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,1. lngiltere 
Sovyet Rusya 
anlaşması 
1 . . 
ngıitel'enin Sovyetlel'le 
•nlaşnıası harbin yayıl-

l' tı:ı.ııııına mani olabilece
ği gibi aVl'upadaki mu• 
"•zeneyi de iade ve 

ıı t~siı ed•b'I' " ı ır. 
19,;- -z -

11 ~ETEM İZZET BENİCE 
_,, lngu· 
ı ~•sı,0 •ı • Sovyet münasebatı ve 

tııls1_,vada muhafaza edilen te • 
~ }\lıırı etrafında Dominyonlar 

laı \{ l.ord Galdecote'nin Lord
t~oij0arııarasında verdiği izalıat 

.. ıf ~a,10 d•ıı dikkate şayan hadiseleri 
P"' lo adır. 

•ıta,~d Galdecote verdiği izahat 
'~ l'•de ~t fevkalade sefir vaziye -

Uııa11 S OSkovaya gönderilmiş but l'aı>t ~tafford Krips'in l\lolotof
~•te ~gı. ı;örüşmelerin muvaifa

t~n bir foı:ru ilerlediğini söyler -
Uo "'1rhcari itililın •kdinin müm-

1•bar;,1 ~y~ girdiğini de bilhassa 
t tttırıni•tır' 
•rd · 

ta ~ele:" beyanatı arasında baş. 
j•a ııoı. ve dikkate pek değer olan 
•tin .. 

1 
talardan biri de iki dev

' aslı" edenberi anlaşmasında en 
~~n re~en[i rolü o)nanus bulu -
hır id lın bahhlerinin artık dahili 

" ~~llııişa~e telakkisi hududu içine 
"alde• ulunmasıdır. Bunu Lord 
llı•kted~te şu cümle ile telhis ey-e- ır· 

ı,;,-;;iıı·ud·kfırncti Kraliye sair mil
~li ı'I 1 are eden hük\ınıctlerin 

"" . e 1"'· .. tu1ı· 8 .... adar dei;ildir. Ancak 
•ı.~" olan meselelerin halli ile 

lı ar olur 
ttıı ... 

;-.ıaııı ek oluyor ki, 1939 harbi 

1 °~ilıe:ıdan önce Sovyet Rusya -

!
% te 1e. arasmdaki anla<mamaz-
a 'ııı ed b '•kar en elli başlı muha. 

•ttadan ~beplerden biri tamamen 
'•ıı l:eın alkrnış bulunuyor. Esa
~asında berlayn'in ba•vekilliği es
'•in ak Cereyan eden miizakere
ttı;teıı ~~ete diiçar olmasını icap 
1•btbJ •ger bir kısım mühim 

ı1' h uı;. er de kendiliöinden tasfive-
lıı 6•aın -

ti it •ktad ış veya zail olmuş bulun-
! U.ı 8 .'t' B.u'!iinkü ~nde Sov_yet 
~•aıı•rin. ngıJterenin iktısadi men. 
.ıııurııı 1 t~lıf etmek siyasi ve 
~%de kaııvet bakımından daha 
d .lngilte 

01•: !aşmıştır. 
1 Uıgu11 re ı~e Sovyetler arasında 
h"a•aı. ve nıkbin münasebatı art
~~ ıubh18!' bir ticari anlaşmanın 
1 •

1n,,r esıı bi:r siyasi anlaşmıya 
ltıı'hit· olması da zamanla bek
dııCılıe~r. Esasen Sovyet Rusya ile 
~ 8• bu e .. arasında siyasi bak1m -
0•ıur lUk menfaat tezatları da 

d S..vı.'tt 
r' •tıın· ll.usya aşağı yukarı ken
b'·'· lngi;~et ~avalarını halletmiş-

~ t!b· lop eke ıle iizrrinde çeki~tiği 
dı .• l'oı •a ihtilafı bulunmadığı 

1 
~ku Sahny~da işgal etmiş bulun. 

.on, 8 a uıerinde de gerek Po-
~ 11likı~ılt~tek onun davasını ve 

ıııu •nı k 
1 dafaa endi da,·ası halinde 
,a'af1n ,:den lngiltere ile her iki 

11~1;, tııa enfaatlerine uygun bir 

1
1
'- So/ 8 Prnak imkfın<ız degil

k'.•~ında ~et Rusya ile İngiltere 
• ı •ne u •ckılde esaslı bir çe
t•oa w·~·e İbtil~f mevzuu olmadı
tltl ••re b'I' · d e \errn· .' akıs her iki devleti 
•ki a. . 'le sev keden göl öniinru. "ııl ,. 

.. ••11111 e sebepler vardır Av-.. , ı·e · · 
~.•sı ve rn nı ni~am~, sulha kavuş. 
iadn Cserıer~d~nıyetın tahrip olu
•! t oiunrn •nın Yeniden hayata 
lıı du"ıı. kad ası İngilterenin gayesi 
it •ntaaı·. ar Sovyet Rusvanın da 
laklinde'ı,'~~?ıdır. Bugünkü hal ve 
ba 111 tı l'ak ır Avrupa Sovvet Rus. 
\e kırıııııda~n b ~eya uzak istikbali 
ı; . lııaksada ıç de arzuya şayan 

'•tind Uygun olmamak va-
'llıi edir B' 
ııı •de, İtı · .. •naenaleyh evvel-
i •ri b gılız - Sovyet menfa
t~ken hu nokta iizerinde miişte 
'•ir •reket • 

•le : Sovyet e geçmeyi . icap et-
i lı•arj rn.. Rusı·anın lııgiltcre 
~ nıası . unasebat üzerinde an
~.~hafaza \~ sa~ece bitaraflığını 
t1~ 11 Un kur~ rnesı dahi Anupa sul-
b; teı.rar ,ar_ıln1asına ve Anupa
( t • · eıı· . nutevazin ve ahenkli 
1nd 1 nızaı .1 le •ıı tes' uın ııgiltere tara • c,;;. ıs olun f 
duıı~' kad n~asıııa ırsat ve
h· •tı d ar lıarbııı bugünkü hu 
fJ~t ltı~ı\' ışına ta~ınasına da esa~l; 

•r k· ı teşkil d b . 
•ra ·ı, İııı(lt c c ılır. Onun için-
\ 

116da tı 1 
•.re - So,) et Rusl·a 

ı,Ukua u l tarı şekli ile de olsun 
•ne ,e •cek b 1 lıla llıon;ıı . ır an asıııal· • dı-

lttah.. \ l" tnenınuni\· <'tle kar-
·•ıJnın · .. 

l ıınkanı ,·oktur. 
TI::l\ IZZEl' EE: 'İCE 

Meb'uslarımız kendi intihap dairelerinde 
halkın dileklerini dinlemeğe çıktılar 

AMERiKANIN 
HARBE GİRE
CEGİ GÜN 

Hörst: ·'iki aya kalmaz,, 
diyor 

Londra 22 (A.A.) - Amerikan 
ı;razeteeiler kralı Hörst, Amerika
nın teşrinisaniden evvel harbe 
ııireceğini yazmıştır. 

cBütün .memlekette harp havası 
ııenıslemei(e başlamış\,r. Yalunda 
.muhasarnata iştirak edeceğimize 
emin olabilirsiniz .• 

iki kahraman 
General tekaü
de sevkedildi 
Londra 22 (A.A.)- Visi hüku

meti birçok Fransız generallerini 
tekaüde sevketmiştir. Bunlar ara
sında Flandr kahramanı General 
Blanşar ve Flandr ric'a ti esnasın
da geri cepheyi o kadar kahra • 
manca ınüdaafaa eden General 
Prh'u da bulunmaktadır . 

•====.='- 200 AKINDA 
y AKIN~.ARK 160000 BOMBA 
Pf:K ~UHIM A T 1 L D 1 
HADiSELER iki 

ARİFESİNDE 
Ortaşark lngiliz ku
mandanının mühim 

sözleri 
Londra 22 (A.A.) - Orta 

Şark İngiliz Kuvvetleri Ku -
mandam General Vyvil dün 
akşam matbuat mümessilleri
ne aşağıdaki beyanatta bu -
!un muştur: 

cGizli bir vaz.ife ile gitmiş 
olduğum Londradan avdet e
diyorum. Yakın Şarkta pek 
yakında bü} ük hadiselere in
tizar etmek lazımdır .• 

General Vy\ il tarihin döne. 
meç bir noktasında bulunul
duğunu \·e zafer saatinin (a
lacağını iliivc ctıniştir. 

Alman destroyeri de 
tahrip edildi 

Londr_a 22 (A.A.)- 10 mayıs • 
tanberi Ingiliz tayyareleri Alman
ya ve düşman tarafından işgal e
dilmiş olan arazi üzerine 200 akın 
yapını~lar, 160,000 bomba atmış
lardır. 100,000 bomba Alman ara. 
zisinc atılmıştır. 

İngiliz muharebe tayyareleri,· 
mecmuan 5 milyon kilometreye 
varan bir mesafe dolasmışlardır. 

Jngiliz tayyareleri salı ı:ünü Şi
mal denizinde iki Alman de&tro -
yerine hücum ederek, bunları ha
sara uğ~at11:11şlardır. 

Diin lngiltere üzerine yapılan 
hava hııcumlarında 13 Alınan tay
yaresi dü~üriihnüsti.ir. Dün, Al -
nıanların bii~· ük mik vasfa ha\'a 
tparruzuna j?'İrİ!i!tnedikleri üçüncü 
güıırlür. Geçen hafta yaptıkları 
hücumlar Almanlara 600 tay ya -
reye ıııalolmuştu. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede J 

100 ,,fo 

Paylaşılmasına devam edilen Romanyanın eski ,.e bugünkü hudutlarını ırösterir harita 
~~~~~~~~~~~~--~~ 

Türk işçilerinin 
hakkını alanlar 
takibe başlandı 

Tino Rossi 
şöhretine el 
sürdürmüyor 

Şehrimizdeki bahçeler
den birini dava edecek 

Ecnebi tebealı bir terzi adliyeye 
verilip mahkum edildi 

Tepebaşındaki çalııılı bahçe -
}erden birinde şarkı söylemek ü
zere sahneye rıkarılan bir ııenein 
her akşam ·İstanbulun Tino Ros
si'si!• diye halka takdim edildiği 
ııörülımüştür. 

Şehrimizde birçok )•erlerde kü
çük san'atlar kanununa muhalif 
olarak ecnebi işçi ve müstahdem 
ralıştırıldığı hakkında yapılan şi
kayetlerle Erhııiyet Müdürlüğüı 
ehemmiyetle alakadar olmaga baş. 
lamıştır. Bu husustaki ihbarlar ta
hakkuk ettikçe .hemen cürmümeş
hutlar yapılarak, ecnebi tebaalı 
olduğu halde çalışanlar ve bunları 
çalı tıranlar yakalanıp müddeiu
mumiliğe verileceklerdir. 

Bu dimleden olmak iizere l\lah
mutpaşada bir terzi dükkanında 
Koço isıuinde bir ecnebi tebaalının 

Vali muavini 
bu akşam Anka

raya gidiyor 
Yeni Vali Muavini de 

vazifesine başladı 
Siirt valiliğine tayin olunduğu

nu haber verdiginıiz kıl·metlı vali 
muavininıiz Halük bu ak~anı şeh
rimizden ayrılarak Ankara yolile 
yeni vazifesine hareket e.decektir. 

Güzide idare adaınların1ızdan 
ve edebiyatçılarımızdan bulunan 
llalfıka yeni vazifesinde de büyük 
muvatfaki) etler dileriz. 
Diğer taraftan mumaileyhin ye. 

rine vali muavinliğine tayin olu
nan çalışkan ve nıütevazı idare
cilerimizden Ahmet de dünden 
itibaren yeni vazifesine başla -
mıştır. Kendisine de başarılar te
menni ederiz. 

çalıştıi{ı haber alınarak bu adam 
cürmümeşhut yapılıp miiddeiumu
miliğe vedlmiştir. Mijddeiumumi
likçe 3 üncü sulh ceza mahlieme. 
sine verilen Koço çalışmaktan me
nolunmuş ve ayrıca 10 lira ağır 
para ceza5=ına çarptırılmıc:tır. Bir 
daha çalıstığı görüliirse ikamet -
ten menolunacaktır. 

Adanada hilkat 
. •b } • Yazısı 
garı e erı 3 üncüde 

Bunu haber alan maruf. İtalyan 
filim ve ses san'atkilrı Tino Rossi, 
kendi isminden istifade edilip 
11ayri meşru bir şekHde istisrnare 
kalkışıldığı iddiasile lbahçe mü
dürüne bir protesto gondermiştir 

Bcynelnı.ilel şöhreti haiz olan 
san'at:kar şehrimizde çalışan M3r· 
sel Blümental müessesesi vasıta -
sile yolladığı protestoda e~er ;ıı! 
taklitten vazgeçilmezse tazminat 
davası açacağını bildirmektedir. 
Halbuki alakadarlar böyle bir tak. 
di:rnin olabilece.f.(ini iddia etmekte
dirler. 

Asker aileler\ne yardım 

Vilayetimizde bir 
hey'et kuruluyor 

Dahiliye vekaleti Vilayetlere yeni 
bir emir gönderdi 

Asker ailelerine e>a, :!ı bir şe- ı uygun olarak tesbit edilecek usul 
kilde yardım edilmek üzere Da- dairesinde hemen mevkii fiile ko
hiliye Vekaletince yeni bir la - nulması istemnektedir. 
yiha hazırlandığını ve herkesin Öğrendiğimize göre Valimiz 
bekçi parası verirken bir miktar derhal kaymakamları ve alaka -
da bu yardım için para vereceğini darları vilayette bir komisvon 
ya~mıştık. toolantısına çağırarak bekçi pa • 

Dahiliye Vekaleti diın bu ııu - ralarile birlikte bu Yardımın alın-
susta vilayetimize ve d;ğer vila- ması irin sür'atle harekete ııeçe -
yetlere bir emir göndermiştır. cektir. 
Bunda; yeni layihanın tasdik icın Diiier taraftan Eyüp kavmaka-
Başvekiılete sevkolunduğu 'ıiidi- mı B. Sait Ali Yücel Eyüpte as -

Bı·r krım is er ve rilerek bu müddet zarfında, :ıs- kere ı!idenler icin muhitten kısa 
"" ker a ilelerine yapılacak vardım- bir zamanda 600 lira yardım pa-

b ir polis adli yeye _1a_r_ın_m_ah_a_ıı_in_i_e_ao_\_'e_s_ar_t_1a_r_ı_n_a __ r_a_sı_t_oo_1_a_y_ıp_t_e_v_zi_a_ıa_b_a_s_la_m_ış_!_!_r. 

verildi 
Ortaköy merkezinde 

rüşvet mi alınıyormuş? 
OrtakÖl' polis merkezi komiser 

muavini N<jad hakkında 'aki şi
kiıyetler üzerine n1iiddeiuı11un1i -
likçe takibata ı:~çildiği haber ve
rilmektedir. 
İddiaya göre, Nejad, polis ıııc -

(Devamı 3 uncü. sahJtrd#\ 

Mahir bir gece 
hırsızı ya alandı 
iple damdan ·dükkana girip 

yüzlerce saat çalmış (Yazısı 
3 CÜ de) 

;!~skeri 
terfi 

Yeni liste ile 4 hava 
generali, 1 orgeneral, 

4 general kazanıyoruz 
Her yıl olduğu gibi. bu se

ne de askeri terfi listesi 30 
ağustosta ilan olunacaktır. 

Bugünlerde son şeklini al
ması .beklenen liste hafta 
ieinde yüksek tasclika arzo -
lunmak üzere şehrimize ge -
tirilecektir. 

Haber verildiğine ııöre, ye
ni terfi listesi ile ordumuz ilk 
defa olarak 4 hava ııenerali 
kazanmakta ve ayrıca bir ge
neral orgeneralHğe üç tuğ -
bay ile bir tümkomutan ve
kilimiz de ııeneraJliile terfi 
etmektedirler. 

Ticaret Vekili 
dün lzmirden 

• 

Aydına gitti 
Yugoslav elçisi İzınirde:n 

Yirmi bir yeni 
has· :ahane binası 
inşa ediliyor 

Bu suretle yakında yurt 2010 
yatak kazanacak 

Sıhhat ve İçtimai Munenet Ve
kaleti her tarafta yeni ve modern 
hastane inşası için büyük bir prog
ram yapmıştıı:. Diğer taraftan 
Cumhuriyet devrinde Vekaletçe 
1475 yataklı 8 hastane inşa olun. 
duğu ve viliiyetlerde 26 pavyon i
lave edilip bu suretle de 965 yatak 
kazanıldığı, halen de 310 yataklı 
dokuz hastane yapılmakta olduğu 

1 anla<ılnııstır. 
İnşaatı bitmekte olan bu hasta-

nelerimiz şunlardır. 45 yataklı 
Kastamonu memleket hastanesi, 
25 yataklı Denizli memleket has
tanesi dahili kısım pavyonn, 25 
yataklı Gümüşhane memleket has
tanesi, 25 yataklı Corum menıle -
ket hastanesi sari hastalıklar kıs
mı, 50 \ataklı l\1alat~·a memleket 
haslane,i, 25 yataklı Aydın nıem. 
leket hastanesi intani hastalıklar 
kısım. 40 yataklı Bordur memle -

(rEVAMI 3 üncü sahi1ede) 
----~----~~-----

Bu sabah ve akşam 
5 feci kaza oldu 

Cibali Tütün Fabrikasında bir amele ağır 
yaralandı. Bir araba hendeğe yuvarlandı, 

iki çocuk da hastahaneye kaldırıldı 
(Ya; , , 3 . ,,cü sahifede) 

şehrimize geliyor liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııım ......... ıiiıi ... ....., .... _.._ _______ --.- .--,..-

iz mir 22 (Hususi muhabırimiz- ÇERÇ~VE 
den) - Fuar dolup dolup boşal-

1
• ? 

ımaktad.r. Dışarıdan gelen binler- Nerelerde güze iZ 
ee halk otelleri, pansiyonları dol- • 
durmuştur. Belediye kimsenin a-

(Devam.ı 3 ün('ü sahifede) 

1 Ki SACA 1 
Ebüzziya zadeye ithaf! 

Bani, Ebüzziyazade Velid namı 
diğer Selim Sabitin hastaneler 
hakkındaki neşriyatını yine bu 
sütundaki dokunuşumuzdan ha • 
tırlarsınız. Aşağı yukarı İstanbulu 
vesile tutarak 32 yıl içinde hı!men 
hemen hiçbir hastane yapılmadı
ğını yaua yakıla kendisine, duyuş 
ve görüşlerine has eda ile ifade 
ediyordu. 
Şimdi de resmi kayıtlarla şu 

haberi öğrenmiş buluııuyoruz: 
c- Sıhhat Vekaleti Cumhuri -

yet devrinde 1475 yr.taklı 8 has
tane kurdu. Vilavetlerde 965 ya
taklı 26 hastane yapıldı. Ayrıca 9 
hastane binasının inşaatı tamam
lann;ak üzere. 5 hastanenin de te
meli atılmış bulunuyor ... . 

Uzun izahata dayanan bu ra • 
kaınları iste o zata, Jani Ebüzzi

. yazade Velide, namı diğer Selim 
· Sabite ithaf ediyoruz. Belki kula-
ğına küpe olur. •• 

Ankara radyosu, yalnız iki 
neşir hadisesi arasındaki süküt 
fasılasını temsil eden kaval se
sini duyururken güzeldir. 

Hayatı, iki hastalık arasında 
bir bekleme faslı diye tarif eden 
filozofun hesabınca Ankara 
radyosu, iki sükut noktası ara
sında manasız bir patırtı. 

Bu halile Ankara radyosuna, 
ıive, sarf ve nahiv, ir~an ve z~_vk 
a~ılıyabilmenin imkanını gor-
müyorum. 

• 
Allahın, insanlar yazın otur

sun diye yarattığı Boğaziçi, 
rıhtımları ve sokakları doldu
ran adi cünbüş. pireler ve tah
takurıllarile beraber çekildik
ten sonra güzeldir. 

Bir zamanlar ze\'k sahibi ne
sillcıin nasıl istifade edilecı:. 
ğini gfütcrdiği Boğaziçi, bu -
giinkü nesiller elinde, fabrika • 
çöplüi!ü, depo arsa!ı, kübika 
me:ı.arlığı \'e bitpazarı anbarı. 

Bu girlisle Bogaziçine bir be
di ölçüsü ve muaşeret edelıi 

öğretnıcnin imki.nını görmüyp-
l'Um. 

• 
Herhangi bir edebi eser ve 

şahsiyet, ya Konyalı İbrahim 
Bakkıdan rapor aldı1'ı, ya yii~
e!lilikler listesine girdiği, yahut 
münekkidin falında zuhur et
tiği zaman güzeldir. 

Hakiki edebiyat dediğiniz ki
ler, içinde müşteri .. 'zlikten küf. 
lenmiş havyarlarla, açlıktan 
harakiri yapmış farelerin çer
çevesi. 

Bu sürünüşile edebiyatımıza 
cevher ·ve şahsi~· et getirınenin 
imkiınını görmüyoru1n. 

• 
Alı'1lmış bir ~·azı, her günkü 

,·erini süslediği zanıan değil, 
ne'-redilmediği "'" göı:den ırak 
olduğu zaınan giizeldir. 

Yazıcılık, konusnııya \"C hil
dirmej\e mahsu' değil, (Buda)
nın marifet öl~üsil c, susınıyn ,-e 
unutturınıya mah"U~ bir alet. 

Bu macerasile ~ azıcılıi:ınııza 
gayret ve hanıle üfl('nı~nin iın
kcinını görmüyorum. 
.NECİP FAZIL K.ISAKÜll.LK 
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GARSONLAR 
Galata "Olcu salonu lokantasın

da mütehassıs garson dive çalıştı
rılan ve böyle iddia edilen Ro -
:manvalılar, meger, henüz acemi 
ÇQ) lnkfar:mış!. Çok şükür, vazüe
lerine nihayet verildi. Efendim, 
bunlar o kadar acemi imiş ki, me
sela, natlıcan yerme bamya, fa
sulye verine bi:ber dalınası Retiri
yorlar, üstelik müşteriye sert 
muamele ediyor, paranın üstünü 
de iade etmiyorlarmış!. 

Ya, türkçe bilmeyişlerine ne 
dersiniz?. 

Hey gidi mütehassıslar hey!. 
Vallahi, artık mütehassıslardan 
ürkmeğe başladım!. 

HOKKABAZLIK 

YAPACAKJ\IIS!. 

Evvelki gün bir Çinli seyyah 
gelmiş, kendisile görüşen gazete
ciler~ şunları söylüyor: 

- Iş- aramağ'a geldim. Hem hiz
mete-ilik-yaparım, hem hokkabaz.. 
l.k!. 

Allah Allah!. ayol, bu ne biçim 
hizmctd?. Yoksa bu da hizmetçilik 
mütehassısı mı?. Olur ya, tıpkı Ro
manyalı garsonlar .gibi, mütehas
sıs hizmetçiyim, diye, iddia eder, 
sonra clçabukluğu marifet, bazı 
.guna hokkabazlıklar yapar' 

BASlMIZI 

DİNLİ YELİM 

Başınızı ağrıtacağım, malüm ya, 
~azinolarda tatbik edilen yeni fiat 
tarife listesine göre, bir kahvede 
ça1i1ı bulundu mu, müessese, fi
atları bir misli arttırabilir. Dün, 
yeni ... ~ bir refikimizde oku -
dum: Şimdi, İstanbu'k:la ne kadar 
kahvehane, ,gazino varsa hepsi bi-

Kavgacı 
bayanlar! 

- Kumkapıda Dizdariye mahal -
lesinde Ulviye ve Münevver is -
ininde iki komşu kadın arasında 
vukua .gelen bir hakaret ve kav~a 
hadisesinin muhakemesi dün cür
mü meshut işlerine ba!kan birinci 
sulh cezada ııörülmüşıür. 

İddiaya 5'Öre, Ulvive ~e vakti 
kapısının önüne çı.karak yüksek 
sesle Münevveri caiırmıs. Mü • 
nevver ,eelıneyince: 
•- Hele bir çıksın da bak. ona 

neler sövlivecelim! • dive kızarak 
baiınnıştır. 

Bu kelimeleri duyan bayan Mü
nevver ertesi sabah kapı önünde 
Ulviyeden hesap sorunca o da ters 
bir cevap veımia ve neticede bv
.za çıkmıştır. 

Polis civardaki evlerde oturan
lardan bir cobnu bu mahalle kav
J(asına sah.it yazmış ve bunlar dün 
saatlerce koridorlarda beklestik
ten sonra şehadette bulunmus -
lardır. Kav2acı bayanlar evvela 
hakimin barış teklifini kabul et
memişlerse de bilahare müsali -
hava razı olup dava sukut etmiştir. 

rer çalgı takımı edınmişler ve 
fiatlara da bir misli zam 11apmı.ş
lar... Tabii, bu kadar bol çalgı 
takımı nerede?. Hep derme çat
ma şevler olduğu için, bu calg:lar, 
müşterilerin ruhunu açacak yer
de, kafasını şişiriyormuş!. • 

Eller, bu usul, bizim mahalle 
knhvesine kadar sirayet ederse 
yandık!. Aman, biz, çeyrek yeri
ne on kuru.ş verelim de, basırnızı 
dinliyelim, kuzum!. 

BA4':SIZ 

ÇOCUK!. 

Efendim, Adanada, bir hılkat 
11aribesi dünyaya gelmiş!. O vi
lavette intişar eden c~n:. re
fikimizin yazdığına göre, bu, öyle 
bir cocuk imiş ki, ne başı varmıs 
ne de boynu .. Yalnız, vücut, kollar 
ve bacaklar ..• 

Dertsiz baş olmaz, derler ... Bu 
QOCuk, daha doğmadan önce, dün
yanın gidişatına dair, galiba, ma
lumat edinmiş!. Üç günlük yer_ 
yüzünde, dert içinde yaşamaktan
sa, başsız olmayı tcreih etmiş!. 

FIRINLARDAKİ 

BEZi.ER 

Belediyemiz bir teftiş yapmış, 
İstanbul fırınlarında tamam 295 
adedi sahih pis bez bulmuş! Bu ka
kadar çok pis paçavranın fırın -
larda mevcut olduğunu ı:rören be
lediye müfettişleri, csıhhi şartla

ra riayetsizlib maddesinden, der
hal cezayı bastırmışlar!. Fakat, bu 
manzara, yalnız belediyeyi mi a_ 

lakadar ediyor?. Ne biliyorsunuz, 
belki de, ba4ı fırınlar, manifatura 
stoku yapıp, bilahare pahalı fiat
la satmak üzere ihtikar yolunu 
tasarlamışlardır!. 

AHMET RAUF 

T raş yüzünden 
kanlı döğüş 

Aksara yda bir berber dıikka -
nında tıraş olmak yüzünden çıka;n 
bir kavı!a ağır bir yaralama ile 
neticelenmiştir. 

Ahmet isminde biri Aksaravda 
!berber Mustafanın dükkanına l!it
ımis ve tıras olmakta bulunan Ali
vi iskemleden kaldırıo evveli 
kendisi tıraş olmak istemiştir. 

Ali bittabi buna razı olrnavınca 
is münakaşadan kavıı?aya dön -
müş ve Ahmet bıca~mı çekip za
vallı adamcdızı akır surette va -
ralamıştır. 

Ali de bu kavga esnasında Ah
medi elinden hafüce varalamış!ır. 

Ali hastaneye kaklırılmıs. Ah
med de yakalanarak Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesinde 
dün sorı?Usu yapılmıştır. Mahke
me Ahmet hakkında tevkif kararı 
verip kendisini tev.kihaneye .ı?Ön
de11mistir. 

Kaf aıı balta ile 
uçurulan adam 

Bursa vilayetinin Gürsu nahi
yesine merbut olan Seyyitabat 

Son Telgraf m edebi romam : 35 

GÖZYAŞLARI 
ETEM iZZET BENiCE 1 

Ev<ie bof ..• 
Sokakta bos!. 
Dairede boş!. 
Meyhanede bof.. 
Bomboş bir adam.. 
İşte ben şimdi buyum. 
İki gündür meydanda yok. Hiç 

görünmedi. Ben de aramadım. Hep 
o inat edi)'<>rdu. Şimdi biraz da 
ben inat edeceğim. Bakalım ya o, 
va hen: 

- Pes ... 
Diyeceğiz. 

İnadımız devam ediyor. 
Karar verdim: 
- O gelip beni arayıncıya ka

dar zerre l:adar alakadar olnuya
cat1 m. Ne arayacağım, ne soraca
eım, ne düşüneceğim!. Ve .. fena 
ibir adet edindim: 

- içmek!. 
Burnumdan gelinciye kadar içi

voruım. Her akşam bir meyhane • 
de) im. Hem de: 

- Koltukaltı meyhanesi ... 
Dedikleri meyhaneler. Balık -

nazarında, Galatada, Glavani so
kağında. daha bilmem nerelerde. 
Birinden çıkıyorum, öbürüne gi
rivorw:ıı. Ne tanıyan v.ac, Ne bi-

len. Ben de rahatım. Fakat, biraz 
,.,.adırganıvorum galiba. Girdiğim 
meyhanelerdekiler beni biraz kelli 
felli ve naralı görünce yabancı -
J.ı.ğı.ım anlıyorlar. Hatta bir masa
dan kulağ.cma geldi: 

- Bu aval de nereden düştü? 
Diyorlardı. Hiç ses çıkarmadım. 

Amma onlara taş çrkanyoru.rn. 
Belki de içtiklerinin ilti üç mislini 
içip kalkıyorum. 

Dün ~ece o kadar ~ içtim ki, 
yalnız eok nazik bir polisin ko • 
lunda odama getirildiğimi ve: 

- Burası mı beyefendi?. 
Dendiğini hatırlıyorum. Arada 

ne oldu, neler ,geçti, niçin bu ka-
dar içtim, nerede içtim hiç hatır
lamıyorum!. 
Sadece Glavani sokağındaki mey-

haneye girdi~im ve: • 
- Barba getir bir tek!. 
Diye seslendiğim, Naranı göz

lerimin karşısında dikilmiş durc
yor "'Ördüğüm muhakkak!. Sahi
den vanı.rndaymı.ş, karşımdaymış, 
vine inat olsun diye tek kelime 
söylemeden durur gibi sanıyor • 
dum. Meyhaneciye: · 

- Ver bir tane daha.. 
• Dedim. ODUD hayaleti üzerine 

87yeni 
dlikkitn 

Mısırçarşısını .. ı içinde 
yapılacak yeni diık
ki ılarda hangi esnaf 

Çillışacak? 
.Sıhhi ve modern bir Hal vazi

yetine konulacak olon Mısır çar
şısının yeni planı dün Vali ve be
lediye reisi B. Lutfi Kırdar ta
rafından tetkik olunup be[!enil -
mistir. Plana ı!Öre, mezkur carsı
nın ıcinde 87 dükkan bırakılmak
ta ve veni bir şekle konacak olan 
.bu dükkanlardan 8 tanesi manav, 
8 tanesi sebzeci, 18 tanesı balıkçı, 
8 tanesi tavukçu, 8 tam~sı allar, 
34 tanesi ha:kkal, 12 tanesi kasap 
dükkanı olarak kullanılacaktır ve 
her sınıf bir _grup te~kil edecektir 
Her dükkanın bodrum katında so
i!uk hava tcsısatı buluancaktır. 
• Mısır çarşısının harici ıki ceo
hesinde ve çarşının duvarlarına 
ımuttasıl yeni dı.ikkanlar da yapı
lacaktır. Bunların on kı~ımları -
nın uzerlcri ôrtuliı ve sütunlu ola
caktır. İstimlak mu~meleleri ta -
rna:mlanır tamamlanmaz, pek ya
landa bu planın tatbikatına ~e -
çileccktir. 

---00>----

y alancı memur 
Kadıköyünde oturan Fahrettin 

Gürses ısminde bir ı.şsu adam ev
velki gün Bursa.} a gitmiş ve Çe
kirgeden bindiği şehir otobüsle -
rinde kendisinden bilet istendiği 
zaman: 

c- Bı::n İstanbulda sivil poli -
sim. Buraya bir takip için ~el • 
diın!-. di.v.~k kendisine ımemur 
süsü verıp bilet almak isteme -
miştir. Bu yalancı memur yaka -
!anarak cürmümeşhut mahkeme
sine tevdi olunmu~tur. 

IKLÇÜK HABERLERf 
* Limanlar umum müdürü B. 

Raufi ~lımyasi tarafından yalan . . 
beyanat yazmak ve kastlı neşriyat 
vaomak iddiasile •Tasviri Efkar• 
gazetesi aleyhine açıldı.ı?ını ha -
ber verdı~imiz davava bu hafta 
başlanacaktır. * Kabatas iskelesinin rıhtun 
inşaatını taahhüt eden müteah -
hidin inşaatını beledıyc bel!enrne
ımi.ştir. Yarın mütehassıslar ma
hallinde tetkıkler yapacaklardır. * Sehrımizdeki eski medrese
lerden müsait olanları tamir edi
lerek mclctep lhalıne .konulacak
tır. * Mehmet isminde bir sabıkalı 
Galata hamallarından Neşetin e
lindeki eti çalıp kaçtığından 3 ay 
10 ı?Un hapse mahkum edi.knistir. * Köy evlerinde demir ve bal
çıklı köşe ocakları vapılarak bu
ralarda Linyit kömürü vaktırıl -
ması kararlaştırılmıstır. * İstanbul ve Ankara boksör
leri arasında 30 a2ustosta Anka -
rada büyük boks müsabakaları 
yapılacaktır. 

köyünde evvelki ı;.in tüyler ürper
tici bir <:inayet işlenmiştir. 

Bu k.ıöy halkından Mehmet oğlu 
İsmail Işık isminde biri, avni köy. 
den Topal Lltü tarafından dü.ş
manlıık saikasile kafası keekin bir 
balta ile uçurulmak suretile kat
ledilmistir. 

Katil kaçmıs. yakalanmasına 
~eçilmiştir. 

atılmak, boifn<'Jl'lak, onu gırtlakla
mak ve bagırmak istedim: 

- Seni seviyorum!. 
Her~eye rağmen seviyorum!. 
Tiksinerek, nefret ederek sevi-

yorum!. 
Sensiz olamryorwn !. 
Beni deli mi etmek istyorsun?. 
İşte ben deliyim!. 
Sonrası yok. Ne aklmnda, ne 

zihnimde, ne hatıralarımda hiçbir 
iz ve hiçbir intba yok!. 

Muhakkak ki hfilA onu seviyo
rum. 

Delirerek seviyorum!. 
Bütün günah ve kabahatlerine 

katlanarak sl!viyıorwn !. 
Cıldırarak seviyorum. 
Yine gitmek, arkasından koş -

mak, 
- Gel. .. Sensiz olamıyorum!. 

Tepeme vur, fakat beni sev! Al
dat, fakat beni sever görün. -Dernek istiyorum. Bunu yap -
mamak, kendimi tutabilmek o 
kadar güç şey ki... 

İki gün sonra ••• 

. 
Hala ondan ses yok!. 
Ben de aramıyorum .. 
Düşünüyorum: 

- Bu ayrılıb kendimi alıştı • 
rıp da onu bü9biitün unutamam 
mı?. 

Buna ihtiyaç var. Her türlüsü
nü denedim. Bu kadından bana 
hayır yok. Bütün fedakarlıklarım, 
her şeyim nafi1e. Zararın hiç ol
mazsa bu noktasından dönebilme
livim. Tanıştıb erk~"'"' or.laru 
adedini gözlerimi. er- JZeti,... 

.ı 1 ~_... /AVRUPA HARBiNiN 

~~. YENİ ~IESELEl.EIÜ 
~~@lOf\t Ege'nin şerefi 
Garip aykırıhklar Akd . d• 
Muhterem muharrir Biiıhan Ca- • eDJZ Jr 

h!din evvelki ~ünkii flkrasmda 
müdafaa ettiği fikir, bcndenize bir 
hayli aykırı geldi. 

Aykırı divorum, ı;ünkü, müda
faa edilen garlı> noktai nazar. ma
arüciler ve bu işi anhyanlar iı;in, 
sadece bir tebessüme \'esile oldu. 

Eu muharrire göre: •Bütün 
Türkiyedc dört lise bırakarak ge
ri kalan lise ve orta mektepleri 
ameli san'at mektebi yapalım.-. 

Yine muharririn bu fikir iı;in 
ileri sürdüğii esbabı mucibe &U: 
cMcmlekette edebiyatçıdan, naza
ri)·atcıdan, ukaladaıı gec:ilmiyor. 1 
Fakat, evimizde radyomuz bozıılsa 
:raptır.acak bir Tiirk san'atkarı bu_ 
lamıv(n·uz. Halbuki ıncııılcket git- 1 
.tf.çc mnkinclcşiyor... . 
: ,a~·ın nıcslckdaşm do&rru olan 

1 

"fı ·ir tarafı ~u: 
Memlekette, san'atl.ar, tcknis -

yen yetiştiren nıiicsscselcrc ~id -
dctlc ihtiyaç ,·ar. Bu kıtbil mck
tenlcrdcn yüzlercesini derhal te
sis etmek, çocuklarımıza makiııe 
fikrini, zevkini ve ünsiyetini ver-
mek lazım. · 

Mul terem muharririn ••anlış o_ 
lan fıkir tarafı da şu: 

'fürkiyc için yalnız dört liseyi 
kafi gorınclı. memleketi tanıma -
nıak ve cmaarif-. in manasını an
lamamaktır. Bugün, liselerimizin 
sayısı 5-0 den az, orta mektepleri
mizin savısı da 100 den fazla ol
nıadığı halde, hu miicSfiesclerin 
topu topu bu kadar oluşu, devleti 
derin derin düşiindürnıc.ktcdir. 

Belki, savın Bay Bürhan Cahit, 
neden ,diye soracaktır?. 

Fakat, bunun cevabı o kadar aşi
kar, uzun ve şümullü bir mem
leket maarifi davasıdır ki, alaka_ 
darlar \.'e ehillerce ötedeıı!>cri ma-
lihnd ur. Maalesef, yalnız Bay Biir
han Cahidi ikna için dahi olsa, 
httlasatan birkaç kelime yazarak, 
tuhaflık yapmak istemiyorum. 
Şöyle bağıralım: 
'fiirkiyeyc liseler tazım. 
Tiirkiyeyc orta mektepler la -

zını. 

Türkiycye san'at mektepleri li
:ıım. 

Türkiyeye yüksek teknik mü -
esseseleri lazıın. 

REŞAT FEVZİ 

Cezalandırılan 
çoğalıyor 

esnaf 

Son 10 gün içinde şehrimizin 
muhtelif semtlerinde belediye me
murları tarafından yapılan tef -
tislerde - dün ve evvelki gün yaz
dıklarımıza ilaveten - rnütcadcıt 
esnaf cezalandı.rılıru.ş ve ceza ke
silen esnafın çoğaldığı anlaşılmış-

tır. Son cezalandırılanlar 26 2azino, 
5 birahane, 6 otel, 6 lokanta, 3 
kahve,~ berber, 3 arabacı, 1 yağcı, 
1 kapıcı, 1 tütüncü, 4 fırın, 6 .sucu, 
ı imalathane, 9 ekmekçi, 3 piyaz
cıdan ibarettir. ---oo---
Yeni bir aıri mezar

lıil yapılacak 
Şişlideki ortodoks ve Ferikö -

yündeki katolik mezarlıkları ya • 
kında belediyece kaldırılacaktır. 
Bunların yerine Zincirlikuyu -

daki müslü:man asri mezarlığı ile
risinde yeni ve asri bir hıristiyan 
mezarlığı tesis olunması karar -
la.ştırılmı.5tır. 

yorum, tüvlerim ürperiyor!. Yine 
razı idim: 

- Günahlarını affedeyim .. 
Her şeyi unutayım!. 
Hic bir şey olmanuş diyeyim!. 
Dedim; yalvardım, yakardım, 

sustum, ıztırabundan taşan zehiri 
içime akıtt:ım yine olmadı; yine 
beni aldattı. yine beni kafese koy
du ve yine nihayet beni böyle yüz 
üstü bıraktı gitti!. 

Sonunu düşünüvori.ım: Sonu da 
yok!. Haydi tekrar ya o beni, ya 
ben onu arayıp bulalım. Bir gün 
belki daha beter birşey olacak. İ
çine düştüğüm bunca kahır ve 
felaket yetmiyormuş giıbi kimbi-
lir yeniden karsılaşacağ;m !ela -
ketin şekli ne olacak?. 

Artık karıma ve çocuğuma da 
dönemem!. 

Gitsem, ne ka..ıar yalvarsam ya
karsam, benim tanıdığun Nesrin: 

- Seni affettim. 
Demez. Ondaki yüksek izzeti -

nefs buna manidir. Çocuğumu bi
le o kadar ,görecet:rim geldi ki ..• 
Gidip: 

- ErRin ... 
Demekten, onun yüzüne baka

bilmekten utanıyorum, korkuyo
rum!. Bunu imkanı yok yapamam. 
Ben ölıneli, harap ohnalı, yerin 
dibine ge<;rneliyim ve .. yine onla
rın yüzüne bakmaktan kendimi 
korumalıyım. Onlara _gitmeyi, on. 
lara dönmeyi düşünmek terket -
rnekte 2ÖSterçf iğim alçaklıktan da
ha büyük ve daha aff edılmez bir al-

( Arkası 1141t) 

ALİ KEMAL SUN~dAN 
9::9 nisanmda Üal~a malünı şe

lı ilde Aı na-ı; uih•ğu işgal ettiği za
man Yunanistan için biiyük bir 
heyecana uğraıııı~tı. O zaman İ
talya hükfımeti tarafından Ati -
naya hemen teminat \'erilmiş ve 
l."unanistamn arazisine hiç bir te
cavüz emeli beslenmediği bildi -
rilmişti. Aradan beş altı ay geç
tikten, vani A vrupn harbi baş -
ı~österdikten sonra İtalya hükü
nıeti de Arnavutluk - l'uııanistan 
hududunda İtalyan k1taahııı geri 
çcknıişti. Roma ile Atina arasında 
o sıralarda teati edilmiş olan no. 
talar Juila unutulmamıştır. Hele 
şimdi iki tarafın münasebatmda 
H:ılyanın çıkardığı mü.şkülfü .) ü
.tünılcn başgöstcreıı şu gerginlık 
~ünlerindc o eski not.llal" daha i:-, i 
hıihra gelmektedir. 

30 eyl(ı) 93!> da Roma gazetdc
rinin bu notaların metinlerini ncı-
reıtiklcri ı::öriilmiiştü. Her iki ı.1~ 
raf da yekdiğeriııc karşı olan sa
hıimiyctindcn bahsederek, dostluk 
münascbatını Lir kat daha km• -
vctlendirnıek arzularını iz.har c_ 
dip durmuşlardı. 

A vrupanın ortasında Lchistaıı 
o güull•rdc parçalaııırken İtnlyn 

gayrinıuharip kalarak komşu Yu-
muıistanla dostluğu ilcrlcfmck ar
zularını gösterirken, bu keyfi:yet 
Balkanlarda sulhun devamı iı;in 
h('p iyi lıilÜınetlerdcn sayılıyordu. 
ihılyanın Yunanistana karşı va
zi)·cti zahirde hep bu dostluğu 
muhafaza tarzında de\'am ctmc:tlc 
beraber, ergcç Romanın mcufaati 
Almanya ile beraber olarak harbe 
gireccvi gün mücadele 5ahasının 
Akdeııizc kadar gcnişliyecegi de 
kolayca tnhnıin edilmiyor dcgildi. 
Fakat d:ılıa Hal) anuı harbe gir -
mesinden aylarca evvel, ortaya a
tılan öyle sözler val'dı ki, bunlar 
da ı:omada beslenen emelleri va
zih surette göstermekten geri kaL 
mıyordu. Mesela ltodos valisi Sin
··or Vcki dı VaJ Hnlyanın şarki 
Akdenizdeki mevkii itibarile A
dalnr denizinde elinde bulunan 
v~rlcriıı ııe mühim bir rolii ol -
duğunu söylemi~, s.:ııe ba~mda 
toplanan büyük faşist meclisinde 
Akdeniz ve Balkanların mevzuu 
bahsoldıığunu hatırlatmış ve Ege
nin, Adalar denizinin şarki Akde
nizden bir .kısıın olduiunu ilave 
ile şöyle demişti: 

- Ege denizi şarki Akdenizin 
bir kısmıdır. Bizim yerlerimiz de 
Egenin kalbinde bulunuyor de -
mektir. Bu yeJ'ler ölçü itibarile 
şüphesiz ki .küçüktür, fakat fa~t 
politikası için pek ehemmiyetli • 
dir. 

Bodos valisinin o zamanki söz
leri Rodosun şarki Akdenizde · 
Romanın feneri olduğu tarzında
ki cümlelerle nihayet buluyordu. 
Fakat bu sözlerde ve yahut İtal
yanın diğeJ' salahiyet sahibi şa
hıslan tarafından söylcuenlerde 
Yunanistan için zımni veya aleni 
herhangi bir tehdit ıörülmcdiği 
gibi, vesile düştükçe İtalya - Yu-
nanistan münuebatmın çok iyi 
olduğu söylenmekten geri kalın.. 
mamıştır. 

Fakat İtalva artık müttefiki Al
manva ile beraber harbe girdik
ten ve Avrupa harbi Akdenize 
indikten sonra, Roma ile Atina
nın münasebatı başkalaşmış bulu
nuyor. Hadisat başka bir şekle gi
riyor. Maksada göre herhangi ba
haneyi bulmak politika aleminde 
her vakit kolay olmuştur. Eğer bu 
bahane aramyona şu cünlerde 
gazetelerin o kadar (ok bahsettiği 
Davuthoca meselesi de elden bı.. 

rakılmaz, bahane aranıyorsa ve 
aramağa lüzum görülüyona ... 

Ecnebi profesörler 
Uludağda 

Şehrimiz üniversitesiOOeki ec -
nebi. profesörlerinden bir grup 
hukuk ve iktısat fakültesi profe • 
sörlerinden Dobresber,gin reisli
ğinde evvelki ~n Bursaya git -
mişlerdir. Bunlar cUlud~> da 25 
gün kalacaklardır. 

ımmm 
Sabıkalı mahallebici 
Bir mahallebici dükkinının ran

devu evi gibi işletildiği haber alı
narak takibata girişilmiş .. olabilir, 
dünyanın her ~afında böyl~ ha
diselere raslanır. Yalnız bir nok
ta var: Mahallebici dükkanını iş
leten adam, bir sabıkalı, hatta ri
vayete ııöre, bir katil imiş!. Buna 
aklımız ermedi. Böyle bir medeni 
halde bulunan bir vatandaş ma
hallebici dükkanı işletebilir mi?. 

Bize, hadisenin asıl bu ~afı 
hazin geldi. Herhalde, bu kabil 
kimseler, daimi bir göz hapsi altın
da bulundurul~k.icap eder. 

""11IUIAN CEV il 

Fabrika 
Ve radyo 

Şehrimizdeki tekmil 
fabrikalar civar rad
yoları bozmıyacak 
cihaz kullanacaklar 
Şehrimizin .muhtelif semtlerin

deki fabrika \'e imalathaneler ci
varında bulunan ev, dükkan, apar
tunan, kahve, gazino ve birahane 
sahinlerinden radyoları olanlann 
bu fabrikalar yüzünden iyi radyo 
dinliyemeciikleri '1ı~kkında yapı -
lan sik.fıyetlcr artmıştır. 

Fabrika ve imalathanelerin te-. 
sirile radyo makineleri pek fazla 
parazit yaptıklarından ·bu kabil 
verlerde radyolardan istifade edi
lemez olmuştur. Ezcümle Aksa -
rayd3ki bir çorap fabrikasından da 
civar radyo sahipleri pek şikiıyet
ddirlcr. 

Halbuki fabrikalar n civardaki 
radyo makineleri için parazit vao
ml\ acak bir cihaz ve tesisat koy
nrnları kanun icbatından bulun -
maktadır. Sehrimiz posta, telgraf 
basrr.ü:dürlu••li bu hususta hare
kete geçmiştır. Radyo sahipleri -
nin bu mevzudaki şikayetleri e
hemmiyetle tetkik olunup cihaz
sız fabrikalara tebligat yapılacak
tır. 

---Ot>----
Nişantaşında yeni 

kanalizasyon 
Nişantaşında Vali konağı cad

desinde yeni kanalizasv<ın yaptı
rılması kararlaştırılm~tır. Bu işe 
93'."!0 lira snrfolunacak ve 5 eylwde 
faaliyet~ ~eçılecektir. 

--<>-
Şehrimizde ma1iye 

tayinleri 
İstanbul maliye varidat kontrol 

memurlarından Ali Şefik Diler 
tahsilat müdı.irlüjtü kontrolörlü -
ğüne, de\·let dcmiryolları Sirkeci 
muhasel.ıesi memur namzetlerin
den Haldun Uğüt devlet demir -
yoll ... rı maliye ve muhasebe dai • 
resi memur namzetliğine, muha
sebat umum mü<lürlü/!ü mümey -
yizlerintlen Ekrem İstanbul Ko -
mutanlı~ı muhasebeciligi emrine, 
devlet demirvolları .muhasebe mü
dekkiklerin<len Behiç Erin Sirkeci 
mulıasebe müdekkikliğine, Sirkeci 
varidat kontrol memuru Mustafa 
Alphan Mardin varidat •kontml 
memurluğuna naklen tayin olun. 
muslardır. 

Orta okul mezunlarından Bavan 
Sevhan Yener İstanbul kambiyo 
müdürlüi?ü daktiloluğuna, Lüle -
burgaz muhakeme zabıt katipli -
vinden istifa eden Mustafa Hulusı 
Aıkın Lüleburyaz hazine vekilliği
ne tayin olunırnu.şlardır, 

--0--

Açık iş ve memuriyetler 
Tokat memleket hastanesinin 

ahçııbaşıhğı münhaldir. Aylık üc
ret 50 liradır. Taliplerin tahriren 
mezkfır hastane sertababetine 
mektupla müracaat etmeleri icap 
etmektedir. Sultanahmet Sağlık 
Yurdu ameliyattan anlar hasta -
ıbakJcı aramaktadır. Tekirdağ has
tanesi de tecrübeli kadın hastaba. 
kıcı alacaktır. Aylı.k ücret 42 - 50 
lira arasındadır. Nişantaşında Gü
zelbahçe sokağuıd<Uci Kenan Tev
fik hastanesi de hastabakıcılar ile 
hi7.rne~iler aramaktadır. Maliye 
Vekaleti merkez teskiütındaki li
se mezunlarına münhasır münhal 
memuriyetler için 1 eylfilde bir 
imtihan açılmıştır. 

Avrupa ha! bi 
Amerika st çi 

Yazan: AH:l',fET SÜK.RÜ 

Birleşik Amerikayı nı" 
ile idare eden her iki siyasi 
nin Ciimhurrcisliği için il 

leri seçilmiştir: Cümhuriyet 
si pek az tanınmış olan Wi 
intihap etmiş. Demokrat 
ise, sekiz sencdenbcri cüınb 
isi bulunan Roosevelt'i ii 
bir devre için namzet göst. 
tir. İki namzettcn hangisinil 
zanacağı ikinciteşrinin dörd 
günü yapılacak olan se(iıud' 
li olacaktır. 

Namzetlerin te.sbitindeo 
seçim gününe kadar geçen 
zarfında intihabat miicadeJ 
lıar:ıretli safhasına girmiş • 
nuyor. Namzet tesbitindcn e 
ki seçim gibi, ayııı ıınrtiniıı 
telif uzuvları arasında bir 
dele değil, iki partinin nanı 
arasında bir miic:ıdccdir. 
rat parti, kcııdi namzedi ,. 
si:; le iktidımı ı:n ti~i tat:dird 
kip edeceği dahili \'C harici 
tikasmın programını l·endi 
zcdi vasıt:ısiylc izah eder. 4 
dtcşrin =:cçimini. demokTat 
nln namzedi oJnn Roose,•cft 
~·oksa Cümhuriyct pnrtisinİtl 
zcdi olan Wilkic mi kazall 
Bunu kat'i olarak biJrnİ 

Yalnız Cümhurrr.isi Roosc 
kazanması ihtimni galiptir. 
se\'elt'in alc.vhine olan t~ 
vaziyet, fü;iincii devre için 
zetliğini koymuş olmnsıdıf· 
defa söylendiği gibi, Amcr~ 
nunu esasisinde bir mfmi 
mak!a beraber, Vaşin~ton' 
süriip gelen bir teamüle g·· 
bir Yatandaş üç devre içid 
hurrcislii:!inc namzetliğini 
mıYor. Bununla berab r ı 
fe~kaladeliği ileri siirüle~ 
teamüle raimen, Roose 
Cümhurreisli/!inc seçilmes· 
lışılmaktadır. Roosevelt C' 
reisi olursa, dahili ve harici 
litikada takip edeceği yol, 
<:a malum ve munyyendir. 
velt, iç· politikada New oe.ı 
nilen ikhsadi kalkınma 
mını tathik edcct-ktir. Ger(İ 
scnedenberi ümit edilen 
elde edilememiştir. Fakat 
velt bunu, büyük sermaye 
fından yapılaı. opstrüksiyool 
fetmektedir. Harp, Cümh 
ne bu iktısadi programı dala' 
yük muvafiakiyeile tatbik 
için fırsatlar hazırlıyabiUfo 
rici politikaya gelince: bu. 
defalar izah edilmiştir. 
fili olarak harbe ~tirak e 
şartiyle İn~iltere'ye her~ 
yardımda bulunacak. Geıv, 

haftalar i(inde Ameaika, 
reye yardımda bir ka( ad ... 
ileri giderek, filen harbe 
etmiş sayılacak bir vazi 
miş bulunuyor. Meseli ta 
rini lngiltereye satmakta 
di de Amerika donanması..
li torpidonun satılması bala 
zuudur. Fakat anlaşdıyor 
halde seçim nihayette 
evvel Amerika fiti olarak 
girmiyecektir. Boosevelt 
sa - ki galip ihtimale göte 
nacaktır • Amerikanın le 
politikası böyle bir yol 
yürüyecektir. 

Diğ'er taraftan CUmhuri 
tisinin namzedi olan wi~ 
f ından Avrupa harbi h 
söylenen sözler de m 

loüNY ANIN IÇINDE~I :::::e~~=:,~ 
tinden farklı delildir. Y 

Keruan Amerikanın emnıyetıni 
Tunusun mukaddes bir eehridir. nin zaferinde görilyor ve 

Ve Tunus .,ehrinin 196 kilometre feri temin etmek için 
ilerisinde, cölün kenarındadır. Et- nm her türlü yanlımdaa 
rafı yüksek bir surla cevrilımis- memesiDe taraftardır. Ha 
tir. Camileri. diier ı;ehirleri nis _ lebilir ki Wilkie Ameri 
beten pek toktur. kaqısıadaki vaziyetini • 

Tunus müslü.rnanlannın zivaret _•_v_e_lt'_te_n_d_e_dab __ • __ _ 
··eri olan cBerber camii-, c:ehir 
haricinde ve Sevdi Sala surün -
den 1,200 anetre at;~ındadır. 

Buraya valnız TWıustan değil, 
.Cezavirden .Fastan ve de.ha uzak
lardan bircok kimseler 2elir. Na
maz .kılarlar. dua ederler. 

Bir Arap efsanesine eöre Haz
reti Muhammedin bir veri ve sa
kalının bir teli buraya defnedil-
miştir. / 

Keruan. Tunusun •Meleke- si
dir. Büyük cami, 669 da Sevdi 
Obka tarafından inra edilmi"tir. 
Kılınç ve ür. kapılı camileri bu 
sevdin vakfıdır. Bir rivavete 
re, Baruta kuyusunun Mekokedeki 
·Zemzem kuvusu• ile irtibatı var
mış? 

Hizmetci bolluğu 
Amerika hüldlrnetinin <tetld. 

bt ve istatistik büro~ tarafın -
Ban neşrolunan senelik rapora gö
re Birle1ik Amerikada 2,327,000 
hlımıetci vardır. 

Bunların ekserisi kwlmdır, On
da biri erkektir. 

Birimizin Da 
HeplmizinDar 
Bu zamanda a 

budanır mı 1 
Aksarayda Mektep 

da 25 nuınarada otur.O. 
yucularlllUZdan Fikret 
yaz!1o_r: 

c()l'le üzeri AksaraY 
cerken Vardar kıraa 
önündeki caddedeki a 
rın kesildiğini gördüJll. 
sıcak mevsimde böyll 
budaması yapılır mı?. 
ğa(lar yüzde yüz Jnırılf• 
gelişi güzel ağa( bu 
na nanl cesaret ed 
hayret ediyorum. A 
1ann dikkatini eekm 
ederim.. 



ısoN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 

İki yüz akında 
160 bin bomba 

atıldı 

B U AKŞAM -----ıınllııı 
Tepebaşı Belediye Bahcesi • 

Alaturka kısmında 

KANUNi AHMED'in 

TJgiltereye iki 
anada fır kası 
daha geliyor 
l\•ııada filosu da 

örd• Lıt~kviye ediliyor 

dt ilt.;-dra 22 (A.A.) - Halen İn-
irı:okde ·ki Kanada fırkası ve 

eo Ür"' ın_uavin cüzütamlar vardır. 
eo ' n ~ncu ve dördüncü fırkalar 
deld ~kt a_da teslih ve techiz edile- . 
iş b ll •rdır. 1 
0 e ik~ ~0ıninvonun filosu yakın bir 

nin dile a de 100 gemi olarak tezyıt 
"r S cektir. 
~nııt cı!-~diki halde Kanadada pilot 
. p, ' ıren 22 mekten vardır. 

enubi Afrika 
tayyareleri de 
faaliyete geçti 

Troçki ölüm 
döşeğinde 

ümitsiz yatıyor 
Nevyorktan tayyare ile 
iki mütehassıs doktor 

gitti 
Mexico 22 (A.A.) - Yapılan ka

fa tası ameliyatından sonra Troc
ki'nin sıhhi vaziyetinin tehlikeli 
old~u ve kurtu1nuisı hakkında 
doktorların onda bir ümit besle
dikleri bildiri1ınektcdir. 

Nevyork 22 (A.A.) - Troçki'nin 
sıhhi vaziyeti "<>k düsmüştür- Ka· 
tibinin telefonu üzerine. konsul
tasyon yapmak icin Nevvorktan 
Meksikava iki Amerikalı müte -
hassıs ta"varc ile hareket etmek
tedir. 

Eğer Almanlar 

İngiltere ye 
verilecek 50 

destroyer 
Ve alınacak üslerin 

hukuki cephesi 

görüşüldü 
Vaşington 22 (AA.) - Bahriye, 

harbiye, hariciye ve adliye neza
retleri şube müdürleri toplanarak 
Atalntlkte İngiliz deniz ve hava 
üslerinin Amerika tarafından ki
ralanması meselesinin do~dui!u 
hukuki meseleleri görüşmüşlerdir. 

Adlive nezareti namına söz söy
lemiye mezun bir zat kanun müd
detini dolduran destroyerlerin İn
giltereye devredilmesinden dojian 
meselenin de görüşürmüş bulun
duğunu beyan etmiştir. 

Fakat bu iddia toplantıya istirak 
edenler tarafından tayit edilme -
mistir. 

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alın.ıruştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 
Krakovada Kral sarayında BuL 

gar ve Rumen murahhasları ara -
smda cenubi Dobricenin terki hak
kındaki müzakereler anlaşma ile 
neticelenmek üzeredir. Rumenler, 
1912 hududuna göre, Dur08tor, 
Kalirkra ve Balçık vilayetlerini 
bırakmaktadırlar. Balçıkta Krali
yet sarayında bulunan Kraliçe 
Marinin kalbi başka bir yere nak
ledilmiştir. 

Dobriceyi işgal edecek Bulgar 
kuvvetleri şimdiden hudutta hazır 
beklemektedir. Anlaşma imza edi
lir edilmez, tesbit c4ilen mıntaka 
üç saat içinde işgal edilecek ve 
buralarda asayiş.iD- temini için der
hal Bulgar idaresi kurulacaktır. 

<Birinci sahifeden devam) 
Dün bir İngiliz tayyaresi de dü. 

şürülmüştür. Pilotu sağdır. 
Hava Nezaretinin bir tebliğine 

göre, dünkü hava hücumları mün
ferit ve küçük filolar tarafından 
yapılmıştır. Bunlar memleketin iç 
taraflarına fazla sokulmamışlar -
dır. Bazı İngiliz hava meydanları
na hücum edilmiş, fakat mühim 
basar kaydedilme:ıniştir. Dahilde
ki bir şep.irde bazı siviller ölmüş
tür. 
İNGİLİZ HAVA NAZIKilON 

BEYANATI 
Londra 22 A.A.)- Hava Nazın 

Sinkler dün akşam radyoda beya
natta bulunarak demiştir ki: 

cHitler ile kendisinin dün;va hii.. 
kimiyeti pllinı. arasında Ingiliz 
tayyare kuvvetlerine mensup in
sanlar dikilmişlerdir. 

İngiliz pilotlarile boy ölçüşen 
Alman tayyarecileri giriştikl<S'i 
muharebelerde zarar gömıüşler
diro> 
Nazır bundan sonra düşman 

darbelerine o kadar İyi mukave -
met eden mükemmel tayyareler 
imal ettiJ..leri için, alimleri, tek -
nisyenleri ve işçijeri tebrik etmiş
tir. 

29 uncu senesinin Jübilesi 

SAFl·vE ve Tepeba~ı Bahçesi Saz Hey'eti 
Hariçten ittirak edecek Varyeteler 

Büyük san'atkiirların iştirakile KÜME SAZINA okuyucu 
NECDl.'T ERGİN iştirak edecektir. 

İstanbul Komikler müsabakası ve ayrıca zengin sürprizler 
Fiatlarda zam yoktur, • 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

'1 

3/9/940 salı günU saat 15 de İstan bulda Nafıa müdürlüğU eksiltme komis
;yo<ıu odasında (4998.36) lira keşif bedelli İstanbul Topkapı sarayı, Arkeoloıi ve 
Türk ve İsldm eserleri müzesi binalarının elektrik tesisatı tamiri açık eksilt
meye konulmuştur. 

MukaveleJ eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennl şartnameleri., 

proje keşi! bulAsasile buna müteCerri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (375) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahbütte (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerinden almış olduğu vesikal ara istinaden İstanbul vilayetine miıra

caatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait ticaret 
odası veslkalarile gelmeleri. 7375 

l __ ı_n_h_lsa __ r_ıa_r __ u_._ll_lid_-_u_-_rl_ü..:O:....u_· n_d_•_n_:_I 
I - Şartname ve mü.fredat l.Jsteleri mucibine c6> kalem dekovil vagoneti 

ve malzemesi açık eksiltme u.Sulile satın alınacaktır. 
11 - Muhammn bedeli sif cl390> lira muvakkat teminatı c.104,25> 1iradlr. 
III - Eksiltme 10/IX/940 salı günü saat 14 de Kabato.şta levazun ve mü-

1U~tıı:lra 22 (A.A.) - Nairobi'de 
"iıte •ksaın nesrcdilen bir teblii!e 
dij,' ,~enup Afrikası tayyareleri, 

lngiltereye 
ayak basarsa ... 

Bulgaristanda 
zirai ıslahat 

Nüfus mübadelesi müzakerele. 
rinin teknik müşküliittan dolayı 
daha on beş gün kadar süreceği 

zannediliyor. Yeni hudut Silstre
nin şimal mıntakasindan Tuna bo
yunca Karadeniz sahilinde bulu
nan l\langalya ccnubuna kadar 
gitmektedir. Rumenler bu bat üze
rinde bazı tadilat yapmak iste -
nıişlerse de Bulgarlar kabul et
memişlerdir. Terkedilen mıntaka
daki ve Bulgaristanın diğer yer
lerinde adetleri 50 bini bulan Ru
menler Romanyaya gönderile -
cektir. Bu suretle nakledilecek 
Rumenlerin adedi 100 bini bul -
maktadır. 

Yirmi bir yeni hasta• bayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

h d 
IV - Şartname sözü geçen ~ubede görülebilir. 

ane binası inşa e ili yor v - ,Eksiltmeye girecekler eksilim e gününden beş gün evvel şarlrıamesinin 
sc' · •ı , 1 . ltaıv abeşistanın cenubunda ve 
tı~~I Va İis~n Somalisinde düşman ha-
. tia b trıııe karşı kesif hücumlar-

çııı ıı u unınuşlardır-
ıd~'.ı hinı u uç~slar esnasında pek m.ü
crı liıan ltıaluınat elde edilmıs. duş-

~arsı t~vvarelerine ve binalar~a 
.. . İn i 1.•abetler kavdedirmıştır. 

ı:or' lı,30g ~ız tayvarelerile b_erabeı. ca
ıo :tlliz S r~nsız tavvarelerı dun In-
i ~ Yanın <>ına!isinde 1'esif ucusları 

,, ıslardır. 

er . 
erC1 

Jı~ 

'"re 1 . .~ 
ıç 

üıı 

orçilin nutku ve 
lspanyollar · 

lııa" . . 
taııv •rıt 22 (A.A.) - A. B. C. Is-
lı . ..,~1 l!azetesi ve sair gazeteler, 
ıır.,.,. or~Uin nutkunu uzun uzadıya 

-edıu""rlar. 
la~· ll. C. gazetesi bilhassa şun-
~ Vazınaötachr: .. 

ti} neler gectikten sonra B. ror
J0h azirn ve inadile vine klasik 
tan n lluıı tini olarak geldi. İs -
%nvoı_ millet!. B. Çördlin n~tku
ıanı llıkbıniik perdesını. bırkaç 
ha a~ evvelki yapacai'tından da

<:<> ınanla kavdebıni•tir. 

anada - Ameri-
ka anlaşması 
s . ilan edildi 

2ı ~ııt • jean - de - Terre.Neuve 
lıak1 ·ı\.) - l\1iişterek müdafaa 
llı(i~ında Kanada ve Terre - Neuve 
l~ıı •_Ssilieri arasında yapılmış o
hü1Ü1U>akereler, görü~ülmüş olan 
hir -~. llleseleler hakkında umumi 
ı~ ı ıla.f hasıl olmuş olduğunun 
••~'. '~ı-cfile nvelki gece hitama 
~i·l~r. l'eblii:de bilhassa şöyle 
~ektedir: 

~ 
oldu 

(:;~~- s_ahah saat dokuz buçukta 
~a'a ~1ıııhisarlar fabriknsıııi!;ı bir 

~I ~tuştur: 
lııak•>kur tiitün kıyımlıanesinde 
lııeı •n~ hasında bulunan işçi l\tch
lıııı ,0ı:lu Hüseynin basma tnva -
ları •dı_ııeırelik bir kısmının sıva
•alan Usınüş ve ağır surette ya
taııes~" Hüseyin Cerrahpaşa bas-

llü '.".e kaldırılmıştır. 
~Q ııJUkadada Fehmal sokağında 
ııı~aatlllarada oturan belediye yol 
&aha 8 tnelesinden l\tehmet oglu n d .. 
lııan, k un akşam saat 18 de Li -
ait ~-1 •naz sok~rında belediyeye 
llıe1t 1~ helanın lfığ-ımını tenıizle
':ıkıını":~re a~tı~. çuku~a toprak 
htala sıle duşmuş ve agır surette 

l(a. ".'."'.Otır, 
liııde sko_.·de Keçeci piri nıahalle
daki ?hıran '.\lehmedin 4 yaşın -
l,alıh0ı:lu_Galip sokakta oynarken 
~~•aı?ş hır alJ<endisini çi!teleyip 
'ıne k~~~ ve Sişli çocuk hastane. 

•·, a ırılrnıslır. 
lıııııı~•rde l'oı:ıludcde sokağı 22 
(j~lı. ~Üda ?turan .ı yasında fliza 
tek b.. .anıt nıcrdivcnden düse -a . 
~ıp ş· ~nan fona halde ) arala -
tıı,,11 ,lŞt lı •tfal ha. tanesine kaldı -

f) _ ·r lt, 
• "'lıııi !{ .. • 
•Ilı t uçukkövden ~elen tek 
ı\ sın T - " "'hıı 0~

1 ı~. ~raba~ı 39:l numaralı 
d"i:c l'U lot.usılc çarpı~mıştıı·. llen
il ı a,~1.varla11an ara~adaki İsnıaaıınıtşhr. 

~•fia vek;li bu sabah 

Londra 22 (AA.) - Ana vatan Sofya 22 (A.A.) _ D. N. B. bil-
emniyet nazırı Anderson dlin Lon- diriyor: 
drada söylediih nutukta bilhassa Ziraat Vekiileti yüksek iktısadi 
demistir ki: konseyi dün, dört senelik bir zi-
cEi'!er düşman İngiltereye ayak raat programını hazırlıyan ziraat 
basmağ'a muvaffak olursa, eğ'er nazırı B. Ba.grianoff'un riyaseti 
düşman paraşütcüleri ve nakle - altındra toplanmış mezkiır pro -
dilen kıtaat İngiliz toprakların - gram hakkında görüşürmüştür. Bu 
da inecek yer bulurlarsa. bunlar plılnın Bulgaristanın müstakbel zi
sür'atle ve siddetle hücuma ma- rai inkişafı üzerinde kat'i bir e -
ruz kalacakları gibi, bunların ken- hemmiyeti olacaktır. Müzakere -
di harekatının sevk ve idaresi için !er on gün kadar devam edecek ve 
muhtac oldukları ilk maddeleri bu esnada 100 kadar kanun pro
burmalarına mani olacak bütün jesi teklifinin münakaşası yapı -
tedbirler alınmıstır.• . . ıacaktır. 

Anderson, halkın da kentlısıne p l s 
teveccüh eden vazifesi oldui!una, o onya ovyet 
yolları. doldurmamalarına ve yan- •• • 
1ıs savıaıara ku~a:k asmamdarına Rusyaya duşman 
da ışaret etmıştır. 

Bir feri bota değildir 
havadan hücum 

Londra 22 A.A,)- İngiltere ile 
İrlanda arasında işlemekte olan 
şimendifer kumpanyasına ait Sa
int Patrick vapuru Neks Ford sa
hili açıklarında iiç Alman bom -
bardıman tayyaresinin hücumuna 

maruz kalmıı;tır. 
Vapurun topları faaliyete geç -

miştir. Birkac gün içinde hu va
pur ikinci defa olarak hücuma ma
ruz kalmıştır. 

Zayiat ve hasar yoktur. Gemi 
elli yolcu nakletmekte idi. 50 ki
şilik de mürettebat vardı. 

Pariste eğlenceler 
başladı 

Paris 22 (A.A.) - D. N. B· bil
diriyor: 

Paristeki Lunapark tekrar açıl
mıstır. Binlerce Parisli Maillot 
kapısında randevu vermekte ve 
sulh zamanındaki gibi vakitlerini 

geçirmektedirler. 

lngiltercde mit-
ralyöz imalatı 
Londra 22 (A.A.)- Mühimmat 

Nazırı Herbert l\loriss.;ll lnP-iltc
rede mitralyöz imalatının yüzde o
tuz nisbetinde artacağını beyan 
etınistir. 

Adanada üc • 

hilkat garibesi 
Adana doğuıno\ inde iiç hilkat 

garibesi biri.aç gün en-el dlinJa
va gctiriln1i~tir. Bunlardan biri 
tekm'1 azaları tamam olan, sıh -
hati yerinde bulunan bir ya\'ru
dur. Fakat kendisinin kız mı, er_ 
ke!i nıi oldu~u ,·tü.:udündcn anla
şılamamaktadır. Yakında ameli -
J3l yapılacaktır. Dıı;erleri ise ikiz 
bir garibedir. Boylarından itibaren 
başı olmıyan bu garibelerin aınu
düfıkarisi, iki kolları \'e mak'at 
delikleri de yoktur. • 

Her birinin ayak pnrmakları da 
dörder t~ncclir. GV!>cklcri ise 10 
.saıılinı uzunlu{:unda olup diğer 

azaları tan1;.ı.11H.::r. Uc,..unıe\i n1ü-

Londra 22 (A. A.) -Avam ka
marasında dün, komünist meb'us 
Gallaşerin bir sualine cevap ve
ren hariciye müsteşarı Butler de. 
miştir ki: 

•İngiliz ve Polonya hükômet -
Ieri arasında gerek Jıarbin idare

, si, gerek harici işlere taalluk eden 
biitün meselelerde sıkı bir teşriki 
mesai mevcuttur. Geçen ey!Ulden 
beri Polonya bükfuneti, Sovyet -
lerin Polonya - Sovyet ademi te
cavüz paktını ihli\l etmelerini, Po-

. Jouyayı Sovyetlere karşı harp ha_ 
!ine S-Okacak bir hadise addetme-
diğini bize açıkça bildirmiştir.» 

Gallaşerin İngiliz Sovyet mü
nasebetlerinin bugünkü yaziyeti 
hakkında sorduğu diğer bir suale 
Butler şu cevabı vermistir: 

cGalla~er bilir ki Kralivet hü -
kumeti Sovyetler Birli'·' ile mü
nasebetlerini düzeltmek arzusun
dadır .• * Romanua harbiye nazırı dün
den itibaren bütün Yahudilerin 
askeri hiı:metlcrdcn oıkarılacak -
!arını bildirmiotir. Bu Yahudiler 
vakında i~ mükcllcfivetlcrini yap
mak üzere davet edileceklerdir. 

(A.A.) 

Mebuslarımız 
intihap dairele~ 
rine gidiyorlar 
Tei<mil meb'usların intihap da

irelerine ~iderck halkın şikayet 
ve dertlerini dinliyeceklerini ha
ber vermiştik. 

Büyük Millet Meclisinin dün 20 
gün tatil kararı vermesi münase
betile birçok meb'uslar dün akşam 
Ankaradan hareketle dairei in -
tihabive1-erinc 11ıtmislerdir. Bu ·sa· 
bahki trenlerle de Ankaradan ka
labalık bir meb'us kafilesi şehri
... ize ırclmi··tır. Bunlar istanbul
dan intihap yerlerine pidecek -
!erdir. 

Saatci dükkanında 
bir hırsız 

Polis cok cüretkiırane bir şe
kilde dükkan sovan bir gece hır
sızını yakalamaga muvaffak ol -

Bulgarlar, Romanyada bulunan 
20 bin kadar Bulgarın, milli se
ciyelerini kıcybottikleri beyanile 
Bıılgaristana gönderilmesini"ka -
bul etmemişlerdir. 

Bununla beraber, D. N. B. ajansı 
Bülrresten ve Sofyadan verdiği 
m.aliamatta münakaşaların henüz 
devam ettiğini ve anlaşınanın da.. 
ha imza edilmemiş olduğunu bil -
dirmektedir. 

TRANSİLVANYA İŞİ 
Transilvanya meselesinde ise 

bir prensip anlaşması bile hasıl 
olmamıştır. Dün de yazdığılnız gi-

. bi, mihver devletlerinin hakem -
liğinc ıuüracaat edilmesi ihtiınali 
vardır. Bükreşten gelen haberlere 
göre, Transilvıuıya meselesi artık 
bir hudut meselesi halinden çık -
mıştır ve Triyanon muahedesile 
kurulan Romanya devletini ayak
ta tutacak veya düşiirecek milli 
mahiyet arzcdcn bir mesele şekli
ne ,,.: .. ınck istidadındadır. 
İNGİLİZ _ SOVYET ANLAŞMASI 
Di~er taraftan İngilterenin l\1os

kova sefiri Sir SttaUord Kripsin 
l\folotofla yaptığı ve yapmakta ol
duğu müşkiil müzakç_rclere rağ -
men, iki mcnılckct arasuıda bir 
ticaret anlaşması ümitleri art -
maktadır. 

HARP VAZİYETİ 
Alman bava taarruzları son iki 

~n iı:inde nisbeten hafüleıniştir. 
iki taraf da karşılıklı ve netice 
itibarile ehemmiyetsiz küçük akın
lar yoıınuşlardır. 
Şimdi ilk Polonya tayyare {ilo

su da harbe iştirak etmektedir. İn. 
giliz tayvareleri ile birlikte yapı
lan bir hücumda 88 junkers tipin
de bir Alman tayyaresini diişür -
müşlerdir. İngiliz sahillerinde de 
ilk defa göriilen üç motörlü yeni 
sisteın bir Alman deniz tayyaresi 
ile bunu takip eden diğer bir tay
yare daha düşürülınüştiir. 

İtalyan tayyareleri de Maltayı 
yeniden bombardıman etmişlerdir. 

İngiliz ta:vvareleri de Habeşis
tan ve İtalyan Somalisindeki as
keri üsleri, radyo istasyonlarını, 
iaşe depolarını bombardıman et • 
nıişlerdir. 

iNGİLİZ SOMALİSİNDE 
VAZİYET 

İngiliz Somalisinde tahliyeden 
sonra kara Jıarbi nihayet bulmuş
tur. Buradaki İngiliz kıtaatı ağır 
naklivelcrile birlikte salimen A
dene nnkledilmistir. Somalide ka
lan malzeme tahrip edilmiştir. ı\
den lıalkı, Adcne yapılacak bir 
taarruzun akint kalacağına kani 
bulunmaktadır. 

İtalyan tebliğleri İngiliz Soma
lisindcki ~-erli halkın dehalctle 
silahlarını teslim etmekte olduk -
]arını bildiriyor. 

YU~AN HUDUDUNDA 
TAHŞİDAT 

Diğer taraftan, bir ajans telgra. 
fına göre, ital)'·anlar Yunanistan -
Arııanıthık hududunda tahşidat 
yapınnktadır. 

dür vckilı Dr. ~tikril Konuralp bu mustur 
garibeleri alakadarlara bildi~uıiş- Rai·f boğlu Sıdfdhık ismBinde btut- 1 
. .. lunan u maru ırsız eyazı a 

f(tıra. lı'l•ratyada b"r yangın Üniversi.c ca.Jdesinde 34 numaralı 
ı "' saatci Ömerin dükki..;ının damına 

Yunan Bawekili Kral jorju zi
yaret ederek, vaziyet hakkında 
i '1tlisine izahat vermiştir. 

!! ey koz köylerinde 

( ı tncl sahlleden devam ) 7 inci maddesinde yazıh vesaiki tuz feÔ şubesi müdürlüğüne vermeleri ve tek-
ket hastanesi, 40 yataklı Çankırı hllerinin kabulünü mutauımmın vesika almaları, tayin olunan gün ve saatte 
memleket hastanesi, 40 yataklı % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkOr komisyona müracaatlarL <7628> 

Erzurum cilt ve zührevi hastalık
lar has1ancsi. Bunlardan başka 380 
yataklı 5 hastanenin de yalnız te
meli atılmıştır. 
Ayrıca Şişlide 1000 yataklı bele

diye hastanesi ile Adanada 120 ya
taklı bir memleket hastanesi, Kay
seri ve Erzincanda 50 şer yataklı, 
Mes'udiye ve Akşehirde 25 er ya_ 
laklı birer modern hastane inşası 
ile Kars memleket hastanesine 50 
yataklı bir pavyon iıı~a olunması 
kararlaşhrılıp bunların projeleri 
hazırlanmıştır. Bu suretle yakında 
memleket 21 hastane ve 2010 ya
tak kazanacaktır. 

llatanbul Komutanlığı 
Satuualına Iemiayoau bb1an 

\l Deniz Lewazı• aatınal
, •• Komleronu ltınıarı 

batarya 

Ticaret vekili 
( 1 inci sa.hileden devam ) 

çıkta katmamasını temin için ui!
ra smaktadır. Yalnız dün 30 bin 
ki<i fuarı ziyaret etmiştir. 

Ticaret Vekili N amni Topçuoğ'lu 
dün Aydına gitmiştir. Orada müs
tahsillerle görüşmektedir. Fuar 
münasebetile sehrimize ııelen Yu
,goslav elçisi de dün •İzmir• va
puru ile lstanbula hareket et -
mistir. 

TİCARET VEKİLİNİN 
MF,.SAJA CEVABI 

Fuarın açıldığı gece İngiliz kon-
solosu, Ticaret Vekilimiz Bay 
Naı:mi Topçuoğluna İngilız Ha 
rici ye Nazırının telgrafl.1 1(0n -
derdii!i bir mesajı takd1m eyle
tniştır. 

İngiliz Hariciye Nazırı mesa -
jında, bu müşkül zamanda Izrnir 
enternasyonal Fuarını açmak te
şebbüsünden dolayı tebriklerini 
bildirmekte, bu vesile ile sempati 
izhar etmektedir. 

Ticaret Vekiliımiz bu mesaja 
cevabını göndermiştir, * Ticaret Vckiıleti; muhtelif 
sebeplerle ihraç olunamıyan mad
delerin stok miktarlarının cumar
tesiye kadar bildirirmesini ve it
halat tacirlerinin de daha iyi ça
~arını istemiştir. 

--<>--

Mecburi bir izah 
cNaci Erkan. isminde gazete -

mizde haJPn çalışan hiçbir muhar
ririmiz yoktur. Çok evvelden on 
hes gün kadar bu namda bir genç 
mıİhabirliğimizde bulunmuş ve 
bilahare gazetemizdeki hizmeti 
nihayet bulmuştur. Kevfiyeti bir 
kere daha izaha lüzu.'ll görüyoruz. 

Gğlence yerleri için 

mühim bir karar 

Komutanlık anbarı ihtiyacı için se
neW.: olarak kapalı zar! usulile 150 ton 
sade yağı alınacaktır. Eksiltmesi 29/ 
8/940 günü saat 11 dedir.i .Muhammen 
bedeli 10,625 liradır. Şartnamesi her 
gün komi'Syonda görülebilir. İstekli -
]erin belli gün ve saatten bir saat ön
CE.ye kadar tekli! mektuplan ile kanu
ni vesikalarını Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(7040) 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 
27 /8/940 gunü saat il de pazarlıkla 
45000 liralık tenekeli veya bidonlu 
benzin satın alınacaktır. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 39 kurııştur. 

İstekliler şartnameyi hergün komis -
yanda görebilirler. Münaka.>llya iştirak 
için yüzde on beş temina Uarı ile belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna müracaat -
larL (7553) ... 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 

27/8/9~0 günU saat 11,5 da pazarlıkla 
33000 liralık tenekeli veya bidonlu 
benzin salın alınacaktır. Beher kilo -
sunun muhammen bedeli 39 kuruştur . 
istekliler şartnaemyi hcrgün komis
yonda görebilirler. Mün::ıkasaya iştirak 
için yilZde on beş teminatları ile belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
salın alam komisyonuna müracaatları. 

(7551) 

Çalalca asliye bukuk bübnlltln -

den: 
Çatalcanın Ferhatpaşa mahallesin -

den Ali kızı Na!ianın Edirtıe vilAyeti
nin Havza nahiyesinin Halvcci ma -
hallesinin Karakol caddesind~ Ka -

l adet 6 voltluk tenvir 
akümilliitörü 

50 adet mavi ampul 10 - 15 voIUuk. 
100,000 kilo odun 
11 kalem bando malzemesi 
500 kilo fosfor dö kalsyum 
Yukarıda cins ve miktarlan yazılı 

beş kalem eşya ve malzeme 28 ağus
tos 940 çarşamba günü saat 16 da pa
zarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin Kasımpaşada bulwıan 
komisyona müracaatları. c7473> ... 
10 kilo !Astilc levba 50 S/m ııenlşliğinde 
3 adet on kişilik ,-emek. masası 
6 > yemek masası için sıra 

1 • seyyar kuzine cson sistem> 
7000 metre telefon Wi •2.5 veya 3 lüle> 
1000 adet i.zalitör .demiri ile birlikte> 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 

kalem eşya ve malzeme 24 ağustos 940 
cuma gü..nÜ saat 16 da ~rlıltl'I alı

nacaktır . 
İsteklilerin Kasını;>aşaaa 

komisyona müracaaUarı. 

* 

bulunan 
c7472> 

Marmara tlssübahrl iL salm alma 
komi.!yonundan: 

1 - Çene dağından Derince iske -

lesine indirilecek olan su tesisat1 i;Ji
nin 8/8/940 gününde yapılacak ek~ilt

mesinde talibi zuhur ebnediiincle:ı 

yeniden kapalı zart usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmsi 28 ağustos 940 ça•
şamba günü saat 16 da İzmitte Tersa ... 

ne kapısındaki komisyon biniisında 

yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 64775 lirı 

sımın hanesinde ikamet eden emekli 35 kuruş olup muvakkat teminatı 4481 
jandarma başçavuşu Niyazi aleyhine l" 77 kuru l B ı"şe •it •ennı ••rt 

1 ıra ş ur. u ... ı ...- -
açtığı nafaka davasının muhakemesin-
de: Müddeaaleyh Niyazi nmına çıka _ name, plfın, resim ve evrakı takım ha-
rılan davetiyenin ikametgiıhı meçhul linde 324 kuruş mukrıbilinde komis -
bulunduğundan bil~ tebliğ iade kılın- yonuınuzdan alınabllir. 
ması üzerine ilinen tebligat .yapılma- 4. - İsteklilerin şimdiye kadar bu 
sına ve muhakemesinin 6/9/940 cuma mikdar ve buna benzer taahhildatı 
saat 14 de talikine karar verilmiş ve yaptıklarına dair icabeden vesika, ma· 
namına çıkarılan davetiyenin bir nüs- haill emniyet müdürlüklerinden ala -

caklan hüsnühal kAğıUan ve yukandl 
hası da mahkeme divanhanesine asıl-
m1$ olmağla müddeaaleyh Niyazinin yaz.llı ilk teminatlarile birlikte tanzim 

edecekleri teklif mekhıplannı mua,.
mahkeme günü hazır bulunması veya 

d
. d ven gun·· ve saatten tam bir ~aat evve-

bir vekil göndermesi aksi tak ır e o1 

muhakemesinin gıyabında bakılacağı Une kadar komisyon başkanlığına ver-
meleri. c7176> 

tebliğ makamına kaim olmak üzere !-iiİİiiİİiiİİiiİ 
j_:il:a:n:_:o:lu:n~ur:·:.....~~~~~~~~~I~ 

İRTİHAL 
Ak:ba kütüphanesi sahiplerinden Bi-

Kahve, lokanta, gazino, bar. bah- lalin ve Ömer Mustafa ile Enverin 
ce. sinema ve emsali tekmil elT- annesi ve Akbanın İstanbul mümes
l~ıce nerlcrinin fiat tarifelerinin sili Ariiin halası Raziye hanım dün 
•badema kavmakamlıklar tarafın- Ankarada kalp sektesinden vefat et
dan dee-11; belediye iktısat müdür- miştir. Gazeteci arkadaşlarımız olan ı 
Jüğü tarafından tetkik ve tasdik ailesi efradına beyanı taziyet eyleriz. ' 
olunması kararlastırılmıstır. \ 

LALE& 
1940 _ 41 senesi filinılerile 

sonsuz bir şeref ...• parlak 
bir zafer kazanacakhr. 

Bir komiser ve bir polis 

adliyeye verildi 

(Birinci sahifeden devam) 
murlarından Salalıattini vasıta gi
bi kullanarak bazı kimselerd~ 
rüşvet almı~tır. l\lüddeiumuınilik 
bu işi ikinci sorgu hakimliğine ver
mis ,.e Nejndla !?alahattin sor~ya 
çekilmi~lerdir. iddianın doğru o. 
lup olmadığı adli tahkikatın ne -
ticesinde anlaşılacaktır. 

Tiitüncülere prim 

Sanld 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet, 

1 kolay müessir bir_ mü.c:t.ahzard1r, · 

ı Bars-ak\. Solucanlarına 
1 karşı• gayet· tesirlidir. "Sarsak solucanlannın büyüklertl• ve Küçüklerd; 
• sebeb olacağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 
ı kullanmaları faydalıdır.' 

~a geldi 
l::eL 0~"1 Vd.ili General Ali ruat 
tiıni, Oy hu sabah Ankaradan şch
~c ka~ ı:liıniştir. Pazartesi günii
'tt h ar •~hriınizı!e kalıp ~tkik

Pacaktır. 

Kalikıratya köJiinde Anılar 
sokağında İiasan ~ı!lu Abdullah 
isnı!n<lc lıir;sinc a!t iki katlı ah -
~a 1> lıir ev diin tnmaıuı:-ıı yanınış
tır. Bakırköy itfajvcsi atc~in gc. 
nislemesini önlemi~tir. 

iple ç;krr:ış ,.e kiremitleri kal
dı-ın tavan ~rasından iccri ~ire
•e:< 1000 küsur faalık yüzlerce 
sc~* c~lmıstır. 
Sıdd k•n ·aldıi'rı saatlerden 

ı..."1lll ele geçirirmiştir. 
bir 

J\laarif müdüril Tevfik Kut ve 
mua,·inlerindcn lzzd diln Bey -
looza ııiderPk Beykoz kövlerinde 
veni insa eailmekte olan köy mek
teplerini ve buradaki mekteplerin 
veni dPrs yılı ihtiyaçlar.nı tesbit 
etmislerdir. 

Amerika Birl~ik devletlerine 
satılmış clan tütünlerimiz için tüc
carlara !)rim verilmesi hazıdık
Jarına baslanı.l:mıştır. Ticaret Ve. 
kil.Jeti bu maksatla alil.kadar tüc -
carların vaziyet ve evraklarım ;zy
rı ayrı tet.11.ik edecektir, 

l
ı . Hekimlerimize ve halkımıza" ta:vsiye edilen bu 

müstahzar her eczanede bulunur., 
"' " Kutusu 20 ~uruştur. 

~ ... V- ... ~,.., ,.. u'H'"'' ı. ·• · Re••• 1• " • -~ 
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İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Aakeri Kıtaatı ilanları 1 

Ae•&ıda 7azılı mevaı h4ahınnda yazılı .. a\lerde 23/8/940 günü kapalı zarlla 1 
<'ksiltrneleri Adanada as.kerf satın alma kom.iayonunc!a yapılacaktır. ŞartnamesJ 

\nkara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve makür komisyonda görüli.ır. isteklilerin lha

'e saatlerinden bir saat evvel kanun! vesaik ve t.eklif mektuplarını komisyona 
ermeleri (~80) (7067) 

Mik tarı Tutarı Tenıl ııa tı ihale 
Cinsi Kilo Lira Li ra 11atl 

Sade yal 
Sabun. 
Pirinç. 

24,000 
18,000 
48,000 

26,400 
6,480 

13,920 

1980 
480 

lOH 

10 
il 
17 

•• 
Bther metresine tahmin edilen fiatı 

25,5 kuruş olan 1,500,000 metre ça
masırlık bez pazarlıkla eksiltmeye 
konmu~lur. Bez1er 200,000 metr~en 

~ağı olmamak ıarlile ayn ayn ta.lip

ere de ihale edilebilir. İhalesi 26/8/940 
pazartesi ıünü saat il dedir. Taliple
rin tekli! edecekleri mikdar üzerinden 
kanuni kat'i tcminaUarile ihale gün ve 
saatinde Aoknrada l'ıt. M. V. satın alına 
komisyonuna gelmeleri. Sartname::o.i 
1915 kunı:a komisyond:m alınır. 

703 - 7539 ... 
13,000 kilo sade yağı alınacaktır. 

Paz.ıırlıkla eksiltmesi 26/8/940 günü 
Edirnede Umurbey köyünde askeri sa
bn alına komisyonunda yapılacaktır. 

Teminatı 1213 lira 87 kuruştur. 
(834) (7301) ... 

cede asker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile tekW: mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver-
melcrL 

Miktarı 

Kilo 
316,000 
314,000 
461,000 
461,000 

Tutarı Teminatı ihale aaat 1 

Lira 
107,440 
106,760 
146,740 
146,740 

... 

Lira 
6622 
6588 
7587 
7587 

(681) 

10 
10,30 
11 
12,30 

(7435) 

~ağıda yazılı sıiır elleri kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 
6/9/940 cuma günü hizalarında ya -
zılı saatlerde Karakösede asker! satın 
alma komisyonunda yapıla~ktır. İstek
lilerin ihle saatinden bir saat evve -
line kadar kanuni vesikalarHe tek.lif 
mektuplannı komisyona vermeleri. 

2550 ton Sömiko:, veya Karabük kô- Mıkt.r . Tutarı Tc .. ınatı ihale saatı 
mWil kapalı zarfla eksiltmeye !ı.on - Kilo Lir a Lira 
muştur. ihalesi 3/9/940 Salı günü saat •• 

000 
16 da Elıkiı;ehirde askeri satın alma 125

•
000 

-· l87
5 il 

komisyonunda yapılacaktır. Sömiko
lrun tahmin bedeli 70,890 lira ilk te -
mınatı 4794 lira 50 kuruştur. Karabük 
kömürünUn \nhmin bech?li 75,225 lira 
ilk teminatı 5011 hra 25 kuruştur. İs
teklilerin kanun! vesikalarile tekili 
mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(668) (7395) ... 
&her kilosuna tahmin edilen !latı 

.49 kuru' olan 15,000 kilo pamuk ço
rap ipliği pazarlıkla müakasaya kon
mUJ(ur. İhalesi 24/8/940 cumartesi 
günü ıaat 11 dedir. Kat't teminatı 

3352 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şart -
namesi komisyonda görülür. İstekli -
lerin kanwı1 vesikalarile Ankarada 
~l. r.I. V. satın alma ko.misYonuna gel
meleri. 568 - 7023 ... 

97.200 kllo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 27 /8/940 
Salı günü saat 16 da Erzurumda Lv. 
Amirliği satın alına komi~yonunda Ya
pılncaktır. Tahmin bedeli 87,480 füa 
ilk teminatı 8561 liradır. Şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. arhir}:kleri ve 
komisyonda eörtilür. istek ' terin ihale 
saatinden bir saat evvel kanun! vesi
kalarlle tekli! mektuplarını komisyona 
vermeleri. 557 - 7012 ... 

102,600 kilo pirinç kapalı zarfla 2/ 
9/940 pazartesi. gllnU saat il de Er -
zurumda Lv. Amirllfl satın alına ko -
misyonunda satuı alınacaktır. Tahmin 
bedeli 36,936 lira ilk teminatı 2770 lira 
20 kuru,tur. Şartnamesi Ankara, İs -
tanbul Lv. Amirlikleri satın alına ko
misyonlarında görülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka -
dar kanun! vesikalarile tekli! mek -
tuplarını kom.Lsyona vermeler. 

560 - 7015 ... 
200,000 kilo aığlr eti kapal1 zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi Hadım
köyde mevki satın alma komisyonun
da 28/8/940 çarşamba günü saat 15 do 
yapılacaktır. Tarunln bedeH 58,000 lira 
ilk teminatı 4350 liradır. İs!A!klilerin 
ilk temir.at ve kanun! vesikalarHe tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

5G3 - 7018 

44,000 7,700 677,50 
... (640) 

11 
(7306) 

AsaA:ıda yazılı iki kalem odun hiza
larında yazılı saatlerde 4/9/9~0 çar
samba günü kapalı zarfla eksiltmeleri 
yaptlacakhr. isteklilerin kanun! ve -
sikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatk!rinden bir saat evvel Karakö -
sede askeri satın alına 

vermeleri. Şartnameleri 
komisyonuna 

komisyonda 
görülC.r. 

Miktarı 
Ton 

350 
1294 

Tutarı Teminatı ihale ual 
Lira Lira 
14,000 
35,599 

... 
1050 
2670 
(639) 

15 
16,30 

(7307) 

Behnine tahmin edilen iiatı 13ti lm
rus olan 50,000 adet emaye matra pa
zarlıkla münaknsaya konmuştur. 1'·Irıt

ra1ar için 30,000 den aşağı olmamak 
:;artile teklifler kabul ed•lir. İhalesi 
24/8/940 cumartesi günü saat 10,30 da 
Ankarada ?ti. M. V. satın almak ko -
misyonunda yapılac<lkhr. Kat'i temi
natı 8650 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
338 kuruşa komisyondan alınır. İstek
lilerin kanun! vesikalarile komisyona 
glmeleri. (714) (7586) ... 

500 adet tUt atlı araba koşumu sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 24/8/940 cu
martesi günü saat 11 de İzmirde Lv . 
amlrlili satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 32,500 lira 
ilk tminntı 2438 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka -
nunl vesikalarile belli saatte komis-
yona gelmeler!. (723) (7595) ... 

Aşağıda yazı1ı mevad kapalı zarna 
2/9/940 pazartesi günü hizalannda ya
zılı saatlerde eksiltmeleri Edirnede es
ki müşiriyet daireşinde satın alma 
komisyonunda yapılac<'.lktır. İstklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektupla -
rını ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. Şartnameleri ko
misyonda görülür. 

C insi Toıı Tutarı T emi· ihı 

Kuru ot 
Sode yağı 

1100 
43 

... 

n atı le 
Lira Lira saati 
55,000 4225 il 
55.900 4193 18 

(616) (7182) 

Beherine tnhm in edilen :tiatı 430 lira 
150,000 kilo Etğır eti kapalı .zarOa olan 100 adet hasta nakliye arabası 

e-ksiltmeye konm!.ıştur. İhc.ılesi 28/8/ 24/8/940 cumartesi günü saat 11 de 
940 çarşamba gilr:,ii saat 11 de Konya- Ankarada M. M. V. satın alma kom.is-
da Lv. Amirli~i sntın alma kotni<";yo - yonunda pazarlıkla ihale edileceğin -
nunda yapılac::ıktır. Tahm!n bedeli den isteklilerin 5450 liralık kat'l te-
33.000 lira ilk tC'minatı 3093 lira 75 minatla.rile ihale s:trıtinde kom.i:!yonda 
kuruştur. Ş:rrtrıamesi Ankara, İstanbul bulunmaları. Şartname.si 215 kuruşa 
Lv. amirrklerl ~+ın alma komisyon- komisyondan abnır. (658) (7356) 
larında görülür. İrlf"klilerin ihale sa- .J1. 
atinden bir ~aat evvel kanuni vesika- On bin takım yazlık elbi:<•e alına -
Jarile ttklif tuplarını komisyona cakttr. İhalesi 2/9/9-iO glirıü saat 
vermeleri. (614) (7180) 15 de Tokatta alay garnizonunda Sa. * Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi-

12,000 kilo sade yağı kapalı zarfla len bedeli 75.000 lira olup ilk temlnatı 
eksiltmeye konmuştur. İhaleoj 29/8/ 5625 liradır. i.teklilenn belli gün ve 
940 perşembe günü saat 11 de Kon - saatte kanun! vesik:alarile beraber ka-
yada Lv. Amirliği sa.tın alına kom.is- palı zarflarını kanunun tarifatı daire-
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli sinde hazırlıyarak ihale saatinden bir 
!5,000 Ura ilk teminatı 1406 lira 25 saat evvel K. na venneleri. (695) (7501) 

kuru.stur. Şartnamesi Ankara, İstao- ... 
bul Lv. fi.mirlikleri satın alına kom.is- Aşağıda yazılı mevat k~pah zarfla 
yonlannda gôrOltir. İsteklilerin kanu- ek~iltmeye konmu~tur. İhaleleri 9/9/ 
nı vesikalariie- iMle aaatinden bir saat 940 günü hizalannda yazıh saatlerde 
evvel koml<;;yona vermeleri. 1 · Edirnede sanayi kışlasında askert sa -

(615) (7181) tın alma komi.c:yonunda yapılacaktır. 
+ İsteklilrin kanuni \'esf"Aalarını ihale 

244,600 ki!o kuru fasulya kapalı 

ıarfla eksıltmeye konmuştur. !halesi 
4/9/9·10 çarşamba günü saat 11 de Er
zunımda Lv. amırUği satın alma ko-
1nısyt nunda yapılacaktır. Tahmin be
('.c•t 48.960 lıra ilk teminatı 3672 lira
dır. Ev .ıf ve şartnamesi komisyonda 
gorüı.ır lsteklilerın beliı gün ve sa -

tten bir aacıt evvelc.e ka.dnr kanuni 
\'CSik larıle teklif ınekL;>lannı ko -
TJsyona vermelt:!d, (6i8) (7432) ... 
Aşağıda yazılı ı::r- etleri kapalı 

'°rflıı 4/9/940 çarpm'>a gUnu hizala-
• J 

rwda ..azılı snaUerde K • t ı ""~ 

saatinden bir saat ev\·el komi.c;yona 
vermeleri. Şartnamesi İst. Lv. fi.mirliği 
satın alma komisyonunda görülür. 

Ciıısi Miktarı Tuıarı Temi· ilıa· 
natı le 

Arpa 
Yulııt 

Kilo L'ra 
1,125,000 70,312,50 

120,000 7 ,800 
(735) ... 

Lir:t sJ.at 
4765,63 il 
585 17 

(7642) 

51000 kilo sade yağı kopalı zarfla 
ek•iltmeye kon"lluştur lh•lesl 10/9/ 
9-10 gCıne saat 17 de Ed rnede canayi 1 
kış1;.; ında asker• satın olrı a komisyo-

n tl v ı r. tır. T.ı.hrr:in bf"d li 

66,810 lira ilk teını,ıatı 4590 lira 50 
kuruştur. İstekhJerın kanuni vesika -
lariie teklif mektuplarını ihale saatin
den blı· sant evvel komisyona verme-
leri. (7J6) (764J) .... 

500 ton balye samanı ılınacaktır. 

PaUirlWa eksiltmesi 3/9/940 gU.nu sa
at 11 de Gehboluda askeri ı5atın alma 
komisyonunda yapılacaklır. 

(7:ı0) (7637) ... 
500 ton ba1ye samanı alınacaktır. 

Pazarlık.la cksiltnıesi 5/ 9/940 gUnü 
saat 11 de Geliboluda askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

(731) (7638) ... 
17,500 Uralık kuru o\. ll75 liralık oto 

malzen1esi ve 500 ton saman pazar -
lıkla satın alınacaktır. İhaleleri 23/8/ 
940 günü saat 10 dan 17 ye kadardır. 
Taliplerin mezkU.r gün ve saatte tc
minatlarile bjrlikte Vizede askeri sa

tın alma komişyonuna gelmeleri. 
(734) (7641) ... 

42 ton sndc yağı toptan ve pazar
lıkla satın alınacaktır. İhalsi 28/8/940 
çarşamba günü saat 16,30 da Edirnede 
eski müşiriyct dairesinde satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 49,560 lira teminatı 7434 lira -
dır. Evsaf ve şart.namesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (737) (7644) ... 

200 ton sert ve 130 ton yumuşak 

buğday ayn ayrı pazarlıkla satın alı

nacaktır. Pazarlığı 24/8/940 cumar -
tesi günü saat 12 de Babac~kide askeri 
satın alma komi~yonunda yapıJacak -
br. İsteklilerin tcminatlarile komis -
yona gelmeleri. (741) (7648) 

50,000 kilo pirince talip çıkmadı -
ğından pazarlığı 23/8/940 cuma günü 
saat 16,30 da İzmjrde Lv. ftmirliii satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 16,000 lira ilk teminatı 1200 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanunt vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(742) (7649) ... 
500 ton kuru ot alınacaktır. Pazar -

Jıkla eksiltmesi 5/9/940 günü saat il 
de Geliboluda askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
komisyona gelmeleri. (744) (7051) ... 

500 ton kuru ot alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 3/9/940 günü saat 11 
de Geliboluda askerl satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
komisyona gelmeleri. (745) (7652) ... 

250 ton un alınacaktır. Pazarlıkla 
ek"iltmesi 29/8/940 perıcmbe günü 
saat 15,15 de Erzurumda Kor satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah-
min bedeli 44,375 ]jra ilk teminatı 
3329 liradır. (746) (7653) ... 

250 ton un pazarlıkla alınacaktır. 

İhaleııi 2/9/940 pauırtesj günü saat 
10 da Erzurum Kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
42,500 lira ilk teminatı 3188 liradır. 

(747) (7654) ... 
260 ton un pazarlıkla satın alına -

cak\ır. İhalesi 29/8/940 perşembe gü
nü saat 14 de Erı:urumda Kor sat.ın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 42,500 lira ilk teminatı 3188 
liradır. (748) (7655) ... 

10,000 metre kaputluk kuma~ pazar 
lıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
42,000 lira kat'i teminatı 6300 liradır. 

Pazarlığı 26/8/940 pazartesi günü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Hava satın 
alma komı~yonunda yapılacaktır. Ev
sal ve prtnamesi 210 kuruşa komis
yondan alınır. Istckhlerin belli gün ve 
saatte kanuni vcsıkalarile komisyona 
gelmeleri. (720) (7592) ... 

10,000 metre kışlık elbiselik kumaş 
pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 39,000 lira kat'i teminatı 5850 
liradır. Paı:arlıgl 2tiı 8/U4.0 puı:arteı:;i 

günu saat 10,30 da Ankarada 1'-1. M. 
V. Hava satın alına koınısyunuoda ya
püacakt.ır. Evsar ve şartnamesi 195 
kuruşa komisyondan alınu·. İsteklilerin 
kanuni vc::.ıkalarilc belli saatte ko -
JJW,-yona gelmelerı. (721) (7593) .. 

Beher metresine tahmin edilen iiatı 
22 kuruş olan 1,000,000 metre astarlık 
bez pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Bezler 200,000 melı:cden aşağı olmamak 
şartile ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. İhalesi 27 /8/940 Salı günii saat 
11 de dir. Taliplerin teklif edeceği 

mikdar U:terindcn kanuni kat'i temi
natlarile birlikte ihale gün ve saatinde j 
An.karada hl. M. V. satın alına komis
yonw1a gelmeleri. Evsaf ve aartnamesi 
11 liraya komi~yondan alınır. 

(715) (7587) ... 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 

131,49 kuru$ olan çift en 100,000 met
re yahut tek eu 200,COO n1etre yazlık 
elbiselık bez pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26/ 8/940 pazartesi 
gUnı.i s:ıat 15 dedir. Kat't temınatı 

15,649 liradır Evsaf ve şartnamec;i 6,j8 
kuruşa koml!:yond.ın ::ılınır. İsteklile -
rin kanunl vcstka~-:ile belU saatte 
Ankarada P.1. M V satın al-na k.o -
ı:n•"oııına gelmeleri. (716) (7588) 

--- -~,,_.--~--.,,.-·- -
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Romanya hükümeti idarei bahriyesi 
TÜRK L I M ANLARINDAN her nevi eşyayı ticariye: 

1 Deniz tarikile KÔSTENCEYE. 
2 
3 

Müşterek deniz ve kara tarikile bütün Romanya şehirlerine. 
Müşterek deniz ve göl tarikile ROMANYA, YUGOSLAVYA, 

ALMAN Tuna limanlarına nakledilir. ve 
MACAR 

2 ve 3 numaralı nakliyatta Deniz, Kara ve Göl tarikile bütün yol için 

EDİLiR. Yalnız Bl R TEK KONIŞIMENTO TESLİM 
Aktarma ve sair muhtelif muamelat masraflara tarafımıza ai ttir. 

İstifadeli navlonlar - Seri ve • 
emın vapurlar 

Fazla. tafsilat Tahir Hanındaki Umumi Acentelikten alınabilir. Telefon: 49449 - 49450 

istanbul ikinci icra 
Memurluğundan 

Türk Okutma Kurumuna birinci derecede vı> İsmail Rasime 
ikinci derecl'Cle ip0tek gösterilen Yüsriyeye ait Alemdar mahal
lesinde Aziziye caddesir.de ve Fatına Sultan Camii sokağında es
ki 14, 47, 49, 43, 51. 45, 5:!, 4, 2, yeni 24, 17, 22, 28, llO, 19, 18, 2.6. 
9 21 kapı, 33 ada 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 parsel numaralarla mu
r~kl.'"'1ll hududu senette muharrer kiırğir, bahçeli iki hane ve ye
:ii kıt'a lıila hava dükkan açık arttırmaya konulmt14tur. Gayri 
menkulün bulu.n<luğu yer İstanbul Hükümet kon<ığı karşısında 
ve esas cadde üzeı·inde olmakla beraber bina .tamire muhtaç ve 
elektrik ve hav;ıgazı su tert;batı vardır . Bu gayri menkullerden 
12 ı::arsel, 28 kaµ ,,u::naralı dükkfının iki cephesi camekiın, zemini 
çimento kahve dükkiını.<lır. 10/11 parsel 24, 26 kapı numaralı 
dükkanlar bırleştirilerck bir dükkan halinde müstamel olup 26 
numaralısının cephesi demir yaprak kepenklidir. 8 parsel, 20 ka
pı numaralı dük!;iın cephesi demir yaprak kepenkli, zemini asfalt 

bodrum ikatı mutfak olarak müstameldir. 7 parsel 18 kapı nu
maralı dükkanın zemini tahta, c~phesi camekandır. 9 parsel ~2 kapı 
oda bir mutfak, bir aralık, bir ocak yeri vardır. Birinci katta bir 
numaralı mahal hon mahallidir. Burada bahçede natamam bır 
koridor üzerine altı oda, bir hela, sol taraf kısmında bir koridor 

üzerinde beş oda, bir hela vardır . 
İkinci kata bahçeden tahta asma bir merdivenle çıkıLr. Sol 

tarafta bir koridor üzerinde bir heli, bir oda, dı~er koridor üze
rinde üçü yüklü, dolaplı ve gayri kabili isk5n, biri kabili iskan ol
mak üzere dört oda vardır. Diğer koridor üzerinde ise ikisi ca -
mekiın bölmeli olmak üzere beş oda, bir heJa vardır. Buradan ü -
çüncü kata çıkılır. Yüklü, dolaplı bir oda, bir sofa, bir taras var
dır. Diğer hane: Bahçeden kapıdan girildikte binan:n sokak cep
hesine nazaran di,i~er ev gibi birinci kattır ve bir kıridordan son
ra bir oda, bir hela mevcuttur. Odanın altı 20 numaralı dükkan-

dan kullanılır· mutfak mahalli djr. İkinci katta merdiven ba~ı. 
dört oda va,.dır. 13, 14 parsel, 17, 19, 21 kapı rumaralı üç dükkan 
birleştirilmiş z~ııini çimento, cephesi camekan olup matbaadır. 
Mesahası: 7 parsel No. lı mahal 13.50 metre murabbaı 

8 • • 10.50 • • 
9 • • 269.50 • • 

10 • • 7.50 • • 
11 • • 6.50 • • 
12 • • 28.50 • • 
13 • • 35.50 • • 
14 • • 31.00 • • 

Olmak üzere 402.50 metre murı.bbaıdır. 
Bundan 123 metre murabbaı mahal bahçe olup mütebakiöıni 

binalar işgal etmektedir. Dükkanlar havasızdır, haneler biliıha_ 
va ve dükkanlar:n tapu kaydına mukayyet olan irtifadan sonraki 
havalara mü~temildir. Bu emlakin tam~mma 29550 lira kıymet 
takdir olunmuştur. Bu gayri menkule ait şartname 14/9/940 ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için divanhaneye asıla -
caktır. Birinci arttırması 25/9/940 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat ondan on ikiye kadar İstanlınl İkinci İcra Dairesinde 
icra olunacak ve muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdırde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. O gün 
böyle bir bedel elde edilmezse en son arttıranın teahhüdü baki 
kalmak şarL!e arttırma on beş gün temdit edilerek 10/1()/940 ta
rihine müsadif Perşembe günü ayni mahal ve saatte ic;ra oluna
cak ikinci arıtınnada en çok arttırana ihale edilecektir. Ipotek sa

hibi alacaklılarla diğer aliıkadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi takdirde 
hakları tapu sicillinde mukayyet olmıyanların satı.ş bedelinin 
paylaşmasından hariç bırak:lacakları ve talip olanların muham
men kıyıncti!l yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir banka teminat mektubu ibraz ebneleri ve fazla malıimat 

almak istiyenlerin her zaman 37 /2113 numara ile dairemize mü. 
racaat edebilecEklcri arttırmaya iştirak edeceklerin evrakı tet

kikle şartnameyi okuyarak muhteviyatını kabul etmiş addoluna -
cakları ve !llÜştHinin yalnız 20 senelik taviz bedeli ile ferağ harcı 
\'e ihale pull•r:nı \'crmeğe mecbur olduğu, diğer rüsum, vergi 
borçları bor~luyD ait olacağı ilan olunur. (28692) 
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saatleri 
Hayvan yemleri 

Saat D. 
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Lin Kr. 

223 50 
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120 38 

330 00 
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(Şekeri 

Saat D. 

15 30 

• 

16 10 16 30 " 
Eksiltme 5/1X/1940 pcr,embc günü yüksek mektepler muhasebeciliıl• ~ 

sında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. ~ 
İstekliler eksiltmeye konan yiyecek ve yakacak.!.~ fµlrtname1erinı ı01 ,f 

üzere müessese müdürlüğüne müracaat edebilirler. ı~tcklılerin 5/l" 1' ( 
perşembe günü yüksek mektepleı muhasebeciliği veznesine yatıracaklnrı i~ 1 ,ı;ıl 
minata ait makbuz, yeni sene ticaret odası vesikası ve bon~ervislcrilc bır (1 

mezkür muhasebecilik bina•ında toplanacak satın alma komfayonuna :cır• ./ 
etmeleri ilfuı olunur. (7662) ~ 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde" .~ 
Halı, Balım.ı:mu, Keten, Paçavra, Peynir, Balık ve Konser\'e~, 1" 

Deri ihracatçılarının ıhra,ç ruhsatnameleri numaraları ile St.of.n [f 
cutlarını ve bu stokların nerelerde bulunduğunu 24 Ağustos ,,..,_, ı•'.P 
martesi l(iinü saat 13 e kadar Bahçekapıda Dördüncü Vakıf ııan 

1 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne bildirmeleri lüzumu iliın olunur --

ZAYİ - Tatbik mühürümü kay
betti:m. Şahsan borcuım yoktıır. 

,1i11mıı::ııııımlll:311mm11._ .. ._.ESK İ FEYZ İA Tİ 

J{evser Inceoğlu 

&ASİT RİZA TİYATROSU 
JLUJDE PİŞKİN beraber 

22 ağustos Persembe günü akşamı 
Kadıköy Süref YB ~ahçesln.de 

KENDİSİNiN GÖLGESi 
Vodvil 3 perde 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telvaf l\fa tbaası 

Beherine tahmin edilen fiatı 40 lira 
oL-ın 400 adet altlı üstlü demir kar -
yola pazarlıkla eksiltmeye konmuş -
tur. İhalesi 7/9/940 cumartesi günü 
saat il dedir. Kat'! teminatı 1200 lira
dır. E\·s;ıf ve şartnamesı komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte Ankarada M. ?\ol. V. satın 

alma komi.!yonuna gelmeleri. 
(708 - 7544) ... 

ıeoo ton kuru ot ve 1000 ton saman 
26/8/940 pazarteııi günü saat 16 da 
Balıkesirde askeri satın alma komis
yonunda pazarlıkla satın alınck!ır. 

Şartnamesi komisyonda gbrülür. İstek
lilerin belli gün ve saatte kom~!;yona 

ge•mel~l. (740) (1647) 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Kız ve Erkek Talebe Bölüklerde Ayrı 

Ana, Uk, aria ye ıı.e ınıııfian için "*1 Weı.-Jn lıayıllannı tecdide ye 7enlden lalebe kaydın& ba.flaJlııı~· 
Bülii.nleme lmllhanları 27 afusioata.ıı lltbann baflıyacaklu. i.ıtıyenıere ıart!name l'iiııclerillr. Telefon: sŞ-~ 

Arna yutköy - Çiftesaraylar / 

OiŞ CIKARILDIKTAN SONRA , DiŞ APSEURiNDE,A.KIL DiŞi ILTIHAPLARIHDA 

RIDA DIS SUYU 
NUH iLiK OLARAK GARGARASI BU iLTiHAPLAR IN IFASINI TEMiN EDE 

Deniz Gedikli 
müdürlüğündea 

Erbaı orta okulu 

1 - Doiırudan dotruya Don&llllll J11 ııevk Te redllclJ eıtıaı olmak üzere orta 
okul mezunlarından tensip edilen ıniktarda talebe alınacakt>r. 

2 - Yaş haddi 15 den büyü!ı. T O 11 dan küçillı: olmak IJ.nmdır. 

3 - Muracaatlar ııın.yet alull<ol ııoouna Udar Kasıınpa;ada deoU &edikli 
okulu müdürliltüne yapılmalulir. 

4 - İlerde Türk doııaıımuuıda ıodl!ı.li trbal olara!ı. denizlerde çalışmak 
• 

su.."'etile bem memleketine hizmet etmek ve hem de ba.7atını m ükemmelen temin 

etmek istiyen orta okul mezunu rürbüz ve kuvvetli Türk gcnçleıinm bir an 
evvel kadromuz dolma.dan okula m üracaat ederek kayıt olunmala.rı ve d.ij.cr: 
fal'\ları öÇeomelerl elı~ ll4n olıuıur. <MJl:ıa 

~ 

1J" 
Sağlığın klyme\loi takdir edeo •"'' 
yanlara Adet zamanlarmda ~f~' 
seve kullanacağı · nlikrop~uı'. ;.· 
yumuşak ve sıhht en bir.iJıCl ei' 

rem tuvale~ b~zler-idir. En ifl~ı. 
biseler altında bile belll 0ÔJ 
FEMIL ve BA 01 • r'tt 

ffer c-czar:.e<le, kndın bcrbtf.l~ı,111ıı'' 
ve tuvalet mağazalarında uı. 


