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Alman 
taarruzu 

başladı mı? 
MİLLİ ŞEF İNÖNÜ BUGÜN SAMSUND 

ı • 

Üçaocü büyük hava 
taarruzunun büyük ve 
U.nunıi taarruzun baş
.~aya bilmesi için geoit 
olçiide h i r deneme 
~lınaaı ihtimali daha 

Uvvctlidir •• 
~ -
~ETEM İZZET BENİCE 

~~!!~anıa~ İ~giliz adaları üzerine 

1 • hptıla lıuyıik hava taarruzunu 
~' i ha~ liu taarruzun kat'i neti-
i•ııı,, ,. kında bu satırları yazdı
ttl:ıı,~na kadar yeni mallımat 
deı•k ış bulunmakla beraber bu 
tok d~h taarruzun evvelkı.~ıden 

ı\z81 • farklı olduğu anlaşılıyor. 
ta1-.z,:-n akınına iştirak eden tay
•ldu· ın •dedi \'e çeşidi daha çok 
l ~u ~ilı"k· · L'nda ·ı'k 1 ı ı tarafın zayıatı hak-

- ~-~------·-
;' 

1 ' 

"llti C~li •~se~cn rakamlar da dik. 
lııaQ ta . Phr. ~lk hamlede elli AJ
•a rııu~Y•_resı d_üşürülmüştür. Bu-

lngilizlerin Biritanya adasını mudafaa için sahile yerleştirdikleri ağır toplardan biri 

•tı; d ~~ıl 19 lngiliz avcı tayya-
1•k ı\~ Ussüne dönmemiştir. An
~''lltiş ~anların daha fazla zayiat 
~rp sa Ulunmaları ve D. N. B. nin 
~"nd.,·ıha~ına yeni avcı filoları 
ld•rııe 1 nıış olduğunu •faikiyeti 
'~lerj~ tefsiri ile bildirmesi İngi
f~ıku,tt .. bu hava taarruznnu da 
""'•~ Uklerini ve galip bir mu 
1nı "•eı ıc • 
1 •trıı k ostermiş bulunduklarını 
~ki ıı.J° tadır. Herhalde, bu de-

l't ııa lnan taarruzunun evvelki
lııııııu 0~•ran daha büyük ve şii
~l ı..ar, lltasına mukabil asıl umu
b~ tek ~''.'." baslangıcı olmayıp 
~r den• dunı eden geniş ölçüde 
%tenı:~e_den ibaret bulunması 
~al dır. 

JAPONYADA 
GALEYAN 

ARTTI 
lniliıler aleyhinde büyük 
nümayiş toplantıları 

yapılıyor 
Tokyo 12 (A.A.)- Son zaman

lard'! zahiren yatışmış gibi görü
nen lngiliz alyhtarlığı yeniden ve 
şiddetle başgöstermiştir. japonya
nın muhtelif yerlerinde, lngilizlc-

<Devaını 3 üncü sahifede) 

Arnavutlukta 
çarpışmalar 

olmıya başladı 

Muharebede İtalyanlar 
yedi zabit, yüz nefer 

kaybettiler 
Londra 12 (A.A.)- Arnavutluk. 

ta bir müddettenberi ehemmiyetli 
karışıklıkların vukua geldiği bil
dirilmektedir. 

Cuma akşamı, Yugoslavya hu
(Devamı 3 üncü sahifede) 

INGiLiZLER 
HAVADA DA 

HAKiMDiR 
Alman tayyarecileri
nin daha aıağı olduğu 

görülüyor 
Londra 12 (A.A.)- Duff Cooper 

dün gece, İngil:z tayyarcciliğinin 
yeni muva{(akiyetlerinc dair söy
lediği bir nutukta şunları söyle • 
mişti.r: 

(Devamı 3 Uncü ıa.hifede) :•tih~ı~~ütün bu hareketler gös
b"'•ndak· ı, Almanlar lngiliz ada-
1,~va h .. ı mukavemeti bilhassa 

-------------------------------------------~ 

:"'tibe:~u'."!arı ile kırmak ve onu 
~""•tı ıs~ıl.aya kalkışmak, det!iz 
~ohu, •tın~ bu istila karşısında 
t tlini "~ ~ıımetsiz bırakmak he. 
agilizlgııduyorlar. Bunun için de 
~. kuv:'e. nazaran çok üstün ha
tiliz lı •hne sahip bulunmak, İn
~ın1 t:ha. ÜSierini, hava müdafa
~ her tJ'~. eylemek ve adalarda-

Yanlış bir i iç bir 
adamı öldiirdü 

aı ve rlu kara ve hava tahki
••r•kt· ktıdretini imha eylemek 
td·ı it il ldı di~j t ~ muvaflakiyet elde 
t aıa h •kdırde Almanlar o vakit 
~ı,, ve •r türlü nakliyatı tayya
~ı~h dl~raş~t~er vasıtasile yap. 
,1•QıQ h'ŞUnebılırler. Ancak, bu 
it ~u~ıı ~az ~eğil, bir hayli hayali 
ı\~ndi)iğ· a ılk teemmül anında 
r·ı"'•nıa'nden ortaya çıkmaktadır. 
~" 3d ~·n Umdukları akıbeti İn
~· •l•rina atında vücude getirebil
~t '• ~n tek şartı her türlü ha-

Bugün Eyüpte bir mezar açılacak, bir 
edilecek 

ceset 

31nış bukavemet unsurunun kal· 
d lla)h ~lunmasına bağlıdır, 

çıkarılarak ölü muayene 
Zabıta, şüpheli bir ölüm hadi

sesini tahkik etmektedir. Eyüpte 
oturan Mecit isminde biri üç gün 
evvel vefat etmiş ve defnine ruh. 
sat verilerek gömülmüştür. 

Fakat, dün Mecidin karısı ile 
kardeşi zabıtaya müracaat ederek 

Mecidin aldığı bir ilacın tesirile 
öldüğiinü söylemişlerdir: 

- Kendisinde müzmin bir züh
revi hastalık vardı. Şükrü adında 
bir hastane hademesi bu hastalığı 
geçireceğini söyliyerek, bir ilaç 
verdi. İşte, l\lecit aldığı bu ilacın 

Hadden ileri gitmişler! t,"hi h~kı, Üçüncü büyük tecrübe 
ninı, biJ:k.inı!<an mevcut olmadı-

~~~~~~de~s ~n;~ı~~~~ğ'ı:~v;.:t~!: Bazı dokto· rlar faz-,-n.n bu"· O halde Ingiliz adala-
•dah · ll.il?kü ~artlar altında hat' ;q31~1ıla edilebilmesi ihtimali-

1Qg;ı;,1;~.annıamak, bunun yerine la reklaA m yapıyor'. 
k Ukua g ·~ sık sık geniş ölçüde 
1ı'.nlar, il: ec_ek Alman hava bas
' ·•tsız •d-l hı~ dereceye kadar ra-

''"'•k I~ ebıleceklerine ihtimal Sıhbı·ye Mu
00

du
00

rıu-g"' U
00 

kend1°Jerı0nı· çok ~~~ ise abıımdır. Rahatsızlık ver-
,:~ olınak~zı mesaiyi işkal ede • • } • hk k 
Jnkr.r \e ~beraber herhalde tah- metettıren erı ma emeye verece 
k 1 de11, 

1mhakar olmıyacaktır. 
h aı lcce~e esnasında da bu haki- Şehrimizdeki doktorlardan na- Oda sıhhat ıınüdürlüi!üne mü • 

racaat ederek !bu doktorlara teb-

tesirile öldü. 
Hadiseyi müddeiumumi muavi

ni Hilmi tahkik etmektedir. Meza
rın açılmasına ve cesedin (ıkarı
Iarak morga nakledilmesine karar 
verilmiştir. Bugün hakim huzu • 
runda mezar açılacaktır. 

•• 
Uç amele toprak 

altında 
yaralandılar 

Taksimde, kanalizasyon inşaa- ' 
tında çalışan Hasan ve Ali ismin
de iki amele ile, henüz adı öğre
nilemiyen diğer bir amele, top • 
rak çökmesi üzerine ağır surette 
yaralanmışlardır. 

Ameleler itfaiye tarafından en
kaz altından çıkarılmış ve Beyoğ
lu hastanesine gönderilmiştir. 

•lde b 1 etmiş bulunuyor. Her- zılarının küçük rekliim ka~ıtlan t•n taQ~-,denenıelerden sonra AJ. bastırmak, tabelalarına bazı sı • 
1,. istika~ııunun daha başka baş- fatlar ilave etmek ve ııazete, 
rı"' k, '"ah etlerde inkişafını bek- mecmualara kalabalık! san'atlı 

liııat yaptırmıştır. tebliııata ehem- ı K ı S A C A ı 
mivet verıniyen doktorlar mah • • _ 

~ ~~'a ol ut da •her ne pahasına ilanlar vermek suretile reklam 
••h·· •uıı t ' · · ' l 

kerne"e tevdi olunacaklardır. ikisinden birisi amma? 
ik ··•Yeti aarruz. dıycn bır yapıp kendi erini methettirdik • 
~ t'<a ed~ tecellisine şahit olmak !eri tesbit olun.muştur. 
.; de j~0~İ· Fak.at, her iki şekil. Şehrimiz Etıbba Odası idare 
\ ~~av0 llt ~ ızlerın kahramanca heyeti toplanarak bu kabil bazı 

.,_Yakında--.~ı 
l" SON TELGRAF'ta 

Esnaf cüzdanlarının üç liraya 
çıkarılmasından şikayet var. Bu
nun için de vakti ve hali yerinde 
olınıyanlar menusup buJnnduğu 
cemiyete uğramaktansa uzak kal
mayı, amiyane tabiri ile. kırmayı. 
tercih ediyorlarmış!. 

,<- hu kışc te devanı edecekleri reklamları tesbit etmiş ve neti-••) . ı ge .. 
~ Una g· çırır geçirmez zafer cede •tababet ve şuabatı san'at • 
~lıa vuı~hcekleri her gün biraz !arının tarzı icrası• hakkındaki 

- la anlaşılıyor. kanuna :muhali! ııörmüştür. - - ----------- ----

ıı Bu ateşe can 
Q! u 'll«:ıtın - -
Q Ql"ını aı ızda ıkı tarafın iddi-
~~n <lıiıii~nen __ ~~bul ederek, her 
ı. ''' "'•kt Ulducıu bildirilen tav -
r:Q;'1ıeccqfr.ının telcifi edilip edi-

{"'· nı hesaplamai/a çalı~a-
<bı 1lcr 

e nazaran, Alınan vev" 

dayanırmı? 
lngiliz zayiatının gündelik vasa
tisini kırk tayyare olarak ta11in 
edebiliriz. Bu rakam yalnız şimal 
cephesine aittir. İnqi!izlerin Ak
deniz ve Afrika cephelerindeki za· 
yiatınl bundan hariç tutuyoruz. 

(Devamı 3 Wıeü oahlf•cle). 

2 mühim tefrika 
birden başhyor 

1 

1 

~llGINLAR KlÜBÜ 1 

r.-.= Yaır:•n: 
L!.~~dcr F. Sertelli 1 

YAVUZ SUl TAN S(lİM 

1 
Yazan: ~ 

M:. Sami Kar~I 

--..BEKLEYiNiZ~ 

Bunun içindir ki, şikiiyet şu 
noktada tekasüf ediyor: 

- Ya cemiyetler 18avolıınmalı 
ve esnaf belediyenin murakabesi
ne terkolunmalıdır; yahut da ce
miyetler ıslah edilmeli ve esnafa 
faydalı olmalı, onları bağrında 
toplıyabilnıelidir. 

Bizim malıutla konuşuyorduk 
da: 

- İkisinden biri üzerinde rey 
vernıem isteniyorsa herhalde ikin
cisi. .. 

Diyerek, ilave etti: 
- Lfığv değil, ıslah daima çare-

dlı. • • 

Şef' in 
Tetkik 

Seyahati 
Tokat 12 (Husus!~ - Dün 

saat 15,35 de Sıvastan hu • 
susi trenle hareket eden Re
isicumhur lnönü şehrimizi 
teşrif buvunnuştar, vali, ku
mandan, halk parti ve bele· 
diye ileri erkıinı ile kalaba
lık bir halk kütlesi tarafın -
dan coşkun tezalıürat!a kar
§llanm~tır. Milli Şef Sıvas
ta ve burada, ııolda, son zel
zele mınta«.ısında ve bir kı
sım nahiye ve köylerde du
rarak halkla temaslar yap • 
makta, muhtelif mevzular 
hakkında izahat almaktadtr-

Boğazda karaya 
oturan vapurda 

mühim kaçakçılık! 
Vapura yaklaşan sandal - Kağıtları nasıl aldılar

Sonra nasıl yakayı ele verdiler ? 

!ar. 
lZMİRİN HASRETi 

Duna isimli ve Macar bandıralı ı 
bir vapur Boğnziçinde karaya o
turmuştu. Geminin buradan kurta .. 
rılmnsı için geçen müddet zarfın
da şayanı dikkat bir kaçakçılık ha
disesi o1mu~tur. Gemi, mühim mik
tarda kağıt hamulesi taşıyordu. 

Dün gere, Bartın limanına ka
yıtlı Erol motörü kaptanı İbrahim 
tayfa Mehmet, İ•mail, Süleyman 
ve hakkı sandalla gemiye yaklaş-

mışlar ve 464 kile k'iğıdı aşırarak 
Kuruçcşn1eye getirmişicrdjr. Ku
ruçcşıncde Hasan ve ~1ehmet i~
rninde iki sandalcı\ ı kandırarak, 
kağıtları onların vasıtasile Ga a
taya geçirıneğe teşebbüs etmişler
dir. Kiıvıt yiiklii sandallar, Gala
taya yaklaşırken yakalanıııı~!ır. 

Hadise hem gümrük kaçakçılığı, 
hcnı de sırkat ınahiletindedir. 
Haklarında takibat yapılmakta

dır. 

lzmir belediye reisi bu sa- K •• k 
bah Ankara:ııa hareket etmiş- o p e y uzun 
tir. Behçet Uz, Mitli Şefe Jz. 

•• •• en 
:~~;e;~ed:!%' v:e l;:r;!!i: adam 1 o·· ı d u·· rd u·· ı er 
l 

ncl!"ilel İzmir_ fuarım_ tesrii- , 
lerını kendılermden rıca e -
decektir. .. __ Dün akşam Kartalda bir köpek tüfeği ile vurup öldürmüştür. 

(Devamı 3 uncu sahifede) yüzünden bir cinayet işlenn1iştir. Katil hfıdisedcn sonra firar et-
• Kartal kazasına bağlı Ekinli kö. 

yünden Hakkı oğlu Arif; ayni köy- mişse de yakalanması bir ~aat 

Menemencioğlu _ı!e_n_S_a_lih isminde bir adonu çifte m°'clesidi_r_. ---------

bu sabah Anka-Gümr··kıerde ev-
H~i~y~~~ıe!~~~~mu- le in zararına b•r iş! 

misi B. Numan Rıfat Menemen -
cioiil.u bu sabah Ankaradan şeh
rimize _gelmiştir. Harıci.ve umumi 
katibi •ehrimizde birkac gün ka- ı 
lacaktır. 

Parti müstakil j!rup reisi Ali 
Rana da bu sabahki trenle An • 
ikaradan şehrimize rlelmjştir. 

----.ı 

bir Bir kadın ve 
erkek ağırca 
yaralandı 

Beyoğlunda Çam sokağında 7 
nwnarah evde oturan Eleni is ~ 
mindeki kadın evinin eşyasını Sa
matyaya taşımak için 40 yaşında
ki Kirkorun arabasını kiralamı~tır. 

Fakat araba Tozkoparan cad -
desinden giderken, hayvanlar bir
den iirkmiiş, araba devrilmiş, E
leni ve arabacı ağır surette yara. 
!anmışlardır. 

Beşiktaşta kanlı 
bir boğuşma 
Dün gece saat 17,30 da Beşik • 

taşta odun iskelesinde Süleyma • 
nın kahvesinde yatan arabacı 319 
doğumlu İstanbullu Kasım oğlu 
Kadir odun iskelesinde kahveci 
Nusretin kardeşi Abdürrahman ile 
bir alacak yüzünden kavga etmiş, 
Abdürrahman kama ile Kadiri 
karnından ve kabn etlerinden a
ğır surette yaralamıştır. Yaralı • 
nın hayatı tehlikededir. 

Dobricenin verileceğini 
ümit ediyorlar 

Sofya 12 (A.A.)- Stefani: 
Dobricenin Romanyaya ilhakı

mn 27 inci yıldönümü ınünasebc· 
tile Bulgar matbuatı bu mıntaka
nın Bulgaristana iudesi için yapı· 
lan müzakerelerin müsbet bir ne
tice vereceği kanaatini izhar ey • 
!emektedir. 

İ_K_D_A_M 

Yeni bir hamle ve zengin mün
dericat, kuvvetli istihbarat, kıy
metli yazılarla intişar etmekte bu. 
lunan ,İkdam. refikimiz bugünkü 
sayısından itibaren üstad Ziya Şa
kirin Ali Resul adlı çok mühim bir 
tarihi tefrikasını neşre başlamış
tır. 

Türkiyenin en eski ve münderi
cat bakımından bu en dolgun ga
zetesinde başlamış bulunau yeni 
tefrikayı bütün olnıyucularıınıza 
tavsiye ederiz. 

zarrır olduğu iddiası ileriye !ııLİ -

rülmektcdir. 
Bu hu~usta bize keyfi. ·eti İ7ah 

eden bir tacir~ıniz ,-azi~eti ~u ~e
kilde bildirmektedir: 

c- Diinyanın fe\·kaltide vaziyc .. 
ti dolayısile yabancı memkl,ctler 

(Devamı 3 un(u sahiftdc) 

Hariçteı. ithalat yapan tacirler- l 
le güınriik komisyoncularının üze. 
rinde durdul;ları bir ıııesclc de 
gtimriikkrde alınan muamele ~er
gisinin aylık horsa fiatlarına göre 
tahakkuk ettirilmesidir. Bu ~ekil
dc heın tüccarın, yerine ve zama
nına göre, hem de devletin muta-

= - -=. jj • TIR -------"-.::......;,;;.;;;..;;;.. __ .... ...;,. 

ÇERÇEVE 

Bizde saadet şekilleri 
Muharrir - Politikacı - iş ada mı 

-2 
POLİTİKACI 

İlnıi ve rcsn1i ınanasi1e siya
ıet yapan adam değil, politika
c:ılığı meslekleştirmeğe, kadro. 
la~tırmağa sava~an bir nevi se
~iyc: 

Hiç bir vasfını ileriye •Ür
meden nıutlak vasıfsızhk i(a
desile gözönünde bulunacaktır. 
Manada silinecek, fakat madde
de asla silinmiyecek; mutlaka 
gözönünde bulunması IBzırn. 

Zira politikacı, garip ve es
rarlı bir hay\•an insiyakile kav
ramış insandır ki, muvaCCakiye. 
tin birinci şartı, eşref saatteki 
cnercdesin?., sualinet •karşın
dayım! cevabını verebilmek • 
ten ibarettir. 

.Gözden irak olan gönülden 
de irak olur ... > hikmetini, poli
tikacı kadar derinden yasamış 
kimse yoktur. 

Politikacı tabiyesinde biricik 
kanun. kendi kuvveti istikame
tinde değil. efendisinin zaafı 
istikametinde. o zaafı besliye 
besliye yol almaktır. Bunun için 
de, efendi mevkiindeki nüfuzhı 
şahısların herhangi bir merakı
na alet vazifesi görmek bilhassa 
çok faydalıdır. Meselfı ıml me
raklısına nadide pullar bulmak, 
nükte heveslisine duvulmamış 
hikaveler yefütirmek, giyim 
sevdalısına mükemmel terziler 
göstermek ve saire ... 

Karagözü bilirsiniz ya. deve 
derisinden su mahut aleti!. Ka. 
ragöze cepheden baktığınız za
man vüziinii görebilir misiniz? 
Biitü~ "f!Öreceğiniz. gcnislij!i ve 
derinliği olmıynn tek ve mana
sız bir çizgidir, değil mi?. 

Karagöziin suratı, cephesine 
dej!il, yan tarafına işl•nmiştir 
ve bence Karagöz bu bakım • 
dan, şahsiyetinin en derin sırrı
nı yasatmaktadır. Bin maf•al 
sahibi olmasına ve her an ha
rekette bulunmasına rağmen 
cenhcsile ~·a'1yamıyan varlık!. 

İste politikacı o Karagözdür 

ki, milli icadımız büyük Kara
gözün tersine, kendisini hi\hir 
şey görünmiyen tarafile arzcı. 
meğe ıncn1urdur. 

Eğer politikarının, ekseri~·ct
le olduğu gibi. hiçbir cephc•ın· 
de göze batacak hiçbir hii\ iyct 
yoksa, ne nıutlu ona! Bacoı el· 
madığı için dörtbaşı man:,ır 
adan1!. 

Yalnız bütün bu hüviyctsiz
likler içinde, tiiy~iiz harcmağa
sınııı bıyık burma gösterişi gibi, 
aradabir orta malı klişelere bü
rünüp hüviyet satrnak, arad::bir 
horozlanmak, tehlikesiz hedef. 
lere karşı celadet püskiirmek, 
\.'azilesi ... 

İsa Peygamber, bedbahtforı 
ve gözyaşı dökenleri sC\foıneğe 
davet etmi~. saadet \:e gü1iCnı'"l'
rnenin onlara geleceğini söyle
mişti. 

İnsan. anlattığım soydan po
litikacının soadetinc bal:ıp <e
vinse ve şükretse yeridir. 
NECİP FAZIL Kl AK0REK 

NOT.- Çok sevdi.~im v ~eı··
dığım bir insanın, hasır bıı
lunduğu bir sabah gazetesı, (<B
iri muharrir kılığına sokar •ı
hirli bir kitap) basbkı alt:nrn 
bir vazı ne~retmiş. O yaz:ua, 
dünkü f·kramdan trkl:-a ııın hıç 
birsey ifade ctn-:t'z bir eC rn~e 
alıp bu cümleyi baetanba•ıı ~iç
birsey ifade etmC'z cCtr. ıc.rle 
tdsirr kalkıyorlar. 

Ç-Ok sevdiğim \'e saydıl: bir 
insanın. baş>.nda bıılunc o 
sabah gazetcsı, kendısındc·. h:ç 
beklemediğim ve ummad.;..ım 
halde, bana bir nen muharrir
lik marifetinden bir örnek da
ha göstermiş ı:.luy0r: 

Bir fikri dilediği verden bö
lüp, iktibas edip anlasılmaz ha
le ""etirmek, ~onra on un iızcr:. 
ne hüküm bina etmek~ .. 

Çok sevdi.~im ve sa~ d g m ın
sandan hesap ist yorunı!. 
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l'RA:-ISADA 
YAŞ BAHSİ 

Ajansların haber verdijline ııö
re, Frans.ız hükilımeti, ecn · bi mem
leketlere sefir gonderirken, artık, 
bılhassa yaşa çok ehemmiyet ve
recekmiş!. Bir rıvayete göre, me
sela, sefirler, 40 y ından yukarı 
olmsacakmış!. Anlaşılıyor ki 
Frans!Z devleti gençleşiyor. Fa
kJ.t, 40 :raş, bize çok dar bir çer
çeve gibi JıÖrünüyor. Mesela, bir 
'USia dipbmat bulundu da, yaşL 
t.ımam 40 ... Bir memlekete gön
derdiler. işe başladı. Bilfarz, mü
him bir meselenin de müzakere
sine girişildi. Aradan altı ay geç
tı, bahar geldi, patlıcan mevsimin
de, sefir 41 yaşına bastı. müzake
relerin de en mühim safhasında .. 
Ne olocak?. Bu sefir, derhal geri 
mi çağmlacak?. 

GAZİNOLARIN 

;'\IANZARASI 

Geçenlerde, bir yankesıcı, oir 
değdi. Suadiyeıdt>ki eğlenceli kon
ser gecesinden sonra, Belvü bah
cesınde de hafif bir hlı<lise olmuş!. 
Zavallı muganniye Hamiyet de, 
u~neden fırlamtŞ, k.oşmuş!. 

Bu sene, ne hikmettir, bilinmez 
yazlık gazinolarda bir asabiyet 
h~vası var. Buraları artık eğlence 
mahalli olmaktan çıktı, mahkeme 
koridoruna, tapu merdivenlerine 
benzedi. Yarabbi, şu Tutanbul ne 
garip şehirdir!. ' 

NAMUSLl" 
YANKESİCİ 

Geçenlerde, bir han kesici bir 
şoförün cüzdanındaki para}'l al
~nış, klv~~tli evrakını posta ile 
ıade etıni.ştı. Şoför de, bu namuslu 
}·ankcsiciye teşekkür ediyordu. 
Bilmem doğru, bilmem "anl!.Ş, Va.. 

kit refikimizde okudui':uma göre, 
gazeteci arkadaşlardan Mı:.stafa 
Rambın da başından ayni şekilde 
·bir hiıdi$e geçmiş!. 

Bu mechul yankesici de, Ragı -
bın 18 lirasını almı'i, evrakını ia
de etmiş!. Fakat, ben bu hiıdiseve 
inanmadım. Arkadaşlar, sebebini 
sordular. Cevap verdim: 

- Bir gazett>einin cüzdanında 
18 lıra bulunamaz!. 

BEDAVA 

HAMA .... 1 

Beleciivemiz, Balatta, Kasımpa
şada bedava halk hamaırnları aç
mıştı. Hoş, pek de bedava de~il 
ya ... Yıkanma.sı 7,5 kuruş ... Şata~ 
fatla bir resmi ki4at yapılm:.:;tı. 

Gazetelerin yazdığına göre, bu 
hamarniarın ikisi de şimdi tamir 
dolayısile kapalı imiş!. Bu işi an
latan zat .şöyle diyor: 

•Açık olduğu zaman da munta. 
zam işlemezdi. Bir gün makineci. 
gelmez, bir gün makine tamir edi
lir, bir .!(ün sular az akar, bir gün 
muslu·klar bozulur, kapalı kalırdı. 
diyor. 

A;yo.J. zaten, hafta kaç gün ki?. 

İMTİHAN 

ZAMANI 

. ~.yerli ızarson, tutturmuşlar, 
ılla ki, şu me;;hur Romanyalı mü
tehass>S garsonlarla imtihan ola
cağız, biz onlardan daha üstünüz 
diyorlar. Bana kalırsa, bu biz~ 
garsonlara imtihanı bu sene için 
tavsiye etmem.. Çünkü, bu sene 
mektepleıxle de imtihanlar iyi ne
tice vermedi.. Sınıfta kalanlar 
çok ... Sonra, garsonlar da mahcup 
olurbrsa, iş ııeriye varır?. 

Gazinolar gibi, bir sını.fta kalır
lar, boyuna ;,ınıf geçmek isterler .. 

AH.1ET RAUF 

r------~----~----::.::::::::::~~ 
ı Av r &.ıı pa Ha ır f9> a ırıı n ını n ç n ırıı ©! e li"i1 ı 

~ 1840 da Faris Avrupada kahve ve (ay 
istihkamları kıtlığı 

1840 senesi i!J<'kiınunun 12 inci . . Avrupada, bilhassa Almanya ve ' 
ııümı, Fransız kabinesi reisi w · Italyada kahve ve çay yok dene
harbiye nazırı olan General Sult, cek derecede az.. Alınanyadaki 
meb'usan meclisine bir 18.yiha ver- stok tükenmiş. italyada, harice 
mis. Paris surleri ve istihkamları döviz çıkarmamak için kahve it-
..-in 140 milyonluk bir tahsi.sat is- halini menetmiş. Şİnldi İtalyan
tmnişti. !ar da kahveden mahrum ... Yalnız 

Parisin etrafındaki surler 39 sözü ile geçiniyurlar .Bir İtalyan 
kilometre bkyund.a idi. Önünde, gazetesi, oon nüshasuıda kahvenin 
11eniş bir de hendek vardı. Surler Italyava ne vak.it ve na.sıl geldiğini 
94 bürce ayrılmıştı. 1860 da Ok- wun uzun yazıyor. Bunu k:saca 
trua denilen kt'llllL vıkıldı. 19-00 naklediyoruz: 
dı!n sonra büsbütiın kaldırıldı. <La Rok., cMcs'ut Arabistan• 

1 
adlı eserinde, babasının 1644 deki 

lk zırhlı seyahatinde Ceneve limanına yal-
İlk zırhlı ne za'll:ın yap>ldı w nız kahve dolu çuvallar değil, bir 

kime aitti?. İlk zırhlımn adı San- çok da cezve. ır.crmer dibek getir
ta - Arınadır. Bu, büyük bir kara- diğini ... yazıyor. İta!yada umumi 
ka "emisi idi ve Kudüsteki Sen jan kahvehaneler 167l •encsi nihaye-

tinde açılmı.ştır. 
şövalyeleri tarafından yaptırıl -mı.ştı ve jan Dorianın kumandası htanbul<la akrabası veya ta!ll-

dıltları bulunan İtalyanlar, arası-
altında bulunuyordu. Ağaçta~a- ra bir mektup zariı içeriı,inde bir 
pılan bu geminın etrafı, güvertesi p*iriınlik kahve alıyorlar ve o 
kalın kurşun levhalarla kaplan - gün şenlik yapıyorlarmış.. 
mı.ştı. 1530 da Tunus muhasara
s·:ıa ıştirak etmi~L 

Mernel şehri 
t ~.,.iliz bambard~man tırvvarele

r >ııı& ikide ;bir ziyaret ettikleri ,bu 
s hır, Baltık deni:zi üzerinde Dani 
.- ı~ abı kenarındadJ.r. Limanı 
cok mUlıimıdir. Harı>ten evvel bir 

çok İntıiliz, Alırnan ve İskandinav 
ticaret gemıl.eri gelir, E!iderdi. Bü
yük antrepoları, vinçl.eri, rıhtım
ları vardır. Kısın en şiddetli za
manlarda, diaer Balt~k llinanları 
gibi buzla kapanmaz. Mcınel'in 
nüfusu talrmincn 40,000 kadardır. 
Sanayü ıpek müterakkldir. 

Son Telgrarın edebi romanı: 27 

G z AŞLA 1 
ETEM İZZET BENİCE 

Diyor. Yine 'Iimeste okumuş 
galil>a. Sordu: 

- Ne oluyor. Rusya ile gizli bir 
ittıfak mı yanıyor muşuz, neymi.ş? 

Ve .. ilave etti: 
- Galiba bu İngilizlerin hiç ho

şuna gitmiyor. Ba~:ına ne kadar 
ınirlcniyorlar .. 
Sonra da İngiliz diplomasisinin, 

şiddetle aleyhinde bulundu. Bil -
ır.;~orum. Fakat ben de epeyce 
şey lcr söy !edim galiba. 

- Evet müzakere var!. 
Dedim. K:lh onun diploma.si iş

lcrile meşgul olmasına kızıyo -
rum, k.lh hoşlanıyorum, kiıh de
rin bir doywnsuzlukla: 

- Bütün bunları kon.uşacağı -
mız yerde sevışsek .. 
Dıvorum. Bazan da ona izahat 

\'ermekten zevk duvuyorum. Fa
kat, tenbih ediyorı.;:n: 

- Aman Naran dikkat et. Be -
nım sana siiylroıklerı.rn devletin 
sı.rndır. Yalnız ke1'dın bil ve kim
s<ye bahsetme!. 

Ve .. bu tenbihleri Yı:.;>~:ken kor
kuvorum, er'i'lse cciı ur , Kcn<li 
l:encıme: 

- Ne yuçıyıorucr.•. 
Di I"'1U, ! '" "'1.1 :ınaınıyo -

- İstese ona ciğerler imi de sö-
ker veririm .. 

Diye avunuyorum!. 

işl~ri~i· g;liba ihmal ediyorum. 
Birçok yanlı.şlıklar olmuş. 
Dün müsteşar çağırttı: 
- Kuzum Ruhi bey biraz dik -

kat etmelerini arkada·Iara söyle
• 1 

senız .. 
Dedi. Kibar adımı. İnsana ancak 

bu kadar 1htar yapabilir. 
..... 
Harbiye nezaretine gittim. Dö

nui;te, tam Türbede, birdenbire ol
dui>um yerde saplandım kaldım. 
Göz kapaklarım kur:;unlaşınlii gi
bi idi. Açamıyordum. Aıc;maktan 
korkuyordum. 

Naran oradaydı. Ve.. bir ge1'ç 
erkanıharp kaymakamı ile bera
ber otomobile biniyordu. 
İçimden azılı bir his emretti: 
-K'Clş-
Atıl'. 
Oıılacı biribirinden ayı.rdet 1 • 
Naranı al. .. 
Ve .. k tum. Fakat ay2klarım o

tom'lbilıl" motcründen çok zayıftı' 

ourmıyan 
ihtikar 

Kundura fiatlarındaki 
.::: kkında nisbetsizlik 

ticaret vekaleti şehri
mizden izahat istedi 
Kundura fiatlarına azami fiat 

konularak kar nisbetlerının tes -
bit olunması fıat murakabe ko -
misvonu tarafından kararla.;tırıl
mı.stı. 

Fakat aradan bir av l(eçtiği hal
de cl'an bu isın yapılmaması yü
zıinden kundura ihtikarının sü
rüp gittiği görülmüotür. 

Bu vaziyet, bilhassa Beyoi!:lu 
semtindeki ekseri dıikkiınların; 
fiatları vüzde 75 ve hatta vüzde 
100 nisb~tinde yiik:;elterek hem 
haLkı aldattıkları ve hem de İs
tanbul cihetindeki mutevazı ka
zançlı !kundura imala'hanelerin
den ucuza aldıkları malları paha
lıya satmak suretile onları istis -
mar ettikleri şiir.ayetlerini çoğalt
roıstır. 
Diğer taraftan İstanbul ve Be

yoğlu semtlerinde kundura ve 
bilhassa kadın avakkabısı fiatla
rında görülen nisbetsizhk Tica -
ret Vekaletinin de nazarı dikka
tini celbelımistir. Bu hususta ti
caret müdürlüğünden izahat is -
tenildi[(i öii:renilmistir. 

IKüÇÜK HABERLERi 

* İ2lmirde Tan sineması filim 
dairesinden çtkan bir yangın ne
tice.sind.e yannu.ştır. Esasen az o
lan sevircıler kaçışmış makineci 
tut~ !ilimlerle yaralanmıstır. 
Bır de ıtfaiyeci yaralanmıstır. * A!pullu seker fahri.kası 20 
ainıstostan sonra faaliyete geçe
cektir. * Beylerbeyinde oturan Halil 
oglu Affan kendisıne aıt ıınoto -
s: kletite gezerken bir araba bey
girine ca,pmıs Affan ve bey,ıir 
yaralanrr;ışlardır * 1fa\za ve Muratlı nahiyele
rinde be!ediye teşkilatı yapıla -
caktır. * Ha,·a kurumuna 500 !ıra ts · 
berrü eden Aydın vi1:l·•ctinin 
Köşk nahıvesi Basçayır kovü hal
Jrından Ha:ıze Çetiner ismnide 
bir kadııı altın madalya ile t:ıltıf 
olunmu;tu7 ' * Karabük.ün en büyük bir sa-
nayi ımerkeı:i haline getirilmesi 
için hwnmalı bir faalıvete ızeçi!
mi.ştir. Amele üç vardiya ile ca -
lıstırılmaktadır. * Dün sabah saat be,te Anka
rada Saman pazarında cıkan bir 
yangında 7 dükkan vanmıstır. 
Hamamönünde bir evden de yan
gın çıkmışsa da söndürülınüstür. * Fiat murakabe komisyonu 
buııün t·-,lanarak kereste ve 
lastik fiatlarını tetkik edecektir. * İstanbul - Mersin - İsken -
derun şilep seferlerine bu akşam 
saat 18 de baslanılacaktır. Bu ilk 
ııostavı Dumlupınar vapuru va -
pacaktır. * Şehrimizdeki ecnebi gar -
soların sayısı tesbit olunrnalkta
dır, * Ebedi Sef Atatürkün 3 hazi
ran 1936 da Trakyanın Muratlı 
nahivcsinde ziyaret ettiği bir göç
men evinin müze haline getiril -
rrnesi kararlastrılmıştır. 

O, benden evvel gelmişti. 
- Annemi bugün de kandırd:m 

Ruhi. Bak, buradayım .. 
Dedi. A.abi idim. Yüzümde zor

la daf:ılan bir tebessüm vardı: 
- Çok iyi!. 
Dedim!. Rengim sap~arı olmuş

tu. Bütün varlığım t<.m bir boz
gun içinde bocaiıyordu. Zeki kız, 
perı.şan!ıj':ımı, asab!li- · nıi anladı. 
Hemen sor<lu. 

-Nen var?. 
Ne oluyorsun? 
Nıye böylesin?. 
Ne kadar kendimi mu' afazaya 

çalışsam, yine sesimden, bakı.un
dan. sövleyisimden anlaşılıyordu. 

- O erkiııuharp kaymaka:ılı.ı. 
kimdı?. 

Dedim. İlk önce: 
- Hangi kaymakam 
Ne erkiınıharbi?. 
Nerede?. 
Dedi. Serttim. Haşin söylüyor

dum. Gözlerimden alev çıkıyordu: 
- Ne çabuk unuttun. Türbede 

beraber otomobile binip gittiğin 
erkfuıiharp kaymakamı ... 

Dedi.m. O zaman kendini top-
ladı. Biraz kızar<lı, bozardı.. 

- Evet anlad1m. 
Dedi, ili.ve etti: 
- Yabancı değil ki .. A.krabam!. 
Ve .. bundan oonra zorlu bir kav-

ga yaptık!. Bu, kıskançhqın ara
mızda yarattıgı ilk şedit kavııa 
idi!. 

O sövledi, ben söyledL'!ll!. 
Ben sôvledim, o söyledi. 
En n·ı-an•t: 

lltimaı--;;- tavsiye 
Eminönü Ilalkevi reisi iken ken

disini İstanbula ve muhitine iyi 
sevdirnıiş, tanıtını~ olnn Aydın 
meb'usu Agalı Sırrı Levend cma
arifinıiz ve ıuilli terbiyenıİ'l:t ismi 
altında bir kitap neşr~tti. 
Kıymetli müellifin bana da im

zasile göndermek IUtfunda bulun
duğu bu küçük cilt, içine çok ge
niş ve hudutsuz memleket mevz.ı
larını alması itibarile büyüyor. 

Agilh Sırrı Levend, uzun ;,·ıllar 
süren maari( hayatında, öyle mü
him içtimai meseleler üzerinde 
durmus, esaslı tetkikletc yapmış 
ki, bugün, bunları bayatın akışına 
ait bir takım billılr damlaları ha
linde, bu kitapta seyrediyoruz. 

Agiıh Sırrı Levend, şu veya bu 
sebepten dolayı, hiçbir mevzu kar
•ı•ında ürkeklik göstermiyor. Türk 
maarifi ve mHli terbiyeye ait bü
tün fikirlerini, tetkik ve intıbala
rını, teessür ve memnuniyetlerini 
apaçık ortaya koyuyor. 
Kitabın cGentlerimiz. ;!:imli bi

rinci faslında •İltimas ve tavsiye• 
adlı bir yazı var ki, benim çok 
doğru ifil etmesini seven karakte
rime uygunluğu dolayısile, bil -
hassa bayıldım. Bu kitabı, talebe
ye, gençlere, mürebbilcre, velilere 
tavsiye etnıek, bir vazifedir kana. 
atindeyim. ' 

Eminönü Halkevi dil ve edebi
yat şube;i neşriyatından olan bu 
eser, bu irfan çatısı için de iyi 
bir karhizitıir. 

Terbiyeciler, gençlerle, halkla 
böyle, ııa kadar çok konuşur, ap'. 
a(ı.k, bütün davaları ortaya koyar
larsa, cemiyet o kadar çok kiırlı 
çıkar. 

REŞAT FEYZİ 

Okuyucu 
kızlar 

Şehrimizde ve taşradaki 
genç muganniye ve 
artistler hakkında 

bir emir verildi 
Son zamanlarda kendilerine o

kuyucu 'Veya artist süsü veren 
genç kız ve kadınların ÇQğaldığı 
ve taşradaki bar, yazlık gazino. 
b~e ve birahanelerden de mev
sim münasebetile bunlara karşı 
fazla alaka gösterildiği ı?Örübnüs
tür. 
Dığer taraftan bazı kimselerin 

tecrübesiz gene kız ve kadınları 
yüksek kazanç vadile kandırarak 
Anadoludaki bar ve gazinolara 
angaje edip komisyon aldıkları 
öğrenilmiştir. 

Bunun üzerine musrannive ve 
artist namı altında vilayet, kaza 
ve nahiye merkezlerine getirilen 
genç kız ve kadınlarmızıın mes
leklerine ait tasdikli vesika i•ten
mesi ve $ehrimizde de bunların 
ıkt>ntrolları alakadarlara ehem -
miyetle bildirilmiştir. 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER :ı·lf14·l!itı:OJ 
Tür!dj·e - Aır.Lınya 

ticareti 
Yasaa: AHMET ŞÜKRÜ ES~n;:S 

bir kaza ol - Türkiye ile Almanya arasındaki 
ticaret anlaşması birkaç gün evvel 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
tasdik edilmiştir. Birkaç aydan• 
beri iki tarafın mü:uessilleri ara· 
sında görüşme ve pazarlık ınevzu
nnu teşkil eden bu anlaşma, ına
lfım olduğu üzere, bir ticaret mu. 
kavelesi değil, yirmi milyon kadar 
lira kıymetinde eşyanın mübade
lesini istilzanı eden bir ıouaınelc--
den ibarettir. Bu anlaşma ile es
ki hesaplar tasfiye edilmekte ve 
Alma.oya bize lizım olan bazı eş
yayı satmayı taahhüt ederek mu
kabilinde bizden kendisine lilzıııı 
olan eşyayı satın almaktadır. 

Tabanca ile 
oynıyan l<adın ! 

Dün Şişlicie feci 
muştur: 

Şişlide Hanımo"lu sokaiiı Van
gel apartımanında mukim 24 yaş
larında Gülsüım isminde bir kadın 
evde yalnız otururken canı sı -
kılmL<tır. Güloüm bir aralık du
vardaki resimleri düzeltip tozla
rını almağa kalkısınıs; bu ara; du
varda asılı duran tabancavı da 
indirmiştir. Tabancanın kılnfını 

cenesinden girip kafataşında kal- Almanya ile aramızdaki ticaret 
mıştır. Tabanea sesine koşuşanlar mukavelesinin müddeti geçen a

çıkaran ~ene kadın namlıyı sil -
mek isterken birden parmağı te
tiğe dolnınmuş bunun üzerine 
birden patl:yan tabancanın içeri
de bulunan kursunu Gülsümün 

odaya virdikleri va.kıt kadınca -
i!ızı ·erde kanlar i.cerisinde bul-
muslardır Gülsüm hemen Bevoil
lu hastanesine kaldırılmıstır. Ha
v atı tehJi.kedcdir. 

Japon Kadriyi 
vurdular 

ğustosta bittiği zaınan, Türkiye 
Almanya ile ticaret münasebetle
rini idame ettirmek için Alman
lara teklifte bulunmuştu. Fakat 
Almanlar yan~i:t1iilcr. Hükun:et
lerinin ne dü~ündüfiiııü ve bizinı 
hükumctimize de neler söyledık
lerini bilr.ıiyoruz. Yalnız gaz~te
lerinin neşriyatına bakılacak o
lursa, ticaret nıünasebctlerini in· 

Besiktasta vapur iskelesinde kıtaa uğratmakla Türkiye üzerine 

H k 
Nüııhetin kahvesinde sab>kalı _ tazyik yapmayı düşündükleri an. 

ava urwnu Evüp meııkezi !aşılmaktadır. Gerçi Almanya ile 

t f nd 
· ı !ardan Japon Kadrı ile arkadası ara ı an tertıp o unan Yalova ticaretimiz külliyetli miktara ba-

Eyüp ha va kurumu
nun gezintisi 

vapur l?'ezintisi evvelki akşam ya- Abdurrahman 14 !ıra alacak yü- !iğ olmakta idi. Ve bu ticaret nıü
pılmıstır. Bu tenezzühe tahsis o- :zünden kaVoga etmislerdır. na•ebetlcrinin ansızm inkıtaa ıığ
lunan ve kaymakam B. Sait Ali Abdurrahıman bı~ağını çekerek raması tabii olarak piyasada bir 

ı,Japon Kadriyi karnından teh - tazyik husule getirecekti. Fakat 
Yücel, hava kurumu reisi B. Mu- likeli surette yaralamış \'e yaka - böyle bir tazyikin ve doğrusu !ıer-
ammer ile kazanın sair ileri ~e- hangi bir tazyikin Türkiye harici 
leni erini ve nezih bir aıle top· - lanmı•tır. Yaralı ha, taneye kal- politikası üzerine müessir olal.ıi-

dırılmı,tır. J • · • t k T .. kl !uluğunu içıne alan C:irketi J-lay- • ecegını zanne me ıır erı :ın-
rivenin 66 numaralı vapuru •aat Bir saat içinde yakala- laınamak demektir. Alıuaıılar aradan "'eçen bir sene zarfında ticaret 
14 bu·~ukta Köorüden hareket et- nan hırsız münasebetlerinin inkıtaındaıı ılo-

Kimya talebelerinin derdı· ı rniştir. iki bucuk saatlık cazband- ğan tazyikin zannettikleri dc .. ecL-Ankara caddesinde Tecelli mat-

u
.. · ·t k- lı, ince sazlı şen bir deniz volcu- de ağır olmadığını ve ağır olsa nıversı e ımya oostitüsünün baa,ından 14 kilolük hurufat ça- ·ı bakımsız bır şube oldu~u ve sım- Jto;;undan sor.ra Yalovava ııelin- !ınuı~ı an~aşı!arak Eminönü mer- bı e Türkiyenin harici politikası 

dik

. b üzerine asla müessir olaını;yacak-

h 

, ı inanın da dar bulunduğu mist.r. Vapur halkı bu•a~a ga - kezince tahkikata geçilmis ve !arını anladıklarından bizimle ye-
a,;;kında tal<?belcr tarafından va- zinolara kırlara ve kaplıcalara serkomiser B. Rasit bir saat için- niden muameleye giri~me)i arzu 

~~~~~lüo~~~c~~~;::.\~r v~f:t.r:~~!e da~ılarak gece saat 22 ve kadar de hırsızın ki.nı olduğunu mev - etmişlerdir. Bu arzu üzerine baş-
lb ·ını ·ı ııüzel vukıt geçirmislerdir. Bila- dana ~ıkarmag"a muvaffak olmuş- lıyan görüşmeler neticelenmiş ''" 

ı rı nııştı. Modern bir kimya . . , - • · 1 1 enstitüsü ü j t ,_ 
1 

U.. . hare coşkun bır ne' e ı; e eı<Jence ımzn anan an aşma geçenlerde 
n n s aı-ıvu nıver - l d t d K · .. tur. ~lcslis tarafından tasdik edilmiştir. 

&rtesi için acil bir ihtiyaç olduğu ;.am~ a. ~aa yaı ım a opruye Parker isminde bulunan hırsız Almanya - Türkiye ticaret on-
ve kim."a şubesiııe "-r-ı no· <te- onu mus ur_· ~·akalanarak cu" rm';,,.,.,eslıut mah- 1 ' "" • ~ • i~~~!!!~~~~!!~i , ~·" aşması basit bir alışveriş işidir , c 
rilen alakanın her yıl arttığı na- ı• ~~ e karnesine verilin tevkif ettiril - her alışveriş işi gibi, her iki tara-
zan dıkk.at; alınar~k V~kaletçe ~~ ·ıı ımistir. fın da menfaatini müemn.ıindir. 
bu ı.şın sur atle halli kararlaş - • ~ Tiirkiye ile Almanya arasındaki 
tırılmıstır. - ' • Reddedilen b;r itiraz ticaret münasebetlerinin müstak-

- • ~ bel şekli ne olacaktır!. Bu, bizden 

Üniversiteliler birligw i 1 Halkın rahaLııhgw l Şehrimizdeki resmi dairelerle, ziyade Almanların cevap verebi-ev, dükkan, fabrika, hnalathane- leceltleri bir sualdir. Türkiye Al-

Geçen vıldanberi tesisiııe çalı- Ge(cn gün bir okuyucumuz da !erde toplanıp çöoler meyanında manya ile ticaret münasebetlerine 
şılan Üniversite talebe b:rligı _ gazoteye yollad1ğı mektubunda atılan lüzumsuz kağıt kırpıntıla- girişmekten asla kaçınmamıstır. 
nin bu yıl kurulmaS1 kal'arlastı _ söylüyordu: Gazinolarda yeni ta- Türkiyenin iktısadi istiklaline hiiı' rılmıştır. rilelerin tatbikine başlanışı, bun- rının beledi,·ece toplattırılması met etmek ve siyasi emellere vası-

Üniversite muhitinin bircck !arın kontrol, bi.r takım ı\ıuame- isine başlanılmıştır. ta olarak kullanılmamak şartile 
ihtiyaçlarına cevap verecek 'llan le!er hiçbir fayda vermek şöyle Ancak sehrin çöp müteahhidi her zamaıı, Almanya ile en sıkı 
bu teşekkül hakkında Üniversıte dursun. halkı rahatsız ediyor. İstanbul çöplerini belediveden ticaret münasebetlerine girişm<>-
lRcktörlüğünee bir proje buı;ııin- Fakat, halk, bir takım sinir bo- yıllığı 36 bin lirava satın aldığı- ğe hazırdır. 
!erde Maarif Vekaletine g(inde _ zucu, iiziicü rahatsızlıklara kat - nı söyliyerek bu toplatmıva iti - İkinci bir şartımız daha vardır: 
rilecektir. 

---oo----
Konya ve Siirt valileri 

Sürt valiliğine tayin olunan 
kıymetli idarecilerimizden B. Ha
!ı'.ık Nihat Pepeyinin yüksek taır 
dıkten çıkan tayin emri kendi
sine tebliğ olunmustur. Muma -
ileyh bir haftaya kadar yeni va
zifesi ba.<ına hareket edecektir. 
Diğer taraftan Kon va valisi B. 

Nizamettin mezunivetlc sehrimi
ze gelmiş ve buradan Bursava 
gitmi<tir. 

Ben ictimai ve ahlaki telakki -
leri bambaşka bir kadınım!. 
Değişemem. 
Zora giremem!. 
Deci, mantosunu kapınca kapı.. 

dan dL".,'II'I çıktı!. 

Arkasından kıoştum: 
- Bırak ... 
Bağırırım: Kepaze olursun!. 
Herkes buraya toplanır .. 
Diye merdivenleri indi.. Gitti!. 

Türkcede kaba bir lilf vardır: 
- Zehırden şifa .. Fenadan vefa 

gelmez!. 
Derler. Dogru. Bu doğrul:ıığu 

~imdi hakikat kayasına kafam\ 
çarpa çarpa öğreniyorum. Birisi 
çıksa da: 

- A .. Münasebetsiz adam se 
nin neyine Hh.~ndı böyle sürtü~n 
peşine takılıp kendini mahvet -
men ... 

Dese haklı değil midir?. Yerden 
göge kadar bunu söyliyecek af:zın 
hakkı vardı.r. Düşünüyorum. Mu
hakeme edebiliyorum. Kabahati
min büyüklıiğiinü idrak ediyorum. 
Fakat, niçin kendimi çekip kurta
ramıyorum?. 

- Zararın neresinden dönülse 
kardır'. 

Derler. Bunu da biliyorum. An
cak bu hamleyi yapamıyorum. 

- İrade ... 
Denilen şeyin zerresi bende ya 

yok, ya kalmamış. Ben ki, dalgın 
kız .. ne demektir ve neYe derler?. 
B•cnları iyi bilirdim. Ben ki, ev
immiş, baba olmuş, hayat içinde 
sa~sivet kozanmı.ş, YU\'a kurmu.ş 
birn !im. El! r ben. vart klarımı 

~ "" -' 

lanınaira mecbur mudur?. Bize razda bulunduf:undan daimi en- Bugüne kadar ticaret münasebet-
öyle gelir ki, yeai gazino tarifele- lerı'nıı'z fı'at k b · · ak cümen itirazı tetkik etmiştir. Ne- ' mura a esının anc 
rının bir daha tetkiki ve bazı bir tarafça yapılmasını temin ede-
değişikliklcr yaııılması zaruridir. ticede itiraz yersiz ııörülerek red- cek tarzda tanzim ediliyordu. Af-

~::;:~:=::;::=~B~tl~R:H~AN~~C:EV~~A:T;:~=d~o:;lu:nm~~u~ş~t=ı.::r.:=:=~~;=::~7~ manya gerek bize satacağı ve ge. -; 1 r_ck bizden satın alacağı eşyarun 

r;7AVRUPA HARBİNİN YEN_I l'v'ıESELELERİ fıatlarını murakabe salahiyetindeı 
~ . mahrumduk. Böyle bir taraflı mu-

• f d • tirak ile Fransaya yardım için İn- amelenin devamını Almanların d-. iki tara ın cg" ı- gilterede mecburi askerliği kabul tecviz etnıiyeceltleri şüphesizdir. 
etmek ve yahut bitaraf kalmak _ Türkiye ile Almanya arasındaki H-

ıı • tan birini tercih etmek teklif et- carct münasebetleri, iki milletin 
ŞCD fQ efJ seydi İngilizler ikincisini daha uy- siyasi ve iktısadi istik!Uline müte-

. MAL SUNMAN gun bulurlardı. Fakat 914 de de kabil hürmet ve iktısadi şartlarda 
Yaze::ı: ALI KE da tanı müsavat dairesi içinde in-
1870 - 71 Prusya ve Fransa b~r- böyle değildi. 939 da ise hiç de- kişaf edebilir. 

binde Kraliçe Viktoryaıun in- ğildi. İngilizler bu sefer mecburi 
H 

askerliği daha çabuk kendilerine 
gilteresi bitaraf kalmıştı. er 
ne kadar Fransanın lehinde olsa maletmişlerdir. 
da. Çünkü İngiltere bir zamanlar Pek tanınmış bir İngiliz askeri 
A vrupada herhangi bir ittifaka muharriri geçen harbin başında 

h şu mütaleada bulunmuştu: Eğer o-
girmemiş, bu vaziyete de cmu te- tuz senedenberi mecburi hizmeti 
şem infirat. denmiştir. Sonra za- tatbik etseydik de 914 de Flandr
man çok değişti. Öyle ki bir gün 
geldi, İngiliz devlet adamları bü
vük Britanyanın hudutları Avru
padaki Ren nehrinden ba~ladığını 
söylediler. Kraliçe Viktoryanın 
parlak devrinde bu azametli yal
nızlığı kendini göstermiştir. 

Fakat söylemeğe hacet yok ki 
İngiltere yine dünyanııı mesele -
sinde re;,·ini ileri sürerken onun 
ne dediğine herkes ister istemez 
kulak vermiştir. f'ünkü Viktorya 
İngil teresi kendini seyirci vazi
yete koyarken bu onun zatından, 
aczinden değildi. İngiltere içinı 
süsünü geçirmek her zaman müm
kündü. Nitekim Kraliçe öldükten 
sonra oğlu yedinci Edvard Fransa 
ile o meşhur samimi itilafı yap. 
mağa muvaffak oldu. Fransanın 
müttefiki olan Rusya ile de an
laştı. 'Üç devlet arasındaki ihtilaf
lara nihayet verildi. Nihayet ye
dinci Edvardın oğlu beşinci Corc 
Belçika taarruza nğradığı için Al
manya aleyhine harbe girdi. Al
tıncı Corcnn İngilteresi de Lehis
tana verilmiş olan sözü tutmak için 
bu seferki Avrupa harbinde Al
manvanın karşısına çıktı. Demek 
ki yalnızlık ne kadar parlak ve 
azametli olursa olsun İngiltere i
çin artık kabil ve kafi değildir. 

Fakat zamanın ne kadar deği -
şiklii:i var: Kraliçe Viktorya bun
dan yetmiş sene enci sadık teba-

P · arb.ne is-

de muharebe edeceğimizden emin 
olsaydık elimizde bugün pek çok 
ihtiyat efradı bulunacaktı. 

İngiltereyi Avrupa işlerinden 
hariç tutarak Avrupa kıt'asında 
ba lı başına dediğini yaptırmayı 
düşünmeden Kayzcr Almanyası
nın o zaman bir takım hesapları 
vardı. Bu hesaplar ona İngiltere
nin yenileceği kanaatini vermişti. 

Bugünkü Alınanyanın da har
bin başında yürüttüğü bir takım' 
hesaplar vardı: Alman donarunllll 
939 nihayetinde en yeni biçimde· 
olmak üzere 362 biıı ton hacminde 
mühim bir kuvvete malik olacak
tL Yeni in&aatta bilhas.a her biri 
35 bin tonluk 3 de zırhlı vardı. 
japonlar da Avrupa harbinde İn
gilterenin düşmanlarile beraber 
olursa İnl(iliz donanmasının dört
te biri Uzak Şark sularında kala-
cak, dörtte biri de İtalya müttefiki 
Almanya ile beraber harbe gire
ceği için Akdenizde bulunacak, 
diğer kısmı ise İngiltereyi müda
faaya mecbur kalacaktı. O zaman 
bu iş çabuk bitecekti. İngiliz do
nanması böyle dajtıldıktan sonra 
<ınu vurmak kolaydı. Bu da olma
dı. İngiltereyi Avrupa işlerinden 
•'"rılarak kendi ada•ına çekilme
t;e mecbur etmek ... Bu Avrnpaya 
hiıkimi mutlak olmak istiyenl~rin 
ıiındi değil, pek cskidcnberi ha- • 
fallerini oksıraı:clmiştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Usta muamelesi 
böyle olmaz L 

Şebit subay, Mehmet Sabit 
oğlu Nihattan aldığım1.2 bir 
mektupta, şöyle denmektedir: 
•- Kimsesiz annemin iaşe
sini temin maksadile, san'at 
mektebinin ikinci sınıfından 
ayrılarak, Feshane fabrikası
nın, torna kısmına girdim. Al
tı ay on parasız çalıştım. Sene 
başından itibaren dört ay, yev
miye alan işçiler gibi kart bas
tım. Kart bastığım günden i
tibaren .yevmiyeye dahil ol
dun. dediler; fakat para ver
mediler. •Acaba bu hakJaını 
kimden alacağım!.• 

Son iki aydır saatte 6 kurus 
hesabile yevmiye almağa baş
ladım. Ne çare ki; tornacı us
tamın keyfi muamelesine kur
ban gittim. Halbuki biz usta
larımızdan bize iş öğretip is
tikbalimize yol açmasını bek
lemez miyiz?. 

Bu ustanın, şahsi ve keyfi 
nıuaınelesinio, ait olduğu nıa~ 
karnen talıkik edilip, hiç ol
mazsa bizden sonra fabrikada 
çalışacak Türk çocuklarının 
istikballerine darbe indirilme
mesinin tenıini gayesile, bU 
derdimizin gazctrnizde n<"Ş .. 
rolunınasını dilcriın ... 
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Fransada 
büyük bir 

haua harbi 

llıak Şarkta 
Singapur'u 

t~hdit ediyorlar 
{'P0ııların hareket lngiliz tayyareleri güpe-
:~1111, Çin nasıl gündüz şiddetli akınlar 

~'lıı lltalea ediyor ? yaptılar 
ıı.ı.; !:ay l? (A.A.)- Hin~ini- Londrn 1% (A.A.)- Kava Ne-
~~ııı:1nsız ınakamatı ile japon zareti tebliği: 
1 l.lr h 1 alarasuıtlaki müzakereler İngiliz hava kuvvetleri bembar
~t, lıza:ş ınıştır, Bu gö~me. dunan tayyareleri dfuı Fransa ve 
ıt;i.'fllıdan şarkın hötün mehafili Holandada düsman işgali altında 
"lleltıed' Pek yakından takip e- bulunan tayyare meydanlarına 

t Cbııııki ır. güpegündüz hücum dın4lerdir. 
''te ç· ngden alınan haberlere Schiool, Cherburg civarutda Quer. 

~-li 111 tnakamatı ınnc1 · · · · ı queville ve Waalbaven tayyare t Yetind , ıçınının 
d urı~ iıııı.· e husule gelecek her meydanları hangarlanııa isabetler 
Q~Oltııı.ı. t,CI.ara karşı amade ol- kaydedilmi,ftir. 
~ Çı- ille Y~n etmektedirler. Flessingue Dinard ve Caen tay-
ı.;~ııı. Çi~ılı, japonlarm hare • yare meydanlarına da hücum e-
iıtkiliıı., ~ ~er için olduğu kadar dilmiştir. Guerıısey de bombardı-
li~ ~iital.:.~ın de tehditkar oldu- man edilmiştir. Tayyarelerimiz -
loti 'il: be.ı:Oeınd~~lar. Bu nıeha- den ikisi üslerine dönmemişlerdir. 
ıı· •ll!ııı.Jtı ruun Y unnan eya- Dün gtte, Almanyada.ki askeri 
~'llıııııta Ya ~raher japonları:n hedefler üzerine şiddetli lıücum
ler~er; .e Sıngapuru da tehdit !ara devam edil.miştir. Bu hedef-

&
, 

1 

Ilı tahmin etmektedir • ler arasında Hamburg dokları ViL 
helshaven deniz üssü Frankfurt 

Jt h f d 130 ve Hamburg petrol depoları, Coa ta a logne elektrik fabrikası ve me -
vaddı infiliıkiye fabrikaları, Frank-tay furt ve kimyevi maddeler fabri-

1_ yare kası, Valrfs şehri ·imalinde Du-
l(a b ) esbcrg maden izabe fırınları, 

l~. . Y etti CJ Bamnı ve Soest iaı;e depoları ve 
~::"l<lra l2 f Almanya ve Holandada muhtelif 
ı.:~n.d:ıiti, İ (AA.) - :::on hafta tayyare me)'danları vardır. 

. "vetlt>r· llgiJiz ve Alman hava A "k d 300 
tıo •lan,~ arasında ce!·eyan et- merı a an 

. ta \'rar:rııle?"de. Almanların ) " • 
~?ı.ı lnltilizl kaybebınelerine mu- ıtre kan gelıyor 

111k~i ~ın 47 tayyare kay
~ Ilı? iliz t nıhnistır. Vaşington 12 (A.A.) - Ame

-
).. \ ·soN 24 SAAT 

I 

Hadiselerin izahı 
"Adayı istila ya " 

geleceklerin hep
sini boğacağız,, 

- Bu tahlil vazımıın metinleri Anadolu .. ;aıın 
servisi biiliM lerinden hv!iisa edihniştir -

Telhis eden: JAUAMMER ALA'l'UB 

Macar - Romanya münasebet -
leri günün siyasi vaz.iyetinin yine 
ön planına geçınjş bulunuy«. Ma
car hükfrmeti, Romanyaya bir 
muhtrra vererek ,ileride başlıya -
cak müzakerelerin şekli tıakkmda 
bazı teklifler yapmıştır. Bu tele -
!iller kabul edildi{{i takdirde, m~ 
za:kereler daha sür'atle bitecektir. 
Budapeşte siyasi mehafili 'l1ı.ı ka
naati izhar etmektedir. 

losmDe EJuj okiu+'!u öğrenilmiştir. 
Daha lıarisane olan Macar taleple
rinin, cenubu şarkide na.zi sıuih 
menfaatlerine uymak için daha 
mutedil omıası ihtimal dahilinde. 
dir. İngiliz iktısadi harp 

Nazırı nutkunda 
böyle söyledi 

Londra 12 (A..A)- Böyter bil
diriyor: British Broadcastin& Cor
porationun lehçe servisinde rad
yoda neşrettiği, iktısadi harp na
zırı Dallonun kısa bir hitabesinde 
ezcümle şunlar denilmektedir: 
cAdamızı istila etn.eğe teşebbüs 

edttek Almanların hepsini boğdu
ğumuz veya ezdiğimiz zaman, Al
manya üzerinde havalara hakim 
olduğumuz zaman, seçecegımız 

anda Bitlerin esaret altına aldığı 
ve zulmettiği kimseleri kurtara • 
cağız. İngilteredcn Avrupa sahil
lerine ihraç edilecek ordular bar
bar Almanları kaçırtacaklar, o za
man Polonya milleti, Polonya iş
çileri, e~ek, sulh, hürriyet ve 
zafere kavu~acaklardır .• 

Bir infilakta 40 kişi 
öldü 

Roma 12 (A.A.)- D. N. C. bil
diriyor. Stefani ajansının verdii 
son bir habere göre Piaruzada vu. 
ku bulan infiLlk esnasında 40 kişi 
ölmüş ve 419 kişi yaralanmıştır. 

Bulgar Sefirinin raporu 
Sofya 12 (A.A.) - Reuter bil-

diriyor: , 
Bu),!(aristanın Sovyet Rusya se

firi B. Stamenof Moskovada bir 

Londrada çıkan Mançester Gu
ardiyan gazetesi cRamanyanın 
taksimi• serlevhalı yazısııvla, bil
hassa demektedir ki: 

•- Bulgarlar metalebatında Q(>k 
mutedil davranmaktadır. Görün. 
düi(iine göre, bu hudut tash.ihatı 
pek makul ve dostane bir su:rette 
icra edilebilecektir. 

Dobricenin cenuhundalti Bulgar 
ekalliy eti kesif bir vaz.iyette bu
lunmaktadır. Buna mukabil Ro -
manya ile Macaristan arasında 
daha fazla müşkülat meV<:ut bu -
lunmaktadır. 

Rwnen matbuatı fedakarlık yap
mak me<:burrvetinden bahsediyor. 
Fakat, Macarların Rumenlerin ya
pacakları fedakarlıklarla iktila ~ 
diµ e~miyecekleri de ayrı bir me. 
sele teskil etmektedir. ·Macaristan 
ancak Transilvanyanın tamamını 
alırsa memnun kalacaktır. • 

BİR TEHDİT KARŞISINDA 

ROMANYA YAHUDİLERİ 
Diğer taraftan, Romanya hükı'.ı

meti, urfi idare kanununu şiddet
lendiren yeni kararlar almıştır. A:y
rx:a Roman yadan 230 bin Yahudi
nin hudı.rt haricine ç.ı:karılacağı 
haber verilmektedir. 1930 yılı sa
ynnına göre, Roonanyada 780,000 i 
Y alıudi vardır. Besarabya ve ci. / 
varı Sovyetlere ter.l<e<tildBcten son
ra, Romanyada 460,000 Yal:rudi kal
mı.ştır. 

Belgrattan gelen bir haberde, ı 
Yugoslavyanın Almanya ve İtal
ya ile kültür münasebetlerini in
kişaf ettirmesi için, mekteplerde 
ecnebi dil olarak fransızca yerine 
almanca ve İtalyanca olwı.ılacağı. 
bildirilmektedir. 

HARP VAZİYETİ 
İkinci büyük hava harbi adı Te

rilen yeni bir çarplŞllla dün Manş 
denizi üstünde vukua gelmiştir. 
İki taraf birbirlerine ağır zayiat 
verdirdiklerini ileri sürüyor. Bu 
muahcrebede Almanlar 50, İngi
lizler 19 tayyare kaybetmişlerdir. 
Alman tebligi İıı,gili.z zayiatını 73 
tayyare olarak iddia etmektedir. 

Fakat, bu hava muharebesinin 
İngilizler hesabına büyük bir za. 
fer okiugu muhakkaktır. Çünkü, 
Başvekil Çörçil, Hava Nazırına bir 

1

, 
mesaj göndererek harp kabinesi
nU:ı tebriklerini bildirmiı;tir . 

~e\iııQekJ ayYarelerin.i.n muvalla
la ili, ı\~eıruni yet şurada -
ltttııı. bii'çok ar, bu hava hücum
~el;:k ~t!i . kı'l'metli pilotlarını 
~1ilt ~n ~ıkl~ri halde. tavva
\r ~\'et· ledikJeri büY'ilk mu
l \j i O ı e ide edememş.ilerd:ir. 

rikan kızılhaçı İngiliz yaraıılarına ay kalclıktan sorıra Kral Boris'e 
kan veınıek isti~n gönüllülerden sifahi bir rapor vermek üzere 
miL-ek:kep bir teşk i lat \·ücule ııe- Sofyaya döııınüştür. 

Diğer taraftan Romanya nazırı 
Maniu, Sovyetlerin hareket tarzını 
öğrenımek üzere teşebbüste bu -
hın<luğu zaman Macaristana karşı 
yapılacak silahlı bir mukavemetin 
bütiin Transilvanyanın Almanlar 
tarafından işgalini ve Karpatların 
garp ve cenubundaki Romanya 
arazisinden daha büyük bir kısını
run Sovyetler tarafından i:;galini 
intaç edeceği kendisine bilvasıta 
sıöylenmi:;tir. Böyle bir tehdit kar
şısında her türlü Macar metali
ba tına karşı fiili bir mukavemet 
fikri yı.kılmı.ştır. Almanyadan al
dıgı talimat mucibince hareket e
den Romanya lıükılınet~ Dobrice 
meselesinin hallinden sonra Ma. 
caristanla da müzakereye girişe -
cektir. Zannedildiğine ıııöre, Ro -
manya - Macar hududu üzerinde 
bü)'iik bir arazi mıntakasının ter
kini tasavvırr etmektedir. Ter.ki 
tasavvur edilen vilayetlerin Sa
tuınare, Bihor, Salaj ve Aradın bir 

lll,E(iliz abluka.sının i.klısadi te- j 
sirleri Almanyada gittikçe daha 
ziyade hissedilmektedir. Bir İngi- 1 

liz gazetesı ablu.karun gayesinin 
Almanyayı yiyeceksiz ve petrolsüz 
bırakmak olduğunu yazmaktadır. 

Afrikada ü.ç cephede devanı ~ 
den rmıharebe vaziyeti hakkında, 
~redilen İngiliz tebliği, Llbya
da devriye ve keşil hareketlerinin 
devam ettiğini bildiriyor. Soınali
de, esas mevzilerde temas henüz 
vuku bulınanu.şta-. Bu noktada bir 
kaç İtalyan tayyaresi düşürülmüş.. 
tür. 

tirm"lte başlamıştır. . . . Bir nakliye aemisi bath 
fnqi!ız lcızılhaç cemıyetı şeraıt • 

müsait olunca İıı.ciltereye bir tran- Londra 12 (A.A.) - Resmi telr 

slavJarın haberi 
satlantilc tayyarcs.ıe ,giinderılınek lı.e;: MDhanuned Ali Eıkebir na.k
üzere 300 litre i<an piazması ıtön- live ıtemisinin battı.jlını amirallik 

ı lleııır Jok 
derilmesini istemiştir. teessürle bildiriyor. 

İnı;lizler, aynca Libyada su 
ıkaynaklarına hücum. etmişlerdir. 
İtalyanlar da Adene bir hava ta
arruzu yapmışlarsa da piiskiirtiil
ınüştiir. 

~ i~\ 12 
(A.A.) - Arovut

ı.ı,:; a 0~aleyhiOO.e bir ayaık:-
leııit na dair çıkan sayiaJ 

~tır. eften hiç bir haber aı.;J 

b?tali Ir landa da 
~infilak oldu 
~ ~·1~ CA..\.) - Şimali İr-
t~~ah ~ er~n biri civannda 
~U· lti!cıın UYulan ~iddetlı bir in
i!, ıııcı.,ki h et;elerce · !ll"sale da ·-
(11ı~ırr aUcı erkenden uvan -

~ıır.ı;.~. 
· n''llı · ın, &ebeıı h · · 
ınıiıı..:.%r. F ,ı _entiz c..greıu-
~rı~taıı b. aka. bırçok kımst!ler 
tô~ı •ınin ıraz evvel tayyare mo-

'lersesd. lenıu işitti:<lerıni 
•r. 

Arnavutlukta 
çarpışmalar 

( 1 inci salılfeden de•am ) 

dodunda, Arnavutlarla İtalyan 
kıt'aları arasında !tir çarpışma ol
mwıtur. İtalyanlar, Arnavutları 
orduva girmek hususunda tazyik 
ediyorlar ve köylülerden hayva -
nat ile diğer mevad istiyorlardı. 
İtalyanlar, çarpışmadan evvel, ih
til:l.fı müzakere ile halletmek is
tediklerini, iki zabit göndererek 
bildirdiler; fakat iki İtalyan mu. 
rahlıası da öldürüldüler. İtalyan
lar, ı,.ukabele olmak üzere, üç Ar
navut kiiyiinü yaktılar. 

Arnavutlarla İtalyanlar arasın
da cereyan eden muharebede, İtal
yanlar, yedisi zabit olmak üzere 
yüz kadar zayiat veı·mişlerdir. 

Şef'in tetkik İngiliz!er havada dıı 
hakim 

seyahati (1 inci ... hlfederı devam) 

t~aSs~"sı•IJN .,,.OLUNDf\ .Deniz hakimiyeti bizdedir. Şinı-
;~ • ·~ , .. di de hava hakimiyetini elde et-
~'1; ~ ~İlli (~·>-:-- Remcum- mek üzereyiz. Almanların son ına
~~'1 .treıııc~~ınız lsnıet lnönü, rtn kaldıkları hava hezimetleri, 
~t .llııze ııı saat 21 buçukta Alman tayyareleri ile beraber pi-
• • tııt uva 1 
''· ~ asyonda ~·.at buyurmuş - lotlarmın da bizimkilerden aşağı 
1ı~ı., l~diye . ~alı, alay komuta- olduklal'ın• göstermiştir. 
~ot; '•le, h .'k!"ı, Parti ve halkevi Tayyarelerimiz, gece ve gündüz -Utt•. aıaı,! lllrıet erkıinı ve be- U( arak harp arıyorlar ve düşmanı 
lııi•ı"'' t.ıQ8 c.' ve kesif bir halk gördükleri zaman, onların daima 

>. ••d;.. ndan İstikbal cdı'l - d k .,. ~ önlerin en açtığmı görüyorlar. 
~ı~ lıı.Yoıı.ı Biz, hava harplerine ait haber-
~.~ 1'adar :a~~~ arasında 10 da- !eri memnuniyetle okumalıyız; 
lii~te \az;Yet'ı 1 e memleketin u. çünkü her hava harbi, bizim avcı 
~ n , ı baL'--~~ • .. .. dı 
ttıı . Oıtra ~a goru~ - ~e bombar man tavyarelerimizin 

g,,. ••tnc bın' coı;1tun tezahüratla I '"" en R · · adetçe diişmanınkilere yaklaştırı-
~ı ~::::a llıiitcve e'.~cumhurumuz yor ve bizi, denizdeki gibi havada 

U%latd ccı en hareket da itiraz kabul etmez f. ikiyet gü. 

J 
'l'oL41ıfA.syA.ır. nüne ~ aklastırıyor. 

'ııt., "<it 12 YOLUNDA --o--
tıı~ lııon;. ~A.A.J - Mılli Şef S p O R 
lıı"ti 0n,,,~ cıat 15,32 de Turhal 
•ık. q, ue v ';'" ı'<28alat buwr - o- k ·· mu"sabakaların 
L,, Q~Qn a '. Vekılı lsm~ıl Hak- un u 
b .. q,,. . ?neb us c 
t • .,e re;., em<>l Kovalı 

ı,ı,,"ı· ~• Ue ' 
'"" Qe,. vw Parti başkanı 
~Qr111bir hal~1/~ .. ";kanı ve bü • 
ı ~ Q""'4la ut esı taraflndan 
ı.d/ktlini, 111 ~~· Bü'lliik .Set, Va-
1.ı. 'ıe ue e us Ceınaı ile be-
~4 Parti b ka 

'ıı tq'ıı.I: h 128 nlarını kabul 
ı~ Qören <28at ve zelzeleden ha
>. ii,:..._ '>ııntakalarda inşaat i•
"' L -•ıııcte ' ' v 

''" q" İcab ıstızahlarda bulu 
"fle eden d · k · 

ıı.. 7dir S ıre ·tıfleri uer • 
~ .,, . a!/ln Rn' . 

•e1c,, ""'hal · .ısıcunılıuru • 
··~ t~lld a muı•asalat ve ha -
~.ı., ~eq,hii.: ~alk tarafından coş

tır;ııa,,'.:. ulae "1/<28a• nidala
.. ,~ rdır. 

neticesi 
Dün sehrirnizde muhtelif sı><>r 

hareketleri yapılmıştır: Moda ko
v undaki yelken teşvik rnüsaba - 1 
kaları çak heyecanli olımustur. 

Taksimde Ankara - İstanbul te
nis takınılan arasında devam o
lunan müsabak1.ları da 1İ,;t;ı,ı -
bullular kazamnı•lardır. 

Dünkü at yarı.ş.larımn birind 
koşusunda Sava birinci, 2 inci 
k<)suda Romans birinci, 3 üncü 
koşuda Tomru birinci , dördüncü
de Tom~uk birinci, be.şinci ya
rısta tekmil tahminler hi!Mına 
01.ga birinci gelmiş ve çifte ba -
h isle 75 lira, üçüzlü bahiste 21 lira 
vermiştir. 

Japonyada galeyan 
( l inci labifeden devam ) 

rin hareketini protesto etmek ve 
hükflmetin şiddetle mukabil ha
rekete geçmesini talep eylemek 
ınak.sadile kütle halinde toplantı
lar yaptlmıştrr. 

Tokyo sokaklarında halkı bugün 
yapılacak olan muazzam toplantı.. 
ya davet eden beyannameler da
ğıtılmıştır. 

Milliyetperv.'r japon teşkilatı 
Osaka, İngiliz konııolosluğunda ça
lı.şan japon tercümanlarına istifa 
ebnelerini emretmiştir. 

Tokyodaki İngiliz sefarethanesi 
civarındaki İngiliz eı-· lerinde ça
lışan hizmetr,iler ölümle tehdit e
dilmişlerdir. 

Askar gözile 
cepheler 

Günde t'asati kırk tayyare kay -
bedecek şid.dettekı hava harple
rinde bir aylık bilılnçonun vekü
nu 1200 layyareyi bulur. Böyle 
harplerin. biT sene dtt'anı edece
qim farzet.•ek senelik ııekün 14,400 
tay;ıare.ııi ge<;mcz. 
Fabrikaların bugii.nkü. ç<:l ışma 

tem polarile bu m<ktarın ih m ıs
linden fa::lası her sene telafi edi
lebilir. Almanyanııı seneı i taıı -
yare imalıirımn 30,000 e kadar 
çıktıqm< herkes tasdik ediyor İn
giltere 1ı.i1ıki, Amerikanın sipar:ş· 
!erini de dahil edersek bu mik -
dardan da fazladır. 

.Su halde taware zayicıtı hak

Gümrüklerde Devletin zararına 
bir iş ! 

( 1 inci oabifede.ıı denm ) 

paralar;ı hazan günde bir iki defa 
fiat değişikliğine maruz bulun • 
makta ve hunun akisleri memle • 
ketimi'l>de de şüphesiz görüJm.,k
tedir Bunun neticesi olarak da 
borsa kıymetlerini uzun müddet 
muhafaza eylemek münıkün ola
mıyor. Halbuki, İstanbul gümrük
l~ri ttnebi paralara ait kıymeti 
her ayın birinci günündeki vazi
yete göre nazara alıyor ve bir ay 
miiddetle o fiatı esas ittihaz edi. 
yor. Bilfarz ayın 7 sinde tüccarın 
bir malı gelmiştir. Tabii tüccar o 
günkü dolar, liret veya şu ve bu 
ecnebi parasının borsadaki kıy _ 
metine göre malın bedelini öde
miş bulunuyor ve kooşınentosunu 
çekiyor, l\olerkeı: Bankasının imrnr 
müsaadesini alıyor; gümrüğe mü
racaat ediyor. 

Gümrük ayın birinci günündeki 
fiat cetveline göre muamele yap
mavı prensip ittihaz etmiş oldu
jtuna göre ayın yedisindeki fiat 
farkı lehde de ,aleyhte de olsa yine 
ayın birindeki fiata göre muamele 
vergisini tahakkuk ettiriyor ve 
tüccar bu tahakkuktan para yük
selmişse istifade ediyor, devlet za. 
rar görüyor, para düşnıü~e tüccar 

zarar ediyor, devlet hazinesi kir 
ediyor. Halbuki, ne devletin, ne 
de tüccarın zararı bahis mevzuu 
olmamalıdır. Bunun çaresi de güm
rüklerin aylık ye•iııe günlük, gün
lük olamıyorsa hiç olmazsa haf
talık Merkez Bankası borsa cet
vellerini alması ve ona göre mu
amele yapmasıdır. Bu şekilde heın 
devletin, hem tücc:arııı menfaati 
her türlü zarardan vikaye edilmiş 
olacaktır .• 

Açık iş ve memuriyetler 
Fransızca bilen bavanlardan seh
rimizde telefon meıımırelii!inde 

ça •. .şmak isti.Y"nlerin Tahta'kale
deki telefon müdürlüğü zat işleri 
müdürli(üüne müracaatları icap 
etmektedir. 

Halıcıoğlu topçu okuluna aylık 
60 - 80 lira ücretle bir elektrikçi 
aranmaktadır. Talipler mezklır 
okul lromutanlığma müracaat ~

debilirler . 
Şehrımiz adliyesine katip ve 

daktfö almak üzere yakında bir 
ilıir imtihan acilacaktır. 

kında resmi tebliqlerde zikredilen mım•••• 
rakamları pek nıübal<iıjalı hatta / 8 
imkansız bulanlara hak uernıek 

HALİL SEZER --· 
mümkün değildir. 

İki taraf da iddia ettikleri ka
dar tayyare düşürseler ve muha
rebeler ayni şiddette bir sene de
uam etse zayiatı bol bol telıifi e
decek kadar tayyare yapabilir. 
Yalnız makinenin daııaııabileceiii 
bu zayiat miktanııa canlı maki
nenin, yani tayyareci yetiştir -
1nek meselesi insanı düşii.ndü:re .. 
bitir. 

:ır.ARYOLA ve MADENİ EŞYA FABRİKASI 
En müşkülpe:ie.Dtleri memnun edecek dünyanın en rahat somya ve di

vanlarile muhtelif cins karyolalannı mcşherimizde bir kerre görmeniz 
menfaatiniz · ildızasındandır. Sirkeci, Sallam.söğüt, Demirltapı caddesi 

No. 7. Tel: 21632. 

18 13 ağustoıı salı akşamı 8 
, AZAK Bahçesinde 

MÜNIRN UREDDİN 

İstanbul 4 üncü icra memur -
luğundan: 

Alacaklı: Türk Rhilips Ltd. sir
lketi vekili avukat Havdar, Sirke
cipalas No. 3 

Kanaatimizce Almanyada, İn - i 2 iuci büyük kooaer 
gilterede çetin ve çok sıkı hava 

Borçlu: Cemal Selıir, Sirkeci 
Hiidavendi,ııar caddesi No. 34 bi
rinci kat. harplerine qayri müsait olan mev- Y E N İ P R O G R A M 

sim qınnciye kadar verecekleri ll'-mıııiilıiiiıiiıııiilııiiıiıım•••••İİ'I 
can zayiatını da kapavabilecek 
kadar hazırlanmışlardır. 

Top vekı1n hava harpleri, bil -
hassa Almanya ile İngiltere qibi 
hava silahında çok kuvvetli iki 
millet arasında başlatflnca vasatı 
günlük zayiatın elli tayyareııi 
bulmasını tabii telakki etme!idi.r 
Bu itibarla bildirilen rakamlan 
-Ui.balciaalı aörmüuoru.::.. 

ZAYİ 
Davutpaşa orta mektebinden 

1926 • 1927 ders senesinde aldığım 
1226/19 sayılı şchadetnamemi kay
bettim. Yen.isini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Fettah oj!'lu Mustafa Arif 
No. 212 

Mahcu~ olup paraya çevril -
mesine karar verilen Philisıs mar
kalı radyo, peşin para ve açık art
tmı:na ile 15/8/940 tarihine rast -
lıvan perşembe .l?Ü1l'Ü saat 11 den 
itibaren Sirkeci Bahçekapı No. 
7 je satışı yapılacaktrr. Taliplerin 
% 7,5 pey akçesile mahal~ bu
lunacak memurınnuza 940/154~ 
No. ile müracaatları ililn oluı:;ur. 

""" / t&tS 

$- S O M' T 1: ~ G Jt A P - 12 AGU8TOS 1lff 

O.Dınlzyollan U. MUdOT1UOU lllnlan 
12 Ağustostan 19 Ağustosa kadar 

Muhtellf hatlara kalkacak vapurların lalınlerl, 
kalkıt gln ve ... tlerl ve kalkacakları rabtlmlar 

AJ>nlık baıtma 

t....ır ıör'al UUma 

İmılr i!Ave -lası 

Salı 12 de (E;:e), Perşembe 12 de (Ankara) 
ve Pazar 16 da (Tarı) . Galata rıhtımından. 

Salı 18 de (Mersin), Cumratesi 18 de (An
talya). Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe 9.30 da (Uğur) ve Paz:ar 9.30 
da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Pazartesi 13, Sah 9.50, Çarşamba, Perşembe, 

Cuına 16 da ve Pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca 
Cwna r tesi 14 de ve Paza r 19 da (lt1arak.az). 
Galata rıhtımından. 
Pa zartesi, Sah, Ca:rşamba . Cuma 8.15 de 
(A1:a rakaz). Galata rıhtımından . Ayrıca Çar
~amba 20 de (Antalya ), Cumartesi 20 d 
(Konya). Tophane nhtunmdan. 

Salı 19 da (Seyyar), Cuma 19 da (thıenl 
T ophane nhtunından 
Pazar 9 da (h1:ersin). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartl'si 
(Bartın) . Sirkeci nhtımından . 

15 de 

P azar 11 de (lzmir.) Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de (Tırhan) , Galata rıhtımın 

dan. 
(Not: İzmir Enternasyonal Fuan münasebeti
le ( Tırhan) vapuru tara!L"ldan yapılacak: i~

ve postaların devamı müddetince (Konya) 
Vapurile yapılmakta olan İzmir aralık pos 
taları yapılmıyacaktır.) 

Mer•İn - /•/renılenın yolu ıilep ••ferleri 
(Dumlupınar) vapuru 12 ağustos 940 Pazartesi gü.n:l s:ıat 18 d~ Sir

ke-ciden şilep po,;tası olarak ~.terr.in - İskenderun yoluna kalkacaktır. 
Gemi, gidi~ ve dönü~te yükü olan iskelelere uğrayacaktır. Müteakip se
rerler ayrtca ilcin olun :ı caktı.r. Daha fazla malümat almak: itin Acentaıa -
rımıza müracaat olunması. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteli&i Galata rıhtım, Liınanlar Umum 

Galata Şube Acenteli&i 
Müdürlüğü binası altında. 42362 
Gala.ta rıhtımı, Mıntaka. Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci Şube Aceııteliii Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(7209) 

Yüksek deniz ticareti mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 

1 - Meklebın tahsil müddeti, lise ve yüksek sındlı olmak üzere altı seneı:ıı. 

Yatılı ve parasızdır. Gayesi ücaret ıemlleriınize kaptan ve makinist yeti~tirmel::

tir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mektep ~ 
rafından tem.in edilir. 

2 - Mektebin bu sene yalnız lise birinci suulına talebe almacakhr. 
A - Alınacak talebelerin orta meldçbi bitirmif olmaları ve yaşlarının 15 dm 

küçük 19 dan büyillı: olmamaları şarttır. 

B - Orta okulu ıeçen sene bitirmia olanlar arada geçen bir senelik !amam 
ne ile geçirdiklerini tevsik edeceJtlerdir. ı 

3 - İstekWerin mektep müdürlütüne karşı yauıcaltlan istidalannı aptı.. 
dald vesikaları raptederd< l ağustos 1940tarihınden itibaren pazartesi. ~ı.. 
ve cuma günleri sabah saat ~ dan 12 :re ve öileden sonra saat 14 d'"1 17 Y• itil• 
dar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzdanı 

B - .A4ı kAğıdı 

C - Mektep Jeha''"tnııınesi veya !aS<liknamesl veyahut bllllfanıl musad• 
dak ömekleri. 

D - Polisçe tasdik edllın.iı iyi hal kAğıdı 
E - VeWerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalar. 
F - Altı adet karton . .uz fotograt c4X6> Eb'asında 
4 - Yazılma isi 25 Atustas 1940 pazartesi gününe kadardır. 
Kayıt olunanların 28 Ağustos 1940 çarşamba günü sıhhi muayenelerinin ya .. 

pılması için sabah saat c8> de mektepte bulunmları tAzımdır. 
5 - Fazla ta.fsiJJ.t için Orlaköyde m ek lep müdürlüğüne müracaat olunmalı

dır. İsta.nbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaaUara, matbu cduhul bilgisi> 
gllnderilir. 

Muhaberat için posta pulu gönderilmesi llzımdır. c6273> 

: Deniz ~··::: levaznn '· Satına ima ; Komisyonu · · . ilanlari"·, 
. ' . . . 

M&rmara. Cssü bahri K. satın alma komlbyonunclan: 

işin şek~ 

Kömin' tahmil ve labllye il&nı 

Beher tooun t3bmini liatı 

Kuruş 

A - Kömür gemilerinden Seymen depolanna 35 
B - Kömür gemilerinden diğer gemilere &Porda olarak 35 
C - Kömür gemilerinden mavnalara 10 

D - Mavnalardan gemilere 30 
E - Mavnalardan sahile :?5 
F - Kömür depolarından kömür gemilerine 30 
J - Kömür depolarından mavnalara 20 

l - 20,000 ton kömürün yukarıda yazılı 7 madde ile gösterilen şekillerden 
tahmil ve tahliye ~1 kapalı zarf usulile eksiltmeye konuJnıuştur. 

2 - Eksilbnesi 27 ağustos 940 salı günü saat 16 da İzmitte Tersane kapı
şındaki komisyon binasıoda yapilacakbr. Bu işe ait şartname beldelöiz olarak 
İstanbulcla Kasunpaşada Dz. levazım satı.nalma komisyonundan ve komisyonu
muzdan alınabilir. 

3 - Tahmin edilen bedeli 7000 lira olup muvakkat teminatı 525 liradır. 

4: - İsteklilerin bu işle al.Akadar olduklarına dair ticaret vesikalarını maha 
Ut emniyet müdürlüklerinden alacakları hüsnühal kAğıtlannl yUkarıda yazılı 

ilk teminatlarile birlikte kanunun istedi ği şekilde tanı.im edcc-c-kleri tektil' mek.• 
tuplarıru muayyen gün ve saatten tam bir saat ev\".:!line k adar koıuisyon baş• 

kanlığına vermeleri. <7175• 

l;1 
53 det Masa aJmacak 

. .. 
1 

14 Ağustos 940 çarpmba günü saat 
16 da pazarlıkla muhtelif cın. ve eb
atta 53 adet masa alınacktır. İstek -
tiler-in belli gün ve saatte Kasınıpa -
şada bulunan komL~na müracaat -
lan. c7188> 

, ... 
ı - Tahmin edilen bedeli (12.500) 

lira olan 8000 kllo Hint yağı, 16 ajus-

tos 940 cuma günü saat 16 da pazar
lıkla alınacaktır 

2 - ilk teınintı !937) lira csoı 1<u

l"U$ olup prtnamesi her ıün kom.is -

yondan alınabil i r. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kantındl_ 

yazılı vesaikle birlikte belli ghn ve 

saatte Kasımpaşada bulunan komis ... 

yona müracaatları c7190> 

Saa'at Okulu Talebe İstanbul Erkek Akşam 
ve mezunlarauın nazarı dikkatine 

Okulumuzmı tesviyecilik ve Elektrikçilik 'ubesinden me .... un veya d~ 
edenlerin istikballeri ile ilgili bir iş hakkınd.'.l gu rüşmek iizere gayet acele oı.. 

<U ok"Ula müracaat etmeleri men!aatıeri iktiusındandı~. (G9S7) 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas no, 

71 Kadıköy, 

l - Peşin Satılanlar lıaıı No : 821 
Yeri 

Altııı11zar.e 

Kıymeti Nev'i -
6050,- Karakol binası 

ve tarla 

Muabası dtpo
zitoıu 

6%570 lıdı 1010,--

1.111lDllul Le.azım. 
Aakeri 

Amirliğinden verilen 
KıJaata i.lan.ıarı 

Aşağıda yazılı mevat hizalarında yazılı saatlerde 23/8/940 günü k.ıpalı zarfla 
eksiltmeleri Adan:ıda askeri satın alma komü:yonunda yapılacaktır. Şartname.si 

Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri ve meıkUr komi~onda görü lür. İsteklilerin iha
le saatıerinden bir saat evvel kanun1 ve.'aik ve teklil mektuplarını komisyona 

lıtanbul Komutanlığı' 
5atuıahua K omisyon u tıi.ıılan 

K~uyolu en e~ki <ıO, 

62, 64, e~ki 5rJ, 5<', 60, 

yeni 94, 96. 

'vermeleri. (580) (70671 

Komutanlık Birlikleri ihtiyacı icin 
16/8/940 saat 11 de pazarlık!a !?O ton 
toz şeker satın alınacaktır. Muhnıf\men 
bedeli 7800 liradır. İsteklilerin ~.r!Ui 
gün ve saatt.e yüzde on beş teıninat -
ları ile birlikte 'Fındıklıda Komutan -
lık satın alma komisyonlına gelme .. 292 Beşiktaş, Es. 

temil arsa 
Sinan 4048,- DükkAnı müı; - 1H9,12 :M2 809,60 

paşa Kılıç 

Ye. Yıldız 

.Ali"8~a, 

mah. Es. 
Ayazma, Tekselvı, Ye. 

Asariye Tekservi, Es. 
2, 3, Ye. 907, 19, 23. 

409 Eminönü, Büyükçarşı 2700,- Düklth. 
mah. Kalpakçılar be.:. 

Es. Ye. 102. 
492 Kuzgunctık, Bahriye 34.- Ana 

mnh. Doğra.uat:ı ~ok:ığ• 

Ye. Bahar sokak, Es, ı, 

Ye. 35/1 
494 Kuzguncuk, İstirati 6.,- Arsa 

k:ılfasokağı .Ss. 4, Ye. 2/1. 
493 Ku1.guncUk, Delikoç 46,- Arsa 

sokak Ayazma çık ... 
mazı Es. 9 Mü. Ye. 22. 

eo,n m 

28,72 .1142 

229.~0 J42 

HO.-

o,80 

• 
' 

1,20 

9,20 

505 Çengelköy, Kaldırım 3677,- Tarla 183860,48 M2 735,40 

yolu Ye. YaJnrz. servi 
sokak E. Y. 37 

536 Kadıköy, Zühtüpaşa 1288,- Denizden dolma GO ll12 257,60 
mah. Es. Kalamış sokak, 
Ye. Kalamış v&pur Is -

kelesi cad. Es. Ye. 11 

arsa 

665 Fatih, Sult:ınahmet 4.400,- Ana 
Mah. Salhane çıkmuzı 

Es. 4, Ye. 21. 
20674 Vaniköy, Vaniköy cad. 84,46 Kayıkhane 

Es. 6. Ye. 12 
2219 Beyoğlu, HU.<yin a - 958,- Ev 

ga mah. Es. Doğra -
macı, Ye. Doı:,"ramacı şa .. 
kir sokağı Es. 25 Mü, 
Ye. 25. 

2341 Beyoğlu Hasköy Hacı 

Şabo:ın K~eci ~L:i mah. 
Ne!tali Merhamet Sokak 
Es. 4 ı. Ye. 40, tai 24. 

9.- Ev 5/240 hi.t. 

2420 Beyoğlu Es. Tatııvla 126,- Ev 10/24 his. 
Y. Eskişehir ı:. 1nh. Es. 
Peren, Ye. l'::rv;az so -
kak Es. 7, Y•. 5. tai 5. 

2538 Fatih Es. H'oc: kara - 202,- Dukl<An 
gö.!, Ye. Cnmbazlye mab 
Es. Silivrtkapı 1ı'e. AlJy 
immaı ve HilnY.l\rbe~E.:n -
di sokak Es. 54, Ye. 2, 
tai 2. 

ZG16 Be• d!lt~ Fer;kiiy Rum 2n9,- EY 
kilLc:esi Es. Ön, Ye. F.v -
ronozza<le srıknk & 47, 
Ye. 15, taj .i5. 

2 - Taksitle Satı lanlar 

880,-

422,30 :,12 16,90 

lPl,60 

1,80 

oa,01 ın 25,20 

40,40 

120,54 M~ 41.80 

666 BüyÜknda, Ni' ım m:·h. 1193,- Çamlık 64/128 his. 23876 M~ 138,60 
Yer .glu sokak Es. 41, 
Ye- 2. 

815 DeyÖt' ıı, Şahkuln (1\1ü- 1600,- KArgir ev 
eyyetzade) n1ah . Sera -
!:f'rr· çık. Es. Ye- 9. 

90 

2253 Kuzguncuk, İc:ıd i ye 1069,- Maadükk;ln bir ev '17 
l'J.d. Ba kkal Bereketli. 
snkoğı Es. EO, 82. Ye. 
9, 68. 

3 - Pazarlıkla Satılanlar 

M2 320,-

lıd2 213,80 

185 Beylerbeyi, Rostilncıba· 

~ı mah. Abdi.lllahağa 30 .. 

kagı Es. 54, Ye. 66. 
1''aUh Kocamu.sla/<Jpaşa 

Sazende ve Ramazan so
kak Es. 2, 44, Ye, 7, 36. 

1232,- Maa bahçe harap 1251,50 M2 
mutfak ve kayık ... 

250,40 

hane 

310 153,-. Arsa 

496 Beylerbeyi, Bootancı - 1430,60 Tarla l hektar 
başı n1ah. Es. Aziziye so-
kak, Ye. Ar;_ıbacılar bO-

kak Es. 7, Ye. 17, 19. 
497 Beylerbeyi, Abdullah a- 310,- Tarı& 

ğa mah. Ha ~ı Önu.=:- Et. 
istavroz sokağı Es. 5, 
Ye. 7. 

499 Beylerbeyi, Bvstancı- 357,- Tarla 1 hektar 
ba~ı Abdull;,ıhağa 1~.1ıı. 

Rasimağa sokak Es. 6, 
Ye. 4. 

30,60 

4308 M2 286,12 

5097 t!l 12_,-

7870 M2 71,40 

: 

Y•Jkarıtla adresi ve tafsiltıtı yazılı gayrimenkullerden - 1 - numara al
tında gOsierılenler peşin, - 2 - numara altında gösterilenler taksitle veya pe

sin, - 3 - numara .ıltında gösterilenler pazarlıkla, peşin veya taksitle sabşa 

çıkrıl::ıcaktır. 
itı:ıle 19/ 8/940 pazartesi günü ~aat 10 dad1r. Müzayede Slrasında verilen 

bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolonnı yüzde 20 
nisbetinde teı.yit eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden tas
dik ett.rmeteri l~zımdır. 

i ıtelclilerin pey ak('esi, nüfus tezkeresi ve üç kıt•a vesikalık !otografla bir-
likte bildirilen gün ve saatte şubemiz EmlAk servisine müracaatları. 6744 

Devlet Demiryollan .-e Limanları lıletme 
U. İdareıi hiaları 

Muhamnien bedeh 18,000 (on sekiz bin) lira olan Sterilizasyon cihazları ve 

teferrüatı 24: Ey1Ul 1040 Sah günü saat 15 de kapalı zart usulü ile An.karada 

Ware binasında satın alınacaktır. 

Bu tşe girmek i.c;tiyenlerin (1350) (Bin fiç yüz elli) liralık. muvakkat temi

oal ile kanunun ttıyin ettiği vesikaları ve tekli1le.rini ayni gün saat 14 e ka

dar kom yon reisliğjne vermeleri Iaz.ımdır. 

Şartnaml'ler parasız olarak Ankara da malzeme dairesinden, Hyda.rpqada 

'fese" ~üm ve $c\k Şe!Uğinden dağıWacaktır. (7042) 

Miktarı Tutarı Tlml na tı ih ale 

Cins i 
Sade yağ. 
Sabun. 
Pirinç. 

Kilo 
24,000 
l&,000 
48,000 

Lir• 
26,400 

6,480 
13,920 

Li ra 
1980 

486 
1044 

ıaati 

10 
11 
17 

* '* Aşağıda cinsleri yazılı çeliklerden 
zatın alınacaktır. Elinde mevcut olan
ların eb'at ve mik:tarlarile beraber 
20/8/9•0 Salı günü akşamına kadar 
Ank.arada M. M. V. harbiye daire -
sıne kklif yapmaları. 

Semantasyon evv veya bu vasıfta 

başka marka çelik. 
Maraton krom nikelrnolipten bsvv 

veya bu vasılta başka bir marka çelik. 
Muraton krom nikel Molipden yağ

da sulama çeliği Dcno yahut bu vasıfta 
başka bir marka çelik. (578) (7065) ... 

400 AlmankAri eğer takımı satın a
lınecaktır. Pazarlığı 15/8/ 940 per -
şernbe günü saat 15 de İzmlrde Lv. 
flmirliği salın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bet..leh 28,000 lira 
ilk teminatı 2100 liradır. Şartnamesi 

k~yonda görülür. İsteklilerin k:a
nunl vesikalarile komisyona gelmeleri. 

(588) (7105) 

• Beherine tahmin edilen tiatı 60 ku-
rut olan l 00,000 adet kar başlığı pa -
zarlık:la münakasaya konmuştur. İha -
lesi 15/8/940 pe~embe günü saat 15 
de Ankarada M. M. V. satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Kat't temi
nah 8500 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
300 kuruşa komisyondan alınır. İstek
lilerin kanun! ~ikalarile belli saatte 
komisyona gelmelni. 566 - 7021 • 

Birecik hudut tsburunun 320,000 ki
lo bugday öğütmesi kapalı zartla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 19/8/940 
pazartesi &ünü saat 17 de Mardinde 
askeri salın alına komisyonunda ya
pılcaktır. Tahmin bedeli 16,000 lira 
ilk teminatı 1200 liradır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif m ektup1arl!'ll 
ihale saatinden bir saat evvel Mardin
de cenup hudut komutanlığı salın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(513) (6814) 

* 2,000,000 kilo kuru ot kapalı zartla 
ek~iltmeye konmuştur. TaHp çıkma -
dığından ihalesi 22 / ,. '940 perşembe 

günü saat 17 de yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 110,000 lira ilk teminatı 8250 
liradır. Evsaf ve şart.namesi komis -
yonda gt.ırulür. isteklilerJn ihale sa -
atinden bir saat evvehne kadar ka -
nuoi vesaik ve teklif mektuplarını E
dimede sanayi kışlasında ı'1tın alma 
komisyonuna vermeleri. (515) (6816) 

• 110,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
alınacak!ır. Muhammen bedeli 16500 
liradır. Muvakkat temina.!ı 1237 lira 
50 kuruştur. Eksiltme 23 ağustos 940 
cuma günü saat 10 da Van mıntaka 
komutanlığı salın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin muayyen g\in

de gösterilen saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını komisyona ver -

meleri. c:527> c6839> 

]eri. c:7173> 

Komutanlık kıt'aları ihtiyacı 1çın 

13/8/940 &(inil saat 15 de pazarlıkla 
50 ton kuru fasulya ile 30 ton Nohut 
aatın alınacaktır. Bunlaıın her b iri 
ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 
Fasulyenin muhammen tiatı on bin 
lira, nohudun üç bin altı yüz liradır. 
İsteklilerin bell i gön ve saatte yüzde 
on beş teminaUan ile birlikte Fındık
lıda komutanlık sabn alma komis70 -
nuna a elmeleri. c:7129> 

• 
Komutanlık anbarı ihtiyacı ıcın se

nelik olarak kapalı zarf wulile 150 ton 
sade yağı alınacaktır. Eksiltmesi 29/ 
8/ 940 günü saat 11 de<Ur.i Muhammen 
bedeli 10,625 liradır. Şartnamesi her 
gün konlisyonda görülebilir. İstekli -
lerin belli gün ve saatten bir saat ön
ceye kadar teklif mektupları Be kanu
ni vesikalarını Fındıklıda komutanlık. 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(7040) 

Komutanlıkc;a Selimiye civenndaki 
kıtaatın 300 tonluk s('nelik etine ve
rilen fiat pahalı görüldügünden mez
kür et 14/8/940 günü snat 17 M pa
zarlıkla sstın alınacaktır. Muham -
men bede1i yüz sekiz bin liradır. İs

teklilerin belli gün ve saatte yüzde 
on beş teminatları ile birlikte Fındık
da komutanlık satın alma komisyo -
n11r.a gelmeleri. c:7130> 

RASIT RİZA TİYATROSU 
BAL1DE PİŞKİN beraber 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

75 kuruş olan 20,000 kilo siyoh ve 
20,000 kilo sarı kundura boya~ı pazar
lıkla eksilbneye konmuştur. İhalesi 
14/8/940 çarşamba günü saat 11 de -
dir. Kat'i teminatı 4500 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi 150 kurusa komi!"yon -
dan alınır. İsteklilerin kanunun emir 
ettiği vesikalar ile ihale snatinden bir 
saat evvel Ankara.da M. M. V. satın 
alma komisyoounn gelmeleri. 567-7022 

• Beher adedine tahmin edilen fiat 12. ağust.o:> ~azartesi. vünü akş~ı 
Beşiktas r,asımbey aıle bahcesınde 

130 kuruş olan 200,000 adet yUn kuşak • Yatakh Vagonlar Kontn>Jörü> 
pazarlıkla münakasaya konmu,stur. Vodvil 3 perde 
İhalesi 16/8/940 cuma i\inü saat 11 

• Bir kilosuna tahmin edilen fiah 14 
kuruş olan 120 ton sığır eline ikinci 
defa talip çıkmadığından pazarlıkla 
eksiltmesi 19/8/ 940 pazartesi günü sa
at 15 dedır. İlk teminatı 1260 liradır. 

dedir. Kat'i teminatı 28,300 liradır. 

Evsaf ve şartnamesi 13 Hraya komis
yondan alınır. İsteklilerin kanuni vc
sikalarile bellı saatte Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna geln1elcri. 

(608) (7156) 

• Beher adedıne tahmin edilen fiatı 

140 kuruş olan 100,000 adet çıplak aliJ
minyum matra pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 16/8/940 cuma 
günü saat 10,30 dadır. Kat'i teminatı 

Evsaf ve şartname!i komisyonda gö- 16,500 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
rülür. İsteklilerin belli &ün ve saatte 7 liraya komisyondan alınır. Ist<"kli-
Karsda askeri satın alma komisyonu- lerin kanuni ves!kalarile ihale saatin-
na gelmeleri. (486) (6717) de Ankarado 111. M. V. satın alma ko-

~· misyonuna gelmeleri. (609) (7157) 

Beş adet su arazotu alınacakbr. Sat- .. 'r 
maya talip firmaların verecekleri ara- Beher metresine tahmin edilen fiatı 
zozlara ait fenni şartnamelerile birlikte • 39 kuruş olan 200,000 metre çuvullık 
tekllrterini 15/8/940 ı.arihine kadar bez pazarllkla eksiltmeye konmuştur. 
An.karada M. M. V. satın alma komis- İhalesi 15/8/940 perşembe günü saat 
yonuna vermeleri. (485) (6316) 10,30 dadır. Kat't teminatı 10,300 lira-* dır. Evsaf ve şartnaınesi 390 kıınışa 

Beher kiolusuna tahmin edilen fiatı komisyondan alınır. İsteklilerin kanu-
149 kuruş olan 15,000 kilo pamuk çO- ni vesikalarHe ih31e saatinde Anka -
rap iplig: p~1 ·rlıkla müakasaya kon- rada M. M. V. &atın alma komisyo -
muştur. İhalesi 24/8/940 cumartesi nuna gelmeleri. (610) (7158) 
günü saat ı ı dedir. Kal'1 teminatı .. 
3352 lira 50 kuruştur. Evsal ve şart - 250 tor. un pazarlıkla satın alına -
namMi komisyonda görülür. İstekli - caktır. İhalesi 19/8/940 pazartesi gü.-
lerin kanuni vcsikalarile Ankarada nü saat 11 de Erzurumda Kor satın 
M. M. V. satın alına komisyonuna gel- alına komisyonunda yapılacaktır. Tah-
meler( 568 - 7023 min bedeli 42,500 lira ilk teminatı 3188 

... ... (6ll) (7177) 

97,200 kilo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 27 /8/940 
Salı günü saat 16 da Erzurumda Lv, 
~mırliği sat.Jn alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 87,480 lira 
ilk teminatı 6561 liradır. Şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. ~mirlikleri ve 
komisyonda görülür. İsteklilerin ihale 
ı:aa!inden b!r saat evvel kanunt vesi
kalarile teklif mektuplarını komisyO'.":la 
vermeleri. 557 - 7012 • 102,600 kilo pirinç kapalı zar!la 2/ 
9/940 pazartesi günü saat 11 de Er -
zurumda Lv. Amirliği satın alma ko -
misyonunda satuı alınacaktır. Tahmin 
bedeli 30,936 lira ilk teminatı 2770 lira 
20 kuruştur. Şartnamesi Anknra, İs -
tanbul Lv. Amirlikleri satın alma ko
m.ü;yonlarında görülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka 
dar kanunt ve~ikalarile tekli! mek -
tuplaJını komh;yona vern1clcr. 

560 - 7015 

• 200,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

9600 kutu yalancı dolma konservesi 
pazarlıkla 22/8/940 perşembe günü sa
at 11 de İslfıhiyede askeri satın alına 
komisyonunda safın aJınacaktır. Tnh
min bedeli 2304 lira ilk teminatı 172 
lira 80 kuruştur. Şartnamesi istanbul 
Lv. f:lmirliği satın alma komisyonunda 

• (613) (7179) 

150,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 28/8/ 
940 c;ay-şamba günü saat 11 de Konya
da Lv. Amirliği satın alma komfryo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
33 000 lira ilk teminatı 3093 lira 75 
ku

1

ruştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul 
Lv. amirlikleri satın alma komisyon
larında görülür. İsteklilerin ihale sa
atinden bir saat evvel kanunt ve5ika-
1arile teklif mektuplarını komiSyona 
vermeleri. (614) (7180) ... 

12,000 kilo snde yoğı kapa!. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/ 
940 perşembe günü saat 1 l dP Kon -
yada Lv. :\mirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
15 000 lira ilk teminatı 1406 lira 25 
ıru'ruştur. Şartnamesi Ankara( istan
bul Lv. Amirlikleri satın alma komis
yonlarında görülür. İ~teklilerin kanu
ni vesikalarile ihale saat.inden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(615) (7181) 

Sağlığın kıymetini takdir eden Ba
yanlara .§.det zamanlarında seve, 
seve kullanacaı!ı mikropsuz, ulak, 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

FEMİL ve BAGI 
Her ec~anede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağazalarında bulunur. 

Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 K c/ &. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 r. c/ s. 20~ 

18.00 Program 
18.05 Müzik: Arya'lar (Pi.) 
18.40 Mii.zik: Radyo caz orkes

19.10 
19.45 

20.00 
20.30 
20.45 

21.10 
21.30 

21.45 

22.30 
22.45 
23.00 
23.30 

tresı. 
M·;tzik 
Saat ayarı, Ajans haber
leri. 
Müzik: Fasıl heyeti 
Konuşma 
M ii.zik: Dinleyici dilekle
ri 
Müzik 
Konuşma (Radyo Gaze
tesi) 
Mii.zik: Rndyo salon or
kestrası 
Ajans habeTleri. 
Mii.zik 
Müzik: Cazband (Pl.) 
Yarınki program ııe ka
panış. 

İs tanbul Limanı Sahil Sıhhi7e Merkezi Satın• 
A lma Komisyonundan : 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi Hadım
köyde mevki satın alma komisyonun
da 28/8/940 çarşamba günü saat 15 de 
yapllacaktır. Tahmin bedeli 58,000 lira 
ilk teminatı <fı350 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat ve kanuni vesikalarile tek
lif m-!.'ktuplarını ihale saat.inden bir 
saat evvel kombyona vermeleri. 

563 - 7018 

• 
• Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla 

2/9/ 940 pazartesi güni.i hizalannda ya
zılı saatlerde eksiltmelcri Edirnede es
ki mü$iriyet dairesinde- srıtın alma 
komiı.yonunda yapıla('aktır. İstklilerin 
kanuni v('slkalarile teklif mektupla -
rını ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermf'leri. Sartnamel-eri ko
.,,i~onda görülür. 

1 - Merkez.imiz için azamı 740 derecei kesafette 300 teneke benzin ile 

azami 890 derecci kesafette 5000 kilo gazoil alıllacaktır. Benzinin beher tene

kesınin t:ı.hmin bed el.ı 4 lira 68 kuruş ve mazotwı beher kilosu 12 kUMJ§ 50 san

timdc:ı:n urnumunun tutarı c:2029• liradır. 

2 - E'<:tlltme 20/8/940 solı günü ı;aat 14 de Galatada Kara muslala paş.l 

Sokağında mezkôr merkez satın alma komisyonunda yapılacak1J. r 
3 - Şartnameler merkezimiz levazı mmdan parasız al.mır ... 

4 Eksiltme açık olacaktır. 

5 Muvakkat teminat parası 152 lira 18 kuruftur. • 

6 Ekslltmt"ye gireceklerin 194.0 senes.i ticaret odalı , 

I 

1\1üteahhit nnm VP 

beherine ta!'lmin edilen 
liradan l 09 araba açık 

hesabına 

fiat 150 
ek1;ilt-

me suretile alınacaktır. 1\fuham
men bedeli 16,360 lira ilk teminatı 

1226 lira 25 kuruştur. İhal""i 21 / 8/9401 
çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. A -
mirlikleri ve Kays("ride Kor satın alma 
komisyonlarında görülür. İsteklilerjn 
k11.nun1 vesikalartle belli saatte Kay -

C insi To, Tut a rı Temi- ih• 
natı le 

Lirı Li rı saa ti 
11 00 55.000 4225 

43 55.900 

Saatı almış o l ayC:ınıL 

hu haf başın ı za gelmezdi 

Sahibi ııe neşriyatı idare eden 
B114 muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 

1 Emniyet Sandığı uanfarı 1 
010 5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
Emlakin semti 

Beyoğlunda Hilseyinağa mahaUesinde 
Topçek.enler soka&mda eski 52, 27 ye
lli 31 No. lu 

Galatad a Sultanbeya2ıt m ah aflesin -
de Ktlıcali caddesinde eski 136, 138 
mü. 136 mü. y eni 2<fı 1 261 168, 168 No. lı 

Beşik.taşta Cihannüma mahallesinde 
eski Bot.t.ancıbaşı Muhtar yeni Bos 
tancıba§ı sokağında eski 17 yeni 2, 3 
No. 1ı 

Üsküdarda Altunizade mahallesinde 
Bağlarbaşı Küçükçamlıca sokağında 

eski 13. 13 mü. y eni 57, 57 No' lı. 

l - Arttırma 26/8/940 tarihine 

~ı• 
Cinsi Muh~lll .ti 

k ı • ııı 
Beş buçuk katta on sekiz o - . g5tf 
dalı dört sofalı terkos ve e
lektrik tesh.atını havi k{ırgir 

bir evin tamamı (mcsahai 
sathiyesi 167,50 metre mu -
rabbaıdır) 

Fırın ve dükkfınları 

m il odaların tamamı 

2ıııl mü$lC-

Üçüne ükatta on odalı iki so- 6(1QI 
falı, iki salonu terkos ve elek-
trik tesisatını havi kfirgir bir 
evin tamamı 

İki buçuk katta sekiz odalı iki 
sofalı maabağ bir köşkün ta
mamı (mesahai sathiycsi 5017 
metre murabbaıdır.) ıf 

düşen pazartesi günü saat l• den , 
en çok bedel verenlerin üstünı:c )t ya kadar yapılacak ve gayrimenkul 

caktır. . b'lli' 
2 - Arttırmeya girmek için muhammen kıymetin yüzde 15 şi nıs 

de pey ak~csi yatırmak 15.zımdır. f! 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede 

kiz müsavi ~sitte .. öd~nir. Taksitıer y~zde 5 faize ta~idir. . . . reeı' 
- raksıtler ödenıncıye kadar g aynmenkul Sandıga bırınet ele 

ipotekli kalır. . oı' 5 - Binalann !otogr.:;ıfları sandık dahiljndeki satıs ~nlonunrla tcşhır 
maktadır. Fazla ta!si li'ıt almnk için salona müracaal e~'.ilir. (7165) 

Saf ve Normal f!ıda 

~ 
Pirinç unu - Mercimek - Bezely a • Yuıaf 

ve sair HUBUBAT UNLARI kuvve t kaynağıd.r. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NURİÇAPA Kuruluş t a rih i: t915 

r lstanbul Belediyesi 
--~ 
hanları_) 

Yıldız birinci yatı okulunun yıllık ihtiyacı icin alınacak 8000 kilo 

karaman eti ve 1500 kilo kıvırcık kuzu eti kapalı zarf usulile eksiltıııeYe i 
I~ 

nulmuşlur. Her iki etin beher kilosunun muhammen bedeli 55 kuruş ve 
1 

rninatı 391 lira 88 kuruştur. Şartname zabtı ve muamelfıt rrıüdürlüğü ıcaıett
1

1 
görülecektir. İhale 15/8/940 perşembe günü saat 15 de Daim1 EncÜJl'lende ~t 
pılacaktır. Taliplerin ille teminat rnak buz veya mektupları ve 940 yıhflıı ti 
ticaret odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarilatı cevresjnde nsıır f_/ 
caklilrı tek lif mektuplannı ihale günü saat 14 de k adar daiml cnconıeııc 
=leri lazımd ır. (6730) . .. 
Anadolukavağında iskele karşısında .i No. kahvehane 

i!l'. Temi n a tı 

13,50 

yıllı: 
~ ; r' 

ı~ 
ısO· 

ırrr" 
Balatta çöp iskelesi sok.ağında 640 metre murabba ı sahalı arsa 15,00 ~ 

YıUllc kira muhamrnenler i. ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı~ 
ri menkuller birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı aç.ık ;ır~~ 
y a konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamel~t müdiırlüğü kalemınde 1,/ 

cektir. ihale 15/8/940 per~embe &fuıü saat 14 de daimt enciJmende ysP~ I 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplar.ile ihale güni.ı mu<ıYY 
aite daimi encümende bulunmaları- ( 6734) 

•• ilk teaıl. 

Aksaray yangın y erinde Inebey mahallesinin Gazi Mustafa 90,00 

K emal caddeoinde 100 metre murabbaı sabalı arsa / 

Ilüyükadada yenJ kolbaşı sokai:ında 88 inci adada 3 parsel 9,17 

No. ve 40,75 metre mura.L"'aı sahalı arsa 1 / 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazıb iki P
9
f(·t 

b tt " t satılmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler za. .. ~r. 

ame!M m üdür lüttl lcalemınde görtılecektir. İhale 23/8/940 cuma ıünu "''~ 
de daimi ve1• 7071 


