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M clisten Müstaceliyet Kar~rı istenecek 
dıın sonra di:nya efkii· • A 

:~:1utn~~11~::W~e~:: Milli ŞEF iASRYNAANIVUNTE Transilvanya ·ı 
~ir beyanat oluyor ve ,·~,· m1°hv 
•9tikbalidaha aydın ola- Bugün Florya deniz ? ... er 

ALMANLAR 
HAKİKATi 
ÖGRENECEK rak köstermek hu9usi· köşkünde meşğul oldular HAL D E • devletlerine 

)'etini muhafaza ediyor. Dün sabah Ankaradan şehrimi- 1 b k / 
't ze ,ııelen Reisicumhur :Milli Sef ki taraftan zayiat Var, lrQ ı ıyOT 
~:ETEM İZZET BENİCE İsmet İnönü bu,!!ün Flor:va deniz köylt::r yakıldı 

lngiliz Hariciye Nazırının 
yeni beyanatı 

lng;ı· !Uişkünde mesııul olınuslar ve bir 
.\~llııı ~ Başvekili Çörçil dün vere çıkmamışlardır. ••n amaraswda günün bekle-
llilJı,:~. mühim nutkunu söyledi. Milli Şef dün aksam üzeri 
•dtı~ &on on gün içiııde İngiliz otomobille şehrimizde bir ııezinti 
~Yıd ının 500 - 1500 arasındaki yapmışlardır. 

Maarif Vekili gitti 
Maari<! Vekili B. Hasan Ali Yü

cel dün akşam şehrim.izden An -
lkarava gitmiştir. Muhtelit ted -
risatın kaldırılacaih hakkındaki 

haberler asılsızdır. 

Londra 21 (A.A.) - Avam ka
marasında hariciye müstesarı But
ler kendisine sorulan bir suale ce
vaben asalbdaki beyanatta lbu -
Jumnuştıır: 

·Kraliyet hüklımetine gelen ra
p0rlara nazaran, bu avın baslan -
.ı?ıcında Arnavutlukta İtalyanlara 
!karşı mühim bir isyan patlamıştır. 

İtalyanlarla Arnavutlar arasın
da müsademeler olmustur. Her 
iki taraftan da zayiat var<lır. Ar
navut köyleri tahrip edilınistir .. 

.ı.11 :., ~an tayyareleri tarafın
difi b' tela gündüzlü ziyaret edil
•IJıar;ır •ırada bu nutkun dünya 
llıiıt b IUııtuniyesini teselli ve te
IİYtt aitııııu;dan büyük bir husu
~e ke ehemmiyeti vardır. Bu. 
~ınııı adar Alman tayyare akın
~ 1ıı ~~ İngiliz adalarında, ne 
leıte :)!iz ınaneviyatı üzerinde 
b.ulund ~ar bir tesir yapmamış 
lindeJı· URUnu Çörçilin söz ve se
diği gi~~~a bilhassa tebarüz ettir
•la11 İt" 1 lngilterenin :ıafere karşı 
artııı ıtnadını da birkaç kat daha 

" ış olarak .. .. . ''Utlı . goruyoruz. 
1tca et~. ~ırkaç ana esas üzerine 
~as1 ı 1

1Rımiz vakit şu neticeye 

Gaz fiyatlarında 
ihtikar teşebbüsü 

!\ O Urıız: 
a - lıı ·ı l'fıııı gı tere Alman bava ta-
1•ıııad~rını arızaya ve tahribe uğ
d il.....: t ı_ardedecek kuvvettedir .. 

a, &eıen~ıltere gerek ana vatan
~la,111d k ımparatorluğun can nok. 
•ıuı,. • esaslı bir surette harp 
C.....: f10 ~ arttırmaktadır. 

1•neı, .ngıltere harbin 1941 - 1942 
~~~in:' zarfında da devam ede-
1ltıi~-.:• 1941 in İngiliz bava ha-

ne ~.11.ıd.altında cereyan edeceği
ıı...:: ı ır. 

tırt-•ı lngiJtere kendi taarruz ha
h' "'•rı ır hi\d· Ilı ~rttırıncaya kadar hiç 

Bir bakkal 2 yıl sürgüne ve 500 
lira cezaya mahkum edildi 

Bazı yerlerde .ııaz fiatlarını yük
seltip hükıimetin tayin ettiği res
mi fiattan fazlaya satmağa kal -
.kısanlar ,!!Örülüp hemen takibata 
.ııecilmiştir. 

Ezcümle Ceyhanda fiatları yük
seltenler takip olunmaktadırlar. 
Muğlada da gaz fiatlarını kilo ba
şına 3 - 4 kuruş arttıran bir bak
kal vakalanıp hemen mahkiım e
dilmiştir. 

Londra 21 (A.A.)- Rumen
lerle Macarların Transilvanya 
meselesi hakkında bir anlaş -
mıva vardıklarını gösterecek 
hicbir alamet yoktur. 

Bükre•ten gelen bir habere 
göre, Macarların talepleri 
mihver devletlerinin hakem.. 

•[;i;li;";in;e;;;te;:v:d;i;e;di;' l~e=c~ek~t~ir;·;;;;:;;;;;:;;;;;:;~ 

Troçki ölüm 
tehlikesinde <Y~z1•1 

. 3cu de) 

Londra 21 (AA.) - İngiliz R• · 
ricive Nazırı Lort Hali!aks, dün 
Lortlar kamarasında harici işler 

hakkında beyanatta bulunmus -
tur . 

Nazır, İnııilterenin Amerikaya 
kiralıyacağı üsler hakkında ıtiri
şilen müzakeerlerden bahsettik
ten sonra demiştir ki: 

cAlmanyanm müşkülatının art
ması tesci edici bir alamettir. Na

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Beyoğlunda gizli 
artist acenteleri 
Zabıta bu kah il idarehanelcr 
hakkında tahkikata • 

geçıyor 

Son günlerde şehrimizde bir ar- karadan 25 artist istemnis. fakat 
tist buhranı başlamıştır. Ecnebi yalnız 7 tane ,ııönderılebilmiştir. 
artistlerin memleketlerine ,ııitme- Ytrli artist azlığı karsısında 
}erinden sonra tek tük yerli ar - yevmiyeler de çok yükselmiş, lii
tiştler muhtelif müessese ve bah- alettavin bir okuyucu 11enç kıza 
çeler tarafından angaje edildiii:in- 3 - 4 lira yevmiye ve 75 lira avans 
den şimdi artist bulmak çok zor- verildiği halde yine bulunama -
laşmıstır. Halbuki mevsim mü - mıştır. 
nasebetile Ankara, Mersin, Konya Diğer taraftan is kanunu mu
ııibi yerlerle İzmir fuarı için mü· cibince müstahdemin idarehane
temadiyen şehrimizden artist is- !eri ile artist bürolarının liıi!vo -

Alman tayyarelerinin bir demiryoluna cıogru pike inışlerini gostcrıt 
temsiH resim ~aft değ~~~~ın tesiri altında kala

_ııııı il ır. Amerikanın da yar. 
~•diJıı:11bava hakimiyetini ele ge
•navata soııra Almanyayı gerek 
11ııı~ bu~ında, gerek i•ı!'ali altına 
~•n llıa. ~nduğu her bölgede tama-
ıltııcağ g P edeceğine ve nazizıni 

İbrahim oğlu :kvki isminde bu· 

Müessif bir 
döğüş 

!onan bu bakkal milli korunma 
kanununa ııöre hemen mahalli a&
liye ceza mahkemesine verilip 
cürmüme~hut kanununa ııöre mu
hakeme cdilıniştir. Neticede 2 yıl ı 
müddetle Çine kazasına sürı:ıün 
edilmesin<> ve 500 lira a.i:tır para ı 

cezasına çarptırılmasına karar ve-
rilmis, dükkfuı.ında ve deposun -
daki tekmil ııaz yağları da müsa
dere olunmuştur. 

Dört feci kaza 
oldu 

~:;:;;;;!~;;~~-Bir ~~~ı:~·~~~~~- R a n dev ü ye r i ne 
lan 14 garson nu bıçakladı çevrilen dük an ar t.:: !\'t• kanidir. 

:ttında ;:aııyaya ve Alman işgali 
r lufta~ ulunan her yere ka~şı 
''•it d 1• hatta daha şiddetlendi
:•ta)ı d:~~ın edecek; bu bölgelere 
•t Verrıı~ıl, su bile sızmasına fır
"~ ..... 1 1Yecektir. 
,;nin h·0 filiz Somalisinin tahlive•l Ve ~c ir tesiri yoktur. Afrika
t~ ler0 'd•tkta yakın zamanda İn. 
~ ~Utuıı •ha kanlı muharebelerin 
b~knın İn m1;1ııtazırdır. Arazi ka-
1 ıııı10d· gılız dava ve gayeleri 
;,•rı ~•ltt an neticeye bir gfına za-
4 ~al olu Ur, ~~tenildiği kadar arazi 
n 1 Soıı,~•bılır. Fakat, bütün bun
.;·•1tı •• ~da ~~ııtan istirdat olu
b;'"• tn<ı/'· Cuukü bugünkü harp 
!\dır, lrı~lr, nı~ral, strateji. har
tellıerikan1 tere ıse bütün bunlara 
tJ~_rden ~ıı da l'.ardınıı ile totali

d Goıuıu . •ha zıyade sahiptir. 
ı~~asına.~kr k~, İngiltere kendi 
, 01

1ne tanıa•ndı ~udretine ve za. 
de Unda .·· ~ıle ıııanmış olarak 
ı, 0. Perv~ uru~or \'e hiç bir şey
•a 01n hen .. etnııyor. Hatta, İngilte
ııı!~•dığıu~ •lıar~i basladı. sayıp '•h 1htted' a şuphe arzedccek 
de •tsıı ed1.~· O kendisini şimdi 
~1 tek •ad 1 eıı bir arslan farıe
tt~ıldatıııcck d.okunulan Jerlerini 
) .. •Yi kafa' nısbetiııde mukabele 
••ı ii 1 added · ı des· •eriııd ıyor ve ası ga-

ı,Q 1 ile llliith. ası~ bünye ve göv-
1Yoı. ış hır sa"lete bazır-

bi~•_rhalde b 
8Q llıış olacaı, u hazırlık 1941 içinde 
~ bııı ta Ve evvelemirde 70 
•ın YYare · -ti~ •ıı but" nın Almanya ve 
b~:•ki dchn tf'.~ru.pa kıt'ası üze
·~ın u Yiııe :~ 1111 gor~ceğiz. Belki 
dec arabası - 100 hın zırhlı hü
~•heft ve !\~ın taarruzu takjp e
lup a ~İir'atıi ~anl~r.ın indiğinden 
~na as{•ltlar ır.gıdı~le bütün Av
'•'t tanklar ı lngılı.z ve Aıneri-

• ır ıııın rık 'l in : ' ışı ı e sarsıla. 
-~. Rılterey b 

l dayak- e u emniyeti veren 
Olu..._ })eniz! 

~ \u ere sahip ve biıkim 

lııa;f ller tur . 
h4ıu desinin el~u haJ·at ve ll)aden 

G\ nuşu., ndc veya emrinde 
'•lııı llıalıtadır 
t~llıdda bu ik' llalbuki, Almanya 

u, Şinıd' ı. mesnetten mah -
(De~ı..::.e aç.lığa, sefalete, 

1 3 Uucu sahifede) 

Bir Müddeiumumi 
muavinlerine işten 

el çektirildi 

ile 

Samsundan bildirildiğine göre. 
mahalli adliyesinde müessif bir 
döğüşme hadisesi olmuştur. 

Samsun müddeiumumisi Ziya 
ile muavinleri arasında uzun za. 
mandanberi devam eden bir anla
şamamazlık gercnlerde had dev
resine pirn1iş ve günlük imza def
terinin imz.a1anıp iınzalanmamo.
sından çıkan münakaşa mua,1in -
!erle müddeiumuminin dairede 
döj;üşmelerini intaç etmiştir. Ad
liye Vekaleti hemen başmüf.et~iş 
Hatcmivi mahalline göndermıştır. 
Müddeiumumi Ziya ile muavin. 
!eri Asım ve Şerefe işten el çck
tiriln1iştir. Saınsun n1üddeiumu
miliğine de Amasya müddeiumu
misi AYni Refik tayin olunmuştur. 

Parti Grubunda 

Hükumet dahili 
ve harici vazi

yeti anlattı 
Ankara 21 (Hususi muhabiri -

mizden)- Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupu bu sabah saat 
onda toplanmış, son on beş gün
lük harici ve dahili vaziyet hak -
kında hükumetin verdiği izahat 
dinlenmiştir. 

Meclis de öğleden sonra, saat on 
beşte toplanacaktır. Ruznamede 
bazı devlet alac:ıl..larının tahsili, 
tekaüt kanununa eklenecek bir 
fıkra, seylfıp ve zelzeleden zarara 
uğrıyan bedeli nakdi eratı, devlet 
baremine ek kanun layihaları var
dır. 

Bundan başka askeri ceza ka. 
nunundaki bazı maddelerin değiş
tirilmesi hakkındaki layiha meb
uslara dağıtılmış olduğundan bu
günkü celsede miistacelyet kararı 
istenme;i muhtemeldir. 

Bir makine patladı, bir 
araba da parçalandı 
Tahtakalede Balkapanında tüc

car Avramın hanında hamallık 
yapan Mehmet oğlµ Salih bina
nın birinci katından sırtında çu
valla düsü~ ağır surette yaralan
mı~tır. 

Samatyada Kazlıçeşmede oturan 
arabacı Abdülkadir Osman 2366 
numaralı arabasile Merhaba cad
desinden Yedikuleye gece gider
ken denklerden biri •·•re düşmüş 
ve bu sırada hayvanlar ürküp a. 
rabayı elektrik direğine çarptır -
mı~Jardır. Osnıan yaralannıış ara
ba kısmen parçalanıp hasara uğ
ranııştır. 

Taksimde stadyom yanında Der
men bo;vn fabrikasında sıkma ma
kine i el ile ceHilirken birdenbi-

. re patlamı$ ve Maksut oğlu Ab -
1 (Devamı 3 üncü sahifede) 

Belediye ve polis hemen 
takibata geçti 

Yenikapıdn <'akır Mehmedin ga
zinosunda çalışan garsonlardan 14 
kişinin sebepsiz yere işten çıkarıl
dı)darını ve burada sıhhat, mua
yene cüzdansız çoluk çocuğun ça. 
lıştırılııı çıkarılan garsonlardan 
depozito parası da alındığını dün 
yazmıştık. 

Garsonlar cemi~·eti hu hadiseye 
karsı şayanı teessür bir Hikayeli 
gö;terirken dij(cr taraftan beledi
ye reisliği ve emniyet müdürlüğü 
neşri~1at1mız üzerine hemen ehem
miyetle tahkikata başlamışlardır. 

Belediye reis mııa\'inlerinden 
Liıtfi Aksoy bu husu,ta kendisile 
göl'Üşen bir muharririmize Fatih 
kaymakamlığını tahkikata memur 
edip tahkikata geçtiklerini ve 
enıııi)·ct müdürlüğiince de takiba-

(De,·amı 3 iı.ncü !<ahlfede) 

Teftişler sıklaştırıldı 

Bu sabah ve dün 
cezalandırılanlar 
Sehrrmizde polis ve belediye 1 

J<ontrolll!rının sıklastırıldıi!ını ve 
111Üteaddit esnafın cezalandırıl -
dığını dün yazmıştık. Bu sabah ve 
dünkü teftişlerde de kesilen ce
zalar suıılardır: 

Durak haricinde ve fazla yolcu 
alan. üstelik para aldığı halde 
yolculara bilet kcsmiyen 4 otobüs 
şoför ve biletçilerine ceza zaptı 

kesilmiştir. 

Karnesiz kamvonet kullanan 
bir otobüsün soför ve sahibine de 
ceza zaptı kesilmiştir. 

Noksan vezinli 93 kilo ekmek, 
39 kilo francala, 74 eksik ve açıkta 
satılan simit ile 208 pasla imha J 

olunmuştur. 
Tramva)·a atlıvan 64 kisi de 1 

birer lira para cezasına mahkum 
edilmişlerdir. 5 fırın pislikten ce
zalandırılmış, müteaddit esnafa 
da pislikten ve caddeyi iş,l!alden 
ceza zaptı kesilınlstir. 

...__ 
~ 
·~ 

sniı .. 1rvrr. 
iti naoc ınn•ıı· 
•Uli UMİUlU . .t 

Merdivenköyü cinayeti 
mahallinde adliyece bir 

keşif yapıldı 
Hatice isminde Çanakkaleli bir 

kadın dün İznıirde Kemerde ken

disinden yüz çeviren dostu arabacı 
Nurivi sokak ortasında dört ye
rinden bıçakla yaralayıp öldür -
müştiir. Kadın yakalanmıştır. 

Gecenlerde Erenköy ile Merdi
venköy arasında arkadaşları bir 
çöpçüyü öldürüp başını ve ce~e
dil\İ R)'rı avrı gömen Kastamonu)u 

iki katil polisçe bugün adliyeye 
verlimektedirler. Zabıta hadise 

hakkında mahallinde bir keşif yap
mış. katiller de keşifte bulunup 
cüriinılcrini itiraf etınişlerdir. 

İzmir f u·arı dün 
açıldı 

1 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

KISACA 

Korkarım nazar 
değecek 

Allah verince verir. Hamdolsun 
memleketimizde yok yok. Şiındi 
de Kızılcahamamın Işık dağında 
300 yıl bovunca durmadan işleti
lecek kadar zengin altın madeni 
bulunduğu haber veriliyor. 

Bizim mahut arkadaşa havadisi 
okuyunca, 

- Vur elini duvara da 
söyle ... 

Diyerek devam etti: 

öyle 

- Nazar değmesinden korka 
rın1. Bunları cesrarı askeriye gibi 
saklamalıyız. Cenabı Hak kalbi
mizin paklikine mükafat, dünya,. 
da kıskanılacak ne varsa hamdol
suıı hepsini memleketimi~e lfıtfe-
diyor... • • 

Bir mahallebici kapatıldı, diğer mahallebici ve 
pastacılar da polisce sıkı bir kontrol altına alındı 

Beyoğlu ve istanbulun muhtelif 
semtlerindeki mahallebici, past .. -
cı dükkanları hakkında son gün
lerde zabıtaca sıkı kontrollere ge
çilmiştir. Buna sebep; bu kabil ı 
dükkanların bazılarının randevu 
mahalli haline getirilmeleridir.Bil. 

ÇERÇEVE 

hassa akşam ve gece vakitlerinde 
buralarda bazı uygunsuz genç kız 
ve kadınların toplandıkları, iist 
katlarda da serbestçe pazarlıklar 
yanıldığı sikayet olunmuştur. 

Ezcümle l\lahmutpa•ada Çanı
(J)evamı 3 Uncu sahifede> 

Kulis dertleşmesi 
Son birkaç gündür yazdığım 

eerçeveleri bilmem ki beğenen
ler var mı?. Onları beğenenler 
oha bile ben beğenmiyorum. 

Bunun birkaç sebebi var . 
Evvela evimde bir kitaba ça

lıştığını için İstanbul& inemiyo
rum. Bu ıüzden Jazılarımı bir 
takım tertip balaları bürüyor. 
Bence tertip hatası bir yazıda, 
fikir düzenini mahveden, be • 
~inci kola mensup bir unsurdur. 
Musahhihin gözü ne kadar açık 
olsa, bu beşinci kol unsurunu 
köküne kadar temizlemek müm
kiin olmuyor. Ona y112ı sallibi
nin de yardımı gerek. 

İkincisi, gazetenin sevimli sa
hibi, tedbir denHen me:tiyeti 
hastalık haline getirmiş bir 
mübarek zattır. Benim gibi her 
an iğneli fıçıda oturan, bitmek 
tükenmek bilmez bir heyecan 
yaşıyan ve ağzından netameli 
laflar kaçıran bir insanı da ida
re etmek, hoş kolay iş değil. 
Fakat (müsarünileyh), dediğim 
gibi tedbir sar'asına tutulmuş 
olduğu için, herhangi bir yazıda 
benim ·İmzamı görünce hemen 
pireyi deve şeklinde görmeğe 
başlıvor ve gördüğü şeyi tekrar 
pire hacmine iııdirmeğe kalkı
yor. Böylece uazımdaki fikir 
örgüsü, öbek öbek yayları sö
külmüş bir somya haline geli
yor. Gelin de bu fikir somya
sına uzanın ve rahat edin!. 

Demek istil·orum ki, gazete-

min sahibi, üslüp saçımın di _ 
kilmiş tellerini !aramı~ a ,.e ya
tırmıya nıec!>ur edecek haller~ 
getiriyorum. Bu, belki onca 
böl le. fakat bence değil. Zira 
bence o teller djkilmi~ değildir 
ve dikilmiş sanılan o teller ko
parılacak olursa, o günkü U.lu
hum saçkıran illetine uğrıya -
bilir. Zira hcrbiri avrı ayrı za
rarsız olan iki üslup arasında 
ne kadar benzetme gayreti o. 
hırsa olsun bir bütünlük elde 
edilemez. 

Hiç Necip Fazılın alruru, kaş
larını, burnunu, ağzını ve çe
nesini gösteren sahaya, yani 
suratına Etem İzzetin gözleri 
oturtulabilir mi? Allah bu iki 
muhakriri de çirkin yaratmış 
olabilir; fakat bunlar bazı çeh
re unsurlarını değiştirmeğe kal
karlarsa daha çirkin olmazlar 
mı?. 

Hoş, bana hiç bir (Babıali) 
mensubunun hiç bir g112etede 
bulamadığı salahiyetleri veren, 
- mesela bu ~:azıyı neşre razı 
olacak kadar _ dostumu da büs
bütün haksız bulduğumu söy
liyemem. 

Amma ne ~·apınah ki yine, 
ezeldenberi çift sütun dizilen 
ve çift sütun üzerine ba~lık a
lan yazımızı, eski halinde ınu
hafaza edebilmek için nilıa) et 
bir kulis dertleşmesinden daha 
ileriye gidemi~·oruz. 

NWl' FAZIL Kt<;AKOR.ı:;g 



KAGlillANE 

SEFASI 

Geçenlerde, İstanbulu sevenıer 
ismile bir cemiyet kurulmuştu. Bu 
cemiyet cidden otijinal işler ya -
pıyor. Mesela, rivayete göre, Ka
ğıthanede e:;ki günleri yadetmek 
mak.sadile bir .Sadabad günü. 
kutlanacak, ziyafetler verilecek, 
veriecck, içilecek, şiirler okuna • 
cai<tır. Bu tarihi günde, Sadabii
d:n bütün eski dekorları aynen 
canlandırılacakmı.ş!. 
Kağıthane sefası yapmak bütün 

İstanbullular için özlenen bir eğ
lencedir. Fakat, bilmiyoruz, Sa
dabaclı anmak İstanbulu sevmek 
için kafi midir?. 

Tarihte, Sadabad sefası yapan
ların, Istanbulu değil, memleketi 
bile sevmedikleri sonradan anla
şıldı!. 

İHTİKAR 

YOK i'llU?. 

Odun fiatlarının bu sene pahalı 
oluşu, günün mevzularından biri
dir. Bir gazeteye göre, geçen yıl 
250 kuruşa satı.lan odun, şimdi 550 
kuruşadır. Efendim, geçenlerde 
belediye iktısat müdürlüğü b,; 
batısı tetkik etmiş, ihtikar olma. 
dığma hükmetmiş imiş!. Fakat, 
sonradan 550 rakamı ortaya çıkın
ca, ihtikar olup olmadığı nokta
sın!n bir kere daha tetkikine lü
zum görülmüş!. 

Bizce 550 kuruşa ihtikar var, 
denmez .. 1550 kuruş olmalı ki ih
tikar denmeğe değsin!. 

KARPUZ 

VE KAVUN 

Bir doktor, kavunla karpuzu 
mukayese ederek ,hangisinin da
ha muı?addi olduğu yolunda bir 

sürü tıbbl izahat vcriv.or; sonra, 
kavun daha ziyade tercih edil -
melidir, diyor. Kavunda belki, 
birrok şifai bassalar vardır am. 
ma, karpuzun bilhassa bir hassası 
vardır ki, başka hiçbir şeyde yok
tur: Karpuzun kabuğıı ... 

Bu madde, ayak altına konma
ğa yarar!. 

DÜN BİR, 

BUGÜN İKİ-

Haber refikimizin ikinci sahife
sinde fıkralar yazınağa başlıyan 
tanımadığımız müptedi bir mes
lekdas, daha Selamünaleyküm 
derken, Son Telgrafa çatrnağa, iğ
neler batırmağa yelteniyor. 

Dur be birader?. Daha dün bir 
bugün iki ... Olur olmaz şeyleri el~ 
?lıP çatmak yoluna saparsan, bu 
ışte yaya kalusın!. 
Sorarım sana: Pazartesi günkü 

ceridenizin birinci sahifesinde 
.kızlarını para ile kiralıyan ana. 
başlığı ile verdiğiniz hadise, aca
ba nerede olmuş?. 

ERKEKLER VI! 

KADINLAR 

. Er:kekler, kadınların hangi çe. 
şıt sozlerınden hoşlanır?. Bir mu
harrir bu_ mevzuu tetkik et!?ıiş, 
bırçok mısallcr söylüyor. Mesela, 
kadın, erkeö-e: 

- Sizin yanınızda olduğum za
man hayattan korkmuyorum, der
se, erkek QOk hoşlanırmış!. 

Bir başka cümle: 
- Sakallarınız ne kadar sert!. 
Keza, b>.ı cümleye de erkekler 

bayılırmış'. 
Bu işin pek mütehassısı değiliz 

amma, galıba, erkeklerin en ho -
şuna giden şey kadınların sus
masıdır. 

AHMET RAUF 

İki garip dövme Haydarpaşada 
ve hakaret! iki feci vak'a 

l - Dün ,gece Taksimde Altın
tell<! Pazinoı;unda ııarıp bır kadın 
ıtiövme hadisesi olmııştur. 
Kasımp""3da Kücükpıyalede A

j?açköpru.sll sokağında 19 numa
ralı evde oturan Melahat ismin
de bir ırenç kadın, bu ı;ıazinoda 
tarumadığı bir adamın tecavüzü
ne maruz kalmıştır. 

Mütecaviz kadını tokatlamış ve 
iki dişini kırmıştır. Suclu adam 
yakalandı{!! zaman: 

•- Yanı.l:mışıın.. Karıma ben
zettim ve onu zanneO.erek döv -
düm!.• demiştir. 

Suçlu cürmümeşhut mahkeme
sine verilmiş, Melahat tedavi al
tına aluunıştır. 

2 - Kocasından ayrı yaşıyan 
ve muhakemeli bulunan Adalet 
isminde ırenç bir kadın dün an -
neıiİ .Müve>oerle sokaktan ıreçer
ken kocasına tesadüf etmiş ve an
nesi ile birlikte kocası Nuriye ha
karet etmiştir- Nurinin şikayeti 
üzerine Sultanahmet 1 inci sulh 
ceza mahkemesine verilen ana kız 
13 gün hapse mahküm edilmiş - J 
lerdir. 

Soför .Mehnıedin idaresindeki 
otomobil dün Haydarpaşa asfal-
tından ıreçerken birdenbire kar -
sısına Rasit isminde biri çıknuş 
ve zavallı adam tekerlekler al -
tında kalarak ai!ır surette vara
lamnıştır. Hayatı tehlikede olan 
.Raşit nümune hastanesine kaldı
rılmşıtır. Şoför yakalanmıştır. 
Bostancıda Baiidat caddesinde 

oturan Azize dün tramvay yolun
da ırezerken 170 numaralı vatman 
Caferin idaresindeki tramvay çar
pıp basından ve muhtelif yerle -
rinden yaralanarak tedavi altına 
alınmıştır. 

ODUNLA YARALANAN 
ADAM ÖLDÜ 

Dün Kadıköyündc feci bir vak'a 
oldui!unu ve Körler sokaitında 9 
numaralı odun dep0sunda çalı -
şan Ahmet isminde birınin arka
da ı Şükrüyü kafasına odunla 
vuı:= yaraladığını haber vermiş
tik. Zavallı Şükrü hastanede öl
anüstür. Katil Ahmet dün ak>aın 
tevkif olunmuştur. 

jlm;l------·ıı;.ım----K:Jaııı:m:..ı.--.--.ı~ 
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------------------------~ Seni tanımıvorum ... 
Seni ırörm& istemiyorum!. 
Sen vahşisin, kabasın, hayvan. 

sın!. 
Dedi ve bütün şiddetile koca bir 

küfür savurdu: 
- Eşşck!. 
O zaman ben de kendimi tuta

madım. 
- E.şşck ha!. 
Dedim, suratına bir tokat daha 

attım. Söylene söylene odadan çık
tım: 

- Terbiyesiz! 
Vefasız ... 
Kalpsiz!. 
Ve .. hükmettim. 
- Zaten, bütün kadınlar böy

lesinız!. 
. . . . . 
Daırede çok s.kıldım. 
!>lanzara hiç gözümün önünden 

gitmiyordu! 
iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? 

Bilmiyordum!. 
Sonu ne olacak?. Dü..iinemiyor-

dum. 
Bilmiyordum. 
.MUhakomc edemiyordum.. 
Karar vere.ır.iyordum!. 
Ve .. bu kararsızl:lda akşamı et

tim. 

Konıışurkcn böyleydim. 
Muahedeyi imza edenler arasın-

dayken böyleydim .. 
Direden çıkarken böy leydimJ. 
Kararsız ..• 
Ümitsiz 
Bilgisiz 
Perişan 
Yorgun 
Ve .. harap!. 

Gözlerimde ona tokat atışım ve 
ağlat ım. 
Kulaklarım<la onun: 
- Hayvan 
Eşşek 
Adi 
Bayağı!. 
Deyişi .. Ağzımda, 
- Bütıln kadınlar budur .. 
Diye mırıldanışımın iz ve hatı. 

raları vardı. 
Bacaklarım bütün bu acı, dava

nılmaz, kahırlı hatıraları zor ta
şıyordu. 

Kafamın içi bir mezarlık yeri 
gibıydi!. 

Ak amı zor buldum ... 
Arabaya zor atladım!. 

Odanın kapısında mıithiş bir 
~~rcddü t geçi.rdiı:n. 

Mecburi 
cibinlik 

Sivri sineği ve sıtması 
çok olan yerlerde her
kes mecburen cibinlik 

• 
kullanacak 

Srhhat Vekfileti Eıre ınıntaka -
sında bu mevsimde artan sıtma 
ile ehemmiyetle aliıkadar olmak· 
tadır. Bu yıl sıtma Nazilli, Köşk, 
Torbalı, A!YQn, Salıhli ve Mene
mende artmıştır. Koruyucu kinini 
mevcut olmadıııından (!) Torba
lıya yalnız tedavı kinini gönderil
anistir. Aydın merkezınde ve ba
zı köylerinde de sıtma ço/!almıs
tır. Aydın valiliiti her köyde bile 
mecburi olarak sivrisineklere kar· 
sı cibinlik kullanı.lınasını temine 
calısmai(ı kararlaştırmıstır. 

Haber verıldi.i(ine ırore Sıh1iı.t 
Vekiıleti de dıger alakadar bele
diyel~rden cıbınlik mecburiyetini 
istiyecektir. 

Üsküdarda münakaşalı 
Konferanslar 

Halk ev !erinde münaı.:aşalı kon
feranslara devam olunmaktadır. 
Bu cümleden olmak üzere 22 a -
.itustos perş<>mbe ırüııü saat 21,30 
da C. H. P. Murat reis ırern;lerin 
iştirakile Üsküdar H~evinde 
•Medeniyet• mevzulu münaka~alı 
bir toplantı yapılacaktır. Herkes 
bu içtimaa serbestçe ırelebilccek
tir. 

Leyli, meccani müra
caat müddeti uzatıldı 

Orta mektep ve liseler için alı
nacak leyli meccani talebe kayıt 
muamelelerinin 27 ağustos cumar
tesi akşamına kadar temdit olun
ması kararlaştırılmıştır. Bu ta -
!ebelerin imtihanları 2 eylı'.ılde 
başlıyacaktır. Ve erkek talebenin 
imtihanları İstanbul kız orta oku
lunda kız talebelerinin de İstanbul 
kız lisesinde icra olunacaktır. 

IKLıÇÜK HABERLERi 
* Kahve ithalat bırliğ'nde bir 

volsuzluk meydana çıkarılmıştır. 
Romanyaya satılacak ols.n tiftik
lerin tacirler arasında taksimi es
nasında yapılan yolsuzluk tahki
katı derinleştirilmiştir. 

* Avruoa ve Balkanların ekser 
verlerine yanılacak olan ihracatta 
naklıye ücretlerinin İstanbulda ö
denmesi usulü kabul olunmuştur. 

* Keçi kılı fiatlarında ihtikar 
büvilmektedir. Fiatlar 5 kuruş da.. 
l1a artarak 65 - 67 kuruşa çıkmıştır. 

* Halep ve Basra vapurlarının 
araba vapuru haline konulması i
çin vakında Kasımna~a havuzla -
rında tadil faaliyetine başlanıla
cakt:r. 

*Piyasada tuzruhu, zaçyağı gi
bi kimyevi maddeler çok pahalı. 
lasmıştır. Alakadarlar tetkikata 
,geçmiştir. * Eminönü - Unkapanı arasın
da 3 milyon lira sarfile homen is
timlaklere başlanılması kararlaş
tırılara k l:elediyece faaliyete ge
çilmiştir. Evvela Balıkpazarı kıs. 
mı vıkılacaktır. Buraya bir de rıh
tım yapılacaktır. 

- İçeride mi?. 
Gitti mi?. 
Ne yanıyor?. 
Beni nasıl karşılıyacak?. 
Acaba hastalandı mr?. 
Tekrar barısabilecek miyiz?. 
Ve .. hayatımda elimin bu kadar 

titrediğini, yüreğimin bu kadar sı
kıklığını, ciğerlerimin bu kadar 
kasılrp ezildiğini hissetmemiştim. 

Sanki ciğerlerim toparlana, bü
züle gırtlağımın altında toplanı
yordu. Etlerim cımbızla çekiliyor
du. Başım dönüyoc, tirtir titriyor. 
dum!. 

Elim kapının demirini boş yere 
çevirdi. Kapı kilitli idi. Anahtarla 
açtım ve içeriye girdim. Oda sa
bahleyin nasıl bıraktımsa iıyleydi: 
Karmakarışık bir yatak!. 
Cıkarılmış ve atılmış gece el-

biseleri!. 
Kanlı yerler ... 
Dağınık bir masa üstü!. 
Açılmış saçı1mış bir 1:amaşır do-

labı!. 
Yerde sürünen örtüler!. 
Kanlı, sabunlu sularla dolu la

vuman .. 
Bu perişanlık birdenbire beyni

me dokundu. 
Gözlerim dumanlanıyordu!. 
Elimi nereye atacağımı, ne ya

nacal!ımı bilmiyordum?. 
İlk önce çamaşır dolabın;n ö -

nünde durdum. Gözüme hemen 
çarntı. Onun bir çamaşır bohçası 
vardı. Alınış. Benim çamaşırları • 
mı da şöyle bir kenara bırakıver
mi~. 

- Galiba gitti!. 
Dedim. Arandım, başka şeyleri-

&~-;:'!AVRUPA HARBlNIN 

~ee ~, YENİ MESELELER! 

~.L~ İta!vanın 
Böyle ihtifal olmaz 
Evvelki gün, Tevfik Fikretin E

yüpteki mezarı başında' bir ihti. 
fal yapıldı. Gazetelerin lisaııile bu 
rasinıe çok parlak, çok büyük, çok 
mııazzam olacaktı. 

Sonra, ınerasin1 saati geldi, (at
tı. Bu şöhretli hürriyet şairinin 
adını ann1ağa gelenlerin nıecınuu, 
topu topu 50.60 kişi idi. Bu 50-60 
kişinin içinde de, Fikretin kim 
olduiYunu bilerek, tanıyarak ge
lenlerin saye>ı ancak 5 - 10 va
tandaştı. İlıtifalden sonra, mcza. 
ra konan çelenk adedi, sadece bir 
tane idi. 

Fikret belki büyük bir şairdir, 
belki orta bir şairdir, belki aşağı 
bir şairdir. Her ne olursa olsun, 
yrllardır adının yadedilmesi bir 
aK:nıe haline gelen böyle bir a
Umın mezarı başında toplanan
lnrın SaF ı, asla 50 - 6-0 kişi olma
mak lazıııdıı-. Ço hazindir, garip
tir: Bu 50 · 60 kişinin mühim bir 
kısmı da, Fikretin ihtilaline ı!e. 
ğil, mezarlıkta toplanan beş on 
kisinin uyandırdığı merak ve te
cessüs havasına gelen civar haUJ 
idi. 

Fikret için ya ihtilal yrıoılmalı
dır, yahut da yapılmamalıdır. Ya
pılma!. lazımsa ,böyle maskara 

ihtifal olmaz. 
Amma, bu işi kim düşünecek, 

ikim tan>:im edecek, şöyle veya 
bövle olsun, diye kim kararlaştı
racak?. 

Ben de, sizin gibi, orasını bil -
miyorum. Fakat, herhalde, bu iş
le uğra ·mamız 15.zım gelen bir 
yer, bir makam, bir nıüessese oL 
mak lazımdır. İşte bu yer, bu ma
kaıu, bu ıııüesscse salllhiyetlc di· 
yecektir ki: 

- Fıkret için ihtifal yapmağa 
lüzum yoktur, yahut da diyecek
tir ki: 

- Fikret için her yıl değil, beş 
senede, oıı senede bir ihtifal ya
pılacaktır. 

Yahut da diyecektir ki: 
- Böyle maskara ihtifaller ya

pılaınaz. 

Fakat, l:unu kim, neresi diye
cek?. 

REŞAT FEYZİ 

Ba!ıkpazarı tarihe 
karışıyor! 

Eminönü ile Unkapanı arasın
daki sahanın sür'atle imarı Dahi
liye Vekaletince muvafık ırörül -
ıınüstür. Bu maksatla •menafii u
mumive namına istimlak. kararı 
verilmiş ve belediyece 3 milyon 
lira ayrılmıştır. 
İstimlaklere Eminönü - Unka

panı rıhtım boyunda hemen baş
lanılacak ve islimlak olunan yer
ler hemen belediye tarafından 

yıkılacaktır. Bu suretle kıs mev
simine kadar meşhur •Balıkpa -
zarı• dükkanları da yıkılıp tarihe 
karışacaktır. 

Fatih 
---<>--

Gençlerbirliğinin 
kongr.?si 

Fatih ırenç!er birliğinin tehir 
edilen 16/8/940 tarihli fevkalade 
toplantısı nizamname ahkamınca 
ekseriyet mevcut olmadığından 
21/8/940 tarihli bugünkü çarşam
·ba günü aksamı saat 21,30 da Fa
tih Halkevi salonunda yapılacak-
tır. 

ne baktım. Kendisinin nesi varsa 
hepsini almıştı!. Artık yapayalnız
dun, kendi kendime idim, bom _ 
boşluk icindeydim. Fenaına gitti. 
Müthiş bir üzüntü ile sarsıldım. 

- Şimdi ne yapacağım?. 
Ne olacağını?. 
Nereye gideceğim?. 
Diyordum. Bir saniye sonra du• 

daklarımı ısıra ısıra kanattım ve .. 
hınç ile, kin ile: 

- Gidersen git kahpe!. 
Dedim, ben de teryüzü kapıyı 

kapayınca odadan dışarıya çıktım! . . . . . 
İnsan ne olursa olmalı fakat, 
- Bahtsız!. 

Dediklerinden olmamalı. Belki, 
ben yalnız bahtsız değil, akılsızım 
da. Budalalığımın, akılsızlığımın, 

hatta onun dediği gibi eşekliğimin 
cezas:nı çekiyorum. Ve .. açıkça 

söyliyebilirim: 
- Ben eşşeğiın!. 

Bu bir hakikat. Fakat, bahtsızım 
da. Onu sevdiğim için, ona bütün 
varlığLmı verdiğim; gözlerimi o
nun ı;:özlerine, "iinhlmü onun gön
lüne kaptırdığun, hüviyetimi ona 
esir ettirdii!im, yine ona sahip ola
madığ1m için bahts:zım. O da baht
sız, o da her yolcunun uğrağı bir 
geçit gibi bütün benliğini ve var
lığını başkalarına kaptırdığı ve 
hasrettiği için bahtsız!. 

İkimiz de acınmalıyız. İkimiz de 
basımızı ellerimizin i<;ine alın ken
di kenclimize viıh etmeliyiz!. 

f Arkası va11) 

müdafaa'>ı 
Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Akdenizde mulıarebeler olacax, 
denizin altında, üstünde ve hava
da iki taraf birbirini yenmek için 
uğraşacak; deniyor. Herhalde ko
laylıkla tahmin edilebilir ki Ak
deniz'ıı istikbali oradaki İngiliz 
ve Italyan donanmalarının, hava 
kuvvetlerinin birbirile uğra~arak 
nihayet tayin edecekleri neticeye 
bağlı görünüyor. 

Engin denizlerde, meselfı Bahri
muhitiatlaside bir donanmanın 
düşman donanmasını araması ko
lay işlerden değildir. Buna muka
bil Akdenizde ise bilakis bu iş çok 
kolay sayılmaktadır. Böyle ol • 
makla beraber İtalyanlar malum 
Littoriyo ve Vintoryo Vene!o gi
bi cesim h3rp gemilerini yapmak
tan geri kalmadılar. Tabiidir ki 
İtalyan Amiralleri bu geıni!ori 
yapmağa karar verdikleri zaman 
müstakbel bir harpte İtalyan do
nanmasının ğrıyncağı takibatı dü
~ünınemiş değillerdir. Fakat er
babının tahminlerine göre İtalyan 
Amiralleri şu ciheti ileri sürerek 
İtalyanın vaziyeti kolayla~mış o
lacağını lıosap etmişlerdir. 
Eğer düşman tayyaroleri İtalya 

üzerinde uçarsa dafi toplarla bun. 
lara karşı gelinecektir. İtalyanın 
sahilleri arasındaki yakınlık ica
bı hava müdafaa tertibntırun mü
essir surette iş göreceği ümit c
dilmi•tir. Sahillerdeki dafi topçu 
harekiıtı başlayınca müstakil avcı 
tayyareleri henıcn faaliyete geçe
cek, düşmanın bombardıman tay
yarelerinin hareketine hem sekte 
vuracak, hem de onlara yolu ka
pıyacaktır. 

İşte daha b :na benzer bir hayli 
hesaolar vardır. Avrupa harbi 
başlamadan evvel İtalyanın Al • 
manya ile beraber olarak İngil -
tere ve Fransa aleyhine harbe 
girmesi takdirinde şu olabilir: Bi
taraflığı halinde şu, müttefiklerle 
beraber olursa da bu ihtimaller 
vardır diye pek çok yazılar ya
zılmıştır. Bunlardan hangisinin 
isabet ettiği, hangisinin isabet et
mediği ayrı mesele. 

Harp başlamadan evvel nazari
yat sahasında tayyareciliğe dair 
yürütülmüş nice mütalealar var
dı. Fakat havada şiddetli muha. 
rcbcler vuku bulmağa ba~ladık -
tan sonradır ki erbabı itin yeni
den yeniye öğrenilecek noktalar 
belirdi. Hava bombardımanları -
nın muvaffakiyetine mani olacak 
birçok sebepler sayılmaktadır ki 
hava tahav\•Ülleri en baştadır. Fe
na havalarda denizin üzerinde u
zun uzadıya uçmak ve aşağıya 
bonıba yağdırmak öyle müşkül o
luyor ki havanın fena şeraiti için .. 
de bir tayyare !ilosunu çıkarıp 
sergüzeşte sevketınek kolay de -
ğildir. Şimal denizinde ve Bahri
muhitiatlaside uçmuş olan tay
yarecileriıı anlattıklarına göre ora
larda ufku denizden ayırıp göre
bilmek enderdir. Gökyüzü ile de
niz birbirine karısıyor. Akdeniz .. 
de ise şiddetli fırtınalar vardır. 

İşte böyle şerait içinde tayyare -
sini kullanabilen ve kendisinden 
beklenen işi tamamile yapabilen 
hakikaten usta demektir. Böyle 
usta bir tayyareci yetiştirmek ise 
zaman işi oldu"u gibi bir tayyare
cinin uzakları görebilecek, yanıl
mıyacak surette herşeyi farkede
bilecek hale gelebilmesi de çabuk 
olamıyor. Şöyle 5000 metre yu
karı çıkıldı mı aşağıdaki denizde 
duran 35 bin tonluk koca zırhlı 
artık ufaldıkça ufalmış, bir nokta 
haline gelmiştir. Bu ufacık nok
tanın bir harp gemisi olduğu an_ 
!asılsa bile hunun dost mu, düş
man mı olduğunu kestirebilmek 
lazımclır. Deniz tayyarecileri için 
yanılmak tabü bir keyfiyettir. 

Sonra düşman gemisine isabet 
keyfiyeti de avrı mesele .. Binler
ce metre irtifadan atılan bomba 
aşağıdaki hedefi bulacak mı? .. 

İngiliz tayyarecilerinin çok iyi 
vetiştikleri harekatta gösterdik
leri isabet ve muvaffakiyettcn an
laşılıyor. 

, 
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1 ul.::.~ .. ,ı::~.ıl:Jl..lr.::~:n,~:I 
İnşaallah gelecek yaz .. 

Boğazi(inde ve şehrin bilhassa 
kalabalık semtlerine yakın sahil
lerinde belediyenin hirkaç bedava 
halk plajı daha tesis edeceğini öğ
reniyoruz. Bu sene, mevsim geç .. 
miştir. Zaten, pHij mevzularında 
bu yaz çok geç adımlar atılclı. Ek
seri plajlar teahburla kapılarını 
açtı. Bilhassa. şehre yakın sahil -
!erde halk plajları tesisi fikri ü
zerinde gelecek yaz ısrarla dur
mak ve mutlaka mevkii tatbike 
geçirmek lazımdır, Unutmamalı 
ki, İstanbulda, pl.3.jlar kadar, 
plfıjlara gidip gelmek de çok pa. 
halıdır. 

BÜRBAN CEVAT 

Umumı
kontrol -- . Her· kazada sıper ve 

sığınaklar için umu
mi kontrollere 

başlanıyor 
Şehrimizde siper ve sığınak 

kazma faaliyetine devam olun -
maktadır. Birkaç güne kadar kon-ı 
trol komisyonları teşekkül edip 
her kazada kontrollara b~lıya -
caklardır. Şimdıye kadar sehri -
mizde yapılan sığınak ve siper -
!erin sayısının 60 bini l(eçtiği an
laşılmıştır. Bunların arasından fe
na yapılanların sahiplerine birkaç 
J?Ünlük mühlet verilecek, hic sı
i!ına!<, siper yapmıvan halka da 
ceza kesilecektir. 
YENİ DÜDÜK TECRÜBESİ 
J)il!er taraftan pasif mü<lafaa 

için yeniden 75' bin lira tahsisat 
alınmıştır. Alarm düdükleri de 
şehirde çoj:(altı1maktadır. Yeniden 
50 düdük sipariş olunmuştur. 
.!!unların öttürülmeleri için va -
kında bir tecrübe yapılacaktır. 

İlk mektepler ne vakit 
açılacak? 

Şehrimizde ve İstanbul vilaye
tinin tekmil kaza merkezlerinde 
ilk okullarda yenı talebe kayıt ve 
kabuıune 16 eylı'.ılde başlanılması 
ve 28 eylı'.ılde kayıt muamelele -
rine son verilıne>i kararlaştırıl -
mıştır. 

Tekmil ilk mekteplerde 30 ey -
lı'.ıl pazartesi günü de yeni ders 
yılı tedrisatına başlanacaktır· 
~ 

Unkapanında sünnet 
düğünü 

Unkapanı Kızılay kurumu ta -
rafından Unkapanı Şehit Niyazi 
ilk mektep ittisalindeki Hantalza
delere ait bahçede fakir. yoksul 
çocuklar menfaatine 24 a~tos 
tarihinde yapılması musaınmom 
Q)an sünnet düğünü !fevkalade ına· 
zeret dolayısile 7 eylı'.ıl cumarte
sine tehir edilmiştir. 

--<>--

Açık iş ve memuriyetler 
Toprak mahsulleri ofisi Ankara 

merkezi için, ihtisas mevkii olmı
yan 140 . ı70 lira aylık ücretle 3 
sef aramaktadır. Devlet teşkila -
tında veya nimresmi müesseseler
de çalışan hukuk, mülkiye ve ti. 
caret mektebi mezunları alına -
cakt•r. 
Bandırma belediyesi 80 lira ay

lık ücretle bir makinist aramak -
tadır. Avın 27 sine kadar mezkı'.ır 
belediye elektrik işletme idaresi
ne müracaat olunabilir. 

Edirne belediyesinin 200 lira ay
lıklı mühendisliği münhaldir. 

Askeri fabrikalar ticaret şubesi 
için ticaret mektebi mezunların. 
dan yaş haddi olmıyan memur a
ranmaktadır. İmtihan vardır. Ey
lı'.ıl 1 e kadar Ankaradaki ınezkfır 
fabrikalar umum müdürlüğüne 
müracaat olunmalıdır. 

loüNY ANIN iÇiNDENj 

Doktorluk aleminde 
büyük bir ihtira 

Doktorlar hastayı muayene et. 
tikleri zaman, göğüslerini dinler
ler. Doktorluk ilminde Oskültas -
yon denilen bu basit ameliye 1780 
de doğan Bretanyalı Laennek is
minde bir <lıoktorun buluşudur. Bu 
zat, göğüsteki sesleri toplayıcı Ste
to&kop isminde basit bir alet yap
mıştır. Herkesin bildiği bu alet 
vasıtasile doktor hastanın göğsü.. 
nü dinler. Bu sayede doktorun tec
rübeli kulağı hastanın göğsündeki 
muhtelif sesleri farkeder, gerek 
nefes, gerek deveran cihazlarında
ki bozuklukların neden ileri gel
diğini anlar. 

Hasta tedavisinde insaniyete bü
yük yardımlarda bulunan bu aleti 
icat ettiği için Laennek de bir Pas
tör mertebesinde görülmektedir. 

Bitaraflık ilan eden 
yıldız 

Holivuttan bildirildiğine göre, 
güzel İtalyan yıldızlarından İza 
Miranda tıpkı birçok küçük hü
kılınetler gibi bitaraflık ilan et -
aniş: Harp devam ettiği müddetçe, 
muharipler hesabına çevrilecek fi
!imlerde nal a1mamıya karar ver
miş. 

Cenubi Aınerikada bloke bir çok 
parası bulunan bir nazi firması, 
nazilere ait muhtelif filimler çe. 
virtmek ve bu suretle parasını 
kurtarmak istemiş. Tanınmış bazı 
san'iatkarlara ve bilhassa İza Mi
randaya çok karlı tekliflerde bu
lunmuş. 

Miranda, Paramunt şirketile mu
kavelesi bittii!i için serbest bulu
nıryor. Buna rağmen nazilerin tek
lifini kabul etın~tir, 

İtalya - Yunanisl• 
. Yuan: AHMET SüKBO p! 

Anupa harbinde bitar•1
, 

muhafaza bakımından biç b• 
Jet Yunanistan derecesinde· 
lik göstermemiştir. Bu bit;ı' 
yalnız hükumetin resıni bal' 
tine ınünhasır değiJ l' u1uı:l 
leleri de muharip t~raflard: 
veya diğeri hakkında ,eınP8 ' 
terıniş olmamak için bir sePP 
beri, muharebe hakkında 1' 
maktan cekinmişlerdir. Bll0

1

1
; 

men, İtalya, ansrzın bir D• 1 
ca meselesini ortaya atıuı5 ~ 
meselenin doğurduğu he~« 
vası içinde bir Yunan ktI11 

ansızın batmıştır. Kru•''ı 
insanlar gibi vefat etmedı~ 
nazaran, Yunan kruvazöttl ~ 
suikaste kurban gitmiş ol"'ı1 
bu suikastin de elbet bir I• 
malıdır. 

Fakat İtalyanın bu Yıı~•0, 
vazörüııü batırmakla istıbd 
tiği gayenin ne olabilec•ii'•1 
rinde ehemmiyetle durulıı1•l 
ğer bir meseledir. 

Biı- defa bunun, İngiJiı ~ 
zannedilerek yanlışlıkla b• ,ı 
mış olması, bir ihtimal ol•1. 
tarafa bırakılmalıdır. GcıII' 
Yunan limanında bulu.P11) 

Ortodokslarııı bayramı ıniiP 
tile baştan aşağı donanınıı~· 
nizaltı gemisinin bu noktsdl 
hangi bir yanlışlık yapmasıol 
kiiıı yoktu. Ji 

Esasen bul(iinkü sartlar 
Helle kruvazörüne karşı l' 
suikast münferit bir hadis< 
alınamaz. İtalya tarafında~ 
dururken, çıkarılan bir JJ 
vut meselesi yüzünden giİ 
denberi İtalyan - Yunan ııı 
betleri pek ziyade gergin b11 

"ettedir. İtalyan matbua il ıl 
Davut meselesini genişlet_erll 
sızın Yunanistanın titiıl•~ (. 
vet etmekte olduğu bitaı1' r 
şika•·Pt emeğe başlam1'!ard;; 
gazeteler, Yunanistanı I.ıııı' 
raftarlığile itham ediyorlar.~ 
ver devletlerine karşı diit'~ 
reket etmediği yazılıyor. ll.~ 
ziyetlerde limanlarıııı inf. 
1 • d h .~ı osuna açacagın an ba sı.:1', 
Bütün bu neşriyatın ar 
gizli bir maksat olsa gerelıt~ 
yanın Yunanistaııa karşı ~ ~ 
ğı tavır, A1manyanııı garbı 
padaki küçük Avrupa d~~J 
ne karşı harekete geçece~1 

aldığı vaziyete benziyor. 
8 Hakikat şudur ki Fransan•
1 

lUbiye!indeıı sonra, yalnıı 
'lın değil, Almanyanın da ıf 
Avrupa, daha doğrusu UJll11, 
cupava karşı vaziyetlerwd< 
değisiklik husule gelıniştiT·, 
Eğer İngilterenin de ııolll 

lay mağlUp edilebileceğiııi 
n' mış olsalardı, belki de .8 

devle!leri küçük devletle~'. 
•artlara uymalarını bfıdisC ~ı 
kişafına bırakacaklardı. fa 
gilterenin kolay maii"lUP 
cağıııı anladıklarından ı::r• 1 
zaferin verdiği prestij ıl• 
devletleri yola getirmeğ• 
maktadırlar. cYeni vazjyet' 
verdikleri mihver zaferi";İ 
etmiyen kiiçük devletıcrı e 
yollar ile «emrivakii. kabııl ~ 
etmeğc çalışmaktadırl~r- 1~1 
nanistan hakkındaki ıtalY 1 
hiş politikasının izahı bıl 0 

Söylemeğe lüzum yoktur 1<!1 
vaki. denilen vaziyet hen~ 
ki. olmaktan cok uzaktır. 
ya Polonyayı, Belçikayı, ~J 
yı ve hatta Fransayı 1119~ 
~ekle harbi kazanmıs s•~111 
lngiltere ayakta dimdik . 
ve İngiltere adalarına )<arı' 
lan tayyare hücumları, 1~ 

müdafaa sisteminin kuv'' 
barüz ettirmeğe yaranuştı!"ı 
sünhesiz mihver devletler'~ 
lamışlardır. Fakat anladı~( , 
ni nizam. rnıntakası i.;iıı~t 
kücük devletleri •yola ge '# 
[,in yanacakları tazyikiıı l 
lenmesi de beklenmelidir· 

Birimizin oerJ.: 
Hepimizin De~ 

. dl 
Pazar yerlerırı 

ucuz etler 
·or' 

Bir okuyucumuz yazı~ , ~ 
.Dikkat ederseniz, paı90~ 

!erinde et, dükkanlardan Jl~ 
be~ kuruş ucuza satı~r- I>' 
bir sebep ve hikmetı .. 0 1, 
rek değil midir? Ban• o) ,~ 
yor ki. bunlar damgalı fi' ·. 
perde gibi kullan•~•"·., ,ı 
riye mezbahada kcs111D 1j1ı 
rine kim bilir ne etler s~,; 
\'C halk da bilmiyerek, . 
satın alıyor. dı•' 

Bu etlerin ucuzluğıı_P ePıı 

'

hep ve hikmeti bele~ 
anlamasını rica eder!ı·' 

d 
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~~tnıi gün içinde 
duşürülen Alman 

tayyareleri 
'f ed' .. " ı ı yuzu buldu, A -
lllanların pilot kayıbı 

da 1500 
net;~dra 21 (A.A.)- Bildirildiği
tere ore, 8 ağustostanberi İngil -
da 7~~ Yapılan hücumlar esm.sın
diişurufe~ f~zla. Al.~an tanaresi 
l"are k nıu~ıur. lngılızler 192 tay-

1\Jnı aybctınişlerdir. 
l'ap 1 •nyaya ve İtalyaya karşı 

'an 1 ·ı· sı.nda d·· ~g~. ız h~cuınları esna -
Itri d ıısurulen lnı;iliz tayyare -

e bu Ye'-'- dah"ld" ı\l· . ., AUlla ı ır. 

Piloı ~ nıuddet içinde İngiltere 90 
len aybctnıiştir. Alma.ııların Ö

İse ı':~· esir edilen pilot kaybı 
J"" d .. l ur. 

" · •ndra 21 (AA ) o·· n·· tik" •>tıta . .. . . . - un uy 
lat;· ıı; a uzcrınde sekiz Alman 
layy atesi tahrip edilmiştir. Bu 
bate~relerden biri Polonya mu
§Ur;;I e .tayyareleri tarafından dü-

~ nıuşt" 

lia~·bin· kat'i 
safhası yakın 

!ltos' · 
tere ' «ova 21 (A.A.) - clnı:ıil -
letiıı ı_nuharı>be.si• Sovvet ııazete -
\ ~e tızun makaıe1ere mevzu 
l.ıı~u ellll<!kteciır. Blıtun ııazcteıer, 
'-'eın 12 hava kuvvtlcrırun muka
lliıı ~ile dunarnnanın faaliyeti -
llıi4ıt . tnanlara cı.<armakta oldu_ğu 

t' Uıa\\J.Iı bal»et.mcı<tedir 
llat·~otıe Rouııe gazetesı harbin 
Şunu s_a!hasını ı akin ııöroıekte ve 
·~ ılave emektedir: 

tiliıy ger Almanlar lngiltereyi is
l:rıü~ karar verdilerse bunu önü
d··ı eki avlar zarfında yapmalı-
~ at z· 

sısıe : ıra son baharın fırtına ve 
Ve~l hava kuvvetlerinin faali -
F:t ı.ııe rnani olacaktır.• 

ıavli0ile &uge gazetesinde Zhu-. 
ı:n"nıov, Almanların işgal ettiklerı 
~v.J:ketlerde birç0k tayy/e 
ıı1 is nlarına sahip bulunduklan
hav al'<!t etmekle beraber, İngiliz 
sıta~ kuvvetlerinin, müda{.aa va
takv~rının . di_ğer unsurlarla cok 
zım Ve edılmekte olduğunu va -
çatpr. Mezkur gazete, ilk büyük 
ı,.1 lŞınaların ııöstermiş olduk -
~na · . 
iz nazaran, Almanların Ingı-
·aaıı lllukavı>metini kolaylıkla kı -

A~~i;ik~~;L~. 
F tansa elçisini 

tenkit 

l(.~:ı;:~~= 
altın madeni 

.\ bulundu 
"" nkara ·1· 'Q%1 lı vı ayetinin Kızılcaha-
ı~ l:rıad~ıasınd":n bildirildigine gö
lusu ı .. ~ tetkık \"e orama ensti_ 
l"esilli "~ •ndisleri Güvem nahi
l:eı::, ~ir Mlı da/i' eteklerinde çok 
l:rıir, llUıı/ahad_~ z_engin altın, de-
11l•dcnle/ş• alumınyom ve nikel u.. . ı bulmu<lardır 
· _ ~ :ten · "' · 
ışletil b' ı:ın madenlerin 300 sene 
"" • ilccc .. ··••zk • •gı ve 150 yıl evvel de 
lıa00rtır_ sa.hada hafriyat yapıldığı 
B \erılnıe~te~ir, 
:ı:ı u ne bıçırn emir? 

t 01tizvollar d · <tsarruı . . 1 • aresı l:oınurdcn 
l\öpr·· ı~ın A~ - lr - Ktiprü ve 
r~ın~aİtıl~vdarpa;;a - Kadıköy a
ı:ıtrneleri .aoıcrların gayet Yavaş 
~\ir. E nı kaptanlarına emret_ 
lıtıd~ 1 sascn kaolumbali;a sür'a
s.inin ~an bu vapurların ekseri -
halk b avaşlılhndan sik5.vetçi olan 
tır. u <mır; hayretle karşılamış-

Paraşütçüler 
hakkında ilk 
İngiliz cevabı 

Son Almen demarşıda 
bir propaganda hareke

ti telakki edillyor 
Londra 21 (A.A.'- ParaşütÇü

lerin maruz kaldığı muamele hak
kında Alman hükümetinin İngi
liz hiikUmetine göndcrdıgi yeni 
nota Taynıis gazetesinin diplo -
matik muharriri tarafından harp 
csiı lcrine kar~ı yapılan dü.·üst 
muamele hakkında şüphe ve lngi
liz efkıirı umumiycsinde bir ak_ 
sül5mel uyandırım.yı istilufof e
den bir propaganda hareketi ola
rak teliıkki edilmektedir. 

Alnıan propagandası şiiphesiz 
ayni istikamette olıuak İngiltere 
üzerine boş paraşütler atılmak ve 
paraşütçülerin daha evvel kara
ya inmiş oldukları zannını vermek 
suretile esasen gayretlerini artır
mıştır. 

Yeni nota henüz Londrada alın
mamıstır. Herhalde Alınan hüku
meti yakalanacak paraşi.it~ülcrin 
hukuku beşer kaidelerine tevfikan 
munn1ele görınek üzere İngiltere 
taraf;ndan harp esiri olarak telak_ 
ki dilı>ceklerini bilmemezlikten 
gelmektedir, 

Rumen - Bulgar 
müzakeraleri 
iyi safhada 

Müzakereler daha bir 
kaç gün sürecek 

Bükreş 21 (AA.) - Stefani: 
Bulgar ve Rumen murahhas 

heyelleri dün öeleden sonra Kra
jevo'da Doj civarındaki Kralın 
sarayında ilk ictımalarını akdet
mişlerdir. 

Bu içtima esnasında mesai pro
ı?ramı te.sbit E>dilmiştır. 
Akşam ahali mübadelesi :mese

lesi tı>dkik <>dilmiştir. 
Diğer cihetten murahhas heyet

lerin şefleri iki meır.!cket arasın
daki mütekabil münasebetler me
selesini de ııörü:ımektedirier. 

Konferans mahfillerinde haklın 
olan kanaate göre müzakereler bir 
kac gün dahı:ı, devam ooı>eek. fakat 
'bu ı?örüşmeler iki taraf için de 
tamamile memnuniyeti mucip bir 
şekilde nihayet bulacaktır. 

İngiliz - Sovyet 
münasebetleri 
Londra 21 (AA.) - Daminyon

lar naıırı Lort Kaldekot dün lort
lar kamarasında İnııiliz - &ıvvet 
münasebetlerinden bahsı>deI'ken 
demiştir ki: 
•- Moskovadaki sefirimiz Sir 

Stanford Krips Molotofla yaptığı 
mülakatlar esnasında müşkül va
zifesini muvaffakiyet ve ce.ı;aretle 
başarmıştır. Sefir bu müzakere -
lerin ticaretimiz hakkındaki e -
hemmiyetini tamamile takdir et
:mektı>dir. Moskova müzakere L 
lerinin anlaşmalarla neticel~ne -
ceği ümit edilmektedir.• 

Norveç üzerine 
bir akın 

Londra 21 (A.A.)- Bahriye Ne. 
zareti tebliği: Sahil muhafaza teş
kilatına mensup Skur tipinde tay
yareler, Norvecte Hangesnndda 
üçer bin tonluk iki düşman nak
liye gemisi görerek hücum etmiş
lerdir. Bunlardan birine tepeden 
inme iki bomba isabel etmiştir. 
Skur tipinde başka tayyareler de 
HanP'esdunun ~iıııulinde petrol de
polarına hücnm etıni~lerdir. Tay
yarelerimizin hepsi !)alimcn üsle .. 
rine dönınüşlerdir. 

Musolini Hitlere 
teşekkür etti 

Roma 21 (A.A) - D. N. B. bil
diriyor: 
Berbaranın işııali münasebe -

tile Führerin Duceye gönderdi_ği 
tebrik telgrafına Due<! aşağıdaki 
telgrafla cevap vermiştir: 

•Sarki Afrikada lngiliz kuvvet
lerine karşı istihsal edilen muzaf
ferivet münasebe\ile bana yolla
dığınız tı>briltlere ordu ve k~ndi 
naımıma te•ekkür ederim. samınıı 
selamlar. Mussolinh 

Dün 4 Alınan 
tayyaresi daha 

düşürüldü 
Dür.kü hava akınları 
nisbeten chemmiyet

sız geçti 
Lontlra 21 .(A.A.) - İngiliz ha-

va ve aahıli emnıyet nt:~a..rcL!eri 

lso 24SAA 
içinde!~i 

Hadiseier 1 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

İngiliz Başvekili Çörçil dün ak
şam Avam kamarasında söyledi
ği bir nutukta, İngilterenin harp 
hedeflerini bir kere daha anlat -
mıştır. Çörçil evvela geçen harp
le bu harbin bir mukayesesini .Yap
mıst.ır. Bu mukayeseye göre, ln -
gilcllre geçen harbin ilk senesin
de 365,000 zayiat vermişti. Bu har
bin ilk senesinde ise esir, kayıp ve 
siviller de dahil olmak üzere İn
giliz zayiatı 92,000 dir. Yani zayi-

tcoııgı: at nisbeti beşte birdir. 
~a..ı >abahı düşmanın hava faa-' Bu defaki harp müthiştir. Çün-

li Y\!tl n~oeLen eutn:ı.rnıyeısız ol -
lCnlJ.!>ı.ur. l&ı şeııır i.ız~rıne bon1-ba
ıar a1...LıJ1lUjLlr. Buıı.ı.aruan .b:S$CX 

dı)(erı ae l.iaı'in ceııuouncıa bır şe-· 
lıırctır. Her ıkısinde de evler za
rar gormüş ve müteacıdit kim><>
ler yaralanmıştır. Yaralılaı·dan 

ufak bır kısmı ölmüştiır. 
Gal cenubunda bir liman üze -

rine de bomtıalr.r atılmış encm -
mıyeısız haoaı· otmuştur. 

ügteden sonra daha mühim düş
man hava kuvvetleri cenuP'U şar
kı sahliıne yaklasarak lngiltere -
n1n sarkında bir şehr\? hücum et
mişlerse d<! şimdiye kadar alınan 
raoorlara göre zayiat olduinma, 
kınlan camlardan başka hasar ol
dui!una daır malumat alınama -
mıslır. 

Ogleden sonra yaoılan hücu -
mun ba;;lıca hedefi cenup sahi -
linde bulunan tayyare meydanı 
olmuştur. Fa~<at dü::;nan hücumu 
sonuna kadar götürmek isteğini 
izhar etmemis ve tayyarelerden 
azı müdafaalarımızdan geçebil
mişlerdir. Hasar yoktur. 

Saat 17 ye kadar alınan rapor
lar avcı tavvarelerimizin üç düş
man tayyaresi düşürdüğünü gös
teI'mcktooir. Bu suretle bugün dü
şürülen tayyarelerin adedi dörde 
varmıştır. 

Troçki ölüm 
· tehlikesinde 
Meksiko 21 (A.A.)- Troçki diin 

öğleden sonra uğramış olduğu te
cavüz dolayısile şimdi hastanede 
nazik bir vaziyette bulunmakta -
dır. l\lumailevhin kafatası yarıl -
mıştır. Doktorlar, hastanın anbe
an ölmesi muhtemel olduğıınu söy
lemektedirler. Troçkiye arkasın
dan ve kafatasına çekiç indirilmek 
sure!ile taarruz edilmiştir. Omu
zunda ve bacağında yaralar bu -
Iunması, kendisinin yere yuvarla
nıp yattığı halde dahi taarruzun 
devam etmiş olduğunu göster -
mektcdir. l\lütearrrz, Frank john
son adında bir Fransız Yahudisi
dir. Kendisi Troçki tarafından ça
ya davet edilmiş idi. johnson, ta
arruzunu yaptıktan sonra Troçki
nin muhafızları tarafından bayı -
lıncıya kadar dö!;>iilmüştür. Şımdi 
polis komiserliğinde bulunmakta_ 
dır. Zabıta, '.rroçkinin ikaınetga -
hında tahkikata ba,Jamış ve bu
rava girilınesi ınencdilmiştir. 

Trorki, bundan iki ay evvel de 
evindç yağmur gibi yağan mit
ralyöz ateşine tutulmuş ve fakat 
yaralanmadan kurtulmuştu. O 
zaınandanberi çok endişeli görün
mekte idi. 

İzmir fuarı açıldı 
İz.mir 21 (Hususi muhabirimiz

den) - Fuar şenlikleri dün ak -
samdanberi basladı. Bilhassa dün 
ı<ı>ee, elektrik ışıkları vanan fua
ra hem<:n hemen bütün İ.z.mri hal
kı akın etmiş bulunuyordu. 

Dün a.4arnki kü;;at resminde de 
fuarın Lozan kapısı önünde kırk 
_:.bıne yakın halk birikın.is bulu -
nuvordu. 

Vali, komutanlar, Yugoslayya
nın Ankara büyük elcısi ve da -
vetliler huzurwıda evvclfı bele -
diye reisi Behçet Uzun söyledi_ği 
kısa bir nutku müteakıp ~caret 

"Vekili Nazmı Topcuo)(lu kursiyc 
nlınis, memlccktin ic ve dış po
litikasını izah eden mühim nutku
nu söyledikten sonra, kordelUyı 
kesmış ve fuarı acmıstır. Mütc -
akıben bütün pavyonlar gezilmiş
tır. Fuar İzmirde bir canlılık ya
ratmıştır. Fuar münasebetile üç 
_gündenbcri İzmire gclencriıı mik
darı 50 bini ,ı:?cçmistir. 
, 
r Dört feci kaza 

kü cephe şamil ve umumidir. Fa
kat bn harp İngiliz debil.sına ve 
kaynaklarına eski kıtallerden da_ 
ha uygundur. 

İn!"iliz milleti düşmana görme
diği ve düşünmediği bir çok şey
ler gösterebilecektir. Çörçil nut
kunun bjr yerinde şunlart il3ve 
etmiştir: cBiz, 1941 ve 1942 sene
leri, muharebelerine şimdiden ha
zırlanıyoruz. Düşınanlarımızın ab
lukasına en sıkı bir tarzda devam 
edeceğiz. Kuvve!lerimi21 hiç bir 
zaman \'asıl olamadığ"ımız bir mer .. 
!ebededir. İki milyonluk bir or -
durnuz vardır. Donanmamız her 
zamaııdan kuvvetlidir. Mıknatıslı 
mavni ınağ!Up ettiğimiz için bu 
tehlike de kalmamıştır. Haftalar 
geçtikçe İngiltereyi istila projesi 
daha ~üçlüklerle karşılaşacaktır. 
Alınan toprakları üzerinde yap

tıi(uruz bombardımanlar gittikçe 
kuvvetini arttıracak, bir sene so.n
ra, hiçbir hayal kuvvetinin tasav
vur edemiyeceği derecede şiddet
lenecektir .• 
İNGİLİZLERİ MEŞGUL EDEN 

İKİ MESELE 
Bugün İngilizleri daha ziyade 

meşgul eden iki mesele, Somali
nin tahliyesi ile Kanada • Ameri
ka anlaşmasıdır. 

cTaymis. diyor ki: «Somalinin 
tahliyesi acı bir talihsizliktir. Harp 
zamanında prestij büyiik bir amil
dir. Bununla beraber, kuvvetleri 
tasarruf etmek prensipi, zayiatı 
azaltmayı ve kuvvetleri başka 
yerlerde toplamayı emrederken, 
muvakkaten terkedilen bir yerde 
prestij ni(runa harbetmek fena bir 
siyasettir. Taaruza ge~ecek hale 
gelinciye kadar, kuvvetlerimizi 
kahir bir ııisbetsizlik karşısında 
felakete maruz bırakamazdik .• 

Dibrr taraftan İtalyanların So
malinin tahliyesinden sonra ileri 
harekatı devam etmektedir. İtal
yanlar İngiliz Somalisinin merke
zi olan Berberayı da işgal etmiş -
!erdir. Bu münasebetle Bitler, 
Musoliniye bir tebrik telgrafı çek
miştir. 

Kanada ile Amerika arasındaki 
anlaşnuya p-elince, bu anla~madan 
gaye insµn ve harp malzemesine 
taallük eden meselelerin müşte _ 
reken tetkikini temindir. N ev 
Kronik! gazetesi, bu anlaşma ile 
Kanadanın İngiltere ile Amerika
yı daha sıkı stırette birbirine bağ
ladığı ınütaleasındadır. 

Amerika Kanadanın muhafaza
sı için bn sahillere destroyerler 
gönderecektir. Buna mukabil Ka
nada Amerikaya deniz ve hava 
üs!Cri kullanmak hakkını \•ere -
cektir. 

Bn anlaşmadan bahseden japon 
gazeteleri, Amerikanın yakın bir 
tarihte acık olarak Avrupa harbi
ne iştirak edeceğini yazmaktadır
lar. 

Bu arada Honoluluda bulnnan 
Amerikan donanmasının mühim 
bir kısmı da, bir ay devam edecek 
manevralar için bu limandan ay
rılmıştır. 

HARP VAZİYETİ 
Harp vaziyetine gelince, evvel

ki gece yarısından sonra Berlinde 
iki saate yakın devam eden alarm 
işareti verilmiş ve dafi toplar ge
lişigüzel ateş açmışlarsa da, hili
hare sükunet avdet etmiştir. 
Diğer taraftan İngiliz kaynak -

larının bildirdiğine j?Öre, İngiliz 
hava ve deniz kuvvellerinin faa. 
liyeti, MJ.'!ırın istilası için yapıl -
ıruş olan Italyan projesinin tatbi
kini güçleştirmektedir. İngiliz tay
yarelerinin hücumları İtalyan hü
cumlarından yüzde elli nisbetin -
de fazladır. Libyada 350 tavvare
leri bulunan İtalyan pilotlarının 
daha serin havaları bekledikleri 
zannedilmektedir. İtalyanlar orta 
şarka 1500 tayyare tahsis etmiş • 
!erdir. 
RO!\IANYA İLE MÜZAKERELER 
Romanyanın Macarlara yaptık

ları mukabil teklifin esasları anla
şılmıştır. 18 sahifelik bir vesika 
teşkil eden bu tekliflerde, Ru -

(BiriJtci sahifeden devam.) menler Transilvanyanın ücte iki-
dürrahmanı ayak, ellerinden ya- sini istiycn Macar tekliflerini red-
nıp Sürpagop hastanesine kaldı - delmekte, ancak huduttaki dört 
rılnuştır. bölgeden bir kısmını bırakmağa 

Eyüpte Otakrılarda Raşit kızı razı olmakta, ayni zamanda da 
7 yaşında Bahriye oynarken Ce- nüfus mübadelesi yapılmasını is-
lal isminde biri bisikletle çarpmış temektedirler. 
yaralanan kız E!Ial hastanesine L Müzakereler dün gece yansına 
kaldırılmıştır. - ..l...o.ılar devam e~ ve murahhas 

AlmanL r haki- 1 

kati öğrenecek 
( 1 U..ci sahifeden devam ) 

ziler, hava taarruzlarının geceyi 
ve gündüzü mahzenlerde l(L-<;ıren 
İnııiliz halkı arasında panik çıkar
dığını söylüyorlar. Alman bahri
yesi de tabii olarak, lngilterenin 
malik olmadı_ğından fazla batır -
mış bulunuyor. 

Bütün bunlar teşci edici şey -
!erdir. Alman miUeti er geç ha
kikati öğrenecektir.• 

Lort Halifaks nutkuna söyle 
nihayet vermistir: 

•Kimse Almanyayı tahrip et -
mek istemiyor. kimse Almanyayı 
Avrupadaki mevkiinden mahrum 
etmek istemiyor. Fakat biz Al -
manyanın serbest serbest hüku -
met sistemimizi tahrip etmesine 
mani olmağa azmetmiş bulunu -
yoruz. Ahnanva, milletlerin sulh 
ve hürriyet içinde yaşamak hak
larını tasdika muvafakat etmeğe 
mı>eburdur. Halbuki şimdiye ka
dar, bugünkü Alman zimamdar -
!arının arzusunun iıövle olduğu -
:ııu isbat roı>eck en küçük bir ala
met bile yoktur. 

Büvük Britanyanın vazifesi ve 
arzusu. Alman zimamdarlarının 
Avrupa sulhunu temin edecek bu 
yegane arranjmanın akdini kabul 
etnı€lerine kadar harbe devam 
etmektir. Onl~ı iknaa muktedir 
olacağımızdan da şüphe etmiyo -
ruz.• 

İngiltereye dayanıyoa 
{lbsmakaleden devam) 

ihtilal ve isyana, hastalık ve sal
gına mahküm bütün bi~ Av~u?a 
kıt'asının dertleri ve gaılelerı ıle 
başbaşadır. Zaten 1939 - 1943 har
bini kaybetmek ve kazanmanııı 
tek miyarı bu olduğu gibi çıkına
sma da nazizim ve faşizmin hususi 
emelleri ve dünyaya tahakküm 
iddiaları dışında başlıca sebep 
yine o iki maddeden mahrumı -
Jettir. 

----00---

Sebepsiz kovulan 
14 garson 

(Birinci sahifeden devam) 
ta başlandığını söylemiştir. Bu 
alakaya teşekkür ederiz. 

GARİP BİR ŞEF GARSON! 
İşlerinden durup dururken çı

karılan 14 garson, mezkur gazino
da eski imanılardan ve Trakya 
kazalarından birinin müftüsünün 
şef garson olarak ( ! ) çalıştığını da 
ihbar etmişlerdir. Bu cihet de tah
kik olunmaktadır. 

Beyoğlunda gizli artist 
acenteleri 
( 1 inci sahifeden devam ) 

lunmaları icabettii(i halde Beyoğ
lunda Suriye pasaiında, Turan ba
rında ve Turkuvaz barında ayrı 
ayrı üc artist acentasının el'an 
calıstıiiı anlasılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti artist işleri
nin esaslı bir şekilde kontrolünü 
vilayetlerden istemistir. Kanun 
mucibince bu kabil idarehane -
!erin faaliyetlerine de cevaz ol -
matlığından emniyet müdürlü_ğü 

sür'atle tahkikata ııecı>eek ve iş 

'.kanununun icabatını verine ge -
tirecektir. 

Randevu yerine çev
rilen dükkanlar 

( 1 inci sshifeden devam ) 

snn dükkanı namile maruf olan 
bir mahallebici dükkanının gizli 
randevu yeri haline getirildiği an
la•ılarak bir cürmümeşbutla bu 
dükkan kapatılmış, sahibi hakkın_ 

· da da takibata geçilmiştir. 
Kontrollara diğer semtlerde de 

ehemmiyetle devam olunmaktadır. 

TELGRAF - 21 ACUSTOS 1'40 

lilannara. Üssu bahri K. salın alma komi:csyonundan: 
Kömür tahmil ve tabllye ilinı 

işin şekli Beher to~un tahmini liltı 

Ku uş 
A - Kömür gemilerinden Seymen depolarına 35 
B - Kömür gemilerinden diğer gemilere aporda olarak 
C - Kö1nür gemil~rınden mavnalara 

35 
10 

D - Mavn~lardan gemilere 
E - Mavnalardan sahile 
F - Köml.ır depolarından kömür gemilerine 

25 
30 

J - Kömür depolarından mavnalara 20 
ı - 20,000 ton kömürün yukarıda yazılı 7 madde ile gösterilen şekillerden 

lahmil ve tahliye "i,,i kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 27 ağustos 940 salı günü saat ıs da İzmitte Tersane kapı

sındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname beldelsiz olarak 
İstanbulda Kasımpaşa.da Dz. levazım sa tınalma komisyonundan ve komisyonu-
muzdan alınabilir. _ 

3 - Tahmin edilen bedeli 7000 lira olup muvakkat teminatı 525 11rad1r. 
4 - İsteklilerin bu işle alakadar olduklarına dair ticaret vesikalarını mahal. 

li emniyet müdürlüklerinden alacaklan hüsnühal k3ğıtıan.nı yukarıda yazılı 

ilk teminatlarile birlikte kanunun istediği şekilde tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon ba.1-
kanlığına vermeleri. «7175> 

Marmara Üssübalıri K.. satm 
komisyon unda.n: 

• 
alma 1 

Cinsi 
Tahmini 

Kflosu fiatı Tutarı 
Kuruş 

Bulgur 
Çay 
Mercimek 
Beyaz peynir. 

Sabun 

76000 
340 

15000 
3500 
6000 

14 
500 

16 
45 
37 

10640 
1700 
2400 
1575 
2220 

ı - Yakanda cins ve miktan yazılı 

beş kalem yiyecek maddeleri pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 22 ağustos 940 pcr -
şembe günü saat 14 de İı.mitte Tersa-

ne kapısındaki komisyon 
yapılacaktır. 

binasında 

3 - İ~bu maddeler bir veya ayn ay
rı müteahhitlere ihale edilebileceğin

den teminatları, ihaleyi müteakıp yüz-

• 
1 - Mevcut keşif mucibince tah

min edilen bedeli c 1186,88> lira olan 
Deniz leh>iz okulu binasının yanında 

bulunan motör dershanesi binasında 

yapılacak inşaatın 2/9/940 tarihine 
rasUıyan pazartesi günü saat 16 da 
Kasımpaşada buluna!'.1 Deniz Levazım 
satın alına komisyonunda açık eksilt -
mesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı el 78,05> Ura oluı 
şartnamcısi her gün is saati dahilinde 
mezk:ür komisyondan bedelsiz alına -
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği veı:.aikle birlikte adı geçen 
komisyona müracaatları. (7413) 

de 15 nisbetinde derhal alınacaktır. 
4 - İsteklilerin kanunun istediği ve.

saikle birlikte muayyen gün ve saatte 
komisyon b~ğına müracaaUan. 

(7513) 

1STANBUL BELEDİYESi İLANLARI \ 
~~~~~~~~~-

Resmi kara ve deniz nakil vasıtalarına yaptırılacak numara plakaları için 

alınacak 442 kilo alorninyum levha açık eksiltmeye konuln1uştur. Muhammen 
bedeli 1547 lira ve ilk teminatı 116 lira 3 kuruştur. İhale 2/9/~40 pazartesi günü 
saat 14 de daimi encümende yapılucak.t Lr. Şartname zabıt ve muamelAt müdür
lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen sa.3tte daim! en-
cümende bulunınları. (7404) 

İlk okulların yıllık ihtiyucı ıçın alınacak 328,125 kilo kesilmiş gürgen odu.
nu kapalı zarf usul ile eksiltmeye konul muştur. Beher kilosunun tahmin bedeli 
bir kuru§ 60 santim ve ilk teminatı 393 lira 75 kuruştur. Şartname zabıt ve mu.
amelfit müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 2/9/940 pazartesi günü saat 15 
de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tah1atı 
çevresinde haz.ırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar da--

imi encümene vermeleri ıazıındır. (7457) 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Direktör
lüğünden : 

Miktarı 
Cinsi Azı Ço~a 3edeli Tutan femin•tı 

Ekme:k~~~~~2=5~0000:~....:3_2_00~0:-":""~-::1~0~.2~5;:::-~3~11~1~.5~0~~~~~~~2~3;9-
Kok 60 ton 80 \on 2550.00 2040 153 
Un 1500 2000 17 34-0 
Makama 200 300 25 75 35.63 
Şehriye 100 150 25 37 .50 
irmik 200 150 15 22.50 

:....-~~_.;~~-==~~--;-;:-----::;-;:--~~~-7-;-;-;:;: 
Beyaz peynir 400 700 50 350 40.88 
Kaşar 200 300 65 195 
Kuru soğan 1500 20CO 7.50 150 
Patates 800 1000 8.50 85 
Yumurta 10000 adet 15000 adet 200 
Baş patlıcan 

Orta patlıcan 
Taze bakla .iz.> 
Yerli bakla 
Kabak cizmin 
Kabak yerli 
İç araka 
Kırmızı b3rbunya 
Yeşil barbunya 
Taze çalı 
Ayşekadın fasulya 
Kır domatesi 
Dolmalık domates 
Dolmalık biber 
Taze bamya 
Taze soğan 

1800 2000 3.50 
1500 
300 
400 
300 
800 
200 
200 
500 
300 
900 
800 
300 
300 
200 
200 

2000 
500 
500 
500 

HIJO 
300 
300 
700 
500 

1000 
1000 
500 
500 
300 
300 

2.50 
13 

5 
15 
5 

19 
12.50 
10 
10 
12 
e 
7 
8 

13 
1 

70 
50 
65 

25 
75 
50 
45 
37.50 

70 
50 

120 
60 
35 
40 
39 

3 
Maydanoz 1000 1500 1 15 
Dereotu 100 200 1 2 
Limon 2500 4000 3 120 
Semizotu 300 500 8 30 
Ispanak 1500 2000 7.50 150 

16.63 

22.50 

119.4G 

h 1 · l · h'"'-' tl · Prasa 1500 ~000 8 120 eye! er reıs erı ua.ume erıne 
şahsan rapor vermekte mutabık Lahana 1500 2ooo 5 100 
kalmışlardır. Heyetler Tnrnu Se- Havuç 300 500 6 30 
verende kalmakla beraber, heyet Kök kereviz 300 500 8 40 
reisleri Budapeşte ve Bükrese dön- Taze yaprak 100 150 10 15 
müşlerdir. Yeşil salata 500 700 1.50 10.50 

R Kamı bahar 500 600 15 90 Krayovada Bulgar vtı umen 
murahhas hevetlcri arasındaki Baş enginar 400 500 7 35 
müzakereler ise bir sükfuı ve an- Meklebimizin yukarıda adları yazılı ylyec..k ve yakacak ihtiyacı 30/VIl/940 
layış Jıavası içinde cereyan et - ve 9/VITI/940 tahihlerinde eksiltmeye konularak istekli çıkmadığından geçen 
mcktcdir. ilin ve eksiltmeler f~hedilerck yeniden konulmı bedeller ile eksiltme ve ihalesi 

Bir taraftan müzakereler devam 30/VIIl/940 cuma günil saat 14,30 da Beyoğlunda liseler muh:ısebecilii!inde 

ederken, diğer taraftan Rumen- .yapılacakbr. Taliplerin mezktlr gün ve saatte teminat mektup veya makbuzla,... 
Icr Dobricenin tahliyesi için ted- rile komb'·yona müracaatl3n ilAn olunur. c7273> 

birler almaktadırlar. Memurların -----------------------------
büyük bir kısmı çekilmiştir. Bu T E Ş E K K ü R 
bölgelerde asayişi jandarma ve 
hudut muhafızları temin etmekte_ Kızım Kii.mfuanın müptela el-
dir. dui?u hastalığında hazakat ve ne-

Krayova sarayında cereyan e- zaketi ile tooavi ve pek mühim e
den müzakerelerin, cenubi Dobri- lan ameliyatını ayni dikkat ve , 
cenin Bulgaristana terki ile neti-
cclenecei>i anlaşılmaktadır. Tuna itina ile yaparak hayatını bizlere 
iizerinde stratejik bir mevki olan bağışlıyan Haydarpaşa nümune 
Silstre ile Kraliçe Marinin meza- hastanesi kadın hastalıkları mü-
rının bulnnduğu Balçık mevkii- tehassısı sayın Dr. Zeki Tektaş ile 
nin de Bulgarlara geçeceği zanne- bu mühim a. meliye esnasında ve 
dilınektedir. 

Ahali mübadelesi ve diğer tek.. gı>rek devam eden tedavisinde 
nik işler önümüzdeki haftalar i- büyük: yardımları görülen asistan 
çinde görjj§Wecelı;tir., ı --'ve lı~elere kalbi te~kkürleri-

·--·Dr. İhsan Sami--
İSTAFİLOKOK AŞISI 
İstafilokoklordan mütevellit (er

genlik:, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt has
talıklanna kar§ı pek tesirli bir 

a~ıdır. DiYanyoJu No. (113) 

mizin ibl1iğ:ına muhterem gazete
nizin tavassutunu rica <>deriz. 

Bostancıda emekli Dr. İsmail 

Hakkı Günal, Feruzan ve 
~er 
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İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
A•keri Kıtaatı iliaları 

Harici 

----------------..:: Aşağıda 78Zılı mevad hizalarında 78%llı gün ve saaUerde kapalı zarfla ek
ilbneleri İspartada askeri satın alma ·komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
.anun1 vesikalarile tekli1 mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
•ermeleri. Şartnameleri komisyoo.da ııörülür. (673) (7400) • _ 

Cınıl Miktarı Tutan Teminatı 

«uru o~ 
Yula!. 
::::.ığır eti. 

Kilo 
372,000 
300,000 
110,000 

Lira 
18,600 
16,500 
19,800 

Lira 
1395 
1232,38 
1485 

ihale güoü 
19/9/~0 

19/9/940 
18/9/940 

SaaU 
14 
16 
15 

• • 
Aşağıda mildarlan yaz.ılı wtlar hizalannda yazılı gün ve saatlerde kapalı 

uır!Ja eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin ihale gün ve saatinden bjr saat evvel 
kanuni veı:;aik ve teminatl.a:ile teklif mektuplarını İsparta.da askeri satın al
.na komisyonuna vermeleri. Şartnameleri komisyonda ve Ankara, İstanbul Lv 
:unirlıkleri satın alma komisyonlannda görülür. 

Miktarı Tutarı Teminatı ihale ırüoü ve 
kilo Lira Lira 

.ıo.ooo 

J70.000 
ııo,ooo 

74,280 
48,!00 
15,400 

5571 
3607,50 
1155 

• • 

4/9/940 
6 /9/~0 

2/9/940 

11 
15 
15 

549 - 6971 

Aş. Zıda yazılı mevat kapalı zarfla eksiltmeye konmll$tur. İhaleleri 9/9/940 
günü hizalarında yazıh saaUerde Manisada askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin knunl vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
~atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnamesi komisyonda görülür. 

Cinsi 

Arpa :sebriyeS'.L. 
Pirinç. 
K.ırm.ız.ı mercimek. 

Mihtarı 
Kilo 
120,000 
120,000 
120,000 

Tutarı 
Lira 
!4,000 
'2,000 
16,800 

Teaioatı 
Lira 
1800 
3150 
1260 

(7601) (729) 

ihale 
aaati 

10 
10 
10 

• • 
A§ai!lda yazılı mevad kapalı zarfla ekilltmeye kOnrnU$tur. İhalesi 12/9/940 

:.>e..rıembe günü hizalarında yazılı saatlerde Mersinde askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesik:alarile tekli1 mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul 
Lv. amirlikleri satın alına komisyonlarında görülür (728) (7600) 

Ciıısl Mıktarı Temıutı Tutarı ihale 
Kilo Lira Ura uatl 

Sade yağ. 
K. fasulye 
Pirinç 
Bulgur 

18,006 
32,000 
32,000 
40,000 

1620 
480 
684 
375 

• 
Müteahhit nam ve hesabına 

beherine tahmin edilen !iat 150 
liradan 109 araba açık eksilt-
me suretile alınacaktır. Muham-
men bedeli 16,360 lira ilk teminatı 

1226 lira 25 kuruştur. İhalesi 21/8/940 
çarşamba gilnü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. i -
mirlikleri ve Kayseride Kor satın alına 
komisyonlarında görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte Kay -
seride askeri satın alına komisyonuna 
ııelmeleri. 558 - 7013 .. 

Hepsine tahmin edilen fiatı 58,000 
lira olan 125 beygirlik 100 kilovatlık 
Dizel elektrik grubu ile 80 beygirlik 
65 kilovatlık Dizel motörlü elektrik 
grubu ve bu gruplara ait tevzi tab -
Joqı 27 /8/940 salı günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satın alma ko -
misyonunda pazarlıkla satın alınaca -
ğından isteklilerin 8300 liralık kat'! te
minatlarile belli saatte komisyonda 
bulunmaları. Şartnamesi 290 kuruşa 

komisyondan alınır. (662) (7360) .. 

• 

21,600 
6,400 
9,120 
5,000 

10 
11 
12 
16 

ilk teminatı 338 ve 400 tonun 1352 
liradır. Pazarlığa gireceklerin ilk te -
minatları ile 24/8/94-0 cumartesi günil 
saat 11 de Karsda askeri satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 

(680) (7434) .. 
Bir kilosuna tahmin edilen fiah 17 

kuruş olan 10 ton un pazarlıkla sa.tın 

alınacaktır. Teminatı 1275 liradır. İha_ 
lesi 24/8/940 cumartesi günü saat 11 
de Karsda askeri satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. (684) (7438) 

Ton 
50 Arpa. 

100 Saman. 

... 
Ton 
150 Yulaf. 
200 Ot. 

1000 kilo hay\'an tuzu pauırhkla sa
tın alınacaktır. İhnle!ll Balı.kesirde as
keri satın aJma komisyonunda 22/8/ 
94:0 per~embe günü saat 15 de yapıla

caktır. Şartnamesi koıniryonda göni
lı..r. isteklilerin koınisyona gelmeleri. 

(711 - 7547) 

* Yüzde yirmisi çu ... allı olnıak ve kat'1 
ihaleyi müteakıı> 15 glın iı;;ıı.ue teslim 
:iartile bir kilosuna tahm.in edilen fıatı 

4,5 kuruş olan 500 ton L!rııa pazarlıkla 

Yn1 hafriyatı ve ka~dırım yaptırıia
l'~ktır. Kapalı zarfla eksiltmesi ~9/8/ 

9.jC perşembe güni.ı saat 17 de Balı -
kesirde ao:-kert satın alma komis.i'c• -
nunda yapılacaktır. Birinci yolun kf'
şi! bedeli 3111 lira 45 kuruş temirıfltı 

233 lira 36 kuruş. İkinci yolun tutarı 
13,566 lira 14 kuruş ilk teminatı 1017 
lira 47 kuruştur. İşbu yollar ayrı ayrı 
\'e ikisi birden verilebilir. Keşif ve 
şnrtname komisyonda görülür. İstek
lilerin kar.unt v~ikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel 

alınacaktır. Yüzer ton için yapılacak tek
! lifler kabul edilir. Yüz tonun temi -

komisyona vermeleri. (600) (7148) 

* 

nalı 338 ve beş yüz tonun teminatı 

1688 liradJr. Pa:ıarh[::ı gireceklerin te
minatlarile birlikte 24/8/940 cumar
tesi günü saat 11 de ı;:arsda askeri ::;a
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(679) (7433) 

* Bir ay ic;inde teslim şartile bir kilo-

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16,000 lira ilk teminatı 1200 li
radır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanun! vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(722) (7594) 
~ 

501000 kilo zeytin yağına istekli çık
madlğından pazarlığı 23/8/940 cuma 
günü saat 10,30 da İzmirde Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı -
ıacaktır. Tahmin bedeli 25,000 lira ilk 
teminatı 1875 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülilr. isteklHerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelıneleri. (724) (7596) 

* 250 ton un pazarlıgına istekli çı.kma-
dlğından 27/8/940 Salı günü pazarlıkla 
eksiltmesi Erzurumda Lv. amlrliğj sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeH 41,528 ]jra ilk teminatı 
3115 liradır. İsteklilerin belli günde 
saat. 15 de komisyona 2'.elmeleri. 

(726) (7598) ... 
15 adet askeri binanın son pazarllğı 

2/9/940 pazartesi günü saat 16 da Ba
lı.kesir askeri satın alma komjsyonun
da yapılacaktır. Beher bin:ırun keiif 
bedeli 4859 lira 95 kur\1$ hepsinin tah
min bedeli 72,899 lira 25 kuruitıır. 
Binalar toptan ve be§er adet olmak 
üZere üç talibe de .ihale edilebilir. Ke~ 
ıll, plii.n ve ıartnameleri Ankara, İs
tanbul Lv. amirlıkleri satın alına ko
misyonlarında görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile koroisyona gelme .. 
leri. (717) (7589) .. 

60,000 kilo beyaz peynir kapalı zarf
la eksiltmeye konmu:itur. Tahmin be
deli 25,200 lira ilk teminatı 1891 lira
dır. İhalesi 11/9/940 çarşamba günü 
saat 16 da Süloğlunda askeri satın al
ma komisyonunda yapı1ackur. İstek -
lilerin kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını .ihaJe saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. 

718 - 7590 
.ıı;. 

150 ton Süper çimento ac;ık eksilt -
rne suretile münakasaya konmuştur. 

İhalesi 6/9/940 cuma günü saat 15 de 
İzmirde Lv. fımirliği satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 4500 lira ük temınatı 338 liradır. 

Şartnan1esi komisyonda görülür. İstek

lÜerin kcı.nuni vc::;ıkalarile komisyona 
gelmeleri. 725 - 7597 

.... 
(125) ton bulgur kapalı zarfla ek

silt.meye konulrnuştur. Muhammen 
bede1i (151000) ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradır. İhalo 6 eyl(Jl 940. 
cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Şartname her gün komh,;yor1da görü
lür. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kapalı zarflarını kô..tnunun tarifatı da
iresinde bazırlıyarak ihale saatinden 
bir saat evvel Sıvasta As. Sa. Al. ko
misyonuna vermeleri lazımdır. 

(713) 
.... 

(7585) 

Beherine tahmin edilen fiatı 175 ku
ru~ olan20,000 : 30,000 cağ torbası ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İha~ 
lesi 7;9/940 cumartsi günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 3750 liradır. Şartna
mesi 250 kuruşa komisyondan alınır. 

Taliplerin belli saatten bir saat evve
line kadar zarflarını Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(719) (7591) 

llatanbul Komutanlığı 
Satuı.lnıe Jtomiııyoaıı l1hlen 

1000 ton un, 200 ton bulgur, 100 ton 
pirinç, 100 ton kuru fasulya, 50 ton 
gazyağı Balıkesir mıntaka satın alma 
Ko. da 24/8/940 cumartesi günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

suna tahmin edilen fiatı 19 kur1.:: oJ~ın 

160 too un pazarlıl.:~a satın alHıacak -
tır. İJk teminatı 2213 liradır. İl:aıesi 
31/8/940 cumartesj günü saat 11 de- Komutanlık ihtiyacı için 23/8/ 940 
dir. Ev::>a1 ve zartnamesi 148 kl~ru;a günü saat 11 de pazarlıkla 10000 adet 

2 - Teslim yeri mıntaka Le. da gös
terileceği mahaldir. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün komisyonurnuzd:ı görebilirler. 
4 - PazarJığa iştir:ık edeceklerin 

n~yyen gün ve saatte gelmeleri. 

""' 701 - 7537 1 

30,000 kilo bulgur, 10,000 kilo pırınç, 
5000 kı lo tuz, 10,000 kilo makarna, , 
8000 kılo nohut, 3000 k.ılo zeytu1yagı, 

2500 kılo toz şeker, 1500 kilo arpa şeh
riyesi, 25,000 kilo kuru fasu;y~, 2000 
kilo sabun, 100 kilo cay, 15,000 kilo 
mercimek:, 15,000 kilo kuru soğan, 100 
kllo kırmızı bıber. 23/8/940 cuma gü
nü saat 17 de Balıkesir mm.taka Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkl,a satın alınacaktır. 

Şartnamesini görmek isliyenler her 
&ün Ko. da görebilirler. Pazarlığa iş

tirak edeceklerin muayyen gUn ve 

saatte komisyona gelmeleri. 
704 - 7540 ... 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 17 
kuruş olan 200 ton un kat'l ihal~i 

müteakıp bir ay icinde kimyevt evsafı 
dah ilinde ve çuvallan müteahhide ia
de edılmek şartile pazarlıkla. satın alı

nec:ıktır. İlk teminatı 2550 liradır. İha
lesi 24/8/940 cumrrtesi günü saat 12 
de l{arsda a~kert satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 170 
kuruşrı. komisyondan alınır. 

. (682) (7436) 

* Bir kilosuna iahmin edilen fiah 4,5 
Jı:uruş olan 400 ton arpa pazarlıkla alı
nacaktır. Yüz ton için yapılacak tek -
lifler de kabul edjJir. !-!er yüz tonun 

komisyondan alınır. İsteklilerin iha _ alairan.ga kaşağı ile 12000 adet kıl ko-
le gün ve saatinde Karsda askeri sa- lan satın alınacaktır. 5000 kolan için 

1 6600 liradır. İsteklilerin şartnameyi 
tın alma koınisyonuna gelm~ı-erL 

(702) (7538) görmek için her gün ve pazarlığa i>· 
... tirak icirt de belli gün ve saatte yüzde 

Beherine tahmin edilen fiatı 13:> ku- on beş kat'i teıninatıarile birlikte Fın-
ruş olcın 50.000 adet emaye matra pa- dıkhda komutanlık satınalına komis-
zarlıkla münakasaya konmuştur. Mrıt- ı yonuna gelmeleri. t7608> 

İstanbul aslıye binnci ticaret 
mahkemesinden: 

Kadri Kançal taraf'ndan !stan
bulda Davutpaşada 36 numarada 

ral:ır için 301000 dt'n ;;;-ağı olmamak 1 
şartıle tekli..fler kabul edilır. İh~le.ı:;i ı 
24/8/9-i:O cumartesı günü saat 10130 da 
Ankarada l\t. 1\.1. V. satın almak ko -
mLo:-yonunda yapılac;..khr. Kari temi
natı 8650 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
338 kuru;ia komisyoı~dan alınır. istek-

1 kömürcü Muotafa ile kö.rnürcü Os
man varisleri aleyhıne 939/165 nu- , 
maralı dosya ile açılan 723 lira a- ' 
lacak davasının gıyaben cereyan 
eden muhakemesinde mahkeme
ye mübrez senetteki imzalar hak
kında istiktap icrasına karar ve
rilmis olduğundan müddeialeyh -
]erden Mustafanın istiktap için ta_ 
yin olunan 23/9/940 Pazartesi sa
at 14 de mahkemeye gelmesi ve 
gelmedığı takdirde mü.brez senet
lerdeki imzavı kabul etmiş addo-

Jilerin kanuni 
glmeleri. 

vesikalariJe komisyona 
(714) (7586) 

~ 
500 adet çi!t atlı araba ko~umu sa

tın alınacaktır. Pazarlığı 24/8/940 cu
martesi günü saat 11 de lzmirde Lv. 
imirlili satın alına ltomisyonlında ya

pılacaktır. Tahmin bedeH 32,500 lira 
ilk tminatı 2438 liradır. Şart.namesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka -
nuni vesikalarile belli saatte komis-

yona gelmeleri . (723) (7595) .. 
Aşağıda yazılı setJz~ler pazarlıkla 

satın alınacaktır. Jhı;tle1eri 22/8/940 
perşembe günü saat 11 de Kırklarelinde 
İğnecede askeri satın alına komisyo
nunda yapılacuktır. (712) (7584) 

Cinsi Kil-ı Tutarı Temiııatı 

Lira Lira 
Domates. 2003 110,17 
Fasulye. 6018 601,80 
Patlıcan. 6018 631,89 
Taze bamye 6018 712,43 309 

50,000 kilo pirinçe talip çıkmadı~
dan 23/8/940 cuma günü saat 16 da 
pazarlığı İzmir Lv. AmirJiği satın alma 1 

lunacağı ilan olunur. (28685) 

ZAYİ - 1339 _ 1340 İstanbul 
Kuleh askeri lisesi müdürlüğün
den 1339 - 1340 senelerinde Kon
)la askeri rüstivesi blrincı sınıfta 
497 sıra numaralı Ahmet Hık -
met oğlu Hürrem $adan Edırne 
1327 kaydı ile almış olduiium tas
di.\rnamemi zayi ettim. Yenisini 
ala~c "ımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Hürrem Sadan 

Sahibi ve neşriııaıı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son. Tclııraf Matbaıw 

Gagri Menkul Satış ilanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 

Başkitipliğinden : 
Behnanc Erbilen ile Hikmet Erdem ve Mustafa Rüştü Er

dem'in şayian ve müştereken mutasarrıfı ıbulundu:klan Kasını>
paşada Kulaksız Ahmet mahallesi Kulaksız caddesinde 77, 77 
mükerrer eski "" 135, 137 yeni numaralarla rnurak.ka.m 8,30 cep
hesinde bir çatı a!!ı:ıda iki bölük ;hane ile 8,10 cephesinde iki 
dükkandan ibaret ah~ap ve harap bir vaziyette 'bulunan ve tak
riben 200 metre murabbaı kısmı ibina ve 450 metre murabbaı ka
dar kısmı da bahçe olan ve bunlardan 79 mükerrer numaralısı 
zemin katında iki oda, bir taşlık, bir helıi., !birinci ıkatta iki oda, 
bir sandık odaı:ı, ikinci katta iki oda ve 79 numaralı diğer bölük 
ise kapıdan giroldlktc bir sofa ve birinci katta bir sofa, iki oda, 

bir hela ve ikinci katta keza bir sofa, bir hela ve iki odayı havi ta
mamı 2700 iki bin yedi yüz lira kıymeti muhamınenesindeki gay
ri menkul şuyuunun izalesi zımnında açık arttırmaya konulmuş
tur. Birinci açık arttırma 26/9/940 tarihine müsadif Perşeımbe 
günü saat H ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkemeleri kalem 
odasında başkatip nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli mu -
hammen kıymetin '7o 75 ini bulmadığı takdirde en son arttıranın 
teahhüdü baki kalmak üzere ikinci açık arttırma 11/10/940 tari
hine te;adüf eden Cuma günü saat 14 ten 16 ya icra edilerek en 
çok arttırana kat'i olarak ihale edilecektir. Birikmiş ve ihale ta
rihine kadar biı'ik€cek bina ve belediye vergileriyle Evkaf icare
si hissedarlara ve beledıye ıiisumu ıle 20 senelik taviz bedeli, iha
le pulu ve tapu harçları müşteriye ait olacaktır. Arttırmaya is
tirak edecek kimselerin gayri menkulün kıymeti muhammene
sinin % de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir 
bankanın bu nisbette teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 
Arttırma bedeliınin kendisi ne ihale olunan tarafın -
dan ihale gününden itiba ren verilecek mühlet için .. 
de mahkeme kasasına öd enmesi mecburidir. Ödenme-
diği takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa 

ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya bulunamazsa hemen 
on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilan 
alikadarlara teblığ edilmeyecektir. Müzayede sonunda en çok 
arttırana ihale e<iilecek ve her iki halde birinci ihale edilen kim
se iki ihale aras•ndaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. 
İhale farkı ve geçen günlerin % 5 faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 

ve masrafa ve saireye dair olan haklarını ve iddialarını evrakı 
rnüsbiteleriyle 20 f(Ün içinde satış memuru olan mahkeme baş
kiıtibine bildirmel0ri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicille
riyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
caklardır. Müzayedeye iştirak edenlerin bütün şeraiti kabul et
miş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule talip bulun
muş oldukları addedilerek sonradan itirazları mesmu olamıya
cağından satış gününden evvel gayri menkulü gezip görmeleri 
ve fazla malumat almak isteyenlerin 940/18 numara ile mahke-
me başkatiplığine müracaat etmeleri ilan olunur. (28691) . ~ 

Anadoluhisarı idman yurdundan : 
Yurdumuzun 1940 senesi alelade heve'ti umumiye içtimaı 

24/8/940 cumart<:.~i günü saat 15 de Anadoluhisarı Kücüksudaki 
Yurt merkezinde yapılacaktır. Savın azanın teşrifleri rica olu-
nur. 

RUZNAME: Sabık zabtın okunması İdare hey'eti 
okunması ve hey'etinin ibrası, kontrolör raporunun 
ve ibrası Yeni idare hey'eti ve kontrolör seçimi 

raporunün 
okunması 

1 

.> 

"' -- -.._ -. ___.__., 

Tra§ lııçalı:lann,. 1&bp 90 110 7e 41itmüıtür. 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa traş olunabilir ken son tekemmülü sayeSiıl4' 

· di rahat rahat 20 defa tra olmak kabil oluyor. 

lnh ... rlar 
Ciosi 

Glisero fosfat d~sud 

u. 
Miktarı 
240 Kg. 

llUdUrlüOünden: :J 
Eksiltme şekii 

Pazarlık 

Saall 
14 

Asit fenik 1840 • • 14,30 

• 

1 - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarı 7azılı iki kaleıll e6 S 
pazarlıkla satın alınacaktır. ~ 

II - Pazarlık 28/Vlll/940 çarşamba günü hizalarında yazılı saatıcrd· 
bat.aşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonWlda yapılacaktır. 

ili - ~artnarneler sözü geçen §ubeıien parasız alınabilir. _ iV" 
TV - lsteklilerin tayin olunan gün ve saaUerde teklil edecekleri fıat 

rinden yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkô.r komisyona ınüJ11' 
!arı. (7124) 

itin Nev'i 

Niksar ve Erbaada ahşap 
baraka inşaatı 

** 
Keıif bedeli 

Lira Kr. 

44983,84 

Ofo7.S 
Teminatı 

Lira Kr. 

3373,78 

l\e~adiyede ahşap barakn inşaatı 5114,40 383,.58 

Eksiltme şekli 

Kapalı zarl 
ıı 

Açık eksiltme 
ıl -

. .,,r) l 
ı - Keşif §artname ve p!Anlan mucibince idaremizin yukarda yazılı P ~ ?ııo 

Jrde yaptıracağı on dört adet ahşap ha rakaların inşaatı kapalı zarl ve açıl< >ıı 
siltme usullerile eksiltmeye konmuştur. ıfı ~ 

n - Keşif bedelleri, muv&\kkat te minatlar11 eksiltme şek.il ve saatıeô ~~t 
ııalarında yazılıdır. . ~, at;ı 

IlI - Eksiltme 5/IX/940 perşembe günü hizalarında yazılı saailerde JS , 
bulda Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda y•P' l 

1tta 
caktır. tıl l' 

IV - Erbaa ve Niksaı:da yapılacak olan inşaata ait şartname levazun fil rf; l lııd 
veznesinden ve İzmir, Ankara, Tokat basmüdürlüklerinden 224 kuruşa ve ıt••.ı. 1 tııı ı ııı\ a 
diyede yapılacak inşaata ait olanı da mezkô.r şube veznesinden ve Toka lil' 
müdürlüğünden 26 kuruia alınabilir. { ~.~ 

V - Kapalı zart münakasasına gir eceklerin şartnamesinin F bkrası.rıd3 J ~n. 
zıh ehliyet vesikasile kapalı fiyat tekli1 mektuplarını ve kanuni vesaik.le "i J'- 1tb 
7

1
5 güvenme parası makbuz veya ~anka teminat mektubunu ihtiva edecelt ; t L 

palı zarllarile ihale günü eksiltme saatin den bir saat evveline saat «14> de }'. a.a. g 
mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lfız1mdır. t )~~ 

vı _ Gerek kapalı zarf ve gerek açık eksiltmeye gireceklerin yaztll n tıt 11 

. .. tı ·ı•- ı 747~ .a ve saatlerde yukarıda adı geçen kom.ısyona muracaa arı ı d..u o unur. • lıq 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_./ l·~ ,,, 
TİCARET VEKALETİ tç TİCARET UMUM MÜDÜRLüôÜf'I' ~:I 
~ r~ 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli cEcn.,bl_ Anonim ve sermav~si .e,e' 
hama munkasim şirketler kanunu• hukumlerıne tevfı!<an _Turkı) 1 
de çalı;;m~sına izin verilmis olan ecnebi .. şirketlerin dm I!°per!:t 
Kemikal Industris (Levant) llınıted'ın Turkıyedc wnumı vek., 
bu defa müracaatla haiz olduğu saliihiyete binaen, sirke tin ~ti; 
dür muavini Suriye tebaasından Ezra Totahı vekil tayin ettH!t 
bildirmiş ve lazım gelen vesaiki vermistir. Keyfiyet tetkik edı C' . 

rek kanuni hll'.,ümlere uvmın .görülmüş olmakla ilan olun~' --------- - - . ··~ 

,'"WamBmmaıB!a••••••• · Telefon: 80547 1 ZAYİ - Divrikiden aldığırn ""il' ı• kfığıdunla iki adet senedimi zayi et r 

K 1 Z 1 ç:. İ.ŞLİ TERAKKİ LİSESİ 1 ERKEK Yenisini çıkaracağımdan eskisinin P' 

~·----------

•·--------- '"( ---------1!1 mü yoktur. 

ANA· İLK - ORTA• LİSE. Yabancı dillere bilhıı88a itina edilir. Mehmet "j'./ 

1 
1 _ Talebe kaydına b<ışlanınıstır. Eski talebe, 1 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra yerleri 
yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt içl.n velileri.o bizzat gelmeleri gerektir. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıUarJ her gün (saat 9 - 18) e kadar Halil Ri!at pasa konağında yapılır. 
3 - Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

YAT 1 LI ~- Ni,antaşı Rumeli ve Çrnar caddelerinde -JıGÜNDÜZLÜ 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Sıra MükellefiQ ıdı 

No. ve soy adı 

Mahalle sokak No. Matrah 

L. K. 
96 00 

Vergi 
Mikt.rı 
L. K. 

Nev'i 

1 Mehmet Aşkın Çubuklu Çubuklu C. 8 

2 Ahmet Sendi! A. Hi~<ır körfez Ca. 18 JlO 00 

3 Ahmet Şendi! A. Hısar körfez C. 18 120 00 

4 Mehmet Kamber A. Hisar Toplar önü 21 60 00 

5 K5.zım Dik.direk Çubuklu çayır Ca. G 60 00 

4 97 Kazanç 
99 Buhran 

30 00 Kazanç 
6 00 Buhran 

4 92 Kazanç 
98 Buhran 
89 5~ 15 

19 21 
3 84 
3 46 
3 44 

67 

Kazanç 
Buhran 
% 15 
Kaza ne 
Buhran 

60 $(; 15 

Kahvec 940 

Bakkal 940 

Bakakl 939 

Berber 939 

Kahve<ı 939 

RASİT RİZA TİYATROSIJ 
HALİDE PİŞKİN berabef .r; 

21 ağustos Çarsaınba günü al<r· 
Üsküdar Doğanc:lar Aypar 
YATAKLIVA~ONLAR C 

KONTROLÖlt 
Vodvil 3 perde 

:..____....--:: 

,.... ACELE SATILIK 
Şehremininde Uzunyusııl·ı 

da Yayla caddesinde odal~r_ 
havi bir bostan acele satılıl< 
tır. Taliplerin SüleymaniY~ 
de Nazır İzzet Efendi sol<• 
ihnda 18 No. va müracaatları· 

-------===------
Dr. Ihsan Sarnl 

lstafil@k(j)k Aşısı ·d 
istafilokoklardan müteveil~, 
(ergenlik, kan çıbanı, koliti, 

"t~'" altı çıbanı, arpacık) ve bll ~ 

Yukarıda adı, soyadı yazılı miikellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamıs ol
duklarından hizalarında gösterilen yıllar~ ait kazanç \."ergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mJmkün olmamıştır. 

cild hastalıklarına karşı pe 
tesirli bir aşıdır. 

D vMvol,ı No; 1 J1 
3692 sa.yılı kanunun 11 inci maddesi mucibince tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. «7567> 

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

llll~'E'22::ı:ı;41@l:IUPl*l!!MEıt:l!::I~ YARIN AKŞAM 

Tepebaşı Belediye Bahçesi 
Emekli Dul ve Yetimlerin ve Aske!'i 

rtialfıllerio Nazarı Dikkatine : 

Alaturka kısmında 

KANUNi AHMED'in 
Emlak ve Eytam Bankasından =,ıi' 
Ma~şJarını Bankamıza temlik ettirmek suretile alJJı emekli, dul ve_::/ 

lerin K. evvel 940 - Şubat 941 ile aylıklarının tedJye!)ıne 2 e)'ıul 9-lU wıl 
itıbaren başlanacaktır. ,ıl 

1 - Maaş sahiplerinin temlik muamelesi icın eUerınde bulunan 'b.iJ' '/ 
29 u;ıcu senesinin Jübilesü evvel bankamızca verilmış bsap pusulalarının alt kısmında yazılı gün ve • 

• 

SAFI• y E ve Tepeba§I Bahçesi Saz Hey'eti !erde !otogra!lı nüfus cüzdanlarile bankamıza müracaatları. ol'~ ' ~: 
Hariçten ittfrak edecek y aryeteıer 2 - Mezkür hesap pusulalarına !<:diye ııiln ve saati yazılmamış "il'°'P b, 

varsa bunlara ait maaş sahipler inin 2 eylülden evvel bizı.a.t veya '"' 
Büvük san'atkarların iştirakile KÜME SAZI. Okuyucu Necder bankamıza müraeaaı ederek gün ve aaaUerinı öğrenmeleri. ı•'' 

Ergin iştirak edecektir. 3 - AskJeri mal(illerin müracaatı eyluJ.ün ikınci pazartesi günü sası ıııl 
İs tanbul K omikler Müsabakası ve ayrıea zengin sürprizler den on ikiye kadar kabul edilecektir. Herhangi bır karışıklığa mahal ~~ 

Fiatlarda zam yoktur. mak üı.ere malmüdürlüklerine nazaran müracaat sırası aşağıda gösteri ~· 

B 
L k • K J H ı • d 12 eylul 940 tarihinde saat 8 ~ 9 arasında Eminönü ve Beşık~. 9 ile 10 of ~ 

8 &ır Oy azası da re ey etıD ea: da Fatıh, 10 ıle 11 arasında Üsküdar ve Kadıköy, 11 ile 12 arasıJld~/ 
Boğo~ BezazyanJn kazanç, buhran, muvazene, hava korumu vergilerinden yğolu, Eyüp ve diğer malm.ildürlüklerinde kayıtlı askeri maıeıııere t 11ıf 

olan borcu iCin sakızağacı mahallesi Kızta:iı sokağındaki §arken Eberanos arsası yapılacaktır. Bildirilen gün ve saatten , \Sonra vdk.i olacak müracaatlr diJ:el" J'>tl 
garben Boşnakyan hane ve bahçesi şimalen Kıztası ve Taş han sokağı cenuben 1 sahipleri gibi muameleye tfıbi tutulacağı ve malt11lerin nüfus tezkerelerı!e . 
mal yemez Artinh İpokra hane ve bahceJerile hudut 62 No. lu ve 1663 arşınlı l mıye tevzıi cüzdanlarını birlikte getirmeleri iHin olunur. «7563.t 
Sultan Beyazıt vakfından icareli arsanın 3 - 1 hissesile milU emlfık satış bede-
linden olan borcu için de keza Sakızağacı mahallesinin Firenk kilısesi sokağın

da sağı Sosilya hane ve bahçesi solu doktor Sarasa hane ve bahçesi arkası 

mukaddem tarik elyevm asmalı sokak ve cephesi Firenk kılisesi sokağı ile 1 

mahdut 46 No. lu ve 337 atik ziralı BezmiAlem va1de sultan vakfından icareli 
kfıgir bir bap baht;eli hanenin tahsili emval kanur ·1a göre satılması takarrür 
etmiş o1dugundan 17/8/940 tarihinden 16/ 9/940 tarihine kadar 31 gün müddet
le müzayedeye konulmuş ve tarihi müzayededen 21 gün sonra yani 6/9/940 
cuma günü saat 15 de ihalei evveliyesi ve 10 gün sonra da yani 16/9/940 pazar
tesi, günü saat 15 de iha1ei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin hane için 262 

lira 50 kuruşluk ve arsa için de 321 lira 25 kuruşluk teminat mektup veya mak-
buzla kaza idare heyetine müracaatıarı Han olunUI. • 7565> 

De•let Demiryollan Ye Limaaları İtletı:Sle 
U. İdarem Jıiaları / 

·-~~--~~~~~~~~---.,.....,.,~ ·- peri'"~ 
Muhammen bedelı (1050) lira olıın 30 Kğ. Pyramidon (29/8/1940) .,,,~ 

be günü saat (10,30) on buçukta Haydarpoşodo Gar binası d:ılıilindeki kO· ~ 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ·rıst , 

Bu işe girmek lstiyenlerin (78) lira (75) kuruşluk muvakka• ıe~'' i<l 
kanunun ia.yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar }tOtı

1 

müracaatları IAzırndır. (7:)ll 
Bu işe ai& farlnameler komisyondıınparasız olarak da4ıWmakt:ıdJr· 
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