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Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 

ETEM İZZET BENİCE 

8lllgarlar ·ve 
~lkanlar Askeri Mükellefiyette Tadilat Yapılıyor 
~~lkauların harici müdaba
ga •de zayıflamasını, Bul -
•abıstanın genişlemesi be. 
ga/n~ hoş görecek bir Bul
er 81Yasetine asla aklım12 
'•kez. Böyle bir hattı ha
kii ~t bugün için cazip gibi 
,,:~n.en bir hulya fakat. ya
te;l~çı? kat'i bir inhidam ve 
İçin"'"Y•tıir. Bulgaristan 
l<et· Y~pı~acak makul hare
llaıİ. ınfırada düşmemek, 
,. •nlılnr mefkuresini tak
~ etmektir. 

fala. . --
n~EM İZZET BENİCE 
•lkaıı 

''1ıttı Ufkunda muammalı bir 
hiıçoı. tekrar. esmeye başladığı 
41erde ri•hmınlere yol açtığı şu 
. de du ulgaristanın gidisi üze-
ri•t ~.:~ak hirkat daha ehem. 
•lba, etınektelir. 

1etbe,~·~. Bulgaristıında umumi 
•t bu ıgh andıran bir hattı ha-

"' ~ • •ınmiyeti arttırmakta-
; Ql&ar· 

' ! Qe ;:tan niçin asker toplu-
,;;:. Pınak karar ve azmin-

i tuıııu 

ARNAVUT 
KABILEL.ERI 
DAYANIYOR 
ltalıanlar örfi idare 

İlan ettiler ve Arnavut
luğa asker çıkardılar 

Londra 15 (A.A.) - Belgrada 
gelen haberlere göre, Arnavutluk
ta örfi idare ilan edilmiştir. 

Üç nakliye gemisi memleketin 
muhtelif mıntakalarına İtalyan 
kuvvetleri çıkarmıştır. 

Arnavut kabileleri mukavemete 
devam etmektedir. 

Mücadele eden müsellah Arna
vut kuvvetlerinin miktarı 5000 ila 
10,000 tahmin edilmektedir. 

Çarpışmaların başlıca merkezi 
İşkodranın cenubundadır. 

Almanl•rla bir arbede 

JUNKERS 
FABRiKASI 

YAKILDI 
lnb.:terede şimdi ayda 

2000 tayyare imal 
edilmektedir 

Londra 15 (A.A.) - İngiliz pi- 1 
lotları tarafından dün AJmanva 
üzerinde yaoılan hücumlar müna
sebetile, Berline 90 kilometre me
safede bulunan Dessau'da Jun -
kers Alman tayyare fabrikasında 
ıınühim hasarat ika edildiği bil -
dirilmektedir. 

Bir pilot merkez binaya bom -
.b:ılar atmıstır. Diii:er bir pilot da 
!fabrikanın elektrik santralındaki 
tahribatı müsahede etıınistir. 

Bundan başka fabrikanın mon
taj atelvelerine de bombalar isa
bet etmiştir. 

, -
,, INGiL TEREDE 

BiR DEHŞET 
DEVRESi 

Alman gazetelerine 
ıöre bu haf ta son unda 

başlıyormuş 
Londra, 15 (A. A.) - Alman 

matbuatının neşriyatına naz.aran, 
İngiltere için bu haftanın sonu bir 
dehşet devresi olacaktır. 
BUGÜN 15 A(;USTOS. ALMAN
LAR LONDRAYA GiREMEDİ 
Londra 15 (A.A.)- B. B. C . .rad

yosunun spikeri bu sabahki neş
riyatın başlangıc11-1da şunları söy. 
!emiştir: 

cBugiin 15 ağustos, yani Bitle
rin Alman kuvvetlerinin muzaffe
ren Londraya gireceklerini teshil 
ve ilan ettiği gündür. 

Bugün İngiltere, denizlere ha
kimdir ve hava hakimiyetini de 
elde etmek üzeredir. 1 tarı.,, ~ ~.e komşumuz olan 

•nı.ııa .ugune kadar Balkan 
•as,111 t gırınenıiş, milli talep 
İilerııı:şkiJ eden bazı toprak
\e ilırı~ durmuş, fakat bu ta
)•lu .~aflarını sulh ve anlaş. 
')••eı/ ~ temin etmeyi tercih 
Oaıı.~:• her vakit iddia ede

ı tl~n sulhuna sadık kalaca-

Copenha11ue radyosuna na -
zararı 3 a.ii;ustosta Fredrichshava'
da sivillerle Alman askeri arasın
da patlak veren bir arbede sebc
bile iki genç Danimarkalı iki sene 
hapse mahkCım olmuşlardır. 

Lunen ve Grevenbroh cephane 
imalathanelerinde kuvvetli infi

(Devamı 3 üncü sahifede) lngiliz fabrikalarında şimdi ayda 2000 tayyare ima 1 eaılmekteaır 
Her bakımdan İrgiltcre bugün, 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

•nı, il ey.lenıiştir. Şimdi Ro -
.~~tı v: hır prensip itiliıfı hasıl 
h •ı, , <_enubi Dobricenin Bul-
1~1 %~~•.l.~ı~sinin esas itibarile 
•1 tıe bu '.R• ışaa olunduğu bir 

W dhnda , gu.ıı~. kadar geçen zaman 
'1ıd·' aı~nış olçüde hiçbir askeri 

ı 'bird aın~ş olan Bulgarların 
ı • db,,.hi):t~hıre umumi seferber-

''• t •nde bir hareket ve 
' dl e,e ··ı "k.aı ssu etmeleri elbette 

P' ,~•l1 1 ~(~alandır ve hiç bir gizli 
•ı 1 ade <:tes~.. .. ve ınana ı olnıasa 

•b'I •iti'."'? muciptir. Dün de 
,r ~ •rl;~i:•:~z gibi boy le bir se-
" ı' ltoın ı ~anası olabilir: 

1''• ''n anya ıle başlıy acak mü_ 

•
1• ~a,, la asında silahlı bir tazyik 

"- il •atmak 
h· •ikanı .j 

'1ı •ng; lı' ar a vııkua gelecek 
~l için h harekete iştirak ey-

d•" '~· "1a0l •zır bulunmak .. 
0 ~1 lı0b ? Prensip itibarile ce-
1 l '••en· B · r, ahuı '? ıılgarlara ıade-

TİCARET VEKiLiNiN BEYANATI • ,,.. 

Her yerde yeni yeni MiLLi ŞEF 
kooperatifler ~~~~~~~~. 

Kooperatif kursunun yeni mezun
ları memlekete dağılıyorlar 

Topçuojllu evvelki akşaan bu ikurs 
mezunlarına Ankara tüccarlar 
kulübünde bir çav ziyafeti ver -
mistir. Ticaret Vekili toplantıda 
yeni mezunlara hitı>ben ezcümle 
şunları beyan etmiştir: 

rimizden)- Cumhurreisi Mil
li Şef İsmet İnönü, orta Ana
doluda yapmış oldukları tet
kik seyahatlerinden dün gece 
saat 21 de şehrimjze avdet bu
yurmuşlar, istasyonda Meclis 
Reisi, Başvekil, Genelkurmay 
Başkanı, Vekiller, meb'uslar, 
Generaller, Ankara valisi, 
Emniyet Müdürü, hükumet ve 
Parti ileri gelenleri ve halk 
tarafından karşılanmışlardır. 
İsmet İnönü, istasyonda bir 

miiddet istirahatten sonra, o
tomobillerile köşklerine git
mişlerdir. 

Milli Şefimizin bugünlerde 
İstanbula şeref vermeleri çok 
muhtemeldir. 

• 

,,,'b•rlig·. etıııış olduğuna göre 
•I •ıı ·1·h1 'n,· 4ıaına' sı a ı tazyikin ma-

ıı,,11 \ıkk k R~rektir ve yoktur. 
'I llıih a &elınce, en galip ih
;,••a ... '~rcilerin garbi Bal -

~hrimizde ve memleketimizin 1 

her tarafında kooperatifleri çof(alt
mak için Ticaret Vekaletince eheıın
ırnivetle çalışılmaktadır. Vekaletin, 
kooperatif kurabilecek gençler ye
tistiI'.mek maksadile Ankarada a<;
tıilı kurs da muvaffakiyetle neti
celenmiş ve veni kooperatifçi -
!erimiz teşkilat yapmak üzere 
muhtelif mıntakalara hareket et
mek üzere bulunmuşlardır. Bu su
retle peyderpey her yerde veni 
kooperatifler açılacaktır. Dif(er 
taraftan Ticaret Vekili B. Nazmi 

•- Size terettüp eden vazife 
verilen ilimle köylünün vaziye
tini gözönüne alarak bugünkü ih
tiyaca göre, köylülerimizin, koo -
peratifçili.i!e olan rabıtasını mad
deten kuvvetlendirmektir. Sizler 
kooperatifçilikte mürşitlik vazi -

(Devamı 3 üncü ıabltede) ··================::::ii 

u ' nı b" iKİ FECİ OTOMOBiL KAZASI 
·~ıt tlıtıa ır nizanı vermek ta. 

ı '' ~''•ıe ~eçnıeleri ve bunu da 
'b; 'nana ava tazyiki yapıldığı 

l.a0; 1 Va~· •asgetirnıeleridir. Böy
:,, la0 t'l •tte Bulgarların Yu _ 
ı, ~l '• ~e•aklarmdan istifade 
•t h 1h1,, . denize inmek hulyası 

iab"1 a'•ke~ılerJe birlikte askeri 
ıt· ı,J 1Qi11; e gecınesi ihtimal ve 

oı;.~'· llıı ;~u.hafaza edenler de 
' ı lb llıuiıak~ımalin ne dereceye 

Bir nahiye müdürü öldü, bir 
kaymakam da yaralandı 

\ fi lt •tın .ak oldujiunu vuku
,·r ıı 1t· l'ak etdıkçe birşey söyliye-

Bir adam namazda öldü, bir kadının damarları kesildi 
c~' ~d''•hbı:a , muhal< kak ki boy le Bir teftiş seyahati esnasında de •bulunan bu J?:encin bir aanele 

il • ~s t kd Sö·kede fecı· ·bı'r otomobil kazası oldu"" t-'--ı'n olunmaktadır '•a •n •n b·· a .. irinde ati bakı - ~- «mıı . 
ı n l bit nı~Yuk zararlara düçar vukua geldiği İzmirden bildiri! - BEYOGLUNIDAKİ MÜSADEME 

1
,,
4 
lı~~arist 1llet ve devlet de yi- ıınektedir. Şoför :Melı.medin idaresindeki 

•ııı,,,••aricj an .. olacoktır. Balkan. Söke kaymakamı B. Yahya ile 351 numaralı kamyon Beyof(lun-

40 kuruşluk 
peynir 5 liraya? 

" i 1nı nu1nıu~ahalelerle zayıf- Akköy nahive müdürü B. Osma- da Cumhuriyet caddesinden ı;ıe-
'41~ h,$ab garıstanın genişle _ nın dindikleri otomobilin yolda <;el"ken vatman Ahmedin idaresin- 7 5 k 1 k kav 1 d h''•:' •iy~~ea _hoş görecek bir lastiği patlamış ve otomobil mu- deki 124 sayılı !Maçka - Beyazıt ı UrUŞ U Un ar a 
r •t•l kı,,,,,z lıne ve menfaatine vazenesi bozularak deniz kena - tra~:vavile carpı_şmı,ştır. 60 kuruşa veriliyormuş! 'n,

4 
•t hug~r~e~. Böyle bir hattı rında 30 metrelik uçuruma vu - Musademe netıcesınde kamyon 

· t'l'i h·bir h ~n •çın cazip gibi gö- varlamnıstır. ve tramvay nisbeten hasara uil-
'nk··'' inh"/a, fakat, yarın için Bu müessif kaza neticesinde na- ramışlardır. 

~ ~n ıı'· lıaı: •m ve tesliıni}cllir. hive müdürü Osman ölmüş, kav- Ortaköyde oturan Mişon karısı 
.e~ 'le :lkanl,:1,:lsun, Almanya ol- anakam yaralanmıştır. Tahkikata Sünbül Eskinazi kuyudan su çe-
1(1 ~ile h~'•s$iıl a ~ir a~keri hare- ehemmiyetle devam olunmakta - kerken ayağı kayarak yerdeki bü-
~f 1 'ı aı '' har k eUıklerı takdirde dır. yük şişenin üstüne düşmüştür. 
,t ·ı1 41 •8e \• • •tın bıitün Balkan- FLORYADAKİ HADİSE Kırılan sivri şişe parçaları ka-

.A ah.. '""rccco.· · h d" .... 1 d d ,.. ·!i·••a<la ~ 11u esaplama. Florvada un og e en sonra e- dırım sol bileğinin damarlarım 
1
1
.f '"~V 4Mİ Bol !e bir lı.aıılı bo- nize J?:iren 20 - 25 yaşlarında bir kesmiş, Beyoğlu hastanesinde te-

•t ....._ 3 uncu sahifede: ı;ıenr boi'ulmustur. Elbisesi sahil- davi altına alınmıştır. 
it11 

-----------·------------------

Ş;'>l l . 
'•"~d.0.Q i ita/yanın bombalanması 
:~~~ ~u~~'et~av.zı~"n.tlaki İngiliz Almanya gibi havalarda kuvvetli 
'.1tı, 0/al}an etın_ın ılk kesif lıü- bir milletle faik bir vaziyette uğ-

0. ıı~ı~ a~~1.,1n şınıaliudeki sana- raşırken, cenupta da kesif taarruz. 
~·n b"nın şi:na tenıh edildi. !arı başarmak pek manidar bi:r 
ı'<ı L u h" ıtalıne tevcih olu - .. t" l'.kt"' ıı; 1 . ııtlk· Ucunı . us un u ur. 
I·' ln~l•kaue un bıze anlattığı lllilano ve Torino şehirlerindeki 
~:1hıı~~ ~le, ı\ı,~ar~ır. Görülüyor fabrikaları, benzin ve gaz depoları 
Ilı ·~-t ~Vveıı ~n~z havzasında- •haran eden ve diğer altı İtalyan 
~~ıııtlı &•kild•rını İt.alyayı bo!"- şehrinde büyük yangınlar çıkaran 

•it otnı c tcnsık etnıcge İngiliz pilotları ne kadar iyi yetiJ-
Uşlardır. Şimalden (Dev""" ı üncü •ahlfede) 

Moskova Sefiri
miz bu akşam 

bekleniyor 
Moskova büyük elçimiz B. Ali 

!Haydar Aktavın bu aksam saat 
17 de Odesadan limanııınıza mu
vasalat edecek olan Suvanatya 
vapurile şehrimize gelmesi bek
lenmektedir. 

Mezunen seyahat etemkte olan 
sefir buradan Ankaraya gidecek
tir. 

Bu sabahki ekspresle de Havas 
a iansının J uvri isminde bir mü
l(lleSSli,li sebrimi.ze ııelmisti.r. ·--

İçkili, iokisiz gazino, lokanta ve 
bahçelerde belediyece yapılan tek
ıınil kontrollara ve mükerrer e
ıınirlere rağmen yine bazı yerlerde 
ihtikarın devam etti.i!i teessürle J 

'.!!Örülmektedir. 
Ezcüımle pazar akşamı Cadde

IQostam ı;ıazinosuna J?:idenlerden 
k1i.)!ıt gibi şeffaf bir dilim beyaz 
peynir için 25 kuruş, 7,5 kuruşluk 
bir kavunun sekizde bir parça -
sına yine 25 kuruş, 40 paralık su
yun beher bardağına 10 kuruş is
tenmek suretile 7 bardak elmalı 

suyuna 70 kuruş alındıı{ı ve üste
lik iki şi$e rakı tarifeye J?:Öre 250 
kuruş ederken hesap pusulasında 

· 325 kuruş J?:österildi.i(i ve hem de 
ayrıca garson parası tahsil edil
dif(i bildirilmiştir. 

Bu vaziyete J?:Öre 40 kuruşluk 
beyaz peynirin kilosu 5 liraya gel
mekte, 7,5 kurusa alınan kavunlar 
halka 60 kuruşa yedirilmektedir. 

Birçok şahitlerle tevsiki kabil 
olabilen hesap pusulası da mey
danda bulunan bu hazin hakikati 
alfikadar kontrol teşkilatına itti
lhaf eder. sür'atle taki-lıata geçi -
leceili kuvvetle ümit ederiz. 

Askerlik 
Kanununda 

tadilat 
H;,,ıkOmet Meclise iki 

layiha verdi 
Ankara 14 (Hususi muhabiri -

mizden)- Hükiı.met, askeri mü
kellefiyet kanununun bir fıkrası
nı tadil eden kanun layihasını 
Meclise verdiği gibi, ihtiyat su -
bayları kanununun üçüncü mad -
desinin tadilini de Meclise teklif J 
etmiştir. 

Buna göre, resmi ve yüksek mek
teplerle liseler ve orta mektep -
]erde, tfili meslek mekteplerinde 
ve bu derecede olan mekteplerde 
tahsilde bulunan 29 yaşını biti -
rinciye kadar ertesi seneye bıra
kılacaklardır. 

Bu yaşa kadar tahslllerini bitir
memiş olanlar, iki sene üstüste sı
nıfta kalanlar, yüksek bir mektebi 
ikmalden sonra diğer bir mekte
be veya ihtisas şubelerine geçen. 
ler ert\ısi seneye bırakılnuyncak
lardır. 

29 yaşına kadar ertesi seneye 
terkedilebilecek talebe seferberlik 
halinde ihtiyaca göre, doğum sı
rasile askere çağırılırlar. 

İhtiyat subayları kanununun 
3 üncü maddesinin tadili hakkın
daki teklife göre, yaln12 makine 
mühendisleri değil, biliı.mum mü
hendisler altı aylık kıt'a stajlarını 
fabrikalarda yapacaklardır. Harita 
mühendisi olanlar da yedek subay 
okuluna gönderilmeyip kendi 
meslekleri ile alakadar müesse -
selere gönderilecektir. 

Hırsız bulundu ! 
Gerdanlığı çalan, şair 

Şehsüvar imiş! 
İskender Fah -

rettinin, ıı:azete -
ıınizdemizde tefri
ka edılen (Hırsız 

ki:ın ?) adlı roma
nında kavbclan 
gerdanlıi!ın kimin 
tarafından çalın -
dıf(ını, roıınan bit
meden okuyucu · 
larımızdan sor -
mustuk. Matbaa -
ınuza gelen yedi 

yuzu mütecaviz mektuptan ancak 
171 okuyucumuz, hırsızın şair 
Sehsüvar oldu~u keşfetmiştir. 
Bu okuyucularımız arasında ve 
vazı heyetimiz huzurunda çekilen 
kur'a neticesinde Nişantasmda 
52 inci okulun besinci sınıfından 
Bayan Belkis Sait, vadettiğimiz 
fotograf makinesini kazanmıştır. 
Di~er okuyucularımıza da. roma
na ve dolayısile ııazetaınize ııös -
!erdikleri samimi alaka ve tevec
cühten dolayı ayrı ayrı teşekkürü 
vazi!e biliriz. 

Vali derhal tahkikata başladı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pahalı ekmekler ve 
müşteriye hakarete 
cür'et edilen 

B. Lütfi Kırdar ve muavini Yalova, Sarrıatya ha
diseleri hakkında ehemmiyetle tahkikata geçtiler 

Gazetamizde ve J?:azetelerde 
yapılan halk şikayetleri ve amme 
menfaatine, şehir islerine taalliik 
eden mevzularla Vali. belediye 
reisimiz B. Liitfi Kırdarın hassa
siyetle meşııul olduğu memnu -
niyetle ııörü1mektedir. 

Ezcümle Yal ovada bir kilo ek -
meilin 20 kurll$a satıldığı ve oto
büslerin kontrol edilmediği hak -
kındaki dünkü nesriyatı.ınız da 
ehemmiyetle nazarı dikkate alın
mıştır. 

B. Liitfi Kırdar; müstakil bir 
beledi veve sahip olan, fakat idare 
itibarile vilayetimize me11but bu
lunan Yalovadaki bu şikayetle -

ÇERÇEVE 

rin hemen tetkiki için dün alaka
darlara emir vermiştir. 

Dii!er taarftan Samatyada tari
fe istiven müşterilere hakaret e
dildiğini yazdığımız Yalı gazi -
nosu hakkında da belediyece ta· 
kibata geçilmiştir. Tarifesiz ca -
lısan bu ııazinonun cezaen birkaç 
gün kapatılacailı tahmin edilımek
te ve tahkikatla beledive reis mu
avini B. Lutfi Aksoy meşgul ol -
maktadır. 

Belediyemizin halk şikayetle -
rine karsı gösterdif(i alakalar hal
kımız arasında da iyi bir tesir bı
rakmaktadır. 

Kavga 
Saptığım sokak beni Y enipos

tanenin önüne çıkardı. Oradan 
(Babıili) ye geçeceğim. 

Daha Yenipostanenin önüne 
çıkmadan müthiş bir haykırış. 
nıa... İki adım attım ve gör -
düm ... İki kişi, birbirile avaz 
avaz çekişmekte ... Ezeli manza
ra ... Karşılıklı horozlaşmış, en
seleri kabarmış bir polisle bir 
~oför... Erkek hançerelerinin 
son kuvvetile fırlatılan ses bom
baları: 

- Ne hakkın var bana böyle 
bağırnuya, bay polis?. 

- Sana burada beklenmez 
diyorum!. 

- Vergi borcumu ödemeğe 
geldim. Arabamı haczedecek -
)er!. 

- Orası beni alakadar etmez. 
Çek arabanı!. 

- Canım, çekip de nereye 
götüreyim? Görmüyor musun 
etrafı!. Hem vezne kapanacak 
nerdeyse!. 

- Çek diyorum sana arabam! 
- Bağırma, bağırma!. Hepi-

miz bu toprağın çocuğuyuz, 

anam!. 
- Sana sus diyorum, kes se. .. , 

sını .. 
Eski tablo; hiç bir yeniliği 

yok. Haklı olduğuna tam ina -
namadığımız bir polisle, biraz 
sıkışır sıkışmaz (vatan, miflet, 
cumhuriyet, hak) diye ~veli
yen şirret bir mizaç arasındaki 
ikapışma levhası ... 

Fakat mühim olan kavga de
ğil de, kavganın muhil üzerin
de bıraktığı tesir ... 

Yenipostanenin önündeki kal
dırım tamir edildiği için orada 
bir sürü amele çalışmakta ... Her 
~mele, iıini bırakmış, ya kaz -

masına, ya küreğine, ya kum 
çuvalına dayanmış, kavgayı 
seyrediyor. Amele kngayı scy. 
rediyor, başlarnıdaki ustabaşı, 
illlÜhendis ve müteahhit kavgayı 
seyrediyor. 111iıbaşir, hakim, 
posta rnilvczzii, tahsildar, kav
gayı seyrediyor. Zart kağıt sa
tıcısı, kartpostalcı, potin boya
cısı, siınilçi, kavgayı seyredi -
yor. Dükkanlarından dışarı 
vurmuş, kırtasiyeci, kitapçı, 
~erbetçi, terzi, sütçü, şekerci, 
kavgayı seJrediyor. Binaların 
ikinci katından, dişçi, dava ve
kili, sigorta nıemuru, doktor 
tüccar kavgayı seyrediyor. Bi; 
sürü şoför, arabalarını kavga 
çevresinin et.rafına dizmiş, kav
gayı seyrediyor; bir sürü polis 
kavga çevresinin etrafında hal. 
kalanmış, kavgayı seyrediyor. 

Çeneler düşük, gözler sabit, 
yüzler zevk ve alaka dolu ... 

- Bağırma, bağırına!. Hepi· 
miz bu toprağın çotuğu,yuz. 
anam!. 

- Sana sus diyorum, kes se-
. ·ı 

sını .. 
Yürüdüm ve hazin hazin dü

şündüm: 

Acaba biz. muharrirler, adi 
bir sokak ka\'gasının cazibesi 
ayarında halka tesir edici hır 
iktidar sahibi miyiz?. Acaba biz. 
muharrirler, aramızda anla..,sak 
da, fikirlerimizi sokaklarda bir
birimizle kavga ederek ortay• 
atsak, yaman bir telkin kabili. 
yetine \.'armıs olmaz n11Jdık?. 

Kendi kendime: 
- Hayır, hayır! Halk hile -

mizi sezince kavgamıza bile ı11e .. 
telik verınez ve hemen dağılıp 
giderdi. 
.NECİP FAZIL K\SAKÜREK 
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ACABA 

• 'E YAPACAK?. 

Art · neden !»mra, gar.;onlar 
crnnıyeti faaliyete ı:ıeçmi ~ : istan
bulda ne kadar ecr.ebi garson var
sa, hepsini birer birer tesbit ede
ce•, ondan wnra, bazı teı;ebbüsler, 
bazı hareketler yapacakmış!. 

Mera· bu ya ... Cidden d~nü
yc., m. Acaba, ne yapacak?. Her

alde oldukça uzını ınüfredatl! bir 
ı.te v ~cude gelecek, evet, acaba, 

... onra, ne yapılacak.?. 
Bunun ce\ a.bını ııar.ıonlar ceıni

v tinden oğrenmek isterdun, anı
m•. baksanıza. bizzat garsonlar, 
kendi cemiyc.Uerinin varlığı ile 
yokluğunun mlisavi olıduğunu söy
lüyorlar!. .._ 

BİR LİRAYA 

I.lİR GAZOZ 

Geçenlerde Beyoğlunda, bir bah
çc<le bir müs:ımere verilmiş!. Bir 
gazetede okudum: Kıymeti yüz 
para ola'n bir sişe gazoz için bu
rada tamam bir lira almışlar!. Çok: 
pa alı diyeceksiniz, hayır, bilakis 
çok UC'UZ ••• Neden der~eniz, evve
la gazow, bir bahcede içiyor, ha
va alıyıorsunuz. Dü.şünmüyorsu -
nuz kı, İstanbulda, en pahalı şey 
ne şu, ne budur, evet, en pahalı 
şey, temiz b.ir hava almak, başım 
oınlemektir!. 

DİLENCİLER 

ÇOOAL:\UŞ 1. 

Belki, doksan dokuz defa yazıl
mıştı.r: Yine, bir gazetenin röpor
tai muharriri İstanbulda dilenci 
bolluğundan bahsE<liyor. Maaile 
dilenen bu mesleğin proresyoneli 
olan insanlar varn1ıs!. 

Karaköy, Taksioın, Beyazıt mey-

danlarında, vapur iskelelerinde, iş.. 
!ek ve ana caddderde bilhassa 
bunlara QOk tesadüf edilivor. Di
yeceksiniz ki, neden bövle en ka
laba!.k yerlerde bulunuyor'. Ga
yet basit ..• Buralarda mili;teri çok
tur, ondan ... 

Siz, bu sıuali soracajtınrz yerde, 
şövle sorunuz: 

- Neden bu kadar işlek yer
lerde faaliyette bulunuyorlar da, 
hiç kimsenin ııözüne görünmüyor
lar?. 

VAPLR 

TE:llEZZÜHÜ 

Geçen ,;in, bizim arkadaşlardan 
Haluk Cemal bir Şirketıbayriye 
vapurunda tertip cd;len deniz te
nezzühüne iştirak etmi.ş.ti. Vapu -
run numarası 66 ... Çocukcağız, o 
gün için fıliı, beyaz. gıcı.r gıc:r ye
ni. beyaz, keten elbiselerini de giy
mıştı.Gece yarısı evine dönen ar
kadas, bir de ne görsün?. O gü
zelim beyaz elbiselerin paçaları 
kovu kahve renı:ı manzarasını al
mı.5 .. M~~er, orta kamararnn ka
napeleri henuz taze verniklenmiş. 

lşin tuhafı bayanların beyaz is
karpin ve çorapları da boyanmıs! 
Bilhassa ona acıdım. 

COK $ÜKÜR 

RAHATIZ 

Kontrat mu~yenesine bruılan -
m111 1• Ev, dükkan, apartrman ... 
Ev sahibi olan düşüns.:in!. İnsanın 
dünyada dikilir aqacı olmaması, 
hazan ne güzel şey!. Mesela, şiın
di, ben birkaç apartıman ve 00-
layısile de, 15, 20 kiracısı olan bir 
adam ol.saydrm .. Bunların kontrat
larile uğraşmak ayrı bir resmi 
muamele işi!. Art•k. uğraş, dur ... 
Çok şükür Allaha, rahatun .. 

AHMET RAUF 

r------~------------...;;:;;:.:::::::~ 
ı A ~ ır lhll ~ a Ha ır D::» n ını n ını n «; ı ını ©! e ını ı 
~ J 
Yunan şimendiferleri İstrasburg şehri yolları 
Haypongu Yunnana baglıyan de- Strazburg, Alınan ı.;galı altında 

,,.,,ryolunun küşat resmi, 1910 se- bulunan Alsas - Lorenin merkezi-
ncsı nisanm birinci günü yapıl - <lir. Yolları g:ıyet genış ve temiz_ 
mıştır. ~aat, 10 nisan 1898 Fran- dir. 1852 de yapdmı.ştır. Uzunlu.i{u 

~:: \.,~~=;.18~=~.bİt:l!~~~ 850 kilometre, ~enişliği 30 metre-
(,:inli ve Annamlı 47,000 amele ça- dır. Şark istasyonu civarındakiler 
lı:;tı. 154 tünel kazıldı. müstesna ... Bu yolların genişliği 

Bank Dö Fransın 67 metredir. 

altınları Kızılhaç bazubentlerinin 
menşei Bank dö Fransm mahıenlerin

Je hükümete ve eşhasa ait olarak 
2,300 ton altın vardı. Bu altınlar, 
Alman i.ş!{alin<l-en pek çok evvel 
120 vagonla Bordoya götürüldü ve 
oradan da Amerikaya göooerildi. 

Cumh-urrei9i Ruzvelt., Framİ'ı
nın sukutu üzerine bu altınlara, 

Almanların eline geçıneme>iı için 
ambar1'Q vazeltL 

ilk sansör 
Harp vulmunda matbuata san

sür vawlunur. Gazetelere yazıla
cak yazılar sıkı bir ınürakabeden 
geçırılir. İlk sansür, siyasi değil, 

dıni idL 
Mayens peskoposu Bertbold, 

14.30 senesinde, neşrolunacak dini 
<'Ser' rin tabolunmadan evvel bir 
l·c,·et tarafından tetkik olunması 
u. lunü vazetmişti. 

Kızılhaç cemiyeti mcnııupları -
nın kollarına taktıkları baıu -
bentlet, 1850 de Kamil Leilis adlı 
bir Fransız asüzadesi tarafından 
ihdas olunmuı;tur. 

Bu asılzade, gönullü askere git
miş ve varalannuştL İyi olduktan 
sonra yanına birçok kimseleri top
ladı, yaralılara hizmete başladı. 
Bunlar, oiyah bir manto giyiyor 
ve kollarına üzerinde kızılhaç bu
lunan bir baıubenl takıyorlardı_ 

Everest tepesi 
Kürenin en yiıksek tepesidir. 

Himalaya daglaru:dadır. Yüksek
li,ği 8,883 metredir. Evercst cbin 
tepeli dail • demektir. Bu dağın zir
vesine çıl<mak şimdiye kadar biç 
bir k:işife nasıp olmam~tır. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 30 ........ ~~~~~~~~ 

GÖZYAŞL 1 
ETEM İZZET BENiCE 

Nasıl soyundum!. 
Bunların aa hiç-birisıni bilmiyo

rum'. Ancak elımdc tuttuğum S'U 
borda;':,nı çattadak yere atıp: 

- Hayat mı bu'. 
Diye ı:ıö::?sümü p;ırçalıyan boğuk 

hır sesin gırtlağımı yaktığı za:man 1 

kendc:r.e r,eldim. Ve .. o zaman yi
ne kararm11 tazel~dim: 

- Yar;n sabah yıne gi<leceğırn!. 
Onu mutlaka gör<-cei(im!. 
O. behemehal beııirn olacak?. 
Ve .. ~ın en garibı tam ben bu 

:tıükc:mleri tazelerken: 
Sanki Allah bir saniyelik huzu

ru bile bana çok ııörmus ırtbi yine 
ıçrme bir vesvese düştü: 

- Acaba karyolasında başka bir 
erkek mi vardı?. 

Benimle mahsus mu kavı;ıa çı
karıp gitıniı;ti?. 

Ve .. sanki o erkeği g6zümle gör
mU.. gibi delıı;et hi.s6cdiyor. bu ka
til vesveseden bir türlü kendi.mi 
kurtaramıyordum. Bu kadar ev _ 
ham. bu kadar çılgın ve ta.:;kın bir 
kıskançlık olmaıciı!. 

..... 
Sabnhleyin ben onu beklerken o 

bana ııeldi. Sankı hiçbir şev olma
mış gibi idi. Gôzlerinın ıçi gülü -
yordIL Bavıltın sesile 

- Aramasaydın gelmivecektim. 
Dedi. elımi sıktı, yanağLindan 

öpnı. İlave etti: 
- Sen&iz olamıyorum!. 
Bu tezahür, bu a~k nümayışı 

karşıs:nda söylıyccek söz bulama
dun. Baygındım. İnler gibi: 

- Naran!. 
• Naran!. 

Diyor. Bir gecenin içinde çekti
ğnn azap ve ıztırabın dayanıksız
lıl(ını gözleri.m<lcn sızan damla 
damla yaslarla gıdermeı'.(e (;alışı
yordum. O da, buııun farkına var
dı: 

- Ooh .. yavrum!. 
Dıye l:ıo\·numa sarıldı, söz verdi: 
- Bir daha seni üzmiyeccğiım!. 
Bu son.,,. 
Çok harap oluyorsun. 
Ve .. söz·istedi: 
- Sakın n de beni üzme!. 
Bir daha böyle şeyler yapma ., 

emı .. 
Beni kıskanacak ne var?, 
Ben daima seninim! .. 
Pek'i!. 
Y apmıyacağ:m. 
Dedım. Sarı.;tı.k. sarmalaştık, 

kenılmıizi derin, ı-;lı soluklarınıız

la dındirdik!. 
lztırapıı, kir.ii, bir gc~-e:1 •. 1 bu 

Parasız 
daktilo 

Ticaret Vekaleti istiyen 
halkımız ve memurlar 

için şehrimizde meccani 
bir kurs açıyor 

Ticaret Vekaleti Ankarada ol
duğıı gibi şehrimizde de parasız 
cdaktilo kursu, açılmasını karar
ı tırmıştil'. 

Bu kurs ticaret mektebinde a
çılacaktır. Daktılo öğrenmek ve 
bu suretle hayathrını kauıımak 
istiven ııenç kız, erkek ve kadın
ları.ıruzla arzu eden memurlar bu 
kursa iştirak ederek kısa bir za
manda, daktilo ile serı yazma im
kanını elde eyliyebilcccklerdir. 

Bir~'<l'k fakir kız ve kadınları • 
mızla erkekler daktiloluga çok 
heves etti.k.Jeri halde, maalesef 
şehrnniıde mecc .. ni daktilo ögre
nilebilccek hiçbir yer rr.evcut bu
lunmadıi{ından arzularına mu -
vaffak olamıyorlardı. 

Vekaletin kararı şimdi bu kabil 
vatandaşlara istedikleri bu ımkiını 
verecek ve ilk k.urs yakında açı
lacaktır. 

Açık iş ve 
memuriyetle. 

Karabükteki demir ve celik fab
rikaları için 300 lira iıcretle 50 ya
şını geçmemiş olan ve asgari 5 yıl 
mesleki hizmetini ifa ebniş olan 
bir dahiliye mütehassısı doktor 
aranmaktadır. Ayın 20 sine kadar 
Karabükteki mezkür fabrikalar 
umwn müdürruğüne müracaat o
lumnalıdır. 

Maarif ciler arasında 
Şehir maarif idaresinin kıymetli 

elemanlarından Muva[fak Uyanık 
terfian Kayseri maarif müdürlü
ğiine naklolun:muştur. Mu.mailey_ 
hin yerine Zonguldak maarif mü
dürü Şevki getirilmiştir. 

Kayseri maarif müdürü Kemal 
de Bursa maarif müdür muavinli
ğine tayin ol~nmuştur. 

IKGÇÜK HABERLERi 
* YUI(' .,:?v Ticaret Nazırı ile 

riyasetinde bır h!'yctin yarın ş<.'h
r>rrıize gelme.i beklenmektedir. * Alman.rnya yapılacak olan 
ticari sipar~lcrin m~ntaka ticaret 
müdürlüklerine haber verilmesi 
usul ittihaz oluruııu.ştur. * 75 lira ihtilas etrr.ekten maz
nun bir gümrük mem\lru 2,5 vıl 

hapse ve 3 vıl da memuriyetten 
men'e mahkiıım olunnıuştur. * Altın fiatları bir müddetten
beri ayni sevıyeyi muhafaza et -
mektedir. Fiatlar 2160 kuru~lur. * Bu yıl Balkan spor oyunları 
teşrinievvelde şehrimizde yapıla
caktır. * Münakalat Vekaleti müste
şarı Naki şehrımizden Ankaraya 
dönmü:;tür. Vekil Ali Çetinkaya
nın bugünlerde şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. * Şehrirniııcle ekmek fiatları bu 
sabahtan itibaren 20 para arttırı.. 
!arak 10 kuruş 30 paraya çı.k.arıl
mıştır. * Suadiye gazinosu belediye -
nin set kararına mahkemeye mü -
racaatla itiraz ettiğinden gazino 
ancak muhakeme netıcesine göre 
kapatılabilecektı.r. 

ne şen ve mes'ut sabahı idi?. 

Yine bır haftad!r beraberiz. 
Gülüyoruz, 
Eğleniyoıuz, 

Geziyoruz!. 
Hiç biribirimiıi ÜZÜD \ncit.mi. - 1 

yor uz!. 
Seniz, 
Mc.s'uduz! 
Bövlesine: 
- Allah nazardan sa klasın ... 
Yahut da: 
- Şeytan kulağına kurşun!. 

Derler. 

. On be~ gün sonra .. 
lşlerim yine ço[(aldıkça çoğaldı!. 
Geç kalıyorum'. 
P.osta idaresi bizim telgrafları -

mızla dolu!. Boyuna gelip gidiyor. 
Günde yüz yere vüz bin tane şifre! 

Bilmem bu kadar isle sonum ne-
ye varacak'-'. 
Aşk vazife ile ortaklığı hiç ka

bul etmiyor. Biri çalışına, intizam, 
<;Jikkat. üstüne düşkünlük istiyor. 
Obürü dikkati yalnız gücendirme
mek için arıyor. Üst tarafı avare
lik, kayıtsızlık ve bol bol tenbel
leşip gerinmek!. 

Yalnız siyasi vaziyet değil, as
keri vaziyet de QOk nazik ve has
sas. 

- Kıldan terazi üzerinde duru.
luyor!. 

Dedikleri gibi. 
Na'1rlar meclisi her gün top

lanıyor. 
,Erkanıharbiyei umuııniyede• 

dch:;etli bir faalivet var' 
Büyük ve karanlık vükela oda-

POLİS 
VE 

MAHKEMELER n~ !~. Büyük bir 
OiOfU müsabaka 

. . . Kediden ürken 
Çocukların i~tikbuli 
Küçücük bazı havadisler "ar -

dır. Bunlar, gazetelerin bir köşe
sine sıkı~n1ıştır. Gören., okuyan, 
ya_ vardır, ya, yoktur. 

işte, geçen gün, onlardan birini 
yakaladHn. Havadis şu: 

•Ankarada yüksek ziraat ensti
tüsünün çiftlik kısmındaki binala
rında Ziraat Vekiılcti tarafından 
pek yakında tedrisata başlamak 
üzere bir ziraat ınakinist mektebi 
açılacaktır. Mektebe, ilk mektep 
mezunlarından yüz kadar talebe 
alınacak ve tahsil müddeti iki se
ne olacaktır .• 

İtiraf etmeliyiz. En az heves et
tiğimiz, en az zevk duyduğumuz 
meslek teknik işlerdir. Ziraat ens
titüsünde açılacağı bildirilen ma
kinist mekte!JUıin ntana ve ~ü _ 
mulü üzerinde düşününüz. Bu: her 
bakımdan büyük bir memleket 
da\.'ası olarak ele alınmalıdır. 
İslanbulu mahalle mahalle do

laşınız.. Maddi, manevi scJ.t.ııler -
ılon dıı\ayı, tahsil hayatını asla 
devanı ettiremiyetek vaı.İ) ette o
lan en mütevazı aile çocukları da
hi, bir orta mektebe gidip kayde
dilmeyi kendi hususi hayatı ba
kımından, büyük bir piyango bi
leti isabeti kadar mes'ut bir hadi
se olarak teHikki eder. 

Sonra, ne olacak?. O mektebe 
muntazan1 devam edebilecek nıi!. 
Daha sonra nereye gidecek?. Bü
tün bunlar kararlaştırılml!j değil
dir. 

Yalm:z, kafalarda tebellür eden 
sapsağlam, kocaman bir (ikir var
dır: 

- Devlet dahi orta mektep me
zunu istiyor, şu şirket öyle, bu 
idare öyle ... 

Ankarada açılacağı haber veri
len müessese etrafında çok geniş 
propa;:anda yapmak ve bu cins 
müesseseleri n1ümkün mertebe 
arttırmak, heveslerimizin nıa~u
knşı olan meınur, n1Ü!-tahdcm ol
mak idealini yok etnıck, çocukla
rı~tzı dünya'llll hudutsuz tcltnik 
bilgileri iilcnıine kosturmak 181.nn! 

BESAT FEYZİ 

Halk hamaınları 
Balat ve Kas;:onpa,ada açılan 

halk ha.nıamlarının tesislerinden 
kısa bir zaman geQmeden kapan -
dıklarını ve kapanmanın bu ucuz 
hamemlardan Ç'Ok istlfade eden 
civar halkı müteeso.ir ettiğini dün 
yazmıştık. 

Belediye reis rr.uavinlerinden 
Lutri Aksoy bu hw.-usta kendı,,;ile 
görüı;en bir muharririmize bina -
!arı çok eski olan meıkür hamam
ların esaslı bir şekilde tamir için 
kapatıldıklarını sövlemiş ve ay
başına kadar açılacaklarını müj
delemiştir. 

--oo----

Ordu ma'ôller 
birliğinde 

Ordu maluller birliğı tnel'kezi 
umumisi idare heyetı reis vekıli 
Sabri Al:tayın yerine idare heyetı 
azalar:ndan Hiımit Görgeç tayin 
olunmıı:;tur. 

--<>---
yeni bir cemiyet 
Eski darüleytamlar ve yatı mek

tepleri mezunları aralarında bir 
cemiyet teşkilıni kararlaştırmıı; -
!ardır. Bu hususta vilayetten icap 
eden müsaade istenilecektir. 

larında bir fıslaşmadır gidiyor!. 
Elimizden geçen şifrelere bakılırsa 
fevkaliidelikler içindeyiz. 

19 Teşrinievvel 
.... 
Hos kad.n, ııüzel kadın, canı çe

ken kadın, fakat hercai bir kadın!. 
Yine onu Taksirr.de bir tahtel

bahirci binbaşmın elini sıkıp ay
rıldıı'.(ı zaman gördüm. Ben tram_ 
vaydayd:m. Denizaltı binbaşısı a
şağıya doğru yürüdü. O da bir tak
sive atladı, Ha~biye yolunu tuttu. 
Tramvayın yanından geçti. Beni 
görmed~ ben de kendimi göster
medim!. Fakat, tepem attı. Hiçbir 
şev yapmasa, bütün bu elini sık
tığı, tanıştığı erkekler eski tanı -
<lıkları, yahut akrabası bile ol.sa 
yine onun gözlerinde, onun bakış
larında, onun hüviyetinde, hatta 
adım _atıı;ında bile bir şi.iphelilik 
var!. Insan onun sahiden hiçbır 
şey yapmadığına, bir: 

- Bonjur 
Yahut: 
- Bonsuvar ... 
Diyip geçtiğine bir türlü inana

mıyor. Oynak, hoppa, şen, kah
kahalı, cinsi cazibesi çok kuvvetli 
bir kadın!. 

Böyle bir kadına inan getirmek 
herhalde çok zor şey. Yahut da 
onu çok sevdiğim için bana böyle 
geliyor!. Fakat, bu defa ağzımı 
acrruyacağım ve ona tek kelime 
söylemiyeceğim!. Amma bana da 
yazık değil mi?. Kaç def~dır ona 
söylüyorum, yalvarıyorum: 

- Benııiı sokağa çı.!mıa!. 
Seni kıskanıyorum!. 
Korkuyorum!. 

CDevamı var) 

Zıncırlıkuyuda pazar sa- b ., . f 
bahı model tayyareler azgın eygırler. 

uçurulup mükafat 
verilecek 

Tiirk Hava Kuruıuu tarafından 
şehrimizde havacılık günleri ve 
şcnlıkleri tert.:p olunı11asu1t ka -
naiaştı.rılmıştır. 

Bu şenliklerden bi
0

ri ayın 30 un
da başlıyacak ve 5 giiu dc\·an1 e
decektir. Uıgcr taraftan Galatasa
ray lisesinde açıloıı~ olan tay)·a.re 
modelcilik kursu da cumartesi ak
şamı kapanacaktır. Bu nıiiııase _ 
betle pazar günü sabahleyin saat 
10 da Zincirhkuyudaki lalim ye
rinde modl'I tayyare ururn1n mü
sabakaları yapılacak!~. Müsaba
kalarn kursa giren 50 kız ve erkek 
mua.Hiııılc ınudcl t3yyare yopnuş 
olan halkımlldan istiyeııler de gi
rebileceklerdir. En iyi ucaıı ıno
dellcrin sahiplerine n;iıki.fat veri
lecektir. 

Diğer taraftan tay;are model
cilitinin re~ıni ders olarak ınek -
lepierde okutulınası istenilmiştir. 

----oo 

Halkevi balosu 
F.minönü Halkevi senelık .mu -

tad balosu 17 A~u.stos 1940 tari.. 
hinde Taı-abyada Si.i.merpala..ta ve
rıle<:cktir. Balor.un mllkemmeli -
yetı bakımınoan bütün haz:rLklar 
bitmi.ş.tir._ Iki kişi i<;in ( 10) bir kişi 
ıçın beş !ıra olan biletlere bük de 
d_ahildir. Ak,am saat 20,30 da Köp
ruden kalkan hususi bir vapur da
vetlılerı Tar.,byaya götürecek ve 
sabah (3) de tekrar Köprüye "C-
tirecektir. h 

. Halkımızın hem iyi bir gece gc
çırmek ve hem kültür müessese. 
sine yardımda bulunmak ıçın iıu 
baloya iştiraklerı temenni olunur. 
Biletler llalkevindcn verilmekte
dir. 

Mektep levazımatı 
Maarif Vekaleti, mektep leva

zımatı fiatlarının kontrolü \'C ih
ti!<ara meydan verilmemesi için 
ali.kadar nıakamlarnı nazarı dik
katini celbetmişlir. Halbuki, daha 
önceden talebenin kullandığı bü
tün maddeler fiatlarnıı arttırnıış 
bulunuyor. 

l\1ek.tenler a~ılmak ÜT.eredir; ya .. 
rın. öhür giin, çocııklar defter, ka
le:n almai!a baslıyacak. TalelJe, 
zengin adaın dentek değildir. İki 

1 defter bedeli ile bir deiter alm~fıa 
mecbur edilmemelidir. Herhalde, 
bu husus.ta çok ciddi kontrol ya
p1lmns1 iktiza cdivor. 

BÜRHAN CEVAT 

Hcybeliadada diin ak~am feci 
bir araba kazası olınuştur: 

Mehmet Alinin idare<ndcki 3171 
numaralı arabaya sandalye yükle
nirken, beygirler yanlarından ok 
gibi bir hızla geçen bir kediden 
ürkmüşler ve gcmiazıya alarak 
koşmağa başlamll;lardır. 

Hay"anlar ~·olda bir kadına çar
parak yere dü~ürnıüşler ve bir a
damın da elbisesini par~alamış -
!ardır. 

Bundan sonra rıhtıın boyunu 
dönerken de Behçet isminde biri
sine daha çarpıp ağır surette yara
lanu>lardır. 
Azgın hayvanlar bilahare ara -

bayı bahriye hastane•inin duvarı
na çarptırarak parcalanmasına se. 
bebi' et vernıislcrJir. Parçalanan 
arabanın altından çıkarılan hay
vanları sahibi bir glizcl döğnıüş, 
sonra ahıra kapamıştır. 

Ağır yaralı Behçet de tedavi al
tına alınmıştır. 

Polise verilecek 
futbolcu çocuklar 

Bazı çocukların halkımızın gec
tıi!i meydan ve sobıkıarda ve bu 
ara birçok vangııı yerlerıııdeki is
lek arsalarda top ovn•varak ge
lip gıdenleri rahats•~ cWk'.eri be
le<liyeve sikiıvet olunmustur. 

Avni suretle Dohnabahce sahi
lindeki meydan ile cami avlusun
da da futbol ovnama~a kalkısıl
dığı görülmüştür. 

Beledive reisliği dün kavına -
kamlıklara bir emir göndererek 
bu kabil verlerde top ovnıvan co
cukların hemen pelise teslim o
lunmalarını tebli~ etmistir. 

-<>--

Yeni hububat 
anbarlarımız 

Toprak mahsulleri .ofisı uıınum 
ımü<lürlügü köylülerimizden satın 
aldığı hububatı depo etmek üzere 
Diy3Tbakır ve Yıldızili istas,·on
larında da 2 yeni ve modern hu
bubat ambarı ile idare binaları in-
şa ettirmeyi kararlastormu,tır. 

Bunlardan Diyarbakırdakine 
105 bin lira ve Yıld;zilindekine de 
35 bin lira sarfolunacaktır. 

İnsaata ay başında ba.slanıla -

1 
caktır. 

--<>---
lstasyonlardalıi saatler 

değiştiriliyor 
Devlet demiryolları ı.ıımum mü

dürlüitü istasvonlardaki eski tip 
saatleri değiştirmeyi kararlastır
mı..,tır. Bunun için ilk partide 53 
bin 500 liralık muhtelif saatler sa
tın alınacaktır. Bunlar elektrikle 
isliyeceklerdir. 
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Kabahatli 
aranıyor 

Yazım: ALİ KEMAL SUNMAN 
AVTilpada Fransanın mağlüp ol

masl üzerine çıkan n1esclelerden 
biri de lıarıı ınes'ullerinin Vişide
ki hiıkitınetçc arann1ası, bunun 
için de ,·asi salahiyetli bir mah
keme teşkil edilmesi oldu. Tayin 
ve tarif edilmesi ID:zun gelen bi.r 
ke) fiyet var ki aranan ne oldu. 
ğudur. Avrupa harbinin mcs'uli
yeti kinılere raci olduğu mu, yok
sa Fransanın ına,:litbiyetinc va
ran bir harbi iyi idare edememek
le mes'ul olanların meydana çı -
karılnıası n11'?'. Bunların hepsi bir
birine karışıyor. 

Vişi hükümetince bu yolda ta
kibata girişilirken harbin mes'u
liyeti meselesi lıudut ve sahasını 
ister istemez geni~lctmektedir. Al
manyaoın ötedenberi iddiası Av
rupa harbinden İngiltere ile Fran
sanın mes'ul olduklnrıdLr. Lehi5-
taoın geçen eylülde malfını şekil
de işi bitirildikten sonra Alman
yanın istediği İngiltere ile }'raıı
sanın artık bu emrivakii kabul 
etmesi, garp devletlerile bir harp 
açılmaması idi. Fakat İngiltere ile 
Fran..<anın Lehistana ellerinden 
gelen her suretle yardım için ve
rilıııiş sözleri, inızalanmı.ş senet • 
!eri vardı ve Lehistanın akıbetine 
her iki garp devletinin hiçbir za
man l:ikayt ve seyirci kalamıya -
cakları daha evvel Alman devlet 
reisine bildirilmisti. Bu safhalar 
hep şimdi hatıra gelerek gözöniin
deo geçmektedir. Lakin bu)tün 
Fransada aranan ne oluyor?. DUne 
kadar o memleketin başında, en 
mühim anlarda karar vermek 
mevkiinde bulunmuş, İngiltere ile 
ittifak olmaksızın ve bu ittifakın 
icaplarıru yapmaksızın Fransa için 
Almanynnın taarruzundan ko -
runmak mümkün olamıyacağını 
takdir etmis devlet adamlarının 
mahkemcyç getirilerek kabahatli 
çıkarılmaları mı?. Nihayet bu fev
kalade mahkeme bunların sebep 
ve zaruret olmaksızın Fraruayı 

harbe sürüklemiş olduklarına mı 
hükmedecek~. 

Böyle bir karara varılırsa Al -
manyanın bugiiukü harpten ınes. 
ul olmadığı iddiası şimdiki Fran
sa tarafından kabul edilmiş ola
caktır. 

Aranan eğer harbin sevk ve ida
resindeki hatalar ise bunun da ta
yini için daha zaman gclınemiştir. 
Çünkü Fransa bugün mağlilbi

yelin ilk korkunç sadmeleri altın
dadır. Hataların ve mcs'ullerin a_ 
dalet ile meydana çıkarılnıası i~in 
zaru.ri olarak bir sükUn devrinin 
gelmesi ve töhmet altında sayı -
lanlarm da dertlerini anlatacak bir 
muhit içinde bulunabilmeleri ik
tiza eder. 

Düne kadar nazırların n1uha -
kcınesi isi Fransa da divnnıiili .. su
retinde ayan meclisine tevdi edi
liyordu. Bunun misali geçen harp
te eski başvekil Kayyonıın muha
kemesinde görüldü. Bu devlet a
damı Fransanın nıağlfıp olacağı 
endişesile o zaman Alman11a ile 
barısmayı düsünmüş, fik;ini de 
saklamamıştı. Bundan dolayı di
vanıaliye sürüklenmişti. Fakat 
harp geldi, geçti. Bir gün geldi ki 
F~ansada Ka,Yyonun yeniden ka
bıne teşkil ettiği de görüldü. Yine 
ayni Kayyo bu seferki felaketten 
birkaç ay evvel söylediği bir nu
tukta bu harbin Avrupada büyük 
bir felaket olduğunu - eski baş
vekil herşeyi iktısadi, mali ölçü_ 
!erile mukayese ve isbat etmek is
tediği için - on sekizinci asırdnn
beri birikmiş servetin böylelikle 
mahvolacağını söylüyordu. Fakat 
Frarua daha mağlup olmamış, Al
man taarruzu bile henüz başlama
mıştı.. O zaman harbe İngiltere ile 
beraber zafere kadar devam etmek 
davasında olan Fransızlar l\:ay -
yonun bu sözlerle ne demek iste.. 
diğini manalı surette soruştum -
yorlardı. Yine mi Almanlarla ba
rışmak?. gibi. 

Zaman çabuk değişiyor. Kayyo 
misali unutulur gibi değildir. Za
manın seri talıavvüllerinin verdi
ği ilk te<irlerle hükiim vermek de 
işte onun için doğru olmuyor. 

fs='anya - İngiltere 
Ynan: AHMET ŞÜKRÜ ES
Büyük başın derdi bü-.ük ol• 

duğu gibi, geniş iınparat~rlu~~ 
ucrdleri de büyük olur. Çiinkd 
dün:-Lanm her tarafına yayılnı~l 
müstemlekelere sahip böyle bır 
imparatorluk, muhtelif ~ıntak•• 
!arda muhtelif devlellerin nıenf .. 
at ve aliıkalarile temas halinde • 
dir. Sulh içinde ve imııaratorlu • 
ğuo kuvvetli ve kudretli bulun • 
duğu zamanlarda bu teınaslar. 0 

"' 

devlete beynelmilel politika lı~· 
yatında manevra yapmak iınl<•· 
nını verdiği halde harp çıktığı za~ 
mau, temas noktalarının lı('r biri, 
imµaratorluk için bir gaile teşkil 
eder. 

İste İııl(iltere bugün böile bit 
vaziyettedir: u,.ak . Sarkt~ki nlıi· 
kaları dolayısile Jap~uya ile ib: 
tilat halindedir. Orta Asya'dol>l 
menfaatleri yüzünden Sovyctlct 
Birliği ile anlaşamıyor. Akdcniı· 
deki vaziyeti kendisini İtalya il• 
harbe sürükleınistir. Alnıan~ıı 
Avrupa kıtasında İnııiltercnin l.,.. 
ri olmadıı{ını iddia ediyor. Bii • 
yük devletler arasında yalnız bit 
Amerika ile iyi münasebetler ida· 
me edebiliyor. Fakat bu da 2ahi• 
ridir. Hakikatte Amerika kıtasl 
)iıeriodeki İngiliz ve AıneriI<•" 
menfaatleri pek telif edilebilir 
bir vaziyette değildir. 

Büyük devletlerden orta sınıf 
devletlere geçince; İnııiltere. buıı• 
ların bir coğiyle de aşaj{ı yukatl 
aynı vaziyettedir. Ve bunlarıll 
basında şüphesiz İspanya gcli~: 
~spanya, bir zaınanlar, bugünktJ 
lngiltere genişliğinde bir impar•: 
torluk iken, Holandalılarla, tnf!" 
lizlerle ve nihayet Anıcrikalılarl• 
yaptıj{ı uzun mücadeleden sonril 
imparatorluirunıı kaybetmis .;e 
bugünkü vaziyete düşınüstür. ııu· 
gün İspanya, Avnıpadaki yarıJJl' 
ada ile simali Afrikada İspam·ol 
n1ıntakasına ve gene Afrikanııt 
garp sahillerinde Rio de Oro de• 
nilen kiicük bir müstemlekeye in• 
hisar etmektedir. İspanya içiıı 
c'ki ııenis imparatorlnıFunu telc· 

~- IK 
rar elde etme.si artık bahis nıc1''.. 'l( 

zuu değildir. Cünkü bn impar:>.. l'i! 

torluğun cUzülC'rit~dcn c~nubi "" lı\·,. 
orta Amerikada zengin Cünıh•1' "i: 
riyetler me_ydana gelmiştir. fili· '~: 
pin adaları da Amerikalıların el• lq 
lcrindcdir. Fakat İspan)·anın i~i k/} 
yüz senedenberi hazmedcmediıi1 ~ 
bir vaziyet, anavatanın bir ciiıi.İ~ ~ 1tı 
nü teşkil eden Cebelüttarık'ın in• ~ 
ı,rili>lerin ellerinde bulunmasıdıt• • 
Hakikaten Akdenizin garp geci: -~h 
dindeki vaziyet aykırıdır. Çüknil ·~1. bu boitazın Afrika tarafı İspan• 
yanın elindedir. Halbuki İspanr• it h 
tarafmdaki sahillere İogifülcr i. 
~.kiındir. İspanya bu aykırı -rs .. 
ziveti tashih etmek için· m,,ıııelif 
zamanlarda bir çok teşebbüslerde 
bulunmuştur. Fakat her defası ıı· 
da büyük za~arlara uğrıyarak ce· 
belüttarık'ı lngiliz!erin ellerinde 
bırakmak n!ccburiyetinde kaJntı~· 
tır. Buııiin lngilterenin içinde bU' 
lunduitu müşlı:ül vaziyet, İspa:ı· 

yollara bir tecrübe daha yapn•"~ 
fırsatını hazl.l'lanu~ !!İbi göri..i11li .. 
yor. Ve mihver devl~lleri de bİİ' 
:viik mikyasta kendi vardınılarilt 
iş basına gecen Franko'yu, fn.s!jJ .. 
tereye karşı tahrik etmektedirler: 
Acaba Frauko, bugünkü vaıiy•i' 
bir fırsat bilerek Cebelüttarık'ı 
İngilterenin elinden istirdat el• 
m~~e çalısaeak mıdıı-? 

J~panya'nın bir fırsat çaktığı ıl"' 
man. Cebelüttarık'ı almak içi~ 
harekete geçeceğine şüphe yol<• 
tur. Filhakika İngilterenin içiııde 
bulunduğu zorluk, böyle bir fıJ• 
satı hazırlamış gibi l(Örüniil'of• 
Fakat Franko, cok ihtiyatlı bit.~ 
damdır. İngiliıler'n daha zor gıb 
görünen vazhetlerden kurtul ' 
duklarını İspa~)ollar pek iyi Jıi• 
lirler. Binaenaleyh galip ihtiıtt" 
le ııöre, şimdilik harekete ııec • 
mekten kaçınarak, İngiltere i!e 
Al,,ıanya arasındaki mücadeleııiJJ 
inkisafını bekli.veceklerdir. fil ' 
hakika İspanya i\in en doğ'l'U b" 
reket de budur. ,/ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi -Kasımpaşa - meı:· 

baha yolu 

, 

K86ımpaşada Zindan ark• ' 
sında okuyucularımızdan cer 
mi Enver yazıyor: 

cKasımpaşayı mezbaha ~e 
Kağıthaneye bağbyan ffas1<01 
raddesi yiirünmez, geçilınc$ 
bir halde bozuk ve tozludııf• 
Mesela hasta nakletmek, cO"' 
naze götürmek, doktor getiri· 
mck icap etse, hiçbir şofıir bll 
caddeden geçmek istemiyor· • 
• Belediyemizden zaten arll~ 
vut kaldırımı olan bu cadden 
geçilebilir bir hale koııulma • 
sını rica ediyoruz.-. ,.,,,,,,,,,,,, 

) 

ı.ı 



.ihyada Italyan 
arruzu ne za

. an haşlıyor? 
ayteri • 
'ı:ı n &!ken muhar-
tı'h llaıaran bu ayın 1 

'Yetinden evvel 
· ndta ıs 
'illiy t (A.A.)- Orta ,ark

'" l>k e. hakluıula Röyter ajan
ş~ı ltlulıarriri ~unları l az.. 

ı:. •arkı F . 
· 

1
"< lı.u • ransız kU\· vetlen 

1
' bijt" VVel\erinden daha fazla a... "n ha • · • ._...ları b rW<at sahalarında 

• ~tı. r: irlikte planlar ya -
ı,l'\ Uıe ~llsızların teslim ol -

t lı ıı ••ne, orta şark İngiliz 
r '•l~ h "4kuınandanı General 

rı, . •ııı ta h .. h 1.iı,r· anuz, enı mu -
(; ul •tın ı~e müstenit bir plim 
•neıaı eg~ mecbur kaldı. 

nlaıı · ~\aveıı, Libyada ita! -
n~ ue,.,, ~aç_ ~iti. Teşebbüs ve 

h•ta.. •hılıyetini tam olarak 
tr--.. etr11• • 
t Ilı •tnı •.şti.r. Mısıra karşı 
. •haısü/k u~ere Libya çölün

,'~•tleJi etmış olan düşman 
ıtır ,, ile bü ... k . rd" · · vaz· li u zayıat ve ır-

~·ıllıı &'ele 1Y•te nazar,..a bu taar. 
ı:~ b~Yii~k .ayın nihayetinden 
Jioqiııe iht~ır mikyasta icra e

i. ı "'Y~rin ıına) yoktur. 
• 'Ye~ ı:e llı~habiri İngilıeredeki 

;}: ~erek şunları yazmak-
·••<ıı 

e (• ş deniz· 
, na; b" inde hava vaziyeti 
'<r ,. ır sııreıte • . 
hı· «~er Al ıyı bulunmak-
~liau Ya ınanlar bir istila te-

l. 'dan PacakJarsa bunu son-
k tıııı. "'"h::ut"' Y~pmalıdırlar. A

'nı.110 İ malumata nazaran, 
ı lcıı.Jı811 DgiJtereye karşı el. 

ı \ •lonva tnakta oldukları tak
"" b.ilanıı nın sukutundan ev -
, ~~~t.:n taktiğin ayni gibi 
1 ~{t h" ır, Du•nıan iddetli e " uc -r• • 
~kettlerite umundan evvel, hava 

i· ı, C•J1'1.l' donanmayı imha et-• ~"'•le ı ·. or. Burada şunu ha
t y~' lltv~<ıntdır ki, lngiltereye 
Ut ~re ile' ~Cak denizden veya 
r1ııı".lıılt n~~U_nt.kündür. Tayyare 
llltı ...,ılıt, l"a lı Holandada kolay 

Q jldllitı ~8 ! tayyare meydan
t• lıı~h lrllıın ıııhı bütün geniş kır 
il ·ıı. •t11zıı 111~evkalade tedbirlerle 

ı/tde va ~D<ia bulunduğu in -
1 ıt, Ot11~.l'et hiç de ayni de. 
,•l•lıbiis·· ~n herhangi bir isti-
•ıı. · u ıse 

D 

r 

·ı 

c 

4~i)· •ıler i . • sureti ınahsusa-

t~ dona çın hazırlanmış olan 

1 . nınasile karşılaşır, 
Vıçre - • )'b uzerınde 

1ton~ aııcı tayyareler 
4l<ı \(l{ 15 

~~le lltı.nıın b (A.A.) - Vaud 
te ta'>'Yar azı . mahallerinde Is
•ne ~"re e .. datı bataryaları dün 

~ lı,v 1 la'fyar Uzerindt:n U<;an va
·. •ar.t1;ııh'k~ere ateş ac;ımışlardır. 
i• 'lııı""tılld ıne karşı mooafaa 

ı· 

e .._ e1t1'<l7n ıneınnunıvet beyan 
'.,. ~ r, 
"•naıı. llacta • 

'< il " bu.l Parlaınentosun'.la be
ti lıı;~~ &i~ııstn~ BaryekiJ, Fran
'ı ~ilin; b ınunasebctleri kes -

11Uınniştir. 

i· 

' 
l• 

lıı ., 
gı terede dehşet 

devresi 
Ilı~~ b" ( l lııoı • 
Ilı;.~ ır h . ..!ılf~den devam ) 
\, Ve kıtı~rbı »evk ve idare et
l~'lııı °l'lılııı bıı~için ş~mdiy~ _ka-
4 ~•ı/ttır., ş şekilde sılih-
.tıı. .. rıs a· . 
~l>1ıFtılerder:-~to•a tekad~um e_ 
<l;~ "ıtıııı el mulıtelif lngiliz 
~ııı.;t~tleri sa de •itikleri. ı_nuvaf
ı\Jıı, 1 "lliıııd .l'ınışt'!· lngılız sa -
}~. aıı tay, e tabrıp edilen 26 
t ' ar ,are · ·~ıı. aı;siıı sı, Alınan ve İtal-
h,Va lıbu.1ı, 11 .•n ve Alın:ı.n i~gnli al
'• İicuııı] topraklara yapılan 
''l~h~~aldir. 

1ttı b. k . ır eroin febe-
~tsı tutuldu 
tı.rı e iiç' t~~an ve Panayot is

~tı!"Q,kl ı alının kuıun:ıgı ka-
•l·n a~ı ka arı eııoin ı;ebekesi 
~l· "'ak rarlaşı d ır.;ş llıahk. ır ıkları haber 
1 tıı!Olan her 11"''.Yetlerini ıkmal 
ı. !\ıh altına uçu de ç:kınca ta
"~"' ayet alınıncılardır 
ı;, ·•ııM evvel· p · 
·e~ ""r. :ıı 1·ı· h a anayut yaka -

~. Ve a ar b . 
l (~ Ilurh e unlardan Ah-
~IJıie illıı eroin ~n kk Tophal'a>dc bir 
;ı..~, 11 ku.ııanır~ar '.'ve dep0su ha-

tı,'11: \'ap "~n memurlar 
Ilı; ı:;llden ~'ılardır. İkı suçlu 
~ •ııı se de ayıp kaçn1ak iste -
ıılİ!ı Jrlara k Yakalanın.şiar fakat 
ı,,, 1Jıı -ar<·. d ,_ • 
""•!:tır trıiktard. a gcuı:iş:erdir. 

. a eroın de bulun_ 

t--J-llı --..__ 
rt:ııa1~1 kılarken öldü 

:Ov· e otur 
~<lc-ltı bu s ban 60 y:ışlannda 

il•~ a a ı KarabaI; ca _ 
. J ıı - .. ~. kı' 1-

d-ı rAen k ılp ~ck-
up ol.muş.ur 

İngilterede 
Fransız 

gemicileri 
Lomlra 15 (A.A.) - Hari.:iye 

müsteşarı Butler hayatlannı İn
gilterede kazanmak arzusunda o
lan Fransız gemicilerine İngiliz 
hükı'.uuetiniu göstereceii kola)· lık. 
lar hakkında beyanatta bulunmuş 
ve demiştiı· ki: 

•Hür Fransız bahriyesinde ça -
lışmak için bn gemiciler hakkında 
tedbirler alınnuşhr. Bu gemiciler, 
İngiliz babriyesindeki ~artlar dai
resinıle çalışacaklar ve ayni maaşı 
alacmklardır. Bu şartları kabul e
den Fraruoız gemicileri çoktur. 
Memleketlerine dönmek istiyen -
ler de yakında gönderil..,ektir.> 

Bir vapur 
torpillendi 

Londra 15 (A.A.) - Anıirallı
itın bu sabah bildirdiğine ~e. 
müsell.iiı •Transilvanva• ticaret 
ııemisi Atlan tikte torpillenmistir. 
Mürettebatının büyük bir kıs

mı kurtarılmLStır. Bunlardan o -
tuz. kırk kı$min kavbolduı?u zan
nedümektedir. 

Paraşütçüler 
indi mi? 

Londra 15 (A.A.) - Dahili t'!D

niyct nezareti, İngiltere ve İskoc

y~ya para"'1tçüler ~diitine dair I 
hıçbır emare obnad:ıgım bı.: a\q;arn 
bildirmiştir. 

Bu beyanat, tayyareler; tarafın
dan müteaddit paraşütçülerin ko

yuverılJ.j!i ve dün gece ve bu sa- ı 
balı erkenden İngilterenin iki ve 
İskocvanın bir mahallinde vaka-
!andıkları hakkında dolasan bir 
haber dolavısile yapılmıştır. * İsveç Telgraf ajansına naza
ran Can ton ismindeki 5. 779 tonluk 
ve (}Qtbenburg limanına kayıtlı 
J{eıni, l.orpillenm~tir. 

Meb'uslarJmızın 1 

~ctkikleri 
Bugünde Üsltüdar ve 

Kadıköy halkını 
dialiyecekler 

İstanbul meıı·usıarı bu.gün de öil
leden sonra evvela Ü5"<üdar ve 1 

bilahare Kadıköy Hatkevinde hal
kın dertleruıi dinliyecklrdir. 

Meb'uslarıııruz dun Eyup Halke
vine gitmişler ve ka~ırnaka.m B. 
Sait Ali Yucelin de hazır bulun -
dui!u bir toplantıda mulltelif te
mennileri dinlemiı;lerdir. Eyüplü
lerin meb'uslardan istecliklerinin 
bir kısmı şunlardır: 

Kaza morkezinde bir lise açıl
ması, Eyüp - Keresteciler ve Rami 
yollarının sür'atle ınsası. Ramide 
~suzlui?un giderilmesi, lastik 
lfabrikasında kazazede işçilere ik
ramiye ve tazminat verilmesinin 
usul ittihazı, otdbüslerde talebeye 
tenzılat ıcras1. asker ailelerine e
saslı vardım yapılma>ı. 

Asker göziyle 
cephe 

( 1 incl sa.hileden devam ) 

miş olduklarını b..ı sefer de ishal 
etınislerdir. 

itaİyanlar faik vaziyetlerine 
rağmen, Akdeniz havzasındaki ilk 
büyük hücumu lnı:ilizlere hıra~ -
tılar. Bundan da anlaşılıyor ki, ln
giliz tavyarccilcri ve hava müret
tebatı toplu ve gece uçuşları için 
hasunlarından birkaç gömlek faz
ladırlar. 

İtalyan selıirlerinin bombalan-
ma-. diğer bir noktadan da dikkati 
celbedecek mahiJettedir; Alman 
ve İtalyanlar karşısında tek başı
na kalmış olan İngiltcrenin hava 
km·vctlcriııin yekunu hayli kaba
rık iki hasını karşısında, tayynre 
adedi itibarile zorluk çekileceği 
zannolunuyordu. 

Bu seferki taarrnz, şimalde Al
manlarla ha)at, memat mücade
lesine devam eden lngiltereııin 
cenupia da çok tesirli işler göre -
cek kadar bazırlandıi;ını isbat et
miş oldu. 

Çünkü İngilizlerin yalnız kal -
dıkları ~u iki aydaki yarısta AL 
mantarla İtalyanlar aradaki farkı 
kcnrli 1 ·hlcriııc muhafaza ctloı.ıe
m.~l rd~r. 

Kenyada kuyu 
başında küçük 
bir muharebe 

fngiliz kuvvetleri çekil
meğe mecbur kaldı 

Londra 15 (A.A.)- Röytcrin 
hususi muhabirinin Kcnyuda bir 
mahalden telgrafla son günlerde 
neşredilen bir resmi tebliğde kısa
ca zikredilen ve Dobel civarında 
İngiliz ve İtalyan kuvvetleri ara
smda cereyan eden siddetli bir 
müsademeye ait şu tafsilatı ver -
mektedir: 

Kuvvetli bir İngiliz keşif müf_ 
rezesi bazı dağların eteklerinde 
bulunan Dobel kuyularına gönde
rilmişti. İleri hareketleri esna -
sında İngiliz askerleri birdenbire 
bir mitralyöz ateşi ve kurşunların 
vızıltısını işitmişlerdir. Mühim 
düşman kuvvetleri şark ve garp
taki tepelerde mevzi almış bulu
nuyorlardı. Kıtaatımız hücun1a 
kalkarak garptaki tepelerden bi
rini süngü hücumu ile zaptetıniş
lcr ve mitralyözlerin konulduğu 
mevzii ele geçirmişlerdir. İtalyan. 
lar el b<>mbaları kullanarak mu
kabil hücuma geçmişlerdir. Ate -
şin şiddetli tesiri ile kıt'alanmız 
diğer sırta çekilmeğe mecbur kal
mışlardır. Şark cenahta hücuma 
kalkan İtalynnlar bir çevirme ha
reketi yaparak kıtaatımızın arka
sına düşmüşlerdir. Kuvvetlerimiz 
düşman mevzilerine girn1eğe mu
vaflak olmuşlarsa da tutunama • 
mıışlardır. Kuvvetleriınizin üçün
cü kolu doğrudan doğruya Dobel 
kuyuları istikametinde vadiyi ta
kiben ilerlemişse de İtalyan ınüf
re'e"i asli kuvvetlerile irtibatta 
oldui;'llııdan İngiliz kumandanı ge
ri çekihniştir. Keşif müfrczenıi -
ziıı vazifesi esasen sadece Dobel 
kuyularıııın düşman tarafuıdan iş
gal edilip edilmediğini anlamaktı. 
İtalyanların verdiği telefata un_ 
zaran zayiatımız azdır. Ayni gece 
İtalyanlar Dobcl kuyularındaki 
ınevzilerini terketmjş)cr ve 1\-lo -
yaleye çekilmişlerdir. Dobel, Kcm
yada huduttan 50 kilometre bir 
mesafededir. 

Bulgarlar ve 
Balkanlar 

(Başmakaleden devam) 
ğuşma sonunda t~cavüze uğrıyan 
Balkan devletleri kendilerini mu
vaffakiyetle müdafaa ve basımla
rını hezimete dü~ar ettikleri tak
dirde ınihvercilerle birlikte harbe 
ı:irmiş olan Bulgaristanın berşe
yini kaybedeceği aşikardır. Farzı 
muhal olarak mihvercilcr harbi 
kazandıkları takdirde de yine 
müsta!:il ve büyük bir Bulgaris
tanın Balkanlarda bırakılacağını 
tasavvur etmek safdilliktir. Maa
zallah öyle bir akıbet vukuunda 
Balkanlar üzerinde reyine sahip, 
hürriyetine ve istik131ine h8kinı, 
ordusuna dayanır tek hir devlet 
bırak1Jn11yacağ1 .-ribi bütiin Bal
kaliJar kolonizc edilecek ve nıes
kf.tnları kurunuvusta esirleri gibi 
kamçı ve hakaret altında ırgatlığa 
SC\'kolunacaklar~ır. B;uaenaJcyb 
böı le bir vaziyetten Bulgaristan 
kuı·tulamıyncağı gibi üstline üs
telik bu nc"i maksatları başarmak 
teş.:bbüsünc de aletlik etmiş ol
mak mevkiine düşecek ve her BuL 
gaı- dededen toruna önırünün im~ 
tidadı içinde bundan hicap ve 
ned~met duyacaktır. 

Bütün A•rupaya hakim muzaf
fer bir İtalya ve Almaııyanın Bal
kanlara )'erle~tiktcn sonra ı;ıka
rıfınası ise artık asırlar boyunca 
kabil olmıyaraktır. İste, bunun için 
dir ki böyle bir ihtimal ve bahis 
üzerinde bütün Balkanlıların elcle 
vernıesi ve son damla knnlarma 
kadar hayat ve istiklal hakimiyet
lerini nıuhafaza eylemeleri ve: 

- Balkanlar Balkanlılarındır .. 
Demeleri birinci şarttır. 
Biiyle bir dava içinde ise Bul

garistana dü~en en saliın ye nıakul 
tarll hareket bütün söylediğimiıı 
iı.kıbetleri gözöni.ine koyaı·ak ince 
uzun hesap etmek, infirada düş. 
memek, koınşuları ile varsa ihti-
Iarhırını ergeç anlasma yolu ile 
halleylemiye çalışmak ve Balkan 
birJiğini, Balkan mcfkUresini tak
viye etmektir. 

Yine bugiinlcrde diğer Balkan 
devletlerine diişen birinei vazife 
ise binbir ihtimale gebe olan ha
disat karşısında daha müteyakkız 
olmak ve her türlü tecavüze kat'i 
bir azimle kar~ı koymanın hazır
lı;{ını bitirm!'ktir. 

Harbin birinci yılı sonbaharının 
asıl büyük harbin, dünya harbinin 
baş1angırı oJn .. ıya doğru ~ittiğin i 
gösteren deliller yok dcıl:ildir. 

'SON 24 SAAT 

Hadiselerin izahı 
r· - Bu tahlil ııazuuıın metinleri Anadolu ııiıınsı 

aervisi bülteni.erinden huZG..a edi!m4tir -

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Bir taraftan İngilterenin bil -
hassa cenup şehirleri ve Maru; ü
:ııerinde kesif hava muharebeleri 
devam ederken, İngiliz tayyarele
ri 5000 metre irtifaa yükselmek 
suretile Alpları aşarak bircılenbire 
İtalyanın şimaline gelınisler, :UL 
lano ve Torinodaki Koproni ve Fiat 
tayyare fabrikalarını ve bu fabri
kalara giden demiryol düğiimlc
rini ve ktiprülcı:i bombardıınan 
etmişlerdir. 

Fiat fabrikalarına atılan yangın 
bombalarının çıkardığı yangınlar 
uzak mesafelerden görülmüştür. 

Koproni tayyare fabrikalarında 
da yangınlar çıkmış, hangarlar, 
tesisat, tayyare meydanları bom
bardıman edilmiş, büyük infilak
lar olmuştur. 

Stefani ajansı ise, bu hücumlar
da hi•bir askeri hedefe isabetler 
vaki olnıaı\Jğını, aralarında çocuk
lar da bulunmak üzere siviller ara_ 
sında bazı telefat vukua geldiğini 
bildirmektedir. ltalyan kaynak -
!arı, bu tayyarelerin Milıinoya be
yannameler attıklarını bildiriyor. 
Bu beyannamelerde İtalyanın, 
Bitlerin emrine muti bir devlet 
halinde ~arbe girdiğini, daha bü
yük bir ltalyanın vücude getiril
mesine asla müsaade edilmiyeceği 
yazılmaktadır. 

L'llGİLTERE MUHAREBESİ 
Diğer taraftan İngiltere muha

rebesi devam ediyor. Ancak dün
kü hava hareketleri daha az ol • 
muştur. Alınanlar Duvr baraj ba
Jonlarına Jıücum etmişler, ıııuhte
lif tayyare meydanlarına, deniz 
üslerine, Sutaınptondo bir trene 
Ha•ting kasabasında bir eve bom~ 
balar atmışlar, bazı telefata •e
bebiyct vermişlerdir. 

İngiliz a\'cı tayyıırclcri, dün 
biicuıııo kalkan 3JO Alınan tayya
resinden 13 ini dü~Urmü~lcrdir. 
Bu suretle .'1.lınanlarm son üç gün
liik tannrc zayiatı 196 yı bul • 
mu~tur. 

İn~ilizl~~r, Alınanların yakında 1 

rnon ta~~ arc ile taarnızn gc~me -
!erini hile bcklemc1'tedirler. 

SOJU.LİDE'Ü İTALYAS 
IlAHEICATI 

İn<riliz Soına\isinde İngargan bo· 
~ . 

ğazında Italyanlar tekror taarruza 
geçmişlerse de muvaffak olama
mışlardır. Zeyli'ıdan snhil boyunca 
ilerli,·cn müfreze ve zırhlL oto -
mobiİler ingiliz tny ·are ve harp 
«eınilerinin atcşile karsılnnn11ş
tır. 

İtnlyan tebliğine giire Adadleh 
iıı garbında şiddetli muharebeler 

olmaktadır. İtalyanlar Berbera -
dan 160 kilometre mesafededir. 
Fakat İngilizler Şap denizine ha
kim bıılunmaktadır. 

Libyada İtalyanlar bilhassa su
suzluk yüziinden sıkıntı çekın~kte 
ve harekete geçememektedir. ltal
yadan Tobrui\a su göndermek ıne<:. 
buriveti bile hasıl olmaktadır. 
Di~cr taraftan İnbilİz tayyare

leri Lib)ia ve Sudan hudutlarında 
küçük ltalyan müfrezelerine b •
cum etmişler \ ' C bunları dağıtıp 
cekilmeğe mecbur bırakmışlardır. 
AR. AVUTLUK HADİSESİNİN 

AKİSLERİ 
İtalyanların meşgul oldukları di

ğer bir mesele de, Arnavutluk ha
disclcridir. Arnavutluktaki isyan
lar, İngiliz ınatbuatuıın da dikka
tini çekınckledir. ingiliz Hariciye 
müste~arı Butler bu hususta avam 
kanıarasında bazı izahat verıniş. 
tir. 

Röyterin verdiği malumata gö
re, ~imdilik anlaşılan cihet, İtal
yanın da Balkanlarda rolünü ifa 
ctnıek ve bu hususta Yunanistana 
karsı Arna,·utluk ıncselesini kul· 
lanınak btedii;idir. Gittikçe daha 
bariz olarak görünen cihet ise, İ· 
talya ile Almanya tarafından ib
tira~larının tainıini ic;;in bir ~ikfır 
addedilen Balkan memleketleri -
nin istiklUllerini ınuhafaza için 
n1ukavemet azin1lerini teyide her 
zamandan ziyade ihtiyaçları ol
duğudur. 
Diğer taraftan bir İtalyan gaze

tesi, 250 Elen subayının Metaksas 
hükUnıetinin iş siyasetini protes
to için bir harekette bulundukla
rını Jaznııştır. Atina ajansı bunu 
ctekzibe değıniyen bir ıuasal ola
rak tavsif etmektedir. 
RUYIENLERLE MÜZAKERELER 

Rumen mehafili. Macar ve Bul
gar rİıurahha.larile ntiizakerele -
rin bu hafta içinde haşlıyac&~ıuı 
bilılirınektc<lir. İptidai müzakc • 
t'eler n1eınnu.ıi:~:cte sayan bir c
kilde devam etınistir. Şimdi mu
rahhas heyetlerle doğrudan doğ
ruya t('nt:ısa baslanınak üzeredir. 

Yüksek riitb!'li kurn1aylardan 
ve hariciye rırzareti crkoiııından 
mürekke~ Macar heyeti tanı sala
hi:vetli sefir llorinin riyru;ctinde o
ln~ak dün nkşam vapurla Ruen 
Sevcrine hareket etmiştir. 

Bulgarlarla müwkereler de Kra
hovada cereyan edecektir. 
Diğer taraftan Yugoslav HarL 

ciye Nazırının Komaya gcleecği 
hakkındaki bir haheri Stefani a
jansı tekzip etmiştir. 

-----=-----
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Istanbul Mıntakası İktısat Müdürlüğünden: • 
1 - İlıiosat Velti.leti ihtiyacı için 4200 adet tezııaıı malze~e ait tef.,... 

rftat cmeldk, tarak, gücü, cı.rcır, cengel, iplik ve tarak çekeceği, cerçevc ve güail 

ielleri> kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Muharnmeıı bedeli 60264 liradır. 

3 - Şartname dairemizden tedarik edilir. 

4 - Eksiltmeye at.tbilmek için 2490 sayılı kanunun ahkftmına uygun ola

rak 4519,80 lira muvakkat teminabn viliyetimiz muruİsebesi.ııe yatırılmasL 

5 - Yukarıda tadat edilen malzemeyi satmak istiyenlerin tekli!namelerinj 

16/ 8/940 tarihinde aa.at 15 e kadar Sirkecide kilin liman hanındaki mildürlü

ğt.ımtizde teşekkül etmil bulunan komisyon reisliği.ne vermeleri lüz.umu i.lAa 
olunur. •6705> 

Muşamba alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofi~i İstanbul Şubesinder: 

KltrSJ.,lıklı pa.ı.arlık sureti.le 8/8 eb'adında 100 adet nıuşamba satın alınacak 

veya yeniden yaptırılacaktır. Faz.arlığa iştirdk edeceklerin nümuneleri ile bır

likte 16/8/940 cuma giıniı saat 15 de Sirkecide Liman harundakı ıubemız bi-
na~da bulunmaları. c.7278> 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Nevi !ı,ıik. Mu. Fi. Eksiltn.enia lı. Te. Şeklı 
Kr. S T G S Lı. Ku 

Prasa 
D. Domal<>' 
Lahana 
T. Bamya 

T. IJ.kla 
Y. salata 
Ayşe !asulyı 

O . bez.elye 
K. k.erevız 

IIavuç 
S. kabaılt 
D. Biber 
Y. don1ata 
K. barbuny 
Sen'ıiz.otu 

Ka111ıbahar 

Enginar 
ilıyar 

Liınon 

• 

1500 
900 

1500 
300 
60(J 

4QOO 
HOO 
400 
500 
300 

1200 
500 
900 
200 
400 

2000 
ıooo 

2000 
5000 

5 
10 

5 
15 
10 

1 
15 
18 

6 
5 

10 
10 
ıı 

13 
8 

13 
11 

1 7• 
4 

Pal'. can 10000 3 
Ispanak 2500 7 50 

4/IX/940 carşamba 
saat 14 

157,84 Acık 

ı - İı;tanbul bölge san'at okulunun 194.0 malt yılına mahsuben yaz se-t:tzesı 

eksiltıneye konulmuştur. 

2 _ Eksil tme Cağaloğ1unda yüksek mektepler muhasebecihı:!uı.de ytı?tl:ı-

caktır. . . lerdir 
3 _ İstekliler! \ ticaret odasının 1940 yılı ve~ık:l~tnı ibraz edecek · 

4 _ Şartnameyi görmek i~tiyc-nler mektebe müracaat et.sinler. (7342) 

koı~:· )r.l:1undan: 

Cıosı Kılosu 

Bulgur 
Çay 
Kuru fasulye 

Nohut 
Mııl<arna 

Mercimek: 
Beyaz peynir 

Z<ıytın yagı 

Zeytin 
Sabun 

71000 
340 

24000 
22000 
15000 
11000 
2500 
3000 

6000 
6000 

Tahmini 
fiyatı 

Kuruş 

13 
500 

23 
17 
21 

15 
38 
55 

22 
37 

Tu· 
tarı 

Lira 
9230 
1700' 
55201 

3740 
3150 
1650 
950 

16501 

1320j 
2220\ 

Ytlkanda ;yazıu U1,; kalenı ,.c.k.~r ve 
iplikler 16 agust.Os 940 currıa gi.inü saat 
16 da pazarlıkla alınacaktır. 

İ~tekli.lerln belli gun ve sa.tte Ka -
sımpaşada bulunan k.oını..,;yorıa nıura-

caatlart. c 7328> .. 
hluhtelil eb '<Jl ve nü.ktarlarda hacı

de pirincı ile ios!or broıu c;ubuli 2J 
agu..ı;to::o 940 cwna gü.nu saat 16.4!"> de 

pazarlık.la alınacakur. 

hteklilerin ko.m.İ.!:ıiyona nıüracaaUan. 
c7330> 

Bklon almaca.it İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma I(omisyonundan : 

ı - Yukanda cins ve miktarı j'&· 

zllı on kalem yiyecek maddeleri pazar
ı _ ~ferke:ziıniz ve mülhakat mWtahdcmıni için 160 çift nümunc.;i veç- tıkla ve def'aten salın alınacaktır. 

.ı.tS.evcut ev:>af ve eb'adına uygun ve 
Wo;li! edilecek mıktarda olmak uzere 
23 agustos 94.0 cuma günil saat. 17 de 
pazarlıkla bidon alınacaktır. 

hile !otin açık ek.siltıne. ile yaphrllacaklır. Beher ~tltinin t.Jhnıin bedeli c800•ı 2 _ Pazarlığı. 16 ağustos 940 cuma 

kuruştan tutarı .. 1Z80> lır3dır. günü saat 14. de ızmitte tersane kapı-

2 _ Bu eıc:tittmeye ait şartnameler merkez.imiz le\'.J.Ztm memurluğundan s.ı.ndaki komisyon bin;ısında yapılacak 

parasız alınır. tır. 

3 _ Eksittıne 3 eylUl 940 salı efulü saat 14 de Galalada Karamustafapa- 3 _ İfl>u maddeler bir veya ayrı 

şa sok.lgında merkez. satın alma komi.syonı.ında yapılacaktır. ... 

4: _ ?.1.uv~kkat teıni:ıat paraaı c96> liradır. 

5 _ Bu işe gireccklenn 1940 senesiticaret oda.-sı vesikalannı 

ayrı ınüteahhitlere ihale edilebileceğin
den ten1inatlar1 ihaleyi müt.eakıp yüzde 

göstermeleri 15 ni:,.betinde derhal almacakbr. 
4 - İsteklilerin bu itlerle al!ı.Jt<idar 

olduklar1nı gösterir ticaret ve,:;ikalan 
ile birlikle mezkt1r gün ve saatle ko
misyon baskan.lığına müracaatları il.tin 

şarttır. ------
• .Tünkers 

( 1 inci ııablfeden drnm ) 

la'<lar ve büyük yangınlar ııörül 
müstür. 

!NGİLTERE AYDA 2000 
TAYYARE YAPIYOR 

Londra 15 (A.A.) - •Nevyork 
Tayınıs• ııa,,tesine ııöre, tnııilte
renin tayyare imalatı şi.mdi avda 
2000 i buJ.rrıuştur. 

Gazetenin ilave ettiğine göre, 
İnıülteredeki demiryolları ve elek
trik sautralları şiındive kadar Al
man hava hücumlarından zarar 
görmc:rniştir. Bu ise, İn.ııiliz tay
yarecilerinin Rur mıntakasındaki 
elektrik sanlrallarında ve demir 
yollarında yaptıkları tahri9at ile 
bariz bir tezat teşkil etmektedir. 

İngilterenin muhtelif rnıntaka
larına dağılmış olan büyük sınai 
müesseseler, pek iyi müdafaa e-
dilme kt.edir. 

Gazete yazısına şöyle nihayet 

vermektedir: 
·Daha şiddetli Alman taarruz

larııu bekliyen inııiliz makamla -
rının ııösterdikleri bu ihtiyat ve 
basireti sena edilmeğe lfıylktır.• 

Yeni Kooperatifler 
( ı inci s:ı.lıifecleıı devam ) 

fesini göreceksiniz. Çalışırken bin 
bir hadise ile karşılaşacaksınız. 
Fakat; bu hal karşısında prensip
lcriniı.den kat'iyyen fedakarlık 
elmiyeceksiniz. Muvaffa.kiyeti de 
prPnsip olarak ittihaz edeccksi -
niz.• 

l lıtaobul Komutanhğı\ Satmalına ltomisyonu tlinlan 

KomutanlLk kıtaatı hayvanatı ıçın 

ıs :a '9-10 günü saat 11 de pazarlıkla 

800 ton kuru ot ile 300 ton saman 
ııoatın alnacaktır. ~fuhammen bedeli ot 
!çın 3900 saman içln 1135 liradır. Şart

name~i her gUn komisyonda görüle -
bilir. İsteklilerjn belli gün ve saatle 
yüzde on beş teminatları ile birlikle 
Fındıklıda komutanlık. satın alma ko
mi.f.yonuna gemeleri. Ot ve saman 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

c7322> 

* Gümilşsuyu askerl hastanesinin se-
nelik: c45> ton koyun eti kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. ~1:ünakasası 
22/8/940 gü.nü saat 17 dedir. Muham
men bedeli 22050 lira olup ilk temi
nah 1653 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
her gwı komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatten bir saat 
~nceye kadar teklif mektupLanru Fın
dıklıda komutanlık sabn alma komis-
yonuna vermeleri. <6897> 

Birisi sicaktan bayıldı, 
bir çocuk yaralandı 
Beşiktaşta Arapcarniiıııde Dra

mis sok.ak 5 numaralı kahvede i
kamet eden Abdullah o&Ju Musta. 
fa Şişman Dolmabahçeden geçer
ken sıcaktan bayılnuıı ve tedavi 
altına alınmıştır. 

Beşiktaşta Uı:uncaova caddeııi 
6 numarada oturan 6 yaşında Sey
finin kızı Saadet Hayrettin iskele
sinde oynarken yere düşmüş ve 
alnı patladığından Şişli ç<><:uk has
tanesine kaldırılmıştır. 

olunur. c7221> 

* ıooe kllo FosfoJ' Dökalsyum alınuak 
100-0 kilo Fo>for Dökal5yum 17 ağus

tos 940 cumartesi günü saat 12 de pa
zarh.kla alınacaktır. İsteklilerin Ka ... 
sunpaşada bulunan komisyona belli 
gün ve saatte müracaat1ar1. c7169> 

~ 
ı - Tahmin edilen bedeli (8487) 

lira (50) kuruş olan 25 ton kalın ben
zinin 20 al!ustos 94-0 salı günü saat 18 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Kat'I teminatı (1273) lira (13) 
kun.ış olup şartnamesi her gün Kaı:am
paşada bulunan komisyonda parasız 
olarak alınabilir. 

3 _ İsteklilerin 2499 ı;yılı kanunda 
yazılı vesaik ve ikinci maddede gös -
terilen tenıinatlarile bir1ikte komi.s -
yona belli gün ve saatte mürıu·•aatlan. 

c.71!>!> 

1 - Donanma ihtiyacı için 4S adet 
muhtelif eb'atta lumbuz camının 16/ 
8/940 tarihine rasthyan cuma günü 
saat ıı de Kasunpaşada bulunan de
niz levazım satın alma .komisyonunda 
adi pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. , 

2 _ İ!'itek.Hlerin belli gün ve saatte 
mezkılr komi.s10na müracnııUarı . 

•7324> ... 
Bir adet motör ıı.lıMco.k 

8-10 1ıeygİr kuvvetinde Sanslpop bir 
adet motör 23 ağustos 940 cuma gfuıü 
seat 16,30 da pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin komisyona müracaatl:ırı. 
•7327> 

* 10.000 Kilo toz ı•ker 
250 • 3 kaUı keten il>likl 
500 > Al! iJ>liö 

İstcklilerın konlliiyona müracaatları. 
•7329> 

Hint 7aiı a.lıııacak 

Mi.k.darı her nekadar olursa olsun 
TU.rk kı.><.ieksi evsafına uygun olnıak 

üzere 23 aı.rust.os 940 cuma ctınü saal 
15.:JO da paz.artıkla Hınt yagı alına .. 

caklır. 

isteklilerin belli gUn ve saatte Ka
sımpaşada bulunan komisyona roı.Jra. 

aı.atları. c7326> .. 
Mu ham• ..... 

bedeli 
3000 metre eaııkurta- 1324.00 
ranlik bez 
1500 kilo mantar 71'.?.50 

2035.50 

Kat'! 

temi
nab 
198.45 

ıo6.83 

305.33 
ı - Mikdar, cins, tanmin bedeli ve • 

tat'l teminatları yukarıda yazılı iki 
kalem eşyanın 17 ağustos 940 cumartesi 
günü saat 12 de pazarlıkla eksıltmesi 

yapılacaktır. 

2 - İstekliler iibu iki kalem eı;ya
dan her ikisi için veya -yalnız bir ka
lemi için teklifte bulunablirler. 

3 - Talip olacakların 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve yukarda cins
leri hizalarında yaz.ılı kat'l teminatla

rile birlikte Kasımpaşada bulunan ko
misyona belli gün ve saatte müra. .. 
caatıan. c.7325> .. 
820 Kg. Kaynak 1"!1 

21 ad. Saç levha 3660X2440X8 
400Kg. Perı;in c.lvisı 25Xl6 m/m 
450 Kg. perçin çiviııi 35Xl& m/m 
200 Kg. Civata maasomun lOOX16 m !ııo 
150 Kg, Civata maasomun 120Xl8 m/m 
30 ton Sömikok 
Yukanda. cins ve miktarı yazılı mat ... 

zeme 21 ağustos 94-0 çarşamba günü aa
at 16.30 da pazarlıkla c.lınacaktır. 

İzahat talep eden ısteklilerin her 
gün ve eüilt.meğe iştirak edeceklerin. 

de belll gün ve saatte Kasım paşada 

bulunan komisyona müracaatları. 

•7331> 
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İstanbul Levazım Amir liginden Verilen Harici Askeri 

26,000 kilo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmustur. Tahmin bedeli 
22,000 lira ilk teınınatı 1657 lira 50 
kuruştur. İhal .. , 22/8/940 periembe 
gunü F:aat 10 da Vanda mınuika as -
keri satın alma komisyonunda yapı -
lacakl1r. İsteklilerin belli gün ve sa
atten bır saat evveline kadar kanuni 

{ Aşağıda yazılı mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarna 
}eksiltmeleri Elazığda askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanunl vesikalarile teklil mektupJannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Sa.ıtnameler Ankara, İstanbul Lv. lm.irlikleri ve kornh7onda gö
rülür. 

Clnıl Miktarı 

Kilo 
Tutarı Tealnatı 

Lira Lira 
ihale ırünü Saat 

vesaik ve tekli! mektuplarını komis -
:yona vermeleri (535) (6910) 

Sade yatı 
> 
> 

> 
> * Odun 

12,000 
6,000 

18,000 
9,000,000 

13,400 
6,900 

20,700 
9,000 

1008 
517,5-0 

1550 
675 

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

t 
11 
11 
11 

825 ton yulaf kapaJı zarfla Kütah -
yada askeri ı;atın alına komisyonunda 
sabn alınacaktır. Tahmin bedeli 57,750 
lira ilk teminatı 4137 lira 50 kuruatur. 
İhalesi 24/8/940 cumartesi gtinü saat 
11 de yapılacaktır. lsteklilerin kanun! 
vesi.kaJarile tek.lif mektuplarını ihale 
saat.inden bir saat evveline kadar ko-

548 - 8970 

• • 
940 ton lavemarin rekompoze maden kömdrll Diyarbalorda Kor satın alma 

komisyonunda %1/8/IHO carp.mba günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye Jıton

muı;tur. Tahmin bedeli 29,046 lira illı: teminatı 2178 lira 40 lcuruıtur. Şartna

mesi komisyonda görülür. İst.eltlilerin kanuni vesi.kalarile teklif mektuplarını 
ihale saabnden bir saat evvel komisyona vermeleri. 852 - 8974 

• • misyona vermeleri. Şartnamesi komis-
J'Onda görülür. (

539
) (6914) 1950 ton odun alinacalmr. Kapalı zarfla eksillmeııi 22/8/940 perşembe ıu-* nü saat 17 de Kırklareli Tümen Sa. Al. komisyonunda yapılacaktır. Beher kilo-

lBO ton sığır eti kapalı zarfla 26/8/ ~unun. ta~min bedeli b~ kuruş 75 santimdir. İlk teminatı 2559 lira 38 kuruştur. 
940 

p;ız;ırlesı günü saat 11 de Edirnede Isteklılerın. kanuni vesıkalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komısyona verm€'.eri. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın 

eski muşiriyet dairesinde satın alma 
komisyonunda satın alınacaktır. Tah-

alına komisyonlarında görülür. 553 - 6975 
• . 

min bedeli 54,000 hra teminatı 4050 
liradır. Evsaf ve ~:ırtnamesi komis - 400 ~n sılır eU aL.nacakbr. Kapalı zarf ile eksiltmesi 22/8/940 günü sa::a.t 
yon.da görülür. isteklilerin kanun1 ve- 18 de. Edırnede sanay.~ .~)asında ~tın a~a komisyonunda yapılacaktır. Şart
-k la -

1 
tekl-f ekt la -h 1 / namesı konıısyonda gorulur. Tahmın bedeli 1.to.000 lira ilk teminatı 8250 lira-

sı a rı e ı m up nnı ı a e sa- · . . . . 

ti d ~r b- t 
1
. k d k dır. lsteklılerın ihale saatınden bir saat evveline kadar kanunJ vesi.kalarile tek-

a n en ır saa evve ıne a ar o - . 
. 

1 
. (

542
) (

6917
) IW mektuplarını komisyona vermeleri. 555 _ 6977 

tnıS)'ona 'Verme crı. , • • • 

9000 
·ıt * · k 

1 
rfl 1 1.000,000 kilo odunun kapalı zarfla ek:liltmesi IS/8/940 cuma günü saat 11 

c:ı er ı;ızmesı apa ı za a . 

ek 
-
11 

k t 
1
·h 

1 
-

28181 
de Erzıncanda askeri sabn alma komisyonunda yapılacaktır. Mulıamm_ en be-

sı meye nnmuş ur. a e<>ı d . . , . 
940 b 

__ .. 
1 16 

d E elı 20,000 hra ilk temınah 1500 liradır. Şartnamesi komisyonda gC.rühir. Ta-
c:arşan1 a gunu saa a rzurum- . . . 

da Kor satın alma komisyonunda ya- l liplerın muayyen saatten bır saat evvelline kadar teklif mektuplarını komisyo-
na vermelerL 499 - 6750 

pılacaktır. Tahrrıin bedeli 85,500 lira • • ve Hk teminatı 55~5 liradır. Şartna -
mesl komU;yonda görülür. İsteklilerin 
belli gün ve ı;;aatten bir saat evveline 
k::ıd::ır kanun! vesiktı.larile tekilf mek
tuplarını komisyona vermeleri. 

Aşağıda yazılı mevat hizalannda yazılı giln ve saatll"rde kapalı zartıa 
'-ksiltmeleri Süloğlunda askert satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstek
jlerin ihale saatinden bir saat evveline kdar teminatlarile teklif mektuplarını 

JC.:omisyona Yerm~erL 

(5Q4) (7111) Cin•ı 

r + 
20.000 ci!t kundura kapalı zarfla ek-1 S~ğır ed. 

siltmeye konmuştur. İhalesi 28/8/940 Sade yaj 
çarşamba günü saat 11 de Erzurumda K. ot. 
Kor satın alma komi~onunda yapı - Saman. 
lacaktır. Tahmin bedeli 130.000 lira K. odun. 

M:ktan 
Ki'o 

~25,000 

72,0CO 
S,700,000 
3,300,000 
5,540,000 

ilk te•inatı 
Lira 
12,994 

7,020 
13,596 

5,718 
8,310 

28/8/940 
28/8/940 
19/8/940 
20/8/940 
22//8/940 

16 
15 
11 
il 

11 

ilk teminatı 7750 liradır. Şartnamesi l * 495 - 6746 
komi~yonda görülür. İsteklilerin ka - Kapalı zarfla 1000 ton Balkaya linyi:. kömüıi.i alınacaktır. Garnizonlardaki 
nunl vesikal.arile tekli! mektuplarını birliklere te5lim 1$8rlile beher tonuna tahtnin edilen fiatı 35 lira teminatı 2525 
ihale sa"tinden bir saat evvel komis- liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi günü saat 14 de Sankamışla askeri satın alma 
yona vermeleri. (595) (7112) komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel kanun! ..-e-* !saik ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 500 - 6751 

20,000 çift kundura .kapalı zarfla ek-1 . • * 
silimeye konınuşlur. !halesi 29/8/940 . 144,000 kilo sığır, k~I veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
perşembe günu s.ıat 11 de Erzurumda llk teminatı 2052 liradır. !halesi 19/8/940 pazartesi gunü saat 12 de Mersinde 
Kor satın alma komisyonunda yapı - askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesikalarile 
lacaktır. Tahmin bedeli 1.30,000 lira tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme-

ilk teminatı 7750 liradır. Şartnamesi leri. 5C~ - 6760 

komisyond:ı görülür İsteklilerin ka - • • 
nuni vesıkalarile teklif mekluplanru Muhtelif eb'adda 22,200 beygir ve 7800 ester giyim nallan ile muhlelil 
ihale ı>aalinden bir saat evvel komis- eb'adda 1,440,000 adet mıh pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 16/8/940 cwna 
yuna vermeleri. (796) (7113) günü saat 15 de Çorluda Kor satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin * komisyona gelm~ri. (487) (6718) + 

Muayyen günde yeniden yerılen fiat . Beher metresıne tahmin edilen fiab 16 kuruş ola. 150,000 metre gaz 
layık had görülmediğinden 5000 çitt lıdrolil 17/8//940 çarşamba ıünü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
ıotın pazarlıkla sabn alınacaktır. Tah- komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 3600 lira kat'! teminat-
min bedeli 34,500 lira kat'ı teminatı larile pazarlık gün ve saatinde komisyona gelmeleri. (488) (6719) 

5175 liradır. İhalesi 16/8/940 cuma gi:- • • 
nü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. 135,000 kilo nohut kapalı zarfla eksiltmeye konmuı;tur. İhalesi 2.2/8/940 

perşembe günü saat 16 da Edirnede Hacı umur köyünde askert satın alma ko-
Hava satın alma komisyonunda yapı- • misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,900 lira ilk teminatı 1427 liradır. 
lacaktır. Evsaf ve :şartnamesi 173 ku .. 

k 
- d 

1 1
·atek •;crı·n İsteklilerin kanunt vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-

ruşa omısyon an a ınır. ... .. 
kat'I temınat ve kanuni vesikalarile ve! lı:ornis;rona vermeleri. (489) (6720)* 
komL'iyona gelmeleri. 822 _ 7253 Maa başlık 1000 adet tevhit semeri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. * Tahmin bedeli 30,000 lira ilk teminatı 2250 liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi 

Erzincan garnizonunun sığır eti ka- günti saat 15 de Sıvasta asker! satın ~a komisyonunda yapılaralctır. Şartname 
pah zarf ile eksHtmeye konmuştur. ve nümunesi komisyonda görülur. isteklilerin belli gün ve saatten bir saat ev-
Tahmin bede1i 44,000 l'ira Hk teminab veline kadar kanuni vesikalarile ~ mektuplarını komisyona. vermeleri. 

3300 liradır İhalesi 27/8/940 Salı gU-1 (494) (6725) 
nü saat 

11 
dMir. Evsaf ve sartnamesi Aşağıda yazılı mevat kapalı zarfla hizalannda y8:zılı gün ve saatlerde Dört-

kolordnnun tekmil garnizonlarında gö- yol.da ask~rl satın alma ~omisyon~da ya~ılacaklır. lsteklile~ kanun1 vcsika
rülür. İslekliJerin kanuni vesikalarile larile _teklif mektuplarını ıhalf> saatinden bır saat evvel komısyona vermeleri, 

lC"1li saatten bir ı;aat evvel tekJif mek- Şarl~ameleri komisyonda görülür. 
Cı~s Mıktan Tutarı 

tuplannı Erzincanda askeri satın al
uıa komisyonuna vermelrri. 

Teminatı ihale iÜnü nail 

(597) (7145) 

* Aşağıda yazılı sade yağlar Diyar -

bakırda Kor salın alına komisyonunda 

pazarlıkla hiza1arında yazılı gün ve sa
aUerde satın alınacaktır. Şarbıamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ko -
mL.oı:yona gelmeleri. 

Teıni· ibalc 
Saat 

~n. 

Sabun. 
Bulgur. 
K. fasulye. 
Nohut. 
Sade yağı. 
Patates 
K. Ozüm. 
Pirine. 
Soğan. 

Kilo Lira 
540,000 

9.000 
108,000 

6,000 
35 001 
19,500 
50,000 
12.000 
18,000 
27,000 

74,250 
3,420 

11,340 
1,080 
2,800 

21,937,50 
3,5()11 
1,620 
5,670 

945 

•• 

Lira 
6568,75 

256,50 
850,50 

81 
210 

1545,31 
262,50 
!21,5G 
425.25 

70,81 

2/9/940 

3/9/940 
(612) 

16 

13 
(7178) 

Kilo 
25,000 
25.000 

25,000 
25,000 

Tutarı 

Lira 
25,750 
25,75C 

25,750 
25,750 

nalı 

Lira 
3862,50 10/8/940 
3862,50 19/8/940 

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

ıı 
30 

Aşağıda yazılı dört kalem erzak pazarlıkla salın alınacaktır. İhaleleri hizala_ 

12
' ryıda yazılı gün ve santıerde E~kişehirde mıntaka askel'l satın alma k.omis)'o-

'

nunda yapılacaktır. Evsa! ve şartnameleri komi3yonda görülür. İateklileriD belli 
12 -- u d k . lm 1 . 
11130 

gun ve ıaa er e omısyona ge e en. , 

Cinsi •Mık tarı Tutan Temınatı ihale güaü YO Hali (604) (7152) 

• Kilo 
200,000 
200,000 
200,000 
150,000 

Lira 
24,000 
56,000 
48,000 
31l,OOO 

• 

Lira 
3600 
8400 
7200 
5400 

16/8/940 
17/8/940 
20/8/9~0 

22/8/940 

u 
11 
15 
15 

•71 - llll77 

Beherine tahmin edilen fiah 79 ku- Bulgur. 
ruş olan 100,000 adet kar gözlüğü mü- Pirinç. 
teahhit nam ve hesabına a<;ık eksilt- K. fasulye 
me ile münakasaya konmu~tUI. İha - Gaz ya.:ı. 
lesi 3/9/940 salı günü saat 11,30 da 
Ankarada M. M. v. satın alma komis- 40,000 kilo sade yağı kapalı zartla ebiltmeye konmuştur. İhalesi 19/8/940 
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı pazartesi ıünü saat 16 da Eskişehirde mıntaka komutanlığı satın alına komia-
5200 liradır. Evsaf ve şarbıamesi 390 yonnunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanun! vesaik 
kuruşa komisyondan alınır. isteklile- ve teminatlarile tekli! mektuplarını ihale saatinden bir uat evvel komisyona 
rin kanuni vesikalarile komisyona gel- vermeleri. Tahmin b'!deli 48 000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 474 - 6680 

meleri. (657) (7355) • • 
~ Aşa~rıda yazılı mevad hizalarında yazılı günlerde pazarlıkla eksiltmeleri 

175,000 kilo un kapalı zarfla ek.~ilt- Edirnede eski müşiriyet diresinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart-
mcıye konmu~tur. İhale!'li 11191940 nameleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanun! vesikalarile komisyona gel-

çnrf<')mba günü saat 17 de İspartada meleri. 

a"kerl satın alma komisyonunda ya .. 
p1lacaktır. Tahmin bedeli 22.750 lira Cinsi 
ilk teminatı 1706 lira 25 kuruştur. İs- Nohut. 
trklilerin k:ınunl vesikalarile teklif Makarna. 
mcktupl<ırını ihale ı;aatinden bir ~aat 
evvel komisyona vermeleri. Sartname
si komisyonda görülür. (647) (7345) • 12 000 kilo sade yağı nlınae:aktır. 

P za•lıkla •kslltmesl 26/8/940 günü 
Edirnede Umurbey köyünde ac:kerı s:a
tın alma komisyonunda y<ıpılacaktır. 

Teminatı 1213 Jira 87 kuruştur. 
(634) (7301) 

Arpa şehriyesL 
Kuru fasulye. 
Pirinç. 
Sade yağı. 

Taze fasulye 
PaUıcan. 

Domates 
Bamye, 
Odun. 

Miktarı 
Kilo 
10,000 
20,000 
10,000 
40,000 
30,000 
42,000 
32.400-
64,800) 
81,000) 
10.800) 

\725,000 

Tutarı 

Lira 
1300 
3600 
2000 
8000 

10800 
-4Q560 

19656 
2~050 

Teminah 
Lira ihale günü .Saati 

195 28/8/940 12 
540 28/8/940 17 
300 28/8/940 18 

1200 29/8/940 10 
1620 29/8/940 11,30 
7434 19/8/940 10 

Z/'Y/':J4U 

3/9/Q40 
ıo 

lC 
16491 (7347) 

İlanları 1 -h.ırAtü.1'\!lı.ııUc l&ılt.'C(;)'C ıt:~UJll iar -
tuc evsaı ve ~aruıamesi aau.ı.h.uı .. u,: ue
heı· .lü.ı.osuna WJlnun edilen ı"atı beş 

kurus eilı ~nt.un oJan be;;j bin lıı:c.ıJlk 

kuru ot pazarılk.~a satın aıu.,;H.:aK.u.ı:. 

Kat'i temınau 'ıoU iırad1r. ls:.<.r...ı.ı.eıın 

.kanuni ve::.ıkalı.ıı·tle l\.Jrkıarcıu1de ıg

necede a:;.kerı satın auna komısyonuııa 
geımeıerı. lhau..:::;ı lb/o/940 cwna guou 
saat. }l de yapua~Kur. (64.G) (7344) 

"T" 
2200 adet telefon direği pazarlıkla 

satın aun<ıcaktır. Tahrnın bedeli ı ı,ooo 

lira ilk temır.ıatı b:.::5 lıradır. lsıeklile

rın 22/8/940 perşcJnlıe gwıü saat 11 
de Çanakkaiede askerı satın alına ko
mısyonuna gelmelerı. 652 - 7::S50 

..... 
800 ton döküm arpa bir ay zarfında 

teslim şart.ile alıııacaklır. Pazarukla 
eksdtme~ı 2b/8/~~0 pazarteıs:i ı;:unu saat 
10 da ErzurumdJ askeri l:ı<JüU alına 

kornisy...IJunda ydpılacaklır. ısı.eklile

rin belli satte komiı::;yona geımeıerL 

Tahmin bedeli 48,000 lira ilk ıcnıinatı 

- ------ - -

y Gec Eglencesi 
17 Ağustos Cumartesi akşamı üce kadar 

TEPEBAŞI BAHÇESİ ALATURKA KISl't1lNO 

SAFiYE ve büyük saz hey'eti 
Sanatkar NAŞİTve arkadaşları 
~obat yıldızı Paras~iva Olsen - Okuyucu Necdetin ilk gecesi - Miçe Pençef Cambaz ve varyett"

1 
erı - Ara_p Rakk~sesı Swetta - Naşi! tarafından (Kalaycı) Kuvartettosu Çalı Kuşu ve M"' 
V_~ryetclerı - Naşıt v~. ark.adaşları tarafından (Ağamız eğleniyor) kahkahalı komedi orkestra '

1 

[! dıgcr numaralar - Dulıuh:e serbesttir. 

me 

lnhi5arlar 
I - Kroki ve şartnamesi 

usulilc yaptırıkıcaktır. 

u. llUdürlüOünden: 1 
veçhile c4> kalem el vinci ve dişlisi açı.k eksilt-

~ 

İstanbul 3 üncü icra mcınuıl' 
ğundan: f> 

3600 lirad1r. 654 - 7a52 
... 11 - Muhamınen bedeli .750> lira muvakkat teminatı c56,25> liradır. 

Paraya çevrilmesfoe karar '.t 
rilen buz dolabının birinci w· 
artt.rması 28/8/940 çarşa.mba fi 
nü saat 9,:ıo da Beyoğiunda J{ur~ 
lıışta Tepe üstünde 109 No. 1ı a~ 
tımanın 8 No. Iı dairesinde yapı 
cak ve kıymetin yüzde yetmüi ~ 
şını bulmadığı surette ikincı _a< r 
artLrmasının 3/9/94-0 sah l(llfıU ı 
ni mahal ve saatte yapılacagı il" 

Mukavele tarihındcn bir ay zarlında 111 - Elcsiltme 19/Vlll/940 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta levazım 
teslim şartile 800 ton dokilm arpa pa- ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
zarlık.la saıın alınacaktır. lhlesi 28/8/ IV - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
940 çarşamba günü saat 15 de Erzu - V - İ:;teklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7

1
5 güvenme 

rumda Kor satın alma komisyoİıunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 48,000 li-
ra ilk temınatı 3600 liradır. 

655 - 7353 
~ 

100 ton otomobil benzini pazarhkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 33,500 
lira kat'i teminatı 5025 liradır. Pazar
lığı 17/8/940 cun1artc.si gU.nü saat 10 
da Ankarada M. M. V. satın alına ko-
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi 168 kuru~a komisyondan a
lınır. İsteklilerin belli saatte komis .. 
yona gelmelerj, 659 - 7357 • 15 ton schriye ve 30 ton makarnaya 
ihale günü verilen fiat gali görüldü -
ğUnden yeniden pazarlığı 16/8/940 cu
ma gı.inü saat 15 de Babaeskide askeri 
satın alma komjsyonunda yapılacaktır. 

lstekillerin komü.-yona a:elmeleri. 
660-7358 

9600 kutu yalancı dolına konservesi 
pazarlıkla salın alınacaktır. İhlesi 22/ 
8/940 perşembe günü saat 11 de isıa
hiyede askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin bizzat ve
ya mektupla koınisyona müracaatları. 
Tahınin bedeli 2304 lira ilk teminatı 

172 lir& 80 kuruştur. 663 - 7361 
..... 

Aşağıda yazılı odunların ikinci pa -
zarlığı 27 /8/940 günü hizalarında ya
z.ılı saatlerde Edimede Hacıumur kö
yünde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin komisyona 
gelmeleri. 

Miktarı Tutarı Ttmiııalı liıalo 
ton 
3265 
1048 
1265 
2455 

Lira 
52,240 
16,288 
20,240 
29,280 

• 

Lira lllali 
3862 10 
1222 
1018,50 
2196 

il 
14 
15 

664 - 7362 

Aşağıda yazılı erzaklar pszarlıkla 

19/8/940 pazartesi gunü saat 17 de 
Silloğlunda askeri satın alma komis
yonwıda aat.ın alınacaktır. İsteklilerin 
koınizyona ıeJJne!eri. (665) (7363) 
Cinsi ,.u.ktarı: Kilo 
Bakama 20,000 
Mercunel< 18,000 
Kuru !asuly~ 2,000 
Nohut 11,000 
Beyaz peynir 14,000 
Toz ıek.er 10,000 

.... 
Aşağıda yazılı mevad kapalı 1arfla 

cksiltıncye konmuştur. İhaleleri 6/9/ 
940 cuma günü hizalarında yaz.ılı sa
aUerde Edirnede eski müşiriyet da -
iresinde satın alma komisyonunda 7a
pılacaklır. Şartnameleri komsiyonda 
görülur. İsteklilerin kanuni vesi.kala -
rile teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Ciuıi Miktarı Tutarı Teminatı 

ihale 
l(ilo -ıra Lira Hali 

Sabun. 48,000 18,240 1368 11 
Sade yai. 54,000 43,200 4050 17 

(648) (7346) ... 
800 ton arpa kapalı zarfla eksili -

meye konmuı;tur. İhalesi 9/9/940 pa
zartesi günü saat 11 de Edirnede eski 
müş.iriyet dajresinde satın alına ko ... 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 18,000 lira teminatı 1350 liradır. 

Evsaf ve iartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(650) (7348) 

Aşağıda :yazılı mevad kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 29/8/ 
940 günü hizalarında yazılı saaUerde 
Süloğlunda askeri satın alına komis -
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin ka -
nuni vesikalarile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. 
Ciıııi Miktarı 

Arpa. 

Yula! 

Ton 
6970 

400 

Teminatı ihale 
Lira Lira saat 

20,910 17 
1,725 16 

(653) (7351) 

25,000 kilo sade yatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
25,000 lira ilk teminatı 1875 liradır, 

paralarile birlikte mezklır komisyona müracaatları. c6900> olunur. (28616) 

Tıraş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. 
İstanbul 3 üncü icra meınutl~ 

ğundan: 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
. Paraya çevrilmesine karar '~ 

rılen hane eşyası birinci açık af 
tırması 20/8/94-0 Sah günü sa; 
12,30 da Beyoğlunda Kurabiye~· 
kağında bir numarada yapıJaC r 
tır ve kıymetlerinin <;< 75 ini bU 
madığı surette ikinci açık arıt~ 
masının 27 /8/940 Salı günü •jµ 
mahal ve saatte yapılacagı 1 

ile evvelce 10 defa tıraş olunabilir ken son tekenuniilü 
şimdi rahat rahat 20 rll'fa tJras olmak kahi1 ohrvor. 

sayesinde 

ı ,OGll 

ARAVINIZ 

Galata, Perşembe Pazar 26·28 - Tel. 49020 

olunur. (286lv 

Yeşilköyde 

Güzel bir Vill~ 
Apartıman tarzında iki k•1' 

lı, dört taraftan havadar ,., 
iki sokağa cephesi, bahçesi ,·t 
her apartıman için ayrı kB • 
nısı bulunan ve kargir ofstJ 
zemin katında çamaşırhane • 
si, alaturka ve alafranga bıt ' 
nıanıı sarnıcı motörlii kuytt511 

her türlü esbabı i•tirahali '' 
asri konforu cami olan ve ze:ıı· 
gin bir tarzda mobilvalı '' 
bütün odaları mıışaı~balı vt 
istasyona 5 dakika ınesafedt 
kain çok güzel bir villa mobil· 
yalı veya mobilyasız satıJıktıt· 
Yeşilköyde Gazi EvrcnO~ 

sokağında 38 numaraya ıııii • 
racaat olunması. 

RASİT RİZA TİYATıı.ostJ 
HALİDE PİŞKİN berabet 

15 ağustos perşembe güni; aM81~
1 

Kadıköy Süreyya bahçesiDdc 
AFACAN 

Komedi 4 pHd~ 

• 
E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece Bostancı 
iskele gazinosunda 
SÜT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 
__./ 

Sahibi ve neşriııatı idare eclefl 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİC.6 
Son Tclırrnf .l'ttatbaaııı , 

İbalesi 2/0/940 pazartesi günü saat Ö K S Ü R E N L E R E 
15 de Erzincanda askeri satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve KA T'DAN HAKKI EKRE'ıtJ ~artnamesi komisyonda görülllr. İslek- fi JrJ 
illerin ihale soaUnden bir saat evvei 1---------------:-----------------
.kanunl vesikalarile teklif mektupları- J L A" nı komisyona vermeleri. (656) (7354) st. evazım mirliğinden 

..,.. Bir Otopomp ile bir motooomp mübayaa edileceğinden eller;ıltl 
Konyada ciheti askeriyece te:ı:viyei to ''' otop-0ımp ve ano ııomp bulunanlar fiat ve markalarını ~österir ,. ..,. 

turabiye, imalatı 11Daiye ve şose ka - lo_ğlarile birlikte teklif anektunlarile Tophanede amirlik satın aJ.ınS • 
palı zarf usulile eksiltmeye konul - misyonuna müracaatları. (599) (7147) 
muştur. Hususl şartnamesi An.kara, ----------------------------__./ 
Konya Lv. Amirliklerile satın alına 

komisyonlarındadır. Kesjf bedeli (o -
tuz bin) liradır. İlk teminatı (İki bin 
iki yüz elli) liradır. Kapalı zarf eksilt
mesi 3/9/ 940 salı ıilııü saat 11 de 
Konyada Kolordu binası içindeki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 3/9/940 salı günü saat ona 
kadar tekli! mektuplarını mezkür sa
tın alma komisyonu başkanlığına ver
miş bulunacaklardır. Bu saatten 110nra 
verilecek mektuplar kabul edilmez. 
İsteklilerin en az sekiz gün evvel bu 
işe ait bir de.!aya mahsus olmak üze
re mahalli vil~yette müte:;ekkil ko -
misyondan bir ehliyet vesikası ile bir
likte mezkür •alın alma komisyonuna 
müracaaUarı. Bu ili alan müteahhid 

Erbaı orta okulu Deniz Gedikli 
müdürlüğünde• 
ı - Dotı'udan doiruya Donanma:ra sevk ve eedikli erbao olmalı: üzer< ol' 

okul mezunlarından tensip edllen miktarda talebe alınacakbr. 

2 - Y~ haddi !~ ~en bll:rült_ ve 19 dan küçük olmalı: IAzımdır. ;} 
3 - Muracaatlar nihayet agustoo sonwıa kadar KasımpOiada deniz ı& 

okulu müdürlüiüne :yapılmalıdır. ,,; 
• - İlerde Türk donanmasında cedikli erbaı olarak denizlerde çs!Jl ,, 

sureti.le hem memleket.ine hizmet etmek ve hem de bayatını milkerrunelen W 1 
ebnek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bif 

nvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve d 
ıartıarı öirenmelerl ehemmiyeUe illıı olunur. c8493> 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
en az 30,000 liralik ~aat :yaptığına da- Moham Maukkat 
ir vesika ibrazına mecburdur. 

(651) (7349) 

Hepsine tahmin edilen fiatı 58,000 
lira olan 125 beygirlik 100 kilovaUık 
Dizel elektrik grubu ile 80 be:ygirlik 
65 kilovaUık Dizel motörlü elektcik 
grubu ve bu gruplara ait tevzi tab -
losu 27 /8/940 salı günü saat 15 de 

mca 
Kıymeti Temlctb 
L. K. L. K. SemU 

5208 40 
3222 16 

338 23 

72 91 

390 63 
241 66 

25 37 

Kadıköy 

Kınalıada 

'Osltüdar 

5 •7 Kadıkö:r 

154 60 > 

Mahallesi 
Ceferaia 

Aziziye 

İcadiye 

OsmıınaP 

Soka~ 
Rıza paşa 

Akasya 

Çamlıca 

Kalem 

No. Ciosi 
26 bahçeli ev 

11 > ev 

75 Nj c65> c\t' 

22 
44 

Zühtüpaşa Hacı Meh- ıs 

arsa 
tarla Ankarada M. M. V. salın alma ko • 2003 23 

misyonunda pazarlıkla satın alınaca ... met ağa f('ı, 
ğından isteklilerin 8300 liralık kat'! te- , Yultar>da cinsi ve mcvl<ileri ;yazılı :yerlerin mülkiyeti satilmak üzere 1/ 
minatlarile belli saatte komis;roDda ~e çıkanlmlştır. İhaleleri 19/8/940 pazartsi günü saat 14 dedir. ist<~,ı' 
bulunmaları. Şartnamesi 290 lcurufa rin ;yilzde 7,5 muvalı:ltal ~allarile müdilrliik akara\ kalemine mur•<• 
komisyondan alınır. (662) (7360) lan. c8792> 
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