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IMt1sad J deuletteşeBBUIIeri memurlari 
icin bir teMaUd sandlöl MurDiuuor 

Bir proje hazırlandı, proje 
Teşrinde Meclise verilecek 

Tekaüd sandığı Başvekalete bağlanacak, idare meclisinde de 
sandığa dahil müesseselerin birer mümessilleri bulunacak 

İktısadl devlet teoekıkülleri memurlıarının tstlkbal- suretne kurulan iktısad! teşekküller cSiiınerbank. 
lerini emniyet alt.ı.na almak mat.ıa.dlle ve onlara Hı- Etibımk, Ziraat BarlkaBl. Devlet Ziraat İşletmeleri 
tiyarlıklannda huzurlu bir hayat. temin eylemek ga., Kurumu, Toprak Mıı.lı5uller1 Ofisi gibi... b, Ma den 
ycslle hiikfunet bu memurlar için bir teka.Od sandıtı TetkJk Te Aram.& Enstitüslle sandık idaresi dahil ola.. 
teşklllne karar vennl.ş bulunm.a.ktadır. Bandıtın na.. cakla.tdır. 

sıl t.~kll ve idare edllmesi ı~ geleceli tet.ltik.lere Sandıktan isti fade edecekler_ 
t.Abi tutulmuş ve bu tetkiklerden alm&n net1.celere 
göre bir kanun projesi hazı.rla.nnuştır. HükQmet bu Bu ida.relerin barenı kanunu esaslarına tAbi tu.. 
projeyi İltinciteşrin iQt.ima devresinde Büyük Millet tuımu., bilftmum memurları, umum müdür ve mua.. 
Meclisine takdlm edecektlr. vlnleri temiid sa.ndıiından istifade edebllecekler, 

S d v d h"l l _ L •• 1 mukavelell mütehasslsla.rla eenebt mütehnssular, 
an ıga a 1 0 accuc mueaıese er' doktorlar, o.vuka.tla.r, dalttııoıar, tahsUdarlar, sat11 lqiliz Krah son mubafthelerc1e yararlık cöst«en tayyaredieri tebrik edetkeu 
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Aj[(· Al r~Jt~~[ sandık bükini pbslyeti ve idarl, mali muhtariyeti vakkat ve müteferr:ik m!lstaıbdemlerle alelfunum ~- ı y 1 

halz ~. 8and$ umuml müra.kahe heyeti, çl, wta ve ustaba.,ıla.r SIUldıP daJıll olmıyacaklar. 
sennaye&nln tamamı deVlet tarafından verilmek dır. (Den.nıı 3 üncü sayfada) 

Londra üzerinde 
korkunç 

hava muharebel Makineye 1 
verilirken 
Fransada açhk ve 
işsizlik art1y r 

Başvekil dün gece 
• 
lzmir fuarını gezdi 

Doktor Refik 
Nazilli ye 

fabrikasinda 

. 
Saydam yar1n akşam 

gidece·k ve basma 
tetkikatta bulunacak 

:tzmitte bir 
tren kazası 

Bir yolcu katarı ile bir 
martandiz çarpı~tı 

Dün ak§am Ankaradan 17 de 
hareket, eden ve bu sabah saat 7,45 
te tehrimize gelmesi icab eden 13 
numaralı yolcu katarile Haydarpn
pdan İzmite giden bir lnarvandiz 
katarı arasında Dil iskelesinde bir 
çarpışma vukubulduğu hnber alın-

Tas ajanıının dahili müıkülata 
dair verdiği tafıilô.t 

mıştır. 

lzmir J 5 {Husuııi) - Başvekil Gece saat 21 de fuar gazinosun- Bu sebeble bunu müteakıb gel-
Doktor Refik Saydam bu akşam da Başvekil şerefine bir ziyafet ve - mesi icab eden Anadolu ekspresi 

Paris 16 (A.A.) -Tas:: saat 18 de tehrimize gelmiş vo me- rilmiştir. Başvekil Salı ak§nmı Na - de gelmemiştir. Haydarpaşa gerın
Fransız gezeteleri Fransadaki da- rasimle ka~ılanmıııtır. Başvekil, zilliye gidc:ı:ek basma fabrikasını zi dan vak'a mahalline imdad katarı 

~ili müşkülat üzerinde durmaktadır- yolda, Kasaba ve Manisada tevak- yaret edecektir. gönderilrni~ ve kaza etrafında ma-
ar. Lavahn, Pariııe yaptığı son zi- lruf ederele vali ve kaymakamdan i- Baııvekilimiz bir çok vatandaş - liimat verebilecek salihiyeuar *-
{~ret esnasında, şimali Fransadaki zahat almışlardır. larla ayrı ayrı gönişmiişler ve va - vat ta kaza mahalline hareket ettik-

omür madenierinin i~letilmesi Başvekil fzmire gelince doğru tandaşlar arasında gördükleri neş' e lerinden hadise etrafında fazla taf-
rnuhasernat ~ıebebile imkıto olmadı- fuara gitrni§ ve gece fuan ziyaret o- ve huzurdan çok memnun kalmış - silat alınamamıştır. 
iından haberdar edildiKi bildirmek- den 50 bin kiııilik bir kalabalık ta- !ardır. Son dakiknda haber aldığımıza 
tedir. Keza gazeteler miltemadiyen rafından karlllanmı~ttır. Doktor Re- Kütahy•dan geçerken göre kaza Dil iskelesinde muhtelit 
artan işsizlik meselesile de meşgul fik Saydam bir çok pavyonları, bu Kütahya 15 (A.A.) - izmire git - yolcu katarile marşandizin çarpış-
oluyorlar. Paris bölgesinde halkın arada Maarif pavyonunda karika - mekte olan Ba.şvckll Dr. Refik Say _ ması neticesinde vukubulmu: ve üç 
Yih:de doksanı i~tsizdir. tür sergisini, Ziraat Vekaleti pav - dnm, dün, Kütahyadan geçmlıı ve is- vagon yoldan c;ıkmışur. Nüfusç~ za-

«Demiers Nouvellesıı ismindeki yonunu, Sağlık müzesini, pnra~üt tas)~nda binlerce halk tarafından yiat olmadığı söylenmektedir. 
t~ete temis edilmiş bir askerin kulesini ziyaret eylemi, Ziraat mü- selfunlıı..ıuruş ve ~ıanmıştır. Tre,. 
:aı:eşa] Petaine hitab eden bir zesinde meşgul olmuştur. nln istasyonda teva'klrutundnn bil~ Afrl·kada vazt"yet 

e tubunu ne§retmektedir. Mek- Başvekil Kültür m•ydanına tek. • tifade Ba.,vekll Dr. Refik Saydam 
llıbda §Öyle denilmektedir: zedilen Milli Şef lnönünün heyke - vagonlarından inerek kendilerini kar- Kahire 15 (A.A. ) _ Royter: 
l 1c dztırablarımız hududsuzdur. Aç- lini beğenrnittir. şüamata ~elmit olan_ Kütah.,va ve cL Ingiliz seyyar ciızütamları tarafın-
ı t~n ölmekte olan i,sizler ordusu- Doktor Rdik Saydam paraşüt varı halkile görüşmuş ve kendlle • dan mütemadiyen taciz edilmekte 
:~;~.veriniz. kSiabnmız tülkwenmek uh"- kulesinden atlamalar yapan gençle- rtnden zırat vn.zlyet etrotında mal~- olan İtalyan kıt' aları, dün Libya hu 
lt ır, çocu arımız aç ıga n1a - re iltifatlarda bulunmu~tur. mat Q.lmı4lardır. <Devamı 3 üncü sayfada) 

6mdur.» -----------------------------------------------------=--
Fransada krallik 

taraftarları faaliyetle 
. Cenevre, 16 (A.A.) -D. N. B. 

AJansı bildiriyor: 
k Vichy' den öğrenildiğine göre, bir 

aç gündenberi irtica unsurlarını bir 
kraya toplamağa çalışan bir hare
F' et helirmektedir. Papl\zlar, Action 
Lkançaise etrafında toplanan kral
y'"ktaraftarları ve bazı askerlerle bü
b u sanayi ve maliye mümes!illeri 
Vu ~arekete i§tirak etmektedirler. 

1• erılen malumata nazaran, iyi ma
humat alan mahfellerdeki inbba bu 

areketin her §"'yden evvel başvekil 
rnuavin'ı L 1 '] ·ı ·w· · 
8 

• ava ı e ternın ettıgı sıya-

etı hertaraf etmeğe matuf olduğu 
lllerltenndedir. 

[ Türk - ingiliz ticaret müzakereleri ] 
• 

Ingiltereden ilk 
parti eşya 

hafta içinde geliyor 
Ankarada yapılmakta olan 'I ürk _ 

İngllız tı.caret müzakerelerinin haftn 
içiilde netJcelencceği anlaşılm.akta .. 
dır. Bu müza.kerelerin hltamını mü
teakıb korporasyon reJsi lord Gl en • 

Iki Balıkçı gemı·s·ı bı·r oonner · şehrimize gcıecekur. 
A Diğer taraft.nn ma.hreç llmnnlnnn_ 

'man tayyaresi düşürdüler dan hareket etmiş olan İngillz cm -
L tiaslnm Ilk ~ilerlnin de önümüz.. 

d . ondra 16 (A.A.) - Amirallık deki baft.a i"inde llmanla.nmıza mu. 
tı.ıres· ... 

u • ı mayn toplıyan Libra ve Co- vnsala.tı beklcnınel..-tedir. ithal edile- 1 
,;bı~ador balıkçı gemilerinin bu cek emtia meyarunda iher türiii sı _ 
tah ~b erken bir düşman tayyaresi .nai, klınyevl ve sıhhi mamulfıt mev_ 

tn.1rı. ettiklerini bildirmektedir. Ge- cuddur. 
ı erın m" b d h b za . urette atı arasın a iç ir K.orporasyonun dı~er Yakınşark 
Yıat Yoktur. me:mlıek!ılı[cr·ine sevkedece~i külliyet -

Romanyada bütün mües-
1500 b~~~~~~ : 

seselere kontrolörler kon d 
Jn 

13~kı-e1 16 (A.A.) - Hıikumc:te 
11 e~ _eltette bütün müessese ve 
~ıcılere kontrolörler koymak 

b~ kararname neiii"Cdlıl 

Sovyet - Alman 
münasebetleri 

YAZAN 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta~ nın askeri 

muharr!rl 

A lmanya, Avusturyanın 
ilhakından sonra ken -

dini hakiki bir Tuna devleti 
addetmeğe ve burada çok faal 
bir baş rol oynamağa haşla -
mıştır. Çünkü Viyana gibi Tu
nan ın en ehe~miyetli bir Jima
nına sahib olmuştur. Eaasen 
Bavyerada, Karaorman kay -
naklarından sularını alan Tu
na, Viyana, Budapeşte ve Bel
graddan geçerek Romnnyaya 
girer ve bu memleketle Bulga
ristan arasında hudud vazife -
sini gördükten ve Dobrucanın 
batı ve şimnlini çerçeveledik -
ten sonra başlıca üç kolla Ka -
radenize dökülür. T una delta
sının şimal lsmaili kolu, Prut 
nehrinin ona karıştığı yerden 
denize kadar, Beşarabyanın 
cenub hududunu teşkil ettiği i
çin, Sovyet Rusya da bu yere 
tekrar sahib olduktan sonra, 
yeniden bir T una devleti ol -

GENIŞLEDI 
Alman tevzl 
merkezleri 
bombalandı 

Anvers rıhbmlarında 
muazzam hasarlar 

vukua getirildi 

165 .&.lman 
tayyaresi 
dü,ürül dii. 

Dünkü hücum 
da Kral sarayına 

tekrar bombalar 

Münakale hatlarına uz:un Bir Alman tayyareci;i 
müddet devam eden şiddetli §Ülle kalabalık bir halk 

hücamlar yapıldı lesinin arasına indi 

Londra 15 (A.A.) - Hava nezare- Londra 15 (A.A.) - Hava 
tinden tebllt edilml.ştir: zareti akşam üze;i aşağıdaki 

Dftn gece Jı:uvvetli İngiliz hava fi • neşretmiştir: 
lolan Manş denizinde toplanmış 0- Saat 19 a kadar malum olan 
lan d~n vapurlruile mavnalarına ticelere göre, bugiın 165 
ve harb malzemelerine ve düşman tayyaresi düşürülmüştür. 30 avcl 
ta.ra.tından bu malzemenin tevzli 1- mız kayıbdır. Fakat on pilot sağ 
çin kullanılıın tevzi medtezlerile mil.. salimdir. 
nataıe ha.tJarına uzun miiddet de - Londra 15 (A.A.) - , J•nrr"'"" 

vam den şiddetli hücumla.rda bu _ alarm saat 18.40 da. nihayet 
(Denmı 3 üncü sayfada) muştur. (Devamı 3 üncü ıı.aY1r..dıl 

r-: Diinkii. atletizm ve 
L- futbol müsabakaları 

Balkan şampiyonasına 
girecek takım seçildi 

Lig maçiarına hazırlık maçlarında 
A ve B takımları galib geldiler 

Marmara kürek şampiyonasi dün yapll 



2 Sayfa 

Hergün 
lzmire gid~rken 

Yazan: Muhittin Birıen 

t zmire gitmek için anbahleyin 
Bandırma vapuruna gittim. Va

pur erken kalktığı için genil vnkitle 
hareket etmek kabil değildir. Bir 
çeyrek farkla gitmek kifayet eder; 
ben de öyle yapmıştım. Fakat, va
purun senelerdenberi muayyon olan 
hareket iskıtlesinc gelip te onun ora
dan değil, Galata nhtımından kal
kacağını öğrendiğim zaman evdeki 
pazann iskeleye uymadığını bir ke
'fe daha anlamak lazım geldi. He
men geri döndüm; belki bir spor 
genci olsaydım, koprak işi görebi
lirdim. Bu zamanlar geçmit olduğu 
için bir taksinin yardımını isternek 
lazım geldi. Kısa bir gayretle onu da 
buldum; şoför de bu işe şaşmıttı. 
«Biz de taşırdık; bir zamandanberi 
bu vapur g~h buradan, gah ıura
dan, gah Karaköy önünden kalkı
yor>> diyordu. Bereket verein, va
puru Rıhtrm hanı önünde bulduk. 
Taksi oraya yanaşmak istiyordu; 
fakat, seyrüsefer memuru, nizama 
muhalif olmadığı halde gayet tabii 
bir manevra ile rıhtım kapısına ya
naşacak olan arabayı bundan men
etti. Münakaşa zamanı olmadığı i
çin, onun gösterdiği yerde durduk, 
fakat bu defa da çantayı alacak bit 
harnal bulmak lazımdı. Biz ise ka· 
pıdan hayli uzakta idik. Bu esnada 
bize bu azizliği yapan memur ken
di kendine belki de memnundu; fa
kat, o taraflarda dolaşan diğer bir 
memur bize acımaktan hali kalmadı. 
((Pekala, sizi bırakabilirdi, yanlış 
yaptm dedi. Bu sözler, bizim için 
hiç olmazsa bir teselli idi. 

Bu küçük hadise ehemmiyetsiz 
bir şey. Fakat, neden vapurların 
yerleri değişmeli? Neden dolayı 
yolcular, sabahleyin vapurun nere
de olduğunu bir kilometrelik bir sn
ha üzerinde aramaya mecbur olsun
lar} Neden dolayı taksi iskele met
haline kadar ynnapmnsın} 

* Fuar münasebetile vapur kalaba· 
lık. Bununla beraber, muayyen za
manında Bandırmaya vardı. Yolda 
•üvarinin derdi vardı: Bu kadar 
yolcuyu Bandınnaya nasıl çıkara -
cak} Hava biraz yıldız esince vapu
nı mendireğe yanagtırnmıyor; ya -
naşma iskelesinde ise biraz ameliyat 
varmış. 

Anladım ki seyahatin bir baaka 
cilvesi de bizi Bandırmada bekliyor. 
Hakikaten de öyle oldu. Vnpur ya
naşamadı. O zaman köhne motör
Jerin biri dolmak ve biri boşalmak 
üzere bir saatlik bit ihraç arneliyesi 
gördük. Jngilteteye ihracın kolay 
bir gey olduğunu z.annedenlere bu 
birkaç yüz kişi ile yapılan manevra
yı aeyretmelerini tavaiye ederim 1 

Diğer taraflarda ne olduğunu 
bilmiyorum; fakat, benim hisseme 
dü~en yelkenli motörün baş tara
fında mahşer ~ıibi bir kalabalık ara
llnda, nhtıma çıkarken bir hanımın 
ayağına bir demir parçası düşüp 
parmağını ezdiğini, bir yolcunun 
büyükçe bir paketini, bir diğerinin 
de küçük bir çantasını denize dü
türdüğünü kendi gözürole gördüm. 

* lzmirde fuar var. Ben de çoktan-
beri görmediğim bir muhiti görmek 
atzusile oraya gitmek istedim. Gör
düğüm şeyler bunlardır. Bu satırları 
tenkid için yazmıyorum. Memleke
timin çok muhtaç olduğu bir zihni
yet deği~mesine yardım olur, ümi
didir ki beni yazmaya ııevketti. 
Gördüğüm hadiselerin tefsir ihtiya
cından vareste olduğunu ilaveye lü
zum bile yoktur. 

dluhı'Ui.n cJ3ietj~H 
Beyoğlu hastanesi sıhhi imdad 

merkezi yapılacak 
Şehirde yapılması m.wt.a.savver 1000 

ya.taklı ha.c;tane ~ edUdikten son_ 
ra, Beyo~lu Zükftr ha&tanesi sıhhl 
tmdad merltezi ihaline uraı edneeek.. 
t.ir. Şehirde vulrubulan kaza]arda 
pe.ra.JAna.nların, A.cilen mi.i<iava.ta ge
~Umesi fCa.b eden hAdiseler buraya 
p)nderilecelttir. ···················································· 

TAKVIM 

EYLÜL 

16 Arabr eeoe 
1869 -Hu:ır 

lM 

B esimil Illakala • 

Dilnyanın hiçbir aktörü ayni rolü 
ayni muvaffakiyetic hayatının bü: 
tün devamı müddetince oynayamaz. 

Hakikatte olduğunuzdan iyi ~ıö
rünmeye çalışmnyınız, günün birin
de sahteklrhğınız meydana çıkar, 
her zaman tabii olunuz. 

SON PO STA 

Hayat aktörleri .• 

Eylul ıa 

ı Sözün .... kısası 
Son söz 

\ E. Ekrem Talu 

B obatil gençlerin sayısı çoğal .. 
.. .. dıkça, hergün namıma gelen 

kufurnameler de o nisbette çoğalmı• 
ya başladı. Ben bundan, kendi nam 
ve hesabıma zerre kadar teessür 
duymuyorum. Zira, teveccühüne, 
say~ısına çok kıyınet verdiğim ve 
benım de sonsuz bir hayranlıkla ve 
muhabbetle sevdiğim asil civan • 
T?erd Türk gençliğinin içi~de bobs
tıller, Allaha şükür ki bir akalliyet 
bile t~tkil etmezler .. ve ne yapsalar 
edemıyeceklerdir. 

__ (_ ........... -S ·=, ... •-·e·-··-···h--···· .. ···•· ......... r .................. -a=ı···-··-·a .. -····-·-b· .... -..... e .. -·····-r-·-- ı e r i . i ! -- ·-""""""""""""""""""""""'"""' 
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<?erçe bu küçük baylar, bana ve 
benım ~ıibilere, imlasız ve eebkü 
rabtsız nameler dolusu şütum savu
rurlarken, bütün gençlik namına ha
reket ettiklerini iddia ediyorlana da 
bu iddianın asılsızlığı bence malum 
ve müeyyeddir. 

Dış l!c.are_timizde D ün de bı·r k 
yenı ınkışaflar ÇO 

bekleniyor esnaf cezalandırıldı 
Harb vaziyeLinin her tara.ftn. ser • 

best münaknlô.tı haleldar etmesi do
layısile evvelce dış ttca.retlni uzak 
memlekeUerle tanzim e~ olan yer
ler şimdi fiat farkına. bakmaksızın 
en kolay yerlerle ticaret yolunu tut_ 

Bir bozuk otobüs seferden menolun du, köp
rüdeki pis kılıklı harnallar ortadan kaldırılıyor 

muşlardır. Bunun neticesi olarak ev. Evvelki gün ve dün 6 ncı şube 
velce memleketlrnizle i.Ş yapnuyan memurları tarafından yapılan kon
yerlerden muhtcllf maddelerimize ta_ trollarda, zabıtai belediye talimat
lebler artmaktadır. namesine aykırı hareket eden bir 

Son zamanlarda mo.dcn kömürle- çok esnaf cezalandırılmıştır 
rlmiZe de hemen hemen bütün Ya Kadıko""y y }d v· · · dd · - e egırmenı ca esın-

~tk ve Ort.o. Avrupa memleket - de Recebe aid 80 numaralı börek 
lerınden ıbazılarmdan talebler vnr - ve sirnit fırını · l"kt · d dır. Mtıca.ristan ve Yunanistan külli_ pıs ı en, ay~ı crı. • 
yeUi kömür istemektedirler İhr ded~ 53. n?maral~ kasab Alı kıyma 
şartlarında m tnıba.ka.t hli.sıİ ld i makınesı pıs oldugunda n, 4 7 nurna
takdirde bu ~ebler ka.rşılıı.n~cn~ u r~lı ka~.ab .~~hri manda eti~i dağlıç 
tır. - ~ıye surdugunden, Kadıkoy lzz.ct-

Önümüzdekl aylar içinde mukabi- tın sokak 6 7 nuvmarada Rifat n ok
linde iç piytıStıla.rı..nuza lüzumlu mad san ekmek aattıgından haklarında 
deleri verebUecek veya senbest d- ceza zaptı tutulmu~tur. 
viz ödiyebilecek vaziyette olan mc':n: .. Gene y~pılan kontrollnrda 3 şo
leketJcrle dı.ş tıcnreUınime yeni in - f~r karnesız. çalıııtıklarından, 9 ~o
kl.şafi:ı.r beklenmektedir. for de sıhhı muayene cüzdanı ol-

madığından, 2 otobüs para aldık-
ları hcılde bilet kesmediklerinden 

cezalandınlmıştır. 
3060 numaralı otobüs te bozuk 

olduğu için seyrüseferden menedü
miştir. 

Galatada yapılan kontrollarda 
Fındıklıda simitçi Kosti dükkanını 
pis tuttuğundan, eütçü T oma kalay-
sız kab kullandığından, Necatibey 
caddesinde Rokn v 15 1 numaralı 
makarna fabrikaları şehriyeleri ta-
van arasında bıraktıklarından, ayni 
caddede kasa b İsmail. kasa b Y or -
gi kaba knğıd kullandıklarından 
haklarında ceza zaptı kesilmiştir. 

Son günlerde köprü üzerinde a
dedleri pek ziyade artan pejmürde 
kıyafetli hamallarla da mücadeleye 
lüzum hasıl olmuş, bunlardan 1 7 
tanesi hakkında kanuni takibata 
geçilmiştir. Badema, köprü listünde 
ve vapur iskelelerinde ancak numa
ralı ve temiz kıyafetli harnallar bu
lunabilecektir. 

Resmi dairelerio 
kömürleri 

İktısad Vekflleti, koordinasyon he. ----------------.,...-------------

yeti kararile Etibanka tevdi olunan 12 yaşmda bir kız 70 ı Kömür fiatları hala 
lrok kömürlerinin satı.ş fln.tı ve şart.. ları hakkında blr protokol tanzim et_ yaşmda bir kadim çignedi tesbit edilamedi 
miş ve bütün nlA.kndru-larıı gönder _ Belediye Iktisad İşleri müdüılü -

ğü, kömür fiatları ve kömür vaziye
ti etrafında tetkikler yapmaktaydı. 
Henüz bu tetkikler ikmal edileme -

:miŞtir. Eminönünde Kemalpaşa mahal -

Resmi dn.ire ve müesseseler bu se- lesi Gümrükemini sokağında 14 nu
e k " ·· lht" 1 n omur_ ıya.ç aruu, ekslltme a- marada oturan 12 yaşında Leyla ad 

çılarak muteahhld ara.nılmasıno. ıu . .. v .. 
zum olmndnn, Etibanktan pazarlık lı bır kız dun kullandıgı .bısıkletle 
suretne temin edeceklerdir. Hazırla- 70 ya,ında Esma adlı bır kadına 
nan protokola göre resm1 daire ve çarpmış, muhtelif yerlerinden ya -
müesseseler kok kömürü ihtiyaçla. ralanmasına sebeb olmuştur. Ynıalı 
nnı 31 Teşrlnievvel 94.0 tarihine ka. kadın tedavi altına alınmıştır. 

miştir. iktisad işleri müdürlüğü tel
kiklerini bu hafta içinde tekemmül 
ettirerek, raporu önümüzdeki hafta 
zarfında fiat mürakabe komisyonu
na vermiş olacaktır. 

dar Etl:btınktnn tesellüm edecekler -

d~n'karada Istasyonda. va.gon jçlndc r-·-1 - 1 --··-,-··---·· .. ··-·~-.. -· --, 
biT ton kömürün satış f~tı 23 lira: STER NAN, STER NAN MA 1 1 
30 lkunı.ş, dl~cr şehirlere satı.şln.r an_ ~ 1 
cak fob yapıla.bllecektlr. Fob 7.ongul. : A ı·stı"la"ya v d d' B k 1 . All d v ı" dak Sömlkok 15 50 Karabük 

21 60 
: vrupanın ugrayan e ır. u a eyı egtanys ag- • 

• ' • ' • V ht l"f 1 h f d D w ı Kambükte vagonda tesilm lS.SO ku- : veya u~ramayan mu e ı ~e?'- arı mu a aza e er. agın çev- i 
ruş olarak tesbit edllm1ştir : leketlerı altın stoklarının muhım resinde motörlü bir süvari bölü- • 

_______ .:.";...:.:·_ : bir kısmını Arnerikaya yolladılar. ğü, mitralyözlü bir muhafaza 1 
Gönüllü hastabakıcı ve i Altın memleketinde altın ço· kıt'ası vardır, gökte ise mütema- i 

hem•ireler kursu : ğaldıkça çoğaldı, nihayet banka- diyen tayyare müfrezesi devriye 1 
Y : ların rnahzenleri mütemadiyen gezer. Bununla beraber Amerika 

Gülhane, Taksim ve Gümüşsuyu E gelen altını alamaz oldu. hazinesini tarihin bütün devirle- 1 

hastanelerinde açılncak olan gönül- : Bankalar müşkülô.ta uğraY_ınca rinde bu derece şiddetli bir mu- 1 
lü hastabakıcı ve hemşireler kursu hükumete baş vurarak kendı al- hafaza altında bulunmuş farzet- i 
bugün saat 14 de faaliyete geçecek- tınlannın hükumet hazinesinde meyiniz. ! 
tir. Gönüllü hastabakıcı ve hemşi· muhafaza edilmesini istediler. Tam bir asır evvel bugünlerde : 
reler kursuna tehrimizin tanınmı• k b I · A k h · · · k b' ' " Hükumet ricayı a u ettı ve meri a azınesının te ır mu- E 
ailelerine mensub birçok güzide ba- 1 b 1 d h d d vl v • altınların nak ine aş an ı. afızı var ı, o a Öi e yemegi : 
yanlar da iştirak etmektedir. Bu Amerika hük\imetinin hazinesi zamanı gelince kapıyı kapar, ye- : 
meyanda müddeiumumi Hikmet 0- K k 1 • b d : Kansae vilayetinin nox a esın- rine köpeğini ırakır ı. ·=·: 

natın refikası da kursa yazılmış bu-lunmaktadır. Bilhassa bu defaki ISTER INAN, ISTER INANMA 1 .: 
kursta, ekalliyetlere mensub bayan-
Iann fazlalığı göze çarpmaktadır. \.. ·- ·- -·-"'" "'""".) 

ccSon Poıla>l nın edebi tefrikaıı : 49 

!BilL -WzJLIIBA 
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Yazan : Ercumend Ekrem Talu 
Şehime hammda hala ~ıönlü yok 

değildi. Ancak, kadın, Arab Ab -
dullah gibi netarneli bir adamın hi
mayesine girdikten sonra artık bu 
sevdadan vazgeçmek lazımdı. Hat
ta bilakis, şu nikah vesileail~ Araba, 
dalayısile de (On ikiler) e yara n -
mak, hülül etmek, dünyanın en yos
ma karısına temellük eylemekten 
çok daha faydalı idi. 

Ne İbrahim efendi, ne de Saim 
imarnın ayağına gitmek istemedik -
!erinden, kağıdiarı kendisine bekçi 
ile gönderdiler. O akşam, sanki o 
çirkin haclisede hiç bir rolü olma -
m~ gibi, yüzsü:ı herif gelip, ka-

sime hanıma artık ne diller 
ne dilleri 

döktü, 

- Hanımefendi l Dainiz, rah • 
metli efendinizin mağruru iltifat -
larıyım. Makamı cennet olsun 1 Fa
kire her tesadüf eylediğinde hal ve 
}-.atırımı istifsar eder, ketimatı tay -
yibe ile gö~lümü alırdı. Anınçün, 
hizmetinizde bulunmayı her daim 
canıma minnet bilirim. Gündüzün, 
bekçi köleniz gelip de, devlethane
de, akrabanızdan bir zatı §erifin 
kariben emri mesnunu akidleri icra 
olunacağını haber verince dhak 
mesrur ve mübeşşer oldum. Znn -

miri mumaileyh, bizim, Şeker-
mukime hanım 

= 
Buna da ayrıca memnun oldum. Zi
ra, malumu ismetiniz.. her ne ka · 
dar bir vak'ai müessife hüdus eyle
rnit ise de, bir mel'unun tezviratı 
ile irtikab olunan o hatayı azinıde 
daileri zerre kadar ztmethal deği -
lim. Ne çare ki, vazifei iınamct, o 
gece, mahalli haclisede fakirin de 
hazır bulunmarnı icab eyledi. Bun
lar, her Eaninin başına gelebilecek 
~ıörünmez kazalardır. Değil mi, ha· 
nım efendimiz} Ne devlet ki, bu -
gün, hanım mumaileyhanın akidle -
rini icra etmek suretile, vaki kuau
rumun dameni affile örtülmesine 
nimelvesile bulmaktayım 1 

Bu lakırdı kalabalığına Besime 
hanımın asln rnukabele etmek niye
tinde olmadığını hissedince, sordu: 

- Akdin hangi gün hayırlıaile 
icrası arzu buyuruluyor} 

- İnşaaBah Cumartesiye. 
- Ala! Peygamberi Zişanımı7, 

Efendimiz: ((Y evmüs septe velha -
misıı buyurmu~lar. Cumartesi uğur
lu gündür. Sabahtan vekaletler alı
nır, her hazır olur .. öğle vakti 

Bir düğün evini 
soyan htrsrzlar 

Evvelki ~ece Kabataşda bir dü -
ğün evinde bir hırsızlık vak'ası ol _ 
muş, evin bir katı tamamen soyul _ 
muştur. 

.. Kabataşda Merdiven sokağında 
uç numaralı evin üst katına düğün 
do~ayısile birçok davetliler gelmiş, 
evın alt katında oturan toför Saf _ 
fetin refikası ve kızlan da sokağa 
çıkmışlardır. Saat 1 O a doğru şoför 
Saffet de çocuğu ile birlikte biraz 
sarho~ olarak evine ~ıelmit ve yat -
mıştır. 

Bu sırada henüz hüviyeti tesbit 
edilemiyen hırsızlar SafEetin katına 
girerek bütün evi soymuşlardır. 

Hırsızlar şoför SafEetin yattığı o
dada bulunan dolabdaki eşyaları 
da almışlardır. 

Gece yarısına doğru SafEetin ka
rısı ve kızlan eve gelince evin so -
yulduğunu görmüııler ve derhal yu
karıdaki düğün evine ve zabıtaya 
haber vermişlerdir. 

Yapılan tahkikatta hırsızların e -
ve girerken baba ile oğulun uyu -
duklnn ve bahçe kapısının camını 
kırarak içerdeki sürmeyi açtıklan 
anlaşılmıııtır. Hırsızlar zabıta tara -
fından aranmaktadır. 

Köstence - Samsun 
deniz seferleri 

Köstence ile Samsun limanı ata
sında tesisi dü~ünülen deniz sefer
lerinin önümüzdeki hafta içerisinde 
başlıyacağı öğrenilmiştir. Şimdiki 
halde İstanbula muntazam seferler 
yapan Rumen şiiebieri Samsun li -
manına da uğrayarak eşyayi tica -
riye yükliyeceklerdir. Diğer taraf
tan T una yolile Macarİstana ve Or
ta Avrupaya yapılan deniz nakli -
yatını tamamen Macar şilebleri 
(kargoları) üzerlerine almışlardır. 

Bu ııilebler de Sameuna uğraya -
rak mal yüklemek tasavvurunda -
dırlar. Türk arınatörlerinin de Ka -
radenizin bazı limaniarına munta -
zam seferler yapılması hakkında 
Münakalat Vekaletine vaki müra • 
caatları Vekalet tarafından tetkik 
edilmektedir. Bu seEeriere müsaade 
verildiği takdirde Karadeniz liman
larile Orta Avrupa ara<~ında yapı -
lan ticari faaliyet birkaç misli art -
mış olacaktır. 

Kartalın kadastroauna 
• T batianıyor 

Karta] kazası dahilinde kadastro 
faaliyetine yakında başlanacaktır. 
Ilk defa Kartal merkez kasabası, 
Maltepe köyü ve Başıbüyük köyün
den Küçükyalı ile Maltepe arasında
ki sahanın kadastroı~u yapılacaktır. 

. ~e~çli.k, Aramak, Varlık, Çığır .• 
g~bı cıddı ve tamülııuur gençliğin Ei
kır ve ideolojisine tercüman olan 
mecmua ve ~ıazetelerin naçiz şı.ıhsı
ma karşı daima göstermi~ olduklan 
yüksek iltifat, ve hatta bizzat bobs -
tillerin arasında, istediği zaman çok 
değerli bir erudit kisvesile meydana 
çıkmasını bilen ve hakkındaki şa -
kalarıma, fitri asaletinin icabı kız -
mıyan, Asaf Haleti çelebi gibilerden 
gördüğüm hürmet, kendilerine mü • 
rebbilik etmekle şereflendi$7im ve 
haz duyduğum yüzlerce yüksek 
~ekteb talebesinin bana bağlılıkları, 
bırkaç jüppenin mütecavizane ta -
vırlarından kıl kadar alınınama mey• 
dan bile vermez. 

Ta lzmitten, zahmet edip, bana 
«tam manasile bir mutebasbısııın lı> 
- ccyazıların tam miı.nnsile Osmanlı 
zihniyeti j}e yapılmış tabasbusturın 
demek ve cchalkın yardımı ile tay -
yare alınamıyacağını niçin haykır -
madığımı» sormak için mektub ya
zan harniyetli (ı) vatanperver ( 1) 
ve nezih delikanlı da bobstil edebi -
yatı tezyif eden yazılarımı, üstadlık
la telif edilmez, affolunmaz bir cina
yet sayıyor. 

Varsın, o da böyle düşünsün! Be
nim onun kafasındaki gençlikle hiç 
bir alakam yoktur. Ondan ne paye 
dileyorum, ne de naçiz benliğimin 
onun hürmetine. onun sevgisine ih • 
tiyacı var. Ne kadar sevse, sekitsc, 
çırpınsa, vatan, memleket, millet 
işlel"inde onun tebasbus saydığı mes· 
lekten ayrılmıyacağım. 

Osmanlı zihniyetine gelince, o 
zihniyetin birçok temiz tarafları bu
lunduğunu, o delikanlı, babasından, 
annesinden, amcasından sorup öğ -
renebilir. 

Bu itibarla, kendisinin sözlerine 
kıymet vermiş olsaydım, bu isnadı 
da hakaret değil, iltifat telakki eder-
dim. 

Bu mevzu üzerinde, artık bu son 
yazımdır. Saçma ile uğraşncak vak
tim yokl e. Cke~m. ~a.lH 

Maarif Müdürü Ankaraya 
gidiyor 

Maarif Müdürü Tevfik Kut, Ve• 
killetle temaslarda bulunmak üze • 
re, birkaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. ----------------

Yapurlara fazla yolcu 
alınmıyacak 

Mıntaka. Llınan Relsll~i yolcu va .. 
purlarımıztı haddi istiabisinden fazla 
yolcu alındı~ını naıarı iUbara ala .. 
rak bu hususta bazı teşebbüslere gi 
rl.şmlşUr. Bundan böyle sefer yapacak 
bütün vapurlar sıkı surette kontrol 
edUerek fazla yolcu alınmasına mA -
ni oıunaca.ktır. Bu kontrol ayni za .. 
manda İstanbul dahilinde sefer ya .. 
pan vapurlara da tatbik edUecektir. 

deriz. Affedersiniz: Vekil, şuhud Abdullah beyin nezdinde bizzat 
kimler olacak~ ben de tercümcın olurum. 

- Henüz kararlaştırmadık. - Bakalım; konuşayım da. 
- Acizane bir tavsiyede bulu - _ Olur, hanım hemşiremiz. Her 

na bilir miyim} an hizmetinize lmadeyim. Sade b d 
- Buyurun. i~ için değil, daima dainize emrede· 
- O gece, Arab Abdullah be - bilini niz. Arzettim a: Zevciniz m er• 

yin, Şehime hanımefendiye pele bü-
yük teveccüh gösterdiklerine ,ahid humun minnettan iltifatıyım. Son 
oldum. Bilahare de, mumaileyh Ab hizmetlerinde de gene fakir bulun• 
dullah beyin, hanımın cennetmekan muştum. Hulusu kalb sahibi olduk
pederlerine intisablarını haber al - ları için vücudü mübarekleri asl li 
dım. Bu vechile, kendileri nev' ama tagayyür etmemi§ti. Allahü Azi • 
bir amca sayılırlar. Şayed, Şehime müıışan gariki rahmet eylesin. 
hanım efendi vekaletlerini kendisi -
ne verirlerse, eminim ki Abdullah Öyle bir hatırayı münasebetsizce, 
bey bundan pek mütehassis olacak- patavatsızca canlandırdıktan sonta 
lardır. Gene de siz bilirsiniz. artık konuşulacak bir aey kalma .. 

Bu, bir fikirdi. Bittabi Ebülhayn mıştı. İmam, kalktı. 
efendi bu teklifi herhangi alelade - Şu halde, Cumartesiye inşa " 
bir hüsnüniyetle değil, kendi gemi - allah ı 
sini yürütmek kasdi ile ileriye sür - Arab Abdullahı vekil yapmali 
müştü. Ancak, Besime hanım onu fikri Şehime hanıma da mülayirıı 
oldukça makul buldu. gelmi"ti. Fakat kendisinden bu i~ 

- Kendiletine bir defa söyliye- " · d d" rica etmek vazifesini lbrahim efen• 
yım.. e ı. 

- Hay hay! Anediniz. Icab e- di bizzat kendi üzerine aldı. 
(Arkau var) 



Telgr 
Romanya 

Sovyet notas1na 
cevab verdi 

tı;~ova 15 CA.A.) - Tııss ajansı 
--.ı,yor: 

Ili~ ~lüıde hnrl.clye knmiser mua.vi
feiJko•konozor Romanya. elçisi oa -
&er Y\1 kabul etmı.şt.ir. Sefir konli
tel nıuavınıne Rmnen askeri tayya -
ıe;linın Sovyet arazisini ihlal ettik.. 
tlk!ı. ve Rumen hudud tıt::ıa.tının tah-

tta bulunduklan ha.t'kında.kl 29 
~ustoıs tarihli SOvyet m:rtasına Ro -
lll.a.nya. hükfi.metl t.ararın.dan verUen 
cevabı tevdl eylemi.şUr 

' 
Tel e 

Hava Kurumu paraşütçüleri 
Adana ve Hatayda paraşütla 
atlama gösterileri yapacaklar 

Ankara, 15 (A.A.) - Türk Gaı:ianteb, Diyarbakır, E!bığ, Ma-
Hava Kurumu paraoütçüleri, uçuş latya ve Kayseriyi ziyaret ederek 
ve atlama gösterileri yapmak üzere atiayıtlar yapacaklardır. 
bu ~bah saat yedi buçukta tayya- Bu ziyaret UÇUIJ ve parnşüt atla
relerıle Adanaya hareket etmioler- ma ıöaterilcri bu yıl Içinde Hava 
dir. Para~ütçülerimiz, Adanadan ı Kurumunun yaptı~ memleket da
sonra Merııın, İskenderun, Antakya, hili turnesinin iiçiincüııüdür. 

Sayfa 3 

Ila 

Hava harbinde 
uykunun rolü 

Dünkü atletizm ve 
futbol müsabakaları 

Yazan: Selim Ragıp Emeç (A~ot f ı i ı -' d ı ~ ara ı ne 53.1•3 a) ba~lıyacaktır 

L ondra ve Berlin semalarında 53·:ı• Kemal ~3.4?· 2 - Ya~ılacak sporlar: Müzikli 
cereyan eden muharebelerin OO - Huseyın (Fenerbahçe) jimnastik. a1etli ve aletsiz jimnas-

yalnız ve yalnız blr tahrib harbi ol 1 6,0 .ı ,3 Mustafa (Ankara) 16.06.8 tik, umumi jimnastik eskrim b k 
madığı anlaşılıyor. Bu mücadeleleri~ y Dısk - Arat (Beşiktat) 40.25, voleybol, basketbol' kılıç kalka~' 
ayni zama.ndtı l>lr sinir ve blr mnne. avru (Galatasaray) 35.72. milli oyunlardır ' ' ' 
viyat harobi olduğunu da tereddüd _ 2?0- ~el~h (Fenerbahçe) 23.2 3 - Kadın .ve erkek nznlarımı· 
Süzce kabul etmek l~zundır. Nlteklm Samı (Eskişehır) 24.2. zın ve yeni aza kaydol k · t" 
bunun bö}ıle olduğunu her şeyden ev. 800 - Riza Maksud (Fener - !erin acele Evimize mü:~an:fa7ıe~: 
vel kabul eylt,ycn ineUizler, zafere e. bahçe) 1.59.6, Kemal (Kocaeli) ca olunur. 
rişebilmek için uyuyabilmek lftzıın 2.02.5. A k d k. 

lıumen notasında ~en tayya -
reıertni ta:ka n hudud boyıu.nca uçtukları, 
dlk.l t Sovyet hududunu ihlftl ebne _ 
,. ert bildirilmekte ve Ruınen tay -
ınateıcnerine huıdud hattını asla geç_ 
ru~e.leri halttında tat1 emirler ve-

I{ "E>ı UAve edilmektedir. 
a\l!neza Ruınen hiild\mott karnda da 
d en nıuha.fızla.n tarnfından hu
~ hAdiseleri ika ed~ini de in -
:Jet etnıeıcıe ve bu hMiı'Sclerln sov _ 
dl14illlllhafızları tamfmdan ihdas e-

Terhis edilen 
askerlerle dolu iki 
Fransiz vapu~u batt1 

J H
• d oldu~unu halka telkin etm~e çn.lış.. Üç adım - Yavru (Galatasa _ n ara a 1 maÇ apon ya 1 n i m.akta.dırlar. ıSleep for vtctory~. ray) 13.77, Abdurrahman 13.46.5. .. Ankara 15 - Bugün Aukaragü. 

Değil zafer gibi çetin bir mücadele 400 mania - Faik (Galatasa • cu sahasında 939 ve 940 ~mpiyon• 

Çl
.nl•nl·n taksl·m,·nl• isteyen bir Ankayı avla.mak en ba ray) 58.6, Neri"Tian (Fenerbahçe) lan Demirspor ve Gençlerbirliği 8

• 
sit bir i§ neticesi alabilmek' dahi u : 61.1. rasında yapılan maç oldukça zcvk-

l
•stedl• yumakla müm'kün olamaz. Çalışmak- Balkan bayrağında (Riza, Ah _ li ve heyecanlı olmuştur. Oyun be-

la kabil olur. Bu ha.kl.katin trunamen med, Halid, Cezmiden müteşekkil rabere neticelf'nmiştir. 
Şanghay 

15 
(A.A.) 'I1ass ajnruı bU- tersini ifade eder görünen İngillz ve. A. takımı yan~ı 3. 32.3 ~akika ile R d 

dlriyor: clzesi şuna Lşaret ediyor ki Londrayı kazanmı,tır. omanva a Oenevre 15(A.A.) -D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

sık sık ziyaret eden Alman tayya _ Müsabakalarda birinciliği alanlar 1 
-~~mlan heyet.i

3 
F'ranBız Hinkdlt'iÇin1si relerlne ra~en iş başından ayrıl Balkan mü!abakalarına i~tirnk edc- D • h f 1 uı.~ rına aponyanın ·a ve . . - k ı . em Ir mu a IZ ar 

~lnl blldinneltted.ir. 

J.O tüccar vapurundan müteşekkil 
olarak terhis edUmiş askerleri nak -
!etmekte olan bir Fransız kafilesi Ak 
denizde şimal Afrikası Uc :W~rsllya 
arasmda bir mayn tarlruıına tesadüf 
etmiştir. 

son isteklerini tebliğ etmiştir. 1 mamaı: lAzım geldiğı ~iıbi harbin lü • ce ~ an takımımızı teşkıl eyliyecek-

Japonlnr Fransız lllndi Çinisinin :r" gösterdiği şeylerı ha.zırlnşnbil - lerdır. • b t 1 
üç bölgeye takslminl ıstemektedtrıer.l ek ıçı.n de zamanmda ve ~11 de- Futbol maçlari IŞ 8Şina geç i er 

hii~nozor bu nota mündereeatını 
lnift.ır. etine bl.ldireee~ cevabını ver-

B ta b .. reeede istimhat etmek bir zarurettır 

J 

u le lere gore, Tonkin vilayet! ı Binaenalcyh Alınan bombardıman · Gelecek. hafta başlıyacak olan Bükreş 15 (A.A.) - Dün, kral Mi. 
apon kontrolu altına .geçecek, An - larına rağmen sinlrlere Mklm ol • İstanbul lig maçları dolnyısile bazı hail, Rumen devletinin bundan böyle 

Vichy'den öğrenildlğlne göre, ka _ 
fileye dahil vapurlardan ikisi batmış. 
tır. Bu vapurlarda bulunan milret _ 

nam blr tampon arazı haline ifra~ • - t k 1 d"" ş f ~--+~•·ter ed"l k 

8 

bölg . . ma'k ve zamanında. iş yapıp zama a ım anmız un ere sahasında 'IIUı.<Wl devlet olacn~mı ve harict 

k 

ı et eel · d aykgu~ ft~kt es ı lSe Fransız nında tekrar lşe bru}lıynbilmek içi~ hazırlık oyunları yapmışlardır. siyasetinin M! h ver üzerine istlnnd ey 

Sovyet - Alman 
münasebetleri 

tebattan ve terhis edilmiş aske.rler
den ek.serislnln kurtarıla.bUdiğl zan_ 
nedilmektedir. 

on ro un n a........ ır. · G ı A ı· ğ 
H 

'd bl J h _ " te lStirah.-ıt etmek şarttır. Alınan aske a atasaray . ve B. takımlan ıyece ini bildiren blr emlmnıncyi im 
anoy n r apon ava. u.c;..•m • · h • d ı ml t ..;., ed!l ktir "'fth"l k d 

1 
rı arek.fı.tının hedef ve mnk.<>adlan arasın a yapı an maç; Galatasarn- nmış ır. Demir muhafız partisi. 

.,.., ece . Du; ı ısmımn enz anı ıl n7r b la.d ğı h k"k. ,_ .. ··ı k . k" devlet içinde in • ""'er· tes'" ed"l c.k üz J nl aş m""6a a.ş ı şu sıralarda. yın a ı ı ııı;uvvetını o çme ı m a - ..... nınnuş yegane par. 
""' ı .., ı m ere apo arn Ib ır. kk .• ki b b tiyi t"'""il d ktlr te k" . tenmektedl u SOı;U anlılı~ı gostererek halkın nını vermeme e era er, geçen se- .......,.. e eec· . 

):" <Ba.ttaıııfı ı Inci sa.yfad:ı) Londra üzerinde korkunç 
hava muharebeleri 

r ı 
18 

r. sinirlerini çelikleştirecek tedbirlere neki kadroyu hemen hemen muha- Bükre, 15 (A.A.) - Stefnni ajan -
ıxı.,vurma.k, neticeye emnlyetıc bak- faza etmesi bu takımın eski formu- smdan: 

"ıı. Hvoki Tunanın bac-ı Alman -
1 nın I" d ... 
Ya .

1 
e ın e ise sonu Sovyet Rus-

d .. nı e Romanya topraldan arasın-.. o (B:ıştarafı 1 Inci sayfada) 
1:) .,eçer. Buna nazaran Sovyet "Usyıı.n T Londra 15 (A.A.) - Bugün 

Bulgar sivil 
komisyonları 

Dobrucaya girdiler 
durrn ın una işlerinden uzak Londra bölgesine en az üç tayyare-
l'un "~ varid olmadığından onun. cinin paraşütle indiği görülmüstür. 
lerin~ Y e~elmilel ııeyı-üsefer usul - Londra bölgesinin doğu-cenuh kıs -
man enı en kurmak üzere Al - mına ıslık çalan bombal:ır düşmüş
lan:".. tarafmdan Viyanada top - tür. Baraj ateşi şiddetli olmuştur. 
letler~g~ çağınlan bir Tuna dev - Harekata iştirak eden düşman tay
tnaaı onferansına davet olunma- yareleri adedinin fazla olduğu ania
ltil ed::ıa,ılmaııı güç bir mesele teş- şılmaktadır. 

De~n· h" 
Hasarat 

SOfya 15 (AA.) - General Gilkofun 
idaresinde sivil Bulgar makamlarını 
temsil eden komisyonlar bugün cc _ 
nub Dobrucasına girerek Rumen mn 
karnlarından devredilen daireleri ıe,; 
Jim almı.şlardır. 

nın 
1 

l ır kısım toprakları T una-
hatta u Trile ıalanan Sovyet Rusya, 
bile •. Unadan uzak olan Türkite 
\>e T ıDın aslına bakılırsa Tunn ile 
o'-aunıı. seyrüsefer işlerile alfıkalı 

ı.ın sı • b r.... • ıca eder. Bu alakanın de-
-eaı ~-ı· ~ran dıc; olmazsa ltalyanınkine na-

Çiink·· iha fazla olmak icab eder. 
eoirıı.~i t~~yanm T una ile hiç bir 
~ll 1' ınunuebeti ohnadıktan ba~
f unanın t..-..ltil tti". b"" ""k ıcaret l -y e gı uyu ııu 
doğ-u You Orta Avrupadan cenub 
ta)y"Ya, Karadenize aktıiı için 1 -
tnuk:h~l asla .. uiTamaz. Fakat buna 
<1~" d Bogazlar Tunanın birer 

0 
nu ırlar. 

hiitit~uR ic;in 1916 da, Bükreş ve 
bir Ir. omanya, bizim üç tümenli 
tefı1lo~ınuzun yardımile, müt -
" ı. erın elı" ..ı•· -~_ •tıc: 1' ne uutıtüden sonra ge-
\>e ~u~nTda ele geçen Sırp, Rumen 
~ taksi u.na vapur ve mavnaları -
tGaefe . ını ve gerek Tunada sf'y -
la Bük ıolerinin tanzimi için evve -
lefilr. reode ve sonra Safyada müt
hutur~eınlehtlerin miimesııillerinin 
taneta T·~o~lanan her iki konfe -
fından urkıye birer müme!sil tara
t~e ,!:ınııil olunmuştu ki, Bük -
t' 1 Utlc" • b ıın. ıyeyı en temsil etmiş -

Yapılac . ~en Alın ale oey, bu kadar aşık&r-
tırdiltleri ~.ıı.rın, ltalyayı iotirak et
•ına S ıyana Tuna konferan -
l6hiidi;ıctlcri davet etmemeleri 
lati)e h 1 Sovyetler Birliğinin iti -
dünYan era.her bütün mütecessis 
rneaeıe ı~ dıkkatini çekecek ve bu 
e nın B b . 
t ""el AI ' esara yanın bırkaç ay 
naberi lınanyanın muvafakatİ 'e 
• 

0 ınabı S 'IRali Ic zın ovyet Rusyaca 
0 lduau eyfıyetile ne derece alakalı 
Burıdlln h ıneacleııi lcurealanacaktır. 
ei)ylltı 8 1ka. Dobruca ve Tran -
&onra YA\ llleaelelerinin hallinden 
~"klarını tnanya~ın Romanyo top • 

Uay
8

n
1 

garantı etmesini, Sovyet 
••na lta?n Balkaniara doğru aark.ma-
l.t ''' m& ı b" b erneane t n ır sed te,kil etmek 
llaıl A efair edenler vardır El-

)Üic Vrup d · ~ 
h Yak' al a a c ereyan eden bü -

Ilkanlar A~n ruh ve derinliklerine 
)a lltaııı~d rnanya ile Sovyet Rus
mu a ream· h" • d ı k lt llflııebetl • ı ve za ın ost u 

lltıc; bir rdcrı ya~ıında eaki ve kor
~lnekten ıAbetın karanlık izlerini 
k Eiet hu 'h ı. kalmıyorlar. 
~~ l&hl.lı. h 1 !ımal ve tahminierin 

d\Jtaek Al n\ıkat olduklarını düşü-
iiiii büyijkanyanın bugün ovun -

tnelaiı; Id muvaHakiyetlerin te _ 
Bald 0 ulcla 1 · 
d

. ırış i · rmı ve ngıltereye 
ın L. çın d aya d .. k lci! llır RÜn b·· .. n ıgı ar a mesne-

tıı. edt>hilece"~~uk bir tehlike teş _ 
llıak gü b"gını anlamak ve kav • 

ç ır ş~y olmaz. 
~ 

Londra. 15 (A.A.l - Hava ve em
niyet nezaretlerlnin müşterek teb -
ll~i: 

Bu sabah bir çok düşman tnyya -
releri iki dalga halinde Douvres ya _ 
kininde sahlli a.şmı.şlardır. Bu tayya
relere a.vcılarımızdnn mtiteşckkil bü
yük bir filo süratle hücum etmiş ve 
bir hava muhare-besi cerey:rı.n etmiş -
tir. Bu muharbe esnasında iki küçük 
d~an grupu Londra bölgesine nü
fuz imktınını bulmuştur. Bombalar 
atılmı.Ş ve di~er hedefler arasında 
Buckingham sarayına da yeniden i -
sa.betler vA.ki olmuştur. İkametgflh _ 
lara .bombalar isabet etmLş, yangınlar 
çıkmış ve gaz ve su borularında ha
sarlar vukubulmuştur. 

Halk arasına inen bir Alman 
tayyarecisi 

Londra 15 (A.A.) - Lcf ajansı 
bildiriyor: 

IJJndradn bu sabah saat 11.51 den 
12.56 yn kadar devam eden alnrm _ 
dan sonra bina çatıları üzerinde bu
lunan milşahidier dert b::ıtarynlan 
tarafından tahrib edilmt., bir veya 
iki tayya.re enkazının çok yüksekten 
yupraklar gibi düştütünü görmUş _ 
lerdir. Londranın binlerce kadem 
yüksekliğinde cereyan edl''1 bir mu. 
harebeyc en az 50 tayyare iştirak et
mLştlr. Bir Alman tayyarecisl para • 
ştitle Londranın kenar mahallelerin_ 
den birinde kalabalık bir halk küt
lesinin ve bir askeri müfrezenin ö _ 
nüne inmiş ve esir edilmiştir. 

Devir anlaşmasl muclbince Rumen 
kıt'alan Cuma günü çekllecek ve 
Bulgar kıt'nlnn Cumartesi günü iş _ 
gale baı;lıyacaklardır. İşgal üç mer _ 
halede bu ayın sonunda tkmal edi 
lecektir. Bütün mUll hizmetlerin dev: 
rinc müt.eallik teferrti.a1ı cvvcldc.n 
tesbit edilmiştir. Memurlar ve 1.000 
traktör de dahil olduğu halde hiz _ 
metıerin normtLl bir şekilde cereyanı_ 
nı temin için hududu geçme anını 
beklemektdir. 

Ingiliz akmlar1 genişledi 
<Ba§tanfı ı lncl sayfıul:\) 

lunmı.ışlardır. Anvers üstende Fles 
sinque, Dunkerque, Calats, ~ulog : 
ne limanları şiddetle bombardıman 

edilmiştir. 
Esnabrnck, Mannheim, Aix _ la. 

Chapelle, Hamm, Krefeld ve Brük " 
selele malzeme depolarma hücum e • 
dilml.ştlr. Rheine, Ahaus, Sundcrn, 
Rusten ve Westhofen'de demiryolu 
müna.kalelerine de ta.nrnız edilmiş _ 
tır. 

Pilotıarımız ve mürcttebntımız ha
vanın muhalefetine ve düşmannın 
müda.fnnsına ra~en hücumlarını 
muvaf!aklyetle neticele.ndlrmişler _ 
dir. Bilhassa Anvers rıhtımlarında 
muazzam hasarlar vukua getirilmiş
tır. Grisnez burnunda wpçu mevzi
leri ve muhtelif düşman tnyyare mey 
danları da bombardıman edilmiştir. 
Bir tayyaremiz dönmemlştlr. 

Lond.raya hücum eden bombardı. 
man tayynrelerl batı _ cenub sahilini de avcı tayyarclerl tarafından dllşü-
kuvVetli bir messersclunitt mosunun rülmüşt.ür. 5 Alman tayyaresi üsle. 
müzaheretine geçmiş, fakat derhal rine dörunemiştir. 
yukalanmı.,lardır. Gece haskınları 

Bu muharebeyc iştirak eden Alman Londra 1 5 (A.A.) - Hava ne-
tayyarelerlnin adedi 48 olarak tah. :zaretinin tebliği: 
min edilmektedir. Düşman bombardıman tayyare • 

Alman tebliği leri dün gece londra bölgesi üze-
Berlin 15 (A.A.) _ Resmi tebli~: rine fasıla~ı hüc~mlarda b~lunmuş-
A.Iman tayyareleri 14. Eylul gündüz lar~ır. lngıltere.?ın .ve Galle in muh

ve 14-15 Eylül gece havanın kapalı telıf. k~s!mi::ı-r~ uz~rıne de bombalar 
olmaSına ra~en merkezi ve ccnubt serpı~tırılmıştır. Bır kaç düşınan tay 
İngilterde ve ezc.ü:ınlc Londrnda as - yaresı Londranın merkezi üzerinde 
keri bakımdan eht>mm1yetl olan he- uçmuıılardır. Bombaların ekaerisi 
defler üzerine mukabele bilmlsil ta banliyölere ve "ivar bölgelere düş _ 
arruzlarına devam etmi.'jlerdlr. - müştür. Bu banliyölerden ikisinde 

Londra bölgesinde liman tesisatma evlere isabetler vukn bulmuştur. 
bombalar l.sahet. etmiştir. Llvel"P<>d\ Ticarethanelerden mütc~ekkil bir kı 
ıımanı, Marrington'daki hı:ı.dde fab- !lımda da bazı hasarlar vuku bulmu, 
rikası ve cenubi İngtilerede bir kaç ve bir yangın çıkmışsel ıia söndü -
hava. meydanı ve tesisatı bombardı. rülmüştür. 
man edilmiŞtir. Dün gündüz dü~ürülcn düşman 

Geceleyin Belçika ve Holanda ile tayyaresi adedi 18 dir. 9 a'·cımız 
batı Almanyası üzerinde münferid kayıbdır. Fakat a1tı avcının pilot -
düşman tayynreleri uçmuş, küçük ları sağ ve sdimdi:. 
mevkilerle blr kıtaat tecenunü üze_ Şiddetli barej fttqinin tesirleri 
rine _?om'Jalar ntmıslardır. Bu tecem_ Londra 15 (A.A.) - Bugiin çı-
mü Ingillzler tarafından bomba atı- kan bütün gaıeteler dört geceden -
lan ycgüne askeri hedef olmuştur. 7 beri Alman tayyarelerinin hücum -
kişi ölmüş ve 16 klşl yaxalnnmıştır. larınn karşı koyan ııicldetli baiaj n -
Maddi h::ısar chenunlyet..<ıizdlr. teşinin maddi ve manevi miik('m -

mn.nm elbette ki bir delili sayılmak nu bulduğu takdirde bütün nazar - Dün nk.§am yeni b r darbei 'ıukü . 
gerektir. Bir ara keşif taarruzu bir lan üzerine çekece~ine kuvvetli bir met yapılmıştır. Demir muhafız kı
müddet sonra mukruhele bilmisli a. delildir. taatı ~kllMı, blr devlet organizns _ 
dı verilen ve bu hareketlerin mn.hi • Değişik bir kadro ile Beııiktaş B. yonu halini almış olup neşredllecek 
yetini naza.rı dikkate alarak bunln _ takımile yaptığı maça nazaran, Sü _ olnn bir kararname. devletin bünye. 
rm, yukarıda zlkrettl~z tahrib ve leymaniye takımı müşkül vaziyette sinde ynnndnn itıbaren Romanyalı 
maneviyalı bozmaktan baljka bir u _ bulunmaktadır. uDemir muhafızlar Ronuı..nyasıa ha-
çüncü gayesi olabileceğini de unut • lik devreyi 3-0 maKlub bitiren line getirecek şekilde tadUfıt yapa -
maınak gerektir. Bu ga,ye, vazlyeti Süleymaniyeliler, ikinci devrede bi- caktır. Dün akşam ibaşvekil general 
iskandlldir. ri penaltıdan olma küzere üç gol Antonesko tarafından teşkil edılen 

Gerek İngiliz, gerek Alman ve İ _ daha yiyerek G-0 mağluh oldular. yeni kabine: 
talyan kaynaklannın muhtelif za - B~iktq 3 - Vefa O Demir muhafızlnr şefi Horla Sıma 
manlarda verdikleri haberler göster Her iki takım birc;ok yeni oyun - ba.şvekil muavini, general Patrevtes 
di iki mütearnz vaziyatinde bulıına~ cularla sahaya çıktı, hattil VeEalılar cu dahiliye nazırı, profesör Banni : 
Almanlar, taamız sl&temlerini mü - bütün oyun müddetini 1 O kiııi ile tescu milli terbiye nazırı, Michel 
tema.di bir surette d~tırmektedir- oynadılar. Gelecek hafta Fenerbah- Antonesoo adiiye nazın, Nivolnıı mü.. 
ler. Bazan tnıırruzlannı keslf suret çe ile ilk resmi maçını yapncak o - nakalfı.t nazırı, Sturdza. hnriciye na. 

te Londraya tevclh ediyOT, baz~ lan Beşiktaı; takımının hakiki kad - zırı, 
hilcumlnnnm şiddetini baŞka İngi _ rosunu dün de göremedik. "t 1 1 M 
liz merkezleri üzerinde hissediyor. Birbirlerine yabancı olan oyun - 1 a yan ar ISir 
Bunlar, karşı tarafın en iyi hangi ljC- cu lardan teşkil edilen Be~ktat ilk to praklarma girdiler 
kllde a.ıvla.nabilec~inl denemek iste devrede biraz süratli hareket et -

Y
en b" ~ftk.ım usul ~ (Baştnrafı ı Inci savfada.) ır w tecrlibelerlndcn mek suretile ima fasılalarla üç sayı J b'"'ka ... 1m dudu civarında Sollum tepeciklerı"nı' 
....., uır şey o a.sa gerektir. Bu da birden yaptı. 

g
;.;. .. teri k" Al 1 iı;gal suretile ilk defa olarak 1\"ısır 
"" yor ı manlar mütemadl bir kinci devrede ayni hakimiyetic 

1 

yıpra•-ft ve d te arazisi dahiline '"'trmişlerdir. Hi,.bir 
wıw ıuıan ımıa. 8ls ml tat - oynıyan Be~ •. ikta" kendini toparlamı" o "' blk edi 1 · '" " askeri kıymeti haiz olmamakla be _ 

yorar. Ingiliz havalarında olan Vefa karşısında sayı adedini hfı.kimivet Ld ttikl raber bu yer degwiıotirme, mu""hı"m ı·n-
J e e e erine hükmet büyültemedi. Bu mevsim, takımını " tlkler· · ki~aflar gösterebilir. 

ı zaman ıse, tı.pkı Norveçte ol. tecrübeye mecbur olan Deşiktat için 1 duğu gibı" hn·va ku "tl ını r· • 1 yi haber alan mahfeller, o""nu·· -
"' vv .. er ngllız oldukça güç o acaktır. Vefanın da deniz kuvvetıer·n k .... ft_ k müzdeki birkaç günün l\1ısır irin na-ı e arşı ıw..e ete ge. dünkü kadroya nazaran vaziyeti çok ~ 

çirecck ve o harekft.tia beraber kara naziktir. Ömf'r Besim zik olacağını ve en yüksek derecede 
taa.rruzunu deneyeceklerdir. Böyle M k k milli birliğe ihti:> AÇ göstereceğini 
buhranlı blr anda «Sleep for victoryl) armara Ure yarışları derpiş etmektedirler. Başvckil Snb-
veclzesi, a.ncak nefslllden emin ola _ Marmara idir&k çamplyonası dün ri paşa hadiseleri yakından takib e• 
~~nlüre.rln ortaya. a.ta.bllecekleri bir İzmit körfezinde Beymen ile İzmit debilmek üzere, hafta tatilir i Kahi-
cv~ belediye bahçesi arasmda.ki 2000 met re dışında geçirmekten vazseçmiıı -S f• . m ı;; rolik mesafe dahilinde yapılmıştır. tir. Sanıldığına göre, vaziyeti tetkik 

~ un UC:..alJLft. LA#t.~Ç Müsabakalara. İstanbuldan Gala _ için bütün partileri t~msil edecek bir 
tasa.rau. Beyılı:oz, GUncş, İzmitten milli komite kurulacaktır. 

1 k 
Kfl.ğıdspor ve Herekespor oklpleri iş. İngiliz tayyarel<>rinin akınlan 

llsadi devlet teşekkUIIeri tirak etmiştir. Kahire 15 (AA.) - lnsıiliz ha· 

1 
• • Mü.saibakalara saat 2 de merasim. va kuvvetlerinin dünkü tebliği: 

memur ari ıç·n bir tekaUd den sonra. ba.şla.nını.ştır. Neticeler Doğu Libyası üzerine yapılan bir d " k 1 şunlardır: çok baskınlar esna•nnda deniz tay -
San !gl UrU UyOr Tek Çifte; Güneş 1uo, ~ıdspor, yarel.eri ü.ssüne tı\arruz cdilıni§tir. 

(Baştarafı ı in!"i sayfada> Beykoz (d.iskallfye). Demırlemış tayyareler üzerine bom-
İki çifte: Galat.asa.ra.Y 12,35, He _ balar düşmüştür. Rıhtıında büyük 

Ba..şvekfı.lete ba~lanaca.k olan bu te rekes.po:- (Beykoz geç ka.ldı~ından bir yangın çıkmıştır. 
kaüd sandıi;ı blr idare meclisi tara: yarışa glrememiştlr, K~ıdsporun da Sidi-Omar cıvarında otomobil 
r.ı~dan idare oluna.c~tır .• !dare mec- kür~ ıorııdığından müsabakayn iş. nakliye tecemmüle~i arasında yan -
ıı:sınde ~ndı~~ dahil muesseselerin tiralt etmemiştir). gınlar vukua getirilmiştir. Ayni böl
bırer mwnessilı ~ulunaca.ktır. Bunlar 4 tek: Galatasaray 1.1.55, K~ıd _ gede son iki gün zarfında otomobil 
vazlfelerlnl f~n olarak yapacaklar- spor, oüneş. Galatasaray bu yarı.şı nakliye parkları da bombardıman e
dır. Sand~ın ıda~e ~ ve masraf. 200 metre farkla bitlrm.iştir. dilmiştir. Yangınlar 50 kilometre u
~ sa.ndııa. dah~ ı~re~er arasın~a umumi puvan: İstAnbul 16, İzmit zaktan görülebiliyordu. Bütün tay-
bır sene te~ıye edilmı.ş yüzde bı:-şl.erın 6. Hereke 4. yareler üslerine dönmü§lerdir. 
~e mutenaBlben taksim edile - Klüblerin puvanı: oruatasaray 10 s. 79 tipinde bir tan·are Çarşam-
cektır. vanıa M ıuri •· · b ·· ·· Akd · ·· · cl l ... pu armara uı nca.'lı, Güneş a gunu enn: uzcrın e avr: arı• 

Sandıgın 1ermaye1i 6 puvanla Marmara l.lt1ncisl olmu-ı _ mız tarafından düşürülmüştür. 
Sa.ndı~ın sermaye ve gellrleri §Öyle lardır. İtalyan tebliği 

temin edilecektir: Sand~ dahil 
0 

_ 3 ~ üzerinden yaJ?ılnn şarpi ya- halyada bir yer i 5 ( A.A.) 
:ıacak memurlarm aylıklarının tuta _ rı.,ına Istanbuldan 3, Izmitten 3, He- 100 numaralı teblığ: 
rınoan men.cıub oldukları idarelerce rekeden blr telrne ı.,tlralt etmiş, ne. Derne'n~ ileri müfrezelerimiz hu 
her ay ke.<;Uecek yüzde beşler, bu al. ticede Galatasaraydan Maıhmud bi _ dudu geçerek düııml\n unsurlarile 
da.ta muadll olarak sandı~a dahil rlnci. O. S. Bürhan Ikinci, gene G.S. muharebe vermişlerdir. Tayyarele -
memurlarm meru;ub bulundukları L Nedrm olmuştur. rimiz de muharebeye faal bir su -
darelerce her ay verilecek paralar Beyoğlu Halkevinin kapaL aal<>n rette iştirak ederek düşmanın m-ı -
hizmete alınan memurların ilk ay: aporlan kineli vasıta tecemmülerini alçak -
lık tutarlarından kesilccek yüzde ylr- Beyoğlu Halkevinden: 1 - Evi- tan bombardıman etmiş\erdir. B. ·n 
mi ~erle aylıklan artırılan memur_ mizde kapalı salon spor faaliyett. 1 haim tipinde iki düşmap tayyaresi 
ların Uk bir aylık zamları. memur • Birinciteşrin 940 tarihinden itibaren düşürülmüştür. 
lann aylıklanndan ceza olarak ke _ -----------

silen paralar, bu sandığa devredile _ 
cek sandıkların mevcud ve mntiub _ 
ları, teberrüler. 
Sandığın parası, gelirleri ve faizle 

rı hiçbir suretle he~~ blr vergi 
ve resme tabi olmıyacağı gLbi bunlar 
haciZ ve temllk cdileın1yeccktir. San. 
dığm mevcudile alacakları devlet 

mahsus hak ve rüçhanları 

All! NE KADlN! .. 
MELVYN DOUGLAS- VIRGINIA BRUCE 

nin fransızca. sözlU şahane temsilleri 
Gillümsiyeeck... Gülecek. . Kahkahnlara bo~ulacaksınız ..• 

Yarm akşam S O M E R Sinemasmda 
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No. 270382 •· AK ZADI!'.LER- Rwnell türtOsü 
SARI MAVİ YJLDIZ - A1*aza oyun bt.vUl 

Güz in 
ıaRIK KALBİM - Up.k f&r'lc. Müzik: Şllkrü 

No. 270383 : Ttınar 
GÖNUL AYLARCA - Müzik ŞWaü Tuna.r 

Sadi Y av er Ataman ve Azize Tözem 
No. 270381: 

No. 270384: 

OKXALI HACERDI - Çankın Vuyantl 
ODUNCULAR - Ru.uıell türk'QsQ 

Refik Ba.p.ran 

ULU KA V AK - Urgüp taıbon 
KE6İ BAÖLARI- Urgüp ha1'U1 

P O K. E R Trat Bıçaldan 
tliinyanın en iyi traı 

bıçaldarıJa. 

SON POSTA: 

~ SINGER SAATLERIMIZIN , 
B&yanW& ınalı.las cölüse Wr-Qmak üsdre elm&llı pWI 

No. 1005, 89 elmu No. 10M. 116 el.ma.s No. 1008, 71 eb:nu 
100 LiRA 1ro LİRA. 106 LiRA 

Emeallerf ~Ibi 15 NDe praııtllldlr. Tqra4aıı taleb nk:uund& tedl. 
ye priıle ~önderfUr. 

SINGER SAATLERI MAaAZASI 
İstanbul EmJnöntl 0ac1. a 

Devlet demiryollari ve limanlari 
Işletmesi umum idaresi ilAnlari 

Doktor ve eczacı aranıyor 

Eylal 18 

VATANDAŞ! 
En nefls salebi, en halis va sıhht baharalt ya1mı 

Ç PA A 
müstahzaratlnda bulacaksı" 

Betikt&t: ÇAPAI\IARKA Tarlhl tedal: lt ll 

İdııremlzln muht~llf ytrlerin<fe istihdam edilmek tısere tı.sım hekimleri. 
ne ve eczacılara ihtiyaç vardır. Verllecek maa.t doktorlar& 17'1 lira, eczacı. 
lara 100 Uradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. Serbest bulun
•.nak ve yllf}arı 45 den yukarı olmamak üzere taliblerin D. Demiryollan Zat 
lfleri Mtidürlütüne müracaatıarı. a639b a84.22a -------------------------...,-

ŞAMPiYON 
ADIPULLARI 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Ta.ht&ka.le, 
Satlf deposu : 

Uzuncu Ova 
No. 12 .. 14 

Caddesi 

İktısad V ekaletlnden ı 
El Dokuma Tezgahı yaptırılacakbr. 

ı - Vekiletlmi!ıce yaptınlacak 3000 a.ded el dokuma tezgft.lu t.a.palı sarf 
~ulU• ekailtmeye ltonmuttur. 

1 - 8000 a.ded tezgihın tahmin edilen bedeli 57000 JJ.radır. 
8 - Muva.klta.t teminat 4275 liradır. 
' - TezıA.hlar imalAt yerinde teslim edilecektir. 
a - İhale :w Eylül Gwna rünü saat .ıs, de Ankarada İktısad VekAletiAı 

de müt&§ekkil lınm1syonda yapılacaktır. Taliblerin m.eüQr gün vt saatf 
kadar temtruı.tıarını. yatırmaları ve 2490 .sayılı ik:anunun 82 noi madd.,ı 
muctbince tansim edecekleri z:a.rfla.rı eksUt.me saatinden bir saat evveUD' 
kadar koml.syona tevdl etmeleri lbundır. 

G - Bu hususa müt.eallfk ~rtna.meler İktısad VeWeU san&yl wnlJIII 

•t-eş-it-~iıl-ks-ta_n_h_u_l _B_e_le_d_i_y_e_s_i _ıı_a_n_ı_a_rı __ ...... l ~adar;:; ~;~~;;;en :N::;~ :~,;~· 
~~.e:~ t:i:t Beykozda. Abrabampa§a korusunda tem~lk ahırı I(UPONLU •VADELi •MIVDUA1 

trat bıçaklan geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu : Jak Dekalo ve ŞUr. 
Istanbul Tahtakale No. 51 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ekileti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden : 

ittihaz edilecek olan binada yaptırılacak tamın.t. 
1200,00 00,00 'l'a.kBlm gazinosu mutf~ına konulma.k üzere yaptı. 

nlacak 2 aded havaga.zl te&h1n masası. 
'Keşif bedelleri ile m: teminat miktarlan yıWırıda yazılı işler ayn ayn 

açık eksiltıneye konulmuştur. Keşif ve şartnamelerı zahıt ve muameltıt 

mudllrlü~ kaleminde görüte<:ektir. İluıle 2'7/ 9/940 Cuma günü saat 14 de 
d a lml cncüınende yapılacaktır. Ta.liplerin ilk teminat makıbuz veya mek _ 
tuplan, ihale tarih inden 8 gün evvel Fen işleri mildüı1Uo&üne müracnatla 
alacakları fcnnt ehliyet ve 940 yılına. ald ticaret odası vesikalnrlle ihale 
günü mııayyen saatte dalmt encümende bulunmaları. u8596D ... 
Tahmin Bedeli İlk Tem. ı. - Ankn.ra. merkez hıfzıssıh.ha müessese& tıaratında.n bJr maU sene ----- __ _ 

zarfmda tnbetttrllooek Türk Hıfz13!ıhha ve Tecrübei Biyoloji mecınuasın. 1249,80 ~3,74 Belediye hastanelerile sıhh1 müessesat lçln 
c1:ın 1500 ve her müelltfin esm ~ 100 zer aded ol,m.a!k üzere ~ tonn.n ~tmıaca.k evrakı matn>un. 
açık eksiitme ilc ba3tu'llaoa.ktır. 1308,50 98,13 Fatih motörLü vesalt tô..mir a.tölyesl için alına-

2.. - Ela>iltrn.e 27/ 9/ 940 Cuma günü mat ll de Ank:.anl. M~kez Hıfz:ıs.sıhba cak avadanlık. 
mllesseses1 satm a.lma komisyonunda )"a,pllaonktı:r. Tahmin bedellerı ne ilk teminat mlktarları yukarıda yazıLı işler ayrı ayrı 

S. - Tnhmfn bedeli 995 ı.ı.ra 1lk tenıina.t 75 llmdır. açık eksiltıneye konulmuştur. Şartnameleri zabıt. ve muamelAt müdürlü~ü 
4ı. - Şal1tn.nmc ve nüınunemru göımek tst.lYCnlor müesseseye müra.caa.t kaleminde görüle<:ektir . İhale 26/9/ 940 Perşembe günü saat 14 de daimi 

ederler. encümende yapılacaktır. Taltplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlle 
5. - isteklllerin m~t temı.na.tıl ya.t.ınna.k ii2ıere bir gün evWl ve ihale gilnü muayyen saatte D:ılınl Encümende bulunmaları. (8551' 

ta.nunl vesikalılrlle beraber belli g{ln ve saatte kom tsyona gelmeleri. 

Oa cnlp renlı . .. h•ı* da 

1 Parioiıı •oıı moclaoı. Kahl· 
ıırıo ortuındaki dalilıtaa 
,Orebillrliaia. 

Ewalre miimlı\111 oldeta 

2 tuevvvr edile .. l:rn daha 
bafif deba leu bir purlra: 

· (lıavalaadırılmıf) : dır. 

~5425a t8436a 

iSTiKLAL LiSESi 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehz.adebatı polis karakolu arkasında, Telefon 22534 

Ankara V aliliğinden : 
Ankıl:ra _ Haym'OJl8. yolunwı 19+ 500 - 48+800 l:tflomctreleri a.msında 

yn.pıl:ıcnllt pe ve sı.n:ıi :l.ma.iA.t inşaatı 19/ 9/ 940 Perşembe giinu saat 15.80 
da V1lAyet DBiml Elncümeninde ihalesi yapılmalt üzere ka.p:ı..lı y;arf usulile 
eksiltıneye konulın uştur. 
Keşif bedeli 3.20.900 lira 99 kuı-uş olup bundan 00.900 Jim 99 kur~u 940 

bütçesinden ve 100.000 ll.rosı 941 hütçe.sınden, mütebaJd 130.000 JJ.ra.sı da 
94.2 bütç.esiındcn ödeneoekt.ir. 

Muvak.kıl.t temınatı 16.586 lira 04 kunıştur. 

• 
•GiT• PARANIN ·FA.•ZiNi•A 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu BaŞ .. 
kanlığından : 

· l Yeni ve nefle lı o lı u ade la 

3 F,..aa.ıııa Ltldi uwalule• 
delııl çiçal.leri it. koldaaııı 
biufal bulacaluıaıa., 

İsteldD.crln U!!k11f mek:tupla.rını, muvakJalt teminat mektub ;ve~ ınnk
buzlnırile, Ticaret Oda.sı vesika.~ı ve en az a70.000t lira.lık buna mürnasil 
oose in.Şl.B.tı yapmış old~unu göste:rır mü.sbet evro.k i'r:Jra.z etmek ve yük_ 
sek mübendJs veya mühe.nd.ls oldugunu veya ıotn hita.rnınıa. kada.T bu kaıbll 
ren a.da.mlnrile iştinllk edeceğini tevsik etmek suretile ihaleden en az 8 gün ___ c_ıns_ı __ _ 
evvel Vil!yete istlda ne mümca:at ederek alaca.klıarıı tennı ehliyet vesika. 
larlle bia'l.ildte yukDırıda sözü geç.cn günde saat 14,30 a kadar Dalmt Encü

Miktarı Tahmin bedeli iık ıemınnt ___ _.,.; 

6750 ıturul 

4 
Bütiia ,V n l aa bit dorv 
ç6nlı:l •• Krema U,irl '" 
ile korı,tınlmıetır. 

Gii:ıel " F'ıaimat" 

5 rüaıir'~• Y•i''""' 
daa nya terl•na•· ,. lden httiye~aıüte• 

:~~~y~';:~:d.ıd; 
D _yeai ve culp lıutu. 

J' ' ' f 

Satın almazdan -evvel 
HAKIKI RENGINI 

GOREBILIRSINIZ 
Kutuııuıı ortuı"d1kl delllıteıı hkıııll. 

• 

·· Ll. KTE BIR TE 
: EMSALSIZ GllZEL N 

.......................................... ,.__._ ...................... _ ............................. . 

men relslitıne vormelc.rl. 
Bu ~ a.kl evrolc. keştlyeyi hergün Nafıa. Müdürl~ünde görebile -

cekleai. (5158/8060) 

Çankın Belediyesinden : 
Elli lira. asl1 ma:ı.şlı belediyemiz do'k±orlu~u m(inha.ldir. Ta.l!blertn inha

ıan ya.pllmak üzere evra.kı müsbltelerile 19.9.94{) o. kada.r beledlyem.ize mü. 
raca:a.t.ıa.rı veyn. e\'lUkı mfisbltelerlnl göndermelari ilA.n olwıur. c8432a 

DEMIR VE TAHTA FABRIKALARI 
Türk Anonim Şirketinden : 

İkinci sınıf tesviyecl ile saç ve perçin işlerinde ç.alLŞmlf işçiye ih -
tlyacmuz vardır. Taliblerin b~t Adapazarı tabrlko.mıza müracaat_ 

ları ilft.n olunur . 

Odun 50,000 kilo 900 lira 
Yazı tahtası, lambri 
eta.ıer ve.saıre 18 kalem M55,72 lira 40918 kurul 

Yıldı.zda bulwıan okulumuz ihtiyacı ola.h yukanda cins, miktar, 
m1n bedellerlle Uk tem.lnatı yanlarında yazılı 00 kalemden odun saat 
açık eksiitme ve d~erl saat 14,30 da kapalı zarf usullle 2'7.9.940 
raatııyan Cwna günü Oüm~uyunda Yüksek Mllhendls mektebl __ ... ...,..~ 
besinde toplanncak olan komisyonumuzıda thalesi ya.pılmak üzere ek.sll 
meye konulmu.şlardır. . 

İ.!teklUerin §artnameyl görmek ve Ok teminatı yatınnak üzere 
meden bir gün evveline kndar Yıl<iızdaki okulunıuza ve ekslltme 
de tartna.mede yazılı belgelerlle ve ilk teminat1arını yatmnış olarak 
sUtmen1n yaı>ılaca#ı Oümu.şsuyundaki Yüksek MUhendü mekt.ebl 
sebeslne gelmeleri. Teklif mektublnrı eksiitmeden bir saat evvellne 
maJcl>uz mukabilinde verilmit olnıo.lldır. Postada vAkl olacak ) 
kabul edllmez. (8529 


