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Dahilfy Vekili Tekirdağında 

Tekirdağı, 27 ( A. A.) Dahiliye Ve
kili Faik Özt rak, dün Çorlu ve Murat
lıya uğrayarak tekirdağına gelmiı ve 

MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telı. Tasviriefkir İstanbul 

r 
Cumartesi 28 Eylül 1940 

Şeytanın akl'abasından birini 
de davet etmemeli; çünkü şeytan, 

büt:in akrabasile birlikle gelir ! 

(Şerhi 2 ocl sahlfenld el 

L--~--~-------J ltehrin methalinde vilayet ve parti er
kinile halk tarafından karşılanmıştar. J 

~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~---~~---~~~~~~~ ~ 

;:::::::::::::::::::::::::::=::::::::;;----J:-a-p __ o __ n_g.--a--~A-=-=lm~a~n-r-ad7g-ol~a-,,·-,l;.t-;-al-~ 
yan, Japon, Amerikan, 

Dün: ........................ 
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. "' .~ 
~ 
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Hidicini '1• ll:&ok,arlı mÜ•tam/,.kelerin i goıte1'r h arıla 

C.;,nıin ı•zısı ...... ........ ........ . 
- Bir ••sırıma daha -

Japon, 
Alman, 

ltalyau 

ittifakı 

Yazan : Ebüz:z iy a Zad• 

VEL i D 

1 

· iTTİFAKIN 

iMZASINDAN 

SONRA 

Ribbentrop 
bir nutuk 
irad etti 

m l• h V e r e Fransız, Yugoslav, Da· 
nimarka, Nor'lleç, Hol-----------

l
• t t ı·/a k /a landa, Belçika ve Slo-

vakya radgola~ı ile 
birlikte çalışarak, Ber

b Q ğ / Q n dl linde Başvekalet bina-
r -, sının bügük salonunda 

Bu ittifakın imzalanan Almanya, 
metnini ltalga ve' Japonya ara-

sındaki 'ekonomik, ·si
L~eşredi yoru z yasi ve askeri mahi-

Hadiıe Amerikada soğuk gette üç taraflı ittifak 
kanlılıkla karşılandı ve paktının akdi merasi· 
a~latmaoan Amerikaya mini neıl'etmiştil'. 
müteveccih olduğu ıöy· Pakt, Almanya adı· 
lendi. na Von Ribbentf'op, 
Be,.lin, 27, ( A. A.) - ltalya adına Kont Cia· 

Bugün öğleden sonra no ve Japonya adına 
saat 13 de yeni Başve- f aponyanın Berlin bü-
kalet dairesinde Al- yük elçisi Ku,.usu 
manga ve ltalga Ha- tarafmdan imzalan· 
ricige Nazırları ile Ja· 
ponya büyük elçisi, mışlır_. 
Almanya ltalya ve Ja· Paktın metni şudur: 
ponya arasında üç ta- Her milletin dünya-
ra/ Lı bir itti/ak mua- da kendisine ait olan 
hedesi imzalamışlardır. sahayı almasını uzun 

Muahede nasıl müddet sürecek bir 
sullıün iptidai şartı 

imzaland ı? olarak telakki •den 
Berlin, 27, ( A. A.) ------
Almanlar 
Londragı 
bombaladı 

( De vilnlt Hyfa 3, su t un 3 te) 

UZAK 

ŞARKTA 

HARP 

f ( 
J 

baros 
Hürmetle ve 

sevgiyle andık 
Dünkü merasim, ~ büyük 
denizcinin şanına layılt 

bir surette kutlandı 

-
ılngilizler dün 98 
Alman tayyaresi 

düşü~düler 

Hindi çini 
hududunda Barbaroıun torunları, büyük denis kahramanının mera•İminde /,tilclôl martını olcunurken 

örfi idare· 

Zonguldakta bir maden 
teknisgen okulu açılıyor 

Beşiktaştaki Abbasağa 
parkı dün merasimle açıldı 

Sevinen çocuklar Valinin etrc fında 

Dün, Vali ve Beled iye R eisi Vali ve Belediye Reisi, parkın 
Doktor LUı fi Kı rdar tar!!fından, kapısındaki kordelayı kl'sl'rkl'n 
istanbul meb' usları. komutanlar, şu nutku irad etmiştir: 
gazeteciler ve diğer davetl iler hu- 4.Önümüzdeki şu geniş meyda
zuru~da, Beşiktaşt~ kurulan. Ab- il n~ çer_çeveliyen mahall~lerin sa • 
basaga parkının kuııaı resmı ya- kınlerıne, harap ve hazın ınanzb 
pılmış tır. (Deru, ı salıife !!, l ı 1 d 

De1ikodulul 12 
bır dav'!...J .. ı::.-••mmııı-n.m 
Memur. Şark Demir 

yollarından hak istiyor 
Memurların avukata şirketin müdafii için: .... ·········· ........................................................... , ............ . 
''Şirket avukatının bizce de müsellem olan hukuki 
bilgisini 1200 memur ve ailesi aleyhinde 
kullanmamasını temenni ederiz,, dedi. 

Bir müddet evvel htikumel ta-
1 
nıe!'!İnde firket aleyhine bir daı. 

rafından satın alınan cŞark de- açılmıştı. 

miryoll arı~ senderçe çal ı g tırdığı H a lbuki 11irket, Yunaniııtanda 

1200 kad ar memuruna h iç bir taz ki memurlarına, çalı·tıkları lıeı 
minat vermemi~ ve memurlar ta- seneye mukabil bir mans nisb clin 
rafınd an Birinci Ticaret Mahkc- (Deıa11 ı salılf,'3 siitıın :J d' 

1 

1 
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Barbarosu hürmet 1 Kadın 1 Kadıköyünde halk 
1 

memurların 
ve sevgiyle andık kıyafeti kömürden şikiyetçi1 

Türk 
Yugoslav 
anlaşması Ga7ete kapamak! 

Anltara rady050nun be~ ~kş:: 
. neırclliii radyo ra:ı.etes!nt, ~ -

Et •b k b • • f • Yeni anlaşmama inefnl hıtla takip ediyor, onan ~ 
l an ın u ışı anzım ala""kadarlara L.:l..J:.rilcli dünya m!!seleleri üzerinde yap~ 

~-- ~ -L-•- i.ti .. ak etmekten ba~ . _ 1' MY- or- •. 

t • • t • Geçen ay ımzalanan Turk-Yu- O..y-.yorclum. Evvelki. &ün nefr~ 

(1 i"oi aahifed•" devam) f «Bugün türbesi etrafında hür- Çah11rkea kahve çay 
müdürler, askeri ve :ııivrı talebesi, metle ıoplandığımız büyük Ami- içmek te yaaak 
izciler ve binler, binlerle ha!k, ral; kahraman torunlarından ve Devlet dairelerindeki ücretli 
türbenin etrafında ta yan sokak· ' bütün Tü;k milleti, taziz ettiği gü- ve maaşlı bütün kadın memurlar 
lı:ra kadar uzanı~ giden mahşeri zıde gençlığinden ümitle, ~mni- için hazırlan~akta olan kıyafet 
bır kalabalık halınde tonlanmış- yetle bu tarzda a~ırlara hedıy: e- ' nizamnamesine göre, bu kadın 
h. dilecek şehametler ve medenıyet memurlar, dizkapaklannı örtecek 

Her taraf donanmış. bütün na- Q~~~~ın.da ya~atıcı . zekal~rın~an ! kadar uzun siyah göğüslük giye
kil vaaıtalan durmuş, ses sada ke- butun msanlıgın mınnet .,.e Şl,!k - cek ve üstüne beyaz yaka taka -
ailmitti. rania sclim~ıyacağı büyük eser - eaklardır. Ayni zamanda fazla tu 

e mesı ıs enıyor gosl~~-licar~l a.-'aıımu•nın, met.ni,,.. bittildaa Wll'a -~ ~ 
Kadıköylü okuyuculanıımdan kö- şehnm•zdckı alik.ad4r..rı.ı.n. gclm!§- keri t• sözleri s.ôylemeı aıı • • I 

nıüı· bulunamadığı hakkında ınüte- tir. - Muhterem dinleyicilerİ...-
addit şikiyet mektupları aldık ve F 1 20 Yugoslavya.ya. bqta p;amuk ol- Racl,.o ııazete.si kapandı! 
bir aı-kacıaşımızı bu i,in tahkikine ranca a para mak üure ti.ftil. keten toftumu, Tüylıerimin ürperdipi ~ -
memur ettik. Arkada,ıınızın anlat- arttı susan' tohumu. palamut. palamut tUrı Vt deria ltir merMa di.iştiilll· 
tıf,'1na göre, Etibankın ana ıleposun- hulasası. muı. soı:a4&lı: ağzı~ zer- Acaba .ü..w. kapandı? Aolt• o 
dı:ı daha ziyade kir~. kum, çimento Ekmek te Pazarteai k: • ·· d ·-'Y·- -- k tin yağı ve zeytin mpcst tt0n e- da, bPim ...:Lj bw ceuya mı ç••lıitr. 
g ibi Jllaneme goze çaıpma ta ve u··nü .,.·rml para "'- d 5"" 

1 • g rilecel:: Te oradan seHÜJQz. ma en t•"· O _._ c-k·"a ____ ,,,.ı--
Birden, tiz hır boru aeailc me- ler beklemektedir.:t valet yapmalara da menedilecek-

rasim baıladı . DenıLden vapur - Valıden sonra kürsüye çıkan tir. 
lann düdük sesleri geliyor. hava- Deniz Ustteğmeni Fahir Knıayel Umumi olarak dairelerde 
da bir tayyare filo~u suzüliıyor, glİr bir &~sle irad ettiği hitabede çalışma saatlerinde kahve ve çay 
ve selam vazİ):eti alını~ bulunan Tiirktin denizle olan.ezeli aşına- içılmesi hakkındaki yasağa da 
binlerle insan, bir tek flicut ha- lıiını anlatmıt ve and içmiştir . dikkat edilmesi istenecektir. 

,·alnız yazıhanen n pcnccresınde, k aa .-.... ... .,._ • ._._.. 
~Saat dokuzdan on ikiye kadar satıı artaca direia. üzüm Ye ,eker sandıkları lı.ababat mi ifledi? Yah_!lt, ,~-
ynpılın diye bir levh:ı ~e tarp - Buğday fiatlannın 20 para zam yapmakta fnıHanıfan talu.tar, fı- ~rde, hlr hafta lapsnddct- _,.. 
maktadır. Fakat bu satılan şey kö- görmesi üzerine dünden itibaren çı tahtası, sigara k~ğı.dı.. madeni ra kabahatinin ._.,,_ ~ d· 
mGrhnlı~diir, başka şey midir? O da francala fiyatları da on beş bu - mevad ve dektrik matzemoi alı- ~» ek~ ibaret olduiıJnu sö1' • 
meç u ·· ._ k t 16 k ı.. t nacakhr. . . .....,. arL-..1.,.,mız cribi a:..;r ka_,• k d sora sora kl>mil çu~ uruş an uruşa çı .. mış ır. ı-·- --;ı .... .,. n· 1111 

t )
Ar ~ ~.şı~~~ıııuş, !akut oı•adar sı~; Ekmek fiyatları da pazartesi sa· Pamulı.lar lzmu "'e Adanada mı qradı? 

ı an ) eı ı b h d · ·b 20 ··k teslim edilecek 1:e bura.da Yugo,._ Onu hemen beninuewnİf •• 

!inde. gözlerini, Barbaros kalyon- Kürsüye en ton çıkan Jstanbul 
cuları kıyafetindekı ıki levend l\leb'usu Abidin Da\'er de çok he Üniversiteye yeni 
denizci tarafından ugır ağır çeki- ~ recanlı bir bıtabede bulunmuş ve dershaneler il&ve 
len barıaktan ayırmıyaırak. ban-ıezcümle: ediayor 
~·oya duymuş, lstiklal marpnı söy. ır Sen, kendin denizlerde ~ehin- f!tanbul Üniversitesinde Hukuk 

görEe beğenirsiniz? Çuvnllara doldu- a ın a_n ıtı aren para yu - , . .4 
r\ılnıuş kömürlerden fazla alıcı var. selecektır. lav cl!tperleri lara.(ınd:oın muaye- l.sevmi1. onun gündelik b•.l'-· 
İçlerinden 20 gün evv~l pıırasını Diğer taraftan, deiirmenciter, ne edilerek alınacaktır. Pamukla-ı ta kendine bir mevki ,.,- • 
verıııiş ve hele on beş gun evvel pa- dün Belediyeye müracaat ederek rın bedeU:ri dol<u ile ve sir ~s - dıiını Ye ona kavu~mad~• uyor u. . I d ı 'iah iken. Afri1'a kıyılarında bir ve diğer bazı Fakültelerin kalalıa· 

Beş daluka so~ra ıae. şan 1 er- devlet kurmı:ışken qsız bir fera- lık olan sınıflnrını geıiişletnıek ve 
ya knptanı~m turb.~~: k~nan. ç~- gaı ve vııtnnpcrverlikle devletin ıcap ettığı ni&bctte yeni sınıflar te- riyeti teşkil E>diyorınuş. ·1 · ·· ·· ı d" edilecektir. ,..aiftnı ı...:-_!lctmiye ba·•amlflıılP-

1-aslnı yat11 mıe kimseler adeta ekse- fiyat vükıselişini az bulduklarını tan bu& fiyatı oJıırak tedıye \ba mevkim acı bir bo,luk bır• .... 
··ı 1 . . ı erı surrous er ır. .. n-· ~ i'" • 

Bir tahta kulu ıcıı n ıçıne bir bas- ~ • •• ı· Bundan ba,ka anlamıanın tat A k ad ikvf d 

ku··1 ko"nnı"lar ve bir. de ka.ntar me· Bugday yuks e ıyor . . · ' · . . - n 3ıa r yosunun sp : •• e ~ v bıkıne nezaret ,.tmelt ve ıkı mem· gazetenin kapanchiını söylıcdt1• 
nınru oturtmuşlar. Dığcr bır memur Zahı"ı·e borsasında serbest sa - 1 k d k. · 1 •· k e ·et araşın a ı hcaret temasa- anre, içimde bu botluk hemen .. 

lenklerle çıçekten orulmuş bır a· ı h t g rmıctı'n Fakat Os- "'IS edebılmek için mevcut bina mll-
b

.d d"" .. _ ızme ıne ı i • 1. b 
ı eye onmu tu. I d hl sa haksızlık rnir olmadığından ta ım ta uru : 
Şimdi Vali ve Belediye Reısi man 1 pa 1 a a~ ~a • nun bulunduğu nı ka bahçede yem 

D k L• f K d tk ettıler. Senı. vasıyetın~ ragmen. dershaneler yapılması tııkar1 ilr et -
d.0 rt~r ut. 1 S tr arın k ~u ;unu denızi gormıyen, şanırıa layık ol- mışt1r. Bu hususta icap eden planlar 

Bın ~ykorM":lel: Şec f~y~n ar~ a~ ~r ... mıyan bir yerde yüzlerce yıl ya· da tıazırlanmıetır. Yine bu sahada 
U) u ı ı ı~ız \'C •• cısıkcu~- ı tırdılar. Anca", Türk Cümhurıye-, 2000 klısflik bır 'Üniversite lokanta ı 

sırn nunıaralaı·ıııı 0 uyor ve sırası tışlarda bugwday fı'vatları yu··ksel - d L- k · l k ·· .. - _1..;1-d . 1 ~e ,, rını ;,uw. ço genı. etme · uzere çılm•c.tı.. Fakat ben, bu bot" ... -
gclenler sevınc e n nıurun )"nnına mis.tir. Dün uumuşak bu(;daylar h t b. T · L Y l · ..,. _. koşuyorlaı'. Bu defa da sukutu lıa- J .. mu le it ır uıır• - ugos av tı - bilhassa ertesi gün, bu gazelcır 
yale uğruyorlar. Çü~k~ mel?ur S 7 kuruşla 8 kuru§ 2 para arasında caret komi~yonu kurulacaktır. kavu,amadağım anda daha faıl• 
kuruşluk bir pul getırınız dıyor. O satılmıstır. Komisyon altı ayda bir toplana- hi:;,edecdc, ve 0 zaman ba bot· burumuzdan aldıgımız yukse dı- . k d " . ı· ti d r kı kunılacaktır. 

k 
·fı 1 B l d · • tının a ırşınaı ev a an ı • ;:,;:::.;;.;::;;.;;;;;.;;,;;;.;.;;.; ________ _ 

re tı ere, e e ıyenızın son za • . k d . b"ld·t B .. ··k mil 1 ki 1 • • esnada müşteri pulu nereden bul • Birkaç gündenberi dü~mekte cakhr. ilci taraf reislerinden biri luk, bir ıztırap kaynağı olaakb-
manlarda üzerine mcsa111nı tek - senın ·a rını 1 1 e~ . uy~ • nıaat ma na arı IÇID 
. -- · f _ _ . li kahraman. vasıyeıını yerme ge- •1 i sun!.. olan !usam ve keten tohumu fi- lüzum gö9terir,e, komisyon daha Jztırapları tabayyüJ etmek .I~ 

Bu müşteri pul ~lmıya gittiği ı.a- yatları dün oirdenbire yiikselmiş- evvel de loplanhya Çölğırılacak- insana ıztvap verir. &n de crtcfl :ııkı! el.tktılgı •• ektr~dını aakran bu~un çır- tirip. mezarının etrafını açıyoruz. be7anname verı m•• ne 
ın ı erı a ırara mey anımı· Eb d' t ht lan denizi türbe· ba-1anclı .. r .. 1 ·r b. .b. e 1 a ın o . ,. 

man ıklnc:i müştcrı: cBeninı ııulum tir. Susam 22,50 den, 23,5 kuru- tır. gün, btklemeden sinit-lenmİye. W.U 
hazırdır ve ar~bıım~ d~ getiı-dim. ,.,. ve keten tohumu da Z f, 5 den R la J _,_._ • 

ZJ aus ıyen guze ve zarı ı~ a ı- nin eteklerine getiriyoruz. Senin • El. 
de halinde ortaya çıkardıgı ve .. h L .1 . . h l Ankara, 27 (Hueueı) - ın-

Jliç olmazsa lıenıın korıı(ırlcrinı tıH· v-
2 3 

k k umen an fm8SI mahramiyete sebep o an has-
tılsın, on beş gündenberi bckllvo • uruşa çı mı~tır. Evvelki'. gün imzaTanan Türk ıra, neşriyat batiıianrn ~i,.1 

yarın sahayı denize kadar açarak yuce atıranı . te ~· ıçın, ~~1 • yı ' de inıaat makine ve aletleri bu -

b 
.... k A . 1· • 1· k u· ht • huzuruna gelıp hurmetle egı ıyo· 1 nan hükmi ve hakiki şah11lar rum.-. diyor. )lemur: cSırayla de- Rumen ticaret anlaşması. hariciye yolu ile düzeltmek İatİye~'. 

dik!> cevabını veriyor. ihracat liaansına tabi mümesstli' Saffet tarafındö1n tas - eHıasıl kafası kafama,. meslell uyu mıra ımıze ayı m e- o·· 1 k h • . u 
tem bir dekor içine alac.ağı bu r~z. ort asır.ı . atayı tamır e- bulundukları yer valiliklerine be- AıkadMtnllZ şunu anlamış, ora. olan ve olmıyaD dik tçin Ankaraya götüriamüştür. ~lei\me. m~rehi meıreiJİ~ 
türbenin karııeında, bugün milli dıyoruu demıştır. . yanname vermiye ba1lamı~lardır. 
mefahirimizden birini yad ve tea- Bunu muteakı~ geçıtresmı bat- Beyannamelerde sonda,, arte-

daki memur idar~I ~1aslalıal ediyor. maddeler Dı~ Ticaret Umum Müdürü uysun celen bu sevimli ıazete~111 
vakit kazanmak ıatıyor. Cfinkü pa- Servet Berkin dün takas lımited- kapaR1Dasına saik olan her ansal.e 

it için geldik. Türk milletinin İn· lamıı ve Yedek Subay o~ul~: De- ziyen. ıae veya bet?n karışıtrma 
sanlık tarihile baılıyan şerefli ve niz Harp okulu ve hsesı. Y~k~ek komperesör elektroıe_n grı.~pu ve 
·· •• 1 - • · d b ·• b. Deniz Ticaret okulu, askerı lııe- vibratör alet ve makınelerı hak -

ı·alarını aldığı her müşteriye kömür Ankara, 27 (Telefonla) ibrar.at de meşgul olmuş ve ihracat vazi· kızmıya b..,,ladım. Kendi k~ı-
vermek icap etse Kuruçcşmede vı - llsnnsına tabi tutulan maddelerin lı- l l "'""' 
ğınlarla ınevcut oldu~u halde, oı~da ıaııs talimatnanıeı;inde bazı değiıslk · yeti hakkmda alakadar aı a te - me diyordum ki: ed-
kömür yok... tikler yapılmıştn. fhrııc;ıtıııa Ji. ans maJar yapmıştır. - Gaaete Do, elbet hata .(. 

Etibııııkın KuruÇt'fme depolııı·ında verilmıyen maddeler buğday, mı~ıı· , Ecnebi Misafirler 24 Fakat onan hlltası tamir ve te~• 1 

kö ·· k ıı· ·ı ı ı ı k ı d·ı b·ı· H. b" ı · b'l bae, 

mtun var ıgı ıçın ~ ugun ıze · • • . 
unların maverasından bakan bü· ler, Darünafaka. ızcıler geçmıı- kında icap eden malumat buluna. 

yük kahramanlarımızdan birinin tir. ctıktır. 
huzurundayız.:t Diye söze başlı- Gece de denizde ve karada ~~~~~~~~~~~~~~= 
yan Vali ve Belediye Reiai. Bar- tenvirat yapılmış ve Boğazdan 
barosun zaferlerini anlattıktan geçen bütün gemiler. türbeyı, 
aonra yer yer alkışlanan canlı projoktörlerini çevirerek aelam-

blıılerce ton m.ur ~ar en, Kadıköy arpa; sans verı en er ı e ma :ı • ı u- aaat zarfında haber ~ ! e _ı ı~. ıç !r umse • ı e • 
halkıııın daha şımdıden böyle ıniiş- na, balıkyağı, kök boya, pamuklu. k istiye ıstıye hata etmez ki. Miiver 
külata maruz kalması, yirmi gQn ev- pacama olarak tesbit tdilmi,tir. verece ler rihleriD en titizi. siyuileria ea ..,. 

nutkunu f(jyle bitirdi: laıriıılardır. .............................................. ·········· ....................................... . 
Beşiktaştaki Abbasağa 

parkı dün merasiinle açıldı 
(1 i"cl aal\lfeden d.v•Ml bul çocuğ'unun Valisini, bu kadar 

raaile her an melal ve kasvet da- içten gelç_n, bu derece samimi ve 
iıtan bir mcı.arlığın yerine, Bele- temiz bir heyecanla bağrına ba,
di}·emiz bundan bir müddet ev- malc arzuıilc yanışı. ilk defa gö
vel. bütün bir semtin birden kal- rüleo ve ilanihaye sürmeei temen-
1unıp canlanmasını temin edecek ni edilen karşılıklı bir sevginin a-

1 cüze) bir park tesis etmeyi dü - liimetidir. 
tündü. Doktor LCıtfi Kırdan. bu maz-

Hakikaten, lstanbulun çok la- .hariyetinden dolayı tebrik etınek 
1 tif bir mevkii olan bu yerin çeh- isteriz. 
1 

resini tamamile de~iştirccek, kas
vet ve harabi yerine neş" e ve um 
ran yaratacak, inkılap Türkiyesi
nin kuvvet ve bayııtiyetini getire-

1 cek bir bahçe. maddi sahada da 
tüphe yok ki. bu topraklara yeni 
luymetler kazandıracaktı. 

1 
Pencereler artık ankaz yığını-

na deiil. renk ve ziyaya açılacak, 
sakinleri nq' e ve nikbinliğe, yav
rular :ıııhhate kavuıacaktı. 

Bizi hemen tqebbüae sevke -
den, bu güzel düşünceler olmu~ 
tuT. 

Birçok emek ve gayretle bu 
genit saha bugün açılıı törenini 
yaptığımız güzel bir park haline 
ifrai edi1di. , 

Yeni parkımız. halkımız için 
hayırlı ve müteyemmen olsun.> 

Böylece kordelayı keaen Vali 
ve Belediye Reiıi, davetlilerine, 
hakikaten çok Kiizcl tanzim edil
miı olan parkı gezdirirken, lstan
bulun ,imdiye kadar göremediği 
;ok heyecanlı ve o nisbette yü -
reklere ferahlık veren bir sahne 
ile de karşılaşılmış oldu: 

Parklarının açılış töreninde bu 
unmak üzere oraya toplanmış O· 

an yüzlerce çocuk bir anda 
Valinin etrafını aarmıı ve kucak
amak istiyen bir i1tiyakla bacak-

"'"'"' 
Abbasağa parkının açılmasın-

dan sonra Bc~iktaş Kıı.ymakamlı
ğının 1 layretıin iskelesindeki yeni 
binasının da kütı\t re!!mİ yapılmış 
ve davetliler burada, Şehir ban
dosunun çaldığı güzel parçaları 
dinliyerek. hazırlanan büfede i
zaz edilmiılerdir. 

Deniz yolları 
ldarcai •• lzmir va

puru kaptanı hakkında 
zabıt tutuldu 

lzmirden evvelki ~ün gelen 
( lzmir) vapurunda kontrol ya -
pılnııı. fazla olarak yine 100 kü
sur yolcu bulunmuştur. Vapur aü
varisi ve idare hakkında yeniden 
zabıt tutulmuıtur. 

lzmir ve Bandırmadan gelen 
bütün vapurların bu vaziyetle ol
duğu görülmektedir. Fuar müd -
detince bir ilave posta yapmıyan 
Den~yolları idaresi, fuar bittiği 
~İn hep birden dön~k olan 
halkı t~ımak için dahi fazla va • 
pur kaldırmamıştır. 

larına, kollarına sarılarak, elleri- Otomobil levazımab 
:Ü öperek: 

vcl parasını yatırarak yirmi gün Futfol talimatnamesi Aııka rn. '27 (Teldonla) - Ecne- yanığı, alimlerin en miifkül~ 
sonra kömOrünü alması pek te hoşa bılerin Tliıkiyede ikamet 4tdedren 2.4 hill 
gıderek biı vaziyet olmasa gerektir. latvedildi sant zarfmda haber 'l:erıuesi mecbıı- di de bata eder ve hatası tatd 11 

70 yaşında 
• · Aııkara, 27 (Telefonla) - Futbol ı·ı· vetı· husuı;ı' mı·--•ı'rlere de t"'"".ı' l edilir. Yalnız, hatası yüzün e 

Bl'r kadın davasını takip Kadıköy Kibi vası ve fakir halk . , - :oilU -.-· a 
1 
tabaka~ı kesir olan bir nııntakada mii~abakaları için 9:111 dıınbert tatbik eılilmiştir. bir kimseye zarar verdiyse o ı · 

için Şileden buraya yaya F:tibankın yalnız lıir memuru ve lıiı edilmekte olan talimatname bir ev- Maarjf Vekaletinin rarı ödem!ye mecbur tutular. ~-
1-srak bet aünde aeldi · ı t ı i lu·ıııen ı· tı'baren ilga edilmictir. G0 11°cl t · h t 4 d b·1· nefll' o - o e • I kantarcı sile bu ış n .eı v r eılil<'bill'· ., ~ bir tekzibi ze ecı a a e e ı ır ve onun 

fak at iıtida vermediğin-

1 

ceğini kati yen tahmın edeıniyııruz. Direktörlükte bu hususta mühim ku- yol ile yaptığı hatlı, yine nefir yo· 
• den mahkemeye giremedi Kış bastırmadan bu vazive.te icil bir ral'lar verilmiştir. Ankara, 27 (A.A.) - Bar.ı htaıı- Jile taıhih edilir. Hatası mühiın&e 

t ıl Şimdiden <>oma kliip deği~ti - lml ga:z.cMerlnin 25 e-ylıll ~uihli b"fr 
u • • çare bulunma?Otnt emE>nnı e eriz. renler müsabakalara girmek için niish.ılanııda Vekillikçe yenf bir ta- bir de tekdire layık görüle ~ ı . 
Şileli Alaettin ve Mustafa a.- ı mUddct beklemiyecekler<lir. Müsaba- llıııatname ynpıldı(:l hakkmdaki ha- Fakat bata 1üzünden gazete • • 

dında iki kişi, Hanife adında hır ı BeJedlyeler bankası meclisi kalam girecek futbolciilerin bir klu- bl'ı ıloji:ru değildir. panmaz. Ve kapanmaması la:ıırrı· 
kadına Hamide adlı sahte bir nü- idare reisi ve izaları be mensup olması ve bunu bölgeden Anadolu ajansının dır. 
fus kağıdı tanzim etmişler ve Ta- t~ .. çıl ettirmesi kiıfıdır. Klüp değişti· bir ta-Lib•ı Elhasıl, ıztırabımdan, sıkınhrt'" 
pu dairesine aiderek Hamide a- ı· Ani kara, 2k7 (Telefonla )ı·-:- ~ele - fenler yeni klübüne lnllsap ettiği ve 3lıU dan, bu tarzda birtakım be:ı.eyan· 
d d b

. k d ş·ı d k• 
1 

1 < ıye er Enn ası idare mec ısı reıs ve bunun da bölgeden tasdik cdilıne"lni Düıık{i ikinci bültenimizin 4 i.lncü I d 
m a ır a ım? ı e e 1 •• ara iızalannın tayini V<!killer Heyetin. müteakip müsabakalara giıebllecek, ı;nyrasında Sofyn haberincle •Sabık ar savuruyor um. • 

ve korusunu takrır vererek uzer-

1 
den çıkmıştır. 'Reisliğe Sallh Valıiıl ancak eski kllibüne knrşı oynıyamı- Bulı:a,· Baı;vekih Köseivanofu Berlin Fakat akıamleyin, galiba İb • 

lerine çevirmi~lerdir. Ero~lu, iizalıklnra da Kadri Suv yacaktır. Yeni bir talimatname ha- elçiliğirk t ayin etmiştin cümlesinin yad ıevkile, pıuayyen saatte rİll" 
Sahtekarlar bundan sonra Si - ~felımet Somer \'e emekli albay is: zırlnnıneıya kadar bu şekilde haı-e- cKÖS<!İvnnofıı Bern •lçiliğine tayin radyonun baıına geçtim. Radyo 

leye giderek Hamideyi tarlası_n - mııil Hakkı Aytuna tayin olunmuş- ket etmeleri ayrıca bölge başknıılık- ı• ~nıiştin olarak okunmasın\ ıka e- gazetesi yine gürül gürül ne~riy•· 
1 k d b• l lardır. !arına bildirilecektir. deriz. b ) ? dan kovmuş ar, orusun an ır tına a, amaz mı. 

tek dal bile kestirtrnemişlerd~. ~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~~~~·-~~-~~~~~~~~-~~~~~~ Ne kadar sevind~mi ta~ e· 
1 1 Al" tt'n "'""'""""""'"' K O Ç O K ff A B E R L E R '"""""" .. 11

""'" demem. Ne•n"yatı seve •eve dirı~ Nihayet iıt an aşı mış ve ae 1 ' 11ımHllllllllllllllHlllt11111111 -""''"'""""_ ... _ ••• 't a 

k. . A"" •ııuınuııuuuuııu l d" k d" k d' Hanife, Mustafa i ıncı ıı:ırceza "''11111
""''

111111116 e ım ve en ı en ıme: 1' 
mahkeme~ne verilmi~lerdi~ ~---~~~~-~-~----~~~---~----~~-~~~-~~~----- ~ o~ek ki hat~~ affa Ji~ 

Muhakemeye dün başlan mı.,, Belecliyecle ı 1 + Çikolal~ fıılırik~ları son giin "\ + 111/WMET, AllJli:JlJİ YARA· gö:üldü. Ve kendisine sıkı fılct 
suçlular. mal\,!}rın meşru. sahibi !erde hem çıkolata fıyatlannı art. /,ADI - Dün ~abah Galata Kulcdİ· tenbihat ile iktifa edildi! dedi1'1• 
olduklarını, böy·le bir sahtekarlık- . + K_A l'M AKAM LA iM Bele- tırnıışlar ve hem de muhtelif fiyat- binde oturan Ahmet ve :'\lehmet, pa- Fakat ne§rİyat bittikten sonra 

1 
• dıyc ı·eıs muavini Lutfi Aksoy <!U~ !ara sattıkları paketlere az çikolata zarlık yfiz.iinden kavı!'a etıui.şleı· ve 

la alakalı bulunmadıklarını i erı kaymakamı.ara aşıığıdaki tamımı koymıya başlamışlardır. Alelıınet Alımedi ufak bir çakıyla şa- radyonun spikeri yine: ad 
sürmüşlerdir. ~luhakeme fahit cel gondermlştır: l\lıntnka Ticaret )lüdüı lüğiı bu hu kağından yaralamıştır. Su~ln yaka· - Muhterem dinleyicııer! R 
bi için baoka bir güne bırakılmı~- - dlatbuatta sı)ıc sık intişar t•den susta tctkiklııı· yapmaktadır. Dün laıımı::itır. yo gazet~i kapandı! der demet' 
tır. şikayetlere ve her gün alınan teftiş bazı çikol:ıta f:ıbrikatörlerindcn mn· + l!AMAMIN ODu·:-.nARI 1'U· azkaldı yı!nlacaktım. Çok şükiİ' 

Diğer taraftan, 70 yaşında bu- raporl~rına ~aıa~an bazı mıntnka - !~mat alınmıştır. Diğ~r. tnrnftan ha- TUŞT[' - Dun .1.ahmudiye ~add~- ki ,birdenbire zihnimde bir Jirrt • 
lunan davacı Hamide ise, parası l lardakı . Bele~ı~e anıir ve nıemurla!ı· rıçten kakao gclmedığınden çikoln- ıs.inde Hasıma ait ~ortasız \ cşlldı· ,ek çakh: 
I d ~ d h kemede bu _ nın vazıfclerını tam bir istek ve dık- talıırın başka maddelerle karışık ya- rek hanıııınıncla odunlar tutuşmuşcın _ Galiba, decİim, «Radyo ı•· 

l
o ma kıgı.~ an ş1u da b ya- katle yapmadıkları ve cJola}'l!lile He· pıldığı bildirilmektedir. . da ılerhal yetişen hfoiye tarafınılıın zetesi kapandı» demekten ınak. • 
unma uzere ı.~ en ura~a iedly~ kanun ve talimatname hükUm- + ALTIN l'ÜKSELIYOR _ Al- ıönrlürlılmüştllr. 

ya ~la.rak beş gu~~~e ı;:elmı!J, te~ lerinın tatbiklerinde ihmalkar dav- tın fiyatları son ıki gun zarfınıla 3r.i + TRAMl' AYDA,\' nf)ŞF:S Kıl- sat, bu ak§amki neyrİyahn bittt • 
kat ıstıda vermedıgınden, mııh ran~ıkl_arı anlnşılmaktudır. ~eledi· ~: uruş kadar ytikselnıiştir. DIX - Dün ak~nnı saat !l dıı T\aıJı. rin; anJatmalc! 
meye kabul olunmamıştır. y~yı _alakal:ındı.r~n butlln işlerın t:"ı~ı Poliate ı köy iskelesine gelen tramvayda bulu- Fakllt bunu anlatmak için het' 

Kiracılarını dövmüşler bır a~e~k ılahıl~nde görülebilmesı t· nan bir karlın, tramvayın tıımaıııerı ak,am gazet~yi kapamrya ne lii-
S it h t c'varında oturan çin bulun ?1csaı aı·kııdaşlarının .ka- * PARllTA KAVGA _ Dün su- dıırmıısını heklf'mcden ınmek ı~tt!- zam v•r. Ga2ete kapamak sö~
]'u a~İ ~e k 1d . l 6 a la • nun ve talıınatnaınelerlıniıi en ınce balı Fatih parkında ge:ı.en Rasim, nıiş, ınuvnzenesini kayb~dtrek ditş - nü, böyle kola1 kolay dile ahrıaiı 

Ha ım~ ı e ız ar. eşı . Y ş 
0 

teferruatına ~adar latbika çalışına- Süleyman, Sudi ve Kadri isinılel'inde ıııüştur. Başınrtan ağırcn ynralıınnn çirkin bir fe1dir. Ve Ank•ra rad-
rında lımet, evlerınde kıracı • lnrını ehemmıyctlc ric:a ederim.> dort arkadaştan Rasim bir mesele- karlın tedavi altına alınmıştır. yoeunan spikeri bu sözü ~ 
la~ ve altı. aydanberi ~ira ver - Denizlerde: den dolayı yanındakilere. kızat'ak soy- Müteferrik ı almaktan çekinmH: Jiz:angeldii'" 
mıyen Refın adında hır kadını, lenmıye başlaınıı:.tır. Bunun üzl'riııc 

lkT k d kıl -'-l'AnU"DA ti -'- l'O""'""RA'"S E "' Hlk niog .. ~renmelidi.r!. üste i er os a u anmasına ..._.. ' cı. l·ıtNGIN - • ma üç arkadaş bırleşerek Hnsimi fena ..._.. \ •"',., " - vıın cı e-
kızarak bir hayli dövmüşler, yer- nınıızda demirli bulunan Kalkavan halde diivınüeler ve bu esnada ımğ t itıderr . Dil, edebıyat kolumuzun ter· SOHA SAKI~ 
lerde sürüklemi lerdir. oğullarına ait Genç vapurunda diiıı ayağının kıı·ılmas ına da u•lıcp ol - tip ettıği ık inci edebiyat gcee!li ~nnuıııııııııııuıuıuıııııhııııımı•'ınmnrt•n"~ 

k k vangın "lkmıştır \' kazanla· ı d R 28/9/940 cumnrtf'ı;I .. ünü saat 20.30 ! · 
Neticede Refiamn hem or u- . " . apUl'Ull muş ar ır. asım ha tnnevı.: kaldı - " r ·_· Vecizelerin- Şorhi :_ 

dan. hem Yedı·n.ı· dayaktan çocu- nndan alevler çıktığını görenler im· nlnıış, suçlular yakalanmıŞturdır. dıı Evimiz salonunda yapılaeaktır. _ v _ 
.. dada koşmualar lı B fıızla is •«us ... -.ı Safa Coukuıı •Gen,.llk ve e- • -

Şeytanın altraban.,.J1111 
birini Je Ja.ıJet etmemeli; 
fünkü ıeyt•n, bütün alıra· 
6aailc birlilıte plir! 

k d ·· v ' r. unun . + HEll YARALA•ff<:; IJE'ıl " '" ~ ~ w.--·----·" ğu düşmüş ve iki kız ar eş o - t.imden ileri geldiği anlaşılınıştır. · " ·• • ' 1 debivat• mevzulu bir konferans ve-
lüme sebebiyetten ikinci Ağır ce- Vapurda biraz hasarat olmuştur. YAE?A.LA ,\'Ml."; - Dikilitaşta otu· n•ceİ•tir. Aynu ar kolumuz da ltoıı-
za mahkemesine verilmişlerdir. İkbaat haberleri•. ran Abdullah ile K:ıdri bir aile mc- serile bu geceye iftirak edecektir. 

1 ı_ 1 R f" selesinrlen dolayı kavgaya tutuşmue· Arzu edenlerin daveth.·elerlni evimiz 
Suçu ~ız karde~ er e ıanın !ardır. Kadri arkntlaşı Abılullahtnn 

d k d
. d k katibinden almaları. ken i en ıne yere üşere çocu- + Ticaret Vekiıletl ihraç edile - dayak yiyeceğini anlayınca bıçağını .;;.:::.:.;.:;.:;.;.:.;;.;;:....;::===-------

•• 
- Valimiz!. Valimizi.. Sen 

bizim babaml7.Sın ! .. Ya§a, varol 1 
, :liye bağrqmıya baılamt§lardır. 

itiraf etmek lazımdır ~i; lstan-

ğunu düıürdüğünü söylemişlerdir. cek iındıklann nerenin malı ise o çekerek onu başından yııralaınış. fa- ---------
Duruşma, şahitlerin çağınlma- yerin isminin tuvalların fü;erine ya- kat lıu sırada muvazenesini kaybe- AÇlK MUHABERE: 

Amerikadan ilk parti otomo - sı için başka bir güne bırakılmış- zılnıosını kararlnştırmış ve bu kn- ılerek yere düşünce eliıırleki bıçakln 
bil levazımatı ve lastikleri bir iki rarı alfıkadarlnra blldirıniştit-. Mest•· gliğsiinden nğır ~urette yaralanmış- B. Keinı:ıl Kızıltıııtttıy. Ma1111aı: 

1-'malıtın insanı ancak fenıa· 
lıia alıştuacaimı ve fenalıktaıı 
kol'unmak için, fenalığın kü(ük 
lıürük, uzak yakın her şekJllc 
ilişiği k~mekten başka çare bu· 
lonml\ıh!;Pinı anlatan bu söz, dtı· 

güne kadar Basra yolile şehrimi- :tı;r;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ la Giresun mallarının çuvallarına tır. ller ikisi de hastaneye kaldırı. 1stedi~iniz: adresi bugünlerde rön-
ze gelecektir. ii cGfresun fındığı ~ diyP yazılacaktır. laı-ak tahkikata ba~lanmı,tır. 1 derecefiz. 

Tefrika: 15 1 
.. 17 . I Edebi Roman 

Rüya Gibi 1 • 

1 Yazan: M. B. S. 1 
- Ben Harbi Umunılden bir sene! lcnmez. Harbin iclnde lıüyilk annem, 

wnl, Kanlıcada doğmuşum. Babam büyük babam da vefat <!derler. An -
:ene; bir hukuk mezunu im\~. Daha nem yalntz kalır. Dardadır. Yalıyı 

1 -.ektebin son sınrfmdayken, ailesi, terhin eder. Genç bir kayıkçımız l ıbim ailemizin Kanlıcndaki yalısın- varJı: Fevzi. Den onu hatıl'lıyorum. 
la, bh yaz, scliınılık bölüğünü k11:'· Çok açık sarı, başak sııçlı, pembe be
amıılar. Annemle babam bu vcsıle yaz, iri kemikli bir adamdı. Annemi 
le tanışır, görüşür, sevişir, evlenir- deli gibi ııevernılfi. nen o ya1;1tn böyle 

.;u. Ben doğduktan bir sene sonrn şeyler. bilmezdim. Yalnız annemin 
ıaa-p ~ıkmıe. Babam ihtiyat :ınbiti onu bır kae de.fa payladığını, bir de-

1 ur. ilköncc Kanala, oradıın da fa kovduğunu, sonra acıyıp tekrar 
[alkaıı cephesine acvked1lir, Harbin nldığını habrlıyorum. llarbl Umu
lrincl senesi orada şehit olur. Ben miden sonra iki sene ı.rcctt. Biz ya

yaı,ındayım. Annem bir daha e\'· hyı ntnııya mecbur olmuştuk. BiT 

hafta mühlctimiz vardı. Küçük birJ müze yürüyordu. l <- Anne! Anne! diyebildim. J man bir kalabalık. Neredeyim, bil· vfiniilııılye değer bir slizdür. • 
kira evine taeınacaktık. Tabii, }'ev- cAnneın bir çığlık koparılı ve kib- <Kaıanlıkta yüzünü hiç gureml· miyorum. Her feııabk, fenalığın timsal• 
zi,Ye de yol verilecekti. I<'aknt, hııyal ı ıt 8ıinılü. Ben korkumdan annemin yordum. \'ilcuılü de hlç kıınıldanıı • cNihayet hiç görmediğim bir oda- olan şeytanın uzak yakın btr ak· 
meyal hatırımda: Annemin bu adam· aıkasına ve yorganın altına büzül· yor ve artık ağ-tından ses çıkmıyor- cJa gözlerimi açtıııı. Kom~u yalılar- ı·aba&Mhr. Fenalık etmeyi dU· 
dan bir korkusu vardı. müştüm. Fevzi annemin fistfine atıl- du. Boğazıma bir şey tıkanır gilıi dan bil'inin yatak odası imi~. Ba11m- b ş{inmek, l)eytanın bir akra ası-

c Yahda ben he .. annenıin koynun- mış: oldu, dilim adeta düğümlendi, bağır· dakl insanlardan bir ikisini hayal .. T ll ld k m davettir. Şeytamn akrabaııın· 
da yatardım. Oradan çıknıamıza bir <- es m ol, yoksa vallahi ö Ü· mo isteılım, bağıramadım. Hizmet- meyol tanıyorum Ye göslerimle an- dan birlni dıı.Yctse, onun bütün 
kaç gu"n vardı. Bir gece yarısı, ka· rürüm! diyordu. çi Hacetin gelmesi lfı.zıındı. Yatak· nemi anyorum. Annem.. annem... b ~ A ı soyunu, sopunu davettir ve ıı.~ 
ranlıkta bir sarsıntı ve haykırış du- • nneın avazı çıktığı korlar: tan at adım. Kapının yanına karlar Hacer de yok... cAnne! ••• > demek r 
1arak uyandım. Sa annemin ııcsiy· <- İmdad! Y cUşin ! İmdad! diye! korka korka gittim. Fevzi ı,:eriye do- istiyorum. Fakat dilimi çevirerniyo- lıınn herbirlni, bir fenalık iş ı-
di: bağırmıya başladı. . ner, benl de öldürür dire korkuyor· rum. Ağzımdan yalnız oofut 'bir ses yerek ağırlamak icap eder. Bn 

c- Kim o? Kim vu burada? Ha- «Ben ağlıyor ve aıınemin beline, dum. Bir müddet bekledim. Suııra: cılnyor. habis aileden uzak kalmak .,e 
cer sen m°"ın? diye bağırıyordu. bacakluına ııarılıyordum. O zaman c- Hacer! H:ıcer! diye bağ-ırınnk Yanımdalli kadınlardan biri: onun herhangi bir ferdile mO· 

•Blr kibrit çaktı. Alevin titrek ay- müthiş, yürek paralayıcı, uzun, kcs-1 islt!dim. «- Korkma yavrum, dlYor, kork- nas~bet tesisinden çekinmek lf.· 
dırılığında hayattmın en mfıthiş kin bir çığlık koptu. Kl111ıll bağıran? cPakat dilim tutulmuştu. llir Hn- ma! Yabancı değil burası! ... Koı·k· zıındır. Yoksa mukadderatınısı 
manzarasını gördüm. On bctı, on al- O ses, o müthie ıes annemin scdnı: cer kelin:csini tahıffuz edemiyordum. ma !... bu melôn ailenin eline verirsİ· 
tı scne<lenberi bu manzara, o an, kaç ne kadar az benziyordu. l<'nkııt ba- Korkudan bayılmak üzcrcycllm. Ka- cVe bir şey istediğirni anlıyaı-ak n1z ve bu esaretten kolay kola)' 
rlC'fa rüyama girmlştir, bllseniz ... ğıran oydu; tünkü arknsıııdnn <lıı· pıııın kenarına tutundum ve son !oruyor: kurtulamazsınız. Şayet bu babi~ 
Hep terliyerek, batrtrmok istiyerek, ha zayıf iniltiler .alıveriyordu. O gayrc•timle, avazım çıktığı kadar c- Ne istiyonun, söyle, ya\'l'um! aileyi davet etmek gafletinüc 
çarpıntı içinde uyanırım. Bir türlü ıaman sesini hicc tanıdım işte. Ve haykırdım. Onun üstüne düşüp ba- <Ren annemi, yalnız annemi isti· bulundu)'ııanız hepsini de birden 
unutamıyorum, unutamıyacağım : Fevdnin bıçağı anneme snpladığını yılmışım. Gözümü açtığım zaman, yorum; fakat söyliyemiyorum: dili- koV'tmtıZ ve hepsile alakayı bir· 
l<'e\·zi, kayıkçı Fevzi, cllnde uzun bir anladım. Kapı tarafında bir gürültil elinde bir idarı.ı lambasile, başucum- mi çeviremiyorum; aizımdan boiuk den kesiniz. KurtuJuı caresi an· 
bıçak, saçları da~ınık, gözleri büyü- oldu. Sofada bir ayak sesi. Fevzi da Hncer varclı. Soına yine kendimi blr ses çıkıyor ve ai}ıyorum, aihyo- c:at budur. 
mu!J, karyolaya doiru ~llyor, fi&tii· kaçıyordu. Annemin üstüne eğildim: kaybetmişim. Tekrnr ayıld•~ım za- (Dıvamı var) Lı;;;;-~~---------"'.'. 



AKiSLERi 
devletle-

kararları 

Yemen kuman elanı GI. 
Tevfik, aakert mera

aimle defnedllcli 
,--

Dedikodulu bir dava 
(BiriJtoi ult/•d• cfeııcım) 1 yacağını ileri sürmüştür. 

de tazminat vermit ve mahkeme Bundan sonra memurların avu-
. bunu Yunan de..P'liryollarından katı Ali Şevket söz alarak, Dev-

- Bir şaşırtma daha -

Japon, 

aormak nretile teıbit otmi.ştir. Jet Demiryollannın şirketten mü-

Alman, 
ltal7an 

ittifakı 
\!ın Davanın tahkikat safhası bitti- devver memurlardan i~ine yan-

d 
ln Hariciye Nazın, hpan- 1 <nnden dün, mahkem• hey•tı· u- yanları yeni nıemur 11fatüe ve '·-'-" " ) '.•lct ad•- Suner ile S.- ... ... (Bcı,,,ıa,. ...... .,., .. eıam 

-·- mnmiyeıince muhakemesine ha- hi.-bir kıdem h~ LL tanımıyarak d. t R J h b • ı rörii-Jeriai 
1
a.,._ '"- '" " • ııuu "' 904 aı- apon mu are esm-

-~ lanmıştır. Mahkemeye yüzlerce istihdam etmiş oldueuna göre §ir- d L- • 1. etli · ill lduk 

~ 1 
daba da........._ tan.ıa ... va ) . B l d b f enucrı .. uvv bir Dil et o • 

t
, •· - .---., memur ge ml§ti. un ar arasın a ketin, ütün memurların vazi e- 1 L--
. 
i. karara celmeden evvel arını ispat etmitlerdir. Boyu ~o ıirket~ kırk, kırk beş aene hizmet sine nihayet vermiş bulunduğunu, k • ı 1tal•anın da nza ve mu- üçücük olan bu millet, ıecıye sa-

1 eden ve on para almadan itten imtiyazını mecburen hükumete ı· b • k d k b" li.; -•--'- üaere m
0

maJa a eti, ze i tid eti, çahtma a ı-
..... - ~ çıkarılan birtakım ihtiyarlar da devretmeyip üstelik evvelki sene- li 

-ahatte M·--lini ile üç "yeti itibarile Avrupa'nm birçok 
~ı - bulunuyordu. !erin karını fazlasile alarak ıattı- • f 'k 

•e ~ont Ciaııo ile de müker- " mılletlerine çok fai""ir. Bu aı ı 
Evvela ıirLet vekili Abdurrah- ğını, evvelki kumpanyadan imti- · d bilb L-db h ç· 

lqun uzadıya görliftükten • ld yelı e, asaa fU uc a t ın 
t • .L man Mu'"nip .;;z alaraL memurla- yazı satın a ığı zaman memurla- b b. • . ·~· d L-! d". ı. ~ Berline dönm~tür. "" ... ar me gtrıfhgm en...., • ., unya-ııı.. R rın mu .. akkat bı'r akı"tle ı"stı'hdam nn üç yüz bin altın liralık bir ai- ·· b .. ··k d ı tin" ••t ... ibbentrop, avdetini mü- • • nan uç uyu ev e e mu ema-
8'.ne,. ile U1UD mülakat edildikleri için her zaman vazife- dat sandığı bulunduğu halde bu. diyen meydan okumasile büıbii-

lerı·ne nı'hayet v•rı·tebı.le~-01·ni, nu iade etmediğini, timdi de 1az- •• b ·· y1 • • B d lir. Sonunda Hitler tara - ~ '""• tun ~e aruz e emiflir. a ayar a 

d 
aksi düşünülse bile "irket bakiye minat vermiyerek işin içinden sıy- 1 b" 'll A d b . 

~ a kabul edilmİJtİr. Bü - ., l k. d·~ · . . l ı;:. o an ır mı ete, sya a, er ıste-
f t 

imtiyazını mecburen devlete dev- 11 ma ııte ıgını •Ö.Y emi~: c~ir d~ • --•· • • ••- bir •~ 
aaliyetler. Romada, s - b •a•nı yap11111& ıçan ..... sa-.-

• Yı-n LamanJonı m•rLum retmiş oldu"'nndan, ortada çıka- ket avukatının izce de müsellem b" k h • 1 l"h" da yakmdan alakadar -·- " • n .. - k b 1 ayet verme , atti yanız sa a ı-
G.n.r .. l 

"'co6ıL rılmak ve haksızlık mevzubahs o- olan huku i i gisini 1200 memur t ki k l ak b" d 
Yeni vaziyetler üzerinde s ' ,-, " I h ye verm e a mıyar , ır e r_ lamıyacaöını, şirketin, her sene ve aileıi a ey inde kullanmaması· 
~ararlar• gelindiiini gös- • · d · d m&ı.zaheret videylemek, hemen 
b Vefatını dünkü nüshamızda tecs· hizmetleri .,ayanı takdir aörülen JU temennı e erız. :> emiftir. 

• • n.omadaki mü:ıakerelerin Y "' B d d hemen bütün As1ayı bu müteşeb-aü rle haber verdiğimiz emekli Gene· memurlara on bin lira ikramiye un an sonra mahkeme, os-
aalabiyettar makamda ral Tevfik Alp!<oyun cenazc>si dün, daiıttığından, üstelik böyle bir } ayı tetkik etmek üzere muhake- bis, itini bilir, cesur ve cüretkar 

n mallımat, kararların askeri merasimle Ma,.kadaki haııe· b 1 d 1 b l · b k b. ·· b k t mille•- •-lan' etmekten batka bir •·'- • veci e i e e mü zem u unamı- meyı aş a ır gune ıra mış ır. "'"',._ .., 
"""eri, hem de siyasi mabi- sinden kaldırılmış ve l''eriköy aile mana ifade etmez. 
Olduğuna Jiipbe bırakmı • kabristanındaki ebedi ietlr•hatgfılıı· J 1 M - akla ı·hretle, Filhakika bu aatırları yazdığı.-

Lı na tevdi olllnınuştur. aponya er ' ı"llt • ._ • Merhum Ilor'un eski cPa~noğulla- l . k mız sırada, ajanı tarafından yetiJ-
rı 11.arar, lnıiltere ile ta - T1> ailesinden olup 1301 11cnesintlc hayret e o una- tinimi, olan yeni ittifakın metni-
anl.qmabn esası üzere Hnrblye mektebinden r.eşet ctnıış ve Mı•hvere k h nin ikinci maddesinde «Almanya 
i surette ıuJb akdedilme- ca avadı·s 1304 senesinde erkanıharp yuzb:ışısı ve İtalya, büyük Asya sahasında 

. \'e 1nııiliz imparatorluğu- olmuştur. Muhtelif crkanıh:ırbiye ı• •f ki (1 inci qhifeden devem) k 1 d J llıltncsine kadar harbin de- hizmetlerinde bulunıın General Tcv· ttı a a maksatla sargıları çözmiye ba, _ yeni bir nizamın uru utan a a-
aittir. Almanya ile ilıllya lik Alpsoy Btyrut mevki kumıındıın· pon idaresini tanır ve ona hür-. 

11 1 
ğ rll lıyan doktor, itini bitirirken, ö -. ed d ·ı kt d" 

'1if 
İn imhasına kadar hiç_ lığına ve blliıhaı·c nıır va ı n tc b 1 d met er.» enı me e ır. 

. ederek Antalya rııka kumandanlığı· agv an } nüne koskoca bir et parçasının s·· .. k A has t"b" • 

~ ve sulbü kabul etmıye- d ·ı k ı « uyu sya sa ııt a U'tne na tayın olunmuş, Balkan lıarhinae üşmesı e şaşırıp a mııtı. d'l" ? B Al 
the devam edecelderani dikkat e ı ıyor mu • u, man· müstakil fıı kn kuınanılaııı ve Umu· (1 inci Hlıifeden devem) ilk hayret geçince bunun taze .• L •• 

elınitler ve buna göre tı- mi Harpte Yemen kolordusu kuııınn. .\lmanya, İtalya \'e Japonya hükı1- taze bir koyun akciğeri olduğunu yanın timdiki harp :ıuuı-r etme-
ı..111\ da kat'i siyasetini tes. ıl:ını olarak vatana hiznıelleı· etmı•- B" anlamı•tır. den evvel icat etmiş bulunduğv "ıe " ml'llerl, .raııyana. bulunmayı ve U· .,, 

?nesini istemiılerdir. Artık tir. ytik Asya :;ahasile A Vl'Upa ınıntaka- Hilesinin meydana çıktığım meşhur (Hayat sahası) tabirinin 
. İttifakma İspanyanın da Yemenin en buhraınlkı ve ıtafl!~li lannda, yiikst>k hed<>fle.-i bu şahalnr· gören Moiz, bunu (meslek icabı Aynadır, hatta belki ondan da da-

• Olduı~una hükmolunabilir. bir zamanında, ıııeın t' et nıenıı ıınl dl\ yeni bir nlzaın yamtırı idame et- ha -.ümullü ve azametlidir. ittifak-•·oı•umak htı•tı•un.Ja "Ö!lteml.lc <ıldu- yapmıs) oldui:unu itiraftan rekin- y d b • .. " " ~ " "· .. ıııek ve buralarda oturan milletlel"ln " " · ·· ·· ·· dd · e u aıya•ı ve T.u Jiyakat, b;ıtu··n silah arkadncJnrın- memİ!ltir. namenın uçuncu ma esı • • ' - .. ı efah ve :;aadctinı temin fylen:wk ol· -e:ı aı;la unutulamıyacnk dcrec~Je h!ı. ınak üıere, karşılıklı i~hirlikle.rini Dün üçüncü defa yakalanmış nun doirudan do~ruya Amerika-
'ri D İzam yük olan bu çok aıtil ruhlu, diirtist ıeşklliitlanılırıııayı kararlaştırnfar. olan meşhur kumarbaz Manol ise ya karıı yapıldığını sarahaten 

h ve değerli Tllrk J;unınnılanıııııı ziya- Bundan lıaıka, üç hükumet, işblr":: dileni~.!nin sebebini şu sözlerle i- göstermektedir. 
"Ilı- H · · N d t ından dolayı yalnıı ailt:sini değil, o- l"kl · · d" .ı • k ı t..ı:'' arıcıye azırı av e. '·· ı ennı, unyanın uıı;cr ·ısım arın· zah etmek istemiştir: Bu kadar ~ümullü bir ittifa.k .• 
·"'Qa !tal H • • N nun daima en kuvveUi bir ..,.lb bn· da oturan ve gayretlerini müşabih B b d 1_ ,. · 
t.L n ya anc:l)'e azı~ r.ııe merbut ı -ftJm•• oldu'•u ordum·~ - a am an .ulan 40 bin li- bugün j .. in Almanyanın, dnpız 
~t'i" J fta ' ili • 6 ..... "" 6 .... istikamete tevcih ve Lu suretle ni· r 

1 ı le ıtra , ına eTenın 
2
u da tui.ve eder ve mt>ıhuma Allah- rayı kumar ve kadınla yedim. 'mparatorlug~unu i'"h•• ya ma-lt l l ld h11yet dünya sulhfinu iı;tihdaf eden ,.,_. arar attın mıc o uğunu •ftn rnhmet dileriz. Şimdi tekrar o parayı elde etmek •.uf olan aayesı"nı' belı.ı' bir dere· d.. " " .... cırıellerini tabakkıık ett.irnıiye müte· ,., a 

~ lllayaya ilan etıniıtir. Bu Ailesinin teşekkürü mayii tıulunıın ıııılletlerin işbirliğıne için dilencilikten daha uygun. da- ceye kadar kolaylaştıracak marİ· 
~ arınjan sonra artık bar- x

1
)'1l'!etli nile reisimiz emekli Ge- teşmil eylemı·k arzusunu izhar erler· ha karlı bir iş bulamadım. Polis :etil bir ittir. Fakat bu, ayni za. 

dan sonraki şu veya hı.: neral Tevfik Alpsoyun öliinıü münu- !er. bana ilişmese, ikide birde yaka- manda ati için Almanya ve ital-
a, fngiltere tarahndan sebet!le, gerek t•enaze merasiminde Buna bin:ıcn, Alnıaııyu, İta!,}.:a ve ma yapışmasa, pek kısa bir za - yanın ve tekmil Avrupan&n artd. 

tdilse bile, uzlaıma uuı bulunan ve gerek mektup, gerek tel. lapoııra htiküıııetleri, aşa~ıda1'i hu- manda zengin olacağım amma.. ı·· l"k ı k 
•.ulhu""n a'-dı" varı"d deg~ı"ldı"r. fi d 1 x. b" ·ı uaııtı k·.11·aı·la~ .• tırn11•lardır·. Asya ile her tür u a • 

8 arının e-ll gııı a uyı uı;umuz sonsuz ve uyu' .. bırakmıyorlar ki rahat rahat di - • d 
ıp taraflardan biri ötekini acıya iştirak edt>n büyüklHinıize, ak· Madde ı _ Japonya, Avrupatla silmesinden başka bir netıce e 
·t- d"k ha k •·- d l t ' · b · leneyim lı vere-e•. Çu··n'-u·· Japonlar ne yap· ' •ue h At ra .... ve ost anmıZA ayn ayrı eşer:· yenı ir nizamın kuruluşunda ltal- ... .. " 
~i 1k çe rp are al IC>• kiire teesstirümfiı m6ııi oltluğuntlaıı yan - Alınan idaresini tııııır ve bu komisyonlar, bu paktın tatbiki i\İtı tıklarant iyi bilen ve çok iyi ha-
"t,/ekce tir. bu hususta muhterem ı:mzetenizin ta· idareye hül'ıııct l·der. derhal loplanae:ı.klıırdır. zwlanan, ,.0 k besaph bir millettir. 

1 arara ı-''m" ... mı·bv•r • ed l Madde 6 -- Alman,·a, halya ve .., 1 • ıı:.ı .... , "' va sutunu rıca cr z. Madde 2 - Alınnnya ve İtııl"a, ' Bı"naenaleyh bugün önlerine ahl-
er1 ır.u""pb··~· 1 iJ ESt ş ı·k k -• ..... t ,.. hl ı' " Japorıvıı, uu hilkOrıılerin. üç likit ta· 

T -..... spanya e : eıJ ·a, ıuaı·ı: ,, ı nıl' , "a 1 c büyük Asya ı::ahasında yeııi bıl' ni· "' f 
Avrupa, A~ika ve Ak_ oCULLARI: Cevad, Heşad. 1 ıaft.An heruirlle Sovyctler Birlığf n· mıf olan bu pyanı hayret ırsat· 

ır ııımın kuru uşunda .Japon ıduesinı ıasmdn hilen mevcut sl~·asi atat0)'C • d d • tif d d 
t Yeni bD'" n"ı••m k·-·yıD -~A:.:.:;.M;.:A.;.D;;;.::L;.;.A;;.R~l:~B;.;.e;;.h;;.:ıı;..;.a;..;.d;;.._7._._,,k_·i;;.. __ tanır .... e bu idare\·~ hürmet eder. .. tan azamı erece e ıs a e e e-- ..... _ ·- . hiçbir ııurctle tesir icra etmedığlnı k A d ld d -1~1 • 
.tırmışlardır. Nizamarı ik. Almanlar !adde 3 - Almanya, İtalya ve blldiıirlcr. e sya a e e e ecca. et>ı mu· 

tıheti bugünkü sermaye. .lappnya, yukaı ıdaJd esas üze.rinde Madde 6 _ Bu pakt, imzayı mü· aızam hakimiyeti bir daha elle-
Uıulüne dayanan iktısadi Londrayı işbirliği ·ynpmakta mutnbık kalmıe· teakip derhal meriyet mcvkiinc gire· rinden kaçırmalarına imkan ta-
deği§Iİrileceklir. Si7ui ci- !ardır. Hundan başka, Almanya, 1- cck ve on sene müddetle mcrlyet mvvur edilemez. 
telince, Romıtdaki ..J&bi. bombaladı tıılya ve Japonya, ilç akit t.ıınıftnn r'lle\•kılnde kalacaktır. Üç yüksek iı- Almanya ve İtalyanın, böyle 
b\ k birisinin Avrupa harbine v<:yahut kıt. tnraf, tara!lardan lllinin talebi ld 

i.r.: a amm neıri7atında Wl- (Bı·~-~ •'"Lff·d·ı·ı d•vam) Çfn. Japon aıı1aşmazlığına hiıl~n he· . l bir!eyi şimdiden göze a ırmı~ 
·'' TTı<Q .. ,. • v v ~ takdır nde, paktın inkıza tarihınden ._ d d d 
d 

veçhile. yeni nizamda, n5ı iştlı-ak etmemiş bır devlet ta•·a- 1 d'd' · bulunma'\.rı ise, yuaarı • a e· 
t 1 • GGndfiz cere)·ıın eden hava muha· ., evve tcc ı ı içın vakıt ve -zıınıanil<' I 
"i" et, büyük, küçük ayni ıe.bclednde 33 Atm-an tayyaresi im- rından hücuma uğr~nıaısı takdıı·in - goriişmıHerc başlıyac:ıklardır. diğimiz gibi, Avrupada baş amış 

hukuku haiz olarak az.a h::ı edilmiştir. Binaenaleyh dün im· ılc, ikt!Uaılarıntla bulunan bfıti.in ~i· Derlin, 27 Eylul 1940 oldukları kanş1k harp apni, yal-

Sahife: 3 ~~ r TAKSIM SiNEMASINDA 

Mı.tulı San'atkir FATMA RÜŞDI ain 

.., 
Herkesi, 

bilhaua l'enç1iti alikad11 eden ıahe.eri 

Saadet Yuvası 
()-Ok 

itibaı 

alkış ve takdir kaıamnaktadır. Gerek me~ ve guek oynanıı 
·ile hakikaten mükemmel olan bu filmde FATltlA RÜŞDİ'nin 
ere hıtap.den pkıcı şnrkıladle şıırk sa:u da seyircileri heye
ndıı'maktadır. 

kıılbl 

canla 

ı 
terir 

Hivc olarak: Mısırdan t•fY'&ı-eyle ~t'!I son t.arp barekitııu gös
sinf>ma gazetesi. 

Seanslar: 11.16 (t~nziliUı) - 1.45 U6 - 6.45 - 9.15 -

Bugün Baştan baıa bir lleyecan kaaırga~ f"': 

!' 

' " 

1 i PEKi 
ve mev•imin 
Türkçe sözlü ilk 

Sin em asında ıahe•eri: 

ŞERLOK HOLMES 
(KRALIN HAZİNESİ) 

A yrıea: Renkli manzara - 2 Yeni F okı dünya l'a:ıetesi 1 - Bug-tin JaJt 1 ve 2,30 da tenıilath halk matineleri •• 

f nhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cı 'n.i Milııtan Muluımmen °/. 1,5 ,.ıt1i Eluiltm•nin 
b•tl•li teminatı Günü •aa!i 

Somu 
Dek o 

nla c1vııta 6000 adet 
vil malze-

meii 
l\tuh. 

fı 

i 
No. iu boya 
rçası 

6 kalem 

900 adet 645 

Pazarlık 4/X/940 14 

> i4.30 

'8 87 A. eksilt. 8/X/940 H 
me 

Amna laj, otu 75 ton •500 337 60 > > 14.30 
ı. - Şartname Te fı~ 1\Ümunesl maciblnt'e yukarıda cins ve rnik

nz.ılı -' kalc·m malzeme hizalarında göstcrllen usullerle satın alına-tarı y 

caktır 

ıı . - Muhammen bedelleri, munkkat teminatlan, ebiJtme şekil 

ve sa atlcri lıh:nlarında yazılıdır. 
-il 

ıım v 

I. - Ekııiltmc yukanda yazılı gün ve santlerde Kabataşta Leva
e :'11übayaat oubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

l V. - Şartnameler sl5ztl geten şubeden pan.!!lZ alınablllr. 

" % ?,6 

. - İsteklilerin eksiltme pazarlık için tayin olunan günlerde 
gıivenmc paralııriJe birlikte mczkür komisyona milrncaaUarı. 

(9058) 

1 stanbul Zir~at Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan : 

Ctııri 

Ekme 

Odun komül'Ü 

Odun 

Mlkton Fiydtı 
Kilo Kuruı 

4t'OOO 10,75 

5000 15 
400 

ilk te-ırıincıt 
L. Kr. 

322,50 Mektepte teslim alınır ve 
kiloda 76 s nlim nakliye 
vcrlllr. 

112,50 Yeşilköyde vasıtnya yükle
me teslimi. 

300 çeki cell1 çekisi 
gürgen> 

l{olc k limOrü 60 ton 26-00 117 > > > 

)lotoı·ı ·n 
n Benzi 

6500 kilo 13 
6500 kilo 36 

238,88 Mektt-pt.e tc!lim. 

Ca.klardır. ha edilen tayyarelerin adedi 34 tiir. vasi, iktısaıli ve askerl vasıtalı:ırla Almanya Hurit:ritıe N{l::tl'l nız kendi silahları ve kuvvetlerile 

l
• karıılıklı sul't.>ttc birlhlrlcrıne müza. JOACI,l"f VO'." f' HBE"'.' TROP · l z "l '·•-h • d o- Al t ) · 1 •• .~ ' '~ • k h k'k t ·· "ti ins, miktar ve teslim yeri yukarıda yazılı 11\tanbu irııat ._, e,....,_ 
~n~ama a• u~en man ayyare ert herct Laalıhiidünü almışlardır. /trrfyn. Hariciye .\'a:ln rntaç ehne ten a ı • en umı e-

Londra, 27 (A.A.) - nu~ün 98 Maı.1:ıe 4 - Aıa~ı Alman, İtalvan KONT GALEAZZO CİANO rini kesmiı bulunmalarma delalet ııtalr·ıs !lll sonuna karlar ihtiyııcı· olıın ekmek \fcııairenln 8/10/940 

c 
binin 

~lllıa ıartları Alman ıtayyııre:sinin düş!irüldüğii , 0 Japon hiikfımetlerl tnrafındıın tıı· J11 ponyıınıtt fle.rliıı 8. Elç-isi eder. salı glinii saat 14 ılc Beyoğlu İstiklfıl cadde~ 349 ııumarada L\ııeler mu· 
~.----:____ resmen bildidlmektcdir. yiıı cdıfoçpk olan mti~tcıck teknık KURUSU ittifaknamenin diğer bir mad- hascbeciliğiııde toplaııı:ıcak komisyond11 •t"ık eksiJtmcsi yapılacaktır. is-

tı\ hu anlaıma, iki ,artla desinden de Rusyayı kollamak teklileriıı belli sııatten evvel muha be veznesine yatıracaklan ilk 
~~t~B~~e~re,i"~r-------------~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~IQ~inin ~dilld~ü ü~~~n t~~atm~b~u"9~m~y~ıTica~Oı.l~n~~flchlill~~~~ 
· t\'let mihverin Avrupa ah f ttİf akın şimdi imzaladığım ü(' taraflı pakt, Bu suretle, bu pakt, hqhalde dün· anla~ılmaktadır. Fakat mahiyeti mc saııtlndc komi•yona müracaat etmeleri, evsaf ve şartnameleri her gün 

, ~tıe maksatla inkipf ettir :ycnlden infa halinde bir dünyadn ya sullıunu yeniden te,{!lc yıırıyaeak- bir okuyuşta göze çarpan bu ted- 1 adı g çcn muhasebecilikte görüp öğrenmeleri. (!1047) 

~ .. ~edilderini kavrayıp buna lmzasınd a D mi.iştcrek menfaatlerinin yuksek bıı· tır. irin Rusya üzerinde ne tesir ha· =============================-
"' t ı l"d" • • tfnısali halinde lılr blvk teşkıl eden Bu tarihi günde, Alman hükumeti 

a ey eme 1 ır. D~erıne Almıınya, İtıılya ve Japonyanııı te· ııdıııa, İtalyan Kral ve İnıparaturu- sıl edeceğini şimdiden. kestirmeli Yu .. ksek mu" hendis mektebi satın 
.' bizatihi hayatiyet ve ya- sanlldünün resmi ili'ıııııhr. Bu blok. na, buyuk Duı;e Benito Mu~solini~·e ııüçtür. Herhalde bizım burada 
ıatidat ve kudretini haiz sonra kendisine vazife olarnk, halen hııtp ve onun foşıst ınkıliibına selümıını· 'hatırımıza gelen ihtimalleri, bu alma komisyonundan : 

'~ lıdır. halinde bulunan Avrupa kısınıları· zı bildırlı-im. wünkü durbin Rui ricalinin daha 
. mihver devletlerinin ga. R.bb t nm Almanya \e İtalyanın nniştcrek Al 1 ük" . d 1 J • .:Mektebin 1040 mnlt yılı iıı~e ihtiyacı nşn~ıda gfüıtcrildiğl vekilde ck-

t 1. k h k 1 en rop ıdare i "ltında ue bnvük A•ya !lfthB· man 1 umetı a ına, şun 1 il• ·iyi görüp takdir edeceklerine •artı oyan, ya ut en ° • J ~ - ., pon tmparatorunıı, hükümctc ve bu .. h dil S'lltme\erc konulnıuştur. Fa~la tafsıliıt it;in GümUşsuyunda yüksek mllhcn-
t Ya§amak kabiliyeti bulun · sının da Japonya idaresi altında ye· (lak tın vucude getırılmezine faal su- fup e ~. ~me.z:. . • 
d l bı·r nutuk niden te~kil:i.LJandınlnııısını tenıln el· ) k ki b d b Y tt fak fUpL-•ı• kı '-ısmen 
h 

ev etle.re yeni niıamde ., rette ştıra c>tnıe · e u crece ü- enı ı ı oc ... , • 
•'- meyi almaktadıı·. Bu blok, yalnız · k r k ı H ı ı d A ·k t 'lt eo" •--.. .. "11\kı verilmiyecektir. yu ıten• azanmış o an art· ye e merı anın nıı ereye • ,,_ 

'Cl,. karşılıklı dostluk üzeı İni! tleKil, f:ı. ~ ı · b'ld. ı · l d • ·· h b" 

~ da kaydedclım" kı". bı'ta - • d tt• k 1 1 • azırına se aınıınızı ı ır rım. termiye b""· a ıgı muıa erete ır · · 1 ·ııt, ıilhassa, taa i h:ıllııde bulunan ..,, 
ltllekctJer matbuatmm Ro· Jfa e ve ayni sosyalist hedefler i{·in çalı· l"ak:ıt, bilhassa, İtalyan ve Jnpoıı mukabelede bulunmak için akte-

.1 ~ldıkları haberlere göre, şan üç genç mlllcliıı menfaııt birlı~i nııllcllerine seliımıınızı bllclil'iriın. dilmiştir Fakat Amerikaya böyk 
L'"'ı .. l f • (1 inci ıehifeden devam) üzerine mücıı estfr. O milletler ki~ birlikte hlirriyctiınlzi d · k J 
'tt gorüıme erde ngıltere· çük diğer millclleıin aııııl:ırca baş- ve istıkbalınıizi müdafaa etmek ve mey an ° umanın ve aponyay• 

it L •
1
• d d Bu sclıcı>lcrdcn dolayı, bu ın:ıkı, k ··d f k 1 qarp t<a ı erece e mev- tan başa kıt.ıılaıa hakim olnıtık hak· ·- bu dünyada daha ıyı yeni bil' nizam Amerikaya artı mu a aaya a l hiçbir millete karşı d('ğil, fakat, yal· 

a ınuıtu. Avrupanın ka. kını kendilerinde gönlükleri bir za· ııız, lıütlin milletlerin hakiki ıncnfa- ve bınııetıce devamlı bir sulh \•Ucı·- kıımanın neticesi olarak, Ameri-
~ lııailterenin bir istinatga· manda, Alııınn milletine ait hayat :ıUcri hilüfınn olarak bugünkü harbı <le f!etirınek ve t~min ~yleınek kat'i ka birleşik devlE"tlerini, ingilter 

hakkını temine knrıır vcı"Jlliş bulu· 1 uı. ı e sarı vır ı ı • a mec ur e me 
, ~?nadığından mihver dev- sahaısıııı ve Almıın milletinin hayat uzatmayı vey:ıhut genişletmeyi isti· :ızmıle onlnrla bırleşmı~ bulunuyo· .1 "h L. "tff k b t ı 

1 
da yeni nizamı kur d yen harici dün)'.a harp fııkırtıcıları· ihtimali de çok kuvvetlidir. 

"ttendilerini ıimdiden ser - nu~~;n:~ hükümeti, bu gayıetlerin· na ve ı;:ayri mc>ul unııuı-laıına kar· ltalyan Hariciye Nazırının Herhalde damdan dücer gibi 
~ıtlardır. J ·ıı · k 1 şıdır. nutku k 

7 

r!e, aynen A man mı etıne aı"1lı o • 1 l b · t•f en se 
1 k 1 

•· Yeni pakt ve So.,yetler yapı mış o an u ıt ı a , eeç • 
M. ALTAY du.r~ı gibi ya:;aınak m fııı arı ve ı\en· B il n1 ( A A ) D N n b "hl d 1 

-----------• 6 ' • Ü C'r n, "' · · - ·0
• : ne yine u tarı er e yapı m'f 

0 

lı ıl l hııvat sahalarında "U"aınak bıık· '" Jcvlct, paktın h"dcfleı·inı· tes· ü d ı t k l " la • ~ .., .. .. ç eve pa tıııın nuasını mute· lan mahut (Alman-Rus) an f-
~akK lan aıaltılmıya çnlışılmı., olan diğeı bit ederken, gerek nıtlzakereler es· akip, Alman Hariciye Nazırından 
~ m111etlerin gayretlerini kendisile be· nasında, ı;en•k bizzat paktın ıııctnin· 5Qnra, İtalya Hariciye Nazırı Kont masına benzer ve tam manaıilt' 

Ş k 
l'alıcr bulmuştur. tlc şu ciheti büyük memnuniyetle Clano, a~ağıdııki beyanatta bulun • (sürpriz) dediğimiz (siyasi ,aşırt-

.._ &r ta Senelerce süren ve Alııı:ınyayıı ınüşıılıede eynyı'hilınişlerdiı· ki bu muştur: ma) nev'inden bir iştir. 
karşı olan haksızlıkların bir kııımıııa ymi ahkam, kendiledle Sovyetler Bugiln akdettiğimiz paktın hü- Bunun bilhassa Rus ve Amcri. 

H sulh yolile nihayet vcrilnı<'sine im· Bhliği arasındR halen mevcut olan arp k" h l 1 b' 1 d v"•·ahut istikbalıl". ııın•·cut olacak kfünlcı 1 vuzuhunu basitlik ve açık- ka efkarı umumiyeıinde hasıl e· _ an ası o an ır ça ıımıı aı~ sonrn. '°J " ... lıklarıncla bulmaktadırlar. Üç devlet lt• d• • )'n.lıucli - kapitalist dl?Tllokrusilerin biitün hıünasebctlere hi~bil' sunıtle hiçbir klmsPyi asla tahrik veya lPh· deceği tesirleri doğrusu meralıı:la 

b
QJD IÇİDI teşkilfıtlanılırılnıııı harpcuları, Avru· tesir icra ctmeıncktctlir. dit niyl'tinde ıleğildirler. ittifakın beklemekteyiz. 

payı, hiçbir suretle Alınanya tnra Yeni pakt ve dünya aulhü hedefi hnrbln faydasız genişletilme· Ebüzziya Zade 

\ld d d 
fından istenmemiıı olan yooi bir har· · 1 k fi · • Şimdi inızalanmı~ bulunan pakt, sıııe m§ni o ına tır ve ç ımparator- VELiD 

U Un a be sQkmuıtur. Fakat, bu hadise lle, i ıı k • 

'' 
h 

llüııyanın en kuvvl'tli de' Jetlerinden hığ'un askeri ve f; v uvvetlt>rlnin .............................................. .. 
Avrupada ta ammiil edilmez lıh hııl bl k () f d 

ürü arasında bit- askeri ittifaktır. ittlhndıııdan doğnn a u ·a öyle bir 
lıl " • alan vaziyetin tadllinin önfinc geçil· • ( ) ) are memiıı, bilakis bu tadil tcs•rl edllmte- Bu pakt, ~erek Avrupa sahasında, en;<'hlir ki her türlü yangını yay. 

gerek büyük Ac::ya sahasmda dol!'ru mnlc teşebbils(i bu engel karşısıııdn 
"- .J11irinc1 sahifeden devam) tir. bir niznnı kurulmasına yarıyacak - kııılacaktır. 
i~ .. le Bu dünyada tahıımmül edilmez bir 

litb· hnsoler sıkı bir araştır- hale gelen vaziyet, hileuına uğramış tn. Bu pakt, bilhassa, yeniden ve Amerikanın mütaleası 

Çivileri sakhyan 
muhtekirler 

mi var? \ıı 1 tutulmaktadırlar. nıillotlerln darbeleri altında rökml'k· mümkün olduğu kadar çabuk bir Ü ~et) " Çi ı~· • t • ta-.da düıı.,·a sulhünün teminı·n,. Nevyork, 27 (A.A.) ·- · ç devlet 
"'"·• erı, n araı ... mı c te·lı"r. İnsnn c01uiyetı0 ıu·n mu··sııvı· .,.. " k h kk d B , · d d od (1 lncı· h"f ~ d m> 

1 
·:::ı,tr. Çinliler JaılOnların ır ~ki • 

1 
f" .

1 
b ıl hitıııet edecektir. pa tı a ' ın a el'!ıııı en ra Y a 

18 1 ~.,•n ev• 
'-.. 14·aç 1 .. · 

1 
po 

1 
ı... 1 aza arı sı atı e u ünyanın Bu bloka, milletler arasında "eni- konuşan Amerikalı spiker, şöyle d bazı tüccarların malları saklıyarak 

~ .ın, . a n arın muu tcnırinliklerine i~tirakten ı,imdiye ka J • • • r . 1. h 1 f 1 1 ~~ arına rağ-m<m Kuantun dar menedilen büyük milletler, mü· den sulhperver münasebetler tesisi· ıııı11tır: f gız ı ııız ı ve pa a ı ıyat ar a sat-
t1.."c Naninnge giclen b{l,_·ük d 

1 
ki b 

1 
ne yardım etmek niyetilc bakan her Berlindeki bitaraf müşahiUer, pak malarınm sebep olduau ileri sü-

""d ca ı e edece er ve u c ünyadl\ en • ~ ı, e bulunan Fanşengi tn büytik hakka tstinnden, katı hukuk dl'vlet, samimiyetle kar~ılanacak ve tın Amerika Birleşik Dı:_vletleri ~ - rülmektr.dir. Piyasayı ıııkı bir ıu-
'L~ hl ctnıişlel'dir. müsavatını kazanncnklardır. yeııi siyn!!i ve ekonomik nizama iş· ley hine müteveccih oldugunda mut· tt k t l d k t k.1• t h 

n~t Hindlçini ıınlacı.nıaaı mü· Lirliği yapmıya davet olunacaktır. tP.fiktirler. · r~. c on ro e ece eş ı .. a .~n e-
" Vi " Bu mfi~dele, dig•er milletlere kar- k 1 1 d ,... c. hy hüldlınetlne "İddet. Avruı1ada veyahut Uzak«arktn bu J J A 'k ınuz uru mamı, 0 ması yuzun en .,, d ,.. ş1 değil, fakat, diinyayı lıir kere da- .. apon ar merı anın ~ c •yorlnr. m takil Sin ha kanlı harbe atnııya mııvaffnk ol- meselelerin hallinin ıson safhasına l h. d muhtekirler istedikleri gibi hare-

~~ tetcsl başmalrnif>stndc şöy- muıı bulunan cntemaııyonal ııuikasd müdahale etmek ve bu üç taraflı a ey ın e ket edebilmektedirler. Bu teşki-
~ h'd' tcşkilatına karşıdır. pnktıı dahil bir devlete hücum etmek Tokio, 27 (A.A.) - D.N.B.: ııatın bir an evvel kurulması ve 

, \' k ıııesj \'O Hlncliç!ni an· niyetinde bulunacak her me.mleket, Japon gazeteleri, Aınerika Birle- ~ 
i<'hy'nin tamamen Alman Yeni pakt kcndi~ini ilç milletin blrleşmiıı kU\0

- ş!k clcvletlcrinln J aponynyıı karşı al·)Jbu zamana ka~ar ~· alaka~arla-
altmda olduğunu a:uırtcr İtalyan veli, yani 250 miJyon nüfusu karşı· dığı vaziyeti şiddetli surette tenkide:1rın bu yolda şımdıden tetkıklere 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d ~· ~ml+o l~nr U-:~#-~-~ ~-Ll.nm•~-~~ 

ılis meklt•blnc münıcaııt. 

F.r:rıkm dııai ilk temfoat ~ ksiU m c>ıiJL 

Lira giıiııii saati §Ckli 

Kuru rı-znk 133 10.10.ıtı40 14.80 Açık 

Un -.esaire 128 10.10.10'0 14.45 Açık 

• 
){u .. u ıncyve 73 10.10.1940 15.00 Açı le 

c89D2> 

Konya Harası Müdürlüğünden : 
Keşif bcdc.li c20468> lira c83> kuruş olıın inek alım lnşaut.1 19/9/940 

tarihinden ltibnren on beş gün müddetle ve 'kapalı zan usulilc ekııiltm&-

ı;e komılmuştur. 
l\Juvakkııt teminatı cl53ü lira <41> kuruş olup hnuı. veznesine yata-

rılııc:ık ve cka!llme 4/10/1940 tarihinde cuma günü snııt 15,30 da Konya 
hara meıkeziı,ılc ıııüteeekkil inşaat komisyonundıı y:ıpılacaktır. Proje ~• 
ıı:\l'tnıııneleri hara müdürlüğünden ve Konya vlllyet vetcı iner müdürlü

i':üııd•'n bir lira bedelle verilir. 
ht~klllerin teklif zarflarını ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad• 

ılelerlle fartn11medc yazılı ves:ıiki eksiltme saatinden blı- saııt evvel ko
misyona vermeleri, belli gün ve ııaatte hara merkezinde lıazır bulunma-
lıı rı. ( 88'6) 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdüriyet şunbatile karakollannın t.eshini için azı 40?00 çoğu 50000 

'kilo gürgen odunu açık ek!<iltme ~uretile alınacaktır. Eksiltme 1/10/940 
sah günü saat 15 de yapılacaktır. Odunun tnmamımn. muhammen be
deli tlOS liradır. Aluvııkkat teminatı 46 liraılır. Tııllplerın nyni gün ve 
aııtte miidürlyetimiz bina~ında kurulu komlsyonıı, şartnameyi görmek 

için de Ş. 3 mUdürlüğQne mfiracaatları. (8609) 
HtlltUUUllllMftllM .. 1 .. JIB .. lt-MIMDW • ._ ..................... eo .-IMMıiHtl 

Uşak lisesi fransızca 
hocalıiı 

1stıınbul ı:azetelııriııde telif ve ter· 
cOme roman ve yıı.zılarlle tamnmıı 
olan muharrir arkndaşımız M. Ra-
sim Özgenin Uşak fü:esl Fransızca 

mtıatılmlıgino tayin olundu{:"llnu mem 
nuniycUc haber aldık . .Bu değerll ar-
kada, ımızı tebrik cdcr ve muvaffa-

Ta•Yiri Efkir 

Nüıhuı (S) KarUJtur. 

1 Abone Şeraiti 1 T~;!7• ~ 
Senelik ••..•.•.. ••• 1'00 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık •••.• •••• 760 > 1•50 > 

Oç a:rlık ••. •• • .. .... 400 • 800 > 

1 

1 



~~s Sahife : 4 TASVİRİ EFKAR 8 Eyh'.il 1940 

-Asipirol Necatı Ağn, sızılann, nezle, grip, romatizmanm il8e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
1 • , 1 , , , 1 , , 1 1 • • 1 • • • e 0 • 1 • , • 0 • , e • ı ı • e ı e e o•• • o• • o o• • • • • • e •o • • • • • ; • o •o• • ' • e • o o • • e • • • • • • • • • • • • • • o • o • ı:: c c c o c e : ; : : : ;ı o • • • • • • c • • • • • c o • o e • • • o c • o• • c-;:;~;:.~~• .. •o'4•""e~c . ..c~~~*~~~$:$~.,.~,...,..Oo4~,.....,... 

. _ • - . YUCA. Ü~KÜ (İsl~~bul) Y.e ÜLKP (Uşak)~ · İ L K M E K T E P 
:d~~~~~=~~:P:.~~~.I~~~~~~~~~~g~~~~ı;; C og" ra -lya 
yapılacak ve yeni hiç bir mai eret kabul edilmiyecektir. Engele kalmış olanların ayın J ~ Galatasaray .bu 

hafta ne yapacak? ••·--.. birinci gününden itibaren okulda bulunmaları gerektir. it 

O ğ r e.t men 1 erine 
Geçen haft; Galatas~y takımında H K t Ş b 
bir ahenksizlik vardı, bu düzel~rse, asan uvve uru u' 

mantık, Galatasarayın ı .. • 
kazanmasını icabettirir Terkıbınde:IYOD, TANEN ve GLISEROFosfatvardır. 

Yazan: Selim Nafiz Kansızlığa, vereme istidadı Olanlara ve Sinir Hastalıklarma karşı kullamhr. 
Yarın yapılacak Fencrbabçe ve 

Galııtasara:; matı münascbetilc dun· 
k ü yazımızda J<"cncı bah('enin 2!ayıf. 
ve kuvvetll turııflııı ını yazmıştık. 
B ugün ele ayni şckıld<' Cıılatas~ıay 
takımı üzerinde konuşacağı~ 

• ·HA AN DEPOSU: Bafiçekapı Beyöğluna 
Galııuısarayı toplu bir hale.le ele 

alacak olur~k bugun için daha for· 
munu bulmamış lıir takımdı( dl~·e. 
biliriz. Geçen hafta istanbulspora 
karşı elde ettiği 9 - O tık galibiyetle 
beraber Galatıı!laray takımının hat 
lanndaki ahenksizlik göze caı pmak 
taydı. Bu galibiyetin sebeplerini an· 
cak Giindüz ve Bodurinin yükse~ 
şah i kablli:ıetlerlnde nramak daht 
doğıu olur. Galntnsnrny takımının 
yann Fcncrbah<;eye kaışı ne şekıldE 
çıkncağmı bilmiyoruz. Yalnız bu La 
kımın göze ı;aı·pnn en buyuk hususi 
yeti forvctlcrınin gol çıkaı nıa kabi 
liyet.le bek hattının fevkalade kuv 
vetll olmnsıdıı·. l>unku yazımızdr 
Fencrbnh('enin galip gclcbllını:-c; ı u(' 
hnfın oyuntına bağlıdır dedığinıiz 
glhi Cnhıta arayın du maçı ka1.ana
bilmesi ar.cak bek ve for haUnrının 
veıccekleri yuksek randımanla kabı! 
olacaktır. Galatasaray kalesındc Os· 

Giden Tramvav Durağı ·ıarsısında 

------ı• Ni,antaşında ~arak ol Karıısında 

E•ki 
Feyzlye IŞIK L İ. S E S İ Yatalı 

Yatıaız 

ANA - iLK - ORTA - LİSE (Kız Erkek) 
Turkiycnln en eski hususi u~esldir. Kayıt ve tecdicıi kayıt için her gun müracaat olumıbilir. 
Tarıinnme iste~ iniz. Telefon: 808i9 

l ~~\f@ 

manııı muvaffak olması beklenebilir. G l k l .. O 
Çünku Osmana şarj yapacak bir o- a atcuarayın a ecıu .smon 
yuncu Jo'cııerbahçe forvetinde mev · ı .. · b"ld"T.I • · i d" k" c ı t s 
cut olmadıgı gibi sarı liıciverd for- I) 1 1 ı.; mız ıç n ır 1• a a a ara· 
vctlcrlnin de Fanık ve Salimden y_ın yarın oy~nta~ağı sngaçık bu ~ıı
muteşckkil bek hattını yarabılecek 1 zıyetlerden layıkıle ı tıfnde edl'lrile
bir kuvvet ve kudı·ettc bulunmadık- cektlr. Bahusus bu mevkıdc Ccınıle 
ları ıddin edılebılccek bir fü.ıkikattıı·. yer ~erılecek olur a. . . • 
Hu sebepledir ki )"arıı\ Galatasaray 1 Sn~nçıkta Cemllın oynl\·a~ııgını 
knlt'si pek tehllkdi nıılal' yaşamıya- kabul cdeccl\ olu rsak bıı şekil J•eneı· 
:ıl •ı•· Su halde t:aıutasarav takı _ bııhçc kalesi ıçın lııç te ıyı olmıy:ı· 

,... caktıı. · çunku seı l ve atılgan bir o
yuncu olun Cemıl toııu soke soke ve 
bir kaç kışıyı uzcı iııc \'f'kcrek ukııı 

edecek tır. 
Bu euıellt: F'ıkrct. s:ıı; tarana 

nıeşı;ul olduı;ıı tnkılırdc Gunclliz. de· 
marke bıı vıızırcll•· lrnlnc:.ktıı ı:u 

taı·z uyurıdn dn Fcncı bahçe beklen· 
ııiıı ııc deıeC<'yı· knılııı- muvaffak o· 
labllcceklcrnıl kf•s tıı ıııck gıı\· dl'ğıl . 

d ır. 
Gnl:ıtasara~· forvctındc Saliıhaıl -

•lın Gundüzc çok ynkın bır mcs:ıfedc 

oynanmlıdrı . Hu ıurctle ,..{i.tıır bır o
yuncu olması dolayısılc Gundüzun 
ka('ıracuğı topları lıcı ıın kaleye gön 
dercbil<'<'ektir. 

Burırlan başka Sıı lfı l\:ıtldlnin sag
açıl:ı fıızla ılımu l .cdip sol A:ıraCJu oy
nad ığı tla lıcıncıı lıcı nıııçta :ıçıkça 
görillnwktecllı·. Yarın ayni o • 
yunu tnthlk eılccf'k olurııa for\ctııı 
sıkışnı:ısırı:ı ve ılula~ ı • İlc l 'cııcı· haf
lıırınrn oyunlarını krıla) lustıı nıak -
tan ba~kıı bir ışc y:ıraııııync:ıktır. 
Bütiırı lıu suyleclıklcı rını'l.ın :ıksıııc 
Günduz frııa bır ı;ununılc ol::ıe::ık o

28 EylUI Cumartesi 

7 :~o Prngınm, sıı.ııL uyarı, 7.35 :\Iü
zık ( 1'1.), 8.00 llubcılel", l).10 Yemek 
llstesı, 8.20-8.30 Muzik {Pi.). 

ı:ı .::o Program, saat ayarı, 13.35 
Şaı kılar (Pl.J, 13.50 Haberler, lf.05 
Şarkılar (Pi.), 14.20 Hıynseticümhur 
bandosu. 16.00-15.:lO üpcı et ve film 
şarkıları (Pi.). 

18.00 Progınnı, saat ayaıı, 18.05 
O rkcstrıı ıınrçnlnn (Pi. t, ı s.:ıo l\t<'
lodiler (Pi . ) ı 18.40 Caz, 19.15 Jllu· 
zık, 10.45 Sut tı)nı ı, haberler, 20.00 
Fasıl heyeti, 20.30 Konuşma (Günün 
mesclel(•ri ı, :!0.50 i\I uzlk, 21.I 5 ::\l ıı· 
:>.ik (Pi.), 2U!O ilfodyu gnzetcsi, 21..ıs 
Ort-ı:stru, 22.~\0 Saat ıvm ı, ajanı; 
t ıtllierlcı ı, ziraat; <'slııım • tnlı\ iliıl 
kaınbı} ıı • nukut boı1'ıı ıı ı ( fh•atı 
~2.f.O Ecıı<'hi ılıll erdc koııu~nın. 23. 1 fl 
Cnzbaııd (Pi.). 2.1.2l'i· :!1.:rn P rogranı. 

Ramazan yaklaşıyor! 

Her eve 

· ıurea Gal:ıtnsaı ay foı vetındcır çok 1 ••ı-•~· 
şeylcı beklemek lıcyhudeılıı . 

Galata.arayın biiyalı 
ümitler be•ledili Gündüz 

Rıı !lurclle Fcneı halıçr lı:ıf hattı 1 

Galatasaı·ny ııkınlarını kohı,ylı.kla ke 
ııcbılccek ve lor vetı de güz(•) pu•lurlu 
be!llcdıgı ı;ibl kalL•yı de ta7.ylk ede· 

mının galip gelebilmeı;i işi forvetin bilecektir. O zaman oyunun l·°l•ner
gol çıkar11bilmcslnc kalacnktır. bahçe lehınc nctıcelcnnıesi ıhlınıalı 

Bu maçta Bodllrinin takımda dn ııı tınış olııcaktır. Son olanık lıer 
)eı· ulamıyacnğını göz.ününe getıre. ıkı takımı tl;ı kantal'a \"tırııcak oluı 
cck olurııak bu lutttn en lıüyük ıolü sak Gnlalasarııyın dııh:ı ar:ır ~ekece
oyıııyacak olan Gündüz. mukemmel gı kıınııutirıe vuı ırız. 11ununl:ı bcı.ı
bir pas5rden mahrum olacaktır. Fc\·· beı ımılceı• bır sınır mnçıml::ın ibaret 
kalude olan şahsi kııbili)etlcrıle ta· olun hu ırılıı oyuıılnrdıı gıılihivcı .,:nk 
kımlarını heı· un müşkül \ll7.lydl<« · dı•fıılııı kuvvetli tulumdan uwkluşııı 
den kurlal'an bu iki uyuııcudan llo· ~ııvıf, faknt «:ıkın ve şuurlu ııynıyarı 
duriırin oynanıanuısilr bııtuıı ı~ Cıırı· llıkıma ~l·\·nıışlır. 
duzclıın bcldı•ııt'Cckllr. nuı.duı vucıı - l\l:ııınıııfıh, normal cere~an cdeeek 
du iri oldul.{U kııdıır çe nk, scıt ol- bir. nyunıın ıt:ı lıcr _an (ıa l atn sııray 
duğu kadar Leknık biı· onıncuıluı .l lclııne rıeLıcelcnowk ısllcladını gostc· 
Bu oyuncunun nynl!ındıııı top alııınk re<'eğını oylcı,.ek.' akıl ve m:ıııtıi":a 
çok zor olduğu kadııı· h:l\•ad 11 ı.: .. ıe j en uygun brı şckılde konuşmuş olu· 
bilecek toplarıı da mıını olnı:ık o de- 1 uz.. , _ . 

Bir SiNGER Saati 
Lazımdır. 

Çok zaı ıi ve ım~lııııı ıııuhtelif . 
n•rıklenle yeni nıodelleı : 

No. 403 Beya z mineli 5 lira 
Taşl'tHlan ı;lrıaı ış vukuuııılu posı ıı 
nıasrn fı nlarıtk sııı.tın bedclİll 
hernhl.'r 25 kuruş ıı;onıleı ılıııelidıı . 
Ku ıuıntler tedi~ ~lı ı.;oııdcril nıe7.. 
Sl.NGF.R Sı\ AT 1\1 1\(; ,\ ZALAfU 
fst . Eınınımıı No. f., Td : 21:.tGl 

rece güçtür. Yıuın . Gnlat::ıs 11:ı- • ~F~.hr NAFl7. 
ym Gfiıulüzün yanıııda Boduı ıııın bır ık ı giıne krıdar alınmış olacaktır. 
yarine hanı::i oymıcuvu O\'f n t .. Bulgarlar Balkan oyunları Güreş birincilikle ri 
bizce malı'.lm olmamakla beraber programında değı" •1°klı"k · -r Bu akşam saat 20 de Slileymanıyc 
mcrnk edilecek bir hüdisc de dcğıl- • . J klu- ı1tı u. • ılonunrla is lanbul güre* bi-
dil" J.'cnerbahce haf hnttı bütün top- ı atıyor a r ~ ., 
ların Gündüzde toplnrıabll<>ccğini ve Bulgar fcdern yonu Bulı:ar atlet- rıncilıkleri yı.ıpılaeaktır. 
kaldeılne tehlikenin de bu oyuncu- lcrınln 11olkan ovunl:ınna iştir:ık e- fstanbul tenis şampiyonası 

Eskişehir Daimi Encümeninden : 
1 - Eskişehir Meııılekel hastahanesine, hastnhnn~ tcsl ınıi D. H. U. 

ııunuırn dört tipinde sabit bir etüv makinesi ınübayan nlunarağ111ıh~n 
18/9/!Jı!O taıihmderı iLibaıeıı 21 giın ıııfidJctle a('ık eks iltmeye vazeılil
miş olup yevmi ihale 8 / 10/ !).lO tarihine müsadif t<alı gııııii snut 14.:IQ da. 

2 - Etüvün muhnmınen bcde!i 2000 lira olup depozito akçesi "'o 
yedi buçuktur. 

:; - 'Mufossal şartnunıe Dninıi Encümende her ı,riin gorulehilir. 

4 - Tııliı>lerin ihale günü vlliıyette mütc~ekkil I>ııinıi :ı-:ncünıcnc 

miinırııııt cylcnıelerl ilan olunur. (8!JO'.?) 

r 
Güzel 

Olmak 
için 

Her şeyden cv
sıhhatli ve par

lak bir tene. lekesiz 
ve düz_güri bir cilde 

M 
malik olmak la 
zıındır. 

.........,ıı~:;;;EV KREM 
PERTEV 

Sizin de cildini 
ıi güzelleştirir, 

llJL.J~~~,._. ... J guddelerini bcs-
1;3 liyer-ck canlan -

dırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertip ve yapılış tarzındaki incelik dolayısilc, tenin 
fazla yai?larımasına miinı olur. Yağsız olarak hususi 

tüp ve vazolarda satılır. 

• 

...................................... 
İstanbul Defterdarhğından : 
Jlı.:fl"ıcl.ırlık merke7. ıhıiıeııile ınulhnk miıı.Juıiyet ve şubel er için mu· 

lo:ıvaa c•clikcck olan 7;1;,00 Jdlo ı;olmlık kuru g!ıı gcıı uduırunuıı ııııınuırn . 
ı;as ı ı O ı;ıın uı.atılııııştır. 

İkınd nılınakasa. 7/10/ 9 10 pa:ı.aıll•s i günu saııt 11 de l\lilli Eıııli.k 
nıüdurlugünde toplamıcıık olan komısyonda yapı lacııktır. :Mahalleı ıııdc 
teslim 2r>o ki10:1Urıuıı ınıı)ııınımen bedeli 380 kuruş. mııvakknt temınııt 
84 lııaılıı·. Şutnaııın Milli J::ınliık miı<lürliiğu 4 üncü knlenı ind<'n ıııırıı!;rz 
nlııınbilır. İııteklılcrln muayyen gun ve ~ııalle komısyoııa nıtıı ncıı:ıtluıı. 

(!l20!1) 

dan gclebilecd':lni düşiınerek bilhas- dehılmclerl icin 1nogrıınıd:ı lıa:ı ı de· Bugun öğleıh•n sonra ))ağcılık khı · 1 
a Pikret vc Bsat Gund iz.u nıarkc ğışlklıklı r vııpılmnsını i t eıniş v" bü kortlıırıııdK İstanbul tenis şam·ı Ekzemanın ilacıdır. 

EKZAMiN 
edeceklerdir. Fikretin her o.,·tınd:ı ayrıca hiı· tclı?ınf çekerek tııfıülii.tlı pıynrıasııuln dömifinal maçlıın oy -
daima lns:ıytlerlc o~ nanııısını \:e "ırğ mektıılıun poqtııdıı olıtuğuıın bilrlır • nıın:ıt'ııktıı·. Fını.ıl maçlnıı y:ıl'ın ya. Yara ve çıb•nlarda kullaaılır. Her ecı.anede 8utuaıı 5() kcaruşt ur. 
açığı snn det·l'Ce ihmal etUğınl pek ınlştiı·. Hu hu us ta knt'i nı:ılünıat' pılncnktır. ıİıl••••İll••••••••••••m•••••••mm.ıii 

Büyük casu• romanı - Tefrika No: 37 

,SUSUN ' ~ · 
~ YERİN KULAG( VAR(!-., ;,;: ................. 

Nakleden: CiM MİM 

- Vnllahl defil ... 
- Sus ••. Kaltak!. •• - ........ . 

liın ve hayıüımızııı sonuna kadnr bi
ribiı ımıtdcn nyrılmıyalını? 

- Yine ı lynkiir sözler dei:rıl mi? 
Dediın ~ n. Vicdan uzabı du)·uyo • 
rum ... 

alsın, benim yattı!;ım yere sokul:sun 
ve uzan!m1 ..• \ 'e ben bunlatı bile bi
le cvden, senden uzaklaşayım . .• Çok 
namussuz şeymişsin . .. • 

Seni hakikaten :1cvls orum. f 
-- Geber •.. Ve sus !.,. 
Gozleıi büyüdür, sacları dıığıltlı ... 

Ben de o dnklknıla müthiş karnrımı 
verdim. Uirner ölnıell~di. Artık on· 
dun her şey beklenebilirdi. 

- Lurlwig ... 
O, k:;ıfa sıııı cnlışLığı nın adnn kal. 

dırrlı : 

- Iliıııer arlık katlcd il mellılir. 
Ve Qrı::ı içeride gcçL•n lııidısclcrl , 

ve coşkun çocuğun hiilcti ı uhiyc!;lni 
ıi İıla tırn. 

- Şımdi, dedim, derhal kendisini 
takip cllir. Öyle zannediyorum ki, 
gidip bütun işleri ilıbııı· edecek. 

- Hirner dışııı·ıdn mı? 

Gidip gezmesini \C hava alma
s ını tavsiye ettim .•• 

- Fena ettin ... Gitmediyse hemen 
duıdur ••. 

:Elim ayağını buz .gihi olmuştu. 

nen kapının aralığından oleye gıl -
menılştim. I.udwlg l'td~imcl en {UL11· 

ı nk ilerlcmcırıe mani olmuı,tu . Bellw
ınlğınıin ortasıııdıı sert bir şey lııs· 
scttlm. Hafıf bir ~es : 

- Al tabıırıcııyı "e lıi tir şunun 
işini, dedi . 

A ı tık iı ııdenıi kıı rbetmlştim . Tu· 
har bir his , nıcrısııp olduğum tcşl: ı· 
liıt.a esir olduğumu danını larırnu ka· 
ılnr telkin clnılştı . 

.Elimi :ırkay:ı ntlını . huz ırihi t.u · 
banenyı, Luclwlg"ııı lt'rli clindl'll ııl · 
dun. 

Hırncr yine iiyle ııu~ok soA-uk yü . 
zıinıe bakıyordu . J\apıyı vuruı1 çık-

Maarif Vek aletince flk mekte p l e r in 4 ve 5 c i sın•!1•~ 
kabul edilen Maraşlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin. ~J4e
ILK COGRAFYA ,, kitapları Milli Talim ve Terbıye ti 
yetinin aon değişikliklerile " SEMiH LÜTFİ " kitaP e \• 
tarafından haritalar ve res imler yeniden yapılarak eııa:.. 
ıiı ' bir nefaıetle neşredilmiştir. 4 cü ıınıf 21, 5 cİ 30 
ruştur. Toptan alanlara b ü yük t e nzilat yapılır. 

ÖKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
~~~~~~~~~~~~-~ 

TUZLA iÇMELERİ 
1 S blrincltetrine lı•dl' Umumi arzu üzerine 

açık ve trenleri iıliyecektir. 

iSTiKLAL LiSESi 
KIZ ve ERKEK-LEYLi ve NEHAll 

Tal e be kaydına deva m olunmaktadır. 

Şehzadebaşı polis k arakolu arkasında . Telefon: 22534, 

İLE SABiH, ÖGLE ve AKSA~ 
~ 

nıuntaıaman dişlerinizi fırc•111 IIct· yemekten ıoonı·a günde üç defa 

VATANl)AŞ 
En nefi• salebi, en hali• ve •ıhbi baharata ,.lf" 

ÇAJ.'A -MARK-A 
MÜST AH ZARA TINDA BULACAKSlrıl j~ 

Beşiktaı : ÇAP AllARKA Tarihi te•i•i: t9 

' Teknik Okulu Müdürlüğündefl', 
ı - Müheııdıs kısmı ginş imtihımlarr 1 Teşrinievvel :ı40 sııh ~~ 

yapıliicaktıı. Kııvdıılunanlıı.rrn karneleı ile o gün saat sekiz buçuk!.' 
ll•ple lı;ııır bulunınıı.lan. 

ııl"' 
2 - Fen memuru kı s ıııı giriş inıtllıarıları günü ayı ırıı. i!iU 

0 

~. ~ 
:! - Teclrlı-ııtu 21 Te$riıııevvel t•40 l'azartesi gunfi b::ı~Jıınacd'1 

olunur. 

27 - 9 - 940 
l.ondra l Sterlin 5,'24 
No vyork 100 Dolar 132,23 
Parla JOO Frank 
MUano ,10" Lire t 
Ceaevr.I ~ '~ ~''" F'r. .50,'20 
Amst er. 100 lorln 
Br:rlln 100 Raylf m. 
Brilk!!el 100 Belga 
Atlna 101 Drahmi 0,9975 
Sof ya 100 Leva 1,622S 
Prag 100 Çek Kr. 
Madrlt 100 Peçeta 13,90 
Var,ova 100 Zloti 
Buda pe,, 100 Pengö 26,S325 
Biikret 103 Ley 0,6'2l 
Bd grad 10() Dinar 3,17; 
Yokoha. 100 Yen 31,1375 
St ok hol. 100 fsveç kr . 31 ,00S 
Moak ova 100 Ruble 

ESHAM VE TAHViLAT 

(8997) 

15S9 H. 
Şaban 

'25 

nS6, 
Eyi Ol 28 Rudl 

~ 
Gü11~ 272 ~ 
~ •= = = --- vaı•t' 

Vakitler ~~anl O. 
55 

GOnof (Y ımnktJ 

Ôlle 
lklıadl 

11 S7 6 oS 
06 07 ı 1§ 

Allta• 12 00 18 ,ı ı
°' 2s 16 51 

Yaut Ol 31 lO ı• 
,_l_m_,_•_k ..... <Y_•_r_1_nk_ı_ı....-ı_o_19~ 

~orsa harici altın f~ - Bir istikbalim vardı. Evet ha
yatımda fevknlô.de namuslu bir in
san değildim. I~ııkaL bu kudar da su. 
kut etmemiştim. Bir tebessüm, bir
kaç tntlı söz, yüıilme gülme ... Eeııı 
memleketim aleyhinde çalıştmnnk i
cın küfi geldi. 

Ren suslunı . •• Virdnn azıılıı ! . .. Bu 
sözıl~ nıüthİ!J bir sır \'ardı ve bizim 
de en knrktuğıınıuz eey vicdan az:ı
lııydı ..• Hirııcr heı· şeyi yapacak bir 
hald\)ydi. .. İçimize girnıi~ti. ~ırları
nıızın bir çoklarına vakıftı. Ulak »Jr 
ihUyatsızlığı, yaptı~ınıız ve başar
<hğımız bir çok i~leri mnhYcdcbntr
di. O devanı etti: 

- Seninle biraz ciddi konuşmalı 
dedim. Fakat çok sinirlisin. H:ı~·di 
biraz çık, dolaş ••. Akşam seni burncla 
bekliyc:;im, ben biliyorsun çıkmıyıı
cıığıın . .• Göreceksin n:ı e ıl yine eskisi 
gıbi sevişeceğiz ve tatlı tatlı ynşa
ıııakta dı'vam eclecci;lz. . . Şimdi ı:c
ııin lıu sinirli hıılinıtc nıünnkıışıı111n 
faydası yok, bıl!ikis 7.aran var ••• 
Haydi şekerim... Bcıı şimdi gldiyo-

Derhal k:ıpıdıı n fıtlnılını, Jlirııcr 
şapkasırıı arkııra Alınış, ılııııuı çık· 
ınak fızerı>ydi. sa, onıı: c Duı' ıritmc !> ıliycc:ek nıe. Anadolu De miryolu l ve 2 40,'25 

nılim yoktu. Ilaşıın ılıiııüyıır, kul::ı k-

Lir• ~ ::-- s• 
Retadlya 2~ 51 

İster misin ilk fır11atta ben bu 
işi bıraktığım zamıın ı;eninle evlene· 
llm ve beraber yaşı:rahm. Uzaklara 
gldı:lim. Amerikadn, Afn"kliWı, As -
>ada, norede hıtenıen ora da yerleşe- - K höni eni kollarının arasına ... - ,·,~-.-""- .... .;: -

ı unı •.• 
Arkama bakmadan, kupı)-ı vur • 

dııın ve doğruca Ludwig'in yanına 

ı;ittim. O, birkaç arkadnşlle benim 
getirdiğim plihılar (izerinde uğraıı

yordu: 

- Hirııer! 
Doııılu, bnıın baktı. 
- lliı· dıtkikn gitrıw, dur. 
- Yine ne lsüyoı·:sun? .. 
Yüzü sıı.psaı1yJ1. Dudakları 

yordu. 
- Ncdil' bu hcyccarıırı? .• 
-- Çok sinirliyim. 

Stvu • En.ur um 2 · 20 20 
lıının çrıılıyıır. şakaklarını 11tıy1)1', ' 
soı:uk lıir ter vficullürmi kııplıyorıhı . " 3 20.70 
Elim arkadıı kalmıştı ... Yine ı.ucı. " • 6 20. -

. . wig'iıı ı;csiııi duydum: Umu m tiya tro 32,7:J 
tıtrı·f _ Vazifeni yap! Merkos Bankatı pefl• 187,75 .. hl .. i: z. T. Eaoııl'f~ .... 
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