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(Sollu 3 il~ü uyfada) 

GAZETESa 

r ... ~ ~s k 
Reisicümlı.urun 1 a aryanın 
1 sfanbulluları ıEge d~nizin 

tebril~i 
Rcit>JC mnhuı, 

met İnonu. Va 
reisı UoHt r 1..t 
Jstırnbulun kur u ~ yramı 
nıiinn c betı\ le.: gondcrdı·~ri 

tclgı afa ı::u cev. bı 'tm1işler
dir: 

erak 
m erası 

Linyos ile Jontiya ara
sında sers&ri torpiller 

görülmüştU 

- Dund~n dcvnm -

Sakarya sü\•misi Et.:ıcrn kap
tanın sesi henüz karnar:mın kin 
d sönerken ibirdenbiı c bir per
\'anc gürültüsü oldıı. Gemi sar
sılma.ğa başladı. Dışarıdan in
ce düdük sesleriyle bir takım e
mirler, bağırışmalar duyuldu . 
Ve gemi ı:ı.ı.ın bir ç}ğlıkla üst.
üste diidük çaldı. Hayretle kap
tanın yüzüne bakıyordum: 

- Aman kaptan hareket mi 
ecliyorıız .. 

EN 
Sigorta Sosyetesi 
HAYAT YANSIH NAKLİYAT KAZA 

kuruş 

Oıaiki Adalardaa &odosun bir manm.rası 

Gühneğe baş adı: 

- Tabii bayım! .. Siz gemid -
siniz amma.:. Ne yapalım. Li
man \ 'C rıhtım ile konlrabmız 
yoktur. \·aktinde sahi]j boşnlt •

1 
mazsak protesto ederler, F~

la para isterler. 
- Pekı .. Ben de lsı an bula ka-

dar misnfirinız olurum. I 
- Onu da yaı>amayız.. Çiin- 1 

kii yolcu almak müsaademU. 
yok, bu Refer iQJn .. 

--Pek H.Ja Rm~:ı. beni <}('.' de
nize ntacak dı gılsnıiz ya ..• 

U7.un bir kahkahadan sonra 
gözlı>rimin i<,inc bakarak: 

- Biz denizciler diye ceYab 
verdi. Bunu hi~ yapamayız he
le .. An(,.ak içimizde kolera fa. 

(Sonu 2 inci sayfada) 

Hava kur.umu gazetemize beyan ati 

JJiyet Muduru tar.ıfıııdnn sc:lfönlan -
ı;nı~tır. Cumhur R121si ndınn dn Umu-

(Son u S üncu sayfada) 

Tiirk H~\·a Kurumu reisi ve 
Erzuı um mebusu Şiıkrü Koçak 
kurıımıJu frı li\•eh f'tJ-afn dıt 
dun şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Son dünya hfıdiı;eleri 

'l;iirk milletinin havacılığa V<'r -

diği ehemmiyetin ne kndaı )e· 
rinae old gunu açık a g-östcr -
miştir. Bu hadiseler bugiin nnl
letimizi daha çok çah~mağn, bu 
mevzuda daha ı-:ıkı tedbirler al
mağa zorlamıştır. Son uı:ıumi 
kongı·emizden sonr.ı }faya Ku
rumuna yardım han:kctleri bü
yük ölçüde nrttı. Huna miivnzi 
olan Hava Kurumunun genç
leri tayyareci olarak yetiştir -
mek teşebbüsleri ~ıe pek ~ok in
kişaf etti. Bu sene bir kaç bin 

~
~.~.lif 

fı ~~ ıTALYA O~dfJ 
, ". OJ ·'>!/ 

. ~ 
NUFUSU MECMUU 

•200 , 000. 0()0 

fül\a 

gence 1nönü.,·e Etimesud knmır 
lannda çalı mak, ve ha\·a sını .. 
fında ' zifc nlııcak derecen ye-. 
tırunek ımkanı H•nıdı. P ıa -
1ıütcul ·rımiz memleketin büyuk 
bh kısmını dola~n ak atlayışlnr 
yr pbl.ı.r. \'e H.wa kuı un uııun 
m~ aisi hnkkmda halkı tem'ir 
ettiler. l'çma .'asına ge1mt.;11iş 
ç<ıcnkl:ııa havacılık bılgi ve 
scvpsi '.\ C'1 md: i<;i.~ M a:ırif V C· 

-kafcUnin de Uısvibi ile biı kı
smı mektcblerinıize tnyy3.1·c mo
delciliği w hav ... cıhk deı. leıi 

kondu. 
t:mıımi olat ak gr":cıı seneye 

niı;:bctlc bugün \a ;datınıızın 
iki n;ic::Ji biı· artış g\.:stcrmekt.e 

(Scr.u 2 ınci sa)f rJ;ı) 

Nutkun nıabadini 
neşrediyoruz 

--<>-

mcdılınt ~c l. da·. iııı:ıl.z hu ı. r
tmııı bu dil\ .ıyı tt_ ket'lıCg<' .at 'ı~ en 

Milnt'r d~\lt•fü·rinin bir arnd:t dt•ni:1 lmnetlt•ri w nüfusu 
kar~ısında İııJ{İltt•ı t> ... 

niyeti yoktur. Bt. da\ ıı~·ı buyuk bır 
d. ,·nııın ;.•• ni •Fı .ııı a da\ ı ~ı 11111 

11 .. 1.ınedece.,ını z~nnccliyoruır. 

{Sonu 2 ncl uhlfedc] 

1 

f I' ı il' fenc-lik hnrbdcn ııoma 1n- ı 

1 

C::> gılteı C'Yİ yalım: bn ııı:ı ycnc
ınıyccegıııi nnlıy<ın Al111 aııyn 

yrınıııa halycıyı dn ,Jıtı. Bu chı kiıfı 
gelmcdı. J.ıpony, ık .ıııla!rtt. Bµn-
dan onra bir iimıdı tspanyrıda ıdı. 

Fak::ıt t pr.nyn Japonya kod,ır rl ı ti;)· 

sal olmadı. 

' Alınnnya - ıtaly.ı - .J .. pon;) n .ır. - • 
sındakı 1ttıfak bugun ıc,.in lııç t>ı ı"• 
yarıınııy:ıcaklır. J::ıpoııy:ı, ı.:gcr ba ı~.ı 

bir huk\imcı h::ırbe gıı crı;e J\lm.ın~ a 
, e lt;ıly:ıy:ı y.ırd:m <:"ıiccck. Bu ba '·:ı 

lıükunwı ~a Ru:ya, ya Amcrık.ıdıı 
Şinıdıki halde bılh. ~'· An.N .1-:n 

Jo'ıık~t Aınerikn da z,11.cıı fiİn,d!lık 

h<ırhı- ~ırn eye tnrltfcl:ır dcgildır \o 
yntnız her ':ı ıta ile tngıltcr<ıyc ;)iaı 
dım etmektedir ve uçler .ttu.ır..ndan 1 

sonrn u.ı cdecektır. lfattfı dah.ı fa l:ı 1 

edce<'ğml ılaıı ('Un.$, Jnpoııya ıle • ,., 
verışını kesn ış. .J, ~on;)nnın \'C rrurı-

sanın ı~ır .ıı l.ıtlu~ı t .ıı b ın:ıl ... e. ,1 •• 

Jnı.ııltcreyc de' ıı.:tıni"tlr. 

ltçll'r ıttifakı bu llll askeri bir h• -
reı ... ıc {'.e~ .. e bile ıw ol.Kak·: Bu ıtC 

de\ 1etın nuıusu lııgılı7. ııufusunuıı 

yı •· sıııd.ın ız, uc;untın domıan ı,,ı 

• n<'u, lngılız don.ınm.ısına mUS.ı\ ı

dı. Eger lngıltcre haı bdcn en d 
tct,g:ıh .... onmuş oh.n b<.-ş buyuk ı.ı ıı-

\ .ııı•ı u, t .. yy.ı e gcnılcı inı \ c mu h
ı ibl<' ı de niıc ındınnis ısc - ki, p.:\( 
:nuhtı meldir. tkunun denı1. ku. 'ctı 
lııgıl donaıınıa ınd. n .ış;: ı.:ı de. l.cl;.

tir. B•"'Yk ol•mı n hile JaJ'on;...ı U,"ll 

prı~ıfıktekı lngıl .~ turn .ı!J11 wn C'l 
sm mel: l:abıl dcgildır. J.ıporı.) .. ııııı 

• üı. ,;1..111~\cnben lJ;ı~.ncln ı;in bcl.ı ı 

\ 01rdlr. Z '.ulı <:in. AyJ,ırdJuh~· i 
ya• dı• ıd:ın nu.hnıın il:cn şımdi Ar•c
ı ik:ı, !hı y. \ t • lıılfİllC'ı·cd~ıı <·n j!t:' 

yardın ı ırirı e• .. ı.ı-r: \m('r,ka kn dı 

i:çı,>t.•ı ir ı:ıJı,. c \;ıkt it• Çırıc k•ıı -
dıhı dr '" ~·•):unu .ıM~·or. Rusya ı•c 

(Sonu 2 ıncı s.ııyfad:ı) 

Üç Fran ız d, .tı1..·ycr kıtl\ .ızoru~ 

ı ın. \'ı • t.,. ftrıı J1 1·ıl'ın rn :ıcı tıp-

1<.'ı ındl'n b. zılaı ılc b.rlıktc D..ıkar·a 

gı lınts olma ı ı.ut ın \ 11~ <'tı çok 
• '"' htl ol rak t 1 ehi "ttı. Bunlıır 

D • ı' ı .h.ılkı 1 o utmak \c itU\ -

\ctlı h 1 b. t ry. l ı•nın m e r b.r 

ı..ı ı ttc tec tııiı:ler nı lE"mın ctn l'l. uzo

( Soru 3 i.ıncU s.:I} fada\ 

Kanada 100 harb 
ge!nisi yaptırıyor 

--<>-
\\'ınıııpcı:, 9 (.ı.:ı.) -- K nn:ıd hnh-

ı ı.) c n • .zırı 13. M.::ı<. Doııald. K •• ıı ıd.ı
ıı n dun. ıın.. içııı JÜ milyon ıwlar 

l{cymcuıdc ıoo Jı.ıb ge; ı•i iu, c

dı q,:,ııi ''- dcııit cık-ıiııin dedirıt 

12000 dcıı _oooo ı ç,k~r.ıc ·~·nı ı., L
dir 1.1 .. ur. 



s 
E e denizin 
de meraklı 
macerası 

(Baı t.arafı 1 incide) 

lan olursa belki ... 
Gülmesine evam ederek şu 

sözleri ilave etti: 
- H nş .. Gemide bir garete

ci bulunması da ayni şey de
mektır amma ... Ne de olsa mi
safirimsiniz .. Sizi Karantinadan 
klavuz hptanın motörii ile h
mirc Ç!l annz gene.. 

KapU.n; önündeki yaprak 
sigaralarından bir tanesini uza
tarak: 

- ~unları bir teşleyelim de 
Jıele ... 

dcdı ve devam etti: 
- Ba!';ka bir şey soracağınız 

vart';a clWıa cevnb vermeğe ha
zırlar. Jım .. 

Siöarnlan yakbk .. Birer bar
ch.lc da şarabı yuvarladı~ 

sonra. 
- S l: •• raklarım pek çok de

dim.. ~ iv·da: Adadan aynldık
taıı somu ersıne gittiniz ve 
orad n blw de bir mesaj gön
tle""'ı.rıiz.. Bunlar fili .. iyi am
ma.. .Mer~nde neler yaptığını
zı 'e ::lman bakırlar için ne gi
bi bir tesebbüstc bulunduğunu
zu bılıni)onız.. 

Ethem kaptan yüzüme tu
haf tuhaf baktı: 

- Meı"Sine gider gitmez der
hal "l.'Ul.uat raporunu hazırla

dım, ve merciine verdim.. Şika

yette bulundum. 
- Nereye meseli ... 
- Liman riyasetine ve Mer -

sin nsliye hukuk mahkemesine .. 
- Pekala onlar ne yaptılar? 
- Bir ehlivukuf tayin ettiler. 

Raporun doğruluğunu tahkik 
ettirdiler .. 

- Bu ehli vukuf kimlerden 
müteşekkildi. 

ınbı.ka liman Teisi Zih
ni; Refah vapuru süvarisi İz
zet kaptan ve "İsmet 1scvi,, di· 

H 
( Baf tarafı 1 incide\ ı 

olduğumı söylcyebilirım. Çalış

ma programımızı 10 misli bü
yütmek zaruretini duymaktayız. 
Cömerd ve hamiyetli halkımızın 
ve Hava Kurumunun göze çar

pan bütün gayretlerinde bu 10 
misli büyük programı tahak
kuk ettirece varidab temin ga 
yesi vardır. 

emleketin her tarn.fmda ol
duğu gibi !stanbulda da iöze 
çarpan cantı hareketler bizi 
bu gayretlerimizin müsbet ne
ticeler vereceğini müjdeleye -
cek kadar kuvvetli ve ümid ve· 
ricidirlcr. 

Hava Kurumunun paraşüt

çü taburlan le§kil etmesi varid 

değildir. Bizim .kıı.mplanmızda 
gençler bu evsafı haizdir. 

tuhtelif yerlerde kurumun 

rekförü Rizeli İzzet kaptan. 
- Bunlar ııe suretle tedkikat 

yaptılar. 

-- Gemideki TeSmi defterleri 
ve t;eıninin günlük raporlannı 
h.>dkik ile harit.8 üzerinde rota
mı7.I tesbit ettiler. Ve "Sakar
ya,. nın Türk sularımla bulun
duğu bir sırada tevkif edildiğini 
tasdik ettiler .. Bizim raporumuz 
muhtevası bu suretle tahakkuk 
etti. Asliye hukuk mnhkemcsi 
de ehlihibrenin verdiği raporla 
h~kımızı kabul ve İtalyanla -
rın aldığt malmuzın iadesi ile 
ta7.minat vermelerin' karar ver 
di. Bu kararlar Sümer:bank va
sıtasiyle hükumet makamlarına 
d bildırildi .. 

- Neticede? 
- Neticede hükumet bu işle 

yakmen alakadar oldu ve yedi 
~ bu muamele süniü. Yedin
ci günü İtalyanlar almış ol
dukları 300 ton bakırın iad edi
lec ğin ruaalitizar hükumetimi -
ze bildirdi. • 

- Bakırları siz neden gidıp 1 
almadınız? 

Kaptanın gözleri pu-ıl pırıl 

yanarak başını salladı ve: 
....- Ah ! dedi.. İşte benim de 

yandığun cihet bu ya.. lstiyor 
ve bekliyordum ki şu bakıriar:ı 

lı.M~.I SABAH 10 
MHP& 322! at ;a aw il • $ & 

Z (-----------~----~-==-.,,...__i_"'İ flı-i m-İ<öş-e~ 
j.,..,,<.....,tf s_a_t _V_e .... ~<i_i_n i-n-1 ,.-o-K-,-~-vu-c,-u:..-· ....... ,__~u ...... ·f~s=s.,..a-y-ım:;;ı;;;m:--n-m J Proı. sa r.';d Uzdnslı makine mektcbleri a~ması ha -

berı, geni~ietilmekte olan hava 
endüstrimizin ihtiyaç hasıl et
tiği işçi elemanlan temin ıçm 

girişilen teşebbüslerden doğ -
muş olsa _gerektir. 

Hava Kurumu büyüklerinden 
aklı~ı ilhamlal'Jl ve halkımızın 
lo'Üksek vatanperverlik duygu
larına dayanarak havacılık 

:nıcv.zuu hakkında •müsbct hi.z· 
nıet.\er ü'asmi tabii bir vazife 
saymaktadır. 

Bu itibarla Türk havacılı

ğının bir ihtiyaç olarak kendini 
göstermiş hava işini yapmaktan 
geri kalmıyacağm,a itimad ede
bilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki 
Hava kurumu halkımız.dan gör
düğii ve göreceği yardımlar sa
yesinde büyük işler başarmak 

azmi ile çalışmaktadır. 

ben gidip alayım. 
aldıkları sırada: 

Ve benden 

".....,... Bunları yakın bir günde 
sizden tekrar alacağım, de.meme 
karşı yüzüm gülen ltnlyan 
deniz sub:ıylıınnm ben de bu
runlarına güleyim ve: . 

"- Nasılmış dostlanm! Ba
:kın bir hafta geçmeden b kır

ları almağa geldim .. Ve siz de 
veriyorsunuz iste ... ,, diyeyim .• 
Ömrüm oldukça bu 657.leri söy
leyemediğime ynnıp duraca
ğım .. Doğnısu Dumlupınar va
puru bu işde çok bahtiyarmış .. 
Bu şeref ona aid oldu. 

- Dumlupınar ne zaman ba
kırları aldı? 

- Biz lzmire g clidccn o 
gidiyordu .. Yolda karşılaştık •• 

- Muhabere ettini?. mi! 
- Tnbti ettik. Ve bi?.e dikkat 

tetkikleri oıvoRKI · son hazırhkları 
11
. - - . t 

____;___ K·utucular caddesi ----o-- ım ve cemıye 
Bir muddettcnberl hlssedılmekte o

lan pamuk ipligi bulırıınmı dogurnn ı 
amilleri ortadan kaldırıırnlc ve fabri
kalarımızın islihs:ılillının iyi bir şe
kilde tevzi edilmesıni temin eylemek 
maksadilc dwı sabah ı;aat onda muı
takıı iklıS<ıd mudiırlu •iınde blı- top
lantı yapılmıştır. Toplanlıya lktısad 

Vekili llusnu Çakır 2·iy et etmiş ve 
Mıntakn 1ktısad Muduru Hnllık, milli 
sanayi birligi reisi Hulıl Seı.er fabri
kaların mumessill~i ı.·e bır ı;ok luc
carlar hazır bulunmuslardır. Toplantı 
da ccrey:ın eden ÇİJl'iışmclcre göre 
pamuk ipligi tevzıntmın iyi bir şe- ı 

kilde yapılubilmcsi için tc\'l.İalın tek 1 
elden yapılmasının muv· fık olacağı 
nelccsine vanlmıştır. Bu sebcble bu 
işin murakabe ve tevz.ıatını mılli sa
nayi bırliginin derulıde edeccgı wn- 1 

ncdilmektedir. Bu hususda henüz hır 
k:ımr vcrılıncmişlir. önunıuzdeki gun 
kr znrfınd ı bir toplnntı yapılması 

nıuhtemeldır. 

HARB 
VAZİYETİ 
Havacıhkta 

hadise 
bir 

esnafının yerinde 
bir dilekleri 

fstanbtilun hemen hemen en 

Nilfu,. sayımı hıızırlıklıırımn son 
k ıml.ırına hararetle devam olun
m ıKt dır. Limanda bulunan vesaiti 
nn!.lıyede ~·apılac.ık snyım işi Deniz 
Tıcaret me .tebinden 80 talebeye ve
nlmiştir. Bıunlııt· sayım gecesini vn
purda g~ırece ler \'e sabah erkenden 
ıienizde bulunan "csııille :;ayını işme 
b:ı lıy.ıcaklardır. 

Nüfus sayımı esnasında şehir \da
hilinde ıntiı:aını polıslc berobeı· oske
ri kıtal.ır ve jandıırntalnr temin ede
cektir. 

Gıızcte miıvezzılen sabah saat 8 de 
viliıycttc topl:ınncaktır. Bunlar sa -
yıldıktan sonra e_Uerine birer \•esika 
\'erilerek gazete tevziıne ı:tkaca.klar
dır. 

--•ıı«-

işlek crıddesi Kutucular caddesi
dir. Ayni zamanda pıyaza ~ınta-
1,nıı;ı oldugundan bu cnddedcn her 
gunurı her dakikasında ar:ıba sey
ı useferi eksık det:ildir. Buna bı
ıuıen bu caddl.'.ııin bir çok yeıi ho
::uk oldut,'lından zavallı hayHınl .. ı· 
rok eziyet çckmektedil'lcr. Çünku 
hu cadde seneler Yar ki hiç tamir 
yuzıı görmeıniştır. Ayni zamanda 
eadtlcnin Ç<ipçusü de yoktur. Sa
bahl.ırı pislenen yerler akşamlara 
kadar kalarak çalışan i ~ilcr ak
şama kadar mırdıır kokular iı;m
cle çalıı;maktadırlnr. Acaba hu 
cadde için bır supilrgeci niçııı uıh- Şimal memleketlerine 
.sis oluınnuyor? Ayni zamanda 
çôp arabalarını.da bayramdan bny bu akşam bir ticaret 
rırnıa görüyoruz. Hu semtte oluran h •d 
esnaf lunzitot Ve!'J:İısi \'Crdiklcrirıc eyeti gı iyor 

Derebeyliğin zevali ve 
ticaretin başlaması 

1000 senesinde kınmetııı lm1>3c=ı&1-
na dair halk ara ı~d<ı y.ıyılınış oı.ın 
umumi imanın hk de faycbsı ohıı -
mış degildir. Böyle tm fıkı.r bırlıgi, 
ne de olsa, bazı iı;timıu org ınız. 5Y0 • 

na scbeb olmuştur. Sayısız kuçtıle 
dcrebeyliklcr yava .Y v ı bırıbrrı~ 
Jmynadılar. Derebeyleı arasmdııltl 
harbler Şatlman uıııınııırıda zırveYO 
çıkmıştı. Şarlman Avrupanın buyuk 
bir kısmrnda çüruk b:ıglaı IJ b:ıı;:l •ı

mış blr siyıısi oganızasyon kurmuş
tu. imparatorlur:unun ftlU ffakıycU 
kısmen -endi şah3.iyeUne ve ı ısı

na \'~ kısmen de kendı:;.ın..: kole olııil 
iıllcelcrden oldıgı esir \ e g.ınınıclle
rc borçluciur. Böyle bu· imp:ır ... tor
luk ı ıuslekar mü\•.ızenctle olrnarn:ı!<
IJ berabeı, bir muddet mevcud o ı
bılmesi de bir takım tcı ;ıkkılere de
li ldir. 

\"cr:ı;.etle gdcn'Lord vcy B ronun 
gorc bu cııddcniıı tamirini \'e bir k 

Şimal memle etleriyle tica- ıcbr."':"inden kaçıp kurtulnıağ:ı ıııusupurücu tayıni istemek elbet lıak-
ret·m · · · da'na ı"yı" bı"ı· surette vafl:ıl;: olan bir ........ ,. C'Skı Atina \C18 

kımızdır. Keyfıyeti şehrin temiz- ı ızın ... ... 
' k' f ' tn k k num:ı gibi, ~hır hukuıııctı denılCfl ligi ıle çok ynkmdan a15kndnr ol- ın ı:ja mı temın e ıe ma sa- 1 yeni ve mu \.akil bır ccmıvet tc kı 

dugunu bildıgımiz bclcdıyc reisi- diyle Stokholme bir heyet gi- cdıyordu. Gerçi bu şclıır!erdc turlıl 
mize işittirmenizi rica ederken sa- deceğini yazmıştık. Heyete. ri- turlu hukümctıer gonınuyorsa d<1 
yın Lutfi Kırd:ırın bu muhik di· yru;et ed"cck o1an eski Stok - hemen hepsınin dahıli org;uuı:aı;yon-
legimizı surJtle yerine gC'tirccc- l~rı demokratik idi. Bunlann biri-
ğlnden ümıd\ar bulunduğumuzu holm Ticaret At semiz Nutuk 

Z . b d k" t sl b" bit !erinden teccrrud etmeleri \<'C 
( ea .. tarafı 1 incide) 1 d.:ı ilave edecegim. ,ıya ura a ı cma a.nnı ı- ,, 

.. kendi ynglarılc kavnılıırak yaş:ıtrı'.l" 
Bu alaka uçuştan ziy:ıde Kutucular e5nafı namına tinniştir. Beraberindeki ze.valla mccburlyetınden dolJyı .ııı'al \ 

meydanlara ınış ve kalkışta • Cemal Çağlayantaş birlikte 1s\'CÇC hareket e:.lc(•ek- ımırıfet erbabına kıymet verctıler. {'iti 
kendini gösterir. 

1 
ş· k 1. h • • • l tir. şchır huktımeUerinde kol "ylıkl!l1"1" 

lr e 1 ayrlyenln -------------~ aıtması \'C nufusun zıy:ı cıc-.,;mesi 
Dünyada asri istidlalatı ha- J ADL/Y EDE:." yuzıinden ço ·afan n' t \ e m. rıf<!t 

vaiyede en tileri giden millet t •t • sahiblerinin meydana geUrdıklerı f ıt 
İsveçtir. Cihan Harbında diin- ramazan arı 8$1 Sahte bono davasmda l la miktad:ı maıtaı· uu· tum:ır .ıntfı-
ya devletleri birbiriyle boğu - Şiıt.eti Hayriye Raıncı.,.-n gün- d ört mevkuf tahliye edildi nın meydana gelmesine ı:>ebeb oldU· 
şurken İsveç yalnız bu işle lcrine m.ıhsus olmak uzere tarifel~ 1 D 1 . Ci. " ~zad bo ' h Ayni zamanda, şehir <:es..ımcUerıııt11 

d. ~ ·u t . . . ı l'll ı :ın :ı.,u· ...... J n ı sa -ı buyumcsi bol mud !atı \'a ıularıııl 
meşgul olmuş ve ıger mı e - rınde bıızı dl•ğışıklikleı· yapını;;;tır. t 1 ... 1 h ,_ . d 

1 . c ;:,ır •gı ınu :ı .. emcsıne evaın o un- ın.,ydana g_tıı'di. 
lerin bu hususdaki bilgisine Bugiınclen itibaren t.ıtb k edilecek du. . Bu yüzdcıı nisbeten ar. mıfurd 

Ç
. rehber olacak esaslar elde et- iac~~~i~r:ia~ ~~~c!°.!a;!;':.~'~~= MC'vı:utcn mulu:kem ·lcri yapılan askerle ıdare 1mkanı hasıl oldu ve 

- ıirıkü ''Liny os,, ile "Jon- miştir. 
1 

suçl"l,1ı.ian Mustn!a Mcsci, Aış<ık, si\Jl halk içm mu\"aU!ncli bir mcv-dar doııınek için vapur bu ;ıbilccek-I 1 

tavsiy ediyordu. 
- Neden? 

tia., adalan arasında biri serse- Hrırbden evvel bilümum telsiz lllise.rin h•ı t u c lftılılın me\•kufı- cudiyet sistemi nıc,Ydamı gcldt. n• Jerdir. Şimdiye kadar 'k1•prudeıı ha- r 
n.· vaziyette dig~ eri de demirle iı:;la.<;yonları günün muayyen vct!cı i'l de\ .:ımmd;:ı liızum gorul- csasl.-ır uzerinc kurubnu,, olan şeh• 

reket eden son \'apur sant l2.lO da 1 huku' metlerı'ııe etrafdan ko.,,•ldu tı-
b. b" '--ld "k · · be 1 ·1 l · t ' mC".lı •ınd"'•ı gayri mevkuf olarak du- ,,-sa ıt ır .u<L e ı i torpıl bu - saatlerınde yne mı e ışare ıkcıı bundan .sonra saat 12.30 bulun caret hızını aldı \'C s.ın"Jt erbabı b ıs-

ı d - .. ı·· d h . . l d' Bogaz iskelelerine uğramak üz.ere nı lıalar gelmelcrme ve tnhliyelcri-
un ugunu soyuyor u. lede ava uıpoı,ı.rı verır er ı. rn.> k.ıraı· ,cı·ildi. Muhakeme !b.ıskn bntun teşci cdıldi. ŞchMerııı btıyıı-

Dwnl b B la ·• h 1 t yeni bir sefer i15ve cdilmiştfr. h - upınar. unu nere - u rapor: r ınu~e assıs arı a- l ır guııe bırakıldı. mcsirufa, bılhass:ı sahil ~ irlerı nıı -
den biliyormuş? rafından Snoptik haritalar ü- --ımc-- rakta gelir: ı;ünku ticaret lhüy çbrt• 

- Bu tor.piller g üm rük mu- zerinde kıymetlendtTilerek Uo- Beynelmilel ticaret Bilet s uiistimali suçluları t;ıbii (Jıarak. l'cni t· rri 70 \u1"ftttı• 
hnfaza memurları tarafından bar hatları çizilir. Mezkur ter- ıstıla"h l arı tahliye edildiler :ıçılmasımı ebeb olmuştur. l 1000 ı:enesine gelinceyl! kitd. r ı,ıl 
görülmüş ve Dumlupınara da simat ile maruf yedi şekilden Beynelmilel Ticaret Odas: Dcnı?.yullrırında bılet suiistim::ılın- diğjm"z manada milli vahdet ol ııw-

r SPOR ı_
,,~ ~----------------------~'~ 

onlar tarafından bildirilnıLcı.. b:ri meydana çıkar. Bu şekiller· dünya piyasalarında kullanılan den dolayı !uzumu muhakeme k r.ırı dı. B"ııbirlenlc harbeden dcrobcylrl 
Kaptan sustu, yorulmuş gi- den altısı her zaman vuku bu- beynelmilel ticari ıstılahla.ra aid verilen suı;lu ismet, Jsmail Hakkı, şahsi ::;ayelerini tatmin et nek u7eı'c 

bivdi y;; .. u··me ı...-ı..tı "C hafü lan ah"alı' h"vaiycye delalet e- l . Asaf, &ılfitıııddiıı ve ctiecr hir me- bırleşjyorl::ırdı. Şehir hul umetlcrsıı•0 
J ... -.. U&JL • • "' listeyi stanbul Tıcaret ve Sana- 1 bir sesle: der. l<~at şekline izafeten •nunııı dun dordunı.:u sorgu h!ı.kim- buyumesi ile boyJe mevzu harblerıP 

Türkiye güreş birincilik· 
leri lstanbulda yapılacak 

yi Odasına göndermiş ve Tür - 1 li ince 1 hC'. abları y pılmıştır. Mev- ml'tdar \ e teken"iıru • uklı. Çun!>ı.I 
- Sor bakalım.. "V,. depresyonu denilen yedin- k iyeöe kullanılan ticari ıstılah- kuf ol rı su ıuıarıu 1 hlıydcr ııc ve chir hulaımetleri tic;ır'd \re ıııırıttt 
- Adada hayat, pahalılık, cisini ıkitablardan başka yerde. lar hakkında malümal istı>ınİ!;i _ I scbc •re muh kemekrinin y:-pılm.ı- yüzünden ltttıl.çe lmv\·ctt ıyor ~e 

harb vaziyeti nasıl? l görmek şayanı arzu değildir. tir. Odada bu i le meşgul olmak sım t.:ırıır \l"rıl<'rek ı.ıhliye edilmi - b~ı1a mukabil d rebcyltl.\.:.""r "· bırı-
- Ooo .• bu uzun ~t.c... Fakat Çünkü afatı semaviycden biri · ~ · · 1efdir. D.av~ dasa,> ı Uluddeıumunuli- c.· k ışlcıi olan b~ 7w.un en f'.31'

1 

b k b
. . d" tlzere uir komıte seçilmıştir. Bu düşil)orlardı. Tıc .. ret'ıı gıUıkçe ı1-

Bu ııy içinde ycıpıl cnk fakat hcnüı: 
cunu Ul) n edılmıycn 94 Turkiye 
cures b rıocılikleri imdıye kadar y:ı
pılanl:ıra ruızaran hususiyet cöst'er
mektcdır. 

P.cı· rene bölgelerden birer takım 
i~rn ılc ~Jpılan Turkıye gureş bi
' ır.. ıl ldenne bu ene An!wıra '-'e ts
taııbuld n maada clıfer bölgelerde 
teknık kabıliyetı gorulmiyen gureş
çiler musoıbakalara iştirak: dt.irilnu
yecek bunların yenne İstanbul \"el 
Ank.ıra takımları haricındc kıılıp da 
tckı ık .ıbıltyctlcri ul:ın ı::ur~_.çill'.'r 

tok: 1 rın hanemde musa~knlar:ı 

kabul <:'dıkce -lcrdır. BU suretle ta
kın ı. d. yer alamıyan kabil yetli 
l?<'l'! eıc de dddi mlısabakııl:ır fırsatı 

olacaktır. 
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ı-eş şaınplycnası enteresan obcaktır. 
Tıırkiyc gureş biüncilıklerilc beraber 
Hatlcr kalduma musab:ıknl;ırt da ya-
pıl<ıc:ıktır. 

Muvakkat sicil 
talimatnamesi 

l 
1 

a - sana ır sıey söyleyeyım de geliyor demektiı-. Bu tak ırde I komite beynelmilel 'ficn ret o.
1 

.cc iade olunmw tuı · 
ınnsı lllC'ufa~tleı ı ıııu;,lerek olan ('.C"° 

onu }'az.. limanlara, deniz seyriseferine, dasına gönderilecek Tiirk tica-j Yakalanan Zehir · miyetler :.ırasındJ sıkı iklı tdi b. ı!-
- Nedir kaptan? hava meydanlanna, halka va- ret ıstılahlarını ha.zırlaya"ak • sa heri arı ıar meyd:ma gctırdi ve bur dan nıtı -
- Biz adaya gittiğim.izin ü- kit ve za.maniyle haber verile- t ter~k dı1 'l."e milli _şuur ogdu. 

çüucü günü yani ayın ikisinde r ek tahriba t ve zayiatın müm- ır. ·--:aııc-· Diin sabıkalılunlan Frılkde bir pa- gelenler milletten ayn b.r IQ'l.~ 
"Sak b ' İt.al d . 1 be . T ket, P;ıl:ıbıyık ı\hmec! ile Cclliledc!in- kunruılı: yerine halkıtı ıhlıyaçt:ırııı• 

arya., Y_a ır yan enız kün mer:te önılııe geçı ır. SUmer bank umum mü- de 37 nnket, Pepe Nuri 'e Hikmette 
b eld .- duşünen nulli bir mü oldulıır· 

Hl37 scııe!;indc neşredliıp bugune su ayı g ı ve bana: Bu altı şekilden hepsinin ken- dUrU şehrimize geliyor r. pake eroin. Rauf, Hliscyin 'e .Alil B. Shaw'nin (SOAiat Jo:ın) piycsııı-
1.ad.ır mer'iyet ıncvlmnde bulurum - Kumandalı ! dedi .. Dikkat disine mahsus karnkteıi var _ ::ıdındaki üç- arlGJd:ıı;da da 7 torua de .,0 tcrdı•" "ıbı (Jan D:ırk) :ı yr:ııı 
Ti.ıı kspor kurumu sıcn talimalna - Sümerbank umum müdiirii . . d 7 "'ı'ıo nr "ul k . .. ... .. _ ..... 

ediyoruz, kaç gündür, prova di- dır. Kimi şiddetli rüzgar, kimi 1 ıç.n e "' .-rcır "' unaı-:ı mu.;a- sn t:ıcını devırmck için lnwı.'Ot :vc:"9· 
ıne:;ı ıll' 1393 senesi agustosuada neş- reg-inire İtalyan bayrnm çek- . k" • - ti" • C<>kli Burhan Z ihninin bugün sehrimi· dere cdılmış \'e kendileri Cumi,urıyet .funil buyumcktc ol n nııllı hissıY"' 

1 "9 · · 1 -~- i,l.S, ımı yagmur 0"'C nr. ~ n ı · ı...~kl kted",. ro u~ \.:? ., ısını l:CJ'l en tamim ze ge mesı ·~ enme h. 1 Muddciumuıniligine 'crilmi tir. olduğ-.ı gibi onu de\·lrmck i uyeı' 
2ı/9/J910 tarihinden itibaren mcrıyet miyorsunuz. Bu beynelm ilel te- arz üz rindeki muhayyel mür- ================================= :t 

n ~\kıintlen k:ıldırılınış ı.c genel di- ıamnı· tı1·a~z\un'e ~-ıe.rasimi si7.e öğretmek tesemi saatte iki ila kırk kilo- H ı R sız ç o c u K LA R' _:;~~;~~~~::ı~~~~:·~Y~~ ~~ 
rektorl 1: tarafınd:ın yemden t n:Linı metre sür'atle muayyen bir r --------v - v v v v v v -~- -

cd ı :t olm sicil talımatwmıesi -Hayır yiızbaşım .. Öğret- - ek ed 1 ~ SABAHTAN SABA A 
ıç n b:w b5lgclcnn mutaıcal:ı.rı soru- meniz değil; ög~renmeniz lazım. istikamete. dogru har et er. - - 1 H 
laı • ı. uu :ıJ'ııı sonun.ı kadar ccHıbı Meteoroloji mütehassısları bu D h • 
ist nrn tır. Çünkiiben limanını7.a nemisafi- şekli çıkardıktan sonra sür'ati Çarşıda, Mahmutpaşada hergün ünya arıtasını 

Ilu cc\ablar merkeze ccldıkten son reten, ne de kendi arzumla gel· ve istikametini ölçerek şu Jm-

~~~2::~:~;~=~~:: f.~~~~~·F:r: 1E: g·I~2r:;~f E: ik :.,~.Ç m=~ :~~==~Ş~.h0°:1~0'.~~01 -~-~.>0ndt~ .... t~:~"y'N~u'~l '~~.~~~~~~f.~~!~~~~~-
. t tb k 1 ·· k Tabii bu cevabım kafi geldi Bu me"sı'µıde B.·"J·tanya •• • son gunterd-c btT' sth"ü 1ıır rr. ı:ocuk- ~ ~ vn .. ... _ ""' - • o;ir.i Çmden esirgememektedir. UçbJc~ 

namesının ı · mcv cııne O"' cu ,ı • . a pııklı bı.ı J. ,ırdımııı çog lm m:ı sc ~ 
t ·· ·· "tt" a· d h d ar gctirılm~ie ve hepsı de -yaşla- ndır. l tar he kada:- t.-ıtbık cdılmek ve o ta- ve ersyuzu gı ı. ır a a a daları üzerinde ekt>criyellc fena . oln uşt!!l'. 

('r' yet m.!\'kıuıdcn kuldırıl- bu hususda bir şey söylemedi- rıııın kiiçukHıi?ıl dol.ıyısile - bıı k.ıç Bu d mkar " 11•1 1' a sapmakta Vuı.ıyet böyle iken J:ırvonv:ı 11:.ılf" 
hava -getir.en yüksek tazyik s~ gUn lıap~c m<1hkünı edilm ... tedır- i ..d h d•.....;n 1·r d"'' · g .-~ . .., •· 

ı c e ,cncl d.rektorluk tııra- oıler. }{aptanın bundan sonm a- c c fi... • .... • • "" crm~ uro ve Alman,1:ıyn ıınca:;: b ta bır ,., 
r~\ • kkcıl bir sicil taliın:Atn - " haları ~·anı an ti siklonlar hası1 dr. C.>;;m:ın Nu yabıloınd g! sır.aua Co- l•ti'n h"'pbe "•rm ıl,. ı..:--. et .-.ıeb J • 

dn hakkınaa \'erdiği gülünç Ye • l A · "kl b l h "' ... uu.ıa ~ ..... 
m l y<.pıl .. rnk bütun bölg lerc tc- ej!:lencc'lı" m"lu· m a•· da varın ı' f'ı'n o ur. nti Si onun aş ıca u- Bu hnl insanın al:lıııa ycnj b!r rap kutusu kolluguııuu ııllmd:ı bıı- ce~ nf didetıniştir. Bu devlet.in A•I 
b 11• • cdilm•"Ur. Bu mu .. ·aJ·k:ıt Uıl _ _, .... u .; -. susiyetlctinden biri de pek !hırsı;ı: çocuklnr şebeke~i kuruldu.,.ı; Juumu ;tur. •/ı;ırl .,. ıncl'ika olduğunu farz.cclelım. b 
m .. tn meye cure bcl.l~ınc muddet - saklıyorum. tembel olması ve bir mıntaka bunl:ırı ıstı mar eden bir k ~ r.abı- llu füi l:uçuk h rs.ızııı ~tı :u aıbil Aınerıit:ı :tn iltcre ıtc J' myan'ı ~·~3 len ort::ıdan kaldınlmıştır. ~ Uzcriııe yer1eştikten sonra ko- L:ıılı hırsız bulundUJU \ehmlni \C- gurulm~ \"C her •• i i h;ıkkında da ctmeJ; kar:ırını \erırsc J po~· 

Binaenal<'yh herhangı bır sporcu Kavçuk stokları için lay kolny mcvkiini değiştirmek riyor. te\•kif knr.ın \'Crilmi. lk!.i de tc\- ı Almanya Ve haly;ı ile birl:ktc tı ~ 
kut t>unden iH·•ksiz olar•k istifa d· b 1 k Nıtekim dün de eunnü m~hudl:.ı- laf olunmuştur. girecek. ....,.. eyannama a 1naca istememesidir. ._ •- .r....r.~ctı -·· ı •~r. t t::kc:irde hiç bır ca.a ınuddeti ra uan. .. n u..,.... a~ıye ceza ır..ı ı- İşin cı ıl feci tarafı şur.t5Jdır. Tev- Bir t.ıı;afdnn Çınde mc"gul '"' ' 
b<51emeyc m~bur olm d:ın ıst.cdigı Fiyat mürakabe komisyonu İngiltere arzında anti siklon- l·emc me ak~m geç ';ıltit ıki ayn bf cdılen Muhıddın Suleyman bu diğer t:ıratdan Rusyada cndı esı .. 

l)i\•asadakı· kauçuk ctoklarını 1 t · y· ptı-'l , .. ,.,atı' kutu · hırsızlık \'ak"a ı gelmiştir. Su,.lu- ı rıfl •· diı,.cı bir kulu be g:reb.leccktir. Aıı - ~ "' arın esır a ö ..., ı ' sırad:ı da\ n ından \"ll.:. geçtiginı ha- :.mı! olmayan .:Jaııony.ı d dt:'!ltl. e 
11

. 
t b"t k . ti c·· b .. k'l . d' brın ıkisi on üç. on dört yaşl,ırınd:ı 1 eli . •• d •-t r c. k o me\' m zarfında .ı:ıyrıldıgı ku- es ı e arar ver.mış r . um- eş yuz ı omelrcyı na ıren ge· ltıme soylıyı._'11 m.ıgıızn sahibi Toros ~en ·sme .... ıp:nı ı~mı !'C("e" ı · 1 . ufak ufıık çocuklar oldu •u c:Sriıl - ıı. ıt ı • lubc karşı ınusabaka yapanııyacak- riıkte. depolarında.. fabrikala - çer. Bu kutrun haıicindeki yer- l{ısıne!tC'l yrıh"ara y:ıh"nra pnı-a madde ııususı::ıd Almııııy:ı ı:e 

muştur. d , J d n 
tır. Bu ınUdd 'l 7..ırfınd .. liici.l ı lf' ı rında kauçuk bulunanlar bu !erde hava şeraiti normaldir. i tcmC' idır. ~· :ın zengın o.m:ıy.m aµnp 
bolgdcrce halleclılcce'> \'c :Ci~ler t - malların dün ak amki mıktar- t Bunlardan birincisi: M. t-.mudıın- - B.:ın:ı ban bir ·aç kuruş \ eı· de 1 şimdiden ı;ıkı l:i: tazyık altın~dıt rl 
dıl.. için genel clirektorll! •e gönderıl- ste Alman tayyareleri bu dcp· şııcl:ı bır tuhafıyc masn:-ası M~ten Böyle ikilı - uçlu bır h ı'b ı.ıı:~c 

lannı bugün akşama kadar bir resyonun hududu haricindeki 'foru Kısmetin dukkiınınd:ın 7 ,,l!cd cknıc~• pô.rası yapayım. h 1 11<> 
ıni~cccktir. Toro:. Kısmet bu yuzc acıy:ır.ık ınuddet d .. niz ve h:ıv.ı !ı:ırL (l{iC 
TUrkı'ye bisiklet birincı· - beyanname il Mıotaka Ticaret meydanlardan hareketle lııgil- boyunb.gı ç:ıl:ın on d rt y~ın1aki kı:ıl:ıcak· dcniilen cbcdıy n encrı 

' .. d. l"' -·· ı..·ıd· kl rd" Muhıddın oğlu Suleyınmıdır. Kcn- lmkıyorctu. Ccbind.?ıı ~ıkaı·dıf,ı çıın- ' b 1 tı \.;ı• 
ll'k müsabakaları Bur- .nfu ur ugune uı ırecc e ır. tere üzerine gitmiş \'C hücum- t.ısını açarken: tutacak olan ikiler pcl~ Ç:l uc bıt-

disi C)'C?re du.,en boı.·un lırı.,I. rıru in ı d.., z;:ı.,t-.. -c kl_..ı.r Vakı ı lam devam ~tmi~tir. Gayri mü- "' r ... ..- <.'UC e • =-ı • G sa da yapıhyor ~ v ENi NEŞR•.· YAT dukktinııı önündeki işportaya k •y- - Ne olur bu p:ır.ıyı hırs•zlık gilıı Alm:ınyaııın '25 om ttalY :1Jl~:-JI 
<rürkiye bisiklet sur.ıt biincill&ı s:ı- 1 said meterolojik -ahvalin hava- mak üzere : ldıgmı ı:oyleınekt!! i c yapınad.ın i le.seydın. H U.:i her eun bin. Jııµonyanın OJ bin t ıyy· ·e;ın 

0 
1ı gun.ı Rursada yapılmıştır. Bu mu- cılık cihetinden tehlikesi daha de dınlenen J:ahidkr Suk·yın ... nın s<ınn hır ekmek pma \'Cmcye dl'.' b:ıh!:olunuyor. Alm:nıya \• tt.ll) 1 ı-
sab:ı-kaya ıstanbuldnn Eekir iştir:ıkı AHLAK MAHKÜMLARI ziyade kalkış ve inişe miinhasır bunlan işport d n nl.ır:lk snrn m k razıyım. Ne;>e yarııı ki hem kendi ınıı:ızz.m 'kmvellerıl"' h;ı\ ı h·,ıc~i-
etml tir. Talüt Sumer'ın •Ahlak Mahkumla- olduğundan İngilizler meydanla- istediğini \"C bu S!J''1drı y:ı:.:ılnndı- cıınını, hem de bcnım <:ünımı ynk- yetini rldc cdcmemişlcrclıt'. f\t ~ 1 

Turkiyc b;sıhlet.binidlik mr.-b'l- rı d.ndaki k:itnbuun b~uıcı ı;avısı b 1 d ğını iddi ctmektcdıle:. 1m i. te. k:ıyn ka'"'''I J"pon.vanın ınud:ıh_:ı f~-..,,d ...,.... "' rından avalanamamış ar ır. ... "' .. -
k:ı ı d:ı bu~un yapıbcaktır. Bu mu- hapısh.:ınc isıkları cıimuşlr. Bu du- lkincısi ise: Kspalıçarşıd A• a- Ve çılaııdığı parayı çoeu .. un a..-u- ise bunu gene temm cdemiycceıl: ··ı-
ab. k a • tanbut b.•lgcsi namına • ııiık ıulılu insanların iç yiıı.lcrı bUtun Yoksa b unda Atman)ann ken- cılar ç;ıdde,,fndc 23 num raru Abbas cuna sünıtle koyc!ukt ıı scınrn hızlı kat Alm:myaya muk:ıddcr ol:ın •1" 

l:l:ılıd, &ıbr. Şevket ve Mardik işli· i •rençliğ.i ile güstcrcn bu eser okııyıı- dilerine has bir mnrifetı yoktur . Ruhiıı n tuhafıyc magaza!.ından bu· ur.:.ıkla,11) koridorda kayboldu. l>cti lıir:ız c!:ıh:ı y:ıklaştırnc.ıktır. 
cul rmuxa tavsiye oll!nur. llikmt·t ILGA~ Behçet SAF" ro edecektir, 



l~ TÜRKÇErEcÇEVIREN 
1 

·= Hüseyin Cahid YALÇ~N 
\ı 

il _ _J 

[ aşmakaleden devam] 

larında ltngiliz tayyarelerine :ve 
gemi loplannn 'hedef teş'kil et
mekle iktıfa edecekler midir? 
Onlaı· .da Bcrlinli ortaklarına Ja
~·ık bit· ıP dak icraat ile kendi
Jcrini göstermek 1%8.fına ıkapıl

mıyacakfar mıdır? 1talyarun 

so Macarisl._an 
diktateÖr#ifğe 

Almanların taar- Üçler P .. akttna vuru-]Chorchilluzakşark doiiru gidiyor 
. lan ilk darbe o · 

-8-
ruz hedefı orta kurşılamışı.,~~;-"m'· • ••

0
·•·

1 ve Dakar hadisele-
1 

Şarka do··nu··yor Manmafih her yerde söylen- • " " h tt• 
Budap tc, 9 (a.ıcı.) - D. N. B . : 
Oklu hac; pat• i ı deri 1''ranz Sza

.lıısi, ııamrtesj günü, partisinın prog
ramını bil ırmi:;tir J. 

a~ . Masum lla, kabahatli de 
ti suretle ıstırnb çekecek -t, li'I., , __ 

ın~ ·CU\Rl bu, iki Almanya 
t1r.ı:n d 1ınas.ı ·e riiye.t.i ı:leğü~
b'% tız. höyle olmasaydı istik-1 

lll:t 1 n:aıımrs.sı ~übhesiz ki 
du ınaı;nıum ve ürnidsiz lnr-ı 

muş olduğu icin son harbe pek 
genc;liğ"in<lcn doluyı iRtirak ede
meyen Himmler, Ritler hareke
tine en evvel dahil olanlardan 
biridir. S. S. in müessisi odur. 
S. S. ler bası ngıcmda, 1922 de, 1 
Hitlcr için küçük fakat bilhas
sa itinrnda sayan bir muhafız 

heyet olmııık ü:.ı:crc teşkil cdil-
nıi~ti. ~ 

bilmem hangi şehrinde bıı· takım 
kuvvetlerin teftişi gibi harekel
er =:ihinleri bu Yadiye sevk için 

ortaya :ntılnll§ gibi göriiniiyor. 
Bütün ıların İngiliz ada -

Iarı.n8. 3''8.pılan hücumun iflası 

ile netic'Clcnmcsini, f.ısır fethi 
tesebbüsünün lüc de kola_y . .Yil
ünıcmesini öıtmek ve zihinleri 

( Bai tarafı 1 incide) 

Brenner toplantısının orta şark 
memleketleri için hususi bir e
hemmiyet aldığını tahmin et
mektedirler. Alman kıta1nrının 1 
Rumanyadaki faaliyetler.ine -aid 1 
!habederin 1ngilterenm istila te· l 
şebbüsünün muvaffakıyetsizli

ğe uğraması üzerine Almanların 
siklet merkezini şarka naklet
mek hakkındaki niyetlerini teyit 
ettiği zannolunmakla<.lır. 

mcktc olduğuna göre, lngilizj rını ıza e 1 
notası hiçbir hayret uyundu·- ı ( Baş tar~1ı 1 ınoide) 
ınanu.5lır. Şimdiye kadar bu hu- •-c r:oııdcnlnı·._ bulunuyorlardı. 
sus hakkında esmi kaynaktan iııı;ılterenm polittlrn 1, du~:-ın 

gelen hiçbir müt lca neı:;ı dil - ı.ontrolu rutınd 1 bulur bir liruruın 
mcmi. tir. gitmedikçe, l'.'n:ın ız. harb geınık ırun 

h:ırcketinc rnmıi olmamak ıncrkc-

Bu sabahki gazete miitalealn· zuıdc ıdi. C<'neraı De Gaulle'un hıı-
n um~miyctle, lngilteronin b ı 1 ıckeli me\·lai t:ıtbika konuldugu bır 
haı ekctinin beklenmekte l iu- sır:ıd,ı, bu ı:raru;ız geınikrmın her 
ğunu, Japonyanın buna ha:ı:ll'- hangı bırısınin Dakıır'a vasıl olmnsı-

la.nrnış bulundu;unu \'{' icabına n rnumnncat .etmenin çok muh m 

göre har~kct edeceğini isaret et cıldugu t bii bulumruıkl dır. Ccz.ı -
lımdırılnuı; olan bazı lıııtıı \ e bir 

mektedirlcr. · ı hidıs:ıt doluy.ısile, ııc ırnıırallık 
.Mııtbuat, P.irle~ik Anıel'İkn- ctnıresi ve rı~ de huküınct bu gcmı

B. Szalıısi, panı f)t'Dgratnınd;;ı bu
yuk bir Knıpat - Tuım \'atan mdan 
boh etmekte \'e "DuQemn salahiyctlc-
rme müşabih • elde etme 
ı~ın nıusrmdc edccegini bılclırmektc-
dır. ( 

B. Szal. si, c:cü 
füynsct et 

halk partisi, e 
nıuktedirdı 'e n.ıs. ?1Il ~ ı; -

;nlizm pre.nsiplcr· <' gore bir vcılan 
l•urmnl, .arz.usu:ıdadır. B:.ı tcl<ıl:ki 

Mac.:ırl tanın ycoiden tanz.ım cdılmı~ 
A \l upayıı girıncsilll .n:ı-um!.un kılmak 

1 
• But.ün :iyi Almanların Pa
~ k eriy tin anif ve ahlak mü
'I~~ lnnnde.n uza,k bir ekalli
tı~ t.~r.nfından idaıc edilmeğc 
ınar g~dıği cloğı udur. Al
\' taı-ıhini umumiyetle a:h
llj~ bu suretle ('Creymı cttiği
lr ... OSt~ de doğrudur. Hit- ! 
~ sadece birbirini mütr>akih 
hır ;Jere seb bıyet 'ermiş olan 
<ı '-1hni hal tin tipik bir misali 

1933 tllrihine g ~inciye kndar 
Hıınmlcr sadece S. f::. ve yeni 
Ba\·yern. siyasi zabttmıının şefi 
olarak kaldı. Hiç bir· zaman 

k~ndisi'.ıi ı~eyd:uıa at~a<lı, na- ı 
dıren sıyası nutuklar ırad etti. 

Jba.ıı;ka. ta.rafa çeı·it:mek iç.in bü
yük nisbette bir ınanev.ra ha
a-eketinden ibaret alınası da ak
:1.:l. gehn kabil değildir.. 

Brcnner müHikatmdun bahse
den telgraflar Maref}al Grnziani
nin de çağrıldığını haber ver
mi~!erdi. Egcr bu doğru ise 1-
talyruilnr.ın Mısır seferleri hak
kinda hiç· de hayırlı bir alfunet 

Çiinkü İtalya harbe girnıeden 
önce de Almanyanın ergecı Bal
kanlara yuruyecegı umumi
yetle tahmin edilmekle idi. Av
l'Upa harbe ba.ilayalıdanberl bu 
ihtimal bariz bir surette orta 
şark İngiliz baş kumandan ığı
nın müdafaa planlarında hesa
ba katılmış \'e İtalyan ileri ha
reketi de general Wavclin pliin-1 
larını hiç bir suretle değiştirme
miştir. 

rıın tcşvıkiyle yapı1nc :k ir fn- ilerin Cebcluttar.Jk iboğazını gC'~mek Müthiş 
giliz - Amerikan te.c;ebbüsündel4 U7<.>re yaklıı nuıkta olduıdaı mfüın hn
bahsetmcl<tedir. bcrd:ır ~ılnus\erdıı. Hnbeı· ıılındıgı 

. 
ır myon 

u da kabul dilmelidir. ı 
hı Cllnkü son )'etınis senelik 
~ ~ ll'lan .zar:f.ındn Almanya 
~lıaı b yapmıB. yalıud beti 
<ı r. nı uliyetini yiikleıımiş 

Yı.ıı ~ tney ncb.dır: Bin ı;ekiz 
/\. l!.tnu:ta l anımarkaya ıve 

lltrynya karşı; '.l 7-0 de 
bı · ... aya karsı }ıarl.ı; 1914 haı
~ F llldiki hnrb. Binaenaleyh 1 

t'ız t~riy tin niına mUtear
h-eı,, 1 • ~yetin se":k -ve ·aarCb-ıni 
ltı n ıııyeı ill' ve is'tiyer ~ ta
b lını , oldugu YC her zrunan 

Fakat bir köstebch: gibi. du
rup dinlenmeden. yerin altında 
çalıştı. Açtığı galeriler Alman 
de\'letiııin bütün 'binasının allı
nı lmphyordu. 1936 da, yalnız 
S.S. lerin .sa.\'lMUH pek .ziyade 
arttırmağa .muvaffak olnıakla 
kalnıallll§, Reich'in biitün .za. 
bıta kuvvetlerini tamamen ken-
di emri ıı.1tma da almıştı. Bu, 
kenclisiyk Goering· ar.tsında sid
dctli bir mücadc.lcyc lüzum 
gö terdi. O zamana kadar Prus
ya :zabıtası Go&ing'in idart:ji 
altındrı bulunuyordu. 

(Arkası "'ar) 

0Jncagı söyleniyoı. Benim ------=====-----
ce., bu roütaıca yauıutır. Asker .ai el rina 

icın A~rnaıılar ko' un olduklnrı 
<la biızaı fiiller cin • pf- yapılac k yard•m 
la ~an lıallt kütlesmi böyle bel diye ·mulınsebe müduıii 
~'i>if eder) keçi ol6uklıı.rını Muhtar Acar, V'.C bütün kaza 
n{!ı::. ~ nısıu•1 ir. n .kaymakamları ~ tirak -etrnieleı -
v<tht4! rı ·nenin har b1eri Alman dil'. l 
l1ıırrt l!niıı eknmiilünün do- Toplantıda kararlastırılnn e
'ltaıt ü~rıln.rı ıaddeôil bilir. '.Kor- snslara göre :aske!· ailckl'ino ya
tletır ~er kkirlcr Alman ·:\rah Jlllacak ~ardınun :vnddat mat-
11l('t , l\ihayctc kndar mukave- rahları daima encümen tarJtfın
l'ck t.<ıstcnlmcsi lazım biı· hn- dan tesbit ve kabul olunacnk - ı 
v~ et telakki ederler. Bunun tır. 
~kk~ biı t.chlık olduJu mu- ı Her ru;ker aile ine :azami 25 
Ilı cıkt.ır. Çlinkü Almnnva- lira yardım yaınlacnktır. Bu 

!) !ıu tl . r d ·ı d ıı1ı we enıncc bir zorba ke- yar un m e e bir ~dşi iç.in 10 Ye 

kııltıek, yolund.ı bir eyli oldu- diğer nilc efradı foin 5 liradır. 
l1u kinıs inkar ~d mcz. Ynr·lını istey cel<l r-c kazalar 

~~akat bu tekamülü g cikt:ir- tarafmılnıı hircr beyanname ;wc
~t • C'n fa?.la brr sey Y<Jd>ılıtbi- rilecek ve doldw·ulan bu be _ 1 

t~h~? :Bu vnhdc.l mefn.ız bir .'annamel rin muhtevjyntı f'O -
k 1~dir diye ona ımıhalciet is u mim an "ialıkık oJuııncak-
l>aıl\l ~ekte ısrar etmek cok tır • 
Ya.1>,,~ı bir bedel öÖ mek olmı- Y:ıpılnn ~an.lnnl r 'h<-Jediye 

""'f; !ll'lıllır'' hu<ludları dahilinde paradır. Fu-, 
Ca\ . • kat belediye hnduclları huici11- · 

ıq • nız, daha zivade, .Al-
. ~ de ayniyat :k1inde e vak1 ola- 1 l' !'!--~ ~ ı 1edenıy ti hakiki su-

) ı,;'-1; tıkdir e rıc k bir :s ·viyc:)•e bilecektir. 'Yapılacak yar:dım -
lerek Hur tte 'ter'blye et- lar askerin silii.h allına u!ıııdığı · 

0• tarihten ter.his tarihine kadar 
Aı. •lllalı .m.dır"? 'F.ılıyatta ıki 
.~<lll deYan1 ed cektir. b Va ll1 \0.cuı.1 olmazsa biz 

te.c;ltil etmez. Çün'kü Mareşal 

Grazi:ını l'.'lısır hududlarına te
cavüz cmr.ini verirken hesab- 1 

arını yapmış, ;pliınlnnnı tanzim 

etıui~ olmak icab eder. Ve bu 
hru·ckctlcr netice.sinde kendisinin 

n.hirc 111cydnnlarında bulun
ması JfLzım gelirdi. Yolunu de
ğiştirip Br ennere dönmesi Ka

ire semtini bulmak için yen; 
bir Eedckcr rehberi tedarik et
mek ihtiyacına düşmiiş olmasın
dan ba::?ka bir mana ifade cde

ez. Biııaenaleyh bütün bun-
ar dünya efkarı umumiyesin -

den gizie.nmek l[ızım gelen haki
kn tlerdir ki Balkanlarda yapı-
lan nuı.ncvrn bclki bu hizmeti ifa ı 
etmek için dü~ünülnıiiştiir. 

He.r halde bugün .1'ihver· dcv
letlel'in en bırmin Ruman}<aya 
yeı'k.;ime\;İ şimdilik yulııız bir 
noktayı t~nvn· etmistir ki bu 
<la yeni .nizam adı verilen, fakat 
ne olduğu bitinmiyen acayip 
neBnenin nhiyctidir. Hep ma
lum ur iki iBalkanlardo. en ev-

•Orta şarka te\'cih edilecek bir 
Alm:ın istilası fütinın li .kar~ı -
sında İngiliz stratejisine aid 
tahmirucr ileşhir -edilemezlerse 
de İngiliz ordularının İtalyan
lara karşı o1duğu kadar Alman
lara karşı da hazır oldukları 

söylenebilir. 

lıunıan) ad&l i as ·en huırlık 
J.dme karsıdır 

Bükreş, 9 (a.a.) - Reuter: 1 
Sibiu'dan, Reulerc gelen ha

berlere gbrc, Rumanyada kala
cak olan Almmı nizami kıtaları-l 
nın ileri cü;ı:ütamlarJ. son 7.n -
manda Macaristana terkedilen 
Transil\'anya arazisinden gele -
rek huductu geçmişlerdir. İ 

Tokio Asahi Shi:n un gazete
si, Birrnanya yolunun açılma -
sı:.ıı - İngiliz - Ameıikaıı taaıru
zu ve üç taraflı pakta karşı vu
rulan ilk darbe olarak tavsif 
ctmekledir. 

B ugazete yazısına ş<~yle de-

vrun ediyor: j 
Japonya üç araflı ıpaktı im-

za etmekle ~iyasetini dcğiRm 7. 

bir suretle tcsbit et.mis bultm
duğu cihetle, lngiltercnin bu 
tedbirine 'slisnai bir alaka gös 
terrniycccktir_ Japony :yolunu 
<ieği!;!liı meksizin hattı hareke -
tine devam ecicccktir. Fakat 
İngiltere Birmanya yolunun a
çılmasını nıüteakib Çankay kc 
lmrb ırııalzemesi yermek niyetin
de ise, .iJnpanyn Qung - lKing re
jimin in düı~mesiyle. netice ene -
cck olan pek kat'i iha~ka.ta ge
çecektit·. 

.Japon imıınmtoru hariciye 
n:ı7..ıriyh- görü. tti 

'ıl'okyo. 1l (11.u.) - Domeı aj.msma 
ntkn D. N. n. UJanı;ı muiuıbiı ıııın 

bUdırcligıne göre. harktyc ıazıı·ı B. 
Matsuok~ impar tor 'tJimfınd n kcıbul 
edilc.rck beynclmılel ~Hl7.lYCt hnt,kın
da .iwhat \erm~ür. 

~»•I«--

Dün öğleden sonra hudu !u 
geçtiği söylenen kıtalarrn, tam 
techizath 45fl0 kişiden mürek- 1 
keb old~u tal1min edilmekte
dir. Bunlar, Sibiu ve Sigisoraya Amst rdam bombalandı 

Yel Runıanya bu yeni nizamı iki :trenle gelmiıılerdir_ Amsterdam, D (a.a.) - Stefarıi 
kabul cttı, l'cni niza.mm ilk Öğrenildiğme göre Almanlar ajansı bıldıriyo: 
tatbik tı Rumanya üzerinde Rumen makamlarının suallerine lngilız hava ku\.\'etlcri bu .cecc 

be e1- lm Amsterdaını bo•nb:ıraınınn etm!,iler-
mütealdb ame~iyatlarla kendi- ceva n C\'V a A a.nyanın 'bil-l dir. \lamı be,t; -:ırıt stiı·miıştı.İı'.Dort e•· 
sini k benzetınek :suretinde ıhassa .alakadar bulunduğu pct- yıkılmı tır. 
göze ç:ı.rplı. Ondan sonra da rol mıntnkasını müdafna etmek 1 '.l'dcgrnf g~,zeıeslnin biı ınuh rri-

Rumanya, itaatin ve uysa1lığı-11 .\"C saniyen .Rumen ordusunu. ·:ri parkcb nişanlısilc .ge-/.eı'kcı\ ol nii -

nn mükfıfn ten elde ~ği Aiman .usullorine göre talinı et- tur. Sekiz olü Ye 'nr çok yıı.ı:ulJ \'ar-1 

mülki ı.anuuuiyet gaı-:antisinin ı tirmek için gelmiş olduklarını dı(. ' 

nimetlerinden istifade .etmeğe ı söylemişlerdir. -Almanya.dan hususi 
b~a.dı. · tifade memleke- Gene öğrenildiğine göre. Gi- gelmiştir, 
ti Almnn sl;:eri nüfuz kud- mriu'da. petrol mıntakasında So,yeUer hi!' bir t.eft;irde 
retinin kaplaması ek1in:te te- ve Baza.u'da yapılmakta o1an bulunmadılar 
cclli etti. Onun kin Balkanlar- tahkimat inşaatı hemen h m n Moskova, 9 (a.a.) - Sovy t 
ela y('ni niznmın u dmı tatmıya bitmitj gibidir. \Te en son model radyosu Alman kıtnatının Ru
başka n1emleketler varsa baş- Ahrlan hava dafi bataryalal'lnın manyaya girdiği aberini Ame-

' tn d . . B' ~'lı11 n. en emeyız. ız m-
~t ~ at"Qnn a c ...-iz, eğer bun
l'lt her zaman keçileri takıb 
~İ4ı~..lerse, biz daha evvel. he-

1 ~l: 1 tanı bir şekilde temin et
' ~·etiyle, koyuna tos vu
ı bat anllı kii:rlı bır şey olduğunu 
bır etınezs k bu ncticeve hiç 

Başvekil Ankaraya larına {,rel ;ini !uma ya - yerleştirilmesi jçin hazır bulun- rikan 'kaynaltlarını 'Zikrederek ı 
döndü nın mjsa]iyJc üğrenmi bulu - maktadır. dün gece vermiştir. Burada bu 

zarn · 
~l an Y~ı1 olamayız . 
bc.aallıufih lınzi sisteminin bir 

~ l \'nrdıı .kı ona karsı ten-
1; 

~l:t takbıh !haksızlık teşkil 
i'{!z. Bu da Gesta;po (Gehe
liı at<.;polize.i) yani Her 
l'ıa,11 llıler'iıı emri altmda bulu -
lt llııo Slzli d vlet :zabıtasıdır. 
lıQQrl e>r benım kin biltüıı nazi 
~... "tih;_ 
'l' ........ en muammaya ben-
tıı~ .. .aıua lınaz bir ~iması ol
"~ıı, ~~'. l'a başlangıctaıı itiba-
1'.*nıd il' flPvkita:bii ile, ona -snir
duyd n ziyP.d - itfmadsı?Jik 
~1 tlın. 'Mnınnafih lcendisinc ''Q g~liıııp le konuşu1duğu za
t u halim manzaralı \'C 

~r 'İR}j deliknnlınm o nazik 
{ ı ''(.'ta tı Şrah bir mektep ho-
~~ ti. benzcyisi 1le ae\'letin gfı
l'i l ~anları denilen kimsele
~i.h •rt Udıkl rı zuliim \'C taz· 
)-~ -'%tn ogrudnn dohrruya mesul 
~ cılabilcc<'gnıe pek inanıl- ı 

• 1 

~}) 
h... ıt, :i .. ıe d - ı· 
'"lQtlıd:ı . '1' rııı sag e ı ma-
~~ftıh kı adamın, mum:ini 
~ ı aı.t1'cl liydrich 'in, pek nüfu
thepj,, ında bulunduğu söylen-
.ı. ·•e r -
"ır . .t> agnıen, hakikat bövle-
c,,._, QU lJ · . 
. "'Qİq b' Yclrıch vicdansız ve 
~~Ur lt gangster olmakla mcş-

l 9Qo. . 
tarihinde ld:ünihde d~- 1 

1 

nuyor.lar, demektir. Rumen a.sked tayyare mey - hususda hiçbir tefoiratta bulu-ı 
(Bat tarafı 1 incide) b. ı ll'Al~~ıflıi danlarıwn genişletilmesi için de nulmamaktadır. 

mi Kutib Kcıınnl Gedcleç, Rıyo oti- 1 
c~mhur H~ya\cn Cc~l üııcr \Cı ~~~~~~~~~~~~~~ ı·ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lu usi :Krı1cm .Mucllıru 'Sttcvv:ı An- l:K'lcdı,,yc, lı~lkr\•i reisli'.'! Uc lııhı nrlar

1 

e 
dCT.ınan hazır IJulumn..ıktu l<jilcr. ı ım.id~ır V!.' nıen ud..ırı t.u·:-ıtmdmı u - E L z o L A 

!\fani :ı, ıı (a.a.) - lnhi ular Ve- .Maıu:i1 \ 'ekili .Antalyada 
tnlıb;:ırlar Vt'ldli Eski~lıircle guı l,ıııınu:iır. 1 

kilı Raif Kııuıd<.'ni1. dun Afyon trc- Hakkın dı'lı·, K 1 k d · b. f a em u r.etinm ır za eridir I 
nılc F \i ~hire hareket etmi,,. \•c ıs- ı 

tasyoııda 'ali, Tüm komutan, paı ti, e 

!\ihaycl. aldığı lıil' yıl ! 
rdınm telgr~fı onu kaçmı!? oldu- ı 
ğu Çorludan cıeltip gene Mü· 
:zeyyenin ynnına getirmişti. 1 

Tclgrnfta Osman !Kadriye ı 
Viynnayn kadar rcfaknt etmesi 
teklif edildiği zaman o bu se _ I 
ynhn.te '.Müzeyyenin de nıutlak 

surette iştirak edeceğini der
hal aıılamıstı. Hisleri onu asla 
aldatmıyordu. Bu hnrikulıi.Je 

gene; ve güzcJ kadınla başba:_: .. '1. 

yll.pac:+ğı seyahatin bC'lki de va-
him neticeler v('rebi!rceğini 1 
takdir ctwiyol' değ-ıl<li. O. Mü
..zeyyanden kaçmak istcdiltç" te
sadüf önüne geçilmez bir fr..ud
la kendisini gene on ı . · kla~tm-
·yordu. 

Buna :rağmc.n td!"'~:nfr.anc_yM 

kat'.i sureUe reel cevabı ·~:eı:mek 
· - ·tt· Ve· ~·r rhnl ıcrrun•o 1qın gı ı. . lb -·~ 

Niçin bunu v.apmıştı? 
B:..mu J:ıilmiyoı•c1u .. 
1İ.İ7.R}'Fcn yaıra5 yava.~ ba· 

şını ~vfrd.i: 

- Sana bir. y sormak isti-
yorum Bülend! 

- Buyurun .. 
- O geceden bahsedeceğim 
-! .... 

- Düğ.tin goocsindcn... O ge
ce için kocam namma send n af 
dilE"mem lazım.. Söyiediklcrini 
duydun da. her halde .. 

- Evet! Aiaale.sef duy<lum . 
- Çok icmişti o gece .. Sar-

lıoııtu .. Ve bir şeye canı sıkılmış
tı. I Icr :1edcnse seıı sinirint• do
kumlun.. =rı.nnı:;ız bir ı;;ekildc 1 

sorleı· sari tti.. 
-. Bm.1ıın hiç ehenımıyeti' 

yok. Kocm11z benim için in· 
mam.iy ~ ·•b ncı bir adamdır. 

ruın,, diye Le1gr uf <: ~ku. , Onu.o hakkımdaki ıı:ıhsi lıis ve 
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kanaatleri beni -asla müteessiı• 

etmez. Bilakis o gece için sizin 
beni affetmeniz l:lzımdır. 

ltwaf e~i_yordu. Müzeyyen 
gayri iihtiyari heyecanlandıgı

nı hissetti. 'Bülend kocasını 01-
dürnıek "tesebbüsünden dolay1 
kendisinden af dileyecclcti. A-

'cnba ibu hareketinden clolayı 

kendisini mazur göstermek için 
aşkını da itirnf edecek miydi? 
Bu v.nziyet karı:;ısında ne yapa-! 
bilir di? Xe yapmalı idi? 1 

i 
Yan gözle Biilendi siizüyor-' 

du .. Ne kndar garib! Bu kadar 1 
senedenberi tanıdığı Bülcndin 
~·iiziinde simaiyc .kndar :farket
mediği ne kadar manalar saklı 
idi. Genis alnı,, sert fakat mun
tazam ciZl?'lli yüzü, derin göz-

leri onu ıne kadar sempatıik gi° -ı 
teriyonlu. 

Ve sonra bu n<lnm, bu genç 
adam kendisini .seviyordu. Heın 
de bir cinayet işliyecek !:adar 
kuvvetle sc\·iyordu. Bunu nas•! 
olmu!';tıı du şimdiye Jc:ıdar <ın

lnyamnm1Sb? 

Müze\r\'\."'n lıirrlenbire bıı ·a-
~. . 

hnti kabul etmekle b~yifü oir 
hata işlemif? olduğunu dü5ü11 -
dü. iBillendle ynlnız baelarına 

geçırecekleri günler. belki ere 
hnft.nlar türlü tehlikelerle do
lu olacaktı. Böylecc- bc:-nhcr 
olma.lnrı Bülendin ~kını ttl€'1.'· 
lcııc!irecek biı' :iimll olamaz mı 
idi? 

Müzeyyen bir t iiı lG 7ilınin! 

toparlayamıyordu. 'ıa~nız hıl 

bile kı!ndisiııi bu teh:.1\.t·yc al· 
1 

mış <.ldugunu anlıv .ı ı.:u. Biri 
defa ok yaydan ÇL~m· ~ı. 

7,. ımın ınudnhale ıcın vakit geçmıs 

bıılunınakto ıdı. Hatalıır hakkında e 
1 • t'ı surette takibat ;,. pılmaktadır. 

Buıılann Kaz.ıblnnkad t \. k r dıl

mcl<'t:ı ve orad.ı le\ kıi edılcn cdıklcri 
tnkdırde Dak-ır•a girmelerine ı lanı ol 
mak Jçin derhııl cmııler \erıldı. Bu 
~'P-mıforı orad;ı sıkı tınrıasak dahı, 

gırmckı ınc mfıni ol~bile<.'cgı ııızı u nıt 
cdıyoı duK. Bu .emrin ıf ı iı;ııı ı;;J;

retler sarfcdilmi i e 'Ci<.' mU\ affak 
oluıu.ımıım -tıı. • 

Mııuma!ıb :Bu ıl..ı hur Fı· 1' z mi -
tt:ınlekcsırıc> h •cuın etı ıc.· m:eı·c 
t ekcte g~cn Vı 1 .ru • zurlernın 
yeni pbnl n nkarıcte u .. r t lmı tır. 

Bu hmekcti' tah:.ıs edılıni ol:ın dort 
Fıan ,ız •errı"Sitıd n 
,n det ctrncı:c ınu\-ı:ıff k olmu \e 
ı<ı l:vnzorlerınuz tarafından yık. b
n 1•1 cügcr ık.ı i. şi~dct istimnl ~ 1 -
meksınıı K z blarıkaya a\ det ctın •c 

r et cdı1mı.-. r. 'Bil 

lınrı>belf'r· n 

sızlı .t:ııı {"ı re\ bulunmu lur. 
D:ık .. ıdakı muharebe oldul.ç.;ı çetin 

ulınu tur. Dunanm yıı tccm u .. e<lt!n 
:ı.ı Vı ı dcıı.ZJ ı tırılmıstıı. Bun 
ı. ı·d,ın bın :trıin murettebulı kuı 
ı ı abılını tir. tkı lf'rıınsız ele t.ruycrın
dc y ıngın çık:ı,ı ılmı~1ır. KrU\ n 
lcrden bu ısme iddı urdtc · ;ıb t
lcr \,ıkı olmu ur. Rıchclıeu zuhlm 
dnhı yeni lıasanıta duçar c<mmi~1ir.1 
lki •enıtınız bır :m'hl de bır .kru
vazör. muharebe \:'tınelef'ne e yol-
1.ırın:ı deçam eylcmelenne m:mı 1 -
kıl t<lrue!'!lc' le beraber .h:ısar:ı ı.ıgr -
mısl::ırthr. Bu h:umrııt muna b 
wrnnndu 'buyuk ihtimııml 

ıc:ıb ~\tiı mcktc.-dir. 
13 , .eh u rchill, beı eket \ c iu tı -

rlct'lleri ok olmıyun ooı:ı ~ekti l 

Daknr fiufü csı "c daha hıühtın '•ı
krı1ıır hnI..kınd:ıkj tenk.ıdler.ınl ceı -
heUildcıı sonr.ı söz.1 r· ıe uyl de
,·ıım etnıC!jür: 

:ŞimdJ meclisten. beniml.:! bırl kt.c 
chınyımm ut<>k'ı t rntııı;:ı ,Ilcçme::·ıu 

ı ica c<iect"gım: 
Oç ay C\ \'el. Japon lıuküınel.i, Cınin 

91ddetli mücade1CSJ içın evkedn .. Ibi
lecek b. 7.ı maddeler.in ~len'j lı;ııı bi:ı:

ricn Bırm:myıı yolunun kııpntılmıı nı 

i temı.:;ti. Çin \ c Japoa h Cımetıne 
d r>lonuıtik lıs:ml:ı ndalet \ c l1ul.kn-
1 yeti' ıniı!:lcnit b:r sureli hııl bul
ın ılarm.ı ıınkırn Yercbllmek :ic;ın bu 
t:ılcbi b·:ı.r cttfü. Bu knbul key'!ıyeti 
ic;iıı IJ.ı.,.ı sebelılcrin dııhıı mevcud ol
du •u uphcsiz ise de yuk::.rıda ileri 
:ırmt.. oldugum bu mUhım sebebi 

dct:ınım için kuU bulunmakt:ıdw ı 
maalesef bu ad:ı1et \-e hnl::knniyete 
ınuı;tenit surct& hnl 1 lhald;:uk <!tınL'-

Ynımcalt !bir ~y knlnıamuı

tı. tkiııci bir tehlikeden ancak 
temkinli hareket etmek sureti-! 
le kurtulabilirdi. 

Bu kararmı derlıaı"tatbik mev 

kiiııe koymak foin kalktı: 

- Mü<1aade ederseniz kom -
partimnnımn gideyim, dedi. 

- Niçin? Ra1ıntc;ız mı oldu
nuz? 

- Evet .. 'rr~n beni tutuyor. 
Biraz uzanmak ihtiyacını du
yuyorum .. 

Ifompartimanına döndüğü za 
nınn hala aynı garib bislcrin te
siri altında bulunuyordu. lçindc 
hem 'Bü!~nd yakın olmak, hem 
d<· -ontlan lmcmak hisleri Yardı. 

Ü.!nnla bulunmaktnu, onu."lla 
konuşm:ıktun h~ı zevk duyu
y\:>r, hem ce ko&lmyordu. 

{S,mu y rm) 

'kazası 
('Bili !ta-rafı 1 tncide) 

da fren yapın le istiycn şoför 

Hahl arabanın :Süratini k me
miştir. Freiicı~ tutmaciı&'tnı ve • 
süratinin de yolun meyli nisbc
tiııde arttığım gm ·· ce vilıiye

tin önünd ki ve ~·anınd ki üç 
ıı:irajı kaznsız bir surette ala -
mıyacağmı deı hal düşümnili -
tür. Vilayetin içine gmnek de 
lbu hesaba dahil oiauğuııdım ('U 

·esLirmc çare clar ... k ba~·ı -
ğac;le.rdan en kahn 1\".e mü m
mil gordüğiine bindirmek o uş 

tur. 
Q sırada viliı.y ttc.ıı. dd 

darlıkt:ın, Emni}?ct Sandığın -
dan, maariften çıkan mem dar 
la da çok :ka'labalık olan bu 
caddede hiç bir kaza~~ an 
vermeden direksiyon kırar. 

Hnva Kurumu binnsı önün eki 
büyük nf;<aca bindirerek yalı:ıır. 

kamyonunu h ara u.c,öratan lru 
soför cidden meslek amıa. 

nümune olacak fedakAt' hir 
damdır. Kamyonun rady·ttör 
ve karborat:örü tamamiyl r
ça parça olmuş, bu ön kısında 
hemen işe y.arar bir hat kalma-
mı t1r. Şoför 1 bir ı 

olarak ufak bir }'rık bi 
madan kazayı .atlatnııştll'. 

Japonyımın ın-ml§ olauğu ınuc.ad 

bUtun fclaketlecine b.i.rliktc de\ ;un 
etmektedir. Bu f1l"Sa'l.m k:.:ıçırı1rıııs ol
ma ına çok mutccs.<tifiz. F. klıt bıı 
rait d::ılrcsinde 1ngiliz hukürtıctı, Bır
ıııtm~·:i ydluna '!l'll'Utcd.rır iillıı1 n .il7 
hlı inciteşıinet 'k:ıdıır scynnı altfü 
etmesi ne intl7.aT cti.ikot.en :SUtll'a. huııu 
110 ıl tecdit cdebilec:eı:mi tfo gorc -
mcmcktedir. 

Cin hukfunctı bir .it J5ra 'ıır ı(.",ı~ı 
yerde Japon~:ı, AimaDJ.ı \C Jı:ılya 

ile üç taranı l>ir ~ t ll\'Za c lı. Bu 
pakl bir çoL bnk.ımdan .bır ~aç ne 
en elki antikomlntenı paktın t.e ı

dındcn ib.-ıret bulı.ınma'kUıdır. Bırtc

şik Ameril ll 1ngiltcrc ıle Avrup:: 
diktatörleri nr.ısındalt.i !ı:ırbe nmd ı
hul~ elti~ takdirde bahıs me\ uu o
lım pakt Jnpo~J bırl ik Anıeıı
knya taarruz etm se\ kctmckledır. 
Bu uyuşma Japonynnın J kııdıır e.y
hındc ki. gizli 15ıır1lnr Jhtivo cdUl ct
ıncdig:ni diısiimnckleyu:. in:;ıltz ve 
A mcrik:ın doruırıma1arı me\ cud 'ktı1-
mnkta dc\-am ettil."te - ki m 
kalncaklıın d::ı izdir - Ahruın-

0 yn ve 1tnlynnın Jııpcmyaya nasıJ ;ı:::ır
dun edC'bilccekler:iru germek pek ıko
lny bir ~ deg ldir. 

· Biz J:ıı.ponya il b.i bir zaımın kav
galı olmayı .nrzu ecQ • i~l z ve 
Amcı ıkan m:lletler-i l 07 dcnb ı J -
ı>on;,.nmn yükselm~ ıti buyuk hı -
mctlM"dc bulunmuşl::rdır. 

Bu :Uç :tn.rnnı kt 
ı·udan dogruyn bili Aı ık TI ıs

tlhdaf ctmcktcdır. 1kineı dnreoodc 
olmnl, üzen: de $0\~ Ru~ y .:ar ı 
mntuf bulunın:ih--t:>d . 

1ngılir: lis:mı onu~n lbu 
iki Jrkın hiç biris.l 'dıietli lıiı u ll -

Jnrn k:ırşı boyun <:ı,: ı.- al 
glldiı:. Hiç silPhcsizchr t,ı 

urettc tC'\ azun cUiriln ol ııı bu 
beyanat.ı birlcşıK A crıkar>ın o -
tcrmi;;; oldugu J:nbu1 t rzı beynnotı 

yapaı tm· içın t ~ 'f'd"ei h \ette 
ol . mıstır. M::ıamar1ı1 umid cd ız 

kı barız bır ı;uret ı;ozc !"..aı:p:ın bu 
ne\ ı d, lıa çok \ahim vnzıyetl"rde 

buyuk bir sı.ıbır ~ c ıht.Jy, t go termiş 
olan Japonya, yine bu sabır \ e ıhtı
yntıle onleınege lnU\ ff. k ol cakuı. 

VEFAT 
'Faik Kurt.oilnnun aru.·nz:ıcle 1, 

mute. hhid Ali Kur'to lunun karele i 
Tolduo •lu damadı 'McluncCt Kut lo :
lu Zonguldaktu \<'.!at cımışhr. 

Ccnnzeııi bugün "·npmia b--ıanbula 

getırileeek, Gal. ı .htımından 

dıkoyunc &t.'Çirılcn:k c·cnazc nam.dZl 
ilundide Kudıkoy Osn ana.ga c;ımıin
dc ltılındıkt:ın onrn ltcı eııirny me
znrlıgm::ı clernedilecc!ktır. 

Allah rııhmct _... •. ....,.., .. _ 



SAl'FA 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYOHU iLl"lARI 
KADIKÖY ŞUBESiNE DAVET 

Kadıkoy Askerlik ıubuindcn: 

K:ıdıkoy ube ıne k:ı) ıtlı (4305) 
_yedek el,ız.lııc i liınıf h ;ab m<>muı u 
'Osk~d.ı lı 310 c ObU lu Hu .ıınC'ddın 
o:;lu Md: ed Nuıcdd run pek kı a 
b r ... ar • d.ı ube~" ur. c<ı:ıtı 'c t.ış-

T; hmin t.'<lilen bcd..Jı 967 !ıra olaı, bt. kalc·m lt~hızat Salıp. z.urınd.ı 

Askeri Fııbrık:ıl:ır yoll:ımnc;ıncfak._ snt.n , lm:-ı komı yonuıw;ı 25/10/1940 
curıı;ı gtimı s:ıat 14 riP .ı~ık ek ntnıc ılc ıh.ılı• l'rlılN·<,.ktir. Ş<ıı tıırıınesı her ı 
gun kon 1 JOnda gorulc;bılir. t Wkl Jcrın ili lt!lnin, 11 OJl\n 72.5:-! lir:ıyı her 1 
h:ır.gi b.r n al mudurlıı· unc y:ıtu·arak n•ezu • ~un \ e !'-.ıtte koı ıi"'yond:ı 

bulunm. 1. rı. €9ti0i 

J .ıcl.ı c • ıı h • drC'sıni şu bc.Yt' b 1- ı • • • dJrıln l ı ınlıl cı re en ıl .in \ c tclılıl! 

• lunur. 1 r. ol. n be k:ılcn' nwlbu "1t ~alıp. :ı:ıı ınd. 

• • • , lı a kom voı unc. 25/10/1940 tun :ı guııu , .ıt 

Bcyoglu Yerlı Askerlik 
den: 

tubesin· 14 5 d. .. ık c"" ltn r ile> ıh, le cdılecckt ı·. 

31G - 335 

Ş:ııt ı. mc i hu· gun kom •• ~oııd.ı görulebıhr. i tckleıler n 596 25 ı.r. 1 k 
tcıPın. tl .. ını her 1 n lıir m:ıl müdurhıgı m ~ .. tırar k m. khuzunuı 't 
2490 .... yılı kanunun 2 \( 3 uncu madddcrıııdıkı \Csaıkle o gun \e ~<ı l-
te komısyoıul, bulunrr aları. c9til il 

Bir Ustabaşı aranıyor 

Yuk. c.k DCJ i Ticnretı mcktclıınclc ~l'k ı•ıı lirn \kretlı bir tc,;\ ıyct i 
ust. b .lı.,ı munh: ldir. Aynı zam, ııd-. dokumcul,ık de y.ıp.ıbıleııler Hy.ı 

sanat m<.-1..lcbı mC>zunu ol.mi r tc.cıh olunur. Tr lıbler ~..ılı, çaı ~mba, ııer
Ş('mbc gunlerı oğJC"den onr. Oı t. ,• ydc n cktcp nıudurhıgune mu .c ... t 

• C'tmclıd lı..'l-. c9662 

Siinıer Bank Birleşik Yijn İpliği ve 
Dokuma Fabrikalara Müessesesinden. 

Bur , da ktıın Merıı os ı. bnırnn ı:- •• ıhasınd.ı bır ınulı.ı\ .. ııc ın<'ı .. <'.zı 
bınaq iı :ı e:ttrıltu~ıd r. K<' if U<'Cll'lı 1988 57 lıı~dır. Hu ııı~n:ıta aıt k:ıpalı 

t!rfla e .bıltmc, 21 10/1940 p. ;ırte~i gunu sa.ıt 15 de ınuı• c c ıncrkcı.inr:lc 

uı t.n .>. pılnc.ıktır. Kap.ılı z. rflar .. ym gUn 
k( ne tc\ dı oluıım.ılıdır. Mu\ akkat 1emı'1at 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umu~ Müdürlüğünden 

tdarcınız ınu tcı ılc-r d.ılr ı Fen şubcsı içın s:ın'atlcr rnckh•bi t lcklrik 
ube ı rnezunla1111dan \eya elektıık ı lcrımlc u:ıun z:ını;ın ~ıılışaıak ıhtısas 

azanını tcc.rubeli i çılcrdcıı 8 - 10 ınoııtor r.lınae:ık \C yapılacak nıu • -
.mk.ı netıcc mde mu\. ff:ık ol. ıılar:ı ıyı ye\ mi.> e "erılecel-.tir. T. Jıl:ılt ııı 

nkctcp d'plom ları, h 1\ ıyct cu7.dnnl r \e hıLJnet vc~ılt.ılnrilc bıı lı .•.., 
14/10/1040 l. rıhindc :ı, t 10 da l\1C'tro hanında Mu t.erıler d. ıe ı n;ı '·-
:ınc mıır; t'<ı.ıl ctmelerı l ı ıırı u b.ld ııliı. (9691) 

İsta~bul Fiat Murakabe Komisyonundan 
25 nuın. ı lı ıt:ın: Gerek glimn " :ı •lı epol.ırında gerek e kendi dC'po

;.rınd , ın :ıl th. nclermdc, fabrıkalarında "c,> a « ır mal •• ııe dt hum k:ıu

uk veyı hud krep ol h. \inde knuçugu buıu,, .. n tue<.-aı·, f, brık· tor 'eya her 
nngl bır ue e C' ve "'"h 111 9 tc~rırıit•\'\ el l!l40 :ık~amı 1J1('\;1,;utlıır1111 c•1 
eç J0/10/1940 hır hırıc r.ı tlıy, n pcısembe gUıhı akş:ımın:ı J. dnr 4 un• u 
T:ıkıt h.ın 4 uneu '!<otta 1 t nbul n ntaka tıc. ıct muduı lı~ ne bire· be
:ınname \ c erek b• ldınndı>ı ı luzumu 29 num. ı :ı.lı mıllı koruım , k. r. r
:ıınesrnın 6 mcı m. dde ınııı b. h cttıgı s:ıl,ıhı;> ete iLtınaden ıJ .m olunur. 

<!1653 

t ı. A N 

ASLAN w ESKtlliSAR ~IÜT
TEH11l ( IMEXTO 'e SU Ki
JU.:ct t'ABRİKALARI ANO-

NiM ~iRKET1NI>EN: 

ÜÇÜNCU DAVETNAME • iKiNCi 
iLAN 

A"lnn 'l' E."kihis. r Muttehıt Ç.
ml.'.nto \ e Su Kırecı ı. brıkal:ırı Ano
nim şırkcti hıs~ednrlarıııın :ıııd.ki 

ru1.ıı:ın'eyi mi.ızakcıı• etnıck uzcre 
!evk:ıliıde surette i<:tim:ın d<ı\ el o
lundukları lfı .ığustos 1940 tnrıhlı 

birınci \'e 23 Ey h'.ıl 1940 taııhli H;ınu 
ıç tını.ılaı cı, Ti en ret kanununun ınu
:ıdrl< ı 386 ıııcı nıaddcsiııin ı~ılzaın 

etlıgı ıııs:·hı ıçUınn hflsıl olınııdıgın
d:ın, ~ ı 1.ctı mezküı ~ his"c<larını :ısn

gıda ıııiıııderiç ayni ruı.n:ımf'yı ırı11-

7,..,kcrc etmek uz<'re 13 Te~rınisani 
1940 t. ı ıhınc mu adı[ c;. r • nıb.ı gl\nu 
~.ınt 15.30 d:ı Bt•yoglund.ı ı tıkUıl 

ı·;ıdd<"'Jl'd" Serklidoryaıı {Cerele n· ı 
Oricııt) blııasınd.1 uçuncu bır fc\ -
k:ıl. de he.> ctı umumıyc içbmaııı, dıı

\"Ct olunurl.ır. 

RUZNAMEİ MUZAKERAT: 

l - Şırket d.ıhıli nlzanın.uııcsıııln 

mu. ddd bl. ine mııddcsm.n tadıli. 
Ttı. ddcl be imı maddenin şekli 

ıı :ız. ı ı - Sı rketııı • eı ınaycsı behcı ı 

lıı , Tuı k lırası kıymdı ıl b.11 ye ındt• 
ıki ;>uz d kı;, ıı ekiz bm hı•«c ~ene-

' dıııe muııka~em lnr nıılyon dort yuz TiYATROLAR 1 Osmaneli Asliye Hukuk mahkeme· do, :ııı bın Turk lıra ınd. n ıbarl!ttır. 
sinden: Heyeti uınumiycnın e§kal \e meu.u-

E • : ıı 78/896 atı k.ınunı) e d.urt">ındC' bu crmnycvi 1 
Muddeı Ahmed Hulu ı tin <'r ta- te:ı:yidc ~ıl!,hıyetı c1l:.ıe ktır. lhı .ıı; 

VEN1 SABAH -
l_is_t_an_b_u_l_B_c_le_d_i_y_cs_i_İ_la_n_Ia_r_ı ~I 

3öl0 «.)ılı b ledı\ e ı tımlfık kam.nun. it:'. hkan ıstıınlfıkinın umurr ı 
ıncnr: .• tlcı e uygunlugu t:ısdık c<hlıp mcz.kiıı kanununun f inci m:ıddcsı 

ınucıbıncı; 250011 lıra kıyrııct liikdir edılmış t lan Eınınonuııdc Çı·lcbı o~lu 

Al:icddın m• hallesinııı Ycnıcnmı \ e Çıı,;e.kpazarı ı:ukagında 384 ürıeiı rı<ladn 1 

l parc:d \ e c ki 2 - ~5 ) eni l - 35 kapı No. lu altını a ınngazası ol:m ki'ıgır 
Hı-ra ·çı h; nınııı t .. pud, n nlırı,ın t •:ırrut k:ıydınd:ı 1/12 Jıı~!:c,iııc ı;r hıo 

Hatıcc \ ı.: 15/96 hı ~esine sahıb lb~. hımc bu kı) ınct t~blıg t:dılı ı·k ı~tc-
1 

ı ılmis i•c <le ıkaın<'tgahı tcsbit edılrmı;:ciıgı z,ıbıtaca yapıl.ır 1. hkık •. tt. n, 
anlaşılı ı~ l)Jmı kl.ı bu krınunıııı lU ıınc:u maddt~irıiıı t.ıtbıki 7nruri gı -
ı'lildtıghndcn c:ıb eden t~blıg \8r.ıkal. rının h:ırit:ısıll• uırlıktc bın•r niısh • . 
"'lnlll bu h."lıı. digcı nıı hasının r id oldugu bPlt"<iıyı d:urc inı H 3 uncu 
nü<h,, ın rı d. umum:ı n :>hsus n • h. ile 20 GUn mı...ddctlc t .. lık c<lıldıgı ıl. n' • 
olunur. (9C45) 

* • 
Bele rliyı )'l mel motbrfo \ e . itin tamırindc kuUanılm .. k uzuı• nlın.wak 

muhtel r le\ :ızım k.ıp, h zarf urulıl<' cksıltmcyc konuln.u tı.;r. Tahrnın \w
rlelı fl!l04 lira 10 kunıs '<' ılk tC'nıınatı 517 lır:ı 81 kuruştı •. Ş. rtn. m< Z:.
bıt \ c Mu.ımchit .Mud ı lugu k. it mır.de gorı.ılccctır. th. le 25/10/1940 curr.n. 
gilnu s .. ıt 15 d" Daırr ı Eııcumcııciı• y ;ıpıl:ıcaklır. T. lıblo ın ilk tunınat 1 

makbuz \<ya mektupları \ c 940 yıl.n~• , it Twmı t Odô'c;ı 'e ık"!. rilc 2490 
nuımıralı kanunun t .... ır.ıtı ı,;evrcsindı h:ızırlıyncakl.'lrı teklıf ım·ktupl:ırını 

ıhalc gunu sa. t 14 de kadar D. ımi E 1 cumtme 'ı•rmı•lcrl lüz.ımdır. (9{197) 

l_o_ENl_·z _LE_VA_zıM_s_AT_ıN_A_LM_A _Ko_Mi_sv_oN_U _iL_AN_LAq_ı -
Şeker ilanı 

Marmara Cssii Bahri K. "" atınalma Komi,.~ onu.adan: 
1 - Komutanlık ıhüyacı iı;in 2!ı0üO kılo toz ~<'ket· pazarlıkla ~.tın alı

ll:ilaktır. 
2 - J'a:ı:arlıgı 11/I. Teşrin/1940 ı;urr;.ı günü fa:ıt 14 de 1zıuitte Tt>.J sa- 1 

ne kııpıc:ındaki komisyon binasınd:> y, pıl;ıcaktır. 
3 - Şckcrın bir kılosuna tahmin c>dilen fiyat 

ihaleyi mıite:ıkıb t. k:ıı nıı· ede<'~k \:>ec!t l ıııerindf>n 

alınaer.ktır. 

j 

37 lrnru~tur. Temiııat. I 
% 15 nbbetindc deıhal 

4 - l'.ızarlıı::ı İ<tirak t·decC'k islckl ilC>rin muayyeo gün 'e ~n:.tte lrn-
misyon ba.:k •. ıılığımı mür:ıcaatları ıl!ın < lunur. •9560• 

ııded 

> 

• 
Terıııl dirlıl'mlarıle 

B:ıskul 200 kOoluk 

• 

60 :t ı-:r;ıt ıı;ln ı:irtıı k-.ıryola 

400 Metre Zincir ince 
400 nded Aı:kı knnc:ısı 

40 » Zınl'ir kılıdı kıi1;uk 

40 > Kucıık liftin sukuru 
20 :t Sofr:ı 

41• > Sofrn h:ıgı 

• 1 :ıı SC'~·y:ır ku7.iııc <c:on "st ı m 

• 

illOO metre Tdefon teli c2.5 \ t ya 3 ıulnı 

]t)OO adcd J:-aliitor cdcmlrı ilı: u·rliktc:t 
2000 metre Telefon teli 

3 aqt d St.: ndrnt m .. rkn :ı~. tdı luııu 

110 nwtre An!eıı teli 

• 

10 

• .A 

M ·ILLI PİYANGO 
29 ilk teşrin 940 

CUMHURİYET PİYANGOSU 
ikramiyeleri 

Teselli 

bramiye 
Adedi 

1 
1 
ı 

4 
80 
8U 

400 
4.000 

~o.oou 

Mükifat.ı 

84.Grn 

hem büyük 
Hem çeşitli 

Hem fazladı 

Mikdan 
Lira 

60.000 
20.000 

10.000 
5.000 
ı.ooo 

f14IO 
JOO 
JO 

2 

250 

Yekiın 

İkramiye 

Tutarı 

Lira -G0.000 
20.000 
20.000 
20.000 
su.ooo 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

4~.000 

12.000 

492.tHMt -
Bu plin zengindir. 60 000 lıralık bir büyük ikramiye vardır. Ayrıca 

20.000 lirı lık ikınci b üyük ikramiye vardır. Eoer talihiniz bunlara erıte• 
meue yine müteeHlr olmayın. Çiinkü 2 tane de 10 ar b in liralık ik• 
ramiyeleri kazanabiıtrainiz? Bu çeilitte dört tane 5.000 llralık lkrami)'I! 
80 tane bin liralık, 80 tane 500 llralık ik ram iyeler vardır. PIAn ı iyice 
tetkik ederseniz daha küçük ikramiyelerdeki tenevvihı açıkça gö· 
görürsün üz, 

lramiyeler miktarı hem büyük hem çet1tlidlr. H~le orta ikramiye .. 
kuvvctlldir, fazladır. Bu fevkalAde piyangonun biletleri 8 Blrlncitcı· 

r inden itibaren satıp çıkarılmıştır. Bu piyangoda mevcud 400 bin bl• 
lettc 84616 tannl yani 21.1 mutlaka ikramiye kazanacakt ır. Bu ter· 
tipte tam bilet 2 llra, yarım bilet 1 lir.:ıdır. Unutmaytnız ki tam bllet· 
ter ikramiyenin tamamını yarım biletler yarısını alır. 

On tam biletli ve on yarım biletli karnelerle mutlaka amort iı erln 
tamıımtnı veya yarısını ve belki de büyiik ikramiyeyı kazanmak aure· 
t ile ta'lıhinizi tecrube imkanın a ma~ikslnlz. 

Cumhuriyet piyangosunda bir yenilık olmak üzer& 48 aded 25-0 ter 
liralık tese lll mukAfatı ihd11 edil~ittir. 29 B irlnclteırlnde Ankaradaı 
çekilecek olası bu zeııgin ve fevkal~de plyanycntın tıusuılyetlerirıl 
izah eden 8 sahifelik broşürleri bayilerden isteyiniz. 

Yukarıdıı cins 'e mikd,ırı y, zılı < ~3 :ı 'c m•ılzeın<'nin her bir kal,,mi ı 
:ıyrı ayrı 12/I. Te nn/1940 l'.Umartc ı gunu saat saat 11 den ıtiq:wen pa
zarlıkla ı.ılınacatır. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
F akü itesine Talebe Kayıd Şartları 

fsteklılerin belli gun \ e c::ıatte K:ı ın p:ıs:ıdn bulunan komf<;yona mü-, 
racaaUarı. c9ti56ıı Ankarn Dil ve Tarih - Cografya Fnkultesine 

25 ind gunu başl:ın:wak ve birinci trşrirı soııunda 

talebe kaydına cylolil' 
nihayet n·rileccktir. 

1'"akultede 1cdns olunan zunırelcr şunl:ırc'lır:' 
Tuı k Dil\ e Ed<'bıy.ıtı .Felsefe 
Fransız \)il 'ı• Edebiyat\ Arkeolo)i 
J ngi llz Dıl '- c Edcbıy<ıtı Sılmcıolojl 

Muh~nmıcn licdcli (1783) Iİl'fl (4::1 ı kuruş olan 341 metre f'lbiselik ll\-
Alman Dil ve ı-:ıll•biyntı Sino]ı)jı 

l ... D_e __ v_l_et_D_e_m_iry·olları İlanları 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

r:ıfınd. n M. nlcylı k.ın ı t t.ınbulda olunan hı «' fcııed.ıtı bedellerı tam-ı-
B<' ıkt,ıcta Abbas.ıg:ı Derııc sokak j nıi.)lc t. h ıl olunmadıkça yen .den 

civerd lmıtı.ış (lR/10/1940) cumıı gtımi F .. :ıt (11) on birde Haydarpaşn-
dn Gıır binası dnhilındcki komisyon loır.ıfındnn nÇlk eksilt.mc usulıle satın Arab Dil ve Edebiyatı Binclolojı 

F~rs Dil ve Edcbı~ :ıtı Hung.ırolojl 
alınacak ur. Rus Dil ve Edcbıyatı Antropoloji \'C Etnoloji 

:>u ı e ı:;ırmek istiyenlerin (133) liıa (7G) kuruşluk mu\'akkat teminat 
K lasik F iloloji Cogr~ fva 

ve ı: .. .,unun tayin t'ttıgı vesmkle birlikte • .,ı;illmc gtlnü smıtinc k:ıdur 

Nu. 30 da Al kızı Zarıfe üm er ,ılcy- tez) idı 0 nıa,> <' mu:unelı> i yapıl -
hınc uçılan ıhlar d. \::ısınan M .• ıley- maz. H~sc '"-encdatı tabı \ c ihra<; o-Tepeba~ında Dram Kısmında 

l0/10/940 pcı mbc günU nk ;ımı 
• u.ıt 20.SO d.ı 

hm ınah .cmemızdc h .. zır bulunma ı J lııııınadnn ev\ el ııuınunelen Tıı:nrct 
hız.umu ılaneıı tcblig l'tlılnıt!sı uıcriııc l Vekiıletine goııdcrılıp t.ı. dık ettırıl••-
mu11 llc~hin o gun gC'lnıem~i \'cya eektir. 

Tarih Hititoloii ı 
komi~yomı müraca:ıll:ırı l~zımdır. Talib olanl:ır bir i~tidaya hc:e \'e olgunluk. dlplomaiarını, :ışı r 1111111 .. 

Bu l~c aid şartnameler komisyon~fan }J:trı:ısız olarak clagıtılmı:ıktad ıı-. fıı 
rnporlnrını bnğlıynr:ık salı ,·e cuma gıinleri sa.ıt !1.30 d:ın 17 ye ı~:idar 

(9297) 3 

=============================== kultı- J)irektdr'lUğiino mürııca:ıt etmc'lert taz.ı{Wldır. c5978 ~o~ bir \ ekıl gondemwıı ine ıncbnı h:ık Mu:ıddd bcşıııcl maddenin tadıl,.n 
OTELLO 

lat.klil C.:ıddesı Komedi Kısmında 

======================-===========:::::::-~ JO/l'O 940 pcr embc gunu a,k anu 
•·ut 20.30 da 
YALI USAGI 

Her ı.ıraf.ı otobus \ardı 

kındJ g,;>ab k:ırırı ıttıh::ız olunmuş sonr. ııl.c.ı$:ı ~ckıl _eş ıketln se·-
\<' ıml ı l.ılınan bu karam aıd ıhbar- maye ı beheri )ırmi bcs !ıra kıymeti 
m mımın biı· nu h, c:ı dn nı.ıhkt:'n c 
dfrı nhaııesine asılmış Vl' 'keyfı)'•'tin I 
on b('ş gun ruuddetlc il:ını ıı;ın tuh-

• • • kıkatııı 24/10/1940 perşembe ,gunü 1 

iti bari;> c~ ı de elli d ıkuı bin altı yuz. 
hıssc '!t neci ine nninkıı cnı bir ııııl.)·ı•n 
dört yıız cloksan bin Turlt lırasınd.ın 
ibarcttır. Heyelı umuınıycnın c ld'ıl 
ve me\zu:ıti k. nuniye dııırcsınde hu 

Lüleburgaz Belediyesinden: . J 
1/10/1940 tarıhinde ihaleı katııyesl icra edılınek iizere müzayecleye ~'ı

k:ı;.ılınış beltdıyemızt• :ıi(j sırıemn 'e gnzfnö hin:ısına lalib zuhur etmedi 
ginden ek~iltme \'e arttırma k:ınunu ~hkümına gurc 11 /TeşrınlevvE'I 940 

Büyükdere Tümen Satınalma 
Komisyonundan: 

Aş~ gıda cin•ı, miktar ve nıul4'lmınen bedclleı;ı y.1zıh muhtelif ) i~ et~~ 
ve yiılrncak maddeleri hizalanndn gostcrilcn tnrih, gün ve sa. tlcrd<' k:ı eri RAŞiD RIZA Tıy:ıuo u s.ı.t 9.30 z:ı bıı·.ıkılnıış oldugu tcblıg 

HALiDE PiŞKiN bcı.ı0er yeııncı geçmek uz.er<' ılflıı olunur. 
il) I. "l\.'l)rin Per emlıe g.ımı ak .ımı = 

Kadıköy Süreyyada 1 
YATAKLI VAGONLAR 

KONTROLORÜ 
Vod\ ıl 3 perd<' 

i ı. A N 
940/1322 
Sultanahmed 3 Uncu 

Hikimlığlnden: 

D,ı\ ,ıcı ist. "'l'clcfon Oııektorllı •u 

sernıııyl') 1 tezyide sıı l.ıhiyt•t olaca .
tıı·. lhnıç olunan hıs.e sened;:ıtı he
dcllcri tunıamıle talısıl l))unmadıkçıı 

yenıdt'n tezyıdi scı maya muamelesi 
) npıl.ı naz. Hisse ı;encdntı tabı 'e 
ilıraP oluıııı ad. n e\ 'el ııunıunelerı 

cuma gümı sarıl 16 da ihalesı ynpılm:ık uz.ere on gıln müddetle temdld 
edllım tır. Taliblerin yevmi mczkürd:ı mtiracaatları ll"ıı olunur. c9566 

Denizcilere ilan 
İstanbul Mıntıka Liman Reisliğinden: 

zprf u~ulile eksiltme)c lrnnulınuştuı-. Eksiltme muanıeleleıi Bıiyükd -
iskelesi kaı şısındaki n•keri ınnb;ırd:ı bulunnl'ak ol:ın Tuınen s:ıtın • 1 ., 
komisyonunda .vap ı ltw:ıktır. t~teklilerin şeraiti :ınlaınak lİZPre her gun e!' 
eksiltmeye iştir.ık i•;.ın el<· :ılınacnk maddelerin mikt."lrına \'t! tahmin ~dıl1'' 
fiyata gorc tutarı olan ,.e :ışagıda yazılı bulunan t••ıninat akçelcrilc bııl11> .. 
te komisyona murac:ıatları ve teklif mektuplarını kapalı z:ıı flar lçındc e e' 
sillınc .. ntlleriııdcn bir :ı:ıt en clıııe kadar ınukbuz. ınuk:ıbılınde 'er11 

Sulh Hukuki 

( Tıcurct Yek.ılctinl! göııderılıp t.ısdık 
:ıvuk.ıll:ırından Emin Rcııf Uır,ı m- cttıı ıl"cı'kllr. 
d.ııı ı t Gedikp:ı ::ı J.ındarm.ı ı.omu- 2 B 1 . b ı· k tı· ltıbn 1 iL.4.N 

Kaptan, makinist ve klavuz kaptanlarından 1940 ı;cııesi ıkinci teşrin 
2 ı 1crı !uzumu ilfın olunur. terfii sını( imtıtıaııına t.tıllu olanlaııı olhnbtaki t:ıliınatname mudblncc , Muhammen Alı naca" 

940/1340 · d e ıerı eş ıra ·ıymr. .. -
" tanlıı.ıı k:ırşı- ındr Az.ık garaJın :ı 0~ riy:ı ctıncle 298.000 hı c serıedı yerme 

S 1 ... d 3 ü ·· S lh H k k 1 tom .. ıı lnı l•zcddın Mozmk ve B hrı . u tana .. me ncu u u u ~ ' ~ 
1 

ihrnç olur.nrnk beheri yırmı bes );ra 

Biriııciteşrin tarıhinc kadar murac:ıat ctnıel.eri lı'lzım gelirken gerek bu 
de!a ve gerek~e ıkıııcl de!n olarak ııntılıan:ı ~ireccklerden bir çokları Saat: D. Eksiltme Tarih Temi"at akçesı Tutarı Miktarı maddeler 

Lira Kr. Lira Kr. Kilo ~ 
Hikimlıgınden: 

!iimdıye kndnr murneaat ctmcmışh•ı dı. 1 
Ci• "Ç<:k• r aleyhlerine tl40/1322 No .• u 1 kıym lı tıbıırivesınde 59.600 hı~"e 1 
do y:ı ıle ... çılan (26) lira 40 klU·us scııedır ın. 1..~kı. "' c scned tı s:ıh p-

D:ı\ acı lst. TelcCon Diı·ektorliig.ı 1 k 1 u ı nl ... t ak d, 'acını:ı yapı m:ı ta o :ın m 1 . 1 · . 1 1 ti · h· 
k 1 d E · ı> c t c 1 erıy •' mucssıs ı c ~t•ne erı rıs .. -

3' ll • t ıı ın nn mın ,:ıı nr< ıı - h:ıkemeslııde muddcı alcyhleı·ın ıka- b 
1 

t • 
Ç ık li b 44 N ı illa ~lll e 1 e\'7.11. 

Bu ayın on beşinci gı.ıniı nkşanıın:ı kı:ıdar ıslidııl:ırllc riyaı:;etlmz mu:ı
nıetal şube ini' hizzat gelmedıklerı surette l.ııı dc\•n• imtihanına kabul edi-ı 
lemiye<·cklt•rı ililıı olunur. c9650 

d.ın •n •c o.> a\ uz :ı l o. u mctsahl:ırının meçhul olmasına bı- Tıc:ıret kanununun 385 mel mad- ================================= 
Ccm.lcddın C\ nde F.dıl aleyhine 1 l 1 \ d vetıye teb İstanbul Cumhurı"yet Mu""ddeı· naen ı liUC!n arz.u " e ' - desi mucıbınce hı:s. cdnrlardan bir 
940/1340 No. lu dosy. ıle n<ılan 13 · h ı ı hl gelme lıg edıldıgı a c e ın;ı ,e:ıneye -ı hiss~i Q)anın dahi bu muz.ıkcreye 
lir 85 kuru;; nlacak' dii\ .ısının.> •1P 1l- ·mi oldu .. undan ınuddeıalcyhleı'<' be- Umum"'ılı.g"' ı"nden ·. 

1 

dd " i lır. k 'c rey ıta ctmeğc hakkı ':ır-
makt ola ' muhakenıeı;ınde mu <'l 1 r•,ıy'ı ıstıldal> m:ıhk<'nıeye gelınelcrınc 

dır. Ve bırrlen zıy.ıdl• lıis"e:;i olan i f b ı Adi mnl1kem le · · • b. -' -' nl 'le •600> d ' aleyh F dıl n ıkametg,ıhının n cı;h.ul ,n ,elıni,·ecek olurlarsa i lıkt.'1ptaıı s aıı u ıye Ye • e ı ı ıçırı ııı ;ıııeıı çu\" ı a en 
1 ,.. " U?\lıtııı ıt•yleri lıi deri nisbetınde dk k k ·ıt ctı"le rılın c kt ç 11 nlulı n1me b -' r 1 olm n. L n en 15 gun mUddctle ı a çclunmış addıle ıbı az oluıı. 11 muk· _ sıın ı açı l' ·sı nıe ı<ur' • ·• · ır. u\·a .1rın u n e,.,, ı 

t ı...1 i j{ ın~ • muh~ke 1ft tenı;> tlt eder. c 1000 lıra mU\ :.ıkknt tcmınatı 75 1ırn ııanclıkların muhammen bt.'Cleli 15011 
ne•ı <'.- ı a r.ı " • c u 

11 ' - \'denın kendılerine .udıyct ne k;ı ır 
. d 22/10/1940 t 11 d'f ı bu içtını. da lm.,ır bulunmak ı tı- !ıra nım ,ıKl>,ıt temin•ıtı 112 lıra 511 kııı u"tur. nm e • rı ı ne mu a ı ve,.·ıeccgırden bnhı• lı ıııu"mclelı ı- ,. ,, 

t 14 d t 1 k yen ZC\ t Tıe.ıret k.ınununun 371 Çuv:ılııı ek"iltınc 1 16/lıl/ 1940 ··:ıı-.:mnba gıinu !<;ıat 11 de sandı•..,•ın ck-nl guıı :ı c a 1 111 man - ,.8 b k,ırarının 15 gun muddctlc ılanen ' , " 
il ld d " iııcı ı l.ıd<.ıcsı mu bıııı e. ıı;tınuı ta i- .~ıltınl si :-ynı gıın ~a.1t 14 de Siı k1..-cıdt• Adlı.ve Le\ azını da.ı .. .,ındc y pı-

kemc.•ıc K.ııar ver mı.; 0 ugun :ın tcblı!.ne \e ınuhakeıncnııt de 22/lU/ ~ ' ~ -.. hındcn hır hafüı ı•\ \el lııssclcrinı şır- 1 1 ycv "1 "' .tı 1 czkurda lıi:r.znt v-eya 1040 t ı'"ıhıne mu:.adıf salı gunu <.ıat .. c .. (tıı-. 
b l 1 ket merkezine tc\ dl etınclıdırlcı-. lsıeklllnr bunlara ait şartname \ t• ntlnıuııcleri talil guıılerinden m:uı<la b h ek. I< • hkemcde haıJr u unu - 14 de t lıkine mnhk .. mcce kar:ır \ erıl ~ 

B. nk. lanı te• dı cdilt.."Cck hıs c sc- Adi" ı d ı · d lıT ı ~?95 t <I rcle ııı~. be ı muh:ıke- ını oldugundan mudd€tı .)tanunı~c i 

1 

her gun ıyc evaz.ım a rcsm c goıt• ı ır er. c - ıı 
ııcdatı muknbilındc lııı::ıcak mek -

rar 'erıleceı:ı ıla- 1·çındc itıraz cdıltT cdı~ı ve ;ı. c• rıı 'c 1 
ıuptıır şiıı-ct merkezıııc tc,diat 11111- Y"k k z· E t" ·· ·· R kt .. ı··.., ·· d \,ıktı m. 7 ~Ürd:ı T .... kc,nede h:nır hiyctindc olarak kabul Nlı)lCCktır. U se ıra at OS ıtusu e or ugun en : 

bulunulm.ıdığı takdirde gıyaben m ı- 1 9 Tt>srmie\ \el 1!140 1 - Kurumumuz kız ve erkek talebesı kin mikdm· \'e muh:ımınen be-
i LAN 

940/l o 
Sultar.ahmed 3 lincü 

Hllkimllğınden: 

D. t ı P. T. T. 

Sulh Hukuk 

No. lu do y, ıle {25) l ı a nl. ıık da
v:ı nın )apılnıakta olan muhııkerre-

sin-ie n uddeı:ı leyrin ı',ııınctgahının 

rneçhu: olın ına lı ıı en 15 gun ınud
dctl<' ıliınC'n t blıg. t icrac;ın:ı \ c ınu

h.ıl.l" ı<'nın dC' 22/10/940 tnrih ne 

mu .. clıC • lı günu ~ant 14 de talikine 
mahken ece k ıror \'eı ilmi oldugun

dan yl\ m \ c \ ktı czkCıda bızznt 

veya b h ckiıle n l hkemcdc hazır bu

lunu1m. dıgı t .. kdırdc t:ı:> aben mu

m kcn ('~ c de\. ın \ c t.nr .. r \ erılcccgi 

ilanen te\;; 11 lunur. 

Jıa eınc~:"e dev~m \e k.;Jnr \cılecc 1 MECLiSi DAR E 1 • ı del ile m:.t\ nJ;kat teminatı aşağıda yazılı diirt kalem nıuhteli! cins kum.ı-

teblig olunur. 1 "' • • şın 12/10/1940 rnmnrtesı giınu . art l 1 de Rektorluk bınasındaki mllt• -
r 

şekkıl ı.;.omisyon taraCından ihalesi kapalı zr,r! u,;ulilc yapılncaktır. 
ASL.\:S \t> }~SKiHİSAR ll i.'T- 2 - Ek ıltrneyc girmek istiyenleı in ınu\.:ıkk;ıt ll'miııal 'c teklif mek-040/185 

Sultan&ıhmed 3 üncU 
Hikımlığınden: 

s lh Htık.ık TJ'llİT ÇhlENTO n• SU Kİ- tupladlc kanunun tayin etıiı;:i vc<;alkl,. ıh:ılerlen bir s::ıat c\·veline kadar 
u ı' '..ı k i ı· . ı . J< ECl FARİKALARI ANO- onıısyon re ş ıgınc verme erı. 

D r('kt ):. 1 3 Kumaş numuııelerıni görmek \ c d.ıh:ı Cazla izahat ve caıtanınc-1-I 
u NİM ~.iRKETİ:SDt~X: ,.. D. \ucı 1 t. P. T. T. 

m ukatlarından En ın R, f t.ı • ın
d:ın K, dıkcly Muht.1rd..ır Tuı.:I: c F.- ı 
ının okak 13 No. d.ı mut.ıın n.ıaı 1 
A Y ınıkoglu ale)hinc tı40/18:.i No. 1u 

mct"uhının meçhul 1 .. m:ı blmı.~n 
itincn nrzuhal \c da\ et iye t<'bli: ı •

diidiğı halde mnhkcmcyc gclmeı •" 
olduguııdan nıucfdcı .ılc) he beı avı 
Ukhıp mahkemeye gelı C' ne el. ır 
gıyah ı, ı arının 15 ı:un rıı..d'idlc ıhi
neıı l!'bligine \(! ınuhakenıcn'n rk 
2!!/ I0/1D40 larıhln<' müs •. dif alı ı:u-

n , • .ıt 14 dl· t:ıhkınc m.h!-<cım.ce 

Sayın Hissedarların nazarı dikkatıne: 

Vuknrı ılfınclaıci husuraitıı rnun,kıın 

oldugu ı .. cl.ır y:ıkııı hır .rnl!'!ıınd.ı ;fn 
\'c ıııtucı •• yın hı cdarlaı ın menfa
atleri ic;ıbır.clan olcl:.ıt,uncl.ın fc\ knlıi
dc he~ ctı umun ıyc içt m. ına 1< nbct
leri h:lh s a riı:u otunu. 

lstaııbul, !J Teşı·inlevvel 1 !J h) 
MECLiSi iDARE 

k:ır.ır \ eı ilmiş olciugundan muddcti 
k:muııiyesi içind,• ıtıraz edılrıedigi 

ve m. hkemedc hazır J:ıu1uııu1madıgı 

tnkdinle ı:ıy:iben hukum 'e kar:ır 
ve. ktegi ilanen lcbl;. olunur, 

nl nlmnk istiyenlcrln enstitü daire mudlirlugunc ınuracaatları. 
c6139 c9230> 

Cinai 

Erkek elbiselık 
kum as 
Pnltoluk kumas 

Ta) yor 
Manto 

:t 

:t 

Mikdarı 

1200 m. 
345 m. 

80 m. 
25 m. 

Fiyatı 

G50 
750 
725 
650 

Tutarı 

1800 
:!587.50 
5RO 
162.50 

11.13000 

DOKTOR ARANIYOR 
Cerrahidt' çnlışını bfr Türk Dı klor Asıslan:1 ihtiyaç Yardır. 

eduılcr Niı;:ınt::.~ındn Şişli :S:h\,;ıt Yurduna mur .. t.·:ınt etmeleri. 

15 
15 30 
ili 
16 30 
li 
17 30 
l ıı 

18 30 
15 
15 30 
16 
16 30 
17 
17 :Jı) 

ve günü 

17/10/940 ""r*ınbc 

> > 
> 
> > 
> > > 
> > > 
> ~ :t 

22/10/940 Salı 
:t :t 

:t > > 
> > :t 

:t :t > 
> :t > 

8700 
9870 
7590 
5340 

600 
525 
876 
657 
832 

1110 
1350 
1650 
1556.25 
1312.50 

116000 
131600 
101200 
71200 

8000 
7000 

11680 
R760 

11100 
14800 
18000 
22000 
20750 
17500 

290000 ::;ıgır e 
32!1000 
253000 
l71l000 
400000 
350000 
584000 J 

438000 ' et 
30000 Toz ce" 
40000 , 
45000 sabtıll 
55-000 ... 
83000 G:ıZ )' 
70001) > > 

====-=================-============~===~ 
İstanbul telefon müdürlüg"' ünden: 

ıc-
Istanbul ve Ankıırn 'felefoıı Mudiirlüğu santral ve atolyclerındc yet 14,ı 

tirilclikten sonrn dıger mcrke7.lerc tayin ve izaın edilmek üzere mu ıııı;,ı ıı• 
ıle (31) ,ır!erl ııı.ıkiıııst, (3) ndcd ele!ctdkı,i \ ' C (l O) ad•!d mo:ıtor •11

'
1 

caktır. 

l\tü .1b:ıkn imtıhanı İstanbul \ c Ankara Telefon MudurhıklC' c• 
25/10/1940 tarihıne ımisadir eumn giınü saat ıo da yapıla ak \C ıntl' ' 
fıık olı.ıl\l:ıra sl:ıj nniodetincc ellişer ve tayininden sonra nltmısar 111•1 1 b.,.. 
\'erilı cck•ir. Tulıbleriıı kanuni '" s:ıfı hııİ7. s:ın'nl mcktebler1 cleklnk ;ti • 
si ınezunl rıııdan ol•nıısı· \'e nıti :ıbakaya girehilınck için 21/10/ 1940 ~;.ı 
zari" i "'lll'U • :ı:ıt 17 ye kadar mc:ı.kiır telefon Mtidürlı.ıl.lcı ııı~ C' r 
mu bite ile mura<'. :ı· cdilml'sı ş:ırttır. (9338) ~ 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul Şartlar• ti 

ı.ısc ofretmeni yetiştiren okul, yatılı \•e parnsızdır. 

4 sencdır. Okul:ı gırcbılmck içın lise olgunluk diplomasını 

Tahsil ınud~ıl 
elde etoıi<: 

lunııı.ık '~ kabul imtihanında muv:ıff;,k olmnk Hizımdır. ill" 

Namzet kaydı 11 Eylülden 12 biriııdteşrine k:ıdıır salı \ e eunın ~ıı .. 
JEİ·i yaııılır. Knbul lmtı.h::ını 14 bırincikşrın guııu baslar. Daha fn7.lll ,.ııt 
f i . t 1 ı·ul :'.I t d b ı · l y 1·1c' ınur .. c"'nt caerı7t)e luma t' ıyen er o. a ınurac. a e e • ır er. ıızı " 
6 kuru"'luk pul gdr.d ı melcrı lazımdır. (842 

Sahihi: A. Cemaledain Saraçoglu - Neşriycıt 

J3,1 ıldıgı yer: (H. Bekir CUraoylar ve Cemaleddin 


