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"'. ~Vqff akıyetini 

1 '"4 ı:ı Qdaşına ıa-
,ıı ~rlıgan İtalya 

Başvekil Bu Akşam lstanbulda Olacak 
'" ........:.:: , " ltaı~. -----.~"""'"""''I 
1
r lıd~anın Akdeniz ve Afri- MahkOmlar 

Karabük'e . 
26 Ağustos taarruzu ltb \~i İntizarınm başlıca 

... ~ •da~ 1 Alınanların İngiliz 
U , '•ı·· 8~1nda alacakları neti
ıı<I t•ıı'· eklemek ve l{Örmek
Ji" hıı •harettir. İtalya Alman
c·' lııf ııı ardında emekliyerek 

ha;:~ kolayca vasıl olmak 

001 
~ ~ Peşindedir. 

•
11 ~ ~: ETEM İZZET BENİCE 

1aU ~'ııı 
1. p teç~d~'~ Macar müz!Jkeratı
ıo lli:.ı, &ı safhalar; Italya -
ı! . '.t~ıı~ arasındaki vaziyet ne 
ı! 1 t~'ii .;:.n dikkatle takibini icap 
16 ı."kiI;1 1 hadise ise Alınanya-

;'1ilj 1 ad~ları üzerindeki ye. 
·~ ltıı.iıd k·e ltalyanın Afrika ve 
~ ~ ıllı ra1; 1 ~el;leyişi de o kadar 
oJıl 11.ııı Ptır. 
et' ııGlt •;da İhtimal hudutların
-fl iıı' ııı:.ıııı~·an bir harbin baş

lı;1 .~'•sı vardır. Böyle bir 
ııı,, \Uphe. yok ki Macarların 

1l taı nzerındeki kayıtsız ve 
lth,b~Plerinde ısrar eyleme-

!ııı,ıı i•l verebileceği kadar 
ı l"'•k U~a~istan hakkındaki 

daha •tını ve sinir harbini 
~bar başırı bir hale sokması 
liı e eyj Balkanlara davet 

~ . 
a~ i\lııı . ·ı· d Ilı" anyanm Jngı ız a a-

ıo ' ~"'n ~\;''•ccih hareketi ile 
ıııt· .'ı a~· deniz ve Afrikadaki 
·~, ~1~ind:• 3Yrı karakterler ifa
tlf'" a, 1 huıunmakta~ır. Al -

ıJI '' i .nı:iltereyi dima&'ından 
.. r ~ cın el' d b"I "' t.•cıub ı!' en gele ı en her 

· ~ lt,ıı. en ortaya koyuyor. 
lt,11,;a neyi bekliyor?. Niçin 

q\~lta . taarruz etmiyor, niçin 

1 ~ıb h, C~belü ttarıka, Port. 
~;' llt;,;~sa, Iskenderiyeye, A-

)~t \'t 1.ne, .. Süveyşe taarruz 
~.ha ~ngılızlerle kendi ara-

1 ı,,~. e kat'i ölçü ve rnahi
lıin ıvor?. Muhakkak ki 
·~· lli~erak ettiği mevzu d; 

, ~'~d~' hunun sebebi tekdir 
Y11, b • 
"hd~ harpte sadece herşeyi 
' dii~ beklemektedir. Al-
,,~ i\J Şecek, Alman,ya kan 

) ''dınd llıanya kazanacak ve 
' Pay a eıneklemiş bulunan 
lıı, t·~lacaı. ve mükafatla

ji~.'~ı .~ hakika Avrupa harbi t\ 'ii~ nden İtalyanın harbe 
iıt' lıty3 e kadar da ayni şey 
i'~ ~ald l'olonya harekatmda 
'' n 10 

1 
Ve Polonyada harp 

~İ''•tıı llta charp harici müt-
·! 1~•ny:• bir Münib mülakatı 

. ıııı.~' ?fa sedakatini sağladı. 
)'ti 'it 0 rveç hareketini ta. 
l.ı1 ~'ih 81Ya yine bu muvaffa
' ı,~1, .\İn bir cBrcnner. mü
lır ~lin '."~nyaya olan itimat 

dııı,'t •tti 1 iki katlı bir temin 
~~i "•n · Ve., nihayet Fransız 
·~in~' .\flnlıkaveınetten çekil
~( 1 •şı,.llıan ordularının Sen 
ı,. ~taiinR•nı, Alplara ;vakınlaş-

1 ı, n,a .. ~0~ u deldiğini gördük
ı·,ııı•ıı~ kendisine yapılacak 

'ı i~~'a'au .k,:ılmadığına inana-
. ~"n.'nııı •lanı. h~rbetti ve b~ 
~~n n~ d beşıncı veya sekı. 
li~ı Ciaııe Fransa teslim oldu 
n~ l Ve 0Ya Yine Berlinde bir 

\ıi 1iPerı ~ağlüp Franıcının 
ltın)'Pnı. •rıııde bir tetkik se

/t"' ~'' ha1tı.,a: f!rsatı diiştü. ital-
t·'' ,!•na,tıbi İ.ııh~! lngilterenin de 

' ' bir d •lal halinde bulun
•' ·, ı, nın lcs~_rbede yıkılaca&"ına, 

,J" 'n, .llıiidaı •ın olması ile peri
~'' '-ııı •nanıy nasız bir hale düşe
ı' ~ '"- 'Jtıife brdu. Fakat. hadise-

li, •'~t5•1ttı u falın veya inanın 
:ti "a " r ı ·Oo0 lnı:il 

i• '( t ası. tere Fransanın 
,S- • Op "etle· h -

•ıa 1 ii •. nıaı,: •. ~psız agır, 
,r ~~I, '•~, k •nelı tıifek, cepha. 
i~I ~le ııı, ta:::'"~t ve İtalyan do-
i" 'aıı ~hay hır donanma ile 
;~ ~. 'a tanhıp teslim olmasın-
.,; ı. · ~, v avli ile k d" .. ı. , 'il' e te . en ı mu-
,J ~.~ giisıe;'s!I •tti"i arslanın 
f

L iL" nsa ·ı ınıye başladı Bu-,. ı:ıııa. ı e ınüt • 
ı~ ıı •dan tetik bulundu

~~~ lQalı inan.en yüz misli, 
C(;t~Vette a~. Y•rmi beş misli 

~lı!ı /r .. İngiltere var. 
ı· f uncü sahifede) 

j1 

' ~ aöl k , , " l il asının 
•' t " 1 dö - .. ·· . 'n 1 ııuınu 

. ·;<ıılııUtıu~ankasının tesisinin 
'~,;n. seı;/lu münasebetle 

,ı· l\ı~tle d;~ llrıızdeki şube ve 
\ ve er Yerlerdeki tek
'Qıtı.:ıanları kapalı tıu-

lngiliz tayyareleri kartallar gibi döğüşüyor ve İngiHz adala rıru müdafaa edıyor ı 

BU SABAHKİ ŞANGHAYIN DÜN DE 54 
HAVA TAHLiYESi TAYYARE 

TAARRUZU ! 1! l T T l DÜŞÜRÜLDÜ 
Almanlar 3bom· 800 lng·iliz aske- Hasar ehemmi-

b t k t ri de geri çekildi yetli deg"' il ! a Q lp aç l Sanghay 26 (A.A.)- İngiliz kJ-
Londra 26 (A.A.)- Bu sabah taatının geri alınması işi diin 800 

erkenden münferit düşman tay- aokerin daha çekilmesile nihayet 
yareleri birdenbire Londranın ü- bulmuştur. 
zerinde görünmüştür. Oslo 26 (A.A.)- Orta Ncrveçte 

Tayvareler üç bomba altıktan Ro~rvs mevkiinde zengin çinko 
sonra şimali şarki istikametinde madenleri bulunmuştur. Esasen_ 1 
gözden kaybolmuşlardır. İnsanca bu mıntakada mühim bakır ma 
zayiat yoktur. denleri vardır. 

Londra 26 (A.A.) - Hava ana 
vatan ernnivet nezaretleri bildiri-
yor: 

Dünkü taarruzlar esnasında 54 
Alman tayyaresi düşürülıınüstür. 
Bunlardan 48 i avcı tayyareleri -
m:iz. 15 şi hava tavvarelerimiz ta-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Gönderildi 
lmralı mahkumları Kara

bük fabrikalarında 

çalışmıya başladılar 

İmralı adası noahkürnlarından 
99 kişili!; bir kafile Karabükteki 
yeni cezacvindc ikamet etmek ve 
Karabük demir, çelik iabrikala
nnda çalışmak üzere bir trenle 
Karabül<e gönderilmişlerdir. 
Oğrendiğimize güre tren Here

ke ile Yarımca arasından geçer -
ken İmralı mabkümlarından Ça
nakkaleli Hasan Cavdan ismin
deki bir mahküm denize düşmüş 
ve boğulup ölmüştür. 

Aferin Türk 
çocuklarına ! 

Mürteza, 50 çocuğun 
elinden güç kurtuldu 

Beşinci kol ve casusluk hakkın
da vapılan ikazların çocuklarımı. 
zı da uyanıklığa sevkettiğini gös
teren bir vak'a evvelki giin Ay -
vansarayda cereyan etmiştir: Ay
vansaray surları önünde oynıya'1 
12 - 13 yaşlarında 50 kadar çocuk 
surların bir köşesinde bir adamın 
durduğunu ve elindeki deftere 
bazı şeyler ~azdığını görerek va
ziyetinden şüphelenmişler, casus 
olabileceği zannile peşine düşe
rek polise haber vermişlerdir. 

Neticede bunun Murtaz.a ismjn. 

Bugün 26 aıjustos .. 18 vı1 evvel bugün, 30 aiiustos mevdan 
muharebesile büvük zafere kavuştuiiumuz Türk şahlanışının 
mebdeidir. 26 aqustos sabahı, şafakla beraber, Türk orduları bü
yük taarruza geçmiş, Türk topları ateş açmıştı. 
Kurtuluş harbinin en mühim ve tarihi qiinü olan 26 aqustos 

taarruzu bütün dünvada şaı;anı lıavret akisler yapmıştı. 
Türk sünı:ıü!eri, kimsenin ummadı<iı kadar sert lıamlelerilc, 

düşmanın bütün mukavemetini birkaç gün içinde kırdı. 
Bugün, büvük taarruzu hazırlıvan ve bize kazandıran Ebedi 

Şef Atatürkün manevi huzurunda hürmetle eQilmevi bir borç 
biliı;oruz. 1 

Büyiik ku.Ttuluş savaşım•zda, Atatürkün daima sa<i eli ı-azife-
sini qören ve milletin makus talihini venen .l\1i!H Şef İnönüııe 

ı 
m inneı ı·e şükran duvqularımızt arzetmek bir milletin en 11erin- ı 
ele kad i rsinaslı<iı olur. 

Memleket için aziz canlarını feda eden şehit Mehmetciklerin 
hatırasını da · vadetmeiji bir vazife bilivoruz. ' -~ 

Başvekil bu sabah 
Ankaradan ayrıldı 

Öi!rendii!imize göre. Basveki -
limiz doktor Refik Saydam, şeh
rimize ııelımek üzere bu sabah An
karadan hareekt etnıistir. Başve
kil burada Milli Sef İnönüne mü
laki olacaktır. 

Refik Saydamın bir iki J?Ün için-

de tekrar Ankaraya dönmesi 
muhtemeldir. 

DiGER VEKİLLER 
Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak 

dün Ankaradan Manisaya ııitmlş
tir. Vekil bugün Manisadan İz -

(Devamı 3 üncü sahifede) 
-~~~~~~~~~~~ 

Şehri kirletenlere 
yıldırım cezası! 

Dün gece yarıaı Beyoğlunda 
r. • / ld Yazısı ani feTflŞ er yapı l 3 üncüde 

Nişan bozulunca eve 
bir baskın yaptılar de biri olduğu ve Salmaton1rukta- lwiiiiiiiiıı_..,. __________________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ki evine giderken aklına gelen 
bazı hesaplarını deftere kaydetti
ği anlaşılarak serbest' bırakılnıış

Müstakbel damat, arkadaşlarile beraber, 
evinde iki kişiyi ağır surette yaraladı 

kızın 

Arnavulkövünde dün aksam sile neticelemnistir. ı mış, Perikli ve arkadaşları tutul-
ikanlı bir vaka olmustur: Ama - Ya&lılar hastaneye kaldırıl - muşlardır. 
vutköyünde Lütive sokaj!ında o- ı----------- ---------------

!Jr. 

Bir kız çocuk bir 
ameliyatla 

erkek olacak 
turan terzi Todori kızı Marikavı Od d ko'"mUH T 
Perikli iııminde bir J?ence nisan- Un an SOnTa Birkaç l(Ün evvel Adana doi!um 
lamıştır. tw:nde iki l(arlp doi!um vakası ol-

akat bir müddet sonra nisan H • t t 1 d dui!unu ve bu meyanda veni dün-
bozul:ınus ve Marika Perikliden 1 ç a r 1 m a an yaya ııetirilen bir yavrunun er -
yüz cevirmiştir. Buna kızan Pc- kek mi kız mı bulundui!unun an-
rikli de yanına Vanııel ve Aleko- lasılamadıi!ını yazmıştık. 

vu alarak terzi Todorinin evine ko•• mu•• r satılıyor Alınan veni malümata ııöre, co-
dün akşam bir baskın yapmıştır. cukta erkeklik daha l(alip oldui!u 

O esnada evde bulunan Marika- ve bunun idn de bir ameliyatla 
run akrabalarından Koço ve Ya- erkek yapılabilecei!i öi!renilrnis -
ni de kavaava karışmışlar ve bı- H Jk J b • h kk tir 
çaklat çekilmiştir. a ın zararına o an u iŞ a ın• • - A 

Neticede delikanlılar arasındaki B O htekarJı 
bu kanlı bıcak düellosu Kaço ile da Belediye tahkikata girişti on sa -
Yaninin ai!ır surette yaralanma - g"' I daVaSJ başladı 

Şehrimizde toı>tan kömiir satış.. 

M U •• h ı" m b . k larında ölçü ve ayarlar kanununa 
1 r a r a r mugayir hareket edildi&'i hakkın-

.................................. ı ......... __ _ 

Memlekette çeşitli 
zıraat kaldırılıyor 
Yurdun mahsul tipleri tayin edilecek ve her 
mıntakada bir çeşit rrıahsul yetiştirilecek 

Ziraat Vekaleti ııncmleketimiz
de çeşitli ziraati l:aldırmaiiı pren
sip itibarile kararlastırmıstır. Bu
nun verine her mıntakada tip -
!er üzerine ziraat yapılacaktır. 

:Mesela halen Adana ve havali -
sinde 35 çeşit ımahsul ekilmek -
tedir. Esaslı tetkikler ise bunun 
hicbir bakımdan faydalı olma -
dıi(ını ıınevdana cıkardılhndan 
Adana ve havalisinde yalnız pa
muk ekilebilecek ve bunun iay-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ı .,.: rrn sru .. 1rvry 
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da belediyeye bazı ihbarlar yapıl
mı•tır. Bilhassa Edirnekapı, Top
kapı ve civarına arabalarla geti
rilen kömürler hiçbir ölçü kulla
nılnııyarak arka hesabına satılıp 
alınmaktadır. 

Diğer taraftan Kadıköy ve Şişli 
g;bi scn1tlerde bazı köt::ürcülcr 
kömiiriin kilosunu 6 - 7 kuruşa 
kadar cıkarıııı•lardır. Bu kabil ih_ 
tikarları önlemek üzere haftaya 
kadar belediyece tetkikler yapılıp 
liat murakabe komisyonu tara -
fından mangal kömürüne de narh 
konacaktır. 

Odun fiatlarının halkı tatmin et
mediği de tamarnile anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Gerçi nakliye ve orman ınasraf
ları yükselmişse de ekser depo -
lardaki odunların mühim bir kıs
mının geçen yıldan kalını• ve 
dolayısile çekisi 2 liraya alınmış 
olduğu ve şehirde 1 yıllık odun 
stoku mevcut bulunduğu ö,ğrenil. 
mis tir. 

Fırtınadan bir motör battı, 
üç kişi daha boğuldulü~~~de) 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

1 KISACA 1 
B ~şinci kola dikkat ! 
Elli kruvazörü torpillendi ve 

battı. Hacı Davut'tan sonra bir 
Hoca Avuduıı daha Ytfilan ajan
ları tarafından öldürüldüğü orta
ya atıldı. İki İtalyan tayyaresi 
Yunan hududunu aşarken düşü
rüldii ve Girit açıklarında İtalyan 
harp gemileri görüldü. İtalyan ga
zeteleri ve Arnavut Italyanlar, 

- Yartya, Korfo, Çamlık .. 
Dive binbir vesile ile ortaya laf 

atarlarken bir de Piredeki askeri 
elbise de"oları yandı. Atina ajansı 
bu yangını haber verirken sebe-
bine: • 

- Meçhul!. 
Diyor ve tahkikat yapıldığım 

bildiriyor. Neyi kimden tahkik?!. 
Yunanlı dostlarımJza bizim ma

hut ukadaşın sadece: 
- Beşinci kola dikkat!. 
Tavsiye ve teyakkuzunu ulaş_ 

!ırmak yerindedir, Bc.şinci kol yal
nız urba ambarını değil; fırsat bu
lunca bütün bir millet ciğerini ya
kan kundaktır. Hakikaten, herşe
vin başında ve sadece, İtalyanın 
sinir harbinde, yine İtalyanın Ar
navutluk adına taleplerinden zi
yade ona ve yalnız ona dikkat!. 

•• 

ÇERÇEVE 

İnönü ve harp 
İsmet İnöniinün millet baş

buğluğıı, medeniyet aleminde_ 
ki bütün devlet ve hükumet 
reislerinin kaderine eş olarak 
en çetin dünya merhalesine 
rasladı. 
İsmet İnönü millet başbuğ

lui'u makamına gcrtij{i vakit 
dünya, bugün avaz avaz ağlı
van fcl3ket yumurcağ'ını nere
deyse doj{ıırmak üzereydi ve 
doO-um sancılarının en keskin 
devresine girmiş bulunuyordu. 

Milletlerin tarihinde, bu çe
şidi hiç bulunmamak şartile an
cak birkaç asırda bir zuhur eden 
buna benzer harikulade nazik 
gecitler, o anda rehber sıfatile 
milletin en mezivetli rocuğunu 
iş başına çağırır. Bu daveti, 
hem milletin en meziyetli ço
cuğu, hem rehberlik makamı, 
hem de hadiselerin akışındaki 
tekevvün dehası, ayni zaman 
ve mekanda duymalı; yani tek 
kelimeyle kader, ihtiyaç anın. 
da milletin en meziyetli çocu
ğunu iş başına getirmek iste -
melidir. 

Bütün tarih boyunca. bu tür
lü mükemmel isabetlerden zi
yade, mükemmel isabetsizlik
lere şahit oluyoruz-. 

l\1isali, kendi maıı:iınizden 
seçelim: 

Sarı Selimden Vabdettine ge
linciye kadar süren bozgun ça. 
ğııruzda, başta bulunanlardan 
hiçbirine, idare ve siyaset çer
,.rvesinde milletin en meziyetli 
çocuj{u diyemeyiz. Hesabımızın 
topyekun görülmek üzere bu
lunduğu 1914 dünya harbinde, 
başımızda bulunan idareyi ele 
alınız!. O idarenin, mücerret ve 
tek şahıs halinde mütaleası, 
milletin en meziyetsiz (Ocuğu
nu ifade edecektir. 
Şüphesiz ki, Samsuna geçi -

şinden, Avrupa empcryalizma
sını Akdenize döküşüne kadar 
l\1ustafa Kemal, Türk millttinin 
en meziyetli çocuğuydu. Ve 
Türk milletine o nazik geçitte 
rehber olmak davetini, rehber
lik makamına ra&'men yalnız 
kendisi duyduğu ve kaderle it. 
tllak edebildiği için, engelleri 
-ıka yıka başa geçti. 

İsmet inonünu başa reçıren 

müessir, hidiselerin tabii akısı 
ve hak tecellisinin kendi kendi
sine yerini bulnşudur. Okun, 
kendi kendisine hedefteki mer
kezi buldu&'u bir ahenk ve mü
\iazene anı ... 

Bu ahenk ve müvazene anı, 
•ade İsmet İnöniiyle rehberlik 
ınakamı, yani okla hedef arasın· 
da vaki blmamış, Türk mille
tinin de hütiin hayatı boyunca 
bu tenasübe en fazla muhtaç ol
duğu dakikayı .se~mi,ştir, 

Bu hakikati bana öğreten, illt 
harp senesi içinde, İsmet İnö. 
nünün Türk devletine takındır
dığı fevkalade olgun tavırdır. 
Bu tavrın manası.Yda, içtinap 
azami, cesaret azanıi; taham -
mili azami, aksül3nıel azami; 
ııabır azanıi, hassasiyet azami; 
nıüliyenıet azami, kuvvet aza
mii tevekkül azanıi, irade aza
mİi sükllnet azami, tecssiiri}"ct 
azami; rahat azami, tedbir aza
mi; bilgi azanıi, tetkik azanti; 
müsanıaha azami, şeref azanıi
dir. 

Günümüzün bütiin dch8sı, 
bu birbirine zıt melekeleri iç
i~e barındırabilmekte, onları 
birbirinin zararına inkişaf et
mekten alıkoyabilmekte. 

Ben inanmıs bulunuyorum ki, 
bütün bunlardan sonra Türkiye 
bir harbe sürüklenir de, İsmet 
İnönü, Allahın iznile muzaffer 
olacak Türkiyenin başbuğluğu 
devresine girerse, tarih ı:aıa ... 
rında harbe sebep olmak it • 
hamlarından en küçüğüne bile 
uğramıyacaktır. Zira böylece 
ismet İnönünün şahsında Tür
kiye, harp macerasından, muh
temel bütün felilket ve saadet
lerine rağmen kaçınmak için 
beseri kadroda ne varsa yapmış, 
fakat hiç bir çare bulamamış 
olacaktır. 

Yeryüzünde tek devlet reisi 
gösterilemez ki, İsmet İnönü • 
nün şahsında olduğu kadar, iş 
cesaretile, müsebbip olmamak 
gayretini imtizaç ettirebilsin. 

İdare ve siyaset çerçe\·esinde 
milletin en meziyetli ~ocuğu di
ye gördü~üm onun sahsında, 
olgun ve talihli Türkiyeyi se
lamlarım!. 

NECİP FAZll.. KJSAK'ÜREK 
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Od r .ı ı .ı kondJı. 133 1c n: !. 
Ne ucı.L deı,ıl .::.ı? . Y ~' . akab:l
digm Kauar .. Fakat, ıtırazlar de
v m <'dıyor. Odundan anhyan er
babının söy ·<ligine göre, cins cıns 
odun var. Meşe var, adi m.e..:e var 
(hal" buna başka isim de \'erir), 
gür11cn var .. Hulasa binbir çe~idi 
var ki, bunların hepsinin fiatı ve 
kıymeti ayrıdır. Meşe odunu ile 
gürgen bir mi? Meşe odununun 
sertli~!. sP}abeti başka hangi o. 
dun!la vardır?. Sonra. meşe odu
nu maruftur; herkes bilir, daya
nık! dır. sağlamdır, ikt,isadı<lir. 
Herkes me.,e odununu tercL'ı eoer. 
Meşe odunu, yalnız, makamı is -
tihkarda kullAnıldı.iiı zaman kıy
meti yoktur. 

EKSİKLİK 

NEREDE?. 

Gecen gün belediye vine fırın
ları teftiş etmiş: 554 tane eksik ge
len ekmek bulunmuş!. Bu miktar, 
bulunanı. görüleni ve yakalananı! 
Ya. bir de gözden kaçanları dü. 
,ününüz. Acaba, fır_ınlarda terazi 
denen alet yok mu?. VarMı, !art
masını mı bilmiyorlar?. Ben, kas
den noksan tartacaklarını, hiç 
ümit etmiyorum. Halkın yediği bir 
lokma ekmeğe göz koyacak kadar 
adi insan tasavvur edebilir misi-

. ? 
nız .. 

O halde, bu eksiklik nereden ile
rı ı:ıeliyor?. 

Bazı fırıncılarda her halıle 1-.ir 
eksiklik var. 

PİLAVIN 

SALTANATI 

İstanbulun eı. eski piyazcısı, bir 
gazeteye, yanayakıla hat;ra\arını 
anlatıyor, diyor ki: 

nbu . .ı. ~ru f...,,.,Jyc ve 
, • ~ tan.ılı t ~liı dev !U edıyor. 
Halk a ZIYa~e bu yerrekleri 
tercıh cdi~ or. ' 

Av t. bı.nun St'bebi var. Bu 
yemekler karn doyurur ve ucuz
dur da, onun içın!. Ziiğürtlük de. 
vam ettikçe, fa•ulye, pilav salta
ııaı. elbette k deva'rn edecek'. 

BASSlTU 

zuılRLEU :Uİ?. 

Geçenlerde, ba!;suyu ile iıliı bir 
çorba yapan bir aile, zehirlenı -
verdı. Bassuvunun, daha doğrusu, 
baş cvrbasının zehirledigini, hıç 
du,·dunUL muydu?. 

Bu, ne netaır.elı başmı.s, böyle? 
Efendım, baştan başa fark var

d:r. Kokmuş baş olur, etlı baş o
lur, taze baı; olur, akıllı baş olur, 
akılsız baı; olur!. 

En say anı tercih olanı kuzu ba
·'iıdır. Taze olmak oartile., 

CATLIYAN 

PATLIY A'.llLAK ... 

Son zamanlarda, kıorıtler çat
Jtyor. pa!L) or, ırnanın elbise;ini, 
.\·uzünü, g<izünü yakıyor., Şika _ 
vetler malüm ... Fakat, bu vadide
ki ncsriyat artınca, dün, Osıw;n 
Cemal. oür.t~taş yanıma ~eld" 

- Aman, ne yapıyorsunuz, ya
hu,· dedi. bazı vatandasların ek -
meği ile eıynuj·orsunuz?. 

- Ne münasebet, dedim, ben 
fınrıncı mıyım~. 
-Hayır, öylesi deltiL .. Biraz e•·

vel Ka11alıcarşıda Örücüler kapı
sından ger;,.ordum. Bütiın esnaf 
bayram yapıvor, kibrit inhisarına 
dua ediyordu. IC>britler çatltyalı, 
patll\·alı, şeytan kulağına kur~un, 
ceketini, sapkasını kapan ooluğu 
örücülerde alıyormuş!. 

Millet alimallah sıra beklivor. 
AHMET KAUF 

Mıhkum olan 
sarhoşlar! 

!Türbe daınında 

Ahmet oğlu Şükrü Yapıskan 
isminde biri dün Çarşıkapıda fazla 
;arhoş bir halde nara atarken va
kalanmıs ve ~üncü sulh ceza 
mahkemesine verilmistir. 

Ancak muhakemede kendısine 
l!!eli!bilen Şükrü Yapışkan: 

•- Siz benim sovadıma bakıp 
da çamur gibi yapışkan zannet -
meviniz. Ben dünyanın en sakin 
adaınıyııın. Fakat arkadaslar zorla 
rakı, saraıı içirdi.ler Zivanadan 
çıkıp kendimi kaybettim. Sonra da 
sokakta nara atıı> etrafa vapı.ş
kanlık etıni.şiın!.• demi.ştir. 

Neticede Şükrüye bu defalık 
haplli cezası verilmemiş ve valnız 
2 lira para cezasına mahkiım o
lunmustur. 
Dıi!er taraftan Yesildirekte kim

sesizler yurdunda vatan Beycan 
isminde bir kadın, oda komşusu 
Mehıncdin her ııece sarhoş bir 
vazi vette ııelerek kendilerini ra -
lıatstz etmesine kızmrş, Mehmet 
de buna karsı kendisine hakarette 
bulunmustur. Neticede sarhoş 
Mehmet üçüncü sulh mahkeme -

ne arıyormuş? 
Pazar ı:ıününün tanhalığırıdan 

istifadeye kalkısarak bir türbenin 
kursunlarıru söken bir acıkı:ıöz dün 
polis tarafından suç üstünde ya
kalanarak ad!ıyeve verilmistir. 

Cemil Kose isıminde bulunan 
suclu, dün pazar münasebetile ci
vardaki dükkıinların kapalı ve 
adunun da tenha oldui!unu ııe>
rerek sesı;izce N uruosmaniye ca
mii ne l!!itmis ve avludaki tÜI'be
nin kurşunlarını sökmei!e basla
tru5tır. Fakat hu esnada kendisini 
bir wlis memuru l!!Örerek; türbe
nin üzerinde ne yaptıihnı ' sörmus
tur. 

Cemil Köse buna hic eevao ver
meı:ı.is ve kendisini hızla Wrl>e
de nasagı atarak lcaoınağa basla
mıstır. 

Nih.ıvet uzun bir kovala.nıa -
dan sonra suçlu yakalaııınıs ve 
mahkemeye tevdi olurı.rnuslur. 
Kursun hırsızı neticede 1 av 10 
,gün hapse mahküm olunmustur. 

since 6 l!!Ün hapis ve 10 lira para 
cezasına mahküm olunmustlir. 

Son Telgrnf'tn edebi romanı: 39 

GÖZ.Y AŞLARJ 
ETEM iZZET BENiCE 

Odana gelip gidenler var mı?. r 
Londra sefaretinden bu tali - 1 

mat çaldırılınrş o:abilir mi?. 
Sen l>urada bir şey olınadıi(ına 

emin misin?. 
O şifreyi yaptıktan sonra kime 

verdiğini hatırlıyor musun? 
Müsvedde dosyasında mı?. 
He..,si makul, haklı, üzerinde 

düşiinülecek suallerdL 
- Kimden ~phe ediyorsun?. 
.Sualine, 
- BiLınem iti, tetkik etmek la

zım. Birden hükmedilmez!, Her -
halde bendeniz burada, sefir be
yefendi orada tahkikat yapalını. 
Vaziyeti tetkik edelim. 
Cevabını verdim. 
- Müsvedde, do,,yasında mı?. 

Şifre anahtarları çalınmış olma
sın?. 

Sualine de: 
- Müsaade ederseniz )!'ideyim .. 

Dosyavı getireyim'. 
Dedim. 
- Pekala. Git herşeyi gö•den 

geclr gel!. 
Dedi. 

Nazırın yanından müthiş bir en.. 
dişe ile çı.ktım. 

Kendi kendime emniyetim var-

dı. Fakat. dal "nlığundan korku -
yordum. Bir katıp, bir ahba_ bu 
dal_gııılığımdan istifade etınış o
labilirdi!. 

M~.seliı bugün, ınasam :n başın
dan kendimi alıp götürseler ha -
berim olmıyacaktı. Onun içindir 
ki. 

- Ah Naran ah ... Yaktın beni!. 
Diye diye odama geldim!. 

Odama ııelir gelmez hemen ka-
sayı açtım. 

Şifre anahtarlarına baktım. 
Dosyalara bakttm!. 
Londra sefırinin bahsettiği la

lima tm aslına baktım. Hepsi ve 
herşev yerli yerindeydL 

Kendi kendime: 
-Oh ... 
Dedim, geniş' bir nefes aldım. 
Bundan daha hazlı, daha son -

suz bir zevk ve memnunluk ola
mazdı. Sanki dünyalar benimdi. 
Mırıldana mırıldana söylenivorum: 

- Alimallah insanı ipe çeker
ler. 

Hele bir t.ınesi kaybolsaydt ne 
~·apard1m?. 
Nazır simdi başka "acının ipini 

çeksin!. 

1 

üteakit 
aaşlari 

Üç aylıkların tevzia
atında izdihamı önli
yecek yeni tedbirler 

alındı 
lviütekait, eytam ve eramilin 

3 ayl.ıık maa~ arının tevzii için 
defterdarlık.;:a hazırlıklara evlü -
lün ilk günkrın<le ba:slıvacaktır. 
Diğer taraftan Emlak ve Eytam 

bankası da tcvzıata :! evlül günü 
:ııaslıvacaktor, 

Hıcbir sikavete meydan ,·eril
memcsı ve vatandaslara kolaylık 
olma.>ı .cm yeni tedbirler alırus -
tır. Ellerinde numara olınıvan -
lar 2 evıü.le kadar müracaat edip 
numara alacakl~rdır. İlk gün yal
nız aııkerr malüllere ımaas verile
cektır ve 2 eylül pazartesi günü 
sabahleyin saat 8 ile 9 araoında 
Eminönü ve besiktaş, saat 9 - 10 
arasında Jo'alih, saat 10-11 arasında 
Üsküdar ve Ka<lıköy, il - 12 ara
sında da Beyoğlu, Eyüp ile diğer 
malmüdürlüklerindc kayıtlı olan 
askeri malullere tedivat yapıla -
caktır. 

Cadde açmak için 
yeni bir usul 

Elıninönünden Unkapanına ve 
di(!er cihetten de U nkapanından 
Fatihe doitru beledivece istimlak
lere baı;lanılmıstır. 

Ancak Yenikapı - Unkapanı a
rasında Gazi bulvarının tamam
lanması ve Eminönü - Unkapanı 

caddesinin tanı.imi için 20 mil von 
lira\'a iht; .. ac vardır. Halbtıki 

belediyenin bu ise avırabil -
dilli para 3milvon liradır. Bi
naenaleyh şu usul bulunmustur: 
Binalar istimlak cdildikce hemen 
yıkılacak ve arsalarının yoldan 
artacak kısımları modern inşaat 
yapmak sartile halka satılarak 
yeni para temin olunacaktır. 

---<>--
Miraç kandili 

30/3ı aihıstos cuma günü ak -
samı (vani cumartesi l!!ecesi) Mi
rac kandili olduğu İstanbul mü:f
tülüııünce bildirilmiştir. 

IKUÇÜK HABERLERi 
* Öğretmen okullanndan bu 

yıl diploma alanlar Maarif Veka
letince muhtelif vilayetlere tayin 
olunır.uşlard!r. * Hürriyetiebediye tepesile 
Kağıthane arasındaki yol, Beyk.o. 
zun iç yolları \'e Üsküdar me.vda
nının asfalta tahvili yaJcında ihale 
olunacaktır. * Ç-Orlunun P~alan köyiinde 
oturan Hafız isimli l>ir kadın üfü
rükçülük ···-tığından hakkında 

takibata gecilmiştir. 
..ı.. Altı kadın ve altı erkekten 

mürekkep 12 ~ilik bir İtalyan 
heyeti dün İtalyadan gelip transit 
suretile Suriyeye gitmi•tir. 
* Araıxamiirıde Odaicleri so

kağında oturan Asımın 10 yaşın
daki otılu Yasar dün sokakta oy
narken bulduğu karpiti patlatmak 

, isterken yaralanm~tır. * Trah.·yada sel felaketine uğ. 
r,yan köyler halki banka borçla
rının ödenme.Ü için mühlet •·eril· 
mesini istemektedirler. 

Do.:-,·alar elimde tekrar nazırın 
odasına girdim. 

Müste.;;ar da yanındaydı. 
İkisi de ktpkırmızı idiler. Puf -

luva pufluva konuşuvorlardı. Na
zır bir taraftan asabi asabi dola
şıyor, bir taraftan müsteşarın yü. 
züne dik dik bakarak: 

- $asılacak şey. {a ılacak şey!. 
Diyordu. İlerledim. Yanına so

kuldum: 
- İsle efendim hepsi burada. 

Bende kavbolan hiçbir SC'.Y yok. 
H~·,sini kasadan çıkard!.m!. 

Dedim. Nazır sözümü dinleme
di bile, yukarıdan aşağı beni sü
zerek ,·ine müsteşara döndü : 

- O halde bilinmedik hiçbir şeoo 
yimiz yok. Ne diye kasalarımtz, 
şifrelerimiz, dosyalarımız var?. 
Beyhude zahmet. Hepsini yazıp 
ortaya mymak daha iyi!. • 

l\füsteşar da dik dik bana bakt
yordu. Zaten beni hıc sevmez. 
Daima sö\'lerim: 

- Pundunu bulsa beni bir kaşık 
suda boaar!. · 

Yine bu haldeydi, Fakat, sesi 
çıkmıyordu. Ne olduğunu bilme -
di.ğiro için: 

- Galiba ben yokken nazırı kış. 
kırtll!. 

Dedim. Fakat, çabuk anladım. 
İş dırha beter .. Sarpa sarm:ş!. Na
zır masasının üzerndeki bir gaze
teYi şiddetle çel<.ti, aldı, yine ba
na "ÖStercrek: 

- Bak Taymise Almanlarla J?iz
li ittifak muahedesi imzaladtğı -
mı.:ı haber veriyor. Ya buna ne 
buyurulur?. 

Dedi. Yine, devam etti: 
- Si:m<li mü>te;;ar bey de Pa-

~-;; .. A __ V_R_lJ_P_A __ ıI_A_R_B_IN_'_IN 

~, YENİ MESELELJ;Uİ 

Küçük memur 
Memurin kanununda, günün ih

tiyaçlarına daha u~·gun bir ma:•sat 
ve gaye güdülerek, bazı yeni de. 1 
ğisikliklcr yapılacai:ı haber ve- 1 
rili,·or. Tafsiliıt ve teferrüatını he
nüz iyice bilmediğimiz bu mühim 
projenin. amme hizınetlerini da
ha salim bir yola sevketmek ga
yesile ortaya konulduğunda şüp· 
he yoktur. 

I\-fenıur deJİnce, ister maa~ al
sın, ister ücret alsın, ne alırsa al .. 
gelen tip, halkla doİ{rudan doğ
ruya temas eden küçük memur 
smıfıdır. 

Hepimiz bilir ve takdir ederiz 
ki, kanunların, nizamların, plan 
ve programların ruh ve maksadı 
ne kadar barikulBde olursa olsun, 
devlet kararlarını tatbik eden un
surun, vani tatbikat"',,!nın, işin sey
ri ve neticesi üzerinde çok büyük 
tesiri vardır. 

Halkla temas eden memur kim
dir?. 

Muallim... Evet muallimi iyi 
seçmek lazımdır. 

Tahsildar .. 
Tahsildarı iyi seçmek libınıdır. 
Katip, mukayyit, evrak memu-

ru ve saire .. 
Bütün bunları iyi s~mek lii -

zımdır. 
Çünkü, balkın nazarında, dev

let memuru deyjnce, canlanan tip, 
ne o vekaletin fevkalade müle -
hassıs, demokrat, makul müste -
şarı, ne ilmi otorite sahibi filan 
umumi müdür, batta, ne de şube 
müdürüdür. 

Küçük memurda blitün güzel 
vasıfları aramak ve mutlaka böy
lelerini seçmek, biliyorum ki bü
yük bir davadır. 

Fakat, ne yapalınt ki, kanun ve 
devlet mümessili olarak, halkın 
yakından gördüğü \.'e tanıdıij'ı in
sanlar, daima ve yalnız küçük 
memurlardır. 

Her iki ağustos 
arasında •. 

Gc~rn 5cnc agust11:-ı.t; un 2J üı~cii 
günü Rus!ı·a ile Ahnuıı.ya arasında 
bir adcıni tcca\ üı: misakı akıcdiL 
diği h~bcr alındığı dünya matbu
atında bunun etrafında tiirlii mii-

lalealara yol verildiği günlerin 
l ıldönüıııü de geldi, gc~ti. 

Bertin ile l\lo!Sko"·anın aııla~tı~ı 
öğrenildiği zaman keyfıvetin hay· 
ret uyandırmaktan ziyade 922 Ra
yınllo muah~desini hatırlattığı go· 
rülüyordu. Geçmiş zaınauları tlü- j 
şününce halin bir çok \·ekayiiııi 
ızah kabil oluyormuş. Hatta istik. 
hali de a~ rol"' görmek mümkün 
olduğu rıbi. !•"2 Rapallo muahe
desi o zamanki Vaymar Cuınhu
ı iyetinin Almanyası ile Sovyet 
Rusyanın hariciye komiseri Çi -
çerin ara•ında aktedilen ve her iki 
tarafın diplomatları için bir mu
nffakiyet eseri olarak sayılan bir 
vesika idi. Öbür tarafın diplo -
matları bu emrivakii ister istcnıez 
lıoş gördüler. Fakat ileride bir 
gün gelerek Rusya ile Almanyanın 
bu vesikaya istinat etmek suretile 
Avrupa siyaset iileıninde elelc fa
aliyete geÇi'ceklerini tahmin eL 
mek zor değildi. Sonra ne oldu?. 

Almanyada Vaymar Cumhuri
y·etinin erkanı birer birer sahne
den çekildiler. Nihayet şimdiki 
idare işbaşına geldi. Alman dev
let reisi ilk gündenberi Rusya a
lehine söz söylemekten geri kal
nıanıış, Bertin ile 1\-loskovanın a
rası açıldıkça açılmıştır. Fukat ne 
şayanı dikkat halı Her iki taraf 
da o eski Rapallo muahedesini 
battal etmeği düşiinmedi. İşte ge. 
çen sene Fon Ribbentrop l\Iosko
vada yeni bir vesika imzalarken 
17 sene f\·velki o meşhur vesika
) a )"eni bir kuvvet ve mana ver
miş oluyordu. 

Yeni ik~ 
" 1 a 

Bir Asidsülfürik f ab
rikası ile balık kon

.serve f abrikaıı 
yapılıyor 

Asid süllürık ve süper fosfat 
istihsal etmek üzere Karabükte 
Sümer Bank tarafından yeni ve 
'büyük bir fabrika kurulması ka
rarlaş-tırılmıs ve inşaat da müna
kasaya cıkarılımıstır. 

Fakat talip zuhur etmediğin -
den banka bul!!Ün veniden ve 
9 eylüle kadar müddetlı bir mü -
nakasa açırnıstır. Bu yeni fabrika 
takriben varrm milvon liraya mal 
olacaktır. 
Diğer taraftan şehrimizde mo

dern ve büyük bir balık konser
ve fabrikası insa olunması hak 
kında da tet.kikler yapılmakta -
dır. 

Sapanca gölünden 
yeni bir istifade 

İzmit kaltıt ve sellülöz fabrika
ların.:ı. Sırbanca ııölünden boru -
larla su getirilmes i ve fabrika -
!arın tekımil su sarfiyatı ihtiyaç -
!arının bu suretle tomin olunması 
lcararlaştırılmıstır. 

Bu büyük işe 439 bin lira sarfo
lunacak 10 eylulde faaliyete ge
çil.-cektir. 

---<>--
Kadıköy Tel~fon san-

tralı genişletiliyor 
Kadıköy otomatik telefon san

ır.ılının g~letilip modern bir 
şP~le sokulmast karalantırılmış
tı .. 

Bunun icin o~·rnanai!a mahal -
lesinin Kusdili caddesinde bulu
nan mezkur santral yanındakı iki 
dükl:an menafii umurnive namınaı 
ıc •• mliık olunup hemen yıkıla -
raklardır. 

-~ 

Halkla doğrudan doğruya te • 
ması olan küçük memur sınıfını, 
gittikçe tel:arüz edecek bir yükse
lişle, ideale ne kadar çok ~·aklaş
tırırsak, iinıme hizınetlcri o ka
dar salim bir mecrada akıp gide
cektir. 

Bir seneJir Avrupada geçen ve
kayii hıılıbaya lüzum kalmıyacak . 
derecede bu hiıdi•at yenidir ve 
hatırdan ~ıkar gibi dcğ.ldir. Fakat 
buna mukabil şunu söylemek J;\
zım geliyor: Müstakbel suihu da 
devamlı surette tc;;is edebilecek 
yegane amil kuvvet ve galebe o. 
lacağma göre İngilterenin bu a
zim ve ga~-retlıe meydana atılmış 
olması ve gün geçtikçe azim ınu
vaffakiyetler elde etmesi dünya 
efkarı umumiyesinde istikbal için 
başka başka görüş ufukları aç -
maktadır. Ortalık bir seneden -
beri çok başkadır. Geçen seneki 
müzakereler akin1 kalarak miit -
tefikJer ile Rusya arasında bir uz
lasmıya varılamamıştı. Fakat bu. 
gün gitgide farkediliyor ki Mos -
kova ile Londranın arası gitgide 
iyileşmiş, bunun yeni anlaşmalar
la filiyat sahasında da eseri gö -
rülmüştür. 

Açık iş ve memuriyetler 

REŞAT FEYZİ 

Yeni bir tekaüt sandığı 
kuruluyor 

Müesseseler baremine liıbi tu
tulan teşekküllerle bazı devlet da
ireleri mınurları icin veni bir te
kaüt sandığı kurulması kararlas
tırı.lmıstır. Bu sandık Basvekiilete 
baiilı <>lacaktır. 
aylıklarının yüzde 5 sini terke
deeeklerdir. Sandığın teşkiline 'ka
dar buraya dahil olacak müesse
lerde calışanların en cok 10 yıl
ları muayyen şartlar dairesinde 
tekaütlük müddetlerine ilave olu
nabilrcektir. 

--<>--
Parti yeni 'iki yurt 

açıyor 

Cumhuriyet Halk partisi tara
fından Caii;alo(!lunda açılan kız • 
talebe yurdu veni ders vılı mü -
nasel:ıetile simdiden dohnus ve 
tek bos ver kalmaırustır. 

Tasradan daha 100 e vakın mü
racaat yapıldığından veni bir vur! 
acılması zarureti hasıl olınustur. 
Münasip bina bulunursa ayrıca 
•bir de erkek talebe için vıırt acı
lacaktır. 

rİS' sefirinin müstacel izahat isti. 
yen maruzatını getirdi. Fran.>ız 
haricive nezareti t~ebbüste bu -
!unmuş. resmen malümat istemiı;. 
Cenup hl'dutlarrmtzda tahşidat 
yaptığımızı, ağır top sipariş etti -
i!imizi, silah ve cephane satın al
dığımı21ı, tayvare getirttığırnizi, 
İtalya ile de müzaı<ereye l!!iriştiği
mizi, Pariste, Bernde. Moskova ve 
Berlinde olup biten işleri nereden 
biliyorlar?. 

Ve .. bağrrıvıordu: 

- Satılmışız. Toptan satılmışız. 
Bunlar hep benim, senin. birkaç 
ki!;inin ve büyük erkiinıharbiye -
nin bilece~i şey !er, Demek içimiz
de casuslar var ... 

Ve .. sesi daha çok yükseliyordu: 
- Söyle bütün bunları yapan 

kim?. 
Ayaklarını yere vura vura, ce

vap istiyordu: 
- İçlerinde öyleleri var ki sen-

den başkasından cıkamaz!. 
Söyle, çabuk sövle. 
Ve-. Müstesar da: 
- Övle ... 
Diye kafasını sallıyordu. 
- Bilmiyorum .. 
Hayret içindeyim! 
Ben casus muyum?. 
Teessüf ederim! .. 
Rica ederim!. 
Sakin olunuz ... 
Bahsedilen şey !erin çoğunu ben 

bilmiyorum!. 
Tahşidat, harp hazırlıkları, top 

siparişleri, tayyare satın alırunası 
hele bunlar hiç bilmediğim şeyler! . 

Herhalde öğrenilmis •eyler var. 
Fakat, nereden ve nasıl?. 

(Devamı var J 

Siyaset alemi için ise ancak fili
yat sahasındaki hakikatlerin kıy
meti olduğuna ve onların hesaba 
katıldığına bakılırsA İngilteren.in 
muvaffakiyetleri ne yeni dünya
da, ne de eskisinde gözden kaça. 
cak gibi deil'ildir. Yeni dünya bu
nu takdir etmektedir: Amerikalı
ların Avrupa harbi karşısında İn
giltereye gösterdikleri alakanın 
şu son zamanlarda daha artmış 

olması ve daha da artacağı besbel
lidir. 

Geçen sene ağustosunun son 
günleri ile bu seneki ağustosun 
ayni o-ünleri arasındaki fark çok 
büyümektedir. Dünyanın bir günü 
bir gününe benzemiyor. Geçen 
senenin sonbaharında çok şeyler 
söylenmiş, İngilizler için artık Av
rupada söz söylemek hakkı kal -
mıvacail'ı gibi Asyada ve diğer 
kıt'alardaki imparatorluklarının da 
ellerinden gideceği ortaya yayıl _ 
mı•tı. Bu kabil sözlere kimlerin 
inanıp inanmadığı ehemmiyetli 
bir mesele teşkil etmiyor. Muhak
kak olan keyfiyet İngiliz ıniileti
nin bütün tehlikeleri görerek ne
ticeyi alıncıya kadar icap ederse 
uzun bir harbe hazırlanmakta ol
masıdır. 

•• 

ıN;JK : ]fij 
Otobüs iızüntüıü 

İstanbul etobüslerinden ne ka
dar şikayet ederseniz, ediniz, bit _ 
rnez, tükenmez. Çünkü, bu oto -
btislerin işleyiş tarzı, umumi bir 
nakil vasıtasının ruhuna uyı:un 
dei7ildir. Otobüsçüler, yalnız ken
di menfaatlerini düşündükçe ve 
bir amme hizmeti yaptıklarını ha
tırlamadıkça, bu iş, böyle sürüp 
gider. 

Ara istasyonlarda etobüslerde 
yer bulup oturmak mümkün de
ğil; geçen gün Karaköyde tamam 
42 dakika boş otobüs beklediğini, 
kendisine itimat ettiğimiz bir ar
kadaşımız anlattı. Çünkü, otobüs
lerin hareket saati muayyen de.. 
CiJdir. Muhtelif hatlarda işliyen 
otobüsler disiplinli bir vakit cet
veline göre ahenkle hareket etti
rilmez. 

BtlRHAN CEVAT 

Üniversite iktıöut fakullesınde 
20 lira asli maaşlı bir kiıtiplik 
münhal •lmlurunakladır. Talipler 
avın 28 inci çarşamba akşamına 
.kadar müracaat edebileceklerdir. 
Pe'"embe ı:ıünii de imtihan yapı
laca1:tır. 

Çankırı memleket hastanesinin 
30 lıra asli maaşlı eczacılığı mün
hal buluıunaktadır. 

Eti Bank büro sefliltine 170 lira 
aylık ücretle muhasebesi çok kuv
vetli ve inııilizce bilen bir memur 
aranmaktadır. 

---<>--

Köprü iskelelerindeki 
levhalar 

Tasradan İstanbula l!!elenlerden 
bazılarının; $irketihayriye, De
nizyolları ve Halle vapurlarının 
köprüde hanl!!i iskelelerden hare
ket edeceklerini bilmedikleri J?Ö
rülmüstür. 

$irketihayriye idaresi bunlara 
kolaylık olmak üzere eskisi l!!füi 
köprüdeki merdivenler civarına 
\'apurların nereye l!!ideceltini bil
diren levhalar koymuştur. 

Denizvollarının da bu isabetli 
karara imtisali beklenmektedir. 

loüNYANIN içiNDENI 
Holanda Hindistanı 
Holandanın Ahnanlar tarafın -

dan isı:ıali üzerine. Holanda Hin
distanının kaynakları üzerine J!!ÖZ
ler dikildi. Bu memleket kauçuk 
ve kalaydan başka 8,000,000 ton 
petrol istihsa\ile dünyanın beşin
ci petrol memleketi mevkiindedir. 
Cava, Somatra ve Mdöra kuvula
rının vüzde 7'5 ini İngilizler işlet
mektedir. 

Dul kadınlar klübü 
Nevyorkta çok garip bir klüp 

vardır: Dul kadınlar klübü ... 
Klübün azaları tamam 250,000 

dir. Garabeti sudur ki her sene bu 
azanın dörtte biri kocaya varır. 
kulüpten ayrılır. 

Uzun boyun moda 
Tibet yaylalarından, Hindiırta -

nın siınaline inmis Assam isminde 
kendi halinde bir kabile vardır ki, 
sepetçilikle geçinir. Seyyahlar ve 
ırki tetkikler yapan mitehassıs
Jar l>u kabile insanlarının boyun
larının son derece uzun olm6Slllla 
dikkat etııni.şlerdir. 

Zurafe boyunlu olmak Assam 
ikadınları için en büyü:k zarafet -
tir. Bunun içindir ki, bu kadınların 
i:ıovwıları daha çocukl<:en tedricen 
birbiri üzerine ilave edilen balar 
lıalkalarla u:ııatılır. Nasıl ki Çinli 
QOOU!tların demir papuçlar la a.. 
yakları ufaltıldıi!ı gibi... Bakır hal
ika ile boyun uzatmak, ekseriya 
:ı:el:ıirlenmek suretile ölüm hadise
lerine sebebiyet verdiği halde, bu 
Adetten vazgeçil:miş değildir 

• 
İngi tere - Japon1' 
Y ıu.uıı AL1 Kf..-I~..L SlJi' 

Avrupa 1' lruı bır t.ıi: o 
lukları bo"Ju. Dostıuı. .. n ~,ı 
krde belli olduğu hal;ıka•• • 

.,ı, 
sette daha acil: olarak ııor•' 
Buna mukabil n:uıtaatJerın ' 
diye yemden ycnıyc d<>"tıı;; 
peyda olınu:;tur Siya,,ett<' dV 
!uğun ancak menafi ııe öÇJU' 
ğine l!!Öre şu veya bu dcvictiJI 
,!!Ün birbirine vardıı;tcı o!tıP 
mamast da hep aralarındaki ıı: 
terek menafiin icabı deıne~ıır~ 
tün haller hep malumdur. f 
\>er gün gelen türlll haberler• 
]erken: - Neden !ngiltere ill' 
ponva anlaşamıyorlar? .. Gib•, 
aller soruslurulmaktacıır. 1" 
bu iki devletin münasebatıııı' 
ha kuvvetlendirecek gıbi ızt•r" 
nen bir telgraf okurken at (j 
gen,,ş bir nefes almma·ktadır. ~ 
le l!!Örür l!!ibi bir hakikat sa~ 
yor ki bugün ingilizlerle Ja . 
!ar bir kere anlaşa·bilscler. \,, 

şarkta vaziyetin düzelmesi P» 
islerinin de l!!avet iyi bir n~U·ı S 
varmasına birinci derecede aııı ~ 
lacaktır. ~ 

Bu düşünceler kolay tıkla il 
bul ve iştirak edilen t'i.kirle 
dir. Hele otuz şu kadar seııc 
velki lnl!!iliz - Japon ittifak 
parlak günlerini hatırlıY 
Londra ile Tokyo arasında 1 

den bir te;;rrki mesai temin 
bilirse bunun tesirlerinin Jl 

s_limullü olacağım her tilrlii ~ 
lıller ile isbat etmek istıVO~ 
O zaman ile bu zaman arasın 
farkı pek de düsünmek i.:;teııı' 
rek... ~ 

Eski dünvadaki karısıklık. 
ruoa kıt 'asındaki bugunkü n.ıl 
ha çok uzaklarda tiıriü turlıi; 
le_r uvandırdı. Yeni dlinvad ı 
Amerikanuı simah .ve c~nub~ 
yanı': bır halde ıstıkbalı d"· 
raektc, hazırlanmaktadır. ~ 
tarafında da, l.Jzal: şarkta JaV'. 
tütün .AS\ a narrıına söz sln' Si 
istiyerek ona ;?Öre bir vaziye~av 
mış bulunuyor Japanva iı"' · 
Avrupalıların , Amerikalı•3 ' 
dertlen başiarından astığı b•1~1 · 
~anda her fırsatı ganimet b / 
yor. Hergün ııelcn haberler ı 1, 
gösteri vor ki J apanlar haldCJI \i 
tıfade ederek istikbalde ıJ 
şarkta daha ki.!abilir nereJcrO~ ı · 
kinsiz kalmak istiyorlar. Çıil ~td 
lıarebesi için Jaııonyada fı_I<, , 
şu veya bu merkezde olabilıf· 1, "ı 
vorıar. Lakin filiyat ve tatbı~ıı' ı, 
görülen keyfi yet J aııonJarın ~ ~ 
saltan istifade bahsinde inat •i 
ısrar ile çalıslıklarıdır. . J 
Yüıünden tebessümü ek5il' ~ 

anıyan, kat'iyyen hıdc!ct e li 
zannını verecek kad·ar her zJı 
sakin görünen Jaoonvanın Jı~ 
ruhivesini bilenler onun 1~ · 
ne derin, hararetli emeller ; 
lediiiıni, bu emellerine ,•aı1f1r 
irin de ne inatcı oldu~'llnU soV 
ler. P~ 

İn~iltere ile Japonya ar8'~.,r 
her manı..sile bir anlasmava ·ıı 
mak balı.>ine l!!elince, eski ıt~,r' 
parlak l?iinlerini l!!Örmli.ş, f'-""iJ 
mis yaşlı Jaııon devlet ad~ 
o hatıraları unutamıyorlar._ f rı 
onların zamanı ile si.mdikt_!;sıl 
sında veni bir nesil vetısı•"' ııi 
Simdikilerin ı:ıözleri ve erııt J 
pek ileride ve uzaklarda ........... 

Avcılık çalışmal•'1

1 
Her yıl olduğu gibi bu seııe; 

sehrimizde avcılar bayramı 'f ÇI 
lacaktır. Bayram Ambarlıda tısı". 'C 
bançeşıne mevkiinde tes'it ol( ıj 
caktır. Diger taraftan avcıl98,.c' 
atıcılar cemiyeti, oonbaha! "f 
lık çalışmaları için Ambarlı ~ıt't 
hasını kiralamıstır. AvcJar; 1ı!' 
yete müracaat ~ip rner'a ~a 
rını alabileceklerdir. ~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

1 ~ 
Tramvay beklcı:tJe 

derdi 
Beyoğlunda oturan bir 

0 

kuvucumuz yazıyor ;J' 
•Birçokları ı;ıil>i ben de !>" 

:tıahlevin erkenden isintUl p
şına l(itmeğe mecburıı~· ici1' 
kat evimin civart otduil~ı8r 
lnl!!iliz sarayından sab #ıt 
tramvaya binmek bir rn ~8 ' 
teşkil ediyor. Çünkü yU tı~' 
rıdan bütün tramvayla~li ' 
lııın tıklım dolu olarak ;ı:<" 
yor. Daha bir voıcunu';,ıc. J1 
rive girmesine imkan Y. ;ııı'' 
suretle ver bulabilece;,oat 
bir tramvay j!!e!iaci ve ,ba ı", 
hayli beklivoruz. Aca rıet 
hahları bu tramvav tarın 0rtı 
!erini arttırmak, yahut ııt: 
istasyonlardaki volcular',.se ' 
la bekletmemek i<;in. ııı",v ' 
la Taksimden bos n-~._rııı 
!ar tahrik emıek rn 
dWl mL·· 



1lsoN24SAA 
\ içindeki 

berler neşre~lr. T~ ajansı, 
bu haberlerin sı.rf uydurma oldu
l(umı beyan etmejte mezundur. 

<>- :S U N T r.; 

--------------------------· o. Denlzyollan u. MUdUrlUOU ilanları 
26 Ağustostan 2 Eylule kadar 

~hı sabahki hava ·Zırhlı otomobil f 

l hi.icumu · fabrikası 1 

Romanyalılar 

Bulgarlarla 
iyi anlaştı 

! Hadiseler 1 
j (Bu yazının rnetinlerı Ana- ! 

dolu Aıansı bultenlerindon 

1 

alu)mıstır.) 

Bir Sovyet gazetesi de, İtalyan
ların yakında Mısıra karşı hare
kete geçmelerinin muhtemel ol
duğunu söyliyerek şöyle vazma.k
tadır: •Afrika harbinin yakında 
kat'i safhasına gireceği tahmin e
dilebilmekle beraber, Mısırın, Su
danın ve sair In~iliz müstemleke
lerinin son akıbetleri hakkındakı 
karar Man.ş denizinde verilecek -
tir .. 

Muhtellt hatlara kalkacak vapurlartn lalmlerl, 
kalkıt ıan ve .. atıerl ve kalkacakları rıbbmlar 
Kan<lubı haUuıa - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Tan) 

ve pazar 16 da (Cumhuriyet). Ga.lata nb
hmından. 

·..!ra 26 ı " /\.J:n (A.A.) -- Sabah er- t h • d • ı d • 
p • 1 ııu~~ tan~"ckri cenubu a r l p e ı 1 
.v h~ııı lı<> alı::ısı uzerıne bırıleITe 
:r. 1 az, la ınbası atnıslardır tla
·aı- • • ı{Vıat Yoktur Mahdut tıir 
~, lJlıen .. ~tız bomba atı.ım .... ına 

ı.,1 va nız Ufak bır ki:ıvde u
en az bııı:ın çıknustır. 12 ,,a
~lı hi.ı ır zanıan uırf.nda uc 

111 oır k CUnıa mar• z kalan sa- ı 
~lıYetın~ıırnırıda ,-uks<.'k infilak 
bunlar<!' lx•:nbala alıhıu;sa 

tıı,1 ıi an bır kısmı denize 1 
«tıJ.ıı1 r. Bır Yol muvakkaten 1 

l\iı, fa~· -hır ev ciddi hasara uf;
~tır. llu~i lelef .. t yoktur. 

ar ayra ayrı taliple.re d 

Sofıa~~LAŞMA YAKIS 
q haberi (A.A.)- Etefani: Alı
kereıe . ~r, Bulgar - Ruıııen ınü-
~( tlt~~~1? nıiisait bir şekilde iu
"irıi t k -11 ve yakında son:ı ere-
r evit t • hhı·a · e .nıekt«lir. Bu sabah 

~l lı,, h;~lııuş olan Bulgar mu- · 
t ı. .ııı c/~lı reisi Poıııeno!f, bu 

<tıt, •ıova,·a hareket ede -

Bir rn t'" b l\a, o or attı 
"'· •de · ıı ;"" de ~ız ve Marmarada dtln 
ilııı Siiı-~l(jde.tli bir fırtına hü -

~ ~ !tapı 11>'.ur. Bu yüzden Ah-
~! ~k ~n 1daresinde!d ~7 ten
~ '•itı•tıll<i a ınotörü Kur:ıburun 
~ "'" lI h batmış ve kap~an Pu'l

bo~lınt 'illet, Salih lı;imlı 2 hy
'I'.,. U.tur 
1-..ıı•ada . 
trı Öi· n rnevva ve seLze ile 
~ 20 k·u~rt~ı .. ınotörü de bataı--

11 ~ l:~rtuır e •<lımı dı:-r,u:r. atılmao;-ı 
rı ~\tur 

.it' . 
ı, 0no~ 
ır ~•s bsahtekarlığı da~ 
i!ı 'u bh r ı 1 lt% . sa a başladı 

ıt· adıl h 
n \iı·(den d 1°nolarını taklit ettik-
! -~ Şeho a~·ı yakalanan 18 ki
e liıı,~"'•ler· •kc efradının mu -
C llıı 1 ağ ınc bu sahalı bi-

;rıı' ı\ı ltıı, ~ı::. cezada h•~lanıl -
; 1•1 l;ı~ h' •nunların sorgularında 

1 ııı· ... it .. . ı,, 1Qde ikini~ ?:'~nan! ve İstelyo 
1~ t ~k diikk~ kısıııın kendisine ge-
t fi a;~•lad,~a anının üstiindeki odayı 

• deıı h btuıı ve burada kendi-
0: '' b a . A .•stıkı •hız ~ir bu~uk ay bo-

Uıı' i~ luddei arını soylemistir. 
. •sin; .11111urni maznunlarm tec-
1ııde~ ıstcıni , yalnız Ömer is
Uhakeııı rnaznun hakkında meni
'~ ~etmiştir. 

A '~"ekil bu sabah 
llltaradan aynldı 

•ıt ( l ı • ~ ncı saltl!eden denm ) 
~ l~n~eL."t ir. 
ııı~ tta ~lke \7 ekili B. Ali Çetinka-

~11r. aradan sehrimize ııel-
rı ·~"llıı j 
'.~~ b~ ~~rden schrimize ııelen 
ııv ~, "'lltşt e • 1lı bllj?ün tetki'ld<?rine 

t~~ta br. \7 ekil ııazetecilere be
lııı>• 1 naıı-lunarak Basra yol·~~ 

1 t 11, ( ti~e 1 ~at hakkında ııör~ -
1 da~ ~~ l'ürkive, Irak ve Su -

e~ ta~ .\ıı~ıq'.l'Voltarı idareleri arasın-
çı '11 ~ıııı ve ada bir toplantı yapıla

ıııı". '~i <tııs11\Q A.lll<!rıka ile limanları-
,• ~· n0ltıi . a hır haftaya kadar ti-
~ 1.itır. \ata baslanılacaiiını söv-

;: D~tıd ----<><>--
,ıl' • t 54 tayyare düştü 

' 111 ( l ·- . 
~ ·~ _ "'°' sahifeden devam ) 
.; 11 ~ avcı dluşiirülmUştü.r. 13 İnııi-
tı~ıi Ve avvaresı kayıptır. 3 pi

'•b iı;ıııan sahındir. 
Ilı, ~ Ve !(ece Ine:E terenin ce -
~ ·a.ııadanıerkezi üzerinde ııenis 
tıı,~ İn~ılt faa_ılvette bulunmus -
1ı1 a .ve t~enın simali şarki kıs-

ı, 1 <I~ .s Oçya üzeıine bomba-
,. h. n~lt Uştür. 

.,.n b ereuin . . 
Ve b ır Sch. ınerkezınde bu :u-
~r •~ı end·':rle vangınlar cıkmıs 
~lı a Ukt Ustrın miıesseseleri 
~aı.ıı..'nda \".'ıştır Loııdranın mün-ı 
tıı~ r Itiicü ırkaç vere düşen boen
l~· k Yangınlara sebep ol-

•n harat eh . 

Almanyaya y2pılan bir 
baskın müthiş ha5ar 

meydana ğetirdi 
Londra 26 (A.A.)- İugiEz Ha

va :..;ezaı·eti ;s:..ihh:ırat bürosu11~:ı 
bildirdiğine ua~arau, ingl!iz huva 
kuv\'~tleri cuınartcsi ;.ecc:.i Stı.:!
tgartd& Dajnıler, I>eı.: nıües5ese
leriue şiı!defie hiicıun etıuilJ~rdi:-. 
Bu ınüessc.~,clcr garbi Alman~·atJa 
siJiıh ve zııhlt 0(0111nbil imal eden 
en n1lihin1 (abrikalardaıı mt.-dut
tur. Bombardıınan t.ıy}"arcl~riıniz 
ta.}_yare tl:ı!i bataryalarırun ~1d _ 
detli ateşine ve prujeklörlorin te
merh.i.;z ettirilen zi~ a hiiz•ntlcri
De rağmen hücnnılarını J nıımıs -
la<dır. Bombalar atıldıktan sonra 
ba~lıca binalar ıncli'~le gibi tuiuş
nııı~lardır. Birbirini takip etlen in
filiıklar i~itilıniştir. İnfilakların eıı 
,şiddet!isi tayyareler çekildiideıı 

on dakika sonra \'Ukua gelmi~dr. 
Çıkan yangııılar 96 kıloıııetre u
zaklan hiıLi görülmekle idi. 

Ayni zaııunda harekette bulu _ 
nan ba~a İngiliz tayJareleri de 
Lud\·igoha\ endeki azot fabrikası
na hücum ctıni.~lcr \ c tam isabct
kr elde etmeğe mmaffak olmuş
lardır. Tayyare dafi bataryaları -
ııııı ~~:i <lcletli ateşine rağınen tay
yarelerimiz sabah sJa( l e kadar 
hü<'uınlarıua. dc.\lanı ctınislerdir. 
..Fraıık!urtdaki sınai petrol. fabri
kn~ına da hiicuın ediJnii ... tir. Avni 
gece ~ah il hav~ kuv' etlc~ine ın~n
sup Hlcnlıolın ı.ayyarderi, Onardı 
ağır bir lıiicuın altıııda bulundur
mu~lardır. Atılan bombalar civar 
orınanı tutu~turn1uşlar ve çıkan 
şiddetli yanı:;ın neticesinde petrol 
depoları ntcş almı>tır. Çıkıın zi
yanın kuvvetinden tayyareler 
:.angarlart görerek kolayJ,kla ı;i

can alabilnıişlerdir. Sahil hava 
kuvvetleri ayni zamanda Iloulog
ne ve Calais arasından İııgillcre:re 
en<laht eden bataryalara mukabe
le eden İngiliz topçularına rasıtlık 
vazifesi görmiişlcrdir. 

Mühim bir kara.ı 
( 1 inci sahifeden drvam ) 

dası da rakamlara sı{?mıvacak ka
c!ar büvük olacaktır. 

:Mesela Eskişehir ve Aksaray 
havalısınde de yalnız buii.~av is
tilısal olunacaktır. Adapazarı ve 
havalisi ise patates zerıvatına av
rılacaktır. Her vilavet toprağına 
en müsait mahsul ise mıntakalar 
itibari!~ bu suretle ayrı ayrı sc- ' 
cilecekfü. 

Diii'cr taraftan Çukurova mın -
takasında acılaca~ıııı dün haber 
verdiğimiz tohum üretme çift!i.i?i
nin sahasının çok genis oJacağı ve 
lcel, Gaziantep, Ura. Diyarbakır, 1 

E;iızık, Tunccline kadar uzatıla -
cağı da anlaşılroıstır. 

Evlen(cek kız arıyor 
Bavan $öhret isimli Sökeli bir 

kızın erkek oldui!ıınun anlasıldı
i'?ını vaz.nııştık. 

Bayan Şö:ırct e\·velki gün İz -
mir memleket hastanesinde va -
pılan bir ameliyatla gene bir de
likanlı olmustuı-. Salih ismıni a
lan bu veni erkek hastanede tıras 
edilnıiş, .;ac!arını aliımeriken kes
tirmiştir. Eski ııenc kız; •şimdi 
son moda, süslü bir erkek elbisesi 
ile e"1em:cek bir kıza ihtivacırn 
var!• demektedir. 

Şehri kirletenlere 
yıldınm cczaıı 

Şehrimızde temizlik mücadele
sine hız verilrois ve her semtte 
eeceleri de teftişler, konlrnllar ya
pılması kararlaştırılarak dün ge
ceedn ıtibaren bu teftişlere baş
lanılmıstır. 

Neşredilen tebliğde 
endişeye mahal olma

dığı b!ldiriliyor 

Telhis eden: :'.\1U.BD1ER ALATUR 

Balkanlardaıd vaziyet, giınlin 
en mühim siy a.:;i ırıeselesi olmakta 
berdevamdır. lrıkılaa uğrıvan Ru
men - .Macar görüşmelerinin tek
;ar ba0Iıyacaji;ı iki tr.raf murahhas 
heyetlerinin bir tebliği ile bildıril
m~ olmasına rağmen, son gele11 
:1aberler, Romanya _ lılacaristan 
hududunda endiı,~ harns; esmcl<.te 
olduğ.:nu ıfade ediyor. Macar he

B:il;reş ZG (A.A.)- Cenubi Dob- ··eli Pe,ıeye dönmüştür. Macar-
rıce"'iıı ter~i için Rwnen - Bul- 1 J:ır, müzakerPlere tekrar başlanı
gar J,cyclleri arasında dün akşam 1 facrı;(ı tarih olarak gelecek çar -
Cı~jc\':ub elde edilen anlaşma şamba gününü teklif etmişler ve 
lıakk!nd:ı n._redilen le'ılii!;de hiL müzakerelerin bir Macar schri o-
dlrHti::!inc shre, terkeJilcn arazi- Jan Szegidinde yapılmasını istft.'"Iliş-
tle, Caliaera Ye DuroslJr vilayet· (erdir. 
(.,ri ah .. lbi d•.tc bulunan i~ler için Macar Rumen hududunda, Ro-
ltizuudu g;;ı tllt·!ı!cr n1ü.,tc:ına .şinı- manyd. ına!tamları ta.!ı tedbirler 
J.Hll!n ınalia:ı:-ım nakledebilecek - alrr.ı.;:l:lrdır.'"".ı:ı_!ni bazı kararnamelC'r 
lerdir. B~ tedlıiıin !"İ1nn1a1.;1na se- çıkarı1tnı.;, en ı:ı:er; J5 eylüle ka- , 
hep iİt'r!d•.: ;'-«JJ'ılacak tahliye es. dar sığ'1nakların yapılmas: i:.ldi- / 
na••ınıla ynğıu::r nal.il r,üçlük- ,·ılmi.lır. Hudutta bulunan Arad ! 
lcrt~ıia çtkarubile:ceği ınüşkülitı oehri ahalisi rı.'lacar r..ıdvosunu O.in·· 
kolavla•lırıııul..ttr. leme"ten menedilmistir. 1 

Ahali ıniibadclc'i tazı arazi ter- DOBRICENIN TAHLİYESi i 
kini tle itap cl!irmc!:tcdir. Fakat Diger taraftan, Rumenlerle Bui- , 
bu, Itonınn,\ &.1ıiatın de:; bal ınah - garJ3r arasında Dobricc ınesclf'si 
suller:ııi ve e\ !trini lerketmesi de- hakkında yapılan müzP.kercıer sı- , 
ın~k dei;:i!dır. rasıııda. Dobrieııin tahlil'e tari:11 ( 

Jtuınc:ı - Bulgar miizakereleri de te::bit cdjlmıştir. Bu tarih 10 1 
miitckabil bil' anlayış zihniyeti i- iJklPşrindir. Crajova,ja görü~me· 
çiııdc inkişaf etn1cktedir. Hiç kiın. le!·ini bit~ren Bulgar rnuranhas 
se R.nn1an) alıları ıuallannı bcra- r.eyeti reisi. hükün,etine bir rapor 
bcrlcrinde götürmekten :nenetıni- \ erıııek üz~--rc Sof vaya dönmü~ _ 
Jecektir. tür. Heyet rebi bugün tekrar Cra-

Ordu ve iıükümet memurları }o\'aya Jöıımü~ bulunacakLr. 
vazifeleri ba~ıntladır. Endi.eye YUNANİSTl\l\OA VAZİYET 
ınahal yoktur. İngiliz Röyter ajansı, Girit uda-

F • • f' sı aç:klarıııda İtalyan harp ı:emi-
r anSa ISIID J ıerinin "öıündüğüııe dair verilen 

haberler hakkında, Yunan mah -G·azcte ÇJ kıyor fi!lerınde malümat olm~d !·rn bil-/ 
O dirnwktP·Lr. D:ger taraftan, ln~i-
Londra 26 (A.A.) - Yarın Lon- ı 

clrada •Fran~a· adlı frans,zca ııa
zetcnin ilk nüshası çıkacaktır. Ga
zetenin intbar maksa<lı. lngilte -
rc'<.le bulunan Fransız asker. bah
riyeli ve mültecilerine. sair Fran
sız ve frans1ıca konuşulan deniz 
asırı memleketlere malumat ver
mcldir. Gazetede çalısan kimseler 
.meslekten yetişme ve halıhazırdaı 
lnııil terede bulunan Fransız ga
zetecileridir. İlk nüshada İıııriliz I 
istihüaral nazırı B. Duff Cooper'in

1 
~ General de Gaulle'un beva -
nalları bulunacaktır. 

M uvaf fa ki yetini 
arkadaşına ıs
ma:rlıyan İtalya 

1~ ır.ahf• ·lcrınue beyan cctildıgıne ı 
t-:ore, ltaı,·an harp gcmılt'rrnıı. (.;ı. 
rit ada>ı civarında bulunduğuna 1 
delalet edecek bır emare mevcut . 
de~ildir. 1 

Almada küçük bir yanp:ıı hadi- ı 
sc'"ii oldugu bildiriliyor. Pire ci\ a
rında as1:cr l'lhsc dcpcları dün 
gc;;c yanmıştır. Bir l,;i<i ölmüştür. j 
Yanı:rın!n scbeb1 mall.:.m deP.ildir. 1 

Tahkikat yapılnıaktad.r. 
Dif(er taraftan Yunan Kralı, 

Genelkurmay b~aııı ve donan -
ma kumandanı ile beraber, yeni 
Türk atasemililerini· kabul etmiş
tir. 

SOVYETLERİN TEKZİBİ 
Tas ajansı da yeni bir tebliğ 

ne"etmisti_r. Bu tebliğde ezcümle 
denivor ki; So\'yet hükumetinin, 
Balkan yarımadası mıntaJ.:a:,1nda 
bir harp zuhuru halinde, Sovyet 
donanmasının Çanakkale boğazın
dan geçmesi için Türkiycnin rıza
sını talep etmiş olduğuna dair bu
günlerde vabancı matbuatta lıa-

SOVYET - ALMAN 
MÜNASEBATI 

İzvestiya pazetesi de, Sovyet -
Alman ademi tecavüz paktının 
yıldönürnü münasebetile bir ma
kale neşretmekle ve bilhassa de
mektedir ki: •Yeni Sovyet - Al
ınan nlÜnasebetleri yalnız iki 3kit 
tara! aras.nda sulhu tesise mey -
yal değil, iakat, ayni zamanda di
ğer memleketler arasında da sul
hu tesiı; et;nek temayülünde ol
duğunu bir kere daha tevit et _ 
miştir .. 

İz\'estiya, bundan soı.ra, Alman
yanın Sovyet Rusyadan mubtaç 
olduQu iptidai maddeleri almak
ta oldui\'unıı, buna mukabil de 
&ıvycılerin Almanyadan sınai 
.maddeler ve ezcümle siliıh al -
makta ol<lu~ımu yazmaktadır. 

HA\' A i•lUI-İAREBELERİ 
Alnıanlar, yine ><>n günlerde ha

va hücumlarını arttırmışlardır. 
Bilhassa Duvr. Londı a ve Kent 
ha·;alısınde fazla faali\ el gösterı
yorlnı-. Uc gü.ıdenleri, bu hava
lıve .1 ap lan hava :1~cumları ge- / 
~Pn haflaki!erden dalla şiddetli
dir. Cuma, cumartesi ve pazar 1 
gunleri muhtelif fasılalarla Alman 
bombard .ınan ta; yaı eleri, İngil
tere üzerine alonlar yapmcılardır .. 
Fak.al, İn.ı:ilizlerin nıukawır.eti 
QOk serttir. Cumartesi günkü ha
va muharebelerinde 55, pazar gü
nü de 25 Nman tavvaresi düşü
rülmüştür. 

Almanlar Londra üzerine de bir 
akın tecrübe.si :,-apınıslardır. Fa- 1 
kat, gayri ;nühim birkaç binanın 
hasara P.raın~sından başka bir ne-ı 
tice elde cdilmaıniştır . 

İngiliz tavv~relcri de ı;ok sid -
detlı mukabıl hava hücumları yap
nıı>lar. Fransadaki başlıca hava 
•i!.lcr.ni bombardıman etımislcr, 
r ~ıhinı h~ar vukua getirmi~ler
dtr. 

Ahnanya üzerine yapılan akı1 -

!arda da, birçok sanavi merkezle
rinde yaııııınlar cıkarılını:;tır. 

TAYMİSİN BİR MAKALlJSİ 
Taymis ııazetesi, İngiltere har

binin ikinci sa'llıasına girdiğini, 
·bu safhanın munferıt veya K\l<;ük 
ırruplar taraf.ndan yapılan yıldırım 
hava hücumlarından ibaret ol -
dui!unu. bir vandan da Calais ve 
B-oulogne,re konulan uzun men -
zillı topların faaliyete geçtiğini 

ka,dctmektedir. 
Ta\mis, ':ıun<lan sonra, harbin 

ücüncü. dördüncü ve niha y<?t be
şinci safhasının idark edileceğim 
ve besinci safhada İngilt<?rerıin 
artık mukabil taarruz zamanı o
lacai!ını tebarüz ettirmektedir. 

(Başmakaleden devamı 
Ve .. bu İngiltere Almanyanın Bri
tan\'a adaları üzerindeki cehennc. 
mı savletine ve y·ıldırım yağmuru
na oıııuzlarını silkerek mukabele 
ediyor, gelen tayyareleri yarı ya
rıya düsiirüyor, I\ılanş sahillerin
deki bataryaları susturuyor ve 
Alınan işgali altında bulu,nan :is
leri, binnefs Alınan sanavi mcl·
kezlerini hallaç pamuğu gibi atı
yor; Akdenizde ve Afrikada itat 
yanın karşısında azinıle, ınetaııet
le ve her gün biraz daha kuvvet
Jenmiş olarak bekliyor. İste, İtal
yayı şaşırtan, intizara sevkcden 
vaziyet bu vaziyettir. 

Devlet Demiryollan ve LimaDları 
U. İdaresi lıinları 

lıJetme 1 
·----Dcv~et ·DemiryolJarı İkinci İşletme Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
• 1 
ikinci işletme ıncmur ve müstahdenıini ile umum! idare merkez daireleri 

hademeleri için kuma:;ia, &!:ibrı ve telft:;ı idarece verilmek ve nümune ayarında! 
düğme, sırma, aıameti farika ve sair harçla.rl müteahhit tarafından temin e
dilmek üzere diktirilecek takriben 1065 takım elbise, 420 adet palto ve 1095 a-1 
det kasketin imaliyesi iş..i kai)ah zart usuliJe eksiltmeye çıkarılnuştır. J 

Bartın hattını 

İzmit Jıattma 

1'111.dan;ra h&ttma 

BaodJrma hdluıo 

Kar:ıblı'a. ha.Uma 

İmroz hallına 

İ.mıir sür'al hallma 

- Salı 18 de (Antalya), CUIIl.lrtesi 18 de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

- S:ılı. perşembe Ye pazar 9,30 d• (Uğur). 

Tophane nhtımından. 

- Pazartesi 13, salı 9.50, çarşamba, perşembe 

ve cuma 18 da ve pazar 8.15 de (Sus). Ay
nca cumartesi 14: de ve pazar 19 da (Mara
kaz). Galata nhtımından. 

- Pazarte~i. s.3.lı, carfamba, cunıa 

(~Iarakaz), Galata rıhtımından. 

8.15 de 
Ayrıca 

ça~amba 20 de (Konya). cumarıesi :?O de 
(Konya), To.~,;ane nhlımından. 

- Salı ve cuma. 19 da (Seyyar). Tophane nh
tıınınd.:.ı.n. 

- Pazc.r 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın

dan. 
- Ça~amba 15 de (Bursa), cumartesi 15 de 

(Ülgen). Sirkeci rıhtırnından. 

- Pazar il de (İzmir), salı il de (Kadeş). 
Galata rıhtlmından. 

){OT: Kadeş yalnız bu haftaya mahsus olmak 
uzcre iJive sür'at p.1st.J.sıd1r 

- Perşembe 13 de (Tırhan), Galata rıbtunın
dan. 

Mer•İn • J.luınılerun yolu ıilep ••ferleri 
(SAK.ARY .. \) vapuru 26 ağusto. 9-ı,o paz..lrte. ı günü sa~t 18 de 

Sirkeciden ı;ilep post.ası olarak Mersin - Iskenderun 10Juna kalkacak- ' 
tır. Gemi, ııdiş ve dOnüşle Tilkü olan iskelelere uğrıy"caktır. Müteakip ~ 
seferler ayrıca il<iıı olwıacaklır. Dah3 !azla malümat almak için Acente- lj 
lerinlize ınüracaat olunması. (7820) 

Not: Vapur seferleri hakkında htt türlü malfunot aşajj:ıda tele
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öfren.ilcbilir. 

Galata Bq Acentelijj:i Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42362 

Golata Şube Acenteliği 

Sirkeci Şube Acentelili 

Galata rıhtımı, Mıntaka 

Reisliği binası altında. 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 

Istanbul dördüncü 
murluğundan : 

• 
ıcra 

Liman 
40133 
22740 

mc-i 
Gayri Menkul Satış ilanı 

Em:nc Nafianın borcundan dolayı, . Emval \"e Eytam İdaresine 
ıpo~e~li bulunup tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 2408 lira 
k:ymct t2kdir olunan Bostancıbaşı Abdullahağa _ mahallesi Küçi.ilı: 
Liın,~:ı caddesinde eskı 5b knp1 numaralı, haremcyn aıü1k Ortllköyde 
[brahimpa~a kethüdası ve haremeyn ve Ali Riza valaflarmdan bir 
ıar3L "fost~ra Hulusı arsası. bir tarafı emanet ma1t aı:sa ve !>azan 
tami arsası, b:r tarafı Hatice ve Fatma arsalan ve tarafı rabii 15 met
relık yol ile mahdut kadastr.c tesbitine göre 602 metre =.ırabbaı ı:mıh
terik hlll"e arsasının açık artıırma suretile P!l'aya çevrilmesine karar 
•:eriL-nişt.i.r. 

Gayrimenkulün evt111fı 
Mezkur arsa yangın yer;nde olup üzerinde hiç bir tesisat mevcut 

olmayıp l)alen metl'Uk bir halde bulunmaktadır. 
Yukarıda hudut ve evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı açık arL 

tırmaya konmuştur. . 
1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 4/9/940 tarihinden 

itibaren 939/IZ18 No. ile İstanbul Dördüncü İcra. Dairesinin muayyen 
numarasında herkl>in görebilmesi için açıktır. lliında yazılı olanlar
da!'.! fazla mali.ımat •imal: istiyenler, işbu şartnameye ve 939/1~18 
dosya ııumarasile memuriyctımizc müracaatları. 

2- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazıl. kıymetin yüzde yedi 
huçuğu nisbetinde pey nkçesi \·eya milli bir bankan;n teminat mek
t~bu tevdi olunmalıdır. (!\fadde. 124) 

3- İpclek sahibi alacakLlarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
suhipleı·inin gayrimenkul üzerindeki haklar;nı, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını ışbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müs!:ıite)c·rilc birlikte memuri,·etimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları iapu sicilli ile sabit olmadııkça satış bed~lmiıı 
pay !aşmasından hariç kalacaklı.rdır. 

4- Gösterilen giınol' arıt,rmaya iştirak edenler arıt rnıa şartna
mesini okumu~ ve lüzumlu ma,liımat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad "e itibar olunurlar. 

İtalva şimdi dahi zaferi el ga~·
retiudc'!, yani, Almanyanın İngil
tereyi, Ingiliz adalarında mağli\p 
etnıesinde bekliyor; bu neticeyi 
gözetliyor. Eğer lngiltere - ki bu 
güne kadar buna dair hic bir ema
re yoktur ve İngilizler her nevi 
taarruzu derhal imha etmek ve 
nrnkabelebilmislini !azlasile yap
mak i:..Otidaruıda bulundnklarını 
fiilen göMerınekte devam ediyor
lar - hakikaten İngiliı adalarında 
dimağından vnrulursa o \'akit bu
nun husule getireceği panikten ve 
tereddütten istifade ederek İtalya 
kendi arzularını t:ı)ıakkuk ettir_ 
mek itin her sahada ileriye atda
cak ve Almanyanın zaferi gölge
sinde muzaffer olmıya çalışacak
tır. 

10 eylül 940 tarihine rnstlıyan Sah '.1tünü saat 15 de Ankara istasyonunda 
5- Gayrimenkul 2~/3/04() tarihine müsadif Çarşamba günü saat 

1 H den 16 ya kac!ar btanbal Dördüncü icra rnemurlu.i('unda üc defa 
ikinci işletme binasında top1anacak komisyonda ihale~i yapılacaktır. 

idareden \'erilecek kumaş \'e harç bedeh drıhil ınecmuunun 
bedeli 35570,24 ve m:ıvak.kat teminatı 2667,77 liradır. 

muhommen bağırıldıktan sonra lll Çl.lk ~~ltu·ana ihale edilir. Aııcak arttırma bedeli 

Bu işe girmek istiyenlerin kanun ve şartnamenin tayin cttii;i veşaikle mu
vakkat tcn1!?1atlarını ve teklillerini ayııi gün saat 14 de kadar koınisyon reisli
ği.ne vern1elf'ri l:izımdır. 

Şartnnmc ve mukavele projeleri A.Qkara, İzmir ve Sirke<:i vemelerindl!n 178 
kuruş mukabilinde salılmakladır. (7612) (4819) 

l\tarmara q...u bahri K. satın alma koJnlcı:yo.nundan: 

ınuhaonmer. k;ymelin yüzde 'etmiş beşini bulmaz veya sat:ş istiyenin 
alacağına rüçhanı o'.ıı d';\er alı;caklılar bulunup da bedel bunların 
hu gayrinıenkul ile ten.ın edi!mış alacaklarının nıecmuundan fazlava 
çıkn-az,a en çok art!ıran.n taahhüdü baki kalmak üzere artt•rma 15 
gün daha temdit edilerek Hl/ 101940 tarihine müsadif Persembe günü 
saat 14 d~r. 1 ~ ya kadar ls!aııl:u! Dördüncü icra memurlugu odasında, 
artt:rma l·!!lieli rntcı ıstiyenin alacaj\ına rüçhanı olan dığer alacaklı
ların bu ga, rimcnkd ~le temin edilmiş alacaklar: mecmuurıdan fazla
ya çıkmak ve muhammen k.ymetin fc 75 ini tutmak şarti!e en çok 
drtt:rana ıioale edilir. Böyle biı bedel elde edilmezse ihale yapılmaz 

1 

,.e satı~ (~~uU) numaralı kanuı··:ı tevfikan geri bırakılr 

Kömür tahmil ve tabliye iliuı 

işin şeklö Beher 

Kuruı heş gün l,ınde :ırttırmaya ç:>:arıl:p en çok arttırana ıhale edilir. İki 

6- Gayrır.ıen>:u!" keı;ci.ıııne ihale olunan kl:r.se derhal veı a veri-, 
1cn ınühh-t 11.:ınde -~)ar.:ıy. \'t'ı.ır..tzse ihale karar: fesholunara!i. kendi-
sınden e'-vel en yuksek teklı[ae bulunan kinı.se arzetmi.ı olduğu be

tonun tahmini fialı 1 delle alnw~a "azı olursa <'no. r<ızı olmaz veya bulunamazsa he.men on 

A - KömOr gemilerinden Seymen depolarına 35 1 P1a!e a.ra~ınd~.~i fark ve gecen günler için yüzde beşten hesap oluna-
B - !{ömür ,Ç"emilerinden diğer gemilere aporcla olarak 35 cak fa;,z Ye u:ger z.:ırarlar ayı ~ca hükme hacet kalmaks?zın memuri. 
C - Kömür gemilerinden movna\ara 10 yetimizce alıcı<lari tahsil olunur. (Madde: 133) 

,rı 

ıı 

•berı ~ıvetsi:.ıdir. Ah
ır nerere gore dünkü taar 

~!arın ıcesinde ölen ve vara
!\.~ tnıktarı a~r. 

Temizlik isleri müdürü doktor 
J3. Faik ıle n.urakıplar dün gece 
saat 23 de İsüklô.1 caddesi ve ci
varmı teftiş etmisl<?rdir. Bu es -
nada Servet piyango l!isesi sa -
hibi Eskinazinin süpürdüğü dük
kanından çıkan kiıi!tt ve süprün
tüleri caddeye attığı görülmüş ve 
cürmü meşhut hainde vakalana -
rak 15 lira vıldırırn cezası veril -
u:nistir. Ayrıca dükkiınlarında ve 
evlerinde cöp kutusu bulundur -
mıvanlar birer birer cezalandı -
rılmaktadırlar. 2 ııün icinde bu 
kabil 8 kişi cezalandırılm.ştır. 

Bunun içindir ki, İtalya harbe 
girdiği gündenberi insanda daima 
mu \·affakiyetini arkadaşına ısmar
lıyan bir tip his ve nıanzarası ya
ratın:o!s,.ta devam ediyor. Ancak, 
hadiseler ne v'l,kte kadar italyaya 
bu miisaadekarlığı yapacaktır?. 
Bu da apa\.'rı bir mevzudur. 

D - Mavnalardan gemilere 30 7-:- Alıcı aı tt.rma kdc.!ı haricinde olarak yalnız tapu ferağ 1'ar-
E - Mavnalardan sahile 25 cmı, yır:nı senelik \'akıf tov)z J:;e-Oelini \'e ihale karar pullarını vermeğe 
F - Kömür depolarındon kömür gemilerine 30 mcol:.ıml~r. :.\faterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delliıliye res-

r 

, !(1.t::;l:;-. ':':K _ _;;,;..._. __ , 
tt ••t e l avaklı aeke-

ın• al k . ma om ıs- ı 

.~nu ilanları / 
1 '. IK~n b . 
,;(~lio saıı;llkler.i hayvanatı icin 

tııı. la k .l!unu saat 14 de oa
lır ~e.ine 0 ':'11svonda mevcut nü
'.'ıııı~ ıp l:"Ore sapile birlikte 500 

~ ı 
1
to;0a":Ular baslıgı 500 liralık 

< 1 ta(ıJc sı 800 liralık b~llrune ve 
~lıı-. Pavbend satın alına -
"..ıl: ~"· lDlıe . 
·~ ~tıırıl\ belü l?Ün ve saatte 
, ~ !(0~kllari~e birlikte kırk -
,.a 1 kövJndeki satın al

' '>r.~ --"'li!i1'I:i ~ 1 

Diğer taraftan şehrimizde is -
!erinden ayrılan temizlik ame -

AnadoJuhiaarı idman 

ETEM İZZET BENİCE 

lelerinin sayısı bugün 420 vi bul
mustur. Bunların verlerine kay
makamlar adam aramaktadırlar. 
Kadınların çöpcülüjte ra{!betleri 
de azalmıştır. 420 münhale karsı 
yalnız Fatih semtinde 10 kadın 
müracaat etıınis V<? alınmıstır. 

yurdundan 
·10 ;enesi aleliıde heyetı umumiye içtimaı 24/8/940 tarihinde ekse

_,,·et olmadı.iiJndan aktedilemem~ ve mez.kfır içtima 29 ağustcııı Per
Clll&ıc ı;ünii saat on dokuza talik ol=tur. 

J - Kömür depolanndan mavnalara 20 ~nden mütevcJ}jt belc-d.1_\ e rüsumu ve mütrakim vakıf icaresi alrctya 
ı - 20,000 ton kömürün yukarıda yazılı 7 madde ile gösterilen şekillerden aıt olmi'i.y .i.P arttırma bt:.delinden tenzil olunur. 

tahmil ve tahliye işi kapalı zarf u.rulile eksiltmeye konulmuştur. ı İşb.ı gayrimenkul yukanda gösterilen tarihte İ•tanbul Dördüncü 
2 - Eksiltmesi 27 oğustos 940 salı ftinü sa•t 16 da İzmitte Tersane kapı- icra me:nurluiıu edasında işbu ilim ve ;:österilen artt:rma şartnamesi 

sındaki komiı;yon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname beldelsiz olarak, dairesin'.le saıılacağı ilan olunur. 939/1218 

istanbulda Kasım paşada Ih. levazım satil\alına komisyonundan ve komisyonu-• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
muzdan alınabilir. 

3 - Tahmin edilen bedeli 7000 Ura olup muvakkat teminatı 525 liradır. 

4 - İsteklilerin bu işle alAkadar olduklarına dair ticaret vesikalarını mahal 
il emniyet mildür!Oklerinden alacaklan hüsnühal kAlıUarını yukarıda yazılı 

ilk teminatlarile birlikte kanunun istediği şekilde tanzim edecekleri tekli! mek
tuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat tvv.?line kadar kom.i.'Yon bas
kanlığma vermeleri. · «7175> 

• 
1 - Tahmin edilen bedeli •6090> li- ı 

ra 89 kr. olan dokuz kalem d~ ceman 
1519.45 metre muhtelit eb'at bezli ll.s- J 

tık hortumun 28 akusto:ı 940 carı;amba 

• 
günü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacalttır. 

2 - Katı lem.inalı 913 lira 64 Kr. 
Sartııamesl her &'ün Kasımpa,ada de-

niz levazım satın alına komisyonun
dan alınabilir 

3 - İsl,ekWerin her gün belli gün 
ve saatte komi~yona mtiracaaUarı. 

7779 

rastlıyan pazartesi günü saat 16 da 
Kasunpa,sada bulunan Denız Levazun 
satın alına komlı;yoounda açık ek..slll -
me:>i yapılacaktır. 

2 - Kat't tcminah cl78,05> lira olup 
Jf. • şartname~ı her gün i$ saatl dahilinde 

1 - ?ı.fevcut keşi.ti mucibince tah - mcı.kür komisyonci.an bedelsiz alına .. 
min edilı:!n bedeli cll86,88> lir.ı olan biLr. 
Deniz tel.siz okulu bınasının yanında 3 - İstekLlerin 2490 sayılı kanunun 
bulunan motör dershanesi binasında istediği vesaikle birlikte adı geçen 
yapılacak. inşaat.ın 2;9/9!1' t'rıh.ne 1 konıı.~yona ınuracaatidrı. (7413) 



1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 1 
Valdebağı prevantoryum 

sanatoryum Müdürlüğü 
ve 

Aşağıda yaulı mevad hizalarında yuılı i'Ü!l ve saatlerde kapalı zarfla ek- 1 
'tmeleri İspartada askeri satın alına komisyonunda yapLlacaktır. İsteklilerin 
ınunI vesikalarile te.klı! mektuplaruu ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
~·rmeleri Sartnanıeleri komü·:yonda görülür. (673) (7400) _ 

Cınıi Miktarı Tutarı Teminab 
Kilo Lira Lira ihale giinii 

19/9/940 
19/9/940 
18/9/940 

Sutl 
uru ot. 
uJaf. 
;gır eti. 

372,000 
300,000 
110,000 

18,60~ 

16,500 
19,bOO 

1395 
1232,38 
H85 

H 
1e 
15 

• • 
Aşağıda miktarları yaz.ıh unlar hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı 

artla ek.siltmcye konmuştur. İsteklilerin ihale gün ve saatinden bir aaat evvel 
anunf vesaik ve Lemi11atiad1e teklif mektuplarını İspartada askerl satın al-
1:ı kom.isyonuna vermeleri. Şartnameleri komisyonda ve Ankara, İstanbul Lv. 
mirlı.d"lcri satın alma komisyonlarında ıörillür. 

Aiktarı Tutarı Teminatı !bale rünü ve ıuti 
ki!o 
19,000 
70.000 
10,000 

Lira 
74,280 
48,•00 
15,400 

Lin 
5571 
~GO'l,50 

1155 

• • 

~/9/940 

6/9/940 
2/9/940 

11 
lJ 
15 

649 - 6971 

Aşağıda yazılı m<'vat kapaJı zar!la eksiltmeye :konmuştur. İhaleleri 9/9/940 
iinü hizalarında yazılı saatlerde Manisada ask.eri saun alına komisyo
ııında ynpılacaktır. isteklilerin knun! vesikalarile teklif mektupJarın1 ihale 
aatinden bir s.tat evvel komisyona vermeleri. Şartnamesi tomi.")'onda görülür. 

(7601) (729) 

Cinsi Mibtar1 
Kilu 
120,000 
120,000 
120,000 

Tutarı 
Lira 

Te•inatı 
Lira 
1800 
3150 
1260 

ihale 
ıaatl 

10 
10 
10 

\rpa şehriyesi. 

,irınt. 

<ırmw mercimek.. 

14,000 
,2,000 
16,800 

• 
On bin takını yazlık elbise alına -

caktır. İhalesi 2/9/940 (1Jnü. ı;aat 
15 de Tokatta alay garnizonunda Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edi
len bedeli 75.000 Hra olup ilk teminatı 
~25 liradır. İsteklilerin belli &ün ve 
saatte kanun! vesikalarile beraber ka
palı zarflarını kanunun tarifatı daire
.aınde hazırhyarak ih81e saatinden bir 
aaat evvel K. na vermeleri. (696) (7501) 

.... 
15 adet askeri binanın son pazarlıiı 

2/9/940 pazartesi günü saat 16 da Ba
lıkesir asker! satın alına komisyonun
da yapılacaktır. Beher binanın keşif 

bedeli 4859 lira 95 kuruş hepsinin tah
min bedeli 72,899 lira 25 kuruştur. 

-Bina1ar toptan ve beşer adet olmak 
.üzere üç talibe de ihale edilebilir. Ke
~:eif, pl3.n ve şartnameleri Ankara, İs
tanbul Lv. !\mirlikleri satın alma ko
misyonlarında &örülür. İsteklilerin ka
nun! vesikalarile komisyona gelme -
leri. (717) (7589) 

.... 
150,000 kilo Eiğır eti kapalı zar!la 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi· 28/8/ 
,940 çarşamba günü saat 11 de Konya
da Lv. ~mirliği satın alına k.omisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
33,000 lira ilk teminatı 3093 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul 
Lv. tı.mirlikleri satın alına komü;yon
lannda görülür. İsteklilerin ihale sa
atinden bir saat evvel ltanunt veslka
larile teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (614) (7180) .... 

12,000 kilo sade yajl kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/ 
940 perşembe günü !laat 11 de Kon -
y ada Lv. lmirlili satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
15 000 lira ilk temlnatJ 1408 lira 25 
k~ruştur. Şartnamesi Ankara, İstan
bul Lv. Amirlikleri satın alma komis
yonlarında görülür. İsteklilerin kanu
nt vesikalarile ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona verme1eri. 

(615) (7181) .... 
Bir oy içinde teslim ıartıle bir kilo

suna tahmin edilen fiatı 19 kur~ olan 
160 ton un pazarlıkla satın aJırıacak -
tır. İlk teminatı 2213 liradır. İhaiesi 
31/8/940 cumartesi günü saat il de
dir. Evsaf ve şartnamesi 148 kuruşa 
komisyondan alınır. İstekli1erin iha -
lE' gün ve saatinde Karsda askeri sa
tın alma komisyonuna gelmtJetL 

(702) (7538) 
.... 

22.200 giyim beygir ve 7800 giyim 
katır nalı ile bir numaradan on nu
maraya kadar 1,440.000 adet mıha ta
lip çıkmadığından yeniden pazarhğı 

3/9/940 salı günü soat 15 de Çorluda 
kor satın alma komisyonunda yapı -
ıacaktır. Nalların ilk teminatı 1868 
lira mıhlarm ilk teminah 1080 liradır. 
Şar~amesi komisy~nda görülür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile belli saat
te komisyona 'etmeleri. (772) (7748) 

* Hepsine tahmin edilen fiatı 30,000 
lira olan 5000 adet uçlu saç kutu pazar
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 28/8/940 
çarµmba günü saat lt de Ankarada 
M. M. v. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kat'l teminatı 4500 liradır. 

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

.... 
Beherine tahmin edilen fiatı 87 ku

ru1 50 santim olan 500,000 adet cuval 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. Çu
vallar 100,000 den aşağı olm.maak şar
tıle ayrı ayrı taliplere de ihale edile -
bilir. İholcsi 29/8/940 perşembe günü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. satın 

alma koınısyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin tekli! edecekleri miktarlar ü
zerinden kanunl kat'i teminatlarile 
belli &ün ve saatte komb:yona gelme
leri. Şartnamesı 2188 kuru~a komis -
:yondan alınır. (759) (7704) 

.... 
Beherine tahnün dilen !iatı 40 ku

ruı olan 100,000 adet kar başlığı pazar
lıkla mü.ııal<asaya konfüuştur. Ell~er 

• 
bin adet tek.lifler kabul edilir. İhalesi 
29/8/940 perşembe ııünü saat 10,30 da 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Evsal ve şart -
namesi iki liraya komisyondan alınır. 

İslelı:lilerin kanunl veıikalarile komis-
yona Celmeleri. (762) (7707) .... 

60,000 kilo beyoı peynir kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Tahmin be
deli 25,200 lira ille teınlııati 1891 lira
dır. ihalesi ll/9/940 ça.,amba &ünü 
saat 16 da Süloğlunda askeri satın al
ma komi.,,.-onunda yapılacktır. İstek -
lilerin kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komi~yona vermeleri. 

118 - 7590 • Beher-ine tahmin edilen fiatı 175 ku-
ruş olan20,000 : 30,000 cali torbası ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 7/9/940 cumart.i günü saat 11 de
dir. İlk teminati 3750 liradır. Şartna
mesi 250 kuruşa komisyondan alınır. 

Taliplerin be1li saatten bir saat evve
line kadar zartıannı Ankarada M. M. 
-v. satın alına komisyonuna vermeleri.-

(719) (7591) 

.... 
5000 çilt fotin pazarlıkla ııatın ah

nacaktir. Tahmin bedeli 34,000 lira 
kat'i teamintı 5100 liradır. Pazarlığı 

2/9/940 pazartesi gwıü oaot ll,30 da 
Ankarada M. M. V. hava satın alına ko
misyonunda yapılacakt.Lr. Evsaf ve 
şartnamesi 170 kuruşa komicy-ond<fn a
lırur. İsteklilerin kanuni vesika ve te-
minatlarile belli 
&elmeleri. 

.saatle komisyona 
(775) (7751) ... 

200 kalem hafit maden n1alzemesi 
kapalı ıarl ile eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 90,000 lira ilk tminatı 
5750 liradır. İhalesi il/ 10/940 iilııli 
saat 11 de Ankarada M. M. V. bava 
satın alma komisyonunda ;>·apılacak

tır. Şartnarotsi 450 kurusa k .. •ıııisyon
dan alınır. İsteklilerlıı ihale saatinden 
bir saat evveline kadar ilk teminat 
ve teklif mektuplarını komisyona ve.r-
meleri. (798) (7814) 

.... 
5000 liralıl< muhteli! boyda maden 

kömuril yakmaga mahsus soba alına
caktır, (Her sobanın 8 saç borusu ve 
2 dirseği ve malzemesj bulunac3ktı.r.) 
Şartnamesi her gün Ko. da ~örülebi -
lir. İsteklilerin 3/9/940 salı gtinü saat 
16 da Edirnecie eski müşiriyet daire -
sindeki satın alma Ko. na nümune -
lerile beraber gelmeleri. 

(777) 

* 
(7793) 

Kars garnizonu için G6 ve Ardahan 
garnizonu iı;in 24 ve Görele garnızonu 
için 30 torı sade yaglarına talip çık -
madığından yeniden kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Hr üçünün be
her kilosuna 100 k~ru~ Iiat tahmin 
edilmiştlr. 66 tonun ilk teminatı 4550 
ve 30 tonun 2350 ve 24. tonun 1800 li
radır. ihaleleri 12/9/940 perşembe 
günü saat 15 de Karsta a~keri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 66 
tonun 11artnamesi 330 v~ 30 tonun şart
namesi 153 kurusa komisyondan alı -
nır. İsteklilerin ilk teminatlarile ka
nuni vesikalarile tekli! mektuplarını 

ihale saatinden bir .ı;.aat evvel komis
yona vermeleri. (769) (7745) .... 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

149 kuruş olan 40,000 kilo pamuk ço
rap ipliği pazarlıkla münakasaya kon
muştur. 20,000 er kiloluk teklifler de 
kabul edilir. İhalesi 2/9/940 pazartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın aln\D komlsyonunda yapılacak

tır. Kat'l terninatı 8460 Hradır. Evsaf 
ve §artoame~i 298 kuruşa komU.yon
dan alınır. İsteklilerjn kanuni vesika
larile belli sa.itte komisyona gelme .. 
!eri. (774) (7750) 

.... 
380,000 kilo un kapah zarfla eksilt

meye konmuştur. Tahmin bedeU 33,200 
Jjra ille teminalı 3990 lirad1r. İhalesi 
7/10/940 pazarteaı (1Jnü saat 16 da 
ispa.rtada askeri satın alına komisyo-

nuada yapılacaktır. İsteklilerin ka -
nuni vesikalarile tekli! mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar komisyona vermeleri. 

1ı1 - 7549 
.... 

Cinsi 

açık eksiltme 
Tahmiıı 

Miktarı bedeli 
Kuruı S. 

ilanı 
ilk temlna' 
akçeıi 

Lira Kr. 
1 

1500 ton kuru ot pazarlıkla 28/81940 Zeytinyağı 
günü saat 15 de Ankarada Lv. Amir - Sabun 

2000 Kg. 65 
4000 > 35 

Tutarı 

Lir. Kr. 
1300 
1400 

liği satın alma komjsyonunda yapıla
cktır. Tahmin bedeli 90,000 lira ilk 
teminatı 5750 liradır. Şartnamesi 450 
kuruşa komisyondan alınır. İsteklile
rin kanun! vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (789) (2805) 

..... 
441,969 kilo bugday öğüttiirü1ecek

tir. Pazarlığı 29/8/94-0 perşembe günü 
u.at 11 de Süloğlunda askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. İs -
tekJilerin kanuni vcsHtalarile belli sa-
atte komü~yona gelmeleri. 

(790) (7806) .... 
16,457 çift er !otini alınaC'rıktır. Pa

zarlık ile eksiltmesi 29/8/940 perŞ('m
be günü saat 16 da İzmir Lv. Am.irllği 
satın alma komi~onunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 106,971 lira ilk te
minatı 8000 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. (7!Kl) (7812) 

.... 
500 ton yulaf alınacaktır. Paz.arJrğı 

29/8/940 perşembe günü saat 18 da 
İzmir Lv. &mirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
32,500 ilk teminati 2438 liradır. Şart

namesi komisyonda görillUr. İsteklile
rin kanunl vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (797) (7613) ... 

500 ton arpa alınacaktır. Pazarlığı 

29/8/940 perşembe günü saat 15,30 da 
İzmir Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede)j 
28,750 lira ille teminatı 2157 liradır, 

İsteklilerin kanunt vesikalaril belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(194) (7810) • 500 ton buğday alınacaktır. Pazar-
lıkla eksiltmesi 29/8/940 perşembe 

günü saat 15 de İzmirde Lv. Amirliği 
satın nlma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bede1i 37,500 lira ilk te
minatı 2813 liradır. Şartnamesi ko -
mi~onda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. (795) (781l) .... 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

285 kuruş olan 40,000 kilo yün çorap 
ipliği pazarlıkla münakasaya konmuş
tur. İplikler için 20.000 kiloluk tek -
!iller de kabul edilir. İhalesi 3/9/940 
Sah günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapıla

caktır Kat'l teminatı 13,700 liradır. 
Şartnamesi 570 kuruşa komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarHe 
belli saatte komisyona ge1meleri. 

(791) (7807) 

"" Miktarı 10 - 15 olmak üıere lflstik 
kaynak makinesi alınncaktı.r. Talip 
olanların teklif evsaf ve fiat ve mi.k
darlarile bırljkte Ankarada M. M. V. 
Harbiye D. ne müracaatları. 

(792) (7808) 
.... 

Beher metresine tahmin edi1en !iatı 

115 kuruş olan 400,000 metre yerli 
veya yabancı malı olmak üzere porta
tif çadır bezi münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 3/9/940 salı günü saat 
10,30 da Ankarada At. M. V. satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Kat'i te
minatı 44,300 liradır. Evsa! ve şart -
namesi 23 liraya komisyondan alınır. 

İsteklilerin kanuni vesikalarıle ihale 
saatinde komisyona gelmeleri. 

(793) (7809) 

2000 Hralık matra pazarlıkla alına

caktır. İhal'-~i 28/8/940 günU saat l 1,3 
da Edirnede eski müşiriyet dairesin
de satın alma Ko. da bteklilerin ge-

Soda 

Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sarmısalr 

Arpa 
Saman 
Kepek 

Toz ~ekeı 
Kesme §eker 

Makarna 
Şehnye 

Un 
İtmik 
Nişasta 

Pirınc lUlu 

Pirinç (Tosya) 
Zeytin 
Kuru fasulya 
(Derma.soo) 
Yeı;il mercimek. 
K.mnızı mercimek 
Nohut 
Kuru bamya 
(Amasya çiçek) 
Kuru barbunya 
ı .. uıy .. · 

Odun 

4000 • 1 

85000 Adet 
9000 Kg. 

4000 • 

:ıso • 

5000 • 
18000 • 
17000 • 

10000 • 
2000 • 

4000 • 
300 • 

4000 • 
250 • 
250 • 
ıso • 

J.0000 , 
1000 • 

1500 • 
250 • 
100 • 
500 • 

100 • 

300 • 

1 51 
~ 

7 50 
20 

e 
J 
4 50 

~o 

40 

?5 

17 
11 
ıı 

2.1 

30 
ıv 

15 
15 

lGO 

16 

800 Çeki 420 

Ekıiltme 

(Zeytinyağı 

Saal D. 

14 30 
Kuru erzak 

Saat D. 
16 10 

V. S.) (Yumurta V. S.) 

Odun 

Saat D. 
16 30 

Saat D. 

14 50 

280 -ıP80 
525 
810 
300 

50 

1680 

3110 
540 
765 

1605 

3600 
800 

440Q 

1000 
75 

680 
42 50 
55 
57 50 

1910 00 

3500 
250 

450 
50 
15 
75 

100 

48 

l-188 
3360 

ıaatleri 

Hayvan yemleri 
Saat D. 

15 10 

223 50 

128 as 

\20 38 

. ... w 

143 25 

336 60 
252 

(Seker) 
Saat D. 

15 30 

(Unlu mevat) 
Saat D. 

15 ~(\ 

Bir 

AZ EMEK 
nlfjs hır.i 

, yemeıı 

konıprime hayat karşılığıdır 
En sı.kı:;ıık zamanda size en büyük yerdımcıdır. 

Kalori, ,ıııda, lezzet ve nefaset bakımında.n tatmin edici mahiyeti ve 
yüksek evsaf ı haızd>r. 

Mercimek, bezelya, bul(day vesa.iT çorbalık kompırjıroo:eııimizi 
h~ yerde bul~bilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
Eksiltme 5/IX/1940 perşembe gOnü yiiksek mektepler muhasebeciliği bina

sında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

M. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Deniz gedikli erbaş orta okulu 
müdürlü.ğündcn 

istekliler eksiltmeye konan yiyecek ve yakacakhırın şartnamelerini görmek 
üzere müessese müdürlügünc rnüracaat edebilirler. İsteklilerin 5/IX/1940 
perşembe günü yüksek mektepleı muhasebeci1iği veznesine yatıracakları ilk te
minata ait makbuz, yeni sene ticaret odası vesikası ve bonservislerile birlikte• 
me7.kôr muhasebecilik binasında toplanacak satın alma komisyonuna mtinııcaat okulumuza ücretle 2 türkı;;e, 1 ingilizce, 1 fizik - kin1ya lalıii ilimler, 1 ta 

rih _ coğrafya - yurt bilgisi ögretmenine lü.zu.nı vardır. etmeleri ilful olunur. (7662) 

Koınuıanlık. anbi1r1 ıhtıyacı içın se- \ 
nelık olarak k"palı zarf usulile 150 ton 
sade yagı alınacaktır . .tkliiltrnesi 29/ 
8/940 günü saat 11 dedir. Muhammen 
bedeli 10,625 liradır. Şartnamesi her 
gun komisyonda görülebilir. İstekli -
lerin belli gün ve saatten bir saat ön
ct.ye kadar teklif mektupları ile kanu
ni vesikalarını Fındıklıda komutanlık 

tatın alma komisyonuna vermeleri. 
(7040) 

.... 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 2 

eylCıl 940 gunü wat il de pazarlıkla 

300 adet tevhit sem. eri satın ahn .. a - , 
cakt.ır. Muhammen bedeli 9600 liradır. 
İsteklilerin belli gi.ln ve saatte y-uıde 
on beş teminaUarı ile birlikte Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna geln1clerL c7770> ... 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 28/ 

8/940 günü aşağıda cins, ır.ıkdar ve 

nacaktır. isteklilerin belli gi..n ve sa

aiw yüzde on beş teminatları ıle bır

likte Fındıklıda komutanlık satın alnıa 1 

komlsyonunil gelme1erı. 7824 .... 
M. M. Vek~leti ihtiyacı içi'l 4/9/940 

günü saat 10 da pazarlıkla 68 adet or
du tipi araba sat)n alu1cakhr. Muham
men bedeli 10880 Jiradır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek i~in her gün \re 

pazarllga iştirak için de belli gün ve 
saatte yüzde on beş teminatJnrile bir
likte Fındıklıda komutanlık seı.tın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

ŞarUar: 

1 - Üniversite mezunu olmak veya Üniversiteden öl(rtmenlJk v~ikası alın• 

buluumak. 
2 - A.skerl ik le ihşiği bulunmamak. . 
3 - ücret miktarı barem konununa göre M. M. Vek51etince tayın edilecekti' 
liemen derslere başlanacağından taliplerin acele Kasımpaşadn deniz gedi)cl 

okuluna müracailUarı. c7G67> 

1 İ S TANBUL BELEDİYESİ İLANLARI ] 
Keşi f 

bedeli 
1268,20 

ilk 
t emina 
95,12 

2056,20 154,22 

826,42 
913,04 

47,00 
68,48 

Belediye merkez binası cüm1e kapısı ile matbaa bina~n arasın · 
daki mevcut tıetuarın .sökülerek masti.k asfalt Tretuar inşası. 

Çubuklu Gaz depoları tanklarında yaptırılacak Boru işlerile 
köp1ik tesisatı. 

Çarşambada 15 inci okul kalörlier dairesinin tamiri. 
Suadıye 7 inci okul binasının tamiri . 

~ 

Ciheti askeriye ihtiyacı i~iıı 29/8/9401 Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda ya:ııh işler ayn ay1' 
günti saat 16 da pazarlıkla numune - ,' açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelfıt müdurluğü kale-
sine göre 320 tane er eğer takı~ı satın minde görülecektir. İhale 6/9/940 cumagünil saat 14 de dainıi encümende yaP_1' 
alınacak~ır. Muhammen bedc.lı 23680 lacak:t.ır. Taliplerin ilk teminut makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gı.i.11 
liradır. isteklilerin belli gün Vt. saatte . . · 1 · ·d l'" ·-·ne) 

. . . vvel (Mektep tamirleri için Na!ıa ve d1ğer işler Fen ış erı mu ur ugu 
3552 harhk temmatları ıle birllkte e . . . ril' 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko- müracaaUa alacakları felllll ehliyet ve 940 yılına aıt tıcaret odası ' esıkals 
misyonuna gelmeleri. (7719) ihale günü muayyen saatte daim! eccUmende bulunmaları. (765~ 

muharronen bedelleri yazılı iKi kalem ı 

nacaktır. Bunlar ayrı ayrı talip1ere de • 1ı1U lııl -
yiyecek maddesi pazarlıkla satın a1ı- inhisarlar U 11" .. Urlü.aıündenı j ~ 
ih~e edılebilir. İı;;teklilerin belli gün 

1 

ve saatte yUzde on beş teminatları ile I - Şartname ve müfredat listeleri mucibine c6> kalem dekovil vagoneti 
birlikte Fındıklıda komutanlık sat.ın ve malzemesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
alına komisyonuna a:elmeleri. 7776 ıı - Mnharrvnen bedeli sil cl390> lira muvakkat teminatı «104,25> lıradır. 1 

Mu ham• Müna- IJI - Eksiltme 10/IX/940 salı günü saat 14 de Kabalaşta levazım ve mü- Sağlığın kıymetini takdir eden Ba-

tirecekleri niımunelerden begcni1en ü
zrinden yapılacaktır. Teminatı 300 li- Cioıi 

meD kasa bayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. yanlara 3det z.amanlarında seve, 
. • rv - Şartname. sözü ıete.n şubede görülebilir. seve kullanacağı mikropsuz, ufaJc, 

Milltarı bede lı ıaa tı v _ Eksiltmeye girecekler eksiltme gününden bes gün evvel şart.namesinin yumuşak ve sıhht en birinci mah-
rad1r. Şartnamesi her gün Ko. da gö
rülebilir. lateklilerin sözü geçen gün 

ve saatte nilmunelerHe birlikte Ko. na 
gelmeleri. (776) (77P2) 

.... 
Aşağıda cins ve miktarlan yazılı 

sebzeler pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 

2/9/940 pozartesi günu saot 17 de E
dirncdc eski müşiriyct dairesinde sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
edilen tutarları 7036 lira ve temınat -
ları 528 liradır. Evsaf ve ıartnames.i 

her gün Ko. da g:öriılebilir. İsteklile -
rin sözü geçen &iın ve saatte Ko. na 
gelmelri. 

Cinsleri 
Taze fasulye 
Patlıcan 

Domates 
Bamya 

+ 

Mikdarları kilo 
11500 
23000 
29000 
4000 

(781) (7797) 

3/9/940 salı günu pazarlıkla 30 ton 
kırmJzı mercimek, 100 ton kuru fasul
ye, 30 ton nohut, 30 ton sadE> yağı alı
nacaktır. İsteklilerin Çanakkalede as
keri satın alına komisyonuna gelme .. 
!eri. (782) (7798) 

• 
150 ton lavemarin kömürü 28/8/940 

çarşamba günü saat 11 de Çanakkalede 
askeri satın alma komisyonunda pa
zarlıkla salın alınacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalarile komisyona gel .. 
meleri (783) (7799) 

!<.ilo Lira Kr. Sa. Dj1 inci maddesin_df; yazılı vesaiki tuz :en şubesi müdü~lüğüne venl_l:eleri ve tek- rem tuvalet bezleridir. En ince el-
50000 1750(1 10 liflerinin kabulunü muta.zammın vesika almaları, tayın olunan gun ve saatte biseler altında bile belli olmaz. Pirinç 

Sade yağ 40000 • 4.8000 11 5<. 7,5 güvenme paralarHe birlikte mezkU:r komisyona müracaaUarı. c7628> ....... 
Komutanlık birlikleri ihtıyocı için 

29/8/940 günü saat 15 de ı»zarlıklo 
30 kazan satın alınacaktır. l~klilerin 
belli gun ve saatte yuı.dc on beş te
minaUarHe birlikte Fındıklıda komu
tanlık satın alma komisyonuna gel-
meleri. 7823 .... 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı icin 

29/8/940 günü saat 15,30 da pazarlık
la 200 karavana, 100 bakraç ~atın alı-

108,000 kilo sığır eüne kapalı zar!la 
\alıp çıkmadıgından ilk pazarlıgı 2/9/ 
940 günü saat 15 de İzmitte tlimen 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin !iatı 25 kuruş 50 sanUm -

dir. İlk teminatı 2066 liradır. istek -
lilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
komlı;yona gelıneleri. (784) (7800) 

itiıı Nev'i 

Niksar ve Erbaada alıf'lp 
baraka inşaatı 

.'.eıi f bedeli 

Lira Kr. 
44983,8( 

Reı;adiyede ahşap banık~ inşoati 51l4,40 

%1.S 
Teminatı 

Lira Kr. 

3373,78 

383,58 

Eksiltme §ekil 

Kapalı zan 

Açık eksiltme 

Saati 

16 

16 

I - Keşi( aartname ve pJanlan mucibince idaremizin yukarda yıwlı mahal
lerde yaptıracağl on dört adet ahşap barakaların inşa.atı kapalı zarf ve açık ek
siltme usullerile eksjltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedelleri, muv~kkat teminatları, eksiltme ~ekil ve saatleri hi
ııalarında yazılıdır. 

II I - Eksiltme 5/IX/940 persembe günü hiıalarında yazılı saatlerde İstan
bulda Kabataıta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapıla-

cak.tır . 

IV _ Erbaa ve Niksarda yapılacak olan ~ata ait şartname levazım şubesi 
veznesinden ve İzmir, Ankara, Tokat ba~üdürlüklerinden 224 kurtı§a ve Reşa

diyede yapılacak iniaat.a ait olanı da meı.k:Ur şube veznesinden ve Tokat baş-

... müdürlüğünden 26 kuruşa alınabilir. 
72,000 kilo sığır etine kapalı zarfla v - Kapalı zar! münakasasma aireceklerin şartnamesjnin F fıkrasında ya-

1 talip çıkmadıgınd~n pazarlıgı 16/9/940 zııı ehliyet vesikasile kapalı fiyat teklif mektuplarını ve kanunl vesaikle yüzde 
günü saat. 15 de lzmitte Tümen satın 715 güvenme parast makbuz l'eya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka
;l~a ~omısyonunda _yapıla~ktır. Tah-]palı zarflarile ihale günü eksiltme bllatinden bir saat evveline saat c14> de kadar 
mın fıat.ı 31 kuruş. ilk temın_atı 1674 1 mezkô.r komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Jôzımdır. 
liradır. Şartna.mesi Ankara, Istanbul, V1 _ Gerek kapolı zarf ve gerek açık eksiltmeye ginceklerin yazılı gün 
Eskişehir ve iz.mitte satın. alma ko- ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyo na müracnaUarı ilim o1unur. . 747G> 
msiyonlarında gôrülür. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri 

1785) (7801) 
Salıip ve ne§İl'Yatı idue eden Başmuhaniri 

ETEM İZZET BENk:E . 
., 

qhdmuli7:1 Bualdıil 7u: SON 'l'BLGB.AF Matııa ... 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuval.et mağazalarında bulunur· 

Fenni Siııı n ctçl 

Emin Fid•" 
DİKKAT: Yaptıtall 
sahibi hayra vern:rneJC 
üzere fa.ki!" kağıdile ge
len sünnet çocukla.rı .. 
nın adedi bine çıka .. 

~ 
istasyonu 

rtım 

nımı:t ır. EV': Su 
9 yanı. Kabine: Beşiktaş, ı:rı 

apa anı. T 1 44395 e: • 

1359 Hicri 

1 

1356 Rwııi 
Recep Ağustos 

21 13 ~ 

1940, Ay 8, Glin 239, Hıdı.r 1\3 
26 Ağustos PAZABTES~ 

Vakitler Vasati ~ 
Sa. n.. Sa . ~ -- 10 28 

Güneş 6 21 

Öl(le 13 16 s 23 

İkindi 17 00 9 Ol 
,Akıam 19 52 12 oO 

1 Yataı 21 31 1 36' 
İmsak 4 32 8 39 ,, 


