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/fava harbi 
Vahşiyane bir 
şekil aldı 

'7'..,.. ______ ~__....,., 

lngilizler mukabelebilmiı!il
de aedkmiyorlar ,,. daya
nıY,orlar; fakat vniyet önü
~U•deki günlerin daha kor-

Unt ve dehşet verici mü
cadelelerle dolu olacajiını 

_!österiyor. 
~ = ~ 
~ ETEM iZZET BENİCE 

1• .\lnııınıa · · ı· ·ın d. • ""••!'! r ıçın ng z ımagı 
tip tt ı en Britanya adalarını tah. 
~la,,:ıek,. felce uğratmak ve kar
\aıı.1 dakı ,iddetli mukavemeti 
~~~lükllıak için daha yirmi beş 
1ti~di b.ır devre kalmıştır. Bunun 
l~,I~ rk k.ı ellerinden gelebilen her 
'daı, 1 lıdarı sakınmıvarak İngiliz 

,.tın • .11( .. •havadan saldırıyorlar. 
~q~Unde!'beri söy Jediğimiz gi-
1\ı~ h harbı İngiltere ve Almanya 
~ah~ :.Şlangıcında da, sonunda da 
11lılida?"•de hava harbidir. Bütün 
hen lııı Ve seyri içinde kat'i dar
'<sı;y, ~· kuvvetleri vuracak vıı 
1•.r, tı.ı!ı kara orduları başaracak-

, • lııııı; h •nl~r ıimdi önü~üzdeki 
tııı.,, eş gunlük devre lçınde İn
lııile hYe kat'i darbeyi vurmak az
•tııı;ş hva kuvvetlerini seferber 
Qıı linı Ulunuyorlar. Önceleri yaL 
llıtıı. •ııları tersaneleri sanavi 
tıı •••l. ·' . , , 

• 

tJ· 

· ı· 

e• 

<ıı et e_rını, depoları bombardı-
ı,ti ıi ll\ıye çalışan hava kuvvet • 
;"teı:ıti sivil halkı, şehirleri de 
•ha 

8 
•rnbardıman ediyor ve 

~ hıt:ık ifadesi ile taş üstünde 
'dalar knıarnak gayreti ile İngiliL 
~~liıı,:~ı düğmeye çabalıyor. İn
ı't •n ~ J\Jınanlarm kin, hırs ve 
'~n ;:nce yenmek gayretine da
~dikı ~savletleri karşısında gös
~.~~a\ er, şiddetli ve soiuJı:kanlı 

1bdtd~nıet her türlü ümidin fev
&q ır. 

~iı. ~~an başka İngilizlerin dişe 
~'' tı.ı~•tek derhal Berlin ve di. 
"'>ltriıı an sanayi ve harp mer -
~.qkab j• ~ava üslerine yaptıkları 
.~ hee •bbılınisillerde İngiliz var
°"Ybağ"; ına büyük bir öğünç 
leı; Ilı 1 ır. Her iki tarafın vazi · 
l1taıejillkayese edildiği takdirde 
~llııbda ve hareket yakınlıf'ı ba
~'•b p k Almanlar İngilizlere na-

llıa>h çok daha talihin Jôtfu
ıı,,~ ~r haldedirler. 

~'' llıı Yın başında, harbin patla. 
~tıı,1; 1nda Alınanların bava kuv
~ ~ lngi\.•lnız İngilizlerinkine de
;,1 lıuv .. 1• • Fransız müşterek ha-
''lü ·•tle · d f k · ~il nıu-.. rıne e ai tı. Bu sayı 
ı,11lıtsi:" Fransanın sahadan çe-
~~ ta,1 den sonra İngilizlerin bir 
\~.''ttJ ın~a arttırdıkları tayyare 
ı~l'ti'~ıne ra(men yine üstün 
bı, lı.t' nıuhafoza etmiştir. Ay
\ı~l'bııı~ ·~hava kuvvetleri ile de 
~, 11i g ıştır. Nitekim, İngiliz Baş
~0.dı tı.1çen haftaki son nutkun
j .1~ a "'~":ların ha va kuvvetle· 
e"ıiunu lı •tıbarile daha faik ol
}~d·~ bresmen be~· an etmişti. 
t;ı ~ lalih ~ska, İngilizlerin en hü
ıı.1•i~d 5 1lliği Fransanın iki haf
lt~ns sa~ı"dar~adağın olup bütün 
•ıı.'''•irı.'llerıni ve garp üssülha. 
~i ~ış olı Alnıanların ellerine bı
lıoh· tabs:"•larıdır. Alınanlar şim-
lb 1lle1;ntn ve Belçikanın gıv.-p 
loqgıliı en kallup Londrayı ve 
.ı;;b . : 26o•dala11nı bombalarken 
buı,"ı u11 k ı lometrelik gidiş ,. 
lj' 1 lıı .1s.lar1 l·apabiliyorlar. Hill ! 
Q~'llt 1~1~•.ler Almanya üzerine 
}~, 1 kilonı 0nınek için laakal 800 -
lııij ~r. n •!relik mesafe kntedi
".ld d•laa :;ııa rağmen İngilizlerin 
t;ı) u~u kadudretleri şayanı hayret 
liı )"'••il ar .tayyarelerinin ve 
lı,jt llsıu~~ 1~!:' ııösterdikleri kcy. 
~ı,ta hıılin uı:u de harikul3dedir. 
)ij~lı gele de ve sayısı binleri bu
'•tıı •it birn Alınan tayyarelerini 
lıı. 1 an11ı, teknik, fevkalade kah-
11ı,:1 ~~ılc~saret ve solukkanlı
~ti •ra b.'.l ~.n İngiliz avcıları Al
~d:e ll\e~(uk zayiat verdirdik-
11ı10 1 <\lnı •~etlerini korudukları 
'o.;ııı~' b~rl ada Ye Alman işgali 
(11;

1 
"'dınıa Unan mahallerde de 

~bd tahrib tayyareleri ile mü
ıi' a~•ı·a nıutt .Yapmaktadırlar. 
i"bı 1n ve abıJ Berline yapı _ 
"'llıı~ lahrik g~rp sanayi şehirleri, 
\İnı •laıın •_.a~ı üzerine atılan 
lııeı, 1"• dah·"•sı tahribatını Al -
ı. ı\. 'dirler 

1 
bugün itiraf eyle • ... ,... . 

j '•ı .• "• ibi 1 rirı d lnuhakkak ki her iki 
t.~nı hııııııu e nıUcadelc az~mi had
~I ~'°ı . s tıır ,.. .. .. .. d k. 
~ tıı; 1. eınd d onumuz e ı 
d; ~ '•ek : e bu mücadele ek
'h~'kurı~ •ha çok artarak, da

~ltıı l "eı·' daha tahripkar daha 
ltı;:~ı,, '•i olaraktır. He;Jıalde 

< ••tırı:~IGJUn iiçüncii haftası 
b~\r ./\Mn, ya.~i t.ahiat ingi-

1 3 uncu sahifede) 

Bina vergisinin tahsili kolaylaştırılıyor 
r 

lnl!'iltereye gelen Kanadalı ku~vetler tanı teçlıizatlarile vapurdan 
karaya iniyorlar 

LONDRAYA 
BİR ALMAN 

HAVA AKINI ----
Yalnız . dün 46 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Londra 27 (A.A.)- Dün akşam 

bir düşman tayyare teşekkülü ce
nubu şarki isti.kametine teveccüh 
etmişlel', bu (J:~1arelerden bir 
kısmı Duvr balon barajına hücum 
etmis, diğer bir kısmı da Folkes
tona bombalar atmışlardır. Bazı 
.binalara isabetler olmuştur. 

Bu teşekküle ait diğer tayyare· 
)er memleketin dahilin~ girmeğe 
teşebbüs etmişler, fakat İngil~ av
cı ve tayyare dafi topları tarafın
dan tardedilmişler ve sahile ka
dar takip olunmuşlardır. 
Öğleden sonra, bir grup Alman 

tayyaresi Londraya yaklaşmış, fa. 
kat bomba atmadan yollarını de
l?iştirmişlerdir. Portsmota yapı

lan bir taarruz neticesiz kalmıştır. 
Dün a)<.şam Londrada alarm dü

dükleri tekrar işitilmiştir. Loııd -
ralılar sığınaklara iltica etmişler
dir. Fakat birçok kimseler geceyi 
sığınaklarda geçirmektense evle
rine dönmeyi tercih etmişlerdir. 

Alarm 6 saat devam etmiştir. 
Şimdiye kadar hiçbir hasar ve in. 
sanca zayiat kaydedilmemiştir. 

Evvelki gün ve dün sabah Silli 
adalarına bombalar düşmüş, bir 
çok C\' i tahrip etmiştir. Alman tay
vareleri, bir pl8jdaki çocuklara 
mitralyöz ateşi açmıştır. Bunlar -
dan bazıları yaralanmş, birisi öl
müştür . 

(Devamı 8 üncü ıa.hltede) 

·----------· 
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MACAR VE 
RUMENMÜ
ZAKERESi 

Budapeştede karan
lı k ta kalma tecrübe

leri yapılıyor 
Bükreş 27 (A.A.)- Stefani 

ajansından: Dün akşam Ru -
men .. Macar müzakeratında 
Rumen heyeti reisi • Valer 
Pap. ın riyaseti altında Tran
sihanya meselesi ile meşgul 
25 murahhas bir içtima akdet
mişlerdir. Bu i~timada iki he
yetin önümüzdeki içtimada 
Macar heyetine tevdi edilecek 
olan teklifler tetkik olunmuş
tur. 

Budapeşte 27 (A.A.)- Ste
fani ajansından: Hariciye Na
zırı Kont Csaky dün yeniden 
Romanya elçisini ve mütcaki .. 
ben İtalyan elçisini kabul et
miştir. 

Budapeşte 27 (A.A.)- Ste
fani ajansından: Bndapeşte -
nin icabında karanlıkta bıra
kılmasına müteallik olarak 

f Devamı 3 üncü sahifede J 

"Mısırın müphem 
vaziyeti aydınlat
ması lazımdır,, 

(Yanın 3 üncü sahifede) 

'KORKUNç,l HAKON~AN 
İNGiLiZ TAY- ~ILL~TıNE 

y ARELERi BıR HıT ABE 

Y eni ERZiNCAN 
hemen kuruluyor 

Yakında 
geçeceği 

harekete 
bildir iliyor 

Norveçi niçin terk etti· 
ğ i ni anlattı 

inşaata beş milyon lira ayrıld ı, evvela 
dokuz muazzam resmi bina yapılacak 

" 

Londra 27 ( A·A.) - İnqiliz 
havacılık imal4t nazın Lort 
Biver Brok avcı ve bombar -
dıman ta1111aresi imalatının 
taııııarecilik tarilıinde görül
memiş bir nisbete t:ardı<Tını 
beııan etmiştir. 

f nqiliz havacılıiiı ııakında 
dev bombardıman taııııare -
!erile müthiş avcı taııııare -
!erini hi:rnıete çıkaracaktır. 

Söıılendiiiine qöre, bir taıı
ııare meııdanına konulan bu 
bombardıman taııııaresi, qe
nişliiji ile bir meııdanı doldu
rabilmektedir. 

Londra 27 (A.A.) - Kral Ha
kon, dün rad,·oda Norveç halkına 
hita'l etmistir. Kral, Norvecin is
tilasını anlattıktan sonra. kendi -

sinin ve hükiiımet aza3 ının Alman 
tahakkümüne muvafakati berta -
ra~ etmek icin Norvecten ayrıl -
ıına ~a mecbur kaldıklarını söv le
Mistir. 

Hükümdar, Norvec hüktlmetinin 
İneiltereve !karsı sadakatini, müt
tefiklerin Norvece hürrivetini ia
de edecek olan nihai zaferlerine 
karsı olan itimadını tekrar teyit 
ctmistir. 

Erzincan ve dil!er zelzele mın
takalarında "anılacak olan devlet 
dairelerinin biran evvel insa ve 
ikmal olunması Başvekfiletce Na
fıa Vekaletinden istenmiştir. 

Bunun üzerine hü'kumet 5 mil
von lira avırmıstır. Bir iko.misvon 
da kurulup faaliyete ııecmistir. 

Bu nara ile Erzincanda <bir hü
ktlmet kona~ı . 100 yataklı bir has
tane, 400 kişilik iki orta mektep, 
1 belediye dairesi. 1 itfaiye .ıı:araiı, 
ı mezbaha 1 Hal ve 300 kisilik lbir 
hapishane inşa olunacaktır. Diker 
zelzele :ınıntakalarındaki devlet 
dairelerinin her türlü inşa ve ta
mir ücreti de bu paradan tesviye 
olunacaktır. Yeni binalar Erzin -

Bu sabah Aksar ayda feci bir cinayet oldu 

Karısını vurmak isterken bir 
işçi kaynanasını öldürdü 

Bir adamı da bir kaç yerinden ağır surette yaraladı 
katilin karısı cinayeti bir muharririmize anlatıyor 

Bu sabah saat 5,5 da Aksa - ı Dün ııece luskanclık ve ııeçim
rav~a kıskançlık vüzünden ikanlı sizlik ikavııası tekrar başlamış ve 
bir cinayet olnıustur : Ali eı•kenden uyanınca kavnanası 

Aksaravda Gureba Hüsevinaiia Asive ile kavı;raVl tazelemiş ve 

etmistir. Fakat Asiye kızını kur • 
tarba~a lrosunca Ali Asiyeyi bı
rakla~,P öldürmüstür. Bu aralık 
imdada ı;relen Felırettini de bilek
lerinden ve muhtelü yerlerinden 

(Devamı 3 üncü sahllede) 
mahallesinde Uzunvusuf sokaliın· nihayet bıcai/ını cekcrek evvela 
da 16 numaralı evde üc kiracı 

1 

karısı Zehranın üzerine hücum 
oturmaktadır . Bunlardan birisi de ----- ---- ---- - --------

[)ivr ikli Ali ile ııenc karısı Zehra B k"I" • b K •• •• 
ve ka'"nanas ı Asivedir. aŞVe J JIDIZ U omur ve 

48 - 50 · · aşlarında zayıf, asabi, 
hastalıklı bir adam olan dokumacı sabah Milli Şefle 
Zehra ile evlenirken kendisini 
bnÜleahhit diye tanıtmış: aka! bi- •• •• •• od f. t 
16hare ası l i<inin dokumacılı k ol- g o r u ş t u un ıa 1 
duğu ve kazancının da az bulun
du~u anlaş ı lınca kavııa. ııecimsiz
llk baş lamıstı r. 

Son zamanlarda bun a bir de 
kıskan el ık inzimam etmis. Ali m a 

Dahiliye vekili Bandır
yolıyla şehrimize 

geliyor Zehranın akrabasından yüzbaşı 
m ütekaidi Fahriden karısını kls

l<anm aöa koyulmustur (Yazısı 3 üncü sahifede) 

Bir haftaya kadar 
fiyatlar indiriliyor 

(Yazısı 3 ü.ncü sahllcde) 

canın 3 kllometre şimali ııarhisin
de kurulacak ve bu suretle hara
beler arasından bir mamure yük
seltilmiş olacaktır. 

İKDAM 
Öğrendiğimize göre Cumhuri

yet gazetesinde cHem nalına, hem 
mıhına> sütununun muharriri 
şimdi fıkralarını •yarı ciddi yarı 
sa~a. ha~lığı altında ve cA. D.• 
imzasile ikdamda yazmya başla· 
mıştır. Arkadaşımıza yeni mesai. 
sinde muvaffakiyet dileriz. ---

KISACA 1 
Düşman çatlatan çocuk! 

Dün bizim mahut, koltujiunda 
yeni çıkmış eserlerden bir küme 
kitapla odamıza girdi n hemen 
lilfa başladı: 

- Harp ıııarp, kağıt kıtlığı fi. 
lan diyorlar amma, (Babıali) nin 
fikir ve edebiyat piyasası müte • 
madiyen yeni eserler vermekte
dir. 

Ve önümüze güzide şair ve edip 
arkadaşımız Necip Fazıl Kısakü
reğin (Sabırtaşı) ve (Künye) pi
yeslerini atarak devam etti: 

- Necip Fazıl Kısaktirek hu sene 
üstü.ıe iki p iyes birden neşret ti. 
Söylendiğine göre (P lan) isimli 
bir p iyesi de y_oldaymış. Bu sene 
,ehlr tiyatrosu, onun Uç piyesini 
temsil edece km is. Necip Fazıl bir 
taraftan da, (Namık Kemal) isim
li kocaman bir sentez ve tetkik 
eserine çalışmaktaymış. 

Ne buyurulur?. 
- Müthiş hamaratlık!. 
- Azizim bu garip çocuğun bin 

iddiası ve bir çoklarınca bin ku
suru bulunabilir amma, o, eser 
veren san'atkardır. Esersiz kah • 
ran1anlar diyarında, onun nefsine 
yii.klediği bu san'at cehdine ve 
kendi kendisini soktuğu eser ve 
mahsııl disiplinine (aşkolsun!) de
memek mümkün değildir. Necip 
Faı.ıl Kısakürek, dii~manlarına, 
yazısile değil, eserile mukabele t
tili zaman fevkaladeleşiyor. 

Böylesine •dtişman çallatan ço-
cul<> derler!. • • 

Hükumet yeni bir 
esas hazırladı 

Yeni değişikliğe göre, safi iradın 
yüzde 12 si alınacak 

Bina verııisinin tahsil ve tahki
lc ine dair olan nizamnamede büzı 
eı.r.slı dej?işiklikler yapılma:> ı 1.. -
rarlastırılarak bu tadilat Devlet 
Şurasının tetkikine Riindec .ım •. ; . 
tir. Bu tadilata ııöre esas mnddi! 
&~dur : 

•Bina verl(isi 11 - 13 ünciı mad
deler mucibince tahrir usulile veya 

tıususi tadilat şeklile bulunan 11av 
risafi irat üzerine tesis olunur. 
Bu suretle bulunacak 11avrisafi 
irattan, binanın itfa ve idame mas
rafları mukabili olarak yüzde 20 
si tenzil olunduktan sonra bakiye
si verııive tabi tutulacak safi iradı 
üade eder. Verı>i nisbeti buluna
cak iradın yüzde on ikisidir. 

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

Yalova hadisesi 
tahkikatı 

neticelendi 

Doğum evinde 
ınüe&sif bir 

vak'a 
Ekmek ve gazino ihtikarı Bir doktor hastasına te
yapıl rrı a dığı an l aşıldı cavüzden hapseedilecek 
Yalova kaolıcalarında Ückar -

desler ııazinosunda ekmek fiatla
rında ihtikar vanıldılü ve civar -
daki ıınembadan doldurulan ibir 
<İse suyun 10 kuruca verilip yiik-

sek masa kirası da alındıitı hak
kında vaki şikayet üzerine tahki
kata 11eçildii?ini vazmıstık. 

Bu kere ö~endiğimize ııöre tah
lriıkat neticelepmis ve şikAvct!n 
bir maııotlu su meselesine kızan 
bir mü<rteri tarafından ı;rarez ü
zerine ' '•nılıp hic bir aslı bulun
ıınadıi'ıı anlaşılmıştır. Üçkardeşler 
ııazinosu sahibi B. Hayri b ir mu
harririmize hadise hakkında su 
izahatı Yerm.istir: 
•- Ben Edirne darülmualli -

tınininden mezun ve hayatının on 
beş vılını mütevazi kazan•lı ırazi

(Drvamı 3 öncü •a.hlfrde) 

ÇERÇEVE 

Konvadan bildirildii?ine ııöre 
mahalli dnöum evinde müessil bir 
hadise olmustur: 

Konya do itum evi asistanı dok
tor B. Afil Arıcan, muavene icin 
dolhım evine ııelen "enç ve ıtüzel 
bir kadına tecavüz etmiş, fakat 
kadın •ikavet edince onu dövüp 
tahkir evlemistir. Mahkemeye ve
rilen doktor B. Afif 1 yıl, 1 av. 
23 ııün hapse 80 lira para cezasına 
ve 1 vıl da memuriyetten mahrıı-
mivete mahkum olunmuştur. 

Belediyede teftiş 
Dahilive Vekaleti teftiş heyeti 

reisi Haydar Berk.işin ile mülki. 
ye müfettişi Halis Ergunun şeh 
rimiz belediyesinde teftişlerde )' 
lunmak üzere yarın Ankaradan 
şehrimize gelmeleri beklenmekte
dir. Bu mutat teftistir. . 

Okuyucu, muharrir 
ve ben 

Bir muharririn okunnıa de. 
recesi, gazetesinjn satışı kadar 
değildir. Mesela 15000 satan bir 
l'azetede, oldukça tutulmuş bir 
muharrir, belki yalnız 5000 ki i 
tarafından okunur. Bu 5000 kişi 
arasında da, onu mutlaka oku
yanlar, okumadan duramıyan
Jar, belki sadece 2000 kişidir. Bu 
2000 kişi arasıııda da, gazeteı i 
yalnız o muharrir lÜzü.oden a
İanlar, olsa olsa 500 kişi. 

Fakat bir muahrrir, ancak bir 
kaç satırına göz atabilen oku
yucudan başlıyarak, kendisini 
merak etmek zahmetine katla
nıcı her şahsa hesap vcrnıek zo
rundadır. Ö~ leyse, 15000 <atan 
bir gazetede, oldukça tutulmuş 
bir muharrir, üstünkörü bir he. 
sapla 5000 şahsa karşı mes'ul. 

Za\'allı muharrir ne ;} apsın 
ki bu 6000 kişinin nsati zc.k . . 
ve görü ü üzerinde hiç bir \'esı
ka sahibi değildir. Gazete deni
len müessese, bir bütün oldu
ğuna nöre, hiç bir gazete tek 
kötü muharrir yüzünden bat
mamıs ve tek mükemmel mu
harrir yüzüsuyu hürmetine ih
··a olmamıştır. Muharrir, içine 
taş attıji;ı derin ve karanlık ku. 
yunun su yüzündeki kırışık -
!arı nasıl görsün?. 
Vakıa muharrire, bazı oku~u

cularının emr - ii - fcrmau1nı 
bildiren bazı nameler gelmeL 
değil. Fakat bu nameler her de
fasında, onun hesap vermeğe 
mecbur olduğu kütlenin hinde 
birini temsil eder. Kaldı ki, bin· 
de biri temsil eden beş mektu. 
bun dört tanesi, onu beğenen
ler veya kendilerini ona beğen
dirmek istiyenlerdendir. Birinı 
beğenmeden kendimizi ona be· 
ğendirmek istiyebilir miyiz hiç? ' 
Beş nameden bir tanesi de, 

tersine dönmüş bir aşk ukde · 
sinin tezahürü halinde, azarla
ma, paylama, tokatlama mektu
budur. 

111uharrir, 5000 kişilik topla. 
luktan aldığı dört sevgi mek-

tubwıu, 5000 kişinin de kendi 
sini scvdifTi manasına rPkcmi
ycccği gibj, bir tane aı.c.rlan1a 
mektubunu da, 5000 kişinin ken
disini azarlad . ~ı şeklinde tehir 
edemez. İş, geride kalan 4995 
tane meçhul. rn mechııl oldu
ğu icin müthiş şahsın, ne duy·· 
duiu ve ne düsiindüğünde?. 

lierşeyi lehine tefsir ettiği sa. 
nılan ben, ayni şiddetle aleyhi
ne tefsir etmcğc de o kadar is
tidatlı bir adamım ki, beşte bir 
nisbetindc aldığını a:ıarlan1a 
mektuplarını . adeta biitiin oku
" " UCularıının fikri bu;ymuş gibi, 
fena~· a )· ornıa ktan geri ka]ıuı - • 
yorun1. Beni bc,ğ:endiklerini 
sö,· li~enJer. dört misli ku\·, ·ct
]crinc ra fTn1cn bana ;yapayalnız 
g örünU,·or da. aıarlıyanlar. bü
tün oku, ucularım he tth ına ko. 
nu~111us hissin i veriyor. 

Aza rlama mektuplarından 
süzdÜ~ün1 net ice ~u ki, oku~· ucu 
beni iki noktad an sniııısiz bul
makta: 

J- Siyasi iddia ve teşhisle
rim üzerindeki isabetlcre dair, 
n1iitenıadi benlik gayretim ... 

2- ( Estetika, antolocya, mi
tisiznıa) tarzında ıstılah uydu
raculuium ... 

Biriuci madde üzerinde ken· 
dimi cirkinleştirdiğimc ben de 
inanıyorum. Ne yapayını ki be
ni bu çirkinliğe zorhyan miles .. 
sir, siyasi (l'"örüs diye oku~· ucu
nun önüne süriilcn, hiç bir ha:,-
vaıı ve nebatnı kabul cdeıni;yc
ceği korkunç ı:ıdadır. Buna raf:· 
men kendi hatırladı ğ-ıın gıda1 ı 
okU:\"UCunun önüne sürebilir, 
takdir hakkını ona bırakır ve 
susabilirdim. Demek ki ben 
kuvvetli bir adanı değilmişim. 

İkinci madde üzerinde mii • 
dafaaıuı bir kaç hre Japtım. 
O suc benim ycgône n1ezi yetim
dir. İkinci madde üzerinde be. 
ni bugünün okuyucusu çirkin 
bulsa da yarının oku,·ucusu çir
kin bulmıyacak itikadındayım. 
NECİP F AZll.. KlSAJıı:ÜREK 
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sıvmsİNEK 

Iııl:CADELESİ.. 

Sıhhiye müdürü, nihayet itiraf 
edi\iOr: 

- Belediye, az tahsisat verdik
çe, htu :u:ruıu, bilhassa Halici sivri
sınek lc··dcn kurtarmak mümkün 
değil , diyor .. 

O halde ne yapacağız?. Hep 
toplanalım, bu işin bır çaresine ba
kalım?. 

Ben, bir kolayını buldum. Sivri
sinekleri canlı canlı tutacak bir 
a~ ke:;fedip, bu yaramaz hayvan
lardan bir fırka kadar Halicin bir 
kösesınde tahşit etmeli, SiOnra, 
bunları., venı Taksim gazinosu is_ 
!ikametinde bir yıldırım taarruzu
na g~irmeli!. 

Seyredin o zaman, belediye, 
tahsisatı nasıl bulup v~riv<>r?. 

KOLAYINI 

BULMUŞLAR. 

Efendim, Üniversitede yüzlerce 
lira maaşla çalı.:;an bazı ecnebi 
profesör doktorlar, pariçte de pa
ra kazanmanın yolunu bulmuşlar, 
bir nevi ticaret yapıyorlarmış!. 
Şimdi, bunlar, ilmi olmıyan bu 
adi ( ! ) mesaiden menedilecek!. 

Halbuki, bu zevatı şerüe (!) ile 
muka\·ele yapılırken, dışarıda ça
lışmamaları, bilhassa şart k0şul
muştu. Neden acaba, sötlerinde 
durmuyorlar?. 

Acaba, üzüm üzüme baka baka 
mı kararır, diyelırnı 

OTOBÜSLERİN 

YOLU, İZİ.. 

Otobüslerin yolu yine değişti .. 
Bey ~lunpan inerken, arka yol • 
lardan dolaşac.aklar.. Görüyorsu- ı 
nuz va, şu otobusler ~ sehirde çok 

görülyor, vesselam!. Gün geçmez 
ki yolları, yerleri değişmesin!. 
Bunlar, çok kaza yapıyorlarsa cok 
görmemeli!. Çünkü, bu kadar faz
la yol, iz değişiıltligi insanda kafa 
mı bırakır .. 

Fakat, bu otobüsler de layıktır, 
hani!. Çeksinler, amma canları 
çıkmasın!. 

MUSİKİ 

KURTARILACAKMJS:. 

Bir yeni cemiyet kurulmuş; 
Türk musikisini kurtarmak, .ga
ye.si olacak, musikinin bugünkü 
per~an manzarası artık, göze gö
rünroiyecekmiş!. Türk mlJ6ikisi 
deyince, neyin kasdedildiği ma • 
lüın!. Alaturka mu.siki!. Türk 
musikisini lrurtamıak deyince, sa.. 
nırsınız ki, ortada boğulan bir~y 
var?. Ne oluyor, musikiyi boğu
yorlar mı?. Halbu·ki, bizim bildi
ğimiz, ayni musikinin vard.mı ile, 
bazı gazinolar da müşteriyi ho -
ğuntuya getiriyorlar .. 

UCUZ BİR 

LOKANTA 

Floryada, 180 bin lira sarfile be
lediyenin yaptırdığı yeni lüks ga
zinonun yemek tarifesini gördüm. 
Gazinoda deilil ha, bir gazetede .. 
Allah göstermesin, o gazinoya gi.. 
dio bir yeıpek yesem, evdeki ço
luk çocuğun bir hafta perhiz yap
~ası lazım gelir .. Efendim, fiatlar 
~ov le: ................................ . 
... Evvela, en u<;.uz yemeğin por
siyonu 50 kuru.ş .. Porsiyonu 125 
kuruşa yemek var. Demek ki, ora
da bir karın doyurmak en az beş 
liranın kapısı!. Kalp hastalıi?ızıa 
müptela olanların, o gazino civa
rından dahi geçmemelerini naçi.. 
~e tevsiye ederim. 

AHMET RAUF 

~~~:~~~~ka~!~~~de E~~~y~~~~~b~a!~I 
7?e.riva kö~e bir kadın yü • zavallı adamı ölüm halinde dere-
:ıunden .~lı bır kavga .. olmuştur: den çıkarmışlardır. 

Bu koy halkından Omer oğlu Mehmet yalı:alaıımıştır. Tah.k.i • 
Mehmet isminde biri ayni köyden kata devam olunmaktadır 
Basan oj!-lu Balilin kardeşinin kı- • 
zı Necliya aşık olmuş ve 1a2ııı pe- Daktı"Jolar 
tini lakin ederek lif atmıştır. hakkında 

bir emir Neclii da hidiseyi gidip karde
şine ve bilahare dayısına söyle • 
mistir. Bu sıralarda ise Mehmet 
Halil ile konuşmuş ve Necla ile 
Pv1Pnmek arzusunda olduğunu 
bildirerek kızı kendilerine verme
lerini istemiştir. 

Fakat Halil buna kat'ivycn razı 
olınadıj!-uıı söyleyince aralarında 
kavga çıkmış, etraftakilerin mü • 
dabalesile daha ziyade büyüme • 
den yatıştırılmıştır. 

Bu kavgadan 15 gün geçtikten 
sonra Mehmet ile Halil dün tek
rar karşılaşmışlar ve kavgaya 
başlamıslardır. 

Kavga esnasında Mehmet, Bali
li basının iki yerinden ağır surette 
yaralamr;, fakat bu yaralama ile 
hırsını alamadığından daha sonra 
da yaralıyı sürükliye sürükliye 
dereye kııdar götürerek paçaların.. 
dan tutup başaşağı dereye atmıı;
tır. 

Ekser belediye müeı.sescleri ile 
bazı devairdeki daktilolar;n yazı 
makinelerine çok pis baktıkları ve 
bu suretle makinelerin çabuk bo. 
zulduk.lan görülmüştür. 

Dün şubelere verilen bir emirle 
makinelerini pis tutan dakti.Jı:ı ba
yanların cezalandırılıp bedelleri
nin ödettirilecegi bildirilmiştir. 
Diğer taraftan daktilolar ciddi 

bir kıyafette bulunacaklardır. 
--<>--

Deniz: Lisesinde 
Hevbeliadada deniz lisesinin bi

rinci sınıfına girmei!e talip olan
ların imtihanlarının evlfı.lün 5 inci 
persembe .ıtünü yapılması karar -
lastırılmıstır. 

fmtihanlar yalnız fen bilgisi. 
metıımatik ve türkc~n icra olu
nacaktır. 

Son Telgrnf'ıo edebi romanı : 40 
~~~----~.._--~~~~~-ı 

GÖZ.Y AŞİ.ARI 
I ETEM İZZET BENiCE 

Acele hükımetmeyiniz .. 
Tahkikat yapalııın!. 
Tarassudatta bulunalım!. 
Ben deli miyim?. 
Kimse benden tek kelime öğre_ 

nemez!. 
Fakat, nazır bütün bunların hiç 

birisini dinlemiyor, yine kızgın; 
alev al:ınış bir barut fıçısı gMıi par
laya parlaya, gürültüler çıkara çı· 
kara ba~ınyvrdu: 

- Casuslar eline dü.şıniişüz!. 
Devletin öğrenilmedik hiçbir 

sırrı kalmamış!. 
Her şeyi biliyorlar!. 
Casuslar kim?. 
Ve .. derhal telefonu açtı, sant

rala: 
- Emniyeti umumiye müdürü

nü bana b:.ıl!. 
Dedi. Telefoncu kız bir saniye

de ikisini buluşturdu. Müdüre bir 
tek cümle söyledi: 

- Derhal 'buraya geliniz!. 
Telefonu kapadı, yine asa4ıi a

sabi dolaşmağa, söylemneğe .lro -
yuldu: 
Şundi ne vaııacai?ız? 
Drvlet siyasetine Teni bir vec

he mi vereceği:ı:?. 
Erıkaıuharbiye reisini ~ -

malı. Vaziyeti anlaimalı1 ı ~~·· 

Kabineye hemen her şeyi söy-
lemeli 

Ve. Küfür edivordu: 
- Bu ne alçaklık?. 
Ne hıyanet?. 
Ecnebilerin iQi:ınize girip bu ha

berleri alabilmelerine, devlet sır
rına bu derece nüfuz edebilmele
lerine inı.k8.n yoktur. Her halde ca
suslar içimizde ve bizden!. Har -
bivede var. bahrivOOe var, hari -
civede var! 

Bunlar mevdana cı.k:ınalıdır. 
Bu sırada Emn.ıyeti Umumiye 

mü.dürünün geldiği haber verildi. 
- Gelsin!. 
Dedi ve.. bana döndü: 
- İlk önce sizi tevki ettirece

i!i.ın. Pirincin tasını siz de bera
ber ayıklarsın12!. 

Dedi ve .. müste<>ara da döndü: 
- Yeni bir si!fre müdürü inha 

edin. 1 
ız .. 

Emrini verdi 
Çıldıracak .ıtibi oldı.rm. 
- Ne yapıyorsunuz?. 
Beni hem te'Y'k.if ettiriyor hem 

de azledivor.ıunuz .. 
Dedim. Hain hain yüzüme bak

tı.: 
- Ewt seni hem te..adf etti?> 

yar. ben de azlediyorwnJ.. 

Mal 
talepleri 

Şehrimize hangi mem
leketlerden yapılan mal 

talepleri artıyor 
Son günlerde haricten mal ta

lenleri artmıştır. Talepler bilhaı.sa 
Romanya, Filistin, İsveç, Maca -
ristan ve Çekoslovakyadan yapıl
maktadır. Dün Cenovadan da bir 
firma ticaret odasına müracaat e
derek zeytinyağı, kitre, keçi kılı, 
ko.vun yünü ve pamıik satın al • 
mak istediğini bildirmistir. 

Son hafta içinde şehrimizden bu 
memleketlere yapılan ihracatunız 
resmi kayıtlara göre 2 milyon li.. 
rayı bulmuştur. Bu meyanda Ro
ma.ı;ıyaya 50 bin liralık zeytin, Fi
listine 23 bin liralık tütün, İsv~ 
28 bin liralık bağırsak, Macaris"
tana 30 bin liralık hurda baltır, 
Bırlgari.>tana palamut hulasası., 
Çekoslovakyaya keten tohumu, 
Ywıanistana tuzlu balık ihraç o
lunmuştur. 

Cerrahpaşa ve Topka
pıda istimlakler 

Cerrahpaşa hastanesinin yanın
daki arsaların istimlak olunup yo. 
!un genisletilmesi belediyece ka
rarlaştırılmıştır. 
Ayrıca burada modern bir tram

vay tevai<kuf mahalli yaptırılma
sı da ehemmiyetle belediyeden is
tenilmistir. 

Diğer taraftan Topkapıda eşhasa 
ait olan mezarlıkların da istimlak 
olunup buraya bir park yapt;rıl· 
ması için hazırlıklara geçilmiştir. 

---<>----

İnkılap tarihi 
imtihanları 

Üniversite inkılap tarihi ikmal 
imtihanlarına eylıilün 2 inci pa
zartesi ~ü başlanılması kararlaş.. 
tınlm:ştır. 

IKGÇÜK HABERLERi 
* Şeker iarbrikalar;.mızda nor

mal mesaiden 3 saat fazla çalışıl
ması looordinasyon heyeti tarafın. 
dan kararlaştırılmıştır. 
* Akdeniz iskelelerimizde bi

rikmi:; olan tüccar mallarını ge
tirmek üzere Sakarya vapuru dün 
limanınuzdan İskenderuna hareket 
ettirilmiştir. * Üsküdar müddeiumumiliğine 
İstanbul sulh hakimlerinden İzzet, 
İstanbul ticaret mırhlremesi reis -
ilklerine İstanbul hukuk ha.kim
lerinden Zeki Barlas ve Kemal, 
İstanbul a~ırceza reislijiine de as
live ceza hôJtimlerinden Bürha -
nettin tayin olunmuşlardır. 
* Belediyeye terkıolunan Sürp.. 

a~p mezarlığı ile Sürpagop me -
zarlıi'ındaki üç horon kilisesi ile 
gazino ve ııarai:n istimlakleri hak
kındaki karar Dahiliye Vekale • 
tince tasdik olunmw; Vt! kilisenin 
tahliye olunmasına başlanılmıştır. * Dün şehrimizde tramvaylar
dan atlıyan 17 kişi ile 20 yolcuya 
bilet k.csımtyen bit. otobüs biletçisi 
yakalanmıştır. * İstanbul genç atletizm milli 
takımı bugün Samswı, Sıvas ve 
Trahzon mıntakasına müsabaka
lar yapmak üzere hareket etmek
tedir. 

[)edi. Ben de kızdım: 
- Haksızsınız!. 
Ben masumum!. 
lliç'bir şeyden haberim vok! 
Ve.. isyan ettim: 
- Ne hakla beni tev1tlf ettiri

yorsunuz?. 
Hangi kanun maddesi ile azle-

divorsunuz?. 
Sabit olan bir sürüm var mı? 
Suçwn ne?. 
Beni ne tevkil etti=eğe. ne az

. Ietme.ğe hakkınız vak!. 
Ben sizin <le"il. devletin ıne -

muruuum!. 
Kestirip attı: 
- Kanun, nizam, talİllMlt hepsi 

benim vicdamm. Tahkikat ve ta
kibata ilk önce seni tevkif ettir -
mekle başlıyorum. 

Ve.. emniyeti umumiye müdil.. 
rüne döndü: 

- Beyi alınız. Götürsünler. Kim
se ile konuşturmasınlar!. Sizinle 
uzun görüşeceğim!. 

Dedi. Hariciye nıızırının böyle 
bir adam olabileceğ~ bu kadar de
ğişecejii, nezaretin mühim bir 
müdürüne böyle katil, casus, hır
sıı.z tevkif ettirir gibi muamele ya
pacağı hiç aklımdan geçmezdi. 
Sersemledim, beynimden vurul -
muşa döndüm, bu haksızlık kar. 
ŞlSında aciz duydum. Sadece iti
razlar vap;yor: 

- Haksızlık da değil zulüm!. 
Müddeiumuminin j.alebi olma

dan beni tevkif edemezsiniz!. 
Nasıl azledilebiliri:m?. Cürmü • 

meşhut mu var?. 
Diye bağırcyordurn. Emniy-eti 

omumiyemüdürü: 
- Tevkif değil, Nezaret alb»4. 

Biz nereye gideceğiz:? 
İstanbul, gittikçe süslenen, gü

zelleşen, uzun zaman ihmal edil
miş bir sevgilidir. Yıllarca ne 
saçınİ.n teline dokunulmuş, ne 
hırpani esvabına, ne yüz.ünün sol
gun rengine .. 

Şimdi, İstanbul güzelleşmek yo
lundadır. Fakat, dikkat ediniz, bu 
tekamül, şehrin yalnız, bir kısım 
halkı için cazip ve sürpriz mahi
yetinde oluyor. Allah versin ve 
daha da artırsın, kazancı, hali ve 
vakti yerinde olan İstanbullular, 
"aı.ın bir atide, artık bu şehri can 
sıkan bir yer, bakımsız, geniş bir 
köy telakki edemiyecekler .. 

Muntazam asfalt yolları ola • 
. cak, buralarda hususi otornobille
rile gezebilecekler; konforlu otel
leri bulunacak, buralarda meh • 
taplı geceler geçirecekler; mo -
dern gazinoları var, buralarda 
danscdip numaralar seyredecek -
ler; lüks plajları var, buralarda 
güneş banyosu alacaklar .. 

Yani, eski bir atalar sözü mi
sali, parayı veren düdüğü çala
cak ... 

Fakat, işte bütün mesele, bu pa
rayı verebilmekte ... 

Şehrin gittikçe aristoklaşan 
manzarasına bakıyorum da, bizim 
de, yarüağyara karşı bir gü.zel 
hayat ve ya<ama beldemiz var, di
yebileceğiz. 

Fakat, ya mütevazı vatandaş
lar?. Onlar nerede hava alacak, 
nerede yemek yiyecek, nerede ge
zip eğlenecek?. 

Haftalık kazancı, mesela. on lira 
olan bir vatandaş, karı koca gi.. 
dip Floryanm modem gazinosun
da aksam yemeği yiyemez ya ... 

Pekala, onun yeri neresi ola • 
cak?. Yine, Sirkecideki, ~uradaki, 
buradaki ahçılar mı?. Yine yağ
ları mide fesadı yapan pis dükkan
lar "'?. 
Hayır .. Elbette belediyemiz, bu 

vatandaşlar zümresine de verler 
yarıacak ve gösterecektir. 

REŞAT FEYZİ 

Serbest gureş 
birincilikleri 

Beynelmilel İzmir fuarı müna
sebetile 7 eylfı.lde İzmirde Türki
ye seriıest güreş müsabakalar; ya
pılaeaktır. 

İstanbul, Ankara, hmir, Koca
eli. Balıkesir bu müsabakalara tam 
takımla iştirak edecekler ve bu 
meyanda .Ç.Oban Mehmet, Celal 
At;k, büyük Mustafa, Mersinli 
Aıh.ı:net, Yaşar gibi beynelmilel 
şöhretli güre:,-çilerimiz de şehri -
mizden İzmire giderek güreşe -
ceklerdir. 

----<>-

Küçüksudaki kır balosu 
Beylerbeyi nahiyesi anıntaka -

sının hava kurumu, 30 ağustos 
cuma günü a:kşamı K~üksu pla
jında bir kır balosu tertip etmiş
tir. Günlerdenberi büyük bir iti
na ile hazırlanan bu baloda ala • 
turka ve alafranga musikiden en 
~ahsi örnekler intihap edilerek 
güzel bir tertip vücude getiril -
itli.İS ve baloya i.stiraık edeceklerin 
daha birçok yenilikler karşısında 
bulundurulması temin olunınıış
tur. Hava kurumımun menfaatine 
verilen bu baloya, şehrimizin bü
tün hali< sınıfları büyük bir ala
ka göstermekte ve biletler plaj 
ınsesinde satıJıınaktadır. 

almak .. 
Dedi. Nazırın kapısında duran 

polisi çağırdı. 
_ Beyi müdiriyete ,ııiitür. Mua-

vin beyin odasına oturt!. 
Emrini verdi; ilB.ve etti: 
- Ben telefon edeceğim!. 
Ve .. polis hemen: 
- Buyurun ... 
Dedi, beni yürüttü!. Fakat, yi

ne ben gitımemek için zorluyor • 
dum!. 

İLK GÖZ YAŞI!. 

Günü gününe: Tam iki buçuk 
hafta oldu. Hfila tevkifhanede ve 
yapyalnız bir odanın içindeydim. 
Kimse ile konusturmuyorlar. Ne 
oluyor, ne bitiyor haberim yok. 

Müthiş, korkunç bir haleti ru
hiye içindeyi.ın. Sinirlerim heye -
can, endişe VJ' meraktan kasıldı. 
Kafamın işi kabuslu hayallerle 
dolu. 

- Casus!. 
Denmek, bu itham altında bı

rakılmak tüylerimi ürpertiyor. 
On ~ yirımi gün içinde eridim, 
soldum, harap oldu.ı:ıı. 

ERer en küçük birşey yapmış 
olsaydım, bir tek k.i:;iye de: 

- Sunu yaptrk!. 
Bunu vapıyoruz. 
Deseydim hiç üzülıniyecek, 
- Cezamı çekiyorum!. 
Diyecektim. Bazan günlerce hiç 

arayan soran olmuyor. Bazan her 
kün üstüste birka<; defa müddei
wn umi, müstantik, polis kısmı si
yasi müdürü geliyor, yüz bin şev 
soruyor, anamdan emdiğim sütü 
burnumdan getiriyorlar!. 

( Arka.sı _ ııat>-

AVRUPA HARBiNiN 

YENİ MESELELERİ 

Afrikadaki 
harekattan 
anlaşılan .. 

Avrupa k•t'asında Fransanın 
mağlübiyeti Afrikaddki harekat 
üzerine tesirini göstermekten ge
ri kah:nadı. Fran[.:ının mihver 
devletlerile mütareke akdetmesi 
üzerine sahneden çekilmiş olması 
bgjlizlcrle İtalya arasında Afri
kada cereyan eden muharebeler
de ııiha;tet Somalinin Ingilizlerce 
tahliyesine varmış oldu. 

Airikadaki harekatı takip eder
ken İngiliz Somalisi.ııin tahliye e
dildiği haberleri İngilizlerce hoş 
göriilmiyebilir. Fakat harp hare
katııı da hoş görülüp görülmiyecek 
meselesinden ziyade askeri lüzum 
ve zaruretler vardır. Böyle olun
ca İngiliz Soınalisinin tahliyesini 
tabii görmek, hem de bıınu son 
haftalarda beklenir bir keyfiyet 
olarak karşılamak lazım geliyor· 
du. Afrikanın bu kısmında vekıı
yiin ne netice alacağı. tahmin edi
lirken Londralı cTaymis. gazete
sinin askeri muharriri daha evvel 
şu müt3lea> ı ileri sürmüştü: 

İtalyanların İngiliz Somalisine 
karşı harekete geçmeleri beklen
miyen birşey değildi. Artık Cibu
tide Fransızların mukavemeti kal
madıktan sonra Somali arazisinin 
etrafı tamaınile İtalyanlarla, hem 
de kuvvetli surette ha=lanmış 
olan İtalyan kıt'alarile çevrilmiş 
demektir. Yalnız Aden körfezinin 
şimali bundan müstesnadır. Soma.. 
li bu itibarla çok müşevveş bir 
vaziyette kalmıştır. Somali ara
zisi birçok müşkülatı davet eder 
tabiattedir. Bundan daha evvelki 
harekatta bu müşkiilat kendini 
g~termekten geri kalmaıru.~tL 
İngiliz müdafaa kuvvetleri orada 
şimdiye kadar her harekata hilkim 
olarak oradan oraya gidip gele -
bilmek kudret ve kabiliyetini mu
hafaza edecek tarzda idare edil
miş, icabında üç koldan İtalyan
ları fırsat düşünce vurmak için bu 
İngiliz IQıvvetleri uyanık bulun.. 
muştur. 

Fakat bu ancak bir müddet için 
böyle devam edebilirdi. Düşma
nın kuvvetleri üstün oldukunu gö
ren İngilizler ilerisini düşünmüş
lerdir. İstedikleri gibi oradan ora
ya kuvvetlerini sevkedebilmek 
imkan ve kabiUyeti ellerinde iken 
İtalyanlara karşı muvaffakiyetle 
uğraşmışlar, lakin karşı tarafın 
üstün olduğunu anlayınca kendi 
kuvvetlerini hareketsiz bir bale 
koymamak, her cihetten düşma
na kendilerini çevirtmemek iç.in 
Somaliyi bırakmak daha uygun gö. 
rülmüştür. 

Şimdi kalıyor Afrika harekatı
nın diğer bir göriioüsü: Somalinin 
tahliyesi kevfiyeti kolayca tahmin 
edilebildiği gibi İtalyanların Af
rikada, ne halde bulundukları da 
İngilizlerce gizli değildir. İtalyan
ların Haheşistanda mühim kov -
vetleri olduğunu yazan İngiliz as
keri muharrirleri lıJı kıtnatın ço. 
ğu yerlilerden teşkil edilmiş bu
lunduğunu söylüyorlar. Libyada 
da ayni vaziyet göze çarpmaktadır. 
İtalyanın Afrikadaki imyarator • 
luğu denizden vuku bulacak ta
arruzlara kar~ı kendini masun bu
lunduramıyacaktır. Denizin ha
kimiyeti İn,Plizlerin elinde oldu. 
ğunu söylemeğe ise lüzum olmasa 
gerek. . 

Mrikada bundan sonraki hare
kat ne suretle inkişaf ederse et • 
sin, Somalinin tahliyesi heyeti u
mumiye itibarile İngilizlerin aley
hine bir netice değildir. Hulasa 
İngiliz matbuatının mütaleaları 
Somalinin tabliyesi beklenmiyen 
bir hadise olmıyacağı merkezin
de idi. Onun irin bu hadise artık 
bir emrivaki olduktan sonra • İn
gilizlerce boş karşı.1.anmam~a 
beraber - herhalde lü.zumlü gö
rülmektedir. 
Şu iki noktayı unutnuuııak la

zım: 

1- İtalyanlar için Afrika .. _. bi
rinci derecede bir harp sahnesi 
demektir ve İngilizlere karşı as.ıI 
müşkülatı Afrikada çıkarma!< isti
yorlar. 

2- İngilizlerce Afrika harekatı 
ikinci derecede tetik.ki edilmek.. 
tedir. 

•• 

-~]iIEI[fif 
Acaip bir narh 

Odun fiatlarma çekisi 435 ku
ruş olarak narh kondu. Bu, paha. 
lıdır. Geçen senelerde, yazın, halk 
kı•lık odun ihtiyacını 2 - 2,50 ku
ruş arasında lemin ederdi. Bu se
ne yeni vergi va~ diyorlar. Ola
bilir; nakliye pahalı diyorlar, ola
bilir, su var, bu var, diyorlar; ola. 
bilir. Fakat, bütün bunlar çeki ba
şına iki lira zammı haklı gösterir 
mi?. Simdi, böyle olursa, kış orta
sında bir çeki odunu on liraya al
mıyacağımı-zı kim temin eder?. 
Sonra, mıutmamalıdır ki fakir 
halk, odununu kışın ve perakende 
ı;w:etile lemin eder. 

S(}R.HA.."11 CEV Ar 

4 yıllık 
program 

Tekmil abidelerin ta-
4 yıllık bir ' 
hazırlandı 

miri için 
program 
Evkaf umum müdürü Fahri Ki. 

perin bugünlerde İzmirden şehri
mize ,?elmesi beklenmektedir. Mu
mailev h İzmir de ııazetecilere be
vanatta bulunarak ooi<lelerimizin 
sür'atle harabiden kurtarılacakla
rını ve bu hw,usu lemin için 4 yıl· 
:kk bir program yapılmıs bulun· 
duğunu söylemiş ve şu beyanatta 
bulunmuştur: 

c- İstanbulda Kadirgada So -
ikollu Mehmetpaşa, Azapkapıda 
yine Sokollu vezire ait Sinan eser
lerinden bir cami, Üsküdar Şemsi 
paşa, Bozüyükte Kası.mpaşa, El
malıda Ömerpaşa, lCayseride Ah
metpaşa gibi camilerin tamiratı
na devam etmekteyiz. İnsaat ka
biliyeti tekrar hasıl oldulru zaman 
diğer eserler de neyderpey tamir 
olunacaklardır. Pek lüzumlu olan. 
lar ve tehlike gösterenler ve bu 
meyanda İzmirdeki şadırvan ve 
Hisar camileri ise hemen tamir o
lunacaklard ır .. 

Şehir tiyatrosun da gö
receğimiz yeni eserler 

l teşrinievvelde yeni mevsim 
faalivetine başlanılacak olan şe -
hir tiyatrosunda bu yıl oynanacak 
eserler teshil olunmuştur. Bu me
vanda veni 6 telif. 11 yeni tercü
me eser oynanacaktır. Telif eser
lerin başında kıymetli şair ve edip 
arkadasımız Necip Fazıl Kısa.kü
reğin •Sabırtaşı. ve cPlan. pi
yesleri bulunmaktadır. Diğer te
lli eserler de Vedat Nedim Törün 
cİmralının insanları .. ndan, Mah
mut Yesarinin cSerseri. sinden, 
Ahmet Kutsi Tecerin cKöroğlu• 
ve Sedat Simavinin •Hürriyet a
partınıanı. ndan ibarettir. 

Yeni tercüme eserlerin arasın. 
da tanınmış mUharrirlerimizden 
Selami İzzet Sedesin İ van Noeden 
naklettiii;i cOsman. ı da bulun
maktadır. 

Yeni yıl temsillerine l teşrini

evvel salı günü akşamı Tepebaşı 
dram kısmında cOtello. ve Fran
sız tiyatrosundaki komedi kısmın
da da Mahmut Yesarinin tercüme 
ettiği •Yalı uşağı. ile başlanıla -
cak.tır. 

loüNY ANIN İÇİNDENi 
iki çocuğun macerası 
Londra gazetelerinde biri 16, 

öbürü 17 yaşında olan iki çocuğun 
macerası var. Bunların her biri 
haftada l İn<:iliz lirası ücrelle bu
lundukları yerlerde çalışıyorlar -
mış. Fakat bu parayı kafi görme
mişler. çok para sarfedebilmek i.. 
çin çok kazanmak lazım diye bu
lundukları şehirden kalkarak Lond 
raya gelmişlerdir. Fakat paytahtta 
öyle çok ücretli bir iş bulama -
yınca ceplerinde de para kalına
mı.ş, zabıtaya müracaatla memle
ketlerine iadelerinin teminini a. 
temişlerdir. İki ÇOC'Uğun da yer. 
]erine ,aileleri nezdine gönderil -
diklerini söylemeğe lüzum yok. 
Bu maceranın şayanı dikkat tarafı 
bunların bir daha büyük kazanç 
için maceraya atılmak cesaretini 
kendilerinde bulup bulmıyacak -
!arıdır. 

Dünyanın en zengin kızı 
Dünya zenginlerinden birinin 

kızı olan Gkırya Vanderbiltden 
bir zamanlar <;ok bahsedilmişti. 
Çünkü annesi ile babasının ailesi 
arasında çıkan ve uzun bir dava
da o zaman küçük bir kı.z olan 
Gloryanın kimler tarafından ba
kılarak büyütüleceği münakaşa e
dilmisti. Kadın QOk uğraşarak kıl. 
zının kendi nezdinde kalmasını ve 
ibu suretle babasından kalan para 
ile bakılmasını istedi. Fakat mah
keme kızın halası tarafından bü
yütülmesine karar vermişti. Ara
dao seneler "eçmiş, Glorya şimdi 
16 yaşlarındadır. Dünyanın en zen
gin kızlarından biri olan Glorya 
Amerikada, Nevyorktadır. 

Garip bir merak 
Şikagoln okuyucularımızdan 

jacob F. Millerden bir mektup al· 
dık. Bu zat kibrit kutularından 
kolleksiyçn yaptığını, yalruz Tür
kiye kibrit kutuları ibula.madıJ.(ını 
yazıyor, kendisi gibi bir meraklı
nın adresini bildirmemizi rica e
diyor. 

01ruyucwnuzun arzusımu yerine 
getirmek isterdik. El(er posta pu
lu, kartpostal ve saire meraklısı 
olsaydL Fakat kilıdt kutuşu me -
raklısı kimseyi bilmediğimiz için 
adresini yazmakla iktifa ediyoruz; 

i arob F. Miller 
2,410 W. Meadison Str 

Chicago - İllinois 
.u. s. A. 

İtalyanın Afrikad• 
yolları .; 

Yazan: ALİ KEMAL stı:' 
İtalya beş sene evvel fi~, 

tan macerasına atıldığı ıaJI ~ 
ma ile Londranın arası d• 

8 rılmıştı. İtalya o zama.n .1' 1 
tanda uğraşırken şimdıkı "t:ıl' 
Başvekili Çörçil de şu ıııu o( 
bulonmnştu: İtalya bu işt• 1;ı 
betten zarardadır: Menılc~:~ 
ni yetişmiş nesli Afrikad• 

1
(1 

için harcediliyor, bir; İt• İ• 
bin senedir tarihte de~nıe iP 
rin göze alamadığı bir ~f·~ 
lü müşkülatına kendioı • 
iki; İtalya ile HabeşistaoJ1 °0 sındaki yol başkalarının c 1 

üç. . . k~' 
Bugü'! Afrikada İngıliı ~ı 

leri ile Italyanlar arasınd• 
harcbelere dair her güıı ~ 8, 
gelmektedir. Tefcrrüat eb,, 
yetli deii;il. Asıl noktanın go 
dan uzak kalıııalnası ıazıın:. 
ahıııer tamamile İngilizl•~t~ 
dedir. Bu denizin Süve~~ '-~· 
gibi her iki kap1" _da Jo~;, .1 
elinde bulunuyM. Hal~~ 1 ./ı 
kadak.i imparatorluğu ar•' 

·ıe ıo .deniz yollarına tamanıı _. i 
ter hakim demektir. ital~~ .; 
mali Afrika arasında se•~ 
tık kolay değildir. Bu çı ·~ 
kurtulıu:ık için gerek Afrı,ıı' 
)erinde Italyan kara ku"',ı 
havada da Jtalyan tayyar ~ 
İnl!'ilizlerle çok uğraşacak.!• 
min edilebilir. Jel 

Cünkü böyle bir mücnd; ~ 
talyanlar için pek zarurı ~; 
il>e.s.bellidir. Bundan sonr:~ı 
rekatta bu noktanın unıı .. 

0
11 

ması iktiza etmektedir. C.~j 1 
talyanlar ellerinden getdıg 
dar uğraşacaklardır. ,

0 Buna mukabil IngilizJcr•ııt' 
mivetle muvaffak otdukll 
kardır. Diğer taraftan ~ 
Mısır teşriki mesaisinin bıt' 
terde nasıl miisbet bir sur• 
!ediği de anlaşılmaktadır· 

İtalyanın Babeşistanı el•. 
mesinden, yani 936 danb~'',i~ 
ile İngiltere arasında da b1\ı>' 
olduğu malılmdur. Bıı ıl pı, 
tatbikinden doğan bir ta~~ 
sirler, ittifak muahede.sioı ıı 
hükfunetince son zamanlııt9 1 
veya bu şekilde anla~ı~~·. ıl 
mes.eleler yüzünden ingd~ ı' 
teşriki mesaisinin de seli f,~ 
radığı ümidi mihver ıne!ll (it· 
rinde az kuvvetli olmaın~il1ııl 
bııki ~imdi yeniden gör 51;;ı 
lngiliz • Mısır teşriki ın• 
t.ı.k bir hakikat oluyor. ~ı/ 
Coğrafya ve askerlik. P~gi 

rından da Mısır çölle~~ ..fi), 
için en kıymetli bir nıut! itİ 
caktır. Garptaki çöl ~~ Jel 
mühimdir. Burada ingıhıpil 
yadaki İtalyan kuvvetler~, 
hangi bir taarruzuna k• .. 1~ 
hazırlanmışlardır. B':'. "4e 1 
duğu. gibi Mısırın dahıhll riP 
lınan bir takım tedbiri~ ~ 
günlerde daha arttırıldıgl ~1 
liyor. Mesela bütün yab• 
miktarı tamamile malıiJI.' t 
üzere alınan tedbirler gib•·,ı 
denberi söylendiğine gör•~ol 
60 bin İtalyan. bulunmak 0~ 
Dahası var: ltalyanlar ç ,4i' 

den, gelip geçmiş Mısır .r ti 
rinin zamanındanberi _?'1 • 1 ,ı, 
leketinde bet türlü uıı"(, r 
malik olmuşlar, çalışacalı dili, 
kazanacak sahaları )tefi o~i 
daima açık bıılınuşlardır· ;it 1, 
çin 936 danberi İngiltere ıif'. 
yanın münasebatı tat.S' ii1'~ 
Kahire ile Romanın da ı:;,, fJ 
batı sırf bir nezaket hal pııl 
diktenberi bundan hoşlall ,.,~r 
evvela Mısırda rahat. ve h,ııl,r 
müş, servet sahibi Jtal~ i 
muştu. Mısır hükurnetin•JI; 
İtalyan harbine iştiralc . b' 
olıruısı hasebile tabiidir k:ıı'" 
yanlar da yine orada işi•(.~~ 
terine devam ediyorlar. ·,;i ;tı') 
gili:ı: • Mısır teşriki meS•ı 11 il 
dikçe İtalyanların bu.~~:,,.ıl' 
nun olmıyacaklarını soY 
zum yok. 

!-;::====~ 

Birimizin oer~l 
Hepimizin D~ 

d~ ' 
Kibritlere ne ol 1 

aııı· ı1 
Bir okuyucumuz Y ··P'ı 
cKibritlere ınill! Jll:,ı~ı' 

r. .mmı, bilirsi~~ k'i<;btil/. 
memnun etınıştır. d• ;,I' 
şma 20 para yardıJll. si"/ 
yine_yardımdır. Liıl<,j.ıı ,Jf 
mız kibrit kutularııı bol~r 
riya beş on çöpün bııŞJ.,, /. 
kıyor. Yamuası ~a b.•· t jd I 
ritlerin altında ınb151\,d' 
sinin sigara paketl•;~1,ıı1~ 
duğu gibi ekseriY~ 0btl P~I. 
numaralar yok kı, .... cı 
raları anlamıya ça~,,ı- f 
kamına miiracaat f;t' 
liba bu işler keyfı.0• 
diyor .• 
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Hadiseler j 

Hava harbi vah
şiyany bir şekil 
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Siyasal Bilgiler Okulu Talebe kabul Şartları 

Siyasal bilgiler okuluna talebe ka7dı Eylüliln ikinci günü ile birinci tcş· 

rinin üçüncü eünil arasında yapılac.kur. Aşağıdaki ~rtları haiz olanlar ley.D 
veya neh.ad olarak müesseseye alınırlar. 

a - Lise mezı.mu olmak ve olgunluk imtihanını muva.ffakiyetle bilirmiş 

bulunmak. 

kalıp 
Yanan paralar! 

lııgiliı liralaruıı değiş· 

!Mısırın müphcml Yugosla':yada 
vaziyeti aydınlat· Alman ve Italyan 

ti!ıniyen bir çok 
kiınseler var 1 

tııerind t .. v.,.· e ngıliz evrakı nakdi -
~~ulunanıarın bu paralan 
tesı· Utıyet Merkez Bankasına 
buıırıı ederek mukabilinde mak.. 
Cuın almaları hakkındaki mtihlet 
'aJinı artefı. Rilnü bitıniş olmasuıa 
bazı ~n dun ve hatla bu sabah da 
·e.ıer tnıselcr Bankaya müracaat 
geç ~~ degiştirme mecburiyetinin 
nı;.u,'1 ~n olunduğunu bıldirmişler, l>ılan c .;~n ancak bir ııun evvel ya
hatıo d anlardan uzak yerdekiler 
bir ; ar .olamadığından ellerinde 
ltalrj 1~~ lngiliz evrakı nakdiyesi 

I' l:•nı soYlemişll'rdir. 
kab~kat Ingilteı·e lıükümeti bu 
2<! . P.aralann azami ağuslo6un 

Uncu ·· .. .ı. 
':lıııa_,, ınınune kadar yola ç,...a-
tatar tı ıstemiş ve tol)lanan pa
•ldu~ a lngillereye gönderilmiş 
llıuraeUndan banka mecburen bu 
Y~u aatıarı reddetmiş ve dola
llıe-ı •0~e nıezk\ır ı:ıaralar artık geç-

ması lazımdır 
Roma 27 ( A.A. )- Stefani: Gi

l'rnale d'İtalia bu hususta şunları 
söylcm~ktedir: cİngiliz haberleri
nin ne dereceye kadar doğru ol
duğunu ve bu haberlerin Mısır 
m.illetinin kanaatini aksettirip et
tirmedj;?i_ni bilıniyoruı. Mısırda 
belki İngiliz menfaatlerine bağlı 
ve milli kanaatin hiIBfuıa hareket 
eden devlet adamları vardır. Her 
ne olursa olsun Mısınn vaziyetj 
Lat'i surette tavauub etmelidir. 
İtalyawn Mısıra kurşı tecnvüzka
ıane emelleri yoktur. Bundan baş.. 
ka İtalya Araplara ve islamiyete 
k:;.rşı hasmane hir tarzı hareket 
ittihaz etmiş tleğildir. İtalyanın 
.Mısıra karşı tarzı hareketi Duçe
nin italyanuı harbe girmesi mü
nasebetile 10 haıiranda söylediği 
nutukta sarahaten lerif edilmiş
tir. 

lta ınustur. 
lir·ııını Vaktinde öllrenerek değiş.. d 
n..~-· er z_,"..n ır. 
;:~ ın de 3000 kişiden fazla ol- Tehlikeli olan bu müphem va-

Bunun.la beraber muahedelere 
rağmen İngiltereııin l\fısırı İta!_ 
yaya karşı deniz, kara ve hava ha
reketleri iissü haline getirdiğini 
Mısır milletinin unutmaması li -

b 1anıaşılıruotır. dır Qh ~ :üyetin aydınlanması lazım • 

dostluğu 
Hırvat anlaşmasının 
7ıldönümü de kutlandı 

Zagrep 27 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Sırp. Hırvat anlasmasınm im
zası birinci yıldönümü münase -
betile Başvekil Svctkovic bl>l!ün 
sarırvın '·ıldızlı salonunda bır nu
tuk sövlemıstir. 

Başvekil, Kral naibi Prens Pol 
namına kendi tarafuıdan bir Hır
vat lideri, Ba•vekil muavini B. 
Matchek ile aktedilen anlasmanın 
ehemmivetıni tebarüz cttirmistır. 

Bu anlaşma ile bütün ihtilaflar 
halledilmis ve Sırnlarla. Hırvat
lar Slovenlerin müşterek vatanı 
sai!lam ve salım bır esas üzerine 
kurulmuştur. 

Aksam B. Matchcckin daveti ü
zerine hükumet azaları. Zagrcpe 
30 kılomctre ımesafed<! bulunan 
Bochkavia malıkanesine gitmis -
Jet ve orada blltün Yu<>oslavlara 
hitaben radvoda nutuklar vermis
lerdir. 
YUGOSLA VY ADA ALMAN VE 

İTALYAN OOSTLUGU 
Zaarep 27 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 

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

Telhis eden: MUAMMEK ALATUK 
Rumenlerle Macarlar arasında

ki müzakereler, teklifler ve mu
kabil tekliflere rağmen, bir türlü 
ilerliyememektedir. Macarlar, Tur
nu Severende başlamış olan mü
zakerelere bir Macar şehrinde de
vam edilmesini istemişlerdir. Bu
dapeşte gazeteleri, Macar murah
haslannın alakadar büyük dev -
letleriıı niyetlerine mutab1k ola
rak yeni ve daha doğru hudutlar 
tesisini istediklerini, binaenaleyh 
fedakarlık yapılanuyacağını yaz
maktadır. 

Bük:reş resmi mahafilinde Ma-
. carlarla müzakere kapısının açık 

bulundui:'ll beyan edilmektedir. 
Biikreşte çıkan Bukarester Ta· 
geblat ismindeki Nazi gazetesi 
Almanyanın buihtiliıfı halletmek 
için neden hakemlik yapmak is.. 
temediğini şöyle hulasa ediyor: 

Almanya, makul sebepler ol -
madık(a iki müstakil memleketin 
istiklallerine dokunmak istemi -
yor. Hakcnı kararının, ne bir 
memleketi, ne de öteki memleke
ti tatmin etmemesi muhtemeldir. 
Almanya Milletler Cemiyetinin 
yarattı~ı meselelerin mes'uliyeti
ni de üzerine almak istememek
tedir. 

[Başmakaleden de•anıl 
lidere yardımct olmadan ellerin
den gelebilen her türlü imkan ve 
hınçla çoluk çocuğun {erya<lına, 
kadınların ölümüne, ihtiyar ve 
maliıllerin çığlığına, yetim ve dul
ların ahına bakmadan İngiliz ada
larını tahrip etmek, her türlü ha
yat ve mukavemet unsurunu im
ha eylemek teşebbüsünden geri 
durmıyacağa benziyorlar. 

Bu niyet ve teşebbüse karşı İn
g;ı;zıerin de canlarını dişlerine 
takarak ve her türlü azimle mü
cehheıı: olarak Alman bava taaruz
larrna karşı koymıya çalı~aca.kları 
ve bilmnkabele.Almanyayı yıldır
nıak, tahrip eylenıek, mukave .. 
mct1en düsürmek veya taarruzdan 
vazgeçirtmek için ellerinden ge
lebilen herşeyi yapacakları mu
hakkaktır. Fakat, Almanlar eylft
lün üçiincü haftasına veya sonuna 
kadar İngiliz dimağını durdura -
madıkları takdirde de bütün bir 
kışı durmadan çalışarak ve Ame.. 
rikanın, Kanadanın, Avustralya
nın bütün tayyare fabrikalarını 
kendi hesabına calıstırarak hazır
lanacak ve on binlerce tayyare e
dinecek olan İngilizlerden 1941 
ilkbaharından itibaren çekecekleri 
ve görecekleri ola~aktır. 

Kış İnı:iltereye hayat, muka -
vemet, imkiin, kalkınnıa, hamle, 
mukabil taarruz arkadaşlığı ede
cek; Almanyanın \'e Alman işga
linin ise açlık, sefalet, iptidai ınad_ 
desizlik, hastalı!!, gayrimemnun
luk ve muvaUakiyetsizlik bakı -
mından müttefiki olacaktır. 

ETEM İZZET BENİCE 

b - Birinci teşrinin beşlnci günil Ankarada okulu binasında ve İstanbul· 
da yüksek öğretmen okulunda yapılacak olan müsabaka imtınanında muva!lak 

olamk. 

Talip olanlann ileride mail, idart, diploması şubelerden hangisi.ne girınek 

istediğini bir istidada yaı.ması ve bu istidaya lise diplomalarını ve hüviyc' 
cüzdanını ve 6 tane 4,5X6 boyunda (otograf ve aşı k;jğulını bağhyarak pa .. 
zartesi ve perşembe günleri Ankarada siyasal bilgiler ve İstanbulda yük.!>Clô 
öğretmen okulu müdürlüğüne müracaat eylemeleri 18zımd1r. 

Müsabaka imtihanının C(ınlerini ve dersleri öğrenmek ve !az.la malümat 
almak istiyenler yukanda adı geçen iki müessesenin müdürlüğüne müracaa\ 

edebilirler. c4867> c7669> 

Bandırma Belediyesinden : 
12 Atm<l<lfer tazyike mütehammil ~ı telli beş ıı:at bezli içi 35 dışı 55 mm. 

kurtunda rekorla ve rekor lAstiltlerile beTaber olmak üzere beher metresi 820 
kuruş muhammen bedelli Bandırma beled.'1esi için elli eleklrilı: ve su idareal 
için de yüz ki mecmuu yüz elli metre !Ast:DI:: hortum alınacakbr. 

Fennt ve mail şartname bedelsiz olarak belediye muhasebesinden verilir. 
İhale açık eksiltme usul.ile yapılacaktır. 

Eksiltme 6/9/940 cuma günü saat 15 de belediye encümeninde yapılacak
Ur. Eksill.meye gin!celcler 92 lira 25 1r.u.nış muvakkat teminatı belediyeye yatıra

caklardır. 

Keyfiyet isteklilerce bilinmek üzere ilan olunur. (7729) 

,_ SUADiYE PLAJI lM Gazinosunda: Yarın Akşam 

M Q l:f !~a~l!! 'in~!.~z1? j N 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI ' 
'« garlar ve Ru- Vaziyetler ve mes'uliyetler tesbit 

edilmelidir .• 

llıenler nihayet Amerikada infiratçılar 
anlaşıyorlar vatan haini mi? 

Yugoslav Nazırlar heyetinin 
Zaarebde yanlıkları icüma mü -
nasebetile nesredilen resmi teb -
liMe ezcümle denilıni<rtir ki: 

Romanya, bütün tekliflerinde 
ahali mübadelesini şart koymak
tadır. Macarlar ise hala buna ra
zı olmamaktadır. 

Romanya kabinesinde eski 
Transilvanya na:ıırlarını getir -
mek suretile değişiklik yapılması 
mulıtemeldir. 

Yalova hadisesin~n tah
kikatı netic~lendi 

3710 sayılı belediye isüm!Ak kanununa tevfikan istimlAk.inin umumi mm• 
faatlere uygunluğu tasdik edilip mezkür kanunun 8 inci maddesine tevtiJam 
(2000) lira kıymet lakdir edil.mil buhı,nan Eminönünde Çelebioğlu ~ 

mahallesinin Mısır çarşısı derunü.nde Attruiye sokağında kadastromm 38' neQ 
adasndn 83 parsel ve eski yeni 30 kapı No. lu dtikkA.ıun tapudan ahnan ~ 
kaydında 2/6 hissesine aahip İbrahim oğlu Azizin vefatı dolayısile varsı.erimi 
bu kıymet tebliğ edilmek istenilmiş ise de ikametgA!u tesbit edilemediği zabıta
ca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmakla bu kanunun 10 ncu maddesine te•4 
tik.an icabeden tebliğ varakalarınm haritasile birlikte bir nüshas:ının bu dük
k:~na diğerinin ait olduğu belediye dairesine ve 3 üncü nüsb:ısmın da umuma 

Soty Clemont - Ferrand 27 (A.A.)-
Sı.tıda a 27 (A.A.)- Stefani ajan- Havas: Petit Parisie'tı g32etesinde 1 
ltıınıa: ~iyasi Bulgar meb~~i Maurice Praks şöyle yazmaktadır: 
Zaker {•. ıle yapılmakta ilan mu- Avrupa kıt'ası açlık faciasına ma
leııı0{1 •rın mahsüs derecede iler- ruz kalıruyacaktır. Çok acı malı.. 
nunive~ .•lnıasmdan dolayı mem- ruıııiyetlere katlanacağız. Fakat 
llıirııi h· ııbar eyleroekteılirler. Sa- · • ilyacajbz. Çünkü ne de olsa ya
lı.ş11ıak ır aulasma zihniyeti ile ca- şıyacak kadar bir şeyimiz olacak
naıarı ta olan her iki heyet, noktai tır. 
tııı.şlar~rını yekd.iğerine yaklaştır- • Roma 27 (A.A.)- D. N. B. İ
diltııi ır. Arazi meselesine halle- talyan mallarınuı işgal altuıda 

Dl nacıanrileizbalolclarbdilire. bulunan Fransaya ihracı bu.günden itibaren bankaların hU&USi 

k lisansına tabi olmaksızın yapıla-

a b 1 1 ı
• bilecektir. , 

Y O an ngl• ız * Madrit 27 (AA)- Röyter: 
Madritten gelen haberlere naza -

" tayyareleri• ran Fransa tahtı üzerinde iddiası 
0 

bulunan Dük dö Giz İspanyol Fa-
., . •tlin 27 (AA.) D N B bil sında Laraşda ölmü.ştür. 
"'tıvor. · - · · · - * Cenevre 21 (A.A.)- Kler -

A.ı . 
!arar illan ta'~'are da!i bataryaları mont Ferrandan Fransız gazete -
\'arbııendan düsürülen İmıiliz tav- !erine bildirildiğine gıöre ilmi a
t. ' rınd · raştırmalar milli enstitüsü müdü
, "'-'a . en baska dört In.ı>ilız rü Breton ö1müştür. Breton geçen 
~illde~esı ~aha benzinleri bitti - umumi harpte Fransız tankları
lrıı•tar denıze in:nive mecbur kal- nın manevi b&bası ve mucidi ad
hc-..ıııııa: mahvolmuslardır. Bu dedilmekte idi. 
<\\ıı;an-- 'ln:an tavvareleri bütün 
~tabi! a Uzerine be"annameler 
lrıis~ ~ ıcın benı:inlerini sarfet-
hıı<lu~ ve azami hareket daireleri 

unu asnuslardır. 

26 kasaba pislik
t~n ceza verildi 

tı· 
lerı~ Selıtinıizin muhtelif semt
'a · n\"apıJan teftislerde 26 ka
larınJ8 ıklerinden ve ve dükkfuı
lllılj"e a fazla sinek bulnup ·be -
ler,01 t1ınırlerine riavet etmedik-

Londraya bir 
hava akını 

( 1 inci sah.lfeden devam ) 

Londra 27 (A.A.)- Şimdiye ka
dar alınan raporlara göre, dün In
giltere üzerinde tahrip edilen Al
man tayyarelerinin miktarı 46 ya 
baliğ olmuştur. 

15 İngiliz tayyaresi kayıptır, fa
kat bunların 11 pilotu sağ ve sa -
!imdir. 

Milli hükı'.ımet dikkat nazarla
rını harici siyaset meselelerine 
tevcih ederek milletimiz için sul
hun ve bilhassa hÜ"Ük komşula
rı:mız Almanva ve İtalva ile siyasi 
ve iklısadi ·samimi ve dostane is
bir!iainin idamesi sivasetine dc
vron etmektedir. Hükumet bu mü
nasebetle Alırnan ve ltalvan dost
!ııiTunun Ywtoslavvanın hayati 
menfaatlerine tekabül ettiiiini bil
dinmek arzusundadır. 

Aksarayda bu sabah
ki feci cinayet 

( 1 inci sahifeden devam ) 

varalErnıstır. Komsular ve Polisler 
acı fer··atlar üzerine yetismisler 
liıkin Asive otomobile konurken 
ölmüstür. Katil yakalanmıstır. 

ZEHRA NE DİYOR? 
Kıskan" kocasının elinden ha -

vatını annesinin fedakudı"ı ve 
ölümü nahasına kurtaran za' allı 
gelin Zehra bu sabah :<endisile 
ı:rörüsen bir muharrimiz~. 

c- Ali bana hic iyi bal..rrıvor 

ve l?Ünde 30 - 40 kuruş harçlık 

verivordu . Kendisi hic vol..-tan bir 
kıskanchk cıkardı. Beni akrabam
dan kıskandı. Bu sabah da kavga 
"ıkaTro bize hücum etti.• 

Hadise tahkikalila müddeiumu-
mi muavinilerinden B. Feridun 
Ba.eana mesgul olmaktadır. 

Macarlarla müzakereler 

Rumen - Bulgar müzakereleri 
ise neticelenmiş gibidir. Şimdi 
teknik tefcrrüat teshil edilmek
tedir. 

Bulgar başvekili dün söylediği 
bir nutukta, Bulgaristan için yeni 
bir alemin doğmakta oldu2'unu 
beyan etmiştir. 
YUNANİSTAN - ARNAVUTLUK 

GERGİNLİÖİ 
Yunan ~azctclcri, Tomori is -

minde bir Arnavut gazetesinin 
Yunanistan aleyhindeki neşriya
tına mukabele ediyorlar. Katime
rini gazetesi Elenlerin düşünce -
sini ve azmini huJü.sa eden bir ya
zısında diyor ki: 

•Elenlerin başka kimsenin toı>
rağında gözü yoktur. Fakat ced
lcrinden miras kalan fakir. fakat 
şerefli topraklannda da rahat bt
rakılmasını istiyorlar. Elenler, 
di!i;Jeri sıkılmıs, azimleri kırılmaz 
bi rhalde, tam bir siikunelle her 
zamanki parolavı tekrar edivor
lar: (Ya tam bir Yunanistan· ve
yahut ölüm.) • 

Atinadan gelen diğer bir habe
re göre de. Pire civar1•1da çıkan 
bir yanııında biiytik bir askeri 
elbise deposu harap olmuştur. 
Yangın on miJyon drahmi zararı 
mucip olmustur. 

HARP VAZİYETİ 
Hava muharebeleri kiilı şiddet

lenerek, kah hafifliyerek devam 
ediyor. Stefaniye gör~, İngiliz tay
yareleri harbin bidayetindenberi 
ilk defa olarak Berlinin iki ma
hallesine yanı:ı nbombaları at -

. 2 ta~n teczivc olunmuslardır. 
Ci. ı ın ukcu, 2 börekçi ve 1 cii!er
heci,,~ iav . l balıkcı ve 1 iskem
~5 kL,i 1 e tıııılikten ceza kesilmis 

ilı. 2 ranıvavdan atladıkların -
~ibi h:~r karnesiz ve 2 otobüs 

n "akaı annamesiz calıstıkların
A. vıı arım ı~lardır. 

SINGAPURUN YARDI.1\11 1 
Londra 27 (A.A.) - Singapur 

şehrinin tek başına İngiltere hü- 1 
kUmeti emrine en seri 150 nıuha
rebe ve en iyi tipte 300 avcı tay- ı 
yaresi satın aln1ağa kllfi para \·z .. 

1 rebileceği bildirilmektedir. 

( 1 ln<'i nhifedf'Tl devam ) 

dün akşamdan ilibareıı ihtiyati 
tedbirler alınmıstır. 

TRANSİL VANYALILAR 
NÜMAYİŞ YAPTILAR 

Bükreş 27 (A.A.)- Röyter a -
jansmdan: Transilvanyalılar, l\1a
caristana arazi terkine karşı te
sanütlerini izhar etmek ınaksadile 
bir mitini( tertip etmislerdir. 

mışlardır. Dalk gece yarısından 

sonra saat 3,30 ~ kadar sığınak . 
!arda knlmıstır. lngiliz tayyarele
ri Stutgart'daki Bcnz müessese
lerinde yangınlar çtknrm1şlardır. 
Bu müessese, Almanyada silah ve 
zırhlı otomobil imal eden en mü
him fabrikalardır. Diinkü hava 
muharebelerinde 37 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. 

~liıltasıca l ka.mvon da ctecrübe· 
'e 2 &ı~ rnüsteri ta•ı<iıihndan 
llıil.n.,r; ~ vak.ın verdir dive 
!ııı.sıarı1ır~l:ın.adıklarından vakalan-

}l ~ 
'IYekil Milli Şefle 

tı·· görüştü 
,,,,_un akı 
~""" "el sam Ankaradan şehri -
ı.. ~fil( Sa en Basvekil doktor B. 
~~-Ulı.ta Ydarn bu sabah saat on 

lorvav l'ark oteldi?n ayrılmış ve 
lrı~ı · •-· a ııtderek Milli Sefiın.ize 

"~ı 01ıın 
DAJıtu ustur. 

tlL'lr YE VEKİLİNİN 
b,.hi.J.i İM BEY AN ATI 

Bu para sayesinde aJınacak tay
yarelerin 1000 Alınan tayyaresini 
düşürme~e kafi geleceği hesap e
dilmiştir. 

İRLANDAYA ATILAN 
BOMBALAR 

Londra 27 (A.A.)- Alman tay
yareleri, dün öğl~den sonra saat 
14 ile 15 arasında lrlandanın muh
telif mmlakalarına bombalar at
mışlardır. 

Dublendc bu hususta neşredilen 
bir tebliğde üc amelenin öldüğü, 
birisinin yaralandığı bildirilmek -
tedir. 

Berlindeki İrlanda maslahatgü_ 
:r;arı Alman hüküıneti nezdinde 
protestoda bulunmağa ve tam ta
mirat istcmege memur edilmiş -

tir. İNGİLİZ TAYYARELERİ 
LAYPZİG ÜZERİNDE 

Toplantı, Clajda yapılmıştır. İç-
timada iki müsteşar hazır bulnn.. 
mu•tur. Kral Karola bir telgraf 
gönderilerek kendisine Rumen 
milletinin anavntanın miidafaa ve 
tamamiyeti için her fedakarlığa 
hazır olduğu hakkında teminat ve
ıilmiştir. 

Kömür ve odun fiatı 
Fiat mürakabe komisvonu dün 

Vali muavini B. Ahmedin reisli -
ğinde tonlanarak odun fiatiar• -
nın indirilmesi ve veni narh ko
nulması hakkında Vali ve belediye 
reisi B. Lutfi Kırdar tarafı:ıoan 

verilen emir mudbince tetkikle -
re başlamıştır. 
Şimdi 435 kurus olan narh bir 

haflava kadar indirilecek ve bu 

İtalyan tayyareleri de dün sa-
bah İskenderiyeye müteaddit 
bombalar atmışlardır. 

Alma ntayyareleri de Londr:ı 
üzerinde yüksekten uçu lar yap
mışlardır. Diin öğleden sonra da 
iki Alman tayyaresi Londraya 
varmak teşebbüsünde bulunmuş, 
bulutların üzerinde ve içinde on 
dakika devam eden müthiş bir 
muharebe olmu~tıır. Netice he -
nüz belli değildir. 

DENİZLERDE 
Elcezire'den bildirildiğine g&

rc, İngiliz filosu pazar günü ak
~anu Cebelütt:ırık'tan meçhul bir 
semte hareket etmiştir. 

İngiliz Bahriye nezareti, Hosi
til isminde bir destroyerin, bir 
Alman maynjne çarparak bath
ğun teessüfle bildirmektedir. Ö
lenlerin yakın ailelerine haber 
verilmiştir. 

( 1 ille! sahifeden devam ) 

noculu '• vakfctınis bir gencim. 
Üe senedenberi Üçkardesler gazi
nosunu da isleti yorum. Bu hadise
ve kadar tek bir şikayete muhatap 
olmadım ve ceza zaptına maruz 
klamadı:ın. O gün gazinoma sıe -
!enler arasında 6 ki•i bir masa 
tuttular. Müteaddit t&baklar. bar
daklar verdiğim halde usulümüz 
ve kaplıcalar müdürlili?ü ile mu
kavel~ icabı olarak masa ki -
rası olarak -·alnız 25 kurUŞ aldım. 
Ekırnei!i de narhla verdhn. 1 kilo
hrk buzlu me:mba suvu için de vi
ne mukavele icabı 10 kuruş aldıım. 
Fakat bunlar vanrmızdaki dere
den su doldurup icmek istediler. 
Ü c "Ünde bir dere sivrısınei!e 
karcı mazullandı~ı icin müşteri -
lertrnin sıhhatini düsünerek bu
na müsaade etmed±m. Sen ne ka
r, .. ,,,rırsun dive mut'ber olup söv
lendiler. Sonra da 00"\e bir tas
nide bulundular. Fakat haki.katin 
bu •ekilde olduvu cabuk anlasıkl.ı.• 

Filhakika ··aoılan tahkikat ta 
hadisenin tamamile bundan ibaret 
oldui'hınu ımevdan.a çık.ar.mııs ve 
mesele kapanmıştır. 

* Berlin 27 (A.A.)- Stefani a
iansından: Geçen hafta icınde yir
mi iki bin Belçikalı amele, Al -
rnanvaya j!itmistir. Almanyada 
çalışmak arzusunda bulunan bir 
cok Belcikalı amele so.ra bekle -
rr.ektedirlcr. 

İstanbul dördünc:'Ü icra me _ 
murluğundan: 

940/903 numaralı ılo:;yada mah
cuz olup paraya cevrilmesine ka
rar verilen 103 lira kıymetınde 
muhtelif elbiselik kumas ve sair 
eşya İstikliil caddesinde Elhamra 
pasajında 25 numaralı dükkan ö
nünde 29 agustos 940 perşembe 
günü saat 9 dan 11 e kadar satıla
caktır. Teklif olunan bedel mu -
hammen kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmadı!P takdirde satış 3 eylfıl 
940 salı günü ayni verde ve ayni 
saatte 2 inci arttırma suretile sa-
tılacai!ı ilan olunur. 287li8 

süne dönıneğe muvaffak olmuş
tur. 
FRANSADA AÇLIK GÜNLERİ 

BAŞLIYOR 

mahsus mahalle 20 gün müddeile tali1r. edildiği ilAn olunur. (7879) 

Uşak Kazası Malmüdürlüğünden: 
Uşak.da Ytlanc.ı o,tulları mensucat fabrikasının haı.ineye olan borçlarından 

dolayı zirde cins ve mikdarı yazılı kum.aşlar tahsili emval kanununa &öre 
satışa vazedilmiş olduğundan taliplerin 29/8/940 günü akşamına kadar Uşak 
hükümet konağında mü.tesekkil tahsili.t komisyonuna müracaatları ilb olunur. 

(7875) 
Metre Sa Cinsi 

4095 010 Şayak 

1993 30 Çulaki 

4190 70 Pallolulı: 

4114 20 Nopa Ç11laltl 
H394 30 YekUn 

Zonguldak Defterdarlığından : 
İttihadı maadin şirketinin hazineye olan borcundan dolayı evvelce h3ciı:; 

~ olan Alaca atzı maden kömürü ocağı harmanında istok ve beher tonu 
350 kuruş muhammen kıymetli '67 ton maden kömürü ışartnam~i mucibince 
28/8/940 tarihine mu..adi! çarşamba ııünü saat 14 den 16 ya kadar Ereğli tah

si!M dairesinde açık arttırma suretilf: satılacağından a1ma1r. istlyenlerln muham
men bedelin yü.ı.de yedi buçuğu nisbeti.ı:.de pey akçeslle muayyen giln ve sa~ 

aite gelip müzayedeye iştirak eylemeleri lüzumu ilAn olunur. (7790) 

Üçüncü Mühendislik Kurslarına İştirak 
Edecek Fen memurlarına 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Mühendislik kursları dühul imtihan 1annda muvaffak olmuş Fen memurla

rından 1333 neş'etlilere (dahil) kadar olanlar 2 Eylfil 940 tarihinde başlıyacak 
olan üçüncü mühendislik kursuna kabul edileceklerinden alAkalıların 29/8/940 
perşembe günü saat 17 ye kadar okula müracaatla kayıt olunmalan lüzumu 
ilAn olunur. (7871) 

Devlet Demiryollan •• 
U. İdareai 

Limanları İfletme 
ilanları 

Muhammen bedeli 3000 (üç bin) lira olan 7 kalem muhleli! kalınlıkla 
kollektör mikaları 11/10/1940 cuma günü saat 15 de kapalı zarf uslilile 
Arık.arada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isüyenlerin 225 (ild yüz yirmi) liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklillet".ni ayni gün saat 14 de ka
dar komisyon reisliğ:ne vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarad~ ınalzeme dairesinden, Hydarpapda 
tesellüm ve sevk :;eflii\nden dıığıtılaca.klır. (7685) 

• "''ı. 
ôAKIK VE TAMllLAYAR 
RA LCO SAATLARİ. sızı SON 

Roterdam'ı 
yeniden imar 
etmek için •.• 

DERECE MEMNU!~ EDECEKTiR. 

* Paris 27 (A.A.)- D. N. B. 
dış ticaret müdürlüğü ve gün.rük 
daireleri maliye nezaretine bağ -
!anmıştır. Gümrük daireleri şimdi 
Pariste bulunmaktadır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

lııı.~. "eh Ye Vekili dün İııınire var
~ v~ ve fuarı gezmistir. Ak
°"ıraltı 1 ve refikası serefine 

"eı-ııltıi .. ııazınosunda bir ziyafet 
:aıebt>e~~ır .. Dahiliye Vekili İ=ıir 
tı •lıı;i vaz';'.'.11~ bir sualine karsı 
~lıniveti . .etrmız hakkında meın-

ı: nı ızhar ederek demiştir ·- ,, hac, "ıetnlek ti: · · . . . 
q "-'<ında e mızın ıc vazıvetı 
ı.,;n başka m~nunivet beyanın -
Ilı ~rıı~ct ~Ylenecek söz voktur. 
1/rkes . astan basa sakindir. 

8 ıl'bir k:zıvırtınden emindir ve 
ı:::,ı icabet senın rahatsız olma -
,~eut de:r,de?Ck hiı;bir sebe--1 
·~"-"· l ır .• 

"" '-arın B a.ııd ırın a :yolile 

Londra 27 (A.A.)= İngillZ tay
yareleri, fuarı açık bulunan Lliyp
zig üzerine bir akın yapmışlar -
dır. Fuar zh·aretçileri sığınakla
ra ilticaya ve bir saat buralarda 
kalmağa mecbur olmuşlardır. 

şı:hrimize gelecektir. 
MAARİF VE TİCARET 

VEKİilLERİ 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü

cel dün Kastamonu da ve bugün 
de İneboluda tetkiklerde bulun -
muştırr. Ticaret Vekili B. Nazmi 
T"-"uo~lu da W9\in <ehri.m.izde 
tetıki.Jtlerine devam etıni.ştir. 

meyanda Yas odunlar da 50 ku
rus ucuzlatılacaktır. 

Kömür narhı da o vakte kadar 
belli olacaktır. Semtlere ııöre kö
ımürün narhla kilosunun 4.5 - 5,5 
kuruşa kadar satılabileeeih talı -
min olunmaktadır ki bu suretle 
halen 6,5 kurusa satılan kömür-
ler indirilmis olacaktır. Odun ve 
köınüreüler<k avn vazıh tarife -
!er bulundurulması da mecburi 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan Sealyoni ismin
de hir İngiliz tahtelbahiri de dra.. 
matik bir seyahatten üssüne dön
mei':e muvaffok olabilmiştir. 3000 
tonluk bir Alma nnakliye gemi
sini batıran bu tahtelbahir, diğer 
bir \ ·apura çarpmış ve periskopu
nu kırmıştır. Bu suretle •kör• bir 
hale ıı;elen tahtelbahirde, iki gün, 
iki gece deniz altında gelişi güzel 
tamirat yapılmış ve nihayet kö
rükörüne bir İngiliz iaşe gemisine 

Alman gazeteleri. Fransız hal
kının müşkül vaziyetinden balıs.. 
ediyorlar. Son kanlı mulıarebele
re sahne olan yerler ölmüş gibi
dir. Fransada milli ekoonminin 
kalkınması için muazzam parala
ra ihtiyaç vardır. Fakat Fransada 
bu para yoktur. Mültecilerin İa
şeleri büyük müşkülat göster -
mektedir. Gıda maddeleri vaziye
tinin iyileşmesi de muhtemel gö
rülmemektedir. Demiryolu bir
c:ok yerlerde felce uğramıştır, 
birçok yerlerde de henüz intiza
ma ıriremcmiştir. l\fnhrukat yok
lu2'undan mahsul kaldmlama 
maktadır. 

Börsen Zeytung diyor ki: 
·İşgal altında bulunan mmta

kalarm ve bilhassa Parisin ahali
si uyuşmuş gibi bir vaziyette olup, 
hezimeti idrik edememiş ve idrik 
etmek istememiş bir haldedir. 
Parise avdet eden mülteciler, es
ki zihniyetlerini de beraberl~rin
de getirmektedirler. Fransa hentls 
yeni vaziyetine intibak etmemiş.. 
tir. Cümhuriyet de daha ölme -
m.İ$tir.• 

En aşağı 15 seneye 
ıeneye ihtiyaç var 
Londra 27 (A.A.) - Holandada

ki Ahnm:ı komiseri Sarvs 1nilru -
art'nf mütehassıslarına "öre. Ro
teJJd:aının •-en.iden insası icin on 
be< sene ıazmı ııelecektir. Yalnız 
temizleme '*1telivesi bir sene sü
rcktir. * KJ:ı ve erkek san'at mek: -
tqılıeri ıınııaD.imlerinden terfi e
denlere ait listeler maarif müdür. 
liiı}Wıe. teblll olmımuştur. 

cA,zrotropik taktir ile alkoollar
dan suyu cıkarmak usul ve ame
liyesi. hakkındaki ih lira icin İktı
sat Vekaletinden istihsal edilmiş 
olan 23 ağustos 1932 tarih ve 1477 
No. lı ih lira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu .lı.ere başkasına devir ve 
yahut icadı Türkivede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususa fazla malumat edinmek is
liyenlerin Galatada Aslan han 5 nci 
kat 1 - 3 numaralara müracaat ey

lemeleri ilan olunur. _doğru yürümüş ve bu suretle üs-
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yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 29/8/940 per~embe günü saat 10,30 da Erzurum
Ja Lv. tımirliii satıo alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 106,560 
lira ilk teminatı 6578 liradır. Evsaf ve şartnaine=>i komisyonda görülür. İstekli
lerin kanun! vesikalarile tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
mL7ona vermeleri. 62.o - 72.51 ...... 

Aşağıda yaz.ılı mevat hizalannda yazılı gün ve saatlerde kapalı z.arfla eksil.t
meleri &nkarruşta askeri sabn alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri 
An.kara ve istanbul Lv. amir1ikleri satın alma komisyonunda görülür. İsteklile
rin kanun! vesikalarile teklif mektuplannı iha1e saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

Cbıi M ıktan T utan 
Kilo Lira 

T•minalı 
Lira 

ihale gila ve s aat 

Kunı ot. 
Saman. 
K. Fasulye. 
Mercimelı. 

J,000,090 
l,3'10,000 

200,000 

25,000 
17,125 
30,000 

1870 
1285 
2250 

2/9/940 
3/9/940 
4/9/940 
4/9/94-0 

14,30 
10 
15 
16 130,000 15,900 1268 

* * G25 - ı~ 

Aşağıda yazılı mevat hizalarında yazılı gün w saatlerde pazarlıklar~ Edir
nede eski milşiriyet dairesinde sabn alma komisyonunda yapılacaktır. Istek1i
lerin kanun! vesik:alarile belli saatlerde komisyona gelmeleri. 

C insi Miktarı Tutarı Ttminatı !bale gü.ü ıaati 
Ton Lira Lira 

Gaı: yai:ı 

Benzın 

Rekompou maden 
k:ömürü 
Sığır eti 
Zeytinyaltı konserve 
nııral< dolması 

Sılır eti 

15 

1500 
l8 

1.50 

3900 
14500 

39000 
6300 

9600 
52500 

685 
2175 

5~50 

945 

1440 
3938 

3/9/940 
3/9/940 

4/9/940 
5/9/940 

5/9/940 
5/9/940 

17 ,3() 
18 

16 
il 

16 
17 
(820) (7862) 

Aşağıda Y4JZtlı me,·at hizalarında yazılı gün ve saatlerde kaplı zarfla eksilt
meJeri Edirnede eski müşiriyt dairesinae satın alma komS,onunda yapılacaktır. 
Jstıeklilerin kanuni vesikalarile teıclil me}:tuplannı ihale sı:ı.aUerinden bir saat 

evvel komisyona vermeleri. 
Cınai Mik tarı Tutarı 

Kuru iaoulye 
kuru ol 
Gaz;yaıll 

Ton 
100 

1496 
77 

Lira 
20,000 
82,280 
20,020 

Teminatı ihale günü 
Lira 

1500 
6171 
1501 

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

ıaall 

11 
17 
il 

(818) (7860) 
1 ...... 

ı 25,000 kilo oıjır eti kapalı zar!la 
eıwıı.meye konmuştur. ihalesi 13/9/940 
cllllla ıunu ııııat 15 de Kırklarcllnde 
Kavaklı köyünde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin \ 
bedeli 43,750 lira ilk teminatı 3281 lira 
25 kuru~lur. Taliplerin kanunt vesi -
kalarıle tekli! mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona vcr
ıneleri. Şartnamesi Ankara ve İstan· 
bul Lv. {lm.irlikleri satın alma komis-
7onlarında da &örülür. 

(7863) (821) ... 
600,000 kilo arpa 41lınacalı.tır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/9/940 pazartesi 
(ÜllÜ sa.at 10 da Elaz.ığda askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktıt. Tah
min bedeli 34,~00 lira ilk teminatı 
2587 lira 50 kuruştur. İsteklilerin ka -
nun1 vesikalarlle teklif mektuplarını 
.ihale saatinden bir saat evvel komis-
7ona vermeleri. (819) (7861) 

* 41,500 kilo sade yağına talip çıkma-
dığından ilk pazarlığı 3/9/940 salı gü
nü saat 15 de Konyada Lv. Amirliği 
satın alına komisyonunda yapılacak
lır. Tahmin b<:deli 52,290 lira ilk te
minatı 4902 lira 19 kuruştur. istek -
lilerin kanuni vesikalarHe belli saatte 
1.omi:::ıyona gelmeleri. Şartnamc~;i An.
;l.ara, İstanbul Lv. amirlikleri satın 
alma komisyonlarında &örülür. 

(787) (7803) ... 
lı{alzeme deposu inşası pazarhğı 2/ 

9/W40 pazartesi günü saat 15 de Es
lt.i~ehir mıntaka satın alma komis .. 
yonunda yapılacaktır. Plan, keşil, fen
ol &arlname ve ek:::iiltme ıartnamesi 
komisyonda e:örülebilir. Keşif bedeli 
31704 lira 23 kuru~tur. Kat"! teminatı 
4755 lira 73 kuruştur. İsteklilerin ka· 
nunda yazılı vesaik ve teminat mak -
buzlarile mezkür gün ve saatte komis-
7onda bil.zır bulunmaları. 

(814) (7856) 

~ 
1260 ton arpa alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/9 /940 pazartesi 
günü saat 11 de Elazığda askeri s::ıtın 

alma komh:yonunda yapıla<"ktır. Tah
ruln bedeli '72,450 lira ilk teninah 5433, 
lıra 75 kuruştur: i_teklileriP kanun1 
vesıkal:lr e teri.lıf nK.'ktuplarını .hale 
saatnden bir saat c\•veline kadJ.r ko
ınisyona vermclerı. Şartnam(:Sİ komis-
yond• görülür. (799) (7841) ... 

1200 ton odun alınacaktır. Kdpalı 

z.arfla eksiltmesi 12/9/940 günü saat 
15 de İzmitte Tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 1 kuruş 50 santim ilk teıninatı 
1350. liradır. Şartnamesi Ankara, İs -
tanbul Lv. Amirlikleri ve Eskişehir as- ı 
kerJ satın alma komisyonlarında gö
rülür. isteklilerin kanuni vesikalarile 
teklıf mekt\lplannı ihale saatinden bir 
ıaal ev\"el komisyona "·ermeleri. 

(805) (7847) ... 
90:!,000 kilo sıiı:- eti alınacaktır. 

Kap;ıh zarfta eksutmesi 18/9/9"10 gü
nü saat 15 de İı.:-?littc Tumen satın al
ma kom o. un_da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 35 k ruş ı.. teminatı 23,6::?8 li
radır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
Lmı.: likleri ,.~ E 'ı.isehir askeri satın 

alm komı .. yonlarınd~ görülür. İstek
lilerı' k.ıı uni veo;ikalarile tekil mek
tupı.ırını tha!e saaUnden bir saat ev
vel koınc-yoncı \"Crrr elt-rt. 

(806) (7646) ... 
30,000 kilo sade yağının kapalı zarf

la ekslltmesi 11/9/940 çarşamba günü 
saat 15 de Erzincanda S. Al. komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
'3,000 lira ve ilk temin• tı 247 5 liradır. 

Evsaf ve sartname esıı&arı kolordunun 
tekmil garnizonlarında vardır. Tekli! 
mektuplan eksiltme ııııatindeo bir .aat 
evvel komisyonda bı.ılundurulmuş o-
lacaktır. (809) (7851) • 750,000 ir.ilo kuru otun kapalı zarfla 
eksiltmesi 13/9/940 cuma günü saat 
11 de El'7.incanda sa tın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
bedel 30,000 lira olup ilk teminatı 2250 
liradır. Evsaf ve şartnamesi kolordu
nun tekmil garnjzonlannda mevcut -
tur. Teklif mektupları eksiltme saa -
tinden bir saat evvel komisyonda bu
lundurulmuş olacaktır. 

(813) (785~) ... 
84 ton lruru fasulye kapalı zarfla ek

silt.meye konmuştur. İhalesi 13/9/940 
cuma günü saat 16 da Sıvasta askeri 
satın alına komisYonunda yaptlacakbr. 
Tahmin bedeli 18,900 lira ilk teminatı 
1411 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (815) (7857) 

İki milyon lı:ilo kuru ot kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/ 
9/940 günü 1aat 17 de Edirnede sanayi 
Jo.şlasında askcrt satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
110,000 lira ilk teminatı 8250 liradır. 

Evsa! ve şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
tekli! mektuplannı ihale saatinden bir 
saat e\.'Vel komisyona vermelert 

(816) (7858) ... 
500,000 kilo kuru ot kapalı zarf ile 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli (20,000) liradır. İlk teminatı 1500 
lirad.r. Eksiltmesi 13/9/940 cuma gü
nü saat 15 de Erzincanda ıatın alma 
koml~yonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
§arlname esasları kolordunun tekmil 
garnizonlarında n1evcuttur. TekW mek
tupları eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (817) (7859) 

700 ton .. manı-:!kapalı zarfla eksilt_ll 
ml'.'!:. 9/9/9-10 gunu saat 15 de Anka -
rada L\'. &.mi•lii:i satın i:ıl.rna komis -
yonund:ı yapılacak!ı~·. Tahmın bedeli 
li,500 lira ille tem.matı 131:? lira 50 
kuru!jtur. Şa.rlnamesi komisyonda gö
rulür İsteklilerin k.ınuni \·esıkalarıJe 
teklif n-.ektuplarını ihale .sadtinden bir 
sa.at ev\·el komisyona vermeleri. 

(733) (7640) 

Çuvalı ve ağızlarının dild.lmesi nak

liyeciye ait olmak üzere Erzurumdan 
Ağrıya 2000 ton bugday kapalı zarlla 
nakil ettırilecektır. Eksiltmesi 11/9/940 
çarşamba gUnü &aat 11 de Erzurumda 
Kor satın alma komısyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeh 45,000 lira ilk 
teminatı 3375 liradır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evvPI t.;oklit mektup· 
larını kom ,y(.ına: ,-t:rme?eri. 

(7;19) 

* 
(764~) 

J{cpsine tahmin cd lrn fiatı 18,750 
lira olan 1500 adet çıp~k tel ve kablo 
bobinı pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 3/9/940 Salı günü saat l 1 de 
Ankarada ı.ı. 1\1. V. ~atın abr.a komis~ 
yonunda yapılacaktır Kal'[ temintı 

28!2 lira 50 kuruştur Şartnamesi ko-
mi>yonda görü.ur. (756) (7701) 

* 30,000 kilo sığır eti kapalı zartla 
ihalesi 2/9/940 pazartesi günü saat 16 
da Çorluda Kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10.500 lira ilk teminall 787 lira 50 ku
ruştur. isteklilerin lr.anunl vesikala • 

rile belli saatten bir saat evvel tekil! 1 
mektuplarını komi~yona vermeleri. 

619 - 7230 

* Aşağıda yazılı n1evad kapalı zarfla 
2/9/940 pazartni gunü hizalarında ya
zılı saatlerde eksiltmeleri Edımede es
ki müşiriyet dairesinde satın alma 
komisyonunda yapıJaooktır. İstklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektupla -
rmı ihale ıaalioden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. Şartnameleri ko
ınisyond::ı &örülür. 

Cinsi To• Tutarı Temi· iha 

Kuru ot 
Sade yağı 

nalı le 
Ura Li rs ıaat 

1100 55,000 4225 11 
43 55,900 4193 18 

(516) (7182) ... 
.Aşağıda yazılı sığır etleri kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 
6/9/940 cuma günü hizalarında ya -

zı11 saatlerde Karakösede asker! satın 

alma komisyonunda yap1lacktır. İstek
lilerin ihle saatlnden bir saat evve -
line kadar kanuni vesikalarile tek1if 
mcktuplannı komisyona vermeleri. 

Mlktuı 

Kilo 
125,000 
44,000 

Tutarı 

Lıra 

25,000 
7,700 ... 

Teııı ın~ıi ihale 
Lira saati 
1875 11 
677,50 11 
(640) (7306) 

Aşafıda yazılı iki kalem odun hiza

larında yazılı saat~erde 4/9/940 çar
şamba &ünü kapalı zarfla eksiltmeleri 
yapılacaktır. İsteklilerin kanunl ve -
sikalarile tekli! n1ektuplarını ihale 
saaUerinden bir saat evvel Karakö -
sede askeri satın alma 
vermeleri. Şartnameleri 

konUsyonuna 
korrUsyonda 

görülür. 
Miktarı 

Ton 
350 

1294 

Tutarı Teminatı lb• le u a l 
Lir a Lira 
14,000 
35,599 

* 

1050 
2670 
(639, 

15 
16,30 

(7307) 

.Aşağıda yazı11 mcvat kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 9/9/ 
940 gilllü hizalarında yaz.ılı saatlerde 
Edirnede sanayi kışlasında askerl sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilrin kanun! vesikalarını ihale 
eaatindcn bir saat evvel komjsyona 
vermeleri. Şartnamesi İst. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda ıt)rülür. 

Ci nsi Miktarı Tutarı Te•i· iha· 
nalı le 

.Arpa 
Yula! 

Kilo 
1,125,000 

120,000 

L'ra 
70,312,50 
7,800 

(735) 

* 

Lira aaatı 
4765,63 11 

585 17 
(754.2) 

51,000 kilo sade ya(ı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuııtur. İhalesi 10/9/ 
940 -&ünü saat 11 de Edimede sanayi 
kışlasında askeri satın alma komisyo
nunda yap.alacaktır. Tahmin bedeli 
66,810 !ıra ilk teminatı 4590 lira 50 
kuruıtur. İsteklilerin kanuni vesika -
larile tekHf mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona verme-
l<ri. (736) (7643) 

Beherine tahınin edilen fiatı 40 lira 
olan 400 adet altlı üstlü demir kar -
yola pazarlıkla eksiltmeye konmu~ -
tur. İhalesi 7/9/940 cumartesi günü 
saat ı ı dedir. Kat'! teminatı 1200 lira
dır. Evsaf ve ıartnamesi komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte Ankarada M. M. V. sa.tın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(708 - 7544) 

* 1000 adet top cephane semeri ve te-
ierrüatı (1 paldum, 1 göğüslük, 1 ko
lan, 1 kantarma, başhğile demiri, 1 ke-

çe belleme, 2 urgan, 1 nal çantası ve beş 
semere bir ambal~j sandığı) pazarlık

la yaptırılacaktır. İhalesi 29/8/940 per
ıembe günü sat 11 de Eskişehir mınta
ka satın alma komi$Yonunda yapıla -
caktır. Şartname ve nümunesi komis
yonda &örülür. Tahmin bedeli 32,750 
lira kat'! teminatı 4912 lira 50 kuruş
tur. isteklilerjn kanunt vesikalarile 
belli saatte kombyona gelmeleri. 

(749) (7694) 

* 16,457 ~i(t er fotjni alınacaktır. Pa-
zarlık ile f'kslltne~· 29/n ·940 perşem
be günu saat 16 da İzmir Lv. funirliği 
!'atın ııln1:. komisyonunda yapınıcak -
tır Tnhmin bedel ı l 0619i' l lira ilk te
min:ıtı 8000 Urodı:. Şartnamesi komis
yonda görülür. İstt'klilerin kanuni ve· 
sikalariJe belli. saatte komisyona eel-
meleri. (796) (7812) 

.... 
~00 ton yulaf alınacaktır. Pazarlığı 

29/8/940 perşembe günü saat 16 da 
İzmir Lv. amirliği satin alma komis· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
32.500 ilk teminatı 2438 liradır. Şart

namesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanunt vesik:ılarile belli saatte 
komisyona ccımeleri. (797) (7813) ... 

-İslelı:Werin kanuni vesikaıarilc belli İ 1 1 saatte komisyona gelmeleri. ANA - LK - ORTA - L SE. Yabancı dillere bilhassa itina ~dllir. 
(794) (7810) Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet devlet imtihanları neticelerile sab;Ltir. * 1 - Talebe kaydına ba~anmJştır. Eski talebe, 1 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarıhten sonra yerıerı • ........._ 

Aşatıda yaı.ılı sığır etleri kapalı yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin bizzaı gelmeleri gerektir. ~ 
zartla 4/9/940 çarşamba gLinü hizala- 2 - Eski ve yeni talebe kayıtları her glin (saat 9 - 18) e kadar Halil Riiat pasa konağında yapılır. ~ 
rında yazılı saatlerde Kırklareli İğne- ı ,.G~Ü;,_N_D_Ü_Z_L-::;lJ 8.\ \ 
cede askeri oatın alma komisyonunda Y A T J L 1 - Ni,antaş: Rume li ve Çmar cadde le rinde 

·~;;;;;:;;;:;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;!:-:====================================:!;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;~;;;;;;:;=---A l::,._ yaı>ılacaktır. İsteklilerin kanun1 vesi- ı::: ?" ----==== 

:;;;:eb~k:atm:~~~ı~::'is:ı::: :.;~ 1 Deniz Leyeıu .. ••tııtal· 1J1Hayvan Sag" lık Memurları ve Nal· 
:oıeleri. 

Mılr.ta rı Tutarı Teminatı ihale aaat illa Komlayon• lılnlar ; b t M kt b • M •• d •• } •• ... •• d 
Kilo Lira Li ra lOO Adet Sıhhiye arka çantası - an e e J u ur ugun en: 
316,000 107,440 6622 10 500 > Harp paketi torbası Malın ciDal Mıktan Talimi• Be. Tutarı ille.temi Ek si l l rıı' ~ 
814,000 106,760 6588 10,30 20 > Pilli el mors lômbası •onar Lr. Kr. Lr. Kr. gu• 
461,000 H6,7t0 7587 11 takun pillerile> 5••'

1 

461,000 146,740 7587 12,30 1 > Buyük boyda camekanlı do- Ekmek (1. ci) 16,000-18,000 10,75 Narh 1935 00 145 13 -

(581) (7435) lap Dağlıç eti 2800 - 3200 52 ) 2088 00 158 60 

244,800 kilo kuru fasulya kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
4/9/940 çarı;aırlba gOnü saat il de Er-
zurumda Lv. Amirliği satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
dell 48,960 lira ille teminatı 3672 lira-
dır. Evsaf ve :şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerjn belli gün ve sa -
atten bir saat evveline kadar kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını ko -
misyona vermeleri. (671) (7432) 

300 ton bulgura teklü edilen liat 
pahalı görüldüğünden üçüncü paı..ar -
lığı 29/8/940 günü saat 9,30 da Kon-
yada askerl satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi An
kara, İstanbul, Konya Lv. Amrilikleri 
satın alma komisyonlarında görülür. 
Pazarlıktan sonra takarrür edecek fiat 
üzerinden yüzde 15 temjnat alına -
caktır. (802) (7844) 

8000 kilo .eytin yağı pazarlıkla 5/9/ 
5/9/940 ı:ünU saat 15 de izmitte Tü-
men satın alına komisyonunda yapıla
caktır. Talım.ln fiatı 45 kuruş ilk te
minatı 270 liradır. İs\ekl.ilerin belli 
gün ve saatte komisyona 

(803) 

• 
gelmeleri. 

(7845) 

1 > Asit yapmak için kap Kuzu eti 700 - 800 53 ) _./ 
1 ·-> Asit karıştırmak için çubuk Sade yağı(!. ci Uda) 15'0".:.0 ____ 13:.0;__.....;) _________ -: 

ıo > Sar için karbon fitilli 15mbn 1 z. yağı . (Ayvalık) 250 63 ) 

1 > Cam huni ) Tuzsuz tereyağı 40 120 ) 2404 50 
1 > Sifonlu bome Sabun (Ayvalık) 350 34 ) 

180 31 

3 > Muhtelif tornavida Fasulye kuru 1000 19 ) 
l > İzo1eli pens Barbunya kuru 400 12 ) 
1 > Karga burun Pirinç (Bursa) 1650 . 35 ) 
Yukarıda yaz.ılı eşya ve malzeme \Bulgur 250 13 ) 

2 eylul 940 pazartesi günü saat 16,30 ı 700 2• ) Maka.rna u 
da pazarlıkla alınacaktır. Şeluıye 80 26 ) 

İsteklilerin belli gün ve saatte Ka- Beyaz Peynir 400 .c; ) 
sımpaşada bulunan komisyon binasında Kaşar Peyniri 60 70 ) 
hazır bulunmaları. 7778 Zeytin 250 25 ) * Un ( ı. ci) 648 16,50 ) 

Marmara Üssllbahri K. satın alma Şeker 1500 36 ) 
Patates 1450 7 ) 2746 57 
Nohut 400 16 ) 

1 - Çene dağından Derince iske -
Yeşil mercimek 200 16,50 ) 

lesine indirilecek o1an su tesisı:ıtı i'.Ji- Kırmızı mercimek 30 13,50 ) 

komisyonwdan: 
206 00 

nin 8/8/940 gününde yapılacak ck~}lt. Kuru soğan 1600 4 ) 

mesinde talibi zuhur ctmedi:!inCe:> Kuru üzüm (çekirdeksiz) 150 22 ) 
yeniden kapalı zarf usum~ eksiltmeye Çay (1. ci harman) 16 525 ) 
konulmuştur. Sirke 150 7 ) 

2 - Ekııiltmsi 28 ağustos 940 çar- Limon 1450 ad 3,50 ) 

tamba günü saat IG da İz.mitte Tersa- Yumurt. 14,5-00 ad 1,75 ) 
Salça 125 30 ) 

ne kapısındaki komisyon blııasında Soda 300 7 ) 
yapılacaktır. Tuz 250 5 ) 

3 - Tahmln edıleo bedeli 54775 lira Mektebin 940 mall yılı lhliyacı olan yukanda yazılı dört parti 
35 kuruş olup muvakkat teminatı 4481 eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Cilğaloğlunda yüksek mektepler 
lira 77 kuru~tur. Bu işe ait fenni farl- ğinde yapılacaktır. Şartnameler Selimiyede mektepte görülebilir. Vericilerin 
name, pl~n, resim ve evrnkı takım ha- gün \'e saatten evvel yatıracakları teminat makbuzları ve aranılan diğer \.~;• 

8000 klo zeytin yağı pazarlıkla 5/9/ 
940 günü saat 1 ~ de İzmitte Tümen linde 324 kuruş mukabilibde komis - le komi.syono gcln1eleri. (7558) _./ 

salın alma komisyonunda yapılacak _ ,-onumuzdan alınabilir. TÜRK SONDAJ LiMiTED ŞiRKETi 4 - İsteklilerin şimdiye kadar bu 
tır. Tahmin bedeli 60 kuruş ilk temi - mlkdar ve buna benzer taahhüdatı 
nab 356 liradır. İsteklilerin kanuni yapbklanna dair icabeden vesika, ma ... 
vesikalarile belli saatte komisyona gel- halli emniyet müdürlüklerinden ala -
meleri. (804) (7846) cakları hüsnühal kAğıtları ve yukarıda 

.1f- yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim 
.Aşağıda yazılı mevat 28/8/940 çar- edecekleri tekli! mektuplarını mua7-

11arnba günü hiı.alannda yazılı saat - yen gün ve saatten tam bir saat evve-
lerde pazarlıkları Kırklarelinde askeri line kadar komi!iiyon başkanlığına ver-
aatın alma komjsyonunda yapılacktır. meferi. «1178> 

İsteklilerin kanuni vesikolarile koın.is-1 ·:::==============;--
yona gelmeleri. (807) (7649) 

Cınsl Miktarı lııale 

Kuru fasulye. 
A.rpa. 
.Arpa. 
Yulal. 

li ralık 

• 

15,000 
15,000 
15,000 
15,000 

ıaa ti 

11,30 
12 
12 
17 

500 ton un 28/8/940 çarşamba gü-
nü saat 16 da pazarlıkla Balıkesirde 

askeri satın alma komisyonunda satın 
alınacaktır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesik.alarile 
komisyona gelmeleri. (824) (7866) 

• 
1,000,000 lr.ilo iyi cins buğday mev

z:uatile beraber satın alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 2/9/940 pazartesi 
&ünü saat 17 de Niğdede asker! satın 
alına komisyonunda yaplacaktır. Tah
min bedeli 70,000 lira ilk temmatı 5250 

liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. Şartnamesi ko -
misyonda &örülür. (800) (7842) ... 

600,000 kilo arpa mevzuatile beraber 
alınacaktır. Pazarlık1n eksiltmesi 2/9/ 
940 pazartesi günü saat 17 de Niğde
de askert satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 30,000 Ura 

ilk teminatı 2250 lir'ldır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. isteklilerin belh 
saatte komsyona gelmeleri. 

(801) (7843) 

+ 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 

lıtanbul Komutanlığı 
Satıaalnıa ICeınU:roau llblan 

Ciheti askeriye ihtiyacı içiıı 29/8/940 
günü saat 16 da pazarlıkla numune -
sine göre 320 tane er e.Cer takımı satın 
alınacaktır. Muhammen becLU 23680 
liradır. İsteklilerin belli gün Vt. saatte 
3552 liralık teminatları ile birlikte 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (7719) ... 
Komutanlık kıta.atı hayvanatı ihti -

7acı içln 28/8/940 günü saat 15 de 
pazarlıkla altı yüz ton kuru ot, üç yüz 
ton saman satın alınacaktır. Kuru o
tun muhammen bedeli 36000 liradır. 
Samanın muhammen bedeli 12000 H
rad1r. Bunlar ayn ayn taliplere de 
\hale edilebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte yüzde on beş teminatlarile 
birlikte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. c7877> 

1 

Kırklareli Kavaklı aske

ri •atına alma komis

yonu ilanları 

Tümen birlikleri bayvanatmın ihti -
yacı için pazarlıkla \-'e her birlik ayrı 
ayrı olmak üzere 1000 ner liralık sa· 

man salın alınacaktır. İhalesi 28 ağus
tos 940 çarşamba günü sat 14 de Ka

vaklıdaki satın alma komh.yonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte kat'i tcminatlarilc beraber ko-
misyonil müracaLıtları. (7830) 

120 kuruş olan 100,000 metre arka çan. EVREDiLECEK İHTİRA BERATI 
taık bez pazarlıkla münakasaya kon - D 
muştur. İhalesi 4/9/940 çar~anıba gü.- c Uzvi mahsuller muamele ve ıs 
nü s::ıat 11 de Ankarada M. ~'I. V. sa
tın alına komisyonunda yapılackttr. 

Katı teminatı 14,500 liradır. Evsaf ve 

sartnamesi 600 kuruşa komisyondan 8"" 

lınır. İsteklilerin kanun! vesik.alarUe 
ihale saatinde komisyona gelmeler. 

(808) (7850) ... 

latma usulü ve buna ait ıslahat. 
hakkındaki ihtira için İk.tısat Ve
kaletinden al.ınnı.ııı olan 25/8/938 
t arih ve 2590 No. lL ihtira ·beratı
nın ihliva eltil(i hukuk bu kere 
başkasına devir ve yahut icadı 
Türkiyede mevkü fiile koymak i
rin icara dahi verilebilecei(i teklif 
edilmekte obna.lıla bu husıusa fazla 

Beher çiftine tahmin edilen liatı 35 malılmat edinmek istiyenlerin Ga
kuruş olan 100,000 çüt yün eldiven !atada Aslan han 5 nci kat 1 • 3 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. El- No. lara müracaat eylemeleri iliin 
li bin çiftlik tekli!ler de kabul edilir. olunur. 
ihalesi 4/9/940 günil saat 15 de An- 1 .D..;.:E;,..VR_E_D_İL_E_C_E_K~İ-H-T~İ-R_A_B_E_R_A_T_ll 
karOlda M. M. V. satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. Kat'! tcmintı 5250 cTransformatörler gibi elektirk 
ıradır. Evsal ve şartnamesi 175 kuruş~ endüksiyon cihazları ve bunların 

imaline mahsus usul ve makine> 
komisyondan alınır. İ.steklilerin kanu- hakkındaki ihtira için İktısat Ve
ni vesikal:;ırile belli saatte komisyona kiıletinden istihsal edilmiş olan 

İstanbul Aşirefendi cadd~si Hanımel sokak İstanbul haoıııd~· 
bulunan TÜRK SONDAJ LİMiTE D Şirketinin feshile tasfiyesi b• 
kında karar verilm ek iizere hissed aran içtimaını 13 eylül 940 CııJJI 
günü saat 10 da Şirket ikametgahı nd a vuku bulaca ğını ve hissedar•· 
nın hazır bulunmaları ilan olunur 1 Şirket Sah ip ve Müessis i namına Vekilleri: K enet Edvin Vitt}, 

Leyli •• E rkek 

İLK-ORTA - LİSE 
T aks imde Sıraservilerde YENi AÇILDI· 

Müdürü - Eski Şişli Terakki Di rektörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öCRETİMİNE geni> 
mikyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inz1batı ile yakınd•" 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli teneffüsha • 
nesi ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasınd~ 
talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

V AKIT, NAKiTTiR !.. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayr i bari~te~ lıJ: 
bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabi lıfl 

15 dakika ıibi kısa bir zam&nda zengin ve iştihalı bir sofra 
bazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
......-bayı her zaman bulamazsınız. 

. elC' 
Büyük yardım ve faydası a:ıiili olan çorbalık sebze kıompriJTl 

rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 
şahit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA.
1
. 

MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT ve sair hububat sebze ' " _< ;ı
balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etırıcY 10 , 

' bl' 
Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet gı d 

1 

dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zaman 
kıymeti daha çok takdir edilir 

500 ten buılrlc.y alınacaktır. Pazar
hkla ek•iltmesl 29/8/940 pe~embe 
günü nal 15 Ce İzınirde Lv. fımirliği 
satın alma komJı.;yonunda yapılacak -
Uf. Tahınin bedeli 371500 lira ilk te
minaL 2813 lirndır. Şnrtnamesi ko -
mU;yonda görülür. istt-klilerin kanunl • 

gelmeler!. < 5 ıo) <7652 ) 30 temmuz 1937 tarih ve 2391 No. lı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu l.cre başkasına devir ve 
yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekle olmakla bu 
hususa fazla malılmat edinmek 
istivenlerin Galatada, Aslan ha-
5 ~ci kat 1 - 3 No. !ara mü
r acaat eylemeleri ilfuı olunur. 

~~ 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her ı•~s~ 
ve her yerde sıcak bir yem.ek tem ini kabildir. Bakkaliar;ıııl' 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir kompriıneY1 

ves:ikalarile belli saatte komisyona gel- • 200 ton arpa ve 200 ton yulaf pazar
melcrl. (795) (7811) Jıkl;ı 31/8/940 günü saat il de Anka-

500 ton arpa alınacaktır. Pazarlığı 

29;8/940 perşembe günü saat 15,30 ,da 
İzmir Lv. fi.mirliii satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
28,750 lira ilk teminatı 2157 liradır. 

rada Lv. Amirliği satın alma komis -
yonunda satın ahnacaktır. Tahmin be
deli arpa 14,000 lira, yulaf 16,000 lira
dır. Kat'i teminatlan arpanın 2100 lira 
yulafın 2400 liradır. Şartnamesi ko - ı 
misyonda ı:örillUr. (8Jl) ( 7853) 

15 kuruştan alabilirsiniz. 
BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

~p ve neşiryatı idan eden Başmuharrin 
ETEM İZZET RENİCE 

8asıldıit yer: SON 'l'LLGKAF Matbaııaı 


