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En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Baııauharriri: YIL • 
ETEM İZZET BENİCE : -. 

BUGU ŞEF S i VASTA 
• --· 

İ'Pcınya'nın 
Qrbe girmeai 

ihtimali ......... t ~~,,,,,._,,~....,,__=--..... --_ ..... 
Ilı 8Panya'yı harbe sok
f:.t •le la ınihvercilerin 
ııı lıtliittarık'ı d ü' ü r • 
ı elı. İsledikleri aolaıı

li lnönü 

Halkın 
için.de .. 

Hariciye Vekili Mani
sadanAnkaraya döndü 

ıyllt F 
tı • •kat ispanyolla• 
h. fi bizzat ve bilfiil 
~ the girmek •uretile 
•n d""k Ilı l o meyi göze al-

, ' ltı - h l"d" ~ ......... · Şup e ı ır. 

"•ta -b; l::'l'EM İZZET BENİCE 
, ::ilı.,.~. -~====-====-

'•kit .~• ~apılacak hareketin, 
aı haı· 1 •rıye sürdüjtümüz ka-, h '•de da" . ' . h . aşk . ınu " aç ve ta rıp-
l'or. s~ hırşcy olmıyacağı anla

. l on g·· ı 
''İ Ve d 0.n erde hava kuv -

t ılan · , cnızaltılar ,·asıtasile 
~ '~ııı.'t~ •cat belki ~er hangi bir 
r •k taa • Alman _ ltalyan müş

truzu r Jl dah . . nun boşlamasını ta-
d• ',ll'iteı.ı" "Yade tc~dit olunacak-

11tere ii; ey,·elki gün Manş ve 
~•sih:h erınde 800 Alınan tay-
~ "Yy S ld • 

<l ve da. ırılması da bunun 
•kı;, AelıUerinden biri olmak 
de ı,i k lnıanya havada ve de- lltanş deni.ziııi bir tayyare mezarlığı lıaline getirerek olan hava muharebelerınden birinde Jcnize 

dü ~ürülen bir Alınan tayyaresinin tem sili resmi 

Yozgat 10 (Hususi) - Dün 
saat 16,30 da şehrimizi şeref
lendiren lltilli Şef İnönii, bu
rada Vali, Parti reisi, n1uhte
lif teşekkül mümessilleri ve 
halkla temas ederek bir çok 
meseleler etrafmda izahat al
mışlar, tetkiklerde bulunmuş
lardır. 

Milli Şef, Yerköy istasyo _ 
nunda ve şehrin mrthali..,de 
çok içten gelen. samimi me
rasim ve tezahüratla karşı -
lanmıslardır. 

lllilli Şef, Yozgat belediyesi
ni de ziyaret etmi,ler ve halkı 
alakadar eden muhtelif işler 
hakkında kendilerine verilen 
izahatı dinlcmi~lerdir. 

l\lilli Şef son zelzele mıela
kasmdaki seyahat \'e tetkikle
rine devam etmektedirler. 

Bir müddetten beri Ege mınta kasında istirahatte bulunan Harici
ye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, dün Gölcükten Manisaya geçmiş ve 
oradan trenle hareket etmiş ve An karaya vasıl olrnustnr. 

Bu sabahki gazetelerden bazıları Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
ile Ticaret Vekili Nazmi Top{uoğlunun şehrimize gelmek üzere Anka· 
radan hareket ettiklerini h.aber vermi )erse de bunun doğru olmadığı 
ve Vekillerin gelmedikleri öğrenilmiştir. 

Bu sabah Salacak 
önünde bir motör 

kayaya oturdu 
Bu ~abalı Iimanım.zda Salacak 

önünde bir deniz kazası olmus -
tur: 

rasında dolaşırken sandal devril
ımis ve kazazedeler zorla kurtarıl
mışlardır. 

'' a al Yir • b . 1· b" • •t list.. mı eş mıs ı ır 
, lıı~ilt Unlüğüne sahip olına-

1> ~ Paııı,Yacer_eye. ci~di bir taarruz 
. da iıı:alaı:ı ıtıbi lngiliz adaları-

ROMANYA 
DOBRİCEYI -
VERiYOR 

Cebelüttarık 
her ihtimale 
karşı hazır! 

TAYYARELER 1 
!\filli Şef bugün Sıva<a şe

ref vereceklerdir. Bu se\·inçli 
haberi alan Sıvaslılar şehri 
donatmışlardır. Vali ve mai
yeti lllilli Şefi karşılamak için, 
vilayet hududuna gitmişler. 
dir. 

Kocadereden İstanbula ııel • 
mekte olan Recep kantanın sa • 
lıibi bulunduğu ve Kadri kapta
nın idaresindeki Yıldız motörü, 
·bu sabah saat altıda Salacak is -
kelesi karsısına geldiği vakit bir
denbire suların tesirile maymun
cuk şamandırası vanında karaya 
oturmustur. 

Çukurova da 
krom cevheri 

bulundu 'a L edem Fkt ... ı· •l 'llvv ti . e-z. a a , musavı 
. 'ltırıı. ~ erıne rağmen Ingiliz 

1~ ~'•ller\' ~~ edebilirler ve sık sık 11 
1 
'tini e JJrıanları, sanayi mer. 

r ~itte;; erzak silolarını, harp 

GELMEGE 
BAŞLADI 

ıt g·j'lışab·~toklarını hombalama
~ lete i}~rler. AJni zaınanda 

• "lttva domiııyonlar arasın
ı ~tı k Salayı yine hava ve de-

• ~·· tıvveu . . 

Bulgarlarla bir prensip 
anlaşması hasıl 

oldu 

lta!yan tayyareleri Kale Amerikalılar İngilizlere 
üzerinden ancak üç ıimdiden 3000 tayyare 

defa· uça bildiler teılim ettiler ~ . ltfir crı vasıtasıle kes-
' iıltcrey a~abilir!er. Bu itilıarla 
· ,/•u~tııı~ \arşı büyiik bir Alman 

ır t uıı ııı 11 eklemek \'C bu taar
llıek b;•.ffak_ olabileceğini zan
~aYa)j ı:rnı.u şartlar altında bi

. "••hin~ lttak gerektir. Alman
~·ıı~·a ~tnlidadı şeklinde dahi 
· aı.. ola~ alarını istilaya mu -
ı )de lll)·et 'Y•caktır. Bunun sebe

Londra 10 (A.A.)- Bükreşten 
gelen haberlere nazaran, Roman
ya ile Bulgaristan arasında Dob. 
rice meselesi hakkında bir pren
sip anlaşması husule gelmiştir. 

(De\.·amı 3 üncü sahifede) 

Londra 10 (A.A.) Cebelüttarık 
kak;inin simdi ncr ıhtı.-ra!e kargı 
hazır bulumnakta olduğu öih'e -
nilmiştir. Ta\'yare dafi toplarının 
faaliveti savesinde, italvan tavva-

(De\'amı 3 üncü sahift"de) 

GAZiNOLARA NAZAR 

Londra 10 (A.A.A) - Amerika
da. İnP;)iz hükimı<!tinin şiparis -
)erini verine ~~tirmc:. 1dn balen 
yüzlerce fabrika calısmaktadır. 

İngiliz mübavaat komisvonuna 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

DEGDi a lı,,ş h açıktır, Almanlar bir 
• oıı ve 8.21l'lanıyorlarsa İngil-

1 lıinae Yırnı; hazırlanıyor!. 
....................................................... 

in tıalcy)ı t .. 1 ıı 'aha~ ngılıı adalarında 
n ı\trikad ''tlık; fakat, Akdeniz
~~ıı llıes a, tıgiliz iınparatorlu-

1 h~tııeı.. j ~•ileri üzerinde harp 
,.,_••iııci ;::•ındır. Bu mesnetler 
12 1 

ltda erbaledc Akdenizin 

1 
~l~ denİzd~~~ubunda, garbında; 
lirltı 'l\.}a v ~r. Bu bakımdan eğer 
aq•k llıııt~ ~talya için harbi bi. 
iti,· 11•tice/ ha harp yapmayı ve 

Sazendeler arasın. 
da geçen bir hadise 

ar?ors.. 1 ~P ile almayı icap 
ki llzu1111 Yhnı Alman - İtalyan 

1111 ~~e)( bi 11 hedefler üzerinde Muganniye Hamiyet birden sahneden fırladı 
1111 •çıtıdir k~ zarurettir. İşte bu
Iııı 11 harbe 1

'. şimdi tekrar İspan-
'~iiı 8h ha 1 ı:ırınesi mevzuu bah
ıh • •iaıı! anı.ıştır. Hatta, en son 
•hlaıı bir\ "Vasıtasile. dünyaya 

,; 'ld • tir- •herde lspanyanm ,. u~ •qesini h . 
ijıı \·e n afta meselesı 

{ , •sip • General Franko'nun 
f L,~· ltol>taaıud beklediği bildirili-
·ı· aıa a da ay · k · 

Evvelki gece saat 11 buçukta 
Belvü ı?azinosunda bir hadise ol
duğu orada bulunan seyirciler ta. 
rafından görülmüştür: 

Saat 11 buçukta saz heyetinden 
Salalıattin Pınar ile arkadaşları a
rasında bir meseleden dolayı mii
nakaşa çıkmış ve bilahare ınüna
ka~a yavaş yavaş büyüyerek mü
nazana intikal etmiştir. 

Saliıhattin Pınar bir aralık asa
biyetle elindeki tanburunu kaldı
TJP piyanistin başına V11rmuştur. 

Bu darbenin tesirile tanbur çat. 
lamış ve bu esnada sahnede bulu
nan okuyucu Bayan Hamiyet de 
sahneden ayrılmıştır. 

Hadise yerine gelen polisler bu 
vak'ayı önlemişler, sinirlileri ya
tıştırmışlardır. 

Bu sabah, emniyet rnüdürHiğün
den aldığımız maIUmata göre, ha
diseden sonra, münakaşa eden ta
raflar barışmışlar, binaenaleyh za
bıtaya herhangi bir şikayet vaki 
olmadığından hadise bu suretle 
kendiliğinden kapanını~ olmakta 
ve adliyeye intikal eden bir saf. 
hası bulunmamaktadır. ı ın1 •dild··· nı anantın m.u-

;11 ltrc·~ııın ha 
1~1 kaydediliyor. Is. 

,ı ıu~ •rin en\~ g.irmesinde mih
. lı •. tarı'- 1 d" uyuk menfaati Ce-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tı' "'ltı . t\ Us .. 
.\~• l ~dan ·:~rmek hususunda 

~ ı., nızin l ardnn görmek ve 
~ nın\kaPaın;k;ıı kapısını. İngilız-

11· haı •hıl; b ır. Ancak ispanya· 
r "- ''lıı. "'ı>te k ' 

• ·•11111 "" h n ~~ ı·orulduğu, 

25 kuruşluk cüz
dan 300 kuruşa! 

•1' 'lııı 3~'~h"Ye u~undugu, biıyük bir 
,ı l.u huhPı. llıali 3Y":n~cak vaziıette 
r ''tııd· 'aıı ıı Yesının düçar oldu- G f • t• • b d 
~I ~ltı)~İ ha]d:z~~_1 dik~ate alınınca arson ar cemıyc ının un an 

''· •sı şü 0
.Yle hır maceraya d d 1 ( ''•• Q•lki fhe)ı teliılı.ki olunabi- başka iş görmedig" i i dia e i iyor 

~ece l>taddl v SJ>~ya ınihvercilere 
;, ~•sıe:~lara i:a~a~evi borcunu sa. İfadesinden garson olduğunu an-

•hit· •k su . e en kolaylıkları ladığımıı bir vatandaş ,b.11 sabah 
•
1 

•r ki bu r;tııe_ ifa etmek isti- bize bir mektup getirdi. lmzasını 
,ı ille a nıbayet gizli ka- L. Okyar diye atan bu vatandaş, 
'1 ~ ......, __ ~nu 3 _üncü sahifede) ~ lokantacılar ve garsonla_r cemiye-
~· -------

ı' 
llo-b . b a11b •• , a yerıne evanname 

~•ıeıı athııı lı:ı J 
1 ~ti l\t~·a kad ~langı~11:ıdan, hatta 1 racağı safhayı muharebenin ba -

el '•ne h "1any3 ~r fogılız tayyare- şındanberi görmüş olduğunu bir 
~I' ~!n. i~t~~.annaın~>e~ıne bomba ye- buçuk aydan beri Almanya üzerine 
~ ,~nı. in >a ııı 1 b'~ tılar. Almanla- yaptırdığı muntazam akınlarla fı-

~n; <cJ~İliz d~,. 1~ •rafların h~yre- leme isbat etmiş oldu. 
, ~'uıı.;;.tden 0 ~rının da hıdd~- Bitarafların hayretini mucip olan 
nı'~•lıı- '•hep v:\~nnam_e ,vag7 o beyannameleri atmakla gece hii-

n~iı;', 0 r ıkmetı şımdı cumlarma alıştırılan tayyareciler 
lfava ille . . çok şeyler elde etmişlerdir. 

zarctı hurbıu va... (Devamı 3 üncü sahllede) 

tinden müthiş şikilyetçidir. 
L. Ok,·•• Romanyalı garsonlar 

meselesinden ve bu meseleye dair 
Valinin beyanatından bahsederek 
hulasatan diyor ki: 

• c- Bir lokantacılar cemiyeti 
vardır. Halbuki, cemiyetin reisi, 
kendisi biç bir işe karışmaz. Yal
uız, bu cemj)·et, 25 kuruşluk cüz· 
danı 300 kuruşa esnafa dağıtmağa 
çalışır. 

Vali, cemiyetten 20 garson iste. 
di, hfıla, ses, seda yok.. Çünkü. el
lerinde ı?arson diye kimse yoktur. 
Zaten, garsonları himaye edecek 
cemiyet de yok. Açıkta olan gar • 

sonlar da kahve köşelerinde otu
'rup iş bekliyor. Komisyoncu diye 
bazı sahıslar var. Bunlar, iş bula
cağız, diye garsonlardan para alır
lar. Halbuki, bu iş verme, iş bul
ma işini cemiyet yapsa, hem ken
disine, ı..cm bize daha faydalı ol
maz mı?.:. 

Çocuk kuyuya düştü 
Kasımpaşada, Kiiçükhamam so

kağında bir nun13ralı e\•de oturan 
Maşonıın dört yaşındaki kızı Sul
tana, bah~cde oynarken evin ku
yusuna düşmüş \'e etraftan yeti
şenler tarafından kurtarılmıştır. 
Sultana muhtelif yerlerinden ya
ralanım• ve tedavi altına alınmış. 
tır. 

-Yakında-.. 
SON TELGRAF'ta 

2 mühim tef rika 
birden başhyor 

~llGINlAH KlOBO 
~ Yaz11n: 
~=~der F. Sertelli 1 

YAVUZ SUl TAN S[lİM 

1 

•1---------------------· 
iki bin dört yüzüncü 

yıldönüm 
Atina 10 (A.A.) - D. N. B. a -

jansı bildiriyor: 
Salamis muharebesinin kahra -

manı Themistocle'ün ölümünün 
iki bin dört yüzüncü yıl dönümü
nün Pirede tcsit edilmesine B. Mc
ta.k as müsaade ctmirtir. 

Atın bacağı 
arasında 

ne işi var? 
Halide çifte vur11n at 

ürkmüştü 
KaSJmpaşada, Zincirlikuyu cad

desinde 82 numaralı evde oturan 
Alinin beygiri kırlarda otlarken, 
beş yaşmdaki Halit, hayvanın ba
caklarının arasından geçmek iste
miş, at ürkerek, çocuğa çifte ,·ur
muştur. Halit, başından, bacakla
rından ehemmiyetli surette yara
lannuştır. 
Yaralı Şişli hastane;ine kaldırıl. 

mıştır. --------
Bir beyğir 
tramvava 

çarptı 
Zavallı Süleyman 
ağırca yaralandı 

Bevııirle Kabataş lisesi önün -
den Beşiktaşa !!İden Abdullah oi!
lu Süle''IJTlan ,atın birden ür~-me -
sile alabildi~ine koşması üzerine 
hayvan 251 numaralı tramvaya 
çarpmış ve tramvaydakiler. ani 
bir hevecan vecimıislerdir. Sü -
ley.rnanın bacaitı lı.ırılırus ve vü
cudünün muhtelil yerlerinden va
ralanrnıstır. Bu arada hayvan da 
varalanrnıstır. Sülevman Bevc•ı.ı 
hastanesine kaldırılmL5tır. 

1 Ki SAC A 1 
Aynaya bakmış olacak! 

Ebiizziyazade Velid, yani Ziya
nın babasının oğlu Velid, namı
diğer Selim Sabit: cllfüjde, biz 
bulduk. adlı fıkrasında gazeteci
lerden bahsederken aşağı yukarı 
onları şöyle tarif ediyor: 

- Kavgaya düşkün, biribirleri
ni hırpalamıya miistait, bedava 
büfeye haris adamlar!. 
Fıkradan çıkan bu huliisayı bi. 

zim mahut arkadaşa söyledim de: 
- Velid Bey bu sabah aynaya 

bakmış olacak!. 
Dedi. Bilmem, siz ne dersiniz? 

•• 

Ka'ltan ve tayfa bundan tela•a 
düsmüşler ve etraftan imdat iste-
misl~rdir. • 

iNihayet motör rnüskülatla kur
tarılabilımiştir. 
Kadıköy rıhtımı caddesinde o

turan Özdernir isminde biri. Ha
lfil<. Orhan isimlerinde iki ııencle 
ve kızı Nuran velkenli bir san
dal ile Haydarnasa - Kadıköv a-

Ankaradan bildirildiğine ııöre 
maden tetkik ve arada enstitü -
sünün Çukurovada yaptıib. ma • 
den arama faaliyeti neticesinde 
Osmaniye kazasının Karacabey 
mıntakasında milvonlarca ton 
krom istihsal edebilecek zenıı:in 

bir ımaden bulurnnuştur. Raııorlar 
Vekalete gönderilmiştir. 

Bir okuyucumuz soruyor : .. ...................................... _ .. 
Gazino zırıltısın n 
reha sızlığını biz, 

ne diye çekelim? 
Bir okuyucunıuzdan, bu sabah, 

şayanı dikkat bir mektup aldık, 
diyor ki: 

•Suadiye gazinosunda garip ha
disenin cereyan ettiği gece ben de 
orada idim. Yanınıda ailem \;e 
misafirlerim -\'ardı. Bu müessese 
lüks sınıfa ayrılmı~tır. 

lllünir Nurettinin konserini din
lemek kararını vererek oraya git
tik. Geçen senelerde böyle konser 
gecelerinde asgari konsomasyon 
70 - 80 kunıştu. Yine ayni parayı 
gözden çıkardık. 

Gazetelerde tafsilatile yazıldığı 
gibi, o akşam bir patırtı, bir gü
rültü .. Konser de, eğlence de bur. 
nunıuzdan geldL lllalhe memuru 
iddialı adamlar kim, beledi~ c iktı
sat ınüdilrükinı?. Birbiri ardısıra 
tutulan zabıtlar ne?. Bclediı·e ta
rifesi ne?. Liiks sınıf, IJilmem ne 
sınıf ne?. Bütün bunlar halkı ala
kadar eder mi?. Gazino sahibinin 
cezalandırılması haklı veya hak
sız, bize ne?. 
Bcninı anlanıak istediğim ~udur: 

ÇERÇEVE 

Bu gazino ve tarife meselesi balkı 
rahatsız etmekten başka hiç bir işe 
yaramamaktadır. Halkı sinirlen • 
diren, rahatsız eden mes'ul kim?. 
Biz, bir takım füznli miidahale, 
garip talimat, beceriksiz insanla -
rın gece yarısı eğlence yerlerinde 
cmuamelc .. yapınasına, keJif, ze\·k 
ve istirahat saatlerimizi feda et -
nıcğe mecbur ntuyuz?. Gazinocu
larla başa çıkılamıyorsa, bize ne?. 
Ceremesini biz mi ~ekeceğiz?. Eu 
suaUcrinıin ceYahını kinıc sora
.. ·ım, kimden alayım'! •• 

ON GÜN KAPATILACAK 
Suadiye gazinosunun kaç gün 

kapatılacağı dün bt:lli olınu~iur. 
Vilayette Valinin reisliğinde top
lanan bir koıni~yon buraı..10111 10 
gün müddetle kapatılmasını kn -
rarlac.;tırn11 -tır . 
Kadıköy kaynıakantlı~ı bu :;_...hah 

kararı müesse::teJ.·c telıli~ etıni~tir. 
Gazino sahibi 5 gün irjııde hu ı~a
rara itiraz edebilt'rek, ond;;:.r. c.on
ra da 10 günlük cezaoın ha h) a_ 
cağı tarih tcsbit olunaraktır. 

''Babıali,, de tezatlar .• 
Bir taraftan Türk matbuatı 

bazı kayıtlar altında göriinür -
ken, öbür taraftan da, vatan 
menfaatine zıt çocuk deneme
lerine kadar serbesttir. 

1'11inicik tezat!. 
Milliyetçi olduğlınu iddia e

den bir gazetenin yaptığı mil
liyet gafına da apayrı bir gaze
teden milliyet dersleri gelmek
tedir. 

lllinicik tezat!. 
Tek sütun üzerinde 60 Alman 

tayyaresinin düşürüldüğü ha
beri. her gazetede, Floryada 
güneşlenirken yayılan şi matı 
matmazele ait ür sütunluk ha
vadisten mabçııptur. 

Minicik tezat!. 
Beşinci kolun gizli azası menı

leketimizde şiddetle takibe he
def tutulurken, resıni bir ıne
muru e\'İınlzin "\C kafannzıu ki-

lidini serbestçe n~abih1cktcdir. 
Beşinci kolun bu rrsmi nıe

rnuru «Sinyal .. isinıli bir ınec· 
rnuadır; ve ~inıdi parlak kağıt 
üzerinde top namlıları k1dın 
bacakları kadar ksirli el uı;'lı 
için elden ele gezıncktcd:r. 

:\iinirik tezat!. 
İyi muharrirle berabrr ı;oıete 

kflğıdı büsbütün azalır \"t' gaze
telerin ınaliyct fiatı l.Hı~ rtn::ı 
:yükı;elirkcıı, bir h rdak "'ll pa
ra5.ına ~·eni gazeteler hn~ lıca 
çoğalmaktadı" 

~Iinicik tez;;ıt!. 

iç ve dış aıen1inin tczatl:ırına 
tahammül iizliiği.i ile ınarııf ol. 
duğunu .anan lıu kf' cn·n mu ... 
lı:ırriri tezatlar ('er<·c' ebı
üliye hiıla elveda di\ emeıııek
tedir \'C diyemi erektir. 

lllinicik tezat!. 
.l\ECiP }'AZiL Kl. AK' w::K 



E ı:z:as 

ONLARDA 

ÖGIU: •• 'SİN!. 

Efcnaim, çok şükür yaradana, 
geç.m akşam yeni Taksim gazino
sunda davetli olarak yemek ye
mek .Lrsatı.nı buldum. Gazetelerde 
:hava<lisıni belki okumuşsunuzdur, 
beledıye matbuatın ileri gelenle
rim yemeğe c.iavet etti. Benden~ 
pek ileri gitmem, ileri geri laf et
mem amma, bizi de ileri gelenler 
arasında sayarak davet etmişler .. 

Dogrusu güzel yer... İnsanda 
para bol olmalı da, Boğaza karşı, 
sabah akşrun orada yemek yemeli! 

Efendim, Rumen garsonları da 
eördü.m:. Servisleri mükemmel!. 
Ancnk, Amerikan bar önünde vis
ki çalkalamalrı, vermut doldur -
tnaları fiyakalı! ~ağL yukarı bi
zim ıçkimiz sayılan rakıya dair 
hiç mallımat sclhibi değiller!. Rakı 
nedır, nasıl içilır, usulü erkanı 
nelerdir, meze nedir, nasıl servis 
yap.hr?. Butün bunları bilmiyor
lar.. Bizim garsonlar, onlardan 
anodern ve lüks hayat jestleri der
si alacaklarmış!. lyi!. Doğrudur. 

Fakat, onlar da, Apustolun mey
hancsınde ı?Ünde yarım saat ıol:.un 
ibizim içkinin usul ve erkanını öğ
renseler!. 

FAZLA FAİZ ----·· 
ALIYORMUŞ!. 

Eski bir kimya pro!es0ru, tapu 
daırcsi civarında faizcilik yapar _ 
.ken, cürmü meşhut halinde yaka
lanmış!. Hem de o kadar yüksek 
faiz alıyormu.ş ki, hiç insafa sığ
maz . Sabık bir profesörün bu işi 
yapt ğma belki siz şaşıyorsunuz. 
Havır, bendeniz şaşmıyorum .. Yal
nız, benim hayret ettiğim böyle in
safsız bir faizcinin, sabıka, nasıl 
profcsörluk yapt~ıdır?. 

COCUKLU 

bir mevzua temas ediYQr. Efen
dim çok çocuklu aileler kiralık ev, 
apartıman bulmakta ~lük çeki
yorlarmış! Ev sahipleri hemen şu. 
nu soruyormuş: 

- Çocuğunuz var mı, kaç çocu
ğun uz var?. 

Bu işin kabahati ne çok çocuk
ta, ne de ev sahiplerinde .. Çocuk
ları başıboş bırakan ve ş.ı-mank, 
yaramaz büyüten bazı analarda .. 
Eskiden, analar, çocuklarını diz
lerinin dibınden ayınmaz, saçları
nı süpürge yapar, çocukJan uğru
na hclak olurou. Şimdi, bu tip ço_ 
cuk bakunı azaldı: gihj ~livor. 
lbana ... 

1.'1LDJRJM 

CEZASI 

Hesap mısulasına fazla para ya
zan .bir garson yıldırı:m cezasına 
çarptırılmış!. Yıldırıım cezası gü
zel bir usul!. Ancak, yıldırım gibi 
görmek, yetişmek şartile ... Beş li
ra cezayı veren sözüm ona açık
göz garson, liraları bayılınca, ta
bii, yıldırınıla vurulmuşa dön -
müştür. 

Bir de, Romnnyadan mütehassıs 
garson getiriyıorlnr, ayol, baksanı
za, bizde ne marif etlileri yet~iyor. 

GEMİLERE 

KAPTAN!. 

Bir rivayete göre de, vaourlarır 
mız kaptansız kalmak tehlikesin
de imiş!. Artık, bu mesleği, bir 
çok delikanlıların gözü tutmuyor
mu.ş!. Sebep olarak ileri sürülen 
fi}drlere nazaran, kaptanlık az pa
ra kazandıran, istikbali ohruyan, 
cefası çok bir meslek imiş!. Bir
çok yeni kaptanlar da, yol yakın
ken başka işlere geçiyorlarmış!. 

200 yataklı yeni bir pav
yon ve Üsküdarda bir 

dispanser inşa olunacak 
Şehrimizde verem hastalığına 

kar.şı yapılan mücadelenin şid -
detlendirilmesi ve Heybcliada sa.. 
natoryomunda da 200 yataklı ye
ni bir :pavyon yapılın.ası kararlaş
tırı lm ıştır. 
İnşaat malzemesi temin edilir 

edilmez ibu yeni pavyonun inşaa -
tına başlanılacaktır. 
Ayrıca Yerebatandaki verem 

dispanserinin temin ettiği fayda 
ve buraya tedavi için müracaat e
denlerin çokluğu nazarı itibare a
lınarak dispanserin de genisletil -
mesi vilaY.ettcn istenil-.ıf'ıistir. iıJ<. 1 imkanda Usküdar semtinde de b~ı 
verem dispanseri açılacaktır. 

Yirmi beş yeni çeıme 
yapılıyor 

Belediye reisliği şehrimizin muh
telif semtlerınde çeşmeye ihtiyacı 
olan mahalleleri birer birer tesbit 
etmektedir. Bu tesbit yapıldıktan 
sonra ilk ı>artide 25 yerde yeniden 
çeşme açılacaktır. Diı!er taraftan 
fakir vatandaşların evlerine mec
canen şehir suyu verme isi de in
kisaf ettirilecektir. 

--<>--

Pasif -korunma 
Şehrimizde ·pnsif müdafaa iş -

lcrine verilen ehemmiyet gittikçe 
arlınaktndır. 

Belediye reisli~i liizumlu bazı 
tesisat ve pasif müdafaa <;alışma
ları iı;in yeniden 150 bin liralık 
tahsisata liizum görmüştür. 

AiLEI..ER 

Bır muharrir arkadaş orijinal 1 

Gemisini yürütene kaptan. de _ 
nir. Bir gün gemi yürüten insan 
bulamazsak, kaptan hakikaten hiç 
kalrnıyacak, demektir. Aıman, bu 
işe bir çare bulmalı!. 

AHMET RAUF 

Bu paranın 75 hin lirası mün. 
zam vilfıyet biitçesinden, 75 bin 
lirası da munzam bele.diye biitçe
sinden verilecektir. 

r ~ 
1 ~~lFlYJl,Q)al Haır~filillDli'il HçHn©J®ını 1 
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fKUÇÜK HABERLERf 
* Gümri.ık muhafaza Genel 

komutam General Ibrahim Lutfi 
Karapınar şehrimize gelmiş ve 
anuhafa~a tcşkil5 tıııı teft~ et -
miştir. 

Bir neferin elbisesi ? 
On bir aydanbcri devam eden 

iıaııbin neve mal olduğu, her~ün 
.kaç anil"on lira sarfcdildii'!i hak
kında şimdiden ve kat'i ıbir sev 
ooylemek imkanı VQktur. Ne söy
lense taluninidir ve hakikate mu
vafık değildir. Fakat. bu hususta 
ıbir fikır verebilmek için 1914 - 18 
harbınde yalnız Fransanm. sarfi -
yatını zikredelim: 

Harn basladığı zaman Fransız 
levazım arııbarlarında 2 anilyon 
asker dbiscsı vardı. Bu. iki üc ı?iln 
i"ınde tükendi. Ordunun noıımal 
ihtiyacı avda 352,000 kaput. 700 
bin pantalon veya külot, 980.000 
çift kundura. 850,000 kat çronasır. 

Bilahare. ııroze çarpan ünifor -
maları de/!istiıımek lazım !!eldi. 
iBunun içın avda 2 :milyon metre 
ikuımas sarfolunuvorou. Binaen -
ale'i h Fransız orousunun ikisvesi 
icin 1914 de 899,347,200 frank sar
fcdilmışti. 1915 de bu miktar 
2,213,9-07,750 franga ç•ıktı. Nefer 
baş na 167 frank .. Bu masraf 1917 
de 1,752,411,40 franga indi. 

Her kış muharebesinde 4,500,000 
sıcak elbiseve, 1,500,000 kovun i 
fPO.-tu ~ cmil•ıon siper çizmesi, ı 
1.500.000 tahta kundura. 4 milvon 
battanive. Bundan başka orduya 

Mancınıklar 
Büyük İskender zamanında 

kullanılan haro aletlerinden hıri 
de mancımk idi. Bu mancınıklar 
25 den 15-0 kiloya kadar varan vu
varla;k taş ~üllelcri 400 metreye 
kadar atarlard.L 

* Birkaç ay evvel Tahtakalede 
kendisine tecavüz etmek istiycn 
ustası Osmanı öldüren 15 yaşJn
da Halit ikinci a~ırcezaya veril -
mıstir. * Birçok lokantalarda halka 

Kurunu vusta senelerinde lbir !kirli ve yağlı bardaklarla su ve-
nevi tank da ikullanılımıştı. O ta- rildiği görüldüğunden bunların 
rihlerde barut icat cdilmis old~u ;men'i kaymaknmhklara bildiri! -
için, tas 4?ulleler .barut vakılrnak miştir. 
suretile atılırdı. Toplar. bugünkü * Yazbk sinema gösterilen bah. 
ıJ?ibi ımiliımetre ça-plarla ök-ülmez- çelc>rin saat 24 e kadar açık kal
dı. Co~na ejderha. arslan. kaplan analarına bclecliyece izin veril -
f!ibi isimler verilirdi. miştir. 

ElirIB tahtadan bir kalkan alıp · * Hizmetçilik yapan Sofiya is
.hanbe Riren insanlar neroe kaldı? aninde bir kadın Beyoğlunda Ma
--------------· car caddesiode Leon pastahane-

2 milvon çadır verilmiş, 2 nnilyon, sinde bir müşteriye iskambil ile 
750 ıbin ot minder IJ!Öndermisti. fal bakarken cünmümeşhut ha -
Fransız levazım dairesinin neş- linde yakalanmıştır. 

rettiai bir raoora göre ı ilktcs _ * Mekteplerde ders kitapları • 
rin 1917 ve. yani harbin otuz do- nın vaktinde yetiştirilmesi ıçın 
kuzun~u avına kadar orduya ve- Devlet matbaasınca hazırlıklara 
rilen elbise miktarı sudur: başlanılmıştır. * Ticaret odasında dün topla-

13·843·927 kaput, 22.l 13,750 pan- nan tütik .ve yapağı ihracatçıları 
talon ve külot. 35,402.719 dft kun- Romanvaya ihraç edilen tiftikler 
dıra. 8,414,797 kepi, 5,617,000 kask, meselesini konuşmuşlardır. Mal • 
45,680,757 triko fanila, 46,.867,217 sa.klı~anlar tecziye olunacaktır. 
<lon. 50,939,292 ı?ömlek ... Ve ni - * ilkokul çocukları için Malte-
lhayet 56,953,313 dft çorap... pe, Kızıltoprak ve Ercnkc>v somt-

Artı.k !bunların kaaç rmal oldu- !erinde çocuk kampları bu ayın 15 
~unu bir hesao ediniz... inde kapanacaktır. 

Son Telgraf'ın ed~hi romanı: 26 
mayınca ne eve ~idçbilirim .. Ne de 
uvuyaıbnirim! Senin k:in her şe
ysini feda eden bir adam na.->ıl bir 
sanive ıbile sensiz olabilir?. 

ZYAŞ A 
ETEM İZZET BENİCE 

'1•s 
Geldi. 
- Orırda aravavmn .. 
Dedim. Ve.. yürüdüıın. Kapının 

zihnı çekerken sanki hasııma bir 
ielnket ~elc.>cek:mis ~~bi kimde bir 
darlık, kulaklarımda ıbir uğultu 
hisscdiY'Qroum. Kapıyı iNaran a-c
tı. Beni trörurııörmez, elini duda:k
larına ı?otiırdu. 

Bir: 
- Sus .. 
İ areti verdi. Fakat. o: 
- Sus .. 
DL>ın demesin, vine ben sor -

d~: 
- Neredesin?. 
Ren.!fianden. sorusumdan. sövle

visundC'n ne halde olduğumu an
l~J1 kı. ~aliba 

D ai. İlave etti: 
- Annem bırakmadı. Ben de 

haber veremedim. Hızmetçimiz 
bugün izınli ... 

- Ne kadar anerak ettiğini bi
livorum. Fakat elimden ne ~elir? 

H.ıla sınirleriani teskin edemc
nn ttm. Hala kendime sahip de -
,i!ildim. Ne vapacai?ı;mı ıbilıneden 
on\mla birlik oldum ve yürüdüm. 
Salona "irdii?hniz zaman anne -
sini f!Ördüm. Orada idi. 

- Safa ~eldiniz. 
Dedi. Fakat, soğuk. cok ®rür 

ıbir hali vardı. benim de: 
- Safa .bulduk. 
Deyişim avni den.•ccde soğuk 

ol:cLu. Fakat, hütün Lu soi!ukluk 1 
yalnız annt:de de{!ıldı. r...·vın ınemcn 
her tarafında ve .herkeste vard~. 
Sıkıklnn. Naran da bu sıh.ılışımı 
anlamış olmalı kı. bir arı.lık dışarı 
çıktı ve çıknıiten eözlcr,ıe işaret 1 

verdi: 
-Gel.. 
Biraz sonra ben de cıktım. Kv

ridorda beklıyordu. Yava:; kıc;ık 
bir sesle: 

- Aman Ruhi. Ses cıkar.Pıa. ~e 
ıka.da!" sinirlensen hak.km var. Gö
rüyorsun ki. ben de cok mütce~
sirım. Fakat, lbu gece anncmuı 
önüne duramadım. Cok asabi. İki 
ür defa kadıncaihz bayıldı Nikiı:lı .. 
diye ısrar etti. Ben, olmaz .. dedim. 
O da: Göndermem .. dedi. En son 
dedir!ini kabul ettim. İJhtivar ka
dın. Benim vüzümden bir fena -
lı'k bulmasın. Sen bu ı?ecevi odan
da boyle ıS?edrirsin. Yarın yine 
bulu~uruz emi? 

Dedi. Ona anlntmai?a çalıstım: 
- Ben sensiz olamam. Sen ol-

Fakat ne desem ne yapsam na
file. Herşey onun dedii!i l!ibi olu
yor. imkan var mı ki onun bir ba
ıkı.şına bir {?iilüsüne, bir devisine 
ılcar~ı eele-bileviım. Ve .. tenbih etti: 

- Annem ıbirşev söylerse sakın 
itiraz <:tme! 1 

Ve .. Ilave etti: 
- Seni seviyorum Ruhi. Bun -

dan lrorkıma! 
Senden avrılaımam .. 
Hi-obir erkek senin kadar ho -

sıma .E?itmemişti. 
Fakat, o da annem .. 
Sözlerini dinlcmeae meoburum! · 
Sen merak etme .. 
Ben, yine her aksam sana Jte -

lirim. 
Bunlar ı?ecici ı?Ünlcr. 
Annomi nasıl olsa Jtandırırım!. 
Hiddeti n:>abiyeti hepsi biraz 

zaman sonra geçecektir. 
Bu :bir iki Pünü aecirmek lazım. 
Tekrar salona döndii1tüımı.iz za

man anne catık kaslarile. somurt
ikan yfrzile beniımle bir iki 15f da
lha etti ve .. sordu: 

- Ruhi Bey ne ol<lu isini..:?. 
Nesrin hanıımdan tamamile av -
rıJdınız mı?. 

- Evet tamamen ayrıldım. Fa
kat tasfive edilecek bazı seyleri
miz var .. 

Dedian. Eonra. yine bana Nar~:ı
dan. nikfııhtan bahsetti. 

- Biraz lbeklomek H'ızı:m. 
Cevabını verdim. Bu, hic ho -

suna e:itmıedi. Fakat, vapılacak ı 

Aslını saldıyan ... 
- Selami lzzet Sedese -

Aslını saklıyan haramzadedir, 
derler. Biz de, aslımızı neden sak
lıyalım?. Düne kadar, hayatımız, 
tamamen alaturka bir çerçeve, 
şark dekorları ve mistik bir hava 
içinde geçerdi. 

Bugün, ya.şlan otu:ıu aşkın o
lanlar peknla hatırlarlar: Küçük
lüğümüzde mahallenin mes -
cidi yanındaki sübyan mekte -
bine gider, ilahiler okur, bir kaba
hat ettik mi falakaya yatardık. 
Sonra, akşam üzeri cami a~h~un
da oynar, ezan saatinin hululile 
talüni boyalı ahşap evimne girer, 
elimizi yüzümüzü yıkar, entarimi
zi, İiiırkaınızı giyer, bir köşeye çe
kilir, biizülür, otururduk. 

Sonra. pcderbey gelirdi. O da 
soytınur, döküniir, entnrisini, hır
kasını giyer, kuşağını beline sa -
rar, pencere önüne geçer, kafesi 
yarıya kndar sürer, bir müddet 
sokağı seyrettikten, bir sigara tcl
lcndirdikten sonra hep hcrabc::.r 
yemeğe oturulurdu. 

Yemek, yerde yenirdi. E\•İn \'a
ziyetine göre, geniş bakır tepsi ü
zerinde ya çntal bulunur, yahut 
bulunmazdı. Bazı evlerde tahta, 
bazı evlerde madeni kaşık vardı. 

Bugiın, dediğim gibi, yaşı 30 dan 
fazla olnn herkes, bu sahneleri pe_ · 
knla hatırlar. 

Evvelki gün yazdığım yazıya, 
bazıları içerlemişler. 

Neden doğruyu itiraf ~tıniyor
lar, biz, eskiden ne gazino bilir -
dik, ne alafranga yemek, icmek, ne 
Amerikan - Bar ... 

Bugün en modern ,.c konforlu 
lı:ı~at süren. en kalantor \'e ekabir 
geçinen herkese sorun?. Bu iş böy
le miymiş, değil miymiş?. 

Aksiııi iddia etmek gülünç ve 
tarihi inkar etmek olur. 

Dava. esl-i-vi saklamak, eski -
den utanmak det!il, bugiine iyi 
ad.ıpte olabilmektir. 

RESAT FEYZİ 

38 askeri hemşire 
yetiştirilecek 

Ankaradaki «ordu hasta bakıcı 
hemşırcler okulu .. ııa bu vıl 38 
kişi alınacaktır. 

Tahsil müddeti 3 vıl olan bu 
mektebi ilana! edenler derhal 20 
lira asli maasla tayin olunurlar. 
MOOburi hizmet 6 yıldır. 

Mektebe 16 - 22 vas arasında 
orta okul tahsili olanlar. halen 
evli veyahut nisanlı olmıyanlar 
dullar kabul olunacaklardır. 

Talipler 10 eylule kadar kav -
anakamlıklara rni.ıracaat edecek
lerdir. Tedrisata 15 evliılde baş
lanacaktır. 

-0--

Üzüm bayramları 
Her yıl oldul?u gibi bu sene de 

Egede üzüm bayramı yapılması 

için hazırlıklara .baslanılmıstır. 
Kocaeli vil8.yeti de evvelki vıl 
Herekede ve aeçen sene Gebzede 
yaptı.iiı üzüm bayramını bu yıl 
Tavşancıl veya diger bir verde 
yapacaktır. 

Bu ıbavram anünascbetile bir de 
«ÜZÜ..'11 scrı?isi• açılıp en iyi üzü.ml 
yetistirenlere mükafatlar verile
cektir. Kocneli üziicm bavramına 
sehrimizden de müteaddit zevat 
davet olunacaktır. 

başka sev voıktu. Münakasa ettilc. 
Saat yarımdı. kocakarı esneme-
~ başladı. 

- Allaha ısmarladık .. 
Dedim, kalktım. Hiç .. 
- Hayır, çocuğum burada kal!. 
Filfın demedi. Ben de: 
- Aıman. 

Demedim. Canımı disiıme aldl.m 
ve .. kalktım!. 

Bu sanivede birisi çıkıp da tek 
kelime söylese hemen iki d:!Özü.ım 
iki çeşme olup akacaktı. 

A •1akta durabilecek .ızibi dei!il -
dim. 

Ti trivorıcluım ! . 
Renı?iım bembcvaz olmustu ! 
Kafamın icindc hiobir sev kal-

mamıştı. 

Sarsak adıımlarla salondan çık
tını. 

Nanın da beraberdi. 
İcim icuni vivıordu. Sokak kapı

sından çıkarken Naranın bovnu
na sarıldmı. optüım?. 

- Ben nasıl ;J?ideceı?im Naran? 
Diye valvaıımai!a basladun: 
- Havai ~delim .. 
A!lneni dinlome! 
Beni hiç olmazsa odanna 'kadar 

~ötür .. 
Sensiz ı?idebilcceğimi ununu -

yorum!. 
Ve .. ısrar ediyordum: 
- F..sirgeme benden bunu!. 
Ve .. gözümden damla damla y~ 

akıyordu. 
- Gelemem ... 
imkanı yok!. 
Biliyorsun annem hastalıklı. 
Kalbi var!. 

iDevanu varı , 

Garip bir 
vaziyet 

Binrerce boş şişe atırmış 
dururken bir şişe buh

ram yaratılmış! 
Son günlerde şehrimi7;de şişe 

ve cam fiatları mütemadiyen art
maktadır. 

Şişe fiatlarındaki yükselişin bir 
buhrandan, şişe azlığından ileri 
gekliği zannedil.nili;se de dün ala
kadarlara yapılan ibir ihbarla şch_ 
ri:mizde ve memle.keti.Jiıi:t.de mü
him miktarda şişe st.okıu mevcut 
olduğu halde garip bir emir yü
zünden bu stoktan istüade oluna
madığı bildirilmiştir. 

İhbara göre şişe ve cam fab
ri:kasının ıma.mulatım satanlar tek
mil müskirat •bayilerini her ay 
muayyen bir miktar şişe almağa 
mecbur tutmuşlar ve bir defa kul
lanılan içki şişelerinin ıbir daha 
istimal edilemiyeceğini de şart 
koşmuşlardır. 

Bu yüzden her nevi içki .şişeleri 
bir defa boşalmca, artık yaramaz 
bir hale gelmiş, gazino ve !bira
hanelerde, evlerde binlerce yığın
larla şişeler birikmiştir. 

Müskirat bayileri müstamel şi
şeleri alımaym~a eskiden mahal -
leler arasında dolaşan ve 60 para, 
2 kuru.şa boş şişe alan satıcılar da 
hem ortadan kalkmış, hem de işsiz 
kalmışlardır. 

Alakadarlarca bu garip vaziyet 
hakkında ehemmiyetle tahkikata 
başlamlmı.ştır. 

-----00---
Hayret veren bir teftiş 

neticesi 1 
Fenerbahçe, Moda, Kalamış, 

Çamlıca ve Üski.ıaar semtlerindeki 
içkili, içkisiz gazinolarda son 24 
saat ıçmde ~eJedivcce yapılan · 
teftı<tlerde ilk defa olar:ık hiç 
bır zabıt tutulm&mıştır. Bu teftiş
ler esnasında mezkur semtlerdeki 
tekımıl gazinolar<la yeni tnrıfclc -
rin tatbik edilciigi hayretle ve 
mıomnunivetle görülmüştur. Ala
kadarlar bunun devamını temcn
m etınektedırler. 

-o---

Zorla alınan şapka 
ve bastonlar 

Baz~ pliijlarda oldu!!u gibi İs -
tanbul cihetindeki bazı çalgılı yer
lerle Beyoğlu semtindeki bir ta
kını barlarda da müşterilerden 

mecburi surette 10 - 15 kuruş gard
rop parası istendiği görülmüştür. 

Bu yerlere giren her müşterinin 
şapka ve yahut bastonunun kapı
da zorla alindığ'ı belediyeye şi _ 
kfıyet olunduğundan icap eden 
tahkikata geçilmiştir . 
Dığer tarnftan belediye reisliği 

hiçbir müşterinin ~ardrop için zor
lanam:yacağını, aksihalde nıiics
seseve 15 lira cc za verilecegıni 
tekmil ~ubelere bildirmiştır. 

--<>--

İskenderuna vapur 
seferleri 

İstanbul - Mersin arasında ti -
cari ,.~va nakliyatı kin yaoılması 
kararlastmlı.m şilop seferlerinin 
İskenderuna kadar uzatılıması ve 
ilk sefere önümüzdeki pazartesi 
G?Ünü başlanılması kararlastırıl -
mı!)tır. 

Bu ilk rostava ... Dumlupınar• 
vapuru tahsis olunmustur. Dum -
lupınar saat 18 de fonammı:zdan 
hareket edecektir. 

Seferlere baslaianası tüccarları
mızı cok memnun ctmistir. 

--<>-

Belediyede yeni bir 
teşkilat 

Belediye reisliği büylik ve iktı
sadi, ticari faaliyeti en geniş bir 
şehir olan İstanbulda geniş bir ik.. 
tısadi mücadeleye gcçmcği karar
la~tırmıştır. Bunun için bir teşki
lat kurulacak ve iktısat işleri, es-
nafın kontrolü yeni e aslara g(ire 
ıslah olunacaktır. Belediyece bu 
maksatla 200 bin liralık bir tahsi
sat da temin olunmuştur. 

Bir gazetenin röportaj muhar. 
riri, doğru olabileceğine zor ina
nacağımız bir havadis veriyor: Ev
kaf idaresi kapılara mı düşman, 
diye soruyor. Sözde, tamir edilen 
Mnhmutpaşa canıiinin kapıları 
tasla örtülmiiş!. 

Biz böyle bir hadiseye ihtinıal 
vermiyoruz. Herhalde, ortada böy
le bir kaı.t değil, bir yanlışlık ola
cak?. t\lalunutpnşa camiinin bazı 
kapılarının hakikaten taşla örtü
lüp örtiümcdiğ'ini merak ediyorua. 

BÜRllAN CEVAT 

PC>LİS 
v~ 

.MAHKEMELER 

Kandıran 
sevgili 

c- Onu bir yılbaşı ~ecesinde bir 
aiJ.e ei'!lentisinde tanıdım ve daha 
J?örür ~örmez ilk defa derin hay
ranlık. hislerile sarsıldım. Bu. sa
kaklarına güımüş teller karısma
i!a başlamış !kırk, kır.k iki yasla
rında vaıkur bir profesördü. İn -
sanın l?ö.nlüne akan tatlı sesi. ic 
ısıtan !bakışları. k.ırlasan sacla -
rının asil bir mana ile yükselttii!i 
ıbaşı ile öyle alı1mlı. manalı bir 
t.İl)ti ki ... 

Bir arkadaşım: ....._ «Dostumuz 
!Nezihe! .. » diye beni lbu eski ho
casına takdim edınce birden. yal
nızca durduğu yerinden do~rul -
du, asil bir jestle önümde eı?ilerek 
tatlı bir sesle: 

c- <Profesör Müeyvet! .. • 
Diyebildi! .. Arkadaşım oradan 

çekilince konuşmağa basladık. Bir 
aralık cazband yenibir tanı?ova 
i.başlarken beni dansa ıkaldırdı. 

Dansta zaman zaman aözlerimi 
onun büyüleyen bakışlarına bı -
rakıyorouım. Lakin o zaİnan kor
kunr bir bas dönmesi bütün var
lıı?unı bürüV'Qr, adımlarım adım
larına dolasıp sasıracak diye ona 
ibakıınamak için ıtözlerimi vumu
yordurm. Fakat vakit iç titreten 
baygın sesi f!Özlcrimin bu iluna
linin inti~amını alıv-0r ve fısıl -
dayan bir nefes ı?ibi: 

c- Dansınız da sizin s:?ibi t?Ü -
zel Nezihe Hanım ... Şimdive ka
dar kollarımın arasında sizin ka
dar güzel bir vilcudi.ı tuttuğumu 
ıhatırlıyamIYorum! .. • dive ılık 
cii\.'nlelerle ruhuma akarken 'bir 
yandan da müzik vavas vavas inip 
yi.ıksclivor, hırçınlasıvor, gönül
leri karıştırıyor. sinirlere büsbü -
tün atcs veriyordu. 

Bu ilk tanısına aeccsini müte -
akıp aı tık aramızda l!İZlı. sıcak bjr 
beraberlik basladı. Onunla sık sık 
karşılaşıyor. konuşuv-0r. batta ev
den muhtelif bahanelerle kacarak 
saatlerce basbaş:ı geziyordum. 
Eve dönünce de, cabucak !!elen 
akşamla avrılıgımızın sızısını bu 
sonsuz zevk ile unutup avuna -
rak: cı- Yasamak ne ,güzel sev ... 
Sevmek, sevilmek ne tatlı. .. Dün
ya ne ,güzel varabb1m!.• dive ı?ÖZ
lerimdc sıcak &evinç vasları ile 

ağlıvoroum. 
Böylece 'f!Ünler, avlar en tatlı 

bir akışla sürüp aidıvor. Fakat bir 
türlü o ı?elip beni babamdan iste
ımiyodu. Bunun sebebini o vakit
ler hiç anlamıvor ve hep müte -
vekkil bir lbeklevisle ı?Ünlerimi 
Jıaftalara. haftalarımı avlara ek -
livordum. Ve ıbelki, kim bilir bu 
bekleyisle daha kcn hafta. kac 
av beklivecektim. Fakat bir eece 
bir tesadüf bana bu bekleyisimin 
nekadar bos. bomboş olduğunu. 
özlediğim sabahın hk hic gelmi
yecei!ini bütün acılı.1!ı ile gösterdi: 

Bir vılbası gecesi idi. Müeyvet 
l:ir konferans vemıek için hmire 
·idece~ini söyliverek bir hafta 

icin benden ayrılmıştı. Halbuki bu 
muvakkat valnızlıktan sıkılıp ü
niversiteli arkadaşlarımla eitti -
"im Tokatlıvandaki ıbaloda onu 
kadınlı, erkekli bır masanın orta
sında nec'eli bir halde yakaladım. 
Ve lbiraz sonra en katil hakikati 
de vanıımcaki arkadaslarımdan 
öı?rcndim: 

Profesör Müevvet evli idi. Hem 
de yaşımda bir de kızı vardı!.. 

Bu feci ö{!renis karsısında bit
kin, suursuz bir halde kıvranır -
ken onu vine önümde buldum. 
Sararmış, solmu~ bir vüzle tirtir 
titriyor. inler ıı?ibi yalvararak be
ni iceridcki tenha s-alona sürük -
lüyorou. Orada bir <.-ocuk 4!ibi 
aE!lıyarak her sevi itiraf etti. iBeni 
derin bir askla sev.diğini. ister -
sem. simdi ı!!Özlerimin önünde ka
rısile kızından ayrılıp ebediyen 
lbana döneceğini sövledi!. 

Buna karsı ona: •- varın l?Ö
rüsürüz• dedim ve düsünmek icin 
müsaade istedim. Fakat ertesi gün 
randevüme ı?itmcdim. Bütün !!Ün 
bir karar vermek icin düsündüm. 
!Nihavet. bu vuvav1 dağıtamıya -
cağı.mı, genclii!ini amcasının vo -
!unda harcıvan karısına, gelece -
aini babasının varlıi?ına baifüvan. 
va~ıımdaki kızına kıvamıvacar!ı:mı 
anlıvarak kendimi fcdava karar 
verdim. Yakinimde dolasanlardan. 
!babamın ısrarla teklif ettii?i bir 
1?enc için cevet!.• dedim. Bu evet: 
evlilii!imin imzası yerine ~ecti. On 
ibes gün sonra o genele nikahlan
dım. Düifünümüzün yapıldıib ee
ce de Müevvedin Avruoaya bir 
tetkik sevaıhatine cıktıı?ını duv -
dum! .. 

Bu evlenisle beraber artık her 
seyi feda ettim ... Ne plfı ida dal -
ıgaların dizine \basımı kovarak. ne • 
lkumlarda sırtımı ı?Üneşe vererek. 
ne avı. vıldızı sönen 2ecelerde 
ıpencere pervazlarına clavanarak. 
ne de nefti ı?()leclerde cam il?ne
lerinin üstüne uzanarak onu. kal
bimdeki bu acıtan. H?nelenisi dü
şünüyorum. Yalnız hazan herhan-

IDevaını 3 ilncil s:ıhlfede) 

lngiliz - JapC 
münasebetle 

Yasan: AHMET 5t)f{fıl 
1939 eylfıliinde harP 'o 

man, Başvekil, Jııpon3'11~ 
ci politikasını izah eder~~ 
litikanın, hadiselerin 1 J 
intizar ve bu inkişafın t 
kin hazırhyacağı fırsıı 
lamaktan ibaret oldu~ltıı( 
mişti. Filhakika bir sent 
bir zamandaııberi Jnı,otı' 
kip ettiği politika da bU 

İngiltere, .Japonya ile. 
betlerini tanzim etmek ~ 
attıkça, hadiselerin ini< 
ponyaya daha bü)•iik fı iı: 
zar etmiştir. Ve bu fırsB, 
dar çabuk bclirnıi tir ı.ı. 
re, münasebetlerin t~~ı 
yapılması icahcden ıntr 
dakarlıkları yapınııktıı a~ 
po ile ilerliycmeıniştir: ( 
ne Japon:vanın emellcır 
rindeki alakalarını ~ 
tanıtmak noktasmo iııhd 
;\:ordu. İngiltere tarafın C 
alakanın tanınma ı d:ı 
Sek'e silnh \'e harp Jll 
giden yollnrın kt'punıtıc• 
vafnkat etmesi şckliııd~. 
edebilirdi. İnı:iltere b:ı~ .1 

düttcn tazyikta nsonra n 
;\·olların kapanmasını J>ll 
miş ,.e dolayısiyle Jıı ı. 
Çin üzerindeki alakasırt•,: 
tır. Fakat hadiseler Jnı>°1 yeni fırsatlar lıazırlanıt~ 
landa Alman istilasına . 
ramaz, llollandn Hind1 

mukadderatı meselesi ot1~ 
mıştır. Fransa yıkıldıl'tıı 
da Uz~k - Şarktaki Frııtı• 
tcmlckelcriııin mukndde 
selesi ortaya atıldı. Uıali: 
kendine göre bir aniznıt1 

maya knrnr \'ermiş huııı 
pon:vanın hu mescJeJcrlt 
dan alfıkadnr olmnmnsı 
değildi. Filhnkikn bugtill~ 
da ~·ıkıldıktan sonrn ırııı 
ta Japon emellerinin tııb 
ııa engel olan tek bir A' 
Jeti, İngilteredir. 

Filhakika İngiltere • Jıı. 
nasehctleri son giinlcr i(! 
gergin bir \'aziyete girl111j 

b . k . ·1·t ponya, ır ·a<: ay ·C' 
ettiği tabiyeyi "iiındi d~ 
ederek, Uznk • Şarktnkı 
riylc doğrudan doğ'rtı)'~c 
olmıyan bir takım mesdC 
giltereyi tazyik ctn1c1'1tt 
suretle İngiltereye karsı O 
metini göstermektedir. 

selesinde İngiltereyi kcll~ 
nazarını kabule icbar et 

1 Tiensin ısehrindcki iıntb'~ 
Jiz mıntakasını muhasıı 
almış ve İngiliz tcbnnlB ~ 
karetamiz muamelelerde 
muştu. Bu vaziyet ayJat(• 
etti. Nihayet İngiltere Jıt. 
riişünü kahul ettikten 5~ 
ponlar muhasarayı kaldı 
Şimdi de Japo~yadn j~ 

den bir takım İngiJiı; tc 
tcv~if etmb~lerdir. Fnk~1.;: 
fa lngilizler, Japon taht1~ 
şısında teslimiyet göstc 
yerde mukabclcbilmbil 
İngilteredc ikamet eden 
pon tebaasını tevkif ctll' 
Diğer taraftnn Jnpony:ı'~ 
nun etmek için ev,·e!cc 
Jarı Birmanya yolunu. d~I 
)ardır. Bu vaziyet Jrıı!', 
Jnı>on tahrikatı knrşısııı~ 
lık göstermiyerek mnkı:ı~ 
mek kararında hulundll 
l~tmaktı:ıdır. 

Acaba .Jnponyn ingiJt~~ 
şı harbe girmcğ'i mi d•1jer 
Filhnkika bir çok emare 

1 bir vaziyete cclfılct ede 
Japony~ heniiz knrorııı' 1~ 
miştir. Çiinkii Amcril<ll~l' 
yetini düsiinmek mecb11 

dedir. Filh~.kika Amer!."Ü1 
dedir. Oyle görl1~1 

Amerika, er geç in ı 
yanı başında harbe ,/' 
edecektir. J:lpon)·anın ~ 1 
mesi bu kararı şüphcsıı 
decektir. 

Birimizin oor 
Hepimizin O~ 

ırı 1.18' Mekteplerin 
kadrosu 

ıııı) 
Bir okuyucumuz )' .,, . . ... 
cMaari[ VekfıletıJl ıf' 

tedrisat muallim .kad;ıı~ 
ders senesi başında 111& 
sebeplerden dotoyı );. (ı 
güçlükle doldurulaC!I );ıı: 
telerde bir havadis ( 1 

111
1 

vaffak olan yardıf11C1 cP~ 
limlcr asıl hoca yapılıı i 
Fakat, bir de, J(unuui ~~ 
haiz old.uğu halde, ıijlf 
muallim bulunnn 11 't 
var. Bilhassa hunlarJ ıtiıt't 
tasdik edilmeli. l\~tııı11., 
kanuni vaziyeti bırd i5't 
taayyün ederse, te ·~ef 
ha ~alim bir şekle "1 
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Hadiselerin izahı Hastabakıcı Hemşireler 

İtalyanların 
Somalideki 
taarruzları 

1 

İngilterede 
tekniayenler 
arttırılıyor 

Hitlerci gençlik 
mümessilleri 
Bükreşe geldi 

- Bu tahlil Y azısının metinleri Anadolu ajansı 
sen>isi bülten Zerinden hulüsıı 11dümi$tir - Okulu direktörlüğünden 

Telhis eden: MUAMMER Al.ATUR Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına başlamıştır. Okul geceli 
ve parasızdır. Genç kızlarımw hemşire ve ziya.retci hefllfire yet.~tirmek
tedir. Tahsil müddeti üç yıldlr. Dersler t.eorik ve pratiktir. Tahsil müdde
ti zarfında talebe modem ve k.ontorlu bir yuvada yaşar. Bakını ve tedri
sat mükemmeldir. Kabul şartlan: ' 

\ngıliz mahafili ileri 
. yürüyüşü nasıl 

ınu~alea ediyorlar ? 
ian~ndra 10 (A.A.) - Reutcr a
zıv~~71n d.ıplomatik muhabıri va- ı 

ltaı · ~ili Yan ve Alman matbuatı, In-
lı ı Somalısinin Italyanlar tara-
4a~dan istilası münascbetile iliını 

13 
llrrıani etmektedirler. 

to 
1 
u. istildnın Brıtaova İmpara

lı r ugu ı:çin bır ölltın çanı olduğu, 
ı; >:ııt,z Soırnallliinin lıll!iltere için 
ıu"•cvs kanalının ve Hindıstan yo
Yenj° kapanması dernek oldu[!u 
n n"ı liz : nanmasının Akde -
~e ttnahsur kalması manasını 

e etliği yazılmaktadır. 

Mütehassıs işçi miktarı 
300,000 kişiye 

çıkarılacak 
LondTa 10 (A.A.) - Hanı iıma

liıtında simdiye kadar davet edil
memiş olan yüz binlerce İnııiliz 
teknisyenleri. bundan böyle hü
kfıımet fabrikalarıntla calısmak ü
zere kavdOO.lecekkrdir. 

Fabrikalardaki mütehassıs isçi 
miktarının 300,000 kisive çık~ 
tahmin edilrne.ktedir. 

İngiltereye 
hava akınları 

Murahha.slar Rumen . 
gençlik birliğine mi-

safir oldular 
Bükreş 10 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildirivor: 
Special Sud Tut .ııazetesinin bil

dirdii(ine ııöre, «1memleket ımuha-
fızt• nMIU altında tanınmıs olan ve 
•Rumen ııenclikleri• nin statüle
rinde vapılm1$ olan tadilat müna
sebetile .Qiitlerci ~ençlik• birliiti 
ile ·Alman J;!enç kızları• birlif!inin 
bir murahhas heyeti Bükrese ııel-

rnistir Mur.ililıaslar. Ruıınen .ııe~-

ter birli~nin misafiri olup, Sina -
ia'da Veliaht Prens tarafından ka-t. Londrada şu mülahazalar yürü-u Londra 10 (A.A.) - Bu akşam 

nektedir: ·bul edilerek, Karpatlarda yapa -
8

, ltal;anlar bütün Somali arazi- iki Alman avcı tayyaresi hiQbır 
•nı · muvaliakiyet el<k ebıneksizin ce- ca.kları iki günlük bir sevahat es-

oı,, ışgal etmei!e muvafiak dahi nubu şarki sa!hilınde bir şehir ü- nasında cımemleket mu.hafızı bir
~ alar, keyfiyet hi~bır zaman Sü- zerine serı bır hiıcıını yapmışlar- liğine 0 ef yetistirmeğe mahsus iki 
n Yş kanalını ve Hindistan yolu- d b 
,_u t~hlikcye koyamıyacaö ıübi d ı r. O sırada deniz kenarın a. u- mektebi zivaret ed~klerdir. 
«ıs lunan halkın bildirdiğine ı:!'Öre, iki/ İ . . . 
~bir muzafferıvetten ibaret düsrnan tavyaresi büyük bir sür- ngılterenın Amerıka-
1\i· 1 ıı; olur. Çünkü Italvanlar de- aıle sehre OO[!ru teveccüh etımis- d ""b t 
ıa:. ere hakım bulunmamaktadır- kr ve hedefleri üzerin e müceh - an mu ayaa 1 

lng'[' hez bulundukları toplarla ates ac- Londra 10 (AA.) - Amerika 
tııi '. ızler Şap denizinde haki- tıklan sonra hemen tekrar denize 
la,-Yelı muhafaza etti.kce. Italvan- doJ!Tu acıLm1$1ardır. Birkaç daki
be '.n Suına!idcki vaziyetleri, Ha- ka sonra tek.:ar dönerek ika ettik
d' sıstanda kalmış oldukları tak - !eri hasarı görmek niyetinde bu
<l~~de bulwıacakları . vazivetten lundu.kları hissini vermisler fakat 
V~ a fada bır deı(lşıklik arzetmı - tavvare dafi bataryalarının atesi 
OaJt ektır. I?aıma münferit kala - karsısında avdet etmişlerdir. Ha
~-ı la.r .ve .InE!ilterenin . ablukası 
'<lJJ a sar oJımaımıslır 
ın· ı ısıle ltalvan naklıyatını te - Londra 10 (A.A.) _ Ha,·a ve 111 . <xlc·mivccek!c;dir. 
.,.Mıhver devktleri ma~buatının dahili emniyet nezaretleri teblii?i: 
""n Öğleden az evvel münferit bır 
hi!. vaya uyandııunak istedii!inin düsman tayyaresi İnızilterenin 
ı\ct dfına olarak. Bcrbera'nın zaptı, si mali şarki sahilini geçerek büvük 
le ~n ioin en kücük b.ir tehlike kudrette muhtelif bombalar at -
~ş ıl etımiyc>eeği gibi, lngilizlere anıştır. Bir sahil şehı:inin evleri ı 
<k o denızıni de kapatamaz. lngı!ız ve sınai binaları hasara ui?ramıs
lı~banınası, İtalvanlara karsı h~m tır. Müteaddit kimseler varalan-
'·ı esıstanda hem de Velev ki I- · ·1 "'Y nJ ırnıştır. Yaralılardan yalnız \)iri o -

bahriye nezaretinde deniz mul -
ırneliitı komisyonu reis muavininin 
vazife ile İngiltereve E!Önderile -
ceği beyan edilmektedir. 

Londradaki Yeni 
Zelandalılar 

Londra 10 (A.A.) - ingiliz Bas
vekılinin refikası Madam Çörçil, 
halen Londrada bulunmakta olan 
Yeni Zelanda kıtaat vurdunun 
kiisat resmine riyaset et.,nistir. 

Yurl binası, eski İnE!iliz fasi.st 
partisinin ımerkezidir. 
noŞn-' 

is a ar tarafmdoan tamamen mW,tür. Tavyare da.fi topları ve 
a~aı edilmiş bulunsa, Soınalide hava kuvvetlerine ırnensup avcı Banko di Roma
ede~t~1:u~ükemınelen de\·aan tayyareleri ateş açarak diisman 

i\sk bombardı.ınan tayyaresini düşür -
""· eri mehafil şunu ilave et -

.Son 24 S1111tin gelen mühim ha
berlerinden ikisi, biri İspanyanın 
bu hafta içinde harbe gireceğine 
dair Peşter Loid gazetesinin ver
oliği haberdir. Bu gazeteye &öra 
Madrit hükilmeti münasip zamanı 
beklemektedir. Roma mehafili de 
İspanyanın pek yakında harbe gi
re<!eğinc kanidir. İngilizler sivil 
ahaliden tahliye edilen Cebelütta
rıka İspanyol amelesini de sok -
mamaktadır. 
Diğer ikinci haber, yakın gün -

lerde Uzak Şarkta ikinci bir har
bin patlaması ihtimalidir. Çinin 
cenup sularında japon harp ge
milerinin ve kıtaatı nakleden \'a
purların (gittikçe artan faaliyeti 
japoııların cenupta harekete geç
mek üzere bulunduklarını göster_ 
mektedir. Bu gemiler arasında bil
hassa kruvazörler, tayyare gemi
leri, birçok muhripler ve nakliye 
vapurları bulunmaktadır. 

Çinin cenubundan Hainan ada
sına mühim n1iktorda asker sev
kedildii\i zanııolunınaktadır. 

Bindiçinide bulunan japon u
muu1i nıüfeltişi taraıfndan Fran
sız vafüine yapılan lrkliflere he.. 
niiz cevarı verilmemiştir. 

japonların Çine cenuptan sal -
dırnıak icin japon kıt'alarının 
Tonkenden geçmesini isledikleri 
zannedilmektedir. Tonken körfe
zinde 20 japon harp gemisi bek
lemektedôr. 

İngilizler Şanghayda ve şimali 
Çinde bulunan kıt'aları geri al
nağa kurar verınişlcrdir. Bunla
rın miktarı 1500 kadardır ve şim
dilik nerıye gönderıleceklerı de 
malıim değilc'ir. 

CEPHELERDE MUHAREBE 
FAALİYETİ 

Manş iizerinde ge(en hafta vu. 
kua aelen deniz ve havn ınuharc
besi hakkında yeni tafsilat veril
mektedir. İngiliz tebliğlerine gö
ı·e, di.in diişiirülcn Alııoan tayya
relerinin miktarı 60 a baliğ olmuş
tur. Tahrip edilen tayyarelerin 
24 Ü pike halinde hücumlar yapan 
bonıhardıınan ta~·yare1e1·idir. 

Evvelki gün Manş üzerinde fa
aliyete geçcu Alnıan tayya.relc rL 
nin miktarı 800 kadar olarak bil
dirilmektedir. Almanlarııı bu mu
harebeye sevkettikleri tayyarele-

rin yedide bfrini kaybetmişlerdir. 
Almanlar da İııgtli..'ıeri11 49 tay
yarelerini düşürdüklerini iddia 
etmektedirler. 

Dün de Trablusta Sidi Ömer ü
zerinde büyük bir hava mubare -
besi olmuştur. İngiliz tebliğlttine 
göre 15 İtalyan avcı tayyaresi dü. 
şürülmüştür. İki İngiliz tayyaresi ı 
de kayıl!tır. İtalyan tebliğlerine 
göre, 16 ltalyan avcı tayyareııi, 27 
lngiliz tayyaresi ile müthiş bir h
va muharebesi yapmışlardır. İngi
lizlerden beş, l-!1ılyanlardan iki 
tayyare düşmüştür. 

FRANSAYA BİR İHTAR 

1 - Türk -tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tallSile ve lıiz.mete mtnı hastalık ve ku-

ıuru obnamak. • 
3 - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukan olmamak. 
f - İffet ehli ve iyi ahlAlc sahibi olmak. 
5 - En az orta tahsilini bitirmiş olmak veya bu derece tahsil ettiğini 

vesikalarla isbat etmek. 
6 - Evli bulunmamak. 
7 - Alb aylık tecrübe devresinden sonra okulu veya beş senelik mec

buri hizmeti ifadan evvel mesleği terkeylediği veya mecbur! hizmet esna
sında evlendiği takdirde okul tahsil masra!mı ödiycccğine dair noterden 
musaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için İstanbulda Aksarayda 
Haseki caddesinde okul direktörlüğüne müracaat edilmelidir. İza"lut vl-

İngiltere ile harp vaziyetinin 
devam ettiği şu sırada, henüz sulh 
şartlarının ne olabileceğinden bah-
ed 1 mak için yazı ile de ıntiracaat edilebilir. 

s i memekle beraber, Stefani a- 15 EYLtlL 1940 DA.'I SONRA MÜRACAAT KABl"L EDİT,~IEZ. 
jansuıın diplonıatik muharriri, ı~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~~=====~~~~~ı!I! Fransanın billi Fransız olmıyan ı _ 
topraklar üzerinde sulhtan sonra 
üzerinde hiikimiyctini idame et -
mck hulyasında bulunduğuna işa
ret ctnıektedir. 

ROMANYA HUDUTLARI 
Roman~ a başvekili Gigurtunun 

dün aksanı radyoda Macarlarla an .. 
!aşmak lüzumuna dair söylediği 
nutuktan sonra, Rumenlerin Bul
~arlardan başka l\lacarlarla da an
lasmak imkimları hasıl olacağı 
baklunda haberler gelmektedir. 
Ancak Rumenlerin tavize karşı 
taviz ile n1ukab~le edilniesinin 
miiztık('rclere <'.'ias tutuhnasını is
tedikleri anloşılmaktadır. 

1 
Devlet Denizyolları İşletme Umum 1 

Müdürlüğü ilanları ----Mersin - İskenderun yolu şilep seferleri 
(Dumlupınar) vapuru 12 ağustos 940 pazartesi günü saat 18 de S ilkeciden 

Şilep postası olar;ı k ~'lersin - İ ~kenderun yoluna ka lkacaktır. 
Gemi, gidiş ve dönü.'ile yüki.ı olan iskelel~re uğrayacakhr. 

Müteakrp ı;ef rler ayrıca ıl:in olunacaktır. Daha f..ı ,.la mallın1at 

acentelcrim zc ınlirncaat olunn ıı; ı, (7127) 

1st· Levazım Amirliğinden 

al rrak için 

İNGİLİZ - RU111EN Bir Otopomp ile bir motoııomn mılbavaa edileceı!inden ellerinde 
JHÜNASEBETLERİ otopomp v e m otopomp bulunanlar Iiat \·e markalarını ııösterir kat'.l-

Bir aralık diizelmeğ'e yüz tutan !oğlarile birlikte teklif mektunlarile Tl)phanede amirlik satın alma ko-
İngiliz - Rumen müııasebatının ı mısıonuna muracaatları. (599) (7147) 
ger~inleşınesi ihtimali vardır. Çün
kü lngilizler Romanyanın Londra. 
da bulunan altin stokunu müsa -
dere etmiştir. Sözüne itin1at edi
len mah(iller bu mesele hakkında 
şu mütalealarda bulunmaktadır: 

Ste(ani ajansının bildirdiğine 
göre, müsadere edilen altın tah
nıinen 200 milyar ley kıymetinde-
dir. Bu altınlar epey zamandan -
beri İngiltere bankasımn malı -
zenlerinde muhafaza edilmekte İ
di. Ro1nanya hükümeti, bir nıüd
del evvel bunları Amerikaya nak
letmek için iadesini istemişse de, 
İngiliz hükumeti bu talebi nazarı 
itibare almamıştı. 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
ı - İ. lanbuldak..i hava bırlilderi için 243000 kilo ekmek kJp2. ı zarfla cks lt-

meye konmı :,:ı: Lttr. 

2 - l:k illmesi 22 a~uı;too 940 perşembe günü saat 15 de Yeş.ilk.Öy ha~a 

mıntaka deposu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - l\1uhammcn bedeli 24.907 lira 50 kuru~ ve muvakkat k:minatı 1868 ı .. :a 
6 kur~tur. 

4 - İsteklilerin kanunt vesikalarile birlikte teminatlcırını Bakırköy n1::·l 
müdürlüğüne yatırıp ihale so.atindoı-"l bir l"aat e\·vel l<•klif mektuplarını ko-
misyona vermeleri ve şartnameyi gormek üzere her gün komisynna rr.i.ıracaat-

ları rica olunur. c6786> 

lstanbu\ Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı - İstanbuldaki hava birlıkJeri için 32-100 kilo ~ı~ır et.ı kapalı zarfla eksilt--·...:ktedir: müşlerdir. 

sa l'ukarıki mülahazat ıher ne oıur- F ransada 
ketols~n. Somaliyi ltalyanlara ter-

nın Suriye 
şubeleri 

====================.=======,====="( meye konmuştur. 

Romanya Dob- ispanya nın 2 - Eksiltmesi 22/ ağHstos/ 940 perıembe günü saat l:>,30 da Yeşilköy hava 

'fok~:C İngilizlerin hiç de niyeti apsent yasak 
A. vusturalyada bi~;i~::~ 10 <A.A.> - n. N. B. 

tay ·ı Mareşal Petain nükumetı aiko-yareCI er likliğe karsı eneriik bir müc,,ueie 
l.ıl.ol\dra 10 (A.A.) _ •Tavmis• acmak kararını veıımistir. Vichy'de 
dı elburn'daki mu.hal:xiJ:inın bil _ alınan tedbirler ilk önce Fransa -
~~ t~ine l!'iire, Avustralva hava da aperitif. bilhassa apsent icmci!ı 
tı' Vvetıerine ha~lı Avustralvalı ımeneUrıekt~dir. $arrtnanva ve 
t ilot ınıktarı da gıttikçe aı tmak - saran ıstıhlikıne mernnuıvet ko -
~~dır: Bu tavı·areciler şi.mdı 18,000 nulmımııstır. ı 
ı.ı,'Vı bulmuştur. Yani harbin bas- B. A erı" ·'-a se
• ~·cındanberi bes defa fazladır. ır m n 
ltPanya - İngiliz f iri tenkid edildi 

J:loma 10 (AA.) - Stefani aian
sı bildiriyor: 

Banoo di Roına'nın Surive ve 
Lübnan'da bilhassa Bevrut, Trab
lussa:m. Halep. Şam. Humus ve 
Antakya subclerine. harp bidnve
tinde Fransız makarnalı taraılın-

dan vazedilen haciz kaldırılmıs -
tır. Tevkif edilerek temerküz 
kamplarında enterne edilen me -
murlar da serbest bırakılmışlardır. 

..... ,--.-,.~ 

Asker ;;;il: 1 

cepheler 'niinasebetleri Vaşington 10 (A.A.)- Salı gü-
nii Londraya gelnıis olan Birle~ik ( ı inci sahifeden d~vam ) 

iyı·/eşı·yor Amerikanın Brüksel se(iri Cuda- Düşman ha\'a hücumlarının tah-
hy görü~melcr yapmak üzere ribat•nı gizlemek, her devletin pek 

~rl.ta adrit ıo (A.A.) _ General au'zvelt tarafından avdet elıneğe sılu takip ettiği bir usııldiir. Eğer, 
lıi!· nkonun kavnı olan İsoanva da- davet edilmiştir. İngilizler o ke~if akınlarında be-
~e:ve nazırı B. Serra Suner. dün Hariciye Nezareti, Londra maL yannanıe yerine bomba atırus oL 
8ar:: Ma<lritte İngiliz setiri Sir buatına yapmış olduğu beyanat - saydılar, üstünde uçtukları Alman 
fett Uel Hoare'un verdiği ziya _ tan dolayı, mezkur sefiri resmea şehirlerini IByıl<ile kestirenıiye -

i! hazır bulumnustur. tenkit etmiştir. cektiler. Çünkü Almanlar boınba-
ııı;ranyo] davetlilerden biri Suınmer Welles, Cudahynin av- !anan şehirlerin isimlerini dikkat-

• • 
rıcayı verıyo ... 

( 1 inci sa.hileden devam ) 

Terkedilecek toı>raklardan ahali 
mübadelesi yapılacaktır. 

Soylendiğine göre, Romanya 
Dobricenin büyük bir kısmını Bul
garlara terkctnıcğe razı olmu~tur. 

Moskova radyosunun dün ak -
şaın, Stefani ajHnsından naklen 
vcrtli;,i bir habere göre, Ronıanya 
Dobr~cenin iki eyaletini tcrket -
mege hazırdır. Jiakat Loııdrada 
Romanyanın bu kadar ferngallerle 
tahdit edi1nıiyeceğini, zira Bul -
garlnrın haklı olarak bütün Dub
riceyi istediği sCylcnmektcdir. 

Di,.er ıara(tan Bdapqtcılcn 
öğreulldiğine göre, l\' a,·aristan, 
Roıııan,yanın l\<Iacarlarııı tö.lebi 
karşı !. ınc:!a aldığı tavrı hareketten 
so:ı derece gayriıncmnundur. 

ıoıuanJ&lılar araslnda arazi ter .. 
J<ı aleyhtarlığı gitükçe artmakta
dır, 

Tayyareler gelmeğe 
Var 'tız sefaretinde verilen bir zi - dete davet edilmiş olduğunu söy- le saklıyacaktılar. Halbuki beyan-
.Su:c t~ ilk defa olarak B. Serra !erken, şu cümleleri ihtiva eden name yağmuruna maruz kalan şe- ( ı inci sahifeden devam ) 
tıan . r ın hazır bulunmasının İs- resmi beyanname de okumuştur: birleri gizlemiye lüz~m ltmhe~~ ırnensl'~ .bir oozcünün dün hevan 

başladı 

sa1.1 ıhot - İngiliz münasebetlerinin Londrada gazetelere yapılan be- ler. Çok defa da ora ar a ·ı a 
~ a d • arasında İngiliz akınlarını istihza ettıı?ine göre, <bu sıparişleri Aımeri-

oı<lu. oı:ru gittii'!ine bir isaret yanal, Hariciye Nezaretince veril- mevzuu yapmak üzere hava filo _ Jcadan iruııltereye .!!Ötürmek için 
ltıişl guna nazarı dikkati celbet - miş olan daimi talimatın ihlal e- larının gefü, gidiş saatlerinde bi- asgari 1000 vaour lazım gelecek-
~ ır. dilnıesidir. Sefir t.arahndan ser ... rahanelcrin ve eğlence yerlerinin tır. 
r ransız Harı·cı·- dedilmis olan ba71 mütalealar, Bir- nasıl istiflerini bozmadığını ilan İn~iliz mübavaat komisvonu -

!eşik Amerikanın noktai nazarının ettiler. Bu suretle İngiliz istihba- nun. evvelce Fransızların da ver-
)' [ tercümanı olarak telakki edilme- ratı hasımlarının ağzından lamam- dıkl.rı ve kendi üzerlerıne aldık-

/ e memur arı mrlidir. lanmış oldu. !arı siparisler de dahil olmak Ü-
~ l\lezkiir beyanname şu müliiha- Muhtelif hava ve ısık •artları · 1 « e'P l k . < zere vevrıus o duihı siparislcr, 2 gene o aca zayı da iliıve etmektedir: i~indc ayl .. rca Alman ~ehirleri Js- ırnı!yar 2,600 milyon doları bul -

Cl • Bu h3.dise, Birlc~ik Amerikanın ttbı -ıc uça uc.,·a oraları koın!)U ka - mustur. 
"aı·aernıo. nt - Ferrand. 10 (AA.) _ harici mi'ınessillerinin, hariciye pısı le.adar tanımak imkanını bu -<ı. Bu paranın Yarısı tavvare mü-

!-1 s. aıansı bildırıvor: nezaretince vcrilıniş olan ta1ima- lan İngiliz boıubardımancıhtrı be.. b?.vaatwa tahsis edilmi::;tir. 
8ilı tiıs -Soır ııazetesinin mümes- ta ne kadar ehemmiyet vermeleri yannameleri bırakıp bomba at - lnı:ilterenin sipar~ elliği ll,OOO 
ll'eıı, . lliarccl Paute'a, hariciye Jiızım geldiğini bir kere daha is- maiia başlayınca meselenin içyü- tayyareden simdıye kauar 3.000 i 
s"",. Ur. !arının terfı. lerı' ndcn bah _ bat etmektedir. Bu talimatname- zii anlo'Jldı. . · '"• .Aımerıka tararından Inı:iltereye 
şu ,,:ex harıciı·e nazırı Baudoın' !er ise, böyle kritik bir devrede, Fakat .atı alan Üsküdarı !!edi. ""' ı ., teslını edilmistir. 

• Yanatta bulunrnu-tu.· llariri,- ~ Nezaretince verilmiş 0 an kabilinden İnt",iHzler ic)erini ,,·o-
n ' · · • Di~er taraftan bildirildiiline :!Ö-lor1- inlomaıı·k ,, 1·anların terfı·- direktifler haricinde bir giına U- luna koymus. bıılundtılar ve nıa"ni · 

u. re, Amerika hükUmPt~. cephane 

mıntaka ·deposu satın alma komİ!iyonunda yapılacaktır. 

h b • • 3 - Muhammen bedeli 12960 lira ve muvakkat teminatı 972 liradır. ar e gırme&ı 4 - İ.teklilerin kanuni \'esikalorile birlikte te:ninotlarını B"kırköy mal 

l 
rnüdürlüğüne yatırıp ihale saatinden bir saat evvel teklı! mektuplarını komiS-

İ h ti rn a i yona vern1eleri ve şartnameyi görmek üzere her gün koıntsyona n1üracaatları 
(Basmakaleden devamı 

paklı bir is olmıyacağuıa göre yi
ne mutlaka harbe sürüklenmeyi 
icap ettirecektir. Böyle bir vazi
yetin riziklerini İspanyanın göze 
alınası ve onun da abluka içine 
dü~rncsi aneak İn~iltercniıı nıüte
madiycn inki~af <'den ku\•veti ve 
h'-<zır1ıgı kar ·~sında kaııll ve ölüm
lü bir iıkılıeli yüzde ou _ yirmi 
muvaffakiyet ihtimaline kapılarak 
göze alına°'ı deın~ktir ki, bu da 
İ~panyanın naıi ve faşistlere olan 
maddi ve manevi borcunun çok 
fevkinde bir rizik ve fedakarlık 
olur. Bu itibarla akıl ve mantık 
yolu ile İspanyanın şimdiki halde 
muharebeye katılması şüpheli sa
yılmak gereklir. Fakat, son bir yıl 
içinde birçok sürprizlerle karşılaş
t:ğımız için böyle bir harekete de 
mutlaka imkansız .. diye bakmak 
doğru olamaz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Kandıran aevğili 
(2 inci sahifeden devam) 

ııi bir tahattürle içimdeki vara -
nın kanadığı, ibu eski, sevdanın 

sızladığı oluV'Or. O vakit ken -
dimi evliJii!'jmin varlığında bey -
'hude vere avutmae-a çalışıyor ve 
sonra buna muktedir olarrnYınca 
ya<;lanan gözlerimle: •- Yalancı 

adam ... Nankör mahluk ... On se
kiz vıllık k ı zlıilınıdan, ııenı;liıfon

den tekmil bir bahar çaldın. Ka
lan ömrüm bütün kıs! .. • diye ha-
fif hafif inliyoruım ! .. • . 

BALÜK CEMAL 

ı·ica olunur 4'6785> 

Deniz Gedikli Erbaş orta o'<ulu 
müdürlüğünden 

1 - Doğrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere orta 

okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yaş hi.'1ddi 15 den büyük ve 19 di'.!n küçük olmak l:lzımdır. 

3 - 1ı'1i.iracaatlar nihayet ağustos sonuna kadar Y...asımpaşada deniz gedik~. 
okulu müdilrhiğüne yapılmalıdır ... 

4 - İlerde Türk donanmasında &edikli erbaş olarak denizlerde ça~m11k 

su:-etile hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mük.emn1elen ten1In 

etmek istiyen orta okul mezunu gürbilz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir n 

evvel kadromuz dolmadan okula müraca:ı.t ederek kayıt olunmalan ve d ığcr 

şartları öğrenmeleri ehemmiyetle il3.n olunur. "6493> 

Devlet Demiryollan ve Limaııları lıletme· 1 
U. idaresi İlanları 

Muhammen bedeli 1875 lira olan 1500 Kg. Lokoloit boya (22/8/1940) per
şembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada Gar bina.)l dahilındcki ko

ınisyon tarafından açııt eksiltme usulilescıtın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin (140) lira (63) kuru~luk muvakkat tenlinat 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kad.'.l.r komisyona 

müracaatları \Azımdır. 

Bu ite ait şartnamf'l~r komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadll". (6979) 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levaıım 
A. Satın Alma Komisyonundan 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 1000 tane kaputun bir tanesi 11 lira 
40 kuruş~ genel komutanlıkça pahalı görülmüştür. Yeniden pazarlık eksiltmesi 
15/8/940 pcı,ombe günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı 12,000 lira, ilk teminatı 900 liradır. Şartname, numune 
komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatinde Galatada Mumhane caddesinde İbrahim 
Rifat han ikinci kattaki komisyona gelı"lP.lt>ri. t6728> 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların rn.ı.kropl.a.. 
rın.ı kökiınden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

ıu.,;:~k a~ır şartlara muallak bu- mumi beyanatın yapılmasını me- olmak da imkan haricine çıkmış fabrikalarına icraliitını tezvit et-
ı.· h, .. :"1

1 
.alıdır. Badcnna. tam sa _ netmekledir. oldu. betler olmamıştır . • , l meJPri icin 10.000,000 dolar vere-

l~~i ır '. ei\:iliklcre. kıdem mese- Bir hava mu ha- İngilizlerin gece akınlarının İP- cektir. Bu fabrikalarda amele mik- İSPANYA İSE KALEYİ İSTİYOR HELMOBLEU r•t ~ ~'>uu bahsolımaksızın sefa- tizaını ve ekseriya ha\'~ :iıoları tarı yüzde 300 tezvit edilmistır. Madrit 10 (A.A.) - Havas: 1 
&\.l · teşarlarını ve umum kon- b • d h l\ladrit gazetesi, •Cebelüttarık ıa ld için zayiatsız neticelenmesinin e. · 1 
r~ı.~ ı·r' tav .1 edL bile<:C.!iZ. Bu su- re esı a a o u Ceb -ıu·· ttarık lspan;.:oı olacaktır• başlığı altında. B"'-- kl . MI•-- k ku"--'ını' . ··t .. ~~.Kadın, erkek idrar zcrluk'.arm• "etı{>rı·Z~k. d ma,'. \'e normal kuv- . s.••!ı sebeplerinden birini bu su- ~ Cebeluttarıkın lspanyava avdctı- ı o ..... e enıı .......,...a uı~• = ..... ~. - --. 
'IQ V· tıın en sa~lam olan 3.5 ila Londra 10 (A.A.) - JI~ oaoah retle izah etmiş olu:;oruz. nin bir namus meselesi olduğunu eski ve yenli belscığukıluğunu -sa ne ı.Jtihabıru, bel agrısını, sık s>k 
l~in~sınctakı adamlar elçilik vati- Fransız sahilleri üzerinde üç Blen- Buna göre, harbin başlangıcın- ( ı inci sahifeden devam) va~makladır. idrar boz.mal< ve bozarken yanmak hallt>rım ıııderır. Bol ıdrar temın 
lıu S:. deruhde edcbikceklerdir. hayım tavvaresi 1!i Messer $mit da Almanların istihzasını, bitaraf- releri <imdiye kadar büvük ka - 200, senedenberi devam etmekte ed.;.. İdrarda kumların, mesanede truıların tesekkülüne mani olur. 
~~Vi telle bu elcilik şebekesi bir tayyaresine hücuım etrnistir. Al- !arın hayretini, İngiliz dostlarının yanın üzerinden ancak üc defa u- olan bu haksı2lıiiı. Franko hükı'.l.- DİKKAT: HELMOBLÔ idrarınızı temiz!iyerek mavileştirir. 
~•ilo~~_efi revtıs!iricı bir fidanlık anan tavyarelerinden biri düsü - da hiddetini çeken beyannameci- çabilmisler ve attıkları bomba - meti t'1l!'J'lir etmelidir. İspanya, na- s hha.t VekAletiııin ruhsatım haizdir. HER ECZANEDE DULUNUR. 

·lır,. rülımüstür. Diğerleri kacrnıstır. Jii7iıı ne kadar lüzumlu bir şey ol- lar da ancak hafif hasarlar ika e- anusunun intikamını almağa ka-. 
1 

-
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 1 GAZOZClJLARA 

Aşağıda mildarı yazılı sade yağlar 
nunda pazarlıkla eksiltmeleri hizalaruıda 
liplerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Diyarbakırda Kor astın alma komisyo
vazılı &ün ve saatlerde yapılacaktır.Ta

(583) (7070) 

Kilo 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 

Tutarı Te.,,iaab 
Ura 
25,000 
25,000 
25,000 
25,000 

Lira 
3750 
3750 
3750 
3750 

ihale giinil 
16/8/940 
16/8/940 
17/8/940 
17/8/940 

• • 

ve ıaati 
il 
12 

11,30 
12 

1,000,000 kilo odunım kapalı zarfla eksiltmesi 16/8/940 cuma günü saat 11 
de Enincanda askeri satın alma komiayonunda yapılacaktır. Muhaır.men bedeli 
:ıo,ooo lira ilk tmıinab uoo lıradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Talip:erin 
muayyen saatten bir saa\ evveline kadar tekli! mdttuplarıru komisyona verme-
leri. 499 - 0750 

• • 
Aşalıda yazılı mevat hizalarında yazılı giln ve saaUerde kapalı zarfla 

rksiltmeleri Süloğlunda askeri sabn alma komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat evveline kdat temlnaUarile tekli! mektuplarını 

k•lmisyona vermeleri. 

Ciıı~I M ktan ilk teminatı ihale güıui saati 

Sığır eti. 
Sade yal. 
K. ot. 
Saman. 
K. odun. 

Ki:o 
525,000 

72,000 
3,700,000 
3,300.000 
5,540,000 

Lira 
12,994 

7,020 
13,596 

5,718 
8,310 

* 

28/8/940 10 
2ll/8/940 l 5 
19/8/940 11 
20/8/940 ll 
22//8/940 11 

495 - 8748 
Kapalı zarfla 1000 ton Balkaya lin}'it kömürü alınacakbr. Garniwnlardaki 

birliklere teslim prtile beher tonuna \ahmin edilen !iatı 35 lira teminatı 2525 
liradır. ihalesi 19/8/940 pazarte.i günü saat 14 de Sankamış\a askeri satın alma 
komısyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel kanun! ve-
sa.lk ve teklif m*.tuplanru komisyona vermeleri. 500 - 6751 

• • 
144,000 kilo sıbr, keç! veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İlk teminatı 2052 liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi gi.ınü saat l 2 de Mers.inde 
askeri salın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesikalarile 
tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme-
leri. 509 - 6160 

• • 
Muhtelif eb'adda 22,200 bızygir ve 7800 ester giyim nallan ile muhtelif 

cb'adda l,440,000 adet mıh pazarlıkla satın alınacakbr. ihalesi 18/8/940 cuma 
gUnil saat 15 de Çorluda Kor satın alına komisyonunda yapıl4ıcaktır. İsteklilerin 
kom!syona ı:elmelerL (487) (6718) 

• • 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 16 kuruş olım 150,000 metre gaz 

i<!rofil 17/8//940 çaJ'Jllmba günü saat 11 de Ankarada M. M. V. sabn alma 
komisyonunda pazarlıkla sabn alınacakbr. İsteklilerin 3600 lira kat'! temınat-
larile pazarlık &ün ve saatinde komisyona gelmeleri. (488) (6719) 

• • 
135,000 kilo nohut kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. İhalesi 22/8/940 

perşembe günü saat 16 da Edimede Hacı umur köyünde askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,900 lira ilk teminatı 1427 liradır. 

İstekillerin kanuni vesi.kalarile tekli! mektuplarını ibale saatinden bir saat ev
Tel komisyona vermeleri. (489) (6720) 

• • 
Maa başlık lo:IO adet tevhit semeri kapalı zar!la eıı:si!tmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 30,000 lira ilk teminatı 2250 liradır. iııaıesi 19/8/940 pazartesi 
günu &&at 15 de Sıvasta askeri satın alma kooı,isyonunda yapılaraktır. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat ev
velıne kadar kanun! vesikalarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. * (494) (6725) 

Aşağıda yaz.ılı dört killem el"Z!l.k pazarlıklı. satın alınacktır. ihleleri hizala
nnd;:ı yazılı giln ve sa:atlerde F.skişehirde mıntaka ask~rt sa.tın alma komisy«r 
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri komisyonda görülür. İs\eklilerin !>elli 
gun ve saatlerde komisyona &elmeleri 

C osi Mıktan Tutarı Temınatı ihale güaü ve aaatl 
Kilo Lira Lira 

Bulgur. 200,000 24,000 3600 1eıe1940 

17/8/940 
20/8/940 
22/8/940 

ıs 

Pirinç. 200,000 56,000 8400 11 
K . fac;uJy~ 
Gaz yağı. 

200,000 48,000 7200 15 
15 150,000 36,000 5400 * . 471 - 867"7 

40,000 kı1o sade yağı kapalı zar!1a eksiltmeye ıconmuıtur. ihalesi 19/8/940 
paznrtesı gUnü saat 16 da Eskişehirde nuntaka koınutanlığı satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyond görülür. İsteklilerin kanun! vesaik 
v~ tcminaUarile teklit mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri . Talunin bodcli 48

0
000 llra ilk teminatı 3800 liradır. 474 - 6680 

• • 
A$ağıda yazılı mevat hizalannda yazılı &ün ve saatlerde kapalı zar!la 

ek"iltmeleri Elazığda askert satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanun! vetükalarUe teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Şartnameler Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve koın.iJ;yonda gö-
rülür 

Clıııi Miktarı 

Kilo 
12,000 

6,000 
18,000 

Tutarı TeDinatı ihale günü Saat 

Sade yağı 
> > 
> • 

Odun u.000.000 

Lira 
13,400 

6,900 
20,700 
9,000 

Lira 
1008 

517,60 
1550 
675 

24/8/g40 
22/8/940 
23/8/940 
21/8/940 

9 
11 
11 
11 

648 - 6970 . . , 
940 ton lav~marin rekompoze maden kön1ürü Di,)'arbakırda Kor satın alma 

komisyonunda 21/8/940 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye kon
muıtur. Tahmin bedeli 29,046 lira ilk temınatı 2118 lira 40 ktıru:itur. Şartna

mesi komisyonda &örülür. İsteklilerin kanuni ve:ıikalarile teklif mektuplarını 
ihale s:ıatinden bir aaat evvel komisyona vermeleri. 552 - 6974 

• • 
1950 ton odun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/8/940 perşembe gü-

nü saat 17 de Kırklareli Tümen Sa. Al. komisyonunda yaıpılacak!ır .• Beher kiJo
sunun tahmin bedeli bir kuruş 75 s.anttmdir. İlk teminatı 2559 lira 38 kuruştur. 
İsteklilerin k~nun! vesikalarile teklit mektuplarını ihale saatinden bjr saat 
evvel komisyona vermeleri. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. flımirlikleri. satın 
alma kom.isyonlorında ıı:örillilr. 553 - 6975 

• • 
400 ton sığır eti alınacaktır. Kapalı zarf Ue eksiltmesi 22/8/940 gilnil sa•t 

18 de Edimede sanayi kıllaaında aabn alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
nameei lı:omlsyonda ıörüUlr. Tahmin bedeli 140,000 lira ilk teminab 8250 lira
dır. İsteklilerln ihale saatinden bir saat evveline kadar kanunJ vesiltalarile tek-

lif mektuplarıru komisyona vermeleri. 555 - 6977 

** Beherine tahmin edilen fiatı 12 
kuruş 50 santim olan altı yüz bi-
ner adet portatif çadır direği ve 

1 
)ilerin kanunun emir_ ettiği vesikala -
rile belli saatte komıry-ona gelmeleri. 

(577) (7064) 

portatif çadır kaz.ığı pazarlığa 

konulmuştur. İhaleoi 13/8/940 Salı 
günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır Kat1 teminatı 17,500 liradır. Evsat 
ve çartnameJI alınabilir. isteklilerin 
k ... :ıunun emir ettiği vesailtlerile belli 
5aatte komisyona gelmeleri. 

(571) (7058) .. 
BcheT ciftine tahmin edilen fiatı 800 

ku.ruş olan 10,000 çift su geçmez totin ı 
pazarlıkla milnokaaaya konmuştur. i
halesi 13/8/940 Salı günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma Jromis
yonunda yapılacalttır. 4250 lira kat1 
t~m•natı vard:-. Eııısaf ve sartnamesi 

400 kurup komisy<ından alınır. istek-

• 400 ton ekmeklık un pazarlıkla sa-
tın alınacaktır. İhalesi 13/8/940 Salı 
günü saat 11 de E•kiı;ehir mıntaka K. 
salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartname~i komivonda gö
rillür. İsteklilerin kanunJ vesika1arile 
komi~yona gelmeleri. Tahmin bedeli 
49,000 lira kat'! teminatı 7350 liradır. 

551 - 6973 

• 26,000 kilo sade yağı kapalı zarfla 
ek!i "tmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
22,000 lira ilk t=ıinatı 1657 lira 50 
kuruştur. İlıaleol 22/8/940 peı-ıembe 
g!inil saat 10 da Vanda mıntalı:a ııs -
kert s:ıtın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa-

atten bir saat evveline kadar kanunt 
vesaik ve teklif mcktupJarın1 komıs -
yona vermeleri. (535) (6910) 

* 825 ton yulaC kapalı zarfla Kütah -
yada askeri satın alma komisyonunda 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 57,750-
lira ilk teıninat.ı 4.137 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 24/8/940 cumartesi &ünü aaat 
l ı de yapılacaktır. isteklilerin .kanunı 
vesikalarile tcltli! mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri. Şartnamesi komiıl-
yonda ıı:örillür. (539) (8914) 

* 180 ton &1ğır eti kapalı zarfla 26/8/ 
940 pazartesi günü saat 11 de Edirne-de 
eski milşiriyet dairesinde satın alın'l 

komisyonunda satın alınacaktır. Tah
min bedeli 54,000 Ura teminotı 4050 
liradır. Evsaf ve rsartnamesi komis -
yonda görülür. İsteklilerin kanunj ve
sik.alarile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ko -
mjsyona vermeleri. (542) (6917) ... 

90,000 kilo ve Kuşadası için 36,000 
kilo sığır et.ine tekli! edilen fiat pahalı 
görüldüğünden cks.iltmeleri tek.rar 16/ 
8/940 cwna gi!lıü saat 15 de Aydın 
askeri satın alma komisyonunda ya -
pılacakhr. Aydın etlnin tahmin be -
deli 22,500 lira, Kuşadası et.inin tah
:rriin bedeli 9360 lira teminatları l <?87 
ve 702 liradır. Şartnameleri Ankara 
İstanbul Lv .. Amirlikleri ve Aydın, Ku'
~adası a~keri satın alma kondsyonla
rında göriılür. İsteklilerin kanwü ve
sik.alarile tekli.! mektupların1 .ihale 
saatinden bir snat evvel komlı;yona 

vermeleri. (511) (6812) 

+ 
1,700,000 kilo buğdayın öğütme ~ 

Diyarbakırda Kor satın alma koMis
yonunda l 9/8/940 pazartesi günü 
saat il ele kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bcdelı 34,000 
lira ilk teminatı 2550 liradır. Şartna

mesi komieyonda görülür. Teklif 
mektuplarını ihale saJ.tjndeu bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(518) (6819) 

* Beberine tahmin edilen !iatı 60 ku-
nll olan 100,000 adet kar başlığı pa -
zarlıkla münaka!-<aya konmuştur. İha -
lesi 15/8/940 perşembe gtlnil saat 15 
de Ankarada M. M. V. satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. Kat'! temi-
natı 8500 liradır. Evsal ve şartnamesi 
300 kuruşa komisyondan alınır. İs\ek-
1ilerin kanunt vesikalarile belli saatte 
komi~ona gelm~leri. 566 - 7021 • Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 
75 kuruş olan 20,000 kllo siyah \'C 

20,000 kilo sarı kundura boyası paza. -
Jıkla eksiltmeye konmuştur. İfıaJe~i 
14/8/940 çarşamba günü saat 11 de -
dir. Kat'i teminatı 4500 liradı r, 

VE 

AÇIK BiRA 
SATANLARA 

BiRADAN iSTiHSAL EDiLEN 

İNHİSAR 
ASİT KARBONiGi 
10 Kiloluk tüplerde 250 kuruşa satılır. 

Kab•t•ıta lnhi•arlar B•ımüdürlüğüı:ı• müracaat eflilm.,i. T•lcfon : 43799 

l_ı_s_ta._n_h_u_ı _v_a_k_ı_fı_a_r _o_ir_e_k_t<>_· r __ ıu_·· g_--u_· __ ıı_an_ı_a_rı_I 
Semti ve •nalıallesi 

Bahçekapıda Dördünci.f 
> 

Balat, Iiacı İsa 
Fatih1 Kirmasil 

> 

Haydar, Sinan ağa 
Çarşıda 

> 

• 
> 

• 
> 

• 
> 
> 

Cadde vtya soka2'ı ~No. su Ciui 
Vakıl hanın 1 inci katında 12 Oda 

• > • > 34 • 
Yeni cadde 2-6 Ev 
Fatih camii kşraısında kahve -
hane arkasında 
Cami 24' 
Kahvehane 14 
Bodrum hanı alt ka\ 
Cevahir bede.stenınde 

> > Şerif ağa 

> 
adada 

> aolda ı inci 

28 
54-55 

124 

38 
Cevahir bedesteninde solda 2 ci 28 
Bedesten derunünde 21 
Parçacılar 1 
Kolanctlar 14 

Mektep rnahallJ 

Meşrutahane 

Dükk~n 

Dükklının nıstı 

Dolap 

• 
> 
> 
> 

Dukkb 

• 

Mubaına;eıı ayl.~ı 
L ra Kr. 

16 00 
16 00 
10 00 
10 00 

7 50 
1 00 
1 50 
l 00 
1 00 

50 
50 
50 
50 
50 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi mayıs sonuna kadar ldray. verilmek üzere açık cırtt1rm~ çıli:anlmJıŞtır. İs
tekliler ihale günü olan 16 ağustos 940 cuma günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul vakıflar Başmüdürlüğüode 
Vakr! Akarlar kalemine gelmeleri. (69j9) 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN: ve ıartnamesi 150 kuruşa kom ısyon 
dan alınır. İsteklilerin kanunun err'ir 
ettiği vesikalar ile ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. 1\1. V. satın 
alına komisyonuna gelmeleri. 567-7022 RASİT R1zA TİYATROSU 

lf HALİDE PİŞKİN beraber 

Boğo.z.ın muhtelif mınta.kalarına göre yüzde 25 ten 50 ye kadar tcnzi -
ıatı havi l ve 3 aylık kart abonemanlarımı.ıın yenileri Ağustosun 11 inci 
gününden itibaren mer'iycte konulacaktır. Muhterem yolcularımızdan al
mak isti;renlerin şimdiden idarei merkez.iyeıni.z Kontrol kalemine ve 
Köprii gişelerine müracaatları ilAn olunur. 

İki ~ilyon kilo oduna verilen .fiat 10 ai\'ustos Cumartesi günü akşaıını. 
~· Büyü.kdere aile bahçesinde 

panalı görüldüğünden 19/8/940 pazar- YATAKLI VAGONLAR 
te•i günü saat ıo da pazarlığı Siirtde KONTROLÖRÜ 
askert satın alma komisyonunda yapı- :Vodvil 3 perde Tophanede Saraç evi Md. den: 
lacaktır. Evsaf ve şartnamesi komis - Jf 
yonda görülür. İsteklilerin beUi saatte E. SADİ TEK Tophanede saraç evindeki kundura kısmı için imtıhanla ve en yüksek ola-
komisyona gelmeleri. (601) (7149) TİYATROSU rak dört lira gündelikle bir kundura usta başısı alınacaktn. imtihan 19/8/940 

.. tarihinde yapilacaktır. İs\eltlilcrin bu \a rihe kadar istida ile Toplıanede Saraç 
25 ton nohut, 3 ton şek1'r, 7 ton ü- Bu gece Üsküdar Bey Jeroğlu evi Md. ne müracaatları Jazımdn. Şartlar aşağıda yuılıdır. 

züm, 2 ton sade yağı pazarlıkla sabn " bahçesinde E 1 - Türk olmak. 
alınacaktır. İhaleleri 12/8/ 940 pazar- C\uT KARDEŞL R 2 - Y031 elliden yukarı olmamak. 

Vodvil 3 perde 
tesi günü saat 10 dan 17 ye kadardır. !================- 3 - Falırika ve ıstampa işlerinden anlamak. (598) (7146) İsteklilerin Vjzede askeri satın alma 1----------..,.-;_..;. ______________ .;.. ____ _ 

mcsi komisyonda görülür. İsleklilerm TÜRK TİCARET BANKASI A. ş. komisyona gelmeleri. (605) (7153) 
.. belli aün ve saatten bir saat evveline 

Erzincan garnizonunun sığır eti ka- kadar kanun! vesikalarile tekilt mek-palı zarf ile ek,iltmeye konmuştur. tuplarını komisyona vermeleri. 1( UP.O N LU •VA DEL i • MEVDlJG 
Tahmin bcdelı 44.000 lira ilk teminatı (5~4 ) (7lll) 

33!!0 liradır. İhalesl 27/8/940 Salı gü
nü ~aat 11 dedir. Evsaf ve .şartnamesi 
kolordunun tekmil gamizonlannda gö
rülür. İ-;teklilerin kanuni ves~kahırile 
belli saatten bir ~aat evvel teklif mek
tuplannı Erzincanda askeri satın al
ma komisyonuna vermt"leri . 

(597) (7145) 

• 150.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksHtmcye konmuştur. Şartnamesi An

kara, İstanbul ve Konyada Lv. 3.m.ir -
liği satın alma. komisyonlarında gö
rülür. Tahmjn bedeli 86,000 lira ilk 
teminatı 337:; liradır. ihalesi 26/8 / 940 
pazartesi günü saat 11 de Konyada 
Lv. Umirliği sahn alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatin
den bir saat evveline kadar kanuni 
vesiklerile teklif mektuplarını komis-
yona vermeleri. (602) (7150) 

• 
12,000 kilo sade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi 
·Ankara, İsıanbul, Konya Lv. AmirLk
lerı satın alma komisyonlarında gö -
rülür. Tahmin bedeli 15,120 lira ilk 
teminatı 1417 lira 50 kuruştur. İhalesi 
27 /8/940 salı günü saat 11 de Konyada 
Lv. iımirliği satın nlma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatin
den bir saat evvel kanunt vesikalarile 
tekli! mektuplarını komisyona ve-nne-
Jeri. (603) (7151) 

• 
9000 ti!t er çizmesi kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 28f8/ 
940 çariamba günü stat 16 da Erzuruın
da Kor satın a ma komısyoounda ya
pılacaktır. Tahmln bedeli 85,500 lira 
ve ilk temin.ah 552:5 liradır. Sarına -

20,000 çift kundura kapalı zarlla ek
siltmeye konmu~tur. ihalesi 28/8/940 

ça~amba günü saat 11 de Erzurumda 
Kor satın alma komisyonunda yapı -

lacııktır. Tahmin bedeli 130,000 lira 
ilk teminatı 7750 liradır. Şarbıamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka -

nunt veslkalarile tekli! mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (595) (7112) 

• 
20,000 çi!t kundura lı:apalı zarfla ek

siltmeye konmu;tur. İhalesi 29/8/940 
pe11>embe glinU saat 11 de Erzurumda 
Kor sa.tın alına komis,.-onWJda yap1 -
Jacak\ır. Tahmın bedeli 130,000 lira 
i1k teminatı 7750 liradJr. sartnamesi 
komisyonda gôrlllür. İsteklilerin ka -
nuni vesikalarile tekli! mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-

yona vermeleri. (796) (7113) • 
Aşağıda yazılı sade yağlar Diyar -

bakırda Kor sabn alma korni~yonunda 
.Pazarlıkla hizalarında yz.ılı gtin ve sa

atlerde sebn alınacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görülilr. İsteklilerin ko • 
misyona gelmeleri. 

Kilo 

Tutarı 

Lira 

Temi• 
o atı 
Lira 

ihale 
günü 

25,000 25,750 3862,50 
25,000 25,750 3862,50 

19/8/1140 
19/8/940 

25,000 25,750 
25,000 25,750 

8862,50 20/8/940 
3862,50 20/8/940 

(604) (7152) 

Saat. 

11,30 
12 

12 
ll,30 

İstanbul Komutanlığı! 
Satınalnıa Komisyonu tıaıııarı 

M. Af. Vekaleti ihtiyacı için 12/8/~1 

günü saat 15 de pazarlıkla oto şasesi 
üzerine 10 adet Su tankı yaptırılacak .. 
tır. Muhammen bedeli 20000 Jiradll'· 
Şartnamesi her gün komisyondn gö-
ri:lebilir. İsteklilerin betli gün ve sB'" 

atte yüzde on beş teminatlarile bir ' 
likte Fındıklıda Komutanlık satın al"' 
ına komisyonuna aelmeleri. c7086' 

""' Gümüşsuyu asker! hastanesinin fit-" 

nelik «45> ton koyun eti kapalı zarfll 
eksiltmeye konmuştur. Münakasa!' 
22/8/ 940 günü saat 17 dedir. Muhanl .. 
men bedeli 22050 lira olup ilk telJlİ .. 
nalı 1653 lira 75 kuruştur. Şartnam.sl 
her gün komisyonda görülebilir. istek• 
lilerin belli gün ve saatten bir saat 
önceye kadar tckhf mt-ktuplaTını Fırı .. 
dıklıda komut.nnlık satın alma korniS ... 

yonuna vermeleri. «6897> 
:Jf. 

Komutanlık ihtiyacı için 13/8/940 
giinil saat 16 da pazarlıkla 4.0 ton sade 
yağı alınacaktır. Muhmmen bedeli 48 
bin liradır. Şartname her gün komiS"' 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli giiJI 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satıJl 
alma komisyonuna yü:tde on beş tc '* 
minatlarile birlikte müracaatları. 

(7040 

* Komutanlık kJt'aları ihtiyacı içitı 
13/8/940 günü saat 15 de paz::ırlıltl3 

50 ton kuru fasulya ile 30 ton Nohllt 
&atın alınacaktır. Bunların her biri 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir· 
Fasulyenin muhammen !iatı on bil' 
Jira, nohudun üç bin altı yüz liradır· 
İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde 
on beş teminatları ile birlikte Fındık. .. 
Jıda kom1:tan1ık satın alma konıisyo " 
nun..'l gehııeleri. «7129> 

* Cihl'llt: askeriye lçin 12/8/940 güoil 
saat i'r de 55 adet askeri tipte nakliye 
arabası pazarlıkla stın alınacaklır. ?dıJı> 
hammen bedeli 8800 liradır. İsteklilf"" 
rin belli gün ve satte )-'"Üzde on bd 
teminatları ile birlikte Fındıklıda JcO .. 
mutanlık satın alma komisyonuna gel'* 

«7166> 

1 GENÇLiK 
2 GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde anuı.a.rı 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

l - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. İn~ 
bir itina ve yapılışında.ki 
hususiyeti itibarile yil'z
deki çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar . 

Z - KREM PERTEV: Bi:r gü
zellik vasıtasıdır. ~niş
lemiş mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka· 
barcrklıa;rı giderir. Çil ve 
lekeleri izaae eder. Teni 
mat ve fdfal bir hale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdıı'. Deri guddeleri· 

nin ifrazatını düzeltir. Si
viılce ve siyah noktalarıl' 
tezahürüne mani oJur. 
Cild adalesini besliye -
~ek kırvvetle.ndirir. Kuru 
cildlıer için yağlı, ve yağ-

lı cildler k;in ya~ız hu· 
susi tüp ve vazolıuı. vardır. 1 

Dr. İhsan Sami _. 

Öksürük Şurubu 
Öksüriillı: ve nefes darlığı, b.:>fı·. 
maca ve kızamıı< öksürükle!1 

için pek tesir!• ilaçtır.~ 
;-.-• Herkes kullanabilir. ~ 

Sahibi ve neşri11atı idare ede!' 
Baş muhorriri 

ETF.:\I İZZET BENİCS 
Son Tclı:nf l\latbııası 


