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Her yerde 5 kuruş . GONLUK SiY ASI HALK GAZETESi 

İçinde 
endişe 

imiş! 

llıı. 'di Iİlld ..,'l )h', galiha ~nün hi-
~ ltaJynda koyunlan, ı
llıll(J~ .t~:ı, kılları, derileri. ke-
l~ ıle bir a:nula. pişinnek 

'el ııa tı 'll.Zede<'RJiler, bunun 
~ ~ 'Oame integrn.16,, 

~tcllr (~ın et) ndmı w...recok
~....;.1 ~tanıt ta da ttaıyan 
~lltl'l.kJf\li );ne muha&U"a al-
4a4, 1\ ln.gilb.It•rin nçlıkla.~n
ı~ ko •tkı~ cdo hizle.in endışc 
~lt 1'kıılanımzdan babset-

cle\:anı e3-Ii3 ooeklerdir. 
~ 

~; lfüseyin Cahid YAI..çIN 

~ r neden c, İtalyan ga
t Iaş~leleri bı7.i endişe icin

~·- haı ve korkuya kapılmış 
~lllu de zannetmekten pek n! oluyorlar. Mihver dev

u Politikasına yaranmak 
~~tlltınuş olan bazı Balkan 

-

""tr 

F 

Petain hükümeti 
Almanya ile işbir

liğini kabul etti 
Amerika Vichy'den 

izahat talebinde 
bulundu 

w.::oe 

Yapılacak ihtifal için bir 
program hazırlandı -Anlmra, 26 (llu ... u~i l\luhnbirimizclt\u) - :bbt~li Şef At.a

ttirkiin ikinci öliinı yıldöniirııii miiııascl}('till• yapıl,u·ak ihtifal 
ıırogrnmı tesbit edilmiştir. Hu programa "ore 10 ikincite~riıı 
pazar giinii sabah saat 9.5 de hiitiin Jlalke' leri ve hulk o
dolarmda ilıt.ifnllcr ynpılaeal\111'. Uunforı hükfunet fuııiı-leri tun
zim e<lecel• ve biitiin nwmur, :r.nhit ' hull, daHt t>{lHecektir. 
Topl:ıntı rnaJıalkrinin miina<:ib yerlerine Atatiirkiin bii!itii \C

ya fotoğnıffarı kona.eakhr. (Sonu 2 ncı 'ayhıdıı) 

- .J 

ll't:lrtjf da Romadan gelen bu 
~ tek 1 takib ederek ayni söz Orta prktaki İngiliz Ordtl!!JUDUD zırlılı ara.OOlan 

Hitler, Franco, Mu•so
llni ve Petain arasmda 

yeni bir görUtme 
yapılacak 

Ekme 
nede 

in fiyatı 
arttı? ~. lıa;ar. ediyorh r. Bu uydur- -------------

~;:;ara adıster Rom.adan Bal - s R sy a 
~ . llalkanlardan Romaya • U 
~~\e ı adyo Yasıtasile gidip 
~ b 

01
1.ada koca bir mas· J J ony a 

t l'uuluyor. lşte bu masa•a ap 
) t. B_kıyedc büyük bir telaş 

la.r 1 atta daha tasrih edi- ga··ru··şmelerı· 
ıltı lalyanın Akdenizdeki 

1~d et da Türkiycde endişeler 
ı.; llıektedir, diyorlar. 
" 1111 \re .Yakın kornşulanmı

dı ... "1.ı~I ~ sıkmak istemezsek do 
~ lı nın hic de doğru olma

Japonlar bir an
laşmaya varmafta 

çahşıyorlar 
oı.ıti elldı!erine haber vermek 

t ı eYct.ındeyiz. Türkiyedo 
'ktı". ~ı§e: telaş ve korku 
~ ldtak rkıyc vaziyeti çoktan Sovyetler Çine yapılan 
l,.~ ıt otmif'tir, kararını 

l ı:v'ılı h · lier türlü ihtimale yardımı kesmiyeceOlni 
b ('t~ıı-tbr, vekay1i dıkkatlo Amerikaya bildirmiş l\;. ~ ~1 l'kte ve beklemehte-
~ ~ için endıRe ve korku ---<>-

Ududlarım m~amıyan vıı~r. ı;ton, 26 (a.a.) - Reuter; 
.ı_ ır 1 b ,. • 

Almanya 
sanayii 
tahrib 
ediliyor 

Sun'i petrol fabrikala
rmm yüzde doksanı 
bombardıman adildi 

• 

Boulogne 
yanıyor 

'f lır-b olnrak ltalyanın Ak- B > J.ıa-t. k dilmeu için Jnponya uıra!ından y. -
~ 1 

1 
•• ~arek~~~ndan bahs- pılnn gayretlerle Çin ile Japonya 11- Londra, 26 (a.a.) - Harbiye 

. l butUn btitun gayri va- rasında sulh müzakerclerJno bnelmı- nezaretinin parlamento müste -
t atı lalyanın Akdenizdeki dıgına dair Tokioda ısrarın dolaşan prı B. Binglcfoot, Oksford üni

~ı l adı venlebilecek olan i<vi:ılar siyasi müsahidler tarafın - versitesinin liberal klübünde 
te~~Yaya karşı merhn - dan tefsir edilmektedir. Bu mti§a - yapmış olduğu bir konu§Jna os-

;ı-~. ı; ,ur ve - memelketine bidlctın kanaatine göre, Japonya, nasında, Almanyadaki sun'i pet 
b ~tıcıı' ınç veya ıstth1.a hisl"- Mançuko hududunun emniyetini te - rol f abrikalanoın yüzde doksa -
ltaıı d ta.bilir, fakat bu hare- min ctmeğe ve Çinde faydasız olarak nımn ve petrol tasfiye fabrika -
~ lt olayı telaş ve korku yaptığı muharebelerden ordularını lannın da yüzde sekseninin bom 

tj~U J\~Yada vfü;ud bulabilir. kurt.arm ga çalışmaktadır. bardlman edilmiş olduğunu ve 
~ '< ~ ll denfade oyle bir İn- Ayni müsahidler, Rusyanın Cine bunların pek büyük müşkülatla 1 ıı k~nınası Yardır ki İtal- (Sqnu s üncü sayfada) (Sonu 3 OncU sayfada) 
~-< eti ilbus!aı m en müdhişini ------------======::::::::ıı=----------
t ·~ 1~'or. İtalyan deniz ku\•-

~ tı~e ıanıan Akdcnizde ln
b,:\' akanrn.aiiile tc1>adüfcn kar
~ b t l~lihsizli!;rine uğranw;
t ıı a, ık~ gemi kaybettikten 
~ ~:ını sura tlc kaçmak su
~ e nlarını kurtarabilmiş -
~ 'ta.ıy'naenaıeyh bu hareka -
~ u adan ba5ıka bir tarafta 
~ h,~f IUıdırnınsına aklen im-

) q ııcıa Ur. 
~l • k 11 başka, esasen ltal -
~~ ıns0rku t~lkin edecek f1t-

~~J; t an deı,ildirler. Onlar 
6ı-ı ·~1 'e muhnbbct telkin c-

1.!t, fait dostluk telkin edebi
~Qta, at korku? Asla. 1n -
ııı Rı~ f!aatiri ıfriUcrin kıya-
~l l·a l'ler bile tedhiş etmek 

ı b l' td.ıkları seslerde öyle 
'a, ırı h giıJi iıhcnk varclır ki 

101 oş~na gıder. Onlar fe
t rı~ kırnsc.ı r değildirler, 

01 Ve dii.~anlıklan bile 
tıgıca.tnaz. Bakınız, harbin 

~n~d.~nberi ancak bir kc
lı:o1ı •. U?.erine gittiler. 1n
~ ~l~ne göre, ltaıyanların 

~ ıı ıın . kleri bu bombardı -
11 ~ııaru dıye kadar lngiltereye 
~ ll!~~tın en hafifi olmuştur. 
~ ~tı~ıe \ 'I'ı akyndan gelmiş 

lıaYat 011uşuyordum. Ora • 
Y ltu tan ve hüküm süren 
'(;tıtb·n hahs('tüğim.iz sır<\-

l"lJ rrı(\flıklta~l~olı1.11nı dinl?yip 
d ~ rJ111 sordum. Dmlı

tı r ve en çok rağbetin 
ı-,_ oy~:osuna teye~c~ .~t
b\1 l J, litıyretımı gorun

~ı· "~r1di: M ehmcdeiklerin 
li t' cg ene sini İtalyan teb 

lı: ta ~,ıuı ediyor. Radyoda 
~(tn!ı~ areler di\şürdük, böy
~ı~ ~k batıı uık, bombalarla 
~ ( kah~k diye havadisler i-
~ d~ ahaıarı salıveriyor • 

•ıııi lı1ak·ik 
~ıı ctrar a, İtalyan havadisle
~~{!t ha!nua böyle bir neşe ve 
,;<ın llda b' ası canlandırmak hu
'-tj.._.~i 1~.t ltalyanJarın çok 
' &ere ~lmüştür. Mesela 

u~lin(' &.ra'nın üç sü
lılİ~ . tertib ve neşretmiş 

~ ıq Cahid l' Al~IN 
(Sorıu 3 urıcU aayfada) 

Dün Pangaltıda 
iki ev yandı 

Evin biri üç bin liraya 
sigortalı imiş 

Diinliü yangın &öndiirübneğe çalı~rken 

Pangaltıda Halaskilrgazi ca~- Yangın faz.la büyümek istidadı
ücsinde Tavukçu Yord~a ~d nı göstermişse de itfaiyenin gay
üç katlı ve 125 sayılı evm Ust retile eöndürü.lmt.iştür. Yordawn 
katından yangın çıkını~ ve bu • . -"·~·- t . Le .. 

] \,: · · - · deki terzi Le\iye evı sıgfü ·~ ve erzı vınm 
f!J'/ € r.r.ti~gın · 3000 li · aid 123 sayılı ve Uç. knth ahşnb eşyasını': ıse raya sıgor-
cvjn d b!r kısmı ynnm1ştır. 1alı oldugu anlaşılmışur. 

1 
Mussolini de 
Franco ile 
görüşecek 

ispanya yapılan vad 
lere rağmen harbe 
girmek istemiyor 

• 
Mihver İngiltereye karşı 

mUttehid bir Avrupa 
kurmak istiyor 

-<>-

Londra, 26 (a.a.) --.- Alınanı 
haberlere göre, B. Mu olin}, ge 
:ü rıun .u u d.h 

bunu müteakib, Fransa ile kat'i 

~ 

Vlcby, 26 (a.n.) - ~eki'tlctin 

tebliği: 

Şnnsolyc HiUer He mnreGa] Pet:ıin 

orasında 24 tcşrinicvvelde Von Rıb- 1 
bentrop ve Lavalin de h\12.\lrilc y .. pı- ı 
lnn gôruşme yüksek nezaket hm ns.ı 
içinde cereyan etnu:ıtir: 

Mareşal, me\ kiine la> Jk ihtiraın 
merasimi ıle kabul edilmi5Ur. İkj 

de\'let reiı;ı arn::ıınd. ki goruşmcde va
ziyet ve bılhnssn Avrup;ıda 6Ulhu yı.:
niden kurın:ık \asıtalnrı umumi tet
kike t[ıbı tutulmuştur. Iki muh:ıt:ıb 

işbirlıci prensibi i.ızerlndc mutabık 
knlmı~lnrdır. Bunun tatbik fmll:m 
bilfıhnrc teUak olunacaktır. 

Nazırlar Meclisinin Tas\'ihi 
Vichy, 26 (ı:ı.n.) - H.ıvas bıldırı-

yor. ı 

Nazırlar heyeti bi.ıcun s:ı:ıt 17 de ı 
toplanmıştır. Mure§.-ıl Petain ve B . 

(Sonu 3 uncu ı;ayfııda) 

Ofisin yeni ihdas ettiği nakliye 
usulü kaldınlamaz mı ? 

İstanbul ş1ıbesinc gelen bir c -
mirde buğda} ın of ıs depoların • 
da te:;lim olunması ve depodan 

(Sonu 3 uncu sayf:ıda) 

An kara ______ ..,.; ________ ___ 

Haberleri 
Cümhuriyet bay-

. . 
ramı merasımı 

" I be b '.L. .Jo S b- f 

Belediyenin ekmek fıyatları - ( 
na yaptığı 10 paralık zammın 
tatbikine iki gündenberi ba -lan
mı§bl'. Buğday fiyatlaı muı hıç
bir artış göstermemesine ı ağ -
men ekmeğe 10 paı a zam ~ apıl
ması sebeblcri hakkında ) ptı
ğıınız tahkikata nazaran zam : 
mın sebebi Toprak Mahsullerı 
ofisinin son günlerde verdi~i bir 
karardır. 1926 senesindenbcri a
det ohırak tatbik olun(l.n kaide
ye nazaran buğday depolarda 
değil mavnalarda tese11üm olun
maktadır. Ofis de te.rihi tcşc k
külündenberi bu kaideyi tatbik 
etmeli: <.: .ali. Seın gı, 11 ı.:~ T -
rak ofısi umum mitdurlüğündeu 

anlaşmanın akdinden evvel B. ========================== Başvekilin hita
besile açılacak 

Bitler ile yeni bir gör~cmıc ya
pacaktır. 

Daily Telegraph gazetesine 
göre, vaziyetin bitaraf nıüşa -
hidlerin nazarlanndan ka~~ o
lan manzarası şudur: Bitlerin 
vaziyetinin sağlam olmaktan u
zak olduğundan diktatör, ge -
neral Frankonun müzahcrctini 

. elde edebilmek için Fransayı 
katcdib İspanya hududuna ka -
dar gitmek mecburiyetinde kal
mışbr. 

Madriddeki Telegraph gazete
sinin muhabiri yazıyor: 

Bitler - Franko mülakatı, bu
rada birçok tahminlere yol aç -
maktadır. Fakat İspanyol mil
letinin memleketin harbe girmi
yeceğine dair olan ümidi her 
zamandan ziyade kuvvetli gö 
rünmektedir. İyi malumat al • 
makta olan mehafil, çok ihti -

(Sonu 3 Ü ncU sayfada) 

Dünkü lodos f zrtınası 
• Milli Şefin, nutuklarında 

1 harici siyasetimizi teba
ı ruz ettirmesi muhtemel 

Bir Yunan gemi 
Marmarada battı Aııkara, 26 (Hususi Muhabi

rimizden) · lkıııC'iteşrının binn 
de Milli Şef lsmet lni:münun 
Mecliste soyliyec(·J'i nutka t-hC'm 
miyet Ycrılmcktcdır. :Nutukta 
evvelden beri tesbit edilen hat 1ci 
siyasetimizin bir d .. ha veciz bir 
surette tebarüz ettirileceği talı· 
miıı edilmektedir. 

Göztepe vapuru 
Silivride bir 

Evvelki gece Marmara ve Ege de
nizinde başlıyan lodos hrtınası dun 
öğleye kadar devam etmiş, bu sc -
beble Mam1arndn bazı knzahır olmuş 
ve limnndnki naklıye işleri aks<l
mıııtır. 

köprüye çarph. 
motör bath 

kezzab, cnm vesaire yuklu Yunan 
bandıralı 190 t.onluk Nıkolaos ısmin
dcki yelken ve motörlu gemı lodos 
yuzundcn M:ırmnrnda K:ılitaryanın 8 
mil nı;ıgırnfa b .. tmıştır. 

Yl:nıın gemisi gece y:msından son
ra saat 1.30 da birdenbire şiddelleBir Yunan Gemisi Battı 

Pireden limnnıınıın gelmekte olan (Sonu 2 inci sııyfada) ~-Harb-.... 
'· '================================== 

Ankara, 26 (Hususi Muhabi
rimızden) - Cümhuriyet bay
ramı pazartesi günü saat biıde 
Başvekil doktor Hefik S,ıyda -
mın kısa bir hitabesile baslıya
cnktır . .\filli Şef bayram günü 
saat 12.30 da .Meclisti."' tebrikle
ri kabul edecek s:ıat üçte geçid 
resmi başlıyacaktır. Gece par • 
ti tarafından Aııkarapalas ve 
Halkevinde iki büyük suvare ve
rilecektir. 

Vaziyeti 

1 
YAZAN: 1 

_ Hlkmet Dgu 

F ransanın vaziyeti 
İki üç gün ev\ el Parlı:de Her 

Hltler Mösyö Lm·aı ile uzun bir 
&örüşme yaptı. Muzakcrenin ihtiva 
ettigi me\·zular hnkkındQ pir ~ok 
şeyler söyleniyor. Bjzı yabancı 

kaynakl:ır içtimada hazıl' bulu
nanlardan daha büyük salfıhlyetle 
tuCsilfıt veriyorlar. Bunların hep
sini bir tahmin kabul etmek ve 
neticeyi beJ,lemek yerındc bir ıh
tiyııtktlrlık ~lur. 

Hakikat şudur ki Hitlcr ve Lıı
val muhtelif meseleler üzerinde 
anlaşmak lilzumunu hissetmişler

dir. Bu anlaşma ile Fransızlar Al
manlara y:ıklaştıgı nisbette tngi
llı.lerden uzaklaşmış olacaklardır. 

Bunun son hududu Fransarun mih
vere iltihakıdır. 

Böyle bir hadise vuku bulursa 
1ngiltenmin vaziyeti ne olur, mu
harebeyi kayıb mı eder?. 

Fransa bu harbin başındaki kucl 
ret ve iktidarda ol~a idi ıi\JphcvİZ 

haı·b vaziyetinin İngilizler aley
hine tecelli ettiğini krıbul edebi
lirdik. Halbuki bugün Fransız ka
ra ordusu ezilmis, ha\·:ı kuvvetleri 
imha olunmuıı, donanması dalıl •

1 mıa ve saııayil batab olmuatur. 
[lonu ı net uhlfede] 

SABAHTAN SABAHA: 

30 liraya bir iskarpin 
Sümerbankın gayreti: Bütün ihtiyaçlarımızı 

dahilden tedarik etmek imkanı araştırılmalı 

PAMUUt.U 

Siinıerbankın altı seaıOOe uıwalııılret!e tools dt!ği fahril.:ılal'm 
yerlerini ve cinslerini gösterir harita -

B
azı mııd<iclerdc pahalılık can 
sıkacak mohiyet aldı. Vfıkıa 

lüzumlu lüzurosuz pahalıl:ın
mııvıın hiç bir madde yok elbldir. 

Yiyecek, içecek d:ıhil . F. k.ıt bazı
ları Cıhan Harbinin kont ol~..ız, ce
zasız ilıtik5nru h;ıtırl. tı.} or. Me<ıel.ı 

(Sonu 2 ıncl ~yfada) 

Geıu; Ha,:u>ıhımnız Zafer 
Abidesi Öııiiıule 

Ankara, 26 ( a.a.) - lrıönü 
kampını bıtiı erek Ankaraya 
dönmüş olan Tiirk hava kuı umu 
hava gedikli hazırlama yU\·ası 
talebclcrı bugün mua.llimll'rilc 
birlikte önlerinde bando oldut;'ll 
halde Ulus meydanına gıd ... rek 
zafer anıtına. bir çelenk koy , 
JDUŞlardır. 

Genç havacılnrımız yollarda 
ye anıta çelenk koyuşları esna -
sında halk tarafından alkış • 
!anmışlardır. 

Yeni Tuna. 
komisyonu 

Sovyetlerin ilti
hakile yakında 
görüşmelere 
başlanacak 

Mo ko\'~, 26 (. ~ı.) - Tnss ajan::ı, 
tc' hid eclılınıs Tuna komısyonu hak

( Sonu 3 üncü s:ı.yfada) 
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Yaver Muhtar bey Vahideddinin emrile 
48 saat hapis edildi • 

- Yusuf İzzcddin efendinin 
bazı itiraz ve müracaaUarından 
bahsetmiştiniz. Keyfiyeti ten
vir edin. 

Lutfi Simavi bey, geçen mu
ameleyi tef errüatiyle anlattık -
tan sonra şu sözleri ilfıve etti: 

- Hatırı hümayunlarında ol
mak lazım geleceği vechile me
sele bir kaç defa tekerrür et
ti; her defasında ayni teminatı 
verdin.iz. Bunun için veliahdiu 
itiraz etmiyeceği bakkın~aki 
ifadeyi anlaynmıyonım. V eliah
di saniliğin tan1ıi bir an'ane ol
duğu bahsine gelince; tarih il~ 
biraz teveggulüm var. Efendi 
hazretleri tabii bendenizden 
iyi bilirler, amma kulunuz Os
manlı tarihinde buna dair bir 
fıkra görd\ih'Ümü hatırlamıyo
rum. 

Bunun üzerine hünkar Lfıtfi 
beye ızin verdi. İki kn.rd~ yalnız 
lıaldılar. Bir saat sonra Vahi
doddın efendı Lfıtfi Simavi be
ji ç ğırttı. Ayakta görüstülcr. 
\ ahidcddinin dudaklarında acı 
bıı t€bessinn beliriyordu. 

Vahideddin - Veliahd son 
haberi ne vakit gönderdi? 

Lütfi bey - Dün gene a
dam crönderdi. Şimdiye kadar 
belki ~ ~rmi defa bu mesele ile 
me gul oldum. Bendeniz b~ 
mabeyinciliğe tayinimden ben 
saltanat hanedanı 8.zası arasın
ın .. -ukuunu istihbar ettiğim 
mtinnfcreti haddim olmıyarak 
izaleye ç. bstım. Müsaa'!,~nize 
ığtıraren bir şey nrzedecegun 
Vehahdi sanilik Unvanını neden 
arzu buyuruyorsunuz? Allah 
ömrü şahane)i müzdı:ıd etsin. 
Şe\'ketmeab ef endimizc emri 
hak vaki olursa Yusuf lzzed
din efendi makamı saltanata ge
çeceği gibi zatl necabetpenahi
leri de tabii veliahd omcaksınız. 
Men:\l.eketimizde veraset usulü
nü t~bdil edecek bir kuvvet ta
savvur etmiyorum. Vahideddin 
efendi - Scıruy adamı olmadı
ğınızdan sarayın entrikalarına 
vfikıf değilsiniz. Bundan dolayı 
tebrike şaynnsınız. Ben saray
da doö-dum büyüdüm. Bunun 
için s~yı~ her haline vtı.kıfı~. 
Bu son sözlerden sonra Vahı
decldin Çengel köyündeki ika
metgahına gitmek üzere .:.nh
tımda beklemeMe olan kn.yıgına 
bindi. 

Yusuf İzeddin efendi pa -
di~ah olursa oğlu Nizameddin e
fe~diyi veliahd intibah edece . -
ğine dair bir ~yia vardı. Vahi
dcddinin (Saray entrikaları) de
diği şayia olacaktı! (1) 

Fakat Osmanlı s:ıltanabndn. 
veraset usulünU değiştirmek 
5übhesiz ki yalnız Yusuf lzzed
din efendinin arzusuna tabi ka
lacak bir hal değildi. Osmanlı 
kanunu esasisi veraseti Osman
lı hanedanında "ek.her ·c erşed., 
olana hasreylediği için evveliı 
kanunu esasinin bu maddesi de
ğiştirilmek icab ederdi. Bunun 
ise (padişah istiyor) diye he -
men öyle kolayca ynpılam.ıyaca
ğı aşikar idi. 

Bundan sonra Yusuf l.zzcddin 
ve Vahideddin efendilerin ara -
l:ırı dalına fena gitmiştir; fa -
kat ~mi münasebetleri inkıtaa 
uğramamıştır. Vahideddin kan
dillerde vcllnhdi tebrikc gelirdi. 

Bir kandil günU tnko.rrüb et
ti-Zi sırada veliahdin aklına Va
hidcddine bir haknret tertib et
mek geldi. !kinci yaveri Beyrut 
lu Muhtar beyi çağırdı. Bi~k 
mevaid ile gizli emir ve talimat 
verdi. Vahidcddin geldiği za -
rnan yaverler sclfuna. dururlar
dı. Muhtar bey bu defa arkası-

( 1) LOtfl Simavi 
gördüklerim. 
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m dönerek aldırmadı. 
Bu hali görünce Vnhidcddin 

fena kızdı. Seryaver Reşid Akif 
paşa ailesinden Hasan Cafer 
beye: 

- Hasan bey! Hanedana se- 1 
lfuna durmak mecburiyeti yok 1 
mudur? 

Diye sordu. •ı 
Hasan bey - Mecburiyet 

vardır. 
Vahideddin - Bu yaver bey' 

seıama durmadı. Cezası nedir? 
Hasan bey - Usulen cezası 

ne ise icra olunur efendim. 
Hasan bey keyfiyeti hünkar 

seryaveri süvari feriği Salih pa 
şaya yazdı ve Muhtar beyin 48 
saat hapsine emir alındı. 

Bu cezaya canı mkı -
lan Yusuf İzeddin efendi ı 
emrin geri ahnmasma çok çalış-
b ise de muvaffak olamadı. Bu 
hal bir defa daha tekerrür et -
ti; bu defa Vahidcddin bizzat 
Muhtar be)i tekdir etti. 

Biraz zaman sonra Trabzon 
gazetesinde lttihad ve Terakki 
merkezi umumisi azasından B -
haeddin Şakir beyin seyahat -
te verdiği bir konferansta Va -
hidcddinin jurnalcılığınd:uı baht 
settiği görüldü. 1 

Bu neşriyatın Vahidcddin ü
zerinde hasıl ettiği tesire pek 
merak eden Yusuf İzzcddin e
fendi teşrifatçısı Nesib beyi ça
ğırarak: 

- Aman çabuk git! Bakalım, 
ne var?. 

Diye Vahidcddine gönderdi. 
Fakat o kadar sabırsızlık için
de idi ki emrinden ne kadar za
man geçtiğini hesab etmiyerek 
daha gitmeğc vakit bulamam.u 
olnn Nesib beyi tekrar arattı. 

- Aman, ne dedi? 

Diye sordu: 
-Efendim! Dahn gidemedim. 
Nesıb bey kapıdan çıkarken 

arkasından bir ağa yetişerek e
fendinin kendisini çağırdığını I 
söyledi: 

Yusuf İzzeddin efendi - Ne 
dedi? 1 

- Efendim. Gitmek üzere i
ken dn.vct buyuıııldu da dön • 
düm. 

Nesib bey nihayet Vahidcd -
din efendinin DolmabahQC sa -
rayının orta losmında hiınkfır 
ve veliahd daireleri arasında.ki 
dı:iiresinc vardı. Vahidcddin pen
cereleri kafesli ufak bir odada 
otunıyordu. Pek hiddetli gônı
nüyordu. Nesib beye: 

- Evvela 'şunu okuyunuz! 
Diye Trabzon gazetesini uzat

tı. Nesib bey okuyarak teessü -
fünü beyan etti. 

Vahideddin - Evet, ben de 
teessüf ettim. Biraderin (Yu -
suf lzzcddin efendi biraderi de
ğil idiyse de kardeş çocukları 
oldukları için arada biribirlerini 
böyle yad ederlerdi) mahsus 
hikıpayına yüz sürerim. B::ı.haed 
din Şakir beyin kendilerine men 
sub olduğunu bilirim. Bunun 
cezasını verdirmek bana teret
tüb etmez. Bu tahkir umum lıa
ncd::ı.nımızadır. Kendileri ver -
dirirler mi? 

Nesib bey gazeteyi lam 
Yusuf İzzeddin efendiye götür
dü. Veliahd : 

- Şimdi git V ahideddin e -
fendi hazretlerine söyle: (Bu 
tahkir umum aileye aiddir. Ha
ncdR.'llD büyüğü sıfatile Baha -
eddm Şakir beye liyık oldugu 
cer..ayı verdireceğim. Müsterih 
olsunlar!) 

Dt>di. Nesib bey yine Vahi -
doodin nczdine giderek veliah
clin sözlerini tekrar etti: 

Vahideddin - Kendilerine i
timad ederim. Ne suretle teczi
ye ettirdiklerini de · gö
rürüm. 

Bahaeddin Şakir be hiç bir 
CC?.a tertib edilmediğini söyle -
meğe bile hacet yok! 

Yusuf İzzeddin efendi birade
ri Mecid efendiden bile hO§lım -
m:ızdı. 

Bir defa Nesıö beye -~ de
mişti: 

- Bir gUn padi§ah Olıırsam 
en ziyade korkup tarassud et -

ler sınıflara 
yrıldı 

lstanbul bölgesinin fudbol ha
kemleri hakkındaki müşahede 
ve kanaaUeri genel direktörlük 
yüksek hakem komitesince ted
kik edilerek hakemler birinci 
ikinci sınıf ve namzed olarak üç 
kısma ayn.lmışlardır: 

Birinci Balmmler: 
,..Nuri Boout, Şazi Tezcan, Sa

mi Açıköney, Tank Özercngin, 
Halid Ezgir, Adnan Akın, Feri
dun Kılıç. Basri Bütün, Relik 
Osman. 

İkinci Sınıf llakemler: 
. Selami Ak~ Eşref Mutlu, 
Bahaeddin Uluöz, Cevdet Ge -
zen, Samih Duransoy, Hüsnü 
Sadınan. 

Hakem Naımcdlc.ri: 
Muhtar Görediıı, Thsan Bayn 

Bülent Turanlı, Hüsameddin Bo 
re, Şckip Akduman. Nihad Dor
ken, Vecdet Cici, Fazıl Eldem, 
Fikret Kayral, Veşet Şannan, 
Halid Özer. 

Bu sene hakem kursunu biti
ren hake mnaınzedlerine ikinci, 
üçüncü talom ve mekteb maçla
n idare ettirilerek bir sene tec
rübeye tabi tutulacaklardır. 

Alınacak randıman gözönün
de tutularak hakem komitesi -
nin vereceği referans üzerine 
kendilerine daimi lisans verile -
eektir. 

Beşiktaş - Beyoğlu p~r 
maçı 

29 Teşrinievvel salı günil Be
fJ.iktasla Beyoğlu spor Şeref sta
dında hususi bir maç yapacak
tır. 

İstanbul güreş takımı 
Türkiye güreş birincilikleri 

30-31 tcşrinievvelde Beyoğlu 
Halkevi salonunda yapılacak -
ur. 

Güreşlere İst:anbuldan: 
56 kilodan Hnkkı, Emin 
61 '' Halil, Mnnol 
C6 ,, Yusuf, lzzct 
72 ,. Kandemir, Mehmcd 

79 
" 

Ali 
İsmail, Adnan, An
karah Hüseyin 

87 ,, Büyük Mustafa 
Ağır sıklet Çoban Mehmcd, 
Samsunlu Ah.medden mürekkeb 
eldp iştirnk edecektir. 
~ 
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Fransanın vaziyeti 
(Baı tarafL 1 inci sayfada) 

Mütareke ahkllmı mucibince Manş 

sahilleri Almanlann :lşgall altında 

bulunmaktadır. Bu vazıyette bir 
Fransa Almnnynya engel olmaktan 
ba!;ka bir fayda temin edemez. Yani 
cMcin Kamplı> tabirince Almanya 
gurbuz ve Uıtif Fransayı değil bu 
de~lctın kadavrasını aguşun:ı. alacak
tıı:. Bilfıkis bu hareket 1ngllizler için 
Bıl.ıkıs bu hareket İngilizler ıçın 

faydalı olın:ık cevhcrindedır. Çünkü 

mahi.Yt'ti ı;üp eli bir dostluktan a
çıkça ve merdcc ıtirnf olun:ıo d~
ma lık her halde tngilizlerin işini 

kol yla..<:tıracak, hesaplarmdnki te
rc!!dudil iznle edecek bir şeydir. 

Butiın bu nvaycller Oran ve Da
knr hfi.diseleriııiıı bir daha gözden 
geçirllmcsini lcab ettirmektedir. O 
zamnn İngllizlcrin hareketini mnna
sız btılınwır bu tenkid.de acele ettik
lerini anlıyı:ıcakI.ardır. 

urakaba <omisyolr°Kuvuou .. 
nunun karar arı i iıl oıv oR K' · 

Kadıköy kayma-
latbik olunmuyor kamlığının nazarı 
Vali, yeni bir tamimle 
bu işe ehemmiyet ve

rilme ini istedi 

dikkatine 

Acıbadem 1.kballye mah:ıllcsl 

Pomak sokağının ynpılmnsı jçın 

bundan bir kaç ay evvel o soka
ğın yapılımısı için ta:,;lar söktü -

Fiyat mürakabe komisyonu- rıilınüştü. Belediye tarnfınd:ın ya-
nun bazı gıda maddeleri hakkın pılacaktı. Her nedense taşları be-
da verdiği azami sabş fiyailan- lcdiye kaldırmış. B'1 yol yine ya-
nın iyi tatbık edilmediği bu hu- pılmıyor. Buradan arabalar çok 
susta yapılan teftişlerin nok - geçmekte, Kayı.şdağı çeşmesinde 
sanlığı yüzünden bazı esnaf ~e bulunması dolayısıle bu yol yag
tüccarların ihtikar yapm.aga mur yagdı •ı zaman geçilmez bir 
fırsat buldukları vilayete ve be- hale gelmektedir. Sayın kayma -
lediyeye yapılan birçok şikayet- karnımızdan ve beledıyemızdcn 
lerden anlaşılmaktadır. Vali ve 

bu yolun kış baztırmadan yapıl -
belediye reisi Lfıtfi Kırdar bu ıruısını 1kbaliye hulkı rica ediyor. 
şikayetlerle bızzat meşgul ola -
rak dün becldiy..e iktJsad müdür- l'·------o.r .. h_,a.n.,.T.e..,r,..mıc:ly""c""e""'ı ..... 
lü ~ ·· , bütün kaymakamlıklara 
y~ir tamim göndermiştir. 
Vali bu tamiminde fiyat müra
knbe komisyonunun verdiği ka
rarlarının devamlı ve sıkı bir 
teftişe tabi tutularak halkın al
datılmasına meydan verilmeme
sini istemiştir. Aynca fiyat mü
rakabc komisyonunun kararla -
nnın belediye şubelerine ve 
kaymakamlıklara bu işte siirnt 
temin etmek maksadile telefon
la bildirilmesi kararlaştırılmış -
tır. 
Diğer tarafta.o Ticnret V eka

leti lstanbulda fiyat mürakabe 
komisyonunun emrinde çalışa -
cak ve komisyon kararlarının 
tatbikini temin edecek olan bir 
teftiş heyeti teşkil etın~e ka -
rar verdiğıni yazmıştık. Bu he
yetin şefliğine tayin olunan Bay 
Necdet şehrimize gelmiştir. 25 
kişiden teşekkül edecek olan 
teftiş heyeti de vckfılet tarafın
dan yakında tayin olunacakbr. 

MÜTEFERRiK 

Askerlerimize 
hediyeL.ri 

kış 

Askerlerimize verilecek kış 
hediyeleri işini organize etmek 
üzere Halk Partisi İstanbul 
merkezi tedkiklcrine devam et -
mektedir. 

Parti müfettişi Reşad Mimar
oğlu halkı yardıma davet ed~n 
bir beyanname neşredecektir. 
Bu beyannamede yardımın ne 
şekilde yapılacağı bildirilecek -
tir. Halk tarafından yapılacak o
lan yardımlar Halk vlerine ve
rilecektir. Halkevleri bunları ka-

Dünkü lodos 
fırtınası 

(Gaı; tarafı 1 inci ı;ayfada) 

nen fırtınaya tutulmuş ve bir mild· 
det bocn.ladıktan sonra yelken "e 
direkleri dcnızc uçmuştur. Bır müd- 1 
dei. sonra motörune de · katlık fırız 
olduğundan olduğu yerde baLnıştır. 
Gemi kaptanı Anasta , makinist ls
piro ve taylalardan Yorgi He Dim tri 
Manol kazayı ınuteakıb gemiıun 
snndallle sahile çıkmışlardır. Fırtına 
yüzünden Mod d:ı Kurmrn:pıda bazı 

sandallar karaya duserek parçalan
mış .,,.c Silıvride bir motor b tmıştır. 

Göztepe Vapuru Köprüye çarpb 

Saat 10,Hı da Adalardan koİ;ıruye 
gelen GQztcpe vapuru lodos yuzl.in -
den iyi manC\'re y p:ımanuş ve Ka
dıköy iskelesinin Cnlntu rıhtım ci
hetindeki dubal ra bindirerek üı -
cirleri koparmış ve dub:ıları ha ı ra 
ugratmıştır. Vapurda ve i kcledcld 
halk blıyük bır heyccnn gcçirmi lcr
dir. Musademe neticesinde 'apura • 
şey olmamıstır. 

Vapur Seferleri 

Fırtına yüzünden Ad !ar \"e Kadı

köy hatlarında <;alış n vapurlar se
ferlerini ınuntaza y J r \ e 
bu yüzden bazı rotarlnr olı u ur. 
Yalova seferini y pan vopur l.opru
den 9.15 de hareket etmiş fakat Bu
yukrıdada uzun bir muddct h ... , .. ıın 
açılmasını bcklemı tir. 

Fırtına öglcdcn sonra hafıflcmi ,.e 
limandaki nakliye, Uıhmil 'e tahliye 
i:,;len intizama girmiştir. 

rarlaştırılacak şekilde Kolordu- ı 
Iara testim edecektir. Subaylara haberler 
yapılacak yardım d:ı hazırlanan :tı.---.... ı::ır::m-c::;ıı:ı::;ım:--=
t:orbalarn konulacakt,ır. Hediye 
veren aile kartını koyabilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Cen-ahpaş:ı hastahanesi {iahiliye 

mütehassısı doktor Besim Ruşen 
Knnadlmın cenaze merasimine iştirak 
ve m~tup ve telgraf gbnd~ck su
retile acılarımızı teselliye çalışan 

kıymeUı dost ve nrkadnşlanmıuı ayn 
nyn teşekkure teessürumuz mfuıl ol
duğundan gazetenizin unassulunu 
dileriz. 

Eıl: Haydar Mollıı kızı Vedia Kanadlı 
Kardeşleri: Şükrü Kanatlı, Hamit 
Kanatlı; M ellha Karayel, Seniye 
lıık. 

* Odun Mcaelcal - Yapılan şi
kayetlerden bir çok odun tuccarl rı
nın halka odun yoktur d yerek odun 
vermcdiklcıi anlaşılmaktadır. Bu 
tüccarlar şiddetle takib olunacaktır. * Kaetamonlnln Bir Talebi -
Kastamoni vnlısi İstanbul Belcdiyc>si 
İktısad Mudilrluğündcn İstanbulda 
yenilen ekmek :formuıtinü istemiştir. 
Formül dün Kas~ınoniye gonderll -

m~~ • 1 * Değirmenlerden Şlkilyet - Fı

rnıcılar Haskoy değirmenınin unla-ı 
rından şikayet etmektedirler. Bele
diye fırın sahibini çağırarıık i .. ~h ... t 
almıştır. Ayrıca rlcğlrıncnin ynptıgı 

unlardan numune alınarak Uıhlil e
dilecektir. 
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Lutfi Aksoy 

İki senedenberi lstanbul be
lediyesi reis muavinliğini büyük 
bir muva.ffakiyeUe idare eden 
Bay Lfıtfi Aksoyun hükumet 
tarafından iki derece birden ter 
fi cttirildığini memnuniyetle ha
ber aldık. 

Bay Lfıtfi Aksoy bu güç va
zifeyi büyük bir liyakatle ve vu
kufla başarmıı:;. Vali ve bele
diye reisi doktor Lütfi l{ırd~ : 
nn şehrimizin imar ve tanzımı 
hususunda sarfettiği gayret ve 
faaliyeti yakından takib ederek 
bu hususta valinin en kıymetli 
yardımcısı olmuştur. 

Bugün kıymetli idarecilerimiz 
arasında yer alan Liıtfi Aksoy 
dalıa evvel .Marmaris, Boyabad, 
Bafra, Akşehir, Üsküdar, Çan
kaya kaymakamhklarını. v~-· ~ 
ayda Samsun vali muavmligını 
rnuvaff akiyetle ifn etmiştir. . 

J{cndisi bütün bu vazifelcrı 
esnasında köylerin iman, yol, 
mekteb in~ası hususunda büyük 
gayret gösterm · stir. De - eri! _i
d:ı.rcc.imiıi tebrik eder. kcndısın 
den memleket namına dalına ha
yırlı muvaffakiyetler bekleriz. 

--ım«--

Ata ürk··n i inci 
ijlü ul ön·· u 

(Baı tarafı ı inc:I aayfada) 

To1ılanhlnrdn. biI'C':t nutuk 'SÜ) !c 
ııoock ve hes d::ıJdka aysld·.a 
siikfıt cdı1ecektir. Bunu mü~
ıikih 1\filli Şef lsm.-t lniinii
nlin Atatürk im.Montla inıd 
cttij;i beyanııamesi olmmı.cak
tır. Toplantd::ı.r bitince hü t ve 
h~ keUere birer ç enk kona
caİchr. Mekteb'erde ayni tarı;
da ıncrn..t;im ynpıl:ıca.k ve ga-
7.eteler b:ı.5 sahifcll'riıtl siyah 
çerçe\'c içiııc alarak Amtür
kiin h::t.'\' atı \'C eserleri lıalr
kında nznn vnzılıır yazacak
lardır. Uadyo' da mateme işti
rak edC<'A.'k ''C )·almz ajan.c; 
haberlerini vernıeldc ildüa &

<looektir. Ve hundan başka 
l\lillı Şef İsmet lnöniinü.ıı Ata: 
fürk hal•kmdnl•i lw.~ aıınamf'Sı 
olmnacul~tır. R::ulyo akşam 
nesriyntıncl:ı A hıt \irkün cünı
huri~:ctin onuncu yılında. 
Türk milletine yaph~ı tarihi 
lıital>e)i kr>ndi seslerilc mık
lerlecek ,.e Türk ınilfotinin bu 
hii iik elemine katılarak :bı
zinwn susa.caldı'r. llıtiful ı,riinü 
Ankaradn Ahı.türkün nıumk
kat lmhirleri umwnıın ziyare
tine açık bulundw-ulıı.caldn. 

'~ 1 

Mayi oksijen l 
Mayi oksijen patlayıcıları (L. O~ 

. • il.Dll rvmilhendisllkle endilstruıuı nıl-
şerşc oturduğunu gösteren canlı an
sallcrden biridir. Bu paUayıcılıırı bsb 
Jatrnazdan evvel mayi oksijenden 

aıcdelim. ıot 
Bir çok ilim adamları htıva ;yi 

ve oksijen gibi daim! ~azların ıı]ıŞ" 
haline getirilebilmesi içuı ço~edi .. 
mışlnrsn da, esas kanunlar k oıa
linceye kndar, buna mu,·afinl~linfl 
mamışlnrdır. Bu gazlcri mayt zl311 
getirmek için yüksek tazyik clha ı _ 
yapıldı. Tazyik 4000 atmosfe~ ~ııı.• 
karıldığı halde gazlar mayı 

geçmiyordu. 
111 

Unutulon bir noktı:ı butun ı:l hll' 
blr kritik tazyik ve b r krıt ı. 5 

netinin mcvcud o1mn ıdır. '1869 ~; 
sinden 1nglllz fizikr;llcrinden eti 
drcws her gazın bir krltık süllun eti 
mcvcud oldugunu 'cı gu1.m suıwn ıı: 
bundan aşagı duşurulmcdu: t :Sat' 
ne kadar arttırılırsa arttırılsın gıa • 
mayi halıne geçlrilcmiye~ •ı ha l<rıı 
tinı bulmu tu. Sühum.•• bu n u 1~11 
dereceden aş:ıgı ındınldı 'ı t ıcd~ ı· 
gnzlaı· mutcdıl denllcbılecck ~lr u.ır. 
ylk nltında maYi haline gcçırıleb 

ıııctı:« 1872 senesinde F1·ansız C ııı 
pek yuksek tazyik altınd ki h ~ 
tazyikini 350 atmo fere dt rr.1 yt 
surctile ilk defa ol ra hav Y1 ede 
haline r.etinnıştı. 189!i de t ıter J.l• • 
Hnmpson, Amcriknda Trıpler ve ıJC 

h bll' manyada Linde mayı avanın 
11

• 

ınikya ta istihsa'l usullC'rı ıi btı ırı ııl 
lardır. Bunların kufüınd tarı dııf 
yüksek tazyik nltı'ld ltı h '.ını de 
bir sukbc>dcn kaçın ına nıu e1' 
etmck urclile suhunetini dıı u 
idi. 

Daluı sonra Frar:ı ız bav ya 'it·~ 
bu hava ile bir makine çalılJtır 
d::ıha iktı adi bir usul bulmustıı· '1 

1902 enes nde Linde mayi h 3 ıcı 
b .k • tı hususi bir im ı ten gcrır re 

11
e 

alkol - su mahlütunu murekk l 
3

• 

nyırıyoı muş gıbi, miıreJtl ıplc-rin ı:ııı 
yııma a muvaffak olmu tu. ı tc ııf 
usul aycsi'lde buyuk mıkya dn t1l • 

oksijen i tıhsali imkan d hilın<' cJ 
mi lir. Dugun 65 HA 200 atın ·ıt!' 
Uızyiklcr altındaki ha~·a ile i l 11~, 
miktarda mayi oksijen lstıh alı Jl1 

küııdur. 

SABAHTAN SAB HA 

30 liraya bir iskarpifl 
f d•> ( Baı tarafı 1 inci ı&Y 11 

1 k papuç . Bunun ecnebilik] n 1' 
kalmadı. Hep ı yerlıdı.r 'li e derı ~ cıa 
ko elcsının ecnebi ın ı oldU e>1 
şuphclıdir. Kaldı ki derıyı, 0 r• 
ecncbı malı addetse!, bik b.ı· 
pin u misli pahalılanabılir nıl 

• ıc1ı"' 
yoglunda on be yirmi liralı!< ı d• 
pinler ort.:ı h:ıllilcrdir. İ tikltıl ~dt. 
desının ye'li magaznlanndan bi ır• 
camekanda 30 lıraya iskarpin ~fı• 
sümız. Bu Yeni magauı, bu ycıUrıı~ 
y:ıtı tesis etti. tık adımı attı, d c1'' 
ki iskarpin fiyaUarı alıp yüru> cC 

ti~ r 
Pahalılıkla iki turlil mucadel ~rt 

dcbiliriz. Birisi kontrolle 'c ihtl ~ 
önlemekle, öteki ist h ali ço :ılt~ • 
\ie m~lıyct fıyntını muhai'. uı ede tııl 
Bazı maddeler için Sumerbnol< • 

iklncı yolda memleketine çok C ~ , 
dalı olmak ıncvkilndcdır ;• c dUn ıet 
merbank mudiıriı bu huStısda 11 • 

dü ündügünu ve neler yapıldı nrıl ~ 
zetelcre anlattı. Bu bc.yanuttıın n ııı 
bankamızın mcınlcl,c>tin ıht;ynr:l .,, 
dahilden temln etmek ımk nıarıç J'I' 

rn tırdı mı ogrcncrek sevındik ı.t 
ku h. rbın mu ev\icş \auyet 
giın hızım her tiırlu ıth ı · t 

Frnnsa~n Almnnya ile beraber 
1nglltere;ye karşı YaAiyet. alması an
rak müttefikleri Atbs denizinde 
ve p;ısifikdc blr iki ils knzandırnbllir. 
Bir k çaydır Hind denizinde, Avus
tral:> ~ cL-nizaltı gcmllerinCy 
kors:ın kruva21Örlerinc, mayn mfıntala 
rına tesadüf u.yordu. Binacn

Çocuklarının nikah ve dugünlerinc 
JlFt ve bil~üı iştirak ıre kendi
lerini izaz lOtfundn bulumın ynkın
lanna VE! nzız dostlarına şükran ve 
saygılarını sunnrlar. 

lclAI Okar Şılkrü Yeğtn 

Nüfus kağıdını 5 yaş küçültmüş 
tahriften 1 ay hapse mahkum oldu 

rwn kalmamız mü kun l 
1 

go teriyor. Buna karşı ı;imd d 11 e
z.ırlıklı olmayı - tabii kendi dit 
sinde - du ünen Sümerbankı t: 
etmek boıcumuzdur. 

Hele yerli mallar pnzarl ın 

ğaltm:ık, memleketin hcr W 
1e i etmekle bar.ka b ı ı t 

a levh mihver devletlerinin kılıç h:ık- .-lll!!m-----------. 
kı ·olarak bugün de mczkfir u~cr - Bayram 
dPn istifade edip etmediği henüz es-

==~ bir muamma ha- Cuma günü 
Frmısıınm mihnrle iŞ birliği Içio 

:;>alnl.% eski dostuna sı'"Wı çekmesi 
kiıfı ~ iistemlekclerdcn de 
tazı fedaldrl:ıt:br :;ır.ıpmoısı tclı:Iif 

olunm • Nis. Xmı:ika, Twı~ Ci
but.i J. z:ıtcn &enelcrdenberi 
katrettl~ DıtiWt:z:rdı. BunJaı:m 
terknı- zulmnma h::ıyret ohmmaz. 
Fakat Frnnsız usınm ~ 
Hindi .h~ pe:keş çe
kilmesi 

Gerçi ikram asaletten gelir 
&: malından o1m:ıi: şı.rtile. 

Büauet n.GAZ 

latanbul Müftülüğünden: 

Birinci teşrinin yirmi 'SCkizinci 
ııazartcsl güoiı Ramazanı şerifin 

yirmi :ıltısı.n:ı müs:ıdif olmakla 
akşamı (salı gecesi) Leylei kadir, 
tkinei teşrinin birinci cuma günü 
Bayram olduğu ilfın o?unur. 

l5tanbuı MüftEiaU 

Sadakei Fıtlr 
En iyi iyi 

K. K. 

Beyoğlunda Taksimde otu
ran zengin bir ailenin kızı mad
mazel Margrit evvelki gün se
kizinci asliye ceza mahkeme
sinde resmi evrakı tahrif ve 
sahtekarlıktan dolayı muhake
me edildi ve mahkum oldu. 

ğunu bileydiın hiç yapar mıy
dım. Maksadım nişanlıma bir
nz daha küçük görünmek idi. 
Bu kadar zaınanrlır bekanın. 
Yeni nişanlandım. Biraz daha 
genç görünmek için yaptım bu 
işi. 

Mahkeme reisi bu açık itiraf 
karşısında: 

- D mek nişanlını kandırn.
caktın öyle mi?. 

hdlkın sırtına en nğır yilk l 1' r 
yiıklcnmt>mcsini temin cdcC .,.., 
Yerli mallar paznn, Beyo ıund~ıır• 
tstanbulda yirmi liraya 8'1t.'l::ın 

1 
• 

pınlerı yarı fiyata verebılt'C 1 

bat etmektedir. Buna k rŞı )•; 
şındaki mağazalardan rı~I nı 
iki misli para verenleri ancak 11< 
debillriz, mecbur cdcmcyh:. 

1933 de t is cdılcn Sumcrb 
memleketin dört bir tar rı.nd 

brl~ üç fabrikı:ısı vardır. Bu f, b' 
tzmitln ikı kağıd ve bir cııuı ~)~c· 
rikası gıbi memleketin butiln ib el· 
!arını karşılıyamıyor; yanı k ~~l 1,1( 

rniyorlar. Çıkardıkları mnlın ı·ıe 
misle fülfığı Iftzım gebncı-ted r. §' 

27 llktqrln 194-0 PAZAR 
25 Ramazan 1359 meniz Iazımgelecek olan Vahi - ı.--------------. Buğdaydmı: 23 20 17 

Yapılan iddiaya göre J..far
griti muhakemeye sevkeden 
Beyoğlu nüfus dairesinin bir 
znbtıdır. Ve bu zabıtta Mar
gritin kendine md nüfus kağı
dının doğum tarihini hiçbir 
mahkeme kararı olmadan ve 
nüfus dairesince malfımat edi
nilmeden kendi kendine tahrif 
etmesi ve yaşını küçültmüş ol
duğu ileri sürülüyordu. Evraka 
merbut bulunan niifus kağı
dında da doğum tnrihinin 311 

Diye sordu. Margrit cevab 
vermiyordu. Nihayet müddeiu
mumi suçlunun tecziyesini is
tedi ve Margritin bir ay hap
sine bir daha böyle bir şey yap
mıyacağına mahkemece kanaat 
hasıl olduğundan bu cezanın 
teciline karnr verileli. 

fııbrıl kCığıd ihtiyacı... tzmıt ti bl' 

14 Blrhıçftqrfn 135G 
GOn 301 Ay 10: yıl !!40 - Hızır 176 

GUneı Oı)le ikindi 
1.11 6.45 9.39 Ezanl 
6.25 11.58 H.52 Vasati 

Akpm Yallı lmeak 
12.00 1.32 11.33 Ezan? 
17.1! 18.46 4.56 Vautf 

dedclin efendi değildir; Mecid e
fendidir. Millet Vahideddin e -
fcndiyi, o mendebur herifi, za
ten sevmez. Halbuki focid e -
fendi popülerdir. Bu kardcşjn 
mahsusen bi.Zim. gıöi cnriye al
mamıştır. Tekamülü bir haremi t 
vardır. 
• (.A.rkaiıl var) 

Bir - (Cehennem) in ba..- iken 316 yapılmak suretile tah-
şnnızm üstünde lmpıla.nnı rif edildiği göri.ilüyordu. 
açtığım, elleri, kollan bağlı lstanbul M üttDsD Reisin bu işi neden yaptığı 
seyretmooaek için. bütün va- F. Oıgener sualine karşı yaşlı madmazcl 
rınuzm, yoğunmzun 1.-ül ol- BAVRA NAMAZI §(>yle cevab veriyordu: 
dnf, ~- · · (Fi~ - Ah reis bey! Bunun bu 

Arpadan : 40 34 27 
Uzümden : 117 100 84 Margrit tecilin ne demek ol

duğunu öğ-rC'nince sevine sevi
ne mahkemE"len cıkıp gider
ken: 

- Bir dn.hn mı, iyordu. A
lacağı varsa b ni Ju yaşımla 

re) lcrimhi göklere amıağau a. o. kadar büyük bir kabahat oldu-
etm_eliyis._·_·~------~~~- •---Zev--all __ : _7_.--~7-· ------~ \. __ ..._..., ________________________ -=-:s--.._,~-=-J alsın ... Neme gc>ı k! 

ne, gazetelere, ne kitaplara Y üd ri1 
Jiyor. Slımerbank Umum 1\'fılc i~ 
buna l:arşı fabriknl!ırın ır ıc rY 
arttıracagını, iki üç mislınc c;~it .,., 
cağını vlıdctmlştir. !ite o v 

11 
bi 

yumurta henüz knpıyn gclm .-
raz daha geniş nefes nlmnını 1 

olacaktır. 

Behçet S F ft 
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YAZAN:İHGİLiZ BUYÜt< ELÇİSİ SİR tiEVlLE HEHDERSON 

c TÜRKÇEYE ÇEV~~LÇIN ~ı, 
Hüseyin Cahid =.J 

- ·23-

- Dev t' a·· am e .. 
~i tilend fu11 olarak doğruldu . 
lin~ ~ntnlcde Mtlzeyyenin iki e-

1 l\Uvraciı: 
~Y -seni hlılfı. seviyorum Mü
~e/en anın r muswı? Hala 
l!eğ~Yorun, Ye l•cı zaman seve· ı 
~a nı.. Ve sen asla onun olmı
llıUakaı:.1 ! O kaba, o fena ruhlu 
caı_l'abahncının kansı olmıya -

tı.Sını 

iç~~~~Yen elleı ini kurtarmak 
dı: 1Çbir harekette bulunma-

~;- Seni ölümden kurtaran 
(}u ' 0 nun sözlerini duymam ol
de:~ ~enden bahsediyor ve sen
~0;nsanlığın altına inmeni is
llana du .. Seni o halde görünce 
aenin acıdım.. Seni ı kadar ince, 
~ın ı..~adar lıassas bir genç ln
\>e uuyle bir adamın esareti 
ltacıa~Ulınü altına girmesi ne 

/\:y _acıklı ve hazin bir şeydi' 
Qan dllihza:xıanda benim için bun 
"ur o.. a ıyi bir intikam tnsav
led'iği~ı~~~zdi. Sana karşı bes

'1llln1 nefı etin de aşkım 

kadar kuvvetli olduğunu söyle- ı 
mı tim. Seru öldürsem duyaca -
ğın acı ve ızbrab çok hafif ola
cal, tı. Halbuki kendıne eş ola -
R.k seçtigin Osman Kadri sana 
her gün ıztırab çcl<tirecekti. Ve j 
bu benim için mükemmel bir in
tikam olacaktı. Böylelikle sen -
den, asla haberin olmadan inti
krun alacaktım. İşte bütün me
sele bundan ibaretti. Anladın 
mı? 

- Peki o halde Osman Kadri
yi neden vurdun? 

- Kım, ben mi? 
Mfü·.eyyen, Bülcndin ne demek 

istediğini anlıyamıyordu: 
- .l!.vct sen! 
- Osman Kadriyi benim vur 

duğumu mu zann~diyorsun? 
- Sen vurmadın mı? 
- Hayır! Onu vuran sen de-

ğil misin? 
-Ben mi? Ne garib şey! Sen 

bu akşam çok sru·hoşsun Bil -
IcnJ. Muhakcmeni kaybetmiş -
sin: Sana Hü anlatamıyacağım. 
Halbuki bu gece her şeyin an -

• • 
ıç n 

- 43 _ fadesinde bunu scnın yaprnadı-
ç-mı ı:;öylccli Bu şekilde ifade ver 

latılmı3 olması lazım. Yarın ar- mesini ben seni lwrtannak is • 
tık cok geç kalmış olacağız. teyisinc hamletmiştim. 

Billend, Müzeyyenin ellerini - Neler söylüyorsun? Ben 
daha şiddetle sıktı: bu i· i nasıl yapabilirdim? Fil -

- Hayır Müzeyyen, muhake· hakika ona çok kızmıştım. Ona 
memi kavbetınedim. Sana ha • karşı sonsuz bir nefret ve is -
kikati sö)·lüyorum. Osman Kad- tikralı duymuştum. Fakat hu-
riyi vuran ben değilim. nu yapmadım. 

Müzeyyen ellerini kurtararak İkisi de garib bir haleti ru -
ayağa kalktı. Ve komodinin gö- biye içinde idiler. Müzeyyenin 
zündcn çıkardığı mektubu Bil - te1affuz cttii;1 son ciimle, Bü -
lende uzattı. Biilcnd mektubu lendde kUV\ etli bir tesir husule 
baştan sonuna kadar okuduktan getı.rdi: . 
sonra: - Demek ondan nefret ettin! 

- Vaziyeti anlıyorum! diye - Evet! 
mırıldandı. Filhakika tabanca - Bu hissin hala devrun edi-
benimdi. Katil bulunımıyınca yor mu? 
beni katil zannetmeleri ihtimali Müzeyyen cevnb vermedi. El-
benim de akhma gelmişti. De - lerilc yüziinü kapadı: 
mek bu tahakkuk ediyor. Neyse, -· Bunu bana sorma Bülend ! 
bunun ehemmiyeti yok. Yalnız l Hislerimi ben ele iyi tahHI ede -
benim öğrenmek istediğim nok- miyorum. Yalnız onu sevmedi -
ta şudur. Ben Osman l<adriyi ğim muhakkak-Ur. Filhakika o -
odadan çıktJktan conra hiddet I · nunla evlenmeğc razı olmuştum. 
sa1kasile senin vurduğunu ;r.an- Fakat emin ol ki bu kararım hiç 
nediyorclum. Filhah;J:::ı kocan i- b"r zaman k:ı.lbimi~ ilha.mUe nl -

Alman- Rumen ' 
lk isadi 

müzakereleri 

( Baı tarafı 1 inci uyfacİa) 
kında nşagıdnki tclılig.i ne rctmi tir 

Son zaman! rdn So.y ti r bırl ı,ı 

hukumcti ıle Alman hukılmqtı • r~ -

madı. Hele o geceki muamele -
sinden sonra ondan bütün bil -

! ngi iz - Çekos
lovak anlaşması 

1 
• • Londra, 26 (a.a.) - DUn İngllteı-. manua s nayrı hükılmctile Çckoslovnk muvakkat 

J hiıkümcti arasında muttcfik kuvvct-

all rl• b edı· ,,. uor len ile iı;birliğj yapmak uzcre Çcltos-
1 J lovak baı;kumandnnının yiıksek ku-

( Bag tarafı 1 inci &ayfada) mnnd::ı51nd:ı bir Çek ordusunun tan-
zimi prcnsiplcri.ui tesb t eden bir ıın

çalışmalanna devam edebildik • lıışına ııktedilm ştır. Anlaşmayı, ın-
lerini söylemiştir. giltcre adına haridye nazın Lord 

Boulogne Y nnıyor H:ılifax ve Çekoslovak mU\•akkat hu-
Londra, 26 (a.n.) - Dün gc- kı'.'ımeti adın:1 h, rıcıye nazın Jan 

ce son bombardıman tnyynrele- Mnsaryk .iınzalıımJ.ıitır. 
ri, Alman iı:ıgali altında bulu - --!»ııc--
nan Manş limanlarını terkettik- • • 
krı zaman Boulognc, şenlikler -ı Fransız sıyasebnde 
deki muazzam bir çanak mehta- b · d ·· ·· ıı Ü 
bı gibi yanıyordu. Bugün dahi lr Onum QuO 
İngiltere sahillerinden Boulogne ( Baıı 1 ncı sayfada) 

paki muazzam yangınları ve bentrop huzurDe y pt\kları görüşme 
Boulogne ile Cala.is arasında sa.- hakkında izah t vcı'ln ı rdir. Na -
hilın muhtelif noktnlarında yük- zırlar heyeti al r in ve B. 
selen duman sütunlarını gorm.ek 1 Lavalin bey:ınatını mt\ttc!ıkan t:ısvib 
mümkün idi. ctınisfu. 

-->mı:-- Gene.rol Gaul'ün Bt-lınıa.tı 

S t J 1 

Londr:ı, 26 (u •• )- R utcr: 
0Vlf0 USya 8• Hür Fransızl rın ~fi general De 

Gaulle'ün umu ı k ahı Uırafın-
p On ya görüşm eri d, n ne rcdilm resmi beyanatta ı;oyJe 

dc.'Ulınektcdı r: (Baş tarafı 1 inci sayfoda) 
HıUer, Vi y h kümetinc cFran
nın ve Pra ı:ı:. ımp r torluğunun 

bazı kısımlarının kat'i urC'ttc terke· 
dılmcsim ve rul\ a ve deniz ü leri \e
rilmesini bz. mmun cd n sözde bir 
sulh muahed ı zorla kabul ettır~ 
mek nrzusund dir. Hitlcrin dogdu !1.1 

topragın parı; l asını ve tahak -
• dıma l um nltınn r ni arzusu ile k:ı-
dır - bul edecek bır t"k Fra ız bulncagına 

inanmıyoruz;. 

İngiliz Kralı Petain'e Bir 
lUe5 aj Gönderdi 

Londr;ı, 26 (:ı.a.} - ncuter bildi
i;ı.,:or: 

Kral albncı 

Her dehli bir lu1rıkn y.ıratır... Her kudret bır nheser ha .. ulıır .. 
Sıııcına dun)::ısında essiz bir kudret olıın buyuk Yıldız 

PAUL MUN/' DE 
San'at Alemine 

gibi bir şnhescr yaı Jtb. Buyük bir mücadeleden bcyCt"an . Sonsuz 
tün soğudum. bir zaferd"n lı y t b.n bu Lilm dunun, bu ünün ve yaıının en 

- Seni seviyorum Müzeyyen! b\lyuk rnuvn!fakıyeti olar.ık 
Bülend genç kadını lı:ucakladı. 

Müzeyyen kendisini Bii1endin LE sı·neınasında bug:o·nnoeolbauragkecc kuvvetli kollarından güçlükle .. 
kurtarabildi: r · ~~ DiKKAT: Gunun en mUhim hacbıcsI olan (AKDENiZ HARBi) 

- Beni bırak! Vaziyetin ne ~ b ıt.un tnfsllatıle Türkçe PARAMUNT JURNAL'dn 

kadar vahim olduğunu düşün - -.ıll!lmı=Bmiil Bu lın saat ıı de tenziwUı rnntinc. ••••ıuıı•~ 
ıniyorsun! ---·~========= 

- Ne olursa olsun ,artık be-
nim için hiçbir şeyin ehemmiye
ti yok. Mademki sen onu sevmi
yorsun. 

- Peki yarın Kemnl Kadri 
gelince ne olacak ? 

- Ne olursa ol~un ! 

, ..... mm•iil-• YARIN MATİNELERDEN tTIDAREN -----lııı. 

EA Sinemasının 
Cumhuriyet bayramı şerefine intihnb ettiği supcr film: 

PARA BERABER Gitmez 
- Ya seni burada tevkif e-

derlerse? Fransızca sözlü 
_ Etsinler! ha) rette bır:ıkon ve nğlatırc:ısına güldüren bir film 

- Hayır, hayır! Kaçmalısın Reji. ör - FRANK CAPRA. Saşrollerde 
Bülen<l. Seni bulamıyacnkları JEAN ARTHUR -
bir yere gitmelisin! Ben senin JAMES STEWARD -
tevkif edilmeni istemiyorum. Ll.ONEL BARRYMORE 
Yarın ameliyattan sonra Osman 

1 
Kadri de seni itham ederse çok Su reler ve bılh a 1LK SUARE olan -,arın nkşam iclıı yerlerin 
fena olur. (ArknRı var) ~![;:;ôClili• f'V\ in n nlriırılrnası rica olUl..:rr. Tel 42851 



SAYFA ı 

- Gorcceksin bir punduna ı:ctiriıı 
~buk yenecek?. 

- ı-:\ct .. 
Droi. 
H. kık. ten, Aliço, olanca kmvetıle 

b:L<mıl 1 br an e\ \el ınağlub ı.:tmck 
• ın ç 1 ş yordu. Ad. lı, mod. f, .1dn 
idi. N ıl :ı , ldıgı ç praz oyunu da 
lıos<ı gıtm tı. 

Ad ı, gJ c ı be aberc bı ı kmak 
için clı'ld n ı;;denı J Jpıyord..ı. Her 
gür~ ı ldc oldugu ı::ıbı dogu yapar 
gıöi el en e, tırpan oyunlar le "·kıt 
~t.'Çiı i:> o du. 

Ah o Ad lının bu hile "ni e mış-
tj. Zd. fe\ k. l:ld<' usta ot n Alı-
foyr kul yutturııhıbıl r miydı?. 

Seyıı ıler heyec n lçınde • Jkanı
J'Ordu. Ad. lının u ı ftnrları züııtu

d ıdıl r. 
Ad. lıyı tutan Ed.mcl lcr kcdlrlc

niyordu. Çunku, pchli\ anları ı"mu

c!. ıdı. 

llo Alıço dc1 Edırneli s.) •lırdı. 
Llkın. gen Adalı) ı Edırncl k d.ıh. 

çok e voı ı .. rdı. 
Ad 1ı H lıl, cıddcıı pchll\ • 

tı1mı bır od.ıMdı. Her t.ır .. fı 

ı ına <;ıKanl ... r d.ı' rr glutı e-
• pchh-.;. nl r deı:ıld . 

b 1 ıı b ı bırlerım: •:> -
lenıyoı lardı' 

- Ag , uresi Ç!kııramı;> .. l• k bi-
2mıki ı;. lıbıı'. 

\' .ıllahi, oy le gorunuyc .. 
- Hu, Aliço, ço. lı, ·mıı. kcmi•nc .. 

Gorı U)Or mu un mı ktu 
r.ıpr. ı..,. 

J tC' bundnn cmra bt' n l{ıJn

Jum bul. ndı .. 
Benim d~ .. 
Ne ol cak 

ı:-

mu; be!. 

- Ol l de 1. 
- Bır bu uk .,yda ıkı ) O} lık 

okuzu b tırı ı .. 
- D,ıh.ı bu kndar mı?. Ko~ lu}( rın 

verd.gı. 

- fd 

lıa ıyo . 
D di. 
F..dırm:lilcr, l uruntu içinde id Gu

r~ın ı ctı e ndcıı eının d~ıllcrdi 

Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

1unıt (Hu u i) 
yılı b.1:ı;r. ını lçı 

lıoı7.ırlı~ lar h.ır<ıreUe de\. l 
tcdı . ll ıy ı • lı. yr rr ımı m t c 
lı.ım guzcl \ c h. rckctli lı ;,ı ı 

içın \ linin rcı lı inde top), n.ın kı -
mıs:ı; on !aa :ı; et ne on hadd \ L 

ıniştir. O gunun eng.n m.ıl':l ın tr
whur t tLrmck iC n elden ne gr:lıyc ı • 
E:l y<ıp lı akt dır. V&luyctınuz.ın b r -
cık \ c buyuk g .. zet ı ol. r ( Tu ~. 

Yolu) dn bayram ercfine fC\ ~. 1. ac 
bir rıu ha hazırlamnl.tadır. 

At neslinin ıslahı 
İzmit (Hu u ı) - Umumi lJ, rbm 

ıon en• lerıne nd r İzmit ve Adrıp:>
um h 'ali ınde çok kıymeth t1 

L'lrın :ı; c>· ıdcn ıhy.ı ı icin Ad. ı . , a -
rmd. bir a:ı; gır depo u tcs ı c 
cdılır.c t~:ı; dı. 

\'ıl yetı z Baytar B. ıudunı 
Sıtı.ı öı:er bu tc;,ebbtlsU \ilfı:ı;et \:l' 

Zir. t Ve .ıııc:ııermc nrzctm ş \l 

m1.ı bet b ı cc ap nlmı tır. Sıtl.ı o
zerın Zır t Vek;ıleUne arzettıg n u
fa" al rı por her bakımdan U) gun 'c 
cuzel bulu aı ak tn dik edıln ı ır 

iŞc ba 1 m ı zere Vekillc.ttrn 11. 
muteh t chr. 1ize ~elcceklı ·• B 
hnbcr 'llıl.} ctın her t:ır:ıfınd.ı \:, r 

mujdc gıb. .:ır ıl. nmıştır. 

.<andırada ketan ziraati 
izır: t (Hu u i) - Kandır:ıd. b. 

yıl 3.500.000 kılo keten tonun u, 
l.200.COO ,10 keten Iıfı j tih 1 cdllı 

1' r1, ı 

1 .......... A_s_k_e_r_li_k_iş,_l_e_r_i _,i 
Ü&kudar Askcrllk şubcsınde,.: 

ı - 3:::G dogumlu 'e bu d1_ı.ıı 
l. rla n.•ı:ımcle gorcrdc kıs. h.-.mc ı 
hakkı 11 ... z nmı ol:ın :ı ken yok o..k 
ehlı.} ctlılcr I. ıkinci tcşr.n ll.l () .., ı
nunde Y dek Subay okulunc!. bu! ... -
nnuık urc:tte sevkedileceklerdır. 

2 - ZS/10/1940 gilnUndcn o ıra 
ı;evk m ı tır:ıl rını almak uzc c nu
ıus cmdr.nl. rı ve 'e :ııkll brlıK.U 

6Ui><'YP gcln:Plcri. 

:Alıç•, ıkidc birde hasmının kıırşısı'l-
da çırpınarak nllra atıyordu: j 

- Hııydi Adalı be!. 
Alıc;onuıı bu n6ralarında m;ın::ılaı 

vardı. Demek istiyordu ki: 
- Yeneceğim Adalı .. hazır ol'. 
Guı e ı:ı yinnı bc;,.ınci dakık a.rı

nr. do• ru Alıçonun tek paça ç pr..ız I 
aldıgı goruldü. 

Ye bır aııda hasmını altın:ı ald . 
Ad:ılı ,ıpırdıy. mıımıştı. Alıço ha -
mını b r elde bastırmıştı. 

A ıl dananın kuyrugu şımdı kopa- İ 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tcpcbaşında Dram kısmında 

27 /10/940 Paı:ar günü gundliz 
s:uıt 15 - 30 da 

27/10/940 P. ı unü ak~.mı 
.-ıt 20 <>(; da 

O T E L L O Son hııftaeı 

lııt kl•I Caddcsır de Ko'l'ledi kısmında 
_6 10/940 cı.ım rt gıındtlz 

s;ı.t 14 d~ 
OYUNU 

Jnu nk :ımı 
d:ı 

O A O 1 

caktı. Alttn dehscUi bogusına ol _ 1 ===-=-:-::::.:::===::-:;::=---:==:..:__~· 

Cııktı. T. ltı Bankası A. Ş. Müdlı"lyetln • 
Adalı, altn duşer duşmcz .. Kn\ .ı - den: 

oglu olduğu yerden dogruldu. Goz- Mueıı cscmizin t tnnbul, Gnl:ıta, 

)('Tını meydanıı dıkcrek: Beyo·~lu şubeleri ıle Beyıızıt, Kadı-
- lhtıynr, Adalının bu aefcr pasa- ko:ı;, O kudnr aJ.ıru l::ırı gişelcrinın I. 

po tunu y:ız. T. anı Hl40 tarihinden iübaret her 
- Ö.} le gözuküyor.. {; n ~:ıb.ıh saat 9.30 dan rn ya k. daf 
- G<Jrdun mu Adalıyı nasıl buzw- \e müstemıren acık ol.ı.cagını muh-

megc b.ışl:ıdı? terem mlıı,-tenkrimize nrzcderiı. Cu-
Dcdı. martesı gunleri gu;cleruniz 9.30 dan 

(Arka.sı var) 11.30 n kııdar :ıçık olacakur. 

• yriyeden: 
Ciimhuriyet Ba.) ramı miiıınsebetile 29/J 01 940 salı giinii 

ım \Cud seferle.re ilineten: 
1 - Gec.e yansından sonra saat 2.30 da köprüdf!n bir \'a

pur harı•ketl tlSkiidnr, liuzguncuk \e Beylerbeyi iskcleleri
llf• uğnyarak ~':engelkö);ine gideooktJr. 

2 - Geoo yansmclan sonra sa.at 2 ele 'OskfüJardan Sirkooi
:re 'ı· sa.at. 2.30 da dn. Sirkedd.-.ıı Oskııdam araba vapunı se
fer ya.parukur. 

Ankara merkez hıfzıssıhha muessesesi 
satınalma komisyonundan: 

S. No. 

ı 

2 
3 
4 
5 

7 
8 

9 
10 

Cinsi 

Tt.'C'rubc topu 
Fıltirc kiıgıdı 

Çiçek :ıı;ısı tubu 
Çic;ck uşısı tubü 

10 ki lık 

1 kı ılil. 
50 kiş•lik çiçclt nşısı alır c. m 
kııı>nklı şışe numune gıbı 
50 kişılik çiçek :ışı ı .. 111 bag..ılıt 

k:ıpakh ş C' numun<'S ıb 

Ampul testeresi 
Boş tcrum nmpulu 15 cc: 1'.odek!iı 
camımı göre 
Boş erum ampulu 5 c. : 
irpcktro kı>p trans ş .nH 

Mıkdarı 

SOQO ad._d 
5000 > 

400000 > 
500000 > 

5000 , 

5000 , 
20000 , 

liOOOO > 
100000 > 

l > 

Llro 

300 
150 

5000 
2500 

250 

200 
200 

2500 
3000 

150 

14250 
l - Muesse::crııu için cin .,;e .cı. rı ık rıcla y:ızıh 10 kalem mııl-

~cı c kapalı zarf usulıle 26/10/940 t. r hındcn ıtıbnren ~k itmeye konul
mt tlıı. 

2 - Ek iltme 11/11/940 paznrte<-1 gıınu saat 11 de Ankarn merkez 
hıfz.ı ıhh:ı mli~cscsi sat.ınalm:ı komu;yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedelı 14250 lıra ıU tcnı n.ıt lOGS lira 75 kuru tur. 
4 - Şartname Ankara merkez hıfzı., ıhh;ı rnucssescsı satınalma ko

mı ) onundan parasız nlınır. 
;:ı - Teklı! ml'ktupları muayyen guııde s .. ;ıt on:ı ı.ac!nr komısyoıı::ı ve

rıl'llı olmalıdır. Mektuplar rnuhilr mumu ılc muhurlü olncnktır. 

O - isteklilcrın muvnkkot tem n. t y.ılırmnk uzerc bir gün ev,. el ve 
ck llmE:ye i:.;Urak etmek uzerc bellı gı..n \ c aatfo koırısyona gelmeleri. 

<7209, <10337 

Ankara merkez hıfzıssıhha 
satınalma komisyonundan : 

. .. . 
muessesesı 

l - MüeSS<'scmiz için cins \"C' mıklı rı lıstc:inde yazılı 61 kalem ecza 
nçık ck!:.Jllme surctile :ıntın nltnacaktır. 

2 - Ekrıltme 11/11/940 paz:ırt i ı;unu at 11 de Ankara merkez 
hıf7.ı~ıhha müessesesi satın alma kon ısyonund.ı y:ıpılacnktır. 

3 Tahmin bedeli 4941 linı SU ı..uru ilk teminat 370 lira 61 lturu.ştur. 
4 - Ş:ırtname "e list inı görmek ı"'tıyenlcı:- komisyona muracnat ederler. 
5 - tı.1eklılerın muvakkat teminatı :> .. tıı mak üzere bır gün evvel ve 

k.ınuni vcsialarılc beraber belli gdn \ e sa tte komisyona gclmelerı. 
( 7208 - 10336) 

·-===-~-=-====================== 
Matbuat Umum Müdüı lüğünden: 

Tmki;>e Rnd)odıfuzyon po tnl nnın Turk musıkisi heyetinin kadrosu 
;} cnidcıı Uınzım cdilccct!indcn bu heyetC' gırn•c k istiyeıı saz ve ses s:ın'at

l .ırlilrmm teşrınısaniııın 8 inci cuma gunu Anknrada B:ışvckfılet M.ıtbuat 

Un um Mudurlugu Rııdyodıfuıyon !ltudurlu unde teşekkul edecek ınute

h, ı -komi yon hur.urund.ı saat ond. yc1pılacak olan imtihana gırebılmc•t 

uzerc cışağıd:> yazdı \:esaikle tc ı ın. ıııniı, 6 ıncı guni.lrıc kad:ır Matbuat 
Umum Mudurlugurıc mlirnc.ınt etmeleıl ıl.ın olunur. 

1 - 1 tid:ı - Turk mUzik he) di de • lınak istedi ı '<ız.ıfcnin v •• ııhan 
lıe".ın edilme ı l.ıLımdır. 

2 - Niırus tez.keresi veya ta dıklı bir sureti. 
3 - Hli nuhııl vıırnkıı ı 

• - S:.ıri h stalıklar.ı muptda oh ~d ı .ı "e vazıfcsinl muntaz:ıman 
f. ,, mani olabilecek bedeni \e klı ~ ı.z. ve hastalık! ırl::ı malül bulun
ın.ıdığma d.ur heyeti ı!ıhıye r. puru. 

5 Teı cı.;ıncıh. ı var::ıknsı - Tnhs 1 de. C"c l ıle evvelce bulundugu 
} ı.zınNler kı5'1Cn ve halen ne gıbi b.ı· \ azifc ılc l!)tigal cttıgi yazılacaktır. 

6 - 6X9 clı'adında acık b l:ı ı:ıkarılmış ve siyah pnrlıık kağıda ba
c102D7 

Üniyersite rektörlüğünden: 
Orta öğretim muesse clcrlnde y:ıban ı dıl -OğretmenJ yetı tirmck mak

,,d le lr.tanbuJ unıvcrsite inde aı:ılmıı; olan Fraı~ızca tns:ılıı:cc ve Almanca 
1.urc:l ına aş::ıgıdu yaz.ılı şartlar dnhılınde yepiden talebe : Iınacaktır. 

Bu tıılebc bir yıl tst .. nbul unh·crsite!.iııdeki yabancı dıl kur lorına de
', m edecek bu muddet z:ırfınd:ı her birine ayda 30 ar lir ı lınrçlıJ; verile
cektır. Du bir yıllık tedrisatta mU\ ailalt olanlar siy:ısi vııziyet normalleş
tıgl t. kdirdc tahsillerini takviye etmek üıuc, bir yılda dılıni oğrendikleri 

memlekete gönderileceklerdir. 7 - 8/JI inci teşrinde ekme mahiyetinde 
y. pılac:ık namzedlik smllvınd:ı ınU\ a(I:ık olan talebe en titaye bir ny de
' m ctukten sonr:ı ayrıc:ı bir reçim sınavına tabi tutulacrıktır. 

Sınava istlrak edebilmek ic;;ln: 
1 - Türk olm-Uc, 
2 - Yerli vcy..ı yı:bancı bir kollcj veya lı cdı:ıh vcynhut bir öğretmen 

c,\ıılundan mezun tılmak colgunluk şıırt de ıldir.• 
3 - üniversitede ll/II inci teşrin 1940 da teş!tıl edilecek saglık ko

mıcyonuıtl'a muayene edilerek fahsile mi'mi bir hali bulunmadıgıııı bildiren 
b I" r:ıpor almış bulunm:ık, 5 ile 7 birincı tc rinde ynpılnn musab.ıkııl::ıra 

ı tır.ık etmemiş bulunmak, 30 yaşıQı aşmış bulunmamak G&rttıı·. 

Tedrisat her gün iınivcrsitedc sabahtan akGallla kcdJr devam edecek
ı·r. Kurs tall'besinin hariçte bir işle meşgu) olmaması şarttır. Sınava gir
rrcl:iC tnlib olanlann en geç 5/11 inci tesrlrt ııkş:ımına kadar tstonbul ünl
' <' ıtc i rektörlüğüne tahsil vcsiknl:ır \·e C fotoğr.ıfla birlıkte rniır:ıcaat 
et elen ıaı.ımd.r. c10259> 

URDDA SABAH! 

· znıitte ihtikarla 
mücadele 

lzm.t (Hu usi) - Mıınıfatura \"C 

iplıltçılıklc ı tigal eden Osm:ın Bay
rakt:ıı i mlndc b:ı ahıs Hi kuru ::ı 

nı. lıyeti ol.ın im m. kur yı 100 ku
ru . atm k uçu ıle yak ı, nar k 
tevkıf edılrnı \ e mahkemeye \en!-

vini Fuad ıddinnamesini 6erdedt re!., 
maznunun ıhtık.ır ;ıouptıgırun sabıt 

oldu •unu -.. e mılli korunma kıınunu
mın 32 ve 59 uncu maddeleri hukum
lerine göre tecziye edilrnc:ıini iste -
miştir. Mahkeme karar verilm<-k ü
zere başka bir gunc Uılik roilmiştir. 
Son gunlerde tzmitte ihtikf\r olnbll-

diğine ytikseldigin:'ien bu hııreket 
halk üzerinde çok musnid bir tesir 
bırakmıştır. Muddciumurnilige bir 
tok ihbarlar vaki olmuştur. Tııhkıkat 
ehemmiyetle devam etmektedir. Bu
rada hiç sebcbsiz olarak un i'lynttırı 
da yukselmektedir. Ekmegin kilosu 
12.75 santim olmuştur. Peynir 80 
kuru,:ı kadar fıı lmnıvtır. 

Edirnede kapah 
spor salonu 

ı-:dirııc (Hususi) - Şehrimizde ya
pılmakUı olnr. beden terbiyesi kapalı 
spor salonunun inşaatı hızln devam 
etme.:tedır. Eclımemız.ın kurtuluş b:ıy 

ra.ııına raslıyan 25 ıkiııciteşrin tari
hine kadıır lıınnnın ikmali•1e çalışıl -
maktadır. 

P.ııı:: ~ır. açılma torcni kurtuluş bay 
ram: gi•nil mera~ mle yapılııeaktır. 

Açılı~ resminde beden terbiyesi 
genci direktörit General Cemil T:ınc
Tin dt hazır bulunması kuvvetle muh 
temeldi~. 

Kazım Naminin 
konferansı 

ILITlit, (Hu u"ı) - Manisa mebusu 
Küzıın Nfımı Durn Halkevi salonun
da (Du ~ a vaz.lyeti "c lıi1.) ıne\Zulu 
bir kon kron \ erm ş 'c uzun, uzun 
alkı lcınmı tır. 

İst. Liseler Alım, Satım Konıisyonu 
Reisliğinden : 

!haleden sonra on beş giln içinde m:ıhallınde teslim Erzuı um Lh;csı 

için 2345 lırn tahmin bedelli 65 <ıclro soba ve 715 lira tahmin bedellı 650 
aded soba borusunun 6/XI/1940 çarşamba gumı saat 15 de Lıseler satın 

alm.1 komisyonu bınasında ayı ı iki kulem olarak açık eksiltmelcri ynpı.la
cnktır. Sob:ıların ilk teminatı 176 ve borul:ınn teminatı 54 liradır. 

Şartname Galatns::ırny Liscsindedir. (10154) 

DENİZ LEY ZIM SATIN AL A KgMiSYOtfü İLANLA~I 
l - T:ıhmln edilen broeli el 860~ liro olan cısı» ndcd bornozun 3 ı /I. 

T~rin/1940 tarihınc rııstlıyan perşembe giınti sa:ıt H de pazarlık el. ıltn'csi 
y:ıpıl..ıcaktır. 

2 - Knt'i temınatı c279 lira olup sartnamesj her gün komisyonda go
rulebılır. 

3 - 1steklilcrın2490 snyılı kanunun ynzıh vcsikalarıle birlikte belli 
gün ve sa.ıttc Kasıınp:ışad:ı bulunan komisyon:ı mür:ıc:ı:ıtları. ( 10331) ı 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
c29 Numaralı ilan> 
27/10/940 tarihinden itıharcn tntbik edılmek iizere tstnnbul belediye 

hududları dahılinde odun komuru azami satış fiyaUan :ışagıdn go •erıldıgi 

Eekilde tesbit edilmıstir. 
1 - Anadolu klimiıriı kilosu toptan 4.5, perakende 5.5 kuruş. 
2 - Rumeli, tgneadn koyık komurü toptıın S, perakende 6 kuruş. 

3 - Bulgar kömUrü toptan 5.5 perakendc- 6.5 kuruştur. 

--
ŞAKİR ZÜMRE 
Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 

J<~abrikası 

JIALlÇ - KAKAAGA~; - tSTANUl'l~ 

Telefon: 43214. Telgraf: ZOM RE 

KÖMÜR SOBALARI 
l(i_.<)enclik tecrübe eseridir 

J[tfl~LANIŞ - KO. 'FOi: - :m<Oı ·oMJ 
lJCUZLl'K \'e ·AfJLAl\ILlK 

Her cins kömürü kolay
lıkla yakar 

Umumun rağbetini kazanmış olan 
· sobalarımız, en ınüskülpcscndleri 

tatmin edecek hususiyetleri 
muhtevidir. 

Perakende s:ıtış fiyatı dükk: nd:ı mustehlike yapılacnk sntıs f•) ntıdır. \....JL_J~-----....ı...-~ 
Araba, beygir ve k:ıyık ile mustehl•ke yapılnn seyyar satışlarda toptan s. -

Muhtelif tiplerde, sade ve kromlu 
cinslerde, oda, salon, apartman, mn
ğ~za, dershane ve koğuşların teshi· 

nini temin edecek boyda sobalar 
mevcuddur. 

tış fiyatı üzcrındc olı:ıcnktır. tıfın olunur. d0338• 

1 İstanbul Belediy si İliinları 
'--=----ıi 
Yıllık kirası 

24.00 

20000 

24000 

Tahmin bed. 

732.00 

689.70 

1080.00 

ilk tem. 

bir acnellk 

1.80 

15.llO 

18.00 

ilk Tem. 

54.90 

51.73 

r.ı.oo 

Hnstah:ınelerlc sıhhi mucsses:ıtın yıllık ihtiyacı 
için alınacak 12.200 kilo mangal kciınur..ı. 1 

Umumi bahçeler için alınacak 40 k, lem cs.ı '!' 
1 levnzım. 

Deyoı,:lu ınmtak.ısıııd:ıki cnddc, sc;kak \'C trc.tuv:ır

Jard.1 kulb'lılm:ık ÜZl'l'C nlın::ıcak 30.000 .. cted k.ı

rosinı..ın. 

750.00 56.25 Darülaceze mliezo;e eslnm yıllık ıhUy.ıcı 'iç"ıı . iı11< -
l'ak 3.000 kilo zeytinyagı. 

1920.00 144.00 Eyüp ,.c Ilnıni yollnrında kullanılmak ilnre • lırı -
cnk moloz t:ışı ve kum. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlnrı ytıkarıda yazılı ı ler ;:ı~ rı 
ııyı;ı açık ekslltıncye konulmu tur. Şartm:melcr Zabıt ve Mun~ncl'it l\h ıt•ı·

lür,rü k:ıleminde görnleccktir. ihale 5/ 11/940 s:ılı günü sant 14 de D.ılmı En· 
cüıncnde yııpılacaktır. Talıblerin Hl< tcmirat m.ıkbuı: veya mektupl. ı -.;c 
940 yılınn alt Ticaret odası \'csikal rHc- ih.ılc günü munyyen S.':ıt:<' Daimi 
Encümende bulunmal:ın. '10061) 

Ankarada Harb Okulu K. dan 

Harb Okulu 
1 - Aşagıda yazılı ~artları haiz okurl:ır, H •. rb okuluna nlıııac:ıkl rdır· 
A) Aııka.rada bulıınanl:ır dogıud:ın clot:ı uya Harb okuluna Aııı,ar1 

de· 
haricındc buluıı~nlar \ıulundukl:ırı ycrın n kf'rlık ~bd~rıııc maı ~ <ıt c 
cckl<>rclır. 

B) K.ıyıt \'C k. bul munınde~i 20/10/940 dan itıb. :·en 31/Il l(.ı.fl!.l4C 
torılıine kad::ır dı vıım t"deçcktir. 

2 - Gırlş ıırtl n: 
A) Ttlrk ırkınd:ırı olmak 
B) Li c bitirr1c \ e olgunluk :imtihrınn ı \t!rmis bulunm:ık. 
C) Tnın t<'. ı.kkUllu askeri ~ılıht heyclôeıı (H;.rb eıl.ulupa gireı > ~:ı· 

r.ırh • ıhhnt 1.ıı cırıı lmıs olrrı.ık. 
D) J 8 - 23 ~. ınd. buluıım k. 
E) Di o?r ş. rt • • kcrlık llUbC'lerindcn \~ H:ırb okulund.ın oğr~Jle"' 

l:l"O • Jtıl97) 

--. 
Srhıhi: A. Cc"nafl ı..ır: .:.:ıraço{jlu - Neşrıyııt Mudurü: Macid Çetin 

B~ 1 dığı Yt>ı H. et ı.. r Curcoylar ve Cemaleddin Saraço~lu mntbnnsll 


