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Telefon: Ba'llJluharrir: ZOSZ7 - İdare Miidüril: 23300 
İstanbul Nuruosmaniye No. 54 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YlL: ı 

1

Q1!Janınıimdi Memurrar Kanununda Tadili 
2aptığı 

Yapılıyo 
~~vvetıi, zaferden emin bir b: ~anı':' Yunanistanı çiğ • 
d/ıp_ gıdebildiği yere ka
be:· Rıtınek istiyeceği WP -
~ .. Ildır. Ancak İtalya bu
iç~nd~una muktedir olmadığı 
h n ır ki bir moral tazyiki . 

t Pnıak ve muhtelif siyasi 
•ıah" lard U~lerlc garbi Balkan-
llıüdaki ve Yunanistandaki 
llıa){ 8.fa~ kudretini yıprat-

/ .......... ıstıyor. ne . 

~EM İZZET BENİCE 
"'bd' . 
~~'ne her bakımdan güve

lılııııı'den emin, kuvvetli bir 

1~ p~ faşizmanın cbayat sa • 
, aııı8 

1' içinde bulunan garbi 
L L. tı 11 y · ·• 't ~tr _e unanıstanı çıgne-

!. ıaı,3la gıdebileceğini umduğu 
tnd,n h· kadar gitmek istiye -
~ •lu ır in şüphe etmek saf
hpııı r. Eğer, İtalya bugün bu-
hra~1 aııuş bulunuyorsa yana
dıı. ıf' ~Üdrik bulunduğun -

lııı İle •nuz bütün kuvvet ve 
itada ~ltsırda, Cebelüttarıkta, 
ide,' .-.'~r~ta, Portsaitte, Sü. 

.
L%aYet •lıstınde, Kızıldenizde 
"'1\a k Akdenizin her tarafın
'1iti iı ara, deniz kuvvetlerinin 
·~ ltaı" duran bir İngiltere var

ı., Yanın başına yeni yeni 
"'ten •çınasına ve · kuvvetli, 

ı,/~lınaz, kendisini müda-
''%a:Ubc)i Balkan devletleri 

1 lasav •beye tutuşmasına im -
~Pa b vur. etmek İtalya için 
lan d •rbıne girmiş bolun -

. 1ı •lu •ha gayrimakul ve man
d"''n { Ancak, İtalyanın buna 
t ltbd~rp Yolu ile olmaktan zL 

~:in Y ıt, tazyik, sinir harbi ve 
h 111~ •ratnıa :volları ile gaye
'l,ı11 •lın: istediği de mu -
h,llıy. lloca Davut bôdisesin
teı ~. •~ak .E!liııin batırılması, 

p l \4tı::!:1 erının bombalanması, 
1 ııı8, 1 hududunda tahşidat 
~'lıiy' \'anyayı isteriz tarzın
fodan at Yapılması, Girit ve 
.ka,

11 
b~Jısedihnesi Yunanis-

~niı lı hutun evsafı ile açılmış 
.n ha k•bi?den ve moral taz

ı '~in ~ 8 ~ırşey değildir. Sinir 
Pı,n,.•tbıkatında en ııöze çar. 

~1 11sıı8~? r~d:ı'o, matbuat, ajan-
1•1 ~ayıle ıkıdebir nıiitezat şa
ij~C h; ~'-~~' halkın maneviya
. 1 \a181: 1 ı.:ıni bozmak, dahili 

1 1\·aıa ~a Yol açmak, esraren
t~h ge r. 1hdası ile de bütün bu 
11 dudu nışlctmek, ipham ve 
· 1~tıııa\ en yüksek mertebeye 
l~ n bun \le panik yapmaktır. 

,•ıt;~dan 1•rın husule getirdiği 
ı,~ 1 i1;

11
.jonra da bir darbe ile 

~,81ilıa\ı en yıkmak zaferine 
1ı,ı0 da 1,;r. _En evvel İspanyada, 
dı h~kya:•ıle Avustury11da, Çe
~l %

81 
a, Polonyada, Fran -

1 
llıuhı '~ tatbik olunan bu 

•lan~ laı.:~•f şekilleri ile muvaf_ 
•~,n •ta d' ınuhakkak ki ge~iye 
't11 .~una a. ders olmuştur. Ital
tl,1 lltiha nıstana ve Balkanlara 
•ı· de b'ı ettiği yeni tavrı ha
''b~l:r; ilırçok vasıfları ve bcn
~;;dıı. S~i karakteriotik bir sinir 
t,t •r, •r){Phc sokuyor, tarziye 
ı;; '•d~otsından Yanyayı is
~;~•ı Ya •r, gazeteler, ajanlar 
'· 

1 
lerin Yıyo~; tabii bütün bu 

İn ?k'aı~ şayıaların, tarziyele
. ı. .uıı8;1 n, !aleplerin, temin

i •ı olııy efkarı umumiyesinde 
·~t n hUı· or._ işte davanın ve 
·ı ~ ~lın Un ınceliği buradadır. 
'~,Ya gih~ milleti sapasağlam 
~l1,laşllıa~ v~ kendi bildiği üze. 
'1ı4 de\·a hır ahenkle sebat et
'•. ~·ve 8~.cdebiliyorsa, mesele 
~ •~at ınır harbi kaybedilmiş

rıt1 ~la.t, 'inaca.balar, tereddütler, 
11~ ~arş ~ıımayışlar karşılaşı-

1 ıata 1 •şınalar içli dışlı mü
ilgili/ol açıyor; kimi: 

~;.... Rarantisini rcddcde ... ,. 
~ lli~, 

1llıi. af kalalım I' .. 
L"' lla!Ya d 
"\;) uıuıuk ostumuzdur; ondan 
~; ... ~ "•r- gedl~cz, aksi olsaydı 

··ıı. ·~ez ı •• • •• 
it •Yıl İ 
lı;~' ' talya bizi yutmak is-

ı: l ·~ ' •i a iste 1 ı41~~uv811 k O zamanda sinir 
~İn· 1sı%, h oluyor ve İtalya 
!;•v' haıırJ arpsiz almanın ze. 
~ •I e ve 'Yor, demektir. 
~ '\~~ ı,,~ik~aksat budur; yani 
\ ıı, •lerı, ~e ve muhtelif siyasi 
'\~l;ldaki Uııanistan ve garbi 

b, ';,,'~i hpt müdafaa, birlik 
\ I ''er) atmak, buralara ko

•dar •şıııcktir. Ancak, bu
(l)et ı:erek alakalı millet

aııı, 3 ilncü sahiJede) 

l\lısır ordusu Başkumandanı Şükrü Paşa (solda) ve Hava Kumandanı 
İslam Paşa (sağda) bir manevra esnasında 

Mısırın kararı 
ltalyayı şaşırttı 
ltalyan propağandası 

hedefine varmadı 
Nevyork 24 (A.A.)- Nevyork 

Times gazetesi Romadan aldığı bir 
telgrafa nazaran, şunları yazmak
tadır: 

Mısırın istilaya uğradığı takdir
dirde harbe gireceğine dair ver -
miş olduğu karar, ltalyada suku
tu hayali mucip olmuştur. Dün 
akşamki İtalyan gazeteleri, ital -
yan propagandasının hedefine var
madı"ını isbat eden Mısırın bu ka. 
rarı hakkında bir tek kelime yaz
mamşlardır. 
İSKENDERİYE\'E ÜÇ HAVA 

AKINI 

Başvekil 
şehrimize 

geliyor 
Ankara 24 (Hususi muhabiri -

mizden)- Karabük fabrikaların
da dün tetkiklerde bulunmuş olan 
Başvekil Dr. Refik Savdam ve 
refakatinde gitmiş olan Hariciye 
ve lktısat Nekilleri bugün şehri
mize dönmiişlerdir. 

Başvekilin yarın ve yahut pazar
tesi ırünü İstanbula hareket et -
meleri muhtemeldir. 

inhisarlar ve 
Ziraat Vekilleri 

I I 
Bir bombardıman tayyaresi bombalarını •alıverırken ..• 

Rumen saltanat lngiltereyi döven 
meclisi bu gün de Alman batarya-

toplanıyor larına hücumlar 

ALMANLAR 50 TORPİTO 
POLONYAYA İNGİLTEREYE 
YERLEŞİYOR VERİLMELi 
Besarabya Almanları da 

Polonyaya gelecek 
Londra 24 (A.A.)- Mühim mik

tarda Alman köylülerinin Polon
yaya yerleşmekte olduğu bildiril
mektedir . 

Amerikada bu cereyan 
gittikçe kuvvetleniyor 

İskenderiye 24 ( A.A.)- Dün 
İskeıİderiyede 55 dakika süren bir 
alirm işareti verilmiş ve bir kaç 
bomba atılmıştır. Alarmin niha
yetinden 10 dakika sonra 25 daki
ka devam eden ikinci bir al3rm 
işareti verilmiştir. Havada tay -
yare sesleri mevcut olmakla bera
ber faaliyet fazla olmamıştır. Bun
dan beş dakika sonra, on dakika 
devam eden üçüncü bir aJirm işa_ 
reti daha verilmiştir. 

Gümrük ve İnlı.isarlar Vekili 
Raif Karadeniz ile Ziraat Vekili 
Muhlis Erknıen bu sabah Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

ıMacarların 

tetkik 
tekliflerini Cuma gunü ve gecesi 
edecek fasılasız devam etti 

Londra 24 (A.A.)- Bükrcşten 
bildiriliyor: Alman hükfuııetiniıı 
emri üzerine, Besarabya ve şimali 
Bükovinada bulunan Almanlar, 
Almanyaya dönmek i,.in bu mın
takaları tcrketıncktcdir. Bunların 
miktarı 90,000 kadardır. 

Öi7renildiğine göre, bunların bir 
kısmı Polonyaya, diğer bir kısmı 
da Alman işgali altında bulunan 
Fransız arazisine nakledilecektir. 

Londra 24 (A.A.) - Amerika 
Bahriye Nazırı Knoksun gazetesi 
olan •Sikago Deyli NyoZ> gaze -
tesi, kafi bir üade ile 50 Amerikan 
destroyerinin İngiltereye gönde

•rilmesini istemiştir. Gazete di • 
yor ki: 

•Ruzvelt, Vilki ve umumi efkar 
açıkça bu destroyerlerin gönderil
mesi lehindedir. Beynelmilel hu
kuk bizim bu gemileri İngiltere
yc satmamıza müsaade ediyor. 
Hatta ö:vle olmasa bile, mütecavi
ze yardım etmektense, dostlarımı
za hizmet etmeyi tercih ederiz .• 

Kazaen patltyan 
tüfek 

Ösküdarda Tophaneliolflu mev
kiinde Kısıldı tramvay caddesin
de oturan Nedim oğlu 13 yaşında 
İlhan ve Orhan adındaki (Ocuklar 
evden av tüfeğini alarak bahçeye 
rıkmışlar ve kuş vurmak için tü
fekle ovnarlarkcn Orhanın elin
deki tüfek patlamış, İlhanı bacak
larından ağır surette yaralamıştır. 
Çocuk hastaneye kaldırılmıştır. 

Şehrimizde bir müddet kala -
caklardır. 

Sıhhat Vekili Bulilsi Alataş da 
10 gün istirahat etmek üzere şeh
rimizden Yalovaya gitmistir. 

Denize düşürülen 
çocuklar 

Bü:yükadada oturan 11 ya.şında 
Zekeriya Aydın ve arkadaşı ôzde
mir rıhtım kenarında olta ile ba
lık tutarlarken, 15 yaşında Yorgi 
tarafından itilerek, denize düşü
rülmüşlerse de, etraftan yetişen. 
!er tarafından kurtarılmışlardır. 

Londra 24 (A.A.)- Dün, Bük - Londra 24 (A.A.) - Hava nc-
reste Kral Karolün reisliği.;;ıde zaretinin istihbarat şubesinin bil-
Bulgaristanla Romanya arasında dirdi ITine göre, İngiliz hava kuv-
cenubi Dobricenin terki hakkın - vetleri Fransız sahillerine konu -
daki anlaşmanın imzasını miiza • lan Alman bataryalarının Duvr 
kere etmek üzere toplanmış olan mıntakasına karşı yaptıkları bom- • 
saltanat meclisi, bugün de Macar l bardımana derhal mukabele et -
hükfuııetinin Transilvanya hak - mislerdir. 
kındaki tekliflerini tetkik etmek İngiliz bombardıman tayyare -
üzere tekrar tonlanacaktır. (Deva.mı 3 üncü sahifede) 

-----

iki ihtikar Ü zerinden 97 lira 
çıkan bir dilenci! davası görüldü 

Teneke ile petrol Halkımızı tatmin 
satışı kalkıyor mu? etmiyen bir narh! 

/ B\r günde 14 dilenci 
yakalandı 

Kundura fiyatları niçin 
kontrol edilmiyor! 

• 
Bu sabahtan itibaren her tenekec1 Odun narhı bu sabah başladı, 

fakat bir çok itirazlar var beyanname verıniye mecbur 
Teneke sarfivatını azaltmak 

maksadile hükllmetio bazı tedbir
ler alacağını haber vermjştik. 

Bu hususta tetkiklere başlanıl
mış ve milJi korunına kanununun 
6 ıncı maddesinin verdiği salahi
yete istinaden ~hrimizde teneke 
mevcudünün bilinmesi için bu 
sabahtan itibaren beyanname ınec
buriveti konulmuştur. 

Ellerinde levha ve sandık halin. 
de teneke bulunanlar bu teneke -
lerin nevilerini ve miktarlarını, 

nerelerde bulunduklarını göste -
ren birer beyanname yapıp izan1i 
29 ağustos perşembe gününe ka -
dar mıntaka ticaret müdürlüğüne 
götüreceklerdir. 

Teneke sarfiyatının tahdidi için 
düşiinülcn tedbirler meyanında 
teneke ile gaz satışının kaldırıla -
rak yalnız dökme, litre ile gaz 
satılması, bazı sade ve nebati yağ
lnrın tahta kaplara konulması gi
bi tasavvurlar mevcut bulunmak. 
tadır. Yakında bu hususta bir ka
rar verilecektir. 

Odun fiatlarına konulan resmi 
narhın tatbik olonnıasına bu•ün
den itibaren başlanılmıştır. Fiat 
murakabe komisyonu bu sabahki 
gazetelerle bir tebliğ ncsredcrek 
ınilli korunma kanununun 3 üncü 
maddesinin verdiği saliihiyete is. 
tinaden şehrimizde odun satışla -
rına azami fint konulduğunu ilin 
etmiştir. 

Bu iJana göre, kayıktan sahil -
deki dep9lara kantar üstii teslim 
toptan satış fiatı azami 330 kuruş
tan reki ile satan her semtteki pe-

rakendecilerle depolarda ev, apar
tıman ve ticarethanelere teslim 
yerine istif şartile (ekisi azami 43S 
kuruştur. Kilo ile od,un ioe 2 ku. 
ruştur. 

Ancak bu narhın ne toptancı • 
ları ve ne de halkımızı tatmin et
~~diı?i anlaşılnııştll". Çünkü nıeşe, 
gurıtcn ve sair odun çeşitleri fiat 
murakabe komisyonunca hep bir 
tutulmuş ve 435 kuruş, yani ayni 
fiat konulmuştur. 

Halbuki meşe ile meselii parnal 
:DEVAMI 3 üncü sahifede; 

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

Memurini Faydasız kalacak 
kanunu bir m··cadele 

Tren, .vapur 
gişelerindeki 
müşkülat 

değişiyor 
Hükumet 
yeni layiha 

Meclise 
veriyor 

Ankara 24 (Hususi muhabiri • 
mizdcn)- Hükumet, bütün me
murları :yakından alakadar eden 
mühim bir kanun layihası hazır -
lamıstır. Meclisin önümüzdeki 
toplantılarında görüşülecek olan 
bu Hlyiha ile memurlar kanunu a
şağı yukarı tamamen değişmek -
tedir. 

Yeni kanun memur olabilmek 
şartlarını da yeni esaslara iptina 
ettirmektedir. 

(Devamı 1 üncü sahlfede) 

Avukat Kami Nazımın 
bu sabahki muhakeme.si 

Müekkillerinden para alıp ha • 
kimlere nüfuzda bulunacağını söy
lemek gibi bazı iddialar yiizün -
den avukatlıktan muvakkaten me
nolunan K5mi Nazımın nıuhake
mesine bu •abah Kadıköy sulh ce
za mahkemesinde de\'am olun -
muştur. Celbe tcı:.iı..ata k~lmıştır. 

Sıhhat Müdürü 
İıta11 bulda 

fayda. 

Belediye az tahsisat vcrdikce Halkı eziyetten kurtara-
sivri sinek mücadelesinden cak tedbirle ittihazı 
cıkmıyacağını söylüyor bekleniyor 

Şehrimizde sivrisineklerle mü - para kırk beş bin liraya cıkarıl • 
cadcle faaliyeti arttırılmıştır. Sıh- mazsa, şehir dahilindeki sivrisi • 
hat müdürü Ali Rizanın verdiil"i nek mücadelesinden bir fo~da bek-
izahata göre Sıhhat Vekaleti İs - !emek imkansızdır!• demektedir. 
tanbnl vilayeti için bu mücade- HALİÇTE 
leye 45 bin lira vermiştir. Beledi- Diğer taraftan Sıhhat l\tüdürü 
ye de 2000 lira ayırmış. Fakat bu Halicin iki •ahilinin sivrisinek kay-
para az geldiğinden 10 bin lira da. nağı olduğunu, çamur adacıkları-
ha vermeyi kabul etmiştir. nm behemehal kurutulması icap 

Belediye hudutları dahiline yal- ettiğini ve zaman zaman Halice 
mz bu 12 bin lira sarfolunacaktır. mazot döküliip bu bataklıkları te. 
Fakat az gelmektedir ve Ali Riza: sirsiz bırakma/:a çalıştıklarını söy-

•- Eğer belediyenin ayırdığı !emiştir. 
~-'-----------------

Oç döviz kaçakçısı 
adliyeye verildi 

Bunlardan birisi Amerikaya 
lira kaçırmış 

yarım milyon 
(Yazısı 3 ü cü de) 

Devlet Demiryolları idaresinin 
bazı istasyonlarındaki gişeleri ile 
Köprü ,Büyükada ve emsali yer
lerdeki ekser gişelerden bilet al
mak son günlerde müşkül bir Jıa
le girmiştir. Bu vaziyet bilhassa 
pazar ı:ünleri ve akşanıları balkı 
gezmeğe cıktığına pişman eclece,k 
kadar ıztırap doğurmaktadır. 

Bir kere gişeler el<sçriya çok ge~ 
açılmakta ve gayrikifi memur bu
lundurulmaktadır. Gişelerde 50 
kurusluk ve batta hazan 25 ku
ruşluğun bile bozulmak istenme. 
mesi, bozuk -ara sıkıntısı da ay
rıca bir derttir. 

PENDİK İSTASYONUNDA 
GARİP BİR VAK'A 

Gişelerdeki intizamsızlık iddia
larına küçük bir misal verelim: Bu 
pazar ı:ünü akşamı Pendik istas
;ı::onundan saat 21 de hareket ede
cek trene ancak 15 dakika kala ka
labalığa rağmen o da tek bir gişe 
açılmıştır. Bu gişede sıra bekle-

(Devamı 3 Uncu sahllede) 

Dilencilere karşı açılan müca -
deleye ehemmiyetle devam olun
maktadır. İki gün irinde şehri -
ımizde on dört dilenci yakalan -
:ınıştır. 

Kadıköyünde tutulan bir dilen
cinin üzerinde de 97 lira para bu
lun•mustur. 

ÇERÇEVE 

(1001) kere 
aferin! 

İngilizlerin, son Alman ha
va hücumlarında düşürdükled 
Alman tayyareleri, (1000) ade
dini, bir iki tane aşmış. Şuna 
(1001) diyelim. 

(10Gl) kere aferin! 
İngilizlerin, koştukça açılan 

bazı Arap atları gibi, harp can 
evlerine yaklaştıkça ateş kc -
sildiklerini ve hakiki (Getle. 
man) ler gibi ölmeği bildikle
rini kimse inkir edemez. 

(1001) kere aferin! 
Acaba Fransa zaferinden 

sonra, benim zaten imkiinsız 
gördiiğüm, İngiltere adasını 
istili\ya teşebbiis hareketini 
cpcv geciktiren Almanlar, bir· 
dcnbire ve üst üste bu hava 
hiicumlarına ne maksadla giriş. 
ti? 

Tefsirler türlü türlü. Tiirk 
muharrirlerinin, üstünde en 
fazla iştirak ve ittihad ettiğ-i 
tefsir maddesi şu: 

·İngiliz müd1ıfaa 
denemek ve istila 
girişip girişmemek 
bir fikir edinmek.• 

kudretini 
hareketine 
hususunda 

Ben, bir deneme teşebbüsü 
için Almanların, 1001 tayyare 
feda edecek kadar bol keseden 
cömerdliğe kalkacaklarına i. 
nanmanı. AlrnanJarın, İngiliz. 
)erin miidafaa kudreti hakkın
da peşin bir fikir sahibi olma
dıklarını da kabul edemem. Va. 
kıa, hakiki ,keşfin ancak taar
ruzla mümkün olduğunu bili
rim an1ma, heniiz taarruz hu .. 
sosunda ana bilgiler elde edil
n1eden ve ana karar veriln1e .. 
den, gözü kapalı, bu kadar ilc
riı e gidilrbileceğ'ni akla 1a -
kın telakki edemem. 

Herkesin, mütearife halinde 
bildii!'i askerlik kanunu: 

E\'\'cl3, taarruzdaıı :\"\'C), 

Çarşıkapıda kundura sayacılıjiı 

ile geçinen Alaettin, İhsan ve Ha
mayak isimlerinde üç kisi evvelct 
5 - 6 kurusa dikilen kundura yüz
lerini 12 kurusa çıkarıp ihtikar 
yapmak iddiasile asliye 8 inci ce
zaya verilmişlerdir. 

(Devamı 3 ü.ncil sa.hilede) 

her C('i,>heden düsma'lın un1u
mi bir keşfcdilifi .. ardır; bu 
keşif neticesinde 1arruu ka
rar verilir, tarruz da husu~i ke· 
şifleri meydana koyar ve ona 
göre inkişaf ederek netkeyi 
temin eder. Yoksa hi( bir şey 
bilmeden, bileyim diye taarru
za kalkılamaz. 
u~nce bu hava hücumların

dan gaye, şüphesiz keşif ve sa
ir tali maksadlarda b.oraber o
larak. İngiltereyi yıldırmak, a
fallatmak, sarsmak ve baska 
ceııhelerden kara ordularile ya
pılacak taarruzlara karşı ira
desiz ve mecalsiz bırakma'- ve 
sulhe talip olacak hale getir
mektir 

Bunun icin de Almanların, 
hem bugiinkü ta,~:vare mE"\.'CU· 

du, hem de yarınki iınal imlr3.. 
nı bakın1ından. kendilerini İn· 
ıriltcredcn cok iisfün görmesi 
lazımdır. Almanların hıte"ün1<ü' 
tayyare mevcudu İngilizlerden 
hayli üstiitı olmakla berohcr, 
bu üstiinliiğün her gün biraz 
deha kapandığına ve yakında 
İn:ıilterc tarafına geçccc;::ine 
kaniirn. 

Fakat AlınePlar ellerindeki 
bu hazır üı;;tünliii!ii. bir h!)mle .. 
de ve üst üste kullanıp, daha 
ZİYadc manevi bir takım neti .. 
eel•r el~P etmek istivebilir. 

Bence İn'!iltere ad11sı üzeri ... 
r-:t '\Jman hava hiicumları a .. 
da.\•a kal'şı bir ihrnr \;t ı~fili 
hareketine '!irisilc<'t"i'Yine dPrriJ, 
....:-· .. ;ıw1,.,..,.f'r;İne ,lrJildir. Böy
le bir harekete rirİ!.iiilcmi,.,..,.e .. 
jYi i~in dP. h~rlıi havarla?ı if1-ı _ 
n1e etmek ve baslca heılr"lori 
buP.uJamak için bu tarz intil~ap 
cdHrni~tir. 

Hava hücumJarından gavc, 
her ne olur~a olsun. Alm:ınJa .. 
rın en as:.eı bire bes kavıh \:er. 
dikleri muhakkak. Bu da. her
hangi bir gayeyi her türlii ip. 
tal eden bir nrtirc. Birknc bin 
t~v,·ar<'ri \'(" 1001 tayyar(" dü .. 
şiirrn~k. itile kol?,·! 

(10111) kerr afrrin! 
N.ECİP FAZIL KwA1CÜREK 
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PI..A. ·ı DA 

nı.:CE. .l\JE:\IİSLER.! 

Şu Romanyalı gar,,ç~lara git • 
t.k e daha çok kızıyorı.:n. Blr 
gazetede okutium: Taksim gazino
sı.:nda çalışanlardan bazıları, bu 
gazıııonun planlarını be]'.tenmiyor
larm <1 Hasba!. Babasının evinde 
Taksim gazioosu gibi, acaba kaç 
tane bina vardı?. 

Bu ~arsonlar, gaı.ino planına ka
rışacakları yerde, ·kendi işlerini 
bır an evvel öğrenseler, daha İVi 
ede•ler. Patlıcan istenince fasul
ye getiren ada..,, gaziııo planından 
ı'e anlar?. 

Avol, bunlara mütehassıs diye, 
.,. ..;z veroık, a>t:ı.nnı istiyecekler .. 
destur!. 

;\JAHSERE 

KADAR ... 

Duyduk duymadık demeyin: ih
fo:.l.rla mücadele edıliyor. Bu iş 
için çeşit çe<it komisyonlar, he -
yeller var. Bir de fiat murakabe 
komis"·onu mevcut!. Geçen gün, 
bir ~azete, bu komisyonun faalL 
yetinden bahsederken ~yle di -
yordu: 

Kaplumba~a sür'atile iş görü -
yor. Çeşidi bol maddelerin fiatını 
tesbit etmekle meşgul... 

Evvab!. Yandık öyleyse ... Çün
kü, İstanbulda her maddenin o 
kadar çok çeşidi vardır ki. ne akıl 
erer, ne sır .. Bu iş desenize ki, ru .. 
zuma!ışere kadar devam edecek!. 

TASVİRİ EFKARA , 
BİR CEVAP 

Geçen gün, Tasviri Efkar ceri
ı:kı f.nde cMecidiye., cResadiye. 
isimli tarihi altınların hala yer 
buldu~nu yazmıştım. Sonra, 
duydum ki, bu ceride, bana bir 
cevap vermiş; tezvir yapıyorsu -
nuz, halbuki. biz, borsa harici para 
fiatlarını da göstererek halka ko. 
!aylık l(Österiyoruz, diyormuş!. 

Bu cevap yazı.sım okudum. 
Şimdi, Tasviri Efkara hitap edi

yorum: 
Ben tezvir yapmıyorum. Haki-

kati sövluyorum. Siz, böyle t.uribi 
ve köhne isimlerden hoslarnrsı -
nız. Şi$lideki çocuk hastanesine 
hata, Hamidiyei Etfal ha!lcanesi 
diyor ve makalelerinizde bilerek 
böyle yazıyorsunuz. Bahsettiğim 
makalenin aslı, Ebüzziyaoğlu Ve
lidin el yazısile mahfuzatun me -
yamnda::Lr. Bir sene enelki Ikda
mı hatırlay.nız .. 

Ne buyurulur?, 

LOKA. 'TACILAR 

CE:\ılYETİ 

Gecenlerde bir hava<';; cıkmı.ş. 
tL Piyazcı ve küfteciler kaldırıla
cak!. Neden sonra anlaşıldı ki, 
ımcğer, bu işin böyle olımasını lo
kantacılar cemiyeti istemiş'. Ya
hu, bütün babaların en akıllı ev
latları hep lokantacılar cemiye -
tinde mi toplanmış?. 

Eğer, onların dediği yaalsa ve 
teşmil edilse, halimiz nice olur? .. 
O vakit, günlük ı:;azcteler. mecmu
aların kapatılmasını, taksi sahip. 
!eri ot.obüslerin il.gaşını; Taksım 
gazinosu sahib~ Balıkpazarı mey
hanelerinin kapatılmasını istiye
bilir. 

Allah, akıl fikir ihsan eyliye!. 

l\lEZAR 

SOYUCU 

Kaç giindür, gazeteler, sabıkah 
bir mezar soyucu.dan bahsediyor. 
Nihayet soyguncu yakalanmı.ş. E
fendim, bu adam, taze mezarları 
acıy<>r ve ölülerin altın dişlerini 
söküyormuı;.. Nitekim soyguncu
nun cebinde de 29 tane altın diş 
bulunmuş!. 

Tahkikat, tetkikat ve saireden 
sonra, bu sabıkalı kimmiş, biliyor 
musunuz?. 

Bir hafız!. 
AHMET RAUF 

AÇIK :\IUHABERE: 

Okuyu<'ularımdan N. Semercioğ
luna: 
Iltifatuuza teşekkür ederim. Bah

settiğiniz meı;eleler okuyucu şi. 
kaveti sütununda ne.şredilecektir. 
Savııılar. A R. 

Acaba kaza mı? Çifte ile öldürdü 
Ta~im Elmadağı bekçisi Ku • İzmit vilayetinin Süpüren kö-

ruçaylı Aziz oğlu İbrahim hem- ~·ünde bir hiç yüzünden kanlı bir 
•erisi Mustafa isminde birini ta- ~inayet olmuş ve bir adam çifte ile 
banca ile ağır surette yaralamı~tır. oldıirülmüştür. 

Bekçi İbrahim arkadaşı Mus- Bu köy halkından Salim kendi 
tafayı evvelki gece oturduğu Tak- tarlıı.sında hayvan otlatt:ğı ıçın 
simde Abdülhak Hamit cadde • aynı koyden Melvmet Emin oğ-
sinde inal aparlımanıudaki kapıcı !unu döğmüştür. 
odasına çağırmıı;tır. Buna canı sıkılan Mehmet E -

İki heın•cri burada konuşurlar- min de Salimle kavga etmiş ve 
kcn bir meseleden dolayı araların.. başına tırpanla vurmuştur. Salim. 
da münakaşa ve kavga çıkmıştır. de çiftesıle Emine ateş etmiş ve 

Bir aralık İbrahim belindeki ta- ökiürmü.-tür. 
bancasını çekerek Mustafaya ateş Tevkif edilen katil 
etmiş ve Mustafa kanlar içinde Evvelki gün Kasımpa:,ada ka. 
) ere yuvarlanmı tır. rısını öldüren Tahir d;in Sultan-

Silalı sesine gelen polisler İb - ahmet 3 iincü sulh mahkemesine 
rahimi yakalnmıslar ve Mustafayı verilip tevkif olunmuştur. Sw;lu, 
ha:,taneye kaldırmışlardır. karısını çok sevdi/!ini, kazaen vur

duğunu ı,öylemi.;;tir. Suçlu bekçi hadisenin bir kaza ı-----,;;,__....;.. _______ .ı 
eseri oldui'ruııu ve tabancasını te--- şerisine isabet ettiğini iddia eyle-
ıniıkrkcn •ıkan kurşunun hem - mişse de tevkif olunmuştur. 

Son Telgrarın edebi romanı: 37 

GÖ YAŞLA~RI 
ETEM iZZET BENİCE 

zehirli, nişterli yaranın sızısı bü
tün sinirlerime yaytlırkcn vücu
düm de dehşetli bır titremeye tu
tuldu. Gözlerim hiçbir başka şey 
görmüyordu. Önümdeki yolcu -
!arı ite kaka yanına r,ittim. Bof:u. 
lan bir sesle: 

- Naranl. 
Dedim. Ses vermedi. Üstüste 

teliıarladım: 
- Naran ... 
Naran!. 
Mayur bir dönü5le baş:nı çe

v.ıcdi. Soğuk bir sesle: 
- Ne istiyorsunuz?. 
Dedi. Ve .. sanki beni hiç gör -

ııncmiş, tanımıyormuş, ilk defa ko
nıırnvormuş gibi idı. 

Nereden başlıyacaii,;mı, ne diye
ceğimi, ne yapacajlımı bilmiyor
dum. Fakat, o bcniıJı tek kelime 
bile söylememe f·rsat vermeden, 
kaşlarını çata çata ve sesini sert
le;tire scrtleştirc: 

- Artık siz bana yabancısınız! . 
Hlçbır şey soy _memenizı ve çe. 
kilme"lizi rica e~ r. n. 

Dc-dL Butun viyetımle yalvar-
dıı;: :-nı .ı;nlerimde t.ışırara!t: 

- Nııran ben. affet. 
D:veb, , ım, 

- Hayır istemıyorum senı. 
Senden bıktım!. Senden nefret 

Niiyorum. Yüzıinü görmek istemi
y-0rum!. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Haydi yan;ından çekil. 
- Yapma. 
Yalvarırım!. 
Affet... 
Konuşalım!. 
Sensızliğe dayanamıyorum. 
Ne istersen yapacağun!. 
Dedim. Sözlerimi etraftan ışi

tenkr oldu. Naran da bunu far -
kP.ıti. Dal:a asabi, daha kat'i: 

- Şimdi tramvayı durdurur. 
Seni pc>lıse veririm. Bana sarkın
tılık ediyor .. derim. Kepaze otuı·
::>un. 

Dedi ve .. emretti: 
- Haydi bir tek kelime söyle • 

rr.eden cekıl!. · 
Ve .. baş:nı öbür tarafa çevirı

verdi. Yine b;r iki şey söylemek is
tedim; söyletmedı. ağz -na tıktı ve 
tehdit etti: 

- Sen şimdi bu istasvona ın. 
Yoksa çok fena olacak. Her şeyi 
gözü.me aldırdım R· 'ıi!. 

D\4ündüm: 
- Blöf mü yapıyor?. 
SahıJen b!.: l'ezaı.d çık~nr mı? 

Hayvan 
ser ileri 

Kemerburgaz sergisi 
dün açıldı, Bakıköy 
sergisi Per~embeye 

açılacak 
Vilayetimiz •hayvan sergileri. 

nin 5 incisi ayın 2ll uncu per:;em
be ı;ünü saat 15 de Balurkôyünde 
Velieferıdi çayırında küşat oluna.. 
caktır. 
Diğer taraftan dün Kemerbur

gaz nahiye merkezinde açılan 4 
üncü hayvan ser~isi dün açılın ~tır. 
Açılma merasimine davetli olan
lar baı;ta Eyüp kayıınakamı Sait 
Ali,. Yücel olduğu halde davetliler 
otobüslerle Kemerburgaza git -
mişlerdir. Köylüler davctlılere 
kuzu doJ.mosı, .meyva \'e KemEr
burgazın meşhur .vogurdundan ik
ram elmi.şlı;;rdir. 

Yemekten sonra; rüzel bir şe -
kilde tertip edılmiş olan sergi ma. 
h~\line gidilerek açılma merasimi 
yapılımıştır, Sergiye 46 inek, 46 1 
düi{e, 12 boj(a ve 4 ta·· olmak üzere 
lll harvan getirilmiştir. En güzel 
yetiştirilen 50 hayvanın sahiple
rine 10 ar ve 7 ser buçuk lira mü
kiıfat verilmiştir. Bu meyanda 12 
yaşında bir ilk mekteo ~117(ı.ı ile 
Şükriye isminde bir kadın da en 
iyi havvan bakm ·don mükafat al
mışlardır. 

Sütunlu kaldırımlar 
Beyoğlunda İstiklfıl caddesinin 

genişletilmesi içın tetkiklere ba.ş
lanılmuıtır. 

En dar yerlerdeki binaların alt 
katları istimlak olunarak }.kıla
cak ve üst katları sütunlar üzeri
ne tesbit edilip böylece alt kat -
!ardan kaldırını açılacaktır. 

IKuÇüK HABERLEaj 
*Bazı semtlerde odun ve kö -

mürcülerin hileli kantar kullan
dıJdarı hakkında ihbar yapılmış
tır. * Yürüyen tramvaylara asılan 
çocuklar polisçe sıkı bir takip al
tına al nmıştır. Bu yaramazlar 
kamyonlarla toplanıp emniyet 
ımüdürlüWne ~etirilmekte ve aile
leri çağırılarak 1 er lira ceza tah
sil olunmaktadır. * Muhtelif semtlerde hırsızlık 
_yapan Hüsamettin isminde biri 
dün 8 av 6 «tin ha~e mahk:Uın <r 
lunmuştur. * Liman hizmetleri müdürü 
Zeki bugün Silıvriye giderek ye
ni rıht;m yerini ve mendirek in
şaatını tetkik edecektir. 

* Başvekalet müsteşarı Kemal 
dün şehrimizden Ankaraya dön. 
müstür. * Diin şehrimizden 20 bin lira
lık ihracat yı.pılını.;tır. 

* Orta tedrisat kadrosundan 
450 muallim terfi ettirilmiştir. 

* Mecidiye köyünde müsaade 
alırı.madan yap;lan mahallenin 
temliki kararlaştırılımştır. Ancak 
arsaların bedelleri hemen hükO. -
mele ödenecektir. 

* Niyazi, Ahmet ve Cemal i
sim !erinde üç ki$ilik bir hırsız çe
tesi Fatih semtinde müteaddit ev
ler soymuş \ 'C yakalanmıst:r. * Edirnekapı refüjleri bu hafta 
ikmal olunacaktır. 

Rezalet ç:karsa ne olur?. 
İnsem rtıi?. 
Kalsam mı?. 
Söylemef!e devam etsem mi?. 
Pesini bırakmasam mı?. 
Kararında k1t'i mi•. 
Ve .. hayret ediyordum: 
- Nas:! beni hiç tan~maz gibi 

duruyor?. Sanki beraber yattığı
mız, kalktığımız, güldüğümüz, ağ· 

ladıiiımız, ic içe olduğumuz kadın 
değil! Bunu nasıl yapabiliyor?. En 
maharetli aktörler bile bövle ya
pamazlar!. Bu ne değişiklik?. 

Ve .. Tereddüt icindcyim: 
Sahi mi "apıyor?. 
Naz ml? ·~/ 

Korku mu veriyor. 
Ben bunu, en sonuncuyu kabul 

ettim: 
- Korku veriyor! 
Ded im .. Ve .. ısrar ettım: 
- Naran. 
Barışalım .. 
Haydi inip bir verde oturalım. 
Konu.şuruz. 

Her dedii!ini; her istedii!ini ya
oaca{!ım. Tövbe!. 

- Bunları söyliyen sen misin?. 
Der gibi dudaklarını buruştura 

burustura yüzüme nefret, kin, 
hınc karısık bir eda ile baktı: 

- Dur ben sana simdi inmeyi 
göstereyim' 

Dedı. Elini zilin teline attı, sor· 
du: 

- KMdin namusunla inivor 
musun, voksa arabavı durdurup 
poıfs caCıravın<ı "1"11? BP.nı hiç dü~ 
şur "'1e. B • c.' cağım !-.adar ol
mll$L. "n. SM c! ... kcpc:ze ol-ak, 

HARBlNl::-1 IYi i en : ' :::-;, ......_ _ _,,__,,.~ 

Manevi sağlamlık 
Uzun zaman. var ki, cepheleri u

zaktan seyrediyor, siyaset oyun
larına daha dikkatle kulak ha -
bartıyorum. Fran.~ız bozgunu, bu 
harbin neticesi iiıcrinde değil, ba
zı milletlerin haleti ruhiyesi ve 
maneviyatı üzerinde tesir yaı>tı. 
Şu veya bu devlet, toprak bırak -
ınak, mihnrc huliıs çakmak için 
temenna edip duruyor. 

Göz önünde yal
nız harp var 

Almanlar, iddialarından bir ı:ün 
cvnl Parise girdi. Fakat, Londra
da bulunacaklaruıı sôyledikleri 
ı:; aausto> tarihi, çok arkada l..aL 
dı. Binlerce ta)'yare ile İngiliz a
daları üzerine birlutç gün vaptık
ları baskınlar, Brilanya impara-
torluğunun tedbirlerini arttır -

mnktan başka bir işe yaramadı. 
Nazik zanıanlart.la hcrşeydcn 

evvel en kıymetli sillıh maneviyat, 
soğukkaıJılık ve ne :yapacağım 
bilmektir. Bu silah, İngilizlerde, 
makine, tank, tayyare, pilot kadar 
boldur. 

Eyvah .. yandık, bittik, diyen, 
berveçlıipeşin mağlüp olduğunu 
kabul etmelidir. Geçenlerde küçük 
bir aians t"1grafı vardı. Hepinizin 
!!Özüne i1işn1iştir. Fransada terhis 
edilen askerin miktarı 3,5 mil -
yoııdur. Koskoca Fransız donan
masını ,hava kuvvetlerini de he. 
saba katınca, Fransanın neden 
bozulduğunu anlamak güç değil
dir. Fransa, düşJnana ıuağhip ol
madı, belki, kendi ken~isinl boz
guna uhattı. 

Yıldırım harbi efsanesi geçmiş
tir. Esasen, yıldırım harbi yeni bir 
tabiye, taktik değil, sadece, mane
viyat ü~erinde tesir yapmayı is -
tihdaf eden bir propagandadır. 

Çörci!in, Halifaksın son söyle • 
dii<i nutuklarda tebarüz ettirdik
leri -' bi, Avrupa harbinin asıl çe
tin safhalarını, 19\\l ve 194.2 se
neleri içinde bcklen1ek 13.ZJındır. 

REŞAT FEYZİ 

Af fedilemiyen borçlar 
Şoförlerin plaka borçlarının af 

ve yahut tecil olunması hakkcnda 
yapılan tetkikler bitmiştir. Neti
cede bakaya borçların ehemmi • 
"etsiz bir yekıln tutmadığı görüle
rek af, tecil imkanları buluna -
mamuıtır. Binaenaleyh bunların 
talJS,ili zaruri olmw,iur. 

Mecidiye köy deresi 
Mecidiye köyündeki dere için

de kanal inşaatı yaptırılması be -
lediyece kararlru;tırılmıştır. 

Bu işe av bru;ında başlanılacak
tır. 

A ıtakyada asfalt 
Antakvanın Şenkö.v mıntaka -

sında bır asfalt madeni bulun • 
muştur. Çok zen,gin oldui?'u tah 
ıınin edilen madende tetkikler ya
p:lmaktadır. 

Tavzih 
Beyoğlunda Turanbar geçidin

de bulunan ,Türkiye artist büro. 
su. müdürü Bay Şevki Beyoğlun
da g-iz!i artist acentalarıııdan bah
seden bir yazunız müııasebetile 
bize gönderdiği mektupta, sene -
lerdenberi artist ve müzik isleri- ı 
le uğrasan, İktısat Vekaletine~ tes. 
eil edilmiş, ticaret oaa.ı, tahakkuk 
ve tahsil şubelerine kayıtlı bulu -
nan büronun gizli artist accnta. 
!arından addedilcmiyeceği şiiphc
siz oldui';unu bildirerek, büronun 
vaziyetini tasrih etmektedir. 

gazetelerin diline düşmek, iıleıne 
ma>kara olmak istiyor musun? 
Baktım hic şaka tarafı yok! Çok 

ciddi söyıüyordu. Gözleri dön -
müstü. 

- Sahi mi?. Böyle mi düşünü
yorsun? 

Dedim. Teredd'.itsüz cevap ver-
di: 

- Evet! 

Her geçen ııün kışın yaklaştığı
nı gösteri.yor. Avrupanuı bugüıı.kıi 
\'azıyetindc ise gözilni.iııd.~ ynlnız 
harp var. Harbi günü g:.inüne uy
::ııyan, türlü me~hul ihtimallerle 
clolu bir hal diye tarif etmek is
ti~·enler yanılmıyor. Başlangıçta 
ne kadar hesaplar olmuştur ki 
~ooradan vekayi ile yanlış çıkmış
tır. Ne kadar nazariyelerin tatbi
kutla uynıadığı gibi. 

Geçen Avrupa harbinin bir çok 
dersleri \'ardı. Bunlardan i•tifade 
ctııı.e) i bugünkü muhariplerden 
lıcr biri kaç zamandır düşünü -
yordu. Rir tarafın mağlüp düş • 
me•i o lski derslerden istifade e
demediğinden, istifadeyi ihmal 
eıtiginden değil, yeni harbin da
ha başka bir surette kendini gös
terıne5.İ neticesidir. Bununla be
rober lrntbi her ne kadar türlü 
ihtimallerle dolu bir hal demek 
be de sulh zamanında çok iyi bir 
Jıazırhğı icap ettirmektedir. Ta ki 
o meçhul ihtimaller mümkün ol
duğu kadar aza insin. 

Gerek geçen sefer, gerek bu se
fer müttefikler için en mühim bir 
meseleyi başkumandanlık teşkil 
etmiştir. Öğrenilen keyfiyet şu 
oldu ki başkumandan rolü, hare. 
kat başlar başlamaz tayin edile -
cek gibi değildir. Harp çıkınca or
duların başına bir başkumandan 
getirmekle isin bitmiş olmıyacağı 
kolayca anlaşılır. Bu keyfiyet an
laşılmakla beraber başkumandan
lık vazifel~rinin harp başlamadan 
çok evvel sulh zamanında tayin 
edilerek bunda tecrübe husule se
tiri!nıcsi elzem görülmektedir. In
giliz ve Fransız orduları birlikte 
harekete getirilmek, İngiltere ile 
Fransa ıı:ibi memleketlerin harp 
için elzem muhtelif oıenhaların • 
dan istifade keyfiyetini rok ev -
velden düşünmek liızım geliyordu. 
Ta ki harp çıktığı zaman ljaşku
mandanm birikmiş birçok mena
bii ve malümatı olsun. 

Muhakkak olun keyfiyet har -
bin de hatasız yapılaınıyacağıdır. 
Fakat hatalara mümkün mertebe 
mani olnıak için ŞU var; Çok 
ev\ elden hazırlanmak .. 

Bu harole müttefikler tarafının 
her türlü hazırlığı ihmal ettikleri 
iddiası doğru olamaz. Yalnız şu 
var ki yedi senedenberi bütün va
rın1, yoğunu müstakbel harp için 
hazırlıj!a tahsis eden Almanyayı 
mağlüp etmek lazım gelince müt
tefiklerin daha yapacak pek çok 
işi olduğu görülmiiştür. 

Bu harbin de tarihini bir gün 
erbabı yazacak, fakat bunun için 
tabüdir ki seneler geçecektir. Esa. 
sen daha harbin de ne kadar de
vam edeceği belli olmadığına gö
re bu hususta verilecek bitaraf 
hüküm de gecikecektir. Fakat bu 
neticeyi beklemebizin şimdiye 

kadar harbin geçen safhalarını 

mümk~n mertebe tetkik ile bazı 

kanaatlere varmak mümkündür. 
Bu itibarla Fransız askeri müte -
hassı>ları tarafından daha evvel 
ileri sürülmüş bir mütaleayı hatır
lamak lazım geliyor: 

Kara, deniz ve hava kuvvetle -
rinin birleşerek faaliyete geçeceği 
saha Akdeniz olacaktır. Fransanın 
şimali Afrikadan edeceği istifade 
sekteye uğradığı gün Avrupada 
Fı-ansanın vaziyeti gittikce zorla
şacaktır. 

Avrupa harbinin Ak.denize in. 
ıneden kalabilmesine ihtimal ve
rilmi:vordu. Bu oldu. Fransa için 
de r-österilcn endişeler Avrupa 
kıt'asında mağlübiyete kadar var
dı. Fakat Avrupa harbinin neticesi 
ınilıver devletlerinin umdukları 
gibi onların lehine olarak kıştan 
evvel alınacağa hiç benzemiyor. 

•• 
Ve .. zili çekti. Arkasından bana: ==============-
- Havdi iıı.. Hamallık içio kur'a 
Dedi. S«rih idi: Şehrimiz hamallarının ta,yini 
- Ya namu>urla iners:n .. Ya- kur'a ile yapılmaktadır. Halbuki 

hut da seni indir:rim!. Reıil 1lur- 19 ağustosta çekilen kur'ada ka • 
sun!. zananlardan ekserisioıin müracaat 

Demek istiyordu. Bir saniye dü- et.medik1eri görülerek bunlar için 
sündilm: bir aylık bir müracaat' hakkı bı-

- Çok asabi. r:ı.kılmıştır. 
Kadın .. 
Dediılini sonunu düşünmeden 

·vanabilir! 
Ve .. karar verdim: 
- İneyim!. 
Ona da haber verdim. 
- Peki iniyorum!. 
Ve .. ilave ettim: 
- Çok sinirlisin. Korktufom i

cin deiiil, seni çok sevdiğim için 
sözünü dinliyor, iniyorum, Tam 
bes bucukla Löboda seni bekli -
vecci?tm!. 

Bir 'ey söylemedi. Tramvay 
durmustu. İndim. Fakat, bu anda 
caddeyi kaplıyan o iki taraflı a
partımanlar, ma![aznlar; tramvay, 
elektrik, telefon d:reld~rı. göze 
gôrümir görünmez ne var ise hep
si de basıma vıkıld• ve., indi. !. 
nribDl!ıi.u 

[~jfi~[ffil 
rara olmadıgı ıçın 
Muhtelit tedrisat bu sene kal

kacak, diye bir havadis görüyor
sunuz. Alakadarlara sormadan, 
ben, bu havadisi tekzip edebilirim. 

Çift tedrisat yapan mekteplerin 
bu yıl ayrılacağını duyuyorsunuz. 
Hayır, anılmıyacak. Bunu da tek
zjn edebilirim. 

Bir sınıfta 40 dan fazla talebe 
bulunmıvacak, di~·e bir yeni ka. 
rardan bahsedildiğini işitivorsu -
nuz. Havır, bu da doğru değil.. 

Cünkü, bütün bunlar bütce, ve
sait, binn, eleman meselesidir. Ya
ni vasıta meselesi!. 

Para olmadığı için, bu havadis
ler de tahakkuk edemez. 

BÜRU>" ~"'''"'"" 

park 
Şehrimiz=n her kaza ve 

nahiye merkezinde 
küçük semt parkları 

yapılıyo!' 
Belediye reisl.gi münasip arsa

larla bir kısım eski mezarlıklarda 
küçük parklar vücude ı:etirmeyi 
kararlastırm~tır. Bu suretle kaza 
ve nahiv<: merkezinde küf'ük park
lar yapılacaktır. 

Mali yıl sonuna kadar şehrimiz 
bu sayede asgari .viı:mi küçük ve 
yeni park kazanacaktır. 

Bu meyanda Şehzadeba;ında Fe
rah sineması civarında konserva. 
tuar yapılmak üzere belediye ta
raLndan istimlak edilmiş olan ar
salar da sür'atle bir park haline 
getirilecektir. Konservatuar binası 
ise dünya ahvali düzelince inşa o
lunacaktır. 

Her semtte veni park yerleri i
çin münasip mahallerin aranıp 
tesbit olunmalarına da hemen baş
lanılacaktır. 

-C': itü ve bugünkıl 
Tran;:;ilvanya 

v ·'il'~ azan: Ali Kemal Sl'!'İ· ·, ·i) 
Bugünkii meseleler diiı•kii Yr: .Uİr 

kın tarihi çok iyi h:ıtırfatı)"ıı: 
çünkü haldeki her meselenin b,J ')so 
langıcını uzak yakın batıda ar•. <; 
Jazım geldiğini söyliyenleri d·~ 
!emek iktiza ediyor. Eski ,ı,·:~ 
turya - Macaristanın ihti.var b~ 
imparatoru vardı: geçen har 1 
sonunda koca hnparatorluı!tı 11~ 
;vıkıldığını görmeden dünyaya di~ 
da eden Fransova Jozef zaon• .,. 
diA'inin aksine olarak ihtivar '·~ 
sına ra~men hiç '.\'Ornlntadan. ~~ 
ha°"'sa devletinin harici si;\·a5t1'tr 
bizzat idare eder. bunu nazır!";_. 
na, vükelilsına bırakn1aznus. fr 
silvanya meselesinde şiiyle bit t<' 
lü \•ar; geçen harbin ba~langıt~ 
da Ronıaııva bitaraf kaldı; ,4)· 
miiddet için. Bn müddet ise c> 
manya ve Avusturya hesah1n3. 
mühimdi. Hem Avıısturva in•~ 
ratoru, hem de Macar J<r~lı 0•1 • ihtiyar Fransova Jozef Trn•'' ~ 
vanyada bulunan Runıcnl~ 

, memnun etmek için bu ülke~-t --
Açık iş ve memurıyetler muhtariyet vermek suretiıe ~·11 

· zamanda Bükres hükumetin• ,p 
Kasımpaşadaki deniz gedikli er- tatmin etmek ve onun bitararl ~ 

bru; okuluna ücretle 2 ti..'rkçe, 1 daha ilerisi icin de temin efl'~ 
İngilizce, 1 fizik, kin1'ra ve tabii !stemiştir. Roman:vanın Fr••.~ 
ilimle.r, 1 tarih,. coğrafya ve yurt Ingiltere ve Rusya gibi mü!t~fıtt 
bılJiıs.ı mu.allrmı alınacaktır. )erle ~rabcr harbe girmesı ıh,, 

Unıversıte mezunu olmak ve mallerı o zaman gerek A.l•' 
yahut da Üniversiteden muallim Kayserini, gerek Avusturya · '~'. 
vesikası almış olmak icap .etmek.. caristan imparatorunu çok ~o~ 
tedır. Ücret .. bareme g~redır:. J'..a - seye diişürmüştü. Onun jcın dı 
lıpler mezkor. okul mudurlugune bahasına olursa olsun Bükt«,. 
muraaat edebılirler. bitaraflığını iyice temin etıt' 

Diya.rbak:r belediyı;si.nin.:ı? lira Berlin ve Viyana için Trnnsi~,·~ 
aylık ucretlı f~n. rr.udurlu$1, E- ~anın hakiki sahipleri oldı~it1l ,~ 
dırne beledıyesının ae 2fiO lira ay- ıddiadan hiç bir zaman gcrı k -
lık ücretli miihendislii?i münhal mı~·an Macarlar bunu asla k•b > 
bulunmaktadır. etmemişlerdi. Çünkü bu ınuht"\ 
~ yet Rumenleri memnun etfllC~ <f 

Karpuz ve sebze sergi- cin olacaktı. Halbuki Avı"t• 1 ~, 
imparaforluğımun mul·adder• ~ 

leri hakkında bir emir da Almanlik ile l\facarlık ar•'~ 
daki anlaşmalar dij!er ekallİ)"', 
!ere karşı pek biiyük roller orı', 
nuştır. Transilvanya işinde. o :ı' 
man Macarlar kat'iyyen no ,_ 
nazarlarındnn dönmeyince A.l•:.r 
tarafı ister istemez Macarları ıı)I 
vib etmiştir. Lakin aradan d 'I" 
vakit geçmiş, Romanyanın bı (1 
raflığını temin keyfiyeti A)nıaı;ı-ı 
ve Avusturya için ehemınİY',ıV 
daha arttırmıştır. O zaınao 

0
., 

man tarafı Transilvanyaya fl1 ,V 
tariyet verilmesini kabnl için ... 
carları ikna etmeğe uğraşını$. ıf 

Bazı semtlerde esnafın kavun, 
karpuz ve patlıcan , domates, fa -
sulye, patates ve emsali meyva ve 
sebzeleri yerlere koyarak sattık.. 
la;ı , bazılarının da kullanılmı.ş ka
ğıtlar üzerine serdikleri görül -
müştür. 

Bu şekilde mal satışına kat'iyyen 
müsaade olunmaması ve sergi kur
mak, sebze, meyva satmak gibi 
sebeolerle dükkanların önlerinin 
de kapatılmaması belediye reisli
ğinden kaymakamlıklara tebli.i! o:>
lunmuştur. 

joüNYANIN içiNDENI 
Hitler'in yetiştirdiği 
Amerika'ı dansöz 

Amerikalı dansöz Miriam Verne, 
Hitlerin sayesinde haftada 400 do. 
lar vevmiye alıyordu. 

Berlinde . Şen dul . operetin -
deki dansları Führerin çok hoşu
na gitm~ti. Hitler kendisini birkaç 
kereler hususi ikametgahına ça -
.i!ırtım• oynatmuıtı. 

Misis Miriam, o sıralarda gaze
telere verdiği beyanatta Hitlerden 
büyük bir takdirle bahsediyordu; 

- Hitler, diyordu, şimdiye ka
dar gördüğiim devlet reislerinin 
en naziki, en centibncnidir. Çok 
hassas bir kalbi var. Çocukları ta. 
parcasına sever .. 

Bu yirmi bir yaşındaki şöhret-
siz dansöz, yalnız Hitlerin tevec -
cühiinü ,leğil, büyük bir şöhret de 
kazandı. Yevmiyesi haftadan haf
taya arttırıldı. 

Bugün Misis Verne, bir Ameri
kan mecmuasından 8 milyon taz
minat istiyor. 

- Arkadaşlarımın benden nef. 
ret etmelerine sebep oldunuz ... 

Diyor. Bu mecmua, Misis Verne 
nin Hitlerin huzurunda danseder-
ken üzerindeki elbiseleri birer bi-

rer çıkardığını gösteren bir res -
mini neşretmiş. 

Misis Verne de solugu mahke
mede alnuş. Bakalrm mahkeme ne 

karar verecek?. 

Sakal vergisi 
16 ıncı yüz yılda, birinci Fran

suvanın Basvekili Duprat, harp 
masraflarını önlemek için birQO!ı: 

verıtiler ihdas etti. Bu meyanda 
sakal tasıyanları da senevi ıınuay
yen bir ver~ vermiye mecbur 
etti. Yalnız papazları istisna et -

ırnisti. 
1703 de, Rusya Çarı büyük Pet

r-0, sakallı Boyarlardan 100 ruble 
vergi alıyordu. Köylüler 1 kopek 
verivorlardı. Büyük Katerina, E
lizabet, An ve ikinci Katerina bu 
vergiyi muhafaza ettiler. 

Ayni devirde İnı;ıilterede, üc 

kin ,e:ene muvaffak olunaın8J!l ~ 
tır. işte Transilvanya da\1~1J
geçen harbin içinde böyle bit ff' 
ha geçirmiş olduğu da bu#" · , v~ıt 
ni vekayi karşısında tekrar _it~ ~na 
tırlaruyor, canlanıyor. ~ :~a 
harote nihayet Romanyanıu ~~ ~~l 
sa, İngiltere ve Rusya gibi ıııil;.- ~Vi, 
fik devletler tarafına ge~~ İ<ın1a 
harbe girdiği görüldü. Net•.,• l\o 
galipler Romanyayı büyiitıııill , ~1.lıı:l 
ler, Transilvanyayı da ona vtf • 0 =rı mişlerdir. Bunu yirmi seoed•0 ıl' •, · 
beri hazmedemiyen Macarl•! ti • ltıllııı 
şimdi Romanyadan orasını 15 'I 
vorlar. Bugünkü Almanyanııt i~ 
Macaristana tavsiye ettiği yo~i~ 
tilafın müzakere suretile hat! f 
mesi, knt'iyyen silahlı bir k•f ,f 
ya varılmamasıdır. İhtiyar fr ı4', 
sova Jozef daha oek gene ~~I~ 
iken 1848 de Macarların iht' r ' 
karşısında kalmıs, hunu ba•1 '1 ,~ 
mak için çok ujfraşmıstı. On_ ; 
memnun etmek liızıın ol•:·•~ 
tecriibclerile bilivordu. :Nıh•~ı· 
Transilvan:va muhtariveti de11~; lece kalmıstır. Alman tar• ~,; 
geçen harpte Romanya,•ı nıtrO d' 
etmek tasavvuru da olmanı1' 
meldir. "' 
Şimdi Berlin tarafı Ronı•~ci# 

ya geçen harpte büvüdüeii '.,r 
aldıi!ı :-cerleri eski sahiolerin• ~i" 
mej!i tavsive ettiği gibi M•'" ~~ 
ra da kat'i:yyen bu -.iizde".~ır 
harbe vnrılmama~ın1 söv Jcn1c: .,1, 

dir. Çünkü Avrupanın o sah•:,• 
da hir harp bugünkü Aln••"' t 
nın hic hesabına n:vgun gel•' 
ınektedir. ,.~~ 

ALİ~ 

-, -Bi-rlm-lzl-n -o.;dl 
Hepimizin O~ 

Bir sinemadan şik3Ye ,.,-
B~salı bir okuyucuını!$ 

zıyor: . bol' 
.Arasıra işim için Iı.t•,!: çt9 

mal almağa gelirim. v,' e ' 
aksam Sirkecideki bil' 51.",w 
maya gi_ttim. Burada ıııı•;ot' 
riler kavga gürültü ,.apı) s'' 
lar, birbirlerine küfürle~ J<lY 
vuruyorlardı. Pislik, t•\~r : 
rusu, pire, öğürmek, tıı 11,ıl' mek, her .. ey burada ,.ar. ,.,, 
sinemalarda sigara içnıdlı bel 
sak oldui"u halde, bur•.';~•'' 
kes pofur p(lfur sigara ı(.;tı9' 
Ya o balkonda ot.ur~~." 1;cr 
!arın münasc betsıziıgı · · ıl'r 

haftadan uzatılan sakallardan ver-1 
ıti alınıınak ad_ ttı. 

1 diYe ba buraya hiçbir be • • 
nıuru ui:'rnnııvor nıu · ·" 
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,. İalaabul Komutanlığı 
Satuıalnıa lltomiayoa11 tılalan 

3- S 0 N T E L G R A F - 24 AGUSTOS 1940 

Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaleti Merkez Hıf 
zıasıbha Müesseseai Satın alma Komisyonundan 

1 - Müessesemiz hadfınleleri için 192 metre elbiselik kumaa pazarlık su-
Komutanlık. birlikleri ihtiyacı için 

27 /8/940 günü saat 11 de pazarlıkla retile ı;atın alınacaktır. 
45000 liralık tenekeli veya bidonlu 2 - Pazarlılı: 28/8/940 çarşamba günü saat 11 de Ankarat!a Merkez hıt-

. ı.~~ . ,, lJ. (Bu yazının metiııleri Ana. 
dolu Ajansı bültenleriııden 
alının.ıııtır.) 

benz:in .satın alınacaktır. Beher kilosu- :zJ.SSıhha müessesesi satın alma komisyonunda yapılacaktır . 
nun muhammen bedeli 39 kuruştur. 3 - Tahmin edilen bedel 1200 Ura ilk teminat 90 liradır . 
istekliler şartnameyi heıt:ün komis - 4 S tn "- --•-• ·· -~ . - er ame ve nu.ı.uun-.ı ıormı:a. istiyenler komisyona müracaat 
yonda görebilirler. Münakasaya ~Urak 
için yüzde on beş teminatlarl ile belli ederler. :?~ 2; Çin şehrine ln~i~iz l~rası . 

di"" 00 ton bcmba tebdılı muddetı 
1 Japon hariciye 

nezaretinde 
geniş bir tasfiye 

Telhis ed.,n: l\1UAMMER ALATUR 

gün ve saatte Fındtklıda komutanlık 5 - Muvakkat temi~at bedeli nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın Maliye 
satın alma komisyonuna müracaat - Veka.leti merkez veznesine yatırılması için taliplerin 'ıi>ir gün evvel ve kanuni 
lıı.rı. (7553) vesika1arile beraber belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c7233> c4547> 

r:~ atılmış ı bug·ün bitti 
no• 15 A, • ı 

•.d;~ le 9Ustosa kadar ölen· Bu sabah da Merkez İngiliz ve Amerikan 
r "~ Cbr 2000 (e ı fazla Bankasına tehacüm vardı taraftarları azledilecek 
· ~.ı Ja~~~lıing 24 (A.A.) - D. N.B. Ellerimle İngiliz lirası bulunan-
e ,,,_ umumi k ·" ı • b ı rl•" tj· .. tan 

14 
ararı:a .• ının, 1 !arın bun.arı merkez an <asına 

rıı" ~ 8ehri ~rıus.tosa kadar Chung- tc,·di etmeleri hakkındaki mühleti 
~ rf' dıııian t uzerıne 3,300 ·bumbar- bul!Ün saat 11 de bit'lllistir. Bu se
ır .,, \on bom avvaresi vasıtasile 2,500 beble dün ve bu sabah merkez 
ı<b~ leblıği ba atı\mıs olduğuna dair bankası giselerinde ellerindeki İn

ı\I· teslninn~ .. a_tfc.n. 64 Japon tayya- !!iliz liralarını dei(iştirnıek isti -

Tokyo ~4 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

Tokyo matbuatı ve siyasi me
hafili, yakında icra edilecek olan 
diolomatik tebeddıilat hakkında 
hararetli münakasalar yapmak -
tadırlar. 

Gazeteler, chenüz almımamış l>u-
0 

cııl ~ll'tektect~;urulmuş olduğu bıldı- yenlerin büyük tehacümü olmuş 
... llıı tnak ' · Bu haberi veren res- ve bütün gişeler bu işle uğraşın.ı.s-nı.- ~ıs; · anı 15 ağust k d 2 051 lunan ciddi ve sümullii• tedbir -

ola' ... ~.nın Ö\d" - .. .. osa ·a ar ' tır. d h kt d' 1 ~il'. "'' >, UP'\ınu beyan etmek - Dün ve buııün bankava müra- ler en ba setmc e ır er. 
ıtl' "f'ı caat edenlerin miktarı iki bine Tokyo Asa.h-Chinbun gazetesi, 

n )ıil l tansı"l vakslamıştır. Bunların içinde bin B. Matsuokanın makamlarına ya-
·e ,- Vanya ve zivade lngiliz lirası getiren - kısan s:ıhsivetleri icabeden mev-
• lh .. · il ••ıU k ı lcr nlmuslur. Bunların ekserisini kilere getireceğini ve hariciye ne-
ftıP. Za ere eri İn<Tiltere ile münasebetleri olanlar zaretini. İngiliz - Amerikan gru-
tn•" ~~t• teskil etmektedir pu denilen unsurlardan tathir e-
an~ ın safhada Elden ele geçen hal- deceğini yamnaktadır., Mezkur ga-
te(ı~ llii\r l . zete, haricive nezaretinin bütün 

I ih1: ~<ear ~ .. 24 (A.A.) _ Rumen _ Yan ka est sube amirlerinin a1.ledilecelrini 
IP'j ~r aj Uzakereleri haKkında Re- Londra 24 (A.A.)- Kahireden müideliye?ileceğini yazmaktadır. 
\. t<t.ta. ıı~~sının muhabiri bu hu- resmen bildirildiğine göre, ital - Azledilecek olan bazı diplomatik 

.•0 ~ ~ıru \>e ıı/' mali.ımat alınabildi- yanlar 17 ağustos bombarduna • mümess!llcre belki vazik verile-
ın .i' b ~~ Şay uza.kerelerin meınnuni- nından sonra Kapuzzo kalesinde ccktir. Fakat ekserisi tekaüde sev-
rc·,~ "lılıııası. 3:'1 \)ır şekilde nihayet geriye kalanları tekrar almışlardır. kedilecektir. 
i•~ ~ ~ı~ının UJnıtlerinin arlık artma-~~- 11$1 ._....,.,~ 
lr3 

1 ;h<lır. il anla>ılamadıi!ıııı yaı.mak- •• i f • d , 
it1':1 ~_alininııın~nler .. müzakerelerin Uc döviz ka- 1.ta yanın şım ı 
' ~bııl lika bir'ltıub~d~lesi meselesinden , 
• r• kkınctak·sevı ıstihdaf etmemesi k [ ., yaplıg" ı t~ i· lat~r eı~kı noktai nazarlarında ÇQ Ç l ıgı (Başmakaleden devam\ 

!erde görulcn hassa•iyet, tecrübe 
mahsulü teyakkııı; gerek Yuna -
nistanda hiıkim olan vahdet, milli 
nıüdafaa tesanüdü, nıilli siyaset 
birliği, her türlü fedakarlığı red
deden azimli mukavt:ıuct ve her 
türlü tazyike kahramanca karşı 
ko•~tlnva ~azır bulunan milli irade 
İtalyanın bu sinir harbini şimdi -
den kaybettij':ini izhar ve isbat et.. 
rniş bulunnıahtadır. Bununla be -
rabcr İtalyanın hôliı ve ı~rarla si
nir harbine dc\.'anı ettiğ:ini de göz
den kaçırmamak lazımdır. 

r <I lıtııen edırler. Cenup hudutlarımızdan Suriye-
"~,, ~illi Şİddm~tbualınm hücumları ye hayvan ihraç eden, fakat bun
r~,_. un g8zet etını bulmustur. Bü - !arın bedellerini ınemlekcte sok
~ ... ~ ~n kuv!ler, hududu muhafaza mıyan Nadir isminde birisinin dö
lıJ ı' ıli 01 l!d,, et\enn ve Tunayı kon- viz katakçılığı yaptığı anlaşılınış
~r ~ltıekı~/emılerin miktarını bil- tır. 

0 J \ erli ıt · Nadirin paralarını J\ınerikaya 
~t• ~ n gaz 0 :' ha llıüıak etelerinin muhabir - gönderdiği de öğrenilerek güm -

ı~,r it d.a buı ere~erın çetin bir sal - rük muhafaza teşkilatı memnrla
dııl1' tt.,~tler ~nduı::unu itira'f etrıiek - n tarafından şehr.ıniz asliye 5 in-
1>il" ~ filıe;indununla beraber Alman ci ceza mahkemesine verilmiştir. 

0
(1 ~a 'la llek e esaslı meseleler hak- l\fumaileyhin bu suretle yarını 

8 
1
;J A 1 1~8~1 yakında bir anlaşıma.va milyon lira kaçırdığı anlaşılmak-

r• ,tl• "\h.. ~mıt edilmektedir. tadır. 
"Jl)ııl'ır 'llCtıka mu'' da- Beyoğlunda piyango biletleri 

f 
bayii gibi dolaşarak Merkez Ban-

11- aa k . kasının 155 kuruşa değiştirdiği 
s.nıı!' Omıtesi dolarları 195 kuruşa toplıyan Ha-
~ t } çik isminde biri de güınriik nıu-

1;1 ,, . op anıyor hafaza memurları taraıfndan ya. 
,,, 'asi kalarumş ve asliye 5 inci cezo rnab-

o ,. v~lı nııton "" · kif 1 t h' • tı \>e Iı "" (A.A.) _ B. Ruz- kemesınce tev o unmuş ur. 
et' l\ na naııU, 1iad~nzie'nin bevana- Eroin ve çakmaktaş1 kaçnkçtla-

P ~~\ adaııı:n, .~•1'lesik Amerika ve rından Yorgi de dövjz kaçakçtlığı 

Mırva!fak olmus veya olmamış 
bir sinir harbinin, günün bi-rinde 
mantıklı veya mantıksız bir teca
vüz harbi mohiyetini iktisap etnıi
yeeeği hakkmda da hıç kiınsenin 
elinde bir ölcü ve kat'ı misal yok
tur. 

Halkımızı tatmin et
miyen bir narh ütlf'. ~ .l!tıniş \ lUUda_faası için tesek- suçu ile yakalanmıştır. 

e°J ı,, \'i, Paza~ an daımi müdafaa kon- • J.,.~ ~anaca1ti~i günü Ottava'da İngiltereyı döven toplar . CB~rinci sahifeden devam) 
iil ıı oıısev· · < 1 inci sahifeden devam) J denılen cıns arasında yarı yarıya 
et• llı.lı<la ~ ın on bir azası rneva _ . . .1 , • {iat farkı olduğu, yaş ile kurunun 

'f/ • b ıtıe;;k evvork beledi , . lerı. nıuhtelıf batarya mcvzı erme\ da ayni liata satılaınıyacağı aşi-
ıl•",. •fır;.. ı\ınerika K vade reısdı, muvaffakivetle hücum ctıni.şler, kilrd;r Hakikat böyle oldum• hal-

., llııı,., ,,, ve an a or u. .. k k ,_.,,.,_lı bo bal an · ~-
••nessi Ve havacılıl'nna mensup .. u se llu<WA m ar ve Y - de komisyonun; en pahalı cins 

Yarı resmi bir İngiliz menbaı, 
muhtelif enıurclerc istinaden İn
giltercde Alman istilasının artık 
gccikıniyecei;i kanaati hakim oL 
duğunu bildirmektedir. Alnıan .. 
Iarın ağır hava zayiatının bir sii
kiınet devresi getirip getirmediği 
düşünülmekle beraber, iJ·i haber 
alan mahfiller, her saat bir istila , 
tcşebbü.ünü beklemektedir. 

Dii;cr taraftan in,.iltere hükıl
ıneti de son tedbirle7'ini aJnıakta
dır. !\tuhafız kıt'alara Tommi >İ
lahları ,·erilmekle, bütün memle
ket birçok müdafaa şeflerinin emri 
altında müdafaa ınıntakaları ola • 
rak ilan edilmektedir. 

So\'yet gazetelerine göre, İngil
terenin istil;';" için 100 ilii 120 fır
kaya ihtiJaç vardır. Bu kuvvetle- , 
rin nakli için İt'ap eden geıni ka
latalı~ı is~ İn~iliz filosunun hü
cum~ndan ka('amaz. Diğer taraf
tan Jngiliz tay~·areJcri ise Bordo_ 
dan No~·~ sahillerine kadar Al
man is~ali altındaki sahillere bii
cunıa devaı;ı ctıııektedir. 

Sovyet gazeteleri, tayyare zayi
atmda Almanların .erdiklori ra
kanılara inanmaz görünınekte ,.c 
her iki taraf znyiatını müsavi tut
maktadırlar. Flot Ruj ga,elcsine 
.Pöre. Alınan zayiatı yiizdc Ü('., ya
ni günde 45 ila 50 tay yaredir. Ay. 
da 1500 tanareyi bulmaktadır. 
Di~er tnruf~aıı bu ben ha\·a 111u
harebeleri Ingiliz pilotlarını iyi 
pisirmistir. 
BİR TARAFTA!li DA SAHİLDEN 
SAHİLE TOPÇU DÜELLOSU 
Almanların l\Tanş sahillerine 

yerlcstird~klerl uzun n1cnzilli top-
larla bir lng;liz vapur hofilesine, 
ondan sonra Duvr şehrine ve di. 
ğer şehirlere ateş a(:ırak ınü1ıin1 
ha.sarat yapmaları üzerine, lngiliz
le~ de kendi sahilkrine ~·crlc~tir
mış oldukları uzun menzilli top -
!arla Kalc'e ateş açmışlardır. 

Stcfani ajansına göre İngiliz 
bombardımanı hasara sebebiyet 
''crn1cıuistir. 

İngiliz tayyareleri de Kale Ji
nıanı ve civarını şiddetle bouıbar
dıman etmiştir. 

Duvr şehrinde ise bir kilise ve 
bir kac ev yıkılmış ve insanca za
yiat, herkes sığınaklara çekıldiği 
için şayanı hayret derecede az oL 
muştur. 

Alman tayyareleri, geceleyin 
Londra civarındaki bazı rnıniaka
ları bombalamışlarsa da, Loııdra
nın müdafaa sistemine girenıe -
mişlerdir. İki sinema, bir banka 
şubesi bir dans salonu ve bir kaç 
ev ıniihim hasara uğramıştır. 

Hücum heyeti umumiyesi itiba
rile rok gürüHüden ibaret kalmış, 
İngiliz hava dali bataryalarının ve 
avcıların fııaliyeti çok müessir ol
muştur. 

T -
Eyüp ahkamı şahsiye hakimliğinden : Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 

27/8/940 günü saat 11,5 da pazarlıkla 
33000 liralık tenekeli veya bidonlu 
benzin satın alınacaktır. Beher kilo -
sunun muhammen bedeli 39 kuruştur. 
İstekliler şa.rtnaem;yi hergü.n komis
yonda görebilirler. Münakasay,a iştirak 
icin yür.de on beş teminatları ile belli 
gün ve snatte Fındıklıda komutanlık 
salın alam komisyonuna müracaatları. 

(7554) 

:;.omutanlık birlikleri için 2044 ton 
kok kömürü kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. İhale!;i 3 Eylı).l 940 
günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 
51100 lira olup ilk tcminah 3832 lira 
elli kurllştur. Şartnamesi her gün 
konıisyonda görülebilir. İs te:klilcrin 
belli g ... 1 ve saatten bir saat evveline 
kadar teklit mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. c7171> 

Jf 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 2 

eylül 940 günü saat 11 de pazarlıkla 

300 adet tevhıt .seıneri satLn o.lına -
caktır . .rı.iuhammen bt>d~li 9600 liradlr. 
İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde 
on beş teminatları ile birlikte Fındlk
Jıda komut.anlık satıl\ alına koınisyo-

nuna gelmeleri. 

* Kumutanlık ambarı ihtiyacı için 
27 /8/940 günü saat 16 da paıar1 ıkla 
50 ton kuru fasulye satın aluıacaktır. 
f\-!v,hammcn bedeli 10750 liradır. İs -
teklilerin belli ıün ve saatte yüzde on 
beş teminatları ile birlikte 1' .. ındıklıda 

konıutanlık satın alma kODli!>YOilUna 

gelmeleri. 7761 
Jf 

Koınutanlık aınbarı iç!n 27 /8/940 
günü saat 15,30 da paz.:ırlıkla 20 ton 
sabun satın alınacaktır. ?ıo1uhmınen 

bedeli 7000 liradır. i stckli1crin belli gün 
ve saatte yüzde on beş teminallarile 
birlikte Fındıkhda komutunlLk satın 
alnıa komi.syonun.ı gclınelcri. 77G8 

..... 
Kumutanlık :ımb:ırı ihtiyacı için 

26/8/940 günü aşalıda cins, mikdar ve 
tahmin bedelleri yazıJı dört kalem y.i
yocek maddesi pazarlıkla s:ıtu1 alına
caktır. Bunların her biri ayrı ayn 

talıplere de ihale edilcbılir. İstekH -
lerin belli gün ve saatte yüzde on beş 
teminatları ile birlikte Fındıklıda ko
mutanlık sahn alma komisyonuna 
gelmeleri. 7769 

Cinsi 

Zeytin yağ 

Nohut 

Milı:ları 
K1lo 
BOOD 

50000 
K. ınercimek 10000 
Arpaşebriye 10000 

-

Muham
men B. 
Lira !<r. 
4640 00 
6000 00 
1400 00 
2500 00 

Müna· 
kaaa 
aaali 
S.ı. o. 

10 
15 
15 30 
16 

Terekesine mahkemece el konulan ve tamamı ölü Yaşar oı!lu Hasan 
Yaşar namına mukayyet Eyüµte Şahsultan nıahallesınde Bahariye 
caddesinde eski CO yeni 74 \'e ; eni 82 ve 82/1 No. lı sağ tarafı Ha~an 
bey aısası arkası _Ha~imp~a bostanı sol tarafı Muhittin bey veresesi 
hane ve bahçesi ceµhesı tarikıam ile mahdut evvelce ev ve şimdi bir 
aµartıman ve dükkan mahkemece açık arttıııma surelile satıı;a çıka
rıJm:ştır. . ........ 

Mezkur aµartıman ve dükkanın birinci katı 2/60X5/50 metre eb'a
dında salon ve salonun solunda sokağa nazır biri solda 4/10X3/12 
m<!!re eb'adında diğeri so:unda 3/75X3/60 metre eb'adında iki odası 
vardır. Salon ıJhayetinde 2/50;;<2/40 banyo bir 2/40 banyoya ~ir
meJcn ş.oyuruna mahalli, bahçe tarafında l/60Xl/10 metre eb'ad:nda 
aµteshaneye girmeden 1/60>: 1/60 metr.e eb'adında salondan ayrılıru.ş 
bahçeye µenccresı olan ıırahk bırakılroışt:r, Aralık yanında bahçe ta
rafında 2/20X3/48 ın<?tre eb'adında kuziır.ası vardır. Bu kuziır.anın 
sağında 3/65X4/3() metre eb'a<lında bir odası daha vardır. Merdivenle 
ikiııci kat obn kata ~ıkınca 3/10X4sofa tarzındaki mahallin sağından 
4 '<. J ı :!5 metre eb'adında vral:k bırakılarak 3/10X4 metre eb'adındaki 
mahal oda halindedir, Zemin katına bırakılan koridordan girilir, ze.. 
mi•ı kati ].;irinci katın ayni olup biriııci katta soldan 3/7'5X3/60 metre 
eb'aaındaki oda 74/2 kapı l\Q. lı dükkan olarak caddeye bırakılmış 
bulunmaktadır. İşbu gayrimenkul hissedarlar arasında taksimi kabil 
olmayıp yeminli ~hlivuku( taıafından tamamının kıymeti (7200) lira 
olarak l~kdir edilmiştir. 

Şartr.ame: Zui8/!!-l0 larihınden itibaren mahkeme divanhanesine 
asılmı~tır. .. ......... . 

Bfrinci arttırma: 27 /91940 Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar Eyüp 
sulh mahkemesi ahk.iımı şo.hsiye kısmında yapılacaj!·ndan talip olan
ların muhammen bedelinın '.< 75 i nisbetiııde pey akçeleri vermeleri 
veya milli bir baııkanııı tEmiııat mektubunu getirmeleri lazundır. 

Satış tapudan mevrut kayd;. ı:öre yapılacaktır. İhale bedeli peşinen 
ve tamamen a!:mr. lhaie tarihine kadar müterakim vergi ve eV'kaf 
icaı ~s i terekey~ ait olup yirmi senelik evkafın istiyeceği taviz bede
liie ddla1iyc, fcrn/; ho.rcı \'e sair bilcümle rüsum ve masarü müşteriye 
aitti>. 

Birinci artt•rmıı · Kıymeti muharnmenenin % 7'5 ini bulursa müş
tLrisine ihale edilecektir, aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kal
ıııak üzue artLrma on bes gün daha uzatılarak 12/1-0/940 Cumartesi 
günü saat 10 dan 12 ye kadar ikinci arttırması yapılacaktır. O gün 
en fazla arttırana ihalesi yapılır. 
İpatek sahibi \'e ~air alacaklıların ve diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ve mezkur gayrinıenkıuller üzerinde hak iddia 
edenk:m haklarırı ve hususile faiz ve masrafa ait iddialarının evrakı 
musbiteleriie birlikti.' ve yirmi gün içinde mahkemeye bildinneleri 
ve aksi takdirde haklar: tapu sicillerile sabit olınaiıkc;a paylaşmadan 
har:ç kalarakfarı ve fazla malfımat istiyenlerin mahkememizin 94()/ 
147 No. 1: tereke dosyı.sı•ıa müracaat etmeleri ilan oluınn. ' 

---='::'""-:-::-----~-------,::940~/.!:H:!'~""~ . -
Türkiye eczacıları cemiyetinden 

dir 
<;ankırı Memleket Hastanesinin 30 lira ~ eczaciliğı münhal
Iı.teklilerın Cemi.vele yahut Çaclan Valil~e ·~·-•tlaı. -
bandırma Belediyesinden :f 

12 Atmosfer \a2ylke mütehammil dışı ~lö beş ka : 9 Jt· ..,.. 55 mm. 
kurtunda rekorla ve rekor llstilderile beraber olmak üzer ... ~">~ ..- -e\.resı 8%1 
kuruş muhammen bedelli Bandırma belediyesi için elli elektrik ve su idaresi 
için de yüz ki mecmuu yüz elli metre lAstilt hortum ahnacakb.r. 

Fennl ve malt şartname bedelsiz olarak belediye mnbateheinden veriltaı 

İhale açık eksiltme usulile yapı!acakb.r. 
Eksiltme 6/9/940 cuma günü saat 15 de belediye encüme- yapılacak• 

tır. Eksiltmeye girecekler 92 lira 25 lı:uruı muvakkat j.ominetı be1ec1i7<:1'e ,.aıua.. 
caklardır. 

Keyfiyet isteklilerce bilinmek üzereilAn olUDtll'. (7'129) 

Fiyat mürakabe komisyonundan: 
12 nun1aralı ilfuı - 29 numaralı milli korunma kararnamesinitı UçQnca 

maddesinin verdiği salilhiyete istinaden İstanbulda odun satışlarıDa tesbit edJlı:ll 
az.am1 fiallar aşağıda gösterilmiştir. !ler Vardır. ~ın bombaları atmışlardır., . bulunan kuru Rumeli mcşesiııi tek 

l 
, • Tayyareler Fransız sahılerın~ fiat kabul etmesi çok garip bulun-

Jıgzlı ..,ler vaklastıkları . zaman. ~ava dafı mustur. 
\1 • toplarının kesif atesıle .;arşılan - TİCARET MÜDÜRÜNÜN 

DİGER CEPHELERDE 
Kahireden bildirildii;ine göre, 

İngiliz hava kuv.vetleri Trablus 
sahillerinde iki ltalyan denizaltı 
gemisi ile bir torpito muhribini ve 
bir iaşe gemisini imha etmişler -

1 
Donla Lowazı111 aat111al-

1 wıa Komlayo11u hl11la~ 
1 - Kayıktan sahildeki depolara kaııtar üstü teslim toptan satq ttatı azami 

330 kuruştur. Doğrudan doğruya kayıktan alan milsW!ılike dahi bu tf7at üze
rinden sablacaktır. 

')'Qn h d mıslardır. Iki Alman, avcısı bey İZAHA'l'l • cg Q )' an hude yere_ tayyarelcrı:mızııı yolu- Di{:er taraftan mıntaka ticaret 
nu kesmeııe çalll!mıştır. müdürü Avni Sakman bu fiatların 

cekı'ld. İnıtiliz hava kuvv,cUcrinin hü- mn\'akkat olduğunu, piyasaya mal 
CJıa • 1 cumları pers.e~·be g~u saat 21,30 gelince indirileceğini söylemiştir. 

te~ aı111(1ıa; 2
4 

(AA) dan cuma gu~u saat 3,35 e kadar Fakat yukarıdaki itirazların da 
lııııı 8.Vına nıens · - East ~~- devam etmı$tır. tetkiki istenilmi•tir. Kömür fiat-
Cfıa11llıiktat'da İ up oldukça m~- Audenbur" ve Sen İngelvert ları narhı da bir haftaya kadar 
ltıtaa~lıai'den nl(ılız kıtaatı .dun batarvaları da bombardıman edil- belli olacaktır. 
tıves.tın "ccidi hareket . etmıstır. miştir. -----00-----

ltası 1 lüfEonku n~~ .A:mer.ikan balı- Bu harekat devam ederken. di-
Ça\ınakta , .oluınınun rr .zı - i\Pr bombardıman tavvareleri de 

Cc ıdi. düşman i«rali altında bulunan 
.. llUbi AfrikanıD te .. ,·are rnevdanlarını. 'bilhassa 

~l.ltılt • Sentomer. Dinan, Senbrivö. Kaen, 
ı.,.lond ti Satın alındı Lizivö. Dovil, Tur, Orlean tayyare 
~tııe/a 24 (A.A) İn . . .. mevdanlarını bombardıman et -

)anı , 1 <cnub· · - gıliz hu- mişlerdir 
lııe 11:1 b~ ı Afrika birliği ile -·---00----
tı~ 'ıılekttiıı a;;a.ni.nıan üzerine bu 
~~tııalacakt utun yünlerini sa
lt~ ı llıUd~\.Anlasma harbin de
te~~i Sonray: •~ce ve harpten bir 
.. t, adar devam ede -, -
it;!O~ 
d ısat doktoru 

d bun olandırıldı 
•kt ' •abıta p 

liiı: .. 0~ıı Oı::" . olonyah iktısat 

1Me~~~J?a1ı~=~~?m~! 
L5yihaya göre, her ıncmurun 

devlet sicilinde kaydı ve sıra nu
marası bulunacaktır. 

Her nıemurun valilerin muba -
fazası altında bir ı:izli do•yası da 
huluııacaklır. Her memura fo -
toğrailı bir hüviyet varakası ve
rilecektir. 

l\Icmurlar tayinleri itibarile dört 
dereceye ayrılacakl:ıı.--dır. Açık 
ıncmurluJ..lara memur ahnuıası en 
az on beş gün evvel ilin edilecek
tir. 

Tren vapur gişeleri 
( 1 incl sa.hileden devam ) 

dikten sonra memura 25 kuruşluk 
uzatanlara •bozuk para yoktur!• 
diye bilet verilmemiş ve' bilahare 
açılan ikinci gişeye ınüracaatları 
söy1enınistir. 

Fakat hu gişeden de: 
c- Biz llaydarpaşaya bilet ver. 

miyoruz!. denilmiş, k")·fiyct tek
rar birinci gişeye söylenince bu 
sefer yolculara sert muamele e
dilip ancak tren kalktiktan sonra 
bilet verllcbilmiştir. Bu yüzden de 
o gece üç k;.; treni kaçırıp Pcn -
dikte kalmışlardır. 

Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğü ile Denizyolları İdaresi -
uin bu kabil üziicii haller için ~ür
atle tedbir almaları ehemmiyetle · 
beklenmektedir. 

İki ihtikar davası 
( l inci sahifeden devam ) 

dir. • 
İngiltcrede nasıl bir Alman isti

la teşcbbiisü bekleniyorsa, l\lısır. 
da da bir İtalyan istila teşcbbüsii
ne intizar edilmektedir. 
Roınn nıelıafilinde. Mısır ordusu 

İnı?iliz kuv• elcri yanında yer al -
dığı takdirde İtalyanın lakavt kala
ınıyacağı beyan edil11:ı.ekedir. Bu 
mehafilc göre, İtalya Mısıra karşı 
değil, İngilereye karsı barbemek
edir. Fakat Mısırın İngiltere iş -
gali altır.da bulııııdnğ.,ııu bil -
rnektedir. Şayet l\lısır ordusu İn
gilizlerle birle~crek, italyaya kar
şı harekete geçmeğc teşebbüs e
derse, o zaman İtalya icap edon 
mukabelede buluııacaktir. 
İTALYAN1 ... YlJNANiSTANA 

KARŞI VAZİYETİ 
Roma mahlillri, İtalyanın İngi

liz garantisinılen vazgeçmesi için 
Yuuanistana ültimatom verdiği 
hakkında dolaşan şayiaları tekzip 
etmiştir. Ayni ml'hfiller İngilizle
rin Girit ve Korlo adalarmı iş -
ııal ettiklerinden de haberdar bu
lunmadıklarını ilave etmişlerdir. 

t adet 6 voltluk tenvır batarya 
akü.mülAtörü 

50 adet mavi ampul 10 - 15 vo!Uuk 
100,000 kilo odun 
11 kalem bando malzemesi 
500 kilo fosfor dô k:a.lsywn 
YukarLda cins ve miktarları ,-azılı 

beş kalem eşya ve malzeme 28 ağus
tos 9-10 çarsaın\Ja günü saat 16 da pa
zarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin Ka~Hmpaşada bulunan 

2 - Çeki ile salan perakendecilerle depolarda eoriere teslıru ve :yerine islll 
şarWe odunun çekisi azami olarak 435 kuruştur. 

3 - Kilo ile odun satan dükUnlarda odunun amml fi&tı lı:llosu lltt Jcu• 

ruştur. 

13 numaralı ililn - 29 numaralı milU korunma kararnamesinin 8 ıncı mad 
desinin verdiği salahiyete istinaden İsta.nbuldak.i teneke mevcudunun bilinme... 
sine lüzum görüldüğünden ellerinde levha ve sandık halinde teneke bulunanJA• 
rın bu tenekelerin nevilerini ve mi.k.ta.rlanoı ve nerelrde bultmduğunu gösteren. 
birer beyanname yapıp en son 29 aj:ustos perşembe &ününe kadar mınta.ka Uca-
ret müdürlüğüne getirmeleri ilan olunur. c7733> 

komisyona miJracaatları. c7473> 

ıwın RİZA TtvAmosu Deniz gedikli erbaş orta okulu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

zt a(us(os <Um3rlesi (ünÜ aqam.ı muoo duoo rlu"•gv u" nden 
Büyükdere AİLE Babçslnde • 

HABİBE TEYZE Okulumuza ücretle 2 türkçe, 1 ing\lizee, 1 ti.zilr - kimya tabii ilimler, 1 ta. 

\-----'.;.';;.od;;.v;.;;l;;.1 ...;-~3--..:pe~rd;;.•~---\ rih - coğrafya - yurt bilgi>i öğretmenine lüzum va<dır. 

Teşekkür 
Zevcim esbak valilerden Maz

har Payzın'ın \'Cfatı dolavısile 
gerek bizzat cenaze merasirniıı
de bulunmak; gerek mektup, 
telgraf ve çelenk göndermek su
retile teessürlerirne iştirak eden 
arkadaş ve <!aslarına te,:;elclcürle.. 
rimiıı iblai(ım dilerim. 

Merhumun zevcesi 
MiiniTe PaTJzın 

Turnu Severende bu sabah tek
rar toplanmışlardır. Bugünkü top
lantıda Macar heyetinin cevabı 
numen heyetine tevdi edilmiştir. 

ŞarUar: 
1 - Üniversite mezunu olmak veya Üniversiteden ötrtmenlik vesikası almış 

bulunmak. 
2 - Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
3 - Ücret miktarı barem kanununa göre M. M. VekA!etince tayin edilecekUr 
Hemen derslere baslanacağ'ından taliplerin acele Kasımpaşada deniz gedikli 

okuluna mi:iracaatlan. c766'1• • 

1 inhisarlar u. llUdiirlüiünden: 1 
Mubıı.maıeo 'lo 7,5 Eksiltıneaiıı 

Cia.sl Milr.ten bedeli teminatı ıekli su ti 
Lira Kr. Lira Kr. . 

Fıçı tahtası - 60 M3 4500 ()() 337 50 açık ek. 114 

Niha;ytsiz terit 4875 adet cmüteahlaidi namına> pazarlıkla 15 

Formaldehit 300 Kc. 360 00 27 00 açık ek. 15,30 

lt!ı," •!<inci ~s\ •nıniyet müdür _ 
t10 Ceıaı i·· u.ıe~·e miiracaat ede-
·'ın, ınınde h" · .. 1 '''nd Ve Ce~· (' ırısı ı e tanıı;-

1,V • b:r ev·~ •n kendisini Tak -
lı;·~~~ ftangı e !f

0
iitürüp, bu evde 150 

() •nı. ald ~ v dolar \·e 23 Türk •" ·~•n .. )er·'""t g'ıtt'"~ soylemistir. 
1 d ıı,:ı . ... 

d,'h· e tarif ed evın . ~uluııdui:u 
'l'11 ı,,.~1 talıkik cmenııstır. Polis 
ı\1;,. ııııde, J\ ata ge~erek, Cl':in 
lın.;• ~Partıın nad'llu .. <·~.d<!esindc, 
~arıa :.t.:ahel is anu!ın. uçu!lcü ka -
t._ ?nına ~,ı~t -~. ~adının a-

Terli icin her dereceden en az 
üç sene bilfiil hizmet elmiş olmak 
ve terfi edileceki memurluğun va
zifesini yapnııya ehil olduğu sala
hiyetli makamlarca tasdik edil -
miş bulunınak şarttır. Ehliyetliler 
arasında kıdemi fazla olan ve kı
demde müsavi olanlar arasında 
ehliyeti en yüksek olan tercih e. 
dl.lir. 

Fakat ioiik fiatları ile dikiş ma
kineleri aksamı artmış olduğun
dan maznunlar bu artısı mahke -
meve bildirmislerdir. 

Kunduracılar ceıniveti reisi Ab
dullah ise •ihtikar vardır• demis- ı 
tir, Muhakeme tetkikata kalmıştır. 

Yakup isminde bir limoncu da 
iht:kar sucile mahkc!T'eve veril- \ 
misse de beraet etmistir. 

İNGİLİZ KABİNESİNDE 
DEGİŞiKLİK YOK 

İngiliz parlamentosu on beş ıtün 
sürecek bir tatil devresine başla
mış btlunnıaktadır. 

Başvck,iJ Çörrilin son rahatsız -
ıı;;, dolayısile, İngiliz kabinesinde 
dePisiklik olaca;":ı hakkında bazı 
rivayctfer çıkmışsa da, şimdilik 
hükumette değisiklik Y?Pılpıası 
muhtemel görülmemektedir. 
BULGAR - RUMEN VE MACAR. 

RUMEN MÜZAKERELERİ 

Bull'ar - Rumen müzakerelerine 
gelince, teknik görüşmeler el'an 
devam etmektedir. Anlaşmanın ne 
zaman imu edileceği henüz ma
lfım değildir. Rnmenlerin Bulgar 
işgalinden evvel, Dohriceden ha.. 
sadı kaldırmak istedikleri :uınne
dilmc!dcdir. 
İmza tarihi yaklaşmakla bera -

ber, i•.,.al tarihi henüz tesbit edil
memi'5tir. 

ı - Şartname ve nib&Yetsiz serit ntımunesi mucibince yukarıda cins \"O 
mikdarı yazılı c3> k.alem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sabn alına· 

cakl.11'. 
ll - Muhaznmen bedelleri , muvakkat tem.inatları. eksiltme şekil ve saatleri 

bizalarmda ;yazılıdır. , 
ID - Eksiltme 9/IX/040 pazartesi günil Kabataşta le.'llZun ve mübayaat 

tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve kereste eb'at listesi s&ü geçen &ubeden parasız alına-

~ı ' liri • ıı;oturuldüı!ii ve bu
' l 1~r t~~r°f<r "" Şeref · imli 
~•tıı, •nın 1 ';-dan ıloktorun pa_ 

; tır. '[>. ı nı meydana çı
a ı:~ .1• '~ a_r nlnmıs ve tnh

çı nı lır. 

Bir 11ilayet \'C dairede memur -
luk inhilal edince o vekalet veya 
dnire ıncrnurlarmdan biri terfian 
tayin olunur. 
T~Ldirnamelcr, kıdeır-c ve fiili 

hizmete ınüess'r dcğilJir. Aıırıık 
takdirnnmeler, kıdcınleri ı:ıii~avi 
ol· n memur!. rııı tcrföndc rüçhan 

DiQer taraftan kun<lura!ar bazı 
semtlerde pek vüksck fıalb hem 
de etiketle satıldı~ı bakle el'an 
J:ontrol vap:lmamasına ha,•ret o
' .. nmaktad!r· 

===~==== l b~l<kı \"erir \"e b:~ t"iık.iirn:ıme, -h;r 
1 tevbih cczasuu ortadan kııldırır. 

Macar baridye rnebafili, Tran • 
sih-anya ı ıeselesindeki Rumen 
noktai nazarının bir itilafa esas 
te~kil cdcıniyeceği beyan edil _ 
mektedir. Bu sebepten Turnu Se
' eren ~Uza kere !erin.in ııeticcsi 
hakkında b ·~binlik de\am etmek
tedir. 

I:umcıı ,.e Macar ıııurnhh:ıslan 

Dii;er taraftan, demir muhafız
lar tc.•kilatına mensup iki nazır, 
evvelki giinkü nazırlar meclisine 
iı;tirak etmediklerinden, Propa -
e-anda Nazırı Krayniç de istifa et-

i tii;inden, kabin!'d.~ !adilat ~pıJ. • 
m:ısı muhtemel gül't.lmekteılir. 

bilir. 
V - İ.stekillerin eksiltme ve pazarlık için byin olunan gün ve saatte 7o 7 ,! 

filvenme parnlarile birlikte ~ık.Ur ko mısyona nıüracaatlan. c7687> 

~r=i:===~~~~~~====~~--~-~
SAGLAM OIŞLERveAGIZ BAKiMi MUTLAKA 

RIDA DIS S1JYU 
İLE TEMİN EDİLİR .MUSTAHZARllt MAYİ HALİNDE OLMASI DDLAYISİLE 

lliSETlfRiN EN DE,BiM YERlfRiHE S_l!M.REK AKTISEPTIK TESiRll'I YAPAR 
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4- S O N T !! L G B A P - 24 AGUStos ı-

r • ISTANBUL VALİLIGJNDEN: Güzel · 
Olmak 

için 
Her şeyıieıı nvel 

aıbhatli ve parlalı: bir 
teae, lelı:eai• ve dftz· 

fln bir c ilde •alik 
olmalı: lizı•dır. 

Slıin de cildiniıi 

2'f•elleştirir. gudde· 
!erini bediycrck ca~· 

laadırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 1 
Ve yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlan· 
masma mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sa-

iılır. 

( İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
3710 sayılı beledjye is:timltı.k. kanununa tevfikan istiml!ıkinin umumi men

faatlere uygunluğu tasdik edilip .meı.kür kanunun 8 inci maddesi mucibince 
(2000) lira kıymet takdir edilmiş bulunan Eminönünde Çelebi oğlu Alftettin 
mahallesinin Mısır çarşısı derunünde Attariye sokagında kadastronun 384 ün

cü adasında 99 parsel ve eski yeni 31 No. lu dükkinın Uı.pudan a1ınan tasar
ru.l kaydına naz.aran mutasarrı.f Hüseyin Vasılın vefatı dolayısile varislerine bu 
K.ıymet tebliğ edilmek .istenilmiş ise de ikametgihları t.csbit edilmediği zabıta

ca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmakla bu kanunun 10 uncu maddesine tev
fikan icabeden tebJiğ varakalannın haritasile birlikte bir nüshasının bu dük
:<tına diğerinin alt olduğu belediye d~sine ve dl!er 3 üncü nüshasının da umu-
aıa mahsus mahalle 20 gün müddetle talik edildiği uın olunur. 7759 

Belediye daire, şube, mevki ve müesseselerinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
179,550 kilo kesilmiş ve 25,000 kilo kesilmemiş g(ırgen odunu, 66,500 kilo kesil
miş ve 25,000 kilo kesilmemiş meşe odunu kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. Mecmuunun tahmin bedeli 5180 lira 85 kuruş ilk teminatı 388 lira 56 
kuruştur. 

Şartname zabıt ve muamelılt müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 4/9/ 
940 çarşamba &ünü saat 15 de daıml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde bazırlıyacakları tekli.! mektuplanru ihale 
~ünü muayyen sa~tte Daiml Encümene vermeleri lAzımdır. (7549) 

• 
İslim1Mcinin umum! menfaatlere uyıunl\.ığu tasdik edilip kanunen 1920 Jira 

:cıymet takdir edilm.i.ş bulunan Eminönünde Çelebi oğlu Alıiettin mahallesinin 
Yenicami avlusunda kadastronun 383 üncü adasında 2 parsel ve eski 84 yeni 
50 kapı No. lu k.Agir dükkanın tapudan alman tasarruf kaydında 1/16 hissesine 
sahip ismail ile 1/16 hissesi.ne sahip Ay:;;cnin ikametgahı tesbit edilemediği za
.:ntaca yapılan tahkik.atlan anlaşılmış olmakla 3710 sayılı belediye istinı .. .ık kanu
nunun 10 uncu maddesine tev!ikan icabeden tebliğ varakaları ve haritalar bu 
gayri menkule ve belediye dairsine ve umuma mahsu.s mahalle 20 itin mlid-
detle talik edıldiğj ilfuı olunur. 7763 .. 

Beyoğlu kaymakambğı.nd30: 20 lira ücretle temizlik amele!iiinde çalısmak 

lstiyen erkek ve kadınların mürac..atları. 7761 

Keşif 
bedell 

9820,69 

949,90 

* ilk 
temtruı.tı 

736,57 Nişantaş.ınaa 'V"::ıH konağı caddsinde yaptırılacak kanalizasyon 
inı;aatı 

71,25 Belediye merke-z ve fen işleri binalanndaki kalöriter tesjsatı-

nın tamiri. 
656,06 49,20 Belediye merkez binası ile müştemilAtının tamiri. 

2200,00 165,00 Fen işleri müdilrlüğil için yaptırılacak tahta sandıklar, 
894,41 67,08 Taksim Belediye gazinosu yanındaki salon ve bahçeye cere-

yan vermeie mahsus elektrik binyesi tesisatı. 

Keşif ~elleri He ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelat müdü.rlüğti kale
minde ıörtilecektir. İhale 4/D/940 çarşamba günil saat 14 de daimi encümende 
yapılacaktır. Taliplerin Hk: teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 
sekiz gün evvel Fen işleri müdürlütüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
940 yılına ait Ticaret odası vesikalarile ihale günü mayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (7550) 

Bu akşam: M A Ç K A D A 

K üçü k Çiftli k P ar k ında 
Sao'atkir Naşit • Halide Pişkin 
ve ~ ükstk sahne yıldızlarının iştirakile 

AKTÖR Zi "f A GECESi 
Kü~ük San'atki.r Tanburi ERCÜMENT 

Kanuni AHMET Cümbüş ŞEVKET, Dramalı HASAN, Kanuni 
NAl>İR MAMA(;LI, J{emençc ANASTAS, Kem~n ~ACİ, MAKSUT 
Cümbüş MUHiTTİN. -Bayanlar: SUZAN, KUÇÜK MELAHAT, 
NADİRE, SABAHAT, MECBURE. 

ÇİFTLİK ORKESTRASI, VARYETE, Kazbek MURAT ve 
İstanbuhın tekmil bar utistlcrinin iştirakile sabaha kadar eğlence 

Semti 

K. Paşa 
> 
> 
> 
> 
> 

Galata 

• 
> 
> 
> 

> 
Tophane 
&yotlu 
BeşilttaS 

Ortak oy 

Kiralık Emlak 
Mahalleıl 

Bedretün 
> 

G. H. paşa 
Bedrettin 

> 
> 

Şahkulı. 

Yenicami 
> 

Kemankeş 

Sok.ı~ı No, 

Havuz kapısı 19 
• 42/t~ 

Kayik iskelesi 2 
Kavuz kapısı 22 

Ortasokak 6 
> 

Şah kuyusu 
M. Alip:ışa han 

> 
8 cı vakıf han 

12 
22/l 
58 
30/3 
29 

YE'nicami Arap kayyum 'l 
Kemankeş 6 cı vakıf h"!l 28 
Ek.mekçibaşı Boğazkesen li2 
K. M. Çelebi B. paımakkapı 1 
Dikilitaş Cami altında 4: 
Yahya Et. Cami hareminde 

Cinai 

Dükkil.n 
DUkkAıı 

KulUbe 
Kulube 
Kulübe 
Duklıôn 

Dükkin 
Oda 
Dükkin 
Oda 
DU~ 

Oda 
Dül<kin 
Oda 
Dükk~n 

Ev 

ll.yli k k i rası 

Lira Kr. 
12 00 
12 00 

4 00 
1 50 
9 25 

12 00 
)~ 00 
l4 00 
25 00 
6 00 
6 00 
6 00 
5 00 
3 00 
2 50 
4 50 

Semti Sakal!ı Parsel No. Kapı numarası Cinıl Sahası Sahibi Takdir olunan bedel 
Devlet Denizyollan İşletme Umum 

Müdürlüğü ilanları Firuzal!a Kasatuy 1 
19 

Eski : 53, 55 
57, 59 yeni: 

115, 117, 11s 

Eski : 43 
Yeni : 115 

Eı-:ki : 49 

Yeni : 111 
Eski : 37 

Yeni : 99 
Eski : 47 
Yeni : 109 

E.skı: 39 

Yeni : 101 
Eski : 35 
Yeni : 99 

arsa 79 İstanbul 
> T\Q!terdar yokuşu belediyesi M~tresi 15 lira 

arsa 59.50 Meryem İzmir ilave surat poatsı . 
> 23 

arsa 19.00 1"!erycm > > > 
Zafer bayramı tatili münasebetile İzmir fuarını ziyarete gidceklere bit 

kolaylık olmak üzere 25 ağustos pazar ve 29 ağustos pel"§embe İzmir postaJarıtı• 
lliıveten (KADEŞ) vapuru 27 dustos salı günü saat 11 de Galal<l rıhtunınd•~ 
doğru İzmlre kaldırılacaktır. 

• 
> 

> 
> 

20 
26 

arsa 
> 

19.25 
15.25 

> 
> 

> 

> 
> 

• • 
> > 

• > 
Bu vpur İzmirdcn parşembe 13 de kalkarak cuma 16 da İstanbula döne"' 

cektlr. (7755) • • 21 
• 
• 37.75 &hico 

> 
• > > 

Eı:::~ YENİ KOLEJN~:ri • 
> 

> 
> 
> 

> 
> 

• 
> 
> 

25 
27 

3to 
24 
28 

Eski : 29 
Yeni : 91 

> 

> 

> 

15.25 

19.25 

40,25 
20.75 
20.25 

Zican 

Hüseyin Hayrettin 
Mustala, Emine 
Makbule 

Az~e Fahire 

• 

> 

> 
> 
• 

> • 

iLK - OR T A - L i S E 
> > Taksimde Sıraaerviferde YENİ AÇILDI. 
• > Müdürü - Eski Şişl i Terakki Direktörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 
> > Hususiyetleri: YABANCI Dİ Ll.ıER ÖÔRETİMİNE geniş 
> > 

> > 29 
Yukarda gösteri!en yerler Firuzağa 12 inci i1k okula 

sust idare namına istimlak edilmektedir. Mal sahiplerinin 
meleri. 

240.50 • > > mikyasta ehemmiyet vermek, sı nrllarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.şma ve inkişafı, srhhat ve inzıbatı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli teneffüsha -
nesi ve jimnasti.khanesi vardır. Her gün saat (9 ile Hl) arasında 
talebe kavı! ve kabul olunur. Telefon: 41159 

ilhak edilmek üzere 1295 tarihli kararnameye tevfikan hu
bir diyecekleri var:sa sek.iz giln zarfında dilekçe ile bildir-

Kararnamenin sekizinci maddesine tevfikan tebliğ olunur. .7774> 

1 İstanbu l Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Askeri Kıtaatı ilanla rı 1 

Deniz Gedikli Erbaı orta okulu 
müdürlüğünden 

. _ Aşaiıda ya.zıh erzaklar evsaf ve şartları d~hilinde eksiltmeleri F;:ırklarelindef 
Ignecede askerı satın alma komisyonuntia yapılacaktır. Kapalı zarflrın ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona vecıı..:ıt.~ı uçıK eksiltmelerin saatinde istek
W.erin kom.isyonda bulunmaları. Şartnamesi komisyonda görülür. 

2,471,830 kilo tezek kapalı zarfla 
eksil~meye konmuştur. Tahmin bedeli 
29,662 lira ilk teminatı 2222 lira 65 ku
ruştur. İhalesi 2/9/940 pazartesi günü 
saat 11 dedir. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesjkala -
rHe teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ağrıda asker! satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

1 - Doğ"rudan doiruya Donanmaya sevk ve gedikli erba.J olmak Qzere orta 
oku1 mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dan kUçilk olmak IAzımdir. 
~I 3 - Müracaatlar nihayet atust.os sonuna kadar Kasunpaşada deniz ged ' 

okulu müdürlülüne yapılmalıdır. Temi· 
Cinsi Moktarı Tutarı 

Kilo Lira 
o atı 
Lira 

ihale &"Ünü .asli ve şekli 

Pirinç 
> 
> 
> 

Nohut 
> 
> 
> 

K. tasuı, 
> 
> 
> 

Bulgur 
> 
> 
> 

17,500 5775 
17,500 
20,000 
17 ,500 
12,500 
12,500 
17500 

12,500 
12,500 
12,500 
12,500 
17,500 
20,000 
17,500 
17,500 
17,500 

5775 
6600 
5775 
2000 
2000 
2800 
2000 
2625 
2625 
2625 
3675 
3000 
2625 
2625 
2625 

434 12/9/940 
434 12/9/940 
495 12/9/940 
434 12/9/940 
150 13/9/940 
150 13/9/940 
210 13/9/940 
150 13/9/940 
197 13/9/940 
197 l3/9/<t40 
197 13/9/940 
276 13/9/940 
225 14/9/940 
197 14/9/940 
197 14/9/940 
197 14/9/940 

K. Zar1 
> 
> 
> 

A. eksiltme 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 

10 
10,30 
15,30 
16 
11 

11,30 
14 

14 
14,30 
15 

15,30 
16 
9 

9,30 
10 

10,30 
KJrmızı 

mercimek 
> 
> 

• 

12,500 
12,500 
12,500 
17,500 

2375 
2375 
2375 
3325 

179 
179 
179 

10,000 metre kıı;lik elbiselik kumaş 
pazarWtla sa tın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 39,000 lira kat'i teminatı 5850 
liradır. Pazarlığı 26/8/940 pazartesi 
günü saat 10,30 da Ankarada M. M. 
V. Hava satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 195 
kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte ko -
misyona gelmeleri. (721) (7593) 

1000 ton kuru : ve 1000 ton samaJ 
26/8/940 pazartesi günü saat 16 da 
Balıkesirde askeri satın alma_ komis
yonunda pazarlıkla satın ahnacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. İstek
JHerin belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (740) (7647) • Erzincan garnizonunun sığır eti ka-
palı zarf ile eksiltmeye konmuatur. 
Tahmin bedeli 44,000 lira ilk teminatı 
3300 liradır. İhalesi 27 /8/940 Salı gü
nü saat 11 dedir. Evsaf ve şartnamesi 
kolordunun tekmil garnizonlarında gö
rülür. İsteklllerln kanı.ınt vetoikalarlle 
belli saatten bir saat evvel tekli! mek
tuplarını Erzincanda askert satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(597) (7145) ... 
Hepsine tahmin edilen :fiatı 58,000 

lira olan 125 beygirlik 100 kilovatlilt 
Dizel elektrik grubu ile 80 beygirlik 
65 kilovatlık Dizel motörlü elektrik 
grubu ve bu gruplara ait tevzi tab -
losu 27/8/940 salı günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. satın alma ko -
misyonunda pazarlıkla satın almaca -
ğından isteklilerin 8300 liralık kat'! te
minatlarilc belli saatte komisyonda 
bulunmaları. Şartnamesi 290 kuruşa 
komisyondan alınır. (662) (7360) • 10,000 metre kaputluk kumaş: pazar 

)ıkla salın alınacaktır. Tahmin bedeli 
42,000 lira kat'l teminatı 6300 !Jradır. 

Pazarlığı 26/8/940 pazartesi günü saat 
11 d~ Ankarada M. M. V. Hava satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartname~i 210 kuruşa komis
yondan alınır. İsteklilerın belli ıün ve 
saatte kanunt vesıkalarile komisyona 
eelmele.'<. (720) (7592) • 

Beherine tahmin edilen fiatı 1550 

13/9/940 
13/9/940 
13/9/940 

> 
> 
> 

9 
9,30 
10 

10,30 
(770) (7746) 

nl kat't teminatıarile ihale gün ve saa
tinde Ankarada M. M. V. Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (743) (7650) • 150,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştuı·. Şartnamesi An
kara, İstanbul ve Konyada Lv. ômir -
liği satın alma komisyonJarında gö
rillür. Tahmin bedeli 36,000 lira ille 
teminatı 3375 liradır. İhalesi 26/8/940 
pazartesi günü saat 11 de Konyada 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatin
den bir saat evveline kadar kanunl 
vesiklarilc teklif mektuplarını komis-
yona vermeleri. (602) (7150) 

• 901)0 çift er çizmesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 28/8/ 
940 çarşamba günü saat 16 da Erzurum
da Kor salın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 85,500 lira 
ve ilk teminatı 5525 liradır. Şartna -
mesi komisyonda görülür. İsteklilerin 

belH gün ve saatten bir saat evveline 
kadar kanun! vesi.kalarile tekil1 mek
tupJarı..ı:u komisyona vermeleri. 

(594) (7111) 

• 20,000 çift kundura kapolı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. İhalesi 28/8/940 
çarşamba günü saat 11 de Erzurumda 
Kor salın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 130,000 lira 
ilk teminatı 7750 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka -
nunt vesikalarile teklif mektup1annı 

ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (595) (7112) 

• 20,000 ~lft kundura kapalı zartla ek-
siltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/940 
perşembe günü saat 11 de Erzurumda 
Kor satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 130,000 lira 
ilk teminatı 7750 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka -
nunl vesikalarile teklif mektuplarını 

!hale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (7C6) (7113) ... 

600 adet tevhit semeri kapalı zarfla 
eksiltmeye korunu~tur. İhale,. 3/9/940 
Salı günü saat 16 da Erzurumda Lv . 
Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Talımin bedeli 29,100 lira 
ilk teminatı 2182 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Erzurum 
Lv. Amirlikleri satın alma komisyon
larında görülür. İsteklilerin ihale gün 
ve saatinden bir saat evveline kadar 
kanuni vesikalartıe teklif mektuplarım 

kuruş olan 1300 adet soba pazarlıkla 
münakasaya konmUjtur. İhaleı;i 28/8/ 
940 çarşamba ıünü saat 14 de Anka
rada M. M. V. satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 3022 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 
komisyondan alınır. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile ihale saatinde komis- kornfoyona vermeleri. (592) (710n) 

yonda bulunmoları. (738) (7645) 

• 
BehB" metresine tahmin edilen fiatı 

131 kuruş 48 sanUm olan 650,000 met
re çift en 1,300,000 metre tek en yazlık 
elbiselik bez pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. Bezler tek en 400,000. Çift 
en 200,000 metreden aşağı olmamak 
farlilo ayn ayn taliplere de lbale edi
lebilir. lhalesi 28/8/940 çarşamba günü 

• Behcrine tahmin edilen tiatı 79 ku-

(607) (7155) 

4 - herde Türk donanmasında ıedikli erbaı olarak denizlerde çalUJllıa): 
ıu:etile hem memleketine hizmet etmek ve hem de bayatını mükemmelen temiJl 
ebnek istiyen orta okul mezunu ıürbüz ve kuvvetli Türk gençlerin.in bir aJJ 

d·•er evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmalan ve ı. 

şartları öjrenmeleri ehemmiyetle il.An olunur. c8493> 

Bir ay içinde teslim şartile bir kilo
suna tahmin edilen fiatı l 9 kur1.: oJan 
160 ton un pazarlıkla satın alJuacak -
tır. İlk teminatı 2213 liradır. İbatesi 
31/8/940 cumartesi günü sctat 11 de
dir. Evsaf ve şartnamesi 148 kuruşa 

komisyondan alınır. İsteklilerin iha -
Je gün ve saatinde Karsda askeri sa
tın alına komisyo11una gelmE"ıerL 

Devlet Demiryollan ve Limaaları lıletme 
U. idaresi İliaları 

Muhmmen bedeli (4000) lira olan 10,000 kilo saf haınızı kibrit taahhüdü; 
nü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabına (12/9/1940) perşembe gunil ı;a9 

(10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dabHindeki komisyon taraftl'l" 
dan pazarlık u.suJile satın alınacaktır. ·ği 

Bu işe girmek istiyenlerin (600) liralık kal'i teminat ve kanunun tayin etlı 
vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komU:.-yona müracaatları l!\zund.ı.t• 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7735) 

(702) (7538) 

300,000 kilo buğday kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/ 
940 günü saat 13,30 da Midyatta as
kert satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 15,000 lira ill~ 

teminatı 1125 liradır. İsteklilerin ka
nunt vesikalarile teklif mektuplarını 

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

Bir milyon kilo saman kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
20,000 lira ilk teminatı 1500 liradır. 

İhalesi 29/8/940 perşembe günü saat 
11 de Erzincanda tümen satınalma 

komü:yonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. Tek
lif mektupları ihale saatinden bir saat 
evve1ine kadar 
l~zımdır. 

komisyona verilmesi 
(637) (7304) ... 

(4,400,000) kilo buğdayın kırma üc
reti kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

Muhammen bedeU (79,200) lira ilk 
teminatı (5210) liradır. Eksiltmesi 
2/9/940 pazartesi günü saat l ' da ya
pılacaktır. Şartnamesi İstanbul. An -
kara Lv. Amirlikleri ve Kayseri as -
kert satın alma komisyonunda görüle
bilir. İstekliler kanunun 2,3 madde
lerinde yazılı vesaik ve teminatla bir
likte teklif mektupJar1111 ihale saatin
den JAakal bir saat evvel komisyona 
vermi3 bulunmalan. (638) (7305) • Keşif bedeli (50,728) lira (69) ku-
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belli .ıün ve saatte komisyona gelme
leri. Şartnamesi 2188 kuruşa kon1is -

·-~ 
lira mıhların ilk teminatı 1060 Hradı.f· 
Şar~1amesi kon1.isyonda görülür. istl'1'" 
lilerin kanuni vesikalarile belli saat .. ) 
le komisyona gelmeleri. (772) (7746 

yondan ahnlr. (759) (7704) ... 
Beherinc tahmin dilen fiatı 40 ku

ru~ olan 100,000 adet kar baılığı pazar
lıkla münakasaya konmuştur. Ellişer 

bin adet teklifler kabul edilir. İhalesi 
29/8/940 pcrsembe günü saat 10,30 da 
Arık.arada M. M. V. satın alma komis
yonunda yapıJacaktır. Evsaf ve şart -
namesi iki liraya komisyondan alınır. 

İsteklilerin kanuni vesikalarilc komis-
yona &elmeleri. (762) (7707) 

.1/--
1000 adet top cephane semeri ve te

ferrüatı (1 paldun1, 1 göğüslük:, 1 ko
lan, ı kantarma, başlığile demiri, 1 ke-

... 
5000 çi!t fotih pazarlıkla satın alJ'"' 

nacaktır. Tahmin bedeli 34,000 JiJ'ıl 
kat'i tcamintı 5100 liradır. Pazar'ığl 
2/9/940 pazartesi günü saat 11,30 dB 

Ankarada M. l\'L V. hava satın alma ~0"' 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ..,.e 
~tnamesi 170 kuruşa kcınıiı;:yondaJl ~ 
ıınir. İstek111crin kanuni vesika ve ı; 
minatlariJe belli saatte komisyoıııı 
gelmeleri. (775) (7751) 

ruş olan Zinciderede askeri binaların 
tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 2/9/940 pazar
tesi Unü saat 11 de Kayseri askeri sa
bn alma komisyonunda yapılacak.Lır. 

İlk teminatı (31786) lira 44 kuruştur. 
Şartnamesi (255) kuruş mukabiJinde 
Ankara İstanbul levazım 5mirlikleri ve 
Kayseri asker! satın alma komisyÖn
lanndan alınabilir. Eksiltmeye gire -
cekler teminat ve kanunun 2, 3 mad
delerindeki yazılı vesaik ve bu gibi 
islerle iştigal ettiklerine dair mahalll 
nafıa ve ticaret odasından alacakları 

vesikalarla birlikte tekli! mektup1a -
rını ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (641) (7308) • Beher metresine tahmin edilen fiatı 
26 kuruş olan 300,000 metre sargılık 

bez 12/9/940 perşembe günü saat 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin 10,300 liralık kat'i teminatlarile 
birlikte An.karada M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi 390 
kuruşa komisyondan alınır. 

çe bcl1eme, 2 urgan, 1 nal çanlası ve beş i 

semere bir aınbal~j sandığı) pazarlık-! 
Ja yaptırılacaklır. !halesi 29/8/940 per
ıeınbe günü sat 11 de Eskişehir mınta
ka satın alına komisyonunda yapıla -
caktır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülür. Tahmin bedeli 32,750 
lira kat'i terrıinatı 4912 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli &aatte komisyona gelmeleri. 

Kaınış ihtiyacına kapalı zarfla veri~ .. 
len bir kuruş 79 santim fiat pah~lı ı; 
rüldügünden pazarlıkla eksıltmtsı 3l 
8/940 cumartesi günü saat 10 da L., .. 
zurumda askeri satın alma komisYO"' 

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
17,500 lira ilk teminatı 1313 liradır • 
Şartnamesi komisyonda görülür. is ,. 
teklilerin belli saatte komisyona gel"" 
meleri. (766) (7742) 

(761) (7706) 

• Hepsine tahmin ediJen tiatı 30,000 
lira olan 5000 adet u~ıu saç kutu pazar
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 28/8/940 
çarşamba günü saat 14 de Ankarada 
M. M. V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kat'i teminatı 4500 liradır. 

Şartnamesi 150 kuruşa komisyondan 
alınır. (754) (7699) 

• 

(749) (7694) 

• 13,700 kilo sade yağına ta1ip çıkma-
dığından son pazarlıgı 16/9/940 pa -
zartesi günü saat 16 da hpartada askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli ı 5,070 lira ilk teminatı 
1130 iradır. İsteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komitoyona &elme -
!eri. (732) (7639) 

* Beher takımına tahmin edilen !iatı 

175 kuruş olan 10,öciO takım pijama 12/ 
9/940 perşembe günü saat 10 da An
karada M. M. V. satın alma komis -
yonunda paz.arlıkla ekslitmesi yapıla
caktır. İstekUlerin 2625 liralık kat'i te
minatlarile belli saatte komisyona &el-
meleri. (7~5) (7700) 

* 22,200 giyim beygir ve 7800 giyim 

A " d ıJ ··"-· etlcrı· p•zartııd" şaıP a yaz ı ""'". . " '8 ,940 
satın alınacaktır. lhalelerı 281 ı . 
çarşamba günü sat 11 de KırJclrell 
İğnecede askeri satın alına komisY0 .. 

nunda yapıJacaktır. İsteklilerin k 9 : 

nunt vesikalarile komisyona gelnıe 
leri. 

Miktarı 

Kilo 
3456 
3505 
5110 
6300 
4320 

Tutarı 
Lira Kr, 
1105 92 
1181 60 
1635 20 
2076 
1382 46 

(771) 

[t ın i o• 11 

ura 
J70 
169 
246 
312 
308 

(7747) 

+ 
"iÇ bil' 

Bandırma, Balıkesirde bin i1A t r'" . I• ~ 
ton buğday kırdırılacaktır. TallP Çi-" 
2/9/940 pazartesi günü saat 16 da ·s ... 
nakkalede askeri satın alma korrı~9) 
yonuna gelmeleri. (773) (7:... 

Sahibi ve neşriuatı idare edet' 
Bat muharriri 

Yukarıda yazılı em!rut 3!/5/94l gününe kadar kiraya vern-ktir. İbal.,i 
26/8/940 pazartesi günü saot (14) pe ya:pdacaltındaıı iııleldilerln mezldlr gün 

ve saatte % 7,5 pey akçelerile birlikte B. O. vakı!lar akarlar kaJemine müra-
""'1tlan. (7377) ' 

saat 11 de yapılacaktır. !l'alipleriı. teklif 
edecellletl mlkdarlar üzerinden k3Du-

ru~ olan 100,000 adet kar gözlüğü mü
teahhit nam ve hesabına açık eksilt
me ile münakasaya konmuştur. İha -
leı;i 3/9/940 soli günü saot 11,30 da 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
5200 liradır. Evsa.f ve ıartnam~i 390 
kuNşa komisyondın alınır. İsteklile
rin kanun! vcsikalarile komisyona gel-
meleri. ( 657 ) ( 7355) 

Beherine tahmin edilen fiatı 87 ku
ruş 50 santim olan 500,000 adet çuval 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. Çu
vallar 100,000 den aşağı olmmaak şar
tile ayrı ayn taliplere de ihaıe edile -
bilir. İhalesi 29/8/940 perşembe günü 
saat 11 de An.karada M. M. V. satın 

alıruı komisyo.nunda yapılacaklı.r. Ta
liplerin teklif edecekleri miktarlar ü
zerinden kanuni kat'i tcminatlarile 

katır nah ile bir numaradan on nu
maraya kadar 1,440,000 adet mıha ta
l.ip çıkmadığından yeniden pazarlığı 

3/9/940 salı günü saat 15 de Çorluda 
kor satın alma komisyonunda yapı - j 
lacaktır. Nalların ilk teıniııatı 1868 

ETEM İZZET BENİCS 
Soa 'J:clıtraf lliatba~ 


