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ll.uınenlerin Sovvet Rusya 
~ ;: liııutırarlarla ihtilaflarını 
• ri:ı.Ye ellikten sonra Maca-
-~ lar n karşısında dayanma-
~ , on 1 mukadderdi ve şimdi 
~ j \'e 11 ~·~pıyorlar. Bu muka-

1 ol llıetın bir harbe müncer 
~ ' Ilı up olrnaması daha ziyade 
.; ı b ~~arların hattı hareketine 
~ ~ ....::, 1 kalacaktır. • ~'ta _____ , __ ..., ______ _ 

~ 0 ETEM İZZET BENiCE 
' ""·· •1ıte-ı ı -~ : ••uıa•·. u er e Macarlar arasında 

' "1· "'löte "j, « uı8~er tekrar başlıyor. Peşte, 
• ~•ış ol ~?,j başlamazdan önce g 1 Ydeyı çu e siyasi bir faaliyet 

4••1iyet:1'j'kte ve bilhassa bu 
-1'- .\lıııa lalya mesnet olmakta-
d ~llıeti kYa giriştiği mücadelenin 
.• Ve B ar,ısında orta Avrupa
:•lahlı balk.•ıılarda şimdiki halde 
-ıı.•ltar dı~.ıh~ilatın çıkmasına ta
ı. Uıııenı: 1 •1dır. Bunun için de >'••as,:/ ~ulgarlar ve Macar
~ 'Ptııış1ı, ~hır anlaşma tavassutu 

1 ••ke0 h · ncak bu tavassutu ya
tlbtııaı, •;;hangi bir formüle bağ
btb'•tııı ~•usunda Romanyayı 
lııugiine ~ıııış oldukıı hadiselerin 
.. ~ ~ili •dar kaydettiği inkisaf
lıı Ul~fıııtı \ 0 r .. Salzburg davet ve 
ııı~''Ye ll ıtıbarla sadece bir 
lıı~lakatıve temenni daveti ve 
ta •ıııkiind ~eklinde kabul etmek 
'•' talep) u~. ~akat, İtalyanın !\ta_ 
~U•nnd:rını tahakkuk eltirmek 
~ l farkı ~lman..-aya nazaran 
ı.' h.tıa 1 hır siyaset takip elliği 
) ' bahs· orta Avrupa ve Balkan-
• •" ınde Alın . ~ •OtUş ( anya ıle kanaat 

lo~ \açııı llrkında bulunduğn göz-
d n ı:ii.nı 'Yor. Bu itibarladır ki, 
~ha tiy=~de Transilvanya bahsi 
"l'1J a'''ınd e Macarlarla İtalyan -
\ik!'lıııakt 8 aıkı bir surette tartıya 
r ı in4· a ~e. İtalya Peştede ha
ullnıııelıt~~~lıvı elinde tutar gö-

Un ır. 
~ 1•1eri~ · rnııkabi) Romanya da si
•ev· ut lop 1 
~ 1 1letiıı' aramış ve şaşkınlık 
~tların k atlatmış bir halde Ma.. 
~u'lıt had~r~ıs!nda azami feda _ 
>, ',or. Sov erını teshil etmiş bulu
ta ıhı;~lı Yet Rusya ile Besarab-
0,'lar18 d nı tesviye eden ve Bul
... ~~Uıda a Cenubi Dobriceyi iade 
i;~8ny8~Utabık kalan Romanya 
tr. 1 haJd an .da kendisi için şim
>ıı'.ııı•dı' &~ hır tazyik ve tehlike 

"" ,..ıne ·· ~İ) •ı Ve gore Macaristana ka-
r •tind Şartsız mümaşat etmek 
·~, e d '"ld lte~d bıı s" eı:ı ir. Çok evvelden 

b;, İsine ııt~nlarda .Romanya 
Ilı; htıd ~·lı~or. diye yazdığımız 
lııi~ Ve ~-~lerıye siirdüğümüz tah_ 
leı;' l~ha~~ealar ~u~ün tama -
l~ıın Sovv k etmıştır. Rumen
Aı. 8•ın 1 • :ı ~e Bulgarlarla ihti
b, ~aristan ~fıye ettikten sonra 
de,~ı.,inde arşısında ve tek rep-
o\~,·' Ve si d~yanmaları mukad
ltoiı' halde ~dı ~un~ı yapıyorlar. 
~ ttrı ar ' endısını her çekenin 
ı-a,"'•nv8:' 1na bırakıveren bir 
ı~. 1nı hah·ın ne bugünü, ne de 

'd ıs ı·e . dd" t;1d ı. \'a ı ıa n1e,ızuu ola· 
;
111

., •le,; ' 3 mak için hayat mü_ 
•ı· 1 • nefis "t' d tu, a. hi' • ı ııııa ı, insanlık, 

b· Ut h •rrıveı b·· ı·· ı··k ·ıı; ıl' ' av . · , u un u , ını 

tıı;~İllet "'~Yet ve ••ref ülkiileri 
h .. , 'ne uı_tın esa. hünve:vi te<kil 

" tı "or . .. · . "? hij
1 
.naıı lt. • ~aşamak azmınde 

'l'18 '~•ti · Otnanya için de bu öz 
lıunn'ilv8~ ~hı etmenin vesilesi 
110 ~n içiıı~d~ ~avası olmuştur. 

eJl" 

~., "•acaria ır kı, şimdi Roman ya 
in• het Rii ta~ .arasındaki müza

)·•t' llazara: ·~~n .. bir gün evveli
~ ... '• llezak bu.yıık bir ehemmi-

(or· 
jJJiS-

i bİ' 
d; 

~! et ifadesi taşımakta-
hab ~hteli( lı: 
~tı ••Ier lt. aynaklardan akseden 
hud'h esa urnenlerin yeni müza-
~bn ~t hatt~ ~lııı~k üzere son bir 
~,1un dışınd eklıf edeceklerini n 
ı, 1 1~a raz a herhangi bir feda
)ıpj•ktedi~J olıı11yacaklarını kay_ 
'•~ı'ı l>ıaııı 15 ,~:· lI~nüz bu teklif 
hr ~'•rniş b ayııı zamanda neş
~ı~111 hilııı· ulundıı~u için ınahi
lıı8~anı11 aı~·oruz. Fakat, Transil
'in· ••larıa rnk kesif bir şekilde 
lha'ı·h~dut ~ıe~k_iın <üz"i şehirle
ı•~ı;~ llıiıhad ~rı~ı .bırakan ve bir 
~~ıt oııııa: esını esas tutan bir 

it,,~ •la bit 1 çok muhtemeldir. 
~'n it keııd· en son ınüzııkereye 
~bn;•ı·ıtsı~ P_aJlarına istedikleri
"1,~ •ıı ha k ıe ~art-.z tahakku -

~••kı a hicbir şe•·e razı ol 
( arın ·ı , -te\' ,n' ı ade eden Macar-

. II 3 üne,. sahifede) 

• 
• 

• 

arasında 
Müzakeratın neşekil
de tekrar başlıyacağı 
henüz malum değil 

Anadolu ajansının son biil
tenlerinde verilen malfımata 
göre, Romanya ile Macaristan 
arasındaki müzakerelere, ya~ 
rın Peştede tekrar başlanma
sına intizar edilmektedir. 
Rıunen murahhaslarının ye

ni teklifleri hakkında henüz 
sarih hi(bir şey bilinmemek
tedir . 
Diğer taraftan Macar ajan

sının bildirdiğine göre, Rıı -
menler Dl>bricedeki kuvvet. 
!erini Transilvanyaya geçir -

1..- ....__Ç_•_r.-. _Ş_A_M_B_A--. -·a 
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Mebuslar bugün 
Sarıyer halkının 
ihtiyacını dinliyor 

Dün Bakırköylüler bilhasaa 
susuzluktan şikayet ettiler 

İstanbul meb'usları halkımızın 
dertlerini dinlemef(e 10 ııünlük bir 
fasıladan sonra tekrar başlamış_ 
]ardır. Meb'uslar dün Bakırköy
lülerin dertlerini dinlemi~Jerdir. 
Bak.ırköuJüler susuzluk derdjnden 
acı acı şikayet etımi,Jer ve köviiıı 
bu -idi~le susuz bir röle dön«:e-
"ini sövlemi<lerdir. ı 

Su derdinden sonra melde- -·•1 
ve elektrik hususunda da müte-

addit dill'kler vaoılml~ ve Bakır
lkö"e tabi eski riftli'lderle bazı a
razinin kö,,Jülere sür'atle tevzi 
edilmesi. arazi ihtilafının halli 
mebuslardan ehemmi"etle isten
rnistir. Meb'usl:rr bunları not et
mi•lerctir. 

İstanbul meb'usları buııün de 
Sart"E.'r Parti merkezinde istiven 
halkımızın sikavet ve arzuların> 
dinleyip not etmektedirler. 

~ei~~i~:i~~~:;i~~h~~ ~::ı~~ J. oıı·s, ·ıkı· hırsız şe-ve yarın alınarak haberler 
daha i~· i gösterecektir. 

Bir bombardıman tayyaresinin bir harp gemisine havadan yüksek infilaklı bir bomba atışını B b / /t b k • • 
•• gösterir .resim om a ar a ın- e esını 

HURFRANSA AMERiKANIN KANADADA da sinema ve 
yakaladı 

YENiDEN YENi HA VA 3000 p I L OT tiyatro Şehrimizde çaldıkları malları Bur-
CANLANIYOR YOLLA 

Londra 28 {A.A.) - Londrava d k }k 1 ld RI HAZIRLANDI dün aksam iki veni akın yapıl - sa a satmıya a ışan ar tutu u 
mısır. Proıektörler ve diıfi batar-

Çad müstemlekesiGene- Japon mehafilinin dik
Jal Dö Gol' e iltihak etti katle takip edeceği bir iş 

Londra 28 (A.A.)- Hür Fran
sızların şefi General dö Gol dün 
akşam radyoda söylediği bir hita
bede bilhassa demiştir ki: 

•Çad makamlarının boyun eğ_ 
meği reddetmek hususundaki ce
surane kararı bütün Fransızlarda 
sevinç ve iftihar hisleri uyandır -
mıştır. 

(Devamı S üncii sahifede) 

Tokv" 28 (A.A.) - D. N. B. a
rnsı -bildiriyor: 
Kokomin Chİ1llbun !1'azetesine 

nazaran. birle•ik Amerika ile Ho
landa Hindistanı arasında mun -
!azam ticari hava oostaları tesisi 
hakkında ~izli müzakereler cere-
yan etmektedir. 1 

Mezkur -u:etenin mütaleasına 
(Devamı 3 üncü sablltd•l 

lngiltere için ayda 
3200 tayyare yapılıyor 

Londra 28 (A.A.)- Kanadada, 
antreıınıan kurslarına devam e
den pilotların adedi haziranda 500 
iken, şimdi bu miktar 3000 i bul
muştur. A~ustralyada da pilot ta_ 

lehe ayda vasati 500 ki~i olarak 
antrenman mekteplerine kabul 
edilmektedir. 

{DEVAMI 3 üncü sahifede; 

yaları. faaliyete geçmistir. Hali< 
bü .. ük bir Sl'<'llkkanlılık ııöster -
mi(."tir. 

Sinema ve tivalrolarda temsil
lere devam olumnustur. 
Almanyanın bükreş 
stfiri Berline döndü 

Btikres 28 {A.A.) - Alman 
büyük elçi>i Dr. Fabricua!S Alman 
hükumetine raporunu vermC'k Ü
zere tayyare ile hareket etmiştir. 
İtalva büvülı elçisi de Romaya ça
ğ.rılml.'ltır. 

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

_G_e_nııiiıç_ı i k __ k_lü,.p_ıe_r_i ...,.c~ maya açılıyor Sayfiyelerde de kira ihtikarı çoğaldı 

Şehirde merasim Kiraları art ırmak 
yapılacak yerler suçları çoğalıyor 

30 ağustos zafer ve tavyare bay
ramı <'Ünü sehrimizde acılacak 

olan ııenclik klüplerinin hazırlık
larına elan devam olunmaktadır. 
iller kazada 8, 19, 20 yaşında bu
lunuı:ı da serbest sahada calısan 
-Pnrlerin kr·•ıtlan yapılm•ıtır. 
30 a~ustos ı:ünü ,bunlar muhitle
rinde toplanacaklar ve merasimle 
qenrlik klüplerini açacaklarclır. 
O gün bu merasimler Eminönü 
kazasında Üniversite meydanın -

da Beşiktaşta Şeref stadında, Bc
vo"lunda Taksim stadında. Evüp 
kazasında (lrla mektep bahçesin
de diğer kazalarda da tavin olu -
nacak vcrlerde vaoılacaktır. 

Di~er taraftan dün akşam saat 
18 de Taksim stad,·omunda Be
yoi!lu mükelleflerini teşkil eden 
1300 gene toplanmıstır. Bu top
lantıda kata-eriler tesbit edilerek. 
nahi,.eler itibarile takım ve man
"alar ayrılmıştır. 

Kira arttırmak suçile adliyeye 
verilenler çoğalmaktadır. Milli 
korunma kanunun bu husustaki 
maddesinin kaza nıerkezlerine ve 
sayfiyelere de tatbiki bildirildi -
ğinden sayfiye verlerinden yapı
lan ihbarlar da ehemmiyetle ta
kip olunmaktadır. Bu cümleden 
olmak üzere Andonaki isminde bir 
doktor Tarabyada iiç aileye kira
!adığı yalısının bir katında otu .. 
ran Agoptan her yılki kiradan bir 

Yalovad~ fecibir \Kuyudan bir kadın! 
otomobıl kazası • 
Başvckilimizin otomo- cesedi çıkarıldı 
bili a vdette haaara uğ

' radı, bir kişi yaralandı 
Dün Yalovava viden Basvekili

miz doktor B. Refik Saydamın bir 
1ka0 ıtün orada istirahat edecek -
!eri öiirenilıni<tir. 

Diiier taraftan Basvekili kaplı
calara "Ötüren otomobil iskeleye 
dönerken Yalova - Kaplıcalar as
faltında Dei>irmen mevkiinde. so
för Kadrinin idaresindeki bos oto
mobil rarpmı' ve Bas\'ckiilct oto
mobili hasara uğramıstır. 

Kadrive ait otomobil tamaır.cn 
varralanmıs ve Kadri ağır ,·ara
lanarak ıbu sabah vaourla Yale -
vadan "etirilerek O,rrahpasa has
tanesine naklolunmustur. 

Hava kurumu-
nun iki yeni ve 

mühim tasavvuru 
('l"a.zısı 3 ıincü sa.hilede) 1 

Çarşıkapıda da gece yarısı kanlı 
bir kavga oldu, üç kişi yaralı! 

Balatta Mescit sokağında 18 nu- ı 
maralı evin bahçesindeki kuyudan 
pis kokular intişar ettiği görüle -
rek zabıtaya haber verilmis ve 
bir motopomp getirtilip kuyunun· 
suvu bosaltılmıstır. 

Su bo•altılınca yaşlı bir kadın 
cest:di meydana cıkarılnııştır. 70 • 
75 ~:aşlarında kadar tahınin olu -
nan hu kadının kazaen mi kuvuya 
düştiiğü \e ~·ahut itilip mi aİıldı
P.ının anla~ıh11aı.,1 ic;in er-set mor
ga kalılırılnııslır. 

CAJ:ŞIKAPIDA KA. 'LI BİR 
KAVGA 

Dün gece ~·arısına doğru Çarşı 
kanıda Scnlıahçe öııÜnde bir ci
nuJct ish:nn1iştir. 

• 1czki1r bahçenin kapanmasın· 
11un biraz sonra balıkçı Osman ile 
l<arde~i Mehmet ı·e dönerkebapeı 
llü,nü bir nıc•cledeıı dolayı kav
~.:) a tutuşmu~lardır. Bu e>ııada 

Osman, kamasını çekerek Hüsnü
ye saolaınıştır. Dönerci Hüsnü de 
lııça((ını çekerek Osmana hücum 
etmiştir. Bu arbede esnasında gar
çon Hüsnü ile balıkçı Osman ve 
ı,ardcşi l\'lehn1et. vücutlarının ınulı· 
telif yerlerinden ağır surette ya· 
ralanmışlardır. Bu cinayetin sebe
bi kadın yüzünden mütevellit kıs
lrnnçlıktır. 
Zabıta memurları yetişerek ya

ralıları CC'rrah'lasa ha~tancsinc 
kaldırmıslardır. 

Şakalaşan iki 
amele ağtr 
yaralandı 

(Y:.zı"lı 3 üncü ı;:ahifede) 

misli fazla istediği için müddeiu
mumiliP.e teslim olunmuş ve mah
keıne)-e verilmiştir. Maznun dok
tor cürmünü ink3r etmiştir. Mu
hakeme karara kalmıştır. 

Tarabyadaki otellerinin kirasını 
100 liradan 300 liraya çıkardıkları 
iddiasıle de Ferit, Feraullah ve 
Alis i"'mlerinde iki erkek bir ka
dın vhıe dün as1iye 7 inci cezaya 
verilmişler \'C ciiriin1lcriııi inkar 
etmişlerdir. J\Juhakeme karara 
kalmıştır. 

ile İngiltere 
ticaretimiz 

lzmirden An karaya giden 
Lord Glem'in sözleri 

ve tasavvurları 
İzmir 27- İngili:ı: imparatorluğn 

Balk.anlar ve cenubu şarki mem
leketleri ticaret teşekkülü reisi 
Lord Glem buradan Ankaraya git
mi ştir. Oradan da Karabüke geçe
rek, tetkrkl er yapacaktır. Lord 
Glem şunları söylemiştir: 

- İzn1ir fuarı nıuamam bir 
hadise, eşsiz bir eserdir. Bundan 
evvel ziyaret ettiğim iki buçuk 
milyon nüfuslu Glaskov fuarın

dan daha mükemmeldir. Mümes
sili bıılundııiıum ticaret teşekkülü 
fürkiyede İzmir fuarına iştirak 
etmekle faaliyetine başlamış olu
yor. Gavemiz kı:rsılıklı iktısat bağ
Jar1n11zı sağlam esaslarla tak,·iye 
etmektir. Harpten sonra da bu 
bağları.asırlık bir hale sokmak e_ 
melindeviz. Şimdiye kadar İn~l
tereye ihrac edifmi~eıı Türk mal
larını da satın alacağız. 

Sehrimizin muhtelif semtlerin
de hırsızlık yapan iki sebeke ef
radı çaldıkları mı:lbrla birlikte 
'"akalamnı0lardır. 

Fatihde Himmc,t sokağı civa -
rında oturan Kadri Safa ve Kam
ber isimlerinde iki kisi ile diiıer 
ibir arkadaşından mürekkep "olan 
birinci <ebeke efradı muhtelif 
"erlerden caldıkları mallan bu
rada satamı,·acaklarını anlıyarak 
Bursava 11ötürmeue karar ver -
misler ve Yalova volile Bursaya 
'l!itnnislerdir. Bunlarm hareket• 
!erinden sünhelenen sivil memur
lar kendilerini ve caldıkları esva
ları "akalıvarak Bursa Cwnhu -
rivet müddeiumumilii!ine vennis-

Meclise askeri 
yeni iki layiha 

verildi 
AskEri ceza kanununun 
bazı maddelerini değişti

ren kanun mer'iyette 
(Ya1ısı 3 üncü uhllede) 

ç_ERÇE'.'f E 

!erdir. Hırs12:lar bugün Burs:ıılan 
<ehrimize 11etirHeceklerdir. 

İkinci sebeke elebaşısı da Suphi 
i:ıminde Mustafakemalpasalı bi -
ridır. Suphi şehrimizde Bekir is -
ııninde bir ahçının yanına çırak 
ol<Jak ııirmis ve dükkana gelen 
mlisterilerden QOğ.unun parala -
rını asırdJktan ve eşya da ~al -
dikten sonr:ı Bursava kapmıstır. 
Vazivetindzn şÜ;.ıhe eden Bursa 
zabıtası Suphiyi yakalamış üze -
rinde 220 lira para da bulunmus· 
tur. Sunhinin şehrimizdeki vaz• -
yeti Bursadan sorulmuş ve hırs12: 
olduitu bildirilip şehrimize :ıeti • 
rilmesi istenilmiştir. Buı<iin ııe - -
tirilecektir. 

Orta okullarda 
kayıt işlerine 

başlanıldı 
Dün başlıyan ikmal 
imtihanları muvaffa

kıyetli geçiyor ! 
(Yazı" 3 üncü sahıfcde) 

Ah, şu benlik r •• 
Bir muharrir arkadaş, bana 

bir taşra gazetesi uzattı. İzmit
t eçıkan l 'l'ürk yolu) gazetesi ... 
Gazetenin birinci sahifc~inde 
koea bir başlık... {Nerelerde 
güzeliz?) ... Benim bir ~."5 gü.n 
evvel bu köşede neşrettıgım bır 
yazının başlığı. .. Okudum ve 
bayıldım: 

Nerelerde güzeliz? 
.Son Telgraf. gazetesi, Ne

cip Fazıl Kısakürej(in yazısı bu
lunmadığı zaman güzeldir. 

................................... .... 
Şehir tiyatrosu, Necin Fazıl 

Kısakürel!in eserlerini temsil 
etmediği ,gece güzeldir. 

······································· 
İçinde Necip Fazıl K.ısakfue-

ğin imzası bulunmıyan mecmu
alar güzelctir. 

······································ · 
Üzerinde Necip Fazıl Klsakü

rek ismj olrrnyan her kitan nü
zeldir. 

B"~~~-~;~;:··N~i~.F"~~;i·ii;;~· . 
kürek olmadığı geceler ı:üzel
dir. 

.................................... 
Necip Fazıl Kısakürek hangi 

dayaya karışmamı <a o dava 
Mizeldir. 

....................................... 
Ve nihayet N acip Fazıl Kı-

saküreğın bulunrr:~'-•ı::ı he yer 
güzeldır. 

Ce•·det Y akup 
Bu yazıyı o kadar ::,c\·dinı ve 

be~endiın ki, onu (Nerelerde 
... üı.cliz?) isimli mahut ) aLın,ın 
altına tereddütsüzce alabilirim. 

Alay etmi)orum, bu muhar
rire hak veriyorum!. İnsanla· 
rın, ı:üzellikler gibi çirkinlik· 
leri de içlerinde ta"dıklarma 
inandıi'ım it;int benim bulun
madığını her yer mutlaka gü. 
zeldir. Ben eminim ki ı:üzel ol
nuyan şu veya bu değil: benim, 
ben!. 

Ne yapsam da, herkese ta -
hammül edilmez bir burun çı
kıntısı şeklinde görünen "e 
korkunç bir enaniyet edası his
sini veren rnuztarip lıüviycti· 
nıi törpüliyebilseın ?. Bunun 
biricik çaresi: Nasrnttın lluca -
nın babası gibi hemen kü1'Ü _ 
den innıeyi hatırlaınak, yani 
kalemimi kırıuak~a. buna ha
zırım. Fakat o zaınan beniın 
korkunç çirkinJiğiıni pa)·la~ .. 
nıak lı'.ıtfunda bulunan bir kaç 
bin i~·i yürekli insanı kaybedip 
kendi kendime tahammül gibi 
acıklı bir vaZİlctc di.i~ıuez ı.ıi-

• ? 
yım .. 

Bakın, ~·ine benlik dava,ıııa 
kalkışıyorum. Ah, şu benlik!. 
NECİP FAZIL KLSAhL'i.~.1' 

• 
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.1'.L•~; ODlJN 

JllESELESİ 

Odun meselesi gunun mevzuu 
oldu. Çe~u;ine 435 kur°'i narh kon
duktan ı;onra, meşenin hak.iki lcy
rr.ct1 meydana çrktı. Bir espri yap
mek için kırk yıl düşünen en ace
mi rr.;zah rr.uharrirleri bile, odun 
narhı üzerine festival yapıyorlar. 

Fa:.Oat, odun bahsinin en güzel 
espri!.inı, gecen gün, alakadar bir 
iktısat veya tıcaret müdürü yaptı: 

- Narh koyduk amma, halk pa_ 
zarhk yaparak alabilecek, diyor. 

PeKi amma. pazarLkla alışveriş 
kanunen memnu değil mi?. 

HELALARIN 

NU~IARASI 

Belediyenin, şubelerine yaptığı 
tamimlerin en muazzam şaheseri 
l(eçen l!(İn gazetelerde çrktı. Bazı 
yerlerde, helaların üzerine 100 
numara konuyormuş.. Halbuki, 
100 numara değil, fransızca telaf
fuzu ayni olan ve numarasız ma
nas:na gelen 00 koymak Jaz:m imiş! 

Fakat, halk arasında cyüz nu
mara. tabiri helalara o kadar kök
lü bir şekilde maledilmiştir ki, 
zannetmem, koslooca l i heladan 
ayırmak mümkün olsun!. 

İZMİTİN 

PLAJI!. 

İzmitte çıkan cTürk Yolu. re
fikimiz, fbütüıı 'İstanbul halkını, 
beledivevi ve plaj sahiplerini şı
raktan düşüp bayıltacak bir ha. 
vadis neşrediyor. Plajların ucuz
laUması için adeta, bir p!aj dua
sına çıkmad ığmuz kaldı. 

'fa~ın1Gı.e oturan bir vatandaş, 
Floryava gidip bir banyo almak ve 
evine dönmek için kaç kuruş mas
raf etmeli?. Şöyle bir düşünün!. 

Halbuki, İzmitin aıa plajında, 
banyo, kabine ve sandal sefası da
hil, yalnız 5 kuruşa imiş!. 

Sandal sefası da üstelik cabası 
olacak!. Nasıl beyler, var mı İstan
bulda böylesi?. 

BİN KİŞİ 

YERSE ... 

Floryanın, modern n!.ôj gazino
su da günün kahraman mevzuları 
arasına karı.ştı. Efendim, bu ga
zinonun mutfağı işlemeden duru
yormuş.. Çünkü, bu mutfağı iş
letebilmek için, en az günde bin 
kişiye servis yapılması lfızım imiş!. 

Ayol. bin İstanbullu, her gün, 
Florya gazinosunda yemek yerse, 
korkarmı, kırkıncı günü, dönüşte 
Sirkecide değil, Bakırköyde tren
den inmeğe mecbur kalırlar. 

ERKEKLİK 

BADSİ... 

Moda mı, diyeyim, hastalık mı 
divevim, ne diyeyim, bilmiyorum, 
son günlerde, genç k;z!ar müte -
madiyen erkek oluyor. Bir zaman
lar, erkek gibi dolaşanları vardı. 
Pantalon giyerler, vaka, kıravat 
takarlardı. Galiba, bu kıyafet he
veslenmesi, yavaş yavaş, onların 
cinsiveti üzerine de tesir etmeğe 
başladı. Maamafih, bu hale se
vinmeliyiz; çünkü. bu hadiseler, 
dünyada mertlik manasına gelen 
erkekliğin azaldığını iddia eden 
bazı kimseleri tekzio etmiyor mu?. 

AHMET RAUF 

Kapatılan randevu evleri 
Son 24 saat içinde palts tar.ı -

iından Beyoğlunda muhtelif giz
li randevu evlerı basılnuş!ır. 

1 - Beyoğlunda Anadolu so
kağında •Anadolu pansiyonu sa
hibi Madam Marinin evinde iki 
erkek ve iki kadın yakalanmıs
tır. 

2 - Beyoğlunda İstiklal cad
desinde Said paşa apartımanının 
14 numaralı Anielin dairesinde 
üç erkek iki kadın tutulmustur. 

3 - :Beyo(tlunda Kumbaracı 
yokuşunda Zozo apartımanının 
4 numaralı Eleninin dairesinde 
iki kadın ve iki erkek yakalan
mıştır. 

4 - Beyoğlunda Kilit soka
iiında 9 numaralı Despinanın 
evinde iki kadm ve i:ki erkek 
yakalanmı,;tır. 

5 - Mal1mutpa.sada Tarakçılar 
yokusunda 70 numaralı sütçü ve 
köfteci Mehmet çavuşun dükka
nı Ü>tünde Me!ahatın evinde iki 
kadın ve iki erkek vakalanmıs
tır. 

6 - Taksim Valide cesrnede 
103 numaralı Lemanın evinde 
bir kadın ve iki erkek tutul
mustur. 

7 - Şehremini Cavus Hama
mı sokağında 5 numaralı Şayes
tenın e\1nde dört kadın ve üç 
erkek yakalanmıstır. 

Bunlar haricinde muhtelif ver-

l !erde açıkta fuhus vaoan 11 ka
dın ile 3 muhabbet tellalı va
kalanmıstır. Kadınların hepsi 
muaveneve sevkedilmişler ve 
ev sahipleri haklarında takiba
ta baslanmıstır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Eskisehir belcdi,.esi 100 lira üc

retle bir desinatör aramaktadır. 
Malive Vekiileti merkez tcski

latına müsabaka imtihanı ile lise 
mezunu .ııençler alınacaktır. 12 ey
!Uld.e imtihan vardır. Vekaletin 
müracaat kalaınine müracaat o
lunmalıdır. 

İzanirin Camaltı Tuzlasında l 
evlülden 1 kfınuonusanive kadar 
tuz islerinde cabı;acak ameleler 
aranmaktadır. Adam basına vev
mive 125 - 225 kurustur. Yatacak 
cak "er de idareye aittir. (Camaltı 
tuzlası. İzmir) adresine müracaat 
olumnalıdır. 

Ankarada Cebeci hastanesindeki 
askeri hasta bakıcı ve hemsireler 
okuluna 100 er lira avlık ücretle 
2 tabur hemsiresi, 30 ar lira ile 5 
hademe, 25 lira aylıkla bir ca
.ıı~~sıı·cı aranmaktadır. .Mezkür 
hastane müdürlüfrüne müracaat 
olunmalıdır. 

Son Telgrııf'ıo edebi romanı : 41 

GÖZYAŞLARJ 
ETEM iZZET BENiCE 

Tabii onlara ümit verecek, ken. 
dilcrini sevindirecek hicbir şey 
sövlivemiyorum!. Bilmiyorum ki 
söylivevim, yapmadım ki: 

- E,·et!. 
Diyebleyim!. 
Başka kim:>eyi tevkif ettiler mi 

etmediler mi onu da bilmiyorum. 
Yalnız onlar bana soruyor, ben
den öğrenmeğe çalışıyorlar. Ben 
bir <ev sordum mu cevap bile ver
mivorlar!. 

Buradan bin rica, bin minnetle 
nazıra, hariciyedeki dostlarmııı 
birer mektup gönderdim: 

- Ne yapıyorsunuz?. 
Haks zlık ediyorsunuz. 
Zulüm yetişir!. 
Artık beni I<urtarın!. 
A} ;otır!. 
Gjnahtır .. 
Dedim. Hiç kimseden bir tek 

satır cevap bile almadım!. 
Dehsetten ölüyorum!. 
Yure{(im ve beynim eziliyor!. 
Ren.,.in1 saosarı. 
Avurtlarını çabucacık çöküverdi. 
Böyle ne olacağ;m, ne yapaca-

ğım bilmiyorum. 

Dü<ünüyorwn!. 
Kendimi yokluyorum!. 

Kafamın içini kaz~yacak gibi 
bütün hatıraları.mı topluvorum. 

Eviriyorum, çeviriyorum ve .. 
karar verebiliyorum: 

- Ben hiç kimseye birşey ver -
medim. Ve hiç kimse ile devlet İŞ
ierini konuşmadmı!. 

İki ihtimal var: Ya Naran casus
tur. Ya ben son zamanlarda ken
dimi kaybedecek kadar sarhoş ol
duğum vakitler meyhanelerde ağ
zımdan birşeyler aldılar?. Muha
keme ediyorum. Aklımın erdiği 
kadar iki esası da düşünüyorum; 
ölçüyor biçiyorum: 

- İki ihtimal de zayıf. 
Diyorum. Hele Naranın casus o. 

labileceğini hiç aklıma getiremi -
yorum. Birçok şeyleri onunla ko
nuştuk. Muahedenin imzalanaca
ı:ını biliyor. Zaten kavgamiZ on -
dan °ıktı. Fakat, muahedenin için
de ne olduğunu söylemedim. Son
ra Londra sefirine gönderilen ta
limattan bahsettiğimi hiç hatır
lamıyorum. Hem benim askeri 
şeylerin hiçbirisinden haberim 
~oktu ki, Narana. .ı;öyliyeyim!. 

Ve .. imkanı yok ki Naran caous
luk yapabilsin! O sadece inat, aksi 
ele avuca sıgmıyan, dediğini ya
pan bir zevk ve şehvet çocuğu. 

Susuz 
evler 

Pasif korunma emniyeti 
için her evde terkoa 

suyu bulu11:ıcak 
,Pa.s'if konınma işlerinde su -

yun ehemmiyeti gözönüne alına
rak şehrimizdeki evlerin hepsin -
de terkos suyu bulundurulması 
münasip görülmüştür. '.feıkos su
'-U olmıyan semtlerde ise müna -
sip vasıtalarla su depo edilmiş o
lacaktır. 
Diğer taraftan bazı ev sahip -

!erinin kiracılarının talebine rağ
men evlerine terkos suyu almak 
istemedikleri, halbuki oasif korun
ma için her evde bol su bulun -
ması icap ettiği hakkında şika • 
yetler yapılmıştır. 

Bu kabil şikayetleri önlemek ve 
gerek terkos suyu kullanan ev
leri çof!altmak maksadile tedbir -
!er alınacaktır. Bu meyanda; eğer 
kiracılar terk.os suyu getirmek is
terlerse. ev sahiplerinin buna ma
ni olamıyacakları hakkında ala
kadarlara tebligat yapılacaktır. 

Gemilerde kurtarma 
tecrübeleri 

Yolcu nakliyatı yapan vapur -
!arın bir kaza vukuunda icabed.en 
tahlisive tedbirlerinin zamanın
da alınması ve .ııemi müretteba -
tının aralarında vazife taksimi 
vapmalarını temin icin gemiler -
de tecrübelere başlanılmıştır. Dün 
öi>Jeden sonra Tırhan vapurunda 
verilen bir tehlike işareti üzerine 
mürettebat tahlisiye veleklerini 
eitmicler, sandallara koc:;arak va
znelerini sür'atle ifa etmislerdir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Yu.goslavya ve Romanyaya 

pamuk satılaca~ı haberleri pa -
muk fiatlarını yükseltmiştir. İz -
mir Akala pamukları 61 - 62 ku
ruşa çıkmıştır. * Kadıköyünde Muradın odun 
depasunda ameleden Şükrüyü ka
fasına bir odun vurmak suretile 
geçen haftalarda öldüren arabacL 
Ahmet Karabudak 3 yıl, 4 ay hap
se mahküm olmuştur. Mahkeme 
Sükrünün Ahınedi tahrik ettiğini 
kabul edin az ceza vermiştir. * Fatih Halkevinin temaşa haf
tası evvelki gece başlamışt!f. Dün 
akşam Hayali Sefer Mehmet tara
fından KaragÖz oynatılmıştır. Bu 
akşam da Hayri Akarsu tarafın _ 
dan kukla oynatılacakt;r. 

_._ Orta tedrisat umıını müdürü 
Hayri Ankaradan şehrimize gel
mi"H" Dün Fatih kazası mektep
lerinden bazılarını gezen umum 
müdür veni ders yılı hazırLkları
ile meşguldür. 

..L Fiat murakabe komisyonu 
zafer bayramı münasebetile an -
cak -azartesi günü toplanacak ve 
veni odun fiatları ile nebati vait
fiatları da ancak o gün tesbit olu-
nacaktır. - • 

•- Raşit isminde biri Kırşehir
de işlenen bir cinayetten dolayı 
dün şehrimiz 3 üncü sulh ceza 
mahkemesinde dinlenirken. yalan 
şehadette bulunmuş ve tevkil O
lunmuştur. * Karagümrükte Ali paşa kara
kolunda oturan Fethiye isminde 
.ııenç bir kadın 3 ay !ık çocuğunu 
düşürmek icin içtiği i15çtan Ha
seki hastanesinde ölmüstür. 

Herhalde casusluk ve casuslar da
ha uzaklarda doğrudan doğruva 
sefarethanelerde aranmaL Ora -
daki bir katibin, bir memurun 
kandırılamıyacağı, yahut bazı ev
rakın aşırılamıyacağı nasıl temin 
edilir? Hem bu daha kolay ve akla 
yakın!. 

Narandan şüphe etmevi aklım
dan bile geçiremem. Kendime ne 

kadar eminsem ona da o kadar. 
Fakat, onu da öyle "Öreceıiim gel
di ki.. Bazan her derdimi; casus
luk itham;nı, tevkif edi!digimi, 
azlolundugumu, bütün hayatımın 
altüst oluşunu her şeyi unutuyor: 

- Naran!. 
Di,,or ve .. dalıyorum. 
Ne oldu?. 
Simdi nerede?. 
Beni hakikaten sevmiyor mu-. 
Ceza mı yanıyor?. 
Özlüvor ve üzülüyorum: 
- Ah onu bir defa görsem!. 
Nive bana gelmedi?. 
Geldi de acaba bırakmadılar mı? 
Ve .. kendi kendime dua ediyor_ 

dum: 
- Allahın sen onu benden ayır

ma!. 
Kızmasını, tramvaydan indir -

mesini, yabancı muamelesi yap -
masını ve: 

- Artık benim yabancınısm!. 
Demesini hep ceza .. diye kabul 

ediyor, kendi kendime hükümler 
veriyordum: 

- O beni seviy-0r!. 
Benden ayrılamaz! .• 
Kalp kalbe karşıdır .. 
Ve .. böyle düşündükçe bütün fe

Jaketlerimi unutuyorıını: 

Ham, hum, şaralop! 
Devlet, hususi idare veya bele

diyeler, bu tek memur dahi ala
cağı zaınan, oracığa, hemencecik, 
elinde tavsiye kartı olan bir ah
ban adamını değil, açılacak mü -
sabaka imtihanında kazanarak, bi
hakkın ehliyetini ibraz eden va -
tandaşı almağa nıecburdur. 
Zawıediyoruın, bu nokta, me .. 

murin kanununda yanılan bil 
tadi!le, bilhassa sarahat peyda et
mi~tir. 

l\Iesela, filan yerde münhal var. 
Bir veya bir kac memur alacak -
sınız. Bir müsabaka imtihanı açı
lıyor. Bunu, iş arıyan vatandaşla
ra nasıl duyarııcaksınız?. Vaziyeti 
ilan etmekle değil mi?. Fakat, far
zedin ki, imtihan tarihi olarak, bu 
ay;n 26 ıncı pazartesi günü karar
la$m~ bulunuyor. Eğer, siz, ancak 
ayın 21 ünde ve bir tek gazete 
ile ve sade bir defacık müsabaka 
imtihanı aı;dacağını ilin ederse • 
niz, bütün bu uzun formalite ve 
vazu kanunun güttüğü maksat 

1 kaybolmaz mı?. 
Çünkü, evveli, o ilinı çok az va

tandas ı:örür. Bu, bir ... Sonra, ila
nı gören vatandaşın imtihana ha
zırlanmak için değil, imtihana gi
rip girmemek hususunda bir ka
rar vermesine dahi vakit yoktur. 

Bugün, adlarını yaznııyacağım. 
Simdiye kadar, dediğim tarzda, 
sözde müsabaka imtihanı açan, iki 
müesseseye rasladım. Hele, bir ta
nesi, ayni hareketi iki defa tek -
rarladı. 

Müsabaka imtihanlarının açıl -
masından maksat, bil münhale, en 
ehliyetli vatandaşı tefrik etmek 
olduVuna göre, lütfen. bu zenıini 
daraltmak değil, genişletmek im
kBnlarını arayalım. 

KESAT FEYZİ 

30 Ağustos gecesi 
eğlentileri 

30 ai!ustos cuma gecesi Beyler
beyi hava kurumu tarafından Kü
çüksu nlaiında muhtesem bir ge
ce müsameresi verilecektir. Şeh
rimizin güzide sazendelerinden 12 
kisilik bir heyet ile bayan Hami
yet Yüceses, B. ta.mburi Satahat
tin ve 15 kişilik ·bir caz .ıırupu, var
··cte. bale heyetlerinin iştirak e
decekleri bu el!' len tiden dön üs için 
gece saat 3 de hususi vapur da te
min olunmustur. 
Bakırköy hava kurumu tara -

fından da 31 afostos cumartesi ge
cesi Florva plajında zen11in bir 
balo verilecektir. 

--<>--

Göksu-Küçük su yolu 
Göksu ile Kücüksu arasındaki 

volun belediyece esaslı 'bir şekilde 
tamir olunması kararlaştırılmıs -
tır. Bu işe 2874 lira sarfolunacak
tır. İnşaata da eylülün 15 inde baş
lanılacaktır. 

--0--

Erkek terzilik mektebi 
İstanbul erkek terzilik okulu

na ilk mektep mezunları nehari 
ve meccani olarak alınınaktadır -
!ar. Kıt/ıtlara baslanılını:stır. 3 
··ıllık dikis tahsilinden sonra ta -
!ebelere •dikiş• şehadetnamesi, 
ve 1 vıllık bir tahsili müteakıp da 
• bieki• dinlomaları verilir. 

A v.-ıca. rtündüzleri haricte ter
zilik veyahut da kalfalık, çırak
lık edenler için aksam kısmı da 
va. .• .-dır. 

- Her şey yoluna girecek, 
tün işlerim düzelecek!. 

Diyorum!. 

bü-

Gece kabuslu, ıztıraplı bir rüya 
ile uyandım. 

Ve .. bir ~:,(:!ık beni uyandırdı. 
Baıtırarak uyandım ve .. ağlıya

rak uyudum!. 
O rüyayı tekrar hatırlamak, tek.. 

rar gözlerimin önüne getirmek is
temiyorum. Korkuyorum, dehşet 
duyuyorum!. 
Karımı gördüm, çocuiiumu gö

düm. Bu görüş ve sahneler göz -
!erimde canlandıkça, tirtir titri
yorum. Tüylerim diken diken olu
yor ve bakışlarımda bütün dünya
yı karartan ve vücudümü soğutan 
bir ürperme duyuyorum'. Hemen 
göz kapaklarımı indiriyorum!. 

~'akat, onun beni çıldırtan bir 
iki cümlesini ve kulaiiımı delen 
kendi haykırışımı bir türlü kulak..· 
!arımdan söküp atamıyorum. Şim
di bile beynimin içinde bütün kor
kunçluğu ile uğulduyor: 

- Daha dur bakalım. Sürüne
cek, dileneceksin?. Beni, çocuğu
nu ve karnımdakini böyle birden
bire en bayağı ve vicdansız insan
ların bile yapamıyacağı bir düş_ 
künlükle çarçabuk bırakıverip bir 
oruııounun peşine düştün!. Bu a
hımızın yanına mı kalacağ;nı zan
ncdivorsun ?. İşte azloldun, casus 
oldun, haysiyet ve şerefin mah -
voldu. İstikbalin bitti. Peşine ka
tıldığın kadın da s~ni b.raktı. 

(Arkası var) 

AVRUPA HARBiNiN 

YEN l MESELELERİ 

939 Ey liilü 940 
Ağustosu 

Yaz2::ı: ALİ KEMAL SUNl\lAN 

Avrupa harbinin yeni dün)·a • 
ılaki L~ isleri ne kadar l•ıiyük h:r 
tekimiil geçiriyor .. Bu tekfunUlü 
devrelere ayırarak takip dıııck 
l~llnı gelirse hcı halde 939 eylü -
!ündeki hal ile 940 ağustosu ara
;ııu!akinin çok büyük bil dei:i -
şıklik ;.rzettiği görülecek. 

l .. Jncrikalılar i~in yirmi bc11 se
n'!.:fiı· ıclerinden çıkmıyan bil· H..:ı 
vardır: Geçen harbe iştirak ,:;fo. 
rak birçnk Amerikalının hayatı 
gittikten ve bil çok da para kay
bedildikten sonra dünyaya yeni 
bir nizam verilemiyerek bugün 
tekrar Avrupada harp çıkmış bu.. 
lunuyor. Onun için bugün tekrar 
Avrupa harbine karışmak Ame
rikalıları çok düşündüren bir me
seledir. Fakat bundan Avrupa 
harbine karşı lakayt kaldıkları 
manası çıkanlamıyacağı da bes
bellidir, Bu harp onları da dola
yısile olmakla beraber şiddetle a
lakadar etmeğe başlamıştır. Za -
man geçtikçe bu cok iyi görül • 
me~tedir. Bundan beş altı ay ev
velnıe kadar Aınerikada Avrupa 
harbi?den bahsederek Almanya 
aleyhıne söz söylendiği zaman A
merikalıların başlarını çe\'irdik
leri, hiç bu şey dinlemek isteme
dikleri oradaki İngiliz muhabirle
rinin son derece hayflanarak ga
zetelerirr- yazdıkları mektuplar _ 
dan anlaşılıyordu. Fakat o zaman
dır bu zamandır Avrupa altüst ol
duktanberi Amerikalılar eski dün
yanın mukadderatına seyirci ka
lamıyacaklarını duyuyorlar. 
Teşrinisanide cun1hurrcisi inti

habı yapılacağı cihetle Amerika
da bunun etrafındaki mücadeleye 
girişilmiş bulunuyor. Fakat yeni 
devlet reisi kim olursa olsun A
merikanın İngiltereye olaı maddi 
yardımı eksilmiyecek, artacaktır. 

Aıncrikalılarıu muhalif. ınuva
fık hep birleştikleri bir nokta var 
ki o da milli müdafaa hazırlığı i
çin her gayret ve ınasrafı göze al
maktır. Artık azami silahlanmak 
yoluna gililmiştir. Cumhuriyet 
fırkasının namzedi olan Vilki a
teşli bir hatip, pek faal bir politi
ka adamıdır. Kendisinin söyledi
ği nutuklardıın anlaşılıyor ki A. 
merikalılar için bugünkü Avrupa 
harbine karşı lakayt kalmak müm
kün değildir. Bu itibarla demok
ratlarla cumhuriyetçiler arasında 
ayrılık olmadığı aşikar görülmek
tedir. Hulilsa Amerika Birleşik 
dcvlctlcıi için bilkaç sene sonra 
kuvvetli bir ordu, yine kuvvetli 
bir donanma sahibi olarak dün-
yanın umuıni siyaseti üzerinde 

nüfuz ve tesirini layı.kile göster
mek mümkün olacaktır. 
Amerikanın şimdi ısrar ettiği 

nokta şudur: Dünyanın garp ta
rafındaki yarı kısmında hiç bir 
değişikl,ik plmasın. Oradaki arazi. 
den hiç bir parça herhangi diğer 
bir devletin eline geçmesin. Av
rupa devletlerinden Amerikada 
arazisi ol11nlar bu harbin sonunda 
bu yerleri başkalarına bırakmak 
mccburi;;etindc kalacak olursa A
merikalılar bunu kabul etmiye -
ceklerdir. 

Fakat bu ihtimal ancak Alınan
yanın galip gelmesi takdirinde 
haşgösterecek bir keyfiyettir. A
merikalılar bir ihtimalin kendi 
kıt'alarındaki neticelerinin şimdi
den önüne geçmiş bulunuyorlar. 
Bu cihet bertaraf edildikten sonra 
kalıyor Almaııyanın galebesini A.. 
merikalılarnı hoş göı·üp görmi -
yccekleri. 

Amerikalılar goçen harpte ne 
oldu, diyorlardı; Avrupada Kayzer 
Almanyası mağlup edildi, fakat 
doğru dürüst bir sulh tesis edile
medi. Şimdi de Hi tler Alman yası 
•·enilnıek isteniyor. Fakat Avru
pada devamlı bil sulh için lazım 
olan esaslar kurulabilecek mi? .. 
Hayır .. Sade müttefikler gaHp ge
lecek, onların dedi~i olacak. En 
iyisi Amerikalılar bu harbe ka -
rışmamalı ... 

Fakat değişiklik göze çarpmıya
cak gibi değil: Şu son aylarda Av
rupa kıt'ası altüst olduktan sonra 
Amerikalılar tehlikenin kendile
rini de dolayısile, fakat ayni kor
kunç şekilde tehdit ettiğini görü
yorlar. Bugün istedikleri artık İn
"iltcrcnin galebesidir. 
~- -- ---- ----. 

":ıuj"n:;::;G";:ı·Lrıllv~l"':B 
:J Jf~ .. uaıu~ ıuı!l.:.11 

Garip bit kıyafet! 
Geçen gün, yolumuz, Kercsteci

lerdeki sebze hali civarına düştü. 
Halin önündeki sahilde, mevsim 
icabı, kavun karpuz yüklü mav
nalar var. Kavun, karpuz h5le 
nakledilirken, kazaen bir kaçı de
nize düşüyor. Hemen oracıkta, beş 
on küçük çocuk var, denize dalıp 
karpuzları kurtarıyor. 

Bizim asıl üzerinde durmak is
tediğimiz nokta şudur: Burada de_ 
nize atlıyan küçük çocuklar ana
dan doğma ve çıı·çıolak bir vazi
yettedir ve o halde, oralarda do -
!aşmaktadırlar. 

BORHAN CEVAT 

Kenar 
semtler k 

V 1. B 1 d" R .. İngilterenin «ahili a ı ve e e ıye eıs• ot 
b 1 'h . l YHan: AHMET StJ'KR 

Un arın ı tıyaç arının Fransız sahillerine yerl'1;1' sür'atle tesbit\ni istedi ağır toplarla İngil.~ere sah;1,f 
Şehrimiz kenar semtlerinin i -

ımarlarının ihmal edildiei ve bu
ralarda:ki beledi noksanlarla, ih
tivacların ekseriva ikinci planda 
bırakıldığı hakkında vapılan şı
ıkavetlerle ayrıca her semtin de 
ihtivaclarile ehcımnivetle alaka -
dar olunması Vali ve beledive re
isi B. Lüti Kırdar tarafından tek
mil ka,·makam ve nahiye müdür
lerine teblii! olunmustur. 

Diı!er taraftan Cu:ınhurivet Halk 
nartisi kaza ve nahiveleri idare he
veti azlıları ile sehir meclisi azaları 
Semtlerinin eksikleri ve sür'atle 
kalkınması hakkında icabeden tet
kikleri yapıp tesbit eyleceklerdir. 

HER SE.\>l:T İCİN LİSTE 
HAZIRLANACAK 

Elektriksiz cadde, meydan ve 
sokaklarla bozuk voLiar. cesmesiz 
mahalleler, umumi hala olmıyan 
semtler civarın sıhhat veyahut 
da istirahatlerini boöan fabrika 
ve imaliıthaneler, cirkin, pis man
zaralı mahaller. biran evvel ya -
oılmaları arzu olunan wnu-mi ve 
favdalı eserler bu suretle her 
semtte ayrı ayrı tesbit olunacak
tır. 

Bunlar bir liste halinde beledive 
reislii'Yinc ırönderilecek ve kenar, 
vakın semt tefriki ""oılmıvarak 
valnız ihtivacların ehemmiyetle -
rinc ... öre peyderpev ve azami im
kanla is'af olunacaklardır. 

oo----

Çifte ayak medresesi 
Beledi ve reisliği metrü.k veya

hut da kiraya verd; '·i medrese -
]erden tamire muhtac olanlarını 
·bırcr birer tamir edecektir. Bu 
ımevadna Fatihde Bahrisefit c;f
teo"ak medresesi ve kubbesi de 
1300 lira sarfolunarak eylülün 15 
inde tamir olunacaktır. 

---0----

y eni kaymakamla!' 
işe başladılar 

Bevo~ıu ka , .. makamlığma tayin 
olunah Bakırköy kavmabmı B. 
Gaffur Soylu veni vazifes:ne ba•
lamıstır. 
Diğer taraftan mumailevhin ve

rine ta vin olunan Kartal ka vıma
kamı B. Mahir Öztrak da Bakır ><Öy 
!kavmakaml.ığııu ifaya 'ba.siamış
tır. 

Otobüscülerin yeni 
bir hakkı 

Sehrimizde calışan otobüsler -
den herhanai biri bozuldui!u tak
dirde. sahipleri bunun yerine 
yenisini kovmak ha~kına. sim -
dive kadar malik bulunmuyor -
!ardı. 

Otobüs komisvonu dün bele -
dive reis muavinlerinden B. Lütfi 
Aksovun reisliPinde toplanmıs ve 
otobüsçülere badema bu hakkın 
verilmesini kararlastırmıstır. 

loüNYANIN içiNDENI 

Krav<..tın menşei 

bombardımanı, ınutcbass1 · 
re, Almanlara hiçbir şe)' 
dıramaz. Ağır topların e~ · 
rında hedefe isabet kola~. 
dir. Hatta belki de iınl< iP~ 
Bu toplar colc paraya nıa 
Ve her biri, atmı~, yetnll~ 1 
attıktan sonra yeniden 
muhtaçtır. Şu halde uıV~ 
zilden bombardıman, 1914 a 
de olduku gibi, ancak 111• f• 
üzerine tesiri bakımındPll 
olabilir. Halbuki bin ta)) 

hücumuna maruz kaldı~' ., 
maneviyatı sarsılmıynn bJ 
tin, böyle uzun menzilli .t0~. 
bardımanından mütecssıt 
beklenemez. 1 Fakat bu uzun menzilli \~ 
bardımanmdan ziyade J\ 

1 nın İngiltereyi •abluka• •1;, 
nıak yolundaki tedbiri d• 

1 
kate layıktır. Uzun bir be)bC 
ue dünyaya bildirilcıı v 
luka. hukuki manada abl1

; 

yılaınaz. Çünkü de .. ,Jetter ... 
kuna göre, abluka ıııesrO 
mak icin müc3:..ir olnıalıd1'~ 
tere bile denizlere hakill1 .,. 

zanı donanınasile ablut.u 
1 

dan ka.çınıuıştır. lılali;ııı.;. 
üzere Ingilizlerin yaptıld . 
nizlerdeki !ıakinıiyetıeri»01 
na.rak, di.işınana kaçak e~~I' 
mesine ınllııi olınakian 1 ·r 

J . ı 
Buııun da ıneşru bir te 0 

ğuna şüphe yoktur. 
Almanya ise, yüz otuı Jı'.: 

evvel Nanolyonun mür•<:~ 
P.i tedbiri kullanarak tal ,

1 
elinde vasıta olmadığı 1ıal• 
tan İngi1terenin ablukasıı1 • 
mistir. Böyle bir abluk•Y'

1
, 

üzerinde ablukaı adı ,·c 
devletler hukukuna urııo11~ 
dir. Ve ei(er Almanya tıotP 
lüp olursa, bu gayriıneSl' 11> 
yüziinden zarar gören 
devlet tebaası kendisinde" 
nat istiyebileceklerdir. 

1 
Fakat bugünkü şartlar 11 

muharip devletlerden ~ ı 
kendisini, devletler hU~~, 
kaidelerile mukayyet a~ ,, 
mektedir. Biliyor ki esas •;1, 
harebe;>İ kazanmaktır. ~ 
bevi kazanırsa, devletler 

1
, 

kuna ınugayir olara!; yaP'.rı 
!erin hesabı sorulmıyor•~ f 
naenaleyh Alnıanya tJ.'ıı 
müracaat edilen bu ablu~';,. 
rinin kanun cephesi bir ta. .. , 

. • ı 
rakılarak bunun Ingilter 
yap&caii:ı iktısaıli tesir b•~r 
dan tetkiki bugünkü şartl•,ı 
da daha faydalı oluı-. ı\ 1~\ 
noktanın tetkikinden en~ 
bir nokta göz önünde tııtııd !· 
!ursa. belki de yeni ilan ~ 0ı 
lukanın ne derece mücs51r 
meselesi tetkikten ,·orcı 1 '.~ 
Hakikat sudur ki; Alırıv.nl(:l' 
bin ~asl•dıgı giindenber•· ı 
rak lnl"ilterenin abluk•>1~1 . 

• " 1 maktadır. Yani gerek Jıı~ 

Otuz sene muharebelerinde Hır. 
vatlar Fransız ordusunda hızmet 
etmişlerdi. Bunları muharebeye 
mecbur etmek için boyunlar;na 
bezler takılmıştı. Kıravat i>mi de 
bu suretle cHırvat, dan gelmekte
dir. H;rvatlar sonradan boyunları 
bezleri gayet şık bir hale sokmuş
lar ve bir zivnet eşyası kullan -
mağa başlamışlardı. Yava;; yavaş 
bütün dünya kendilerini taklide 
başladı. bu suretle kıravat taam
müm etti. 

rck bitaraf gemilerin l~;. 
manlarına uğramalarına f~ 
mıya tcsebbüs etmclctC• '~ 
manvanın bu:ıda ınııvaffa 
dıiiı 'e mu,·affak olması~· 
ntal de vcrilcmil"eceği r.Jl •• 
tır. Çünkü deniz~ltı har!ıİ .1 

den iflôs etmiştir. lr1.'~ 
maync kar~ı nıiicssir ted.c~ı1 
mıştır. Grr(i Almanlar.' 
rin ticaret gcınil..,rİnc bır ~ 

4 zayiat \"CrdirnJslcrt!ir. ftl r 
gilizler, miittefiklcriııiıİ·lil 
gcn1itcrini kendi ticaret 'J'l 
ilhak etmekle bu zara•ı 
misli teliıfi etmişlerdir .. . e~ 

Vazivet bu merkezde 1 P f, 
manyanın bu ablukasıııd•~,~· 
beklemekten ziyade, bU ·~İ 
yeni bir iş yapıyormuş a~ 
tcrnıesinde mana ara111!l 

Hayvanlar için sığınak 
Londrava Alman taarruzu de -

vam ettii'!i su aünlerde, bazı İn -
ııilizler. Londradaki havvanat 
hahcesinin misafirlerile de mes
ı:ıul olmaktadır. Fakat İnı!iliz hü
kümetı bahredeki bu nadir hay -
vanların havatını da düsünmüs ve 
burasını ta ...... arelere karsı bir kale 
haline <'etirmi<tir. Simdi bu hay
vanların da sıi!ınakları vardır. Bir 
alarm isareti verildi;.i zaman. heo
si de ·ardivanlarla beraber sığı
naklara girmektedir· 

Estonya 
Finlandiya körfezi ile Riga kör

fezi arasında küçücük bir Baltık 
memleketi vardır. Bu da, geçen
lerde Sovyetlere iltihak kararı 
veren Estonyadır. Bu memleketin 
nüfusu bir milyondan yüz bin kü
sur kadar fazladır. Mesahası da 
47,000 kilometre murabbaı. 

Bu memleketin tarihte geçirdiği 
badireler az değildir. Estonya 18 
inci asırdan 1919 senesine kadar 
bir Sovvet vilayeti olarak kal -
mıştı. Fakat Baltık baronları, bu.. 
ralardaki topraklar üzerinde ha
raca keser bir vaziyette hükümran 
idiler. 

Özel, Dagö adaları, Parnu. Tal
lin, Marva stratejik şehirlerdir. 

yerinde olur. 

Birimizin ~i 
Hepimizin D~ 

ııı 

Otobüsler:n gev 
Yeni yol ~ 

ıi'' 
Be} oğlunda otur•ll ııc•; 

Akgiin adlı bir okıl) ı4 
yazıyor: . w4 

cBeledive, bir ik• 1!\,a ,,ı 
heri Beyoğlundan ıs. 01"'• 
geçecek otobüsleri~ .ı;'.ııt 1 değistirdi. Şimdi Şı• ı•~ 
rakohından Azapk•P.:ıct11 f 
Kara köye inen otobtl Jı şıı'l' 
yahat -gerçi yol kısal d'' 1 
Yolların uzun zaı11~ 1~ ... iııt 

• ·ti'" ... 
tanlir görıııemesı . ) ı.D'~ıJI. 
yolcuları müthiş hır · •"'/. 
ya u~ratnıakta ,·c b~J 1 ;1 4 
gelen !erin bağırsak~" .• 4~1'> 1 
ı;etmektedir. Bck~'\r~''ııı 
zapkopı ilr l{arakoY ~ı 1 
ki yolun, hic oJırıaı<"r1 ~1 
taslak şekilde o!S1• 11 jur•• f 
cilen taınirini yolcll ıf1:ı 
hat "·e selimeti oaıııı 
ederim.ıo 
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Berlin 
rında 

sokakla
bomba 

parçaları 
fngilizler Berlioi bom
bardıman etmeğe 

kalkarsa •.• 
Stokholm 28 (A. A. ) - Röyter: 

ller!indcn gelen malumata naza. 
~an, bu gece şehirde verilmiş o
i •n v~ iki saat devam edeıı alarm 
~•r•tı gece on ikiyi kırk beş geçe 
t "'laoııştır. Tay:vare motörü ve 
0

1? sesleri isitilıncmiştir. 
k..hveçli nıuhabirler, pazar gün
ı·" lngiliz akınlarından sonra Ber
bn sokaklarında obüs parçalarile 
llıevannaıneler görül<l 'iğünü pz-
•ltadırlar 

d A.!nıan saİfıhiycttar mchafilin -
e, ln~iliz hava kuvntlcrinin ~·ap· ı 
~~ oldukları harekatın askeri bir 
tıı •;ınıiyeti olmadıih iddia ediL 
l c tcdir. Mnamafih Hoersenzei
ı:g gazetesi, Bcrlin üzerine yapı
ll\~ ~kınlara Londra üzerine yüz 
b ~lı •;ddctli hıicumlarla muka-

~;~;~e;~i: İa;.m;ii~~re 
&Jtltahire 28 (A.A.)- İngiliz • Mı
tıa llluahedcsinin yıldönüınü mü
Qu~hctile dün radyoda söylenen 
riiı Ulı.lar hakkında mütalca yü -

S~n Elahraın gazetesi diyor ki: 
sır 0 Ylenen ııutuklar Ingiliz - Mı
ha muahedesinin her iki taraf 
aıırp. v~ sulh 7amanındaki menfa
lerer~ı tayin etmektedir. Hadise
d. 1 hurriyct, denıokrasi ve küçük 
h~'J.•tierin davasını mlidafaa için 
~~kuk. menbalara malik olan hü. 
dal hır "devletin ittifakının Cay
B .'. oldui(u.nu Mısıra göstermiştir. 
Ukreşte bir suikast 
n .. kr 

net 11 eş 28 (A.A.)- Bir Rumen 
ııa;oı kumpanyasında çalışan Ka
nı alı Trceyin ikamelgiıhına cu
at~rlcsi günü bir yangın bombası 
llı~. lllıştır. Boınbanın atılmastnı 
tr"1cakip iki el ~liıh patlam.şlır. 
dıı~cey ve eşi yaralanmamışlar -
lad· ltıuıİ ıen polisi tahkikat yapmak. 
ltat ır. ngiliz konsolosuna tahki-

hakkında hir rapor verilmiştir. 

~a~alaşan i~i amele 
'-~~ılt~nhamanunda Şeyhnişan 
.ı. e&ınde Atabek hanı inşaatın
ar~:U•aıı Yusuf oğlu Hasan ve 
lark a~ ltaias üzerinde şakalaşır
•ure~u ıkısi de yere düşerek ağır 
l>aşa t~ Yaralannıı~lar ve Cerrah
dır. astanesine kaldırılnuşlar -

in~alidecaınii avlusundaki ağaçtaıı 
l.ut;i ~op~rnıak istiycn 12 yaşında 
nesi _ısmı~de bir çocuğun da çe
l'Qh 'e sng ayağı kırılm1s, Cer -
lıt. Paşa hastanesine kaldırılmış-

A.rrıerikanın yeni 
ha va yoJları 

tıaza ( l inci sa.hileden devam ) 

llıeı·ran, birlesik Amenka hüku
bir 

1
• lhaksark ~~litikasına yeni 

'tineın~ı.şaf vcnmek nivetindcdir. 
f)av nı 11azetc ·c nazaran, ta
le~;~ _:dilen bu hava hattı. Bir
li~ı · '-'rıeriko ·· Havai adalan na. 
la,,;:ua Hindistarıına Yeni Ze -
••lttırva ve Avustralva~a bağlıya-

C·. lasa "1.~t.e, mütalealarını sövle hu-
J ~l.l'I-"'r· a • 

cl.i1t1<a";'·"':a ·bu is Ü1;Crine en büvük 
ını toplıvacaktır. 

li,va kurumunun iki 
'l'iı · teşebbüsü 

~•cıı~; Oava Kunımu, Türk ba
le ı:cr •nı daha mükemmel bir ha
llıcı., u~·rnıck içiu yeni kararlar ver-
( >er dl aalil'er ~ r. Kurum havacılık 

. .. . - ı 1 • "' ' • • ~ ' ' ./' 

Viyanada dört 
Hariciye Nazırı 
.arasında bir 
konferans 

Müşterek menfaatleri 
görüşmek üzere bugün 

toplanıyorlar 
Londra 28 (A.A.) - Reuter a

jansı, Von Ril>bentrop ile kont 
Ciano ve Macar ve Rumen hariciye 
nazırlarının müşterek menfaat -
!erini alakadar eden meseleleri 
müzakere ctn1ek üzere, bugün Vi .. 
y anada bir konferans aktedccck
lerini haber vermektedir. 
Amerika - Kanada muhtelit 

müdafaası 
Londra 28 (A.A.) - Ottavadan . 

bildirıli .. ~r: Amerika - Kanada 
muhtelit komisvonu

0 

dün iki top-
lantı vaomıc:ıtır. 

General Dö Col 
tarafına g~çen 

Fransızlar 
Y akınfark Gene) Kur
may Başkanına da bir 

vazife verildi 
Londra 28 (A.A.) - Fransız 

müstemleke imparatorluğunda e
min menbalardan alınan mahimnt, 
Visi hükumetinin ta..ıyiki altında 
Fransız müstemlekelerinin mü -
tarekeyi kabul ettiklerini, fakat 
General dö Golün kumandası al
tında bulunan hiir Fransız kuv -
vetleri lehine büyiik miktarda 
unsurlar mevcut olduğunu gös -
!ermektedir. 

Müzakerelerden 

Zannedildi<Yine göre Pasifikte 
cYeni llebrid. deki Fransız ahali 
!ilen, iyi haber alan malofülcrde 
askeri bir kudretten ziyade mane· 
vi~·atı ~·ükselten bil' ka:ynak ola· 
rak telakki edilen General dö Gol 

bah;;eden La tarafına geçmişlerdir. 
Guardia unları sövlemistir: Londra 28 (A.A.)- Yakın Şark 

·Monroe kaidesini filivatla ifa- Fransız ordusu genelkurmay baş-
de etmekten bahsettik. Komisyon kanı iken son günlerde İngillercye 
dün Atlfıntii!in 'imal sahillerin - ıı;idcn albay Delrinat, hür Fransız 
deki strateiik noktaların müda - kuvvetleri kumandanı General dö 
·aasını tetkik etımistir. Golden talimat aldıktan sonra hu. 
Romanyada bir dcmiryolıı susi bir vazife ile Londrayı tcrkel-
Bükreş 28 (A.A.) - D. N. B. ıniştir. 

Münakaliit Nazırı B. Macovd. * Clermont-Ferrand 28 (A.A.)
bircok marul davetlilerin huzu ile, Sabık nazırlardan te?;men jean 
Sinava - Kronstadt domirvolunun Zay, bu &abah askeri tahkikat hii
cifte hat~ımn a~ılrna mera~imini 1 kimi tarafından isticvap edilmış
icra etmıctır. Bu hat, Transılvan- . . .. k 1 k 
vavı memleketin >air vihhetlerine tır. Zay: ~~uncu avu at o ara 
raPtEden en mühim dc•miryoludur, Deı:n-0nzıeyı tutmak Qlyetındedı~ 
ıııııııı--- .. ~ lllı-----~.,,.....-... ,.~ ---4iitı~ - ..._ - l"....V 

Or~ -okullarda kayıt Hür Fransa ye!liden 
muamelesi canlanıyor 

Şehrimizdeki tekmil orta mek
tenlerde yeni talebe kavıt ve ka
bulüne ba•lanılmıştır. Kavıt için 
iki "Ün içinde büyük bir tehacüm 
olınus ve 10.000 den fazla talebe 
kavdedilrnistir. Bu yıl orta ımek-. 
tc-olere girmek istivenlerin savısı 
ııeçen yıldan fazladır. İlk me' -
teplerde henüz ltavıtlara başla -
rulmamıstır. 

rnı:er taraftan ikmal imtihan -
!arına da dünden itibaren basla
nılmıstır. 

Bu yıl bilhassa fizik. kimva ve 
hendese derslerinden ikmale ka
lanlar her mektepte fazla oldu -
i>undan sözlü imtihanların kal -
dırılmasının muvafık olmadığını 
sövlivenler ro"almıstır. l\faarna -
fih ikmal imtihanlarının dünkü 
ilk gününde umumivetle muvafak 
netice alınmıs. talebelerin tatilde 
ra\ı•tıklan memnunivetlc ıı:örül -
ımüstür. 

---<•o---

Mecliste iki layiha 
Ankaradan verilen ınalUmata 

göre, askeri ceza kanununun bazı 
maddelerini değistiren kanun, dün 
Resmi Gazetede neşredilmiş ve 
ntrr'iyct mevkiinc girn1istir. 

Askerlik kanunu ile yedek su
bay kanunun-la yapılacak deği -
şikUk hakkındaki layihalar da 
milli müdafaa encümeninden ge
çerek Meclis ruznamesinc alın -
mıştır. 

Askrrlik kanunundaki tadilata 
göre, askeri mekteplerle yüksek 
mektepler, liseler ve orta mek -
teplerlc tali meslek mekteplerin. 
de okumakta oldukları anlaşılan
lar (bwıların ertesi seneye terki 
en çok 29 yaşını bitirinciye kadar) 
bu yaşa kadar tahsillerini bitir -
meıniş olanlar, üstüste iki sene sı
nıfta kalanlar, Üniversitenin bir 
şubesini bitirip diğer şubesine ge
çenler, ertesi seneye bırakılmayıp 
asker edilirler. 29 yasına kadar 
ertesi seneye terkedilecek talebe 
bir seferberlik halind lüzum ve 
ihtiyaca göre doğum sırasile asker 
edilirler. 

ICurnıun paraşütçii grupları da 
memleket dahilinde yapmakta ol
dukları se) ahatlcri gcni~letc -
ccklerdir. Bu gruplardan biri ya
klnda cenup vH5.yctlerinıize ve 
llataJa gidecektir. 

(Birinci sahifeden de~am) 
Düşmanlar, mütareke vasıta • 

sile, artık Fransaııın işinin bitiril
difrini zannctnıtslerdir, fakat al
danmışlardır. 

Fransa, hazırlam'-ldığı bir harp 
şch.li ile nıu\'akkatcn ~"ıldırın1la 
vurulmuşa dönmüştür. Bu felaket 

· onu kendisinden de, müttefikle -
rinden de şüpheye düşürmüştlir. 
Bazı Fransızlar vardır ki, 2000 

$enclik Fransa tarihini unutmuş_ 
!ardır. Fakat Fransa, yine Fransa
dır, onda mukaddes bir aziın var
dır. 

Çiğncnıniş, hakarete uğranıış, 
teslim edilıniş Fransa. uçurunıun 
kenarlarından çıkma<Ya başlıyor. 

Çad Fransızları bunun misalini 
göstermişlerdir. Bu misalin diğer
leri tarafından takip edileceğini 
düşiinınekte haklıyım. Muharip 
ku,•vetleri gittikçe artan bir Fran
sa teşekkül ediyor. 

Şefleri, vali Ebu ve albay 1'1ar
şanın rehberliğile ('ad kahraman 
bir J<'ransız toprağı olarak kal -
makta devam edecektir. 

Kanadada 3000 pilot 
hazırlandı 
( 1 inci sahifeden devam ) 

KANADALI BİR 1'1ÜTEHASSISIN 
SÖZLERİ 

Londra 28 (A.A.)- J{anadalı 
b:r askeri mütehassıs Kaııadanın 
harp gayretleri hakkında dün 
Londra radyosunda şunları söyle
miştir: 

cHfılen Kanadada bir çeyrek mil
yondan fazla insan silah oltıııda 
bulunmaktadır. 300,000 kişi talim 
görmüş bir haldedir. 

Havacılığa gelince, imparator
lıık pilotlarının antrenman pla -
nında evvelce tesbit edilen müd
det, tasavvur edildiğinden bir se
ne evvel nihayet bulmuştur. 

Halen biz İngiltere için ayda 
3200 tayyare imal ediyoruz, gele. 
cek sene 4000 tayyare imal ede-
cei'iz. 
Kanadanın harp masrafı 1000 

milyon dolara baliğ olmaktadır. 
Daha fazla da 9arfedebiliri2 ve 
edeceğiz. Anavatan İngilizleri bil
sinler ki, bize ait o·ıan berşey on
lara da aittir. Kanada İngiltereyC" 
gittikçe daha fazla kıtaat, pilot, 
lop, obüs ve cephane gönderecek
tir. 

r•tlcrd 
1
".

1Q. me,·cut bulunduğu 
•ri aç~ 1~1 ve makinist ıuektep
lııekteııı a tasa\•yurundadır. Bu 
let ı:tüst er.de aıneli ve nazari ders .. 
•anıa.,d crılccek, tnlebc en kısa bir 
i<ında ..:a~a, ~cıhk .faaliyeti hak- ı 
~':'111bı olacaktır. 

~~~~~~--~~-

29 Ağustos Perşembe Akşamı ~ 

BAŞI BELEDİYE AHÇE~i 
Alaturka kısmında 

(A\lalıın Cenneti filmi Sao'atkurlarından 1 

KÜÇÜK ŞULE GECES! 

1 

lsoN24SAAT 
içindeki 

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

Telhis eden: MUAMMER ALATL'R 

Bir müddcttenberi inkıtaa uğ- 1 
roonış gibi ııörünen Rumen - Ma
car müzakerelerine, bir Rumen 
tayyaresinin bir Macar bombar -
dıman tavı·aresini düşürmüs ol -
ımasına, Dobr.içedeki Rumen fır
kalarının Transilvanya hudutla -
rına getirilmiş bulunmasına rağ
men devam edileceği anlaşılmak
tadır. 

Macar ajansına göre, Macar hu
duduna getirilen Rumen fırka -
!arının harekatı tekemmül etmiş 
bulunduğundan, bir harp fiilı is
lemek zamanının geldii!ine hük
den Rumenlerin !12 H. E işareti
ni tasıyan 'bir avcı tavvarelcri. 
Debrezim istasyonu üzerinde bir ' 
Macar tavvaresine ani olarak hü
cuın etmi.s ve tavyareyi dJ.~~ürmüs- 1 

tü~~adisenin akisleri hakkında ve-! 
ni malümat beklendiği gibi. diğer 
taraftan Macar mahfilleri müza -
kerata devam icin Romanvanın 
veni bir is~imzacta bulunacağını 
zannetmektedirler. Bu takdırde 
müzakereler ncr,embe günü ve 
pek muhtemel olarak Budapesledel 
başlıyacaktır. 

HAVA MUHAREBELERİ 
SİDDETLENDİ 

Son 24 saat içinde muhtelif cep
helerde vukua gelen hava muha- 1 
rebeleri hakkında yeni malumat ı 
ııelmistir. 

Alman tayyareleri İngiltere ü
zerinde evvelki aksamdan başlı -
,·arak, c:ltin sabaha · kadar devam 
eden en bü •·ük bir hava akını yap-

Romanya~ 

kesenin ağzını 
kapattı 
(Başmakaleden devam) 

!arın böyle bir teklifi nasıl karşı
lıyacokları ve müzakereye yanaşıp 
yanasnııyacakları henüz malfun 
değildir. Bunu daha ziyade İtal -
'<'adan ve Almanyadan aldığı di
ı·ektife göre kendisini ayar ede
cek olan l\.tacar hariciyesinin mü_ 
zakere esnasındaki hat! hareke
tinden görüp anlıyacağız. Ancak 
her ne olursa olsuıı Ron1anyanın 
Macarlar hesabına da tayin ettiıti 
paydau ötesi için artık ihsan kese
sinin ağzını kapattığı her veçhile 
görülüyor. 
Romanyanın bu tutumu karşı

sında Rumen halkının ve bilhassa 
Transilvanya eyaletlerinin tama~ 
mile hiikunıete ve Krala sadık bu
lundukları, her türlü ınilli müda
faa azim ve kaı·arında bulunduk_ 
!arı da gözden kaçmıyor. Bu o 
demektir ki, Romanya daha ziya
de hırpalanııuya ve kayıtsız ve 
şartsız bir nıutavaata se\•keılilıni
ye razı değildiı·. Uizası hilafına 
böyle bir harekele teşeobüs edil
di"i takdirde de mukavemete ha
zırdır \.'C askeri tedbirlerini, hatta 
Dobrice hududundaki fırkalarını 
da çekmiş bulunarak tanıamile al
mış vaı;İyettetlir. 

O halde cenubu şarki Avrupa
sıuın suihuııu ınuhaiaza eylemek, 
ilhak taleplerini uındu,,runa göre 
değil, realiteye göre tadil ctn1ek, 
ıuuslihane ve komşuluk münase
betlerine uygun bir hattı hareket 
ittihaz eyliyerek anlaşmak daha 
ziyade l\lacarlara düşen b!r vazife 
halini almıştır. Aksi halde eğer 
bu ihüliıf ve Uomanyanın milli 
ınukaveıncti bir harbe müncer 
ulacak olursa hiç şüphesiz ki böy
le bir vaziyeti de istiyen ve husule 
~etiren yine 1\lacaristan ve istinat 
ettiği giiven unsurları olmuş ola

- - S O N T ı: L G a A F - 2R 

Leyn 
Erkek 

İLK· ORTA-LiSE 
Taksimde Sıraeervilerde YENİ AÇILDI. 

l\lüdürü - Eski Şişll Terakki Di rektörü. M. Ali. Ha~met Kırca. 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖGRETİ.MİNE ıı:eniş 

mikyasla ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inztbatı ile yakından 
alakadar olınaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli teneffüsha • 
nesi ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında 
talebe kay•t ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Devlet Demiryollan •• Limaalan lıletme 
U. ldare•i IIiaları 

Muhmmen bedeli (4000) lira olan 10,000 kilo saf hamızı kibrit taahhüdü-

ı
nü ifa edemiyen muteahhıdi nam ve hesabına (12/9/1940) pe~mbe gunü saat 
(10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafın

dan pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (600) lir alık kat'l teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesaikle birlikte pazarlık günil saatine kadar komisyona Jnüracaatlan Uzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak d::ığıtılmaktadır- (7735 ' - l • 

Gayrimenkul satış ilanı 
B~oğlu Dörcliincü Swh Hukuk Hakimliğinden: 

Tereke.>ine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen ölü 
Yorııi Karaha.'1 uh~;Psinde bulunan Beyoğlu Kalyoncukulluk mahal- · 
lesi Korclelıl sokak ; eni 41, 43 numaralı evin :.ıtına.mı açık arttırn.a 
suretile 1/10/940 ta>ihine müsadif Salı günü saat 10 da saUacak.tır. 
Arttırma bedeli yinele 75 i bulmad:ğı takdirde ikinci arttırması 16/ 
I0/940 tarihine mU;~ciif Çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 
Dellalh·e reszr.i. ilıa lt' pulu, taviz bedeli, kadastro harcı mW;tcrisine 
satış gününe .:adar vergiler terekeye aittir. Tamamının kıymeti 2il00 
liradır. Arttırmayı: ııirebilrnek için yüzde yedi buçuk n!sbetınde pey 
akçesi yat rmak lazımdır. 

Tafsilat: Sirir.c• kat, çift kanatlı demir kapıdan ıı:irildikte zemini 
çini döşeli bir ta~l•k \'e ta~lıktan camlı kapıdan l(iriidikte bir wia 
üzerinde ,·onvona ıkı c..ı:la bir kiler ve bu kattan alu;ap bir meroı
venle zemin kuta inilir. 

Zemin kat: Burada bir taşlık üzerinde zemini içini dö.şeli bir 
mut[ak ve mutfakta aydınlık mahalli bır oda ve kömürlük ve 
kiler varoır. 

nuslar. sekiz yüz kilometrelik bir ETEl\1 İZZET BENİCE 
sahada sahile hücum etmişler - !==============='! 

caktır. 

İkinci kat: Bır>nci kattan ahşap merdivenle ç:kılır. Sofadan 
ayrılmış camlı bir kapı ile girilir. Bir sofa üzerine dört oda, bir 
mutfak ve bıı apteshone vardır. Binanın altında dükkanı mevcuttur. 
Elektrik, terkos tes i satı vard:r. Umum mesahası 80 metre mura-1>
ba•dır. 

dir. l\luh.telif mıntakalarda alarm f" d f •• 
ı~aretleri harbin bidavetinden - ırar e en ŞO Ot 

İpıotekll alacaklclarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayrimenkul üzerindeki hakların: hususile faiz ve masrafa dair 
olan :ddialar:ııı ev rakı müsbi!elerile 20 ~Un içinde mahkemeye biL 
dirmeleri icap ed~r. Aksi takdirde hakları tapu siciJlile sabit olma
d:kça satış bcj~lin!n paylaşmas;ndan hariç kalacaklardır. Bun<!an 
başka mezkur r,nyrimenkul kendisine ihale wilen al:cı tarafından 
satış bedelinin ihale tarihinden itibaren beş gün içinde mahkeme 
veznesine yac:rrna$'. aksi takdirde icra iflas kanununun 131, 132 
ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbik edilecektir. 

beri en uzun süren alarm isa •_ Fındıklıda -dün ak<am bir oto -
retleri olmustur. Londı-a mm - büs kazası olınus ve Kazım is -
takasında az miktarda Alman tav- minde birisi henüz numarası tes
vareleri sık sık görülmüs ve alanın bit olunamıyan bir otobüsün al-
altı saatten fazla sürmüstür. tında kalmı<tır. Kaza akabinde • 

Akanlar cenubu garbi mın - meohul <oför kactı"•ndan aran -
takasında bir sehir üzerinde bü- ımasına h ....... 1anılmıc:.. varalı Kiizım 
tün !!ece ucmuşlar, sehrin her la- Bev~<tlu hastanesine kaldırılmıs
rafına ve civarına yü..'<sek infiliıklı 
bombalar atmıslardır. Bu vkın-
lardan mülevellit hasara! hakkın
da henüz malumat geLml'mistir. 

Alman tebliğlerin" l'Öre. bu 
muharebelerde İngilizler 70 ta,. -
vaıc kavbctmislerrlir. Almanların 
tayyare zayiatı 21 dir. 

İnl!iEz tebliğlerine e:5rc .. son 
hava muharebelerinde Almanla -
rın tayyare zayiatı 47 vi bulr.wı.
tur. 

Bir Alıman tebliğine göre de. 
evvelki ııece Berlinde bir ; 'o"m 
isareti verilmistir. Bircok İııgıliz 
tavvareleri Berline hücum ~~nıe·ı.; 
tesebbüsünde bulunmu<lars:, da 
tardedilmislerdır. Yalnız bir ldY
- are cok vükseklerden Berlin ü
zerinde u(!!TlUS. fakat bomba at -
mamıstır. 

İNGİLİZLERİN MUKABELESİ 
Diğer taraftan İngiliz tayyare

leri de Alınanyacta ve isııal altın
daki verlcrde 17 ta""are meyda -
nını ve askeri hedefleri bomba -
lamıstardır. 

İngiliz tavvareler ayni zaman
da. Fransa ve Alplcr üzerinden 
geçerek, İtalvaya besi:ıci hava hü
cumunu yapmıslardır. İngiliz tay
''areleri ·bu defa Torinoda bir. 
Mina'da da Marelli ve Seto San 
iomanri Manveto fabrikalarını 
boonbala:mıstardır. 

İtalvan tebliiUerine ııöre. Toı:i
nova birkaç bomba atılınıs, Fiyat 
abrikalarının bir pavvonu. bir sa
natorvom. iki citlik hasara uğra
mıFtır. Hava muharebelerinde her 
iki tarafın ölü ve •·aralı zayiatı 
vardır. 

İngiliz tavvareleri İtalva ve 
Habe<istanda da askeri hedefleri 
bombalarnıslardır. 

DENİZ KUVVETLERİ DE 
FAALİYETTE 

Bir İnıtiliz tebliı?iııe ,!!'Öre, İn • 
Piliz deniz kuvvetleri. askeri tah
sidat bulunan İtalyan Bardia li -
onarımı. vine Libya sahillerinde 
Bomba doniz tayvareleri üssünü 
bombar..Jıınan etnıislerdir. Bardi
vada İngiliz gemileri limana gir
mislcr ''e vakından ates <'fımis -
lerd.r. Gemilere bir hasar olma
ımıstır. 

İTALYA MISIRA TECAVÜZ 
EDERSE 

Mısır dev1et adamlarından son
ra Mısırın Londra "efiri Hafız A
ti!i de. İlalrn Mısıra tecavüz e -
dC'rsc 1'Iısırın harbe 11irece!!ini a
rıkca sö~ · lemis ve İnail~crenin ~ıı
•ırı harbe zorlam;;d! öını tasrih et
n1istir. 
lngiltcren:n ~•fısır sefiri Sır La!D

oson da radYoda hitabede bulu -

tır. 

Nişan yüzükler ini Hava 
Kurumuna verenler 
S n günlerde bir kısmı vatan -

da~lar:mız bir yardım olmak ü
zere evlenme, nlsan yüzüklerini 
hava kuruımuna vermeiıc ba<-la -
mı<lardır. Bu suretle Ankaradan 
8 aenç İstanbuldan da B. Hüseyin 
Bulut isminde bır vatandaşımız 

evvelki gün nişan vüzüklerinı ha
va kurumuna teberrü etmişlerdir. 

Kundura ihtikarı 
muhakemesi 

Kundura swal;,rını dikmeği 8 
kuruslan 12 kuruşa rıkaran AIU
ettin. İhsan ve Hamayakın muha· 
kemelcrinc devanı olunmuş ve 
dinlenen ehlivukuf bu bte ihtikar 
oldu~unu söylemistir. Mutakeme 
şahit celbine kalınıştır. 

İstanbul ikinci icra memurluğun -
dan: 

Dairemizin 940/2034 No. lı do:;yasile 
mahcuz olup bu kere paraya çevrilme
sine karar verilen Galat.ada Kemankeş 
esk..i Gümrük sokak 52 No. lı dükk:inda 
masa, sandalya ve saircnin birinci açık 
arttırması 2/9/940 pazartesi günü saat 
16 dan 17 ye kadar icra cJileccklir. 

Bu arttırmada mahcuz ~ya mu -
ham1ncn değerintn yüzde yetmiş be
şini bulm:ıdığl takdirde ikinci arttır

ınası 6/9/940 cunın günü ayni saatte 
ifa edilecektir. 

Alıcı olanlar muayyen gün ve sa-
atte mahallinde hazır bulunacak me-
muruna müracaat etmeleri U5.n olunur. 

940/2034 

İsteklilerın Ytıknr:da g&Lerilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
«ılh hukuk mahkemesine 937 /35 D. N<>. ile ıı:elrneleri. Görmek istiyen-
lerin içindekilere !JlÜracaatları ilan olunur. (28782) 

~·~~~~~~~-~~~~~~~· 
Deniz gedikli erbaş orta okulu 

müdürlü.ğündcn 
Okulumuza ücretle 2 türkçe, 1 ingilizce, ı fizik - kimya tabil ilimler, 1 ta

rlh _ coğrafya - yurt bilgisi ötretmenine lüzum vardır. 
Şartlar: 

ı - Üniversite mezunu olmak veya Üniversiteden öğrtmenlik vesikası almı, 
bulunmak. 

2 - AJkerlikle ilişiği bulunmamak. 
3 - '!icret miktarı barem kanununa göre M. M. Vekaletince tayin edilecektir 
Hemen derslere başlanacağından taliplerin acele Kasımpaşada deniz gedikli 

okuluna müracaatlan. .7667> 

• Gayrimenkul satışı 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk hakimligindc .. 

Terekesine noahkemece el konulup tasfiyesine karar Yerilen ölu 
Fransuva Riç·ıki :.ıhdesinde bulunan Pangaltı Büyükdere caddesin- ~ 
de eskı 46 yeni 84/Ub numaralı hanenin tamamı aç:.k arttırma su- ~ 
retile 1/10/940 t&r>hine nıüsadif Salı günü saat 10 da satıl.ıcaktır. 
Arttırma bedeli % 75 i bulmadığı takdirde ikinci arttırması 16/10/ 
940 tarihine mü.;~oi! Çarşamba ııünü saat 10 da ıcra edilecektir. 
Delliılive re.>mi, ıhale pulu, taviz bedeli ve kadastro harcı müşte
risine satış ıı:ününe kadar vergiler terekeye aittir. Tam,;,mının kıy
meti 10100 on bin } üz liradır. 

Tafsilat: Bodrwn katı üç odunluk ve bir çamaşırlık ve bir sar
n:çtan ibarettir. 

Zemin katı: Caddede altında dükkanı bulunan önde cumbalı 
büy'Hc bir oda ile arkada bir mutfak ve yanında bir oda, bir helıi 
ve yüklük vardır. Merdiven başında camekanla ayrılrn:şlır. Bu 
kat hizasında arkada Dershane sokağına çıkar bir kapı ve bahçesi 
vardır. 

Birinci kat: Önde bir oda, arkada yanyana iki oda ar.)ar ıı· 
bir sofa, bir hela \ e bir dolap yeri mevcut olup burası mutfak ,.larak 
kullanılmaktldır. Merdivenden camekanla ayrılmıştır. 

İkinci ;on kat· Önde iki oda, a~kada bir ,.ı.a, sofa, sofada hela 
ve mutfak vardır. Umum mesahai satluyesi 84 metru murabbaıdır. 

İpotekli al.ıcaklılarla diğer alakadarların ve u-tüak hakkı sa-
saati geldiiti zaman. büvük muka-ı hiplerinin ıı:ayrımenkuller üzerindeki haklarını hususile faiz ve , 
hil taarruzu.muzu vanaeafrız. Bu masrafa dair olon ıddialarını evrakı müsbitelerile 20 l(i'n içinde , 
saatin ralrnasına da pek o kadar mahkemeye hildirmeleri icap eder. Aksi takdirde hakları tapu 
zaman kaimamıstır.• · sicillile sabit olnı~dıkça satış bedelinin yaplaşrnasından hariç ka-

İtalvan ı:ıazeleleri ise, buıı:ünkü Jacaklardır. Bundan başka mezkur gayrim~nkul kendisine ihale 
şartlara bakılırsa. simdi Mısır ta- edilen alıcı tarafaıdan satış bedelinin ihale tarihinden itibaren beş 
rafından gelebilecek bir taarruz j!Ün içinde mahkeme veznesine yatırması, ak.si takdirde icra ıflas 
terJikesinin mevcut olduğunu vaz- kanununun 131. 13'2 ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbik edi-
maktadırlar. lecektir. 
Kahired~n ~~~7i b~r ha be'; b-": İsteklil,.rin yukarıda gösterilen ııün ve saatte beyoğlu Dördüncü 

re. M.ısı.r a'<'€ 1 .asan <> rı sıılh hukuk mahkemesine 932/92 D. No. ile gelıneleri. Görmek is-
nasa ıstıfasını Krala vennısse de. tiyenlerin fçindekilere müracaat etmeleri ilim olunur. (28783) 
Kral venı kabınenın teşkılını ken- \ B" · 
disinden taleo etrnistir. •••••••••••••!•••••••••••"' 

Bu a"şam H A R B İ Y E D E 

BEL V Ü Bahcesinde • 
·l\1eınleketimizin se,·imli okuyucusu 

İV 
ve arkadaşları - <:'alı Kuşu LUtfiye - M:işel revüsü - Oto h.eti narak. eıciimle sunları sövlemi;- Akıaraylı 

Bay Y AŞAR'ın 35 inci senesi 
kutlanacak :ır varyetesi - Son'atkar Şulo - Leblebici Kovartotusu - Dümbüllii tir: .,\l!DPnva. müteaddit defa -

İsmail - Şevki_ Ahmet Güler kumpanyaları birlikte olarak Komikler l:•r l\lısırı İtalvava r.animet p~yı 
•
..................... .:m:iisa:b:a~ka=· ~1 :-- Orkestra _Diğer numaralar. J " ""ak ,·adetmi•tir. Fakat essiz su-ı 

IBlllllll!EilllmlllllEıı:2:1mt::ı::ı:;::::ı:ı;c:;ıı;::ı:ı;;;~~:ııı r<'\t0 techiz edilen muazzam kuv-
Fiatlan. zam yoktur. vetler hazırlaınaktavız. Vak.it ve ...,~--~.-

Mutad programa ilaveten: YAŞARı ..,ven bütün arkadaşlarının iştirakile 35 kişilik 
Küme Sazı. Ayrıca zengin program, biiyiik sürprizler. 
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1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Veril'ea Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 
İstanbul Komutan tığı 
Batuıalnıa Jto...U,.oaa ~ 

liOOO çılt lruııdura kapalı zarfla ek
siltmeye karımuştur. Tahmin bedeli 
32,500 lira ilk lemlnatı 2437 lira 50 
kuruşlar. İhalesi 13/9/940 &ünO saat 
10 da Çorumda askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümune ve 
şartnamesi komisyonda &örülür. İa -
teklllerin kanuni ves.ikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel konxi&yona vermelen. 

(764) (7709) 

İki adet er pavyon kapalı zarfla 
ekııiltme,.e konmuştur. Ketıt bedeli 
G0,090 lira 62 kuruı ilk teminatı 4255 
liradır. Kapalı ı:arııa eksiltmesi 9/9/ 
IMO pazartesi rünü saat 11 de AnJı:a
rada M. 14. V. aatm alına komisyo -
nunda ,.ap&lacalı:tır. Keşi! evrakı 305 
kuruşa komisyondan alınır. İstekli -
!erin kanuni vesikalarile teklif mel< -
toplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermelerj, 

(758) (7703) 

Beheri 12 metre uzunluğunda ve 
biribirlne geçme 120 takım portati1 
anten direli te.rtıııatı ,.aptınlacaklır. 

NOmunes:lnJ ıörmek ve icabeden taI -
ail1tı almak üzere Anlı:arada M. M. V. 
Hava müsle$arblına müracaat edil -
meai. (765) (7741) ,,. 

210 takım 3 bo,. üzerinden UM 
elbisesi pazarlık.la satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 24,500 lira katı te
minatı 387~ liradır. Pazarlığı 2/9/949 
ııazartesi ııtinil saat 10,30 da Anka -
rada M. M. V. hava satın alma komis
,mıunda ,.apılacaktır. Sartrıamesi ko
mı.,.onda görülür. İsteklilerin kat'! le
m.inat ve kanunJ ves1ka1arlle belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(768) (7744) ... 
Beher kilosuna tahmin edilen !ia tı 

285 kuruş olan 40,000 kilo yün çorap 
ıpliğ.i. pazarlıkla münakasaya konmuş
:ur. Iplilder için 20,000 kiloluk tek -
ııtler de kabul edilir. İhalesi 3/9/940 
Salı günü "8at il de Anltarada M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Kat"i leminatı 13,700 liradır. 
Sartnaınesi 570 kun.ışa koınisyondan 
alırur. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli .saat-te komisyona eelmeleri. 

(791) (78Q7) ... 
Miktarı 10 - 15 olmak üzere lastik 

kaynak maltinesl alınacaktır. Talip 
olanların tckht evsal ve liat ve mik
darlarıle birlikle Anltarada M. M. V. 
fJarbiye D. De milracaatlan. 

(792) (7808) ... 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 

115 kuru~ olan 400,000 metre yerli 
ve,.a yabancı malı olmalı: üzere parta
lı! çadır bezi münakasaya konmuş -
ur. İhalesi 3/9/940 salı rünü saat 
10,30 da Anltnıpda M. M. v. satın alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Kat'i te
minatı 44,300 liradır. Evsaf ve şart -
1amesi 23 liraya komisyondan alınır. 
(steklilcrin kanun! vesikaJazile ihale 
">&atinde komisyona gelmelerL 

(793) (7809) ,,. 
5000 liralık muhteli.I boyda maden 

~ömürü yakmağa mahsus soba alına
ı..'akhr. (Her sobanın 8 saç borusu ve 
2 dirseği ve malzemeıü bulunacaktır.) 
Şartnamesi her gün Ko. da görülebi -
lir. İsteklilerin 3/9/940 salı güoü saat 
16 da Edimede eski müşir:iyet daire -
.inde.ki satın alma Ko. na nümune -
erile beraber aelmelerL 

(777) (7793) ... 
300,000 kilo buğda,. kopalı zarfla . 

ksiltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/ 
l40 günü saat 13,30 da Midyatta as
-tert satın alma komi!>yonunda yapı

acaktır. Tahmin bedeli 15,000 lira ilk 
'eminatı 1125 liradır. isteklilerin k!'.>.
ıunJ vesikalarile tekli! mE"ktuplarmı 

hale saatind('n bir saat e\.-vel komis-
ıona vermeler!. (842) (7309) ,,. 

2.471,830 k.ilo tezek kt1palı zarfla 
ks :tmeye konmı..stur. Tah~ın bedeli 

!9,662 lira Llk teminatı 2222 lira 65 ku
-uştur. İhalesi 2/9/940 pazartc~i güniı; 
aat 11 dl'dir. Şartname!Si komisyonda 
-örtililr. İsteklilerin kanunt veslkala -
,.ile teklif mektuplarını ihale saatin -
len bir saat evvel Ağrıda a!':ker1 satın 

ı ıma komis)'onı.ına vermeleı-i. 

<•07) (7155) 

• 200 ton arpa ve 200 ton :yula! pazar-
ıkla 31 /8/940 gilnO saat 11 de Anka

,·ada Lv. fımirliği satın alma kom is -
·onunda ~atın alınacaktır. Tahmin be
leli arpa 14.000 lira, ,.ula! 18.000 llra
lır. Kat't teminattan arpanın 2100 lira 
nı'bfın 2400 liradır. Şartnamesi ko -
rusyonda ~öriı!Or. (811) (7853) 

* I!ehcr çiftine U:.?ımin edilen fiutı 35 
cun.ş olan 100.000 ç •ı yı.ın eldiven 
aza lıkla mun knsaya konmustur. El
ı bın c;i! 1 tf'k 1er de kabul edılir. 

hales. 4 9 g,ı.; glınit saat 15 de An
<aıada 1\1. "1 \. snhn alma komı:syo
ıunda y pılc.ıcaktJr. K.,_t ı temintı 5:!50 
adır. Evs8t ve ,artnnmes, 1"5 kuruş:a 
om yQndan alın:!". İs. ;clileri k :ıu-
t ve r- anle bel ~aUe komh--yona 
elm< er. (8.0) (~852) 

s;r tn.Jyc.n kilo sanan kapalı zarfla 
·ksıltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
!0,000 lira ilk teminah 1500 1iradır. 
.hales.1 29/8/940 perıembe etinü ~aat 

t l de Erzincanda tumen aatınalma 

kom.is7oounda yapılacaktır. Evsaf ve! 
şartnamesi komi.s7onda a:örülür. Tek
li! mektupları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona verilıneal 

!hınıdır. (837) (7304) 

Yerli fabrikalar mımulltmdan ve 
beher metresine tahmin edilen fiyatı 
24 kuruş olan bq 7üz bin metre gaz. 

idro!il 4 eyhü 940 çarşamba günü saat 
11 de An.karada M. hl. V. satın alma 
ko. da kapalı zarfla ihale dilece&ınde.n 
.isteklilerUı 7250 liralık iJk. ı.eminaUarile 
birlikte tekli! mektuplarını ihale saa
tind en behemehal bir saat evveline ka
dar meı.kür Ko. reislig.ine vermeleri 
ve şartname ve evsa!ı 600 kuruş muka
bilinde adı ıeçen Ko. dan alınır. 

(696) (7~02) ,,. 
1274 ton odun kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. İhalesi 9/9/940 Pa
zartesi günü saat 16 da Edirnede eski 
M~iriyet dairesinde ıat.Jnalma ko -
m.isyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 25,480 lira ilk leminatı 1911 lira
dır. Ev sat ve şartnamesi komisyonda 
&örülür. Istck.Ulerin ihale gün ve sa
atinden bir .saat evveline kadar ka -
nunJ: vesikalarHe tekli! mektuplarını 
komisyona vermeleri. (691) (7497) ... 

Beher çiftine tahmin edilen fi:ıu 250 
kun11 olan 10,000 çıtt terlik 29/8/Y40 
peqembc günü saat 11 de Anko!"ar.a 
M. M. V. satın alına kombvvn.ında 
paz.arhkla satın alınacaktır. İstt!klile
rin 3750 liralık kat'ı teminatlarile jhale 
saatinde komisyona gelmeleri. 

,,. 627-7258 

Kayseri askeri aatın alına komisyon
lanndan alınabilir. Eksilt.meye gire • 
cekler tem.inat vıe kanunun 2, 3 mad
delerindeki yaz.ılı vesaik ve bu gibi 
!ilerle iftlgal ettil<lerine dair maha!ll 
nafıa ve Ucaret odasından alaca.klan 
vesikalıı rla birlikle tek lif m ektupla -
nnı ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (641) (7308) ... 

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

Muhammen bedeli (79,200) lira ilk 
lenılnatı (5210) liradır. Eksiltmesi 
2/9/940 pazartesi günü saat 18 da ,.._ 
pılacaktır. Sartnamesı İstanbul, An -
kara Lv. Amirlikleri ve Kayseri as -
kerl satın alına komjsyonunda görüle
bllir. İstekliler kanunun 2,3 madde
lerinde yazılı vesaik ve teminatla blr
llk.tc teklif mektuplarını ihale saatin
den laakal bir saat evvel komisyona 
yerm~ bulunmaları. (638) (7305) 

..... 
Aşağıda mikdan yazdı odunlar ka

palı zarfla ek~iltmeye konmuştur. İ
haleleri 12/9/940 perşembe g!lııü hi
zalarında yazılı saatlerde Çanakka -
lede askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sartnaınesi komisyonda 
garillür. İsteklilerin kanuni vesika .. 
larile tekli1 mektuplannı ihale saa -
tinden bir saat evvel komisyona ver-
me1eri. 

Miklan 
Kiln 

1,400,000 
800,000 

l 'k 
Fiatı temin atı ihale 

Kr. S a. Lira aaaU 
1 50 1570 il 
1 50 900 12 

(827) (7900) • 
300 ton un pazarlıkla 2/9/940 pa -

---

dakFilm 

K omutanhk kıtaab ihtiyacı iÇiı'l ' 
e,-lfil 940 "1JlÜ saat ıı de paz.arı.ıl<~ 
300 adet tevhit semeri satın ııJıl11 ~ 
caktır. Muhammen bedeli 11600 UJ11 
İateklilerln belli gün ve saatte yüı.ıı 
on beş teminaUarı lle b irlikte Fırtdı)' 
lıda komutanlık satın alma kortıisYO" 
DWl8 ge1me1eri . c7770> ... 

M . M. Vekaleti ihtiyacı iÇi'l 4/9/9~ 
günü saat 10 da pazarlıkla 68 adet ar 
d u tipi araba satın alıncaktır. :ıı,1t!l1"~ 
men bedeli lC!~O liradır. istekliltr

11
• 

sartnan1eyi görmek için her gün ,, .. 
pazarlığa iştirak için de belll güD ,,,. 

saatte yüzde on beı teminatım-il• bıt' 
liltte Fındıklıda komutanlık ""tın •1

"' 
k omisyonuna ıeımeleri. c7822> ,,. 
Komutanlık birlikleri jht.ıyacı jçı.O 

29/ 8/940 günü saat 15 de p.ı.ıarJıl<11~ 
30 kazan satın alın:.ıcaktı.r. l~teklilel' 
belli gün ve saatte ytiıde on beŞ tt" 

mina.tlarile birlikte Fındıklıda kOJJlu· 
tanlık salın alma komisyonuna gel· 
meleri. 7823 

Komutanlık bir! leri ihtiyacı ;çiJI 
29/8/940 günü saat 15,30 da paZilrı ıJ' l 

la 200 karavana, 100 bakraç satın 3Jr' ,ll.,ı 
nacakl_rr. isteklHerin belli g>_,n ve ~ t'-'a 
atte yuzde on beş teminatları ue b~ b 
likte Fındıklıd:.ı komut.anlık satın 11 {~t 
komisyonuna gelmeleri. 7824 l \ 

,,. •iı ı, 
Komutanlık birlikleri hnyvonl•~ t· ~ 

itm 2/9/940 günü saat 17 de l<•P'~ di: 
zarf usulile 735 ton kuru ot aıınaca~ ı) ~t 
tır. Muhammen bedeli 44100 li radır. 1 ıq 
Teminatı 3307 hr;:ı 50 kuruştur. şa~;. 
namesi hergün komisyonda görülebl 

isteklilerin belli gün ve saatten bit 
sa<ı.t önceye kadar tekili mektupıa.rıtl' 
Fındıklıda komutanlık satın ahn.ı JccY 

Beher kJlosuna tahmin edilen fiatı 

330 kuruo olan 100 ton sarı sabunlu 
kösele kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. İhalesi 2/0/940 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 25 tondan aşağı ol
mamak üzere tekh!ler kJbul edilir. 
İlk teminab 16,950 liradır. Evsaf ve 1 
şartnamesi 1850 kuruşa komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
tekli! mektuplarını ·ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

zartesi günü saat 14,30 de Eskişehir 
mıntaka askeri satın alma kom.isyo -

nunda alınacabr. Evsaf ve şartnamesi 
komsjyonda göıi.ılur. Tahmin bedeli 
37,950 hra kat'! teminatı 5638 lira 50 
kur~tur. İsteklilerin bellj a:ün ve sa-

------- ----------------------------- ________________ m_i:syonuna vermeleri. (:039~___.. 

atte komisyona 

623 - 7254 

gelmeleri. 
<iıı2ı 

* . 
(7854) 

Esas 
N;ı. 

728 

1397 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Yeri Kıymeti Nev'i 

Kadıköy, Osma.nağa mah. 2500.- Altında dükk.Anı 

SöğüUü çe.şme elyevm Dut müştemil ev 
ve Çilek sokak Es. 122 
mille. 122 mille. 
Eminönü, Kumkapı nişan- ~ 390.
cı mah. Daltaban çeşmesi 

namı diğer Havuzlu b0$1' -
tan sokak Es. 1, m ük. 

Maa bahçe ahşap 
hanenlrı 2/3 his. 

Mesabu t De po· 
'tı lO Sll 

92 M2 500.-

85 M2 78.-

İSTİKLAL LİSESİ a1 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: • 

1- Ilk, Orta \"e Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve 
erkek talebe kaydına başl anmıştı r. 

2- Eski Talebe Ey lfıl'ün On beşinci gününe kadar gerek 
mek tupla, gerek mektebe başvurarak ka,.dını yenilemelidir. 
Eski Talebenin Ev lıil'ün On beşinden sonra yapacakları mür3· 
caat kabul edilmivccektir. 

Birlik1ere kadar nakliyesi kırıcıya 

ait olmak şartile 3806 ton buğday kır
dırı1acaktır. Tnhmin bedeli 89,4.41 lira 
ilk temlrıatı 5722 lira 5 kuruştur. Ek
siltmesi kapalı zar!la 2/9/940 paıar -
tesi afuıü saat 11 de Babaesk.ide as -
kert satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. Şartnamesi komisyonda gö -
rülilr. isteklilerin thale saatinden bir 
saat evvel kanuni veaikalarile teklif 
mektuplanru komi~yona vermeleri . 

2000 adet rnekkftri tevhit semeri sa
tın alınacaktır. Pawrlığı 5/9/940 per
şembe günü snat 15 de Izmir Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 60,000 lira ilk 
teminatı 4250 liradır. Şartnamesi ko
misyonda gbrillür. İsteklilerin kanuni 
ve~ikalarile belli saatte komisyona gel-

meleri. (834) (7911) .. Ye. 26 

1718 Üsküdor, Selimi Ali e!. 191.- Evin 3/16 his. 
mah. Es. Karebet kal.ta Ye. 

221 M2 38.20 1 

3- İstiyenlerc mektebin kayıt şartlarını bildiren tarihıanı• 
gönderilir. Adres: Şehzadebaşı P olis karakolu arkası. 

Tele!on: 22534 

1 
Karakolhane sokak Es. 47, 
Ye. 57 

(845) (7312) ... 
2550 ton Sömikok veya Karabük kö

mUru kapalı zarfla ek:!'iltmeye kon -
muştur. İhalesi 3/9/940 Sah günü saat 
18 da Eı;kişehirde askeri satın olma 
komisyonwıda yapılacaktır. Sömiko
lruıı tahm1n bedeli 70,890 lira ilk te -
minatı 4794 lıra 50 kuruştur. Karabük 
k6mürünün tohmin bedeli 75,225 lira 
ilk teminatı 5011 lira 25 kuruştur. İs
teklilerin k:anunt vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona verfneleri. 

500 çtlt ath araba koşumuna veri
len fiat p:ıhalJ görüldüğünden pazar -
lıiı 2/9/940 Jl'):zartesi günü saat 15 de 
İzmirde Lv. Amriliği satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin lıe

deli 32,500 lira ilk tcmlnatı 2438 lira

dır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 

1923 Eminönü, Alemdar mah. 4732.
Yerebatan Cnd . .Es. 2, Ye. 

Dükkan ve OOh
çeli ev 

264.50 ıw.? 946.40 1 

2061 

belli saatte komisyona gelmeleri. 

10-12 

Topk.apı, Takkeci mah. 
Meydan sokaiı Es. 11, Ye. 
11 

34.40 1 
35.20 / Ağız, Boğazın her tüTlü iltihaplarile Grip, Kızıl, Kıumık ve emsa1i jntıı,.J 

40 M2 172.- Ev 

(833) (791 2) 2161 

... 
176.- KArgir dükkAn 

10/480 

24.50 M2 

192 ton patates kopalı :ıarlla eksilt-
meye konmuştur. İhalesi 18/9/940 günü 

2 İmıittc tümen satın alnıa komisyonunda 
349 

yapılacaktır. Tahmin fiah 7 kuruş ilk 
teminatı 1003 liradır. Ş:.ırlnamesi An-
kara, İstanbul Lv. ~mirlikleri ve Es-

Eminönü, Hocapaşa Hob -
yar mah. Hamidiye cad. 
Y. 83. paf, 25, ada 418, 
par. 5 

Emlrıönil, kapalı çarşı bod- 220.- KArılr oda 
rum hanı ikinci kat Es. Ye. 
:i5ı p:.ıf. 156, ada 2792, par-. 
35 

22 M2 

hastalıklarda ağız, boğazın antiseptislrıi temin eder. Çünkü diş bakımı için Jıid• 
diş suyunun mahlO.lünde iırça ısl;ıtılır., f.ırçanın mlhanikt tesirile dİ.4ler!r. te~ 
lerunesini, müstahwrın mayi halinde bu lunma:sı itibarile de .fırça akabinde 19~ 

•f...- garası diş ve diş eller inin en derin yerlerine kadar nüfuz ederek antisePtdl 
bassasını yapar. Diş çıkanldık.tan sonra, diş apselerinde, akıl dişi iltihapıarıfl ti" 
mah1U1ün ıl1k olarak gargarası bu iltih aplann şifasını temin eder. Sun'i dflrl ~. 

1 yelere i{izel bir koku _verir ve bunların antiseptik olarak istimaline hizrn~ 
(686) (7395) 2381 ... Eminönü, kapalıı;arşı mah

lazacılar sokağı Es. Ye. 
42, pal. 5, ada 2734, par. 32 

800.- K:ırg!r dükkının 

1/2 his. latanbul hava mıntaka depo amirliğindeo: 
1 - Hava birlikleri için kapalı zarf la alınacak 32400 kilo sığır eti miiJ'laAl'·'' 

20 M2 160.-

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

14.9 kuruş olan 40,000 kilo pamuk ço
rap ipliği pazarlıkla mU.nakasaya kon
muştur. 20,000 er kiloluk teklifler de 
kabul edilir. İhalesi 2/9/940 paz..rtesi 
günü saat il de Arıkarada M. M. V. 
satın alma komU.-yonunda yapılacak

br. Kat'i tenünatı 8460 ljradır. Evsa.t 
ve ~artna~:sl 298 kuruşa komisyon
dan alınır. İ~tekJilcrin knnuni vesilra
larile belli 5<ıatte komisyona gelme -

ki~ehir askeri satın alma komisyon
lannda görülür. l~tekHlerin kanunt ve
si.kalarile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar komi.$- 2420 Beyoğlu, Eskişehir Tatav- 126.- Evin 20/48 his. 9G.07 M2 25.20 sası 4/9/940 ıünü saat 15,30 a bırakılmıştır. ~· 

2 - İsteklilerin bundan evvel yapı lan ilAnlardaki şeraite gore teklıf nıC 
tuplarile ihale saatinden bir saat evvel tnezkür günde Yeşilkay hava ını.IlP yona vermeler!. (83:i) (7914) la mah. Peren Pervaz so 

kak Es. 7, Ye. 5 
2468 Beşik.tas, ArnavutJcöy Es. 

bakkal mumhar.e Ye. Tay
yareci Suphi sokağı Es. 9, 
9 mille. Ye. 2, 5 

1594~ Dükk~nlı ev 71.23 M2 318.80 depo ftmirliğindcki hava satıoalma kom fsyonuna müracaatları. (7888) 

!eri. (774) (7750) 

.... 
Beher metresuıe tahmin ·edilen fiatı 

120 ku~ olan l 00,000 ınetre arka çan .. 
talık bez pazarlıkla münakasaya kon
muştur. ihalesı 4/9/940 çarşanıba giı
nu saat 11 de Ankarada Z\'t hl. \''. sa
tın aln'3 kem .syonunda yapılacktır 

Kafi temlnah 14,500 hradır. Evsaf ve 
şc..rtna:nesi 600 kuruşa kuınisyondan a .. 
lınır. istekL1erın k<inuni vesikalarile 
ihale ı;aatinde komjsyona gelmeleri. 

(808) (7850) ,,. 

1,587,600 kilo saman kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin be -
deli 31,752 lira ilk teminatı 2382 lira -
dır. Eksiltmesi 13/9/940 cuma günü 
saat 10 da Erzurumda Lv. etmirliği sa
tın alma korn.isyonunda yapıJacaktır. 

Evsa1 ve ~artnamesi kolordunun tekmil 
gamizonlarında görülur. Teklif mek-

2512 
tupları eksiltme saatinden bir saat ev-
vel komisyona verilmesi. 

(828) (7907) 

• 2534 
1000 ton arpa, 1000 ton buğday, 1000 

Beyoğlu, Bülbül mah. Ka
vuncu Hasan sokak Es. 19, 
Ye. 13, pat. 43, ad:ı 558 
par. 9 

43.- ıusa 

Eminönü, Dayahatun mah. 24-3.- Dükkanın 245/2058 
Yıldızlı han Tığcılar soka- hi.5 
ğı Es. 1, Ye. 49, pat. 160, 
ada 630, par. 140 
Eminönü, L.fı!eli Es. Ço- 218.- Arsanın 1/2 his. 
ban çavuş Yt', l\Iiınar Ke-
malettin mah. Es. Anah -
tar, Ye. Mesih paşa ve Şair 
Fitnat sokak Es. 6, pat. 
189 ada 761, par. 24 

toı yulaf 4/9/940 çarşan1ba günü saat 
16 da Balıkesirde as.keri satın alma 
komü:yonunda p3zarlıkla satın alına -
caktır. Toptan veya ayrı ayrı ve her 
cin~ parça parc:a ihale edilcbi.Jir. Şart
namesi komisyonda görülür. İsteklI -

.&4 Heybcliada, Es. Man:ıstır 2199.
Ye. İsmet İnönü ve Abbas 

Arsanın 28/96 his. 

Ierin belli gU.n ve saatte komjsyona paş:.ı ve Fettah sokalt Es. 
gehnelcri. (831) (7910) ,,. 21110 Odalı Urıdr dilkkAn 

~8 M2 .... 40 

'l4M2 J8.60 

54.50 M2 43.60 

2513 M2 • ı9.80 

50 M2 ıoo.-

SUADiYE PLAJI 
Gazinosunda: bu Akşam 

MÜNİR NUREDDİN 
~-mmmıı .. ve arkadaşlarını dinliyeceksioiz. 
~~~~~~~~~~~~~---~~-~~-_.,/ 

İstanbul Defterdarlığından : 
ıı; 

\'il.ayet nü!u ... müdürllı.ğü mahzenin de yapLlacak 1928 lira 51 kJruş: kt1
1 
f" 

1 tarniral ve :::abit ra! in.ş:.ısı açık eki'iltme ye konulmuştu:- Eksiltnıe 29/8/940 pe 
J şembe günü saat 14 de milll ('ıi\lf!k müdürlüğünde toplanacak ol~ın komı:-Y00 .p 

J yapılacaktır. lht! ı.ı:si \·e fenni snrtnome keşif \'C sair e\·r;ıkı milli emlfık 4 ilJ'I~ 
kaleminde görülebilinir. ~1uvtıkkat teminat 145 liro.ıdır. iı.!' 

İstek.lilerio; nıuvakkat teminattan maada bu işe benzer en az 1()00 ıır",~ 
iş yaptıklarına dair eksiltme tarıhinden 8 gün t;>VVel a!ınmış: ehliyet ve 94(1 · • 
tına ait Ticaret odası \'esika~ı ile birlikte eksHtme. günü. muayyen &a-atte k01

· 

yona müracaatları. (7227) ...../ 6001000 kilo arpa me\·zuatile beraber 
alınacaktır. Pazarlıkla ek$iltmesl 2/9/ 
940 puarlesi günü saat 17 de Niğde
de askeri satın alma komisyonunda 

28, paf. 221 ada 92, par. 2 
Eminönü, Tahtakale Es. 1500.
Kahveciler Ye. K ahveciler .. 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinde.il: •. 220,000 kilo un mevzuat.ile beraber 
10/9/ 940 salı günü saat 15 de Nitdede çee:mesi Es. 34, 36, Ye. 28, 

30, pal. 125, ada 334, par. 1 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 30,000 lira askeri satın alma komisyonunda pazar-
ilk temlrıatı 2250 liradır. Şarmamesl Wtla eksilbnesi yapılacaktır. Tahmin 2619 

Beyoğlu, Ferlköy Es. Bah- 3$70.-· Beı ev bir ahır ve 
çe Ye. Arpasuyu sokak Es. bir dükkanın 1/3 his. 

134~ 

komisyonda görül;ir. Isteklilerlrı belli bedeli 32,450 lira ilk lemlnatı 2435 lira 
saatte komsyona gelmeleri. 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 

(801) (7843) görülür. İsteklilerin kanuni v .. ıkalarile 

16, 18, 9 mille. Ye. 23, 25, 
23/1, 23, 25, 25/1, 14 

Yukanda adresi ve ta!sil!ih yazılı gayrimenkuller pezin para ve açık art-+ .. belli saatte komisyona gelmeleri. 
(834) (7913) tırma suretilc sat~a çıkarılacaktır. 

1,000,000 kilo iyi cins buğday ı1ıev- + İhale 12/9/1940 perşetnbe günü saatvndadır. ?ırlüz.ayede sırasında bedel mu-
zuatilc bc:·abcr satın alınacaktır. Pa- . ıkadder kıymeti geçtiği t::ıkdirde taliplerin depozitolarını ~(. 20 nlsbetinde tezyit 
zarlık.la eksiltme~i 2/9/940 pazartesı Tokatta askeri satın alma komısyo- eylemeleri ve mühür kullananların mühür1erini Noterden ta9dik ettirmeleri 
giınü ınat 17 de :ı.liğdede askeri satın iıunca 2/9/940 tarihinde nhnacağı il<in' ltı.zımdır~ 
alma komü:yonund.ı yaplac.:ıktır. Tah- edilen 10.000 takım y::ızlık elbise ek isteklilerin pey akçesi nüfus tezkeresi ve ü~ kıt'a vesikahk fotogra.tla bir-
min bedoli 70,000 lıra ilk t.em~natı 5250 siltmcsinden zartına?.ar edilmiştir. lıkte bildirilen &ün ve sa::ıtte şubemiz eml3k ser\•isine müracaatları. 
liradır. İsteklilerin belL g,.ıı ve saatte (836) (7915) (823) (7875) 

komisyona gelmeleri. Şartnamesi ko - !----------------· 
misyonda görülür. (800) (7842) BASİT R.İZA TİYATROSU 

Jf HALİDE PİŞKİN beraber 
Kesi! bedeli (~0.728) lira (89) ku- %8 atosio9 çarşamba tünü akµmı 

rus olan Zıncideredc eskert binaların t)sküda.r, Bailarba.şı ilah• beh~eslnde 
tamiratı kap:ı.lı zarfla eksiltmeye ko- .QNLAR ERMİS MURADINA• 
nulmuştur. Eksiltmesi 2/9/940 pazar- '\'odvll .. 3 - perde 
test ünU saat 11 de Kayseri askeri ~a
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk leminatı (1.786) llnı 44 kuruştur. 
Şnrtnamesl (255) k.urUŞ mukabilir.de 
Ank.ara, İstanbul lıev:wm 5.mirliklcri ve 

Sahibi ve neşri~atı idare eden 
B14 muhaffiri 

ETEM İZZET BE!llİCE 
Son Tcl::rnf l\tatbaıw 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevki! evi ihtiyacı için muhammen bedelleri 2582 lira 50 

kuruş ve mu\•akkat temlnatları 193 lira 69 kuruş olan 5GO kilo sadeyağı 2000 ki
lo fasulye, 2000 kilo nohut, 4000 kilo pirinç ile yine ınuhammen bedeli 1650 lira 
ve muvakk:ıt teminatı 123 lira 75 kuruş olan 3750 ltllo dağlıç eti açık ek.,iltme

ye konulmuştur. 
Etin ekslltn\efil 12/9/940 per~be günü saat 10 da erzakın eksilUnesi de 

ayni günde saat 14 de Sirkecide adliye levazıın daire~inde y~pılac::ıktır. 
ist.ekU.lf't' şnrtnamelerini tatil günlerinden ma:.ıda her &ün mılılaİ saatleri 

icınde me-t.kUr d<uremU.de görebilirler. c78E:IG .ı 

1 - Hava b:ı·likleri için kapalı u..rfla alınacak 2-!3000 kilo ekmek nıunB);: 

sası 4/ 9/940 günü saat 15 e bırakılmıftır. !'"' 
2 - İsteklilerin bundan evve lki ilAnlania yazılı e:eraıte göre teklıf mcl\.;~r" 

Iarile ihaleden bir saat evvel meıkôr gilnde Yeşilköy Hava mıntalca 
imirliğindelıt.i Hava satın alma komisyonuna müracaaUa.rı. (7889) 

Üçüncü Mühendislik Kuralarına 
Edecek Fen memurları~a 

İştirak 

Teknik okulu müdürlüğünden: rı'· 
Mühendislik kursları dühul imtiban larında muvaffak olmuş FC'n rneıııt.I l°ıı1' 

nndan 1333 neş'etlilere (dahil) kadar olanlar 2 Eylül 910 tarihinde ba ... '~;;ı g O 
olan tiçCncü mühendislik kursuna kabul edileceklerinden al.5.k.ılıla:-·n 29 :J~ıl 
perşembe günü. saat 17 ye kadar okula müracaatl:.ı kayıt oluı.maları h 
uru. olunur. (78~1) ..,../ 

lZMİR BELEDİYt:SlNDEN . ıııil-
Otobüs idar~sine 350 ton motorin sat•'"l al.nrr.ası yazı işleri ai<l' 

dürlüğiindeki •artnamesi veçhi le bir ay müddetle pazarl:j!a bır 80ıt• 
mıst,r. M~ammen bedeli 40350 lira muvakkat teminatı 3026 Jıf r~· 
İhalesi 6/9/940 Cuma günü saat 16 dadır. Taliplerin t~'Tlinatlaril1~ .gf 
leticn evvt:l Cumi.ıuri:vct ~~c·rl~z Ba:,ıl:af·na '~.at1rarak lıaf~anın ~72o6' 
teı;i, çaı·şamba Ye cıwna ı,:unlerı encumcnc mur~caatları. •Jl58• 


