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- RUMEN HUDUDU KAPANDI 
Garp Cephesindeki Harp Son Derece 
iddetlendi, Hitler Cepheye Geliyor 

Fransız Tayyareleri Alman Zeplin Fabrikasına 
Hücum Etti 

Londra, 25 (Radyo) - Rumen• 
Sovyet hududu ve Odesa limanı ka· 
patılmışbr. 

Fransız • Alman Bucladunda 
Şiddetli BarW. 

Londra, 25 (Radyo) - Fransız 
Majino hattı bugün biltün ağır top· 
larile Alınan Siegfried hattını cehen .. 
nemi bir ateşle dövmeğe başlamıştır. 
Fransız resmt mehafilinde Fransanın 
ve lngilterenin sef erberllklerini ta • 
mamladıklan, binaenaleyh asıl har· 
bin şimdi başladığı tebarüz ettiril .. 
melrtedir. 

Wtler Garb Cebheslne Geliyor 
Londra, 25 (A.A.) - Berlln'den verilen 

( Sona S üncll sayfanın.da ) Bütb lmdıetile faallyet.e geçen Fransa Majlno hattmm ağır t.oplan 

Yl~goslav BU,Uk Elçlal 
CUmhurrelalmlze 
ltımadnamealnl Vert11 
~nkar•, 25 (,tı •• A.) - RelılcU111hur 

lınıet lncSnU, bugün 1Hl 18,30 d• Yu· 

~ 

Hariciye Vekilimiz 
Moskovada 

gr.tıav,a e)çlıl olup bu aefır l:ıU1Uk lloskova, 25 (A.A.) - Türkiye 
•lçıı:o. tayin edllmlı bulunan 8· Su- Hariciye Vekili Şük:ii Saracoğlu saat 
monkovlç'I muı.d mer.ulır. 1• k•bul 21.30 da buraya gelmiş ve istasyonda 
etmlıtır. B. 8umonk01lo;, ReıılcOmhu· Har 
ra hUyUk ılçl ııhtllı ltlm•dnamealnl iciye komiseri başmuavini Potem· 
t•kdl :n eylımlfllr. K•bul oenHınd• kin, ha...;ciye komiaerliği erklnı, Tür-
B•tvekll ve Hariciye Vcklletl Vekıll kiye, Efganistan ve Balkan memle • 
doktor Refik Saydam huır ı.uıun· ketleri elçileri tarafından karşılan -

_ llUaatur. -•..h• 

~-----------------.. ........ -. 
1 

Al n-t•t reisinin iktidar meokiine gelmeden 
man usv "' L t k · • 

' 

badııeı /ikir oe kanaatlerini izan. e me ıçın 
fJOflfl .... ' 'ilJ" • c la., 
gazdıfı bu feokalide mülaim eserin ~u.tcgın a ı 
y ALÇ/N tarafından tercüme edilme.ı esere agnca 
büyük bir kıgmet oermektedir. 

••••• 
1 ilkteşrinde Başlıyoruz. 

• 

Trakya Manevralarında Bulunan 
Bir f r?11sız Muharririnin Yazısı 
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YAZAN; M. SIFIR 

ekteplerde Yeni 
Saraya Gizlice Kabul Edilen Talimatnamenin 

----....._, 1 Asfalt Yollar da 
Q!_uyucularımız ' Harap Olmaktan 

Eylulün yirmi ttki%inci per
şembe günü Şaban agıııın on 
dördüne müsadi/ olduğundan 
mezkiir perşembe gl!nü akşamı 
(Cuma gecesi) Leglei Berat 
olduğu ilan olunur. 

Yabancı Bir Zabit Tatbiki Kontrol Edildi Diyor ki : Kurtardacak POLiSTE: 

lstanbul ilk mektep orta ve liseleri 
Vnh.idettin de bu hilekar vatan maktan kurtaraca .. ını Linud ediyorum. dünden itibaren tedrisata başlamış

kaçağını, müslumanlığını, milli şerefini sa- Gerçi bu kurtulu~ bızc bir mikdar arazi lar<lır • 

tan Çanakk:ı1ede vatanına ateş saçan bu pahasına olacak amma ne çare, ~u kayıbı- Mekteplerde bu sene tatbikine ka-
d11;mı:ın uşağını, hem de yabancı bir dev- mızı da kurtul .. cağımız ağır fclakctın ke- .

1 
• tal" tn in tat-

...,. f ti • ~ d-.11 fa-•a malümat \"er -ı rar verı en yenı una amen let üniformasile kabul etmek alçaklığını are sayan ... , '"""' • .u • k 
göstermişti. Bir sofrada saatlerce yiyip iç- mektcn ı;ckindL:t demişti. bikatı etrafında tetkıkler yapılma -
rnişlcr, gülüp eğlenmişlerdi. Vabidettin mi Pantıkyan efendi İhsnn beyin \·erdıği tadır. Dün İstanbulda bulunan beş 
safirini avlamak, bır köpek gibi sarayın~ malümatı gcrçekledıktcn sonra: maarif müfettişi ve maarif müdürü 
bağlamak için bir aralık cebi:ıden cDeylı - «0 gece 0 zabitın padlıiaha mebusan bizzat bütün mektepleri dolaşmışlar 

Icyl> gazetesinin muhabiri bakk-.nda Lütfi meclisinin hemen dağıtılması, ?~a~ Fe- yeni talimatname etrafında etüdler 
im:ıvinin yazdığı mektupları çıkarmış, rldin sadırazam yapılması. Lutfı Sım:ı\i .. . . de 

beyin mabeynden uzaklaştırılması, ermeni yapmışlardır. Bu etudler netıcesın tnuhatabına uzatmış ve: k d •~+ 
• t " vııkal:ırı ile harb müscbbıblerinin şiddetle talimatnamenin hiç a sanıa an ....... -- tştc al, oku, demişti. Hüküme ıne 

'karşı beslediğım kıılbi, samimi hürmet ve cczafandırılmnlorı, Rum ve Ermeni patrık- bik olunduğu anlaşılmıştır. 
muhabbetimin en yeni delıllcrı. Bu adamın haneknle bır anlaşma yapılm.nsı gıbi tav- Diğer taraftan haber aldığımıza 
huzuruma kabulunfi Başımıbeyncim istir- siyclcrdc bulunduğunu, butun -· ~unlann göre Ankarada bizzat Maarif Vekili 
ham cttigı·· halde reddettim. pad4;ah tarafındnn kabul edildıgını, hl'ıdi- H Al" y·· el • maarif müfet-

cden az bır zarıan geçtikten soP.ra Da - asan ı UC \ C • 
Misafir bu mektupları okumuş, Vahıdet- mad Feridden dinledım. O zaman da Fe- tişleri tarafından yapılan tctkıkler -

tının oyakl.:mna kapanıp kulluk borcunu rld o zabıtin mensub olduğu hükumetin den Ankarada tntbikatın iyi netice 
tekrar ödeınışti. Sonra da: do 'uuğundan soğumuş, bizimkilere. s~ku .- verdiği anlaşılmıştır. 

- Evet şevketmeabım. Bu adam, diğer lup ısınmıştı. Yin: ~gece Vahlde:~ının dı- Teftişlere lzmirde de devam edil -
bir devletin tstnnbuJa gönd('!"diği casusbaşı fer bir de\let reısıne yazdığı soylenllen . . 
meşhur (H) nın emir ve nrzusıle Bnşm~- mektupta, boğazların serbestisıni., lstanbu- m ........ ı;..ş,,...tı.,.r..,,.. """"'"""'~""""~""""""A.J'V'...,,....,"VV 
beyncinlze başvurmuştur. Bundan habcn- lun hilafet ve saltanat merkezi kalmak 
miz var. Yalnız şu ciheti de nazarı dıkknti şartile milletlerarnsı bir şehir haline gir- BELEDiYEDE : 
hfimayununuza arz ile sndaka~mi gö. ~- mesini, Midye tnoz hattını, Adana \e ha- Konserv tuilra ahn -
mck ıstcrim ki, başmabeynciniLiıı teşvıkınc valisinin bilakayd ve sart Fransızlara ve-
kapılaruk tesisıne çalıştığım dosUuga karşı rllmcsinl, şarkUı bir ermenı hukümctinin C !e.._e 
bir ihanette bulunmasından pek korkarım. tccssusunu kabul etmiş olduğunu da bir alı 

h Konservatuara bu sene yeni na· Demiş, saraya ilk fesad ve nifak to u- gun sarayda baş hekim Rc~d Paşa tces-

Yerinde bir ikaz 
Bir odun tüccarı Fındıklı cad

desinde hamamm karşısındaki 

evlerin arasına binlerce demet 
çıra doldurmuştur. Sokaktan 
veya ederin penceresinden atı
lacak bir sigara etrafı odun de
polan ve içi ahşap evlerle do
lu mahallemizi kül etrniye ka
fidir, ve bizim gibi birçok fakir 
halkı kışa karşı evsız \'e bark· 
sız bırakabilir. Bilhassa hava 
tehlikesine karşı tedbirler alı
nırken Galatadan Beşiktaşa gi· 
den tek caddenin bu tahta par
çaları yüzünden çıkacak hır yan 
gınla ne hale geleceği düşünül
melidir. Feliı.kcti zuhurundan 
ev\'cl önlemek zuhurundan son
ra mesut aramaktan daha iyi o
lur. Basiretki'ır Valimizin \'e Ha
va Tehlikesinden Korunma Ko
mutanlığının dikkat n:l7.arlarını 

çekmcmzi dilerim. 

lstanbal belediyesi hududlan da - Kadın YUzUnden 
bilinde bulunan asfalt yolların bo- Yaralama 
zulmaktan mümkün olduğu kadar Gemilerde serdümenlik yapan .J{c· 
kurtanlması için demir tekerlekli a- . yu· 
rabalacın asfaltlardan geçmemesi nanla_ Galatasara~ Webesınden elki 
· · · tedb. ı du .. <>ünülmektedir. su( bır kadın sevıyorlarınış. Evv ıçuı yenı ır er "' •• - d B ·1un· 
Bu arada arabaları lastik tekerlek 1 gün kıskançlık yuzun en . erog J'e-
yapmanb- mecbur etmek meselesi 1 da bir lokantada kavga etmiş er. \. ..• 

y f - yaralamıştır 0°1 
yeniden mevzuu bahsedilmektedir. ı nan usu u agır~. d.. K · · tcV· 
Bundan başka arabaların asfalt yol- d~ncü ~r?11 hfıkımı un enam 
lardan geçmeden şehir dahilinde mü- kıf ebnıştır. 

nnknlelerini temin edebilecek şekiller Denizde Bulunan Ce od 
düşünülmektedir.. Polis evvelki gün Samatya sahillC-

vvvv rinde Raşit Bayat isminde bir talc " 
MÜTEFERRiK: benin cesedini bulmuştu. Müddciu· 

Bu ene eyy h gele- mumilik tahkikat yapmıs, tabibi adil 
Enver Karan cesedi muayene etn:i~ 

mlyor fakat Raşidin boğularak mı öldüğtlı 
Avrupadaki harb vaziye\inin bu yoksa bir cinayete mi kurban gittiğft 

ah hareketine tamamen . cd' 
sene ,seyy . . anln.şılamannştır. Bunun içın ces 
miini olacağı anlaşılmıştı~. Şehrımızc morga kaldırılmıştır. Alınnc:ık rnp<>ı' 
bu sene hiç seyyah ge~ıy~k, yal- vaziyeti aydınlatacaktır. 
ıuz Akdenizin harb tehlıkesınden ma· 'ı ==================:::::::;;..
sun olması dolayısile bazı İtalyan 

seyyahları beklenmektedir. Dik ·ıi Zelze esinin 

munu atmıştı. Bu adam yalan söylilyordu. sür ve teessüfle ı;Wice bana soylcmişt.i. cak talebelerin kabul imtihanları ya· 
Lütfi Simavi beye, Damad Fer:idin tCŞ'.ikile Vahidcttinin milletin başına ağır bir !c- pılmağa başlanmıştır. Şimdiye kadar 
bile bile iftirıı ediyordu. 14ket gctireccginden korktuğunu da gaz - imtihana girmek üzere müracaat e-

Bu adamın mensub bulunduğu devletin ya:;lnn dokcrck ıl1i.,·c etmişti.> den talebenin miktarı 200 dür. Hal-
bcsabına çalışması "e (H) ya filet olması Demişti. buki alınacak talebe ancak 40 tane -
gerçi hatıra gelmez bir şey de{tildi. Fakat Bu görüc:me htıdısesinin teferruatı hak- k t ın 

i 
"6 dir. Alınan talebeler onserva uar L~tfi Simavi bey onu salt bir gazetcc 0 - kında elde az malümat bulunmakla berıı-

l ··-s;·:;~~~~~~~;.i;;;;;;;·· ı Bilançosu 
İstanbul belediyesi kadrosuna da- ! İzmir, 25 (A.A.) - Dikili mınw· 

hil bulunan sıhhat memurlarının 1 kasındaki zelzeleler 23 eyhll gecesiJl• 
kadroları gelmiştir. Bu ka~ya na- /den dün saat 17.36 ya kadar yed~ d~ k-------------- zaran birçok memurlar terfı etmek- fa tekerrür etmiştir. Bu esnada inlı1 

MAHKEMELERDE tcdırler. Bu arada .Beyoğlu has~lıa- ı dam halinde bulunan evlerden ~ 

Fındıklı, Türbe arkası so. 
124/ 1 e\•dc Şirltetihayriye 

nıah.inistlcrinden merhum 
Osman Fırtına haremi 

llntir.e 

larnk tanıyor, o sıfatile de Vahldcttinc ta- bcr GU muhakkaktır ki, Vahidettin, bah- muhtelif ~ubelcrine taksim olunacak
nıtıyordu. Lütfi Sı.mavl bey vatanını,, mil- setUgiıniz bu yabnncı uıbili gitlicc sara- tır. l Teşrinievvclden itibal'en de 

· BI a nesi scrtabibınin maaşı 80 lıraya tanesi daha çökmüştür. 
flskUdar . A .'·YG. n •. iblağ olunmuştur. Y/ eni kadrolar ~Y Bu ana kadar tesbit edilen ölü s· 
Üsküdar adlıye bınası ınşaatı bır başından itibaren tatbik olunmaga . • zed 

1 
kmcl<ı 

ay sonra bitecektir. 1kincitC'şrinden 1 !anacaktır. dedı .46 dır. Felaket .. e ere e edil-
itibaren adliye bu binada çalışacak- baş: S I kö~eklerle peynır ve çorba tevzııne deva~. f • 

letlni çok sever, özü, sözU doğru bir adam- yına kabul etmiştir. Kabineden habersizce tedrisata başlanacaktır. 
dı. Boyle hcrhangı bir yabancı devlet he- gıriştiği siyası teşcbbilslcrinc bu adamı Cılct 
s:ıbın:ı çalışacak yaradılışta, soyu bulaşık, etmiştir. Bu gibi harekctlcrlle daha o 1.a- Bir coğ. arya mUessere-

b eraer .. mektedir. Vali Etem Aykut hala e 
.:.: ........... ·-·-·-·•••••••• .. - mücadele 18.ketze<lelere yardım tertibatına ne· 

ruhu bulanık bir adam değildi. mandan millete karşı tiıli bir nyrıtık gös- sinin mUrac ati 
Bu zabitin saraya gizlıce kabul edildi - tcnnişUr, daima da şahsının, hıUl!ct ve Amerikada çıkan ve bütün dünya-

ğindcn birkaç gun sonra, cilcn biraderi lı- saltanatının menfaat "c mukadderatını, mil 
OtobU s rr e el esi h 1- 1stanbul belediyesi kazalara yap - zarct etmek üzere Dikilide buluJl· 

lolunacak mı?- tığı bir tamimle serseri kö~klerle maktadır. 
yon azasından Şukrü Paşanın cenaze tore- letin umumi menfaat ve mukndderotına ya satış yapan biiyük bir Amerikan 
ninde, Ahmed Rıza bey Lutf_i Sima\•! beyi 1 tercih ne bu ayrılı •ı muhafaza etmiştir. coğrafya mecmuası İstanbul beled~· .. 

k d 
b h 1 ta b 1 1 Belediyenin otobüs almak uzerc taz.iye ettikten sonra hu cntri acı on a - izzet P. •a k rıbıne inin gercklı, çeUn ka- yesine müracaat ederek s n U ı· 

setmişti ve: ı rnr , c hareketlerinden Urküp çekınen, ko- manı hakkında mufassal malümat yaptığı teşebbüsler iyi nC'tice vcr~ek 
- S~ltan. I_IJmı~ 1.amanın~~ f~:ıır:~: vuklanna çekılıp çorcklcnen yıl.ınlar, bu- istemistir. Co~rrafya mecmuası bun- üzeredir. Bu işlerde muvaffakıyet 

bu eskı za~ıtı ~an lite;ı tan~ ;rcr·ne nrul zillcn akreblcr gun geçtikçe bırer ikıı;er dan b~şka. Türkiyenin İzmir, Samsun kazanmış tanınmış bir firma beledi
huzuruna gırmc 'e n opme ş ı meydann çıkmışlardı ÇilnkU, hünkfırın l h kk d d yeye otobüs satmak üze.:e· mür~caat 
olmasını Damad Ferid Paşa v::ısıtasile hl\n- millete kar~ı hainccsi~c bir ayrılık vaz.iyeU \gibi• büyük ~iman_ n.rı . a ın a ~ etmi<>tir. Belediye bu muracaatı tet-ktırdon ist. ir. ham etmı:itim. Fakat nedense oldı,....nı sezmi.,,.lerdl. tktıdnr ı_nc. vkiinc .y.mi malumat verılmcsıııı rıca etmekte ., 

km d 
li' kik etmektcdir.i 

süratle mücadeleyi istemektedır. Hal- • 
Bulgar Kralının Bir Nezaketi kın birçok şikayetine sebeb olan bu . ııSl 

nevi köpeklerle yapılan mücadele Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar a3a 
hakkında her haftn belediyeye malu- bildiriyor: 

mat verilecektir. lzınir zelzelesi dolayısile, kral J3': 
Bira fly tl•rı kontrol ris saray genel sekreterliği müşavı· 

edllecek ri Il. Kunçief'i Tiirkiye elçiliğiJlO 
ızaııı t:ucı cK ı>. :oc1 Kcı· c I"t:Ul.hct. hu':' 

Bira. fiyatlan ucuzlabldıktan sonra banlan hakkında sempati lıisleritJJ 
• yapılan tarifelerin iyi tatbik oluna -

hcnilz bır ıradc çı a 1. - m.. •• &a, :c......,. lu>huu,.:.on\n cl1> ıtil!ı.f _,:ı;_ _J<V"U""'-;ov>.V'V"°"~~V'V"'-"A.l'V'VV'V'-~-""'""°""'~y...,"-"~ .&.a.;;1;;.,r~ .. ,,, - •• -~,,,. 

delalet ve tcşebbi.isundcn dolayı Ahmed ı yete mcyda~ vcrm~~ek. gıbı .kork~kçn bır 
Rıza beye, nazıklıkle bir iytce çıkışmaktan sıyasa tuttugun~ g~rmuş!crdi. İtiUlf dev
çcltiıımC'lTlişti. Sarayda da, bu yabancı za- lcUcnlc herhnngı hır hıldı~c çıkmasına se
bitm J·abul edilmemesinden dolayı bütun beb olacak her ttirlu hareketlerden kaçı
Turkkr ve mu lumanlar namına tcşekkur 1 nılması için Dahılıye Nezaretinden tstan-

Fethi Başaranın Ce aze • 
1 madıklan yapılan şikayetlerden an- bildirmiştir. 

tm k suretilc Vahidettıni uyandırmak is-1 bul polis mudürluğünc gizli emirler vcrıl
~em~ tı. Hain Vahıdettini de kendisine iı;ln dlgini işitmişlerdi, Bu cmirler(n kopyala
i ın guldurmuştü. 1 rını bile clc gcı;irmişkrdi. Knbincnin böy
ç O gece Vahidctün ve Damad Feridlc bu lcc? .bir ~ölge, polisin bir maıık.~n haline 
ynbancı zabit arnsındn neler göriıştildüğil gctırılmesındcn ~cesaret alan günun çıyıın
hakkmda sağlam dokumanlarn müsteııld lıırı ortalığa dagılm.ış~ardı. Hep baş _kaldır
m:ılClmat pek yoktur. Yalnız Feridin sadn- mı:;lar, çatal dıllcnnı uzatarak zchır pQs
reti Hariciye Nezcı.r<'tl zamanında Harici- kUrmcğc başlamışlardı. 

ye z'.nustcş:ırlığıild:ı bulunan Ali 1hs3n bcy-ı ıstanbulun azmlıklnn denilen bu az.ılı 
le yabancı bir devletin memuru olduğu azgınların çıkardıkları ermcnlcc 1ogovurt 
holde sonrnda gizli bir surette İstanbul Çayn, Verçinlur, Azadamart ile frnnsızca 
merkez kumandam Esad Paşa ile ı;alışan Renaissance ve nımca Ncologos, Proiya, 
Pantıkyan e!endl, Damad Feriddcn işittik- Kiriks ve fransızca Bosphore paç:ışraları
lerini söyllyerck acize epeyce zaman e\•vcl nın o vakitki yazıcıları hep birlikte, kuduz 
~ malümatı vermişlerdi: köpekler gibi TürklUğe saldırıyor, dalayor, 

Ali 1hsan bey: nkıllannca Türk varlığını dişliyip didık-

' 

laşılmıştır. Belediye riyaseti Emni- Ba~·ekil l{öseivanof namına d~ 
yet Müdürfüğüne yaptığı bir tamim- protokol şefi Belinof, Türkiye elçi.Sl 
le bunların iyi bir şekilde kontrolünü Bcrkcr'e Bulgar hükümetinin taziye-
istcmiştir. leriııi bildirmiştir. 

Tarifelerde tahrifat yapıldığı anla- ------
şıldığı takdirde bu neyi müesseseler 
derhal cezalanuınlacaktır. 

E mekçeçnl ltecrUl:reJerl 
Belediyede tek ekmek çeşnisi hak

kında hazırlanan ekmek nümunele

Izmirde Fırtına 
1zmir, 25 {A.A.) - Dünkü sıkıJl• 

tılı ve boğucu havayı fasılasız şim " 
şek ve gok gürültülcrile karışık §id• 

ri belediyeye gelmeğc başlamıştır. dctli bir yağmur takib etmiştir. 
Şimdiye kadar üç nümune gelmiştir. Yağmurdan evvel zuhur eden sert 
Nümunelerin hepsi beştir. Bunlar ta-ı bir bora bazı ağaçları kırmış ve uf n1' 
mamlandığı zaman tecrübelerden tefek tahribat yapmı&tır. Yalnız uzuJl 
edinilen neticeye göre yeni ekmek zamandanberi yağmur yağmadığı 
çe§nisi kararlaştırılacaktır. ıçın kurak kalan topraklar moıoı 

TAKViM 

halinde aşağı caddelere indiğindeJl 
tramvay münakalatı bir müddet 
durmuştur. 

- cHalidin saraya kabul edildiginın er- lcmeğe savaşıyorbrdı. Sözün kısası esen 
tcsl gunü Fcridin l:alı ıncla idim. Göni~ür- fcsad fırtınası bu ÇJlgınlan busbutun baş
ken hademe ve muzlkai humayun mudilru ton çılmrmış, kablanndan taşırmıştı. 
Zeki geldi, Damad Ferid clilc padişah na- Ya yabancı bahriyclilennin ettikleri?. 
mına bu adama hediye edilmek üzere mah- Bu şımarıkların SJyırıklık ve sar.klntılıkla
:faza içinde pırlanUılı bir sigara tabakası n, coşkunluk ve taşkınlıkları o dereceyi 
getirdi. Darnad Ferid bu tnbakayı tetkik bulmuştu ki zabitlcrimiz resmt elbiselcrllc 
ederken: caddelerde gezemez, hele kadınlanmız, kız-

cBu az bile doğrusu. Herifçi oğlu mcm- larımız sokaklnrn çıkamaz olmuşlardı. 
lekeUmlz hesabına fedakarlık edercesine İstanbul sokaklarında iğrenç naralar nt
&:ılAhiyctinin hududlnrın.ı aşdı. Açıkçncı malt, silAh paUatmak, ev ~lıımnk, kapı 
bayağı avukaUıgımızı üzerine aldı. Padiş:ıb omuzlamak, küfür savurmak, adam tokat
tnnıfından, mcnsub bulunduğu devlet reisi- lıımak sık sık görülen, her gün işitilen hfı
nc gönderilmek üzere kendi elilc gilzcl disclcrd.i ve bütün bu tnarruzlor Türklere, 
bir müdafaaname (1) yazdı. Bunun tok iyi Türklüğe yapılıyordu. 
bir tesir ynpacıığını, o devletin bizi himaye - Niçin, neden? •. 

Ankarada ansızın öldüğünü büyük tees-1 Hrundi Emin de vardı. Cer zcyi 63 çe. nl. 
sürlc yazdığımız İstanbul spor nsbaşkanı takip etmekte idi. Bunla nrasında genel 
\ 'C İş Bankası hukuk müşaviri kıyrnclli dircI,törlük ve direktörlil ..n ıstnnbul bu
gençl~~iz~en Fethi Başaran'ın cenaze! rosu tarafından gönderilmiş çelenklerle tş 
mcrasımı dun büyuk merasimle yapılmış- Bankası ve Spor eğitmen kursunun çelenk
tır. Cenaze menı,,iminde Vali ve Belediye l 1 azarı dikkate ""rpmnkta idi 

· • K ı iti li b er n ,,~ • rcısi doktor Lutfı ırc ar, es va ayı bedi cdf . 
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Estonya H lclye n zırt 

Moskovad 
Moskova, 25 (A.A.) - Tass: 

Estonya Hariciye Nazın B. Seltetı 
refakatinde Milli Ekonomi Nezareti 

ederek busbütün taksime ve lnhil!ıle uğra-
( Devamı var) 

- Nasıl insin?. Bu mostra sende \·ar
ken ürker ... 

- Ne usturası be?. 
Ermeni fıstıkÇl atılaı: 
- Şefield marka; İngiliz malıdır. Mu

barek ncektifine değmeden sakalların git
tiği gündür. 

- Benim snkal ha? .• 
YAZAN: ZEYNEL BESiM BUN - Yok hocrun; sözün tcmsnfttı hamam 

böceğinin tnkonyalnrı gibidir. -37-

Hafız Mustafanın 
- Ve llfillahj yarabblcuğum ... 
- Öyledir zo... Bak artık Bcyuıdemin 

turnasında ne bitime &irersin ... (Ali $Gülünç bir macerası beye teveccühle> akşama bu.vuracaksınız? 
- Peder c!endi turp mu yemiş?. - Belli olmaz ... 

~1.. ha~,ft- 1' .. -1-.. - Gelin a canını; Uç, ~ konUŞUrduk, - Hayır; -am ~asına.....,~; 
senin içi «Hoca gelse de ona bes, on ltıh- - Malı beraber getirelim ml?. 
na kökü ~edirsem> diyormuş. - Ben eimdiden rcklamasını yapnrı.m. 

- Lahana kokü zelletll mi olurmuş be? &yeniz.de demiryolu da ekstra tarafından 
- Ne demezsin?. IInnl cSurci Bakara> bir mutra tcma:;a eder. Bu dikizler hakka-

yok mu?. ten tavlıyor?. 
- Var... - Cavlamaz mı be?. 
- Hnh ... işte o ınakulcnın erkeğine kuv - Hayır; makaslama kcrtirfa ettiğini 

vet, knncığuın da bol süt verir. Zaten o g6rdCi isem ondan soruorum. 
ilyet size indi. _ Neyse; pederi bekletmiyclim .Artin us 

- Bize mi? - Ben memleketten çıka - ta; ~ama konuşuruz. 
na gndar bizim eve Tornmanlann Gussün - Gfile, güle ... 
gadından gayri Jdmscclk inmedi. B~ kişilik kafile y{lrüdil. En az üç a -

Muhittin ttstundağ, bütün sporscvcnler ve Dün e m enıne bırakılan Bay 
tş Bankası erkanı hazır bulunmuştur. Bun- FeUıi Baş;ıran'ın ailesine laziyeUerimizi 
lar orasında Yusuf Ziyn, Refıl Bayar ve sun:ırız. 

dnmlık keresteden mamul olan hafız Mus- Rabekn, Buhara, Lun:ı, Mazıılto, Şıırotn 
tatn, omuzunda çanı eksik bir deve gibi Roza, Sultana yalınayak avluya girdiler. 
sallana, sallana ııdım nttıkçn herkes bu a- Seksen altılık ihtiyarlar, kaba nevadan 
yının hangi sirkten kaçtığını düşünüyor; dört pürüzlü seslerle: 
çoluk çocuk derin bir korku içinde kaçışı- - Ande Vaze? 
yordu. Diye soruyorlar, fakat uğultu haline ge-
Akşam olmuştu; güneş batmak üzere idi. len nkordsuz bir vavcylAdan başka cevab 

Kafile, yorgun arğın, ...... mahallesindeki nlamıyorlardı. 
yahudhnneden içcrJye girdi. Ve bütün bu bayü huyun arasında ba-

Bu Yahudhane cdanıncana> ya benzer; vız Mıstı\·a çıplak bacaklı kadinikalara ba 
girlı; yeri dar, içerisi daire §eklinde geniş- karak, memnun ve millcbessiın, ilerliyor
tir. Mcthalin ağzında oturarak ak§:ıın faslı du. 
kabak _çekirdeği whbcti yapanların Ali n- Avlının ortasına gelince Ah ağabey kol-
fabeyl görünce: larını havaya knldırarak ortalığn cdurun!> 

- Ho:; yeldin! işaretini verdikten sonra: 
Demclen1e, - Susun yahu; dedl, size misafjrfmiz 
- Adiyo santo, sinyor dö mundo! hocayı takdim ederim. Bu akGaın ncvalcsl-
Fcryndını basan:ık çil yavrusu gibi da - ni alan buraya daveUidir. Hep beraber o-

ğılrruılnrı bir oldu. Mcdhaldcn içeriye ko- turur, konuşuruz. 
~nların knlınlı, inceli hep bir ağız.dan Kalnbnlıktao bir ses yükseldi: 
bağırarak: 

- tsırınnz mi? - Ağara, norye dlmlto, Kckoze kamba
lavh'O esto presto. 

Avazesini nyyukn çıkarışları. Ynhudha
ncdekileri de tel~ düşürmQştü. 

Ali ağabey hocanın yüzüne baktı: ha!ız 
Mustafa bu suale tena halde içcrlemi~ti. 

- Bur~ya bakın; kar:;ınızda terbiyeli a
damlnr var. Babamın sayesinde şuraya sı

Turşucu Avram, tenekeci Bohor, eskici ğınmışsınız; terbiycni:U tnkının. Aksi halde 
Ratacı. lostracı Miııon, çekirdekçi Salamon hepinize kendi dillnlzle s6ylüyorum Jci Ah 
gibi muteber zevatın kerime ve zevceleri yu esto hazino; bozmayın iste ... 

İmaak: 4,13 

----
- Bunlar itim be?. 

Ticaret dairesi reisi B. Uema olduğO 
halde, dün Moskovaya gelmiştir. 

---- =--vanadan çıkannnğ:ı kt\fi idi. Hnvız Mıstıv• 
- Bunlar fakir, fıkara makulesi 

diler... Peder ncımııı da burasını 
tnhsis etmiş ... 

Yahu- her eli yüzüne değene: 
onlarn 

- Medrese yapaydı ya .•• 

- Vallahi hocam; hiç nklımıza gelme
di. Bu akşam kendisini z.Jyarete gidince 
hatırlatırız. Büyük sevaba girc.rsin ... 

- Amanın goyrik; gaç hele! .. 
Diye bnğınyor; önüne gelene saldıınıa

mnk için kendini zor tutuyordu. 
Allahun!. Bunlar da neydi?. Göğüs, bO• 

ğır açık; kollar, bacaklar çıplak; saçlar da
ğınık; bani lokman hekimin ye dedikleri!· 

Ali ağabey asılırken, kızlar asılırken ni
- Ne münasebet hocam .. kendisi ko - haıret hocayı odaya soktular. Fakat kızlııt 

nakta... da dışanda kalmadılnr; hoc:ının ctrafındtı 

- Peder efendi burada yok mu be?. 

- Öyleyse biz nediye buraya geldik?. çic-ckten bir hale ~l ettiler. Bu çJçe1' 
halkanın ortasında, bavız Mıstıva, en nştı' 
ğılık çalıdan mamtil milstumel bir abdest
hane silpilrgesi gibi yükseliyordu. 

- Konak biraz uzakçadır. Burada be -
nim bir odam var. Biraz dinlenelim demiş
tim de ... 

Neden beynzı siyahla, iyiyi kötü ile öl
- İyi emme benim ıarnım aç... çiln derler; ~ on beşle yfrmJ iki arasındıııd 
- Şimdi nevale düzeriz; sen hiç merak genç kızların yanında bu menhus surata 

etme. Buyur, odaya gidelim. bakın Allaha!ikına!. Ressam Rafaelin e:ıı 
Tam yürüyecekleri sırnda saJ;!dnn, sol - m~hur tnblosunun yanında sıvacı tsına .. 

dan dnvetıer başlamaz mı?. Mittiripittnnf ilin mahnllc kahvesinin duvnnn:ı beccrle" 
yahudi kıilan iki ellerini hocanın iki yıı- dlği ckcndinden büyük tüfeği sol omuzıı
mığınn yapıştırarak: na d:ıyamı:;; 6niindelti nğacm beş misli ce· 

- Ho~!. Bize yel!. Sana ne maruletlcr sametindeki serçe kui\Ula nllian alan, vacı.ı 
ı;ikartiriz. Na; bu kfa yok mu; çifte telli dünün üst kısmı alt kısmından bir buçu1' 
oynıyacak! defa uzun avcı> şfıheserine (il) beru!yor 

Gibi nazil işveye baGlamaları hocayı zı- , .... .: Oevamı var ) 
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Rumen Hududu Kapandı 

19,fa:. ' 

<< Türkiye Silah Başında» Yakm Şarkta 
' ( 88§ t.anfl ı lacide) asgari .konfordan ari bir arazide gün-

lerinden tahassül eden bütün mesu- de yaya olarak (80) kilometre katet- ltalya 
liyetlerini deruhde etmiş bulunmak- mesine §&hid oldum. Bu imtihandan (Baş tarafı t incide ) 
tadır. Son günlerde yapılan Trakya sonra Türk ordusunun • hakiki bir prensibleri üzerinde cereyan etmesi 
manevra.lan bunu isbat etmiştir . ., harb sahasında nasıl neticeler vere - ve Hariciye Vekilimizin iki devleti 

Fransız yazıCl81 bundan sonra bileceği hakkında m ükemmel bir fi- ali.kadar edecek meseleler hakkında 
\ . ... tarafı 1 hı,.;de ) Garb "'-b"'-•-.a- Türkiyenin bU. yük bir azim ve meta- kir. h .. asıl edilebilir. Hiç güphe y~k konuqmak üzere Moskovaya gitmiş --so "' Bcrlindekl SovyeUer Birliii elçisi ile "" lft1DUluu ki T k rd h ld "' 

bir habere göre HiUer yakında garb eeb- Von Wiezbacker, diln neşredildiği tarihten Paris, 25 (A.A.) - Almanlar tarafından netle Boğazl&rm bekçiliğini yapmak· .. ur 0 .usu, er. :zama~ ~ . ugu bulunması Rus radyosunun bu ili.nı· 
hesine ıeıeeettttr. Almanya De Sovyetler itibaren muteber olan 25 atustos 1939 ta- iki gündenberl gösterilen büyük faaliyeti ta olduğunu Trakya manevralarına gıbı, ~le~en ~yın az.amısn;u ve- m takviye edecek vakıalar diye gös -
Blrliif arasındaki hudud hattının kat'1 ıek rihll Alman - Sovyet ademi tecavüz mi- müteakip Fransızlar Alınan mevzilerini ye ve bu manevralara iştirak eden kah· rec~ktir. ~me m~ev~ hı~a terilebilir. Binaenaleyh Balkanlar 
~~ aldle:a dair verilen haberler, emin sakının musaddak nüshalarını teati etmiş- Diden tazyik etmeğe başlamışlardır. raman Türk zabit ve erine nakli ke- e:~ren geçıt resmın~. g~linc_e. ~uba: müv8.7.el1esin.i bo7.8.C&k b·.>rhangi bir 
ır mem n tekzlb edilmektedir. lerdlr. Almanlar tarafından gösterilen bu faa- lam ederek diyor ki: liğaya kaçmadan soyliyebilirim ki teca...:l- h--~eti bır' taraftan Fransa 
Du haberlere göre hudud hattı hakkında B G ·1 h · ti vuz. ~ ' 

mQzak 1 atırılan emı er llyetin gorbde müstahkem attı zıyare _ Trakyada tecemmu" eden Türk bu geçit resmi. be.pimizde bir takdir ve İngilterenin, dige-r taraftan Rus-
e erlerde bulunmak üzere bir Al - Oslo, 25 (A.A.) _ Göteborg limanına beklenen HiUere karşı bir nümayiş olarak h 1 k hiss dırdı. 

:: ~erl heyeti, ıeı:ende Moskova'ya yazılı Gertrud Beratt ismindeki 1500 toni- mı yoksa Siegfried hattı ile hudud arasın- kuvvetleri biri süvari fırkası olmak ve ayranı ı uyan " yanın yardımı ve müsamahasile kar-
ı lştır. Bu heyetin Almanya'ya avdet lltoluk tsveç ticaret geıdsl, şimal denizin- daki kaybedilen arazinin istirdadı için mil' üzere yedi sekiz fırka kıymetinde Fransız yazıcısı bundan ~~a §ılaşacak değildir. 

ltrnek Uzere bulunduju söylenmiı ise de de bir Alman denizaltı gemisi tarafından yapıldığı henü.ı malQm değildir. idi. Orada hazır bulunan bütün ec· memleketimizdeki intibalarım şoyle İşte Balkanlara taalluk eden şu re-
ı'1eyetin bir müddet daha Moskova'da ka- batırılmıştır. Gemfnın mürettebatı, tama- Bu ikinci ihtimal doğru. ise. Alman. hü- nebi ataşemiliterler ve manevralara telhis etmektedir: alite ka ... cnamda, İtalyanın tuttugu-acağı sonradan ölftoenllini ... 'r. ı il kül '- 1 1 t kl • -

•• .,.. mile kurtulmu" ve tahlisiye sandallle Nor cüm kıta arının m " uır tşe g r ş 1 e- ı · · 1 M k • h Tü' k' ed b' "dd t t k ı b'l'rdi.. B 
Ay i ~ 1 . k b 1 tm k 1 .. " d Ç" kü F ansız davet edılmış o an ısır as en e- - r ıy e ır mu e o uru - hattı hare et ne o a ı ı ~ unun n membadan bildirildiğine göre, Ber- veç sahiline vasıl olmuştur. r nı n u e e .. zım ır. un r - . . .. 

lın kabinesinin devlet nazırlarından Frank Dublin, 25 (A.A.) _ Kazelside İngiliz far burada cebhe teşkil ettikleri bir haf- yeti reisleri kıtaatın muntazam tavır !unca derhal göze çarpan bır vakıa en iyisini bizzat İtalya diplomasısı 
Alman işgali altında bulunan Polonya m~ ticaret gemisi, bir Alman denizaltı ıremisi tadanberl isUhkl'ımlar vücude getirmislcr, 1 ve kıyafetinin kudret ve çalakisinin, vardır ki bu da Türk ruhunda vatan idrak etmi§ ve tatbikine de geçmiş 
fakslarında sivil idare t~kilAtı yapmağa tarafından batırılmıştır. mevzilerini tahkim etmişler, siper ve tel- meşak ve mezahime mukavemetinin sevgisinin her hisse galebe çaldığı- bulunuyor. Bir iki gün evvel, Yuna-
rnemur edilmiştir. Geminin mürettebatından 22 kişi, tahli- örgiller vasıta.sile bu araziyi emniyet al- ve alayişsiz kanaatkarlığının hayranı dır. Türk ruhu müteaddid ve müte· nistan ile İtalya arasında .Arnavut-Alnıanların Yeru· B' ı·r gaı::.-.. siy d n ril k k 1 d y tına alm•c:lardır 

UAUl c san a a e ·araya çı mış ar ır. a- İmi E..,dil ·8 . A t Al kalmışlardır. Bu ataşemiliterlerden vali harblerde yuğrulmu§ disiplinli Juk münıısebetile bir anlaşma vukua Roına, 25 (A.A.) - Almanya'nın garb ralı bulunan kaptan ve telsizci hastahane- ıa en ır vus ur ya ası . . b .. 
1 

· .. 
1 

d · h 'b h d M h tab ta . - . . t 
1 

h b ·şt· • 
ı:ebhe inde bulunan füılyan gazetecileri ye yatirılmıştır. Saruldığınn göre geminin Gratz, 25 (A.A.) - Alman - Leh harbi birısı ana aynen şu soz erı soy e ı:ım~. arı ru u ~r. du d~-· ııı:ıb~ :e- geldıgını gaze e er .• a er lv~rmıl ı ... 
Almanların duşman tayyarelerine karşı iç- mUrettebntından 12 kışı ölmüştilr. esnasında Gallçyada olen Avusturyalı as- "ManeW"al.ar ~nası.nda kıta~~ın şev~ m~lıter gencra ın .. e .. ı~ gı ı e; Bu anlaş~a mucıbı~ce ta yan ar. 
len patlayıcı maddeler dolu kilçük balon- İki Finlandiya Vapuru Batınlda kerlcrın aılelerlnın matem elbisesi gıyme-ı ve gayreti muttehız teşekkullerdekı Türk kasabalısı,. koylusu rastladıgı Arnavutlugun Yunanıstan hududun-
lar kullandıklarını bildirmektedirler. ıs - Kaunas, 25 (A.A.) _ Emın bır memba- leri yasak cdılmiştlr. Lwow ile Karpatlar disiplini Türk askerinin mükemmel bir zabite behemehal selam verir ve daki kuvvetlerini kısmen geri çeki -
tendlğt zaman infilak eden bu balonlar, dan oğrenildiğinc göre Finlandıyanın Ber- arasındaki mıntakado askeri barekfıta iş- bir talim ve terbiye görmüş olduğunu "memleketin bütün kuvveti ve dil - yorlar, Yunanlılar da ayni suretle; 
~~:~d~lfı~~!:.şcın tayyareler için tehlikeli lln se!ıri, Fınlandlya şfleplerfnln Alınnn ttamirak edil en!mhGratzd~lmlayıtisoylendiğıne gore isbat eder. Manevraların neticesi bize şüncesi de umum hürmet ve muhab- hareket etmeyi kabul eyliyorlardı. 

tahtelbnhlrlerl tarafından torpıllenmcslnl am e a e ı ış r. .. fil( · y · ta 
Almanlann Tibiyeleri Von Rlbbentrop nezdınde protesto etmiş- Bu alay. Schuschnigg hükumetinin en mükemmel surette zaptürapt altına betini nefsinde toplamış olan ordu - Dost ve muttc ı ı~ız unams nın 

Paris, 25 (A.A.) - Alman kıtalan Fran- tir. şiddetli düşmanları olan Avusturyalı na- aelınmış, iyi bir talim ve terbiye sunda temerküz eder. Binaenaleyh böyle bir anlaşma ıle hududl~rınd~ 
ıız Deri mevzilerine karşı mevzıi taarruz- Von Ribbcntrop cevaben selluloz nakle- zilcrdcn tcşkıl ccHlmışti. . görmüş muallem ve disiplinli cüz'ü- Türk ırkının en mütekamil elemanla- sükun ve istikrarı kuvvetlen.eli~~ 
lar Yapmağa devom etmektedirler. Alınan- den \apurların torpillenmesi harb zama- Polonyanın SovyetleşmeSI tamlar karşısında bulunduğumuzu n daima bu orduya teveccüh et- kadar bizi memnun edecek bır hadi-
l~r garb cebhesinde muhasamatın bidaye- nında tabil olduğunu \ c bunun 'lngUtcreye l Karşısında ltaıya isbat etti. Kıtaatın sudan mahrum ve mektedir... se olamaz. Çünkü Yunanistanın ra -
tındenben kullandıkları tablyeyi umwni - cşyu taŞlyan bitaraf gemiler için bır lh- Roma, 25 (A.A.) - Polonyanın süratle 7?FE ±kii hatsızh<Y-ı, emniyetsizliği bizim için 
kleştırcrck muhtelif noktalara birlblrini ta- tar teskil tm 1 lfı eld ğ ı ö ı i ııtıııı.. 0 • 

[ , .. __ e es zımg 1 m s y em ş- SovyetleşUrilmcsf, ltalyan müşahitlerıni r ' B 1 . t miiı:ıterek bir rahatsızlıktır. Onun 
p eden ufak mikyasta hucumlar yapmak ....- dl k tm kt dl b u garıs anın -:< 

ta ve h d Aln en şeye sev e e e r. l Resm"ı Te ı·ıg\J ler j .. tehlikesi bizim tehlikemizdir. Bina -k er efasında küçı.ik kıtalarla hare- ıanyada Sıkıntı ıtalyan gnzetclerının başmakaleleri ve 
ete iCÇmc.ktcdirlcr. Amstcrdam, 25 (A.A.) - Telgraf ·ga- hususi muhabırlerl tarafından verilen ha- Harekatından enaleyb Yunanistam memnun eden 
Dun mitralyöz ve tüfek ateşine başlıyan zetesl, Almanyadakl haynt hakkında bazı berler, bunu teyit etmektedir. bir uzla.'jmanın memleketimizde de 

~lınanlar, Fransız ileri karakollarının mu- garib malümat neşrctmcktedır. Bu gazete- stampa gazetesı, Sovyetlerın program- (Baş tarafı J inci sayfamızda) ş .. h Ed · ı · iyi tesirler yapması pek tabiidir. 
k ııveınet derecesini anlamak iızere keşif nin bildirdiğine göre halk yiyecek almak ıarını ve arazı taleblerinl terketmedıkler~ rekib, kararlaştınlmı§ olan hat U p 8 1 1 yor ltaıya, Arnavutluk hududunda ollannı faaliyete geçirmişlerdir. için sokaklarda beklemektedir. Faz.la ola- nı blld' kt dl Sovyetl~ her gittlklerı - · · · 

Sı f ı ınne e r. uz·· enn· ..1.. en mükemmel bir zih· • • Yunanistana kat"Qı göstercligı bu ıyı eg r ed hatb mevzılerinln miıdafilerl rak ta vesikalarda yazılı yiyecek miktarı yerde bUyük bir sür:ıtie Sovyel teşkilfıU ~ ( Unş tarafı 1 ıncıde) . :-"' _ • 
ll!Örilnüşe göre bu hattın ı'len· kısımlarını gu··n g-Uk"c azaltılınak-dır ._ d ...-ı.~ ktcdirler niyetle v:e metodik bir surette f 

1 
örü komşuluk hissıyabnı -eger aJansın. 

Fr ~" " '" • vucu e. a~ .. e · ıavya, yeni vaz.ıyeti o derece y g yor , _. d' d • . On arısız ileri hareketine karşı mümkün ol- Esvablık kumaşlar da bazı takyıdata t4- Hiç beklemcdlklerı bir andlı taşıdıklnn icra edilmiştir. ki sanıldığına core, yakında Moskova hü- son vercligı hava ıs ogru .1~- : 
dutu kadar uzun bir :r.aman müdafaa et- bi tutulmuştur. Yakında halk yalnız mu- fikirlere, dint adetlerine rağmen Stalin re- Muharebe tayyareleri, mille· k\ımetını tnnıyacak ve SovyeUe.r Blrllğıle iki Adadaki fazla kuvvetlermı gerı 
:ek ve işgal altında bulunan noktalara ayycn bazı kumaşlnn satın alabilecektir. jiml altına giren Polonyalı bınleree ailelc- addid defa, Vat'Ş9vada mühim diplomatik mıinascbat tesis eyliyecektir. almak suretile bi1..e karşı da ibraz et-
e:::k ~:~~~r':a!~e:;:~e~~;~~~ iz'aç Lord Halifax - Maisky Mülikatı rin Akıbeu kolayca g6zönüne getırılebilir. askeri hedeflere hücum etmiş- Şurasını hatırlıyalım ki 1914 h::ırbl, Rus- mek istiyor demektir. İtalyanın bu 

Ren'den Mozel'e kadar uzanan cebhe - Londra, 25 (A.A.) - Lord Halifnx ne' ~kat ttalyan gı.ızetccllcrınin ancak noza;ı tir. yonın Bnlkanlordnki kendi menfaatleri na iyi niyetinden memnun ve hassas bu-. 
deki harekAt blr kale muharebesi "eklınde S~vyetlcrin Londrn bilyük elçisi B. Mniski, 1 dıkkntlerlnl celbeden cihet. Almınılımn bır Garbde, iki taraftan, mahalli mına fnknt aynı zamnnda da Slavizm adı- l k tabiidir. İtalyan siya-
devam etmekU:clir. " dunkil görüşmelerı esnnsında, vaziyetin Polonya araz.ısını Sovyetlere terkettiklerl na Sırbist.anı müdafaaya koyulınasile pat- unmamız pe .. . . 

son inkişaflarını uzun uzadıya tetkik et- zaman goratcn manzaradır. topçu ve keşif faaliyeti olmuş- ü set adamları zaten vakayıın seyrını Almanların bütün mukabil taarruzlon mi~lerdir. Almanlar, terkettiklcrı mıntakndan he- tur. Bir hava muharebesinde lamıştır. Bızler, o zaman, .Rusyanın m t- takib ederek esaslı ve zaruri cere-
:~a~ız ileri karakolları ve atışlarındJki Daily Mnll gazetesln!n diplomatik mu- nüz tamamlle ayrılmadan ev\ el So\'yetler sekiz l?ransız tayyaresi düşü - te!ikı olnrnk 'e verdiğımız sozu tuunak yanlara derhal intibak etmek sure- ' 
sa. ~~a ~~t!:~~~~ritarmafaınh1ndaınoglacrnl pFrilsaknüsır-z hablrine gore, So\')et bOyük elçısl derhal bu araz.iye girerek o mıntakanın adli ve rülmüştür. Bir Alman denizaltı içın harbe sırmıştık. Fakot asıl anlaşmaz- tile memleketlerinin menfaatlerini 
tuımu tür.""' hilkılmctl ile temasa geçerek Sovyetleri sıyast ldareslnl eline alacak olan mahıılU lık, Viyana ıle Petersburg a.r:Jsında, Slav- . 

müstakbel hattı hareketleri hakkında Lo~ Sovyct meclisini kurmaktadırlar gemisi, bir torpido muhribini ba har ile Cermenler arasında ıdı. müdafaada üstad mertebesın~ çı~~l§ 
Amerika Efkarı Umumiycsinin Halifax'o milmkQn olduğu kadar çabuk ce- Sovyet meclıslerl mil!rıt Sovyetler tara- brmıştır. 1 Acaba, bugun, proleter çehreli yeni bir oldukları için, yakın şarktakı muz -

Karan vap vermeyi vAdeylemiştir. fınd:ın kurulmaktadır. Bunlar. mıılüm 0 - Ekonomik harbde de büyük Pansl:ıvıı:m ıkrleme halınde degıl mıdır? min ihtilaf bir husumet membaını 
k.'~ew-York, 25 

(A.A.) - Amerıkan e!- Dir Ha\'a Düellosu lan So\")'et ihtiUıl metpdlarile ışe gıriş - muvaffakiyet elde edilmiştir. ve Almnnyanın tazyıkı altında bir çok bütün bütün kurutmak ve ha-
arı uınumıye cnstıtiliıunUn yaptığı rete - Ports, 25 (A.A.) _ cHavaS> mcktcdırler. Stampanıı:i öğrendiğine gore, 'f k 25 Slav mllletlcrı mevcut dcğıl mldır?> k'k" b' "t k bil "timad e3asl ü-~=~dom netice ine gôrc Amerıkalılann Galiçyada Sovyetlertn l}k işı derhal ziraat ı MC SKOVA j1('Ao.s Aov.)a, _ ı ı ır mu e a 1 

,,.,zd 5 Dün oğleden sonra garb cebhesfnde Al- kanununu tatbık etmek olmuştur. Bu ga- . Exelsior, makalesini şöyle bltınyor: zerine devamlı ve dostane münase-
e 

7 
si Frnnsa ile 1ngııtcreye silfıh ve m::ın hatları ı.i:crtnc!e \'Ukua gelen hava k hllk li _,. ı· · t k · ti 1 :ıühımmnt satılm~ına taraftardır. Bundan muharebeleri, Fransız tayyarclennln mu- zetc, şımdı tıemhudud bulunan Sovyetler Tass: tPanslavlz.m'tn bır le· le e uuşma- betler teme mı a ma ıs yor a:sa, 

şka cfkılrıumumfyenın yu'zde no ı bu sa- ff BirlF•ı ile Macarıstnn arasında bir ihtilaf Kızılordu genel kurmayının nı \•ardır ve o da Prusyaaır.> eminiz ki bu kadarla iktifa etmıye-tı u va aklyetlle netıceler.mıstir. 6 

(l ~ın pe~in para ile yapılmasını, yüzde 94 Bu muharebeler, yalnız avcı tayyarele- çıkacağını z.nnnctmektc ve evvelce hem - tebliği: k 1 • • cekler, meseleyi mantıki neticesine 
de satılnn malla ı . hudud olmadıkları znman bile bu iki mem- d d Maarı·f Ve a" etının .... ~ tt· kl d. tarafından k d" rın ngllız ve Fransızlar rinin deı;ıl fakat düşman tayyarelerine fn- 24 eylfıl pazar günü, talı i kadar inki~ e ırece er ır. 

1,....11 en ı vapurları lizerlnde nak- ikı'y t ö leketin nnlaşamadıklarını hn1lırlatmakta-
1
. k H;;..,,,,"···ın "-a..:d l'ALÇIN 

"" 1 e g teren bombardıman tayyareleri- edilen hatta <logr· u iler ıyen ı· ~-• VAIU 
mcs ni taleb etmektedirler. ni dır M h • B • T b ı · \J • 

1 h il n de sağlam ve sürat kalitelcnnı lsbat . k A k 1 zılordu kıtaları, Sciny, Avgustov u·· 1111 ır e ıgı ••••••••-••••••••••••••••••••••••••••-•• ~ ulkının Muka,·emeti eylemiştir. Yeni Zelaodadan Gclcce s er er d f • • 
n!.ıBcrn, 25 (A.A.) - Oeçen cumıırtest gü- tki tarafın zayiatına gelince, iyi haber Londra, 25 (A.A.) - Yem Zelnnda bü- ve Grubeşev şehirlerini almışlar, ( Baş tarafı 1 incide ) Milli Mü a aa 1ç1 n 
k Polonya harbinin nihayet bulduğunu alan askeri mehnfillercle söylendiğine go- kOmetının Avnıpada horbetmek uzere ttım Brcstlitovsk'un 40 kilometre 
1

11

rYdedcn Alınan tebllcinln bu iddiası hl- re, dü:imanın zayıatı, en l\Şağı Fransız z:ı· mevcutlu bır fırka gönderdiğini tngiltere §imali garbisinde Avgustov - 5 - Fransa ve Almanyadan gayri •

1 
t 20 M•tyonluk 

til ~nn olarak «liasle.r Nachrlchten> gaze - yiatına mUsnvldir. hükümctine bıldırdıği haber \'crilmektcdir. Kuychine-Briansk·Rassno hat- memleketlerde kendi hesaplarına o-! S enen 1 
v:sı, aldığı haberlere atfen Polonya muka- Muharebe Alınan hatları Uzcrlnde ya- Fransız Ordusuna Gönullü tını tutmuşlar, Brestlitovsk'un kuyan talebenin aılelerinin, yoksa T h . t kabul edı·ıd ·ı di metın!n kırılmaktan uzak oldu""nu bil- pıldığındnn Fr l' 1 aklar a sısa 

rınektcdlr. 6
... pin dık ' ıınsız kumandanlığı prensi- azı ac 20 kilometre cenubu garbisinde kendilerinin arzu ve muvafakatleri 

B e sa kalarak ,ralnız Frnnsız. toprakla Pari.s, 25 (A.A.) - Re!<mt Gazetede met- j 
ltııık~;~zet~nın Yazdığına göre, Polonya rına düı;en Alman tayyarclerını zayiat ola- nı neşredilen bır kararnameye göre Ceza- Pichtchats'ı, Luibomil'i, Gru· ile bu memleketlerde tahsillerine de- (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 
lıırda b rı şgal altında buhınan mıntaka- rak gôstermıştır. yirlilerle butun Şımali Afrıka yerlilerı beşov'u, Cunouv'u ve Lwow'un vamlan kararlaştırılmıştır. sı·sat ver"ılmesı·ne aı't kanuna ek layı·-. Uc mücadeleye devam etmek n--- F k t blr • ı· b' · d Kızlı te~ekkull 0 """"\'! • a a çok Alman ıa-arele- harbin sonuna k<ıdar hızmet etmek üzere 20 kilometre şıma ı gar ısın e h 

w er v cude "'et 1 d n ı h d o1o1 6 - Tahsillerini devlet veya dev- hayı ruznameye alarak terci an ve Yilk Hn bd .. ınnıı; er ır. Bü n n u ud ötesinde yere dilştüklcri gönüllü yazılabılcceklerdır. Yanou'u ele geçirmişlerdir. 
r e Mareşaı Pilsudski taraf d ve dıı ... kleri T t F Jete bag-lı müesseseler hesabına Al· müstacelen müzakere ve kabul eyle-vucude ge•!rılen ın an m . ...Y•U • yerde yangın çıktığı görul- Bu kararname, Cczayırde, unus a, as- Lwow'un cenubu garbisinde, 

bu teşekküller d:haeşekküllertn aYni olan Oştur. Bu tayyarelerin horap olduğu mu ta ve f'ransız. hımaycsınde bulunan şark manya ı•e Fransada fen şubelerinde miştir. 
Ve Sov tl shndtden Almanlara hakkak b 1 Komarno, Dragobytch ve Borys-

ye ere karşı harele u urunakla beraber kayıpları hak memleketlennde tatbik edılerektir. ve teknik sahada yapmakta iken yur· Bu kanuna nazaran, Milli Müdafaa luıımı:ıktadır. ete ceçmıa bu - kında maddi \"C kat'! rakkam mevcut ol- Alman Zeplin Fabrikasına Hücum lav alınmıştır. f d'lm k 
madı5ı d G b" n· l b" da celbcdılmış olan talebeden tahsil· Vekaleti ihtiyaçlarına sar e ı e ve V tebliğ6: nd an Fronsı?. kumandanlığı bunları Bem, 25 (A. A.) _ Alman _ 1svıçre ar ı ıc orusya ve gar ı 

arşo,·ncla Zayiat ın c bahis mevzuu etmcmic:tır. hududunda hususi membalardan alınan Ukraynada Polonya ordusunun !erini hayli ileri götürmüş olanların fevkalade membalardan hasıl olacak. Varşovn 25 (A A ) • w l l k 1 k ·· ·ı · .tıan topç~l t · · - Vorşonı'nın Al- Alınan Tahşidatı · mall.ımatta Fricdrichshunefendekl zeplin bekayasmı temizlemekte olan İsviçre lngiltere ve Belçikada tahsil para ar a arşı anına uzere verı mıı 
bombardım:~: ardından. ynpılan dünkU Londra, 25 (A.A.) - Manchcster Guar- fabrikalarılHI karşı uç defa hava taarruzu kızılordu kuvvetleri, Brest - sahala.:ına göre hangi fakülte veya olan 5~ ?1ilyon k~?r ~~n liralık .~ah-
Pılan son he ab~ na

51
nda sıvU ahaliden ya- dıan gazete inin diplomatik muhabirinin vuk·ıoulduğu teyıt olumnrıktadır. litovsk'un cenubu şarkısindeki .. . . . . sisata ılaveten mılh mudafaa butçe-

61znüştür. " ara gore, bin kiş.den faz.la bildirdiğlne göre, hfılen Almanlar, Aben Birinci taarruz dun akşam saat 20,30 da, yüksek mekteplerde ta.hsıllennı ik- sine 20 milyon lira konulmaktadır. 
Birçok binalar v b mınt<ıkasında büyük askeri tak:ıidat yap- ikincisi ve Qçuncusu de 23 de olmuştur. Polonya kıtalan grubunun tas· mat edebileceklerinin tayinile Maarif Meclis bundan sonra arazi vergisi 

ile "ç kil• .. ,. 4 h e u arada Brlstol ot"li maktadır. Butür. köyler askerle doludur Friedrichshofenln karc:ı_ında gol sahilin· fiyesi esnasında on binden fazla l b 
1 

O . 
u .. _, " " Vekaletine bildırilmesi stan u nı- hakkındaki kanunun ikinci maddcsi-Acl astahane Yanmıştır ve yollar kamyonlardan ve kıtalardan ge- de bulunan kuçilk Arbon şchrınden bom- er ve sübay ve Grııbeşav'un ce· 
ernı Tecnüı Misakı llusaddak tilmemcktcdir. Halk, tahliyeye hazır ol- baların infılakı, Alman dafi toplarııun mu nubu şarkısindeki grubun tas· versitesinde müteşekkil komisyona ne bir fıkra ilavesine, mazbut vakıf-

Surctleri Teati Edildi mak cmrlnl almıstır. Gerglnlık o derecede kabclc:;I guzelcc işıtilmlş ve halk hava hü- fiyesinde de bir piyade alayı ve havale edilmiştir. !ara ait kararların tamir ve ihyalan 
BerUn, 25 (AA ) Alrn dir ki halk tamaınile ~aşkın .,..bldlr. Ahen cumlannın cereyanını mukemmel suretle ·ı"ın· sarfına mezuniyet verilen 150 bürosu bild'ri · · - an lstıhtr.ırat ... b' t"rlu" l'vayı esı·r almışlar -s ı Y mıntakasında yiyecek gittık"e kötül'"'mek- d lml B l t esı ır mo o ı • b' 

~=~==~~o~r~: =~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. ....,, takip e ebı ştır. u hucum arın ne ıc Bulgar hava nazırı bin liranın ödenmesine ve yalnız ır --= te ve fiyatlar da gittikçe yilkselmektedir. hakkında henüz. mahlmat yoktur. dır. 
Moakovaya gitti yıl için dı§andan getirilecek anason-

SULT~AZI 
N A.llL C\ 

P E HliVAM OLDU( 

tuvarlılann da Anadolu Tilrk'ü olduğunu 
ve l!ü~yimln de aslen Anadolu sipahisi 
torunlarına me!lAlb olduğunu söyleyince,. 
b~ti arttı ve: 

- Evet; elmacık kemikler!, reLgi, yü-
YA&&N z:ilniln ve vücudünün eskdli tamaınlle Bo-

a • • 8-t ICARAYBL tuluya benzer, dedi. 

-··- A' ! B zız e endi, Arnavutoğlunu ilk güreşte 
u seferki Cl'i;r~ k mağlQp edemeditinden dolayı oldukça si-

• A 6 - -... ço nirlenınlştL 
Ctddt Ve sıkı idi Vellahd, her halde Arnavutoğlunu !ftağ-

lfaı bö lılp etmefe karar Vemıliti 
lliYanıan~ken, ~ eski ve ibtf7ar lleb- Birkaç ıün sonra; Aziz ~eli, Amavut-
lhlüta1 ca e 'Ve saçına •.Pall ofhuıu humnına çalıraraıc: 
..._ eaI.an k.a)od.ı deter fikirlerden .-.... - ~Ya" '"--- • 
...-. - ... ı..._ -. &MIAll" ur ve bazırlan1 Se-
~ . - bir cÜnll daha Yll.Pmak üterim 

!Ski ~ .nntrilk ftZlledarlarından,,. - Bqüstüne efendimiz... · 
kon \lanlanmızdan Cemal bQ1e - On bel, 7irmi eün .aanra ür 
tine ""',;orduıı:. Mesele Deliorman TilrkJ4t- - ...... 2 e,ecetiz. 

Jııtikaı rntvutıotıuna, Kazıkçı Karabekin : Bu eehr akı tut kendini Ali ... 
1 ~. ltcndlsir.e wrdum: ...... 

r~;eınaı bey, Delionnan1ılar aslen ne- - Haydi bakalım, ye iç hazırlan! .. 
dersinız? ...... 

Bu eakJ. - Bir ebi.11.ıı 
~an ve okumu, 7UllUI olm baipeh- _ Sa varsa sayıeı .. 

_ ~tsüz cıevab verdi: Arna~~e hiçbir ihtiyacım yolf' .. dedi. 
ler .. d....rı nll ar, Bolulu ve KııstamonuJı.ı lınlı kendi kendlnOilu, huzurd~ çıktıktan sonra, 

'"" · e ao1lerıi70rdu: 
.Ben de, M~lmden btıhsede~e'- G d -~~-ıı_:dit~huş yok ... Galiba, ölünceye ka-

, •. os- 1 ar .wı.cu azreüerile bQiufacataL.. 

Aziz efendi; idmanlara başlamıı;tı. Halıl 
beyle dunn:ıdan boğuşuyordu. 

Huill bey; vellahdin idmanları <lolayısile 
bitkin bir hale gelmişti. Zavallı adam dur
madan .Aziz e!encllye idman \'ereceğim di
ye çalıljıyordu. 
Arnavutoğlu do idman yapıyordu. Ham

lacı Mustafa pebllvanla haftada iki gün 
soyunuyordu. 

Aradan yirmi g\ln geçti. Veliabd, tam 
lavanuıu bulmupu. ZaJlanmıştı. Hızlan -
mlltt. Onüne celenl budıyacak bir bale •el 
mlşti. 

Efendi baueUerl, idmanlarının tamam
landıfrnı göriloce bir gün Halil beyi çııjı
rarak: 

- Halil; Arnavutoğluna git söyle, yarın 
ıüre:ıelim ... 

- Baf(lstt\ne ~ndimlz ... 
- Eğer, hazır delilse gelecek hafta gü-

reşel!rn, dedi. 
Halil bey, Arnavutotlunun dak'esine ge

lerek: 
- Pehlivan, ~ndhniz yarın &üre~ yap

malı: istiyorlar .. 
- Baf(lstüne ... 
- Huır detDsen, blr hafta sonra yapa-

lım diyor ... 
- Hayır, hazırım ... Yarm :rapalım, dedL 

Amavutoğlu, tamnmlle hazırdı. O da !arın gümrük resminin indirilmesine Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar Hava kuv- . 
kendine iyi bakmıştı. Hıı.lı idi. Vcllahdi dair Vekiller He;1etınce alınmış olan 
mağlüp ederek bu müz'iç işten bir an ev- vetlerl kumandanı general Lojot yanında kararın tasdikine ait kanun layiha· 
vel lrnrtulmnk lstıyordu. hava kU\'VcUerine nıensub dört sQbay ol- .. k k b J d'l . ti 

• • • duğu halde bugün tayyare ile Maskovaya 
Sabahısı, s:ırayın bahÇ<lS!ne en evvel, hareket etmiştir. General .Bulgaristan ile 

Arnavutoğlu gelmişti. Güreş öğleden sonra Sovyetler Bırliji arasında blr hav~ yolu 
olacaktı. 

Biraz sonra, Aziz e!endi de geldi. Orta- açılışı hususunda müzakerelerde buluna-
da mutad olan zevat vardı. Halil bey ve caktır. 

mabeynci Fahri bey vardı. Tasarlanan hava yola Moskova - Har-
Veliahd. soyunmuştu. Amavutoğlu da kof - Odesa - Varna - Sofyadır. 

ları muza ere ve a u e ı mış r. 

Varın Barbaros 
Günü Kutlulanacak 

hazırdı. Yağlanmalar çabuk ohnuştu. • -• -
VellaMi~ çok sinirli oklutu görülü - merasimle kutlıılanacalrtır. Meraaim 

yorou. Bir an evveı ve Uz eJdeıı basnıını Yeni ll•nu11 llJfha•ı ubahteyin 9.45 te 8elikt8lt& Barba-

Barbaros gününe tesadUf eden 27 
eylül, her sene olduğu gı1>i yann da 

yenmek lstedlli anlaplıyord~. Ankara, 25 (Hususi) - L üzumu rosun türbesinde yapılacaktır. Mera-
Amavutotlu da dilşüncell ıdi. Fakat, ilk . . . . .. . . 

ıür~te olduiu &ibi korku hissetmiyordu. halınde yem askeri mııhuebecihkler sime bUtün deniz te§ekkUllen i§tirak 
Yağlanma bittikten sonra; veliahd Ar - teşkili için Maliye Vekaletine sa.lilıi- edeceklerdir. 

navutoğluna dönerek: yet verilmesi, umumi hıfzıssıhha ka- --------- - - - - ---
- Pehlivan, hazır mısın?- dedi. . . -· . . ZAYi - 6973 numaralı amatör IO"' 
Arnavutoilu cevab verdi; n ununun bazı maddelerının degıştınl- .. ehli.....+ .... - . k be . y . 

' . for ,, ... WMi'o&.Uemı ay ttim. em-
- Ha:zırım, efendimiz... mesi, Türkiye - Fransa ticaret ve . . k - da kis" · bükm' ü 
- Bugiln, sıkı tut kendlnl... . . . .. stnı çı aracagım n es ının 

seynsefaın mukavelenamesme mu- yoktur. • 

zeyyel anlaşma ile tediye anlaşması Taksim Abdülhak Hamid 
ve tetimmatının tasdiki hakkındaki caddNt Zümrüt apart. 

- Anladın mı?.. Çok sıkı tutJ. 

- ······ 
- Haydi bakalım ... 

~ Devamı var ) kanwı liyihalan meclise gelmiştir. l...ı ~ 
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Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Vahlı 

Yabsız 
Vahlı BOGAZiÇi LiSELERİ Yatısız 

Kız ve erkek kısımları a.yn dairelerde olmak üzere Ana sınıfı, ilk lmıım, orta okul \'e lise 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş· 
ar. Kızların yatılı kısmı t.amamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi O· 

tobüs servisi vardır. 'l'edrisata 25 eylülde başlanacaktır. Talebenin mektebe gelmeleri. Telefon: 20530. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt içm hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edilebilir. 

••••••••-- İstiyenlere mekteb tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 

1 
Biga Mahkeme Ila'3kitibliğinden: 

___ R __ A __ O __ Y _ _ O___ Biganın Helvacı köyünden Bican 
SA LI: 261911939 evlatları Zeliha, Ayşe ve Sabriyeye 

12,30 Proğram, 12,35 Türk nıuziği: Oku- V~kaleten ve kendisi namına asale
yan: Semahat ör.aenses. Çalanlar: Fahire ten karısı Ümmehan Çomaklıdan,ölü 
Fersan, Refik Ferı;nn, Cevdet Kozan, ı - Şevket evlatları Hidayet, Gülsüm ve 
Segllh peşre\•I, 2 -- Bimeıı Şen - Segah Zeliha · vekilleri anaları Zafurenin 
sarkı: (Sun da içsin yar elınden), 3 .....: ·· k f b d kl 
Ar'f b s "h k (Ol .1.. ,,. . muştere en mutasarrı ulun u arı 

ı ey - • ega şıır ı: maz ı ... ç .,meı . . . . _ 
satpareme), 4 _ Arif bı>y _ Hüzzam şarkı: evırı taksımı kabıl olmadıgından sa-
(Meftun olalı), s - Bimen Şen - Hıizzant tılarak şüyuunun izalesine ve bedeli
şarkı: (Sükünda geçen ömri.ım), ti - Re!ik nin hiSsedarlar arasında mütenasi -
Fersan: Hüzzam _saz semaisi. ıa.oo __ Memle- ben taksimine dair Biga sulh hukuk 
ke: saat ayarı, aıan~ ve metcoroloıı haber- mahkemesin in 6 6 938 tarih ve 
Icrı, 13,15-14,00 Mu:z.ik (Knrışık program-

295 
,
132 

l .
1
• .

1 
k ·ı 

Pl.). sayı ı ı amı e arar vcrı en, 

19,00 Pro1I"am ve memleket ııaat ayarı,, 1 - Tapunun 3/ 1/ 937 tarih ve 
19,05 Müzik (Hafif müzik - Pl.), 19,30 37 / 82 numarasında kayıtlı köy ci-
Türk mü:z.iği (Bağlama ile oyun havaları . . -
Sadi Yaver Ataman) 20,15 Konusma (ve ı varında ve __ Ha~an yerınde d~gusu 
fasıl heyeti), 20,30 Memleket saat ayarı,: Şabanın, Huseyının harman yerı, ha.
ajans ve meteorolojı hııberlerl, 20,50 Türk tısı ve poyrazı yol, kıblesi Köse Ali 
muziği (Klasik program). Ankara radyo 1 torunu Mustafanın harınani1e mah -
su küme.ses ve saz .. he~~ti, idare eden: Me: 

1 
dut 1938 metre murabbaı 80 lira kıy-

sut Ccırul, l - Kurdili Hıc. zkar pcşre\•ı, ı - d k" t l 
2 - Arıf bey - Kurdıli Hıcazkfir şarkı : mcwın c 1 ar a, 
(Muntazır tcşri!ıne hazır kayık), 3 - Arif 2 - Tapunun 2111 937 tarih ve 
bey - Kürdili Hicazkôr şarkı. (Gıdcliın 37 /82 numarasında kayıtlı Helvacı 
Göksuya), 4 - Arif bey - Kurdilı Hicaz- yolu üzerinde Kocabük mevkiin
kar şarkı: (Niçin terkcyleyip gittin a uı-
lim), 5 - Mesut Ccmıl· L:ıvta taksimi, de doğusu yol, kıblesi kayclen yol ve 
Ci - nırat bey - Kurdili Hıcazklır şarkı- halen Çomaklıdan Ramazan oğlu Ali 
(Bu şeb recayı dıl oldıl), 7 - Rahmı bey- tarlası ve poyrazı Kör İbrahim vere
Kurdili llicazkôr şarkı: (Sanii ey canunın sesi, batısı kay<len Maltepeli Hacı Ali 
canı efendim), 8 ~ Rahmi bey - Klirdili ve halen Çomaklıd:ın Selman oğlu 
Hıcazkar şarkı: (Ey ınıtrıbı nazende eda), . _ 
9 _ Arif bey _ Kurdili Hicazkar şarkı: Hacı Alı ve Mustafa oglu Ahmet ve 
(Kanlar dokuyor), ıo - Kurdılı Hicazkar Ahmet oğlu Nazif tarlalarile çevrili 
s:ız ~ernalsi. 21,30 Konuş~a.' 21,45 Muzik 17352 metre murabbaı 250 lira kıyme
(Solıstler - Pi.), 22,00 Muzık (Radyo or- tindeki tarla, 
kestrası - Şef: Dr. E. Praetorius), Konser ı 
takdimi: Halil Bcdıı Yönetgen, ı - Bcet- 3 - Tapunun 1/ 4/ 937 tarih ve 
hoven: c:Prometheus, uvertürü, 2 - Pıerne 37 / 82 numarasında kayıtlı köyün 
<Ramun~ho• siııti, 3 - R. sı:auss: < Ro-) Toytepe mevki inde doğu ve kıblesi 
senknvalıer> operasını~ valslerı, 4 - Sme- Bozhali batısı Eneç, poyrazı yol ile 
tan:ı: cŞarknt (SenComk parça), 5 - Ros-ı .. ' · 
sini: c Cuillaumc > operasının livertüni. çevrılı _919 ~etre murabbaı 45 lıra 
23,00 Son ajans haberlerı, ziraat, esham kıymctındckı tarla, 
ve tahvilat, k_ambiyo - nukut birsaSl (fi-1 Açık arttırma.ya konulmuş ve tan-
yat), 23,20 Milı.lk (Caı.band - Pl.), 23,55- . l t · d h" b .. 
24,00 Yarınki program. zım o unan şar namesı a ı ugun -

den itibaren 15 gün müddetle ve 
herkesin görebileceği bir şekilde a
çık bulundurulmaktadır. Kıymeti 

muhamminesinin % 75 ini bulduğu 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERT E V 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 

f1ii' LiRA ,.MOKAfil 
Geçen Perşembe günü sabah 

Haydarpaşadan Köprüye giden 
vapurda beyaz bir paket içinde 
"Manus,. markalı küçük bir he
sab makinesi unutulmuştur. Bu
lan zat Köpriide emanetçi Sulta
naya teslim ettiği takdirde 10 
1ira mükafat alacaktır. 

l t akdinfo 2/11/939 perşembe günü 
! saat 15 den 16 ya kadar ihalesi ya
. pılacaktır. 

1 Bulmadığı takdirde en çok arttı -
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 

arttırma 15 gün daha temdit edilmek· 
suretile 17/ 11/ 939 Cuma günü yine 
saat 15 den 16 ya kadar mahkeme 
kaleminde ihalei kat'iyesi icra kılına
caktır. Arttırma bedeli peşindir., 

Arttırmaya iştirak etmek istiyenle
rin muhammen kıymetlerinin -% 75 
nisbetinde pey akçesini vermeleri 
veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu getirmeleri icabeder. Müte -
rakim vergiler mülk sahiblerine ait 
olub ihale bedelinden düşürülecek -
tir. 

2001 sayılı kanunun 126 mcı mad
desi mucibince hakları tapu sicillile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklrlarla i diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını faiz ve 
masrafa dair olan iddia ve irtirazla
rını mahkeme başkttabctine bildir -
mcleri lazımdır.. Aksi takdirde hak -
lan tapu sicilleile sabit olmıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından mah
rum kalırlar. Talip olanların veya 
fazla izahHt almak istiyenlerin daire
de bulunan açık arttırma şartnamesi
ni veya buna dair dosyadaki ilamı 

görmek üzere her gün saat 9 dan o
na kadar Biga mahkeme baı?katipli
ğine miiracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - Keşif name, şartnııme ve planı mucibince 7 /IX/939 ta'rihinde kapalı zarfla 

yapılan münakasada talip zuhur etmediğinden Diyarbakır başmudurlUk b~nası in
şaatı ~i yeniden paı.arlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedNı 34235.79 lira, muvakkat teminatı 2567,G3 liradır. 

Hl - Pazarlık 27/IX/939 çarşamba güniı saat 16 da Kabataşla levazım ve 
mi.ıbayant şubesindeki alım komisyonunda yopılacaktır. 

JV - Şartnameler her gün levazım :::ubcsi veznesinden ve lzmir, Ankara, o"i
yarbnkır başmudilrltiklerindcn 171 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin pazarlık itin tayin olunan gı.in ve saatte % 7.5 
l!Üvenme paralarıle birlikte mezkQr komisyona gelmeleri. (7458) 

• • • 

lıln Nev'i Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

% 7,5 muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 

Eksiltme 

Ş~kll Saati 

Düzce Baklmevi inşaatı 258.1117, 58 14.157, 37 Pazarlık 14 
Kabııtaş Başmüdürluk binası 

tamiratı 20.027, 15 1.502, 02 > 15 
I - Keşif, şartname ve plônları mucibince 5,11/IX/939 tarihlerinde ihale olu

namıyan yukarda yazılı her iki inşaat yen:den paznrlıklıı eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bcdelleı·I, mı,ıvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında yazı
lıdır. 

III ._ Pazarlık 27/IX/939 çarşamba günu Kabataşta levazım ve mubayaat iU
DelJindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakımevi p rtnamesi 1291 ve bllfmüdürluğü binası tamiratına aı.t 

---------...... ., ....... . 

Ateş püsküren çellk ejderhalar denizlerde karşıla· 
,ıyor. Muharebe a.rnansızdır; okyanusu bile titret
mektedir. 

F1rbnadan sonra ne destanlar ne kahramanca men· 
kabeler şan ve şerefle hlkAye edilecektir . 

Bu günleri yaşıyan bizler, harp menkabelerini vaka 
,;ırasında e n ufak teferruatlle dakikasında öğren
neöı arzu ediyoruz. 

4alen mevc ut: modern muhabere 
ıesait:i sayesi nde bu hakh iht:iyaç 

k olayca tat:min edilir. R ad v o bu 
v e saitin en müessirıid ir. 

BOURLA BiRADERLER 

-; -

arkas ı , radyo-ff::.6 _ 
sunda en yüksek tek( _rr •• --r. {i 

alametidir. Bugün r~~.._'..,.::C 
suz geçinemezsiniz. 
Eğer yuvanızda h.aıa bir~
dyonuz yoksa, sizden e~~( 1 
milyonlarca satın aıa~le""..- 1 
g i b i S i Z D E B i R . RCBJ 
i N Ti HAP E O i N iz.. f 

STANBU L ANKARA -

' ~ 

Z M R 

- ,~l~~~~iiii~~~iiiii~~~~~~ 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 

1 - Bütün sınıflar ıçuı yatılı •e yatııız, kız ve erkek 
talebe kaydına de•am olunmaktadır. 

2 - lstiyenlere kayıd şartlarını bildiren ta .. ifoame gönderilir. 
Adreı: Ş~hzadcb.ışı Poliı Karak:olu arkası. Telefon: 22534. 

§artname 100 kuruş mukabilinde her gün levnzım ;iUbesi veznesinden ve tzmir, 
Ankara başmildurlUklerindcn ve Düzce memurluğundan alınııbillr. 

V - Münakasaya i:ıtirak edeceklerin şartnamenin F fıkrasındaki vesaik ve %7,5 
güvenme parasile birlikte eksiltme için tayin olunan gün \'e saatlerde mezkür ko-
misyona gelmeleri ilftn olunur. (3787) 

• •• 
I - tdaremizin Çamnltı tuzlası için 250 ton sömıkok kapalı zarf usulile satın 

alınacaktır. , 
II - Muhammen bedeli 5687.50 lirn, muvakkat teminatı 426.56 liradır. 

Ill - Eksiltme 2/X/9l9 pazartesi günü saat 1 ! le Knbaln:ıta levazım ve mü
bayaat :ıubesindeki alun komisyonunda yapılacnktır. 

IV - Şartnameler her gUn sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 

güvenme parası makbuzu v.eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf
larını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadnr mer.kı'.ır komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ldzımdır. (7360) 

Sahibi : Ahmet Cema leddin SARAÇOCLU · 
· NeFiY.at müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai E büzziya 

SAÇ EKSiRi 

KOM OJEN 
Saçları besler, kökler ini kuvvet

len dirir, dökülmesini önler, ke
peklerini giderir. 

İNGİLİZ KANZUK 

ECZANESi 

B•ro~ıu - latanbul 


