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ETEM İZZET BENİCE 

ltalyadan 
yükselen 

tehdit 
Bir İtalyan - dostu Ar
navu :tun öldürülmüt 
0Iınasınıo mee'uliyetini 
\' un:ıııılılara yüklemek 

ve bu v .. sile ile teb
dıtlı.ir bir eda takıo
lllak bele ıu sıralarda 
az ınanilı olmaea ge
tektir •• 

Milli ŞEF SAMSUNDA BUGUN DE TET
KiK VE ZiYARETLERDE BULUNDULAR 

~n: ETEM iZZET BENİCE 

" •çi~:t"aıı - Arnavutluk hududu 
\ ud e ~.talyan 'taraftarı bir Ama. 
ı a ~ <>ldürlilmüş olmasının orta
--~:: llrd.ığı dikkate şa)an bir va-

la Vllrdır. Davuthora, adını ta
\ ~dil. bu İtalyan tarafları Arna
''ad illi, l~alyanlar için ne kıymet 
de b'Jthğini ve ne gibio hitmetler 
iti lllldugunu bilıni~ oruz. Bel
d~ıı ~na\lutluğun itaJ~-a taraim
llıışt ışga)i rnaksadını teshilc çalış
isın~~· belki Arnavutları l!alyan 
hed {"ın.~ hoş görmeye alıştırmak 
hid;~.1 Uzerinde iiili hi<ınet sahi
ıı.r.; . belki de sadece ltalyan 

.. kt•\kiırı bir •Arnavut beyi> dir! 
nıa t l" sa ol u un şahsiyeti her ne olur-

afa11 sun hadisenin İtalyan resmi 
hn~ındaı.; nakli şekli dikkate şa
tont ~İ- l>~vuthoca Arnavu!luk 
ııı"' a arı ıçinde öldürülmüş ol-
• ına r " i b •ati) , ~gmen talyan ajansı u 

ARNAVUT 
İSYANI 

NE HALDE? 
Son çarpışmalarda 
ltalyanlar 400 ölü ve 

yaralı verdiler 
Londra 13 (A.A.)- Selıinikten 

gelen bir habere göre, İtalyan as. 
keri makamları Arnavutluk ihti
lalini bastırmağa çalışmaktadır. 

Eksçenç Telegram ajansı, şi -
mali Arnavutlukta 5000 kişinin 
toplandığını, 3000 kişinin Kral 
Zogonuu doğduğu yer olan l\tati 
civarında bulunduğunu bildir -

mektedir. 
Aşiret reislerinden birisi İta) -

yanlardan ağnamın müsadcreı?inc 
ve Arna,·utların İlal~·an ordusun
da hizmete mecbur tııtulmalarına 
nihaıet verilmesini istemiştir. Bu 
zat ayni .zamanda, Arnavutların 
İtalyan ordusunda çalı•mamak i
çin Arnavutları dağlara çekilnıeğe 
davet ed<n beyannameler dağıttık. 
!arından dolayı hapsedilmiş olan 
Arnavut milliyetperHrlerinin tah
liyesini de istemi~tir. 
Şimdiye kadar Arnavutlarla İ

talyanlar arasında 'ukua gelen çar
pışmalarda İtalyanlar 400 ölü ve 
yaralt \·ermişlerdir. 

~----........... im!ıı.ı 

MUHAREBE ı 
UZIYACAK' 
Sovyetler vaziyeti 
nasıl görüyor ? 

İnııiliz balıkçı ıremileri sahillere mayn döşüyorlar 
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• 

• 
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ALMANLAR 
61 TAYYARE 

KAYBETTi 
Dünkü akınlara 500 den 

fazla tayyare iştirak 
etti 

Londra 13 (A.A.)- Bava Nazın 
bu sabahki beyanatında dün ce
reyan eden hava muharebelerinde j 
muhakkak surette düşüriilmiiş olan 
Alman tayyarelerinin adedinin 61 
1.. ) u .~t:ın1cKte olduğunu be~· an et
miştir. İngilizler ancak 13 tayyare 1 

kaybetmişlerdir. 
1 

İngillerenin muhtelii mıntaka - ·ı 
Jarındaki bu akınlara 500 den faz
la Alman tayyaresi iştirak etmiştir. 

AMERİKADAKİ TESİR 
İngilizlerin elde etlikleri yeni 

hava nıuvaffakiyetleri Amerikada 
derin bir tesir hasıl etmiştir. 

İngiliz Ham Nezaretinin tebli
ği gazetelerin birinci •ahifelerinde 
iri harilerle nesredilmiş, Alman 
tebliğleri ise ikinci plôna atılmış
tır. 

Sahilden bir hava muharchtsini 
tarassut etmiş olan bir Amerikalı 
muhabir düşürülen Alman tayya
relerinin güçliikle sayıldığını bil
dirmiştir. 

Tokattan Samsuna 
kadar geçen seyahat 

Ankara 13 (Hususi muhabirim izden) - Cunıhurreisi, Milli Şcl 
İsmet İnönü diin sabahtanberi Samsunluların misafiri bulunmakta_ 

dırlar. Milli Şef, tetkik seyahatlerinde Turhal ve Amasyadan geçer
lerken, kısa bir müddet tevakku( etmişler ,Turhal istasyonnnda vali 
vekili ile parti başkanı, belediye reisi ve diğer vilayet erkanı tara
fından karşılanmışlardır. Burada Milli Şef vali veklli ile. meb'us 
Cemal, belediye ve parti başkanla rını kabul ederek, hasat vaziyeti, 

zelzeleden basar gören mıntakalar daki inşaat işleri hakkında malu
mat almışlar, icap eden direktifleri vermişlerdir. 

Milli Şe( Amasya istasyonunda da tezahüratla karşılanmış ve 
burada da halk arasında on dakika kadar kalmışlar ve umumi vazi
yet hakkında verilen malümalı d inliyerek Samsuna hareket etmiş
Jcrdir. 

Milli Şefimiz, gere vilayet hududunda Samsun valisi, belediye 
reisi, parti, viliyet idare heyeti, halkevi ve ticaret odası reisleri 
taraiından karşılanmışlardır. 

Cumhurreisi sabah 9 da Samsuna gelmişler ve halkın coşkun 
tezahürlerile karşılanmışlardır. Bütün şehir donanmıştır. 

Milli Şefimiz dün "e bugün Samsunda tetkik ,-e ziyaretlerine 
devan\ l'tmi~lerdir. 

MEB'USLARIMIZDAN NELER iSTİYORUZ ? 

Beşiktaş, Beyoğlu 
halkının dilekleri 

ir iinde şe ir e 
facia irden o d 

4 İstiyen halkımız bugün saat 14 de Eminönü Halk
evinde, 16 da da Fatihte meb'uslarımızı 

görüp dertlerini söyliyebilirler 

nan ~adısesini enelemirdc Yu
h;1ı:8:.ı~nlarına yüklemektedir. lla
ler kı. alde Yunan ajanı denilen_ 
lt\)ı:·;rnıerdir, bunlar teşhis ve 
lüııı ı olunrnuş mudur!. Bu ma
.\,118 ~lınadığı gibi Yunanlıların 
lalı.,~ u~I\~ hudutları içinde bir 
liıtıaJi hadıseleri tahrik etmesi ih
llıeyan de akla yatnııJan hareketler 
hakı. ınd_adır. Arnavutluk, mu
haıa a~ kı, )-'eni nizanıına ra~ınen 
lııitar~~~ Yer eski çetecilik ve ko
'nsaııı ı ruhunu muhafaza eden 
hııng; ar~a doludur. Bu itibarla her 
~·h rnbır. kan davasınııı, haldeki 
infiali •zıdeki bir ~ahsi hareket ve 
•lırıuş \bu katil hadisesinde amil . 
l\ııcak _nlunnıası ihtimali çoktur. ı 
dek; lı ltalyau ajansının tcbliğin
\utho •va ve tehditkar lisan Da
ltkiJ <anın her hangi sebep ve 
nan k a:!ında cereyan etmiş bulu
'•lı. \ a ıl hadisesinden ziyade ıne-

'l'eJı~- .tecessüsli celbetmeklcdir. 
dit: 'ide şu izahat verilmekte-

Mo•kova 13 ( A.A.) - Prav
da qazetesi, Beıınelmilel ha
disatı mevzım bahsedı:rek 
şunları ııazmaktadır: 

Fra·11sanın teslinıi1ıden son
ra Birleşik A merikanııı 11ar
d11r.lanna istinat ederek mü
cadele11e deraın etmekte olan 
İnqiltercnin Almanııaııa kar
şı olan harbi. 11cıi bir safha-
11a qirmiş bulunmaktadır. 

Denize dökülen bir sandaldaki 4 kişiden biri boğuldu. 
\Bir makinist metresini ekmek bıçağile vurdu.Tutuşan 
bir motörün makinisti de yandı. Üsküdarda bir vak'a 

1 Son 24 saat içinde şehrimizde 4 denize dökülüp Osman boğulmuş- nün karbitörü parlamış ve çıkan 

Bugiin İ•tenhul meb"u•ları halk. 1 

la ten1aslarına ~aat 14 de Lminönti 
Halkevinde, aat 17 de de Falih 
Halke\'inde dnam edeceklerdir. 
İsliyen halkımız mezkür saatler
de bu )erlere gidip meb'uslarınııza 
serbestçe derilerini söyliJebilir - ı 
ler. Meb\ıslarıınız dün saat 14,30 1 
da Beşiktaş Jlalkevinde toplan -
ınışlardır. 

Kaza parti reisi Ziihtii Çubuk
çuoğ]u ile kaza kaymakamının da 
bulunduğu bu içtimada miiteakil 
binba~ı l\lchmet Ağan maaşlara 
zan1 ~·apıln1asını. istikllll harbi ve 
Edirne harbine iştirak edenlere 
;kran1iye \crihnesini istemiştir. 
Bir muallim de haremde maaşla
rın ni!'bctsizliğine i~aret etmiştir. 

Ba)·an Aliye Güner de tütün de
nolarında çalışan bazı genç erkek. 
!erin mahalle aralarında birbirlc
rile n1iinascbctsiz sakalarından ~i
kayct etmiş, bir rntandaş ha~·at 
pahalılığından ~ikayc! edip hükü
metin istihlôk kooperatifleri kur
masını, diğer bir vatandaş deniz 
mensupları işçileri için içtimai si
gorta vapılmasını istemiştir. l\1eb
uslarımız bu dilekleri ehemmiyetle 
not etmişlerdir. 

Beyoğlu parfüinde şehir meclisi 
aza~ındau Ekreın Turun ,.c kay ... 
makamın da bulunduğu toplantı
da tahsil çağındaki çocuklarıı so
kaklardan kurtarılması, gazele 'c 
mecmua çıkaracaklardan maddi te
nıinat Yerine marievi evsaf aran -
ması, karanlık yerlerin a~ dınlatıl
ması, sokaklarda kelepçe ilr ad~m 
dolaştırılmaması istenilmİ'."tir. 

Kayıkçılar Haliç- · 
te bir cestt buldu •--.. s 

<lıı.ıun u Arnavutluk - Yunan hu-
de~udda ~kua gelen ilk hadise 
~lı.u1ı1'1ın· hadise 1923 senesinde 
"Gtt~.~ , uş ve İtalya o zaman 
<le huı u tşga! etmekle mukabele-

llu .un.muştu .• 
lı:i, \akzahtau anlaşılan şev şudur 
~u081/ıle bir katle bedel İtalya, 
alkış~ landan bir ada alııııya 

YUkua ıştır. On yedi sene sonra 
tar k~rgeJe~ bu iLinci hadisede ih
•luy0, 1 _telakki edilivor. Demek 
bir •dakı, hu~ut civarında ezkaza 
•ldUr-- nı hır Arna\•udu daha 
il uıu--"ıı"e birinci hadisedeki ceza e ... 
'•>a Ilı r~cu olunacak, belki de 
~•nıııeku~naf olacak. Eğer, böyle 
l"'r İli ve ıstennıe5e tebliğe şu satır-

•-. S ol~nnı~zdı: 
~•rrur ~ ıııb~ hadiseler ileride te
do ı~,.ı.ı:; ;mıy<;cektir ve etmemesi 
Q?st lı ~.r. Çunkıl Arnavutlukta 
nııarıı ~ Ya~ın yan:nda yeni bir 
ju~a dokessus etmiştir. Arnavut
talyaya und nııya cür"et edenler 

lir_, okunmuş addedilecek -

'•\rbuıı.ıt:b"~t~uatının bu hadiseyi 
~· llıah; dıdı nasıl karşıladığını, 
llndu" Yette cevap \"ermiş bn -

li, &'Unu he .. -- " · Fak nuz ogrenmiş deği-
•lttııa..::İ herhalde bu tehdidin 
Ye •Ur• ub dokunacak bir el 
lolllıad ·~· şu sırada mevzuu bah
~ıtakıu:~ın~ göre nahoş bir tesir 
ter ita) , 0 nıası muhtemeldir. E-

la Arnavutluğun komşu
...... ....__ - <Deva~ 3 üncü: ubile4e) 

lrıqiliz kıırı·eılerirıin im -
hası ı•e Biiııük Britan11a lm
paratorluiiunun ha11ati mcr -
kezlerjnin felce uiiratılma.sı. 
ancak askeri harekatı fnqiliz 
adalarına kadar teşmil etmek
le kabil olabilir. 

İnqilteTe ile Alman11a· ara
sındaki muharebe deni::de ve 
havada 11apılacak lıa rekata 
münhasır kalacak olursa bu 
harekat istcdicii kadar şid -
det kesbctsin. muharebe qaıı
ri kabili içtinap bir surette 
tt~amıs olacaktır. 

...,llllliıiıııiıııiiıiıiillllll .... ımıı ... FI 

iki gazino hak
kında yeniden 

takibat 
Tarife isteyen müştc· 
rilere hakaret etmek 

ne cür'etbr? 
Suadiye plfıiı .ııazinosunda va

ıpılan yeni bir teitiste burada ec
nebi ııarson calıstırıldıitı ve sıh
hat muayene cüzdanı olmıvan 
müstahdem bulanduğu ııörülerek 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

EtJ,1"' •*ft·iJı!J& :iRl7#!#ij 
41""1 Baraj balonlarına hücum 
hntq ııkl~rın lnqıl<z adalarıııa ve kuvvetırı birbirine zıt prcıı.<ipler) 
'>lele ~vueız · k -isted·kl erıne arşı ıatbık et- qöre hazırlanmış olmasındandır. 
~' harb. ı_ er~ 11ıpratma ve tah- Almanlar hava kuvtıetlerini di -

tle d 
1
, ILC Qundenberi atıni sid- qer bütün kuvı·etleri qibi, lıarp -

'eııı eı am edi11 B .. .. ı <l<k, Al O:· u uc qun den çok evt•el taarruzi bir sistem-
't•ru011 f man zaıııatı"lın /nqı - de hazırl~mıslardı. Bu 11iizden Al-

azla eılması iki hasım ıne.....,. 3 unc~ sahi!•d•) 

müthiş vak'a olmuştur: tur. yangında makinist Hamza göğsüıı-
Fenerde sandalcı Yukubun san- Tophanede Kadirleryokuşu Bo _ den tehlikeli surette yanıp Beyoğ-

dalını saatini 20 kuruşla kiralayıp razan sokak 13 numarada oturan lu hastanesine kaldırılmıştır. 
Kağıthaneyc J!İden Sultanselinıde Mustafa of:lu makinist Hikmet Çe- Csküdarda İhsaniye mahalle -
Fıstık sokağı 47 numarada mukim lik 5 yıllık metresi Ali kızı Ha:ıı.ıi- sinde Eminpaşa sokaj(ında 20 nu-
bcrber Ni1'deli Halis oğlıı İsmail, . . . l'k " " d km k marada oturan gardöfren Abdül-,.. yeyı geçımsız 1 yuzun en e e kadir Engin bir münazaa netice-
Balatıa mukim 13 yaşında Resmi- bıçağile ağır suretle yaralamıştır. sinde eniştesi kunduracı Celili ta-
ye, 20 ya~ında Leman, Karagüm- Yaralı hastanededir, rafından laralanmıştır. Yaralı te-
rükte kuduracı çırağı o,manın Bu gece saat 2 de Galata rıhtı- davi altına alınmış, celal tutulmuş-
sandalı Slitlicede devrilmiş hepsi ınında bağlı olan Sclômet motörii- tur. 

Sazendeler arasındaki dövüş ! 
~~~~~~~~~~-

\ Trenden nehire 
ı uçan ateşçi öldü 

Bir katibin de beyni 
parçalandı BiR AYDA 

20 yaşlarındaki bu 
genci kim öldürdü? 
Dün ak~am geç vakit Haliç sa

hillerinde kayıkçılar tarafından 
bir erkek cesedi bulunnıuştur. 

Temiz giyinmiş olan ve 20 'a~
larmda bulunan ölünün bir eina. 
)-et \'e~·a kazaya kurban ;:rid;p git
nıediği tahkik olıırımak!adır. Müd. 
deiumumi rnua\·inlerindcn Rec.-at 
Saka tahkikatla meşgul olmakta
dır . 

20 HACiZ GÖREN KÖY! 

Hadise adliyeye 
intikal etti 

Hamiyet 
nıçın 

okurken 
piyaniste 

Birkaç gece evvel Harbiyede 
Belvü bahçesinde lanbnrı Saliıhal
tin PJnar ile piyanjst arasında \-'U

lma gelen hadisenin mahkemeye 
intikal etmekle olduğu öğrenil -
miştir. 

tanburi 
taarruz 

Salih.ıddin 
etmiş? 

Seyrüsefer ve 
diğer işler 

Emniyet Müdürünün 
muhtelif iıler hakkında 

beyanatı 

Dün sabah Ankara treni Osman
ilind~ki Sakarya köprüsünden ge
çeı-kcıı ikinci kısınıdan kömür alan 
ate•çi Ali Sakaf)·a nehrine düşüp 
ölmi.i~tür. 

Hamparsom isminde bir katip 
de çalıştığı )"erde merdivenlerden 
düşmüş ,-e beyni parçalanmak su
retile ölmüşliir. 

Vilayete bir yolsuz
luk ihbarı yapıldı 

Piyanist Şefik, halı.sız ve sebep
siz yere hakarete ve taarruza uğ
radığı beyanile tonburi Salahat -
tinden tazminat istemektedir. 
Alakadarların sö)·lediğine göre, 

hfıdise:ve Bayan Hu.;..liyetin oku .. 
duğu bir şarkı sebep olmu~tnr: 
Ba~·an Hamiyet bu şarkıyı okur -
ken bir yerinde birkaç akşam ar_ 
ka arkala duralaını~; bunun üze
rine de o noktap gelindiği \akit 
gizli işaret ,-erilmesi hususunda 
Bayan Hamiyet tekmil sazın sü
rükleyicisj \'e idarecisi olan piya
nistle anlaşmı~tır. 

hte hfıdise akşamı tam bu isaret 
verilirken de Saliıhattin kalkıp pi
yanist&: •- Burada durulacağını 
bilnıivor musun?. deyip akabinde 
tnnburunu başına indirerek kavga 
çıkarmı~tır. 

Emniyet mıl<lürlüğü şehrimizde 
sevrüsefer kazalarına karsı veni 
tedbirler alrnaktadir. Emniyet 
mi.ıdürü B. .Muzaffer Akalın bu 1 
hususta bevanatta bulunarak: 

•- Vesaiti nakliyenin muraka
besini simdive kadar üniformalı 
memurlarla yapıyorduk. Fakat bu 

murakabeyi kiifi ııörmiyeı·ek sivil 
mt'murlara da bu islerde vazife 
verdik. 

Şehrimizin emnivet ve asa,·i;i 
mükemmeldir. Halen sehrimizde 
6 Romanylı garson vardır.• de -
ıınistir. 

İsp:;·nya harbe 
hazır 

Vali Ormanlı köyüne bir 
yollayıp hadiseyi tahkik 

müfettiş 
ettiriyor . ... 

gırmege 

Kopenhaıı 13 (AA.) Tas aiansı 
bildiri vor: 

Bcrlineske gazetesinın Lizbon 
muhabıri İsoanvanın askeri hazır
lıklar vapma;.;ta olmasından bah
sederek sunları \i!Zmaktadır: 

Evvelki l(iin Vali ve Belediye 
reisimiz B. Lütfi K.rdarı zivaret 
e<len 8 kişilik bir köylü heyeti 
tarafından mühim bir sui istimal 
ve volsuz•uk ihbarı yapılmıştır. 

Bu iddiava göre hadise şudur: 
Çatalcanın Karaca köyü na -

ıhivesine tabi Ormanlı kövünde 
yapı lan. muJ-tar intılıabın& !<Sat 
karıstırılmıs ve Halil Engin is
minde birine re,· vermek istiycn 
kövlüler nahiye müdürünce isim 
iltibasından istifade olunarak Ha-
JiJ Karaya rey venmeğc mecbur 

İsPan\· ol gemileri derhal İspan
yol veya bitaraf limanlara hare -
ket etme emrini almıslardır. Tcl
ııraf ve telefon muhaberatına İs
panyada siddctli bir sansür ko -
nulmuştur. İspanvanın selahivct
tar mehafili tam bir ketumiyet 
muhafaza etmektedirler Fakat 
ıınuteaddit emareler İspanyanın İ
talvan:n yanında harbe ıı<rme~e 1 
hazırlandığını ııiıstermektedir. 

1 tutulmuşlardır. Kov halkı bu 
aayri kanuni intihabı :mülkiye 
mwettişliğine ve au.iye Vek~!eti
ne şikayet eımişlerdır. 4 a,· evvel 
Catalca iandarma kunıand~m kö-

ye ııelıııiş 36 kişinin iadesir,, al • 
ıınış ve hepsi de volsuzlu~·ı teba· 
rüz ettirmişlerdir. Fakat 4 ay • 
danberi bu ifadeleri ha\"i tabki· 
kat fezlekesi İstanbul v.Jayetine 
oıönderilnti\·erdk Çatalca kayrna-
karr:lığında alıkonu lm J ' tw-
Diğer taraftan vine ıddl{ıya gö

re nahiye müdürü dP Bu 36 ki
şinin isimlerini almış, :her l?iin 
köye ya kendi gelip yahut adam 
"ônderip muhtelif bahaneJcrle 
halkın hayvanlarını. kalıvc ve 
berber dükkanındaki iskemlelerle 
usturaları haciz ctımiı;tir Bu su
retle bir ayda kö,·lül<>re &ebcpsiz 
yere 20 haciz vak'ası y;ıpılmıstır. 
Vat derhal bir müettiş i<amını 
emretmLŞtir. 
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KEPAZILİK 

BUDl.:R. İŞTE.~ 

s,• im S<ibıt imzasile bazı ı;una 
f.:lualar yazan .t;ouzzi.Ya oiilu Ve.. 
lid, b•zım mesıi!kdaşlar hakk•Jlua, 
ileri ~eri, ltdr ip bazı laflar ediyor. 
Geçen ,ur. aKı.saca .. muh"rrirınin 
de i.şarcl cttil!i gilıi, sözde, bizler, 
büfeye ~ek <lu0kun makuleden 
imi.şız! Bu meslekda.şm. yine ken
Öi rr.esiekda.şları hakk·nda böyle 
bir şey iddia et;resi, e\·vela mes
lek ahlakma yar maz. Bu, bir ... 

İkmci.si, bu ıcidia doğru değildir; 
serapa yalandır •. Eger. Ebüzziya 
oğ1u, bu sözleri, sırf kelime oyu
nu haysiyetıle ve nükte saYUrmak 
kayı:ı:sile yap1,Yorsa, meslek şere
fini kalemine m·uncak addeden bu 
zat üzerinde, basın birliği haysi
sivet divanının nazarı dikkatini 
cclbederiz. 

LEYl.f:KLER 

ŞAŞIKDI 

Lcyletll!l'in şu son günlerde, kü
rre kU: • :eP-P mc lcketlcrine 
clofıru hicret ettıf:ıni goren bir 

harrir ark ıaş, artık. .kış mev
. ının ı;e.: ığine hükmediyor. 
C~nku, malüm ya, leylekler, ilk 
baharda ;:eLr, 90nbaharda gider. 
Fakaı, bu sene rnevsımler o kadar 
garıp ve tuhaf bir manzara içinde 
d. ııoruvorsunuz, !evlekler dahi 
ş~şır-ı_ l \aıkü, şimdi sonbahar de
itıl, hal vazm içirn:ıeyi~. S.caklara 
baksanıza ... 

NE KADAP. 

KAREDIXEK?. 

En mu 'il "1 eleler en biri de 
şu manu urac.luın ne kadar kar 

edebileceğidır. Kiir n.isbeti, bir 
türlü tayin edilemiyor. Efendim, 
ooı1\ancı yüzde kaç, perakendeci 
yüzde kaç kfır 4;min etsin?. 

Hakikaten nazık bir meseledir. 
ÇunKu, rınJarın kfı.rı ekseriya yüz
de • ü.~dür. Eğer, kiır ni>betini bat
kaları tayin edecekse, korkarım, 
onları asla memnun edemezler. 

HATASIZ 

OLSU.' ... 

Mekteplerde okutulan yabancı 
dil derslerinin kitapları &. bizim 
dev Jet matbaasın<la basılaca.kroı.ş! 
Bunun sebebi malürn: Yollar ka
palı, Avrupadan kitap getirt.mek 
mümkün dej\il!. 

'Iürkçcmizle ya.ulan, basılan ki.. 
taplarda ne kadar QOk muharrir, 
tertip, tashih. ihmal hatası bulun
duğunu hatırlorııınız. Allah vere 
de, frenkçe yazılan kitaplar her 
türlü hatadan "81im olarak baı.iı-
rıl.sa... • 
~allah, deyip, dua edelim?. 

PAZAR 

Gi.1• 'LERİ 

Çoluk. çocuk, kadın, erkek, genç 
ihtivar hulasa ht•rkes hır ;eyden 
ş:ka\ctçi: Pazar ~ü umumi ve
saitı nakliyenin hali!. İzdiham, ka_ 
rısıkl.k, sinir, sıcak, ter dökmek'. 
Geçenlerde bir pazar, bava kapalı 
idi. Herkes, ne rahat sevahat etti. 

Vaktile, bir maarif naZ!rı var
mış, fıkra meşhurdur. Dermiş ki: 

- Mektepler olma.<a maarifi ne 
güzel idare ederdim ... 

Gulıba, yaz me\·siminde, pazar 
günleri hava kapalı olsa, umumi 
nakil vasıtaları ne kadar rahat 
olacak!. 

AHMET RAUF 

r~----·------~------------~ 
ı ~vırY~a Harbinin lçln©lel1'il ı 
~ J 

Karlcvy vary mı, Güne5ini, ayını ~.aybe-
Karlsbad mı?.. den bir saat 

Kar ~vy Vary, Çekoslov3kya -
n n cok cskı bır şer •dir. Şöhreti 
Bolıemva kral· 4 üncü Sari zama
n ndo baş!Jmı Lır. Kral, Kresı cı
,·arında bır geyık ııv.rıda yaralan
E son eıt:>rece zavıf dü.şmüştü. 
Burad.Ki k..,>lıcalarda uzun müd
det kaldı \'C kendini topladı. 

Bu scb c Karlsbada (Şarl kap
lıcası) ısnu vcrildı. Kalsbadda 12 1 
kavnax v.ırd:r. Her sene 70 bin
cie.ı faz~a hasta gelir, Bundan hruı- · 
ka senede 4 milyon :;işe ı;u doldu
rulur, l~O bw kilo da tuz çıkarılır, 
bütün dünyaya gönderilir. Bu se
ne Karlsbad kapl!caları harp ya
ralıları ve malüllerile doludur. 

Romanya petrolleri 
Romanyadaki petrol kuyuları -

nın en mühimmi Morenı ve Ploesti 
havzas.ndakılerdir. Bu kuyular, 
16 ııncı }'Üz yılda malıirn idi. Tabii 
istifade ed;lmiyordu. 

Yaln z koylüler, bu kuyulardan 
çıkardıkları nefti satmakla hayat
larını temin ediyorlard., 

1844 de iki Rus maliyecisi, bun
ları i<lct .ek ıçin hükumetten mü
saade al::!ılar. Kullandıkları vası
talar pek iptıdai i!ii. Kuyuları kaz--ma ile k.ızd·rıyorlard:. ·çıkarılan 
petrol ce ancak Pükre•in tenviri
ne kıfavet ediyordu. 

Ill63 de ecnebi sermayeli bir şir-
ket kuruldu mociern aletler 

Fransanın Sent<ımcr şehrinde 
17 inci yüz yılua, mcşl' ur saatd 
Piycr Angeran tarafından yapı _ 
lan ve Notrda.m kllisesi kulc:sınde 
bulunan büyük, tarihi saat, Al -
man tayvareleri tarafından atılan 
bombalarla !.asara ugr:.mış. 

Bu sa~t; yalm;ı: saatleri, da-kika
ları, sanıvelerı degıl, ı:uoleri, haf
taları, ayları ve guııeşin, ay;n do-

~unu, batışını da giısteriyordu. 
Bombardımanda, günesi ve ayı 

gijsteren iğneler kaybolmuş ise de 
bılahare bulunarak yerlerine ko -
nulmuştur. 

Dost İrana dair 
İran, Sovvet Ru.wa. EE,ganistan, 

Türkiye, Umıman denizi arasın -
dadır. Mesahai sathivesi 1,645,000 
kilcnne1r~ ımu.ralibaıdır. Nüfusw 
10,000,000 kadardır. !ranın tabii 
servet kavnakları cok zengindir. 
Harici ticareti parlakt.r. İranın 
meııkezi Tahran şehridir. 

kullanılmıya başlandı. Üç sene 
soma, Rumen petrol sanayii, Aıne
rikadan sonra ikinci gelecek dere
ceo.'7! terakki elti. 

1916 da Alınanlar, Rumen petrol 
havzcu;ını i gal ettikleri zaa:an 
büyük bir yangın ile karşıla ·t,Jar. 
Run1enler bütün kuyuları tahrip 
etmişler ve ate,,;c vermişlerdi. 

Lüzumlu 
bir karar 

Belediye, şehirdeki tek
mil açık mecra ve lağım· 

) ları sür'atle kapatmaK 
· içın listeler istedi 

Şehrimizin bazı semtlerinde la
ğımlar;n açıkta denize döküldüğü 
ve bostanlara mucavir olan yer -
lerde de plli sularla beraber mecra.. 
!arın açtkta akarak bunların umu
mi sıhhatini tehdit ettikleri hak
Junda yapılan şikayetler artmıştır. 

Belediye reiı>liği bu çok haklı 
şikayetlerle ehemmiyetle alaka
dar olmayı kararla.ştll'arak tekmil J 
kaymakamhklara bir emir gön -
denmiştir. 

Bu lüzumlu emirde Jı.,r semtteki 
tekmil açıktaki liı.~ınt ve :mecra
larla pis ~rekrin bemen. tı;ıı;;bit 
olunup kapatılmaları, denii~
dar uzatılmaları için tahminen kaç 
liraya ihtivac: has 1 o!dugunun bil. 
dirilmesi i!ıtenı: mistir. 
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LA.CiM 
Di~er taraftan Beşiktaşta Hay

rettin iskelesindeki sıhhate rruzır 
liığunın temdit olunması için de 
100 bin lirava ihtiyaç hasıl olduğu 
bekdiyc rei.sli,;cne bildirilerek bu 
para sur'atle istenilmiştir. 

Kapatılacak tütün 
imalathaneleri 

Mahalle aral;rıııdaki tekmil tü
tün iıııaliıthaııe ve depolarının kal
dırılma.;• kararlaştır:1mıştır. 

Bu karar üzerine B~iktaş kay
makamlığı Beı; kta~ ve Ortaköy
de bulunan tütun ima iıthane ve 
depol:.nn'n va~iyctlerinı tetkike 
başlarrıştr. 

Ü.kiıdardaki tütün imalat' "ne 
ve ctcpolan da aynı sureıle tet;.ık 
ol aktı::i r 13unlaıxian mahalle 
aralar.ıı~;.kiler !'E-mcn kapal;lıp 
kaldır la~aklardır. 
~ 

Cezalandırılacak dok-
tor ve polisler 

Aksarayda ça~ırıldıi!ı lııı.>ta mu-• 
hacır çocuğuna gil.ıniyen Fatilı be
ledive doktoru Sami hakkındaki 
tahkikat dün ikmal ohınmw;tur. 
Neucede doktorun cotomobilim 
bozuk! .• diye gitmediği tesbit edi
lerek Sıhhat Vekaletinden tcczi.. 
yesinin istenmesi kararlruıtırılrnış
tır. Ayrıca Aksaray pıolis merke -
zinde o _gece nöbet-.;i komiser ve 
muavininin hru;ta çocuğu hastane
ye kaldırmadığından ehemmiyetle 
cezalandırılmaları tekarrür etmiş
tir. 

IKLÇÜK HABERLERi 
* Otomobil ala! ve ak.sa.mile 

Merınos yünleıintlcn alınacak kar 
ni.sbetleri fiat murakabe komis -
vonu tilraf!ndan bu hafta te,bit o
lunacaktır. * Basra - Bağdat yolile ithalat 
ve naklıyat imkanlarını tetkik için 
Bağdada giden müme.;sil ~ehri -
mize dönmüştür. Raporunda bu 
imkanlar:n ~'Ok müsait olduğwıu. 
ve Iraka bilhassa taze ml'yva, el-

' ma gönderil( bilec~ini biloirmi.ştir. 

1 

* Liman ı.,letıı:n..si kendi itfai
ye mürettebatınJ.an 5 ki!iiyi se -
beP6iz vere iı;ten çıkarnıı.,tır. Bu 
ll'lu;usta alakadarlara ~ikiıyetler 
yapılmıştır. 

Ara 

L 1 1 

Tt'lgraf'ın t'd .. bi romanı : 28 Onu bul!. 
Göğsüne bastır, 
Koyverme ... 
R.lrnolmazsa: Isır, kopar, didikle. 
Diyor!. 
Ve .. ben bunu yapmak istiyo -

rum!. 

ETEM İZZET BENİCE 

- Sefil adam.. 
Bayagı adam .. 
Bundan d:illa ahlfıkiiız klınse o

lama;<!. 
B:r in;ıanın evini yıkması, karr 

sın bırakması, cocugunu lerkct -
rr.esi kadar rezil şey daha ne ola
bilir?. 

De•, <'nu hiçbir zoman affetroez
dım. illul> · l-ak ki ben: 

- A 1 !:sızlık ... 
Der lt ı ,efai ·tin tam içinde vü

z0!'1 bır vım. Ve .. hiç kimseye vü
ziımü giı !erecek halde deıı:Lim. 
Bunu ço;: iyi bihyorum. Karımın 

ıı:o rdıg ruh asalet:ne, izzetinefis 
)'U"-'i<!All · n~ de bay1J,yorum. Ce
z~ nı çeK ej!im ve bu iraccsizli
ğmıin hu .ü.mleri, ica;Jan neyse 
orlarJ katl*i ıac J1llil!. Bilmem ki 
bu ir ,c. ı.ı.lıgın, ,..uu.rsuzlu.ğun cla
ha dogrusu· 

- Aotallı~ın. 
t: ... ınc mı, 
-A.$k!. 
D yorlar?. nen ki; onu sevdlm, 

d· 1. ~.ıl i, Ö!Er.ck t?ibl sPv<lim ve 
he• ş vı ı feda ettim. Ve .. bütün 
buıl rı v~ 1ar.lwn tek şey cluşün
d .:m. Om sahip olmak. Halbuki, o 
bcnı -v l<'Ce iMan kılığından cı
ka •. ; • ..u;~, miınascbetsiz...hr 

hale sokunca bir sözüım için yüz
üst:i.i bırakıp gittı. Şimdı bana: 

- Aptal ... 
Demezler de ne derler?. Hem de 

aptalın apta.ı, budalanın bımalası!. 
Fakat, bütün bunları böyle birer 
bırer biln1eme ye saymama rağ -
men hala onu ölesıye bir cılgın -
lıkla seviyoruım. Onsuz dünya ba
na zindan geliyor ve .. bütün ha
kikatlere karş• gözlerime onun si
hirli, büyulü ~zlerinden gelen 
bir perde iniveır'.. 
Şu dai<ıkada bile onun peşinden 

ko,,,r.a.k. avaklarına k;,panmak, 
yalvarmak. bütün kabahatleri ü
zerime ahnak. 

- Ben ettim, sen yapma .. 
Demek, başı.mı. kucagına koy

mak, hüngür hüngür ağlamak is
tiyorum!. 

- Madalyanın ters tarafı .. 
Dedikleri işte galiba bu!. 

Yüreğ..m öyle sıkllıyor .. öyle sı
kılıyor ki!. 
Boğaz•ma bir ip geçirseler de 

sıksalar s ksalar ve .. beni boqsa. 
!ar, belki de bu kadar azap ve iş
kence duY'Jilam !. 
İcimdcki bir his: 
- Git ... 

Gece yarısından sonra •. 
Ağzıma ne bır lokma ekmek, ne 

bir lokma yemek koymadım. Ma
sanın üzerinde geceden kalma ya
rım şişe konyak vardı. Hepsini bir
den başı.nıa d;ktim ve sokağa çık
tım. 

Aç mideye yarım şişe konyak. 
Galiba ba0tma vurdu. Kaldırım • 
!ara ayaklarımı carpa çarpa yürü
yordum ve kendi kendirrıe söyle
niyordum: 

- Mutlaka bulacağıırrı.. 
Kollarımın ara,;ında can verin-

ciye kadar sıkaca.ğım!. 
Alıp getireceğinı!. 
Ben onsuz olamam!. 
Bana hiyanet bıle etse onu dai

ma karşımda görmek istiyorum!. 
Dünya onsuz gözlerime zindan 

oluvor. 
Ben ona &şıkım ... 
Ben onunum!. 
Aparhmanda karşıma hizmetçi 

kız çıktı. 
Deli gibi sordum: 
- Naran nerede?. 
Kadm, yumuk gözleri!~ bir defa 

uzun uzun gözlerimin içine baktı: 
- Uyuyor .. Hasta efendim .. 
Dedi. Elimle onu göğsünden it

mek, doğruca Naranın yatak o -
dasına gitmek istedim. O da beni 
göğüsledi. 

- Müsaade ederseniz büyük 

I~ -
Bazılarına göre .• 

Bazılarımız da, zannediyoruz ki, 
halkçılık, demokrat olmak, vatan
daşların sınıfsız ve imtiyazsız bu
lunduğıı telakkisi, hayat standar
dında laübalilik, sululuk demek.. 
tir. Bu gibilere sorarsanız, vatan
da~lar arasında madem ki tam bir 
müsavat vardır, o halde, ıneseli, 
yolda giderken bir vatandaş beni 
çevirip sigaramdan sigarasını yak
malıdır, kasabın çırağı, kanlı ve 
pis kokulu gömleğile, tramvayda 
gelip benim yanıma oturabilmeli
dir, filancanın çok kabiliyetli olan 
oğlu Ali, filan vazifeye tavin edil
diği için, Veli de, ayni vuüeye 
pekala getirilmelidir. 
_3!:1adem ki halkçıyız, Florya ça
yırlıklarında kafayı iyice duman
lıyan Ahnıct, gece tren dönüşün .. 
de, bütün yolcuları rahatsız eder
cesine bir gazel atabilmelidir. 

1\-Iehınct, yaıundaki arkadaşı ile 
iskelede toplannuş, hıncahınç bek
liycn vapur yolcuları arasında, 
müstekreh ve müstehcen bir c!iile 
ve ) üksek se!.le, ağzına geleni ko
nusabilmelidir. 

Umumi bir bahçede, fazla keyfe 
gelen fôlan oğlu falan, bu zevkini 
bir takrnı sayhalar. inlcınekr çı
kararak izhar edcbifrnelidir. 

!\-iadem ki demokratız, Taksim 
nıc, ·danın-dan ııastl ge('.'iyorsa, j 
Topkapı dışındaki Fatma llaııımın 
atik 15, cedit 98, mükerrer 2 nu
maralı dagbaşındaki tek kulübe
sinin önünden de traınvay ve oto .. 
büs ı:eçmelidir. 
Bazı dor kafalıların demokrat -

lık ve lrntkçılık tf'li.kkisi budur. 
Halbuki, bu demokrasinin dema
ıoji!'\i, karın ağrıc;ıdır. 

P.ES.'l.T FEYZİ 

Yeni bazı 
tedbirler 

Sınai mamulatımızda 
fiyat yüksekliğini 
önliyecek yeni 

kararlar hazır landı 
Yerli mallanmrzın memleketi -

mizin en uzak yerlerinde bile u.. 
euz fiatla satılması ve ayni zaman
da sınai mamulfıtıınrzda da ı.-pekü
lasyonun önlenmesi için veni ted
birler alınması kararlaştırıl.mıştır. 

Hükümet bazı mıntakalarda ta
cirlerin bu kabil satışlarda ıhtikiir 
yaptıklarını tesbit ettiğinden bu 
yeni edbirlerle ihtikarı durdura -
cak smai mamulat için müteaddit 
vilayetlerde satış pazarları aça -
caktır. Bu hususta kararnameler 
hazırlanarak koordinasyon heyeti.. 
ne verilmek üzere aliikadar lara 
~nderilmiştir. 

----()()>-----

Cüzdansız 80 esnaf 
bulundu 

S,hhat ,.e muayene cüzdanı ol
.mı) an esnaf n• mtiStahdcm!•.r ·i_ 
çin her semtte bdcdiyece umurri 
kontrollere gcçı miştir. Yalnıı> bir 
kaç gtln içinde yapılan tefti:;lerd" 
muht<lil seır•lerdl'ki ııazino, bira
han<> ''a!Jııl ve çalgısız bah\ekrde 
30 cüzdans z ,ı;arson bulurmu,tur. 

A.; rıca 50 dükkôn ve mües~ese
de de ... ne cüzdans.z mu,tahdc-m 
görü'müstiir. Bunlarn ve çalıştı -
ranlara ceza krsilrni!;tır. 

- -0---

Münakalat vekaleti 
müste,arı şehrimizde 

Mür ıkalat Vezalt:'tı müs• <arı 
Na&, A• ka ıı '~n şehrin- ıe el -

POLİS 
VE: 

MAHKEMELER 

Elektriğin 

çarptığı işçi! 
Dün Büyükac1ada bir facia ol -

muş ve bir işçi elektrik cereyanına 
kapılarak ölmüştür. 

Büyükadada Kumsal caddoesin
de 26 numarada oturan 2.0 yaşla
rında Antalyaiı Mustafa oiUu Dur
muş Ali relikel isminde biri va
pur iskelesi ilerisindeki Orman bi.. 
rahanesinde çal;şmaktadır. 

Birahanede bulunan büyük e
lektrik kablosu dün her nasılsa a
çıkta bırakılmış ve Ali Çelikel de 
bilmiyerek kabloya dokunmu:;tur. 

Lakin bu dokunwı zavallı işçi
nin hayatına malo1muştur: Cere
yan çok kuvvetli okluğundan Çe
likelin elleri daha ilk temasla be
raber tirtir titrerneğe başlamış, bir 
saniye sonca da kıvrana k;vrana 
yere yuvarlanarak bayılmı:;tır. 

Bu vaziyeti görPnler hemen be. 
lediye doktoruna haber gönder -
rnişlerdir. 

Belediye doktoru Kenan, vak'a
nın iicil ·yardıma ihtiyacı ol:lugll
nu tak" r ederek derhal bir ara
ba.Ya atlav p ~ ·dl!iC' 7erine _gelmiş 
ve mu.::t\~nc\e ba~~"',,...... _t.r. La!Jn 
elektrik cerrya·-1 QOk kuvvctii f'l
J.uQundan t--0 Jah j~çi kurt::ı.rıla
mamış ve dok\.JrLn rı:ı.ayencsı es_ 
na-1111 a can vrr:1.i tir. 

Kabloyu 01;1' ~ bırakonlar hak
kında talık kut yapılmaktad.r. 

Neticelenen ihtikar 
davaları 

Demir ihtikiin ıddiasile adliyc
yc\·erilip ikisrr vıl sürpün, 500 er 
lir para cc<" .n mahkum edilen 
biliıharC' de bu karar temyizce 
nakzedı.~n G " ve Prodron.cıs:ın 
muhaktıt ' ... r. ~dün aslıye o :nci 

' 

Romanya-Bu!g.arı 
Yaun: AHMET soıuıO~ 
Bir kaç gündenberi gc:J" 

herler, Dobrica''nın Bulıt= 
iadesi için iki devlet aras~~ 
zakerelerin başladıgıııı bı' 
tedir. Ayni haberltre,. 
Romanya, Sa17hurg 111iil;1ll'l1 
dan sonra Dobricayı ııo.;~ 
terketmcite prensip itilr :~ 
rar verınistir. Fakat B1

'.1r yalnız Dobrica 'nın iad~~ı dt 
ctn1iyor. Silistrc ~cJırinH~ 0r 
disine tcrkeclilmesini istı~ 
manya ise, Sili'itre)İ grr;l 
ği kabul etmemektedir. , ~ 
dadır ki Romanva bu ~C 11 , 
garistandan birlnci Balk•~ 
harebesintn sonunda alı11~ 
birioei Balkan muhareb•'' 
manlı imparalorluğuuurı ,ıı 
gelen felaket, ikinci Balk 
harebesinde Bulgaristaı11 ",1; 
gelmişti. İste hu frlcket" 
dedir ki .Roman:'t·a Bufga~·~ 
Dohrica\ı alrİ•ı>tı. Şiı:ııdı el' 
]er, Dobrica';yı geri \0crıll 
7.1 olurken, biraz da halJ1

•111 

SHistrc'nin kcr.o:lil.c-r~~e 8~. 
1 !ar altında terkedılını .,r 1, 
1 ri sürl."rek. hu şel:ri r.111tı:ııl 

n1e;':c çal1sr.1nli.taôırlnr· JJt 
f ise, hu ?1111uı11i tasfiye !r J.:' 

1 
n1uh::rı:!-beh!rindcn ev,·el ·ıµ 
dun iadc~inde israr f~i:·i0 .. ~ 
sc]e1~in nasıl• hallcdiJrcc:Z~f 
ınalunı oln1anınkla J)er~ i 
iki taraF~a gi):;tPrilecek I~ c\ 

le iki Balkaa Mvlcti ~.'j'.~ 
davaaın tasfh·c edilcc~~· 
le ümit edilebilir. . . !<O 

Akaretler-Harbiye yolu 
asfalta çevrilecek 
B<.· ik 2.Ş Aknretler - Harbıve a

ras. a"i ca ....... E·n...""'l asfalta t.J.1 \·il 
o!Ll.rı.m;.s kararlaştır ln:ıştır. İlk 
evvela Akaı'{:tler - N ışan 1 aşt arnsı 
asfalt oiaca! ... tir. Ayrıca burada ye
nı bır park da vücude getirilecek
tir. 

ı 
mı< ı . !Xn 1 - !- umu~ mü _ 
ciürl . ndc tet !k!cr varmı tır. 

cr.'.aJ~1 devar nn1ı..şu11.·. N .... ti-
cc>de mı•haken. " n:- kül!' yet 
kararın. ı 1srar etı ~.1i bi dırm~
tir. 

E'<JSt:>n Ron1an:ya. ıtcı (' 
olan Macaristan ile Bul:·, 
toprak davalrıı-ı ara~'lndıtt 

bir frrk gfüıriiş '"' Bıtl~' 
lerini tatmin yolunda f"~ıı 
ta bulunmıya hazır otdıt~. 11 
lalnıı. h. Dohrirc mc~cH:S1 • 
giinc kadar l•all•dilnı ı:ıC 
sebep, l'rlacar· ta•un Tr~"j,.
ya hakkı ıdaki idd;a 1111, 

nıese]csinc hilğlanıış ol•~ 
Dobrica Bııl~arl .ra iade I· 
ken, Trans il\ auya'nın d:J ti 
]erine \'f:'"ilnıesindc i~ratflt" 
idi. Bu !\ofacur İddiası JJ0 

.:/' 

Bulg~ric,tana h-u!e:-;i 11~~it 
bugüne kadar tehir etnı 1~ıl 
cak 1911 lıarbi.ıin kıırd•I~ 
111.n hu umun1i inlıid.ıınJ ·)~ 
da görülüyor ı: Rl·ıııanı·;· ,ı 
iki konısusıL,tt da tatı11 11~t.1f 
~,.olunda adı.an atn1"k nıL'c 

Bugün buğday fiy:ıtları 
yiikseltUdi 

Ticaret Veıt.'ıleti tarafından ve
rilen eınir üzt'rinc buJ;Lin ö,..,.e -
den sonra toprak mahsulleri ofisi 
şehrimızde bııi':dav fiatlarına bir 
miktar zam yaparak ~J.~aca'<tır. 

Bu suretle yumuşak buğdaylar 
5 kuruş 30 paradan 6,5 kuruşa, 

sert bul(day lar ise 5,5 kuruştan 6 
kuru<a ç.karılmıştır. 15 ıtün içinde 
belediye narh kombyonu da top
lanarak ekmek fi:ıtlarını bu nis -
met dairesinde arttıracaktır. 

Her 
-0----

camiye vestiyer 
yapılacak 

Şehrimizdeki camillrden hemen 
ekserisinde ve bilhassa kenar semt-ı 
!erdeki camilerde ve;tiyer bulun
madığı ve bu yüzden ayakkabı ve 
bastonlarla şemşiyel<'rin kaybol -
dui!u hakkında evkaf idaresine 
müteaddit şikayetler vapırm:ştır. 

Evkaf müdürlü~ü Beyoğlundaki 
Aj(acarniinde olduğu gibi her ca
mie ihtiyaca k.ifi miktarda vesti
yer yapacaktır. 

yan:ma haber vereyim!. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Lütfen bir sanive bekleviniz. 
İçim içime sığrnı,y~rd u. KuŞ gibi 

ucınak, kur,un gibi akmak ve 
kendimi Naranın sıcak koynunda 
ve her vakit beni sıkışmaya alış_ 
tu·an kolları arasına kendimi at
mak istiyordmn. 

Hizmetçi yurüdü. Ben de yü-
rüdüm. • 

- Büyük hanJill ... 
Acuzenin ocbsı önünden geçmek 

lazımdı ki, Naranın odasına gide
bileyim. Herşqyi göze aldırddll, 
her korkuyu topuklarımın dibine 
att"m ve beklemeksizin gittim. 

Hizmetçi büyük hanı.mm oda
sına girmişti, ben yürüyordum. 
Ve.. bir iin sonra Naranın kapısı 
önündeydim. 

Elimi hızla kapının tokmağı.na 
götürdüm. Çevirdim. Fakat aça
mad!m. Boşa döndü. Kililli idi!. 

Ve .. arkamdan hizmetçi kız ye
tişti. Korkak bir sesle: 

- Ruhi bey. Naran hanımın has.. 
ta olduğunu söylemiştim. Hanım
efendi de kendilerini üzınemenizi 
rica ediyorlar!. 

Dedi. Kızdbm. Bilmediğim için 
kızdım. Vaziyeti tayin edemedi -
ğiın için kızdım. Düşünüyordum; 

- Naran sahiden mi ha.sta?. 
Benimle artık bütün bütün mü 

darıldı'. 
Beni baştan atmak mı istiyor -

!ar?. 
Ve .. korkuyordum: 
- A:rhk onu görerniyecek mi -

. ? 
yını .. 

Benimle lromışınıyacak mı?. 
Kendini bana ı;ıöstermiye<'ek mi! 

(Devamı var J . 

Beyaz zehircile 

1 

Diğer taraftan demir fiatlarını 
nrtt.rctıgı ıçi.:ı 7 inci cezaya Yeri
lip tc,·kif ıluruıı tucrar Baki Tez
c.::ızı n 11t tesı tıl"!.icn evvel ~tş 
yaptıgı nuz:trı itib, ı r alı.nar ı~ dün 
beraetınc ve tahl ve:;ıne karar ve. 
rilmi.ştır. 

Kemerburgazda 
strgi açılıyor 

bir 

Vilıivetimiz dahılindeki muhte-

Bir muharrir arkadaş, va\it va
kit zabıta haberleri ara~ında isim
leri geçen beyaz zehir kaçakçıla
rını mevzuu bahscJcrck, bunlar 
için: cİdam cdilec<k adamlar di
yor. Hakikaten, giiıı geçmiyor ki, 
şehriıı şurasında, burastnda, bir_ 
kaç beyaz zehir ka~akçı'1 yaka -
lann1asın. 

1 lif kazalarda l•<r yıl oldu >u ıtibi 
bu yıl da hayvan M•rgilori açılma-' . . 

l\lütenıadiyen zehir fabrikası 
basılır, ınüıcınadi)'en knçak~ı ya
kalanır, hala bunların ardı arkası 
kesiln1ez. r.Jcdir, yoksa, verilen ce
za ını aıdır?. 

Herhalde, daha cezri tedbirler 
alınnk Hlzımdırı .kanaatinde~·iz. ı 

BURHAN CEVAT 

sına başlanılı~ı-t.r. rtk sergi ı.ıcçen 
hafta Şilede küşat olunmuştur. İ
kinci sergi de ~y n :!3 üncii cı ma 
günü Kemerbur~azcia a~ı lacaktır. 

Sergıye Evüp kaymakumı Sait 
Ali Yücel riya!'et ('(\ect:'k ve da -
vetliler o gtin oton:obillerle Ke -
merburgazn gidceklf'rrlir. 

j AVRUPA HARBfNlN YENl.!_J.ESELELERi j 
«Hakikat» ve 
((Realite» 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

İtalyanların Afrikada İngiliz 
kuvvetlerine karşı taarruzların -
dan bahsediliyor. Alınanların İn
giltereye taarruz bahsi de gün 
geçtikçe türlü şekillere giriyor. 
Herhalde bu taarruzun günü bile 
daha evvelce söylendiği için ga
zetelere kadar geçen bir tarihte 
vuku bulmaması pek ilerisi için 
de şüohe uyand.Jrabilirdi. Bu har
bin böyle hususiyetleri görüldü: 
Taarruz edileceği zamanı daha 
evvel ilan etmek. Bu şimdiye ka. 
dar taarruz eden tarafın kuvv&
tine güvenmekten ve karşı tarafı 
biçe saymaktan ileri gelmiş ola
bilirdi. Topyekun harbedilirken 
düşnıanın kuvvci mancviyesini 
kırmak için hiçbir şeyden geri ka
lınmadığı cihetle söylenen tarihte 
taarruz ederek galebeyi temin et
menin vereeeği neş'eye de hudut 
tayin edilıııiyebilirdi. Avrupa kıt
asında - eğer Norveç harekatı be. 
saba katılırsa - tam dört aydır ce
reyan eden vekayi olup bittikten 
sonra İngiltereye taarruı sırası 
,,.,Jdiği tekrar edile edile bunun da 
artık bugün yarın oluverecek bir 
iş diye vukuu beklenirken şimdi 
şayanı dikkat bir değişiklik görü
lüyor. 

Bunu da İtalyan matbuatının 
yeni r Fiyatı çok iyi anlatmak
tadır. t:vvela Almanya ile İtal
yanın İngiltereye taarruz edecek.. 
!eri söylenmiş, bir müddet ortalık 
bu rivayetlerle çalkanmı~tı. Bu -
günkü Italyan matbuahnda pek 
mühim bir mevkii olan Gaydanın 
yeni yazıları ise büsbütün başka 
fikir. verecek eibidir. Şimdiye ka
dar lngiltereye taarruz ederek o
nu kendi ocağında mahvetmek 
mevzuu bahsolmvyor muydu?. 
Şimdi öyle dilşünülmüy>ormuıı. 

Evvela İngilideri bir kere iyiden 
iyiye yormak, yani canlarından 
bıktmnıık için her suretle uğra -
~arak tanı matlup hasıl oluııca 

kat·i bir t;..arruzla i~lerini bitiri
vermck mihver devletlerinin he
sabına daha uv(J'un gelmekte in1iş. 
EHela İngiltcrenin dahilindeki 
her tiirlii teşkilat altüst edilecek; 
sonra Britanya adalarının Avrupa 
ile ve dünyanın diğ ~r ycrlerile o. 
lan irtibatı kesilecek .. ve saire .. 

Fran•a mağ!Up edildikten son
ra artık İngiltereye taarruz pek 
kolay görünmü~, fakat gtin geç
tikçe lngilterenin lı~r manasile 

bir kale haline geldiği anlaşıldık
tan wnra oraya doğru loir yıldırım 
harbinin iınkinsızlığı ister iste -
mez düşünülmüştür. 

İtalyan matbuatının son gün -
!erdeki nesriyatı bu itibarla az 
manalı değildir. Bundan sonra İn
giliz imnaratorluğunun bütün kuv. 
vetlerine karşı harekete geçmek 
üzere gayet etralh planlar hazır
lanacakmış. Ta ki imparatorlu -
ğun kuvvetleri artık anavatana 
yardım edemez bir hale gelsin. İş
te ondan wnra İngilterenin işi çok 
fenalaşacaknı.ış. 

Söylemeğe lıacet yok ki bütün 
İngiliz imparatorluğunun hesabı
nı görmek için hazırlanacak bu 
planlarda İtalyaya büyük bir fa
aliyet hissesi düşmektedir, Bunu 
da bereket versin yine italy an mat
buatııun yazılarından anlamak 
mümkün: Akdenizin ablukasını 
temin etmek. İngilizlerin öteden_ 
beri denizlere hakim olduğuna da
ir dünyaya yayılmış olan kanaati 
altüst etmek. İngilizlerin Ak.deniz
de, Bahriahmerde ve Hint c!.eni -
zinde bulunan deniz kuvvetlerini 
zayıf bir hale getirmek. 

Bütün bunlara karşı İngilizler 
çalışmakla cevap veriyorlar. Mih
ver devletlerinin bu emellerine 
karşı olsa olsa: 

h ~k hayalden gelir insana 
tesliyet ' 

Pür i,itbirardır yüzü gülmez 
hakikatin 

Denebili:r ki Hamidin vaktile 
söylediği bu beytinde cyüzü gül
mez. dly.o vasfedilen chakikab 
herhalde bu :r:amanda eok kulla
mldılh görülen yalıancı ·~calite> 
olsa &erek. 

tinde kalmıslır. . vJ, 
Türkiyc'nin ötcdenberı 41. 

meselesi.rle alakası bu "'.1• 
Balkanlarda bir harp ,·e~ 1 
kil etmemesi noktasınd• ~ 
mıştı. Yalnız Tiirk;ye d~~i 1 
ğer Balkan devletleri de 1 ~ 
~u aı-a•ındaki lııı ihtiIM

1 ri' 
yoliyle halli için hizınetl~ ı 
zetmekten hiç bir zaıt1'lı ~ 
mamışlardır. Ilinaenak~r' 
Dobr:ca nıcsc•csinin her ~1ıı '"' sarsıntıl·a ınaha\ \'f:rnıe""·~ 
)edilmesi, Tlırkiye'yi aııC 
nun edebilir. d,ı 

Bu ,·esile ile bizi atak• ,ı. 
diğer bir me•cle)·i de hBtııv' 
isteriz; malllnıdur ki Vo , 
büyük bir Türk ııüfıısıı :el 
Bu Tiirk nüfusu, Dol>f 
Bulgar elinde bulundıı~ 11 l 
zarfında Bulgar hükÜJI'~~ 
Romanya'nın elinde b'b~ 
zamanlarda da Rumen 
tine sadakat göstern1İ!"· l>l · 
dürüst, nan1u!-!lu ve ('alt., ~ı 
halk kitlesidir. Toprai\ 1ı'.e~ 
den diğer ele intikal ede' ~tiJ 
da bu temiz ve çalıskad r· f 
zarar görmemesi ıaıun '., 
arazi terk ve devrinde h'~ııl 
kendi kanına mensup ol• 
şünür. Romanya oradaki 
yalıları düşünecektir. flllşli 
.da şiiııhesiz. Bulgarlarla ıi~ 
olacaktır. iste böyle n• il 
manda Ti'rkler de. hint81 

rakılmamalıdır. Gerek ı' 
ve gerek Bulgaristan!• lı" 
dostluk ruünasebctiode. ~~ 
Cünıhuriyet hükumetiııı:,ıl 
seleye alakadarların dik 
keceğini ümit ederiz.~ 

Birimizin oer~~i 
Hepimizin osr 

Vapurlarda ç•1 1 
kahve fiyatlı' 

;ıı'' 
Bir okuyucumuz v ,ı· 
Deniz yollarında ~-1 

edenler birinci ve i1'11 el' 
kilerde 8,5 veya ıı.5li'"'ıl' 
kahve parası vereb\ıı.i<İe 
Fakat üçüncü ınc' " 
güvertede seyahat !" 
fakir halk kendı p111· 
vesini kendisi ~:ıoıııl 
ister. Fakat idare ~sa• '. 
vu ve gaz oca~ını 'a ,..Y 
Şimdi bu fakir haııun Jl'::,, 
"lrnca ayni fiatla l<

3 ı>~· 
çav içmesi kcsesın.e tıı> ) 
Deni2volları idaresı tV'~~ 
sımda fiatı beser l«~~ 
dirirse, hem halk met.si' 
!ur, hem de fazla s.• ~ 
tifade ednir zanıı<'de 

c 
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Amiııüğinden verilen 
Kıtaatı iJinJarı SON 24_s_A_Ar-ı ı...:···~ 

576 ton sı.:"tır eti iltı.nının t ım . o yun ı~ yapı asından dolayı ıhalesı ıptal edilerek 
yenıdc.n kapalı zarfla eks1ltn1~1 29/81940 perşembe gi.ınü saat 10 30 d E 
da Lv ~ ı · · • a rzurum. 
. . · amır ıgı satın alma komı..c;yonwıda yapılacaktır. Tahn1in bcdelı 106,560 

!Hadise 1 lir~ ılk tem~natı 6576 lıradır. Evs.a.i ve şartnamesı komJsyonda görülür. istekli
,ıerın kanunı vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvcı ~0 .. 
, ı Lsyona vermeleri. 620 - 7251 

1' tans Atlantik Pariste bir çok Yahudi aleyhtar-

b .~umpanyası tiyatrolar lığı Fransada da 
Uyük zararda! !yeniden açılıyor kuvvetleniyor 

~Ört büyük Trans At- Konservatuar ve güzel\' Marsilyada halk ara
•rıt;k vapuru batırıldı sanatlar mektebi tedri-ı 5ında şiddetli tezahür-

aj;:~evh~ıe:.13 (A. A.) - D. N. B. sata başlıyacak ter oluyor 
11 ı dınvor-

ar · · kunı P dolayısiyle Transatlantik 
l'<ttnı~alnyası büyük zaraı-)ara uğ. 
' 'ır Ku b t•lıtla · mpanyanın azı va-
le~lih rıe 1?ua_,·in kruvazör olarak 
~laııs-d dıl.n~ış ve Norveç'te ve 
ta k,;

11 
enızındeki bahri harckat-

i\u •nalını tı. 
lh.ıı· k~'Pan,·anın cem9 an sekjı va .. 
lar~a:Y:;.~tti.~i öi:renilmiştir. Bun
ita, lı ordu Champlain, Meksi-
tinde~~~a~n~ ve l\leknes isimle
. lrksi!•uyuk yolcu vapurl>rıdır. 
llıanıpJ ·.a vapuru batmlmış, 
~ltkn ;ıın bir mm r.e ~arpmısllr. 
lıi tıak: t:emi i Fransız askPr)ei
~~ , .• -ederken batmıştır. Breta«
ı ~nur ., 
c 'ıiıı t ' nun ne sıır<>tle knybol-
1· Cs'-it d'I • . ifl'dan <' emcnu:c;;tır. Bun _ 
':Qııisia ttıaatla t c1 tir kınnpanya 
\ errıı na, Floricb, Ala,ka ye 
d 0 nt isı' ı · d ·· ·ı e ka 

1 
· m erın e dort şı eh 

' >ctnıi~tir. 

; erinc!e bir tayin 
l ;;

0 
'•ddet evvel • lh edilen 

luz.ını uı tbu .. , burosu ııörJlen 
turu.Ger .... e teKra .. te:::.kıı olun

!(, t · .du ı·e. buı'Qnun basına 
t: ien \·~ ....... n \vv ... r JZencleri -
it. 'il 1eskı sc: 13. Suat Ziva ııe-

'l' ır. 
Jrk ~ tb "• . a 1 t alem .in temiz 

n •rust m 
1 

B .aı ı vakından ta-
\' ı \' · Suat Zıvavı tcbrık eder, 
l~ı d!az,..sınde de muvaflakivet

ı: rrız. 

ltalyadan yükseln 
tehdit 

!atına , {Başmalı:aleden devam! 
tanıy Kllrşı bu kadar düriişt dav. 
~n ka°J' dostluk münasebetlerini 
hi, ad ar ~amuk ipliğine bej:lıJor, 
talini ~nı ıcın mazid~ki Korf~ iş
t•k kadatırlatmayı luzunılu gore
)orsa ~ 3~ asırı tehditte bulunu
ı\rııav •akıkaten Yunan deYlcti için : 
hik h.Ulluk - Yunan hududuna bii· ı· 
~"" vır dikkat atfetmek icap edi
"•ziy.~· l~al~anın Arnavutluktaki 
1<o~uy •nı bır kere daha gözönüne 

or dc11ıektir. · 

İkı' 00
,_· --

gazın ocu 
'ı'erude < l lnci ~hileden devam ) 

:;
0 

P zabıt tı;tulr.: tı.5tur. 
hibı 4 

V da Yalı gazinosu sa -
lııı;~~,e ~arsunıarmd.ın Yan. hak
ler~ lı Cia taril€ istıyen müsteri -
tı, Jiz akaret elmel!e yeltenip ta
~" 1 <:alıstıkları>ı<ı:ın dvlavı ta-

>?Cçılwı.tır 

A.skerl)O gözile 
,,

14111 
cepheler 

dı,,,a,~nııı aqır ve hafif bombar
a,'-'ı!a tcıuııarderı ve mürettebatı 
~e•te "ndaıı dalıa 11üksek kabili-

. ıd, 
lnq lt 

"•ak ere ıse, ana vatanı koru -
~la, quwsııe aı•cı sınıfını ilk 
fj~ tetukki etmi$ti. 

dır ki ık. zıt meıı.sıp 11üzünden -
""-de ' Frcınsadcıkı kara hcırı:ı!e -
'" , mw.ıefıklerin fi!oları taar
.._, ışı d 

Cenevre: 13 (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Fransız radyosunun bildirdi -
ğjne nazaran, Pariste bir çok ti
yatrolar ve bu n1eyanda Kon1cdi 
Franscz ,vakında o,vunlarına tek
rar başlıyacaklardır. Ayni kay
nağa göre, tiyatroların acıtması 
ile muvazi olarak koosCr\:atuvnr 
ve Güzel san'atler mektebinde de 
tedrisata başlanacaktır. 

Eski Belgrad 
polis müdlirıi 

Belgrad: 13 (A. A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Belgrad si~·asi ınahfilleri sabık 
Stoyadinoviç kabinesinde Dahili
ye nazırlıf:ı yapnıış ve uzun se* 
neler Bclgrad polis ıniidürliiğiinü 
ifa etmiş olan B. Milan Atrhimo
vitclı 'in tahliye edilcct•i;iııi haber 

vcrınel·tedir. 
Bir müddettenb~ri mevkuf bu

lunan B. Atchimovitch, son za -
manlarda hastalandığı ic'n ge{en 
hafta bir hastahaneye na!Jedil -
nıi~ti. 

Cenevre: 13 (A. A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Fransız radyosunun · neşrettiği 
bir habere göre, Mnrsilya'da git
tikçe kuvvetlenen bir yahudi a
leyhtarlığı baş göstermiştir. 

Fransız radyosuna göre, bu ha
reketin sebebini Marsilya'da de
niz aşırı ınc-ınlekcll<"rc ~itın<'k i
rin fırsat bekliycn bir çok Fran
sız ve ecnebi ~ ahudilerinin hnrc
ket tarzlarında aramak llizıındır. 

Halkın biiyük bir kısmını sa
ran infial, yahudi unsuru aleyhin
de srdnetli te:1:uhürlerc sebt'biyct 
vermi.stir. 

Fransafla azı 
mev cuflar 

Cenenc: 13 (A: A.) - D. N. B. 
ajansı bildirivor: 

Fransız radyosunun hildirdir!i
ne nazaran, aralarında ınuharrir 
Fahre-luce bulunan muhtelif kinı
"<"ler ule~ hine ~·apılan a!-ıkcri ta
kibat durdurulınustur. 

Bu ~!uslar, eski Dahiliye na
zırı :Mandel'hı cn1riJle haziranda 
devletin eınnivcrne karşı sui -ast 
~-apmakla ittiham edilerek tevkif 

Bulgaristanda edilınis'e.-di. İstiı;tak hiılrimi me\·kufların 

askere davet :!:i~~~'. tahliyclcd için emir ver-

ia~;y:il~~ri~~~-> - D. N. B. a- ifngiliz O:rdUSUnda 
1906 sınıfından başlamak üzere \h f "f "t ı •• } simdıye kadar askeri hizmetle - a ı mı ra yoz er 

rini ya.pmamıs olan 15 sınıfa men- Londra 13 (A. A.) - İngiliz a-
suo efrat 1 evlO.ldcn itibaren 75 navatnn ordu~u kuvvt>tl<"ri Ame-

ııünlük bir \alım ve krbive dev - rikadan satın alınon hafif mit-
resi yapmak üzere askere davet T~lyöz~erle vasi nıikya~ta lt!çlıiz 
edilmistir. edilmektedir. 

akşam : Yeni ııeı tertibatı i!iıve olunan 

A Z A K SİN EM A B A H Ç ES 1 N DE 

t.1ÜNİR NUREDDİN'in 
i~~~-~2 inci büyük koııııeri: Yeni program 

-lstanb-;ı- Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Ekriltme Komisyonundan: 

ve 

Havdarpaşa nllınune hastanesınin sekiz kalem dCntken filim ve 

~alLemesi. 
Kapalı zarfla eksiltmeve konulmustur. 
Eksiltme W/8/940 pazartesi ııü nü saat 15 de Caiialo~lunda sıh

hat ve içttınai muavenet müdürl ilini binasında kurulu komisyonda ya-

pılacaktır. • 
Muhammen fiyat 6470 lira muvakka ttominat 485 lira 25 K. 
İstekliler sarina.mesini her gün komisyonda ırörebilirler. 
İstekliler 1940 yılı ticaret odası vcsikasile 2400 savılı kanunda ya

zılı \'esikalar ve bu ise yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikle teklifi havi zadları rhale saatinden bir saat evvel 
rr.akbuz mukııbili komisvona vermeleri. •7120· 

lli\ . İR BELEDİYESiNDEN -----

Otobüs idaresine J50 ton moto.rin satın alınması yazı işleri mü
dürlüi(ündeki şartnrumesi v{'Çhile bir ay müddetle pazarlığa bırakıL 
rruı;tır. Muhammen bedeli 40350 lira muvakkat teminat\ 3026 liradır. 
ihalesi 6/9/940 Cuma günü saat 16 dadır. 'f'aliplerin teminatlarını öğ
leden evvel Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırarak haftanın pazar
tesi, çarsamba ve cuma (lÜnleri er,cllınene müracaatları. •3158 •• 7206> - --

"•U.. . er e Almanlarınkı kadar 
•sır ola . S,,llel mamıştır. Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 14/8/94() günü saat 16 da pazarlıkla 4500 

1fle,~ıru:'t~~ et.~ı;eL kurolm.m ve giyim muhtelif numara nal ile 300 bin adet küçük boy cnümunesine a:öre> mıh 
lıltı}~ lT ,!,~isteTlU birkaç auda sa.tın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen be

!tr-1 .• ~~~lınt_ deQıştirecek hate oe - deli nal için 3600 mıh için 1950 1.irndır. Bunlar ayrı ayn taliplere de ihale edile
Jl,,nu~ rnurn~un ola1~adıc1ından bilir. isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatları ile birlikte Fın-
knrlf hu1'a. kuvvetlen .f'ransaua dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri, 7036 

ÇoJ,: 1i lıcıreket ettıkleri zamandan 1f. 
h4l'u \lt .eh otm.ıuarak İnoıltere-ue Komutanlık ihtiyacı için pazarlıkla 12 adet seyyar fırın yaptırılacaktır. Pa-
la,tu ~a ba$!adı!ar. Tedafüi esas- zarlık 14/8/940 günü saat 11 dedir. muhammen bedeli 9000 liradır. Şartnamesi 
cıJııı ~ruıırıUş olan İıı.qı!ız hava- her gün komisyonda görüle!lmr. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on be~ 

''"-'tul~ lteminaUarı ile birlikte Fındıklıda komutanlUc satın alına komisyonuna gelme-
tııltc<l<le! na u11aun oe!en ilk !eri. 7035 ,,,._ 
tn.ekıe elerdc fa,k.ıııetini QÖ~ter- Komutanlık birlikleri bayvanlan gün ve saatte yüzde on beş teminat ... 

- Bu tahlil 1J azısının metinleri Aııadoltı njansı 
servisi bülten !erinden lıuldsa. edilmi$tir - A~ağıda yazılı mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ekst:t

melerı Sarı~amışta askeri satın alına komisyonunda yapılac<ıktır. Şartnameler· 
~kaı-c1 v~ IstaubuJ Lv. iimirlikleri satın alma komisyonunda ğörüli.ır. isteklile~ • Telhis eden: l\IUAJ\IJUER ALATUR 

Dün de Almanlar, İngil' crede 
Kent Kontluğundaıı başlı~arak 
Portesmuta kadar uzıyan sahada 
geniş hava hücumlarında bulun
muşlardır. İngiliz tebliglerine gö
re, bu hücumlarda da Almanlar 39 
tayyare kaybetmişlerdir. Portes
mut tersanesinde bazı depolar ve 
dalgakıran hasara uğratılmıştır. 
Demıryolu garına da isabetler ol
muştur. Alman tayyareleri diğer 
Kontluklara ve Taymis nehri ağ
zına akınlar yapınıslardır. 

asker İ<;İt~ bugünlt'rdc ikınal cdi- rın k~nunı \"f kalarile tekli! mektuplarını ihal l. d -
lecek.tir. I~gal alt11ıdaki yerlerde zona vermeleri. e saa ın en bır saat evvel koırui-

Al k 1 
.. t ,. 0 • arı u arı Teminatı ı'hale gu-n ve •a t ınan ına ant arının go.."'- erccegı . ., a 

bulunanların ~·urtlarına oönm·!cri ı Ci.ı"ı· M·kt T t 

kola)lıi(a bağlı bulunmaktadır. Kılo Lira L ra 
İngiliz ga<eteleriue göre, gerek ' Kuru ot. 1.000.000 25.000 1870 2/9/940 14,3b 

Frausada, gerek Fran'ız impnra - Saman. 1.370.000 17,125 1285 3/9/940 10 
torluğunuu muhtelif yerlerinde K. Fasulye 200.000 30,000 2250 4/9/940 15 
Frmısız rubu yeniden dirilmekte- \Mercimek. 130,00~ 16,900 1268 4/9/ 940 16 
dir. Yasağa rağmen radyoda Gc- * * 625 _ n5u 
neral dö Golü dinliycnler çoğal- 22.0~0 ·-k~~o sade yağı k.apah zarna eksiltmeye konmuştur İhalesı l!f/8, 940 
maktadır. Fransız arazisinde çı - pazartesı gunu saat 16 da l:ımirde Lv. Amir1ı~i satın alına komi!lyonunda yapı
kan La Krua gazetesi: cHerşcye lla~aktır. Tahmin bed:li 24,200 ilk teminatı 1815 liradır. Şartnanıesi hergl.Jn ko
rağmen )'Cniden doğacağız. B~gün mı~~onda g~rLilür. lstekHle.rin kanun! vesikalarile tekli( rrtektuplatını ihale 

Bu akınlardan birinde paraşütle 
yere inerek esir edilen, tahsilini 
Oksford Üniversitesinde ikmal et
miş olan bir Alman tayyarecisi, 
lııgiliz hava kuvvetlerinin Alnlan. 
ya üzerindeki şimdiki faaliyeti ay
ni şiddetle dernın ettiği takdirde, 
harbin yakında biteceğini söyle -
miştir. 

ALÜKADAKİ HARP 
Şarki Afrikada harp gittikçe 

şiddc_tloıııııektı•dôr. Roma tebliğ -
leri, ltulyan ileri hareketinin J.e -
vaın ettıf;~ni \-"e di.i~nıan ku'\·ayi 
külli) es; ile tema'a giri:,ildiı;ini 
lıildi.nw ktedir 

İtal.ı an L. 'aİarı Kenyaıln Do!>cl 
şehrini do alınıslardır. 

İngiliz ;:azetcICri ise Somalidcki 
yaziyet hakkında hiçbir cnJişcye 
mahal olmadığını, İtal)·anların 
ııetrol ve cephanelerini ve hava 

kuvvetlerini israf ettiklerini ve 

ekseriya yerine yenilerini ikaıne 
edemediklerini, Habe,,i,tan ve E
ritrt."«1 ('ki slohların i,e her gün bi
roz daha imha t'dilmekte olduğu. 
nu yazmaktadırlar. 

İNGİLTEREYE YÜZ FIRKA 
LAzııu 

İngiliz Harbiye Nazırı Hor Be
lişa dün a'..:,anı söyl~dif:i bir nu
tukta, iyi tc:,kilatlandırılmıs or
dularile milletkre saldıran bir dev
lete karşı koyabilmek için, İngil
tcrenin de en az :yi.il fırkaya snhip 
olnıas.ı l&zım geldij;ini sö}lColiştir. 

Polonya Başvekili Siı·kor•ki :le 
Polon)& milletine hitaben bir me

saj neşrederek, İngiliz • Leh as
k~ri aı:ıla.1n1asını izah etnıiş ve 
Fran'<ula sonuna kadaı· harbetmiş 
olan 5~ bin kisilik ordunun mü -
lıim bir kısmıııın İngiltcrcde bu
lundu~unu söyleıni~tiı·. 

:FRANSA İSE TERHİSE 
DEVAM EDİYOR 

Fransada i~e tenımu:t bidaye -
tinde baş\amı~ olan terhis işi i~
gal altında Iıuluııııııyan yerlerdeki 

53 det l'tla.sa aJına.cak 
14 Agustos 94.0 ~;.lrşaınl>a günü saat 

16 da pazarlıkla ınuhtelil cins ve eb
atla 53 cidet n1asa alınacktır. İstek -
lilerin betli gün ve saatte Kasımpa 
şada bulunan komisyona müracaat -
ları. c:7188> 

~ 

Cinsi 

Buıgur 

l_. ey 

Kilosu Tahmin Tu· 

71000 
340 

24000 
22000 
15000 
11000 
2500 
3000 
6000 

fi vatı 
KJru~ 

13 
500 

23 
17 

21 
15 
38 
05 
22 

tırı 

Lira 
9230 

17001 
5520 
3140' 

3150 1 
1650 

950 
1650 
1320 

... ...ı.ru fasulye 
Nohut 
P.1akarna 
Mercin1ek 
Beyaz peynir 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Sabun 6000 37 2220 1 

1 - Yukarıda cins ve miktarL ;a
zılı on kalem yıyccek maddeleri pazar
lıkla ve def'aten satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 16 ağustos 940 cuma 
günü saat 14 de İzmltte tersane kapı
sındaki komisyon binasında yapılacak. 

tır. 
3 - İibu maddeler bir veya ayn 

ayrı müteahhiUere ihale edilebileceğin
dn teminatları ihaleyi müteakıp yüzde 
15 nisbetinde derhal alınacaktır. 

ka:ybcdilen vaziyetin silılha sarıl- tsaatınden bıı- saat evvel komısyona vermeleri. 531 - 637-l 

nıağa lüzum kalmadan ~·euiden el- ı 1(-. + de edihnesi de n1ümkiindür... . Aşa_ğıda yazıb kunı _ otLır 23/8/940 Cuma günü _hizalarır\da yazılı E>aallerde 
ARNAVUTLUH: IİUDUDUNDA ihalelerı kapalı zarfla Agrıda askeri satın alma konusyonuııda yapılacaktır. Ta-

BİR. HADİSE llıplerın ihale saatlerinden bir saa • .evveline kadar kanuni vcs:ı.ık ve tekW uıcktup-
larını komisyona vermeleri ~~nameleri komı:;yonda gön. ur. 

Bu ara Arnavutluk hududunda M iktarı Tutarı Teuıinatı ihale 
bir hadise olmuş, İtalyan taraftar- K ı 

d 
ı o L.ra Lira nal 

lr..rın an Davut lloca, Yunan hu-
dudu civarında ölrl~riil~nü~lÜr. Dıı :.~~~:~~~ ~~:~~~ _ 3419 10 
haber ltal)·ada _derın hır heyecan 1 GOO,OOO 22 .• ııo ~~;~ :~·

30 

hasıl etıııistir. Italyaıı ı;azete\eri, lb0,000 6.750 50<l.Z5 l6 
532 - ı;s75 bu h3.disclcrin tekcrri.ir etme111csi 600,ouo 21,aOO 1575 16,uO 

lazım geld!j\irıi ihtor etmektedir. ı * * 
Stefnni ajansı da Atna\•utluğun Aşağıda yazılı Sade yağlar 21/8/9-10 ,.arşanıba glınü raat 15 de Kars m'ls· 

şimalinde Arnavut askerlerinin İ- t~hkem mevki satın alına ko~ıs.vonunda kap.alı zarfla eks nE-·ye k<>nrı ışt.ur, 
talyan zabitlerine isyan ettikleri lis\ek erin kanuni ves;ıik ve t.ckill n\ektupı ını k.omisyonu:ıa vermc'eri. 

Mı.tarı Tul .rı ·ı t ş ı • ı hakkındaki haberleri de tekzip et. emın • ı .rt.ı~me :ı~uc ı 
mek!edir. Kilo Lira Lira Kuruı 

RO~.IANY ADA VAZİYET GG,ooo 66.000 4o50 3ZO 
25,000 25,000 2250 153 

Roınan~·ada da ecnebi rad~·ola-
rını dinlcıuck yac.ağı Transilvnn
yanın birçok şehlı'lerine teşmil e
dilmektedir. Bu ,·asıtk hilafına ha
reket edenler di~·anıharplcrc \'eri
leceklcl'dir. Saat 22 den !-ıOnra rad-

yo dinlen1ek ya~nktır. Tc18~ verici 
haber )aydıklarıııdnn dolayı 48 kL 
şi polisre tevkif ~dilmiştir. 

Romanya hükümcti orduda za
bit ve erlerin nlaa~tarını nınhsüs 

miktarda arttırını!;ftr. 
Dobrice ve Tran i(yanya lÇlll 

rcsıııi: nıüzakerelere henüz ba~lan
maınıç;tır. Ancak Bulgar gazeteleri, 
DobricerJıı ı:oınanyaya ilhakının 
27 inci y ıldö11ün1ü mün:ıschetile 
yazdık.1::..rı yazılarda, bu.. meselenin 

ınüsbet sekiltle halledileceği ümi

dini izhar etmektedir. 
Transilvanyn meselesi için de 

Bu:lape:,teyc gitmi> olan Roıııan
yitnın Roma ~efiri Bossy bu vazi
fesini bitirerek, tekrar Ronıaya 

dönmiiştür. 
Bıılgarislanın Sovyet Rusyada-

ki sefiri Stamenof da l\foskovada 
biı• ay kaldıktan sonra. Kral Borise 
şiiahi rapcır vermek için Sofyaya 
dönnıüştiir. 

ıncsinde ~alibi zuhur elıned1ğlr:.t'e~ 

yeniden kapalı zari usulile e~iltn,cye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltınsi 28 ağı;stos 94.0 ça".'
şamba günü saat 16 dJ İzınitte Tena
ne kapısındaki komisyon binasında 

yapılacaıttir. 

3 - Tahınin edilen bedeli 64775 lira 
35 kuruş olup muvakkat teminatı 4488 
lira 77 kuruştur. Bu işe ait fenni şart ... 
name. pl;ln, resim ve evrakı takım ha
linde 324 kuruş n1ukabilinde komis -
yonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklilerin şimdiye kadar bu 
mikdar ve buna benzer taahhüdatı 
yaptıklarına dair icabeden vesika, ma
halli emniyet müdürlüklerinden ala -
cakları hüsnühal kf'tğıtları ve yukarıda 
yazılı ilk teminatlarile birlikle tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını muay
yen gün ve saatten tam bir saat evve
line kadar komisyon baokanlı.ğına ver-
meleri. <7176> • 1 - Tahmin edilen bedeli (8487) 
lira (50) kuruş olan 25 ton kalın ben
zinin 20 ağusto!!I 940 salı günü saat 16 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacakt1r. 

2 - E:at'i teminatı (1273) lira (13) 
kurUŞ olup şartnamesi her gün Kasım
paşada bulunan komisyonda parasız 

olarak ahnabilir. 

30,ooo 30.000 ıeoo . ..,. (533) (6876) 

12.ono kilo sade yağı kapalı ıarll:< 

eksiltmeye konmuştLr. Şarlnan1csi 

Ankara, İ:~ıanbu~ K.Jnya Lv. an,lrhk.- t 
Jeri sa• n almiıl koın yonl .. ında go -
ri.ı'..ür. Tahıniır bedelı 15,120 lira ille 1 
teminatı 1417 lira 50 k r ı,.tur ınaırsi 1 
27 /8/940 s..ı.l.a gUnu sa.: 11 de Konyada 
Lv. fı.mirLgı satın .ollT'a komisyonunda 
yapılac~hr- İstekl 1c-rin ıhale tin- 1 
den bir saat evvel k n ıni Vl' .. ıkalanıe 

teklif mektuplarını koıni!.yona vcrn1e-

r 1 bf'Tli saattcıı bir s:ıat evvel tekıı! 
mektupi ·ını kom:ı.c;yona \"C me eı ı. 

leri. (603) (7l51) 

150,000 kiln sı1,ır eti karı"h z:ır!la j 
Pksiltmeye konmL tur. Scı.rLnamesi An
kara. i~tanbul ve Konya l:ı Lv Amir .. 1 
1i 1 İ satın alma. komi.!>.yonlarında gö
rülür. Tahr:ıin bedeli 3G,000 lir~ ilk 

teminatı 3375 liradır. İh.:ıle"5i 26/8/940; 
pazartesi ı;ünO saat 11 de Konyada 
Lv. fi.mirliği ta.tın alma koınisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin ihale sa:ltin
den bir saat evveline kadar kanun! 
vesiklarile teklif mekt;.ıplar:nı komis .. 
yona vermeleri. (602) (7150) 

• Beher adedine tahınin edilen fiatı 
130 kuruş olan 200,000 adet yün kuşak 
pazarlık.la münakasaya konnl~tur. 

lhalesi 16/8/9·10 cuına günü saat 11 
d('dir. Kal'i teıninatı 28,300 liradır. 
l.\·:-.af ve şartnamesi 13 ~liraya koınis
yondan alınır. İsteklilerin k~nuni ve
sikularile belli saatte Ankarada M. ~ı. 
V. satın altna komisyonuna gelmeleri. 

(608) (7156) 
Beher :ıde-dine tahmin edilen fiatı 

140 kuruş olan 100,000 adet çıplak alü
minyum matra pazarlıkla münakasa
ya konmuştur. İhalesı 16/8./940 cu:na 
günü saat 10,30 dadır. KJ.t'i teminatt 
16.500 liradır. Evsa( ve şartnamesi 
7 liraya koınb•yondan alınır. İsıeklı
lerin kanuni vec;ikalarile ihale t;:ıatin
de Ankarada M.1\'t. V. satın aimı. ko
misyonuna gelmeleri. (609) (7157) 

• 
Beher metresine tahmin edi1en fiatı 

39 kuruş olan 200,000 m~tre çuvallık 
bez pazarlıkl:ı eksiltmeye konr:ıuştur. 

İhalesi 15/8/940 perşembe günü saat 
10,30 dadır. Kat'l teminatı 10,300 lira
dır. Evsa.t ve şartnamesi 390 kuruşa 
komisyondan alınır. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile ihale saatinde Anka - 1 
rada A1. M. ·v. satın alma konı.isyo -
nuna gelmeleri. (610) (7158) • 41.~00 kilo sade yağı kapalı zarfla 

G•9 - 12.iO 

ır a-4 a.d('t yük de- z nıı tö!"U i e 
dC't l nE.~ de .. z mot .ı k a ı 

paz.arlıgı 15 f8/94.0 perşcm"'e gı nu :ı

at 11 de Çanakkalede ~ }:: r ın ı-

1n:ı kon1isy nwı yapıı l• K • Ktra-
1: ~ac .k --ıı törlcıirı ve ~ ap• nırı.rının 

ne gibi vas.!ları '1 z ·. ılunocak~arı 
ayni ınahallin askc-lık ıbl ınd"' o -
rıilC'bili . Bu şartları hai:r. lJı lurı-ıı.vfln 

ka.ptan \'eya nıotörü tut Jl 0 "'ı'' l ttr. 
(610) 

1f. 
(726t) 

BchPr ciflJne tahinin edi en fi.,~ı '.:!'10 
k ruş olan 10.000 ç ft terlik 2f1'8/U-l0 
pe~cmbe günü saat 11 rle AokaT'!\r-<\\ 
~f l\f. V. satın atma komi:tvvn J'lrL'l 

pazarhkla satın nlınacalc• . İ ~t-klile
rin 3750 'ı:. k~t'i lem natl ... r'le fh:ıle sa. 
atinde komisyona gelneleri. G·r:- -72!1 b 

1f. 

Beher adcriine tahrnın edilf"ı Ci::ıtı 
400 kuruş olan 5000 adet te\'h t scrnerl 
iskeleti pnz~ırhkla eksiltmeye Lonnl·ış
tur 1000 den aşa"'ı olmam:ık f•zr··c 
teklifler de k:lbu\ prH\ir. İha~~i 1'1/ 
8/940 cumartc'Si giinil ıaat l'l.::·J c\.ı 
Ankarada :\ol. M. V satın alma 1-:1 -
mi~onunda ycı.pılaca ndan ş.artnames' 
komisyonda görülür. isteklilerin 5000 
tevhit semeri lı'kcleU icl"' !?OOC' 1ira 
kat'1 teminat dalı.a az teklif ede ·kier 
ic;oin ver<"CPkleri miktar üzerinc1en k· 'tı• 
tem !1at11rileo 'ihale gün ve saatinde 
komisyona gelme1eT'i. (617) (72.18) 

• Sem.it ve evı:ıfı d-ıh 1 :nrie n$3Cıd"" 
y;;ı.zılı pr•ı.:ıklar 14/8 '040 çarşamba l!U
nii -:ı.at ı t de rı·ı1.arlık" ;ılınlına b:t!l-
1:.ın.,caı:::tır. İ:ırtekl; eri., k ...,uni vrı::i.k'l
larile Rırkl:trelinde İtne<"rrle f"lskerl 
S3 4 ın alma komisyı>nuna gelmeleri. 

Cınsi 

S.ıde yağ<. 

Nohut.. 
Fdsulya. 
l\ılt!n::.ıınek 

F8'>ulya. 
Nohut. 
Pirınç. 

Saman. . 

• 

·reı.}i 

Mii\ld.Yl T"UlJ.rl uattı. 

İ\..110 

30Jl 
4< 5 
4--l-15 
4047 

14,UUO 
3000 
70\)0 

l15,a8~ 

• 

Lıra hr. Lı• 

3ö38,t0 
711,ZU 
809 
790 

2800 
4ö0 

2310 

5-U) 

107 
134 
120 
420 
1l 

347 
2317.öO 34a 

(6ı8) (7249) 

200 ton yula! ve 100 ton arpa pa -
zarlıkla 15/8/940 peq;eınbe günü saat 
16 da Çanak.kalede askeri satın alma 
komisyonunda satın alınacaktır. İstek.-
1.ilerin kanuni vesik:ılarile koınısyona. 

gelmeleri. (621) (7252) 

* Mukavele tarihinden itibaren bır ay 

4 - İsteklilerin bu işlerle alakadar 
olduklarını gösteirr ticaret vesikaları! 

3 ~ i~teklilerin 2490 ~lı k .. nunda 
yazılı ve!'a.ik ve ikinci maddede gös -
terilen teminatlarile bir1ikte komis -
yona belli gün ve saatte milrilraatlan. 

20/8/940 Sah günü saat 11 de Kon -
yada Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 52,290 lira ilk teminatı 4902 li
ra 19 kuruştur. Şartnamesi Ankara, İs
tanbul Lv. ~mirlikleri satın alma ko
misyonlarında görülür. İsteklilerin ka
nunl vesikalarile belli gün ve gaatten 
bir saat evvel teklif mektuplannı ko-
misyona vermeleri. 530 - 6873 

c71~1> • lnfliıllttç!uk çekmedı 1 için 2/9/940 günü saat 17 de kapalı larile birlikte İstanbul Fındıklı ko -
~l~·ı!~t aueılarmm futünlı:iQünü zarf usulile 735 ton kuur ot alınacak- mutanlık satın alma komisyonuna gel-
& 1 !l fi ~T~n sebepeT arasında, tır- 1\1uh3 mmen bedeli 44100 liradır. meleri. (7172) 

Q1Q. b _, ?<ılaT'Jlalart ve bilhas~a Teminatı 3307 lira 50 kuruştur. Şart... a:=============:::-

ile birlikte mezkiır gün ve saatte ko
misyon .. başkanlığına müracaatları ilin 

olunur. <7221> • 
,,.. 

1000 kilo F..ror Döltalsvum alın..-ak 
1000 kilo Fo•lor Dökal,yum 17 ağus

tos 940 cumartesi günü saat 12 de pa ... 

zarlıkla ahnacakhr. İsteklilerin Ka -
sımpaşada bulunna komisyona belli 

~'luayyen günde yeniden verilen fiat 
layık had görülmediğinden 5000 çili \ 
fotin pazarlıkla satın alınacaktır. Tah
min bedeli 34,500 lira kat'l teminab. 

5175 liradır. İhalesi 16/8/940 cuma g~. 
nü saat 10.30 da Ankarada M. 111. v. 
Hava satın alma komisyonunda yapı
ıacaJchr. Evsaf ve şartnamesi 173 ku -

zarfında te,şllın şartile 800 ton dOktiın 
arpa pazarlıkla 21/8/940 çarşamba 
günü saat 18 da Erzurum.da Kor satın 
alma komisyonunda s:atın ahoacsktır. 
Tahmin bedeli 48.000 i•ra ilk temınalı 
3600 liradır. isteklilerin kon1L,.yona 
gelmeleri. (624) (7255) 

)'ekı, .. li~ ~nlanrıt da satJmak qe- namesi hergün komisvonda görülebilir. 
1 -t b l L l' • li 1 b ' ıı • 1l! an u evazım nmır -

el, 1;,cıt~"· eri, çık~ t•e inişleri İsteklilerin belli giliı ve saalten bir • d l ı '"" b 
1 

11-ın ea veri en Uıı trı . . ır ıate qetirilmiş O· saat önceye kadar tekli! mektuplarını e arl'ı Qtltz Bara· b ı l Fındıklıda komulanlık satın alma ko- HARICl ASKERl l 
l zın al. " ı a on arı müte-0rı11Q rn.d <~hta1ı ve kesif hU.cum- misyonuna vermeleri. (7039) KITAATI 1 AN ıı,. 

1 
nı teş/\.tı etmektedir. Komutanlık Birlikleri ihtiy:,cı için L LARI 

bir ta ıazırlandıqı ti.teme uııaun 16/8/940 saat il de pazarlık'a ~Q ton 
d tzdn ana . t .. • toz c::eker satın alınacaktır. ]\olu':la,nmen 

en i~ . . ıa anı mudafaa e- • · 11-t ·~f.lıhz h bedeli 7800 liradır. Isteklilerin ~.~ ı 
ar,,,,_ at·a kııvvetLerini 11ıı>- · t 'th- ··114 t>e h gün ve saatte yüzde on beş tetnına -

.... 1,: '-ı ta rip h.arolerıle sindir- • <tıl" 
1 
•• tq) atı deoıldır. Bunttn icin- ları ile birlikte Fındıklıda Korr.utan -

1
_ tı.;t uç d hk satın alma komi~vonuna gelme -
"''~ L· 9'U l enberi tatb,k edilen leri. •7173• 1(-. 
d Q"' h' ettı ucu.ınlar nekadar sid - Ciheti agkeriye için 15:8/94.0 günü 
lıcı•hı u:cı~eaif devam ederse etsin saat 16 da pazarlıkla 100 adet nakliye 

uk bıtırecek bir haı ca· arabası stın altnnc:ıktır. ?-.tuhammen 
<il lô bin J.i.raclıı. İsteklilerin belli 

Pazarlıkla satın alınacak 5000 r;ift 
er fotininine talip çıkmadığından pa
zarhğı 15/8/940 perşembe günü saat 
15 de İı:mirde Lv. tımirliğ:i satın alma 
konıL<>yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 32,500 lira teminatı kat'iyesi 
4875 liradır. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile belli saatte komisyona gelme-

~ri. Şartnaınesi 

l\farmara Üssüba-hri K. •tın atma 

komisyonundan: 
ı - Çene dağından Derince iske -

lesine indirilecek olan su tesisatı i~i
nin 8/8/940 gününde yapılacak eklliilt- gün ve !ıntte müracaatları. <7189> 

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI ) 
Taksim ~azinosu mutfağına yeni den yaptırılacak havagazi yemek 

pişirme ocağı açık eksiltmeye kon ulınu<tur. Keşif bedeli 2400 lira ve 
ilk teminatı 186 lirad1r. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Mii
dürlüitü kal.eminde görülecektir. İhale 16/g/94(1 Cuma günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk leıminat makbuz ve 
ya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Fen ~leri Müdürlü
ğüne müracaatla alacakkırı fenni ehliyet ve 94-0 yılına ait ticaret oda
sı vesikalarilc ihale günü muayyen saatte Daimi Encü;mcnde bu:lumna ı' 
ları. 1&781» 

ruşa. komisyondan alınır. 

kat'! teminat ve kanuni 
komisyona gelmeleri. 

• 
İstek.iiedn 

vesikalarile 
622 - 7233 

30 000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
ihalesi 2/9/94-0 pazartesi günü saat 16 
da Çorluda Kor samı alma komisyo
nt·oda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10,500 lira ille teminatı 787 lira 50 ku
--... İııtel<lilerin kanuni vesikala -

* Mukavele tarihinden itiba:ren bir aJ 
zarfında teslim sartlle 800 ton dokum 
arpa pazarlıkla sn tın alın ...... : t . Pa -
zarlığı. 19/8/940 pzarte~i gılnü saat 18 
da Erı.urumda Kor satın alına komis
yonunda y~pılacokhr. Tahmin bedeli 
48,000 lira ilk leminalı 3600 li.~dır. 

628) 7257) 

+ 
7 parça ve 29,000 lirahk sığır eti 

pıtızarlıkla satın alınacaktır. İhalM1 ıs, 
8/ 940 günü saat 18 dadır. i.-st.ek' i'eri n 
ihale günü ve saatinde Vizede -kert 
satın alına komisy"n' la gelı :ıelerl. 

<628) (7239) 
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İSTANBUL DEF1 ERDARLIGINDAN: 
Sıra N.>. Adı ve ıoy a:lı ifi • Maballui So..ağı K•pı No. lıbırahı Nisbetı Knı;anç Bulıru L.:rn ve 

Cc•a 
1 Mehmet Ali Olur 
2 Alı oglu H~un 

!\.fobiJyacı Alemdar ticarethane 
Kun1ura ta - > Divanyolu 

3 Vahan o~lu Nazaret 
4 Mehmet oğlu Esal 
5 Isak oğlu Laz.ar 
6 Halil oğlu Albak 
7 Sinan cğJu Hlllieyln 

8 Kevork 
9 Ömer Vahit 

10 Artin oğlu Arpan 

miıcisi 

Benzinci 

AK• 
Yumurtacı 

Kunduracı 

Berber 

Kunduracı 

Aşçı 

Sandalyacı 

ı 1 Musta1a ve Kadri Kunduracı 

12 Rüstem oglu Mehmet > 
13 Sinemyan > 
14 Ali Arabalık 

15 Mehmet oğlu Temel Kahveci 
18 Mehmet oğlu Halit Tavukçu 
17 Osman oğlu Jlasip Bakkal 
18 HUsnü oğlu Ahmet Marangoz 
19 İhsan oğlu İsmail Simitçi fırını 
20 Armenak Bıçakcı 

21 Onnik Reisyan Kımduracı 

2.2 Ali oğlu S<!liın Terzi 
23 Karabet oğJu ~P Kunduracı 

24 Museıı ojtlu Bofos > 
25 Bordil< Kundura imeU.tı 
28 J'ual Akıün Kahvehane 
27 Ohannes oğlu Zakar Kunduracı 

28 Remzi otlu Ahnıel Manav 

• , 
, 
, 
, 

• 
• 
• 
• , 

M. Fenarl Bileycilcr 

• 
• 

• 
Eski Alipaşa Medrcııe 

• • 
> Eski Alipasa cami ici 
• lıkender boğazı 

Tavı;antaşı Tabanca sokak 
> Darphane 
• Ordu cad. 

Şehsuvar Kulluk 
Tülbentçi Yenimahalle 
Gazganl Sadi Molla taşı 

Mahmulpaşa Kiliççılar 

Çadırcı Balipaşa 

Alemdar Ticarethane 
Mahmutpap !Cılıççılar 
M. Feneri Kllri<çiller paıan 
T. Taşı Dibeltll cami 
Sullanahınel At me7danı 
Mahmutpaşa Xılıççılar 

Alemdar BabıAU caddesi 
29 Basan oilu Mehmet Elanelı: n Behram ı:avuı Çaperlz 

laUıcı h~ 

80 Buma Tiryaki ollu İş ldareha- M. l'enari Nuruoemaniye Cad. 
nesi 

31 
158 

24 
122 
106 
90 
54 
52 
74 
12 

4/15 
4/12 

17 
8 

10 
47 
13 

1 
1 

50/1 
49/1 

4 
42 

1 

1 

10 
1 

21 
42 

23 

4\ 

135 00 
45 00 

126 00 
118 00 

63 00 
135 00 
108 00 
28 50 
18 00 
90 00 
33 00 
33 00 
36 00 
45 00 
45 00 

180 00 
18 00 
45 00 

360 00 
54 25 
36 00 

117 00 
36 00 
80 00 
90 00 

135 00 
36 00 
54 00 
90 00 

.., 50 

40 
20 

35 
35 
25 
30 
35 
30 
25 
30 
30 
30 

. 3-0 
20 
35 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
35 
80 
30 
40 
35 
30 
25 

25 

16.57 
616C 

8,8~ 

19,67 
4.96 

22.41 
22,05 

tı ,7 ~ 

1,50 
8,88 
4,95 
9,90 
9,90 
9,00 
9,15 
0,13 
l,17 
8,99 

39,60 
12,24 
9,81 

10,77 
9,90 
7,25 

11,14 

18,90 
8,10 
9,00 

11,!5 

9,85 

3,81 
1,32 

j,76 
4,52 
0,99 
5,15 
5,07 

l,55 
0,34 
2,04 
1,14 
2,28 
2,28 
l,80 
2,16 
0,02 
0,23 
2,07 
7,92 
2,82. 

2,20 
2,15 
2,28 
ı,e7 

2,58 
4,35 
1,88 
2,07 
2,58 

2,27 

2 49 

• 2 95 

3 36 
3 31 
1 01 
o 22 
1 33 
o 74 
1 43 
1 48 

1 37 

J 35 

1 84 
1 47 

1 48 
1 09 
l 07 
2 83 
121 
1 35 
1 18 

J 48 

Souıl 

938 
938 

937 
937 
937 
938 
938 

937 
938 
937 
938 
938 
937 
937 
937 
937 
938 
937 
937 
937 
938 
938 
938 
937 
938 
937 
938 
938 
937 

937 

H!sap No. 

129 
55 

41 
40 

34/1 
30 
20 

120 
131 
335 
333/7 
333/1 4 
34 

317 
205 

57 
25 

1 
42 

140 

76 
144 
136 
264 
140 

34 
101 

91 
110 

Alemdar maıı,.e IUhal mWı:eletlerinden yulcanda adı işi ve ticaretııAh adresi 1azılı §ahıslar terki ticareUe 1enl adreslerini bildirmemıı ve tebliğe saUhl

yeUi bir kimse göstermemle ev yapılan araştırmada bulunamamış olduklarından lıizalannda gösterilen yıllara ait kazant ve buhran vergilerini ve zamlarını havi 
ihbarnamelerin bizzat lel:ıliği mümkün olamamı;ıbr. 3692 No. lu kanunda 10 - 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ y<!r!ne geçmek üzere ilim olunur. (7219) 

Sultanahıınet 1 inci "'1llı buJruk 
mahkeme;inden: 

Z.iraat Bankası İstanbul şubesi 
tarafından, Sultanahmette Can - ı 
kurtaran mahallesinde 56 sayıda 
Hasan Tahsin aleyhine 8'l lira 50 
kuruşun tahsili hakkında açılana
lacak davasından dolayı davalıya 
gönderilen dava arzuhalinin teb
~ iade edilmesi üzerine icra kı
lınan durusmada: Dava edilen Ha
san Tııhsine dava arzu.halinin 2() 
gün müd<letle ilaneR tebli.iiine ve 
muhakemenin de 6/9/94-0 Cuma 
günü saat 14 e talikine karar ve
rilm~ oldu~dan o gün ve o sa
atte mahkemede bizzat veya bil
vekiıle hazır bulumna<lıitı takdir
de muhakemesinin gı,yabında kra 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olaraJ< müte
hassıs muallimler tarafından Öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile 
lıayatı yaşatılır. Kütüphaneleri ıınükemmeldir. Kız ve Erkek beden terbiyesi ve sporla talebenin bede
ni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gıös.teril.ir. 

MÜHENDiS KISMIAm.eli v~ nazari U.9ullerle Elektrik, Makine ve 
yetıştırilın 

Na1ıa Mühendisi 

KA YiT GÜNLERi Yaz tatilı zarfında Pazartesi ve Perşembe 
12 ye k&dar, 7 Eylulden sonra her gün. 

günleri saat 9.00 dan 

Fazla malUnıat için mektu<pla veya bizzat ıınüraeaat edilebilir. 

Jcilınacağı ilan olunur. 940/896 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~~~~~~~~~~~~=-.. ~~~·-~~~-~~~~~~~ 

FiLM 
1 CEP - Kol ve M- ı ı Fotoğraf r E G Vantllltörlerl 1 ,._. uat.leri Makincları Ocaklar. C'e.veleri ·-

6 AY VADE f\ AY VADE f AY VADE 

1 A E G avizeler 1 r-8, ?ı:a.zi orakları 
1 1 

Lülısor Radyolan 1 Fınnları - Stıpürgt'lt" Komur sobaları 
ve hediyelik eşya 4 • 6 Ay Vade 4 ay vade 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
Galata, Barıkalar Caddesj 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıt, Urıiveısite Caddesi 

- No. 28. Kadıköy, iske1-:? Caddesi No. 33/2 -
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 

,, 

1 

.~-1 
Askerlik işler!_...; 

Doktorlar için 
Kadıköy }"'riı askerlik şu1' 

den: ~ 
Bu sene Üniversite tıp fııJ; ıl 

sinden mezun olan tahin. dı.Ş 
bi, eczacı ve kimyagerlerin ve~ 
velce ayni fakülteden mezun ° . ıır"' da herhangi bir sebeple 8ev fi' 

• 

l. 

li 
~ 

'8anld 
İ.ı;tanbul Erkek Ö2retmen Okulu Direktör
lüğünden: 

u. idaresi liinları 1 
memiş olan kısa hiz.rnetlilcr ııe 
sevkedileceklerinden l4/8/g4(1 ((' 
şamba günü a~a.mına kadar " 
kuldan mezun olduklarına 0;,. ııı ...... ~' ----.. 

Herkes 
~ ~ 

bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır · 

j 
Barsak Solucanlarına 

lcutı gayet tesirlidir. Banale solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb ola<:a~ı tehlike).,,. gö• 6n6nc alınarak solucan haıtalıklannda bunu 

kullıuımıılan faydalıdır. • • 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye adilen bu 

Leyli 
Erkek 

müstahzar har eczanede bulunur. 
KutUsu 20 kuruştur. 

..... +'11 h T• O\ 

İLK - ORTA - LİSE 
Taksimde Sıraeelvilerde YENi 

. ' 

AÇILDI. 
Miidürü • Eski Şişli Terakki Di rektörü. M. Ali. Haşmet Kır<a. 

Hu9USiyetleri: YABANCI DİLLER OORETiMiNE geniş 
mikyasta ehemaniyet vermek, sı nıflarıru az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.:;ma ve inkiı;a fı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli teneffüsha -
nesi ve jiannastık.hanesi vardır. Her gün saat (9 ile 13) arasmda 
talebe kav't ve ka ul olunur. Telefon· 41159 

Cankırı C. H. P. Vilayet ~darc 
heyeti reis)iğinden: 

1- Eksiltmeye konulan :iı;: Çankırı vilayet merkezinde yapil
makta olan Halkevi binası idare kısmı ikmali in.şaatile sinema ve tem
sil •alon kıs.mı inşaatıd.ır. 

Keşif bedeli 24712 lira 81 k.urıu;tur. 
2- Bu ~ ait şartname ve evrak ilJ]ilard.Jr: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Muikavele projesi 
C- Bayındırı.& ~i genel şartnamesi 
D- Yapı işleri '1Glllm:ıi, fenni şartnamesi 
F- Hula ~if cetveli ve projeleri. 
İsti:venler bu evrak ve projeleri Çanlon Halkevi Başluınl~a 

görebilirler. 
3- Eksil1me 15/8/IMO tari.hine müsadif Perşembe ~ü saat cl5• 

de C. H. P. Vilayet idare heyetindeyapilacaktrr. 
4- Eksiltmeye girebihnek için istiyenlerin 1853 lira ~ kuruş mu

va!okat teminat vermeleri ve bundan ba~ka Nafıa Müdı.irlüğünden bu 
işe mahsus olarak ihaleden 8 :l!Ün evvel ehliyet vesikası almış olma· 
lan. 

Muhammen bedeli (1050) lira olan 30 Kğ. Pyramidon (29/8/1940) perşem- vesika, 2 fotoğraf ve nüfus rtl 
Miktarı be günü 68at (10,30) on buçukla Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon danlarile) ~beye müracaat el..., ~. 

Cin•i Azı Ço'u 1e•lcli Tutarı Temiaatı -•ı"' • ~~--k • taralından açık eksiltme u~ulile satın alınacaktır. !eri, gelmiyenler hakkmda ı .... A b~ 
~·~ 25000 32000 10.~5 3177.50 239 (78) 1. ( 75) ku lult akk 1 le · t J .ol>' t --------- Bu ille girmek istiyenlerio ıra ruş muv a mına ve kanuniye yapılacağı ilan o tv- 0 

_K_o_k ______ s~_ıo_n __ &_o_ı,_. ______ 2_55_0_.0_0 __ 204_ 0 ____ 15_3_ikanunun tayin ettiği v""8ikle birlikte eksiltme günü •••tine kadar komisyOll& e ~i 
Un 1500 2lı00 17 340 müracaatları ıazımdır. , 1• (1 i, 
Mak 200 :;oo 25 75 35 63 Beııo<ilu Yabancı Askerl.,,: \ 

ama · Bu ile ait şartnameler komisyondanparasız olarak dağıtılmaktadır. (7282) besinden: ,. lı 
Şehriye 100 150 25 37.50 ~· 
irmık ıoo 150 15 22.50 Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaleti Merkez 336 ~lu ve bunlarla' • h 

----- ---700-------5- 0---350---"-- ameleye tabi daha yüksek d~~ bi 
~::;peynir ~~~ 300 65 195 

40
'88 Hıfzıssıhha Müessesi Satınalma Komisyonundan ğwnlulardan subemizde kavı r 

---------:::--~- - -- ----'--- l - Mu··essesemı'z hademelerı· ı'çin 192 metre elbiselik kuma• ~·•rlik su- lise ve muadili okullard311 ıı;t" Kuru soğan 1500 2000 7 50 150 16 63 • ~ } d "'k J h 'le 0 

Patates 800 1000 
· 

85 
· zun o up a vu se < ta sı Jı' 

8.50 retile •atın alınacaktır. vam et.ınivecc.k olan tam eh. 
.-Y:-u_m_u-rta ____ ı""o-ooo:-:-a-d::-e:-t-:1""50""0"'0_a_d::-e-t-----2-oo--------22-.5-0 2 - Pazarlık 28/8/940 çarşamba günü saat ıı de Arıkarada Merkez lllf- yetnamelilerin Beşiktas As. i:i I 
Baş patlıcan 1800 2000 3 50 70 zıssıhba müesseessi satın alma komisyonunda yapılacakt.ır. besinde mütesekkil asker1'1: ~~ 
Orta patlıcan 1500 WOO 2.50 GO 3 _ Tahmin edilen bedel 1200 lira ilk teminat 90 liradır. !isinde yokla:malarmı 20 aııuı' (. 
Taze b:akla .iz.> 300 500 13 I~ 4 _ Şartname ve nümunesini görmek istiyenler komisyona mfiracaat 940 tarihine kadar yaptırma~ 
Yerli bakla 4-00 500 5 25 111 ve yoklamayı müteakiP 'r, 
Kabak eh.mir> 300 500 15 75 ederler. lamalarını subemize kavdetll 
Kabak yerli 800 1000 5 50 5 - Muvakkat teminat bedeli nakil ve nakit mahiyetindeki evralun Maliye meleri ilan olunur. 

İç araka 200 300 :Hl 45 Vekftleti merkez veznesine yatınlması için taliplerin »ir gün evvel ve kanuni 
Kırmw barbunya 200 300 12.50 37.50 vesikalarüe beraber belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. <7233> 
Ytşil barbunya 500 700 10 ıo 

Taze çalı 800 500 ı O 60 
Ayşekadın !asulya 900 1000 12 120 
Kır domatesi 800 1000 6 80 

ıı9.4o j __ ı_n_h_tsa ___ rı_a_r_u_. _M_üd_ü_r_l_ü..;;:S}'-u-· n_d_•_n:_· _ _.I 
Dolmalık domates 300 500 ı 35 
Dolmalik biber 300 500 8 40 
Taze bamya 200 300 13 3g 
Taze sogan 200 300 1 3 
Maydanoz 1000 1500 1 15 
Dereotu 100 200 J 2 
Limon 2500 4000 3 120 
Semizotu 300 500 8 30 
Ispanak 1500 2000 7.50 150 
Prasa 1500 ~000 6 120 
Liıhana 1500 2000 5 100 
Havuç 300 500 8 30 
Kök kereviz 300 500 8 40 
Taze yaprak 100 150 10 l~ 

Yeşil salata 500 700 1.50 10.50 
Karrubahar 500 600 15 90 
Baş enginar 400 500 7 35 

Mektebimizin yukarıda adlan yazılı yiyecek ve 11lkacak Dıti;!'acı SONII/940 
ve 9 NIII/940 tahihlerlnde eksutmeye konularak istekli Çlkmadığllıdan geçen 
illin ve eksiltmeler feııhedllerek ymiden konulan bedeller ile eblltme ve ihalesi 
So/VUI/940 cuma günü l<\,30 da BeyoilJunda liseler muhasd>ecllll!inde 
J'81)ılacaktır. Taliplerin mezkQr ırUn ve saatte teminat mektup v.,a malı:buzla

rilt komiaJona müracaaUan UAn o1unur. c.7273> 

lst. Levazım 
A 

Cın1i 

Glisero fosfat dösud 
Asit fenik 

Mık tarı 

HO Kg. 

1840 > 

Eksiltme şekli 
Pazarlık 

• 

Saati 
H 

14,30 

ı - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem ecza 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

n - Pazarlık 28/Vlll/940 çarşamb" günü hizalarında yazılı saaUerde Ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komiEyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler sOziı geçen şubeQen parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde tekli! edecekleri fiat üze-

rinden 7il-Zde 7,5 güvenme paralarile birlikte mczkUr komisyona müracaa~ 

;ıan, (71~4) .. . 
I - Şrtname ve ntimunesl muc~bince 150,945 kilo sert l:istik müteahhidi nam 

ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

n - Pazarlık 19/Vlll/940 pzartesi günü saat 18.30 da Kabalaşda Levazım 

ve ld.ilbayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

ın - Şartname ı~ü a:eçen ıubedeo parasız alınabileceği gibi nü.mune de 

görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin ohman fiın ve sa>lte lekli! ede

cekleri :fi.at üz.erinden yüzde 7,5 ıüvenme parasile birlikte mnkO:r komisyona 

nıüracaatJan. •7264> 
Amirliğinden 

Bir Otopomp ile bir ınoto~ mübavaa edileceR'inden ellerinde , Afyon memleket hastahanesi baştabipliğinden 
otot>OmP ve motopomp bulunanlar fiat ve markalarını ~rir kata- : Memleket hastahanesinin eczayı tıbbiye ihtiyacı 2() Ağustos 1940 
loi!larile birlikte tekhf ımektuplarile Toohanede amirlik satın alma iko- Salı günü saat 15 de Daimi Encümende ihalei kat'iyesi icra kılınaca
misyonuna müraeaatlarL (S99) (7147) ğ'ından taliplerin liste ve şartnamesini görmek üzere İstanbul Sıhhat 

Erbaş Deniz Gedikli 
müdürlüğündea . 

orta okulu 
Müdürlüğüne ve ihale gününden evvel de teminat mektuplarile bir
likte Afvıon Daimi Encümen riyasetine müracaatları ilan olunur. c6943. 

Tophanede Saraç evi Md. den: 

~ 
...... 

1648 m. 182 Kc/s. 120 ı;~ı 

1

- Dalga Uzunluğu: 

T.A.P. 31.7 m. 9q65 Kc/s. 12~ 6'.:/ 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kr/s. 20/ 

18~ Program 
18.05 Cazbant (pl.) 
18.30 Çocuk saati 
19.- Çocuklar için mü-..;}; 

19.15 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
21.15 

Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Müzik: Çiftr;inııı saa1~ııı 
Konu$111a (Çıftçinin s . 
Küme ses ve saz 1ıe1ıe'' 
Serbest saat 

21.30 Rculıyo gazetesi 
21.45 Radııo salon orkestraS 
22.30 Ajans ltaberleri 
22.45 Salon ork~•trası 
23.- Cazbıuıı (J>l.) 
23.25 Y annki progrcım 

23.30 Ka~ 
BASİT BİZA TİYA~ 
HALİDE PİŞKİN ber• JI'' 

13 ağustos Salı günü al<S';pJI 
Bakırköy Miltiyadi bahç•S . 
YATAKLI VAGONLAl', öllı 

KONTRO" 
Vodvil 3 perde ... 
E. SADİ TEK 
TİYATROSU J<Ôı 

ti 
} 

• 
f 

!>.-- Teklif mektupları yukarı<..'a üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Eksilt.ıne Reisliğme makbuz ımukabilinde ve
rilecektir. Posta ile ~önderilecek mektupların nihayet ihale saatine 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür .rnuımile yapıştırılmış olması 
Jazımd!T. Postada olacak gecikmeler k&bul edilmez. c4167. c6726) 1 - Doğrudan dolruya Doııanma,.a~k ve gedikli erbaı olmak !lzore orta 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~İİİİİİİİ~İİllokul mezunlarından tensip edilen mllı:tarda talebe alınacalı:lır. 

Tophanede saTaÇ evindeki kundura lumu için imtihanla ve en yüksek ola
rak dört lira gündelikle bır kundura usta başısı alınacaktır. İmtihan 19/8/940 
tarihinde yapılacaktır. İsteklilerin bu tarihe kadar istida ile Tophanede Saraç 
evj Md. ne müracaatları JAzundır. Şartlar aşağ1da yazılıdır. 

Bu gece Beşiktaş Suatpar 
!>ÜT KARDEŞLt;Jı 

Vodvil 3 perde Q 2 - Yaı haddı 15 den hi!JQk ve 19 dan k1içillt olmalı: JAzundır. 

SU ADI• y E p LAJ 1 ı 3 - Müracaatlar nihayet aJuslos sonuna kadar Kasımpaşada deniz ıedikli 
okulu müdurlüğune yapılmalıdll'. 

4 - İlerde Türle donanmuıDda ııedikli erbaş olar.ık denizlerde çalışmak 

Gazino 
J..f 

ve Oteli Acıktır. , 
suretile hem memleketine hizmet etmek ve hem de h~tını mülremmelen temin 
etmek isliyen orta okul mezunu gürb\iz ve kuvveW Türk gençlerin.in bir an 

evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve diler 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı elliden yukarı olmamak. 
3 - Fabrika ve iııtnmpa illerinden anlamak. !598) (7140 

Sahip ve neşiryatı idan eden Başmuharriri 
ETEM İZZE'l' BENİCE 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKi~f 51 

1 DAHİLİYE MÜTEll~c;SI 
Divanyolu 104 ıssl' 

Maayene sa:ıtl~ri:. 2.5. 6. Tt1: 


