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Aşikar ______ ,,,,,,_ 

Totaliterler İngiltere
yi havarlan tahrip et

llıek, Akdenize hakim 
01ınak suretile harbin 

l!onhahar faslıoı kapa

~k i~tiyorlar. 
\> - - ~ 
~ ETEM İZZET BENİCE 
lnRilt 

•~ını ereye karsı yapılan hava 
r. ~Ot. ;~ gün geçtikçe şiddetleni

t,}h - 300 adedi ile başlıyan 
lOIJiı İrbe •kınları yüksele yüksele 

'" Uldu 
'"'llıd" ' . Rı hir '~ı halde denizden herhan-

t•kııı hucııın ile İngiliz adalarına 
tar<t ajın ıui.imkiin olmayışını na
'•htipa •u Alınanların havadan 
lıkler.' tethiş ve imha volıına git
j~Rili~ı anlaşılıyor. Buna mukabil 
hn 1~ er de bütün giiçleri ile da
ttr'•n":ı ve . Alman tayyarelerini 
~ık:a, " erının, limanlarının, fab
tirıt tıe" sanayi merkezlerinin üze
tııeııı·ı:ratınadan ric'ate mecbur 
lotıa.'\'; veya düşiirıniye çalışı. 
"'•ne~ u mukavemet ve kahra -
lııanı Dıüdafaa karşısında AJ -
1•kta~tın ta·nare akınlarını daha 
~O a~'n?ları ve 1000 i 1500, hatta 
'blar ed_ıne yükseltmeleri, bas

bıaı; d~ı oylece yapmaları ihti
~·b)a va~dır. Anlaşılıyor ki, Al. 

1 
h •ı·ad en cince İngiliz adalarını 

1 '' ıu:~. tahrip ve _imha etme_k ve 
~l\ı•k u hayat unsurunu ifna ey-

' ~1'1•ııı· Yolu. ile bir fe~ih ve istila 
'" UQa 1' lakın ediyor. lngilizler de 

~'lter"sat vermemek için beşeri 
ı''lııa !~ fevkine yükselen bir ça
Uı\e:ı c ve her gün biraz daha 

ıJ ı.llıand enerek dayanıyor, ayni 
~lııı,11 a ınukahelebilmisil olarak 

1 lı hatb~nayi nıerkezlcrini, ima -
''hen .1.Ye nıilesseselerini, petrol 
İ'bı bo •ın tasfiHhnne ve depola
~Rilter~h.alıyorlar. Bu bakımdan 
il thiıı ıl~ Almanya arasında 
k' file Yeııı safhasının yeni şekli 
h •huı 11 baslamış bulunduğunu 
d •t ik· eyJenıek lazımdır. Esasen 

1•1ar1~ devlet arasında İngiliz a. 
d''.P se~ . ın_ütcveccih bir başka 
'Rildir lı Şıındilik mevzuu bahis 
ı\ı . 

~il tııaııy i d 1l ad anın kara ordusuna n-
~'lııed~I~rına hücumda vazife 
Ilı '»b k ~ı kadar deniz ordusu da 
'•~'•tebalnıaınıştır. Binaenaleyh 
in • d, e havada başlamıştır, ha
•pt•liıı,~•ın edecektir. Tii ki, ya 
bi ''•de'. Yahut da Almanlar 
d,")en;Y•nciye kadar. Ancak har-

~•ld;t safhası bununla kalacak 
~ Ot;ıı;'t llede( aşikardır: 
"1 htip ti erler Ingiltereyi havadan 
bj•k ta)·"'~k ve adaları teslim al. 
tt',~ de he:'1 ~i giiderlerken Akde
l~lı ı\fr·k•kıın olmak ve ingilte -

I~ k,P Cde: a ve Yakın Şarkta mağ
J' ~;~•ıııakk l~arbin sonbahar faslını 

r;ı 1, 'hı .•stıyorlar. Bunun için de 
~d ı\!r;~akın günlerde Akd~niz 

1~1' la detıend~d.a _lıarbin birdenbire 
'" 1 •1dığ •ı:ını görmek ve belki de 

li
11

' ,:
1

1
'.'•k ._'.~a , ~iiınull endiğinc şahit 

P q 1 '"Utnk · r '•t llıat iiı _ ıın olacaktır. Her iki 
la lı at~ erınde de beliren kuv

~ ı:1 .•ker ~et1ler ınevruttur. İtalyan. f• ı1 1 gjj,e 8~ kanlarda d? hi~ ha_rc
~f •iu hatbi ırJ~rsa harbın bır dun-

~ illık ·tnahıyetine çenilmeme
ıt' dudunun a; tasavvur edilemez. 
~t~ iı. 1 Unda ıs~nda Trablıısgarp hu-

~,· )%lar Bıngazi istikametinden 
ıı~ ııı:~~leri 1: l\Iı~ıra karşı taarruza 

)•k· ·~;,1 1 e Suveni ele geçir • 
~~~~n M" •ava kuvvetlerini top
hı.tı ellleie 1 ~ ve K anal üzerine sev
t111•~ da r~, ayni zamanda İspan. 
'•tı'~•n 1 ib'ı~alı veya rizasız bita
dı, a lıirJ'k al •vliverek Alman • 
lq~aları 'v le Ce?eliittarıkn sal
'hı 1 'ıııı h e her ıki taarruzda da 
~~lııat da~rb_ini denemeleri galip 
-., ''•ıı d hlıııdedir. Bu takdirde 
d0 

11•sın ~ . •~be karışacağı ve hu 
d;, '•ip , •zı ıhtilüt ,.e iltihakları 
\;u' k""<ak davet .•Yli)eeeği labii
~''-d •l'j , fhlotalıterler için har

.il ı,~ •n İn~ · ı ala rmdan biri Akde
t'.' R"~ - Ceh~ıt~rcyi koğmak, Sü • 

' 1 ~1 ''•ktn'•k 111uttarık kapılarını ele 
d•n · \',;,, ı ısır, Filistin, Aden 
qa1 hakin ~n , Hicaz, Somali, su'. 

;:ı' ı,, ' '.'na ~•:Vetlerine sahin olmak 
lı.~~~ 1 '1 de •Yandığına göre İngil
ı,, '•td huna karsı biitiin bu 
· la a \'ıld · l\ıtı t ""rt17.ıa ırımlı \•eya ,· ıldı rım-
~- ... ' dh;tl ra nıukalıele evleme. 

~l•he Y<rkıni almı ş bulunduğu
•Oev o tur. 

A.Mı 3 iinı ü salııfede; 

Kola Tü.rkiyede Yer •• 
' . 

~ 

,• . 
~-

• ' Milli Şefimizin 

ıngiliz avcı tayyarelerinin pilotları akına çıkmadan evvel mo terleri muayene ediyorlar 

INGİLTERE 
ÜZERİNDE 
MUHAREBE 

İtalya.nlar Mısırı ALMANY-A YA 
istilaya heniJz YAP 1 LAN ·, 
hazırlanmamış TAYYARE 

Şl•ooET ENDi Londra 17 (A.K) - Garbi çöl-L <ien Kahireve gelen haberlere ııö-
re. İtalyanlar Mısırı istila için he-

Dünkü hücumlara dair niiz hazırlıktarmı bitirmemişıer-
dir. 

Yeni tafsilat Diğer taraftan öğrenildiğine gö-
re, İtalyanlar İn.ııiliz somalisinde 

Londra 17 (A.A.)- Dün, İngil. büyilk müskülatla uğraşmakta -
tere üzerine yapılan hava taarruz- dırlar. 
ları hakkında Hava Nezareti aşa- iki Amerikan kumandanı 
ğıdaki tebliği neşretmektedir: 

Bava faaliyeti öğleye kadar Londraya geldi 
mahdut geçmiştir. Bombardıman Londra 17 (A.A.) - Amerika 
ve avcı tayyarelerinden mürekkep donanmasından vis amiral Goııın-
büyük bir teşckkiil cenubu şarki ley tefakatinde Amerika ordusun-
sahjJine varmıştır. Bunların çoğu dan tüm,.,eneral Emmons ve tui?:-
Londra civarına vasıl olmadan 11eneral Strong rnü•ahit sıfatile 

HÜCUMLARI 
Bir cephaneliğe 17 ton 

bomba atıldı 
Londra 17 (A.A.)- Hava Ne • 

zarcti istihbar at ser.visi, evvelki 
gece Almanya üzerinde yapılan 
hücumlar hakkında tafsiHit ver -
mektedir. 

Gelsenkirhende iki petrol tas.. 
fiyehanesi iki saat süren sistema
tik bir bombardımana maruz tu
tulmuştur. Bu tasfiyehanelerden 
birinin t:.ı.erine de\: amlı surette 

(De\'anu 3 üncü sahlfede) (Devamı 3 uncii sahif•d•) I.ıondraya gelmişlerdir. 
~~_:_.::..:.:..:::.:..::.:.........:..:.~.:__~~~~~~~~~~--~~~ 

Yalovalıların 
dertleri de 

tesbit edildi 
Sekiz İstanbul meb'usu dün de 

Yalovalıların dertlerini dinle -
mişlerdir. Parti bi nasında yapı -
lan toplantıda Yalovalılar dertle
rini söyle hulasa etmişlerdir: Çok 
çocuklu babalardan yol verl(isi 

alınmaması için yapılan muamele 
·büyük müşkülatla yürumektedir. 
Muameleyi tamamlamak için vol 
parası kadar para sar!edilmek -
tedir. 

Bursa - Yalova :v<ılu bozuktur. 
Sık sık heyelanlar olmakta, sev -
rüsefer güçleşmektedir. Yolun kış. 

tan evvel tamiri lazımdır. Meb -
uslar diğer dilekler hakkında da 
notlar alarak şehrimize dönmüş
lerdir. 

Beşinci kola karşı 
şiddetli tedbirler 
Askeri ceza kanununun bazı 

maddeleri değiştiriliyor 
Ankara 17 (Hususi muhabiri -

mizden)- Meclisin önümüzdeki 
çarşamba toplantısında, askeri ce
za kanununun bazı maddelerini 
de;;istiren iki kanun layihasını 
müstaceliyetle müzakere etmesi 
muhtemeldir. 

Ifo Jayihaların mucip sebepleri. 
ne göre, karışık dünya vaziyeti i
çinde son derece artan propagan
da faaliyetlerile beşinci kola 
Türkiyede yer olmamakla bera -
her muhtemel çalışmaları ön -
!emek için elde bulıınan 

kanun hiikümleri kafi görülme -
mekte ve bunların şiddetlendiriL 
mesine lüzum gösterilmektedir. 

Bilhassa askeri sırlara karşı ya
pılacak hıyanet fiillerine karşı ön
leyici ve kırıcı tedbirlerin alın -
ması memleket müdafaası nokta
sından çok mühim ve zaruri gö
rülmekte, askeri ceza kanununun 
55, 56, 57, 58 ve 59 uncu madde. 
!erinin tadili teklif olunmaktadır. 

Bu tadil teklifi adliye encüme
ninde son şeklini bulmuştur. 

1 

yeni yurt 
gezintileri 

Ankara 16 (A.A.)- Reisi -
cumhur ismet inönii, hu gece 
saat 23 de hususi trenle Yer
köy istiknn1ctine mütevecci -
hen şehrimizden ayrılmışlar -
dır. 

Milli Şef, garda Vekiller, C. 
H. Partisi Genel Sekreteri, 
meb'uslar, mülki \le askeri er
kin tarafından uğurlanmışlar .. 
dır. 

•i==================•· 

Zafer 
bayramı 
30 Ağustos merasimi 
için vilayette bir ko

miıyon kuruldu 
3-0 ai!ustos zafer bayramı ha -

zırlıkları meıınleketiınizin diğer 
yerlerinde olduğu ~ibi. sehrimiz
de de baslamıstır. Merasim pro
ıı:ramını bu vıl sehrimizde zafer 
lbayramımız coskun bir sekilde 
ilrutlulanacak ve büyük bir me -
rasim resmi ıı:ecidi de yapılacak
tır. 

Zafer bavraını münasebetilc ha
zırlanmakta olan ordu terfi listesi 
de bu tarihde tcbliii edilecektir. 

Terfi edecek ııeneraller. su ~ 
baylar ve askeri memurlar o ııün 
yeni rütbelerini l!Österen ünifor
mal;unı eiveceklerdir. 

00 

ilk okul 
kağıdı 

Her istiye'n vatandaş 
imtihan verip şt: hadet

name alabilecek 
16 yaşından yukarı olup da he

nüz ilkokul şehadetnamesi alma
mış bulunan vatandaşlar için her 
şehirde imtihan açılması karar -
laştırılmıştır. 

Şehrimizdeki imtihan da yakın
da yapılacaktır. İmtihana girmek 
istiyenler birer istida ile maarif 
müdürlüklerine müracaat ede -
ceklerdir. İmtihanda muvaffak o. 
lan kız ve erkek vatandaşlara ilk 
okul mezuni gibi diploma verile
cektir. 

Model 
uçaklar 

Yarın sabah Zincirli kuyu
da müsabaka yapılacak • 

Türk hava kurumunun bir ay-

·iSTANBUL KÖYLÜLERİ 

Şehirlilerin köylülerle daimi 
temasları temin olunacak dır devam eden model uçak mii -

sabaka kursunun sona ermesi mii
lara kadın, erkek doktor,. mual- Jar hastaları muayene ve tedavi İstanbulda şehirlilerin köylü -

!erle daimi temaslarını temin için 
çaiış ılmaktadır . Her Halkevinin, 
mıntakaları dahilinde fakat bde
diye hu dutları haricinde bulunan 
köylere •kafile seyahatleri• ter
tip etmedikleri JlÖrülerek bunla
rın yapılması isten ilmiştir. Butı-

lim. diş tabibi, san 'atk5r. tüccar edecekler, diş tabipleri dişlere ba- nasebetile yarın sabah saat 10 da 
ve sair aza i$1irak edeceklerdir. ·kacaklar, kadınlar çocuk bakımı, Zincirlikuyudaki talim sahasında 
Yakında ve pazar giinleri yapıla- ev işleri üzerinde köylü kadınla - model uçak müsabakaları yapıla-
cak olan bu seyahatler esnasında rımıza öğütler vereceklerdir. As- caktır. 
her aza. köylerde kendi sahasına kere itmiş olanların fakir aile ve Davetliler sabahleyin saat 9,30 da 
ait irşatlar ve vardımlarla da cocuklarına da eşyalar hediye o- Galatasaray lisesinden hareket 
meşgul olacaktır. Mesela doktor- lunacaktır. edeceklerdir. 

-------- ------------ --- Müsabakaya halkımızdan da is-
GÖR Ü NM EZ KAZALAR 1 tiyenler model tayyarelerle işti -lngiliz 

bir 
Kralının 

• mesa11 
L ondra 17 (A.A.) - İngiliz Kra

lı Corç, bütün İngiliz pılotlarına 
bir tebrik mesaiı ııöndermiştir. 

Kral bu mesaj da bilhassa di -

yor ki : 
•Düşmana karşı gösterdi ğiniz 

p arlak muvaffaki yetler hakkında
ki haberleri gittikçe büyüven bir 
hayranlık hissile okumaktayım. 

Sizler e veni muvaffak vetler ve 

i.Yi talih temenni ederim.-

Bir gün içinde beş 
kişi yaralandı 

Beşiktaşta Yıldız caddesinde o
turan Münir çöp iskelesinde oy -
narken dü~crclc dirseğ i kırıln1t.ş 
\'e Şişli çocuk hastanesine kaldı
rdn11ştır. 

Kıztaşında oturan 74 yaşında 
Mina oj:lu Yefa Ankara endeksin
den geçerken üzerine nüzul isn • 

1 

bet ederek yere diişmüş ve tedavi 
allına almmıştır. 

Üsküdarda Solaksinan mahalle
sinde 22 nun1aradn oturan Emin 
kızı Tan·ibe Toygara Turan is -
ıninde biri'i bisikle tle çarpmıştır. 
Tayyibe teda,·i allıııa alınmıştır. 

(DcvamJ 3 uncu 5a.hife4e) 

rak edip miikafat alabileceklerdir. 

Yeni bir ceset ,, 
daha bulundu ~ 

Cinayet ihtimali kuvvetli 
Şilenin Akçekese lköyilnde 

Mahmutdere mevkiinde 80 yaş -
Jarmda kadar bir ııencin cesedi 
bulunmustur. 

Vüeudünde vara izleri oldu -
Rundan kaza üıtimali azalmakta 

Hakkı Saydam'ın 
cenazesi mera
simle defnedild. 
Başvekil doktor Refik 
bu akşam Ankaraya 

Saydam 
dönüyor 

Ölümiinü dün teessürle haber 
verdiğimiz Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydamın büyük biraderleri e

mekli ordu mensuplarından e>ki 
İçel ıaylavı Hakkı Saydamın cena
zesi bu sabah merasimle kaldırıl
mıştır. Bir müddeltenberi rahatsız 
bulunan ve Yeniköydeki evinde 
vefat eden merhumun cenazesi sa
bahleyin Yeniköydeki köşkiinden 
otomobillerle alınarak Teşvikiye 
camiine getirilmiştir. 

Burada namazı kılınan muhte- 1 
rem öJü bilihare ınerasimle cami ... 
den Zincirlikuyudaki Asri mezar
lığa götürülüp defnolunmuştur. 

.l\oferasimde Reisicumhurumuzu 
temsilen gelen Riyaseticumhur u
mumi katibi Kemal Kedeleç ile 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Ve
killer heyetini temsil eden Ticar~t 
Vekili Nazmi Topçuoğlu, Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, İktısat 

Vekili Hüsnü Çakır, mebuslar, Val 
ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar ile 
muavinleri, Emniyet müdürü l'tlu
zaffer Akalın, İstanbul Komutanı, 
vilayet, belediye ve şehir erkanı 
asker, polis müfrezeleri ve kala
balık bir hıtlk kütlesi hazır bu • 
lunmuştur. Cenazeye Reisicum
hurumuzu, Büyük Millet Me<lisinl, 
Parti Genel Sekreterliğlni, Veka
letleri, vilayet ve belediyemizi ve 
muhtelif teşekküllerle müessesatı 
temsilen müteaddit çelenkler gön
derilmiştir. l 

(Son Telgraf) Başvekilimize bu 
acı ziyadan dolayı taziyetlerini su
nar ve merhuma da Allahtan mağ
firet diler. 

BAŞVEKİL DÖNÜYOR 
Baş\'ekilimiz Dr. Refik Saydam 

bu akşam şehrimizden Ankaraya 
dönecektir. 

Ticaret Vekili bu 
sabah geldi 

Vekil bevnelmilel fuarı acmak 
• • 

üzere şehrimizden lzmire gidiyor 
İzmir fuarını 20 ağustosta aça

cak olan Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu hu sabahki trenle An
karadan şehrinıizc gclnıiş, Vali ve 
Baş\'ekilin yaveri tarafından kar
şılanmıştır. 

Vekil; Heyeti Vekileyi temsilen 
Başvekilin biraderinin cenazeme
rw.iıninde hazır bulunnlak üzere, 
doğruca Yeniköye -'imiştir. 

Mumaileyhin hu akşam ve yahut 
yarın sabah şehrimizden İzmire 
hareketi beklenmektedir. 

Vekil mühim bir nutukla fuarı 
açacaktır. Yugoslavya Ticaret Na. 
zırının işinin çokluğundan gele -
miyeceği öğrenilmiştir. 
İZMİR BELEDİYE .REİSİNİN 

BEYANATI 
Ankarada Cumhurreisi İsmet 

İnönü tarafından kabul edilen İz
mir belediye reisi Behçet Uz İz
mire dönmüş ve beyanatında de
miştir ki: 

•Reisicumhurumuz, aziz l\lilJi 
Şefimize hemşehrilerimin taziına. 

ÇERÇEVE 

Ne olacak? 
YWıınlarda, gazetenizi. elinize 

alır almaz müthiş bir haber o
kuyacağınızı tahn1in ediyorum. 
Müthiş bir haber .. Aşağı yukarı 
şöyle bir haber: 

BALKANLAR 
KARMAKARIŞIK ... 

O zaman, harbin başlangıcın
danberi üstünde ısrar ettiğim 
bir teşhisin birdenbire gerçek -
leştiğini göreceksiniz. Bu tcş. 
his benim, olmasını istediğiın, 
olmıya teşvik ettiğim birşcy 
değil; hadiselerin tekevvün ve 
inkişaf tarzına göre içtinabını 
imkansız gördüğüm bir zaru
ret. 

Hakikati olduğu gibi gör -
mekten, gördükten sonra da 
mukadderin karşısında bütün 
bir emniyet ve cesaretle vazife 
kabul etqıekten üstün ve karlı 
bir psikolocya tasavvur etıni -
yorum. 

Harp gibi, prensip itibarile 
kötü bir hadiseyi davet etmekte 
günahsız bir millet, istemediği 
halde ona süriiklenir ve yine 
istemediği halde saadet şarlla
rını düşmanlarının elilc hazır
Janmış görürse, cgeliyorum! . 
hitabına cbuyurun! . da\:etin • 

tını arzederek fuar giinlerinde h .. 
miri şereflendirınelcrini istirham 
ettim. Büyük Milli Şefimiz her 
zamandan zi:yade zinde , .e neş'eli
dir. Çok sevimli tehessiimlerile ay

(Deva.mı 3 uncü sahll"de) 

Habeş hududun· 
da muharebeler 

Londra 17 (A.A.)- Nairobide 
neşredilen resmi tebliğ: 

Bir İngiliz müfrezesi dün şimal 
hudut mıntakasında bir düşman 
müfrezesini bastırmıştır. talyan -
!ardan 5 ölü vardır. 5 ki~i esir e
dilmiştir. 

Bir miktar silah ve diğer mal. 
zeme iğtinam edilmistir. Cenubi 
Habeşistan üzerinde yapılan bir 
keşif uçuşunda tanarelerimiz mo
törlü nakliye kuvvetlerine \'emek· 
karelere isabetli at:şlar kaydet -
mişlcrdir. 

başka ne yapsa yanlış olur. 

• 
Yakınlarda gazetenizi elinize 

alır almaz, İngiltereye karşı ha
reketin ba~laınış olduğunu gö
receğiniz tahminindeyim. Fakat 
İngiltereye karşı hareket sözü, 
mutlaka İngiliz anavatanına 
karşı bir istila teşebbüsii de -
mek değildir. Yakınlarda İngil
tere:ve karşı hareket başlar da, 
bunun Akdeniz çevreleri istika
metinde inkişafını görürseniz, 
herkesin, saat, dakika ve saniye 
hesabile İngiltere adasına hü. 
cum beklediği anda benim şu 
lifınıı hatırlamahsınız: 

- İng;1tere adasına bir istila 
hücun1u yapılarnoz!. Fakat ge
niş manasile İngiltereye karşı 
hücum, ancak Cibralta ve diğer 
istikametlerden beklenebilir!. 
Sözüm çıkn1azsa m:thçup oldu
ğumu yazacağın1!. SöEiiın (1 -

karsa da siz bunu kaydetmeme 
müsaade edin!. 

Bu lıif 15 temmuzda sii}"lrn -
mİ'Ş ve o gün bugün, tam bir 
aydır İngiltere ~ılnsına l arşı 
ciddi ve hakiki bir istila t< şeb
büsii oln1amıştır. 
Bene~ pek yakında , gen iş ma. 

nasile lngiltereye karşı hare
ket başlıyacak n bir orke,tra
nın şefi gibi, Almanların elin
de tuttuğu değnek kıııııld,.r kı
mıldamaz, bunu baskalarının 
da hareketi takiıı edeecktir. 

- ' 

• 
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BELEDİYE 

ZABITASI 

• 

. Rüza;ı.r bıraz şiddetlice esse, 
Istanbul goklerııı<le kuş uçsa deniz 
hafı.lc;c dalgalan.sa, Selami ' lıı.et 
her- en hükmü veriyor: 

- Bu şehirde belediye za-brtası 
vo.{ c a onun içın .•. 

Dün, tramvayla Siıkecicierı ge
çerken, durak yerinde, belindeki 
pala.skas:r .n tokası üzerinde , be
lediye zabıtası. ibaresi yazılı bir 
vatanda>; gördii.ın. Resmi bir üni
forma iddiasında bulunan lacivert 
eıbisesi vardı. Bir AQadolu şehri 
beledıyesıne mensup oldu~u 
ta_lınıln etti~m bu vatandaşın, kı
lıgını kıyafetini tanzim için ayrıca 
bir beledive zaoıtası ınen'.uruna 
ihtiya"Ç vardı. 

Şimdi, şunu merak ediy.orı.mn: 
Acaba, o meçhul Andolu ,ehrin.. 
ue, bütün belediye b;leri s-Otli .. 
rrıanlık ınKlır?. 

TÜRKÇE 

KOXUŞMALI!. 

Meb'uslar, şehri semt semt do
la,,;ıp, halkın dileklerini tesbit edi
,·orlar. Bir kaza merkezinde, bir 
vataı:ıda.ş ka!Jup şöyle druni:;: • 

- Geçen gün Adaya gittim. 
Türkçe bir tek lakırdı duyımadun. 
Hep başka dillerde konuşuluyor, 
şarkılar söyleniyor, bağırılıp ça~ 
rıl;yordu. Bu, neden böyle?. 

Hakikaten, bu insanlar, dertle
rini nasıl anlatıyorlar?. Biz. aciza_ 
ne, bu sütunlarda ne zamandır 
apaçık türkçe k.onuşuy<ıruz da ha~ 
la derdimizi anlatamadık!. 

EYÜBÜN 

DEDRTLERİ 

Meb'uslarıııru:z E:vübe de git .. 
miş:er. O civar halkı da dilekleri
m sıövlcmı.ş .. Benim <le Eyiipten şi-

kayetlerim var: Efendim, Eyübün 
o meşhur kaymağı nerede?. Eyü.. 
bun o meşlı.ur k.ebaPÇ1ları nerede-?. 
Eyübün o meşhur oyunca.klan ne. 
rede?. Eyübün o meşhur destileri 
nerede?. 

En sonra da, Eyiip Sultanın meş
hur sabrı nerede?. Hiç kimsede 
sabır ve tahammül denen şey kai
madı. .. 

GAZİNOLAR 

BAHSİ 

Şu İstanbul da ne g:ttıp şehir 
oldu?. Ayol, baksantza, Samat -
yada. bir gazinoda, ücret tarife .. 
sini görmek arzusunu iı:lıar eden 
bir müşteriye, garoonlar ve mü .. 
essese sahibi fena halde çıkışmış.. 
!ar ... Gazinolar, artı:k, ne neta .. 
meli yerler oldu?. Aman, hatırı
nızda kalsın, öyle yerlere - şayet 
şeytana uyar da - giderseniz ne 
etliye karışın, ne de sütlüye.'.. 

Zaten, gazinolarda, halL> sı1tle 
iila kuzu etini nereden bulacak ~ 
sıntz?. 

HAVADAN. 

SUDAN ... 

Efendim, Hasan Kurnçayı na. 
mı müstearile ya:;.ı. yazan muharrir 
arkad3';, geçen _gün, bir karp\12.CU
nun müşterisile na.>-ıl pazarlık et
tiğini, uzun uzun, ballandıra bal
landıra anlatı..vordu. Bu kadar ba
sit bir mevzuun serımayei maka! 
edilmesi, bir okuyucumun nazarı 
dikkatini celbetmiş.. Bana gönder
diği melrtuıpta diyor ki: 

cHavadan, sudan meV2JU.lar git. 
rtkçe gazeteleri sarıyor. Fakat, 
karnuzdan, kavundan bahsedildi
ğini hiç görmemiştik.• 

Benim cevabım şu: 
·Yakında üzüm bollanacak .. Ü

zülmeyin. ondan da bahsedeceğiz.• 
AHMET RAUF 

Yeni y ı 
terfi le • 

1 
Zafer bayramı günü 

·muallimlerin ve ha
kimlerin terfi listeside 

tebliğ edilecek 
Terfi müddetlerini doldurm~ 

olan orta tedrisat muallimlerine 
ait listenin Maarif Vekaleti orta 
tedrısat mooürlüjiünce hazırlan .. 
masına başlanıldığı *hrimizdeki 
alakadarlara bildirilmi;;tir. 

Liste ay sonunda taSdi..kten çı
kacak, eylülün ilk haftasında şeh
rimize ve diğer şehirlere tebliit e
dilecektir. 
Diğer taraftan bu v•l naklolu .. 

nacak orta mekteo ırrİ.ııalllır. lcrinin 
listeleri ile mesleki tedri.5at mu
allimlerinden bu yıl terfi edecek 
olanların lbteleri de hazıı·,an .. 
maktadır. Terfi edecek olan mu
allimlerın isimleri 31} ağustos za
fer ve tayyare bayramı günü ilan 
<ılunacaktır. 
Diğer taraftan hiıkimler arasın

daki terfiler de o ı;in tebliğ olu
nacaktır. 

Pendikte dün açılan . 
sergı 

Pendik hayvan sergisi dün me
rasimle açilmı.ştır. Merasimde 
baytar müdürümüz Ethem ile Kar
tal kaymakamı ve şehir meclisi a
zaları hazır bulunmuştur. Bu yılki 
sergiye geçen yıldan daha fazla ve 
,l?iirbüz hayvanlar iştirak etmiş .. 
!erdir. 

Kemerour_gaz ve Silivri hayvan 
sergileri için de hazırlıklar yapil .. 
maktadır. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Çöp. ün tarifi ıçin t~lzlik 

işleri müdürli ile müteahhit ara .. 
sında ihtilaf çtkmı.ş ve müdürlük 
belediyeden cÇÖP• i:.n tarifini iste
mi:,tir. Verilecek izaha ,göre yeni 
bir talimatname hazırlanacaktır. * Üniversite rektörü Pendik -
teki askeri kampı ziyaret etmiştır. 
Talebe normal şekılde tedrisata 
devam etmektedir. · 

1AVRUPA HARBfNIN 

YENİ MESELELERİ 

Aman, dikkat 
Barem, setamlık kalktıktan son

ra, kadınlarımız kafes arkasından 
kurtuldu; tuvalet giydiler, ber
berde ~aç, manikür yaptırdılar, sa
lona gırip başkö!;(!ye otuı·dular. 

Harem s.<.•larnhk, orta çağın cin. 
siyet tefrik eden ,avallı bir an'a
nesi idi. 

Fakat, harem selamlık kalktık
tan s~nra, bazı evlerde, yeri yur
du bir türlü tayin edilemiyen şah
siyet, çocuk oldu. Çünkü, eskiden 
çocuk, anasile beraber harem ta
rafında idi. 

Modern ailede, en ziyade yerini 
bulamıyan insan çocuktur. 

Salonda kadınlı erkekli misa • 
firler vardır. Ya poker oynanıyor 
ya icki içiliyor, ya dedikodu yapı~ 
lıyor, ya dansedi!iyor. Evet, bü -
tün bu sahnelerde çocuk da he
men oracıkta, bir koltuğun yanın
da, arkasında veya kenarındadır. 

İki giindür konuştuğum bu ço
cuk terbiyesi bahsi daha ziyade 
modern hayata çıkmış aileleri alii.. 
kalandırır. Zaten, terbiyelerinde 
noksanlık gördüğüm çocuklar da, 
daha ziyade, bu muhitlerde yeti
şenle!dir. 

Ge(cn gün, meb'uslarımı:zm ka
n parti merkezlerinde halkın di
leklerini tesbit etmeleri sırasında, 
bir vatandaş da, küçük çocukların 
kahve ve sineınalara alınmaması
nı istiyordu. 

Çok doğrudur. Çocuk, kahveye, 
gazinoya, sinemaya, tiyatroya gi
dememelidir. Fakal, bu işle ne de.. 
receye kadar muvaffak olabi\irsi-

. ? Dl'Z,, 

Balat sinemasında çocuğu iceri 
almıyacaksınız. Fakat, Beyoğlun
da bilmem ne sinemasında çocuk 
anasının babasının yonında, loca
ya kurulup oturacaktır. 
Aynalıceşmedeki mahalle kah

vesine çocul{u soknl1yacaksın1zi fa- . 
kat. bilmem hangi lüks sınıfa da

hil gazinoda. çocuk içki masası 
basında anasının yanında otura
caktır. 

ı~ıavlar ile 
cermenler 

Vuan: Ali Kemal SUNMAN 

Uzaklarda fütuhat ufukları gös
tereruk bi• milletin genç ve eev
v~l tabakasını daima hararetlen
dirmeğc muvaffak olduktan soıı
ra crgeç harekele geçmek zaru
rıdir. 1'ihayet hareket saati gelir. 
O zamana kadar hep büyük ümit
lale çalışıldığı için hazırlık da 
vasi olmuştur. Harekete geçildiği 
zaman muvaffakiyet ortalığı şa

şıriacnk k~dar çabuktur. Fakat 
bir i.n gelir ki kar~ı taraf da artık 
varkuvvctile hazırknmağa giriş
miştir. O zaman mücadele çetin.. 
leşir, gittikçe zorlaşır. Avrupada 
geçen harpten sonra bir devir gel
di ki müşterek emniyet tesisi için 
bir teşriki mesai kabil olacağı zan
nedildi. Fakat bu olamamıştır. Da
ha bu hacp başlamadan çok evvel 
Almanyarun propaganda işlerini 
idare eden doktor Göbelsin şöyle 
demiş olduğu meşhurdur: 

c- Bir takım tasavvurların gizli 
tutulması lazımdır .• 

Almanya yedi senedenberi harp 
hazırlığına girişerek çalışırken 
politika aleminde de ortaya attığı 
mesele ancak müstemleke davası 
oluyordu. Uzaklardan, çok uzak
lardan bir takıın yerler istiyordu. 
Hem de başkasına ait olanları de
ğil, geçen harpten evvel kendi _ 
sinde iken sonra mağlup olunca 
elinden alınmış olan yerleri .. Dava 
böyle olunca İngillerede bir kere 
d~ Almanyayı dinlemek uygun 
bırç ...... olacağını ileri süren sulh 

taraftarları az değildi. l'llesele ~al
ntz müstemleke davası mıdır?. 
Versay muahedesinin ınüstemle -
kelere taalluk eden maddelerini or-
tadan kaldırmalı, yani geçen har
bin galip( ri Kayzcr· Almanya .. 
sından müstemleke olarak ııe aL 
mı larsa şinıdiki Alntanyayn bun
ları iade etmeli, dava du bitmeli ... 

Bazı nıodern ailelerde, analar, 
çocuklarının terbiyesile az alilka
dar oluyor. Çocuk, daha çok hiz
nıetçi, sütnine, dadı, hatta ecnebi 
şövcster elindedir. 

Düg"' üne gelmı·yen .Jamat * Portsaitten yüklü olarak ge-Uı lirken Çanakkalede karaya otu .. 
b

. y · KESAT FEYZİ 
Bır gim Gülnisar sandı.klarını ran ır unan vapuru yüzdürüL 1==:==========::.:==,;;;:;,:! 

karı,;tmrken, anadan babadan kal- mü~tür. Vapurun bugün öğleden İlk mekteplerde kayıt 
ma mtıcevherlerinin de yerinde sonra limammtza gelmesi beklen-

Aman, dikkat!. 

Taymis gazetesi buna dajr uzun 
u~adıya reyler sormus. İngiliz ef
karı un1umi'-·csiniıı Alnıanyayı 
memnnn etmek bahsinde r.{; mer
kez?~ olduğunu anlamak istenıi~ti. 
İngılızler Avrupada umııınl bir 
anlaşmıya varmak şartile müs .. 
tcmleke islerinde Almanyayı tat
min etmeyi uygun bııluyorlardL Samaty"da oturan Gülnisar is- ı 

mınde bir kadının başından geçen 
meraklı bır aşk macerası adliyeye 
intikal etmiştir. Kadıncaii;ız val -
nızdır. bir aralık Mehmet ismin
de biris4e tam~mıştır. Buluşma -
!ar, gezişmeler stklasmıı; ve Gül
nisar kendisini demir tüccarı o
larak tanıtan Mehmede gönliinü 
kaptırmıstır. 

Muhabbet ilerledikç<ı ilerlemiş, 
nihayet evlenmei(e karar vermiş
lerdir. Nihayet Mehmet bir mik
tar birıkmiş parası olan kadının 
evine girip c;ıkom~a başlamıştır. 
Nışan yüzükleri yaotırılmış, hat
ta yüzüklerin parasını bile müs- l 
takbel saadetini tatlı tatlı düsünen 
Gülnisar vermiştir. 

Nihayet düitün günü kararlaş -
tırılm.ı.ş, davetliler çaiıırılını~. fa
kat basta Gülnisar olmak üzere 
bcrke:.in beklediiü damat ortalrk
~~rda ııörünmeınıstır. Damadın 
eelmemesi üzerine, acaba bir ka
z~ mı oldu? diye düşünen Gül -
nıs~r bir havli 0bawnnlıklar sı.e -
ıım neticede düiriln cemiyeti 

da!.!lln1ıstır. 

yeller estığıni görmüş, uğradığı mektedir. ve kabül zamanı 
ınkisar bii.sbütim artmısttr. * Bu sene Trakyada pancar mah-

Polts bir senedır lehmedi ara- sulü boldur ve sevkine başlan .. Şehrimizde ilk mekteplerde 'k:ı .. 
makta olsun, bir ııün Gülnisar mı.ştır. Alpullu fabrikast da faa- yıt ve kabule 10 eylulde, derslere 
Sirkeci tramvay istasyonunda ·bek- liyete geçınistir. de 23 eylulde başlanılacaktır. 
!erken, arkasından bir adamın *Belediye iktısat mooürlüi(ü o- Orta okulJara da kayıt ve bbul 
kendisine liıf attıinnı işıtince, ba- dun ve kömür için azami bir fıat muanlelcsi 27 ağust-:ıstan 27 eylüle 

t b
.t tm' t' y k d 1' kadar devam edecektu·. Derslere 

şını çevırmiş, bır de ne ~rsun? es ı e ı.ş ır. a ın a i an edL Mehmet karsısında! lecektir. ise l te;ırinievvelde ba~lanılacak-
Kadıncagız evvela şasırmıs, fa- * Küçüksu plajında müşteri .. tır. 

. kat derhal kendisini tonlıvarak, den fazla lJara almak is~ıyen bir 
Mehmedi POiise yakalatmak için narson 5 lira y ıld:nm ceza.>ına 
bir plan tasavvur etmiş ve Meh- çarptırıl.rr!ıs ve i\;tcn çıkanlması 
medi konuomalarile oyalıvaraık müessese müdürlüğüne bildiri! .. 
yürı.iımüslcr ve tam nöbetçi po .. mi;;tır. 
!isin önünden gccerlerken, ka - * Karadenizden gelen A.>uni 
dın birdenb:rc değ'işerek, Meh - Yunan vapuru Kızkulesi önünde 
rnedi polise vakalattırmış ve ba - demirlemek ist.,rken fuınıanya 
şından geçen acıkh ask macera - bandıralı Bcles vapuruna bindir
sını da hikiıvc etmistir. mişti:· Her ıki vapurda da hasar 

Yaoılan tahkikatta bir hurdacı <ılmusıur. 

Şile cinayeti dav~sı 
neticeleıı di 

Şilenın Kervan.ara y kövünden 
Nevzat isminde birisi muhtar Ah
met Cevdeti öldürdükten sonra 
cesedini yakmak istcmış, cinayet 
dava.;ı ikinci ağır cezaya intikal 
ebmi:;ti. Nenat Muhtarı kendisi 
askerde iken karısına tecavüzle 
ittiham etmişti. 

Fakat yukarıda işaret edildiaj gi 

hi Alm2ıı propaganda naz:mı~ 

r 
dediğini unu! ınamak icap ediyor. 
Bir takım ta;avvurlar vardı ki 
bunlartn gizli tutuln1as1 ikti::.a ct
mİşti. Bu tasa\'\'Urların sonradan 
birer birer !itiyat sahasına çıktı
ğı görü!lince ne oldukları çabuk 
anlaştldı: Ahnanyaınn ınnksadı 

müstemlekeler değil, orta Avru .. 
paya lıiıkim olmaktır. Asıl Avru
padaki eınellerine varına!" nıüın

kün olduktan sonra bir giin Avru. 
pa her!cindeki yerleri de ele ge
çirn1ck kendince inıkin.:.ız sayıl

mıyordu. 

Asıl ga)'e hlavlığa karşı hakim 
bir mevki sahibi olmaktı. Çünkü 
914 - 18 lıarbi Avrupada İslavlı
ğın mevkiini gcnhdetmiş, kuvve-

okluğu anıasılan ·Mehmet üçüncül"""'"'·-"'=,...,.------...... .....,.....,.....,...,. 
sulh ceza mahkemesine verilmiş yeti· haricinde görerek, Mehmedi 
ve mahkeme Mehmedi tevkif et- tahliye etmis Ye dava sekizinci as
rnistir. Fakat avni mahkeme ha- liye ceza mahkemesine verilmiş- ) 
discvi sulh mahkemesinin saliıhi -· Ur. 

Mahkeme kendisini 18 sene hap
es mahkum etmiş. fakat hadisede 
aihr tahrik görüldüi?ün<len ceza 
6 sene"e indirilmiştir. 

tini arttırmış oldu. hlav milletleri 
918 sulhundan sonra artık Al _ 
manyan1n yo:>lu üzerine dikilnıiş, 

Son Telgrafın edebi romanı : 31 

- Bak şu bahriye zabitine!. 
Favorili genci görüyor musun~. 
$Lmdi dansettı~i.ın ÇOC'llk!. 
Mav'ii kadının yarında oturan 

- Kalkayım şunu iyıce bir dö
j'[eyiın. Bütün halkı da vüzüne tu· 
kürte." im .. On<lan sonra, ben de ne 
olur .. am ola~·ım .. 

onun başka sahalara yayılmasına 
maı.i olmak üzere vaziyet almış 
bulunuyorlardı. Bilba~ 938 den 
beri cereyan eden vekayi Alman
yanın İslavlığa kar~ı nasıl hare .. 
kete gectiğini göstermiştir. 

l!arbe girileli gecen senedenberi 
ise v<?kayiin in.ki~a{ı hep bu 111ii
him noktayı aydınlatmıştır. Bun
dan sonra da Avrupanın tarihin
de İsla\ !ık ile Ccrmanlık ara>ın
daki gizli ve aşik3r mücadelenin 
safahatı kendini göstermeden ol-

GÖZYAŞL 1 \ 
ETEM 1ZZET BENİCE 

Dedi.kleri gibı, benim de göııüm 
şimdilik yaln..ı onu, onun stırü -
yen, ba~lryan, çıldırtan göüerin
den başka h>Qbir şey _görmüyor. 
Yeter ki blzbize gönül gönüle ola
lım ve .. durmadan sevişelim!. 

Komisyonun işı neredeyse bite
cek .. Belki de yarın akşam mua· 
hedevi para!e edebıleceği:z. Fa .. 
kat. Fransız ,.e inı::ilizler fena hal
de kıışkulanıvorlar. Sefirleiin se
faret adamlarının hariciyeden çık
tıklart vok. Kokuyu ald1klan mu
hakkak amma, su-rı alamıy<ırlar. 
Vaziveti bir öjtren..,eler ortal.ğı 
birbirine katarlar!. 

Bir buçuk ay sonra ... 

Bir taraftan Almanlarla muahe
de yapıyoruz. Bir taraftan da har
bıve nazırı Fransaya gidiyor. in
g'I' :reye dP bir bahriye heyeti 
g .. nderi~oruz 

Galıba B bıiıli siyasi hır ma -
ncvra çevir v ;r. 

F~kat be L"ll için en tr. ·hi~ o
lan r. ktci. har CJVC n Ztrl • .ı. !:an -
d r. ;ı..r <ıl ı Az · '.l, ve 

ı b n F. • yı 

imkanı yok: 
l!ru:tavı:n1 1 • 
Filan .. dive fırt.nayı savdım. 

Galiba mıistcşar muavıni gıdecok. 
Naran hakikaten bu U;lc beni yak
tı. Yo;.;;o mükemmel bir Parl> se .. 
yahatınin ne ku..uru vardt'. 

BİR AŞli: BORASININ 
EXGl;'l;LERİNDE 

- Ben nikah istemem!. 
Demekte hakKı varmış. 
Gece ooloda ıaık. Yaprr.adı(lını 

b!fakmadı, Belki bır:ız da sarhuşlu: 1 
Rakı içt:k. 
Şampanya içtlk!, 
Viski ıctik'. 
Şarao ictık!. 
On iki·• ı ı:c-çiy<ırdu. Naran ken

di.> ini bırdcn zevkın çılgın kolları 
arasına allt.. 

- Yapma ... 
De<lir.1. 
- Ot.ır. 
Kl k:!nıyorwn!. 
Dansct.-ıe .. 
Dt'dırr. Dınlamedi. Sanın. nnyi 

isteı i)or· n ına • n=ı oı j~1µ -

yor i . H n r r .en "a da ne 
ı., l'r1 C"k var;a • rpsi 1fe 

t .... ..:.ı.JıK ı. ınt da b ııJ ffl'. -

sar:.,-;ın delikanlı. 
Ve .. daha bir çoklarını işaret 

etti, hepJi ~;n teker teker: 
- Bunlar bc!nım rr.ısusiyetıne 

gir<iiğinı cıkekler!. 
Dedi. Ve .. hiola onlarla dansedi

yordu. Konuo;uyordu. Bcynin1 alev 
alev"yanıyordu. Tanıdığı'erkekleri 
bana böyle birer bırPr göster;Şi ile 
saııkı birer defa ooğazımı sıkıyor, 
bet.i ayaklarının dibine attyor, çiğ
nivor ve ci0-netiyordu 1. Deli gibi 
idi. Tamarr.il~ değişık bir kadın. 
dt. Her günkü ~-larana hiç b€'nzc
miv-0rdu. Södt>di~im bütün söz
ler bir kulagından giriyor, öou .. 
rıindPn c:kıyordu!. Sazan kUsü -
)·Of, rr,asan.da yapay~lnı:z ot~ra -
yor, d~LrıÜ) ordun1: 

- Bu bir or0.:>pu .. 
Aile kizı, zevk kızı, dalı::n k:z, 

kını olursa olsun hiçbirisi bu ka. 
dar erkcgin hu. u.sıy~Line girn1iş 
olmal ve bu derece alın damarı 
pallam.s olmaz! 

Ye .. ,;.,frct duyuyor, isyan edi
yor, kendi kcn.:.lırne hülanetrr.e~e 
ça l~ıyor<lum. 

- Kalk git budal:ı. D:ı.ha bura 
!arda ne duruyor~wı?. 

Du k;dnTl"ı bayal:ğ:nı, sürtük -
lug.inü ölçmek ıçin hiıla mı tecni
be istiyorJun?. İşte, bu ı;ecc bütün 
.ır.a.o.ke,ini düşurdu!. O mis ı;:bi e
vini y:kan, 'llelck gibi kar:sını b:, 
n,:•r, çocuğunu !erkeden senin 
ı;i~i b ::! lal rın rkıbeti buh:~. 
lia\di d 

Dirorum. Ve .. büttın bu müte
zat his ve dü.şüncC'ler aras1nda şa:r 
k.;.na dônüvor, ne yapa.cağımı bir 
tt.rlü keotiremiyordum. Neyse ki 
sabah imdada yet~tı ve o da y:ı
tıc::t1 ! . 

Yanuna geldi: 
- Gidelim mi Ruhi?. 
Dedi. Suratlı idim. Nefret, is .. 

yan, kin, azap, ızttrap karc;ık na
zarlarım hep birden onun gözle
rini dolduruyordu. Fakat. o bir
denbire yumuşadı. Kendisir.i mü
dafaaya b~ladı. 

- Görüvorsun ya hiçbir 
yapmadım!. 

Dan.•etmekten ne çıkar•. 
Yine senin değıl miyim? 

sey 

En niha\·et yine beraber k:ılkıp 
PiCecck ciegil ır.i_yiz?. 

Ve .. biraz da b<:ni okşuyordu: 
- Haydi canım!. 
Güzel Ruhiciğim!. 
Şekerun ... 
Bal çocuk. 
Ve .. ısrar ediyordu: 
- Haydi gidelLm!. 
Barı,alını!. 
Ve .. beni güldürmiyc çalış:yor; 
- Gülücük. gülucuk .. gühıcük.. 
Dıvc de şaklabanlıklar yapıyor-

du . 
Başka ne yapabilırdik. Kalktım: 
- GK± lım!. 
Dooi. , fakat ne içim, ne yüzüm 

bar• ı: deı:ııl<lı. 

n1ıyacaktır. 
--~--

Gümrükçüler kursu 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

m<>murlarının mesleki bilgilerini 
arttırmak maksadile 1 eylulde An
karada bir _gümrük tatbikat kursu 
açmavı kararlaştırmı.ştır. Bu kur
sa muhtelif gümrüklerimizden 30 
J1'en ur gidecektir. 

lıli1fflfil[IEI31 
Vicdan cezası 

Gecenlerdc Fatih belediye tabibi 
hakkında hazin bir hadiseden do
layı tetkikat yapıldı. İddia, bir 
çocuğun ölümüne sebep olmaktı. 
Maalesef, iddia doi;<"u rıktı. Dok
tor, hastaya 4;ağırıld1ğı vakit, de:r. 
hal bu davete icabet etseydi, ço
cuk fılınez nıiydi?. Bu, müskiil bir 
sualdir. Fakat, şurası var ki, dok
tor, kanuni, insani ve vicdani va
zifesini ppmı~ bulunacaktı. 

Şimdi, bu hekimin en büyük ce
zası, herhalde, vicdanında düvdu-
ğu derin utıraptır. · 

Lüzumlu 
kurslar --

Her semtte halk için 
parasız makine, elek· 
trik, radyo ve motör 

kursları açılıyor 
Her nevi zirai makinelerımizi 

kullanmak üzere mütchass;s genç
ler yetiştirmek maksadile Ziraat 
Vekaleti tarafından açılması ka • 
rarlaştırilan cZiraat makinist 
mektebi. 28 eylülde Ankaradaki 
yüksek ziraat enstitüsünde faali
yete geçecektir. 

Leyli ve meccani olan bu mek
tebe, ilk mektep mezunları alına
caklardır. Tahsil müddeti 2 yıldır. 
Diğer taraftan motörlerden an

lıyan vatandaşlarunızı çoğaltmak 
ve arzu edenlere motfücüllik öğ
retmek üzere şehrimiz halkevle
rinde açılacak meccani kurslara 
da bugünden itibaren başlanıla .. 
caktır. llk kurş bu akşam saat 18,30 
da Eminönü Halkevinde faaliyete 
geçecektir. 

Avrıca makin~. elektrik, radyo 
ve emsali faydalı lüzumlu mev
zular hakkında da i.;tivenlere na
zari, ameli bilgiler \·ermek üzere 
de her Halkcvinde •meccani kurs
lar. açılması da kararlaot;rılmış
ıır. 

Zeytinyağı fiyatları 

artacak 
Şehrimizden ve memleketimiz .. 

den Roman)'aya mühim miktarda 
zeytinyağ'ı ihraç olunacaktır. 

Bu maksatla Ankarada müza .. 
ke.relere baı;lanılacağ:ndan şehri
mız ve Ege mıntaka.sı zeytinyağı 
ihracatçılarından birkaç zat An .. 
karaya git.miştir. 
Diğer bazı memleketlerden de 

zeytinyağlarımıza karşı büyük ta
leı;ler yapıldığından zeytinyağı fi
atlarının bır miktar artması muh
temeldir. 

Yer.İ incir fiyatları 
Bu ytl incir mahsulümüzün de 

bol olacağı anlaşılmaktadır. Ege 
m ntakast kuru meyva ihracatçıları 
şımdıden yeni incirin fiatlarını tes
b~t ederek ewelki gün Ticaret Ve
!rnletıne bildırmişlerdir. Tüccar .. 
!arın bir kararına göre de lxmıada 
piyas.~ resmen açılmadan evvel hiç 
bır tuccar yenı mahsul inciri sa- ı 

tamıyacaktır~ l 
Yağmurların mühim 1 

tahribatı 
Şiddetlı yagmurlardan Kay&'E!ri

de Muncllbun nahiye<;ınc bağlı Kt.. 
tıık, Saracık. Sıra. Gümeç, Salur, 
Karaköyfrk kövlerinde ve mer .. 
kür nahiye merkezinde mevcut o
lan sebze bahçeleri ve mezruatın 
hemen karnilen harap oldukları te
essürle <iğren ilmiştir. 

Yerli boru imali arttı 
Karabük demir ve çelik fabri _ 

kalarmda demir, font borular ima
li arttırılmıştır. 

Fabrika şimdilik yalnız 400, 450, 
500. 550 ve 600 milimetre kutrun
daki borular için sipariş kabul et
mektedir. Siparişler müracaat sı .. 
rasına göre ifa edilmekte ve şehri-

• nıizden de müteaddit siparişler ya. 
pılmaktadır. 

l,_G_A_R_İP-..!-ŞE_Y_L_ER..:.....I ' 
Hindiçini 

Şimdi uzak şarkta japonyanın 

bazı ihtilaflar çıkartmak istediği 

memleketlerden biri de Hindkiıü

dir. Hind.içini arazisi 721,000 kilıo

metre murırbbaıdır. Tomkin 
(103,000 kilometre murabbaı), An
nam (180,000 kilometre murabbaı), 
Koşinşin (15(),000 kilametre mu
rabbaı), Kamboc; (150,000 kilo .. 
metre murabbaı) ve Laos (230,000 
kilometre murabbaı) dır. 
Fransanın bu büyük ve zengin 

müstemlekesi Siam körfezınden 
Tonkin körfezine ve Yunnan sa
hillerinden Çin denizine kadar u
zanır. 

Hind.içininin nüfusu 20 milyon
dur. Ekseriyetini Annamlılat teş
kil eder. Hüküınet merkezi Hanoi
dir. 

Orman kralı ölmüş!.. 
Serlevhayı okuyunca bu kralın 

bir adam old~; ormanları çok 
sevdiği veya omnanlarda ya.şama
yı sevmesinden kinaye olarak bu 
ismin verildiği zehabına kapılma
yınız. 

.Orman kral» bir ada.m değil, 
kookocaman bir meşe ağacıdır. 
Gövdesinin iriliğinden ve QOk yaş
lı olmastndan dolayı bu unvan ve
rilmiştir. Fransanın Labreç orma
nında bulunan bu •asırdide. ağ'aç, 
Alman taarruı.u esnasında tesadü
fen obüslerle yaralanmış ve birkaç 
ay içinde '·uruyup gitmiştir. 

har kurbanı daha .•• 

İngiltere ve Hindistan 
Yaun: AHMET SÜKRÜ ES!lıı:J 
1914 harbi ba-;ladıktan so~ra 

kı~a .bir zaman içinde İngiltere 
Hındıstandan topladığı askerleri• 
ku~vetli kıt'alar teşkil e!mhti. BU 
kıtalar Mısırın müdafaaMnda e
hemmiyetli rol oynadıkları gibi, 
~:;~1anlı tmparatorlu,!tunun ınııii"· 
lubıyetinde de amil olmuslardıt. 
Şu halde bir senedeııberi her • 

kesin sorduğu sual şudur: ı::e('CO 
muharebede Hindistan kıt'alarıo• 
d?n geniş öl"'iide istifade eden in· 
giltere, acaba daha ~ıkısık vazi • 
yetıe olduğu halde bu. defa oc
den Hint askerlerini kullanınıvor! 
Bilhassa Hindistan bakımı,;daO 
da 1939 harbi, 1914 harbiyle kı· 
yas kabul etıniyecek derecede e· 
heıruni)•ellidir. 1914 harbinde f{ill" 
distan büyük tehlikeye maruz de· 
ğildi. ~albuki bugüıtltü muhare
h<:de. Ingillere mai(lup olurs•• 
Hındıstan en ağır esaret altıoll 
girmiş bulunacaktır. Şu hald• 
1914 harbinden farklı olarak bu
günkü muharebede llindist~n'ıo 
kendi mukadderatı da bahis nıev· 
zuudur. 

Gerçi bir nokta göz önünde tu• 
tulnıalıdır: Avrupa harbi ba,tı· 
yalı ~e~üz ~adan bir sene ı::e{· 
memıı;tır. Hıııdbtandan alınacaJı: 
askerlerin talim ve f('rbiycsi ve 
harp sahnesinde faal rol oynaınl• 
ya başlanıaları için bir ~ene ıniid .. 
det kafi değildir. Hatırlardadır ki 
Hint kıt'aları, 1914 harbinin iki.o· 
ci hatta üçüncü seneleri içiude 
müessir. iş g~rmeğe başlamışlat"' 
dı. Belkı de lngiltere bu kıt'alar! 
hazırlamaktadır. Her halde bat• 
Hint kıt'alarının hazırlann1akt• 
olduğ'u muhakkaktır. Bununla be" 
raber, Hindistan halkiyle İngil• 
tere hükümeti arasında menılt"" 

ketin siyasi teşkilatı etrafınd• 
senelerdenlıcri bir ihtil3f siiriiP 
gitmektedir. Hintliler. bir der.,.. 
ceye kadar da İngiltere'nin l{in· 
distan'a Dominyon statüsü verile" 
ceğini vadetn1esi üzerinedir ki 
1914 harbinde İngiltereve yar • 
dımda bulunmu~lardı. l914. hat· 
bini takip eden seneler zarfınd• 
Hintliler bu noktada hayal sukU· 
tuna uğ'ramışlardır. · 

Bununla beraber, İngiltere hii• 
kumetini de haklı gösterecek se
bepler yok değildir. 

Ancak bu meselede tehlikeli bİ1 
vaziyet, İngiltere icin olduğu ka
dar Hindistan için de nazik otaıı 
bugünkü sartları Hini milliyet· 
perverlerinin kendi siyasi hedef· 
!eri uğrunda istismar etnıci!• 
kalkı.şmışlardU'. Muharebede Jn• 
giltere ile işhirliJ(inden kaçma· 
rak Londra hükumeti üzerine ta:ı
yı~ .yapmıyn teşebbils etnıelı. 
Huıtlıler için, üzerine oturdukları 
dalı kesmeğe çalı~ıuak demek o
lu~. Eğer Hindistan İngiltereuiO 
elınden çık:ıcnk olur:,a, AlnıanY' 
veyahut da Japonya, Hint milli· 
yetper\•erl~rini kar~alarına shJ'r 
da memleketin siyasi teşkitiıt1 
hakkında kendileriyle görüşıuei!• 
tenezzül edecek değillerdir. 
.~o.o ge.len haberler, İnıt"ilterf 

hukumetınin Hintlilerle ani~ • 
mak yolunda yeni bir adını al• 
tı~ın~ bildirmektedir. Filhakil<' 
Hındıslan nazırı demiştir ki· 

- Hindistan kanunu es~sisi 
h~kkındaki tetkik, münakaşa vı 
muzakereler harbin S<>nund ı,eJ:.. 
lemedeo yapılabilir. Ve bii!İİO 
Hint partileri şeflerinin hük(ını"" 
ti~ gayretlerine iştiraki kadar hi( 
bır sey anlaşma havasına bidid' 
olamaz. Hindistan Nazi taarrıJ • 
zundan nefret hususunda miitW 
hit bulunuyordu. Bu şartlar ol• 
tında Hint şeflerinin, Hindistaıııo 
menfaatler'-• hizmet ederek to• 
ıtiltere ''~ tı.ndistanın varmak i§' 
tedikleri hedefe zemin hazırl•Y,. 
cakları ümiı;li kuHetlidir. 

Birimi zln Derdi 
Hepimizin Derdi -At yarııları 
uzaltılamaz mı? 
Bir okuyucumuz yazıyor: .. 
•At yarışlan hu pazar güıt11 

sona eriyor. İstanhullularııt 
Bu atlı sporumuza bu seıı' 
nasıl rağbet gösterdiğini bet• 
kes b:liyor. Ankarado ,.arışlar 
22 hafta gibi uzun .b . zallla~ 
devam ederken, lzmirde ı 1 
haftaya yakın bir zaman işJtD 
ederken, İstanbul gibi sp0r~1 sıklet merkezi ve nüfusu selı• 
vüz bini aşkın hir halk kal•· 
balığı bulunan şehirde altı 
haftacık varış, meraklılan tal 
min etmiyor. Acaba sayın ":'. 
lı Lutfi Kırdar, lstanbullııl 
rın bu arzusuna önayak 013 c: 
rak, bu heyecanlı anları, "'b• 
raklılarına hiç olnıa7.sa da 
iki haftacık tattırmak ınıkiı0' 
larını hulamaz mı? .• 

t 
tj 
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ISON24SAAT 
Hadiseler 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
A•keri Kıtaatı ilanları 

1 
• h 1 578 lon sıCU" eti ilAnınm :ranl1I y;ıpılınasıııdan dolayı ihalesi iptal edilerek v e 1 z a 1 yeniden kapalı zarfta eksiltmesi 21>/8/940 perşembe günu saat 10,30 da Erzurum.-

da Lv. Amirliji satın alma kemisyonuııda yapılacaktır. Tahmin bedeli 106,560 

Harici 

• { 0Ydon'a gelen/ Batan "Elli,, 
• O tayyareden l kurbanlarının 
ıç biri dönmedi ailelerini taziye 

Şa.nghay imtiyaz 
mıntakası Japon

lara geçiyor 

(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
hu-lasa edilmiştir) ~ 

Telhis e<l&n: MUA:\IIMER ALATUJt. 

lira ilk t~minatı 5576 liradır. Evsaf ve şartnamesi komi::tyonda &örülür. İ::itekli
lerin kanuni veıükalarilc teıkllf mektupla.ruu ihale .saatinden mr saat evvel ko-
misyona vermeleri. ~ _ 7~1 ....... 

Aşağıda yazılı me,'11 hizalarında yaz.ılı gün ve saatlerde kapalı zarfla eksilt
Tinos a<lasında, her sene 15 a- meleri Sa"!<amışta askeri sab.n alma koınisyonwıda yapilacaktlr. Şartnameleri 

Dört. dclit.da ayrı ayrl be._er bjn ı .... 
ralılc kuru ot pazari.ı.kı.a a:ıtııı aJUa -
cktır. Ta.up1erın 20/8/9-ıO ~".a gwu.i. 
S<l.i:lt. 11 de Kıı·k..Iarcı.n c Tumen 5..ıtuı 

alıua komı~yonuna ge4o11eler-L 
.... (683) (7437) 

2000 liralık matr• p:ıza_ lıkıa ~l 8/ 
940 çarşamba &'.il.nü .ıt 17 ti~ Edır -
nede C&k..i m(ışlrıyet d:ureıınde satın 

alırıa komisyonunda .satın aunaC"'Jk:.r. 
Taliplerin getırecekıe~ı numwıcloroen 

beğenilen Uzrinden alınacaktır. ·rPnu
natı 300 liradır. Şarl!lauıesı korr. yon
da eöcülür. İsteklilerin kouu.syuru;ı gel-

D·· 
tun düşürülen Alman 
tayyareleri asgari 71 
'ndr 1 ~o,u Jl a 7 (A.A.)- Alman rad-

'.'ıııı~n;"sembe günkü hava hü -
! l\royd a, . Londra civarındaki 

~n Jl~n tayyare meydanında Al
hptılı.l 0t1arının mühim basarat 
lon/'ını bildirmişti. 

ı.,; leb;:"da bu hususta neşredi -
~liı:d.'ı: hatırlatılmaktadır. Bu 
tlından hasaratın çok az oldu -
'-!tan ~ahsetmektedir. Diğer ta. 

• ı\trrılıı roydona hücum eden 30 
• -'hııa0 tanaresindeu hiç birinin 

bın de Y:Y• .. ~önmediği ve hepsi -
ltıtir. 11 ıırüJdüıi:ü bildirilmek -

• 

• 

~itııd" 
~lfıltr~Ye kadar elde edilen ra
ı:~Y•r,,ı tı_azaran, dün düşürülen 
k~n11n1;~•n miktarı asgari 71 dir. 
q ille,, eraber, Almıuıların dün-
~~ııı:" tayyare zayiatının bu 
1llaı.t n cok yüksek olduğu mu
ln,.1. ır. 

ııı· .. ııt ~lerıtir er 18 tayyare kaybet _ 
"'e •e •aİ· lO tayyarenin pilot:arı 

Y ~;~nist~nı 
4 taziye 

l~ nur, 17 . . . .. 
• p· illeti ., (A.A.)- Ingılız hu-

l 1lte11ıı' d!i, kruvazörünün tor

• 

lt ıe ' ve .. n 1 nın 1 1 
mucettebattan bazı-

) ~n huk~ c{ ?lması üzerine Yu -
•n •tn lln~etınc taziyetlerini be
~ ııa"Şltr. 

Y uuan Kralının mektu
bu, Metaksaıın 

cmriyevmisi 
A!ma 17 (A.A.) - D. N. B. bil

dir.ı. ... or: 
Atına ajansına nazaran Helli 

kruvazörunün beklerulmedık zi
vat munasebchle, Kral, Başvekil 
B. Metwasa derin ıztıraplaxını 
blldıren bir mektup göndernııştır_ 

Bu mektuı:ıda Kral R Metale -
sastan Yunan kruvazörü onüret -
tebatına ve hii<iise kurbanlarının 
ailelerine samtmi tazivetlerinin 
biklirilınesini ri<:a etmektedir_ 

B. Meta.ksas, donanmaya emri 
vevır.i neşrederek ezcü.mle su be
yanatta bulunmuştur: 

Japonlar mıntakanın 
tamamını istiyorlar 
Changhay 17 (A.A.) - D. N. J3. 

ajanst bildiriyor: 
Japon bahriyesinin söz söyleme

.ite saliiliiyettar .bir memuru, J a -
ponyanın Chanl!'hay beynelmilel 
imtiyaz mıntakasının tamamı ü-
zerındc icrayı aahvet ederek mü
zerinde icrayı faaliyet ederek mü
dafaa ve kontrol hakkını talep et
t!ğini söylemiştir. Chan.ıhay mü
ku:man<lanınm. bütün İngiliz mın
takasının idaresinı temin etmek 
hakkını prensip olarak ileri s:ir -
mü.ş olması pek tabii bir şeydir. 

Salahiyettar memur, sözlerine 
şöyle devam etmistir: 

i(ı.ıstoota yapılan dini bayram mü- Ankara ve Istanbul Lv. Amirlikleri satın alına komisyonunda görülür. İsl~klile
na!>Cbetıle demirli bulundujıu >ı- rin kanun! vesikaıarile teklif mektuplaruu ihale saatinden bir ...at evvel komis
rada, lngilız kaynaklarına aöre, yona vermeleri 
bir Halyan tahtelbahıri tarafından Cinıi Miktırı Tutarı Teminatı ibale giiıı n aaat 
batırıldığı iddia edılen •Elli• krı.ı.- Kilo Lira Lira 
t•azi>rü mcse1€Si unan e:tikaruu Kuru ot. 1,000,000 25,ooo 1870 2/9/940 14,30 
meşgul etmektedir, Saman. 1,370,000 17,135 1285 3/9/940 10 

.Kruvaz.Orün torpillervn .i dola- K. Fasu!J'e. 200,000 30,000 2250 4/9/9ill 15 
yısile Yunanistanda buyu.< bir Mercimek. 130,000 JG,900 1268 4/9/940 18 

gerııinlik hasıl ol.rnuotur. Her an "* * 625 - 7258 
beynelmilel bir buhran cı.kınasın- Aşaiıda yazılı mevat hizalarında yaz.ıh saailertle 23/8/940 ıünu kapalı zarfla 
dan kork~du.iiu söylenmekte, mü- eksiltmeleri Adanada askeri salın alına k.omisyomında yapılacaktır. Şartnamesi 
h~ asken tedbirlerin alındı.ih da Ankara, İstanbul LY. Amirlikleri ve ıneııkOr komisyonda görlllilr, İsteklilerin iha
ıla.vc edilmektedir. le saaUerinde.c. bir sa.at e"t'Vel k.anun1 M.saik ve lck.lif mektuplarını komisyona 

!ngiliz, Alman ve İtalyan elçi - vermeleri (5l0} (7067) 
!eri Metaksası ziyaret etmişlerdir. Mlktan Tutan Teıııl•atı ihale 
Italyan elcisi ziyaretini tekrarla- Clnıl t..ilo Lira Lira ıaati 

•• 
ih•lı ji'Ünleri Saa !eri 

~tır. Sade yaf. 1 24,000 26 ~00 1980 U 
Mctaksas, kru vawrün torpil - Sabun. ' 

lendiğini Krala bildirdikten son- Pır· ın· "· 18,000 6,tııo 1408464 lı! 
y 48,000 13,920 1 

ra, Tinos makamlarına telgraf ce-
kcrek, dini bayram dolavısile a- - . . 
daya .giden blıı.J. . t . . Aşagıda cıns ve miktarları yazılı maddeler pazarlıkla satın alınacaktır. 

erce zıyare çının İh 1 ı . EdJ ed k. a.· . ı d . . d . da il avdetleri esnas d h · l . . . a e er~ m e e., ı mu.?ırıye aırcsın e satın alma konusyonun yap a-
m a ttnaye erı >cın akl I t k·1 · h" 1 d ·· te ·1 ·· ı · tertibat alacai:ını bild.irm.i.stir. c ır. s e ~ıı erın ı.ıa arın a g~.:; rı en ı:;un ,.c saatlerde koını~yona aelıne en. 

Başvekilin bu sözleri hopar _ Tcıoı· 
Jörlerle Tioos halkına bildirilmiş- Cinsi Tutarı nalı Mıktarı 
tir. Her sene yapılması mutat o- Lira Kr. Lıra Kilo 
lan dini alav bu sene de yapıl - Patah ı.,, 120 18 2000 22/8/940 perşemboo 

> > > 
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•Tiros koyunda demirli bulunan 
Helli kruvazörünün ziyaını büyük 
bir elemle bildiririz. Donanmış 
bulunan P'eıni b.ir denizaltı tara -
fından batırilmışltr. Elen mılle -
tinin ı<tırao hislerini ifade eder
ken Yunan an1aııesine uygun ola-' 
rak vazifelerini yapan Iic.·llinin 
kumandarıını, zabitlerini ve mü
rc:ttebatını saınımeytle seliırnla -

Beynelmilel imtıvaz mıntakası 

Chumı-Kinı! ile rabttası olan kim
selerin faaliyetleri icin bir iltica 
mohalli teşkil etmekte idi, bu kim
seler ise geçen senenm bas.lan.ııı
cından-bcri 34 dc-n a.ağı olmıyan 
toohis vak'aları yapmış bulun
ımaktadırlar. 

mıstır. No uı 260 39 2000 
.!ROMANYA İLE MÜZAKERELER ~un 1275 192 75000 

BAŞLADI !'ayvan tuzu 27 50 5 500 

> > > 
> > > 

10,30 
ll 
l:!,30 
l~ 

rtnı. 

Bu inanılmıvacak torpılleme 
hüdisesinnı kurbanlarına teessür 
hblerimi bildirırim. Kurbanlar 
bir ölü. dört kano 26 yaralıdır.• 

Arnavutlukta 

Hindicini ve 
• 

Siyaın tehlikede 
Tokıo 17 (A.A.) - D. N. B. a -

iansı bildiriyor: 
Domei ajansının bıldirdiğine 

•• f" • d · ı"' na.!aran, Sivaım ve Fransız Hin-
0 T ı ı are 1 an dt~nıisi hu ... utlarında birkaç gün-

T 
~ . . . Toz şeker 360 54 1000 

urun :severen'de bwbırlerıne z ı· - 83 1000 ·· ,_, lan M • ey ın yagı 550 
muıa ... o acar ve .Rumen mu- Kır · 2•5 ahlı 1 . mızı mercıro.eıt ~ 
r as arı arasında muzakerelere 130 Gaz yağı 
dıin başlanmı.ştır. lik tQplant1 Bi- Yemek tuzu 
biesko sarayının salonunda yapıl

Patlıcan 
mı.ştır. Evvela salahiyetler teati 
edilmiş, müzakerelerin muvaJlfa- Kuru soğan 

Domatei 
kiyetle neticelenmesi ümitlerini 
izhar !>den açılıs nutukları söy - Taze !asulya 
lenmiş ve Macar heyeti reisi Hori Bamya 

Zeytin tanesi 
Macar tekliflerini Rumen beye - ., k 
t , t d. -.;. . R .,.a ama 
ıne ev ı e •• ....,tır. oananvanın A~• h . -
eklifl . de 19 ·~.... :;e rıyesı 

110 
200) 
90) 

216) 
280 
80 

150 
450 
250 

39 
20 
17 

·30 

23 
68 
38 

1500 
500 

20CO 
4000 
2000 
7200 
4000 
1000 
500 

2500 

> > > 
> > • 
> > • 
> > > 

23/8/940 Cuma 

> 

> > > 
> > > 

> • > 

16 
16,30 
17 
10 

11 

12 
16 

meleri, (685) (74.Y) 

* 1,275,000 kilo sıgır eune 13 - H _ 15/ 
8/940 günleri talip çıb1adığu-dJn ı

kinci pa:ıarlığı 22 ve 23/8/~0 gu.nlerı 
saat 10 dan 17 ye kadJ.rdır. Beher ~r
ti.nin ınuvak.kat temıuatı 3875 ve 2aeo 

liradır. Vermege talip olanW.rı.n ıneı

kür saatlerde Vizede a::ikerl satın alına 
komisyonuna gelmelcrL ~6öôJ (i44D) .... 

20 ton kırmızı mercımck, 10 ton ar
pa şehriycsı, 20 ton n1akarna, 10 ton 
nohut, 30 Lon pirinç pazarlıkla .satın. 

alınacak.Ur. İhaleleri 20/8/940 salı 
günü Ogledec sonra Edirnede bk.i mi.t 

şi.riyet dairesinde satuı aınıa k.omis . 
yonunda yapılacaktır. :r.tercimek, şeb. 

riye, makarnanın tahmin tiatı 19, no
hudun 12, pirıncin 32 kuru,;ıur. ŞarL

nameler1 komisyood:ı (Örülür 
-r (638) (7W2} 

Beher met.resme tabının edilen fiat.ı 
290 kuruş olan 450,000 ~ctre k4ihk el
biselik kumaş pazarlıkla ınunakasaya 
konıuu.,}tur. Kumaşlar 50,000 n1etred.CQ 
3.J.&İl olmamak. şartile ayri ayrı lalip
Jere de ihale edılebilır. !hale.si 2ı/8/940 
çarşamba &unu S<Jat 9 da Ankarada 
~l. J\t. V. salın alına k.onn~yonunda ya
ptlacaktır. Talipler 1cklif edecekleri 
mi.kdarlar Uz.erinden kanuni k.at"i te

mınatlarile birlikte komisyona gelme
lerı. Evsi:i! ve şartnaıuc.:.1 :>O lıraya ko-
mı>yowiaıı awur. (66ö) (7"93) 

.... 
r ~e •f!~ıy., Nezaıetinin bir em

~Yısito ~.kruvazörünün zi:aı 
· ·; ır,.,1 ~nan donanma,,ına iki 

lY~~k~ik~d;ek~ü;~ ı 
~~~bir haydutluk 

edl·ımemı·ş ctenbcri vaziveı pek gergin bulun
maktadır. Son günler zarfında beş 

Roma 17 (A.A.) - D. N. B. a _ Sivam fırkası bu hudut üzerinde 
ansı bıldırivor: 1 büvük devriye faaliyetleri .ııöster-

Arnavutlukta örfi idarenin tesis nu~tir. Bu haber, Cin kaynakla -

t erı a,ğustosta saat 10 da K fas 1y 

ayni salonda Macarlara bildirı - B ":"~.. u 
8 

lecektir. u,..~ 
Rumen heyeti Macar teklifleri- SBueyt aı; peynir 

~~!nüş~~~ek üzere Yoi:Url 

360 
260 
175 
360 

54 
39 
27 
54 

1000 
2000 
2000 
şoo 

3000 

> > • 
24/8/940 Cuınartesl 
> > > } 
> • • 

16,30 
17 
10 
10,30 
11 

Beher adedine tahmin edilen fialı 

18 kwuı; olan 600,000 •det portatıf 
çadır direğı ve beher adedine t.ahınin 

edilen tiatı 10 kunJj olan ti00,000 adet 
parla.fil çadır kuıgı pazarlıkla eksilt
meye konmu:;t.ıır. İlıaleS1 22/8/940 per
şembe günü saat ll de Ankarada M.. 

M. V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kat'! teminatı 19,300 lıra

dır. Evsaf ,.e şartnamesi 840 kun&1& 
komisyondan alınır. İstelililecin ka -
nunt vesi.kalarile belli saatte .ko.mis -

~"il 1.;:. 17 (A.A.) - Meksiko
(a lııl, buı "•'n 80 kilometre cıva
•. 'sı 2oo Unan San Tilipe köyüne 
·~a.ıtnda havdudun yaptıi'!ı hücum 
~~1 •llt k.14 kış; öbnili;; ve en a
ı.,~1lar evv ısı .varalanmıstu·. Hay -
ı., tııı f!vlerf la en miiliim köy lıi -
<ıt''~ lıiı-ı·~: Rlrerek bunları aile

f· ~ 1lıeıı d ı~.., katletm1$ler müte -
• . "'"lın e evlerini vakmıslardır. 

'. bıitU:v:en eve sirayet ede e
'~ıı Ve llıaları tahrip ederken 
•nlıEırn . COcuklar hakıki bir ce
~· l-lav~~e ınahvoknakta idi
~'~ır F lar kövü va~ etmis-

• • 
i-

• 

t• 

.ı 

•IQ· eder ı ·lılıd.eıı a kıtaat olmaması 

lii~die~t~d;ır_ 
lkıühimmat 

• 
~ı'°n4, •nıalatı 

lt . a 17 (A 
~'Utt 1 ot; . . .A.)- Hindistan 
hiı h 1;~nı'! bildirdiğine göre, 
~.,ııı•te d ~çıleriu mecburi milli 
~İıı~'naııı:".•tlerine mütedair bir 
~; ... ~da " 111? neşri üzerine Hin. 
l "'''nat '•nıdcn 10 000 ki - · 
''· ~ lab ika . şı ınu -

1i~;0 ••bur,' . larında iş alacak-
ltıt ltirıd· bızınet kararname -

~le ıstand "lk 1a~ 11 latb"k a ı defa olarak 
la,'n

1
en, llıeı k' konulmuş olmasına 

., l:'i ' aıı,.ıısı' ur kararname iyi llo . ır. 
I· 

~bardımanda 
~ ıııı..,~ .ooo ölü 
( J,. "·•ııg 17 

bi!ııta. -<>nr., Ch (A.A.) - Dün ö2-
:r,~ . kii.ın V un;ı: - K.ing'in gar
•r~•i, •iti<! angtsee'de Luchon 

Q.!rı, 1 tara1ı:~ fazla Japon tay- ı 
P. '"lır. an bombardıman e-

l ' 11~da ulk llevv1 
n 'tı tızerin~ Pazartesi günü 1 

• '
31.1da 3 ,.,~ e .Yapılan bir akın 
'<·rıtn .vvu sıvilin öld .. · ·· h . ~ il ıekteıf ul{U a-

'J>. uı 0 ır. 
~ı.g ...... ar 

tıg s,'?ın ınuh'bkamları, Reuter 
t,Olıı >ır. 1'eın a ırı Lowell ile Pa
~'-- 1 ~tin" p,,, gazetelerinin mu- · 
""'• ' Ve K ~"rıı, tıs Scut' . anada!ı gazeteci 

·~kten . a ıkamet t~zkcreleri 
ııntın a t . . "it e ınlslerd ır. 

tı l~ı:iliz (A.A.) 
it <fıataş1arın:~alı, bu~. 16 ila 
lf,<ıı lılatın k:l; mekteplilerin 
~k •trııek . . ırılmasına var -
' ·le Uzcre ıatı'll . . . 
'~. o!ct , 1 ennı gecır-
~r~ etın~; .ar' bazı çiftlikleri 

''i •ll)><>rk ıı. (A.A.) 
ı,. 1 l'<leıı :ı.ıa;~a denız işlerile işti
~,.~ 0~%bi ııne ~ter gaze
lı,ı t ~·le oı:'"ıncrıkadan Afrikaya 
tııı .11 nan t n 'l'lıetis \"e Cafto~ 
~ (n,,,,_ ıcaret n 'l .--
ır. 'J'h~ olctı.ı.k ,,emı erinin tor_ 

~~· 'tıı •tıs Va larını Yazmakta -
°"''nııı l>o!is ~~dan bir kişi ve 

oldiif:ü b· .den de dokuz 
•kiırılmektedir_ 

(A.A) 

864 130 Ş400 • > > ) 
edıldı..iiine mütedair İngiliz mena- ı rından gelmistir. .. 
biınden çrkarılan haberler. salii _ Doıneı aıansının ımutaleası.na HARP VAZIYETİ Sabun 

Sade yaiJ 
720 

2400 
900 

108 
360 
135 

2000 
2000 

26/8/940 Pazartesi 
> • > 

11,30 
ıt,30 

12 
iııveıtar ınehafilce tekzip edil- göre. Sı•·am tarafından yapıl:makta 
:mektcdu·. ) olan bü vük kıtaat tahşidatı, ev -

İngiliz gazeteleri, yıldırım har
bınin bir .mukaddemesi olan son 
hava hücumlarının Pulonva sefe
rin<le olduğu gibi, gittila;e şiddet
leıım<?şine ıntizar edilmesi lazım 
ııekliıl"ini yazmaktadırlar, 

Çıkarılan sair bütün şayiaların t·elce Fra~ız Hin~i.nisi.ne .v~ril-
hiliı.lına olarak hiçbir hususi ha- m~ olan Sıyam arazısının ıstır -
disenin vuku bulmadığı da beyan dadı hakkında milletin büyük ar-
edilmektedir. zusu ile alakadar ııörünmektedir. * Yunan E~ekili Metaksas * Amerikada Misuride bir ba. •'faymis• dıyor ki: •Eiier düş

man lrıgiltcreyi istila etmek ni
yetıni ciddi surette hala besliyor
sa, bu hava hücumları hır ihraç 
hareketinin elzem hazırlık saf -
.hasını teşl:il etmektedir. Bu fara
ziyeyi kabul ettiğimiz takdirde, 
hava hücuırJarının çok daha şid
detlenmesini beklemeliyiz.• 

dıin hükümdar tarafından kabul rut fabrikasmda s~b,•bi henüz an-
edilmiştir. A.A) la.$ılınaını.s olan bır ınfilak. neti -

(AA.) cesınde beş kişi ölmüştür. (A.A.) 
• ... • . • ı . (_\;~ . -~ : ... , ·~--· .. <-ı.. ,. 

Görünmez kaza' İngiltere üzerinde mu
harebe şiddetlendi ( 1 inci sahifeden devam ) 

Kasımpaşada oturan Arnavut 
Kemal oğlu 12 ya~ında Salahattiıı 
bindiği allan düşerek yaralanmış. 
Şi~li çocuk hasanesiııe kaldırıl -
ını~tı.r. 

Balıkpazarında Taşçılar cadde
sinde 4 nu-maralı Artinin sucuk 
imalathaııesin<le calısan Süpenın 
başına, iş esnasında naklolunan 
bir kazan düsmüs varalı Cerrah
pasa lıaslancsıne kaldırılmıştır. 

Ticaret Vekili bu 
sabah geldi 

( t inei sahifeden dev:ım ) 

ni hasreti duyduklarım ifade bu
yurarak, İzmire sclônı ve muhab
betlerini götürmckliğimi emir bu
yurdular .• 

Fuar 20 ağustos saat 18 de bü_ 
ki\met namına Ticaret Vekili Naz
mi Topçuoğlu tataCından açıla -
caktır. 

Bu seneki İzmir fuarına İngil
tere, İran, Yugoslavya, Macaris -
tan, İtalya, Yunanistan ve sanayi 
propagandası mahiyetinde ve hu
susi bir şekilde Almanya iştirak 
etmektedir. 

~~~~oo~~~-

A l manya ye tayyare 
hücumları 

(Biriııci sahifeden deran•) 
yüksek infilaklı bombalar atıl -
ınış ve pilotlar 25 yangın müşa -
hede etnıişlerdir. 

Luenende bir cephane fabrika
sına, bu mıntakada çok iyi orga
nize edilmiş olan hava defi top -
!arına, projekterlere ve baraj ba
lonlar111a rağmen yüksek infilaklı 
17 ton bomba ve yüzlerce yangın 
bambası atmışlardır. 

Han şehrine ellinci hava akını 
y apılınıştır. 

E.'5endeki meşhur Krup fabri
kaları da bombardıman edilmiş, 
ciddt hasara! ika olunmuştur. 

Feci bir kaza 
Yalovadan bildirildiğine göre, 

Kurt köyünde feci bir lı:ua ol -
m1L•tur: "14 ıaşlarında Resul is -
tinde bir (ocnk elinde çifte ile 
mısır tarlasında beklerken kazaen 
llüseyin ve Kimi! isinılerinılo iki 
kişiyi öldürmüştür. 

( 1 inci sahifeden devam ) 

evvel, İng-iliz avcıları tarafından 
püskürtülmü~tür . 

Bu tayyarelerden diğer bir kıs
mı Tay nıis üzerinde uç.nıağa ve 
her iki sahile bombalar atnıağa 
muvaffak olmuşlardır. Billıassa 

Tilburi ve Nortflitde hasara! ve 
insanca zayiat rln1u~tur. P.azı tay· 
yareler Londranııı cenubu sa.rki
sine kadar gelmişlerse de. bomba 
atn1amışlardır. 
Öğleden soııra, Alman hücum .. 

!arı cenup sahilinin muhtelif nok
talarında genişlemiştir. Vayt ada
sına atılan bombalar hafif basar 
yapmıştır. Bir tayyare mey.tanına 
da hücum edilmiştir. 

Daha sonra düsmanın kuv\•et1ı 
homberdunaıı filoları yeniden Tay
misin üzerinde görünmüş! 'I .lr. 
Londranııı cenubu şarki bau.i) ö
süne bombalar atılmıştır. E l.•r, 

mağazalar hasara uğramı.ştn. ı!a
ralı ve ölü vardır. 

Dün, İngilterenin cenubu şarki 
şehirleri de düşmanın ş;dü~.li ha. 
va boınbardınıanlarma nıaruz kal
nuştır. Almanlar iki baraj balonu
nu düşürmüşlerdir. Mağazalar. ev- l 
Ier hasara uğl'amıştır. Bir çok şe
hirler üzerine de bombalar atıl
nuş, Alman ve İngiliz tayyareleri 
arasında şiddetli hava muharebe_ 
leri olınusiur. Bazı Alman tayya
releri tahrip edilmiş, bir l\lesserş
nıit alevler içinde yere düşmüştür. 

Ingiltereye 1000 tayyare ile ya
pılan son hava hücumunda İngi
lizler 34 tayyare kaybettıklerin,i 
153 tayyare düşürdüklerinı bil -
diriyorlar. Almanlar ise İngiliz -
!erin kaybını 143 ve kendi kayıp
larını da 32 tayyare olarak gös
termektcdırler. 

İngiliz ta\·yareleri Trablusganr 
ta Bamba m<ovkiine hücum ederek 
bır petrol oeı>0sunu ve iki tay -
yareyi yakmışlardır. Eritre ve Ha
Habeşistanda da birçok tayyare 
meydanlarına hücumlar yapılmış
tır_ 

İtalyan tavvareleri de İskende
rive Üzerin-c iki akın yapmışlar ve 
OOrrıbalar atımıslardır. Şehirde ha-
'ar olmamıştrr. 

Hedef aşikar 
(Basmakaleden de,•anıl 

Bütün bu vaziyete bakarak ö
aümüzdeki harp için totalitcrlc -
rin nasıl bir yoldan gideceklerini 
bir defa daha hulasa edebiliriz: 
İngiliz adalarını havadan tahrip 
eylemek ve hava tazyiki ile tecrit 
etmek ... Deniz, k::ıra, hnva ordu -
!arının topvekun iştiraki ile de 
Akdeniz ve Afrikada harbeyleınek. 

Bunun içindir ki, önümüıdeki 
sonbahar Akdenizde ve Afrikada 
harbin en şiddetli tetabütlerine 
sahne olacak ve belki de harbi bir 
cihan harbi haline sokacaktır,. di. 
yor uz. 

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

1 

Paskal Cazı size ŞA!\IP A."IYA i~ram edecek 1 
PARASIZ Müessese sahibi kasalarla BIRA ı~ram. edece.k.. 

Garsonlar müşterilcrind en cl(tiklerı nefıs. 
1 - İCKİLERİN uara> ını almıyacakla r .... 

1 
Ağustos 17 Cumartesi, 18 Pazar gününe il 

mahsus gazetenin bu ikramiyeli kur'a kuponn 1 

CIElll ile teşrifinizi 88ygılarımızla dileriz. No • · • • • • --= 

' BÜYÜKADA PLAJ OTEL GAZiNOSU 

Bugün LALE 
1 - KALP 

Sinemasında 
AGRISI 

DANİELLE DAR RİEUX tarafında" 

2-KAPLAN KRALiÇE 
GARY GBANT - CATHER İNE HEPBURN tarafındın 

mp 

Pirinç 
Kuru ot 
Saman 
Hayvan tuzu 
Kuru ot 
Kuru !asulya 
Sabıın 

2800 
750 
825 

9000 

420 

113 
124 

2Ş00 

70000 
60000 
15000 

> 

> 

> 
> 

• 
> 

• > • 
27 /8/940 Sal' 

16 
17 

17,30 
10 
11 
12 

16,30 
lT 
11 

yona gelmeleri. (667) (83114) ... 

Kokwı eti. 
Arpa 

' 

20000 
5700 
1200 

'4000 

1350 200000 
3000 100000 
855 
180 

6800 

15000 
3000 

800000 

* 41,500 kilo sade yağ1 bpıtlı zarfla 
20/8/940 Sah günil saat ı t de Kon -
yada Lv. iınirlii!i satm alma komisyo
nunda eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 52,290 lira ilk teminatı 4902 li
ra 19 kuruştur. Şartnamesi Ankara, İs
tanbul Lv. Amirlikleri s~tın alma ko- j 
m.L..,.onlannda &5riilür. isteklilerin ka
nunt vesikalarile belli gUn ve saatten 
bir saat evvel t.eklit mektuplarını ko
misyona venneleri.. 530 - 687 3 

* Beher kiloruna tahmin ed;len fiatı 

75 kuruş olan 20,000 il& 25,000 kilo 
eğer sabunu kapalı zarna eksiltmeye 
konınuştur. İhalesi 27 /8/940 Salı günU 
saat 11 dedir. İlk teminatı 1125 lira· 
dır. Şart.namesi komisyonda görülür. 
Taliplerin ihale saatinden blr ı:ı.aat 

evveline kadar teklif mektuplanr.ı 

Ankarada !ı-1'. M. V. satın aln1:l. ko -
misyonuna vermeleri. (5!Jl) ('i108i ,,. 

150,000 kilo !'ığı_r eti kapalı 2ıırfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 28/8/ 
94-0 çarşamb<J günü saat 11 de Konya
da Lv. U.midiği satın alma komisyo -
nur.da yapllacaktır. Tahmin bedeli 
33.000 lira ilk teminatı 3093 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul 
L\•. Amirhkleri ~hn alma komisyon
larında görülür. İsteklilerin ihale sa
atinden bir saat evvel kanunt vesika-
1arile tekli! mektuplarını komisyona 
vermeleri. (614) (7180) 

* 12.000 kilo sade yağı kapalı zartla 
ek~iltmeyc konmuştur. İhalesi 29/8/ 
g.ıo perşembe günü saat 11 de Kon -
yada Lv. Amirliği sabn alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bt!deli 
!5,000 lira ilk teminatı 1406 lira 25 
kcrustur. Şartnamesi Ankara( İstan
bul Lv. d;,1irlikleri satın alına komis
yonlarında görillür. İsteklilerin kanu
ni vcsikalnrile ihale saatinden bir saat 
evYel komiı:oyona vermeleri. 

(615) (7181) ,,. 
MOt.eahhit nam ve hesabına 

beherine tahmin edilen fiat 150 
liradan 109 ar:ıba açık eksilt-
me suretile alJnacaktır. Muham-
men bedeli 16,360 lira lllc teminatı 

1226 lira 25 kuruştur. İhalesi 21/8/940 
çarşamba günil saat 15 de yapılacaktı,. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. l -
mirlikleri ve Kay9erlde Kor satıo alma 
komisyonlarında görülür. İsteklilerin 
kanun! vesikalarile belll saatı.. Kay -
seride asker! sabn alma komisyonuna 
gelmeleri. 558 - 7013 ... 

17.200 ldlo sade yatı kapalı 7.&rflA 

• 
> 
> 

• 
• 
> 

• • 
• 

> > > 
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28/8/940 Çarşamba 
(677) (7431) 

eksiltmeye konmustur. İholesl 27/8/940 
Salı günü saat 16 da Enurumda Lv. 
Amirliji satuı alma komisyonunda ya
pılacJıktır. Tahmin bedeli 87,480 lira 
illı: teminatı 6561 liradır, Şartnameol 

Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve 
komisyonda gi!riililr. İsteklilerin ihale 
saatinden bir saat evvel kanuni vesi
kalartle teklif mektuplannı komisyona 
vermeleri. 557 - 7012 

Beber meLresine takmin edilen fi.ab. 
337 kuruş 50 sant.ım olan 500,000 met
re kapuUult kuma:ı pazarlıkla müna
kasaya konm~-tur. Kumaşlar 50,000 
metreden a+agı olmamak ıartile ayn 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. İha
lesi 22/8/940 ı>etıicmhc ıünü saat ıı 

de Ankarada lll. M.. V. sa.tın alma ko
misyonunda yaptlacakt.ır. Taliplerıı. 

teklif edecekleri aıiklıular üzennden 
kanuni kat'ı teminatlarile bırlikte jhalt 
gu.n ve &aat.ınde kon1ı.:;yona eelıneicrı. 

şartnamesi 50 liraya komisyondan a -
t.ınır. (670) (6397) ,,. 
~ğıda yazılı sıj,ır eUer.i k3palı 

zarfla ek.silln1t>ye konn1uştur. İhaleleri 

102,600 kilo pirinç kapalt zartla 2/ 6/9/940 cun1a günü hiıa.larwd.a ya -
9/9t0 pazartesi cünü saat 11 de Er - Zlh saatlerde Karakösede askeri :;.atın 
zurumda Lv. Amirllli satın alma k.o - alma komisyonunda yaptlack:tır lst.ek-
misyonunda satın alınacaktır. Tahmin llierın Jhle !iar.tti.nden O.r Sd.at e . • e -
bedeli 36,P38 lira ilk teminatı 2770 lira li.ne kaJar Ka.ııw1i \'ı.!:ı.ikal.:.ırı:e t~l. ıf 

20 k:uro:stur. Şartnamesi Ankara, İs - ınektup1-ruu i:ı;.onü:ııyoııa vcınLelcr•. 

tanbul Lv. lmirliklerl satın alına ko- Mıktarı Tutarı Tcu ınou lı·•·" • ..,.~ 
misyonlarında görülür. İste-klileri.n belli Kilo Ltra Lira 
gün ve sa3tten bir saat evveline ka -
dar kanuni vesikalarile teklif mele -
tuplarıru komisyona vermeler. 

560 - 7015 

* Aş3ğıda yazılı mevad kapalı zarna 
2/9/940 paurtesl günü hizalarında ya
zılı saatlerde eksiltmeleri Edirnede es-
ki mü1iriyet d<Jiresinde satın alma 
komisyonunda yapı1aooktır. İstklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektupla -
rını ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. Şartnameleri ko
miq-onda görülür. 

Cinsi Ton 

ııoo 

Tutarı Temi· iha 
nalı le 

Ura Lira ıutl 
55,000 4225 11 ı Kuru ot 

Sade yağı 43 55.900 4193 ısı 
(916) (7182) .,,. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

149 kuruş olan 15,000 kilo pamuk ço
rap ipliği pazarlıkla müak:ısaya kon
mUŞtur, İlıalesl 24/8/940 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Kat'l teminatı 

3352 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şart -
namesi komisyonda görülür. İstekli -
lerin kanuni vesikalarile Ankarada 
M:. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. 568 - 7023 ,,. 

1,800,000 kilo buğday kırması kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
19/8/940 pazµtesi günü saat 11 de 
Konyada Lv. fıınlrliii sab.n alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmln be
deli 28,800 lira !Ilı: teminatı 2700 lira
dır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
Amirlikleri sab.n alma komisyonların
da görülür. İstekllleı:in kanunt vesika
larile teki.i.f mektuplarını ihale saatin
den bir .saat evveline kadar komisyona 
veı-meleri. 529 - 8872 

125,000 25,000 1875 ll 
H,000 7,700 67i,50 11 

Jf lti<Oı ,,.ouı 
~ağıdtıl yazılı ikı kah~m oıJ~n ll • .l:ı 

la.rında yazılı .:>aat.erdc 4.ı 9/94.0 çar
:;aınba ıunu kapalı ~aı·I.La ek.::iiltuıeleı: 

yapılacaktır. i~t.eklileı:ın kauwıi ve -
sikalarilc teklıf n1ektuplarını ihal~ 

saatlerinden bir saat evvel Karakö -
sedc askeri satın alnıa 

vermelerı. Şartnameleri 

komi:-;yc...nuna 
koıni yı.>nd' 

&OrWUr. 
Mil< tarı 

Ton 
350 

129• 

Tutarı Teminatı l~aıe .. at. 
Lira Lir~ 

H,0-00 1050 15 
35.~99 2670 16,30 

Jf. (titO} (7307) 
244,800 k.ılo kı.ıı u fasulyo kaµ.lıit 

ı.ar!la ek.>illn1cye konn1 tur. Ihale::iı 

4/9/940 çarşamba gü.niJ saat l 1 de Er· 
zuı""Umda Lv. iimirlıği satın a!ına ko
ntisyonunda yapılacaktır Tahmin be
deli 4.8,960 lira ilk teınınatı 3672 lira
dıl". Evsaf ve ı;:artnumesi koıni:;.yonda 

görüliJr. İsleklılerin belli gun \'e $3. -

atten bir saat evveline kad.ır kanuni 
vesikalarile teklif mektuph:ı.rını ko -
misyona vermeleri. (678) (7432) 

'!-
AşalJda yazıh sığır etleri kapalı 

zarfla 4/9/940 çarşamba günil hizala
rında yazılı saatlerde Kırklreli İğne
cede askeri satın alma komisyonundı 
yapılacaktır. İsteklilerin kanunl vesi
kalarile teklif mektuplarını ihale Sila

tinden bir saat evvel .k:omL""yona \·er

melcrL 

Miktarı 

Kilo 
316,000 
314,000 
461.000 
461,,00 

Tutarı Teminatı ihale ıaatt 
Lira Lira 
107,440 
tOG,'60 
H6.740 
HG,141 

66'l2 

6588 
7387 
758" 

(6SI} 

10 
10,30 
il 
12 a:o 
l>;;l5) 
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BU AKŞAM 

SUADIYE ıpLAJINDA 
Tü~k Kadınları F.irgem" Kurıımunun 

._. ... Pe~wf eli wr balosu vardır. KagrıJ~az bir hrsattır. 

İstanbul Erkek Öğretme,. Okulu Direktör
lüğünden: 

Miktan 
C nsl Azı Ço~ll -,.cıen Tutarı ·fcmia•lt 

Ekm<=k:,_ ___ _;:25000 32000 

Kok 60 ton 80 ton 2550.00 

10.25 3177.50 239 

153 2040 

Un 1500 2000 17 340 
Makarna 200 3~ J 25 75 35.U 
Şehnye 100 150 25 31.56 
irmık ıoo ıco ıs 22.so 

~~~~- -~~:.-~~~-·~_:;;;;:;.:;~~~~~~~ 
Bey,az peynir 400 700 50 350 ı 40.88 
Kaşar 20-0 300 85 195 
Kuru soğan 1500;;--2::000:::::----::7.-:5::0-.....,-015-00:----_......, · ı 16.83 

Patates 800 1000 8.50 85 

Yumurta 10000 adet 15000 adet 200 22.50 

Baş patlıcan 1800 2000 3.50 
Orta patlıcan 1500 2000 2.50 
Taze bakla cİz.> 
Yerlı bakla 
Kabak cİzmir> 
Kabak yerli 
İç araka 
Kırmızı barbunya 
Yeşil barbunya 
Taze çah 
Ayşekadın fa~ulya 

Kır domatesi 
Dolmalık domates 
Dolmalık biber 
Taze bamya 
Taze sojtan 
J.faydanoz 
Dcrrotu 
Limon 
Scmizolı.ı 

l>panak 
Prasa 
Lahana 
Havuç 

300 
400 
300 
800 
200 
200 
500 
300 
900 
800 
300 
300 
200 
200 

1000 
100 

2500 
300 

1500 
1500 
l500 
300 

500 
500 
500 
uııo 
300 
300 
700 
500 

1000 
1000 
500 
500 
300 
300 

1500 
200 

4000 
500 

2000 
~000 

2000 
500 

13 
5 

15 
5 

19 
12.50 
10 
10 
12 

8 
7 
8 

13 
l 
l 
1 
3 

• 
7.50 
6 
6 

70 
50 
65 

25 
75 
50 
45 
37.50 

70 
60 

120 
60 
35 
40 
39 

3 
15 
2 

120 
30 
150 

120 
100 
30 

119.40 

KIZILAY GECE EGLENCESİ 
Bu akşam saat 3 e kadar 

TEPEBAŞI BAHÇESİ 

SA Fi• y E Alaturka kısmında 
ve büyıik saz hey'eti 

San'atkar NAŞiT ve arkadaşları 
Akrobat yıldızı Parskiva Olseıı -Okuyucu Necdetin ilk gecesi - Miçe Pençef Cambaz ve varyete
leri - Arap rakkasesi Swetta - Naşit tarafından (Kalaycı) knva rtetosu _ Çalı Kuşu ve Mişel var
yeteleri - NAŞİT ve arkadaşlan tarafından (Ağamız eğleniyor) kahkahalı komedi orkestra ve diğer 
numaralar - Dilhuliye serbesttir. 

İatanbul Komutanlığı! Afyon memleket hastahanesi baştabipliğinden 
S.tuWnıa ltolltİ8yo•a tl.blan M.em]eket hastahanesinin eczayı tıbbiye ihtiyacı 20 N;ı.stos 1940 

~alı gunu .saat .15 de Daimi Encümende ihalei kat' iyesi icra kılınaca-
Kornulanlık anbarı ihtiyacı için se- wrıda.n .talıplerın lıste ve şartnamesini görmek üzere :ls.tan·bul Sıhhat 

nelik olarak kapalı zar! usullie 150 ton ~udurluğuııe ve ihale gününden evvel de teminat mektuplarile bir
sade yagı alınacaktır. Eksiltmesi 29/ 1 likte Afyon Daimi Encümen riyasetine müracaatları ilan olunur. c6943, 

8/940 gunil saat 11 dedır.i Muhammen 
bedeli J0,625 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görOlebiJir. istekli -
lerin belli gün ve saatten bir saat ön
ceye kadar teklil mektupları ile kanu
ni vesikalarını Fındıklıda komutanlık 

satın alına komisyonunc1 vermeleri. 
(7040) 

* 

Deniz Gedikli Erbaı 
müdürlüğünden : 

orta okul 

1 - Doğrudan dotruya Donanma78 ~e-vlr ve gedikli erbaş olmak üzere ort;:ı 

okul mezunlarından tensip edilen rruktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yaş t.ad.h 15 den büyük ve U d= küçük olm:ık lılzımdır. 

3 - Müracaatlar nihayet ağustos sonuna kadar Kas1mpaşada deniz gedikli 
okulu müdi.ırhiğune yapıl!nalıdır. 

Komutanlık kıtaatı hayvanatı ıçın 
19/8/940 günü saat 11 de pazarlıkla 4 - İlerde Türk donanmasında ced.iltli erbaş olarak denizlerde çalışmak 
600 ton kuru ot He 300 ton saman su=etile hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayalwı mükerrunelen temin 
satın alnacakbr. Muhammen bedeli ot etmek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli ... Türk gençlerinin bir an 
için 3900 saman için 1135 liradır. Şart . h iln k . d .... 

1 
- evvel kadromuz dolmadan okula müraea~t ederek kayıt olunmalan ve djğer 

namesı er g omısyon a goru e - rtla . . 
bilir. İsteklilerin belli ıün ve saatte şa n öğrenmeleri ehemmıyetıe il3.n olunur. •6493> 

yüzde on bes teminatları ile birlikte 
Fındıltlıda komutan1Jk satın alma ko
misyonuna gemeleri. Ot ve saman 
ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

•7322> 

Satış ilanı 
Istanbul Uördüncü İcra Memurluğunan: 

Zehra tarafından Vakı.( Paralar İdaresinden 23194 ikraz numarasile borç 6 
8 Elektrik motöründe kullanılmak ü-Taze yaprak 100 150 10 15 alınan parııya mukabil birinci derecede ipatck gösterilmiş olup borcun Oden-

Ye~il ~lata 500 700 J.50 10.50 zere 30 ton Gazeil Mazot 20/8/940 gü- memesinden dolayı satılrnasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 

40 300 500 Kök k:erc\·iz 

Kam
1
bahar 500 60(\ 15 90 nü saat 11 de par.artıkla satın alına - (1200) lira kıymet takdır edil!niş olan Kasımpaşada Yahya Kethüda mahalle-

Baş enginar 400 500 7 35 cakbr. İsteklilerin belli gün ve saatte sinın Yağhane sokğında eski 5 yeni 21 No. 11 sağı sıvacı Mehmet hanesi solu 

Mekt.Pbimizin yukarıda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyacı 30/Vll/940 yüzde on beş teminatları ile birlikte Tevfik hanesi arkası Bekir Sıtkı hanesi, önü Yaghane sokagı ile çevrHi b~r ab
ve 9/Vlll/940 tahihlerinde eksiltmeye konularak istekli çıkmadığından geçen Fındıklıda komutanlık satın alına ko- ~P evın evsaf ve mesahası aşağıda yazıbdır: 
ilfı:n ve eksiltmeler fe..<dıedllerek yeniden konulan bedeller Ue eksiltme ve ihalesi misyoouna gelmeleri. «7460> İki basam~k kırık malta döşeli merdivenden çimento şaplı taşlığa girildikte 
30/Vlll/940 cuma günü 14.30 da Beyoğ]unda liseler muhasebeciliğinde sağda zemini çimento döşeli bir yer odası ve itt.iaalinde zemini çimento döşeli 
yapılacaktır. Taliplerin mozkür gün ve saatte teminat mektup veya makbuzla" .... SATll..IK KAMYONET _.. ve aydınlık yerınde ocagı ve bir kuyusu bulunan bir mutfak mahalli vardll'. 
ri1e komi~ona müracaattan ildn olunur. «7273> Bir buçuk tonluk, mükemmel Birinci kat: Bir sola üzerinde biri c;!olaplı iki oda bir balftdır. 

karuseri, Stüdübeker ma.rı.k.a Üst kat: Dolaplı bir sofa üzerinde iki oda, bir bala ve üzeri çinko dö~eli 

Tıraş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür, 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa tıraş olunabilir ken son tekemmülü 
simdi rahat rahat 20 defa tıras olmak kabil oluvor. 

sayesinde 

1 lnhturlar U. llüdUrlüiünden: J 
·~~~~--~~~~~~~~~....::.-~~.;.;;..~.J 

Cınıi 

G lisero tosta t dösu<ı 

Asit fenik 

Miktarı 

240 Kf. 
1840 • 

Ek•iltme şekli 
Pazarlık 

• 

Saati 
H 

14,30 

1 - Şartnameleri mucibınce yukarıda cins ve miktan yaz.ılı iki kalem ecza 
pazarlıkla sabn alınacaktır. 

il - Paz.arlılc 28/Vlll/940 çarşamba gıinü hizalarında yazılı oaaUenle Ka
ba~ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler sö:ıü geçen JUbec;len parasız alınabilir. 
IV - isteklilerin tayin olunan gün ve saatlerde t.eklit edecekleri fiat üze-

rinden yüzde 7 ,5 gtivenme paralarile birlikte mezkfır komisyona müracaat... 

lan. (7124) 

D1;vlet Demiryollan ye LimaDları l,letme 
U. İd:ıreai ilanları 

Muhammen bedeli (1050) lira olan 30 K~. Pyramidon (29/8/1940) perşem

be günü saat (10,30) on buc;uk.ta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 

ta.rafından a~·ık eksiltme usuliJe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (78) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun t..ayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme ıunü saatine kadar komisyona 

ınuracaatıarı 13.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. (7262) .. 
Havaleli eşya tarifesi, mamul ve gayri mamul tiltün, tömbeki, her nevi 

Bigaralar, tazyik edılmiş ve edilmemiş panııık ve kıl, kurutulmuş tüylü deri 
re ~t. cüven. yün, yapağı ve tiftik nakliyatına ait olmak üzere yeniden 
tanzim edilmiştir. Yeni tarife 1/9/ 940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Ücretlerde şayanı kayıt bir fark yoktur. Fazla tafsHfıt için istasyonlara mü-
racaat edılmelıdlr. (4702) (7450) 

Münakalat Vekaleti Istanbu! mın-
taka liman riyasetinden : 

Denizcilere Uan 
1 - Amavutköy AkL'"lhburnu ile Kandilli ara<:ında konmuş ol .. n denizaltı 

kabllY.'u tamir edilmf"k tiı.ere kaldırılacaktır. 

iki yedek 15.stikile acele satı-
1 
bir tarasdan ibarettir. Binanın heyeti umumiyesj ahşaptıF. 

lıktır. Pangaltl Tepeüstü., Ba- Mesahası: Kaydcn 65 zira ve bilmesaha 37 metre murabbaıdır. 
ruthane caddesi, 53 No. ya i Yukarıda hudut, evsaf ve mesahas1 yazıJı gayrimenkulün tamamJ açık art-
müracpt. tırmaya konmuştur. 

Yeşilköyde 

Güzel bir Villa 
Apartıman tarzıuda iki kat

lı, biri 5 odalı, banyosu, 
mutfağı ve büyük taraçası ve 
diğeri 4 odalı büyük korido -
ru, mutfağı ve arkasında ayrı 

merdiveni bulunan, dört ta. 

raftan havadar ve iki so
kağa cephesi, bahçesi ve 

her apartıman için ayrı ka -

'lJSt bulunan ve kirgi.r olan 

zemin katında çamaşırhane -
si, alaturka ve alafranga ha -
mamı, sarrucı, motörlü kuyusu, 
her türlü esbabı istirahati ve 
asri konforu cami olan ve zen

gin bir tarzda mobilyalı ve 
bütün odaları muşambalı ve 
istasyona 5 dakika mesafede 
kain çok güzel bir villa mobil
yalı veya mobilyasız satılıktır. 
Yeşilköyde Gazi Evrenos 

sokağında 38 numaraya mü -

racaat olunması. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttııma şartnamesi 19/8/940 tarihinden itiba

ren 938/1207 No. He İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen numarasın

da herkesin görebilmesi için açıktır. İJfulda yazılı olanlardan fazla malümat 

almak istiyeoler, işbu şartnameye ve 938/1207 dosya No. sile meml'riyetımize 
müracaat etmelıdir. 

2 - Arttırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetin-
de pey akçesi veya milli bir bankanın teminat ıncktubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla djğer alakadarların ve irtifak hakkı sa

hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile !ai:ı ve .. masrafa dair 

olan iddialarım işbu ilfin tarihinden itibaren yirmi ıün içinde evrak1 müsbite

lerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkçil satış bedelinin payla~masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartnamesıni o
kumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 

itibar olunurlar. 

5 - ayrimenkul 19/9/940 tarihinde perşembe günü saat 14 den 18 ya 

kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağrıldıktan sonra en 

çok arttırana ihale edilir. Ancak artbrma bedeli muhammen kıymetin yuz

de yetmiş beşini bulınaz veya satış Jstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 

alacaklılar bulunup da bedel bunlaıın bu gayrimenkul Be temin edilmiş ala

cak.lannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü. baki 

kalmak Uzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 4/10/940taribinde cuma gü

nü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında 
arttırma bedeli satı:5 istiyenln alc.C'lğına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu 

gayrimenkul ile temin edilmiş =--lacak!arı mecmuundan fazlaya çıkmak ;;:nrtile 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle b1r bedel elde edilmezse ihale yapılma:(;. 

Ve sat.ış talebi düşer . 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh

let içinde parayı vermezse ihale kararı !esbolunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almıya razı olursa ona, 

razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırınıya çıka
rılıp en çok arttırana iha1e edilir. iki ihale arasındaK.i fark ve geçen g\lnler için 

yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca btikme hacet kal
maksızın memuriyetimiı.ce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yir
mi senelik vakıf taviz bedelinin ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 
Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tell31iye resminden mütevellit 
Belediye rüsumu ve müterakim Va.kıt icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma be
delinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra Me
murluğu odasında işbu ilfın ve gösterilen arttırma ıar"b\aınesi dairesinde sa-

t1lacagı ilAn oıwiur. 7421 

a:r.ı 

İ&tanbul Sıhhi Müesşeseler Arttırma 
Eksiltme Komiııonundan : 

ve 

Umum SJhhi müesseselerin mevcut &artnam~inde gösterilen mahaller 

2500 çogü 3150 ton Kok kömüril kapalı zarfla eksilt.meye konuhnuştur. 

MUlHlıA• 

•CD 

bedeli 
3000 metre cankurta- 1324.00 
ranlı.k. bez 
150-0 kilo mantar 712.50 

203.5.50 

Kal'i 

tcıııi· 
natı 

198.45 

106.88 

305.3a 
1 - Mikdar, cins, tahmin bedeli ve 

kat'i teminatları yukarıda yazılı iki 
kalem eşyanın 17 ağustos 940 cumartesi 
günü saat 12 de pazarlıkla eksiltmesi 

yapılacak lır. 

2 - İstekliler işbu iki kalem eşya
dan her ikisi için veya yalnı.ı. bir ka
lemi için teklifte bulunablirler. 

3 - Talip olacakların 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesika ve yukarda cins
leri hizalarında yazılı kat'i teminatla
rile birlikte Kasımpaşada bulunan ko
misyona belli gi...ın ve saatte müra -
caatları. .7325> 

820 Kg. Kaynak teli 
21 ad. Saç levha 3660X2440X8 

400Kg. Perçin çivisi 25Xl6 m/m 

450 Kg. perçin çivisi 35Xl6 m/m 
200 Kg. Civata maasomun lOOX16 m/m 

150 Kg. Civata maasomun 120X16 m/m , 
30 ton Sömjkok 1 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı mal-

zeme 21 ağustos 940 çar~mba günü sa- ı 

at 16.30 da pazarlıkla alınacaktır. 1 
İzah.at talep eden isteklilerin her 

gün ve eksiltmcge iştirak edeceklerin 

de belli gün ve saatte Kasımpaşada 

bulunan komisyona müracaatları. 

•7331> 

* BIDI 7aj-ı alınacak 

Mikdarı her nekaclar olursa olsun 
Türk kodeksi evsaiına uygun olmak 
uzere 23 agustos 940 cuma günü saat 

15,30 da pazarlıkla Hint yağı alına .. 
caktır. 

İstekWerin belli gün ve saatte Ka
sımpaşada bulunan komisyona mtira-
caatları. c7326> 

* 
1 - Tahmin edilen bedeli (8487) 

~~ (50) kuruş olan 25 ton kalın beı
zının 20 ağustos 940 salı günü saat 16 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak! U', 

2 - Kat'l teminatı (1273) lira (lS) 
kuru15 olup şarblamesi her itin K 

asım-

paşada bulunan komisyonda parasız 
olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ıcy-ı1ı kanunda 
yazılı vesaik ve ikinci maddede gôs _ 
terilen teminatlarile bir11kte komls _ 

yona belli gün ve saatte müraraatlan. 

Bir ade\ moWr aluUllJ.• 
8-10 bey.:ır kuvvetinde San.:;ip~ıP ~J 

adet motor 23 aausto!\ 940 cuma gurıa 
saat 16,30 da pazarlıkla alın;.c ı.:~;.;.;11 

İsteklılcri.Jı komi ;yona ıniir at:.ı.:ıtlll;J. 
c7327> 

* Muhteli! eb'at ve miktarlard<l h~1d" 
de pirinci ile fosfor bronı; çubu'k ı3 
ağustos 940 cuma günü ~aat 16.-15 dl 
pazarlıkla allnacaktır. 

İsteklilerin komisyona müracaaUilr1" 

c7330> 

* Bidon alınacak 

Mevcut evsaf ve eb'adu1a uygun 'Ve 
teklif edilecek nliktarda oln1ak uıeıi 
23 ağustos 940 cuma günü saat 17 dt 
pazarlıkla bidon alınacakt.ır. 

İsteklilerin komisyona ınüracant13t1-
c7329' 

* . 1 - Mevcut keşif mucibince tafl 
min edilen bedeli t;ll86,88> lira oı:ırı 
Deniz telsiz okulu binasın1n ynoınd• 
bulunan molör derı;hanesi binaMrıd3 

yapılacak. inşaatın 2/91940 wrı»ifle 
rastlıyan pazartesi günü saat 16 d• 
Kasın1paşada bulunan Deniz Lev~zııi' 
satın alına koınisyonunda açık ek~ill ' 
mesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i •teıninatı «178,05> lira 0
1111 

şartnamesi her gün iş saati dahilirıd' 
mezkUr komisyondan bedelsiz alına ' 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanonııtl 
istediği vesaikJe birlikte adı gcçeJl 
komisyona müracaatları. (74J3) .... 

Marmara Üsstibahri K. satın aıo>' 
komisyonundan: 

l - Çene dağından Derince i.skC ' 
lesine indirilecek olan su tesisatı i.;İ" 
nin 8/8/940 gününde yapılacak eh ... ilt" 
mesinde talibi zuhur ctmediğir:<.1e~, 
yeniden kapalı zarf usulile ekslltı1'C) 
konulınuştur. 

2 - Eksilbnsi 28 ağustos 940 ç•~ 
samba günü saat 18 da İzmitte Tc&' 
ne kapısındaki komisyon binasınd• 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 64775 ~ 
35 kuruş olup muvakkat teminah 4-4 
lira 77 kuruştı,ı.r. Bu işe ait fenni s~rt" 
name, plan, resim ve evrakı takım Jlll" 

linde 324 kuruş mukabilinde korniS ' 

yonumuzda.n alınabilir. 
4 - İsteklilerin şimdiye kadar bll 

mikdar ve buna benzer .taahhildt'U 
yaptıklarına dair icabeden vesika. rıı'' 
halli emniyet müdürlüklerinden ala ~ 
c&kları hüsnühal kAğıtları ve yukor1.,.ıı 
yaz.ıh ilk teminatlarile bir1ikle t..ı.n:ıl, 
edecekleri teklif mektuplarını mt.191 
yen gün ve !;aatten tam bir !;aat ~'lf'lt' ,,. 
line kadar komisvon baskanlığın3 9 

mel eri. «7176> .J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.., 

c7l'l!> 

TAKSiMDE 

·KRiSTAL SALONU 
18 senedcnberi Avrup~nın en bıiyük memleketlerinde daiı119 
ikincilikle şöhret kazanarak kül tür ve teknik ile yetişen yegaPe 

Türk Dansözü 

SENiYE TEPSi 
Bu Akşamdan itibaren Yalnız 15 Gün içiıı 

Büyük fedakiirhklarla angaje edilmiştir. 

DAlMi PROGRAM : 
gösterdikleri muvaffakiyetler üzerine sık sık al.kışlanan 

POGANNİ MACAR KADIN ORKESTRAS 
Mısır rakkasesi TAHIYE ABDÜLHAMİf 
ve önümüzdeki pertem

beden itibaren MEliHA SElAMl 
Bu kadar zengin programa rağmen konsomasyon 22.5 kuruştur. 

Cumartesi ve Pazar matina vardır 

A 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Adet Volt 
H 6 

8 12 

38 6 

Tah111in Fi, 
Amber saat Beherinin Teminat 

126 40 lira 222 

100 

124 

75 

40 

40 

• 
• 
> 

34 

108 

102 150 ol 
l - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 150 akimülatör acele satın aıınac:ıl't!" 
2 - Pazarlılcla eksiltmesi 19/8/940 pazartesi günü saat 14 de YeşılkOY 

6 

Mnt. dePosu satın alma komisyonunda yapılacaktır. .~ 
rnôracB 3 - isteklilerin belli iUn ve saatte teminatları ile komisyona 

ları. c7415> ../ ~~~~~~~~~~~~~---
Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaleti Merıceı 
Hıfzıssıhha Müessesi Satınalma Komisyonund•

11 

ı _ Müessesemiz hademeleri için 192 metre elbisehk kumaş 
.... 

paz.arl1lt 

ıvl' 
çaqarnba günü saat 11 de Ankarada Meri«• 

retile satın alınacaktır. 

2 - Pauırlık 28/8/040 
2 - 19/8/940 da ba$lanacak ve 15 gün kadar sürecek olan tamir işi için 

kullanılacak dubada beynelmilel işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu sa-
Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına daima 

1 - Eksiltme 28/8/940 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda sıblıat ve 
lç:timat muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıl.aca.ktır. zıssıhba mu.esseess.i satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beht-r ton için 2500 kuruştur. 3 - Tahmin edilen bedel 1200 lira ilk teminat 90 liradır. ""rflıct•' 
haJardan g~ecck gemilerin geçmemeleri ve bu hizada 

sUr atlerini kesmeleri bildirılir. 

dubanın yakınından 

7408 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarit Vekilligi kiiy enstitüleri içio aşağıda cins ve mikdarı yazılı yatak 

takımları p..ı.z:ırlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 28900 lira 80 kuruş ve temi

n.::ıt 4335 1 ra 12 k..ıru ştur. İ s!ekliler bu yatak takın1hıra ait ~artoameleri maarif 

mudurlügU Yardir«ktörlüğunde görebilirler. 

PaL.arlıt{ın 22 ağustoı> 1940 pcr~embe günü saat 15 de yapılacağı ilA.n olunur. 

Eş, ası·ı c.usi M:ktarı Beherinin fi atı Yek Ü, 

Battaniye kılıfı 

Yat.ık çarşafı 

Yastık k•hfı 

6000 
6000 

Krş. Smtım Lira K. 
287 06 17223.60 
143 53 8611,80 

10~1.80 

KREM 
PERTEV 

süriınüz. Pudrayı sı.ın.sıkı tu-ı 
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vawları vardır. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE M"ÜTEIIASSISI 
Divanyolu 104 

1 

3 
_ Muvakkat teminat: 5906 lira 26 kuruştur. 4 - Şartname ve nümun.esini &örmek istiyenler komisyona mt.1 

4 - İstekliler şartanmesini 394 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. ederler. . . . _ . . . Ul ?;fılıd' 
5 _ istekliler 1940 yılı Ticaret Odaş.ı vesikasile ugo aayılı kanunda yazılı 6 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve nakit mahıyetmdekı evrak ,,ıııJ 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile VekMeti merkez veznesine yatırılm'ası için taliplerin ~ir gün evvel ve }C3 41' 

bırlikte teklifi havi zarllarını ihale saatinden bir ııaat evvel makbll2 mukabili vesikalarile beraber belli gilıı ve saatte komisyona gelmeleri. •7233> •
45 

komisyona vermeleri. (7136) 

DiŞ CIKARILDIKTAN SONRA.Diş APSELERiNDE,AKIL DiŞI ILTIHAPLARIHDA 

ABDA DIS SUYU 
NUN iLiK DLARAK GARGAR ASI .BU ILTiHAPLARIN SIFASINI TEMiN EDED 

Sahip ve neşiryatı idara eden Başmuharriri 
ETE.'1 İZZET BENİCE 

EMLAK Almak veya satma!< 
lstiyenler için 

EMLAK İŞLERi BÜROSU 
Allm satım hususundaki teknik ve hukuld 

ltl•rlnl tam bir ihtisasla yapar. 
Galat• Bü ıllı balılıü han No. 42 Tel: 40984 
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' 

J 

l 
d 


