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En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve I1a4muharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİCE 

~skere gidenlerin Ailelerine y pılacak yardım 
1
talya Akdeniz-'AMERiKA DEV . INGiLiZLER Ticaret Vekili bu 

sabah lzmire gitti 
<leveBalkanlar- 'ADIMLARiLE LiBY ADA 
da ne gapınak HARBE BiR KALEYi 

istivor? iYAı,rLAŞIYORI ZAPTETTi 
-İlaly·a İnı;iltere)C kafi dar

ı.eli vuraını) at'ağını anla
l>ıışhr. En büı ük korkusu
nu da İngiltc;eden kat"i dar
beı i yemesi ihtimali ıe,kil 
~.hnektedir. Harbin yakın is
lıkbali muharebenin Akde
nitde şiddetlenecegioi gös.. 
!erdiğine göre yanlış bir İ
~~l~ao adımı Balkanları ve 
~ utun Akdcnizi de harp s•
·a~ına davet c-dcbilir. 

~: r;TEM İZZET BENİCE 
ltllya h .. h b · ı· h' b' tnu\f f eııuz ar e gıre ı ıç ır 

r •• n~ f•kiyet kazanmış değildir. 
ke b· a •le yapmış olduğu mutarc
Ftanır de~er ifade etmez. <;iiokü 
dula •ızlara karşı harbi Alman or-

rı ka . 1 ltıiit >antlı, Ital)·anlara ya nız 
\e lı;'•ke ~artlarını dikte etmek 
ıiııc llala~ak düştii. İtalya kendi
lir gaJıbıHt ve' a mağliibint gc-
-~ 1 • . llıa> '•sı harbi lngiltere ile yap-

tııut" 
1 

llleeburdur n ötedenbcri 
~Uk 0

1 
•.ıa ettiği emellerini tahak

Cilte~ lı~ebilmenin tek şartı da İn
Çijtık ~n!n mağlubiyetine bağlıdır, 
ııı.ı .. u ltalya. Akdenize hakim ol
. "'< ISt' ili, F ıyor; ltalya Tuousu, Ceza-

Bir Sovyet gazetesi 
vaziyeti böyle görüyor 

Londra 18 (A.A.)- Amer)Jı.a -
nın Avrupa muhasamatı karşı -
sındaki vaziyetinden bahseden 
Sovvetlerin •Pravda• ııazetesi ya
zıyor: 

·.Müttehit Amerika hükü.ınetle
ri !: .rbe dev adımlarile vaklaş -
maktadır. inııiltereye yardımla -
rında o kadar uzak kalınıışlardı ki, 
hatta lnııilizlerin mağlubiyeti bi
le, artık Amerikalıları tutamıya
caktır. • 

••• 
Bir in giliz deniz 

altısı battı 
Londra 18 (A.A.) - Amiralliğin 

tebliğine göre, Orfeus tahtclbahiri 
üssüne dönmekte hayli geciktiği 

icin, gemile kaybolmuş nazarile 
bakılmaktadır. Tahtelbahir 1475 

tonlukdu .-e 4 pusluk bir topu nr
dı. 

)'i1 S •sı, ~lısırı, Filistini, Su.riye
>'Ot· İ~alı~ i, Yemeni, Hicazı isti-
ı.ı~; ıt~'·a Yunan adalarını. l\lal- •ı=============•• 
\'u~a ı rısı, Korfoyu, Dalmaçyayı, 

1
. A 

~~ bo~ garp sahillerini isli)or ve M LL ı ŞEF 
ı(;;. geler onun ,ok evı:clden 
""'•tf" Yor. E'· ·~ı hayat sahasını te~kil edi- 1 

•tıı:el ~kaı, .karşısında en kuvvetli ı 
~İt ar d;. ~•olgelerin sahipleri ik 
taıh • .bulunan lngilteredir. ı_ 
.\1ı;d;:L>ltereyi mağhip etmtden, . 
lar8 ı8 zden çıkartmadan hi~ bir 
itııı ~ •ı~raınasına imkün olmadı-

Ankaraga av
detbuyurdular 

ltııı,, arkbe girince büsbütiin arıla- Ankara, 17 (A.A.) - Reisi-
0 be •n~mıştır. rumbur ismet İnönü bogiin 

'ı• oııtlde Iagilizlerle döğü~mek saat 15,35 de otomobille Kır-
t.Ih ':,'ı mağlup etmek lazımdır. şehirden hareket ederek Biıla 

lUı IOıık un~ muktedir midir?. Bu- üzerinden Ankaraya sa.t 20,50 
~lltbe .te~ır olmadığını da yine de avdet buyurmuşlardır. 

, ha 'llllgırdıkten sonra bir defa da- Büyük Millet Meclisi Reisi 
.\rrika~ını~tır, Bunun içindir ki Abdülhalik Reııda, Genel Kur-
llı.ıy0,. 8 esaslı bir hareket ~ apa.. may Başkanı Mareşal Fevzi 
llıabp~ .Akdenizdeki donanması Çakmak, Vekiller, Cumhuri-
l'ılt, ~ bulunuyor , e Ccbelütta- yet Halk Partisi Umumi kati-
~'titı.da ita, Kıbrıs, Portsail olduk- bi Fikri Tuzer ,. Mebuslar 
IUtı.Yo n daha kuvvetli bir halde lllilll Şefi Dikmende karşıla -
l\fya .~illi~· Sonbahar da geçer ve 

11 
mışlardır. Ankara valisi Milli 

11 
lıtıı b 0 ın dirim harbini yapma- Şefimize Ankara vilayeti bu-
'•ıi., ulunursa bütün bütün müşkül dudunda mülaki o]mu~tur. 
ıı· ''le d" · ii:=::=:==:=:=:=:::-=:.::.::==• 1~de uşecek, Ingiltere Akde-
lt~,t~~rikada daha çok kuvvet
llıue .. i "~ belki de ltalyaya karşı 
llıuna ;, bır ba_va. n deniz hücu
bu~Uk <ecektır. işte, ltalJanıo en 
ba\lıtas korkularından birini ve 
:diy0 r t;:ı ~nhakkak ki bu teşkil 
;ı,Yık' gıltere İtalyayı havadan 
dun'IQ~!~•ye basladığı ve bütün 
~~ ve A. •.hı da ltal)·an 'ahillerin-
ır harburı)·aıik i(indc top) ekün 

~. hp e •ok tuğu , akit de ltal1·a 
lıuHc b:•?k, ne Japabileeektir?. 
ba\lnd· ' 1htirnale kar'1 her ,eyin 
v ı a ı\dr · · · 
1
.e le ,, h. 1 Yatı:uı agzına ku\.' -

lıazıllıdıra ıp '< hiı.kinı olması 
\ alde İ. AdriJatii;i şimdiki 
~iden 8!'aYan tabii t"'ek -

~111 tarıa~'Yadc İtal~anın ma_ 
ıı'daıı Ve ;rı~ır. l\lay in i'e lıa
• 1 ıtıa.-e t enızden kıınctli bir 
ıtt'ae·ı !ıı e Sİir' ti şı 8 tında mebzul ı esa-
ı/laJar ~ •. toplanabileceği gibi 
~•lir. Bu :}•nde iııfilak da cttirile_ 
ı·Ulı. bir eh •da ~orfo ada-.uın bü
~tler llıuk e~mıyeti urdır. İngi-

lıl,ri d •bıl taarruz haline gir -
~·~irirJ,~vrede Korfoyu ellerine 
v 0nannıas e Adriyatikten İtalyan 
,;,,llıcıler~~ ~ıkııı~sına asla fırsat 
ı· a Yine ){ sı kazı3 e olarak me
~llde bııJu orfo adası İtalyanın e
i ~llı bir a~,ursa '.'driyatiğe kuv _ 
b~ı~ biraz m nla ı.ırmek İngilizler 
1{0lı•zının ilcu~~ulleşir; ve Otrant 

0•lo ltl"b· rısınde \e karşısında 
:'labilir !!, ııu .bir nıiidafaa mevzii 
•ır · "'•nd · · · lQ ş~~ Ja 

8 
ısının_ lngiltereJe hiç 

oı"d lıah: ıuıya<aı;ıııı hc,aba ka-
... · nın kend' · 

g11 ""Rll kada . ısınc ıniiınkün 
~~ı diişiine r kbır sey ) apılamama· 
,, '' ı\d . re bu '•hapla Korfo-
• u ''Yat"· ti ban •daı ıgııı ai;zıodaki diğer 
• nı '~&al •rını ve Yunan sahille-
·•~ir etıne3 . t 

1 ...... ~t~i \e 'a ıl ba~a\·,·urundan 
. ""Uh1 ı. •· " n ış ır adım atma 

1 ~ {) " "Und ·· -~i •vud ı.· ur. Bunun için de Bo-
t l;ıkın ad1'esinden başlıyarak 

rn' '."•vzuları tahrik eyle
eı aını 3 üncü ıa/ıifedııJ 

Yeni bir demir 
cevheri daha 

bulundu 
Cevher Sakarya nehri 

yakinindedir 
:Maden tetkik ve a~astırma <r.s

titusü Ko,aeli ı·iliıyetincie. !:iakar
ya nehri yakinindc Çam dağında 
yeni bır demir cevheri daha bul
D)Uştul~. Bu ce\'herin kuate~ı D'.v
rı~ı kadar ol·mamakla .beraber, 
yine bircok Avrupa demir cev
herlerine muadildir. Simdi Sa -
karvadan 60 kilometre i~~rıve ka
dar 200 tonluk ufak ııemil~rin gi
rebilmesi icin tetkikler yapıl -
maktadır. Bu suretle ham cev -
heri deniz yolıle Karabük~ ııön

deıımek daha kolay ve ucuz ola-
. caktır. Teknik olünlar hazırlan-

dıktan sonra veni madenin ışle
tilmesi Eııbanka den-edilecektir. 

---~~---

Başvekilin 
teşekkürleri 

istanbul 17 (A.A.)- Başı·ekil 
Dr. Refik Saydam, kardeşi Hakkı 
Saydamın \'cfatı dolayısile telıı
raf. mektup. celenk ııöndermck, 

cenazede bulunmak suretile acı
larını paylasmak lutfunda bulu-
nan dostlarına ve vurttaslarına en 
tlerin minnet ve, sükranlarını ar-
2etme.ıl:e Anadolu A iansını me -
mur buyurmuslarclır_ 

Dün 11 ltalyan tayyaresi 
düşürüldü 

Londra 18 (AA.'- Dün. inııi
lli harp ııeınileri ve tayyareleri 
L>b~ada For Kapuzzo ve Beroi
yayı müessir surette ıbombardı -
man et.misler ,.e Libya sahilleri 
önünde 11 İtalyan tayyaresini dü
şürmüşlerdir. 

Aynı vapurla şehrimizden yüzlerce 
kişi va firma mümessilleri de 

fuarı görmiye gittiler 
Ticaret Veltili Nazmi Topçuoi?

lu buı;rün öğleyin fonanımızdan 
'kalkan Iı;mir vapurile İzmfre ha
reket etmiştir. Vekile bazı zevat 
da refakat etmektedir. 

Nazmi Topçuoitlu öbür l{iin sa
at 18 de bevnelmilel İzmır fuarını 
mühim bir nutukla aC'acaktır. 

Diğer taraftan Yuııoslav Drtı
sat Nazırının fuar münasebetile 
şehrimize ııelemiyeceöi ~nla~l -
mı.stır. Bueünkü İı;mır vapu.rile 
şehrimizden yüzlerce kişi ve fab-
rika mümessilleri fuar milnase -
betile İzmire 11itmisleroir. 

Bombardıman o kadar müessir 
olmuştur ki, İtah anlar ikinci de
fa oİarak kaleyi te; ·kctme;'.'c rr.ec
bur kalmışlardır. 

Hatırlardadır k,, İn~ıl;zier bu 
kalevi İtalva harbe ırirdikten az 
svnra 2aptetmişlerdi. 

Suadiye gazinosu 
bu sabah cezaen 

Ya/ovada oto
büs ve ekmek işi 

Uzun haltalar devam eden ve 
1talyanlar için mühim zayiata 
malolan ısiddetli hücumlardan 
sonra bu kale tekrar İta]\·anların 
eline ııeçmısti. 

kapatıldı Kaymakam ve Belediye 10 gün 
M K d k 

.. k Reisi ile gazino müste-
.... 

'LçuŞ. hazır bir va~ıyette bekliyen İngiliz avcı ve bombardıman 
tayyareleri 

FiKRET 
iHTiFALi 

Bue-ün İnaiJizler kalevi ikinci 
defa zaptetmi~Jcrdir. 

İngiliz tav,·arelcri dün Lip.va
da, Eritrede, Somalidc. Ha'beşis -
tanda askeri bedelleri bombar -
dunan etmislerdir 

Yarın öğleden sonra 
merasim yaplacak 
Büyük 'Iiirk şairi Tevfik Fikre

tin ölümiiniln 25 inci yıl dönümü 
miiııa;,ebetile l arın bliyük bir ih
tifal yapılacaktır. B~uun için saat 
ı• de Eyüp Halkcvinde toplanıla
cak ~e hazırlanan çelenklerle mer
humun makberesioe gidilip hita
beler irad olunacaktır. 

ve şeker fiatlarını, ev kira
yükseltenler mahkemede 

İzmirdea 3 casus getirildi 
Casusluk suçundan 10 ar yıl 

hapse mahkU.m edilmis olan Bul
.ı,ıar tebaalı Martini iln üc arka -
dası Adliye Vekaletinin tensibi 
ile ve jandarmaların muhafazası 
altında İstanbula ııetirilerek seh
rımız hapishanesine naklolun -
muşlardır. 

Adliyeye verilen muhtekirler 
peyderpey çoğalmaktadır. Dün de 
5 ihtikar da,·asına bakılmıştır. 

Asliye 8 inci cezada görlilcn da
valardan üçü limon ihtikarı da,•a
sıdır ve maznunlar da Bekir, Ya
kup, Koço isimlerinde üç kişidir . 
Davalarına ayrı ayrı bakılan bu 

üç suçludan Bekirin, limonu fiyat 
mürakabe komisyonunun koyduğu 
fiyattan fazla~·a sattığı teeyyüt et_ 
mi~, kanunun 53 üncü maddesi 
mucibince kendisinden 25 lira pa
ra cezası alınmasına karar veril -

· miştir. Yakupln Koço hakkındaki 
duruşmalar da tahkikatın tevsii i-

çin başka güne bırakılmıştır. 
Bcylerbe~·indeki C\ lcrinin kira

larını ~·ükselten llJrant ve Agavni 
İ•minde iki kişi de diin muhakeme 
edilmi~Jerdir. Bu da,-a sorulan bir 
sualin cC\'abı alınmadığı için ba · 
ka güne bırakılmıştır. 

Sn batta şeker fiyatlarını art lır
dıkları iddiasile mahkemeye 'e
rilip 2 yıl sürgün \•e 500 lira 
para cezasına n1ahkllnı edilen Ni
kolaki Seferoğlu hakkındaki bu 
karar nakzcdildiğinden Asli~·e 8 
ind cezada nakzao muhakemeleri
ne başlanılmıştır. Dünkü celse ~a
hit Nikonun celbine kalmı~tır. 

SÜR' ATLA T ATBIKI BEKLENEN YENi BİR KANUN 

As ere gidenlerin 
ailelerine yardım 

Dahiliye V ckalcti acil ve esaslı yardımı temin için 
mühjm bir kanun hazırladı, yeni layihanın esasları 

Askere ııiden 'ötanaa,ların a
ilelerine acil yardımda bulunul
ımadığı, Istanbul meb'uslarının 
gecen hafta halkla yaptıkları te
maslarında Besıktas. Bevol!lu, E
vüp, Üsküdar Halkevlerinde mev
zuu bahsedilmişti. 
Di~er taraltan ·bu isi esaslı bir 

şekilde lıalletmeyi kararlaştmtı 
Dahilıye Vekaleti askere alınan
ların muhtaç aılelerine vardım i
tin yeni ve muhım bir kanun la
vihası hazırlamı1:tır. 

Bu layilıa ile hazarda ve sefer
de 45 J!Ünden zırnde askerde bu
lunan vatanda,ıarın fakir olan ve 
muhtac kalan \ a .. ınlarına 1111 
numaralı askerlık mıikellefiyeti 
kanunu mucibince vardım vapı

Jacaktır. 
Bu yardımlar belediye teşkila

tı olan ,erlerde belediyeler, olmı
yan yerlerde de muhtar heyetleri 
vasıtasile yapılacaktır. 

Yeni kanunun birınci maddesi 
mucibince 45 ııünden zı\•ade as
kere ııiden vatandaşların ızevce, 
erkek ve kız kardeşleri ile oocuk-

larına. ana, babalarına ve yahut 
da dii>er yakınlarına civar halkı 
yardun etmei?e mecbur tutulmak
tadır. 

Bu yardım paralarına bekçi üc
retleri esas tutulacak ve -bekci pa
ralarile birlikte nolis tara{ından 
makbuz mukabilinde ev, dükkan, 
apartıman. ticarethane, fabrika, 
imaliıthane \'e saire l!ibi yerler
den toplanacaktır. 

Bu paravı vcrmıvcnler hakkın
<'..-ı yeni kanunun 3 i.incü maddesi 
ımucibince derhal tahsili emval 

(DEVAMI 3 üncu sahiJede J 

Arabada esrar 
ve • 

eroın keyfi 
Dün akşam Üsküdarda ııarip 

bir esrar cüıımümeshudu yapıl -
ımıstır: 

Vehbi, Mubarrcır. ve İbrahim 
isimlerinde üc kisi dün akşam bir 
araba kiralıyarak Havdarpasa -
dan Üsküdara ~ilmeğe koyul -
ıınuslardır. Her ücü de eFrar ve 
eroine mıipteliı ola.1 al.haplar a
raba Haydarpaşa hasta.ıes;ni ııeç
tikten sonra birer esrar siııa-ası 

yakın.slar ve dumarılaın: savura 
savura içip üstüne eroin de çek
mişlerdir. 

Lakin üç kafadarın bu keyfi 
uzun müddet devam etmemiş. va
zivetlerinden şüphelenilerek ya
kalanmışlardır. Bunlara esrar ve 
eroinleri satan Hasan Çavuş is -
minde bir sabıkalı da yakalanmış
tır. 

ahkemc a 1 oy ay- ciri izahat veriyor 
makamlığının kararını 

tastik etti 
Ka<lıköv kaJmakamı B. Cenap 

ile memurlar dün akşam da mu -
hitlerindeki muhtelif gazino \'C eğ
lence yerlerini teftiş \'C kı;ntrol 
etmişlerdir. Diğer taraftan l\Iüııir 
Nnrcddinin şarkı okndui,!n bir ge
ce ınüştcıilerden adaın başına 50 
kurıı' fazla para aldığı tc•bit edi_ 
!erek 10 g<in kapatılması kararlaş_ 
tırılan Snadi~ e gazin03U bakkın
dalU bıı lı.arar mahkemece tetkik 
olunmu~tur. l\Iahkeme; pHij sahi
bi B. l\-lustafanın itir:ızını ,·arid 
görmi~·,·rt·k ihtik:\rı babit bulmuş 
ve Kadıkoy kaymakamlığının ka
patma kararını uygun gilriip tas· 
dik etmi~tir. Hunun iizerinc Sua
diye gazinosu bu sabahtan itibaren 
10 gün miiddetle cezacn kapatıl -
nuştır. 

Yalovada otobüslerın kontrol e
dilmediıii ve Ücknrdesler ı::azıno-
sunda bir kilo ckmei>in ::o kuru~a 
satıldım hakkındaki neşrıyatım,z 

üzerine tahkikata ııerildi~ni ) ~z
m .. tık. 

Bu husu>la Yalova kavmnkam 
t Llevam.ı 3 uncu sahifede.> 

bir Yunanistan 
kaç sınıf? askere 

" çagırıyor 

Atina: J8 (A. A.) - Bir talim 
devresine iştirak etmek ,.e ma -
oeı-ralarda bulunmak ü;:.ere birkaç 
ihtiyat zahit H ebadı 1 e~ hild 
silah altına daHt edilecektir. 

--- -----

Bugünkü son 
at yar şiarı 

Malum atlar 
olanı 

arasında 

kestirmek 
sürpriz yapacak 
müşkül! 

Bugun at :. arışlarının sonuncu ı 
ııümidür. Biz bekliyorduk kı, bu
ııün \ anşların sonu oldui!u ıçin 
yarışlar da daha baska türlü ol
sun. Halbuki buııünkü yarışlarda 
kosacak atlarnı çogu seyirciler 
ve bahoe ııiri~ecckler taraiından 
derece ve kuvvetleri gayet iyi bi
linen atlardır. Böyle oldugu içın 
bu;;ıünki.i yarıslarda h~r varwn 
favorileri seyirciler tarafından 
iyıce tanııuyor ve biliniyor de -
mektir. Su halde bugünkü ya -
rısta bahsi mi.iştereklerm vere
ceği paralar ııavct az olacağa 

benzivor. 

İi;in stirprızli çıkacck taralları 
da yok dei?ıldir. Fai<at bu. niha
yet yüzde pek az bir ıhtimal da
hilindedır. Buııünkü varı~lar<la 
sürpriz \·apabilecek hav' ;mlar 
hak.'<ında mütalea ıbeyan etm<.>k 
de hayli ı:ü,·tür. Çünkü mesela 
ikinci ,·arısta (Sehnaz), (11-lehli
ka). (Tasl'ır) v.ibi ciç vaı . an hav
\'u!lın beraber iwstu/!u bir vans· 
ta (Ncr:man ) ın bi'1 .~ .. ~aşırtma 
kars ısınrln bıraknbil.ct'Ü.'llC n.,rıl 
hükmedcbihiz?. 

Ücüncıi \'arışla hc-r'.esin fJ1·0-
ri ı h'ç şüphesiz (Tomurcn" ) tur 

(DEVAMI 3 üncü tahifcde ı 

=================-=============-· 
ÇERÇEVE 

İncelikler 
18 aydanberi her gün çift sü

tun lizerine dnilen (Çerçeve) 
başlıklarının, ilk defa dünkü 
çerçevede olduğu gibi, tek sü
tun iizerine dizildiğini görünce 
hemen anla:,•ın ki, sesim yalnız 
kendi evinıin İf;inde kalsın diye 
lı.ısıldı. 

• 
1 E~ lill 1939 torihinden bugü

ne katl01r, h<'r an yaklaşan ,.c u
zakla"ııı lıir hayalet gibi. dai
ma tehlike ve tehlikesizlik o_ 
yunlarından bıkan H uihayet 
hiç birisine aldırnıaz olan insan .. 
]arın kayıdsız hallerinden an)a
yın ki, t~hlike lıer zamankindrn 
daha yakın ve bii~ iik. 

• 
Bcs yüz ~,.. ...1 ,.e bt"~ 

bin bc-s yiiı u.._.ot:ı-Jl kad
rosuna sahip bir askerlik 
organizınasındaki alli deği-

şikliklcrden anlayın ki. D«.u 
Avrupası gittikçe J\lerkezi A•
rupa hakiminin nüfuz ve irade_ 
sine doğru kayıyor. 

• Amerika Cıimbur Reisliği in-
lihap mevsimi yakla~tıkça pat· 
lıyaıı se•lerdeo anlayın lıi. Ame
rikanın İngiltere lehine açıkca 
harekete girişme•İ için reeecek 
~aman pek kısa. 

• Beş kuruşa seyrellirilen de-
niz canavarları gibi, Himalaya 
boyundaki aptallıklarını beı 
kuru~a te(;hir eden bazı baş -
muharrirlerin me\·zu sıkıntısın. 
dan nnla:yın ki, me,·zu dün yok
tıı. bugün ı ar. 

• Ve nihayet yazı yazmakta be-
ni her gün biraz daha sık:ın .şart
lara \'C bu şartlar ~·üzündcn ru
huma adamakıllı çöken tatsızlı
ğa bir göz atıp anlayın l<i. bede_ 
f(" mina mrr1nilrri dü urınek 
sporunu ~ahi<"i bir !o-porla d~ğiş
tircceğiırı saat <'aln1ak iiıı•r<'dir. 
.Nl!;CİP FAZil. IUSAKLREY 
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KİP.ALIK 

GAZİNO 

Dün, gazetelerde bir ilan gör -
düm: Lüks sınıia dahil, bir hayli 
kazanan bir ~azioo kiraya çıka -
rılmış!. Rivayete göre, bıı gazino
nun sahibi, artık teftiş ve kontrol
lerden bıkmış ve usanmış, tek 
çareyi, bu işi başınaan atmakta 
bulmuş!. Ayni gazinoya ve son bir 
iki yıl içinde 1500 lira ceza kesil
di.itini, daha evvel, yine gazeteler
de okumuştum. 

Anlaşılıyor ki, halk sonra, gazi
nolar da, •zabıt tutulma• muame
lesinden rahatsız olm~a başladı
lar. Yahu, bu işin bir çıkar yolu, 
hal sureti, makul tarafı yok mu?, 
Anlaşılıyor ki, yeni fiat tarifesi 
hiç de sağlam bir esas de~ildir. 

BU KADARI 

FAZLADIR 

Tasviri Efkar cerıdesl şayanı 
hayret ve dikkat bir gazetedir. 
Kunsenin aklına gelmiyen şeyler 
bulur, çıkarır. Vecizeler, şerhler, 
ve tefsirler yazan sütununda a
rapça darbımeoelleroen tutun da 
as:rlık mantık ve fikirlere kadar, 
derde devadan gayri ne ararsanız 
bulur•unuz. 

Dün gezüme ilişti. Küçük bir 
sütun başlığı .. Şöyle yazıyor: Bor
sa harici altın fiatları: Mecidiye, 
Reşadiye 21,80 lira, kalın beşibir
lik 90 lira. 

Bugünkü nesil Hamldiyenin, 
Mecidiyenin ne olduğunu dahi bil
mez. Tasviri Efkar ne yapıyor, ne 
demek istivor?. Anlıyalım?. 

BARİ HALKA 

İNANSALAR.N 

Meşhur sözdür. füzmetçi yapar_ 
sa kabahat, hanını yaparsa kaza, 
derler. Biz, gazeteciler de, halkın, 
vatand~rın hizmetkarıyız ve bu 
vazife ile şeref duyuyor ll'Z. 

Sinemada cere _r 
yan eden bir vaka 

Evwlıki akşam Aleıntlar sine
masında bir vak' .. olmuş ve ha
dise dün mahkemece neticelen -
dirilmiştir. 

Sabri isminde biri bir müddet 
evvel ger'm6i:zl)k yüzünden ka
rM Mübeccel ile kavı?a edip ay
rıhnıstır. 

Karı koca bu kavııadan sonra 
birbirlerinden uzak yaşamaiia 
iba~lamı<la' Mübeccel de derdini 
unutmak irin sineİn.ava ve gez
melere gitmeğe kovulmuştur. 

Mübeocel; evvelki aksam da 
Alemdar sinemasına ııitmis. bu
rada bir tesadüi kendisini kocası 
Sabri ile karşılastırmıştır, 
Ayrı ibulumnalarına raiimen 

gene kadının ı?ece vakti sinema
lara gitmesini do((ru ı?Örmiyen 
Sabri Mübeccel ile ıkavgaya baş
lamış ve ona hakarette bulun -
muştur. Neticede Sabri 3 ınin 
hapse mahkfun olmuştur. 

Efendim, belki, doksan dokuz 
defa yazmış, çizmişimdir. Şu Üs
küdar tramvaylarında seyahat et
mek çok pahalıdır. Bu i<ldia, doğ
ru olarak kabul edilmez ve alaka
darlar sinirlenir. Çünkü doğrudur. 

Fakat, bu sefer, işte, Kadıköy 
ve Üsküdarda halkın dileklerini 
dinliyen meb'uslara da ayni te
menni yapılm!.$tır. Bize inanını -
yorlar, bari, meb'uslarunıza şika
yet eden vatandaşlara inansalar da 
şu fiatları indirseler!. 

BA(URAN 

ADAM 

Yaz geldi, geleli, hemen her 
gün, bizim matbaanın kapısı önün
den bir adam geçiyor. Saat 15,3-0 
sularında .. Elinde bir boru, yük
sek sesle bağı.rıycr. Öyle ki, Nuru
osmaniyeden tutun, Cağaloğlu yo
kuşuna kadar kulağı rahatsız oL 
mıyan kimse kalmıyor. 

Efendim, bu vatandaşın, bö~le 
bir nevi hoparlörle sıöy !ediği şey, 
civaroaki bir bahçeli gazino ve 
sıneınanın ilanıdır. Yahu, bu şe
kilde sokaklaroa bağırılır mı?. Baş
ka reklam vas•tası yok mu?. Ga
zeteye ilan versinler koyallID-

HANGİSİNDE 

ÇOK VAR!. 

Bir gazetenin anketıne cevap 
veren üdebadan İsmail Habib, ro
mancı, edip ve sefir Yakup Kadri 
hakkında şöyle diyor: cKültür A
merikan sigarası mıdır ki, yalnız 
Yakup Kadrinin cebinde bulun. 
sun?.» 

Yani, İsmail Hab>b: cBizde de 
bulunur .• demek i•-liyor. Ben iki
sinin de cebini yoklamadım. Bina
enaleyh, hangisinde çok, hangi -
sinde az bulunur, bilmiyorum. Yal
nız, on üç sene kadar evvel, İsmail 
Habible merhum Cenab Şebabet
tin arasmda geçen bir münaka _ 
şayı hatırlıyorum. 

AHMET RAUF 

Ebe Naciyenin 
şahitleri 

Kendisinden vüz ceviren sev -
pilisi doktor Melunet Aliyi An
karada tabanca ile vuran ebe Na
ci.venin davasına ait istinabe şa
hitleri dün şehrimiz ikinci ağır

cezasında dinlenilmistir. 
Bu şahitler Naci.venin arka -

daslarmdan emnivet muamelat 
:ınemurıı Bavan Fahriye ile an -
nesi Zehra, Naci venin ablası Hu
rivenin ev sahibi Aliye, hastaba
:tacı namzetlerinden Bayan Zev
nen Mualla Erer ile annesi Bed
riye, maktul doktorun hastala -
rından Fethivedir. 

Mahkeme istinabe evrakını ya
rın Ankaraya ı?Önderecektir. * Büyük.dere caddesinde 138 
numaralı Halilzade Mustafa ve 
Hafız Hüseyne ait üç katlı evle ya
nındaki Anastasyanın evi dün yan.. 
mı.ştır. Yangının sebebi anlaşıla -
mamıştır. Tahkikat vanılmakta -
dır. . • 

Son Telgraf'm edebi romanı: 3Z 

GÖZYAŞLARI 
ETEM iZZET BENiCE 

Eve bitıkin, posast çrltıruş bir a. 
dam ıı>bi girdim. Suratımdaki ek
şilik ve içimi ooklıuran nefret his
lerim yine bütün taşkınlığı ile de
vam ediyordu. 
Ağzımı açıp da, tek bir ilı:elmre 

söylemek istemiyordum. Hatta, o 
bayıltan, eriten, esir eden ve bir 
anda ffiirüyüp götüren gözlerinin 
içinden ay>l'amadıl!mı gözlerim 
bile daima uzaklarda dolaşı,yor, 
serbest kalmak i»tiyorl841ı. Yine 
ilk taü o açtı: 

- Hatıi. bana dargın mısın Ruhi? 
Dedi. 
Sert, kestirme bir cevap verdim: 
- Dargınım!. 
Ve .. bundan sonra konw;mağa 

başladık. Balodan çıkarken söyle. 
diklerini tekrarladı ve .. ilaveler 
yaptı: 

- Seni sevmesem beraber ya-
c::a;mıva ne mecburiyetim var?. 

Bak senin yanındayım .. 
Dansetmekten ne çıkar?. 
Eskiden tanıdığım erkekleri sa-

na göstermem onlarla hiQbir ilişi
ğim o1ınadı~ını bildirmez mi?. 

Bu nokta tlzerinde durdu, fikir
lerini bana kabul ettirmcğe çalıştı: 

- Sana sadrk olmasam, yalnız 
ı;;eni dü,şiinmereın onların bir ta-

nesini bile göster.mewim. Göster
mek: Bak artık yalnız senin.im ... 
demektir. 

Ve.. teminat veriyordu: 
- Bugün için senden başka ne 

sevgilim, ne kimsem var?. 
Kaşınıı kaldırıp da kimsenin yü-

züne bile baktığını yok!. 
Ve .. bin türlü komiklik yaptı: 
Sordum: 
- Peki hayatında gelip geçen 

ibütün bu erkekler üzerinde ne 
tesir yaptı?. 

Om uz !arını kaldırdı. Dudakla -
nnı büktü: 

- Hiç ne yapacak?. 
Dedi. Bir sürü erkekle de olsa 

loonu.;ınak, tanışmak ona sanki 
peynir ekmek yemek kadar kolay 
geliyordu. İlave etti: 

- Zevk meselesi bu .. 
Sizin hayatınızda kaç kadın var? 
Onlar üzerinizde kendilerine 

mahsus küçük hatıralardan başka 
birer tesir bıraktı mı?. 

Bunu bir defa daha konuşmuş_ 
tuk. Erkek neyse kadın da o değil 

'? mı .. 
Ben böyle şeylere hiç ılaymet 

veıımem. 

Ve .. daha açık sö,yMıdi: 
- !Wa SCll be.ııJıaı ahla.\ ve :rıe~ 

Alınacak 
memurlar 

ve mü-. . Muatelif daire 
1 es.seseler ıçın memur 
1 ve müstahdem aranıyor 

Merzifond:a istıhdam olunmakı 
ü..oere elektrıkten aıılar iyi bır 
JJizel mot.örcü.su aramıiakta<br. 
;.zaıni ücret 100 liradır. 

lm tihan ayın :1.6 ıncı pazartesi 
ınınü saat 10 da Ankanıda .Milli 
Müdafaa Vekaleti Hava Müste -
şar!ıgında va.ııılacaktır. 

Talipler o saate kadar mezkür 
Müsteşarlığın Zat lşleri Mudür
lüğüne vesikaları ile müı·acaat e
debilirler. 

Maliye Vekaletinin merkez teş
kilatında barem kanununun 13 
üncü derecesine kadar maaşlı ve 
ımuadili ücretli memuriyetler i<;!n.; 
eylfılün 17 incı günü saat 11 ne
Ankarada bir ınıtihan yapıla -
caktır. 

Taliplerin lise veya muadili 
mekteplerden birinden mezun ol
uıaları, askerliklerini _yapmış ve 
yahut da tecil edilmiş bulunma -
ları icap eLmektedir. 

Ta!ıpler eyliıliın 16 ıncı salı gü
'1Ü akşamına kadar Maliye Ve -
kaleti müracaat kalemıne müra
caat edebılirler. 

Beden terbiyesi genci direk -
tıöıfagüı,üo Taksimde Cumhuri
yet abıaesı karsısındaki bir apar
ı.manda bulunan ~tanbul mın -
takası başkanlığı icin orta mek
tep mezunu 18 - 30 yaş arasında 
fransızca bilen •bir erkek veya 
kadın daktilo aranmaktadır. Uc
ret ()O lıradır. Ayın 20 inci salı 

günü saat 12 ve kadar mezkü r 
baskanlığa müracaat olunmalı -
dır. 

MUALLİM. VE ECZACI 
A.RIYANLAR 

Ankarada Merkez eczanesi as
kerlikle aıiıkası olmıyan bir ec -
zacı aramaktadır. Eti Bankın So
ma madenleri isletmesir,d"ki iş

cileri için bir muallım aranmak
tadır. Taliplerin tercün:ei halle -
rile (Balıkesır POSta kutusu No. 5) 
adresine müracaatları ıcaıı et -
mcktedir. 

Ortak ve yahut :naash çalış -
mak üzere bir eczacı ba\ an aran
maktadır. Sirkecıde Ma ;ıisa ve 
Karabiga oteli sahibi Cavide mü
racaat olunmalıdır. 

\KGÇÜK HABERLER\ 
* Şair Tevfik Fikretin ölümü

nün 25 inci yıldönüınü münase -
betile varın saat 18 de &ninönü 
Halkevinde konferans verilecek
tir. * Yugoslavyadan mısırlarımıza 
kar~ı yapılan rağbet arLmaktadır. 
Dün de Belgrada 5000 ton ımısır 
ihrac olunmuştur. * Geçen hafta italyadan ithal 
olunan civilerin kilosunun pera
kende olarak 46 kuruştan satıl
ması kararlaştırılmıstır. * Şehrimizde ekmeklerin ba
dema belediye tarafından imal 
ettirilip fırıncılar şirketinin !iiğ
volunacağı hakkındaki ha.herler 
dol'ru deifüdir . * Bu hafta içinde sehri.mizin 
her semtindeki lokantalarda çat
lak kase, tabak pis bıçak, çatal, 
kasık bulunup bulunmadığı kont
rol edilecektir. 

te!akıkileri:mi anlıyamadın IRuhi. 
Yemek yemek bir insan için ne 
kadar tabii ise bir kadının bir er
kekle tanışması da o kadar tabii
dir. Ben böyle şeyler üzerinde dü
şünceyi bile lüzumsuz bulurum. 

Onun böyle lronu.şuşu beni hay
retten hayrete dili;ürüyorou. Ha
yatımda bu kadar değişik bir te. 
lakkiye sehip olabilecek ne bir 
Türk erkeğine, ne de kadınına ras
gelmEmiştim. 

- Kazın ayağı öyle değil!. 
Dedim .. ve cevap verdim: 
- Aile, 
Cocuk .. 
Miras!. 
Bütün bunları hiçe mi sayıyor

sım?. Senin dediğin gibi olursa: 
cKim kime .. Dum duma. dedik

leri gibi olur. Çok hatalı düşünü
yorswı. 

Ve .. ona en açık, en maddi üa
desi ile anlattım: 

- Bütün bu kanaat ve nazari.. 
yeler erkeklerin ortaya attıkları 
ve menfaatleri için besleyip bü -
yüttükleri ~eyler. Hepsi hepsi ni
hayet erkef(in kadına en kolay 
yoldan sahip olması içindir. Hiç 
kendinizi aldatmayın. 

İtiraz etmek istedi. Ona canlı 
mi<ıaller getirdim. Ve .. daha sonra 
ameli, basit bir tasvir yaptım: 

- Büyük bir itina ile süslen -
miş mükemmel bir salonu gözü -
nün önüne getir. Fakat bir sahibi 
yoklıur. Herkesin hoşuna gidiyor, 
herkes bayıliyor. Ve .. sahipsiz ol
duı'tu için her ~len bayıldığı biı· 
eşyasını alıp götürü.yoc. cHer ne
reye götüreyorsun? .• diyecek bir 
it.imse çıkıınad:ı,ğı için bütün bu eş
yayı birer birer alı.ıı ~ötürenler 

iki es~r için •• 
San'at ve fikir kıymetine hay

ran olduğum dostum Necip Fazıl 
Kısakürek, bir yanardağ kadar a
teşli ruhundan, yeni yeni eserler 
fulatıp atıyor. Ondaki harikulade 
edebiyat ve fikir öfkesi, sanırsınız 
ki, geniş dış aleminin dinamik hi.. 
disclerile kamçılanmakta .. 

Necip Fazıl Kısakürek, son bir 
kaç yıldır, sadece en ödü cerbabı 
kalem• den değil, ayni zamanda, 
en velfıt ckaleın ehli. ndendir. Ka
lem ki, onun asabi parmakları a
rasında ,hakikaten ehline düş -
mckten memnun ve rahat!. 

Dostum, •Tohum> ve cBir adam 
yaratmak, gibi Türk edebiyatın· 
da hadise olan eserler verdikten 
sonra, •Künye> ve cSabırtaşı> i
sipılerile, iki yeni ve orijinal pi.. 
yesi daha, bir yanardağ kadar a
teşli ruhundan fırlatıp atıyor. 

Onun gönlü bir hazinedlı. Ora
da, edebiyatın coşkun ve ebedi 
meş'alesi vardır. Kafasının plan 
ve tasnü süzgeçlcı-inde, vakit va
kit bir hırçınlık duyarsınız. İşte o 
zan1an, ebedi meş'alcnin, ycryü -
züne parça parça aydınlık verdi
ğini görürsünüz: Bunlar, kitaplar, 
ciltler, eserlerdir. 

cKünye., 3 perde, 12 tablo bir 
piyes. Gazenfer adı, bu piyeste, bir 
dünyadır, bir alemdir, lıerşeydir. 

cSabırtaşı>, 3 perde, 4 tablo bir 
piyes. 

cl(ünye.. nin, cSabırtaşı• nm 
satırları arasında, neler, kimler 
yok ki?. Benim, bütün sabırs1.21ı .. 
ğım, bu iki güzel eserin sahneye 
konuşunu bekliırememektir. Onun 
için, •Gazenfer• i düşündükçe, 
cbüyüklere ve küçüklere masal. ı 
hissettikçe, bu kHaplan tekrar tek
rar okuyorum. 

REŞAT FEYZİ 

Mekteplerin kayıt ve 1 
kabul şartları 

A.sııı;eri baytar rucktt:b 
Ankara yüksek ziraat enstitüsü 

baytar fa,k.ühcoinin asken kısmı· 
na bu vıl tam devreli sivıl liseler· 
den iyi ve pek ıyi derece ile me
wn ol~nlar leylı ve meccani ola 
rak kabul olunacaklardır. 

Talipler askerlik şubelerıne mü 
racaat ederek şeraiti ö~encbil,r
ler. 

Kartal ıs asyonu 
genişletiliyor 

Kartal istasyonu ctvarının a
cılıması Kartal kaymakamlıRınca 
kararlaslırı1m ıştır. 

Burada is'imlak edilip yıkıla
cak olan sahada ~üze! bir ııark 
vücude ı:ıetirilecektir. 

Boğaziçi kablo!;unun 
tamiri yarın başlıyor 

Arnavutköyündc Akıntıbur -
burnu ile Kandilli ara:;ında bu . 
lunan denizaltı kablosunun ta • 
mir olumnasına varın sabahtan 
itibaren baı;Janılacaktır. 

15 gün devam edecek olan bu 
tamir münasebctile ı?iindüzleri 
'beynelmilel işaretleri, geceleri de 
:ışıkları havi olan ·bir duba tamir 
yerine konulmustur. 

ferah ve müsterihtirler. Nihayet 
öyle bir ,,.,..,,an geliyor ki salonda 
ne alınacak, ne götürülecek hiçbir 
şey kalmıyor. Çırçıplak, bütün gü
zelliğini, zivnetini, ihti.şmnını kay
beden bir oda haline geliyor. Bir 
zamanlar yağmıya üşüşen ziyaret
çilerden birisi bile kalmıyor. En 
sonunda ziyaretçilerin şekil ve 
mahiyetleri de değişiyor. Gelip 
gidenler bu sefer odanın pencere
lerini, camlarını, tavan tahtalannı, 
taban döşemelerini de birer birer 
söküp götürüyorlar ve orada ha.. 
rap, bay<.Jnışların yuva yapacağı 
bir harabe kalıyor!. 

İşte, senin teliıkkinde olan bir 
kadının da sonu budur. Erkek e
line geçen fırsatı, güzelli iti istis -
mar etmekten başka hiçbir şe_y dü
şünmez. 

Ve .. daha çok açıldım. Daha acı 
söy !emeğe başladım: 

- Kendini düşün. Gençsin, gü
zelsin, herkesin gözü üstünde ka
lan bir kadınsın. Kimbilir kaç ya. 
şında iken erkekler senin bu flil
zelliğine 1Sınnuya çalıştılar ve 
şimdiye kadar hayatında kaç er
kek geldi .ı:eçti. Bunların hepsi de 
o salona hücum eden yağmacılar
dan farksızdır. Her birisi senden 
bir şey aklı ve gitti. Elbette ki a· 
lınan şev !erin farkındasın. Üç de
fa kürtaj yaptırdığını kendin söy_ 
lemiştin. Işte sıhhatine, güzelliği
ne vurulan bir darbe. Sonra o za
mandan bu zamana kimbilir ne 
kadar yıpraıı:lın, •eler kaybettin?. 
Biitün bu adamlardan senin hiç
bir istifaden oldu mu?. Nihayet 
zevk duydum, eğlend:im. Bunlann 
iz ve hatırasından başka ne kala
cak ıkif. (Devamı vU) ı 

JAVRUPA HARBiNİN 

YENİ MESELELERİ 

Mısırın hususi
yetleri •• 

Mısırın tarihindeki hususiyet. 
)erden biri: 914 ağustosunda baı· 
lıyan Avrupa harbinin ilk "-Yl&
nndıı Oomanlı imparatorluğu se
yiı:d kalarak beklemişti. Bu iın
ııaratorluğun bir parçası sayılan 
Mısır ise İngiliz işgali altında ol
ması hasebile nasıl bir vaziyet a
lacaktı?. Almanyaya karşı bitaraf 
mı?. İngfüere ile fiilen de bera
ber olarak Almanyaya kar'ı mu
harip mi?. Her ne ise ... 

O zamanki Mısır ceyalatı müm
taze. den olarak resmen impara
torluğu tabi bulunuyordu. Mısırın 
harpteki vaziyeti böyle bir hususi
yet arzederken Kayzer Almanyası 
Mısırda faaliyetten ge_ri kalmıyor
du. Nihayet teşrinievvelin sonun
da Osmanlı imparatorluğu da Al
manya ve Avusturya imparator -
luklarile beraber olarak harbe ka
rışınca Mısırın vaziyetindeki ne. 
zaket daha calibi dikkat olmuş -
tur. Bu safha da bir kaç hafta sür
müş, 17 kiınunuevvelde ise İngil
tere otuz iki senelik işgalden son
ra Mısırı artık kendi himayesi al
tına aldığını iliin etmi;;tir. 

Mısırın mevkii dolayısile son 
senelerde de yine türlü haller ol. 
du. Habeşistan meselesi yüzünden 
~ngiltere ile İtalyanın arası açıldı. 
ltalyanların llabeşistana yerleş -
mesi Mısır için de bir tehdit teşkil 
edebilirdi. Bu itibarla İngiliz . Mı
sır menafii birleşiyordu. Nihayet 
iki taraf arasında 936 da bir ittifak 
vücude gelmiş oldu. Buna göre 
Mısırın icabında miidafaası için 
Ingiltere harekete geçecek, bütün 
kuvvet!erile yardım edecekti. Ke
za Mısınn kendi müdafaa kuvvet
leri de hazırlanatak, ordu.su iknıal 
edilecekti. Llikin 939 da İngiltere 
harbe girdi. Mısır bilaraf kaldı. 
940 da İtalyamn da İngiltercyc 
harp ilan ettiı;i görüldü. Der iki 
taraf bugün birbirile muharebe 
ediyor. Mısır bitaraf bulunuyor. 

Bundan sonra ne olacağını za. 
man ve vekayi gösterecektir. Şinı
di malum olan ke,yfiyet İngiliz -
Mısır t{'şriki mesaisinin ilerilcdi
ğidir. Mısır müdafaa tertibatınnı 
en mükemmel bir halde tanziıni 
irin birkaç zan1andanberi Iı:~iliz
lerce çalı~ıldığı hep mah'.ınıdur. 

lngiliz askeri n1iit~hassıslarırıın 
daha bu harı> baslamadau evvel 
Mısırdaki lıazırhklara dair yazdığı 
yazılardan öJ5;reniliyordu ki İngil
tere i~in lUısır 914 de nasıl bir c. 
hemmiyet alnu~ idi)se Avrupada 
~·cniden çıkacak ve İtalyanın da 
In;riltcre alc)·lıiııe vaziyet alınası 
pek muhlemcl olan bir harpte 
belki daha Zİ} arle ehemmiyet kes
betmis olacaktı. Öyle oldu. Bugün 
Akdenizde kuvvetli olduğu gibi 
Afrikada da o zamandan bu za -
mana kadar arazisi;.1i geni~letıniş 
olan ve çöllere pek çok kuvvet bi
riktirmiş bulunan İtalya da artık 
lngiltcre ile mücadele halindedir. 
Vekayiin bundan sonraki inkisafı 
ne olursa o]sun İngiliz imparaİor
luğu için l\lısırın tabii bir mütte
fik olduğu a~ikardn-. Bu tabii itti. 
fakın icabı olarak l\iısırın müdafa
ası İngilizlerce hiç bir vakit ih
mal edilmiyecektir. Bindistandan 
ve imparatorluğun diğer tarafla
rından getirilen kuvvetlerin Mısır 
arazisinde yerleşmesi bunu gös • 
tcrdiP'i gibi İngiliz askeı·i müte • 
hassıslarının yazdığına gör~ I\fısır 
orduları en n1ükemn1el ve yeni 
ve:;.ait ile teçhiz edilirken bu ve
sait daha İngiliz ordusu için de 
yepyeni idi. Mısır hudutlarına ya
pılacak bir İtalyan taarruzu ce -
vapsız kalmıyacaktır, 

•• 
Askeri liselilerin bu 

K.ahve 
ve çay 

Bunların gazinolardan 
kaldırılması tasavvu

rundan vazgeçildi 
Har~ten ımaınleketimiı.ıe ithal 

edil.mekte olan kahve ve cayın 
m.ıamele ve~sinden muaf tu-< 
tulması kararlaştırılmıştır. 

Bu hususta bir kararname ha
zırlanarak alakadarlara veril -
miştir. 

iDiıl:er taraftan memleketimizde 
kahve, cay sarfiyatını tahdit et
mek iıı;in ı?azino ve kahvehane -
~rde ıhlamur icibne!\i, kahve ye
rine de lokum ve mevva veril -
:mesi hakkındaki tetkikler rnüs -
bet netice vermemiştir. Binaen -
aleyh ş>mdilik kahvehane ve ga
zinolardan kahve, çay kaldırılmı
y;;.caktır. 

Şehir tiyatrosunda yeni 
temsil yılı hazırlıkları 
Şehir tiyatrosunda yeni yıl 

temsillerine l tcsrinievvelde ba..
Ianılacaktır. Bu münasebetle ge
rek Tepebaşı dram 1<ısmının ve 
gerek Fransız tiyatrosunun tami
rine başlanılmıştır. Her iki tiyat
roda eski koltuklar da _yenilen -
ırnektedir. 
Diğer taraftan şehir tivatrosu

na bu sene de az telif eser veril
miştir. Bu yıl oynanacak telif e· 
serler mevanında genç ve değerli 
şair ve nasirlerimizden Nacip Fa
zıl Kısa Küreğin iki kıyımetli pi
yesi de bulunmaktadır. 

Dram kısmında temsillere ·0-
tello• trajedisi ile başlanılacaktır. 

----0,0----

y abancı paraların 

kıymetleri 
Eylül avı içinde mu -

teber bulunacak kotc o -
lan ve oımıvan vabancı dö
vizlerin vasati çek fiatları tesbit 
edilerek dün şehrimizdeki ala -
kadarlara bildırilııniştir. 

Bu listeye göre sterlin 523,75, 
dolar 15;l07.25, İsvicre frangı 2970, 
drahmi 99,75, Leva 169,75, pezeta 
1389,50, Pcngü 26€0,75, L<:Y 62.50, 
dinar 332.50, İsvec kronu 3101, 
Yen 3285,25, Finlandiya markı 264. 
Estonya markı 3269,50, rııbi 
3922.50 kuruştur. 

-<r--

Yeni asistanlar 
Ünıversite tıp fakültesi;e mcr· 

but olan dişçi mektebi için 2 asi&-
tan aranmaktadır. ' 
Diğer taraftan Üniversitenin 

diğer fakültelerinde münhal asi&
tanlıklar iı;in de teorırnievvelde 
veni asistanlar alınmak ü:rere hir 
ir.ııtihan icra olunacaktır. 

joüNY ANIN İÇİNDENi 
Ben ölüyorum! Fakat, sız 
ateşe devam ediniz!.. 

Son yüz yılın tarihine geçen bu 
söz, umu'mi hıı.rı>te Almanlar ta
rafından Montyon tepesine yapı -
lan hücum esnasında yaralanan 
Fransız mülazirn1crinden Korne
liye tarafından söylenmiştir. 
Müllıim Korneliye, bir kur • 

şunla yaralanmış, yere düşmüştü. 
Kumandanlarının yaralandığını 
gören neferler bai(ırı.ştılar: 

- Mülazim öldü!. 
Kıorneliyc, büyük bir gayretle 

yarı doğruldu: 

_ Evet, evlatlarıım ... Ben elü -
yorum!. Fakat siz ateşe devam e-

güokü bayramı diniz_'· dedi ve son nefesini verdi. 

Her yıl yapılmakta olan caskerl Yenı Kaledonyayı keşfe-
ll9ele~ su sporlar.'. bavramı bu den kim ? 
ıtünkü pazar ıuınu Kuleli askeri 
lisesi önünde icra olunacaktır. 

Bu bayrama saat 18 de istiklal 
marşı ile başlanılacak ve bir nu
tukla resmi geçitten sonra kule
den atlay.,,Iar, liseler bayrak ya
nsı, elbise ve tamtechizatla de
nize atlama ve sovuruna, suda bo
ğuşma, :kurtamna ve taşıma, su 
altında yüzde ve tabak toplamak. 
filika, şarpi varışları ve su tapu 
müsabakaları yapılacaktır. 

llr,lllllt!IO,r.H llllllıtr]rwıi=~ın 

i~":JL :~ .. :.ıL c.~i-=::üu 
Hayat pahalılığı 

Besiktaşlılar, meb'uslarımıza, 
dileklerini söylerken güzel bir 
fikir füerinde dnrdular. Harp baş
Jadığındanberi, evvelce esasen pa
halı olıın hayat bir miktar daha 
pahalanınıştır. Mesela iki yıl ev
vele nazaran, hayatın en az yüzde 
yirmi pahalanmış olduğu muhak
kaktır. Beşikt.aşhlar, hayat ucuz.. 
!uğuna bir çare olmak üzere istih
lak kooperatifleri kurulmasını tek
lif .ediyorlar. Allk.adarlar, bu fikir 
üzerinde durmalıdır. Herhalde 
faydaııı dokunur. 

BÜRHAN CEV A'l' 

Fransız müstemlekelerinden o
lan bu ada, 1774 de, İngiliz gemi
cilerinden jımıes Coak tarafından 
keşfolunmuştur. 

ıtalyan krallığı ne zaman 
ilan olundu ? 

İlk İtalyan parlamentosu, 1 ŞUr 
bat 18fü de, Gaetenin sukutundan 
sonra toplanmıştır. Burbon dö 
Napl hanedanının sonuncusu olan 
2 inci Fransıua, son bir ümitle bu 
:müstahkem mevkiye kaparı:ını.ştı. 
Uzun bir mukavemetten sonra 
teslim oldu. 

İlk mecliste, yarımadanın .bütün 
meb'uslan hazır bulundular. YaL 
nız, Papalık V<! Venedik meb'uslan 
hazır değillerdi. V cnedik Avus
turyanın idaresinde bulunuyordu. 
Napoli, 10 bin muhalif reye karşı 
l milyon 300 reyle Piyemonaya il
tihakı. kabul etti. Sicilya da keza .. 

Parlamento, •Allahın emri ve 
milletin arzusu ile• 2 inci Viktor 
Emanoeli İtalyan kralı ilin etti. 

Venedik, 1866 da, Sadova mu
lı arebesinin sonunda krallıita ilti
h3!k eyledi. 21 eylfil 1870 da, Se
dandan soora, ikinci imparatorluk 
s Jkut etti. ltaly an ıordusç Rıooıay a 
.ıılllii. 

[l·''"i:Z·l!i ij~ 
Unutmak, fakat 

affetmemek .. 
Yuan: ALİ KEMAL SUN~ 
İngilterenin gecen harpte rnei' 

hur olmUi dev !et adamlauna;ııı 
biri de Lord Ba!fur olmuştu . .lia!" 
bin ortasında Ameıik:aya se~\!· 
hati ve oradaki t<'nıasıa~ının ver· 
wın muvaJ'fakiyetlerile Balfııf 
kendisinden çok bah.>ettirill"' 
harp esnasında ve ondan ı;oııra 
da hariciye nazırı olarak sulb 
:müzakerelerinde de kendini ta • 
nıtmıştı. Fa.kat bu devlet adaJl!V 
nın vetişmesi daha evvelki oeP"° 
leroe olm~tur. Avrupıa harb• 
çıktkırun sonraki senelerde k•11

• 

disi nazik vazifelere çağırıJdıf' 
zaman şüphesiz ki iş ,başına ıı~· 
zırlanmı.ş olarak geliyordu. 11~: 
susi ve siyasi hayatı l.ıir kac rıo•r 
tadan tetkike <!ener olan Ba.fu 
Avrupada Il\l!ilterenin karıı>"ı!I 
yeni bir haı,bi görmeden ö!ıı>u;· 
tür. Fakat onun cok eskiden sW 
!ediği bir söz var ki IngiJizJerıo 
başkalar ile münasebetleri ıı>•' • 
zuu bahsolurken hatıra getirıl • 
mektedir. . ,, 

Balfur demiş ki: Biz ingiJıı1'ıı 
tu;haf ac:&ı.nıladız. Bi:.ıe yapıJ.a' 
unuturuz, fakat affetmeyiz!. tJ· 
Habeşistan harbi sırasınd~pde 

talyada lnı?ilizlerin aleyhı u• 
söylenmedik söz kalmamıştı. 1l • 
nunla beraber İngilizler itaıva0 
!arla ma!Um olan •efendice a~: 
!asma• yı akdetımekl.en geri I<9

1
i 

madılar. Sonra İspanva dah' 
h · 1 •aP' arbi esnasında da vıne Ita.> ·ı• 
!ar Iııınltere aleyhıne Jıer~erı i!IJ. 
lediler. Bununla ıbeıaber o ıa· 
mankı Başvekil Çemberlavn F~ 
ma ile mutlaka bir anlaşıll:Jt 
var.mak arzusundan vazııeQill 

1
• 

Hatta Ingiliz Başvekili ile Bııf ~ 
ciye Nazırı daha vasi görüşt!le 
üzere Romaya ııitmişler, fakat~ 
tedıkleri gibi l?'iirüşeıniyerek ıta 
yan pa ytah tında kaldıkları ııw:; 
!eri müzeleri, kütüohaneleri ' 
sair ~rülecek tarihi hinal:ı!' 
gezmekle geçirmişlerdi. BütiiJI 
bunlar İnıtiltereyi sulhu devaıı> ,., 
ettinmek yoluııda bir anlaşrııa 
varmak emelinden alıkoymatılıi' 
tır. Öyle ki bütün kendi alevıı· 
!erinde söyleneni, yazılanı ve vır 
pılanı İn.ııilizler ıınutmı.ıı; oldı1"1 o· 
lar. Fakat herhalde afietrniS. 

1 ımaduar. Çünıkıü nihavet iktıd8 
mevkii unutkanlar.ı defıil. sffe; 
mıyenlere, haııbi s·>nuna J<ad 
devam ettirerek tam bir sullı~ 
varmak emelile çalı.şmağa aZ 
metmiş olanlara verildi. ~ 

Balfur ge~rn harpte biı· C0
9
, 

müşkülata uğram"i. siyasi hav 
"(" 

tının muhtelif sarsıntılarını (!.Q 0 
müs, geçirmistir. Harbin uıu 
sürmesi şüphesiz ki •bir takıll11~ 
rının azim ve metanetini vcnı ·t 
den kuv>·etlendimıeğe lüw111 'r 
ihtiyaç göstermişti. Fakat herna; 
gi hir suretle varım bir s.tthU 

ilerisi için İn,giltereye fa v-rla ~ 
ımin etmiyccel!i anlaşılmı;;tı. ~ 

nun icin varkuvvetile çalışı'.~rı. 
harbi ancak İn~ilterenin zafer''' 

neticelendirmekten başka ~. 
görülemiv.,rdu. Buııün de öV'led 

IHususile İngiltereve karsı ıı@' 
terilen tehdit herhalde gecerı ,e' 
ferkiden ziyade İn.ırilterevi to~ 
larufıai?a ve kendini müdaf88 

sevketmiş oldu. # 
Balfurun o yukarıda geÇe!l .. 1 

Z'Ü unutulur ?ibi o}madtilını ''. 
tt'' gerek bu harn ve gerek h~ fır 

evvelki safahat 11östenmiştır. ı1 

f?ilterenin herşevi unutarak arı1 
i' 

mak için icabında nasıl el uı' 
tı.t'ı görüldü. Fakat artık o.Iı::~,r 
yaydan çıktıi(ı bir dwir ııe:ı.ııt"' 

1 
Harbin on ikinci ayı orta~ ır 
herhangi bir sulh emaresi ııotıl t' 
miyerek geçiyor. Cünkü in#~. 
re maksadına erinceye kadar tıf· 
zun bir harbi artık J?iıze airrı15 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Mukavva ihtikarı ıJJl 
Bir okuvucumuz vazı~ 
<.Bundan on bes gün e J<ıl" 

ııa.ketini depolardan 750 ~1 
ruşa akh.ğımız mukaV'\'8 e 
!bugün deoolarda ıırıyor "',ri 
bulamıvoruz. Birkaç 11\o!Useal· 
tüccarın elinde kalan !bu ~ 
!arın vüksek sermayeli .ııı .ır 
terllere 1000 ilı:ur~a ~Jd 
~ haber alıvoruz. Haib ıı" 
D:ıi.zim ıtibi ikiiı'ük esnaf ol' 

yüzden pek mutazarrır 
maktadır.• 
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SON24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 

. 
ltalya Akdeniz· 
de ve Balkanlar· 
da ne yapmak 

t::••nbul Lırrazaa Imil'liiiaden veriJen 
Aakeri . Kıtaatı lliaları 

22,000 kilo sade yagı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19/8/940 
pazartesi günü saat 16 da İzmirde Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacakiır. Tahmin bede~ 24,200 ilk teminatı 1815 liradır. Şart.namesi hergtin ko
misyonda görülür. lsıeklilerin kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 531 - 6874: 

Altı günde dü- İNGIL TEREYE Holandaya • 
ınen 

(Bu yazının ıınetinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

istiyor 
(Basmakaleden de\'ant) 

mesi ihtimal dahilindedir. Yt"ıan 
hükiımetinin bir ip ucu edineme
mesine mukabil İngiliz matbuatı
nın Elli kruvazörünün bir İtalyan 
denizaltısı tarafından batırıldığını 

ısrarla iddia eylemesi ve hatta iki 
torpido himayesindeki Yunan ge
mi kafilesine havadan yaplan yine 
m.-çlıul bomba taarruzu haberinin 
Londradan verilmesi bu yolda bir 
çok şüııhclcer yol açmaktadır, 

1 ....... 
Aşağıda yazılı kuru otlar 23/8/940 Cuma CUnü hizalarında yazılı .sa.atlerde 

j ihaleleri kapalı zarfla Ağrıda askert satın alına komi.,yonunda ,-apılacaktır .. Ta
Jiplerl..n ihale saatlerinden bir saat evveline kadar kanuni vesaik ve teklif n1ektup... 
lannı kc.misyona vermeleri şartnameleri komisyonda görülür. şiirülen Alman · GİDECEK HER bir lngiliz 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Almanların perşembe günü İn
giltereye yaptığı büyük tarruzlar 
esnasındaki kayıbı şimdi nihai o
larak teshil edilmiştir. 180 Alman 
tayyaresinin muhakkak olarak dü
şürü1clüğü bildirilmektedir. Dünkü 
taarruzlarda da 75 Alman tayya
resi düşürülmüştür, İngilizlerin de 
dünkü zaviatı 26 tayyaredir. 

tayyareleri • Miktarı Tutarı Teminatı ihale 
Kılo Lira Lira uatı 

V lsati olarak günde 82 
tayyare düıürüldü 

'ıı,, Londra 18 (A.A.) - Yeniden 
ntrol edilen rakamlar re.>men 

ııe'r·~ · 

HANGİ VAPUR 
BATIRILACAK 
Almanlar tam abluka

ya karar verdiler 
Berlin 13 (A.A.)~ Röyt.er: 

tayyaresı 

Kaybolan pilot'.arı sak· 
·ııyanlar idam edilecek 

1,380,000 45,850 H3U 10 
1,200,000 39,000 %925 10,30 

600,000 22,500 1687 ll 
180,000 6,750 506,25 16 
600,000 21,000 1575 16,30 532 - tıll71I 

** Aiagıda yazılı Sade yağlar '.!l/8/940 çarsamba cüııü saat 15 de Kanı m"" 
. -wlmi~tir: 

d Evvelki günün cuma a.ı<şamına ka-

car altı gün zariında ingıl.,..re ve 
ıvar · 

Al:man •başkuınand.anlı,Rından 
bildırildiğine nazaran 1nıııltere • 
nin tam surette abluka altına a
lınması derhal mer'iyete ~ırc -
cektir. Ba,,ku:ınandanlığ'ın beya
natında bundan sonra İnıtiliz su
larına 11irecek bitaraf gemilerin 
imha edılm , < tehlikesine maruz 
•tolundukları, blitün ıınıntakanın 
mavnl;rle dolu oldui!u ve tavv<l
relerin her gemiye hücum ede -
ceği ilave edilmektedir. 

Londra 18 (AA.)- Dün, bir 
ıİnı?iliz tayyaresi Holandaya ıınec
lburı bır iniş yapnu•tır. Pilotlar 
tayyareyi vaktı:ktan sonra kay -
bolmUŞlardır, bütün araştırma -
lar neticesiz kalmıştır. 

Alm811 tebligleri ise İngilterede 
muhtelif liman ve harp fabrika -
!arına muvaffakiyetle taarruz edil
clii'ini Vayt adasıRda bir İngiliz 
torpitosunun batırıldığını bildir
mektedir. Alman tebliğlerine gö
re, İngiliz za)·iatı 89 tan·aredir. 26 
baraj balonu da düşürlmiiştür. 37 
Alman tayyaresi kayıptır. 

Hulasa gerek müdafaasını tosis 
emeli ile olsun, gerek hayat saha
sı planını tahakkuk ettirmek ga
yesi ile olsun İtalyanın hareket he
deflerinden birini de garbi Bal • 
kanlar ve Yunanistaıun teşkil ede
ceğini ortaya çıkaran kuvvetli e. 
mareler vardır. Fakat, bu emare
lerin bugün veya yarın vukubuİa.
bileceğiııe şimdiden hükmetmek 
manasız olur. Böyle bir tayini an
cak hadiseler ve vakıalar belli ede
cektir. Fakat, bugünden inanılma
•• liizımgelen bir muayyen ve şaş. 
maz nokta vardır ki, o da İtalya ve 
Almanya mağlup edilmedikçe er 
veya geç Akdeniz havzasının ve 
Balkanların muharebeden masun 
kalamıyacağıdır. Hadiseler maat
teessüf harbin yakın istikbalini 
A.1<dellizde gösterdiğine gijre bu 
bir emri vakidir. Muharebeden 
Balkan bölgelerinin masıın kala -
bilmesi ancak İngilterenin deniz
den ve havadan İtalyaya kahir bir 
taarruzda bulunması ve hatti ih
rac yapması ile miimkün olabilir 
ki bu yapılmadıkça da Almanya ve 
İtalya bütün Avrupa kıt'asmı Bal
kanlar da dahil olduğu halde yeni 
nizama sokmak; hayat .sahas1 yap. 
mak sevdasından kurtulamıyacak 
ve binnetice harbin büyümesine, 
yayılmasına, daha çok kan dökül
ınesine ve nıal telef olmasına se
bebi~·et vereceklerdir. Fakat, yine 
neticede zafer mü tearrızların de -
ğil ,behemehal hak ve mü-'ık sahip
lerinin olacaktır. 

tahk:em mevki sa.tın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ısteklilerin kanuni vesaik v• teklif mektuplarını komisyonuna vermelerL 
Mikta rı Tutarı T-inatı Şartname bedelı 

lıkl 1. uzerinde Alınanların zayet-
bu· crı tayyarelerin adedi 492 yi 
taknu_stur. Bu surntle v.ıı;ati ola
d Runde 82 Alınan tayyare.si 
k~Suı·u,müs ·bulunmakla<lır. Şöyle 
sa~ p -zar ııürıu 66, oazartesi 62, 
ıao 78 çarşamba. 31, perşembe 

Kilo Lira l,.ira Kuruş 

ve cuma 75 tayyare. 
h i\vni altı ııün zarfında İngiliz 
ıı:~ kuvvetleri 115 tJyyare kay
ıaı ~lerdir. Bunlardan 26 sı pa-

' 13 u pazartesı lJ ü salı 7 si 
~samba, 34 ü p~ 1;emiıe, 22 si 
nu a günü düşmüslerdir. Bu -
Yaıllla beraber di.ısen lnı:ıliz tay
.la~ elerının pilotlarından 46 ~ 
.\lııı ve salimdir. Halbuki düşen 
o1ı,/" tayyarelerinin pilotları ya 

\'Uş veva esir edilmişlerdir. 
y~ne ııvni müddet zarfında tav
lllan dafi bataryaları da 57 diiq
.tar boınbardmıan ve avcı tav • 
ras ""1 dü.sürnoıüşlerdir. Bunlar a-
1ıo~ .Ouvr tavvare bataryaları 
illa an Perşembe ({iinü 9 düs -
iin n taYVaresi düşürmek suretile 
lar Safta bulunmaktadırlar. Bun
dii.şd~n SOnra 6 Alman tayyaresi 
,,01 .. ~"müs o.lan Tyne topçuları 
~ -~rıekted:ir 

Manşt~ tehlikeli 
rnıntakalar 

tııa Loncta 18 (A.A.) - Amirallik 
tch~ın~ aşağıdaki mıntakalarm 

1 eU olduihınu ilan etmiştir: 
lôi< - Manş mıntakasında BUfhops
lla fenerınden <>'llle dö Sene ka-
~ düz bir cizı?inin sark kısmı 

l\e . $ose dö Senden Sokoa fe
ltı~~ne _kadar düz bir c~inin şar
ll'ıın•~ Gask.anya körfezi sahil 

"""alarL 
ita~ limanlarına giren ve çı -
~~Elmilerin kaptanları takip e
;M. lerı vol h&kkıntia malümat 
-H•·ecek.leroır 

Yunan . vapurları 
artık tehlike 

içinde! 
lıoı~~ina: 18 (A. A.) _ Glritle Ya
lerı ıstan arasında muntasam se • 
lıliJUr Y~pmakta olan bir vapur 
fuıd Yetı meçhul bir tayyare tara. 
1!

01 
an bombardıman edihniştir. 

~11 llbaların gemiye isabet etü/ii 
Ş UediJmektedir. 

~tıghayda bir suikast 
'l'oJti 

llıei . o: 18 (A.A.) - Kenter: Do-
teıgr 8l8us.uı Shanhai'deu aldığı bir 
~.,:f~ ~azaran Sinwanpao Çin 
•htııı es~~ın muharriri B. Kushin
tiy~ g, ogleden sonra Fransız im • 
lı.ııyd ıtııntakasından geçerken 
şllula~:lar !&rafından atılan kur • 
fır l> a agır surette yaralaıı.ııı,... 
ti · 01lıei ajansı, Shanhay razete. 
"' lllektebinin m"dü' .. 1 R "'Ushi eh u ru o an 
hisı;y u nng'un Japon aleyhtarı 
hııu U~v!8::"~::hur oldu-

Mıazr dan F ran-
Baya dönen 

• denizciler 
"'l.end · ter· 11 e>-ıye: 18 (A. A.) _ Keu-

.,_ . azı Fransn d . il . . bir .... lllnsız enızc erııun 

ne dö vapuru ile memleketleri
lerj t llınekte oldukları ve denlıci-

asıy80 g .. 
•ağ, h~eınının batırılmıya-
v~l'dikJ . İtalyanların &'aranti 

erı zannedilmektedir. 

"H 11· · e ı,, nın 

Yerine yenisi 
Yapılacak 

Atina: 18 (A. .. te,.; lI 
11

. A.) - Hukilmet 
Öd ' e ı kruvıuörün" bedel' · •nıek ti un mı 
l>ılaıı t.,be!ere halk tarafından ya
llıall ruatı kabul etmiş ve lm 
Yaçla:ardııııın yalnız devlet ihti
lu,;"~ı .. karşıl?nuıl;a değil batan 
~ d ~ !erıne yenl.ini yaptır. 
lir, a kafi geleceı;ini söylemiş.. 

Yt lY' 
~i ~ Almanlar, İnı:ıliz sa • 
c~ ıızennde mühim hıçbir hü

bulunma.nıı.slardır. (A.A.) 

Ruzvelt Kanada 
hududunda 

Londra 18 (A.A.)- Cvmhur -
reisi Ruzvelt dün Kanada Başve
kili Makenzi Kini( ile birlikte ak
şam yemeğini Kanada hududuna 
vakın bir. mahalde vemiştir. 

Garbi varım kürenin müdafaası 
meselelerinin mülakata mevzu 
teskil ettiği zannedilr .. ektedir. 
* Alman makamları Belci.ita

da ve işııal altında buıun<!Il Fran
sız arazisindeki bütü" d.ıns sa - ı 
lonlarnıın kapatılmasını emret • 
ııniştir. (A.A.) 

Y alovada Otobüs ve l 
ekmek işi 
( 1 inci sahlleden devam ) 

ve belediyesinden alaıi(ımız bir 
mektupta: 

•Yalovada belodive yok mu?. 
Varsa uyuyor mu?• başlı,itı altın
daki yazınızı tabii bir alaka ile o
kuduk. Haklı şikayetinizden mü
k>e&&irız• denildikten sonra Yalo
va ikaplıcalarının beled.ıye hudu
du •haricin.de müstakil bır mües
sese oldui(u ve beledive .kontrolü 
ile mürakabesinden harıc bulun
duğu bildirilerek söv le devam o
lU!l!lllaktadır: 

..Beledi yamizi ilgilendiren ve 
esasen bu iş üzerinde daima mü,. 
teyakkız •bulunulan otobüs ser -
vislerine nlince: İzdihama e'ksi!
ri xa yolcuların füzuli teliışları se
bebi yet venmek.le beraber. biz yi
ne lazım gelen tedbirleri alını.s 
ibulunuyoruz.• 

Bizim neşriyal.ıiııuzdan maksat 
tedbir alınmasını temındi. Bu 
tedbirin otobüsler irin alındığı 
vukarı.ki me..<Lupta temin edil -
mek.te okl~dan Yalova kayma
kamının izahatından memnunuz. 

ıBeledj-...n hudutları haricinde 
oldu~ anlasılan mezkUr ıkaplıca 
.ııazinoouna taallUk eden ihtııkiır 
ihbarı ha.k'kında da kaplıcalar 
rnüdürlü.ii;üırün aliıka ve izahatı 
'bekliyoruz. 

Dü!er taraftan meikilr ııazino 
ım.iisteciri '.Havri de kendisinin 15 
yıllık ve mütevazı kazanLcı bir 
ırazinocu olduı!unu bildirerek bi
ze sikavette bulunan mii$terile -
rinden kat'ivven fazla para iste
mediğini ve ihtikar yaı:ı:madıı!uu 
beyan etmeıktedir. 

Hava bozdu 
Bir müddettenberi sıcak ıı;iden 

havalar bu sabah birdenbıre boz
mus ve hatilf va~ur yağnııştır. 
Bununla beraber 11ezrıei'e _giden
lerin adedi hic de cksilmis deii:ildi. 

Alınan kuvvetleri kumandanı, 
radyoda İnl"iliz oılotlarını yaka
lamak için Alman makamlarına 
v .. rdım edecek olanlara 500 gol
den mükafat verilecegini ilana 
mecbur kalmıştır. Bu usul de ne
tice vermeyince, Alman kuman -
danlığı pikıtları saklı yanların i
dam cezasile cezalandırılacakları
nı bildirmiştir. 

Fransa halkı 
memnun 

Londra 18 (A.A.) - cNevyork 
'.Herald Tribon• gazetesinin Vişi
den öı!'rendi_ğine göre. İn,giliz tay
varelerinin yeni muvaffa:k.iyetler.i 
Fraru;ız halkı üzerinde ·büvük bir 
tesir bırakmaktadır. Dii(er taraf
tan Fransız halkı ııeı:en haziran
da Alınan kuvvetlerinin sür'atli 
ı;'.alibiyetinin husule ııetirdi"i .;ad
rneden sonra toplanmai(a başla -
mışttr. 

Bugünkü son 
yarışları 

at 

( 1 inci sa.htt'eden devam ) 

Fakat bu hayvanın yanında (Yük
sel), (Vural), (Kara.kuş) ve (Ör
nek) den hangisi si.ırpriz yapabi
lir?. Bunu nasıl kestiıımeli?. 

Dördüncü koşL1nun favorileri 
de hiç SÜPhesiz (Hü.ınmahatun) 
ile (Sobotavı dır. Fakat 'burada 
(Uıınacı) belki .bek.Jenilmiyen bir 
şeyler becerebilir. 
Beşinci koşuda tabil (Dandı) ., 

('Raınans) en baştadırlar. Her -
kes hiç şüı:ıhesiz bunlara ovnıva
ı;ıık ve ikili bahisde de herkes bu 
iki havvan üzeri.nele duracak ve 
vüıxie doksan varışları da bu iki 
hayvan kazanac~ktır. 
Şu ihaldıe gerak beşinci koşu, 

J?erek beşinci koşunun kinde ya
pılan ikili bahis oyunculara pek 
u bi.rşey verebilecektir. 

Bu varışta sürpriz yapabilmesi 
ihtimali olan bir hayvan varsa 
o da ~Komisarj) dır. Diğerleri 
hakkında ümit beslemek boş ı:ıi

bi birşeydir. '.Halbt· 1ti önce de söv
ledii'!imiz ıtibi bugünkü son yarı.ıı 
büsbütün 'başka türlü, ve başka 
hayvanlarla yapılarak dnha he
yecanlı ve ümitli bir &ek!l alınası 
değil miydi?. 

iTiZAR 
Bazı askeri ilaruarın neşri 

zarureti kar•ısında •bir müd
dettenlberi teıfrikalarımız• 
muntazam surette neşrede -
rnemek mecburivetinde kalı
voruz. Sahlfelerimizın mah
dut olunası tefrikalarımı.zıın 
başka sütunlara naı..line de 
imkan veı:nıemektedır. Eli
mi2Xie olmıyan bu tehirler -
den dolayı okuyucuları.mu: • 
dan özür diler ve vakında 
romanlarımızı eski ını.ızamla 
neşre devam ede<:ellimizi ar
zeyleriz. 

-İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komisıonundan : 

Arttırma ve 

Heybeli sanatoryomunun tavuk, pil iç v~ hindi eti şartnamesi mucibince 
açık eksiltmt!ye konulmuştur. 

Havacıhk mütehassısları taarruz 
eden kuvvetlerden yüzde üçü iın. 
ha edildiği takdirde netice. miida
faa için menınuniyet verici adde
dilmektedir. Halbuki son nıuhare
belerde bu nisbet yiizde 15 civar. 
larında olmuştur. Almanların pi
lot zayiatının nisbeti yiizde 20 den 
yiiksektir. Çünkti boınlıardıman 
tayyarelerinde, iki, üç, hatta ha. 
zan dört pilot bulunmaktadır. 

İnr.iliz İstihbarat Nazırı Duf Ku
per İngiliz tayyarecilerinin mu • 
vaüakiyetlerini anlatmak maksa
d.ile radyoda hulasaten şunları 
söylemiştir: .Hitleri kabul etmek 
için tamamile hazırız. Şayet şimdi 
gelmezse cidden inkisara uğrıya -
cağtz. Müstevlinin layık olduğu is
tikbali kendisine sahillerimizde 
yapacağımıza dair tenıinat verebL 
liriz. İngilterede dehşet yoktur. 
Herkes zafer hissi içinde ve vazi
fesi başmdadır.• 

Amerikan gazeteleri de, İngiliz 
tayyarelerinin adetce az olmakla 
beraber, gösterdikleri muvaffaki
yetleri tekrar tebarüz ettirmekte
dirler. 

İngiliz tavyarelel'İ bir taraftan 
müdafaaya devam ederken. bir ta
raftan da hücumlara geçmektedir. 
Dün de Almanyada, Bohlen'de bir 
benzin tasfivehanesi, İyena'da Ze
iss fabrikaları, Agvusburg'da ~lcs
serşcmid tayyare fabrikaları, Kol
leg'de tayyare dcpofarı bombardı
man edilnıiştir. 

İngiliz tayyareleTi Tobruk'ta da 
denizatı! ı:ıhlımlarını ve petrol de
polarını tekrar bombardıman et
mişler ve yangınlar çıkarmışlar -
dır. 

İNGİLİZ FİLOSU DA 
FAALİYETTE 

Diğer taraftan İngiliz filosu da 
boş durmamaktadır. Dün, zırhlı ve 
kruvazörlerden mürekkep bir İn.( 
giliz filosu Trablusgarpta Bardia 
ile For Kapuzzo ve civarda bulu
nan diğer askeri üsleri bombardı
man etmişlerdir. İtalynn tayyare
leri de mukabil hücuma geçmiş -
!erse de, filoya hasar ika edeme • 
mislerdir. İki İtalyan bombardt • 
man tayyaresinin düşiirtildüğü ge-
milerden görülınüştiir. . 

- •ELLİ• HADİSESİ 
Tinos adasında batmlan Yunan 

cEli. kruvazöründen sonra, bu a
dadaki ziyaretcilori getirecek va
purlara refakat etmek tizere gön
derilen iki Yunan torpitos1u111n da 
bombardıman edildiği bildirilmiş
ti. İyi haber alan Yunan mahfille. 
ri bu havadisi tekzip etmektedir. 

Ancak ,Elli. kruvazörü batırıl
!nadan evvel. Tinos adası üzerinde 
iki meçhul tayyarenin uçtuğu gö
rülmüştür. Bunların evvela Yu • 
nan tay_vareleri olduğu zannedil -
mişse de, kruvazör torpillendikten 
sonra, bir keşif uçuşu yapıldıiı 
anlaş~tır. 

YENİ HAYAT 
Tiirkiyede nefasetile şöhret 

bulan hakiki ve esas 

YENi HA y AT ~~;:,~el~/~r~ 
Abdülvahit Turan 

MARKASIDIB. 
Kahveciler için nefis 
lokumlarımız vardır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Askere gidenlerin 
ailelerine yardım 

( 1 bıci sablledon devam ) 

kanununun haciz maddesi tatbik 
olunacaktır. 

Toplanacak paraların Üzerleri
ne belediyeler ve hususi idareler 
de kendi biitçelerinden avıracak
ları :miktarları ilave ederekler -
dir. 

Yeni kanunun Büyük Millet 
'Meclisine buııünlerde verilip tas
dik edilerek hemen tatbikata ge
çilmeı;i ·beklenmektedir. 

Sultanahmet l inci sulh hukuk mah

kemesinden: 
Aşer Nahmias tarafından Kuzgun ... 

cukta Paşalimanı caddesinde 112 sayı
da İsak Berdavid aleyhine, senet ba
kiyesinden alacağı olan 55 liranın tah
sili hakkında açılan alacak davasın

dan dolayı gönderilen dava arzuhali 
tebliğsiz iade edilmiş ve davalı hak
kında 15 gün müddetle ilfuıcn tebligat 
icrasına mahkemece karar verilmiş ol
duğundan ınuhakcme günü olan 6/9/ 
940 tarihine raslıyan cuma günü saat 
14 de Sultanahmcl l inci sulh hülcuk 
mahkemesinde bizzat veya bilvek.Ale 
hazır bulunmadığı takdirde muhake
mesinin gıyabında icra kılınacağı itan 
olunur. 940/1630 

Adrese dikkat: Galata Necati'bey caddesi No. 92. Tel: 40058 
Eksiltme 4/9/940 Çarşamba günü saat 14 de Cağnloğlunda Sıhhat ve içu-1-------------------------------

mal Muavenet Müdürlüğü blııasında kıl rulu komisyonda yapılacaktır. İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Muhammen fiatı: Tavuk 70, Piliç 35, Hindi".150 kuruı;tur. 
M. Teminat 153 ııra 88 kuruştur. Eksiltme Komisyonundan : 
İ~tekliler şartnamesini her gün ko ınisyonda görebilirler. Heybeli verem sanatoryonıunun 1740 lira muhammen bedelli 6 katem lroyua 

66,000 
25,000 
30,000 

66,000 
25,000 
30,000 

Beher çiftine tahmin edilen fi3tı 250[ 
kuruş olan 10,000 çift terlik 2~/8/~40 
perşembe günü saat 11 de Ankarac.a 
M. M. V. satın alma komisvvnmda 
paz.arlıkla satın alınacaktır. İsteklile
rin 3750 liralık kat'i teminatlarile ihale 
saatinde komisyona gelmeleri. 

... 627-7258 
Balıkesir ve Susurluk.ta 10 adet as

keri bina yaptırılacaktır. Kapalı zarf
la ihalesi 21 / 8/940 ça~ba güıiü sa
at 16 da Balıkesir satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Binaların behe
rinin keşi! bedeli 4843 lira 70 k\ll'UI 
umum tutarı 48,437 lirarlır. İlle temi
nat 363 lira 28 kuruş umum teminat 
3632 lira 78 kuruştur. PlAn, şartname 
ve keşifleri Ankara, İstanbul Lv. A. -
mirlikleri ve Balıkesir muıtaka K. sa
hn alma komisyonunda görülür. Ta
liplerin ihale saatinden bir saat evvel 
kanuni vesikalarile teminat ve teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

525 - 6868 .. 
300,000 kilo buğday kapalı tarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/ 
940 günü saat 13,30 da Midyatta as
keri s;ıtın atma komisyonunda yapı- , 
lacakhr. Tahmin bedeli 15,000 lira ilk 
teminatı 1125 liradır. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (642) (7309) .. 

Hepsine tahmin edilen fiatt 58,000 
lira olan 125 beygirhk 100 kilovatlık 
Dizel elektrik grubu ile 80 beygırl.ik 

65 kilovatlık Dizel motörlU elektrik 
e:rubu ve bu gruplara ait tevzi tab .. 
losu 27 /8/940 salı günti saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satın alına ko -
misyonunda paz.arlı~la s:atın ahnaca • 
ğından isteklilerin 8300 lirahk kat'ı te
minatlarile belJi saatte komisyonda 
bulunmaları. Şartnamesi 290 kuruşa 

komisyondın alınır. (662) (7360) ... 
On bin bkım yazlık elbise alına -

caktıı-. İhalesi 2/9/940 günü saat 
15 de Tokatta :ı.lay garnizonunda Sa. 
AL Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi
len bedeli 75.000 lira olup ilk teminatı 
5625 Liradır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte kanuni vesikalarile beraber ka
palı zarflarını kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyarak ihale saatinden bir 
saat evvel K. na vermeleri. (695) (7501) 

Emlak ve Eytam 

4550 
2250 
1806 .... 

330 
153 

(533) \1!1176) 

Beherine tahmin edilen :t:iatı 430 lira 
olan 100 adet hasta nakliye arabası 

24/8/940 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alına komüt 
yonunda pazarlıkla ihale edileceğin -
den isteklilerin 5450 liralık kat'ı te
minatlarile ihale saatinde komisyonda 
bulunmaları. Şartnamesi 215 kuruş3 

komisyondan alınır. (658) (7356) ... 
2550 ton Sömikok veya Karabük k& 

mürü kapalı z.arfla eksiltme7e kon -
muştur. ihalesi 3/9/940 Salı günü saal 
16 da Eski.şehirde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Sömiko
lrun tahmin bedeli 70,890 lira ilk te • 
minah 4794 lira 50 kuruştur. Karabük 
kön1ürünün tahınin bedeli 75,225 lira 

ilk teminatı 5011 lira 25 kuruştur. İs
teklilerin kanun! vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(668) (7395) 

.... 
Beher metre.sine tahmin edilen fiatı 

27 kurUj olan 100,000 l"!letre sargılık 

bez 23/8/940 cuına günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklil~rin 4050 lira kat'i teminatlarih 
belli .saatte komisyona gelmeleri. ŞarLo 

name ve evsafı 135 kuruşa komisyon-
dan alınır. (661) (7359) ... 

3 kamyon ile 2 o\.obUs pazarlıkla sa
tın alınacaklır. Husul)İ &artları Anka
ra, İstanbul, Kooya Lv • .lmirlıkleri 
satınalma komisyonlarında görülur. 
İhaleoı 19/8/940 Pazartesi günü saat 
18 da Xonyada askeri salınalına ko
misyonunda yapılacaktır. Paz.arlıktan 

sonra tekerrür eden fiat üzerinden yüz. 
de 15 teminat alınacaktır. (7498) (692) 

.... 
1274 lon odun kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. İhalesi 9/9/940 Pa
ı.artesi günü saat 16 da Edinıede eski 
Müşiriyet dairesinde satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. TahnUn be
deli 25,480 lira ilk teminatı 1911 lira ... 
dır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin ihale gün ve sa
atinden bir saat evveline kadar ka .. 
nuni vesikalarile teklif mektuplarını 

kon1isyona vermeleri. (691) (7497) 

Bankasından 
E•H Yeri Kıymeti Nev'i Meaabası Depo-
N.J. 

197 

258 

Beşiktaş, MCfl'Utiyet mah. 
Es. ÇıfUılt Ye. F.kmek lab-
rika~ı sokağı No. Es. 2 

mük:. 8, 9, 10, Ye. 4, 4/1, 4/Z 
Galata Keman.kel 1nah. Es. 
Gümrük, Yeı. Yemiı:ı sokagı 

~2911.- Bootaıı 14213 M2 
hane ve 
ahır oda 

~18~.- Kredı Liyone 
Bankası den-

zitosu 
6582.U 

10370.60 

Es. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mekle maruf 
16, Ye. 2 banın 1/4 H. 

Mevki ve ci•ısi yukarıda ya.tılı gayrimenkullerin satışları kapalı zarf usulile 
ve sekiz taksitle faizsiz olarak Şubemiz satış komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

İhale 4/9/940 Çarsamba günü saat 14 dedir. İsteklilerin bir lira mülcabi
linde birer şartname edinerek şartnamede yaz.ılı hükümler dairesinde teklıl 

mektuplarını bildirilen gün ve aaatteŞube.miz Emlik Sel"'lis.ine tevdi etmele~i. 
(7507) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komisyonundan : 

Arttırma ve 

Şişli Çocuk lıaııtanesinin 11829 lira 27 kuruş muhammen bedelli ve 8S7 lirli 
75 kuruı mu.va.kkat teminatlı 161 kalem il4ç ve sıbhl malı.emesi kapalı ı:a:-fla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4/9/940 Çarşamba r.l'inü aaat 15 de Cağaloğlunda Sıhhal ve İı;ti• 
mal Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisşonda. yapılacaktır. 

İstekliler şartnamesini komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1940 yılı ticaret odası vealkasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesika• 

lar ve bu işe yeter muvakkat teminat ınakbttZ veya banka mektubu ile birlikte 

tcldi.fi hav.i zarflarını ihale saatinden bit" saat evvel makbuz mukabili komisyon• 
vermeleri. (4767) İstekliler 1940 yılı ticaret odası ve sik.asile 2490 sayılı kanunda yazılı vesi- sakatatı açık eksiltmeye konu1ınuştur.M. Teminat 130 lira 50 kuru.ştU.'.'. 

kalar ve bu ise yeter M. teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli Eksillme 4/9/940 Çarşamba gü.nü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve ------------------------------
gün ve "aatt komi,yona gelmeleri •7466> İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. İıtanbuJ Sıhhi Müeıseıe)er 

E • t S d w M •• d- ı -v •• d Şartnamesi her gün komisyonda g6rülcbilir. 
mnıye an ıgı u ur ugua en : İstekliler 1940 yıh ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kamında yaaılı weilı:a. Eksiltme Komisyonundan : 

Arttırma ve 

Sandıiımı:ı borçluJanndan Mehmet mirasçıJarma ilin yolile son tebU,t: 1ar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birliie-
Murisiniz 12372/1!4 hesap No. sileSandığunızdan aldığı 260 liraya karşı le belli giln ve saatte komı);yona gelıneleri. (7469) He,oeöada verem oanatwyomuıum 17 kuruş muhammen bedelli 62 kalem ilAç 

Eyilpte Zcynephatun mahallesinin Karyağdı sokağında eski ve yeni 5 No. lı ve tıbbf1 malzemesi aÇlk: eksiltmeye konulmuştur. 

bahçeli evi birinci derecede ipotek etmit idi. Vadesinde ödenmediğinden 16/5/939 Dtt-nı·zcı·ıere ı·la" n Eksiltme 4/9/940 Cat1llınba g!lnü. saat 14,30 da Cağ:ıloğlunda Sıhhat ve 
\aribinde borÇ miktarı 522 lira 26 kuruşa varm11tır. - İçtima .l\fuo.yenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Bu sebeple ve 3202 No. lı kanun mucibince yapılan taldp ve acık arttırma 
neticesinde mezkUr gayrimer.J..ul 600 lira bedelle Sandık namına muvakkaten 
ihale edilmiştir. İşbu ilAn tarihinden itibaren bir ay içinde 39/344 No. r;ı ile 
Sandığımıza müracaaUa borcu ödemediğiniz takdirde kat'l ihale kararı verilmek 
ti.zere dosyanın icra ~ğine tevdi olunacağı son ihbarname makamına 

kaim olmak üzere ilfın olunur. C7487l 

IEtanbul mıntaka liman reisliğinden Muvolı:kat teminat gş lira 24 kuruştur. İslekliler şartnamesini her gün ko-

Ayakapı kayık iskelesi civarında batık NWnuncibaMiyet torpitosııımn par- misy~ görebilirler. 
çalanarak ihracı ameliyesine başlanacağı ve bu iş 23/8/940 Cuma gününden iti- llılekliler 194'1 yıh ticaret od<ısı vesikasHe 2490 sayıh k:ınunda yazılı ve.t

baren 20 gün devam edeceği cihelie o civardan geçecek ınecakibiıı dikkatli kalJr •e bu i~ yeter ınıwakk.0 t teminat makbuzu ile blrJ.ikt.e belli gün ve saatlıo 

bulunmaları ilAn olunur. •7-405• • L7468) 



4- S O N TELGRAF - 18 A~OS'l'OS 1M 

Cem iyetler Kanununun Beşinci maddesine 

Manifatura Tüccarları Birliği Muaddel 
Tevfikan 

Nizamnamesi 
Aynen 

ESAS NİZAMNAME 
BİRLl(iiN İSİM VE MAKSADI 

Madde 1 - Her nevi pamuklu, yünlü ve ipekli mensucat ti
caretile istU!al eden tüccar ve siiketlerden arzu edenler ve şerajti 
kanunıyevi haiz olanlar dahil olabiimek iızere ·ManıJaturu tüccar
lan bır!ii;i• namı altında bir bir.Jk kurulmuştur. 

Madde 2 - Birhji"in maksadı iızası meyanında mutlak bir te
sanüt husule ııetirerek memleket servet ve i.ktısadiyatıle sıkı bi:r 
rabıtası olan manifaturacılık mevıuunda faydalı bir unsur olmak
tan ibarettir. 

Madde 3 - Birlik sırf mesleki bir tesekkiil olup siyasetle hiç 
bir veçhile alakası yoktur. 

Madde 4 - Birli.i!in müessis azası şunlardır: 
lsmet Remzi Avunduk Tüccar T.C. Tebaasından 
Osmanbev Ruınelı cad. Itır sok. Sisa Apart. 2 
Ah Nedboi!lu Tüccar 
Nısanta.ş Relah apartman 4 
V c hbı Bilimer 
Macka Vehbı Bey Apart. 6 
Rifat Edın 
Osmanbey Matbaa Sok., 38 

Tüccar 

Tüccar 

bısan Merunerci Tüccar 
Kadıköy Mühürdar Cad. Mermerci Apart. 15 
Naci Atabek Tuccar 
N~ntas Astarcıyan Apart. 

Hulüsi Toııtas Tü~-cıır 
Erenkıöy Sahrayi Cedit Etem efendi sok. 158/l 
Mustafa Hikmet Yucat Tüccar 
Sehzadebası A~a Yokıı.w. 14 
M. Sadi Tamer 
Taksım Topeular Cad. 34 
Vahan DiJı:iciyan 
Panııaltı Cad. 177/205 
Llya Ye~alıni 
Taksim Abdülhak Hamit cad. 34 

Tüccar 

Tüccar 

Tüccar 

Ali Nuri Malta Tüccar 
Sışli Tesvikiye C..d. İmren Apart. 3 
Bensiyon Penso Tüccar 
Osmanbey Şafak Apart. Daire 5 
Agah öımer Akalın (Balya şirketi sabık Müd. 
Cajialof(Ju Mahmudiye cad. 18 

Madde 5 - Birlik bu ııaveye varmak için: 

• > 

• • 

• > 

• ' 

.. 
• ' 

• ' 

• • 

• • 

" • 

• 

a) Dahil ve haric pivasa hareketlerinden ve tüccann ticarı va
ziyetlermden azasını ııünü günune haberdar ctmıye, 

b) Tıcari ahlakın mılli duyııulara ve Cumhuri,·et tcl.1kkilerine 
uvııun olarak ınkisafına. 

c) Kanunu mahsusuna tevfikan mecmua ve rıs:Jeler ctl<ararak 
azasının manen ve maddetrn yükselmesine çalışır. 

AZA OLABİLMEK ŞARTLARI 

Madde 6 - a) 18 vasını ikmal etmiş olmak, 
b) Medeni haklarına sahjp bulunmak, 
c) Kavarun ve nizama! dairesinde müseccel tüccar 

~-~ -Madde 7 - Yukarıdaki evsaiı haiz her ~hıs dof(rudan doııru-
ya bırlık riyasetine müracaat etmek suretile aza ka_ydolunmasıru ta
lebeder. Heyeti idare lazım ııelen :etkikat ve tahkikat• yaptıktan 
sonra talibın iıza olarak kaydına karar verir. 

Madde 8 - Birliiıe dahil olan iıza bir defaya mahsus olmak ü
zere 50 (elli) lira duhuliye ve her sene peşin olarak 100 (vüz) lira 
aıdat tesviyesine mecburdur. Her iızanın duhuliye ile birlikte sene
vi taal:ı.lıüdatı 120 (vüz yirmi) liran ııeçmiyecektir. 

Madde 9 - Birlit:e intisap beyannamesini imza etmiş 1:ıulunına
sile her aza birlik esas nizamnamesine teba:yeli ve onun ahkamına 
riayeti taahhüt etmis olur. 

Madde 10 - Birlik iızasına tevdi edilecek bilci.ı:mle vezail ücret
aizdır. 

BİRLİKTEN f'IKMA 

!Madde 11 - Ölmek, ~ıkarılmak, ve kendi kendine cıkmakla iıza
l:ik ha.l<kı kaybolur. Kendilıf(inden çıkmak istiyenler yazı ile c~ak 
i.stedif(.iru idare heyetine "sbabı rnucibcsılc bildir!r. ldare. heve~1 ılk 
Kti.n.ada bu talebi kabul <.-<l~r 'e bu tarihten 1tıbaren 'bırlık azalı
in kavbedilm.i.s olur. Bırlık """"h'r.ı bir defa kaybctırnıs olan_ tek
rar ~ıa kaydolundui!u takdirde yeniden duhul ucretı vennesı sarl
tır. 

Jl\RLİKTE!\ ÇIKARILMA 

Madde 12 - a) Birlik niza."'llnames.ine riayet etmhenler, 
b) Aidatını kendisine ..,.apılan tahriri tcblıi!e 

men verm.iyenler. 
c) Şeraiti kanuniyeyi kaybedenler, 

İdare heyeti kararile birlikten çıkarılır. 
BİRLİÖİN TEŞKİLATI 

Madde 13 - a) Umumi heyet,- b) İdare heyet.i, 

raii-

HEY'ETİ UMUMİYENİ1'1 TOPLANTISI ı 
Madde 14 - Birliğın uımumi heyeti sen~-de bir defa o senenın 

mart a)'l zarfında birlik merkezinde veya idare hcvetınin hazır
)ıyacaih diğer bir mahalde toplanır. Umumi heyet i_ctmıaına bırU.
,i'(e kayıtlı iı.za ça~ılır; ve en az uç ııun. ı;vvelden ıctıınaın, ~u, 
saati, yeri ve ruznamesi iki ııazete ıle ılan edilır; ve hukumete 
bildirilir. 

Madde 15 - Umumi heyetin açıla.biimesi için u"'Jlum azanın ya
rıs ndan bir fazlasının bulunması $arttır. llk toplantıda bu kadar 
aza l!elmemis ise umumi heyet en az iıc ııün sonraya talık ve ıliın 
edilir. Bu ikinci toplantıda azanın miktarı ne olursa olsun umumi 
heyet celsesi açılır. 

Madde 16 - Umumi hev'ette yalnız ruznameye loonan maddeler 
miı;ıa(<ere edilir. Ancak mevcut iızanın en az yırınide b;ri tarafıı;
dan müzakeresi istenen maddelerin ruznameye konması . mecburı
dır. Kararlar toplantıda mevcut azanın ekseriyetile verilir. Her 
iıuının valnız bir reyi va:Nlı.r. 

Madde 17 - Bilcümle azanın beşte birinin yazılı ve esbabı mu
eibeli olarak idare heyetine verecekleri dilekce ™' fevkalade umumi 
hevet toplanır. Bu toplantıvı idare heveli en az üç ııün evvel ilci 
ııün devam etme'!< üzere asııar_i iJ:ti ııazete ile ilan ede~. Fevkalade 
umumi heyet in açılın.ası 15 ıncı madde ııhkirmına ııore yapılır. 

UMUMİ HEYET 

Madde 18 - Birl.iok, reisi, reis bulunmadı~ı takdirde. ikinci re
is veya vekili tarafından umumi heyet açılarak ıçtnna nısabı anla
tılmak üzere yoklama yapıldıktan sonra aza arasınd~n bir reis ile 
lüzumu kadar kiıtip seçilir. 

Madde 19 - Umumi heyetin müzaktte zabıtlan reis ve katip
ler tarafından trnzalanarak saklanır. 

Umuıml heyet kararları da ayrıca karar halinde yazılarak avni 
ırurette imza edilip saklanır ve iızaya şifahen tebliğ olunur. 

Madde 20 - Umumi heyet i<;timaında idare heyetine seçilecek a
zanın hüviyetlerile ana nizamnamede yapılacak. dei(isikli.k.ler bir 
hafta M;inde o yerin en bü:vük mülkiye amirine bıklırıhr. 

Madde 21 - İdare heyeti lüzum eördüini vakit umımıl heyet.i 
fevitalade ictbnaa davet edebilir. 

UMUMİ HEY'ETİN VAZİFE VE SELAHİYETLERi 

Madde 22 - a) İdare heyeti raporunu ve biliinQoyu tetkl.k ve tas
dik ve idare heyetine >bra etmek, 

b) Birlik ana nizamnamesinin tadili hekk.ında ka
rar vermek, 

c) Icalıı halinde birlikin feshi halı:kında karar ver-

ilin Oluııur 

mek ve bu takdirde tasfiye seklini tayin ve tas
İJ.\'C memurlarını iı-~tihap eta:t;K. 

dı &nelik bütçeyi tetkik ve tasdık etmek, 
f) Senede bır tir.ik ve idare heyeti iızasıııı se~mek, 
!) Birlııôn muam..:ıatı hcıiabiyesini tetkik etmek ı 

~ın bir hesap murakibi seçmek. 
Madde 23 ;_Umumi heyet .iza.sırun 1,okluf!u yani ekseriyeti ara 

ile karar verir ve reyler aCJk \•erilli. , 
Madde 24 - Umıı:ıni heyete kansan her azanın bir reyi vardır. 

A:.t.a bir şirket veya bir şahsiyeti maneviye oldugu takdırde sirkü
ler mucıbıncc kanuni r.ıümessilleri tru·~,ından temsil oJuı,ur. ~u 
kadar ki sirküler ahkamına tevfikan müteaddit kimseler tarafından 
tem.sili sari ise bu şahısların müş,emian bir tek reyleri vardır. 

Madde 25 - Müzakere csnasmda reyler müsavi ııeUrse reisin 
bulundu~ taraf kazanır. Gizli rey toplamada müsavat Yiı..":i olursa 
yen.den rey toplanır. 

Madde 26 - Jdare heyeti seçiminde denk rey alanlar arasın
da kur'a cekilir. 

Madde 27 - klimada mevcut azanın üçte bıri her hanııi bir 
mesele hakkında ııizli rev verilmesini )'azılı olarak rı)"asete tek-
li! ederse reyler gizli olarak töplanır. , 

Madde 28 - Birli,ııin feshi hakkında umumi heyetin karar 
verebilmesi ıcin Birhcin !esih kevfi,'eti içtinna davetnamesile iliın 
euilmelıdır. Bu içtimada azanın üçte ikisınin bulunması liızım
dır. Birinci içti:ınada üçte ikisi bulunmadıii"i takdirde jkind içti
mada azanın miktarı ne olursa olsun heyeti umumiye açılır. Su 
kadar ki [eslh kararı verebilmek için ııerek birinci ve ııerek tali
ken yapılan icti.mada me\'C!Udun üçte iJ<isınin reyi •arttır. Bu rey
ler yazılı ve ınızali Glarak verilir. 

iDARE HEYETİ 

Madde 29 - Heyeti umumiyenin her sene mart avı icinde vu
kubulacak iıdi içtimaında l!"izli rey ile se<,;ece~i on dört mukay
yet manifatura tüccarları ile bunların tavin edecei?i hır kati·bi u
mumiden ibaret olmak üzere on beş iızadan mürekkeptir. İdare he
yeti intL'ıaplarını takip eden ilk toplantıda aralarında birinı ekse
riyetle reis ve birini de reis vekili intihap ederler. 

İdare heyetine tüccarlar ve ticari şirketler aza seoilir. Şir
ketler veya manevi şahsiyeti<" secildil!i takdirde manevi şahsi 
yetler idare heyetinde kanuni ml.lmessilleri ltarru1ından temsil 
olunurlar. 

IVladde 30 - İdare hev-eti bir sene va,i!e ııörür. Umumi heyet
lerde secilen yeni idare heveti umumi heyetın ertesi ııününden iti
baren ise başlar. İdare heyeti resmi ve hasusi ıslerde birliıii tem
sil eder ve k1.:ndi azasından bir veya bır kaçına teın!:U saliıhi\,eti 
veı 1--'b~Lr. 

Madde 31 - İdare heyetinde her hal"l4!!i bır sebeple münhal vu
ku lıuldu/!u takdirde idare heveti birlik iızası me~anında yenisini 
seçer ve bu secimi ilk umumi heyete arz ve tasdik ettirir. Eski idare 
heyetınde bulunanlar tekrar yeni idare heyetine secilcbilirler. 

Madde 32 - İdare heyeti aza,5ından bir biri arkasına üç ictimaa 
ııelmiycnler ye mazeretinı evvelden bildirnıiyenlcr müstafi addo
lunur. 

İDARE HEYETİ_ VAZİFE VE SELAHİYETLE~l 

iMadde 33 - a) İdare heyeti en az Hi ııünde bir toplanır. 
b) Bırliiıin ııaye ve esaslarına ııöre çalışma proıı
ramı yapar ve tatbik eder. 

c) Bırliiıin umum muamelatının muntazam suret
te cereyanından mc>:u.:ctür. 

d) Birlık memur ve mü.stahdeminini ta~·in ve az
leder. 

e) Senelik umumi raı:>0runu, hesap biliınc;osunu, 
yeni 'bütçeyı '- Ka.ırovu umumi heyete izhar 
e<U,r. 

1) Birlii(in ılc,r:er.ıe •. ,.~\arıda tının tezyidi için ted
bırler aıır. 

'1) Birfü!in rn:ı!itelif .aıt' wlarda çalışma proııra
ramının ılı,ar ve ta!:bıttınde idare he)·ctine yar
dnnçı olma.it iıcere ihtisaslarına ııöre birlik aza
sından y;;rarm:ııar s.;-çcr veya encümenler teşkil 
eder. 

h) Cemiyetler kanununda musarraıh deiterleri 
tutar. 

i) Meslcf(e müteallik her nevi tesekl>-üllerle mü -
nasebata ııirisir ve bu münruıebatın tanzimine 
·arıyacak her türlü mukavele ve esasları tesbit 

ve tatbik eder. 
j) Bılcümle devairi resmiye ve ııavri resmiyede biI

liii:i temsil etmek, müdedi ve müddeaalcy:1 sıfat 
ve suretlerile bizzat veya indelhace vekil tayin 
ederek hazır bulunmak, devair ve müessesat ve 
ıair her nevi teşekküllerle birlim müoasebatinı 
tesbit ve idare etmek, idare heyetinin vazife 
ve salahiyetlerinden maduttur. 

\:) BirUiiin şahsiyeti hüJınıiye veya maneviyeler
le olabilecek ihtilaflarını lazım olduğu vechile 
hal ve !asi icin idare heyeti birlik namına tah -

ki:ın saliıhivetini haiz olup münasip ııöreceği 
şekıl ve sartlarla kanun dairesinde hakem veya 
hakemler intihap eder. 

Madde 34 - İdare heyeti en az sekiz kişi ile toplanır ve ekse
riyetle rey verir. Revler denk ııe!irse celse reisin'.n taraiı khanır. 

UMUMi MADDELER 
Madde 35 - Mürakibin vazifesi umuru hesabivenin tarzı cere -

yanını takip etmek, umumi heye'.e bu husustaki raparunu hazır
lamaktadır. 

Madde 36 - Birliğin mühııü kanuni şekilde olup birUiün is
mini taşır. 

Madde 37 - Birliitin idare merkezi İstanbulda Asirefendi cad
desinde Dilsizzadc hanında 17 numaradadır. 

Madde 38 - Birlik, heyeti uraumive kararile ve mevzuatı ka
nunive dairesinde şubeler küşat ve mümessillikler ihdas edebilir. 

Madde 39 - Birlik ikinci maddede yazılı tesanüdün temini zıın
nında idare heyeti kararile tenezzüh ve m üsamereler tertip ve sair 
içti:ınal teşebbüslerde bulunabilir. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
ı - İdare ihtiyacı için •30000> meu"f! çift nakilli iruıyunlu t ablo açılı: ek

sil \meye çık:anlmışt.Jr. 

2 _ Muhammen bedel e5000J muvakkat teminat •~75, lira olup eksiltmesi 
3 Eylfil 1940 salı ıünU saat «16> da Ank.arada evkaf apartunanı üçüncü kapı bi
rinci katmda P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstek:Wer muvakkat teminat makbuz veya banlta teminat mektubile 
kanuni vesıkalarını h:'.imilen mez.kô..r ~ve saatte o komisyona müracaat edecek-

Jerdir. . 
4 _ Şartnameler Ankarada P. T. T. levaı.ım, lstanbulda Kmacıyan hanında 

Utinci katta P. T. T. levazım ayniyat ıubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak 
verilecektir. «3Sl5> «6215> 

Traş bıçaklarınııı satışı % 50 ye düşoıüştür. 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa traş olunabilir keıı son tekemmülü 
•imdi rahat rahnt 20 defa tras olmak kabil oluver. 

ıaycsinde 

• 
Il~f AINl~lUJlb ~IMl~~Il~AINI ~@lb~J! 
~ 1 • .. 1 s M=ı. Amerikan Kız Koleji \'ı ı. Robtrl Kolej • ER E il# ., 1 sttl 
ft .. ft • ArnavutkOy, Tel. 36.160 .' 1! l<btL Tfl. l&...J • ft ft ;,..,,,< 

. " 
t .. ~ıeAtt'µ, tUJ:.ı.ı.i:ı..ceyı en iyı o~rtı..ı..·n on tııut·:-~f'.:.Pcı · ....... , .• ı:n.ııc:ı veya .rıansı"-1..« .ıı·~·.Y"'' ı uıaraK ;mı.ite-" ı , 

ha•sıs muallimler tarafından öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son :lerece eherr..rrııvcl verilir. Aıle 
hayatı ynşatılır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kı.ı ,-e Erkek bf•.dcn terbiyesi ve sporla talebenin bedC- !I • 
ni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzaıın olarak Ticaret dersleri ~tcri]jr. 

1 

MÜHENDiS KISMl~li ye nazari u''t:llerk Elektrik, 
yetıştırılın 

Ma!<ine ve Nafıa Mühendisi ~ .., 

KAYIT GÜNLERi Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe 
12 .ve ka<Jar, 7 Eylülden Mnra her ııün. 

günleri saat 9.00 d~ ı 

• 
.Fazla malı'.ımat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

'

lataobul Komutanlığı '- TAKSiMDE 111 

Sat111alma Komisyonu ti.intan 

Koınu~nlık birlikleri hayvruıları 

için 2/9/9-tO gunü saat 17 de .kapalı 
z.arf lı:;uhJc 735 lOn kuru ot alınacak
tıı·. Muhammen bedeli 44100 liradır. 

Temınatı 3307 lira 50 kuruştur. Şart
narı"ı.e.:>i herglln k.omi~yonda görülebilir. 
isteklilerin beUJ gUn ve saatten bir 
süat ônc.:E>ye kadar teldi! mE"ktuplaİ'llll 

Fındıklıda komutanlık satın alma ko-
mi:,-yonuna verıne1cri. (7039) • Vlll. Kor ihtiyacı için mE"vcut nü-
munesine göre 20/8/940 gü.nü saııt 10 
da pazarlıkla eHi takım çanı.ah nal ... 
bant takımı satın alınacaktır 

İsteklilerin belli gün ve saatte yüz
df.' on bes temiı1atlarilc birli~.te Fın-

dı;Jıda Knmutan?ık ~atınalma komis
yonuna ge1n1elt>ri. •7479> .. 

Komut;tnlık anbarı için 20/8/940 

KRiST AL SALONU l ı 

18 senedeııberi Avrup•nın en b ıiyük memleketlerinde da i ııt8 

ili.incilikle ~öbret kazanarak kül ıür ve tekn ik ile yetişen yegf. ıt< ,, 
Türk Dansözü 

SENiYE TEPSi 
Yalnız 15 GÜ n için 

Büyük fedakarlıklarla angaje edilmİ§ ve numara-
larına başlamıştır DAİMİ PROGRAM : 

gösterdikler i muvaf(akiyetler üzer ine sık sık alkışlanan 

P.JGANf'<lİ MACAR KADIN ORKESTRASI 
M ısır rakkasesi TAHİYE ABDÜLHAMİT 
\·e önümüzdeki per9em

beden itibaren MEl iHA SElAM~ 
Bu kadar zengin program• rağmen konsomosyon 22.5 kuruştur. 

l ı 

saat 15.30 d<? pazarlıkla 5000 erı.ak çu- _ 
vah satın alınacaktır. İ~teklilcrin bP!li f l!ıı=ıısım•c•11wmmır::!•~:::ı:ı:ı:m:ıımmmmmmmm••••••-~I 

Cumartesi ve Pazar matina vardır 

gün ve- sa~tte yüz.dl"' on bt"Ş teminat- ----- - - - - ------- --- ---------/ 
]arilc birJıkte Fındıklıd:1 Komutanlık 

satınalma komisyonurı~ ı.:c:i:neJPri. 
•7477~ 

- ---
J\.ırl..lareli Ka~·uklı aıııke

ri sııtına alma komis
yonu ilanları 

Birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarları göste:r11· seki:t ktılenı cr
ZfJk Vt' ınaUcıncnın pc.ız:.rlıkla ayrı ayrı 
ihale~i 19/8/040 Pazartc~i günü saat 
ondan akşama kadar yaı:;t.lacaktır. Ta
liplerin bclH gUn ve saatte kat't te
minat ve kanunl vesikalarilc birlikte 
Ka\"akJıdaki ahkerl satın01lma komis-
yonuna cclrrıelerı. • 7418• 

Kilo Cin•! 

;oooo 
lOVCo 
4000 

15000 
3000 
2000 
3000 

Adrl 

102 
102 
l 02 

Kuru fa!.u1:ı.·p 

Nohut 
Tuz 
Bulgur 
Pirinç 
Sadeyağ 

Kırmız.ı nıM"<'imek 

Knnt.arm~ deJniri 
Gögilslük k"y1ıı 

Gc·m demiri 
-·-----

Beyoğlu 3 uncu sulh hukuk hiikını-

Yüksek deniz ticareti mektebine ı 
talebe l{abulüne dair şartlar 
ı - Meklt.--b.in tahsil miıddcti, lisC: ve yüksek sıru!h olmak üz.ere alb Sf"rıt<i'' 

Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve makinist yetiştiffJ16' 

ı 
tir. Mektebe kabul. olunan talebenin giyjmi, yiyirni ve sair hususatı mtktcıt $1' 
rafından tenlin e<lilır. 

2 - Mektebin bu sene_ yalnız lise birinci aını.fına ta lebe alınacaktır. 'ı: 
A - Alınacak talebelcrJn orta mekt ebi bıtirmiş olmalan ve yaşlarının ıs d 1' 

küçi..ık 19 d an bhyük olmamaları :arttır. 1
: 

B - Orta okuJu eeçen sene bitirmit olanlar ar;ıda gete.n bir senelik zafl'l~ 
ne ile geç~rdiklerini tevşik edeceklerdir. I' 

3 - isteklilerin mektep müdilrlüğünc karşı yazacakları .iı;til!alar111a 3~ bl 
daki vesikaları raptederek 1 ağust<Nı l940tarihi.nden itibaren Jl<'.ızartesit çar~j.111 ~· 
ve cuma günJcri sabah saat 9 dan 12 ye ve öğleden sonra saat 14 den 17 ye .ıı 
dar müracau.t etmeleri. 

A - llüviyet cüı.d~w 

B - Aşı kAıtıdı d· 
C - Mektep ıehad4otnarr.f"Sl tt7• tasdiknamesi veyahut bunların rrı~ 

dak Omekleri. 
D - Poli,ço tasdik edilmıı iyi hal k~iıdı 
E - Vel1leriııın iz.ahlı adresle ri ve tatbik jmzalan 
F - Altı adtt kartonsuz Jotograf t>b'adında 

4 - Yaı..ılma işi 26 Ağustaı 1940 paıartesi gününe kadardJr. . 
1
, 

Kayıt olunanlıırın 28 Ağustol'J 1940 carşamba günü sıhh1 muayeoelt'rıoın 1 
pılmesı için sab;ıh saat •8> de mektepte bulunrnlan lfwn1dır. il" 

5 - Faı1a tafsi15t H;in Ortakôyde mektep müdürlüğüne müracaat ohınfl18.ı, 
~ır. İstanbuldan gayri mnhaltcrden yapılacak müracaatlara, matbu tduhul bııgı: 
,~oderilfr. 

liğinden: Muhaberat için posta pulu gönderilmesi lAz.ımdır. e6273J ,,,,,,,/ 
lsınail İçel ve Nusret \tardı:ı.rrnan 1-......;::;:::::.=.::...:.:::_.::::;:;:...::.;:;:...;:.:.::.::.:.:.;.=..:.;......; ___ "X' ______ .. 

wralından Galatada Fermeııecilerdc s U A D l Y E P L A. J 1 
Şırkcı.il\yrJye mudınyeü muhasebe .. _,.. 
kalcıııinde meınur Riza Şe.ı.ıer aleyhine 
açılan alacak davasının muhakeme - 1 

sinde: Davacı vclUli davasını iabatkın 
iz.barıacz. ederek y-:min teklif etmiş ve 
ilin.en tebl.J.lini talep eylem~ olduğun- j 
dan talep Yeçhle yevmi ınuhakeme o-
lan 10/9/940 5ah e-U.nü s..ıat 10 da ye
min etmek üz.ere Beyoglu 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesine gehnesi, gelme
diği takdirde yem.inden imtina etnüı 

addolunacağı ve dnvaya ~bit naza
rile bakılacağına dair 20 gü.n müd -
deUe yemin davetiyesi makamına ka
im olmak üzere ilAn olunur. 940/1066 J.=::;;:;;:;;::;;;;;:,::_-__________ ~-~~- -. ı 

ı ı Deniz Lev•zıM •etı11al
ma Koml•yonu ııtn!arı 

1- Tohmin olunan bedeli 18838,02 

GAZ İ NOSU A Ç ILDI 

CAZ ve EGLENCE 

Münakalat Vekaleti Istanbul 
taka liman riyasetinden ~ 

De n izcilere ilin ... ~ 
ı _ Amnvutköy Akıntıburnu ile Kandilli arasında kon.muş olan d,..nı 

kablosu tamir edilmek üzere kaldırılacaktır. ..ı 

2 - 19/8/940 da başlanacak ve 15 giın kadar .Urecel< olan tunıir i.f· ~ 

kullanılacak dubada beyne-lm.ilel işaretler gece ve gündtiz bulunaC'akur. :uı.ı ' 
geçmemelerı ve bu hıı: 1' 

lıra olan 145 kalem el"'Z.dY1 t.ıbbıye mal- sür'atler.ini kesmelerı bildirilir. 7408 

zemesının 22 aCustos 940 tarihine ras- ' --::=================::====::==;:=:=====~ Iıyan Perşembe gu.uü saat 16,.30 da ı · 

halardan eetecek gemilerin dubanın yakınından 

pazarlık eksHımesı yapılacaktır. Devlet Demiryollan ye Limaaluı lıletaıe 
2- ilk teminat miktarı tlo&12,85> 

liradır. Şortnanıc:;i , .• alınacak olan U. fdareai lıinları 
ecza ve uaçların 1istesi her gi.ın ko ... 
.msiyondan alınabilir. 

3- İsteklilerın 2490 sayılı kanunda 
1azılı vesaik.le birlikte belli ıüo ve 
saatte Kasımpe.şada bulunan kom.is -
yona mt.ıracaaUarı. •7338> 

• 

Muhammen bedeli 1875 lira olan 1500 ~- Loltoloil boya (22/8/1940). ı>'; 
felllbe ııünil ıaat 10,30 on buçukta Hardarpepdıı Gar binası dahUındel<1 

ınis,.on. tarafından açı" eil'.silbne usulile sa.tin almacaktu. 
1
p1' 

Bu ~ pmelc is1.i;f...ıem (140) lira (e:I) kurueluk m uvakkat ~~ 
ve kanunun tayin ettiği vesaütlt: bırlikte ek.silbne ıünü saatine kadar korll

1
• 

10 kilo Hlsllk le'Vha 50 S/m_$Cn;fililnde ı 
3 adet on kişilllt yemek maliUl miiracaalları IAzımdır. (eJJ71 

Bu ,_ ait .. rtnarnel<!r ltomis,yondan param: olarak daiJWmaktadır. ı •· / 6 > yemek masası için sıra -- _.. __,,,,. .. 
1 > seyyar kuzine cson sirlem> ~ 

1000 metre telefon teli •2.5 veya 3 ıiik• 1 lnh ... rlar u. llOdUrlUiünden: _..) 
1000 adet ir.al.aı.ör . demiri ile birlikte> l __ .:.;,::.:::.:=::;:..:,.:;;:,:;__.:;;:,:;__;;:;:,,:..:.;. ____ _::..,..______ ,.ı' 

Yukarıda cins ve miktarı yazill 6 tıidi 
ı _ ŞarlDame ve nümunesi mucibin~ 150,94.5 kilo sert. lilstik müteah kalem eşya ve malzeme 24 ağustos 940 

cunıa günü saat 16 da pazarlıklı alı-

nacaktır. 

İsıeklılcrin Ka.aımpaşada 
komisyona müracaatları. 

buluııan 

• '472> 

ILASİT ıUzA Tİi'ATIWStJ 
HALİDE PİŞKİN IMaıller 

18 a.ğustos pazar ~ akçamı 
Gedikpasada Azlık bahçesinde 

1- !TAS P .AIRÇASJ) 
Piy"6 2 operOO 

2- (HAVA OYUNU) 
Komedi 1 perde 

1 

~ ve hesabına pazarlıkla satın almacakt.ır. ,,.g,:J 
ıı _ Pazarlık 19/Vlll/940 pzarteoi günü IOOt 18.30 da Kobataşda ı.,e 

vıe :Mübayaat tubesindek.i alım k omisyonunda yapılacaktır. 

IIl _ ş.rtııame sörll ıeeen .,,.bedeJı parasız alınabileceği &ibi 
·· rıı"pC nu 

, 
C6rfilebtıir. , ıeıııil rı:: 

rv _ tır\Shlerin pazarlık iı;in ı.,m olunon cüıı ve saatte ,.,, 
lı:oıJ>;.. 

cekJeri fiat üzerinden ;ırüzde 7,li IÜYOllme paruile b irlik1e mezk6r 

:miiı"::.•:caa::.tıarı.:::::_~-•7_2_6_4•~~~~~~~~~~~~~~~~--""~ 
1Wıip " Defİrl'eh idare edea Bqmuhuriri 

ETEM İZZE'1' BENiCB 
ISIMll'•'!Ci'ı ,..a SOK ULGBAF Metlrae 


