhraç ·ıdi 

Son Haftalarda 7 

Alman ve 2 ltalyan 

Denizaltısı Batırıldı 
Londra, 4 (A. A.) - İngiliz A

mirallık dairesi tebliğ ediyor: Ak
deniz İngiliz donanması baş ku. 

1 mandanlığınm bildirdiğine göre, 
22 EylUiden 2 Birinciteşrine ka
dat' emri altında bulunan deniz 
kuvvetleri, merkezi ve şarki Ak. 

. denizde "Temizleme ameliyeleri,, 
icra ederek bu meyanda Maltaya 
yeni askeri kuvvetler ihraç et. 
miı;'Jerdir. 

Harekat esnasında, keşif tayya 
relerimiz tarafından büyük bir 
düşman deniz kuvveti görülmüş. 
tür. Donanmamızdan 100 mil me
safede bulunan bu düşman kuv. 
veti büyük bir süratle üssüne doğ 
ru gitmekte bulunuyordu. Buse
bepten dolayı düşmanla temasa 
geçmeye imkan hasıl olamamış. 
tır. Harekatımız esnasında donan
mamız bir kaç defa düşman tay. 
yarelerinin hücumuna maruz kal
mıştır. Bu hücumlann hiç birisi 
gemilerimize bir zarar yapama. 
dıkları gibi, 4 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 
BATIRILAN DENiZALTILAR 
Londrn, 4 (A.A.) - Amirallik dai

re.si tarafından bugün neşredilen bir 
tebliğde. son hnttalıır zarfında yedi 
Alınan ve iki İtalyan denizaltısının 
İngi!lz deniz ve hava kuvveUeri ta
rafından bahrıldığı ve diğer bazı de
nlzııltı gemilerinin de hasara uğratıl
dığı bildirilmektedir. 

BiR TORPITO DAilA 
Londra, 4 (A.A.) - Osiris deni

zaltısı Adriyatik denizinde bir İ
(Sonu, Sa: 2. Sil: 5) 

Milli Şef, Danimarka 
Kralını Tebrik Ettiler 

Ankara, 4 (A.A.) - Danimarka 
Kralının 70 inci doğum yıldönümü mil
nasebetiyle Rcisicümhurumuzla Kral 
arasmda karşılıklı tebrik ve teşekkür 
telgrafı teati edilmiştir. ------
Başvekil Hatayda 1 

Hafta Daha Kalacak 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -

Başvekil Refik Saydamın tetkiklerine 
devam etmek üzere, bir hafta d:ıha 
Hntayda kalacağı haber alınmıştır. 

HATAY KAZALARINDA 
İskenderun, 4 (TAN) - Başvekil, 

Reyhnniy~, Kırıkhan ve Soğukoluk'
ta tetkikler yaptıktan sonra buraya 
dönmüştür. Başvekil, her tarafta te
zahüratın karŞılanmı:ı ve halkın dilek 
ve ihtiyaçları ile yakından alAkadar 
olmuştur. 

Mussolini İle 

Hitler Tekrar 
Görüştüler 

Mülakat Brenner' de 

·Yapıldı ve Üç 
Saat Kadar Sürdü 

Keitel de Bulundu 

Harbin Yeni Safhası 
Üzerinde Durulduğu 

Tahmin Ediliyor 
. 1 .1 Hitler ve l\lussolini geçen defoki llrenncr mülakatında bir aynda Brenner, 4 (A.A.) - Hıt er ı e 

Mussolini bugün Brenner g~i. I · 
dinde görüştüler. Görüşmeyi mü IG •• •• k 
t~akrp ;ıeşrolunan tebliğde deni- u mru te 
lıyor kı: 

"Führer ve Duçe, mevkut Al
man - İtalyan noktai nazar tea. 
tileri çerçevesine dahil olarak bu 
gün Brenner'de mülaki olmuşlar. 

r 

dır. 
"İki devlet adamı üc saat sü

ren ve mihver ruhundan mülhem 
olan samimi bir görüşme esnasın. 
dn iki memleketi alakadar eden 
bütün meseleleri iki Hariciye Na. 
zırının huzuruyla müzakere et. 
mişlerdir. Mareşal Keitel görüş. 
menin sonlarında hazır bulun. 
muştur. Görüşmelere hususi su
rette yenilen öğle yemeğinde de. 
vam edilmiştir.,, 

Verilen mütemmim malumata 
~öre, görüşme saat 11 de başla
mıştır. Brenner Alman - İta!. 
yan bayraklariyle süslenmiştir. 
Bir İtalyan kıt.ası Führere resmi 
selamı üa etmiş ve Mussolini. 
Hitleri son derece samimiyetle 
karşılamıştır. Askeri kıtaların 
teftişinden sonra, Hitler, Musso
lininin hususi trenine geçmiş ve 
görüşmeler, bu trenin vagon salo. 
nundıı yo:pılmıı;hr 

Her Hitlere, Hariciye Nazın 

Mallar Bir 
içinde Çıka ac 

Hükumet, Bu Müddet Zarfında Çekilmiyen 

Malları Musadereye Karar Verdi 
Ankara, 4 (TAN Muhabirin

den) - Hükumet, Gümrük an. 
trepolarında biriken ve sahipleri 
tarafından şimdiye kadar çıkarı
lıp piyasaya arzedilmeyen eşya. 
nın bir listesini tanzim etmekle 
meşguldür. Bir iki güne kadar 
mal sahiplerine, bu malları güm
rük antrepolarından çıkarmaları 
için bir hafta izin verilecektir. Bu 
müddet zarfında gümrükten çe. 
kilmiyen mallar hükumet tara
fından mU.S:ıdcre edilecektir. 

Hükumeti bu kararı vermiye 
sevkeden sebep şudur: 

Bir çok tüccar, vaktiyle getirt. 
tikleri malları ' gümrük antrepo. 
larında muhafaza etmeyi tercih 
etmişlerdir. Bu suretle piyasada 
husule getirdikleri darlıktan isti. 
fade ederek fiyatları yükseltmek 
gayesini takip etmektedirler. Bir 
kısmı da mevcut mallar.mı depo. 
larda saklamaktadır. Bu suretle 
piyasada bir darlık husule ~etir4 

(Sonu. Ss: 2 Sü: 4) 

Fon Ribbentrop'tan başka İtalya.. • 
nın Berlin Büyük Elçisi Dino AL KONOYE'NIN 
fieri, Mareşal Keitel, Dr. Diett-

• 
rich, Dr. Bonnan ve Führerin ya.. 
ve:rleri, refakat ediyorlardı. 

Duçeye de Hariciye Nazırı Üçler Paktına 
arp e ın 

Kont Ciano'dan baska Almanva
nm Roma Büyük Elçisi Von Ma. Dair 
ckenzen, General Üacci, Duçe'nin 
hususi Kalem Direktörü Sebasti. 
anini, Hariciye Nazırının hususi 
Kalem Direktörü Anfuso refakat 

Beyanatı 

Fransız 

Telef ş! 

ediyordu. 
Führer, saat 14,40 ta görüş. 

melerin yaprldıb vagondan ay. 
nlmış, bir askeri müfrezeyi tef. 

(Sonu; Sa: 2, Sü: lJ 

Bu Gece Saatlerinizi 

Bir Saat Geri Alınız 
Yanndan itibaren kış saati tat. 

bik edilecektir. Bu gece saat 12 
de saatlerinizi birer saat geri alı
nız. Yarın, Türkiyenin her yerin. 
de kış saati ile hareket edilecek, 
nakil vasıtaları bu· saate göre ça. 
lışacaklardır. Tarüelerde hiç bir 
değişiklik yapılmadığı gibi daire. 
!erde çalışma saatleri de değişmiş 
değildir. 

ChurchUl'in 
Vaziyeti 

Kuvvetlendi 
Londra, 4 (A.A.) - Kabinede ya

pılacağı dün haber verilmiş olan ta
diltlt, Londra gazeteleri tarafından 
hararetle seltlmlanmakta ve ilk Chur
chDl kabinesinin bizzarure pek ziya.. 
de acele olarak teşkil edilmiş oldu
ğu ciheti hatırlatılmaktadır. Bu se
bepten dolayı istisnai ahvalin tazyiki 
altında teşekkül etmiş olan kabinenin 
yeni baştan tensik edilmesini telkin 
için umumt bir temayül vardır. News 
Chronicle. şimdlkı tadilAtın ekserisi
nin dinamik olmadığını yazmaktadır. 

MIERİKAYA GÖRE 
Nevyork, 4 (A.A.) - İngiliz kabi

nesindeki deiişiklikten bahseden Nev
york gazeteleri Churcbill'in vaziyetini 
daha ziyade kuvvetlenmiıı olarak ta
nunakta müttefiktirler. B. Bevin'in 
ıPttikçe artan ehemmiyeti bilhassa ka
yıt ve iıaret edilmekte ve kendisinin 
ıimdi kabinede ikinci mevkii i:ıgal et
mekte olduiu bildirilmektedir. Cran. 
borne'nin mühim bir vazifeye getiril
miş olması ise iyi karşılanmıstır. 
Çünkü, Cranborne'nin ismi Amerika. 
lıların fikrinde İtalya-Habeş harbin
de İtalya lehine gösterilen yatıştırma 
siyasetini protesto makamında Hari
ciye Nezaretinden çekilen Edenin isti. 
fasile beraber bahınmaktadır. 

"Japonya, Mihverle 
Beraber Ya Ölecek, 

Ya Kalacaktır ,, 
Tokyo, 4 (A. A.) - Üç taraflı 

paktın imzasından sonra matbu. 
ata yaptığı ilk beyanatta Başve
kil Konoye demiştir ki: 

"Pasifikte harp veya sulh, şark 
ve garp nısıf kürelerinde Japonya 
ile Amerikanın mütekabil menfa. 
atlerine ne şekilde hürmet ede
ceklerine bağlıdır.,, 

Başvekil, üç taraflı pakta rağ. 
men Japonyanın Amerikayı se
bepsiz tahrik etmeyeceğine ışaret 
etmiş, fakat işbirliği yapmanın 
ilk şartının J aponyanın şarktaki 
vaziyetine karşı Amerikanın ye. 

(Sonu. Sa: 2 Sü: 5 ) 

Da ladier ve Gamelin 
Divanda Tekrar 

Sorguya Çekildiler 
Londra, 4 (A. A .) - Almanya 

ile yapılmış olan muharebeler es
nasında Fransa'da 100 bin aske
rin telef olduğu zannedilmekte
dir. Fransada mutahassıs amele. 
nin azlığından sıkıntı çekilmekte. 
dır. 

Öğrenildiğine göre, Fransız ma 
kamları, Dakar'da örfi idare ilan 
etmişlerdir. Fransız garbi Afrika. 
sında, General de Gaulle lehinde
ki hareket, gittikçe fazlalaşmak. 
tadır. 

ADALET DIVASINDA 
Rlom, 4 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

(Sonu, Sa: 2; Sii: 2) 

r 
\... GÜNLER GEÇERKEN ) 

Şehirlere Veda 
YAZAN: REFiK HALiD 

I I yapılan bir istatistiğe göre her 42 dakikada bir, bir Alman 
tayyaresi düşürülmektedir. Fakat Almanya her 42 daki. 

kada yeni bir tayyare yapmakta olduğund:ın 1n~ifülcr ;jİmdi her 
20 dakikada bir, bir düşman tayyaresi düşiirmck iizcrc tertibat al. 
maktadırlar.o Küçük ve müthiş bir he.c;ap! İnsanlar -kasırga, tu. 
fan, yıldırım, ateş ve yıldız yağmuru- daima giiktcn gelc<"ck fe
laketten korkmakta ne kadar haklı imi~ler ... Onlar, ilk giinlcrln. 
denberi en korkunç kudreti gökte farzettiler, gökc yakardılar, 
gökün gazabından ürkerek bütün ömiirlerince cüzleri havada, 
tclaslı ve heyecanlı yaşadılar. 

Harp tayyaresi, işte gökten zuliim ve insafs121ık hekli~'"n 1><·
seriyete şimdi biisbütün hak verdi; gök, her asırdan fa1l:ı 111ıgiin, 
eskisiyle ve tabii gazabla kıyas kabul etmi~·ccek dcreccılc khli
keli oldu. Şayet bir sebep çıkıp ta gök harbi önlcncmc1.se gelecek 
devirlerde bildiğimiz şehir mefhumu tamamen dei!i ecektir; sc. 
hirler havaya doğru uzayaca~ma yerin dibine doğru gömülecektir. 
Yani, üstiinden atla, araba ile geçildiği halde alhndn ev ve insan 
olduğu anlaşılmıyan Anadolu köyleri yok mu? Yarının m""k<'n 
tipi bunların modern şekle sokulmuşu olacaktır, yer yüzünde şe. 
hir knlmıyacaktır. 

Elveda, ey serin nehirler ve mavi denizler kenarında 1sıkl:ıl'ı 
sulara vuran, ağaç. gölgelerinde kuslar cıvıldıyan. minare f('pe}('. 
rinde bulutlar dolaşan, kubbelerinde güneşler şıkırdıyan. idndc 
hür hayat guruldıyan yer üstü şehirleri! Siz tarihe mal olu~·orsu • 
nuz. l\leğerse ferahlık verici bir rüya kadar tatlı ve giizcl imiş. . . ' sınız. 
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Balkan Oyunları 
Bugün Açılıyor 

On birinci Balkan oyunları bugün; 
cnerbahçe stadında, Türk, Yunan 
c Yugoslav mllll takımlarının işU
ı o;:ıle yapılacaktır. B~ senedcnberJ 
tanbulun görmediği böyle beyne]. 
lel bir aUeUzm htıdlsesi, bUyQk a
ıta uyandırmış olduğundan, bugün 

c yarın Fenerbahçe stadyomunun 
olacağı tahmin edllmektedir 
Turk takımı şimdiye kadar' yapılan 
tun Balkan oyunlarına Jştirak et-

i . bunların birçoğunda, memle,lte
rnlzde bu spora ltıkayt kalınmış ol. 

'.31 dolayuılle, Jyi neticeler alama
tı. BOtün bu aUlkasızlığıı rııtmen, 

! çocukların şahsi gayret ve çalış-
ları sayesinde bir kere 1933 aene

nde AtJnada Tilrk takımı, Rumen. 
E berabere kalıırıık umumi vazl-

tte Uçüncil mevkll almış, 1935 te 
anbul oyunlnrındıı Rumenlere ma
ton puanı farklle geçilerek, dör

uncü olmuı, fııkat çok iyi dereceler 
de etmişti, 
Türk takımının }<emlyet deilJ, fa.. 
t keyfiyet bakımından bütiln Bal
n spo~ muhiUnln nazarlarını üze-

ne çekmesi, geçen sene • 100, 200, 
O metre blrJncillklcrinl alıırnk n
ncil olmaslle. ve bu mevsim bldn. 
Unde Mısırdan altı blrinclllk nla
' dönmeslle baslar. 

Tilrk takımı, bu sene her zıımnn-
dr, (!aha kU\'Vetli bir manzarn 

rzetmektedir. Bu seneki oyunlard:ı 
muml tasnif olmamaklıı berabçr, ge
k fert, gerek ekJp itibarile Türl' 
ılli takımı bugün ve yaruı yapıla.. 
k yarışlarda, her zaman birinci ve 
nci olmuş olan Yunanistan ve Yu
lavyadnn, aııağı kalacağa benze
mektedir. 

Yunan takımı bu sene her halde, 
kuvveUi şeklinde değildir. Yu
lavların ise, bu seneki vazJyetleri. 
anlıımak imkanı bulunamamıştır. 

Yugoslavya her zaman Yunanista
n peşini bırakmaz ve birincilik ü
!Ucrile yarışırken, bu sene bir de 
.rk aUetlerlnin zorlu yarışlnrHe 
r ılaşacnk, Yunanistan da Yugos-

vlardan başka,' Türklerin de şam. 
yonluklar alacağını dalma ön pHin

hesaba katacaktır. Sürat koşula-
nda favori, TUrk takımıdır. Muzaf· 
r, Fikret, Melih ve Gören, yüz met.. 
den 400 metreye kadar birinclli~
rl paylaşacağa benzemektedirler. 
unanlıların süratçllerl henOz yeni 

manlnr, Yugoslavlar da geçen se
lerdeklnden daha zayıf atletlerdir. 
Yanın mukavemet koşuları çok sı-
geçecektir. Rıza Maksut, M.wrda 
ı;lüp ettiği Balkan şampiyonlarını 

u defa dn melIUp etmek içln uğnı. 
ken, Yugoslavların Koşjr gibi bir 

lett ile mücadeleye mecbur olacnk 
yanşlann neticesi ancak son met-

:lerde anlaşılabllecektlr. Mu ka vem et 
şulannda Yugoslavlarla Yunanlılar 
kişeceklerdir, Tilrk takımındaki 
ıukavemetçllcr &imdiye kadar yap

lan derecelere g<Sre, şampiyonluk 
idi vermemektedirler. 

Konkurlarda Türk takımı, ~ilksek 
amaya çok belbağlamaktadır. Ge
n senenin Balkan ııampiyonu Le
ças, karıısında iki sulp atlet, Jerfi 

Mussolini ile Hitler 

Tekrar Görüştüler 
(Ba~ı 1 incide) 

iş ettikten sonra husust trenine 
ıderek Duçeye fevkalade sami. 

ni bir surette veda eylemiş ve 
ren hareket etmiştir. Mussolini
ıin treni saat 14,45 te halkın sL 
ışlan arasında Brenner'den ay. 
ılmıştır. Ciano da Mussolinl ile 
ıirlikte h!lreket etmiştir. 
BERLINDEKİ KANAAT 

Berlln, 4 (A,A.) - D, N. B. A
nsı bildiriyor: Bugün Brenncr'de 
tlerle MussoUnl arasında vukubu. 

n milltıkat hakkında mütalaa yil
ten Berl!nin siyasi mahafili, müt
! k mihver devletlerinin dost şefle-
'lin bu mülfıkatının nltıncı görüş. 

lerini teşkil etmekte bulunduğunu 
ret etmektedir. Görüşme ~asında 
uuıkere edilen mevzular tahmin edl 
bıllr. Fakat iki dost devlet hiçbir 
man müzakerelerinin mevzularını, 
v sl veya askeri neticeleri bariz ve 
uessir bir surette tahakkuk eyleme

cvvcl illin etmeyi tıdet edlnme
lardir. 

Berlln mııhafilinde, bu son m01tıkat 
layısile H!Uer ile Mussollninin bil. 
:a Haziranda yapmış oldukları 

ulfıkat hatırlatılmakta ve bu görilş
enin bir devletin yıkılmakta oldu

J bir sırada icra edilmiş olduğu da 
ret edilmektedir, 
GORUŞULEN MESELE 

Nevyork, 4 (A.A.) - Reuter: Hit. 
- Mussollnl görüşmcsJ hakkında 

~C\~-York Times,, in Romadan al
ğı bir telgrafta ı,pöyle denmektedir: 
"Her şey gösteriyor ki, görUşmeler 
bcten kısa olacak ve ancak birkaç 
t sürecektiı;. Görüşmenin sebebi, 

r sırdır. Fakat şu clhet tahmin o-
nRbllir ki, birinci derecede ehem
yetll bir mesele Qz~inde karar al-
k icap etmektedir,,, 

ALMAN GAZETELERISDE 
Bertin, 4 (A.A.) - Berlln matbuatı 

Mer'de yapılan mühim mnıtıkat
dan bahsetmektedir. Deutschc All. 

alne Zeitung gnı.etesi iki büyük 
arasında yapılan her görUsmeyl 
.aUıde tarihi htıdlselcrln takip et-
nl ynzmnktadır. Gazeteler Bren
müUlkntının ikJ memleket ıırn
kl anlayışın glttlkçc kuvvetlen. 
bir zamana teknbill ctUginl te-

ız etUrinektedirlcr 
mburger Fremde'nblad.t gazetesi 

1 cat <'snuında aulhilo tanzimin
olduğu kadar h:ırpten de bah-

1 ı olması muhtemelse de, harp 
' nı bir safhaya girmek üzere bulun. 

ve Pulat'ı bulacaktır. Sırıkla yüksek 
aUamada, üç adımda, diskte Yunanls
tanın çekiç atmada, ciritte, güllede 
Yugoslavyanın şampiyon olacakları 

tahmin edilebilir. Bayrak yarışh.nn. 
da Türklycnin bilyük p.nsı vnrsa da, 
4 X 100 de Yugoslavya, Balkan bay
rakta da Yunnnlstanın kolay yutu
lur lokma olmadıklan muhakkaktır 

BUGUNKU PROGRAM . 
Bugün saat 14.45 te on birinci Bal

kan oyunlarının açılma merasimi ya_ 
pılacaktır. Milli takımların geçit res
minden sonra, Balkan Olimpiyadı 
marşı çalınacak, bunu Balkan Olim
piyud bayrağının çekilmesi tnklp e
dcc,.ktir, 

Bundan sonra Beden Terbiyesi Ge. 
nel DlrekförQ Tilmgeneral Cemil Ta
ner, Bıışvekll namına on birinci Bal
kan oyunlarını açacaktır. Açılış nut
ku söylendikten sonra, bir Türk ııL 
leU, Ollmpiyad usuıa vechlle sport
mence ve kardeşçe yarışacakları hak 
kında bütOn atletler namına yemin 
edecektir. 

Merasim bittikten sonra mUsaba
:talara geçilecektir. Bugün 100 metre, 
sırıkla atlama, gülle atma, ııo metre 
manialı koşu, 400 metre düz koşu, 
uzun allama, .çekiç atma, 1500 metre 
ve 4 X 100 bayrak koşusu müsaba
kalıırı ynpılacaktır 
YUGOSLAVYALI ATLETLER 

DÜN SABAH GELDİLER 
Balkan oyunlarına iştirak edecek o

lan Yuıoslavyalı atletler, 26 kieilik bir 
kafile halinde dünkü konvansiyonelle 
şehrimize gelmişlerdir. Kafileye Yu. 
goslavya Atletizm Federasyonu erkli
nm Similitch riyaset etmektedir. Ka
fileyi teşkil eden sporcular şunlardır: 
KOŞUCULAR: Klinar, Despot, Ra

çiç, Stefanoviç, Flas, Markoviç, Ober
ıek, Srakar, Buratoviç, Banscak, Kot
nik, Kisir, Gabersek. 

ATLAMALAR: Lazaroviç, Zivkoviç, 
Abramoviç, Bakov, Vuçeviç, Lenert. 

ATMALAR: Kavaçevlç, Markousiç, 
~avsar, Goiç, Stepisnik, Gurçiç, Vuçe_ 
v;ç, 
• Balka."l oyunlarına iştirak edecek at 

Jetler dün Taksi Abidesine çelenk koy 
duktan sonra bölıe merkezinde Vali 
Doktor LOtfi Kırdarın kabul resminde 
bulunmuşlar, müteakıben şereflerine 
bölge tarafından Taksim ıazinosunda 
bir çay ziyafeti verllmiı;tir. 

R· ·14 D· Y ·. O 
BUGONKU PROGRAM 

7,30 Proıram , 18,40 
7,U Miisilr (Pl.) 19,00 
a.oo Haberler lP,1$ 
s.ıo Yemek llstul ı9,30 
S,ZO MQdk (PL) ı9,45 

Sarlcılar 
:ıı:onuınıa 

Tllrklller 
:Haberler 
Şarkılar 

la,30 
13,U 
13,50 
ı4,0S 

ı4,ZO 

15,00 

ıa,oo 

11,03 

• Proıram 

Şarkılar (Pi.) 
Haberler 
6arlı:ı1ar (Pi. ) 
Rl)'ueıi cfim· 
hur bandoııu 
Milıilr (PL) 

• Proıranı 

Orkeatra 

20,15 
20,4! 

::U,U 
21,10 
U.JO 

2Z,SO 

z:ı.so 

23.25 

Radyo ıı•eteıl 
Saz 
Konuıma 

Orkuıra 

Haberler 

Konu ama 
"Kın dalıa,. 

Cubınt 
... Uzun dalca,. 
JCapanıı 

100 Bin Fransız 

Askeri Ölmüş! 
(Başı 1 incide) 

Rlom Yüksek Adalet Divanı, son 
gilıılerde, aralarında General Wey. 
gand, Blanchard, Mlttelhauser, Bon
net, Fernand - Lnurent, Frossard da 
olmak üzere, 53 kadar 11ahldln ifade
lerini dinlemiştir. Diğer tnraftan, Dl. 
van, Dnladler, General GameUn ve 
Guyla Chambre'ı da isUcvop etzrıiş-
1ir. Bunlar, mildafaalnrın~"l esasları
nı ihUvn eden muhtıralnrını vennl:ı
!er veya hazırlanmakta bulunmuşlar
dır. Müddeiumumi, pek muhtem.el 
olarak, çok yakında, yeni ithamlar 
bahsinde taleplerini bildirecektir. 

Cenevre, 4 (A,A.) - Rcsmt gaze
tede g6rUldüğ{lne göre, eski Hava Na
zın Plerre Cot'dan maada Madam 
Tabuls'ye, Emile Dure'ye ve Hanry 
De Kerlllis'e alt emlak ta müsadere 
edilmiştir 

SURİYEDEKI VAZIYET 
Londra, 4 CA.AJ - Suriye maka

matının, tayyare ve meydanların tes. 
jinıl hakkında İtalyan metıılibine 
kaışı r~ cevabı vcrmtıı olduklanna 
dair henüz Londraya hiçbir teyit gel
memiştir. Mesele hakkında henUz bir 
şey ~ylenemez. 

duğunu yazmaktadır. 
Gazete şimdiden tahminler yap

manın lüzumsuz olduğunu, çünkü 
Brenner vagonunda verllen kararla
rın nelerden ibaret olduğunu öğren
mekte geclkrnlyeceğini lldve etmek. 
tedlr. 

ISPANY ANIN V AZIYETI 
Londra, 4 (A.A.) - Gayda'nın 

verdiği malumata nazaran, Suner'le 
Mııssollnl arasında yapılan konuşma 

lann bir neticeye varmadığı zanne. 
dUmektedir, Daily Telegraphe gaze
tesi de İspanyayı harbe silrilklemek 
için, sartedllvt gayretlerin muvafla• 
kıyetle tetvlç edilmediğini tahmin 
etmektedir. Avrupa vaziyetinin inkl· 
~atları Mussolininln büyOk mahzur. 
!arla kar11laşmadan tereke payla11-
mnk Umldile meydana atılmakta hata 
ettiğini göstcrdl~lnden, İspanyanın 
nynl yanlış adımı atmak istememesi 
milmkilndür. 

Şimdilik İspanya ihtiyacı bulunan 
gıdc. maddelerini dahili harpten son
ra İspanyanın tekrar kurulmasına 
yardım arzusunu ispat eden İngiltere 
ile yaptığı anlaşma sayesinde tedarik 
etmektedir 

General · Franco, İspanyanın yeni
den kurulmasının yalnız, denizlere 
htıklm olan İngUlz filosunun İspan
yaya temin edebileceği membalara 
ttıbl olduğunu anlamaktadır. 

\ 
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~ GÜNÜN MESELESi ~ . . ·····-.. ···-··-··----..... ---.... ----
Veremle Mücadele 
Balosu! 

Yazan: Naci Sadullah 

Yakında, "Veremle miicadele 
cemiyeti,, nln balosu \ar ... 

Cazbandın çoşturacağı yarı çıp 
lak bayanlar, billur avizelerlnden 1 
nur yağan salonlara, erkekleri 

1 
şampanya kadar sarhoş edecek, 
çe~itlı kokular savurarak, güne- 1 

in batı~mdan . afağın sökü;-;üne 
kadar dans edecekler. 

Ustelik te bu neşeli meclis da
ğıhrkcn, kolları kırmızı \'eya ye. 
şil bazulıcndli vatandaşlar, davet: 
lerine ~ercf \'erenlerin huzurla. 
rında rilkua varıp, onlara göster
dikleri ;\ iiksek hamiyetin ~iikra
nmı ödeyecekler! 
Yakında, "Vneınle miicadcle 

cemiyeti,, nin balosu var. Ve ha. 
sılati:vlc saantoryomlara yatak 
ahnacaf,rı içindir ki, bu baloyu, 
ceplerinde istidalarile kaldırımda 
yatan veremliler, memleketin en 
müstesna salonunda gülüp oyna. 
yacak olanlardan daha büyük bir 
sabırsızlıkla bekliyorlar! 

Bir "Veremle mücadele remi 
yeti., kuranların altın yüreklerin. 
den. ve temiz niyetlerinden şüp
helenmeye kalkışmak. bir nna 
kalbinde kötülük sezmevc ben. 
zer. rni<at sefaletin ucağı~da, gı. 
dasızhğln beşiğinde hiiyüyen ve. 
rrmlc nıiic:ıdcle etmenin, balo ha
sılatile ha arılabileceğine inana. 
bilmek te, kangren olmuş bir ya. 
ranm tuvalet kremlle şifa hulaca. 
ğına inanmaktan farksızdır. 

l\liiteferrik : 

Mahlut Yağlara 
Etiket Konulacak 

Birçok zeytinyağlarının hileli oldu
ğu görülmüıtür. Bazı tüccarların zey 
tinyaelarına yüzde 30 - 40 nisbetinde 
pamuk veya susam yaft karıştırdıiı 
anlaşılmıştır. Bunun üzerine belediye, 
zeytinyaf:larmm yalnız susam veya pa
muk yağlarından birisi ile ve en çok 
yüzde 25 niıbetinde karıştırılabileceği_ 
ni alakadarlara teblli etmiştir. Bu mah 
lCıt yailarm lraplarma mahl\it olduğu 
ve mikdarı ile cinsi yazılı etiketler ya. 
pıştırılacak, aksine hareket edenler ce 
zalandırılacaklardır. 

HAVA KURUMU KONGRESt
Hava Kurumu Tetkik Komisyonu bu 
sabah raponınu hazırlıyarak ııaat 13 te 
toplanacak umumi heyete arzedecek
tir. 

RAMAZAN 
3 

5 - 1 O - 940 CUMARTESİ 
6. D, S. D. 

iMSAK s 23 l lFTAR ıs 45 
Oll• l a Akıam il 46 
Iklndi 16 17 Yataı 20 ııs 

Amerika Ne Vakit 
Harbe Girebilir? 

(Başı 1 incide) 
lerlni işgale te§ebbüs ederek garp 
hemisferindekl fstntükoyu Lozma 
ya kalkarsa Amerika buna göz 
yumamaz. 

3 - Japonya Uznk sarkta A
merikanın mevcut alak~ ve men. 
faatlerini tasfiyeye kalkarsa A
merika bunu lakaydi ile karşıla
yamaz. 

4 - Cenubi Amerika devletle. 
rlnden herhangi birine yapılacak 
bir taarruz Amerikayı derhal har 
be sokmaya kafidir. 

Bunlar veya bunlara benzer 
hndiseler olmadıkça, Amerika bu 
günkü vaziyetini muhafaza etme
ye ve yukarıda saydığımız yar. 
dımlarla İngiltereyi kuvvetlendir 
rpekle iktifa etmeye çalışacaktır. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

üzerine muazzam ve müıtcrek 
bir hava hücumu yapacaklardır. 
Her iki takdirde de Almıınyanın 
isillA t şebbüsUnQ tek bnşınıı be
ceremlyecel,rfne kanııat getirdiği
ne hükmetmek Uizım gelir, 

Şlmdlllk muhakkak olan ııey, 
mihver devletlerinin uzun bir kı§ 
harbine göre vaziyetlerini yeni 
bn;ıtan tetkike mecbur oldukları
dır. HiUer • Mussollni mUH'ıkntı
nın en mühim manası budur 
Harp uzayacaktır. Ve mihve; 
devletleri bu kışı harp içinde na
sıl geçireceklerini dUşyruniye ve 
ona göre tedbir almıya mecbur 
kalmışlardır. 

İngiliz Gemilerine 
Suikast Yapıldı 

Baltlmore, "Şimali Amerika,, 4 (A. 
A.) - İngiliz gemilerine karşı su!.. 
katt teşebbiisünde bulunulacağı hak
kında alınan malCımat üzerine, Bal
timore llmnm muhafızlarının tazla
lnştırıld1'tmı gazeteler haber vermek. 
tedir. 

BıılUmore Sun gnzetesine g6re, bu 
limandan İngiltercyo harp mnhcm ui 
naklodccek gemilerin kullanacağı ya. 
ğa bir mayi karıştınlarak, maklne
lert işlemez bir hnle getiı;ildlğl mu
hııkkaktır. Alınan diğer malCımata 
nazaran da gemilerin su depolanna 
tifo mikrobu atıldığı bildirilmektedir. 

Çin Sefri 
Memleke;mizden 

Ayrıhytr 

Oekiyen rounı 

Cinin Ankara mCmesslll Deklyen 
Toııng, mcmleketlniı Cenubi Afrika 
Sefirliğine tayin oluıduğu için mem. 
leketimlzden ayrılac.klır. Çinin mem 
leketlmlzdeki muhmm Sefirini ya
kından tanıynnlnr f~ bu ayrılıktıın 
derin ve samlmt blı teesstır duyma
nıalr mümkün değlk1r, 
Kıymetli Setir, se:ıelcrdenberi is

tikUil için döğ~c.n nllletine kareı bcs 
lediğlmiz muhobbeln büsbtıtün de
rinieşmeslnde, çok müessir bir rol 
oynamıştır. Eğer bugün Çinlilere 
kapşı duyulan umuınl sempati bariz 
bir derecede artını& bulunuyorsa, bu 
nrnmızdan ayrılncac olan kıymetli 
Sefirin eseridir. 

Yeni aldığı vazifede de muvaffakı
yet kazanacağından ve orada da ayni 
derecede sevileceğinden emin bulun
duğumuz Çin Sefir., en ıamimt Türk 
dostlarından bfriyd.: Bu itibarla, biz 
onu, sade resmi tir mümessil gibi 
değil, çok snmlml bir dost gibi tees.. 
ıur duyarnk uğurlsmakta hııklıyı.zl 

Tren Altında 
Bir Ecnebi 

.Yakalandı 
Dün sabah Avrupa treni Sirkeci İs

taayonuna ıelip durduiu zaman va .. 
canlardan birisinin altmdan kıyafetin
den ecnebi olduğu anlaşılan bir adam 
çıkmıştır. Derhal yakalanıp sorguya 
çekilen bu adamın Macar ve isminin 
Emre olduğu anlaşılmıştır. Biraz son
ra memleket kaçak gelmek suçundan 
adliyeye verilmiı;tir. 

Emre Sultanahınet Birird Sulh Ce
z~ Mahkemesinde yapılan_ duruşma
sında tercümana ı;unlan soyleıniştir: 

- Ben çalışmak üzere İtalyaya ıi. 
decektim. Param olmadığı ic;in vago
nun altına saklanmıştım. Fakat trene 
yanlı$ binmişim, ltalyaya gidecek yer
de lstanbula geldim. Benim bundan 
haberim yoktu. Mahkeme Emreyi 50 
lira para cezasına mahkilm etmiş ise 
de bunu tecil ve kendisinin zabıtaya 
teslim edilmesine karar verıni~tir. 

K'._I s:A;: H A 8 ERLER 
S. RUSYADA: 

• Helıinlı:i, 4 (A: A.) - SoY)'et Ru•ya 1· 
le l'inllnda, Alınd adalanoın atkerlllcteo 
tecrit ve bitaraf auntakı haline llrafına mil· 
tedalr bir muahede imza eııniıtlr. 

UZAK ŞARKTA: 
e Tokyo, 4(A. A.) - Yeni Fransır-Japon 

ltillfnııneai ınuclblnce, Fransıa Hlndiclntılnde 
llalfonı'a ihrac edilmiı olın Japon lcunet· 
leri, Hlndl;inl hnlcdmetlnin ınerkeıl olan Hol 
nin banllylllerlne llnnlılerdir. 

İRANDA: 

e Tahran, 4 (A. A.) - Yeal Tıhran
ZandJan deınlryolunun 8,ıtıı tllrenl bııınn rea· 
men icra edllmiıtlr. Bu hat, inıa edilrnclcte 0 • 

lan ve Tahran'ı t'ehrlı'e baflayacak bulunan 
b0)'Ülı dtnılrırolun11n nıı nıerbııealnl te,kıı et· 
mektedir. 

BULGARİSTANDA: 
Sofya, 4 (A. A.) - Bulıar milli baırranıı 

•• Cenubt Dobrucanın Bulgarl11ana ilhakı nıQ. 
nasebeti)'le, Kral Borla,ı c, bin ıbad mab· 
ıulmu affetmiıtir. 

ROMANYADA: 
JIQlıreı, 4 (A. A.) - Roman1a petrol ının. 

takasında lnaillz ıermaıredarlarının en mlihlm 
ınUme~slllcrirıden biri olan Iaıı:lllz tebusından 
Clark DDkreıln ,,Okaek otellerinden birinde 
tevkif edilmlıtlr. Clark aabotaJ teıcbbOıllnde 
bulunmakla itham ıdilmelctedlr. 

AMERİKADA: 
e Vııinırton, 4 (A. A.) - l.039.Hı ki· 

iillk bir ordunun techlz ve lııeıini temin tein 
..,ome11iller meclisi, J. 482 dolarlık bir tahıi· 
•at derpit edan kanun llyih111nı Beyaz aara· 
,rn taa,,tbine arretmlıtlr. 

Harbiye nezareti, 500 ı&nUllOden ml!rekkep 
ilk para~lltçil bl51Gftlnnn Geor;la e1aletinde 
Forı Benninır'tc teıeklılll otınlı olduiunu bil· 
ıllrınektcdlr. 

Gümrükteki Mallar 
(Ba,ı 1 incide) 

mek ve yeni ithalat zorlukları 
karşısında mallarını yüksek fiyat 
la satmak arzusundadırlar. 
Cihan Harbindeki ihtlkAr sisteminin 

canlanmıısına meydan vermemek az
minde bulunan hükumet. Milll İktı
sııdl Korunma Kanununun verdiği 
saUıhiyetten istUade ederek yukarı. 
daki knrarı ıılmıya knrar vermiştir. 
Bu sureUe piyasaya bol miktarda eş
ya çıkacak ve fiyatların hudutsuz 
surette yükselmesine tmktın bırkıl
mıyacaktır. Ayni zamanda Fiyatları 
Murakabe Komhıyonu dı:ı tôccarın ih
tiklıra sapmasına mtınl olmıya çalış. 
maktadır. Hilkiimet, tüccarımıun Ci
han Harbindeki usullere bn, vurmak 
istemlyeceğini ummaktadır. 

Dilenciliği Meslek 
Haline Getiren 631 
Dilenci T es bit Edildi 
Memleketlerine 

Üzere Tekrar 

Gönderilenler Dilenmek 

Döneceklerini Söylüyorlar 
İstanbul zabıtası kısa bir zamandanberi dilencilerle mücadele. 

dedir. Zabıta İstanbulda 631 kişinin dilenciliği kendisine meslek 
ittihaz ettiğini tesbit etmiştir. Buna rağmen son bir sene zarfında 
İstanbulda 685 kadın, 725 erkek ve 1020 çocuk olmak üzere 2457 
kişi yakalanmıştır. Dilencilif{i meslek edenlerin mikdarına nazaran 
yakalananların fazlalığı, çoğunun serbest kalınca tekrar dilenmiye 
başlamalara yüzündendir. Bir dilenci senede dört defa yakalandığı 
için yekun 2457 ye yükstlmcktedir. 
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Kok 
Fiyatı rı 
Değişm·yo 

-

Eti Bankın Zonguldaktan kömfir ,e· 
tirme işini dört tüccara bırakmasıtı 
dan sonra kömür fiyatlarının arturıl 
ması karar altına alınmıştır. Naltlıff 
işinin bu bayilere bırakılması vazi?C 
tı değİ§tirmiyecek ve kömür tevzıa 
ve nisbeti yine Ereğli Kömür İşletnıt" 
!eri tarafından tanzim edilecektir. Nv 
liyenin tüccarala bırakılması Eti B• 
km hiç bir menfaat ve klir tem'n et 
meden yaptığı işlerin azaltılması do 
şöncesiyledlr. Fiynt tereffiıü mevı~ 
bahis olmadığı için dün Şişlide, 05 
manbeyde ve Nış ntaşında kömür SS. 
tan üç bayi 22,S liraya verilmesi uızı 
gelen bir ton kömüril 25 liraya vef 
diklerinden dolayı takib:ı.ta maruz kal· 
mışlar ve miıddelumumilife sevkeılil
mişlerdir. --------

Zabrta yakaladıiı dilenciyi adliyeye --;--·----™---~---------~ Piyasada : 
vermektedir. Bunlar, belediye hizme-
tinde çalışma cezasına mahkQm edil
dikleri halde belediyenin bunları ça. 
lııtıracak bir teşkilltı mevcut olmadı
ğı için derhal serbest bırakılmaktadır -
lar. 

6 Genç Zehirden 
Kurtulmak için 

lngiliz er De a 

Kira syorlar 
Fakat bu defa. yapılan mUcadelenin Y 1 İngiliz Ticaret Birliği, memleketi 

ıekli değiotirilmi1tir. Yakalanan di- alvarıyor ar mizden mal almak için İstanbul ve tı 
lencilerden taııralı olanlar memleket- mirde kira ile depolar tutmuştıı 
lerine ıönderilmekte, sakat olanlar Altı genç dUn zabıtaya mUra. Piyasndan satın alınacak mallar t" 
Darillicezenin himayesine verilmekte- cnatla eroine milptelA oldukları- depolarda muhafaza edilecek, ih 
dir. Gücü kuvveti yerinde olup tn ls-1 nı, bu lptlltıdan kurtulamadıkla- imk1nı oldukça, mallar İngiltere 
tanbullu olanlarla mücadele devam e. . kurt nl 1 ı;evkedı'l-ektir. • rın:. söylemişler ve o ma a- .... 
dip gidecek demektir. MÜRAKABE KOMİSYONUNDA 

Bugün DarülAcezcye 246 dilenci rını rica etnıi;ılerdir. 
Dl~er tııraftan znbıta külli.. Fiyatları Mürakabe Komisyonu, 

i önderilmie bulunmaktadır. Dilenen 11 • 
v yetll nıikta d in tm ktn nifatura tacirlerinin itirazlarını ~ çocuklardan 117 sinin anası ve baba- r a ero sa a o-

lan Kel HulQsl Arap Tahsin a lemi•tir. Komisyon, bu itirazların 
sı cezalandırılmıştır. Taşralı dilenciler • • "' 

dında l'ki e kek ile bunların ka 1ı olan taraflarını bulmu•tur. Tica 
de memleketlerine cönderilmek Uıı:ere r • " 

rııarı Ol Muber F tma ile Müdürü Avni, Vekilet tarafından bJ 
Kimsesizler Yurdunda toplanmakta- nn ra ve a 

Mel"'" t •- ı d ü k dı zrrlanan liııte üzerinde ikinci bır' Jis dırlar. uuo ... m n e ç a m ve ~ 
bl b k kil t kta daha yapılacağını, bu listede satı"- ı.ı 

Fakat yine bu iıin önüne ıeçileceii r uçu o esrnr aıııma " 
Olan K 1 •-fnd bl da la yatlarının tesbit edileceğini söyleın sanılmamaktadrr. Çünlrü dilencilik kir ema ''"11 e r a m 

lı bir meslek haline ıetirllml,tir. Mem Şadiye isminde bir kadım ya. tir. 
leketine ıönderilmek üzere Kimsesiz- kalamıstır. Çlvt FİYATLARI - Çivi fiyatl 
ler Yurdunda beklettirilen Kastamo- Zehlri satan ve gençleri zehir- rmm arttırılması talebi reddedilmi§tit 
nulu Hasan günde vasati 635, Ilgazlı liyenier adliyeye, zehirlenen altı İPLİK FİYATLARI - Dün fktrs' 
Çolak Ramazan da &'Ünde vasati 400 genç te bu iptUAdım kurtarılma- MüdıirJüğünde yapılan bir toplantı 
kuruı kazandıklarını söylemektedirler lan için hastaneye aönderilml.ş- pamuk ipliiinin bundan sonra en e 
İki ıün evvel üzerinde 632 lira çıkan !erdir. dokumacılara, sonra tacirlere verilııt 
dilenci Marika ev bark sahibi bir ka. ıı... .J si kararla5mıljtır. 
dındır. Bunların ilçil de dilencilikten -·--------,----" KIRTASİYE FİYATLARI - Fi 
vazıeçemiyeceklerini ıöyl Jrt Ha Mürakabe Komisyonu kırtasiye me~ 

eme e, - Pol1·ste •• san ile Ramazan: tep levazımına, küğıda, mürekkelı' 
- Bizi memlekete gönderiyorlar kaleme ve bu gibi ıeylere de fiyat te 

anıa, oradan tekrar tııtanbula dönüp Bir Tu••tu••n lcl"!iSi bit etmiıtir. Bu hususta ilAn kısm 
dilencceiiz.,, demektedirler. 3'~ da tafsillt vardır. 

Üniversitede : 

Hüviyet Varakaları 
Paso Gibi Geçecek 

Metresini Öldürdü 
Ortaköyde Piremeci sokağında otu. 

rnn tiltı.in nmelesinden Faik, bC$ se
nedir beraber yaşadığı metresi Ha
ceri bıçakla 9 yerinden yaralayıp öl
dürmüştür. Faik, Hacerin Kemal is. 
mindc bir gençle konuşm•ya başln

Oniversite ve yüksek tahsil talebe. dığını ve cinayeti kıskançlık yüziln
lerl, bundan böyle mekteplerinden a- den işlediğini söylemiştir, Vakaya, 
lacakları hüviyet varakalarile bütün müddeiumumi muavinlerinden Ziya 
nakil vaıatalarındn tenziltıttan isU- Yazgan el koymuştur. 
fııde edeblleceklerdlr. Alakalı komls- BİR ÇOCUK BULUNDU - Diln 
yonuıı tıu ıtararı, :MUnak.allU Vektıle.. sabah Üskildarda Mektep sokağında 
tine bildirllmiştir. 63 numaralı evin önünde 9 aylık bir 
OİL İMTİHANLARI - Üniversite kız çocuğu bulunmuştur. 

yabancı diller imtihanı bitmlıtir. Mu- KALP PARA - Rumelihlsarında 
vaffakıyet yüzde sekseni bulmuştur oturan Pakize, bindiği tramvayın bl· 
Askerlik imtihanları 15 Birinciteş- !etçislne bir kalp lira vermiş, tahkl. 
rinde başhyacaktır Rektör, FnkUlte- kat sonunda Pakizenin bu lirayı Be
lere kaydedilen y~ni talebeleri pa. otktaşta bakkal Mehmet Aliden aldı
zartesl gününden itibaren haftada i- ğı anlaşılmıştır. Mehmet Ali yaka-
ıct gün kabul edecektir. lanını5tır. 

Ak denizde 
(Başı 1 incide) 

talyan torpido muhribini batırmıştır . 
Bu. denizaltının kaydettifi ikinci mu
vııffakıyettir. Gemi 9 EylQl tarihli 
tebliğde bildirildiği veçhile Akdeniz.. 
de de 3000 tonluk bir İtalyan fa~e 
vııpurunu batırmıştır. Osirls 1928 de 
ın:ıa edilmi~tlr, 147~ tonluktur 

İNGİLİZ TEBİ..İGİ . 
Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz hnva 

kuvvetlerinin dünkU tebliği: Garbi 
çölde Bukbuk üzerine yapılan akın
lar eıınasında bir su deposu hasara 
uğratılmıştır. 

İtalyan Sarki Afrikaamda Maladega 
ilzerine icra edilen bir hilcum esnasın
da, bombardımanlar neticesi kara bir 
bulut sütunu müşahede edilmiştir. Ha.. 
va müdafaa bataryalarmm ve dilsman 
H'cılannm ıiddetli mukavemetlerine 
raimen, hücuma sonuna kadar devam 
edilmiştir. Kumandasına hlkim ola
madığ-ı zannedilen bir düıman avc111-
nın 320 metrelik bir irtifadan tlrbilıon 
ıeklinde dönerek yere indiği görillmüi 
tür. Bir bombardıman tayyaremiz a
levler içinde yere düımilıtilr. Mısırda 
Aıısab üzerine dört akın yapılmJ$tır. 
Deniz efradı kışlaları, petrol sarnıçla
rı, bir mendirek ve rıhtımda bulunan 
binalar muvaffakıyetle bombardıman 
edilmiştir. Kışlaların Uzerine tam bir 
isabet kaydedilıniıtir. 

Konoyenin Beyana+. 
(Başı 1 incide> 

niden anlayış ve sempati izhar et
mesı lazım olduğunu ilave etmiş. 
tir. 

Sözii Sovyetler mlinuebetine ıeti
ren Konoye üç taraflı palrtm camin. 
tem prensiplerine muhalif hiç bir tara 
fı olmadıimı ve Japonya ile Sovyetle; 
arasında ihtillf kaynafı olabilecek im 
kAnların kabil oldufu kadar azalıca
iını ümit ettl~ini ıöylemi,tir. 

"l\'IIHVERLE BERABER,, 
Japon Hariciyesinin ııalthiyetll bir 

ıözcüıü de radyoda ıu ıözleri ıöyle
miıtir: 
"Şimdi Japonya, cihanda yeni niza

mı tesis etmek içtn Almanya ve İtal. 
ya ile kalmayı veya ölmeyi taahhüt 
etmistir. Uç taraflı pakt, cihanda eski 
nizam yerine yeni nizamın kurulması 
lehine beıeriyetin ıesini temsil etmek 
te ve Avrupa ve Aıyayı ıilpilren yeni 
ni:r.amın artmakta olan karıı konulmu 
kuvvetini beynelmilel alyaaetinin ye
nilenmesini göstermektedir. 

S. RUSYA-JAPONYA 
Moıkova, 4 (A.A.) - Reuter: Lon

drada neıredilen haber hilSfma olarak. 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

tayyaresi, Londranın cenup ve 
~arp mıntakaları üzerinde uçma. 
~a muvaffak olmuşlardır. Bura. 
lara gelişi güzel bombalar atılmış 
tır. Büyük bir bomba, şehrin mer 
kezine düşmüştür. 

DUn gece, hava harpleri başladı
başJıyalı en sOkQnetll geçen gece ol
muı;tur. Son "tehlike gcçmlııtır,, !52. 
reti, gece yarısından sonra, pek er
kenden verilml!Jtir ki, bir rekordur. 
Bu gecenin mümeyyiz vasıfinından 
biri de, Alman tayyarelerinin Londra
nın Şimali GnrbJslne girmek isterken 
pek ıiddetli bir tayyare dafU mania 
atefjine maruz kalmalarıdır. Tayyare 
dıı!ii bataryaların obüsleri o kadar 
büyUk bir liiddeUe parlıyordu ki, 
bomba intiUlkını andırıyordu. Hava 
hücumlarının vasi bir sahada yapıl
mış olmasına rağmen, hasarat ve te. 
le!a 1 cüzi dir 
HARP GE.MILERINE BUCU)I 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvveUerlnin gündüzün yaptıkları 
hü ... um esnasında 12 düşman ticaret 
gemisinden mürekkep bir kafile Dun 
kerque civarında bombardıman edil
miştir. İngiliz tayyareleri alçak bu
lutlardan istifade ederek hücumla
rını yapm15lar ve gemi kafilesine re. 
fakr.ıt eden harp gemilerine alçaktan 
uçarak yüksk infilftk kudretinde bom 
balnrla hücum etmiılerdlr. Bulutlar, 
hilcuml::ırın neticesinin görülınesine 

ınArıl olmuştur. 
İngiliz. bombnrdımnn tnyyarelerl

nln Holn:nda sahillerindeki muhtelit 
hedeflere ıünd!.lz hücum ettikleri bu 
akşam resmen blldlr!lmletlr. 

GEMi KAFILEESINE ATIŞ 
Londra, 4 (A.A.) - Fransız sahi· 

llne yerlcı;ürllmiş olıın uzun menzilli 
Alman topları, Manşı aeçmekte olan 
bir İngiliz gemi kafilesine, bu sabah 
nfakla beraber ateş açmıştır. Pek 

muhtemel olarak Grls - Nez burnu 
clv&nna yerleştirilmiş toplar, Qçer 
obUslük iki aalvo yapmışlardır. tngi. 
glllz gemi kafilesi yoluna devam et
miş ve Alman topcusu ateşi kesmiş
tir. 

Çinin iki nUfuz mıntakuma taksimi 
ıartiyle Sovyetler Birlifinln Japanya 
ile bir ademi tecavliı: paktı akdetmek 
nlyeti hakkında Moskovada hiç bir dek 
laraayon yapılmamııtır. Bununla be. 
raber, iyi kom,uluk mUnaaebetlerl e
sasma dayanan Sovyet siyaseti için, B 
Molotof'un Ağustos bidayetinde söy
lediii ıibi, iki tarafın hUsnilniyet gös. 
termeıi 5artiyle Japonya ile bir yak
ıa,ma imk!ını müsteb'ad değildir. 

ÖLÜM 
Eski Imı!t meb'usu ve Emekli 

:Mastara Keren Vefat ctmlatlr. Cenaıcd bıı 
aaat o.ıo da Bebelıte lnılrah aolıalı ıs 

ınaıalı lklmetclhından kaldırılarak lljle na 
zr Beyuıt eamlindcı kılındıktan ıonra Er' 
telıl aile kabrbtanına dcfnedilecelıti.r. 

Kederli aDcsine ve doatlann.a taziyctlcrfııl 
blldlrlrb. 

M E·V L 0 
Drama Eırafrndan Ahmet Klmtl 

zevuai Dıı7aa Zeliha Scrdaroflunun ruh 
ıtbaf edilmek ilrerc )'arınkl Pııur gUna ııı 
namııından aonra Deyaııt camllnde ,,ıa 
ıeri( kıraat olunacaktır. Akraba ve 7a 
rımııla arzu edenlerin teırırıeri rlcn olunı:ıt· 

MERHU?dENIN AIL'.& 

Ka,,ıp ı Be:roilu 12 inci ilk okulu beti 
sınıftan 929 • ıııo den aencalndı aldı 

tu4ilı:nameyl ka)'bettlm. Yen!ıial alaca 
dan utlslnln bDkınil :volttur. Semurı Kosıf. 

Bağdat Yolile 
Nakliyat Anlaşm sı 

imza E ildi 
Ankara. 4 (A.A.) - Ahiren Bacdl 

ile dofru demiryolu münaıebatmm t' 
aisi hasebile Türkiye, Suriye, Ccn 
demiryollıırı ve Irak demiryollan id'
releri arasında nakliyatın tanzim ' 
teıhili için beynelmilel demiryol naıcll' 
yatr mukaveleleri çerçevesi dahiiirıd 
doğru e5ya nakliyatına ve bunlara ti\ 
bilı: olunacak ücretler ve ayrıca i~let 
me icabı olarak mütekabilcn tanti olıl 
nan müteharrik malzeme hakkında b 
anlaşma aktedilmiıtir. Tatbikata ı 
hazırlıklar ikmal edildikten sonra ·y 
tarife meriyet mevkiine eirecektir. J3d 
anla,manın alikadar memleketleri 
ticaret ve nakliyatı için faydalı olac' 
iı umulmaktadır. 

Koordinasyon 
Heyetinin 

1 eni Kar.arları 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) "" 

Koordinasyon' Heyeti tarafından yenİ' 
den şu kararlar verilmiştir: 

"Devlet Demiryollarına bağlı ie yet 
!erinin hafta tatili kanunundan istlsıı' 
edilmesi., 

"Devlet Deniıı:yollan ve Llmanlaf'I 
İdarelerinin iı yerlerinde günde ıı' 
saate kadar fazla mesai yapılması ' 
bu yerlerin hafta tatıliııdcn istisna o· 
lunması . ., 

Devlet dairelerinde ve Maliye Ve' 
kUeti kırtasiye mildlirlüiil depolarııı
da mevcut bulunan ataklar tetkik <t 
tesbit edilmiştir. Ayrıca devletin bil 
tün daire, teşekkül ve mUesııescleri111 

mülhak ve hususi bütçeli idareler. ser 
mayesi devlet tarafından verilen veY.
sermayesinin en az yansına devleti 
iştiraki bulunan hükmi şahsiyetler, kıl 
rumlar, menfaat temin eden müessese' 
ler, fabrikalar, bankalar ve a.murı' 
menfaatlere hadim cemiyetlerle 1ı3yıl 
cemiyetlerinde istimal edilecek ktrtl' 
siye, matbua, ve defterlerin tipleril' 
miktarları Koordinasyon Heyeti tafll' 
fmdan tesblt edilmiıtlr. 

iNHiSARLAR VEKil.I 
Bursn, 4 (A ,A.) - İnhlenrlar ve' 

kill tOtUn istihsal eden köylerde tet
kikler yapmış, tütOncülerin lhtly ç' 
ları üzerinde VaU Ue görU,mUştür. 

Trabzon, 4 (A.A.) - İktısat vcı-1-
ıı. Ege ile fstanbula hareket etmiıU'· 
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deniz Hakimiyeti 
K dık- ·· Ç k.ı - Taramıyorlar mı? 

0 a OYl:lne 1 nca : y Tavla oyruyan zarlan bıraktı: 

·~;;~;~;~;~;;~;~ ::l:~~;~s:~ı:~:;E: 1r-;;~ ;;~·;···ı ~:1:~~:~r~~~*~~ı~~~~~~~ 
enızı • · ddi. ~ vaktimiz yok. isb erı,, oldu&'lldur. Bu ı m, hele Istanbula kafa tutar gibi _Tabii bir gün gelecek, dere.. 
,... at eecek delil, Jngiliz do- duran tunçtan bog·nyı gördükç~ ••••• • •• ••••-..•••••-•• 
·••as ki ye bir tarama dubası getirecek. 
•d trıın bu denizden uza aş. kendini Avrupa şehrinde sanıyor. Yoğurtçu : ler, deniz tarafından ayıklaya a-
İı.J.ır: 1;'nlbuki bu donanma, Ak Muhatabım hafifçe bir tebes. yıklaya ileriye kadar girecek, o 

' 1kıde birde tarıyor, hu ta- su··m etti. Dudaklarından zoraki Arabadan indı·k. f a sı zaman berrak suyun iki tara ına ...: rasında lngiliz ticaret ge. bir: _ Ne güzel park! 
1 

· 1 k 
·• hl b. • rıht1mlar yapı ır, gazıno er uru-. 
istel-· ır tan~;~ıza ugr~ma- - Evet! Çıktı. Sonra: - Evet pek güzeldir. İleriye lur, derenin içinde fener alemlerı 

~·or ıgı yere gı ıyor, ma r· - Kadıköyünde oturmadığın doğru gidelim, dere kenarından olur. Midye kabuklarına zeytin 
u' lnal götürüyor. Hatta n. belli yürftyerek Kuşdiline uzanalım. yağı doldurup bırakılır. Her tarnf 

f,, earet gemilerinin hareket · - Sandallar da var,· derenin 
.. aliyctı· d ·arınışbr - Sık sık geliyorum. Daha i- nur gibi pırıltılar içinde .•. l . o ereceye " nihayetine sandalla gitsek nasıl 

ti
llgtlterenin Balkan devletleri çerilere. Erenköyüne, Bostancıya olur?. Arkadaşım: 
ea f'lA ·d k t vaya buradan - Coştun. Dedi. Kurbağaların 
İ reti arttıkra artmış ve böy 1 an gı er en ram _ Sandal ancak ko"'prünün ya. k hnlJ ;:ı Ak" b. · kahkahasını ic::itmiyorsan ko uyu • -... terenin Akdenize ha ım ınıyorum. nında kalır. ~ G' 
~tebeyyün etmiştir. - Bugün bir işin yoksa bera- da duymuyor musun? Kalık. ı. 
~tıkü tel1}af1ar da İngiliz do. ber bir dolaşalım. İnce patikadan yavaş yavaş i. delim ... 

h.iasının kdnnlzi taradıg· .. nı, t ktık t k tl b" leriliyoruz. Kenarda yeryer yo. K b u ı d 
..... ~· skeleden çı , e a ı ır a. 1 k kl K b ğ l d ur aga ı ere • Ç bir yerde ltalyan donan- sun u azı ar, ur a a ı ere- . 

!la tesadüf etmediğini bildi. rabaya bindik. nin burada rengi nefti... Etrafı h . . d ğ .. ~d"k r ll - Yan sokaklardan bizi Yo. pedavra tahtalarla örtülü bir bah Da a Nıçedr~ bo rku yuk ~u u · 
• albuki bu taramalardan ğurtçuya götür. çe. İki masadan birinde tavla oy- - e ır u 0 u. 
at~talyan donanması ile kar İskele caddesini bıraktık, sola nayorlar. Öbür masayı biz işgal - Çocuk olsak ccy~bını .a}ır. 

ij:_ ve harbe tutuşmaktır. saptık. Artık beygirin tırıs gitme- ettik. 1 dın. Bu koku ne olabılır? Lagım 
qh ı.ctlyan donanmasının bu fır mk. t kokuyor. 
•• ganimet bilerek meydana sine i an yoktu. ki yan teker- - Şeytaru?~z bol olsun. Dere İkinci köprünün yanındayız. 
sı, ve AkdenJzi kendi deni. lekler birdenbire yükseliyor, ma- saf ası da çekılır doğrusu.. . .. .. Ahşap bir evin bahçesinde iki ka. 

aplllak irin İngiliz donanma. kasları şakırdatan bir gürültü ile Tavla oyruyanlardan hırı yuzu. dın bir erkek oturmuşlar: 
"""' d ~ boslug· a iniyordu. O zaman sol ta. me baktı· 
-t

4

' a an yok etmesi icap eder. • · - Affedersiniz. Bu koku nere-
~ÖYle olmuyor ve Akdeniz- raf ayağa kalkıyor. Kaymamak i- - Hangi dere safası? Oldum den geliyor? 

but ı bir deniz muharebesi vu. çin birbirimize yapışıyorduk. Şiş- bittim bu yosunlu suya baka ba- Erkek hayretle sordu: 
i~ ~uyor ,.0 bu da İngiliz hn- man arkadaşım bir eliyle göbeğL ka münebbihimiz kapandı. - Hangi koku? Bizim koku fi-
./tıniıı idamesine yardım e. ni tutmuş. Ben cümleyi bir tür. - Öyle ise niye burada oturu- lan duyduğumuz yok. İlk zaman. 

lü tamamlayamıyarak Karagözde yorsunuz? ları burnumuz koku alırdı. Fakat 
~ek ki Jtalyan iddiası, h~ ki Kekemenin şiir söylemesi gibi: _Dere dolsun diye bekliyo- civardaki evlerin bütün lağımla. 
11 ~ıi nturat mahiyettedir vde - A ... A ... Araba... Arabacı... ruz. rını dereye verdiler. Bunu böyle 
y ~mahiyetten çıkması a Bu, bu, bu yoldan çıkalım! Diye _Dolduruyorlar mı? yapan zat gayet uzağı gören bir 
l klenemcz. Çünkü vazi. bağırıyordum. _ Kim dolduracak? O kendi ad&rndı. Derenin kenarındaki bah 
atıllgi}jz donanmasının İtalyan Hınk! Tekerlek ta§tan kurtul- kendine doluyor. Bir kere iki ta. çelere lağım suyu gübre gibi ya
il tllasını sıkıştrrıp, onun iz'a. du. Refikim elini ağzına götürdü. ra.f birbirine kavuşsa misafirlik i- rarmış ve dere bu suretle fena 
~miyle kurtulmak niye. _Dillini ısırdım! Yakında ec- çin köprüden dolaşmaya lüzum koku neşredince o zaman lağım 

11 "• azmiyle hareket ettiğini, zahane yok mu? kaJmıyacak. yapılmasını sıhhat noktasından i. 
lı: lllukabil f talyanm donanma =- !eri sürecek ve dediğini yaptıra. 
d~nıak.!çin Jıer çareye baş cakmış. Aksi olacak. Adamcağız 
ıı 15unu gosterıyor. p!iınınm yarısını yapabildi, ya.ni 

t
i da Akdeniz hakimiyetinin lağımları dereye verdi. .. İş orada 
teı-ede kalacağını ve onun e- ilk Oiiretmenin Hikayes1... kaldı. o gün bugündür, hepimiz o 
~ kolnv kolay alınamıyaca- ':I kerih denilen kokuyu koklaya 
tshat ediyor. Herkesin dünyada en çok sevdiği fmı öğrenmek içiıı ne kadar 19rar e- koklaya alıştık. Başka kokuya ta. 
d kimse, şüphesiz, ilkokulda illı:: öğret- derse de öıiretmen melek: hammül edemiyoruz. Bizi:n refi-
a Vaziyet : meni olan &attır. lnaanın çocuklufun. - Meleklerde erkekli. cliılik 1'0k. k,aya bir ahbabı en iyisinden bir 

da en çok bilcili, en büyilk adam diye tak; onan için ba kıamın ne iıe 1'ar•- şise lavanta vermiş. Bir gün sii-
aziYet Akdenizde, bu mer. tanıdığı lcimıe ilk öıiretmenidir. Bil- dıiıru ben de bilmiyorum... ründü. Bütün ev halkı hasta ol. 

~ kezde olcluğu gibi 1\fısrr • yük Fredrik'in hik&yesini bilirsiniz: Diye cevap veremez... Bunun üze- duk. İnanır mısınız? Oğlumun 
• " hududunda durgunluk de. Bu Kral bir gün bir ilk okulu ziyaret rine Yahova'nın Havva anamızı ren bahçesinde riçek var diye evine 

«!diyor. ederken sınıfta ders yapan ölretmen Adem'in kaburra kemiıiinden yarattı- ~ 

Yazan: Sevim SERTEL 

Y eraltındaki Konser - iki Ateş Arasında 

insan öyle bir mahluk ki, za- ı canla ba.~la yangını söndürmek i
man ile en taharnmülsı'.iz, çin uğraşmaya başlamıştır. 

en imkansız denilen şeylere bile İşin kötüsü uçaktaki bu yangın 
itiyat peyda edivor. Nitekim, yüzünden çıkan alevler, düşma. 
bugün gerek tnğilterede, gerek nın kendilerini görmesine sebep 
Almanyada halk tayyare bombar olmuştur ve şimdi mütemadiyen 
dımanlarına o kadar alışmıştır ki yanan tayyareye ateş etmeye baş 
bunu tabii bir hal olarak kabul larnışlardır. İki ateş arasında sı
etmekte ve hatta hazan köşe baş. kışan pilot mütemadiyen yoluna 
larında durup harbi seyretmekte- devam etmektedir. 
dir. Bu münasebetle Berlinde ge- Fakat nedense artık kumandan 
çen şu vakayı ele alalım:: ~~n d~ hiç ~ir c~ir gelmemek~e-

Bir gece ani olarak tayyare hü. aır .ı::ııot elındekı boru ~asıtasile 
cumuna uğrayan Berlin halkı, i. ark~sı}e her ne ka?ar munasebat 
çinde bulundukları barlardan, si. temınıne çalışıyor ıse de buna mu 
nema, tiyatro vesair bu gibi eğlen vaffak ?lamamaktadır. . 
ce yerlerinden çıkarak kendileri- En nıhaye~, çavuş aynı m~ba. 
ne yakın olan bir yer altı tren is- bere borusu ıle ona şu haberı ve. 
tasyonuna iltica etmişlerdir. riyor· 

Evvela bunun kısa bir bombar. - "Telsizci ile kumandan ü-
dtman olduğunu sanan halk bir midı kestiler. paraşütlerine sarı. 
müddet beklemiş, fakat işin uza- lıp atladılar. Fakat, ben yangını 
dığı anlaşılınca, geceyi geçirmek söndürmek üzereyim. Sen yoluna 
üzere orada yerleşmeye başlamış. devam et. 
tır. Çocukları kanapelere yatır. - Evet, ama ben yolu şaşırdım 
mışlar, pardesüleri üstlerine yor. nereye gittiğ mi bilmiyorum . 
gan gibi örtmüşlerdir. - Aman. gayret et. Nereye gö. 

Sonra halkın içinden bir türkü türürsen götür, ille dü_şman top. 
mırıltısı başlamış. biraz sonra bu. rağına düşmeyelim. ölürsek te 
herkes tarafından söylenen şarkı kcndı yurdumuzda ölelim. Ku
Jara tahavvül etmiştir. Hatta iş zum yoluna devam et. 
hora tepmeye kadar varmıştır. - Peki, öyle ise, bana şu ku. 

Bir taraftan da üstlerinde evler mandanın haritasını getir de, ona 
yıkılmakta, yangınlar çıkmakta bakıp bir fikir edineyim. 
ve Berlin bombalanmaktadır. Bu esnada pilot, kendisine ha. 

Fakat. yeraltı tren istasyonu. ritayı uzatan çavuşun yiizüne ba
na sığman halkı, buldukları bu kıyor, bir de ne görsün? Baştan a. 
eğlence de tatmin etmemiş ola. şağı yanmış. 
cak ki, bu defa birer ikişer arala- Fakat. şimdi merhametin sırası 
rından ellerinde çalgı olanlar tü. değildir. O son bir gayret ile istL 
rt:miş ve çalgıyı çalmaya başla. kametini tayin ediyor ve daha on 
mışlardır. Bir kaç dakika içinde dakika uçtuktan sonra şimali İn. 
bu yoktan türedi müzisyenlerin giltcrede bir yere iniyorlar. 
adedi bir orkestra teşkiline kafi Kahraman ve fadakar çavuş, 
gelmiştir. Aslında bunlar bu gece hemen hastahaneye kaldınlıyor. 
muhtelif lokanta ve barlarda çal- Yapılan muayene gösteriyor ki, 
gı çalmakta iken hücum başlayın- eğer daba beş dakika uçmaya 
ca buraya iltica eden musikişi. mecbur kalsalardı ateş benzin de
naslardır. posuna da sirayet edecekti. Fakat 

İşte, bunlar barlarında bitire. çavuş ile pilot metanet ve gayret
mcdikleri konserlerine bu yeraltı leri sayesinde hayatlarını kurtar. 
istasyonunda coşan, bağıran, hay. maya ve kendi yurtlarını bir defo 
kıran canlı bir kütlenin huzurun- d~ha görmeye muvaffak olmuş. 
da devam etmişlerdir. lardır. 

'f. 'f. Telsizci ile kumandan ise, eğer 
· ölmedilcrse. dü manın eline esir 
iki Ateş Arasında düştükleri muhakkaktır. 

Bu vaka, düşman mıntakası. 
na gönderilen bir İngiliz 

bombardıman tayyaresinin ve i. 
çindeki'dört kişinin başındıtn geç. 
miştir: 

foplanhlar. DB\'etler: 
Eınlnllna Halkevlndeaı CafaloflımdJıkl aa· 

!onda. Carıamba ak ... mı Hat (21) de Kemal 
Emin Bara tarahndan bir konfera'1$ verilecek 
n (Ateı) piyesi temsil edilecektir. Davetiye• 
ter bllromuzdan alınır. , 

TaR.vimden 
bir ~aprah 

Dilin Kuvveti 

Başçılar tablt".lannda sıntan 
pişmiş kelleleri: "Tatlı dil 

güler yüz!., diye satarlar. Fite u. 
yanlar için atnlarnm:ı "Dilin yap
tığını el yapmaz", ''Dil hem yara 
açar, he111 merhem olur.'" derler. 
di. Fakat ben dilin kuvvetinden 
bahsedeceğim; bunun için de Tür 
kiye Yahudilerini misal olarak 
göstereceğim. 

Kntolik Izabel meşhur Tor. 
kcmada ile 1\hıyor meydanına en. 
gızisyon çarmaklarıııı dikmiş, o 
dunları yığmış; hunili, kıskaçlı 
kerpcdcnli cellatlar, akla gelmez 
işkencelerle l'ahudileri günlerce 
bağırttıktnn sonra odun ateşinde 
kebap etmişler. Hunile ağızlanna 
kilolarla su doldurarak işkence 
meydanında canlı fıskiyeler yap. 
nıışlar. 
Yalnız 8000 kişiyi ateşte yak. 

tığı tahakkuk eden Torkemada 
artık adam eti kebabından bıkan 
bir dev gibi, hepsini birden İspruı 
yadan siirmii çıkarmış. 

Bu şerait içincle memleketten 
cıkarılanlann nrtık o memleketi 
haritada bile yerini görmeye ta 
hammül etmemeleri lazım ı;clir. 
ken, dilın kuvvetine bakınız ki 
M iısc\'i1er lspanyolcayı bırakama 
mışlardır. 

Türki~·eye yerlesen 1\losevikr 
499 sene Jspanyolca konuştular 

011 onları o kadar tahakkümü al 
tına aldı ki hepimiz Jspanyolca 
yı Yahudice samrdık. Plaza Mn 
yor'da derilerini yüzen, kemikle 
rint kıran lspanyanın her şeyin. 
den kurhılduklnrı halde dillndeQ 
kurtulamadılar. Bu manevi ta. 
hakklim altında Türk dili onlar İc 
çin resmi bir lisan hududunu ge.. 
~emcdi. Başka ckalli~ etlerde biı 
Yorgaki Efendi, bir Sakız Oha. 
nes, bir Bafralı Yanko yetlstiği 
halde, Türk Yahudilerde bir te)l 
şnir, bir tek muharrir çıkmadı. 

HaTI>uki garp memleketlerinde 
Muse,·ilcr arasında ne büyük şa. 
irler, muharrirler, müellifler var. 

Gösterdiğimiz şefkati daim' 
minnetle tekrar eden Musevi v ... 
tandaşlarımızm lspanyolcanıq 
~cınberindcn kurtulmuş olmala'f'I 
itibarile bize daha ziyade yaklas. 
tıklıırına şüphemiz yok. 5701 inci 
senesini idrak eden bir kavim, b11 
lunduğu memleketin lisanını 508 
sene sonra kabul ederse mazuı 
görülmeli. 

Ne yapalım? Geç olsun da glg 
nlmımn! TAKVİMCi 

Sahip YC Neı;rlyat lılDdllrOı Emin UZMA!ıl 
Gıırctecllik W' Neşriyat T.LS. ·TAN KatbaH& 

tı d ona hiç ehemmiyet vermeden işine tmı, tabii, bilirsiniz... gidemiyorum. Ne zaman gitsem 
Jı. ltrgunluğı.1 mühim ve kat'i devam eder. Dersten sonra, okul di- Fakat insanların araııında en yük- başım ağrıyor. Hepimiz böyle )fı. 
e~ı' hnrhi takip edecek mi? rektörünün odasında oturan Majeste- ıek ahlak melek ribi olmak aayıldı. ğım kokusunun tiryakisi olduk 
ı en bütün malumat Ital- nin huzuruna çıkarak smıfta göster- tmdan illı: öıiretmen meleiin ilk in. vesselam! 
~'l't" şimdiki hatları ırerlsinde diii alikaııızlıtm sebebini söyler: sana öiretemediii ve Adem ile Hav- İskeleye gelirken süprüntü ara-
.. h, ll'"trbkl .. rda blunduklarını rocukl · · d"" da b'" '"k va'nm kendi kendilerine öğrendikleri ba1 " .. •• - ~ ar ıçın unya en uyu an kapaklanm açmışlar, hatta 

Tam Belçika üzerine geldikleri 
zaman ansızın ucaihn kanatlan a • 
teş almış ve yangın tayyarenin di 
ğer taraflarına da sirayete başla
mıstır. 

İçerideki kumandanın verdiği 
emir üzerine pilot yoluna de\'am 
etmiştir. Arkadaki ate:=:ci çavuşu 
ise elindeki mitralyözü ı,rrıık:nış. 

BUGÜN 

İPEK 
Türkçe Sözlü ve En Nefis 
Mısır Musikisi ile Süslü 

Büyük Aşk ve 
.li~or. Fakat buna mukabil adam öfretmendir. Öfretmenden da.. bilgiyi c;ocuklara öiretmek te ayıp sa- k d. k l k b. 
ıııt! · ha büyük ve onun hürmet etmeııi 14- yıhr._ Vilı:ıi çocuklar, henilz Adem apanmasm ıye arşı ı lı ırbir 
hor ~arafmdan yapılan t~Y- zım relen başka birinin bulunduıiunu ile Havva gibi olmadan, o bilgiyi bi- !erine başlamışlar, bozuk kaldı. 

ltl nı ardımanlarırun bu a- görürlerse çocukların öiretmene kar- ribirlerine öiretirlcrae de, hocasız nmlarda her göbek attıkça ekşi • 
~rı tahrip ettiiii ve bu hazır şı hürmetleri azalır.. öfrenilen berte:r ıibi, bilgi ya ekııik o. mis bir koku ile beraber dört ta-
oıd"enlden baslanmasrna se.. Bütün öıiretmenlere karıı ıöıteril- tur, yahut yanlış olur. Hem de c;ocuk, rafa kara bulut gibi sinek savura· 

.. 
BUGÜN 

tığu bildiriliyor. Bundan "- la tabiatin inaanlan kadm ve erkek ola- k d · 1 - meıi louım o n ve zaten aöıterilen ra yanımız an geçıyor ar. 
il ~ol soğuklnnnın başlaması yüksek hürmetten iııtiına edilecek yal- rak ayırınaıımdaki maksadı kavrıya- Vapura binmeden tunrtan bo. AS R i 

l den it J k lerlnı·n ö~ d maz: Çocuk büyür, cider, onun zih- ~ tı1_ a yan as er nız bir .retmen var ır: O da ilk iıı.. ~anın karşısına gertim . 
.. ııı; ı. lk ··~ i ninde bu ayrılıfm yalnız keyif tarafı 6 "' 

SİNEMADA 
tt l'~.eKtikleri ilnve ediliyor. aanm i ogretmen olan melek... O- - Nafile! dedim, Hiç kafa tut-
h.1 lttden Jtnlyan taarruzu- nun bikbesini pelı: eski olduğundan kalır... ma. Senin de içyüzünü ö~rendı'm' 

JANETTE MAC DONALD 
ve NELSON EDDY 

tarafından 

DAÔLARIN KIZI 
Güzel ve ıarkılı bir dram 

" 1 • b iki nutmu•ıunuzdur d' h ı Bu bil""ıizli~n en fena neticesi, "' d .. ı_~ o rnazsa 15 gUn. hattl bır e u v • ıye atır a- •· •• 
"rı - • çocuklukta ne işe yaradıktan öıireni- =-============= ll a gecikmesi beklenmekte tacagım . 

. ~~;~!~~~=:~~:~::~ ~~~~~r~i~1f~~i~~ ~~§~ .. ~?.~~}. ı~~ 
ı,.e ederek hazırlıklarını ta. Babaya, viicudünün soma kısmındaki tıklar da gizli tutular. Gizli tutulan 

illi lllaJttadır. uzuvtanndan her birinin röreceii iıi haıtalık ta hiç bir •akit iyi tedavi e
~ llıiizdekl mevsim büyük öfretlr: Ağzıyla yemek yiyecek, a. dilemez. Sebebi de pyet basit: Her 

İKİ AVCILAR 
LOREL - HARDY'nin 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

t .. ..ıhle şahit olacaksa b.u har- yaklariyle yilrilyecek, kafaıiyle -lü. hHtahtrn illr devau istirahattir. Has-
"ıı;• t tahfmı cizlemiye kendisini mecbur 

,iitıe h~c aleyhinde n~tıce v~- zum rörüree- düşünecek "· s .... Sıra, sa)'an bir genç o illı: devadan mahrum 
teı tikmetmeğe musalt hır Ademin vücudiindeki germen kısınma kalır. Onun ictn gizli tutulan hastalık
. bulunmadığı göze çarpı. aelince tiiretmen melek birdenbire au- lann tedavisi hemen dalma uzun sil. 

1 .. r. Adem o luımm da ne ite yaradı- rer. 

- 24 -
! <1otrtı beni çclonekte olan e
~UYU yenerek, ikimiz için de 
~ Ul11t ve acıklı otan o saatten 

t!ttı:ıevıq. ile buluımayı hultWa 
~ili . 
clörı l>asaportınn tedarik etmek 

S\ıı e >'::ız!>: h';;~:{a e1::~f !~ 
l:ıllJt~lan o dağınıklık ve kar11ık. 

ı1~ ııürUyordu. 
l 8eyahaUmlı:ln arifesinde
oıa: ııaadcUmin son ve ulvi ge
~l k olan nk§::ım. 
he1111tnıs ve sızl.ıyan yüreğimi 

L cleta rı~ıe örttnm. Serco, beni 
11111 \>e &~ı görmeliydi. Onun lçhi 

. l>arıldayan bir hatıra olarak 
olla 28ti;Y"ordum ..• 
~ lfirer girmez, bcnl başım
' b~~a kadar süıen yeğenim 
,p~ • 

. lı<!l'kParlak derecede gQzelsin; 
8:ı-. esin senin lcln deli olma. 
~ıııırn. 

arı ~ dosllar ve tanıdıklar tara
~elendtm. Rusyadan gitmek 

h an dolayı müteessir olduk
eıısı bütün tonlarla söylüyor-

Se 
~lı kiyef boş kalacak. MO. 

~ ...................... ·ı 
Clrce 
l 

Yazan : ANNIE VIVANTI 
Çeviren: RÜVEYDE SINANOÖLU 

derdi? .• 
Fakat fşte Bozevsky, gayet solgun, 

sert yüzü ile bana yaklaşıyor. 
Ellini öpmek için derin bir surette 

eğlldl: 

- Avel.. Ave, Marlyat dedi ve 
uzun uzun yüzüme baktı. Yelsi o ka
dar görülebilir haldeydi ki, ben Vasi. 
liden korktum. Serco gö:tlerlmde bu 
korkmayı okudu ve güldü. Blr istih· 
kar hali alarak ve sesini hemen de 
hiç alçatınıyarak: 

- Ben bunda bir pusu var, diyo
rum, dedi. 

- Pusu mu? Ne dfyorsunuz?I. 
Ve kendimden geçmiş, soran bir 

eda ile gözlerimi ona diktim. 
O: 
- Evet, evet, bir pusu, dedi. 
Sonra, dört yanımızı alan sosyete-

ye "clnfque,, ve abes bir gillilşle ba
karak devam etti: 

-------------------kO, bu akıam başımda bir yanlış "cl
tntlon,, dolafı7or. 

Şu: "Ave, Maria •• Moriturl te ulu· 
tant!,, 

Vasili, ilerllyerek ve elini açık bir 
jestle Bozevsky'ye uzatarak: 

- "Moriturt,, mi? .. "Moriturl,, siz!. 
Öyle olmamasını dilerim 

Bozevsky elini aldı ~e gözlerinin 
içine baktı. Vasili, onun bu bakışını 
iade etti; sonra önüne dolru aarktı. 
onu iki yanağından lSptU. 

Hayır! Hayır. O, bir pusu değildi . 
Bu haykırış, o ıece beniro hayatımı 
parçalıyan adamı m!ldaf:ıa yolunda 
vicdanımın tA dernlllğinden ;yükseli. 
yor. 

Bir saat önce nefret ettiği... Bir 
saat sonra da öldürdütü adamı, Va
sili, halli kalbinin een kudreti ile 
kucaklamıştı. 

Bir pusu deıtldt! 
xvn 

Muhakkak, o gece pek g{lzeldim. 
Grand Hotel'de, yemekte, bütiln er
keklerin, earaptan ve mOzfkten ziya
de, benden dolayı akıllarının başla
nndan 8ittiğint duyuyordum. Vasili 
ile Stahl'ın arasına oturmuş, deli ve 
hayran, gülüyordum, aillüyordwn. 

8: Univerelta yaba- dlller imtihanları 
ne uman yapılacak? 

C: 26 Eylı'lldcn 28 Eylill ak!amına kadar 
yapılacak. 

il: Elektrik ldareai f. O kad.roıu tasdik edil· 
dl mi, lht!J>at aılıerlik maatı verllly0r mu 1 

C: 940 kadrosu tasdik edilmiıtlr. ihtiyat 
mcmıırlınn da maaılan nrilmektedlr. 

En rUzel komedileri kederlerini 
unutturacak, gilldürecek ve et. 
lcndirecektir. 
C11Jt\artesi günleri saat 1 ve 2,30 
da, Pazar günleri saat 1 de ten
zUAtlı maUneler. Dühuliye 10 
kuruş, 

~----·: ........ -
Şehzade başı T LJ R AN Sinema - Tiyatrosunda 
RAMAZANA Mahıuı her gece: SİNEMA -TİYATRO - VARYETE 

Sa.n1 atkar N A Ş 1 T ve arkadaşları 
Okuyucu SUZAN ve MtÇE PENÇEF Varyeteai, Canbaz ve yen 

akrobat numaraları. TOMBULUN AŞKI Komedi 3 perde. 

Sinemada: YILMAZ ALI Türkçe sözlü 
Sayın. ıinema ve Tiyatro ıevenlere, DİKKAT: Akşamları Sinem 

aat 10.25 de başlar 21.15 de biter. Tiyatro saat 21.20 gece başlar 23 dr 
hitcr. Sinema ve Tiyatro bir bilet mukabilinde seyredilir. 

Cumartesi akeamı Mıııır'm Meşhur mugannivrqj ve Rakkasesi 

ı•-----•ııı- ı\ S M A Z A A 'I' A R 1 ~------r, 
~~--.......................... --, 
TALiiNiZi 
CUKUROVADA DENEYiNiZ. 

7 llkteşrinde 60.000 Lira 
ADANADA ÇEKiLiYOR. 
7. Teşrinievvelde 1\filli Piyango Adanada çekiliyor. 

Sinemasında lJI acera Filmi 

LEKELİ KADIN 
Baş Rollerde: YUSUF VEHBİ ''e LEYLA l\ruRA:T 

DİKKAT: Filınln uzanluiu yüzünden BagUn seanslar 12 - 2 -
4 l S - 6.30 ve 9 da. 

BuırUn J 2 dro tenzilatlı matine, Yannkı Pazar gilnU saat 10 ve 12 de 

cuz matineler vıtrnır •••••••••-
................ ! ... 

BÜ1'ÜN 1 S T A N B U L'u BİR 
KAHKAHA KASIRGASI KAP
LIY ACAK, çUNKO MERZİ· 
FONLU NARKİS KU1IBU, A. 
r. erikalı Amcasının Milyonları-

na konmak için 

~ORLA 
9f'.ayyareci 

oluyor. 

Yakında: 

TÜRKÇE 
Nüshası 

i P E K. 
FRANSIZCA 
Orijinal Kopyası 

MELEK 
Sinemalarmda birden 

takdim edilecektir . 

,, ................ .. 
Uarunda canlar verildiği bu Ka
dın kimdir? Ve ... Aşkı, Kıs. 
kançllf,'1 ve b!ltiln ihtlraslan u
yandıımak için nereden gelmlş
Ur? Ve nJçin mahkeme tarafın.. 
d.m nefyedilmiştir? lıte bütiln 
bunlnrı ...•. 

Pek yakında 

SÜMER 
Sinemasında 

Gösterilecek olan ve 

MİCHEL MORGAN -
Pierre Richard Willm 
atından temsil ve JACQUES 
YDER tarafından vaz'ı sahne 

edilen 

ŞİMAL 

{AN UNU 
heserlnde gözleriniz önUnde 

ranlanacakur. , ....... , ......... ~ 

Misli görülmemiş muvaflakıyetlerle devam ediyor. 
3 son gilnünden istifade ediniz. 3 

11:Yboiınuı bJr yilzük gibi o-

' ll:ıtı ..,, ftehlr ve mahzun, gtllllm· 
lıtu11 1tırn• çekiyordum. 

d,,_bu.nıarın, o akşamdan sonra, 
~ ....,ı. benı seldmlamadan, bir 

- Kontes, yanlıs bir mısra veya 
cOmle zikretmek hiç sizin batınıza 
gehnez mi? Yani bir ,ey demekle 
başlayıp, baıka bir ICY diyerek bitir. 
mek? 

Boıevsky karşımda otuı:uyordu. 
Süprb ve tptllAh y{lzQne bakarak, 

kendi ruhuma, "yarın onu artık ıör. 
miyeceksinl Amma bu ıece iste ya
nındadır, buradadır! Gl5rUyor musun. 
senin için deli, ııenin için mesti Unut 
yanruı.. Çü.n1dl yann uzakbr." eti· 

Büyük ikramiye 60.000 liradır. Dikkat edin. Çukuro-
va rüzgar tutmaz. Orada sizin taliiniz de kozalar için- ÇARŞAMBA Y ~ .. -· • 
deki pamuk gibidir. Dağılmaz ve savrulmaz. Hemen 1 

de11 Pal)>a görmüş gibi, gözlerini 
11Yırarak geçeceklerini kim 

- Amma Bilmem .. Anlamıyorum, 
diye sinirli ~e kararsız cevap verdim. 

- Çünkü .. (Vasilinin yaklaşmakta 
olduğunu ıördil ve iatihkar edici bir 
hal alarak daha hız.1ı aöyledl.) Ciln- yordum. (DEV.un VAR) 

Ferah'ta Çe.mberlitaş·ta 
şimdiden (4) lira verip bir bilet alınız ve taliinize o B Ay TEK 1 N Monte Kartonun 
engin Çukurovanın o gftzel taliinf ekleyiniz .. 

-.~-------------------------••l9•1lz __ _._.,ti' ,,.. Yıldızlar diyarında MEÇHFT K .\ nı Jl _ ... 



----- TAN 

Buhrana rağmen HASAN MÜSTAHZARATININ satış fiatlannda ZAM YAPILMAl\fiŞTm. Bu kadar büyük fedakarlığı hiçbir müessese yapamaz. Hasan l\Iüstahzaratının kazandığı bini 
mütecaviz altın madalya ve mükafatın bir kısmı Hasan deposunun Karaköy şubesinde teşhir edilmektedir. Bunun kıymeti maneviyesi nıilyonlan aşar. Tarihte bu kadar muvaffakıyet 
kazanan hiçbir şahıs yoktur. 

Kuru, Kuruı 1<uruı 

Anık 50 Fa:-t' zehirl macun 35 Nesrin kolonyası 1/18 35 Krem vazo 
Briyantin kOçOk 35 Gül suları 1/4 40 1/8 55 .. .. .. büyük 50 " " 

111 100 .. ,, 1/4 100 O.dö-klnln 
Esans - Levanta 100 Çiçek suyu 1/4 60 .. " 1/3 125 .. .. .. .. açık gramı 10 Glüten ekmeği 50 .. .. 1/1 300 Tırr.ak cilıisı 
Fayda 1/4 35 .. Un Gevrek Makama 60 " " açık 300 Aseton 

n 112 55 Hasmı kolanyası K. 25 Traş kolonyası 1/3 75 Sürme lüks .. 111 95 ,, .. 1/8 80 ,, .. 1/1 200 .. paket .. 5/ı 400 .. .. 1/3 150 " .. açık 200 Çil losyonu 

" 15/l 1200 ,, .. kutulu l/3 200 Krem tüp K. 10 Şampuan likit 
Fare zehir! K. 15 

" .. tırtıllı 1/2 250 ,, .. o. 15 Özlü unlar .. B. 25 ,. .. 1/1 500 .. " B. 20 .. •• 

K. 
B. 
K. 
B. 
K. 

K. 
B. 

Kurut 

50 
70 
50 

100 
15 

17,5 
35 
25 
50 
50 
20 
35 

Kuru, -ÖzlO unlar badem, fıstık 50 
Güzellik podrası K. 25 .. .. B. 50 
Çocuk podrası paket 10 .. " teneke kutu 25 

" '' büyük 
" 

40 
Dudal: ruju K. 35 

.. ,, o. 60 

.. .. B. 100 
Lüks sabunu K. 20 

" " B. 30 
Gliserin n K. 20 

'Kuruı 

Gliserin sabunu 
'J 

B. 30 Dantos diş macunu B. 
Tıbbl 

" K. 20 Gazoz ve meyva özQ K • 
Sabun paket K. 30 .. .. ,, o. .. " B. 40 

" .. ,, B. 
Saç sabunu 40 Kuvvet şurubu K. 
Hasan traş bıçağı 40 .. " B. .. " " "Has,, 25 Öksürük pastilJ 

" Tra: sabunu kutusuz 35 Badem yağı 

" .. kutulu 40 Zeytin yağı l/o\ 

" kremi 40 n n 1/2 
Dantos ~ macunu K, 7,5 • " 

1/1 .. .. " o. 15 .. ,. 5/1 .. " 
18/1 

Balkan OyUnları Bugün 14,30 da Açllıyor. Biletlerinizi Şimdiden Alim~ 
Fiat Mürakabe Komisyonundan : I' . _ • . 

19 No: lu ilin -Toptan lı:iirt satışlarında rayri safi ve azami kir had-ı SUADIYE PLAJI OTELiNDE 
leri aşağıda tesbit edilmiştir. 

1 - Bildmum ııarrılık kağıtlar, beyaz, kurşuni ve &an mukavvalar, ra- Balkan Atletlerinin bulunması hasebiyle neş'eli gun·· -
zete kifrtları azami % ıs · 

2 - Birinci ve ikinci hamur kli.fıtlar, biletlik kağıtlar, verjeli kiğrtlar, fer ge<;iriniz ve Müzik ve Danstan istifade ediniz. 
takvimlik, abajur, duvar, el işi, parlak ebru kafrtları, kösele mukavvaları, a.. .. 
tuyik edilmiş mukavvalar, selofan ktığrtları azami % 20 ~ r 

3 - Parşomenler, zamklı kfiğıtlar, beyaz ve elvan kartonlar azami % 2S 
4 - Pölür, resim kağıdı adi kromo karton, tuvalet kağıdı, muhtelif ka

paklıklar, mücellit bezi ve kfıfrtları, beyaz ve elvan kartonlar azami % 30 
5 - Sarı kopya kafıdı, kuşe, lükse karton ve kaittları, iyi resim ktıfıt_ 

lan azami % 3S 
20 No: lu ilin - Kırtasiye satiilarmda rayri safi ve azami kir hadleri 

111 suretle tesbit edilmi~tir: 
1 - Yerli mektep kurşun kalemleri, yerli mektep mürekkepleri toptancı 

iı;in '7o 10, perakendeciye % 2S 
2 - Yerli mektep defterleri toptancıya % 20 perakendeciye % 25 
3 - Yerli mektep lastikleri, mektep uçları toptancıya % 20 perakende

ciye % 3S 

Istanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüğü santral ve atelyelerinde yetişti

rildikten sonra diğer merkezlere tayin ve izam edilmek üzere müsabaka ile 
(31) adet makinist, (3) adet elektrikçi ve (ıO) adet montör alınacaktır. 1 

Müsabaka imtihanı İstanbul ve Ankara Telefon Müdürlüklerinde 
25/10/940 tarihine müsadif Cuma günü saat 10 da yapılacak ve muvaffak 
olanlara staj müddetince ellişer ve tayininden sonra altmışar lira ücret ve
rilecektir. Taliplerin kanuni evsafı haiz San'at mektepleri elektrik şubesi me
zunlarından olması ve müsabakaya girebilmek için 21/10/940 Pazartesi günü 
&aat 17 ye kadar mezkilr Telefon Müdürlüklerine evrakı müsbite ile müra-
caat edilmesi şarttır. (9338) 

,----·--·~ Açık Arttırma lle 
Fevkalade Satış 

1940 İlkteşrinin 6 ncı Pazar 
günü sabah saat 10 da Osman
beyde, eski Ahmetbey, halihazır. 
da Şair Nigfır sokağında 73 nu
maralı Saffet B~y Apartımanın 
3 numaralı dairesinde mevcut 
gayet güzel eşyalar ve Vazolar 
vesaire açık arttırma ile satıla
caktır. Asrı gayet güzel yatak 
oda ve yemek oda takımları; 
Louis Kenz stilinde gayet güzel 
yaldızlı Salon takımı; gene Louls 
Kenz stilinde 2 adet yaldızlı em. 
salsiz BERJER; haldkl Boule 
Louis Kenz salon masası üstü 
kristalli; iki adet Boule eski Ba-

Belgrat Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğin 
1 - İşletmemizin Kurtkemeri deposunda teslim edilmek üzere o) 

15Xl,20 ebadında "500., adet, 0,14X 0,20X 1,50 ebadında "500 adet ki 
"1000., bin adede muadil "30,. M3. dört köşe küçük me!je keresteleri 
içinde kaldırılmak üzere on gün müddetle açık arttırmaya konulmu:ıtdl 

2 - Arttırma 15.10.940 Sah günü saat ı5 de Bahı;eköy orman fa 
dahilinde Belgrad Orman İşletmesi Revir Amirliği binasmdaki alım 
komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

3 - Beher mamul metre mikibın bedcJi "22., liradır. 
4 - Muvakkat teminat "49., lira "50,, kuruş olup ihaleden evvel 

veznesine yatırılacaktır. 
5 - Şartname Revir Amirliğinde ve keresteler 

1 
görüleb!lir. (9463) 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyemiz Elektrik i~letmesi için 1200 KV. A takatinile yaJ 

yolu S600/390 voltluk 1 adet trans formatör sif İstanbul kapalı zarf 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Alınacak motörün muhammen bedeli 7000 lira olup muvakkat 
minatı S2S liradır. 

4 - Kesilmiş çizrili ve çizgisiz yazı k9.ğıtları, resim ve metod defter. 
leri, marjlı lı:apah defterler, Avrupa zamk ve lastikleri, Avrupa kurşun ka
lemleri, kalem saplan toptancıya % 30 perakendeciye % 40 

5 - Matbaa levazımı, kesilmiş pölür ve parşuk kiğıtları toptancıya % 3S 
6 - Yazıhane levazımı, Avrupa mürekkepleri, toptancıya % 40 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları l\lüessesesi 1 
Müdürlüğünden : 

Bartın deresi boğazında Boğazköy yakınında müesse.sece imtiyazı alın 
mış olan mıntakadan "5000,. beş bin ton dolomit taşı ıhracı ve Karabükte J 
mües!!esemiz sahasına nakli işi bi.r müteahhide ihale edilecektir. Şartnameler
le yapılacak mukavelename suretı İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesin- 1 
den. Ankara Sümer Bank Umumi Müdürlüiü Ticaret Şubesinden ve Kara- ! 
bükte müessese Müdürlüfünden bedelsiz olarak alınabilir. Talip olanların en 
geç 20.10.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müessese Müdürlüğüne tekliflerini 

hüler; 36 parçalık safi gümüş ça
tal, bıçak takımı; 2 adet komple 
tabak takımları; 38 parçalık ga. 
yet zarif kristal Sizle su takımı: 
Masif Bronzdan mam0.1 stil avi
zeleri; 3 numaralı yepyeni Sala. 
mandra sobası; Muhtelit Saatler· ı 

3 - İhalesi 14.ı0.940 Pazartesi günü saat 16 da Belediye Encünı 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiynlerin ihale t 
kadar her iş rünü ve saatlerinde Belediye Elektrik İşletme Müdilrl 
müracaatları ve isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif 
tuplarmı Belediye Riyasetine vermeleri lüzumu illin olunur. "9S04,, 7 - Cep kalem ve defterleri, fantazi defterler, lüks hokka takanları, lüks 

buro levazımı, ticari defterler, resim alat ve levazunı için toptancıya % SO 
8 - Fen ve hendese alit ve levazunı, hassas kağıtlar ve bozulan eşya 

iı;in toptancıya % 60 
9 - Satışı mahdud hususi bir marka altında satılan eşya için toptancı

ya% 7S. 
S, 6, 7, 8, 9 uncu maddeler için perakendecinin kir hadleri ileride ilan 

edilecektir. 
21 No: lu i!An - Yerli pamuk: iplikleri için İktısat Vekiletince narh tes_ 

bit n ilin olunduğuna nazaran bu fiyatlara Ticaret Vekaletince illn edilen 
kar yüzdesi ilave edilerek satış yapılacaktır. Bu mevzuda maliyet nazarı iti-
bare ahnmıyacaktır. "9492,. 

vermeleri ilan olunur. "9285,, 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için lSO ili 200 ton Marinlave ile 86 ili 110 ton Kok kö

mürü kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel 6500 muvak- ı 
kat teminat 488 lira olup eksiltmesi 21/10/940 Pazartesi günü saat ıs te Mü. 
dürlük binasındaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler muvak
kat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanunt vesaiki muhtevi kapalı 

... ., •• r':'l .. ••rılll••lll;'.l••f1r.="'1 .... zarflarını _o giln saat 14 e kadar komisyona vermelidirler. Şartnamesi her ııün 
Levazım Amirliğimizden alınabilir. {9507) 

Talı. Bed. 

816,00 
900,00 

İlk Te. 

61,20 Gazi Köprüsü için alınacak telefon nakil mah:emesi. 
67,50 Kadıköy Belediye hududu dahilindeki yolların tami

ratında kullanılmak üzere alınacak 300 metre mika. 
bı taş. 

Tahmin oedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabrt ve Muamelli.t Müdürlüğü Ka
leminde görülecektir. İhale 21/10/940 Pazartesi (iinü saat 14 de Daimi En
cumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbaz veya mektupları ve 940 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi En-
cümende bulunmalarL (9500) 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
Yetiştiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz sun'i tohumlama li

boratuvarmda rebelik teşhisleri yapılacaktır. 
Yetiştiricilerin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri ktsraklarmtn id. 

rarlarmı apfıdaki şartlar dairesinde Haraya röndemıcJeri: 
l - Gebelik teşhisi ic;in gönderilecek idrarın kısraitn son sıfad tarihin

den YÜZ rün sonra ahrunJl olması, 
2 - İdrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce anbalaj yapılmalıdır. 

BOŞ İPLİK SANDIGI SATILACAKTIR. 
Defterdar Fabrikasında mevcut ve teraküm edecek cem'an lSOO adet boş 

sandık 11.10.940 Cuma günü saat on dörtte Defterdar Fabrikasında açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak edeceklerin şartnamesi mucibince 
ilk teminat olarak 180 lirayı Katrrcıoğlu Hanındaki Müessese merkezi yahut 
Fabrika ve:ınesine arttırmadan evvel makbuz mukabilinde tediye etmeleri li_ 
zımdır. (9384) 

Babkesir Valiliğinden : 
1 - Balıkesir - Edremit yolunun S6 + 350 - 80 + 400 üncü kilomet

releri arasında yapılacak 32 adet menfez inşaatı talip çıkmadıfmdan tekrar 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli "33803., lira "98,. kuruş ve muvakkat teminatı da 
"2535., lira "30,. kuruştur. 

3 - Bilumum evrak Naftada görülebilir. 
4 - Eksiltme 22 Birinciteşrin 940 Sah rünü saat 16 da hükümet kona

ğında daimi Encümen huzurunda yapılacaktır. 

hayli masif gümilıı sepetler, tep
siler, Port kartlar, Vazolar, ve
saire; birçok Galle, Kanton, Ja. 
pon, Portugez vesair Vazo ve 
tabaklar; Yeşil Pilüş sofra örtü
sü; üstü kristalli sedefli tabure
reler; 2 adet vitrin; meşhur res_ 
sam Kürkçlyanın 6 adet kıymetli 
yağlı boya tabloları; Tül perde 
ve ıstorlıı.r; Gazocağı, masif Pe
lesenk gayet güzel oyun masası; 
Sahibinin Sesi salon gramofonu 
ve plllklar, tekmil bir Apartı
man yepyeni muşambalar vesai. 
re hayll ev eşyaları. 
Meşhur Hutshenreuther mar

kalı emsalsiz bir tabak takımı 
(100 parça), 150 parçalık en gü
zel model kriston çatal. bıçak 
takımı. Kuyruklu bir piyano, A
mıdolu ve Acem Halıları, En son 
model meşhur A G A • markalı 
bir Radyo ve Pikabı, Marketeri 
Yazıhane ve Masalar. , ................ . ..................... 1. 
TABLİDOT 
75 Kuruş 

Her gün öğleleri saat 12 den 
ikiye kadar 

BUKET'te 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 
938 - 939 ders yılı ikm5.I imtihanlarmda muvaffak olamayarak blf 

nüddetle muvakkaten yurtla alakaları kesilmiş bulunup 939 - 940 yılı 
hanlarında muvaffak olarak yurda rclmeleri icap eden yurt talebelerini' 
hayet 25/10/940 günü akşamına kadar yurda milracaatla kayıtlarını 
maları mezkür tarihten sonra müracaat edenlerin yurda kabul olu 
!arı ilan olunur. "9302,, 

Seyhan Vilayeti İskan l\1üdürlüğünden : 
Ebadı Metre Mikabı 

4.00X0.08X0.12 
4.00X0.04XO.ı2 

4.00X0.02X0.12 
4.00X0.012X0.12 
4.00XO.OSX0.08 
4.00X0.04X0.08 
4.00X0.04X0.28 

1687.SOO 
525.000 
440.2SO 

1860.000 
1897.500 
952.SOO 
137.250 

7500.000 
1 - Saimbeylinin Çötten ormanından 11538.400 metre mikabı gayri 

millden % 35 zayiat ile ebat ve miktarı yukarda yazılı kerestenin kati 
mesi, Kayseri istasyonuna sevki, istasyonda istifi ve vagonlara 
Teşrinievvel 940 tarihinden itibaren ıs gün müddetle açık eksiltmeye koi 
olup ihalesi Teşrinievvel 16 Çarşamba günü saat 14 de Seyhan İskan :rıf 
lüğü binasında ihale komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu suretle almacak olan kerestenin beher metre mikibının 
men kıymeti 28 lira 35 kuruş ve tamammm kıymeti de 212625 liradır. 

3 - İstekiler muvakkat teminat tutarı miktarı olan 11881 lira 25 
ihaleden evvel mal sandığına yatırmış olmaları lazımdır. 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu işe ait şartname ve mukavetenfıt 
ne.klerini ve saireyi görmek üzere Kayseri, Sivas, Diyarbakır, İstanbııL 
mır, Konya, ~iğ~e. İı;el İlkin Müdürlüklerine, Gaziantep, Maraş ve 
Sıhhat ve İçtımaı Muavenet Müdürlüklerine müracaat edilmesi. (93oO) 

Açık Eksiltme ilanı 
3 - Kısrak !lahibinin açık adresi ve kısrağm son sıfad tarihi yazılmalı 

ve tahlil ücreti olan BİR Liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. {93S3) 

S - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir hususi muhasebe vez
nesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mek. 
tubu ile ihale tarihinden sekiz gün evvel viUıyete müracaatla Nafıadan ala
cakları ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesikasını teklif mektub.unu ihtiva 

1 
eden zarfa koyarak mezkiir zarfları 2490 sayılı lı:anun hüküınlerı dairesinde 
tanzim ve imza etmiş olarak saat "15,. e kadar Daimi Encümene vermeleri 
postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. "9431., ı • Dört tabak yemek 75 Kuruş. 

Beyoğlunun en temiz ve Lüks 
Lokantasında hem güzel vakit 
geçirmek ve hem de kendi evi
nizde imiş gibi bütün dostları_ 
nızı, sevdiklerinizi görerek neş'e 
ile yemek yemek istemez misi
niz? 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğün 

7/10/940 Pazartesi rünü saat 11 de Ankara Mektepler Muhasebeci· 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda 4800 lira muhammen bedelli fa Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden : 

Gazi Terbiye Enstitüsü Riyaziye, Tabiiye, ve musiki şubelerine yeniden 
leyli erkek, beden terbiyesi şubesine de kız talebe alınacaktır. 

Yaşlan yirmi beşi geçmemiş ve lise olgunluk dip!omasmı haiz olanlarla 
öğretmen okulu mezunlarından talip olanların hüviyet cüzdanları, diploma
ları ve 8 adet fotoğrafla birlikte 15 Teşrinievvel 1940 Sah günü Enstitüde ya. 
pılacak imtihanda hazır bulunmaları illin olunur. 6378/9470 

İstanbul Belediyesinden : 
İstanbulun Kurtuluş yıldönümünü kutlama merasımıne iştirak edecek 

.,ıan kıtaat ve birlikler Birinciteşrinin altıncı günü saat 9,30 da Sultanahmet 
meydanında toplanacak, saat 10 da hareket ederek Taksim meydanına gide-
cektir. · 

Bu törende bulunmak üzere Cümhuriyet Halk Partisi Reisi ve lstanbulda 
bulunan Mebuslar, Şehir Meclisi Azaları, Generaller ve Üst Subaylar, Adliye 
ve Mülkiye Rüesası, Belediye Erkanı, Üniversite ve Maarif Erkanı, Matbu
at Mümessilleri, Cümhuriyet Halk Partisi, Kaza ve Halkevleri Reisleri, ha)'U' 
ve meslek cemiyetleri başkanları, Bankalar Direktörleri ve imtiyazh ;ıirket
ler, Ticaret Odası heyetleri ve esnaf cemiyetleri reislerinin Taksimde hazır-
lanmış olan tribünü teşrifleri rica olunur. (9499) 

Elblse: Jaket atay, Silindir şapka. 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi almacak mik

tarı tecavüz etmiş olduğu cihetle: Aşağıdaki günlerde bir giri;ı müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

7 Birinciteşrin 1940 Pa:zartesi: 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir, Trikonometri 
Saat 14 ten 17 ye kadar Geometri. 
8 Birinciteıırin 1940 Sah: 
Saat 9 dan 11 e kadar Fizik 
Saat 13,30 dan lS,30 a kadar kimya 
Saat 1S.3S ten 17 ye kadar yabancı dil "Fransızca, fngili:ıce, Almanca,,. 
Mektebe yazılı saatlerden gec; gelenler, kayıt karnesini yanında bulun. 

dunnıyanlarla kopya kalemsiz veya mavi mürekkepsiz relenler imtihanlara 
i•tirak edemezler. "9303,. 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz Elektrik İşletmesinde 27 beygir kuvvetinde bir elektro mo

tör açık arttırma ile satm almacaktır. 
Muhammen bedeli 500 liradır. İhalesi 17/10/940 Perşembe günü saat 

lS de Belediye Encümeninde yapılacaktır. İstekli olanlar motörü görmek için 
Elektrik İşletmesi Müdürlüğüne ve şartnameyi görmek için her iş günü ve 
saatinde Belediye Muhasebesine ve ihale günü Belediye Encümenine müra-
caatları ilan olunur. "9S03,. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Tıp Fakültesi Gureba dahiliye anfisinde yaptırılacak 4980.2S lira keşifl l 

kalorifer tesisatı işini 28.9.1940 rünü yapılan açık eksiltmesine teklif edilen 
fiyat yüksek rörüldüiünden adı reçen iş aynı şartlarla 7.10.1940 Pazartes 
günü rektörlükte saat ıs de ikinci açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin 940 Ticaret Odası vesikası ile 374 liralık muvakkat te.nıinat 
makbuzlarile müracaat etmeleri. "9464,, 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve Eksiltme 

Yapılacak işin cinsi ve 
mahiyeti 

Ayasofya müzeıinin 
cam, çerçeve alçı pen. 
cere ve kurşun tamiratı 

Keşif 
bedeli 

L. Kr. 

80S 36 

Komisyonu Riyasetinden: 
Muvakkat Eksiltmenin nerede 
teminat hangi gün ve saatte r 
miktarı yapılacağı 

L. Kr. 

60 45 Eksiltme 7.10.40 pa.1 
zartesi günü saat ıs 
de yüksek mektep
ler muhasebeciliğin. 

.. . de yapılacaktır. 
Ayasofya muzesıne bermucıoi keşif yaptırılacak olan tamirat işleri yu. 

karda yazılı gün ve saatte açık eksiltmeye konmuştur Olbabtaki keşif ve şart
nameyi görmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji müz~Jeri umum müdürlüğüne 
tamir yerlerini mahallen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya müzesi 
baş memurluğuna, talip olanların da müteahhitlik ve ticaret odası veııikalarile 
muvakkat teminat makbuzlarını hamilen ihale günü yüksek mektepler muha. 
sebeciliğindeki komisyona müracaatları. (8988) 

Emlakiş'in Takvimi 
,~------..................................... _. ..... ~ 
öGRETMEN ARANIYOR 

Ramazan 3 Cumartesi 
iftar 18,46 - Iınsnk 5,23 

EMLAKtŞ. alıcı ve satıcıl;;;n 
en büyük rehberidir. 

Galatasaray Lisesi karşısı No. 
184, Telefon : 49010 

{Uşak) ÜLKÜ Lisesi Direktörlüğünden: 
Ltsemize, ilave olarak bir edebiyat ve bir Matematik öğretmeni daha alınacağından Liıe Öğretmenliği Eh

liyetine sahip olanlardan bu vazifelerde çalışmak istiyen lerin İstanbul' da (YUCA ÜLKU) ve Uşak'ta (ÜLKÜ) 

\ıı ................... L•i•se•l•e•ri .. D•ir•e•k•t•ö•rl•ü•k•le•r•in•e .. y•a•bııi•z•za•t .. v.ey• a .. m .. ek• tu .. p.la .. m• u•" •ra•c•a•a•tl•a•n• . .................. ~ 

O halde, ne düşünüyorsunuz! .. 
Hemen İsUklıil caddesinde Fran

sız Tiyatrosu karşısındaki 

80 - ıoo pen~eresine yaptırılacak perdelerin münakasası yapılacaktır. 
me şarta?mesı ve tef~rrüatı Fakülte Direktörlüğünden alınır. Muvakkat 
nat 360 lır~.dır. İsteklılerin muvakkat teminat ve şartnamesinde ya.zıh v 
rmı aynı gun saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. "8943,. 

Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı Dil 
Şubesi Açılmıştır. 

Kabul şartları hakkmda evvelce dağıtılan matbu izahnamede zikredit .. 
belerde.n ba~~ okulda bir yabancı dil ııubesi açılmıştır. Liselere yabancı ali 
~etmem yetıştırecek olan bu şubeye girmek ic;in olgunlufu elde etmi' 

................ ,. _;ak '!e kabul _imti?~nında muvaffak olmak şarttır. Tahsil dört sene sü~ 
~debı.y~t Fakultesının tedris lisansı ile neticelenir Bu sene Fransızca ve ..................... il\ ızce ıçı.n talebe alınacaktır. Daha fazla mal!lmat istiyenlerin okula m" 

• :tmelerı lazımdır. "940ı,. 

BUKET'e Gidiniz 

BAYAN 
Mağazası 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları lUüessesesi 
Müdürlüğün 

"Mobilya imalatı ilanı .. 
. . 1 -:- T~rki~e Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesi mobilya imalltt 

283, lstikl{il caddesi 
Hacopulo Pasajı 

karşısı 

j hıdı fıyatt uzer~nde~ ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 2 - şb~ ımalatın muhammen keşif bedeli 18,605.- liradır. 

1 
. 3 - E~sıltme evrakı 3. - lira mukabilınde An karada Sümer Bank 

Terki Ticaret 

Dolayısile 

ÇORAP - ELDİVEN 
ve ÇANTALAR'da 

~'evkalade tenzilat. Fır. 

sattan istifade ediniz. 
Yalnız bir kaç gün daha , ___ , ___ , 

lstanbul ikinci lflb MemurluOun· 
dan: Müfils Mazhar Cemalin masası
na geleı:. Türk Ticaret Bankasının fs.. 
tediği 284 lira 48 kuruşun kabul ve 
6 ncı sıraya kaydına tnııs İdaresince 
karar verildiği ilAn olunur. (29556) 

mela~ şubesınden, lstanbulda Sümer Bank şubesinden ve Karabülr.te T~ 
Demır ve Çelik Fabrikaları müessesesinden alınabilir. 

~ - Eksiltme 14.10.1940 Pazartesi rünü saat 15 te Karabükte 
Deınır ve Çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktu. 

• 5 -:- İstekliler teklif evrakı meyanına şimd;ye k;ıdar yapmı~ olduk!~ 
kabıl ış.lere, bunların bedellerine, hangi bankalarla muamelede buları 
nna, Tıcaret Odasında kayıtlı oldukarma dair vesikalarını koyacaklardll 

6 - Muvakkat teminat miktarı ı,395.38 liradır. 
1 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak itı.,J,. gürıü ııa•I 

kadar Karabükte Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müt"ı.ı.t-ı<"İ nıu• 
şubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Poo;ta ile ı:orıdt"ı\lrı> t 
terin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmi~ "" zaTflı1nr 
ııi şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabılctc~ gecıkıne1 
dolayı müessese mesuliyet kabul edemez. 

8 - Bu imalatı müessese taliplerden dilediğine vermek veyahut 
kasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. (9299) 

Erdelı Sulh Hukuk H1kimlifinden: Erdek 
lnhiurlar idaresine izafetle memuru Abdul· 
lah Sayfrn tarafından bur.bul • Beyoflu -
Salnratacı • Nane sokıfında 22 No. lu hane· 
do mulılm ulı:I Jnhl.arlar memuru Servet Do· 
ra aleyhine acılan 44 lira, as lı:uru1 alacıık 

davasının Erdek Sulh hulı:ulı:: mahkemttinde 
7apılmalı:ta olaıı muhakemesi aıra11nda mlld· 
deiale,.hin ilı:ametılhı mecbul bıılıındufu aııla· 

tıldrjından l'J'abında muhalıemc.U. 

dair verilen lıarann illnen tcblifnle t•"
rllmi;tir. Servet Borannı m&hlı.caıcıJll 

kıldıfı 24·10·!HO Peraenıbe uat ıo dı 
mede buut hazır balunm•dıtı uya r/I 
kil cönderrııedifi takdirde ınolııkcmealll 

bıll4la yapılacatı *'7ab lı:uan tebfltl 
ııecmelı: l!J:cre ilin olunur. 


