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\liyana 
konferansı 
........__:-.....,,,,,.,,,,,,,..._.,,...,,~ 
. llonıanya ve Maea

~'.8{1aıı arasındaki ihti-
' ııı • h , gergm ııaflıaamı 

i llgunkü konferansın 
tlle et • " 'd' h 

11 , nıes, umı ı e-
~afaza edilebilir. 
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~E~t İZZET BENİCE 

;ıı .llıaııh ·ı 
;ç ı llıij ı e Macaristan arasın-
ıı~· ı Ve lakeratın bir çıkmaza np
•~: ,&aıka~~rginliğin orta Avrupa 
" ıa'lııali il nra bir harp getirmesi 
it' bda b •ıtıa ve Berlini ayni za

o!Jl" f,•l, arekete getirmiş bulu _ 
i<lı-~ 
;~ı b~ Ve Alman Hariciye Na

ıs~ r;;1•ı, llullıaksatla Viyanaya gel
pa~ ~q'bada bltıen ve Macarları da 
• ~· ~I it, ıı-. Ulunmıya davet etmiş
. i~ Ilı a,:•t devlet Hariciye Na
rı· topı sında bugün bir konfe

biJll' n, v::•cak ve ihtilafın mus
b~ 10\Viy arafları memnun edici 
rııı' ~!ıla,8 k~ Şekline bağlanmasına ........ ır. 
~.- "'•ny 11%ın' ~ 'I'~ansilvanyanın ta • 
_. '.\n,,k'>kıne asla razı değil

%, d" llıacarların kesif bu
ldıt, l)·~rt vilayeti terketmiye 
''•ıı d'ter on vilayetteki l\1a
~'nlerı: ter_kolunan arazideki 
1
1 Ve b tnubadelesine taraf

·~/_ •tıııu~un dışın~a bir tal~bi 
~,. ken~· ~ense ıcabına gore 

kara ısıni müdafaa eyle -
h •leın;,d'1ndadır. !\ta carlar ise 
1 ~1bı iste !•ansilvanyanın ta-

4•dııı,, enıışler ve bilahare ba-
1 •ı, l'ak rnu~afakat eylemiş -
q \'ttikJ at~ Y•ne istedikleri ve 
1 •lıııakrı arazi parçası dörtte 
ı1"la, b tadır. Rumenler ve 

~
I bdıkıa u noktalar üzerinde 
ki 1~ıııı a~ı, ne geriye, ne ileriye 
-~•rı İçiı:ıd~J)'a temayül etme -
~ı 1'ıin b ır ki ağlebi ihtimal 
~)/· lıaıic· •kenılik talebi ile mih

nlbe tla
1
/' Nazırları ihtilafın 

1 ••daı.- ııı_ış bulunuyorlar. Bal
fı''ıında' •ktısadi menfaatleri 

~d-•lk0.,r ne orta Avrupada, ne 

11
1ki haı~•da. ve Romanyada 

İıı 1aı oJnı e hır harp çıkmasına 
1 e •ad ık 'Yan Alman vanın ken
~lqltııin \e Peyk olan l\lacaris
~~ t:iiziin~·tnıek kadar bu nokta_ 
'ta 'kkakt Unde tutmak istediği 
b~la lıi,ır. ltomanynnın Maca-

14,b '•ı:ı \' harbe tutuşması Bal
'• ihh'~e;. •enubu şarki Avrupa
it tıııı, 1

1• Uınumi~·esindc yüzde 

1 •b 1b,hiıe:le dahi olsa bir ihtilii
~ıün'bııı heıvermese de yine Al
~ ~ı.;' ~Yg e Şu sırada asla men
ı "aıb Ve un değildir. Rumen 

1 •ı,, dıııı Petrolleri Almanyanın 
~·ı~b lt01~rı Vazifesini gördükleri 
''b lobı 7:Ya ve l\facaristanın 
''•bı'n \u • .. mahsullerinin he _ 

1 'ha~dır, Yu~ müşterisi de Al -
l' oı •ıııa lkı devlet arasındaki 
~'· ~-~I ke muharebe buna ma-
i 'ıı, •ikan •dar Almanyanın di-
1'n 1 nıe } 1 devletlerinden ve 
·~ı,: '<a~:d u ~le Sovyet Rusya-
-İd·dan i •~ızden gelecek yar-

\~~ ~r. S!ıfade etmesine de 
· oı 'lib •· •n ••la Al · " il lııij manya Jngiltere 
'k; •lı.•ntadelesinin sonuna ka
''na 4.vl'tıparda, orta ve cenubu 

1 nı tararı"da su_lhun mubafa_ 
ı' t 0 ~ ••as, ••dır. Italya ile Al -
ı lıı ~1at; Dda iktısadi menfaat 
, e,i,;~k,,111kr•ller bakımından 
'b; ''· Fak ar bulunduğu şüp

'f'' ~ •~aı~'ki ;_t, İtalyanın da te-
;_•nıa ••aya b,\'rupasındaki sulhu 
;'b k •tlerin· •!hassa Almnnyanın 
· lqb'"disiı:ı ~ koruma bakımın _ 
~ııethesizdiı lllctbur telakki etti
!, \ıiı. llaıic;~: ~u.nun için her iki 

~·· ~le ;ııa k e Nazırının bugüıı-
1 \;1 lac3 ,r'11eransında Rumen

vf" ~t i~;tarz-ı t:; ~rasında musliha-
' '"' 14!t,1i ~••ar, dv'Y_e_ bulmaları ve 

''•~·ı.'htinı 1.a •lıdale sevkeyle-
11 it;~' •r. a 1 henüz muhafaza 

S\~ .. Ve, .. , 
''td ı erin ll 

tıı, rı, •n ba • esarabya ve 
'4 ~ı, ktara k şlıyarak bir çok fe
•i~dt~: siyasettlauan, kendisini 
t14 de t ''•nı Yo~ne bağlıyan, iktı-

,. ~ he, Utan it gunu Almanya em-
~ ~11ılz nevi tn O~anyayı l\1acarJa-

IO ı 1 tt lıabııl e. alibini kayıtsız ve i; Ve ~eteri ;t1 ~i bir "aziyete ic_ 
~~ t1

1 ~i ~sars,, hrnali pek zalima-
'db;~ h •nt Cica olur. Bunun için
lı '•i b· er iki tno ve Fon Ribbent
i 'ıı t '' tuı arafı da ikna ve irza 
"ıit 0~svi~e~;'1!a. muslihane bir ~ 

1 
ıJ" 

"~~n .. Una bit· ıltızam eylemeleri 
ı-•~ •n h _ ır. 
"" tan arıo' d ·~h,1 leJıin~n e H •adecc l\ta-

ledaı, .'• ltomanyayı be
f l)•tanı arlığa mecbur edi

' 3 iiııcü sahıtede) 

Jandarma Terfi Listesi de Bugün Çıktı 
VIYANADA 
BUCÜNKÜ 
MÜZAKERE 

Roma mehafili görüşme
lerin uzlaşmayı kolaylaş
tıracağı mütaleasrndadır 

Roma 29 ( A.A.)- Stefani ajan
sından: Romadaki siyasi mehafil, 
Viyana görüşmeleri münasebeti
le, harp dolayısile Avrupaya ait 
bir takım mes'uliyetleri deruhte 
etmiş olan Almanya ile İtalyanın 
lltacar - Rumen münasebatına kar
şı alakasızlık gösteremiyeceklcri • 
ni ve vaziyetin düşmanlar tara -
ftndan istismar edilmesine karşı 
lakayt ve menfi bir hattı hareket 
ittihaz edemiyeceklerini beyan et
mektedirler. Viyana görüşmeleri 
uzlaşmayı kolaylaştırmak için nü
fuzlarını alakadar devletlerin men
faatlerine badim kılan mihver dev
letlerinin hüsnüniyetlerini isbat 

(DE\'AMI 3 üncü sahifede) 

AMERİKADA 
MECBUR/ 
ASKERLiK 

12 milyon kişi mecburi 
hizmete alınacak 

Londra 29 (A.A.)- Amerika a
yan metlisi dün 21 illi 31 yaşın -
daki bütün Amerikalıları asker -
lik hizmetine mecbur tutan çok 
mühim bir kanun layihasını ka
bul etmistir. 

Ayan meclisi tarafından dün ka
bul edilen diğer bir proje ile, as
keri bakımdan zaruret hasıl ol • 
duğu takdirde sınai müessesele -
rin idaresi salahiyetini hükumete 
vermektedir. 

Bu projeler önümüzdeki hafta 
meclislerde görüşülecektir. 15 teş
rinievvelde 75,000 kişi Amerika
da silah altına çağırılacaktır. Ye
ni kanunla 12 milyon kişi hizme
te alınmaktadır. 

DERNEDEKİ 
VAPURLARA 

HÜCUM 
Bir geminin tamamile 

yandığı ğörüldü 
Kahire 29 (A.A.) - İnl(iliz hava 

!kuvvetleri lrumandanlıiiı tebliii e
diyor: 

inoiliz hava kuvvetleri, Libya 
rölündc •Koufra• vahalar Nrubu 
üzerinde kesif ucu,ları yapmış -
lardır. Bu kuvvetler Derne lima
nındaki gemileri rnuvaffakiyetle 
bombalamıslardır. Bir takım bom
•baların tamamile isabet etmiş ol
duiiu "Örülmüstür. Bir geminin 
ba•ından kıcına kadar yanmakta 
oldultu rnüsahede edilmiştir. İn -
giliz tayyareleri Dernevi terke! -
tikleri zaman başka bir ,l!eınide de 
yane;ın cıkmış bulunuyordu. Bü
tün ta .. "arelerimiz hareket üsle
rine avdet etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sahlfede) 

Başvekilimiz dün Ordu ve jandarma 
gece Yalovadan • • • 
Istanbula döndü terfı lıstelerı 
Dahiliye Vekili de dün 

gece geldi 
Başvekil Dr. Refik Saydam dün 

gece Yalovadan şehrimize gelmiş
tir. Başvekil Floryada deniz köş
küne ııiderek l\lilli Şefimize mü. 
laki olmu~tur, 

Dün gece İzmirden gelen Da
hiliye Vekili Faik Öztrak bugün 
l\1illi Şefimiz tarafından kabul o. 
lunmustur. Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel Kastamonudan İzmire 
gitmiştir. 

Nafia Vekilinin 
yeni beyanatı 

Vapurlarımızı kendimiz 
yapacağız 

Münak~le Vekili Ali Çetinkaya 
muhtelif işler hakkında gazeteci
lere beyanatta bulunmuş ve eli
mizdeki vapurların ihtiyaca kafi 
olmadıj(ını, İngiltereye ısmarla -
nacak 11 vapurun pazarlığının ne
ticelcnmedilini söylemiş ve: 

._ Mevcut fabrika ve havuzla. 
rımızı bil' taraftan tamir ve ıslah 
etmek, dığer taraftan da yeni bir 
tersane kurarak vapurlarımızı ar
tık memleketimizde yapmak la -
z.ıındır. Vıwurlarımızın muhtaç 
oldukları fen adamlarımızı yetiş
tirecek olan yüksek deniz ticaret 
mektebine ait kanun layihasnı da 
Meclise takdim ettik. demiştir. 

Bir ----· 
izah ----Gazetemizdeki askeri ilanlann 

ve sair tebliqatın son ay zarfında 
ihdas ettiği vaziyet, qazetemiz 
hakkında mazhar bulunduqumuz 
büyük rağbet ve teveccühün kat'i 
bir delil ve ifadesi bulunmakla be
raber iki romanımızı muntazam 
koııamamaklıqımızı icabettinniş -
tir. Bunu önlemek ve okuyucu -
larımızın romanlarımızı da mun
tazam takip edebilmelerini temin 
icin buqün ikinci sahifemizde kü
çük bir tadi!le bazı ııazılarımızın 
11erlerini deıjiştirmiş ve M. Sami 
Karmıelin tarihi eserini ikinci sa
hif eııe almış bulunuııoruz. Reşit 
paşanın hürriııet ve 31 mart ha
diselerine ait tefrikasını da ııine 
imkan nisbetinde ve vaziııete 11öre 
3 veııa 4 üncü sahifelerde neşre ça
lışacaliız. 

Okuııucularımız ver darlıqına 
raiimen herhalde kendileri ıçın 
aıırıca bir sonbahar ve kış neş -
riııat ı:ıro11ramı hazırladığımızdan 
da emin olabilirler. 

Yüksek tastikten çıkan listeler 
bug·ün neşredildi 

Ordu terfi listesi dün Cümhur 
Reisinin tasdikine iktiran etmiş 
ve neşrolunmuştur. 

Liste bugün bütiin sabah gaze· 
telerinde neşredilmiştir. Liste u
zun olduii'u ve yerimiz de dar bu. 
lunduğu için maalesef aynen neş
rine imkan bulamadık. 

Diier taraftan jandarma terfi 
listesi de bu sabah çıkmıştır. Baş· 
ka ııazetelerin neşretmediği bu 

liste hakkında da aşağıda malu
mat veriyoruz. 

Ordu terfi listesine nazaran 
Kor general A. Nafiz Giirman, 
Kor general Salih Omurtak Or ge. 
neralliğe terfi etmişlerdir. 
Tuğ general Zekai Otan Tüm 

generalliğe, M. Nuri Berköz, Ze
ki Erkmen, Şahap Gürler, M. 
Kenan Esenkut, B. Fehmi Ata-

(Devam• 3 üncü sahifede) 

Mebuslar Kar- Çamaşırı ve cildi 
tal ve Pendikte bozan sabunlar 

İstanbul meb'usları Sarıyer hal
kının dileklerini teshil etmek ü_ 
zere dün l'apacakları toplantıyı 
bugüne bırakmışlar ve bugün Sa
rıyere gitmişlerdir. Meb'uslarımız 

dün Kartala ııiderek şu dilekleri 
dinlemişlerdir: Pendik orta mek
tebi binasının genişletilmesi, inhi
sar tütün fabrikasına 100 amele 
verine 150 amele çalıştırılması, iş
sizlere iş bulunması, iyi su yolla
rının tamiri, Maltepe, Kartal ve 
Pendikte mektep talebelerine yek
nasak elbise giydirilmesi, Malte. 
"'enin bakımsızlıktan kurtarılma
sı. Meb'uslarımız bu dilekleri tes
bitten sonra Yakacığa giderek ye
ni yapılan Parti binasını gezmiş
lerdir. 

Bir fabrikadan 70 çuval 
sabun müsadere olundu 

Küçükpazar, Tahmis, Tahtaka
le ve Galatadaki sabun imalatha
ne ve satı.ş yerlerinde dün bele

diyece vapılan teftişlerde 100 e 
yakın nümune alınarak tahlil için 
kimyahaneye gönderilmiştir. 

Son ~nlerde hileli sabun im:;
latı çoğaldığından bu teftişler de 
arttırılmıştır. Eminönü kazası da. 
bilinde bir imalathanenin hileli 
70 çu\'al sabunu da müsadere o -
Junmuştur. Hileli, ucuz sabunların 
cildi ve çamaşırı yıprattıkları gibi 
bir ay içinde rütubetin tesirile 
yüzde elli nisbetin<le fire verdik
leri de anlaşılmıştır. 

Adliyede nadir bir vak'a 

-------------·----- .... 
Damadın yerine 

hapishaneye giren 
bir adam tutuldu 
Sahte hüviyet takınan Mustafa üç gün yerine 

bir ay hapis yatacak ! 
Şimdiye kadar adliye tarihinde 1 

az görülen bir vak'a geçen gün 
Niğdede cereyan etmiştir: Niğde
nin Kıçağaç köyünden Hasan oğ- . 
lu Ali isminde bir genç; evvelce · 
işlediği bir işten dolayı 3 gün hap
se mahkum edilmiştir. Bu hapis 
kararından sonra aradan zaman 
geçmiş ve nihayet hüküm kesbi 
kat'iyet ettiğinden jandarmalar 
Aliyi tutup hapishaneye götür -
mek üzere köye gitmişlerdir. 

Fakat tesadüfen o giin de Ali
nin köyde diiğünü yapılmakta ve 
etrafta davul, zurnalar çahnarak 
ı:enç gelin ve güvey ile birlikte 

tekmil köy halkı coşkun bir sevinç 
içinde ııülüp eğlenmektedirler. 

Lakin bu eğlenti az bir müd -
det devam etmiş; jandarmaların 
damat Aliyi tevkif için ııeldikleri 
öğrenilince çalgılar susmuş, kah
kahalar durmu$lur. 

Alinin akrabaları bu İşe bir çare 
aramı~lar, damadın ilk zifaf ge
cesini hapishanede gcçirıncınesi, 
bahtsız gelinin diiğün e\•indc yal
nız kalmaması için nihayet akıl .. 
!arınca bir kurnazlık bulmuşlar -
dır. 

Alinin yeni karınbiraderi 327 
(Devamı 3 üncü -ı...•t~e) 

Tayyarelere kar~ı yalmz dafi toplar değil, mitralyözler de çok müessir olmaktadır 

Yarınki büyük 
bayramımız 

100 kuruş ibareli 
ı liralar kaldırılıyor 

Merasim Taksimde 
olacak, lıtanbul 

cihetine geçilmiyecek 
30 aliustos zafer ve tayyare 'bay

ramı yarın sehriınizde merasimle 
kutlulanacaktır. Merasime sabah
leyin saat 10 da Taksimde bas -
!anılacaktır. Motörlü. nivade, sd
vari kıtalarımızla hava filoları -
mızın istirak edecekleri bu me,·a
sim ve resmieeçit cok muhteşem 
olacaktır. Taksimde bir şeref tri
bünü hazırlanmaktadır. Merasim 
alayı şeref tribününün önünden 
gedikten sonra Kristal ııazinosu 
-·anından sanıTJ Taskısla istika -
ıınetine dönecPktir Yani a!av İs
tiklal caddesine, iköpriiye ve /s -
tanıbul cihetıne geomivecektir. 
iHA VA BAYRAMI SENLİKLERİ 

Yeni gümüş liralar bastırıldı. 
20 paralık/ar da toplanacak 

Darphanede yeni basılan gümüş 
liralıklar yarından itibaren pcy
derncy -;\'asaya çıkarılacak, ma_ 
as tevziatında da verilecektir. Ye
ni liraların bir tarafında Milli Şe
fimiz İsmet İnönün bir büstü var
dır. Şekilleri de eskilerin aynidir 
Yalnız 1940 tarihini taşımaktadır. 

Diiier taraftan Üzerlerinde 100 
kuruş ibaresi yazılı olan gümüş 
liralar da malsandıldarına geldik
çe alakonulmak suretile peyder
pey piyasadan kaldırılacak ve yal
nız 1 lira ibaresi bulunanlarla bu 
yeni liralar kalacaktır. 

Darphane idaresi eski harflerle 

yazılı 20 paralıkları da mal mü. 
dürlüğünde toplanmak suretile 
piyasadan kaldıracaktır. Bunların 
yerine Cumhuriyet 20 paralıkla~ı 
çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan Türk ustaları ye
ni paralarımızı kolay, fakat taklit 
olunmaz bir usul ile basmakta -
dırlar. Bunların taklitleri hemen 
anlaşılmaktadır. Ezcümle Rizede 
bir kalpazan kumpanyası giimüş 
liralarımızı taklide teşebbiit, et
mişse de hemen yakalanmış ve 
bunların döktükleri taklit para -
lar da darphaneye gönderilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bakırköy pamuk 
fabrikası yandı 

Saat 12 de de Saravburnundan 
21 pare ton atılacaktır. Yarın ayni 
zamanda hava bavramına müsadif 
bulunmaktadır, Bu münasebetle 
vece Bey!e~beyi hava kuruımu ta
rafından Kücü-ksu plaiında muh
teseın bir eğlenti tertip olunmuş
tur. Cumartesi ııeccsi de Bakıl'köv ~~~z~ı; 
hava kurum u Florv a n lii i ın da b ü- ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
viik bir balo verecektir. 

Bir halat fabrikasında da yangın çıktı 

Bayram şerefine devair pazar -
tesi sabahına kadar kanalı bulu
nacaktır. Yarın -Dumlunınarda da 
rnuazzaım merasim vamlacaktır. 

$ehri.ınizden hevetler eitmiştir. 

Bu gün Ankara
da alarm işareti 

verildi 
Şehrimizde hava tehlikesini ha

ber vermek üzere yeni canavar 
düdükleri satın ahnn1ıstır. Bun .. 
!arın ötiiş tecrübeleri yakında u
mumi bir sekilde yapılacaktır. 
Diğer taraftan bugün saat 12 de 

Ankarada düdükle alarm işareti 

haber ve•ilerek bir tecrübe yapıl
maktadır. 

İstanbul r~dyosu ne 
zaman açılıyor 

Matbuat Umum l\1üdürlüğii İs
tanbul radyosunun 29 teşriniev\'el
de açılması için hazırlıklara baş
lamıştır. 

SRiı .. ırvrr. 
IH YHD! WTiftll• 
•IW JJ"iMJU.t 

ÇERÇEVE 

Muharririn 
(Babıali)nin, meşhur, kestir

me, dar ve dik yokuşundan ini· 
yorum... Daracık yaya kaldı
rımları, küçücük kapı eşikleri 
ve alçacık pencere çıkıntıları, 
seyyar kitapcılara yataklık e
diyor ... Yürüyorum, hızla yü
rüyorum ... Vapuruma yetişece
ğim ... 

Birden durdum ... Sağ yanım
da oldukça iyi kitabı vadrden 
bi; manzara ... FransJzca, cildli, 
temiz, kelli felli kitaplar ... 

Sokuldum ve bir tane>;İni çek. 
tim ..• Eski Yunan Tragödynsı
na ait bir kitap! .. Giizel! .. Kita
bı bir yana ayırdım ~e bir ta
ne daha çektim ... Hayret! Bü. 
yük(e bir Fransız edebi3•atı ta
rihi! .. Bir tane daha, bir tane 
daha!.. Ne tuhaf, ne tuhaf! .. 
Türkçe bir İncil ve klasikası 
bü:rük bir Fransız şairine ait, 
resimli, koca bir tetkik! Bu 
kitapların kaldırıma düşmeme
si 1Dzını gilya ... 
Başımı tevirdim ve yanıba

şımda duran kitapçıya baktım .. 
Ne gariı> adam!.. Sanki ayak 
işleri cinsinden başka bir mes
leğin adamı da, son günlerde 
i i iyi gifmediği için sevyar ki
tapcılığa kalkınış ... Bezgin, is
teksiz, keyifsiz ... 

- Senin mi bu kitaplar? .. 
- B<'ninı zfihir!.. Anın1a 

aslında Ahmet Mithat Efendi
nin! .. Hani şu mahııd Ahınet 
l\Jithat efendi kiilijphane•i yok 
mu? .. Hani satılığa çıkarıldı da 
yok parasına aitıi? .. İşte o ki. 

kütüphanesi 
lapların tortusundan bunlar ... 

Ömrümde böyle bir satıcı 
görmedim desem yalan deiiil ... 
Ömrümde, sattığı malı bu ka
dar afaki bir gözle tarif eden 
bir esnaf görnıcdinı desem ya
lan de/;i) ... 

Bezgin külhanbeyine sor
dum: 

- Kaça bu kitap? .. 
Bunu sorarken, her kitaba, 

elli ve nihayet altmış kurııstan 
fazla vermeiii tasarlayorum ... 

Cevnp: 
- On kuruşa be kardeşim! .. 

Amma sade elindel<i o biiyük 
kitap değil, hepsi teker teker 
onar kuruşa!.. Ne alırsan on 
kuruşa!~ 

Dona kaldım... Diinl ada, 
harp, ih<ilal, korku, dehşet de. 
itil ya, hiç bir şey, amma hie 
bir şey. manevi bi~ kıymetin 
mazisile istikbalini bu türli.i in· 
kar edemez, ona bu türlii bir 
hal biçemez ... 

Denizden adam kurtarır gibi, 
koltuğuma sığdıiiı kadar kitap 
aldım ... On kitap! .. Ve bezgin 
kiilhanberine bir lira uzattım ... 

Bezgin külhnnbel•İ gülümse-
di: 

- Sal! ol kardeşim! .. 
- Evvallnh dostum! .. 
Koşa kosa kitapları götiirii

yorum ... Nereye biliyor musu. 
nuz?.. Öldükten so~ra bezgin 
bir külhanbeyinin beşer kuru
sa rnüsteri arayA<'aii"ı başka bir 
nıuharririn kütiiphanesine! .. 
NM:!P FAZIL K.lSAKÜREI{ 

\ 

• 
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Ll1ZUl\lSl'Z 

VE ÇİRKİN 
• 

Pazar günü, Büyu:-adada garip 
bir hadise cereyan etmiş .. Büyük
adanın güzellik kraliçe:;i intihap 
olunmuş•. İstanbulda ç>kan bir 
düzineyi müteca,·iz gazeteden, yal. 
1ız biri, bu hadiseyi birinci sahi
fesinde resimle veriyor. Bakıyor
sunuz, çiçekler arasında genç bir 
kadın resmi... Adanın güzellik 
kraliçesi. .. 

Bu işi kim tertip ebniş, neden 
tertip etmiş, kim seçmiş, genç kız
lan kim davet etmiş?. Bütün bun
lar meçhul ... Dünyanın şu zama
nında, maşaallah güzel m~i
yet!. 
MalUın ya, merhum Faris de 

böyle .şeylere pek meraklı idi!. 

YABANLIK 

KAPI!. 

Yine bir gazeteden öıtrendim 
ki, yeni yapılan yoku salonunun 
iki kapısı varmı.ş!. Biri gündelik, 
öteki yabaıılık .. Vaourlardan çı.. 
.kan yo!C'Ular, yabanlık kapıdan 
b rak,lmıyor, dolaştırılıyomu.ış!. 

Efendim, yabanlık kapıdan ya
bancılar, seyyahlar giriı:ı çıkacak
mı.ş1. Bizler, <Tiindelık kapıdan iş
liveceğiz. Mesela, yolC'U salonu lo
kantasında çalı.şan Rumen garson
lar yabanlık kapıı:ian girip ç>luı
caklar. Çünkü, onlar yabancı ... 

Bari, orada biri.si çıksa da, bu 
yalıancılarw lıaz>o"1a b~n kapıyı 
g&;t<'rse•. 

KADIN 

COP.AHI 

Kadın QOl dp!arı mevzuu yine 
tazelendi. Bu mevzu mevsimlik. 

AVRUPA BARBlNIN 
. 

YE "'1 İ MESELELERİ 

Yerin kulağı var .• 
Harpten bahsedilirken casu&

"!W<tan da bahsetmek lazım gelir. 
H:Kp gibi casuslar da eskidir. En 
eski' zamanlarda da düşman mem
leketlC..- birbirlerini öğrenmek, 
muharip ordular birbirlerinin za. 
yıf noktalımnı an.laınak için casus
luğa müracaat etmişlerdir. 

Fakat ceçen harpte casusluk 
!'İttikçe incelen \ir iş olduğunu 
güstermiş, bir çok zeki, marifetli 
cıwıslar şöhret kattmruşlardır. 
Geçen harpte teşkilat yapmak, 
her «eyi öğrenmek hususttRda AI· 
maııların yorulmak bilmiyerek ça
lıştıkları bir saha da casusluk 111· 
duğuna şüphe yoktur. 
Asıl nokta casusluğa karşı olan 

teliı.kkinin geçen harpte çok de • 
ğişmiş olmrutıdır. C•us dendiği 
zaıuan ıayriihtiyari olarak insana 
bir irkilme celir. Çünkü casus ı:izli 
çalı ·ı.r, karanlıktır. Eskidenberi ca. 
ms ahlak kaidelerine ria)ctle ken
dini mükellef bilmiyen adamlar 
arasında bulunur diye yerleşmiş 
bir telakki vardı. Hatta eğer ca
susluk fazilet sahibi kimseler a
rasında revaç bulan bir vazife ol· 
>aydı o da kıymetli meslekler sı· 
ra~ına geçerdi; tarzında bir söz 
de vardır. Fakat bu telakki geçen 
harpte çok tadilata uğradı: Casus
luk ehemmiyetli olduğu kadar 
zoduğu aşikar olan bir iş haline 
g:r;ııcc bu j~i sadece kurnaz ve 
;ı~lak diişkiinii kimselerin değil, 
hün•r ve marifet sahibi oldukları 
kadar sağlam seciyesi olan, sırf 
memleket ve macera sevdasile bu. 
ıuı yaparken bayatını feda etmeği 
de göze alan bir zümrenin bece
rebileceği anla~ıldı. 

Tabiidir ki şimdiye kadar geçen 
;atırlardan hangi çe~it asusluğıın 
bsdedildif:i anla~ılmıstır. Harp ile 
tıddetli bir alıika ve münasebeti 
olan casusluk mevzuu bahistir. 
Geçen harpte söbret kazanmış ka-

tir. Sonbaharda başlar, ükbaharda 
biter. Yaz,n, kadınlar çorap giy
mediği için çorap lakırdısı etı)leğe 
de lüzum yoktur. 

Bir havadise ~re, kadın ço -
ra])ları için ipek aranı,ıror. Dışarı
dan iplik gelmediğine göre ne o
lacak?. Karar verilmiş, yerli ipek
ten yapılacakrnı.ş 1 • Yahu, şu sırada 
ipeksiz olsa ne çıkar, sanki?. Biz 
kadınların bizatihi ayaklarını ipek 
kabul edenlerdeniz. 

BABASL~L'l 

EVL"l/E. .• 

Babası tarafından evden lroJ:u
lan bir kız bu tard cezasına ta -
hammül edeıniyerek, baba ocağı
nw camını, çerçevesini aşağı in
dir.ın.iş!. Şeytan taşlaması sevap
tır, derler, Şimdiki çocuklar, ana, 
baba ocağını şeytan yuvası mı 

~elikki ediyorlar, acaba?. 
Kızım, babanın evini taşlıya -

cağına, sen, kendi başını taştan 
taşa vursan, daha isabetli bir iş 
yapın~ olurdun!. 

GAZİN"O 

ŞEHRİ!. 

Dünkü gazetelerde, küçük bir 
belediye havadisi okudum ki, inan
mak için 4-0 şahit ıaz.mı.. Söııde, 

beledivemiz, Sürpagopta yapacağı 
bazı istimlakler meyanında, ora
da bulunan bir kaç evle bir ga.. 
zinoy u da kaldıracakmış!. Evlere 
bir şey demiyorum. Fakat, gazino
yu nasıl kaldırırlar?. 

Avol, İ.stanbul gazinolar .şehri 
değil di?. Gazinoları yıkmak de
i';il, adım başında gazino yapınağa 
uğraşıyoruz. 

AHMET RAlJF 

dınlı, erkekli İngiliz, Fransız ve 
Alman casusları do askeri sahada 
çalışmış ve kendi orduları için 
faydalı olmuş bulunanlardır. Da· 
ha enel 1870 _ 71 harbinde de Al
manların Francada 30 bin casusu 
oldujtu me burdur. 

Zaman geçtikçe, harp işleri in. 
celdikçc casusluk, bem büyük bir 
zeka ye malftmat, hem de yerine 
göre son derece cesaret ve feda
karlık vazifesi olmaktadır. Çiinkü 
bir casus yalnız şu veya bu mu
ayyen malfuııat ve t.tibbarah te
min etmekle değil, daha d.si bir 
sabada tiirlö işler görmekle mü
kellef bulunur. Bu itibarla yaphğı 
işi nihayet bayatı pahasına ödi -
yenler de vardır. Geçen harpte 
Holandanın Hindi şarki ıııüstenı.. 
lekelerinden gelme pek cazip olan 
güzelliğile meşhur l\Iatabari gibi 
san'atkir bir kadın Almanlara ca
susluk etmekle maznun olarak 
BlUbakeme edilmiş ve nihayet 
Fııansızlar taraündan kurşuna di
ziln~ti. Birinci sınıf bir casus sa
yılan lıu güzel kadın bu uğurda 
hayatıııd:ı.n oldu. Diğer bir kadın, 
fakat l\tata'b.ııri ile mukayese ka
bul ctnıiyccek surette calısmış, 
memleketi için hayatını feda et
miş olan da İngml: hastabakm 
hem~iresi Kavel olmajur. BelçL 
kadaki inıı-iliz esirlerini bçırıyor 
diye Alınanlar tarafından 1Nrşu
na dizilmiş olan .Mis Kavelin hatı
rası İngilizlerce unutulur gibi de
ğildir. Acaba Kayzcr Alınanyası 
uğrunda ölen l\fatahariyi şimdıki 
Almanlar batırlı)orlar mı?. Mu • 
hakkak olan keyfiyet casusluk işi
nin -u bir kaç mühim evsafı iste
diğidir: Soğu!.kanlı, becerikli, ze_ 
ki, malumatlı, her türlü heves -
terine h8.kin1, sonra da macera 
pesinde koşmak için nihayetsiz bir 
merak. 

İnsan tam mnnasile casus olabil
mek i~in anadan casus doğmak la
zım. Casusluk böyle olunca casus
lu~a kar" yanılacak da vardır: Al
d1ibn1, buldui:unu söylememek, şu 
me~hıı.r darbııneseli unutmamak: 
Yerin kulağı vardır. 

• • 

Son Telgraf'ın edebi romam: 42_ 

G_ÖZY AŞLAR! 
ETEM iZZET BENiCE 

Yüz yirmi I n !'"i.A/Tenekesii 
muallim _Oi.GfU satışlar 

Şehrimiz ilk mektep 
muallimlerinden mağ· 
dur olan 120 kiş!nin 

hakları tanındı 
Yeni barem kanununun tatbika

tından evvel teftiş görerek terfi
leri icap ettiği raporlarla bildiri
len ilk mektep muallimleri ba • 
rem kanununun tatbiki ile beraber 
bu terfiden istifade ey Jiyememi.ş
ler ve yalnız; otomatikman 1 de
rece terfi edebilmişlerdL Halbuki 
l:nınların şahsi kıdemlerinin de 
gözönünde tutularak 1 derece de.. 
ğil; iki derece terfileri icap edi -
yordu. Sayısı 120 yi bulan bu 
kabil muallimlerin bu suretle mağ
dur oldukları anlasılmış ve maaş
larının 1 derece daha artlmlması 
için şehrimiz maarif müdürlüğü 
tarafından bir tekli! listesi hazır
lanarak Ankaraya ta.9dike gönde
rilmi.stir. 

Liste tasdikten gelir gelmez 
bunlarm maaşları yeniden bir de· 
rece daha yükseltilecektir . 

Leyli paralı talebelerin 
taksit müddeti 

Evvelki gün başlanılan orta 
mektep ve liselerde yeni talebe ka. 
yıt ve kabulüne 27 ey !Wde niha
yet verilecektir. Bu mekteplerde 
eski talebelerin tecdidi kayıt iş
leri de ayni müddet zarfında ya
mlacaktır. 

Leyli ı:>aralı talebeler ise 5 ey
lfil akşamına kadar 1 inci taksit 
bedellerini mektep idarelerine 
göndermezlerse yerlerine başka 
talebeler kayıt ve kabul oluna -
caktır. 

-<>--
yeni panayırlar 

Muhtelif yerlerde me\·sim mü
ııasebetile panayırlar açılmakta • 
dır. Bu meyanda Trakyada Saray 
kazas:nın maruf Balçık panayırı 
31 ağustosta. Bolu vilayetinin ta
rihi panayırı da Bolu.da 6 eylülde 
acılacaklardır. Bu yeni pana.vır -
lara .şehrimizden de müteaddit es
naf ve LÜ~ar iştirak edeceklerdir. 

--<>--

Temizlik ve sıhhat 
lüks olmamalıdır 

Geçen gün, cBiz nereye gide • 
ceğiz? .• bo~lıklı bir yau yazarak, 
lüks, cıodern ve pahalı gazinola
rın yanıbaşında, mütevazı bütçeli 
\•atandaşların da yeyip içmesi, eğ· 
lenmesi için bir takım müessese. 
!er vücude getirmek icap ettiiine 
işaret etmiştim. 

Bazı arkadaşlar, bana şu suali 
6ordular: 

- Neden bu kabil müesseseler 
istiyorsun, var ya ... Halk kütlesi
nin oturup eğlenebileceği, yeyip 
içe-ceği, birçok ucuz gazinolar, lo
kantalar var. 

Bu, sekil olarak, kalıp olarak 
doğrudur. llakikatcıı, hal.kın ı:i
dip eğleneceği, yeyip içeceği o ka
kadar "Ok ıı-aziuo ve lokanta var
dır ki, lüzumu haddinden bile faz
ladır. Hatta, bu müesseselerin tah. 
didi cihetine doğru gitmek lazım. 

O halde, ortada dava kalınıyor, 
diyeceksiniz. • 

Hayır, kazın ayağı öyle değil ... 
Filvaki, halk için, bir sürü ucuz 

gazjno ve lokanta ''ardır amma, 
bunlann ekserisi, korkunç birer 
mikrop yuvasıdır. Bu müessese -
!erde, çatallar leş gibi kokar ve 
aralarında pislik, siyahlık vardır. 
Bu müesseselerde, garsonun elin
de tiiylerinizi diken diken edebi • 
lecek varalar, bereler görürsünüz. 
Bu miiessesclerde, bulaşık yıkanan 
mahalle döniip bakamaz, zehirli 
gaz koklamıs gibi, olduğunuz yer
de düsüo bayılırsıruz. Bu gibi mü
esseselerde yenecek içecek şeyle
rin malzemesi en kötü, en mağşuş, 
en muzır cinstendir. Buralarda kuL 
!anılan yağlar, halkın sıhhatini 

kemiren acaip bir maddedir. 
Görülüyor ki, hasta olmadan, 

mide bozinadan, rahatsızlanma -
dan, içiniz ala ala, bir yerde ye
yip içmeniz, oturup istirahat et -
n1eniz için, nıutlaka, şehrin paha
lı, lüks denen gazino ve lokanta • 
!arına gitmelisiniz. 

O halde şu netice çıkıyor: 
İstanbulda, temizliği, sıhhati ve 

rahatlığı lüks diye pahalıya satı
yorlar. 

REŞAT FEYZİ 

it 1 d k. "f t •Avcılar bayramı pazar 
a ya a ı manı a ura günü yapılacak 

eşyası 

İtalyanlar, harpten evvel ta
cirleriıniz tarafından sipariş edil
mis olan mühim miktarda pamuk.. 
lu manüatura eşyasını memleke
timize göndermek icin o zamanki 
fiatlara yüzde yüz yinni zam yaı>
mak şarkınt koy.muşlardır. 

- --

Beden terbiyesi şehrimiz mın. 
takası avcılık ve alıcılık ajanlığı 
Ye avcılar, atıcılar cemiyeti reisli
ği bu yıl •avcılar, alıcılar bayra
mi• ile müsabakalarının 1 eylfil pa
zar günü Sarayburnu Park gazi
nosunda yapılmasını kararlaştır • 
mıştır. 

Pazar günü tekmil avcılar ve 
cemiyetin davetlıleri saat 10 da 

Bazı yerlerde mazot 
satın alanlar koya
cak kaplarını ken-

dileri getiriyor 
Teneke sarfiyatını azaltmak ve 

bariden az teneke getirtmek içih 
bazı tedbirler almacağıru haber 
vermişlik. Bu tedbirlerin başında 
bulunan ve gaz, mazot ve benzin 
ııibi maddelerin teneke ile satıl
nuyarak dökme olarak satılması 
şeklinin kısmen tatbikine geçil -
mi.ştir. 

Şehrimiz.den Anadoluva gön • 
derilen mazotlar, bazı mıntaka • 
larda satılırken alıcılara teneke 
veya galonla verilmemektedir. 

Müşteriler kaplarını kendileri 
ııetirerek tartı ile koymaktadır • 
lar. Adana ve havali.sinde de bu 
yeni sekikie ımazot satı !maktadır. 
Bu şeklin gaz için de tatbik edile
bileceği. valnız b.:nzin için kabili 
tatbik olamadığı zannedilmekte • 
dir. 

TENEKE STOKU 
Şehrimizde ellerinde teneke bu

lunanlar.o, bunların miktarlarını 
bildirmek üzere ticaret müdür • 
hiğüne beyanname verme müd • 
deti l>u ak~am bilmektedir He • 
men kontrollara başlanılacaktır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Malıye Vekaleti milli emlak 

müdürlüğü kadrosunda 100 er lira 
avlık ücretli fen memurluğu mün
haldir. 

Sümerbank müesseselerinden 
olan Hereke fabrikasının muha
sebe memuriyetine imtihanla or
ta mektep veya lise mezunu 1 mc. 
mur alınacakl;r. 

Müracaat müddeti bu akşa,ma 
kadardır Sultanhaır.amında Ka • 
tırcıoğlu hanında 5 n!l11'arada mez
kur müessese müdürlüğüne mü
racaat icap etmektroir. 

Zonguldak beledi vesi tn<'mur e\·· 
safını haiz olanlardan 60 ar lira 
aylık ücretle 3 belroiye zabıta me
muru aramaktadır. Talıpler 1 ey
lı'.ıle kadar müracaat edebilecek • 
lcrdir. 

Türk Maarü Cemiveti İzmir res
mi ilan bürosuna kız ve yahut da 
erkek bir daktilo aranmaktadır. 
Talipler mezkı'.l.r büroya müraca
at edebilirler 

---<>-

Sermayesiz fırınlar 
Belediye reisliği sermavesiz fı

rınların Halk Bankasından yar -
dun görmelerini temin etmiştir. 1 

Bu suretle sermayeleri az fırın
cılar belediyenin gösterdiği değir
menlerden diledikleri kadar un, 
alıp ekmek çıkararak şirkete re. * Ticaret işleri son zaımanlar. 

da çok arttığından ticaret müdür
lüğü kadrosuna 16 memur ilave 
olunmu.:;tur. 

ıneıikılr gazinoda toplanacaklar- !-:============:::;-· 
dır. Bayrama istiklal marşı ve IKL ÇU .. I( HABERLERi 
bayrak keşidesi ile baş.lanı lacak ·
ve müteakıben avcılık hak.kında 
bir nutuk söylenilip bilahare hep 
lıcraber cavcı yemeği~ yenilecek.. 
tir. Yemekten sunra da yandaki 
sahada at;s müsabakaları icra o
lunacaktır. Avcıların beraberle • 
rinde getirecekleri av çifteleri da-

kabet edebileceklerdir. 

IIfil[ınf:ll ... ,,. 1 

' .. 
1. 1 IUI 

Hazin hadise 
Konyada doğumevinde bir ha- vetiye yerine kaim olacaktır. 

dhe oluvor: Bir doktor, tedavi için 
o miktisesede yatan bir kadına te- ---<>-
cavüze t>:sebbüs ediyor. Vak'a ha- Adalar ve Yalova hat-
zindir. ller ciheti ile hazindir. • b" "f 
Doktor adalet huzurunda hesap hada yeni ır tarı e 
vermiş ve mahkum olınustur. Zafer bayramı müna!;ebetile ya. 

Fakat mesele, bu suretle kapan- rınki cuma ve öbür günkü cu -
mıs mı telakki ediliyor/. martesi günü Köprü - Adalar -

Hadisenin mahiyeti, bizce, çok Anadolu - Yalova hatlarında pa-
mübimdir. O kadar mühim ki, bu, zar giı.nlcri tarife.sinin tatbik o -
miicerret ve tek bir badi.ı.e ol • lunması k~rarlaşt:rılmı~tır. 
makla beraber. birçok insanları Ayrıca bu 2 günün akşamları 
derin derin düşündtiten ve endi- da saat 24.15 de tekmil Adalara 
şeli zan 'e hayallere sürükliyen bir ilave vapur kaklırılacaktır. 
bir ıncseledir. ı------

Bİ.ll, bu doktora verilen cezayı * Değirmendereye gitmiş olan 
az bulanlardanız. Ticaret Yek.ili Nazmi Topçuoğlu 

Bt!BHAN CEVAT sehrimize gelm~tir. 

Kulaklarım uğulduyor. dini bu uçuruma sürükledin?. 
Ve .. h'.ıla o endi.şenin içinde kıv· Olurdum. 

ranıvorum: Ba<ım iki elimin arasındaydı. 
- Nesrinin dedikleri olacak mı? Saclarunı yola yola ağladtm. 
Bazan dünyadan, canundan, ha. Halime ağladı.ın!. 

yattan, b~ıma gelenlerden, iyi Ömrüme ağladım!. 
kötü bütün ömrümd('n iğreniyor, İstikbalime a.ltladım!. 
uzaklaştvnr: Örr>rümdeki bu boşlu~a ve hiç-

- Ölsem!. liğe a.ğladı.nı!. 
Di ·or ve .. sonra idmde osip sa- Şerefsizliğime ağladun!. 

vurulan bütün bu bedbinlik rüz - Bu havat:mda ilk ağlayışun ve 
garları arasında Nara n.: hatırlıyor: gözlerimden su yerine 1-.an geti-

..J.. Kartal kaymakamlığına ta -
yin olunan Uluk:şla kaymakamı 
Adnan Akse! dün işine başlamıştır. * Cava ile diger uzak ve yakın 
şark memleketlerinden filiınleri
mize karsı büyük bir rağbet var
dır. * Köprünün Kadıköy - Hay • 
darpaşa iskelesinde durarak yıl
larca gazete satışı vapan ve her. 
kese tarifeleri söyliyen iki ayağı 
kesik, meshur Osman pehlivan is
kelede cay içerken kalp sektesin
den düsüp öLmüstlır * 15 yru;ında bulunan Arif i
simli bir çocuk dün Atıkalipaşada 
tramvayda giderken Raşit isminde 
bir talebenin paralarını çalmış 
ve tevki! olunmuştur. * Trakyada fazla miktarda tav
şan yetiştirilecektir. Kars vilaye
tinin Gole kazasında da kürkleri 
fevkaliide makbul ,.e kLymetli o
lan tüyleri gümüşi renkte tilki 
yetil; tir ilecek tir. 
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POLİS 
Vl 

MAHKEMELER 

Bir armut için 
kanlı döğüş ! 

Bir armut yüzünden İstinyede 
kanlı bir vak'a olmuştur: 

İstinyede Çayır sokağında oW.
ran Atiyenin oğlu Kamilin elinde 
b'" armut !(Ören komşu Fatmarun 
oğlu Şükrü, armudu almak iste • 
n.,~tır. Hu yüzden çocuklar ara • 
sında başlıyan kavgaya anneleri 
de karışmış, nihayet bütün kom • 
şular ellerine l(eçirdikleri ekmek 
bıçağı, süpürge sopası, maşa ve 
saire ile sokağa fırlamış, birbir -
!erini didiklemiye başlaıruşlardır. 
Biraz sonra polisler yeti.şip, kav. 
.,avı ayırmışlar:ıa da, kadınlardan 
Ay.şe, Zehra ve Behice muhtelif 
yerlerinden yaralanm~lar ve has
taneye kaldırılmışlardır. 

Tren yankesicileri 
Yamalı Davi ve Rwneli Rama

zan isimlerinde iki meşhur ve sa· 
bıkalı yankesicinin trenlerde saf
dillerin ceplerini illetle kesmek 
suretile yankesicilik ettikleri ha
ber alınmış ve bunlar Uşakla Sa. 
lihli arasındaki trenlerde yakalan
mışlardır. 

Bozöyük'ie elektrik 
Bozüvük kereste fabrikası, ev

velce moıörle istihsal ettiği ı lek. 
trii(i şimdi civarda bulnnan _ bir 
şelaleden temine mnvaffak ol -
muştur. Bu suretle şehir de elek
trik cereyanından istifadeye baş-
lamıstır. 

~ 

Keresteciler - Eyıip 
otobüslerini belediye 

işletecek 
Keresteciler - Eyüp arasındaki 

otobüs servislerini belediye ı eisli
i!i kendisi üzerine almayı niJna • 
sip görmüştür. 

Tramvay idaresinin rnevout o
tobüsleri şimru lik bu hatta işle

tilecek lir. Belediyece aynca 4 o. 
tobüs daha getirilecektir. Halen 
Keresteciler - Eyüp ara.sındı i.şli

··en otıol>üsler de başka hı llara 
taksim olunacaklardır. •. -

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dara· ı 

Bir dekor için iiç 
günlült kırtasiye nıi? 

Dün akşam matbaamıza ı:e
len birkaç gene şu sil<ave.te 
bulundular: 

·Biz bir resmi teşekkülde 
ralısmaktavrz. Zafer bavremı 
münase-betile 30 ağustos ı e
cesi bulunduı?"wnuz tesekkül 
mensupları ve ailelerine va
tani bir temsil verip bu milli 
baHam 11ec<?mizi istifade ile 
~edrmek istedik. Ancak kıl

cük bir dekorumuz ekslkıı. 
Bunu Eminönü Halkevindf n 
ari yelen rica ettik. Müdür ve
kili emir verdi. Fakat idare 
memurlı>Uıı ür e-ündür kırtoı
si.-e ımuamdesile ( ! ) hal :ı 
dekoru vermedi. Halbuki H.ıl 
kevleri sahne levazımının bcı 
kabil resmi müracaatlardıl 
hemen verilip istifade ettiril
ırnesi parti rei sliitinin emri ;.. 
cabatındandır, Nazan dild<a-1 
tini celbetıneni.zi rica ey le • 
riz.• 

Yazan: l\L SAMI KABAYEL 

Bıınlar hiç. Daha beter olacak- Sinırlerim lbozııuna uğraımışlı. _ Oııu da nereden t. nıd.m?. ren yaşlar oldu!. 
.ıı.n:. Üc utlnahsu:. ması.ıır ve sana Nesrinin saydıj!ı dehşeten~iz akı- Nasıl tutuldum?. İki gün SOOJ'•- Pana, ~ bükiımetine yazdığı Roma abalt.ine ı:elince, bunlar f'u-
ba ;.ıı cana kıvmanı.n ce~nı ç'\: bellerin hepsi birden gÖd!lerimin Aklım başımda yok?. Sinir bo-.ı:gunluğu!. bir mektupta Romanın miişkül bir payı müdafaa etmqe hiç ebem,.. 

Papa, Papalıktan olacağını düşündü 

kecek.>in! Peri.şan olaca · De ı ônüne g_ekli. Bo;ruldwn, elirdı.cn, Manevi yorgun!u.k. vaziyette bulııııd!llhrnu, Fransız- miyet vermiyorlardı. olacaksın. Hırsız olacaksın. Katil nc!essiz kaldım, tirtir titredim!. İradem birdenbire erıdi mi?. y h' h-· 
olacaksın. Naran:n seni defedişin. Ve: Bu kadar zayıf insan mı imişim? E ed~;·· brın İtalyaya muvasaletı ile Türk Kalabr, kuvvetlerile Komaya 
deki sızıvı son nefesine kadar çe- _Bu kadın, e)bette ah ediyor!. Nasıl kendi kendimi kaybedi • n ıse.. tehdidinin hıristiyanlığı elim bir yardımcı olarak girdiği halde hal-
k k 1 ı ko k verdim?. Merak!. vaziyete soktuğunu ve bu hale ni- den isilladeye kallruıtı. Bilhassa, 

ece 
5 

n.. Dedim, r tu.m: h t -'- · · t tt '-·· h 1 b. • ı·ği _..__t Manevi üzüntü ve işkencelerin _ Bedduası tutuyor mu?. Divor, onu bile zihnimin içinden K-0rku. aye verm"" ırın nvassu a .,... Roma a kının ıgane ı meu.uua 
k ki k " ak K. · J"·I lunmasını rica ediyordu. hırslarını tahrik etti. hen•ini kendinde bulacaksın!. Her Utandım: kovma , uza aştı.rma . soguın ınısesız '"·· 

k d . k d. · lı Bununla beraber Romaya mu- Kalabr, Fransa kralını afaros fenalık senin lizerine gelecek!. - Ondan ayrıldıktan sonra ne istiyor ve en ı en ımı azar • Naram ~rememek!. 
avenet kuvvetleri celbetmekten de ettikten sonra, Romaya çekilme-

\"e .. işte bu anda. bale diıştüın! yorwn: Ne olacağ:mı bilmemek. geri durmadı. Alfonsun kardeşi, sini Papaya tavsiye etti. 
- Sl<S artık!. Bo~luyorum.. ''"la' korku\'~rum·. - Sen ki dalg:n kızın ne de • Naorı·nın· cwn·· lelerı·.ı. b 

.nd u ~ Klabr, elli beş in bölük süvari ve Fakat, Papa, Papalıktan tla o.. Dıve ha_yıkırarak u_vandıın. Ba- _ Her şey Ne,rinin dediiti gibi mek oldui{unu bilirdin!. Şeref, hay. Uvkusuzluk!. be• bin piyade ile Komaya girdi. lacağını düşündü. Kalabrla bir 
k ~ım Nesrin ile klrşı karşıya olursa?. siyet, vakar, izzetinefis d~künü Aranıp 3orulmamak!. Bu kadar kalabalık bir kuvve.. türlü muahede inıza edemedi. 
<icğJim. Yalnrz ve yine teV'klfhane İki saat sonra... bir adamdın. Herkese &!ılıik hoca- Bütün bunlar beni deli edece.:. tin Romaya girmesi kardinalları Muahede imzalanmış olsaydı, 
h6crcsin_'I iç :::dey ~ Belki bir sa- Bugilr cok sık.ıl.yonırn. lığı eder. kızlara, kadınlara. ı:enç Arbk tek başıma bu loş, karanlık, heyecana dii~ürdii. Papa ile Sultan Cem Napoliye gi-
at, bır buçu_< saat kendime ı:el- Ciğerlerim ı:ö~Wııe sığmıyor!. erkeklere nasihat ederdin. Nasıl basık \•e bir adrmlık odanın içinde Kardinnllar kllrkularınılan sa • deceklcrdi. Napoli kralı ile K.ıı • 
medim!. T •kiftane odası döıııdü N<'f • ala-zycı-uııı. old da. bu bak d ştün•. Bu ba- tıkanıp öleceğim galiba!. raylarına girip kaıı:ındılar. Adam- Iabr Papayı muhala:ıa edecelı:ler-

Romanya ile komşu\ş: 
ı•fJ YazaB: ALİ KEMAL SUN» 

11'1• lı Romanya ile Macaristan ar · e' iYi 
da gittikçe rıkrnaza giren ıııc.lil· a 
lelerin halli için, en nihayet ~ . .., • '[') 
ver devletleri müdahaleye ııı ~ ı} l\ 
bur kaldılar. Viyanada AJDıal'cıı 
İtalyan Hariciye Nazırları, ~"1,; 
ve Rumen Hariciye Naut1~1 ;,,ı 
dinliyece.kler ve ihtiliifın h• ~. 
bir istikamet vermeğe çaJ1'iac• 
lar. pı1 

Romanya ile Macaristaıı ar tP 
daki ihtiliif malfun. Geçen b• b• 
ten sonra aktedilmiş olan ınU~e 
delerin haksız olduğuna to~Y , 
klın hükmetmiş ve Avrup• • ıı' 
daleti tesis için evvela bu JJI ,ı 
bedelerin abkanuru tanunaJfl d 
kararile işe girişmiş olan Jllibfı' 
devletlerinin nazarında Ro_ı.naflgı-
919 da alabildiğine büyülllU~ tiil 
!ipler tarafından büyütiilınU\r 
Onun için şimdi ne o VersllY• l'i 

11
r 

yi, Sen jermen ve Triyanon .. Jll~ı 
hedelerinin filen bir bükınU 

1 
mış, ne de bunların Avrup•Y~ 
zaman vem1iş olduğu şekli ııı11 ~ 
faza için biitün alakadarları Jllt 

nun edebilmenin iıııkinı. .;,r 
Geçen haroten sonra aldığı ~ il 

leri eski sahiplerine vermesi.'~ 
Romonyaya mihver devletler• 11~ rafından nasıl vcsayada bulııtl 1• 
duğu besbellidir. l\lihver defi~ 

k . S" 
!erince Romanya garbında ı .• 
zıyı Macaristana, cenubu şark;, 
sindeki toprakları da Bulgar•' ~ 
na vermeli; çünkii 919 da Mac•;, 
tanla Bulgaristanın zararın• 0 

rak büyümüştür. 
1 
. 

Davanın esası bir kere bu "et 
duktan sonra onu halletmek l>J~ 
fiycti kalıyor: O zaman sade il (1 

reş hükumetine dei(il, SofY8 , 

Budapeşteyc de vesayada bıılıl ıll 
nıak lazım ıı-elnıiştir. Bunlar• t 

lüzumu'ldan fa•la ısrar gösterJll 1 
meleri ve ihtilafı neticelendir"'~ 
için daha uysal davranmaları 50

, 

leumi•tir. Eğer alakadarlar ıcedt 
dl aralarında meselelerini bati• J 

ınezlcrse Berlin ile Romanııı :~ 
kemlii!'ine müracaat edilerelı: 
vava bir netice versinler: deli 
nıiştir d~ 

.Macarlarla Rumenler ırasıll ııır 
nıalUın Transilvanya ibtiliih -
KUnun meselesi değildir. Ge~~l' 
harpten evvel Rumenler Tr•11 ~· 
nnyadn kend~ ırkdaşlarınııı, 'ı~ı. 
Juğundan daıına babset".1"' eı1 
harpten sonra da bu cesim ul~ d• 
almı•lardı.r. Fakat o zamB11 , 

ık) r•'' Macarlar haksızlığa uğrad a , 
çünkü halkın ekseriyetinin l'''.

1
, 

manyayı istemediklerini ileri 511
•1 

müşlerdir. Yirmi sene~euberi. 1;~ 
iki tarafın elinde de bır baylı~ 
kom birikmiştir. Gerek RU"\, 
!er ve gerek Macarlar istatbt•.1 , 
!erle iddia ediyorlar ki Traıı;•'ıit• 
vanya olsa olsa kendilerine aıl ,
Rumenler ihtilafın halli için .~,. 
hallinde arayı umumiyeye ~1111,ı caat edilmesini de düşünmıış t• 
lakin bu fikir Macarlıuı tatırı•"ıııı-
nıek •öyle dursun onlar tar• t• 
dan az çok hayretle karş~a11n1 ~11' 
Çünkü artık arayı umumıyeye 

11
, 

racaat usulü geçen harpten ~ot~' 

tt 

raki cmoda lardandır. Yirını. 5 dİ' 
evvelki moda başka türlü idi, 
yorlar, şimdiki de başka. i~' 
Bakalım, Viyana görüşmeler 

den neler çıkacak?. / 

Kız san'at 
mekteplerinde 

. !Jile' 
Kız san"at okullarında yen• !"'. 

be kayıt ve kabulüne 2 eyliıl ~1t 
zartesi günü ba.:;lanacaktır. 1'8:..
lar evlfilün 30 uncu günii a)<.Ş"'" 
nihavet bulacaktır / 

Fransa kralile bir muahede 
~ 

tedemiyeceklerdi. gil" 
Fakat Papa için, Napoli.ye :;ol· 

diği tarihten itibaren be' &ııı, ,,ri' 
tan Cem için de on bin düka 'ft 
Jecek, ve bu meblağ Papanın sr i~ 
suna göre ister her ay, ister 
ayda bir tesviye edilecekti. ortİ 

Papa behemelıal Sultan bı" 
birlikte getirecekti. Tiirlı: şeı.tı· 
desi Gaet şatosunda oturacı:ıı11• 
Papanın vefatı halinde, S p#' 

Cem, ona halef olacak olan ra 
ya t""lim edilecekti. . ,ttl-

Papıı. bn muahedeyi tasv•P biiS 
Fakat iıma etmedi. Nihayet 1.o' 
bütün vazgeçti. Ne olursa 0 • 

Ronıada kalmayı tercih eyled~r,1 
Hal böyle cereyan etmekle p•f' 

Alfon.s ve kardeşi Kalabr, fa ge~ 
Fransaya karşı müdafaada~ g,11' 
durmadılar. Maksatları ŞarlıPtı· 
maya girmesine mani oJı.na}r•~ 

•Pes Rumedcn kalkıp ~ıf~ ·rJP.' 
sadan yana revan oldu. BÜ< ı fil' 
sa dahi anın geldiı:;n işitic< OC 
hal lcşkerini ıiç bölük edüP 16-
taraftan Polve beyinin yolu~•lfdi· 
derdi. Her bölük otuz bin k•~ ·,r_ 
Polye beyi anı işiticek takJı 

111
r'' 

türemedi. l>önıip R•• 

d 

l) 

~ 

d<. :du b ım l ı J. :S..:..ı.ın dönuyor. yağı kları nas.! yaptuı t1a krn· t Vevamt v.ır) larını silahlandı ya ba !adılar. , dL Papanın mnvııfııkati olınadon 
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~ ~acar tayyarclc-
,. tı bu •. 
" l\ itlen arazısı-
f, lle bomba attı 

~udutta hasmane 
llteketlcr sıklaştı 

lıiıkr 
•tııdan·eş 23 (A.A.)- Röyter ajaa. 

ltuın'e 
lthliğiıı:., U~unıi karargiıhının bir 
. Alaca ~oy le denilmektedir: 
b,,~k ~ tanareleri. •on günlerde 
lttind cfalar Rumen arazisi ü
huıun~n ~çnıak suretile taarruzda 
!lı4 •ld ~ ardır. Romanyanuı yap

r ~lara ı:u J>rotestoya rağmen a-
, >uı U>et· rasov, Somaneni ve Vit. 
~ •nanh fde .devam edilmiı; ve Ro
ı lev; bU: 8 eybınde teca\'üzleri ınuh
ı il~ gib· ~u~ risaleler atılmıştır. 
, r•ni ol,,, ad~s.:ıerln tekerrürüne 

3 üncü Kanada 
fırkası teşkil 

ediliyor 
Londra 29 (A.A.) - Kanada 

J aponyada tek 
parti kurulacağı 

yal&tn 
müdafaa nazın gazetecilere su be- J B k"l" h b • 
rnnatta bulumnustur: apon aşve 1 1 a erı 
. •İkind K":"ada fı,r~ da ta ~ tekzip etti 
lımlcrını bıtmnce. Iıuıı!terede bır 
Kanada kolordusu teskil edilecek
tir. Tcsrinievvelin ilk on beşinde 
ücüncü bir fırka daha vücude ge.. 
tlrilect'ktir. Bizim cephe hattımız 
Manstadır. 

Ha"bin buırünkü safhasını bü
yük bir İnuiliz taarruzu takip e -
decektir. Bu taarruzda da Kana
da. müdafaada oldui'u gibi ro -
lünü OYnıvacaktır.• 

Londra 29 (A.A.) - Japon Baş
vekili Konove kendisini kabul e
den Mikado ile !!Örüstiikten sonra, 
J awn \•ada tek fırka sisteminin 
kabul edilece"i hakkmdaki ha - ı 
berlerin tamaımcn asılsız ol<lu -
~-ınu sövlettnic:tir. 

Amerika, Norveç ha
nedanının hakkını 

Lord Glenhommer tanıyor 
şehrimize geldi Ne\·york Z9 (A.A.)- Amerikan 

İnl!İIİZ ticaret birliği. Balkanlar Lejiyon gemisi bugün Finlandi -
\'e cnubu şarki Avrupa subesi re- yada, Petsamo limanından Nev -
isi Lord Glenconuner bazı tem.as- vorka muvasalat etmiştir. İcinde 
!arda bulunduğu An.karadan refi- 900 mülteciden ba~ka, Norve~ Ve. 
kasile bu sabah şehrimize gelmiş. liabdının e~i Pren>cs :Marta ve iic 
tir. cocuğu da bulunmaktadır. Gcmi)·i * Londra 29 (A.A.)- Düsman 500 mil mesafeden iki Amerikan 

lsON24SAA 
içindeki 

Hadiseler 
~~~~~~-~ 1 

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
aJ..ınıruıı tır.) 

Telhis eden: MUAMMEK ALATU& 
Alman Hariciye Nazırı Fon 

Ribbentropun daveti üzerine, İtal
ya, Macaristan ve Romanya Ha
riciye Nazırları Kont Ciano, Kont 
Çaki ve Manoilesku bugün Viya
nadn toplanacak konferansta Ma
caristanla Romanya ara>ında mu
allakta bulunan meseleleri gö -
rüşmei'e başlıyacakl:udır. 

Dün öğle üzeri Romadan tayya
re ile Salzburga gelen Kont Ciano 
Hitler tarafından kabul edilmiş
tir. Alman ve İtal)"an Hariciye 
Nazırları öğleden sonra tayyare 
ile Salzburgdaa Viyanaya gel -
mişlerdir. 
Ruıucn ve Macar Hariciye Na

zırları da bugiin Viyanada bulun
maktadır. 

Bitaraf müşahitlerin fikirlerine 
nnzaran, Ahnanya, Avrupanın ce
nubu ~ark.isint.lc bir k~rışıkhğın i 
çıkına~ını ıst<'ınen1cktedır. Alman .. 
yanın Ruınen - ;}Jacar müzakere
ı~rinin bir çıku.ıaza saplnnnıasın
dan ictinap ettiği zannedilmekte
dir. 

Macarlar da, birkaç gün evTel 
bir Bumea tayyaresinin Macar 
topraklarında Debreçen şehri ii
zeri.ae kadar gelerek, bir Macar 
tayyaresine hücum etmesini, Re .. 
man7'1 hükfuneti nezdinde şW -
detle protesto etmiştir. Sima) va 
şimali şarki hudutlarında ala bazı 
hadiseler olduiu, bu hadiseler 
hakkında takibat açıltlığı bildiril
mekte<i.ir. 
YUNAN - İTALYAN GERGİN -

Li<;i AZALDI 
İtalyan gazetelerinin son güıo

lerde Yunanistann karşı yapbğı 
hücıınıların gevşemesi üzerine, 
resmi Yunan mebafilinde nikbin
lik artmı.ştır. 

Bununla beraber, 1939 _ 1940 sı
nıfları şimdi silah alhnda bulun
maktadır Geçen hafta da diğer 
dört sınıfın daha askere çağırıl -
mış olduğu malumdur. Yunanlı
lar, sima! mıntakasında gizlice ih
tiyat tedbirleri almış bulunmak
tadırlar. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Son 24 saat içinde İngiltercye 

karşı Alınan hava hücumları yi
ne devam etmistir. Alman tayya. 
releri bilhassa Londra mıntaka -
sile Taymis halici müdafaasını 
g~ınek teşebbüsünde bulunmuş
larsa da, bu teşcbbü~leri akim kal
mıstır. Fakat diğer müteaddit 
mıntakalarde, bu arada cenubu 
sarkiyc fazla miktarda yüksek in
filaklı Jaııgın bombaları atmış -
lardır. 

3- S O N T S L G il A F - 29 A~USTOS lNt 

l, __ ın_h_le_•_ .. r1a_r_u_._11_Uc:1_a_r_H-=-iiU_nc1_ .. ;...•;,__-1I 
Mubr.mıaea .,, 7,5 Eksiltıaenia 

Ci..ı Milr.ten bedeli \eaınatı ıelcli saati 
Lira Kr. Ura Kr. 

Fıçı tahtan eo .M3 -00 13'7 50 aCllı: ek. 11• 
NllııQ:rtsiz terlt "875 adet -ütet11hhldi IWIUna> pazar!ılda ıs 

Fonnaldei>it 300 x.. 360 00 27 00 açılı: ek. 15,31 

l - Sartaame ve njhe 
1 ·z eerit nümunfti maetbince yukanda cins ... 

mikdarı :r=J.ı <3a kalem malze:Nt hizalarında ııwterilen usullerle satın aıına. 
cakt.r. 

11 - Mı ıham ı bedelkri , mu..alı:k&t t.emmallan, elı:ailtme ııeJ<il ve saati~ 
h.i2alarında yazılıdır. 1 

UI - Eksiltme 9/IX/940 pazartesi ıı:iiııil Kabataşla levazım ve mübayaal 
;ubesindeki alım komisyonunda yapllacaktır. 

iV - Şartname ve kereste eb'at listesi aıözü geçen Jll.lbeden parasız alına .. 
bilir. 

V - İstekli~ eksiltme ve pazarl.Lk: iç.ilı tayin olunan gün ve saatte ~o 1.1 
aüvenm.e paralarile birlikte ınez.kiir komisyona müracaatları. <7687• ...... 

itin Nn'i Kcıif bedeli •/07.5 Eksiltme ~ekli Saati 
Temiaab 

Lira Kr. Ura Kr. 
Niksar ve Erb;.ıada a~p Ull83,8t 3373,78 Kapalı zarf 15 
baraka inşaatı 

Rqadiyede ah:ıap baran in:ıaatı ill4,40 383,58 Açık eksiltme 16 

1 - Ke,ıi! sartnamc ve plônlan mucibince idaremizin yukarda yazılı mahal• 
lerde yaptırncağı on dört adet ahşap barakaların ~atı kapalı zarf ve acık ek
siltme usullt>rile eksil~meye k.onınU$tur. 

11 - Keşi! bedelleri, mu""kkat terninetları. eksiltme :ekil ve saatleri ~ 
zalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 5/IX/940 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde İ.slan· 
bulda Kabataşta levazım ve mübayaat ıube.:.indeki alım komisyoounda yapıla• 

caktır. 

rv - Erbaa ve Niksarda yapLlacak olan inşaata ait p.rtname levazım şubem 
veznesinden ve İı.mir, Ankara, Tokat başmudürlüklerinden 224 kuruşa ve Resa• 

diyede yapılacak inşaata ait olanı da mezknr ıube veznesınden ve Tokat b3.1"-

1nüdürlüğündco 26 kuruşa alınabilir. 

•t aı, 11 ak ıçın muktezi tedbir
~tlatın llıı~tır. Buna ratmen Ma
'&i b~ ahır bom~ardmıan tan·a
~baa, U ~ ın 27 >ınde Setueni ka
~'l"in, ~~rinde uçmustur. Bunun 
~ tıı ç kır Rumen avcı tayyaresi 
.at,ıaıı: arak Macar tayyaresini 

'bllıt dö ıs._ Pilotu ile Macar arazi. 
ti' u nıı"~c . b . . y· i.:t01 2 

.r. ıc ar etıuıştır. ıne 

i' ~>ııat h 8 •~de bir takım muha
tl' ' arar t •rekatı göriilmüstür. Bir 
~ :•ıııış ve'ı;taresi, mitralyözle ateş 

ı.ı llıııtıa bo otulmare tanare mey-

tayvarelcrinin Londra mıntakası ı destroyeri karşılamıshr. Bu hare-
üzerindekl cevelanı yedi saat on ket, Amerikanın hala kraliyet ai-
dakika devam etmı.ştir. J lesini Norvcçin ıne~ru hanedanı 

fflah1nı olduğu üzere, e\'velce 
Salzbur!'da yapılan görüs.melcrde, 
mill\'er devletleri Roınan)·a ile 
l\lararh;tan aras1ndaki lrki \"l' coğ
rafi ihtilliiların iki nıcınlekct a
ra.>ıntla ii.diluııe surette halledil -
ınesini istı•ınişlerdi. Sin1diyc ka
dar )'atulan ınüzake~~İerde ise bir 
neticeye ,-arllnıad.ığı irin, ~in1di 
Vi~·anada toplanarak konferansta 
S,fzhurgda kabul edilen csaslnra 
ve o zamandanberi elde edilen tec
riibelere ~Hrc, nte\·cut ihtilli{laTın 
halli çareleri aranacaktır. 

Bilhassa Kent Kontluğu üze -
rinde de siddctli hava muharebe
leri olmu~, niha~•et Alman kuv -
yctteri biraz zn~·iat vererek çekil
ınistir. İngiliz tebliğlerine göre, 
Almanlar dün 24 tayyare. İng;ı;.... 
)er de 12 tayyare kaybetmislerdir. 

V - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin ~rtnamesinin F fıkrasında Y"" 

Hahf'Şitand.ı molörlü Alman olarak lanıdığıııı Alma.ıJaya gös-
knvvetleri 1 !ermek için yapılmıslır. 

zılı ehliyet vesik:a$ile kapalı fiyat teklif mektuplaruu ve kanuni vesaik.le yfu:ciıl 
1 7,5 gü\·enrne parası n·akbuz veya banka t.crninat mektubunu ihtiva edecek ka• 

ga,tıı h hıhalar atarak bir han
~u>.tur~~ta uğramasına sebep ol
>'llıır •di!8Y.Yare meydanı evvelce 
b 0ktut, R lllış olduğundan telefat 
>ıı0'!_ıhardıuıııen tayyare~e~i, l\lacar 

Bedin 29 (A.A.ı _ D. N. B. bil- Çocukları Amerikaya 
Bir İtalyan teblii:i de, uetrol ih

raç merkezi olan lla)·Canın ltal
yan tanare filol"rı tarafından 
güpe gündüz ~=ddetle bombardı • 

palı zarflu~ilc ihale günü eksiltn1c saatinden bir sa.at evveline s=1at c14> de kndar 
mezkılr komb-yon b:ışkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lAzundır. 

1 
1 
·~ 

diri"or: 

,., h '°,_.e lUe ~an tay)·aresını yere in-
, oİ ' ile ~.ur etmi>lerdir. Bir yüz-

A.dd.ıı;-Ababa'da mu·kim Alınan
lar tarafından bir ııönüllü kıtaatı 
tc'lkilini müteakın. <imali !Iabe -
sis tan cenhesi İta! ,·an baskuman
danı. asa~ıdaki emri vevmivi neş
rctmi,..tir: 

~ -n llıi; ır sub:ıydaıı mürekkep 
tetıebatı tevkif edilnıişür. •Bul'Ün motörlü Alman kıtası 

teskil e<l.ümistir. !"imal ceohesi t 

rl 

1 
8Qkırköyde bir 

, DQ'nr.ık fabrikası 

kumandanı s1fatile adalet namına 
beraberce vaomakta olduihı har
bin •-ilklerini ve zaferi bizim ile 
- 0 ·-lasmak üzere arzular ile üni 
forma<"ı l!İvınis olan nasyonalist 
Alman"anın evlatlarını selam -
Ir.rım.• 

ıı 'Yandı 
r "1tır1c&, ·· !ita~ "Unde Osmaniye fab -
~~h ~~ad~iıı<le 35 nuıınara<la 

"U >-e u ~sinin sahip bulun
' lıihiiıt!Cannlin müstecir oldu

'iııq Pamuk avıklama mü-
liaJcı.ı ~ Mus:afa kızı Hayrive. 
İkr~ d.' Nıe-ar birbirine siı(ara J 

~va~ 10 kibritle Yakarlarken ı 
lldeJti. &arkık duran top ha - 1 

llıaıta b~~ıı:klar alev alarak yan-
\' an !muştu-, 

8o h ııın n-· . &rar qJcesınde 6 ton pamuk 
A.~ Ve bi t r;ı, ~adoluh· na vanmL~ ır. 

· asında ısarındak:i halat fab -
~ltilfa lira~ kendirler tutuşmuş, 

en Siiııd .. v~te mev<lan verilme -
urı..lmü tür. 
~ 

Viyanada 
l'llüz~kereler 

Ordu ve jandarma 
terfi listesi 

( 1 inci sahifeden dr-vam ) 

kan. 1. Hakkı Ulu;{, Saf!et Pozarr
tı, 1\1. Rasim Topsever, Tahsin Er .. 
serim, !il . Sırrı Se:vrck. M. Cela
lettin Yaka), 111. Zeki Doian, M. 
Şefik Çakmak, Y. Rui Biltan, 
Riza Yavuzalp Tuğ gcnerllllij(e, 

Sait Halman Tuj( anıirallijic ter
fi elmislerdir. 

9 kurmay yarbay kurmay al
baylı~a, 12 binbaşı kurmav yar .. 
ha} lıga, 1 yiizbaşı kurmay binba
sılıjia, 21 piyade :varba}"ı. albaylı
ğa, 100 piyade binbaşısı yarbay
lıı:ta, 48 topçu binbaşısı yarbaylı. 
ia terfi ctntişlerdir. Diğer sınıf
lardan ve rütbelerden terfi eden
lerin isimleri de listede yazılı bu
lunmaktadır. 

tfııı•ı.t,d·11 bıcı sahifede.o devam) JANDARMA TERFİ Ll0 STESİ 
t ~lıı.ı·h ır. 
e'·dilıJe~i aııe surette halletmek is- Bu sabah tebliji edilen jandar. 
ııı"~d•n R ~.""hedelerin yeniden ma terfi listesine göre, Fevzi Ay-
~ 0ktat d•çırılınesi meselesini de. dan alba}·lıktan Tüm generalliı:te 
ti~''•tin0°' 1~tler yüzünden silah terfi etmiştir. Nail Özgüven, Zi-
l İ lıaıı t !'11traeaat etmek sure- :va Kırhakan :vnrbaYlıktan albay-
~llııl 0~lır'.'ıck mecburiyetinde lıita terfi etmislerdir. 
ııı fat - R 

11 
Italya ve Almanya, Einbaşılıktan yarbaylıjia tc.>rfi 

•ı" '"•lla ~ıııen me.elcsiniu nor-
~ı llıtkted•~J' hallcdilnıe•ini arzu edenler: 
~alı•de~· ~·· Bu suretle Versay Salih Tunçer, Kadri Gelesun, 
h hıh; iıu::ıuı Tuna havzasına ait Niyazi Öcal, Tafıs;n Ünlüer, A. 
lt•~"ıııadık al ed.i~.s ~lacaktır .. Bu Riza Gürsoy, Y. Kenan Sökmen, 
~ .~·•lttu ca feyızlı hır sulha mı- Necmcddin Savaş, A. Kemal O. 

~u·.lıhver ~ ğuzliizüıı, Kadri Erci, A. Tevfik 
'İ~~u A"ibi b':;'letl~ri, her defa ol- Uygur, !il. Kemalettin Tuzkaya, 
•ii. · •tı•riııi ınunasebetle harici Hamdi Korkut, Mithat Altınbu-

't•rıııek.ı nd. Yapıcı zihniyetiui lak, H. Hilmi Arbak, İ. Niyazi Yıl-
A ~ırler, "\dl ----<»-- dıran, M. İzzet Bural, Nazmi Son. 

İycd d gar. 
e ııaa ir bir vaka 99 ön vüzba•ı binbasılığa, 12 

~0İhı·ıııu ~ 1 lncı lalılfeclen devam ) üst tc.>ğmen yüzbaşılıj(a, 56 teğmen 
~111 •1'ıed· lııstafa biraz Aliye ben- üst teğmenliğe terfi etmişlerdir. 
nıan~trıııı~~r Akrab~lar !ll~stafoyı 1 İki kişi dördüncü sınıf askeri 
~ii~ a ıes)j '• Ali dıye ıandar _ adli hakimlikten üçiincü sınıfa, 
ı " '•tnı· .l ın edıp hapishaneye bir kisi ikinci sınıf muamele mo-
tt'·"' d~~. er, sonra da düğü:ıe murluj!undan ikinci sınıfa, altı 

:ı. •k.iıı , 1aın l'lnıi~lcrd.ir. kisi dörcliincü sınıf hesap memur. 
"'1 s ·• usı f h ı. &at i · a anın hapishanede luğundan üçüncü sınıfa, iki kişi 
•~i• Çınde r ıkıl · ıf h 1 • ~in •ati sö .

1 
.an_ı s nıış ve altmcı sın esap memur ugun-

ı. e de ... ~ eıuı-tır. Buııuu üze- dan beşinci sınıfa, dört kişi ye-
~au '«usı f 
bilt UUuuun 2 a 0 .. hakkında ceza dinci sınıf hesap memurluğundan 
111 •luııup 84 llneü maddesi tat- altıncı sınıfa terfi etmişlerdir 
~ tl<ıeu 3 .. >alan hüviyet ver - •Son Telgraf• terfi eden ordu 
''~.hk11!"_11 •. ~er,inc, 30 gün hap. erkan ve subaylarını a.vrı ayrı 7 mıştır. tl'hrik etmeği bir ..§.!:.'ef addeder. 

1~ Sarıc stanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
•ac ovde bat k p· 

t~ ı \·e bu ı • ılc\'Ile, ve Hanefive vanurlarının parçalanarak 
ı~llınl!stu suretle li.ın~nın terırizlett!rihnesi kapalı zarfla eksiltııne-
i.'.lle ı11~iS4o 
ll llıde Yed" ~alı saat .15, dedir. 

~ >al u ise ta/ ~k teminatı muvakkate <1162.5· liradır. 
V•v4 ~ Vcıt~ı~· oı.ı.nların mali ve ticari vesaiki muteb('relel'İ ve mü
~ anlta ,... bden alacakları ehlh·ct vesikaları ve teminat makbuz 

", kıı, ar k olarını \ ukarıda ,·azılı ih3le saatind0 n bir saat ev
d ~on baskanlı.i!ına + ı"<l ct.,..rlcrL sartna:mevi abnak 

b 'a'ada Rt'ıt, ~-il .V. 1 •a.'lbul Mıntaka liman 
• muracaatlan i' " "'· nar. ,7983. 

götürecek vapurlar VI - Gerek kt1pah zart ve gerek açık eksiltmeye gireeeklerin yazılı güıı 

,.e saaUerde yukarıda adı geçen komisyona müracaatları il;in olunur. c74iô> 

Vasington :!9 (A.A.) - Harp olan 
rnahallerde bulunan cocukları al
mak Üz<'re A:merikan gem1ierinin 
~vrup~ haro mıntak~sına ı:?irme- j 
sıne mu~aade edi"n kanun projesi 
bu2'Ün B. Ruzvelt ta.cafı . ..ı.,.u, irr:za 
cd'lmi!:tir. ı 

Almanya ve İtalya bu müzake. 
relerin sür'atle neticelc1adirilınc
sini istemektedirler. 

ınan cdildiğiıı; bildirnıcktedir. Btı 'ı 
teblii(c göre, şimcndifor istasyo -
nu ilc.> petrol tasfiychanesiııe isa
betler olmuş, her tarafta ~·angın- ! 
lar cıkarılmıştır. Bütün tayyareler 
hareket üslerine dönnıüslerdir. 

Devlet Deıniryollan •• Limaaları İtletme J 
U. idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: ll~ k?n...;..na n..ı:zaran .ı\r ·12: ık an 

gemılerı bıtaraflık kaı:unı• ile 
'kendikrine menedilen m:ntaka - ı 
la~e muharipl.er tarafından bu ~e
mılerın tecavuze wtramıvacağı 1 
hakkında teminat alanrk girecek
lerdir. ı 

Dernedeki 
hiicum 
( l inci J.ı1.hUeden devam ) 

Kızıl deniü<le •Mocra. a<lasına 
karsı bir hava seferi vapı!ı:nıstır. 
Bır takım binalara isabetli en - 1 
<lahtlar vapılınış olduğu görül -
müstür. 

Viyana konferansı 

Dobr:ce 111(•scle!iiii11e gelince, ih
tildf esas;ndun halledildigi icin, 
Bulgarlar kendilerine tcrkcdilc -
cek nııntakanın, bjrinci teçrinden 
evvel hir olmazsa seınbol'.k bir 
tarzda talıliycsini beklem~ktedir
ı~r. Bulgarlar bu araziyi te~rini
C\ nl iptidalarıııda isıTalc başlıya
caklarılır. 

MACAR _ RUMEN HUDUT 
HADİSELERİ 

Bükrestrn bildirildiğine göre, 
bir )1acar ta,'"'aresi Transi),•anya
da Alhajulya ~ehrine kadar ilc.>r
lemiş, Rumen ta.vyarelcrin.in ta -
kibi iizerinc tekrar l\lacar toprak
larına dönınüştür. Bu ta,·yarenin 
bcyanııameler atlı~• söylenmek -
te<lir. 

"inınli Afrikada İngifiz;er bü -
yük ku\·vetlerlc Derneye hücuın 
ctınişlerdir. Nt>tice ıualfun değil
dir 

İngiliz tan·arelai Hobeşistanın 
muhtelif yerlerinde de askeri he
de&lerc baskınlar yapnıı~lardır. 

İngiliz h3va kuvvetleri Alınanw 
ya ve İtalya üzerine de yeni akın
lar yapmıslardır. li:iyel, Vilhelm
shafen dokları, Kc.>stt'lbah elek -
trik tesisatı, Avusburgda Messer
smid tayyare fabrikası. bir çok 
tayyare meydanları, ltalrada Ma
relli manyeto fabrikası, Fiat fab
rikası yeniden hombardunan e .. 
dilnıiştir. Bir İngiliz tayyaresi üs
süne dönıııemişür. 

İstanbul'un biiyük bayramı 
yaklaşıyor ... 30 Ağustos Zafer 

Bayraınını selilmlamağa 
hazırlanan 

L A L E 
S İ N EMASI 

Bugün matinelerden itibaren 
salonunu yeni ıuevsimc açıyor. 
Sineına dünyasının eşini bir 
daha yaratamıyacağı TÖRKÇE 

OTEL EMPERY AL 
İSA ~lİRA..~DA - RAY 

MİLLAND'ın 

1 

İk.tnct ~l~trne memur ve mü.. :ahde.mini ile umuml ıdare merkez daireleri 
hade:rocıe:·i içı..rı kumaşı, ruıturı ve telisı idarece verihnf"k ve nüMune ayarında 
düg1nc, sınna, aH\meti farika ve sair harttan müleahhit tarafından ~min e-
ditmek üzere diktirilecek takriben 1065 tııktm etbi!te, 420 adet palto \•e 1095 ., 
det kasketin inıalıyesi işi kapalı zar! usulile eksiltmeye çıkarılnuştır. 

10 eylül 940 tarihine rasUıyan Salı '.günü saat 15 de Ankara istasyonwıda 

ikııııci ı~lctrne bi.nas.ında toplanacak komisyonda ihalesi yaptlacaktır. 

İJareden \"erilecek kumaş ve harç bedeli dahil ml!'cnuıL:lun 
bedch 35570 ,24. ve ınuvakkat teminatı 2667 177 liradır. 

muhammen 

Bu işe girmek ist.ı.yenlerin kanun ve şartnanlenın tayin eltigi ve.saikle mu
vakkat teminaUaraı~t ve tekliflerini ayni ıün saat 1-l de kadar komisyon reisli .. 
(Si.ne vermeleri lazımdır. 

Şartname ve muka\·eJe projeleri Aıaara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden 178 
kuruş mukabilinde satılnıaktadtr. (7612) (4319) ... 

Muhammen bedeli 3000 (üç bın) lira olan 7 kalem muhtelif kalınlıkta 

kollektôr mikalan 11/10/1940 cuma günü saat 15 de kapah zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 2~ (iki yüz yirmi) liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesilta.la.n ve teltlifleT'l.n.i ayni gün saat 14 de ka-
dar komisyon reisliğne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarad mal&eme 
tesellüm ,., ı-evk şe!Li&i.nden dağıtılacaktır. 

* * 
dniresın ..... 

(7685) 

1 
Bir yıl içinde İzoıit ~eposu namına gelecek olan takriben 5000 ton maden 

. kömürünün 3700 tonunun lzmite ve 1300 tonunun da Adapıl7.Srında vagonlardan 
yere idirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yerlerde yerden maki.ne 
\'e icabında vagonlara yükletilme işleri açık eksiltme iR.lI'etile 20/9/940 Larihine 
müsadi! cuına günü saat 15 de H: ~ada gar bina~ında 1 inci işletme komisyonu 

1 

ctarafından münakasası yapılacaktır. 

Muhmmen bedeli: Beh~r tonun yüklemesi 45 ve indırm~i de 40 kuruştur. 
1 Eksiltmeye girmek isliyenler kanunun tayin ettiği vesaiık ve 42.5 liralık muvak
kat teminatlarile bırlikte eksiltme günü t,yin edilen saatte komisyona müracaat.-

lan. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan ve İzmit deposu ile Adap.az.arı ı-"tasyon. 

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~e~n~b~ii~y~ü~k~za~f~e~r~id~i~r~. ~~~~ seflığinden parasız olar~k verilir. c7931> 

1

1 İstanbul V akıfl11 r Direktörlüğü llanlan _j 1 Ö K S ÜREN LE RE 

(Başmakaleden devam\ 
ci hir tarzı hareketin ihtiyar edil. 
ınesi ise herhalde cenubu 'itarlô 
Avrut>ası sulhunu ınuhafa~ava 
değil. ancak bozmaya hizmet ede- J 

bilir ki bu takdirde de Vivana kon- 1 
~er~nsının manası olnınz. Ağlcbi ~ 
ıhtunal Almanya da küçük bir hu
dut la>hihi şekli ile ahali mü -
badelesi esasını iltizam ve ~Taco
ri~taııa daha mutedil dananınak 
yolunu işaret edecektir. Eğer, 
ınihvercilcr bu tarzı tesviye~·e 
muktedir olabilirler ise şimdiki 
halde ve istikbalin hadiselerine 
intizaren cenubu sarki Avrupası 
"e Balkanlar sulhu bir vartayı da
ha atlatmış olacaktrr. Fakat, bu 
da yine gelecekteki vartaların \'e 
muhtemel hidiselerin asla bir ga_ 
rantisi ohuıyacaktır. 

ETE~I İZZET BF.NICE Kıy- Pey KATRAN HAKKJ EKREM 
-:==============~ n1eti paras. 

!stanbul Komutanlığı L. K. L. K. 
Satıaalma IaoWı7oau İlinlan 158 63 

Heybtliada Deniz Harp Okulu 
Liıesi Komutanlığından : 

ve 

:::omutanlık birlikieri için 20..\4 ton 
kok kömürü kapalı. Zo'.iri usulile müna- .::!S3 42 
k3"'ya konmuştur. lbal.,i 3 Eyl(IJ 940 

11 92 Sultanahmct Aklııyık mahallesinde Keresteci sokağında e.skıl 
11 yeni 33 No. lu ve tamamı 62,5 metre murabbaındaki arsal 
tamamı (4944) 1 - Bu yıl deniz 11:-ıesi birinci sını.!a girmeğe istekli ok• ··iarın müsabaka 

19 00 Laleli eski Molla Kestel yeni Kcmalpa~a mahalle.ınde Fethi sınavlarına 5 eylCtl 940 perşembe günü sabah saat dokuzda başlan~caktır 
bey cadd~inde Ta.şhan ikinci katta :19 No. lu oda tamamı. 1 2 - Sınavlar Fen biJl:i.si, Fiz.ik kimya, 2\tat.ematik ve türkçcden yapıla-

ı:ünü saat 11 dedır. Mulıammeıı bedeli! Ş58 78 
51100 lira olup iik temınatt 3832 lira 

41 92 Tahtakale Demlrta, mahallesinde Uzunçaf1ı caddesinde Y""'4 calctır. 
b:ını alt kat l ve 2 No. ıu oda tamamı. 5906 3 - Sınava girecek okurların köprü.den sabah saat 7,25 de hareket eden 

elli kuruştur, Ş<.ırtnamesi, her gün 321 97 :?4 15 Şehremini Seyit Önı.er mahallesinde Hüccet sokağında 1 No. lu vapurla yarılarında siyah mürekkepli kalem ve tf!~lm malzemesi oldutu halde 
komisyonda görülebilir. Isttklilerin evin tamamı. 7051 okula gelmeleri. 
bellj giın ve saatten bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satın alına komisynnu.o.a 

Yukarıda yazılı emlak 10 gün müddetle temdit ~iti.r. İhalesi 5/9/940 Sınav başladıktan sonra milrncaat eden okurların S10ava sokulmıyacağı a-
perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin Çemberlitaşta İstanbul Va- lftkndarlara ilAn olunur. 7620 
kı!lar Başmüdürlügu mahlulat k>lemine müracaatları. (7969) ---------------------~---------

Teknik Okulu Müdürlüğünden: vermelerL c 7171 > • • * M. M. Vek~leti namına 2 eylill 940 Cinıi Miktsrı Muhımmea bedeli ilk temlnal Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısunlarının inşaat ve maltlne ıuı...-
iünü saat 16 da pazarlıkla 13200 lira- Net İdrofil pam·Jlt 1500 kilo 150 kuruş 168 lira 75 kr. ~ri.ne talebe kaydıııa 2 ey!OI 940 tarihinde başlanarak 30 eylül 940 tarilundoıı 
hk saplı toprak kaı.n1ası satın alına - Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve mik.da.rı yazılı pamuk &ünü akşamı saat 17 ye kadar devam edilecektir. Son günü mW;leJi.oa kayU 

caktır. Bu kazmalar bulunduğu mik- açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2/9/940 tarihine müsadif pazartesi cünü muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
dara ıöre parça parça da alınabilir. is- saat ı~ de i.atanbul vakıflar başmildtlrliliü binasında toplanan komisyonda ;ra- Orta okul mezunları imtihanla ah nır. Diğer ;;artları öğrenmek iotiyenleriA 
teklilerin belli gün ve saatte yüzde on pılacaktır. bizzat veya mektupla okula müracaatları iJlln olunur. 7872 
be;; tem\naUan ile birlikte Fmdıltlıda Şartnamesi hergün levazım laılemi.nct. ilirillebılır. (7430) 
komutanlık satın alma kmni>-yonuna 
geln1eleri. c7984.> 

.... 
Komutanlık kıtaatı ihU;racı ıçın 3/ 

latanbul Sıhhı Müesseseler Arttuma 
Eksiltme Komiıyonundan : 

ve 

9/9~0 günü aşağıda cins ve mlkdarlan ;:.eyli tip talebe yurdu ta~lerinln 480 adet pal!olarmm ımaıı,,..,.ı iti laı-
yazılı lkl kalem )"lyecek "".'ddesi pa- palı zar!la eksilbneye kon~. 
zarlıltla satın alınncakt.r. Isteklileri.n Eksiltme 13/9/940 cuma ııünü sut l~ ele Catalollunda mlıhot ..., içtim&! 
belli gün ve saatte yilzde on beş te- muavenet mudür!Uğü binasında kurulu koml.17Qnda :rııpüa<aktır, Muhammen 
minaUarile birlikte Fındıklıda kJ .nu- fiat beher palto dikişi 11 llradır. M. Temlııat 3t8 Undır. 
tanlık satın alına komL..,.onuna gel - İstekliler nilmuneslni her gün ı..,.u tıp talebe yurou merloeı.lnde &örebllir-
nıeleri. c4985> ler ve şartnamesini. alabillrli!!r. 

Cinsi Miktarı pazarlık istekliler 1910 yılı ticaret odası vesll<asile 2490 ııa;rılı kanunda ve p.rlna-

liralılt aaati memıde yazılı vesikalarla bu işe ;reler J•rokkat teminat maltbw: .....,.... bıınlı:a 
Zeytinynğı 8000 kilo saat 15 mektubu ile birlikte teklifi hovt zarflannı ihale saatinden bir saat ~vnl ınalı:-
K.ırnım mercimek 15000 > s:ıat 15 puı mukabili komisyona vermeleri. 7981 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

Leyll tıp talebe yurdu talebeleri için 1000 takım elbise imali işi kapalı zarfla 
ebiltıneye konulmuştur. Eksiltme 13/9/940 cuma ı!inü saat 15.30 da Ca&nlo.?
luoda şılıhat ve içUmat muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
)'Çilacaktır. 

Muhammen fiyat: Beher takım elbisenin imaliyeııl 1400 kuruştur. 

Muvakkat tem.inat: 1050 liradır. 
İstekliler şarbıame ve nUmunesini b~r .rün leyll tıp talebe yurdu mcrke

ıiode görebilirler. 
İstekliler 19'0 yılı Ucaret odası ve;Lkasile 2490 sayılı kanunda ve r.ırtna

mesinde yazılı vesikalnrla birllkte bu işe yeter muvakkat temin t makbuz veya 
banka meclttubu ile birlikte teklifi havi z:art!annı llıa1e saat.mden bir s:ıat eVftl 
makbuz mukobill komisyona verıneleri. <7980> 
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Aıkeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
1 

Aşacıda yazılı erzaklar evsaf Ye f'lrllan dahilınde ek&iltmeleri Kırklarelindel 
İlnecede ~eri salın alına komi.syonun,da yapılacak.ur. Kapalı zarllann ihale sa
alınden bir saat evvel komisyona verilme-;i açık eksiltmelerin aııalinde istek.
ille-rin komiByonda bulunmaları. Sartnamesi komisyonda &örülür. 

C in si 

Pirinç 

• 
• 
• 

Nohut 

• 
• 
• 

it. fasuln 

• 
• 
• 

Bulgur 

• 
• 
• 

Kırmızı 

oıcn.:ın1'!J , 
, 
> 

Miktarı Tutarı 
Kilo Lira 

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

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

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

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

2375 
2375 
2375 
3325 

Temi· 

ııatı 

Lira 
ihale r üaü ... u ve ıekll 

434 12/9/940 
434 12/9/940 
495 12/9/940 
434 12/9/940 
150 13/9/940 
150 13/9/940 
210 13/9/940 
150 13/9/940 
197 13/9/940 
197 13/9/940 
197 13/9/940 
278 13/9/940 
225 14/9/940 
197 14/9/940 
197 14/9/94-0 

• 191 14/9/940 

179 13}9/940 
179 13/9/940 
179 13/9/940 
250 13/9/940 

* 

K. Zart 

• 
• , 

A. wnım. , 
• 
• , 
, 
• , 
, 
• , 
, 

• , 
• 
• 

10 
10,30 
15,30 
16 
11 

11,30 
H 
14 

14,30 
15 

15,30 
16 
9 

9,30 
10. 

10,30 

9 
9,30 
10 

10,30 
(770) (7746) 

Aşağıdct miktan )'azıl1 mevat kapalı z.ar!la ~iltmeye konmuştur. ihleleri 
hiza.Jrında y.wJı ıun ve t;;.ı.:ı.Uerde Çankkaıede askerj satın alına komiS)'o
ounda yapılacaktır. l~teklılerin kanuni veısikalarile teklif mektuplarım ibale 
saatinden bir saat evvel komısyona vermeleri. 

Cınsi Fiatı 
Kr. Sı. 

ilk 

!b alo a-ünil ve 

Hali 

900000 kilo sabun kapalı zarfla ek
siltmeye konJnu~tur. Tahmin bedeli 
36,900 Ura ilk teminatı 2767 lira 50 
kw-uştur. Şartnamesi Ankara, İstan
bul Lv. flmirlik:Jeri sat.ın alma komis
yonlarında görülür. İhalesi 10/9/940 
Salı günü saat 17 de Kırklarclinde as
keri satın alına komisyonunda yapı -
lacaktır. İsteklilerin kanuni vesika -
larile teklif mektuplarınJ ihale saatin
den bir saat evvel komlı;yona verme-
leri. (788) (7802) 

* 72,000 kilo sığıreli alınacaktır. Ek-
aillmesi 18/9/940 saat 15 de Tümen 
sat.ın alma Ko. da yapılacakt.ır. Tah 
min edHen fiatı 31 kuruş olup tutarı 
22320 lira ilk tcminat.ı 1674 liradır. 

JstekliJerin belli &ün ve saatten bir 
saat evvel kapalı zarflarını ihtiva eden 
mektuplarını İunitte Tumen satın al
ma Ko. na vermeleri. isteklilerin her 
l'ün aartnan1esini Ankara, E,\;kişehir, 

İst. levazım Amirlikleri satın alma 
Ko. da görebilirler. (780) (7796) 

+ 
4-818 ton saman satın alınacaktır. 

Kapalı ı.artla ek.ıiillnıesi 13/9/940 günü 
saat 15 de İzmitte Tümen salın alına 
Ko. da yapılacaktır. Tahnlln c:dilen 
fiatJ 3 kuruş olup ille teminatı 10841 
liradır. İsteklilerin her gün İst. Top -
hane, Eskişehir ve tümen satın alma 
Ko. larında şartnamesini &örebilirler. 
isteklilerin belli gün ve saatten bir 
saat evvel kapalı zarflarını ihtiva e
den mektuplarım Ko. na vermeleri. 

(779) (7795) 

* Malzeme deposu JD§ası pazarlığı 2/ 

IST AN BUL DEFTER D ARLIGIN DAN: 
Sıra Müke:Jefin ıdı 

1 Pavlı K.Jlavlos 
2 A1a(;dalini Lflı.ari 

3 Nubar ).1alhasyan 
4 Teodos Petridis 
5 'feodos Petridis 
6 Kazma TuzJuyan 
7 lsak Adato 
8 Muz<A!Ceı· Tümen 

9 Murat Ayberk 
10 Murat Ayberk 
11 Vas1l Avramidis 
12 Kipro E!tad 
13 Nıko Zaraidis 

Ye işi 
Terzi 

Z... türeci 
Tuccar 
Çorbacı 

CorbJcı 

Terzi 
Komisyoncu 

köfteci 

A vukat 
Avukat 

Yumurtacı 

Balıkçı 

Zahireci 

A d r esi 
5. G. İzzet B. han 0/1 
A. Ç Karakol (7) 
Ş. G. Scliımet han 13 
A. Ç. Helvacı 9 No. 
A. Ç. Hel\'acı 9 No. 
Ş. G. Arpa(.•ı hrın '1 No. 
S. G. Seliımet han 16 No. 
A. Ç. Karakol sokak 69 No, 

Ş. G. Niğde han 7 No. 
Ş. G. Niğde han 7 No. 
Ş. G. Peynirci S. 8 No. 
A. Ç. Lüleci 16 No. 
A. Ç. Limo> İs. 19 No. 

-14 Ali oii. Mehmet 
15 Abdullah Hü~eyin 
16 Teodos Petridis 

K. Yemisci A. Ç, K. Pasa iskelesi 18 .No. 
Kavuncu A. Ç. Çardak C. 6 No. 

17 İsmail lbrahim 
18 Andon VasHyadis 

19 Ali 

20 Hüsnü Tiryaki O. 

Çorbacı 

Limoncu 
Zahirl"Cİ 

Kcthveci 
Men~ııcat 

ve şe . makine laınircisi 
21 Fevzi 
22 Fehmi ve Ahml'· 
23 Ömer Çorbacı 
24 Va~il Dimitrof 
25 Kirkor Kiraz 

HaUaç 
Yorgancı 

Knh\.ehane 
Kolonyacı 

Şekerc.i 

26 Hü.sl"yin Yalçın Kahveci 
27 Sabahat er Mtınav 

28 A\.<:tdiı Markar oğlu Teneke imali 

29 İzak Cebar 
30 Hasan Aeaç 

.Teni 
Aşçı 

31 Fotis Adamanidis Pü.<:küvi imali 
32 İsmail ve Şe. Şükrü Kahvl"h<'lnC 
33 Hayım oğul Nesim Avukat 

34 Ali Rıza Pişirici fırını 

A. Ç. Helvacı sokak 9 No. 
A. Ç. Limos '•· 6/2 No. 
A. Ç. K. P.ıış jskelesi 12 No 

R. P. Uzun çarşı 326 
T. K. Şark han 13-1• 

> Balkapan han 53 
> Balk<.ıpan han 42/1 
> Kah\'e:ciler 3 

R. P. Tirltonidis han 27 
> Kızıl han 23 

T. K. Kah\'(.>{'!l<'r 11 
R. P. Tühınis 88 

> Çor;.ıpcılJ• 22 

> Şekerci han 8 
T. K. Kahveciler 17 

R. P. Sek<'rci han 22 
T. K. Cedit han 3/1 

> l\1<'naşc han 8 

> Hasırcıl01r 14 

Mat r ıh 
82.50 

135.00 
131.25 
129.00 
270.00 
120.00 
135.00 
180.00 

160.00 
50.00 

306.00 
112.50 
564.00 

2'10.00 
420.00 
129.00 
240.00 
360.00 

178.60 

45.00 
26.00 

136.00 
360.00 

63.00 

90.00 
830.00 
207.00 

49.50 
72.CO 

211.50 
36.00 

120.00 

765.00 

K. 
21.56 
15.75 
59"6 

5.30 
1 J.09 
18.77 
60.75 

l.48 

26.58 
36.44 

165.00 
1 J.72 

159.93 

30.38 
53.63 
32.25 
31.20 

144.25 

1.42 
24.65 

2.C5 
6.09 

2-3.30 
10°.25 

22.05 

24.Sj 
16.39 

9.77 

8 62 
13.46 

66.98 
12.60 
W.00 

46.75 

B. Z. C. 
4.31 
3.15 

11.81 
1.00 
2.24 
3.35 

12.ı5 

00.JO 

a.n 
7 28 

24.\..•i 
2.3< 
31.9~ 

6.08 

12.33 
8.45 
€.24 

28.85 

029 
4.97 

0.48 
0.22 
4.66 

20.25 
4.41 

4.97 
3.28 
J.96 

1.72 
2.69 

l~.29 

2.52 
2.33 

9.35 

8.04 

5.62 

o.o 

0.5~ 

0.39 

4.47 

1.55 
0.52 

mnktn 
1.67 

Ytlr. ünu 
25.67 
22.81 
70.87 
6.36 

13.33 
20.ıı 

72.90 
1.78 

29.90 
43.72 

189.75 
14.06 

191.92 

lbl a rn•m~ No. 
25;3 
28/38 
25127 
28/22 
28/21 
24/34 
l/13 
14/47 

11/41 
1/33 
5/8 
10/4 
2/38 

Bırinci 

• , 
• 
• , 
, 
• , 

ikinci 

• 
• , 

Malmemurunca temyiz cdi]di 

36.46 
74.00 
38.70 
43.06 

173.10 

1.71 
29.82 

3.66 
1.70 

27.96 
122.70 
26.44 

34.29 
19.87 
11.73 

11.89 
16.67 

10.37 
15.12 
14.00 

ı9.10 

10/10 
9/14 
11/2 
10;7 
2/34 

10/2 
25/27 

35/36 
24/36 
34/6 
15/5 
28/19 

37/26 
30/3 
29/9 
29/IO 

21/22 
37/27 
47/27 
5/5 
42/2 
2/10 

9/83 

• 
• , 
> , 
, 
, 
, 
> 
> 

• 
• , 
, 
, 
, 
> 

, 
• 
• 
> 

Stne• 
940 
940 
940 
940 
!)40 

940 
U38 
939 

938 
r~s 

D33 

'~6 
936 

938 
935 
940 
934 
939 

398 
938 

938 
938 
939 
939 
940 

940 
fı40 

!)40 

040 
940 

939 
&40 
936 

937 

1 

Sığır eU 
Sıgır eti 
Sade yağı 

Miktarı 
Kıio 

160,000 
80,000 

120,000 

26 50 
26 50 

125 

temin atı 

Lira 

3180 
1590 
8750 

.. . 
13/9/940 
13/9/940 
14/9/940 

11 
12 
11 

(825) (7905) 
9/94-0 pazcı.rte.si günü saat 15 de .&>- Eminönü sube~i mükelleflerinden yukarıda adı işi ve ticnretg:ıh aC!"<'~i yazılı şahıslar terki ticnrl"'tle yeni adreslerini bildirmemiş ve tabhğe saltıhiyctıi bir 
ki~hir mıntaka satın alına komis - kimse de göstermemiş ~e yapılıın araştırmalarda bulunamamış CJlduklar;ndan hizalarında gö~·~eri JC!l yıllnra ait kazanç buhran, ve yüzde zanllarını havı ihbar"" 
yonunda yapılacaktır. Plfin, keşi!, !en- namelerin bizzat kf:'nclilerine tcbHğ 0Junamamı5tır. Keyfiyet 3892 sayıJı knnu nun 10 _ 11 inci ınaddelt>rine tevfikan tcbliı,: yerine gçe emküzerc Hanen 

17,000 ltilo sade yatı ıtapalı zarfla 
eksiltmeye korunu~tur. İhalesi 13/9/940 
cuma gUnii saat 15 de Yozgatta askeri 
aatın alma kom.isyonunda yapıJacak -

tır. Tahmin bedeli 18,iOO liralık temina
tı 1402 lira 50 kuruştur. İsteklilerin ka

nuni vealkaJarile. teklif mektupl..-ırını j 
ihale saaıt.nden bır saat evvel kom!.s-
yona vermeleri (839) (7951) 

+ 
50 ton sade yağı kapalı zarfla eksilt

meye konmu;5tur. ihalesi 16/9/940 pa
zart.esi günü saat 16 da Kayseride as
keri satın alma komisyonunda yapı

lacaklır. Şartnamesi Ankara, İstan -
bul Lv. Amirlikleri satın alma komi.s-
7onlarında görülür. Tahmin bedeli 
11,500 lira ilk teminatı 4325 liradır. 

',steklilerin kanuni vesik1larile tekli! 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel koınisyona ".'ermeleri. 

(847) (7959) 

Keşi! bedeli 15,643 lira 89 kuruş olan 
hastabakıcı okulu ikmali inşaatı kapalı 
ıarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
16/9/940 paı.artesi günü oaat 11 dedir. 
i lk teminatı 1173 lira 30 kuru~tur. Ke
§i! ve proje!:i 80 kuruşa komisyondan 
alınır, Taliplerin muayyen vakitten bir 
a:ıat evveline kadar zarOaruu Ankarada 
M M. V. satın a1rrıa komisyonuna ver-
mderi. (825 ) (7904) 

+ 
1800 ton odun kapalı zarfla eksiltme

ye konmuştur. İlıalesi 18/9/940 paı.ar
tesi günü saat 11 de Diyarbakırda as -
k ert satın alma komisyonunda y;ıpıla

cnktır. Şartnamesi koıni!>yonda rült.ir. 
Tahmin bedeli 23,400 lira ilk temınatı 
1755 Hrad1r. İstcklilerın kanuni vesi
kaJarile teklif mektuplannı ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver -
meleri. (838) (7950) 

+ 
60,000 metre tanıaşırlık Amerikan be

zi pazarlıkla &atın ahnaco.ıktır. İhaJesi 
2/9/940 çarşamba günü :;;ıat 15 de Çor
luda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümuneı;i komisyonda 
&orülür. İsteklilerin kanuni vesika -
tırile belli saatte komisyona gelme -
lcri. (833) (7949) 

+ 
500 ton ('uvallı arpa satın alına -

caktır. Hepsi birden veya kUçük par
tiler halinde de ihale e-dilir. Tahmin be
deli 30,000 lira ilk temınat 2250 lira -
dır İba! i 4 f9/940 çarşamba günü 
saat 10 da Erzurumda a.. ... kerl satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart

narne ve evsafı komisyonda görülür. 
i<ilt"kliledn kanun! vesikalarile komis-
yona gelmeleri. (840) (7952) 

+ 
500 ton çuvaııı arpa pazarlıkla satın 

alınacaktır. İhalt>si 2/9/940 pazarte!'i j 
günü saat 14 de Erzunımda askert !'atın 
alma kom1syonundoı yapılacaktır. Top
tan veya kUçük: partiler halinde ihale 
edilebilir. Tahmin bedeli 30,000 lira 
ilk teminatı 2250 liradJr. Ev'Saf ve şart-

mesı komi5yonda görülür. istekli -
l rin kanwı1 vcsikalarıle belJi saatte 
komL<yona gelmeleri. (841) (7953) 

.lf 
500 ton arpa çuvallı olarak pazar -

, l ı.kla salın alınacktır. ihlesi 6/9/940 
cuma günli saat 10 da En.urumda as
keri mı.tın alma komh:yonunda yapı -
"lacaktır. Jlepsi bırd('n Vf"ya küçük par

tiler halinde de ihale cdilecekur. Tahmin 
bedeli 30,000 lira ilk teıniıı;,ıtı 2250 li
radır. Ev~ C ve şartnamesi komisyon
d a görlılur isteklilerin kanuni vesi -
k alarile kom.lsyona gelmelen. 

(842) (7954) 

+ 
Askeri evsafı haiz 210 ton ekmek

lik un pazarlıkla 3/9/940 sııh gunü saat 
10 da İzrnirde Bornovada ukerl satın 
tlma koıni.<yonuncla aatın hnacalltır. 

i$lcklilerin komi~ona gelmeleri Tab
mın bedeli 29,400 lira ilk teminatı 2205 

nl şartnuıne ve eksiltme şartnamesi tebliğ olunur. 7940 

lı.radır. (845) (7957) 

+ 
10,000 ton nakliyata talip çıltmadı

gından 4/9,'940 çar$amba günü saat 
15 de KayL·eride askeri satın alma k:o
miı.:yonunda pazarlık.la eksUtmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 20,833 lira 
kat'i teminatı 3125 Uradır. Şartnamesi 

.Ankara, İstanbul Lv. :imirlikleri satın 
alına komisyonunda görülür. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beJli saatte ko-
.misyona gelmeleri. (848) (7960) 

+ 
62 adet saka araba.sile 62 takım tek 

atlı araba koşumu pazarlıkla 6/9/940 
cuma günü saat 16 da Edirnede eski 
müşiriyct dairesinde askeri satın al
ma komisyonunda satın alınacaktır. 

Arabanın tahmin bedeli 5~!JO lira te
minatı 884 liradır. Koşumun tahmin 
bedeli 2480 lira teminatı 372 Jiradır. 
Şartname \'e numuneleri komi.ven -
da görüllir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile belli saatte komjsyona geJ -
meleri. (846) (7958) 

+ 
Bcherine tahmin edilen !Jatı 79 ku

ruş olan 100.000 adcı kar gözlüğü mü
teahhit nam ve hesabına acık eksilt
me ile münakLı.sayo korunu~tur. İha -
lesi 3/9/940 salı günü saat il ,30 da 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
5200 liradır. Evsaf ve Jartnamesi 390 
kurusa komisyondan alınır. istekliJe
rin kanuni vesikalarile komisyona gel-
meleri. (657) (7355) 

~-· 
Aşağıda )'azılı mevad kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 6/9/ 
940 cuma &ünü hizalannda yazılı sa
aUerde Edirnede eski müşiriyet da -
!resinde sabn alına komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnameleri komsiyonda 
,:ör'~lür. İsteklilerin kanuni vesikala -
rfJ.e teklif mektup1annJ ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermelerJ. 
Cioıl Miktarı Tutarı Temi oal ı 

Sabun. 
Kilo 

iua le 
Lira Lira soali 

48,000 l 8,240 l 368 il 
Sad~ yaji. 54,000 43,200 4050 ı 7 

(648) (7348) 

300 ton arpa kapalı zarfla eksilt -
meye konmu~tur. ihalesi 9/9/940 pa
zartesi &Unü saat 11 de Edı.mede eslti 
muşirıyet dajresinde satın alına ko -
mi..ı)yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 16,000 lira teminatı 1350 liradır. 

Evsal ve şartname:.i koınisyonda &ö
rülur. İsteklilerin kanuni ves.ikaJarile 
tekli! mektuplarını ihaJe saatinden 

koınisyonda görülebilir. Keıi! bedeli 
31704 lira 23 kuruştur. Kat'! teminatı 
4755 lira 73 kuruştur. isteklilerin ka
nunda yazJh vesaik ve teminat mak -
buzlarile mezklır gün ve saatte komis
,-onda hazır buJunmaları. 

(814) (7856) 

2000 adet mekk!i tevhit emeri sa- / 
bn alınacaktır. Pazarlığı 5/9/940 per
şembe günü sa:ıt 15 de İzınir Lv. 3mir-
1iği satın alma komi!iiyonunda yapıla -
cakhr. Tahmin bedeli 60.000 lira i1k 
teminatı 4250 lir:ıdır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. i..,tekljlcrin kanuni 
vesikalarile belli saatle k<.ımisyona gcl-

nleleri. (832) (70ll) 

* 500 CJ.ft alh araba koşumuna vcri
l~n liat pahalı görüldüğünden paz.ar -
lıtı 2/9/940 pazartesi gi..ınü saat 15 de 
izmirde Lv. Amriliğl satın alına ko -
mb·yonunda yapı!ac...ıktır. Tahmin be
deli 3~,500 hra ilk teminatı 24Z8 hra

dır. isteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(833) (7912) 

* Konyada ciheti askeriyece tesviyei 
turabiye, imalatı sınniye ve sose k:-ı -
pah zart usulilc eksiltmcy<' konul -
muştur. Hususi şartnamesi Ankara, 
Konya Lv. Amirlik!C'rile satın alma 
komisyonlarındadır. Keşif bedeli (o -
tuz bin) bradır. İlk teminatı (İki bin 
iki yüz elli) liradır, Kapalı zarf eksilt
mesi 3/9/940 salı günü oaat il de 
Konyada Kolordu binas1 jçindeki sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 3/9/940 salı günü saat ona 
kadar tekli! mektuplarını mezkür sa
tın alına komisyonu başkanlığına ver
miş bulunacaklardır. Bu saatten &0nra 
verilecek mektuplar kabul edilmez. 
İsteklilerin en az sekiz gün evvel bu 
işe ait bir defaya mahsus olnlak üze
re mahalli vilôyctle müteşekkil ko -
misyondan bir ehliyet vesikası ile bir
likte mezkür sa.tın alma komisyonuna 
müracaatları. Bu işi alan müteahhid 
en az 30,000 liralık inşaat yaptığına da
ir vesika ibrazına mecburdur. 

(651) (7349) ... 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 

26 kuruş olan 300,000 metre sargıJık 

bez 12/9/940 perşembe günü saat 11 
de pazarlıkla salın alınacaktır. İstekli
lerin 10,300 liralık kat'i leminatlarile 
birlikte Ankarada M. ~ı. V. satın aJma 
komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi 390 
kuruşa komisyondan alınır. 

(761) (7706) 

+ 
bir 13at evvel komisyona vermelerj, Beher takımına tahmin edilen :tiatJ 

İ L A. N B U A K Ş A M a,,.. lbı 

TEPEBAŞI BEL DİYE BAHÇESi 
Karşıyaka Kulübü namı altında 

Beyoğlu lsti:dal caddesinde Arı· 

kara Palas Apar!ımanının 7 rıu· 
maralı dairesınde azalarının i!rııl 
ve edebi her lisandan kitap ve 

risale celple tenvirlerine hadilll 
bir cemiyet teşekkül etmişlır. 

s 

Alaturka kısmında 
(Allahın Cenneti filmi San'atkiırlarında n ) 

KÜÇÜK ŞULE GECE S i 

FİYE 
ve arkadaşları - Çalı Kuşu L Utfiye - Mi~el r evüsü - Oto K eti 

var~·ctr•i - San'atkilr Şule - Leblebici Kovartotusu - Dümbiillü 

İsmail - Şn ki • Alıınct Gü ler kumpanyaları birlikte olarak Komikler 

Müessis azalar: 
Cemal Şahgiray: Esbabı emlıik· 

ten. 

Neş'et Birsel: Komisvoncu 
Suat Karşıyaka: Komisyoncu. 

• müsabal.as ı - Orkestra - Diğer numaralar • 

iı•••••m:mmmamılll•lill•••• Fiatlara zam ;\.-ok tu r . ••••••~••••••••••-
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Muhterem Müşteri
lerime 

MÜJDE: 
E S Kİ F EY Z İ A T İ 

Yatıh B OGAZİÇİ LiSELERİ Yatısız Topkapı Malte. 
pesinde Nü.MV· 
NE BA(;.J bet 
gün için açık \IC f(ız ve Erke k Talebe Ayrı Bölük le rde 

Ana.. ilk, orta ve Jlse ıunıflan Jçiıı eski talebenin lı::ıy ı Uannı U-td ide ve yeniden ta.leh ,. kayd 111a başlanmı,tır. eğlencel i saz ve 
Kayıt için tatil JÜJıJerinden m aada b ergüu saa.t 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. i stiyenlere o y un havaları, Pazar g ünleri 

tarifnanıe ı-onderilir. Telefon : 38-21 0 d e caz ve o yun hava ları vardıt· 

Arnavutköy - Çiftesaraylar Remzi 

,_...Hl _ ____ ...... ------------ı-:;~~~~~~~-~~~~~ 
Zafer Bayramı Münasebetil~r · 

ODEO 
Yeni Cıkan Plaklar 

1 

N. Rıza Ahizkan 

No. 270376 

No. 270377 

No. 270378 

Keınan, Ut, Kanun, Tanbur 
GÖZLERİNDEN İÇTİ GÖNLtlll 

(MUzık: Dr. $\.ıkrü Şenozan) 

BAG I HÜSNÜN 
(f\.1i.lzik' Kemal Emin) 

Nedime Birses 
Keman, Ut, Kanun, Kl:lrinet, Darbuka 

AYŞEM ÇAPKIN BAKARSIN 
(Müzik; Zeki Duyeulu) 
cn.GINCA SEVE RK EN 

Ncv•:ı Hicaz gazel 
Küçü k Melahat 

Keman, Ut, Kanun, Kiarinet 
YÜZ BİN SEÇME GÜZELDEN 

(Müzik: Dramalı Ha.san) 
GÖRDÜM GECE PARLAK YÜZÜNÜ 

(Müzik: Dram.alı Hasan) 

Üçüncü Mühendislik Kurılarına İştirak 
Edecek Fen memurlarına 

Teknik okulu müdürlüğünden: 

30 ağustos cuma ve 31 ağustos cu marte~i gür.1eı, 
lova hattında ruızar tarifesi tatbik olunacaktır. 

.... 1r - Anadolu - Y•"" 

30 aı;urtos <:uma ve 31 ağustos cumartesi günleri köprüden saat 24.15 dt 
tekmil adr:ılarfl bir vapur kaldırılacaktır. (7929) 

Traş bıçaklarının sa tışı % 50 ye düşmüştür. 

1 ÇÜNKÜ: 

! POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 d efa traş olun a bilirken son t e k e mmülü 
simdi rahat rah a t 20 d e fa t ra o lm ak kahil oluvo r . 

sayesinde 

İıtanbul Sıhhi Müesseseler 
Komisyonundan : 

Arttırma ve 
Eksiltme 

Haydarpaşa nümune hastanesi 63 kalem il3ç ve sıhhi malzemesi aç~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13/9/940 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlunda sıhhat ve iç~ 
•muavenet müdürlüğü binasında kunılu komisyonda yapılacaktır. 

~Iuhammen !iat 1884 lira muvakkat teminat 141 lira 30 kuruştur. 
l stekli1er şartnamesini her gün komisyonda görebilirler. 
İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayıh kanunda yazılı ~ 

sikalar ve bu jşc yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu j)e 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 7979 

(850) 175 kuruş olan 10,000 takım pijama 12/ + <7348
) 91940 perşembe günü saat 10 da An· Mühendislik kursları dühul imtihanlarında muvaflak olmuş Fen memurla-

karada 111. M V. salın alma komis - nndan 1333 neş'e\lilere (dahil) kadar olanlar 2 Eylfil 94-0 tarihinde başlıyacnk 1 - Tahmin edi1cn bed~li 3630 lira olan 1000 adet ve takriben 66.000 desi"" 
metre murabbaı cekeUjk derinlıl 3 eylOl 940 salı günü saat 16 da paz.arhkln eİ"' 
siltrnesi yapılacaktır. 

25,000 kilo sade 1•iı kapalı zarfla 
ek.siJtmeye konmuştur. Tahmin bedeli yonunda pazarhkla ekslitmesi yapıla- olan üçüncü mühendislik kursuna k.abuledileceklerinden allkalıların 29/8/940 

cakt:r. İsteklilerin 2625 liralık kat'l te- ıa olunmalan lüzumu 25,000 lira ilk teminatı 1875 liradır. perşembe günü saat 17 ye kadar oku müracaaUa kayıt 
İhalesi 2/9/940 pazartesi ııünü saat minatıarile belli saatte komü~yona gel- (7871) 

2 - Kal'! teminatı 544 lira 50 Jrurus olup şartnamesi komisyondan h~rgiJJl 
alınabilir. meleri. (755) (7700) ilAn olunur. 

15 de Erzi.ncanda askeri salın alma ~;iiiiİİİİİİİİİmİ'j~;:;:;~;d;;ji{.;;;;k:;i:i;;.;;.;~i;°İİİİİİİİİİİİİİİİİİ' 3 - İsteklilerin 2490 sa;nlı kanun da yazılı vesaikle birlikle 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve -:==A=S=K=E=RL==l=K=l=Ş=L=E=..,=.:::;;- 1 , Ni§antqında Karakol karşısında \ saatte Kasımpaşada b ulunan k omisyona müracaatları, (7942) 
eartnamesi komisyonda &örülür. İstek- n.ı Jtf + 

belli ııütı .,. 

lilerin ihale aaatınden bir oaat evvel Bayanları şubeye davet Y ATiLi 1Ş1 K. L ı• SES ı• Y ATiLi 
kanuni vesikalarile teklif mektuplan

Besiktas askerlik sı.rbesinden 
nı komisyona vermeleri. (856) (7354) ( Eskı· Feyziye) 

1 - Okur vazarlı'7ına dair dip-* !oması bulunanlarla lise. orta ve ANA iLK QR TA LiSE (K Z E kek) 
48,000 kilo koyun eti aabn alına - ilk mektep mezunlarından 20-4-0 - - - ı - r 

caktır. Kapalı zarfla ek•iltmesi 13/9/ va<ında-ki bavanlara mahsus askeri 

940 saat 15 de tümen salın alma Ko. hastanelerde iJdnci defa açılacak 1 

da yapılacaktır. Tahmin edılcn fiatı olan •vardıııncı ve hasta bakıch 
50 kuruş olup ilk teminatı 1800 lira- hem•ireler kursuna istirak et:n ıek 
dır. İstekliler her itin İstanbul Top- istivenlerin kayıtları yapılmak Ü· 
hane, Eskişehir ve tümen satın alİna zere rubemize her ızün ve satte 
K o. Jennda şartnamesini görebilir - ~ifahen müracaat etmeleri. 
ler. Weklilervı belli gün ve saatinden 2 - Bu kurslara istirak edecek 
bir sa.at evvel kapalı zarflarını ihUva bavanlara kurs oonunda Vekiilet-
eden mektuplarını İzmitLe Tümen &a· <'(' d inloma v e r ilecei!i •b i b i r cok 
tın alma Ko. na ftrmeleri. rüchan İ'"et v e imtiyaz hakları da 

(778) (7794) Jıı. ~7"'21'3"m!<' rıl ':t.ro\.l"J,... ; 1~1'1 1"1111nn..,. 

1 -Türkiyeniıı en eski h u susi Lisesidir. Lisan tedr~tına ilk 
sınıflardan başlanır v e çok ehem ıniyet verilir. Kayıt için h e r gün 
müracaat olunabilir. T a rifname istevin iz. Tel efon: 80879. 

2- Eski t a l ebenin 15 EylUle kadar kayıtlarını yenilemesi 
liztmdır. 

lstanbul Valiliğinden: 
Çocukları kurtarma yurdu marangoz ve demirhane ıefliklerJ açk:ıtu. 

Şimdilik 40 ar lira ücret veri)ecektir. San'at okulundan ın.eı:un olanların 

hPlUP1rrilr maarif müdürlüliinP mur.ıcaatbtn . 7Rln 

100 Adet Sıhhiye arka çantası 
500 > Harp paketi torbası 

20 > Pilli el mors l~mbaaı •on.ar 

1 , 

l • 
1 • 

10 , 
1 , 
1 , 

3 • 
1 , 

takım pillerile> 
Büyük boyda camek4nlı do· 

lap 
Asit yapmak i<;in kap 
Asit karıştırmak için çubuk 
Sar için karbon fitilli lAmba 
Cam huni 
Sifonlu bome /. 
Muhtelif \ornavida } 
İzoleli pena 

1 > Kargabunm 
Yukanda yazılı ea;ra Ye malzeme 

2 ey!OI 940 pazartesi gülli! -t 18,30 

İsteklilerin belli gün ve saatte ıtı· 
sımpaşada bulunan komisyon binasırıd• 
llazır bulunmaları. 7778 

Satılık Otomobil -.! 
37 modeli b ir Ford otomo

bili acele satılıktır. TaksiJIJ, 
T alimllane, Valdeçeı;ıne cad
desinde 63/l No. kasap dük
k.inına müracaat. 

Sahibi ve neşriyotl idare ecld 
B04 muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 

l 
1 


