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Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİCE 

üyük ve modern hava meydanları inşa ediliyor 
1 ··~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-

rı 

~"men - Macar' 
ti/<ifı biterken 

:s. R Hava umum müdürünün beyanatı 

Memleket hava 
yolları ile örülece 

hlaca ı · 
hn r ar ~lmanya ve İtal-
her 

1 ~ genış ölçüdeki müza
iste~· ve hakemlikleri ile 
kaz •klerini istedikleri gibi 
llıa~~~ılar ve Romanyayı 
hıa tıler. Bu şekilde Ro-

~ lıit~~a davasına şimdilik 
~en .'ş nazarile bakılır -
ti ~nsan acaba sırada han_ 
iht;y es~Ie. var?. diye gayri
tınd "1ı'1 hır sualin tesiri al

.......:: alıyor. 
'ih. - = .· ... n· ı;; 

~u . TJ;;M İZZET BENİCE 
)J llıen • l\t 
ı,' &ergin aear ihtililı da bir 

,., t'ıı t ar<et/e dikkate şayan saf
"' . •na k •kten sonra niba} et 
re~ 'n hakonferansı ile ve totaliter
ıstt' llılet h 'llıliği ile sona erdi. Ha
ıı&' •ıtikıer .ne kadar tesbit ve tak. 

...ı duk •rı rn . . ı · 1 lar etınde bıtaraf bu-
d•1' •t de ~ı tebarüz ettirmekte 
n il tın; UrnenJerin Macar tek-

eli ·tun asıa ·ili 
jl ~İitıı» mı menfaatlerine 

llıutaı·a 'Yerek hakem kararı
,,1JI 'zihd •t •rzetmeleri davanın 

ı.t' 01arake ~aear taleplerine uy-
ın4' 1tı töı00 .. alledilmiş bulundu -
~~ lq•r ı\illıauııe koymaktadır. Ma-

~·" i dek; .... ~Ya ve İtalyanın geniş 
i~den ist~zaheret ve hakemlik

iı 'ıtediJıı;ı~d~ ~derek istedikle
id '• lt0 rı gıbı tahakkuk ettir
~· bıııultıanyayı rnatetmiş bir 
11 ''>any

3
11UYorlar, demektir. 

ı,n. t•ceıı·•n kısa zamanda en 
ıı'b' etı1,.'1erle kendi kendisini 

~ ı.ı Udut;ş "e aşağı yukarı 1913-
ıt· p1 t•labit~rına düşmüş vaziyet-

er- ıı,1' İ.tjy "· Artık kendisinden 
lrr,~lt hirb~cek ve fedakarlık bek-

pbf· ~~ 
1 

lıt. lluır devlet bulunrnamak 
w lı,Q lır; ~t lgadar tatmin olun -

d•' l.11 h•ıııe:•arl~ra istedikleri he_ 
d•' td 'abh "erılmiştir, Sovyetlcr 

it ,. ve B .. k · 1s· • ""nı u ovmayı almış-
rsl>' ti 1 tııtuıııaııyanın iktısadi ve 

a ~ •rııt; ~ da tamamile mih -
.,.V i~nda11 :hna geçmiştir. 

~ • ÇtJıiJ· 0 Yle Romanyaya kö
~ ı\iııı 3 'P sessiz sedasız çahş

et' h •testes~Yay, petrolü, buğda
af q~.ıııu il~ ~e her nevi toprak 

11\ı~ lıııduıı eslemek ve ayrıca 
ıs' 'ttıı nıaı,n t''. içinde bulunan 

•in ~toPag ıntıyazına, açık na
••int töz aııdasına ve harekeL 
~~İ,.g•tirYıırnmak taahhüdünü 
Q v, •l ııııh"ek düşüyor. Buna 

~la vb•r lij~~.r de kuşa benzeti-
! ıq1 • <\) u rnanası ile Alman
>~'li; 11ı lıa~•na bağlatılan Ro -
Lor 1 lıır.k rıçten gelebilecek her 
"lhuı' ltoııı•te karşı garanti eyli
r l~, •diy0:-"Ya da bu garantiyi 
L
1
)!1J 

1
' 1•1ı· : 

"it b ~ı; 1ı,1'1 ve hukuki şekil va
ı•liı;~liiıı ç'1•raf edilir de haki
,~~tı •r le ;~ak!ığı ile gözönüne 
~"in 8 V;y' ı bır tahlile tabi ıu_ 
ı..'l\ıa:•liee 3118 konferansından 
~l\ıiJ Ya ve Şudur: Mihver, gerek 
~ı 1 • lteıılerek Macaristanı ta
l bfut lıer ik·arzusuna rİlmeyle
ıı,~di z .~İrer : ~ev!eti de şeklen 

'111 
11 llfıız •lıklal zarfı içinde 

~1n,ıı; ve hükmü altına al-
4 ilıaQass, ~. 
~~~ it~lıalJiy •a.r ve Rumenlerle ' ııı,. 1 •liif b e~ı hakkında imza
•ı "1' er tk" I;, iiıtı;ga lıatt• 1 memlekette de 
) '11,1 ~ bir a Almanyadan da
\ lq'n ~ış bııı serbesti ve imkan 
ı: ı..ı 11 .ıı sah~:nıaktadır. Alman_ 
ı,(~t1 ,. a taı.akk • tasavvur ettiği 
'•ı •ıı,~tıllıaıı uk .. e~.tirdiifi pliin 
ı •ı. •. •ki a Ya butun bu mem-
ııı· ... ,$ stı • 

l,~ 11de i, hUtün ':;'1• siyasi hakları 
~ .. tııı; •ndis· . u Yerleri evvel
' ıq •ta•·· •nın so d k 
'•I 'dd "'l •dd ' nra a şe -
tiıı,d~ •k •tıııişr eylediği devlet -
'ı~ 1ıııl •IJ;l'et ı~. halde ve istik-
1, tıı,~ ••re ın •htilaflarına, ge _ 
·~~~i'İn~k içiıı •~al ve fıcsat bı
lı\ •ı; vıı addetti~' evvelemirde 

l lıı;~t •ıi~etıer gı. topraklar ve 
l, lı,1 •ıı Çek· ıızerinde tadil 
le~'~d'di işlet •nınenıiştir. 
~,,~'.•; kıı ise ;!~ ve ~a~dıman ba
"11 •nn, •tıdisin ~bu tun bu dev
-Qıı,'. ~'••ına e. ağlamış ve kı
ı,,ııı;nv halde •mkan bırakma
ı, ... •tı• a '•ltı· ' Macaristan ve ,.,,, ~oıı ı ne ol 
''ı "'• Viy ursa olsun ha
~'•i ıı~ ı\lıııa~na konferansı ile 
~, lııan, 1~zu 1 Y•nın iktısadi ve 
ı h·ı "•n • lına · · •ı 1 ha in kab gırmışlerdir. 
~q 'ıet; ''• hu .ul etıij?i garanti 
~aı~'n _n açık ~'Y•si niifuz ve 
ta);diJn,~laear ~~!~~-sidir . Ancak, 

''~ti \ b 1 afı bu şekilde 
Cb~t••i: ulıınurken insan 

<1.ı\f ı 3 
üncü ıahiJede) 

• 1 • 

Şiddetli hava taarruz arında tayyarelerin hücumunu gösteren 
temsili bir resim 

j 

MACARLAR J700 TAYYARE 
Romanyanın Sovyetlere, Bulgar la;;,~ ve Macarlara verdiği arazı BA Y RAM İNGiL TEREYE 

parçalarını göste rir harita 

Kış mcvsi~.linu~ 
yeti inkıtasız 

hava yolları faali· 
devam edecek 

Devlet H ava yolları umum mü
\ d ürü B. F err uh hususi bir tav -
vare ile Adan aya gitmiştir Muma-

ıl ev h birkac büyük vilayetimiz -
de büvük hava istasyonları tesis 
olunacağını Adana hava meyda
nına 250 bin lira harcanaca~ını, 
İstanbul hava mevdanı insaatının 
tesrinievvelde b itecei(ini ve ya
kında Demiryolları ~ibi meınle
lketimizin de hava yollarile örü -

Ieceihni gazetecilere söv !emişt i r. 
Hava volları umum müdürü -

nün verdiği mütun1mim izahata 
göre ilk partide Elazık büvük ve 
modern bir havacılık meydanır.a 
kavusmaktadır. Ve Elazıkta 350 
bin lira ile asfalt meydan inşaa
tına baslanılmıstır. 
Divarbakırda da muazzam bir 

hava istasvol1'll tesis olunmak
(Devamı 3 üncü sahitede) 

AGUSTOSTA FRANSIZ YAPIYOR HÜCUMETTi 
1000 TAYYA- KONGRESİN-Hey'ettezahürat-Almanlar dalga Balıkçılıkta inkişaf 
RE DÜŞTÜ! DE ÇARPIŞMA ı: ... ~~r.!~~~~a~:~, ~~;~~~!~';;:;için yeni bir kah Un 
Dün düş'iirülen Mücadeleyi hür Milli topraklardan 44.ooo kilornet- üzerinde yapılan akın serisine iş.. 

ze murabbaı genişliğinde bir saha- tirak etmiştir. " sıralarda, Alman 

tayıvareler 62dir Fransa kazandı nın l\lacaristana iadesini bütün Ma- bombardıman tayyarelerilc bir -
J lil<te D C A !arda ateş etımişlerdir. 

car milleti meşru bir sevinçle kar- Düşman avcı tayyareleri, dal _ Lonclra 31 (A.A.) - Dün, İn
giliz sahiller!ne •karşı yapılan Al
man hava hücumlarında 62 Al -

Londra 31 (A.A.)- Leopoldvil 
radyosu, üstüva hattı Afrikasının 
General Dö Golün bayrağı altı

na nasıl iltihak ettiği hakkında 
şöylece tafsilat vermiştir: 

şılamaktadır. ga dalga Pas-<ie-Calaisi geçiyor -
Bütün evler donatılmıştır. Baş. )ardı. 

vekil ile Hariciye Nazırını tezahü- İngiliz avcı tayyareleri. İngil -
man tayyaresi düsürüt.'l!üstür. 19 
İngiliz avcı tavvaresi k..ı ıbolmuş.. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

tere arazisinde, düsman tayya-
ratla kar$ılamak için hazırlıklar relerine hücum et.mis ve onları 

(DEVAMI 3 üncii sahifede: yaoılmaktadır inhizama ui!rat.mıştır. 

-------------------· Müracaat eden her 
talebeye yer var! 

Araba oku 
karnına 
saplandı 

Orta mekten ve liselerde ihtiyacı!· 3692 numaralı 11ük araba -
I" sını idare eden Hasan, Deniz-

kar şılayan tedbirler alınıyor ';~1~;~a~:::, ~~:~a~ea:~~v= 
1 

müş, arabanın oku Hasanın 
. $ehrianizd.e b.':'ı~~n ortıı: ted- ihtiyaçları üzerinde tedbirler a - karnına saplanmıştır. 

rısat uınıumı muduru Hayrı, tet- lırımaktadır. Bu sene de müra - l 1 
kik Hasan aciır surette 11aralı 

· !erine devam etmektedir. $eh- caat eden ·bütün talebe mekteıı- olduiiu halde Be11oiilu hasta
rin her mıntakası semt semt ge - !ere kabul eq.ilecektir. Bunun için 
il k · d nesine kaldırılmıştır. 

z ere , yenı ers senesi basında, mevcut orta ıınekteplere ihtiyacı ı------------• 
İstanbulun orta mektep ve lise (Devamı 3 üncü sahifede) 

Paraşütçü 
taburları 

kuruluyor 
İnönündeki havacılık kampı 

9 eylUlde sona erecektir. Bunu mü
teakip kamptaki gençler arasın
dan üc taburluk bir paraşütçü 
kıt'ası yetiştirilecektir. Bu tabur
lara ayrılacak gençler üç aylık bir 
taliın ve te~biye devresi geçire -
ceklerdir. 
Diğer taraftan Hatavda zafer 

ibayramı senlikleri arasında 
paraşütle atlama tecrübeleri ve 
muhtelif hava t!Ö&tcrileri yapıl -
ımıstır. 

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

Gafurun başını 
eline geçen 

bardakla yardı 
Ahmet Ali yakalanarak 

hakkında takibata 
başlandı 

Sıhhate muzır, pis 
pastalar yapılıyor 
Dünkü teftişlerde 250 bozuk ve 

edildi muzır pasta müsadere 
Tarlabasında oturan kahveci 

Afımet Ali, şoför Abdülgaff>ur ile 
kavı;(a etmiş, neticede, Ahmet Ali, 
eline geoirdiği bir bardakla, Gaf
furun başını tehlikeli surette yar

mıstır. 

Gaffur tedavi altına alırunıs. 

Ahmet Ali yakalanmıştır. 

Belediye, dün şehrin muhtelif 
semtlerinde ani teftisler yapmış
tır. Bu arada, 250 meyvalı punçi.k 
pastası sıhhate muzır görüldüğün-, 
den ıınüsadere edilmiş ve amilleri 
halokında ceza kesilmiştir. 

Avrıca, dört makarna fabrikası, 
dki •eker imalıi.thancsi temizliğe 
riavet etmedikleri icin, 52 mü -
essese ve bina sahibi de, çöp ku-

Mühim bir tedbir 

Buğdayı serbest 
dövizle satacağız 
İhraç kıymetleri tesbit edildi, 
alakadarlara tebliğ olundu 

Dış piyasalardan hububat ve 
zahirelerimize çok talip vardır. 

Zahire ihraç birliği vaziveti tet
kik ederek hububat ve zahirelc -
rimizin asgari ihrac kıymetlerini 
teshil etmiştir. Verilen bir karaı-a 

göre arpa ve buğdaylarımızın sa
tısı münhasıran serbest dövizle 
yapılacaktır. 

Kıymetler, serbest dövizli satış
larda dolar, klering ve takaslı sa
tışlarda Türk lirasına göre tayin 
edilecektir. 

tularını üstü acık olarak cadde -
lerde bıraktıklarından dolayı, 32 
kişi de tramvay seyir halin -
de iken atladıklarından cezaya 
çarpılmışlardır. 

Bundan başka iki apartımandan 
sokaita hah silkelendiki icin. bu
ralarda oturanlar h~kında zabıt 
tutulmustur. 

- ----------1 

ESRARLI BiR EMİR 

Japon vapuru 
ne olacak? 

Tokyo 31 (A.A.) - Ste!ani: 
Harici ve Nazırı. Liverpool li -

manında demirli bulunan Suva -
maru ismindeki Japon vapurunun 
kaptanına bir telgraf göndererek 
verilecek talimata intizaren li -
anandan hareket etmemesini bil
dirmisiir. 

Alman bükü.metinin münasip 
bir tarihte vapurun hareketini te
min etmek üzere Tokyo hükume
tinin muhtemel bir müracaatini 
nazarı itibare alacağını bildirdi -
~ine dair J aponyanın Bertin se
firi tarafından verilen b ir haber 
üzerine vapurun kaptanına bu 
telgraf ~kilmıstır. 

. 

Zafer 
bayramı 

Zafer bayramı senikleri bugün 
ve bu akşam da devam etmek -
tedir. Daireler pazartesi günün
den iti·baren açılacaktır. 

Yurdun her taraıfındun gelen 
!t-lgraflara gör~. bu büyük bay
ram bütün memlekette s<msuz l:ıir 
sevinç ve neşe icinde kutlanmak
tadır. 
..._v,r-------~ w .._AL-R.LWJipQU4JWlL .. 

Bir çarpışma 
Filips radyo acentası müdürü 

Komis Kol 1228 numaralı hususi 
otomobili ile Reşadiye caddesin
den ııecerkcn. soför Etemin ida
resindeki 1200 numaralı ptomo
bille carpısınıs. her iki araba da 
hasara uğramıştır. 

- --- ----------1 

1 KISACA 1 ,_ ___ , 
Dişe diş! 

Almanlarla İngilizler arasında
ki miicadele on bir ay evvelisinc 
kadar havadan oluyordu. Fakat, 1 
son bir ay içinde hakikaten hava
dan olmıya başladı. Londraya atı.. 
lan her bombanın karşılığı Ber -
!inde kat kat üstün ve mahfuz akis 
ile patlıyor. 

Bizim mahutla konuşuyorduk 
da, 

- Böylesine dişe diş!. 
Derler. diyerek ilave etti: j 
- Daha dur ve bekle ... Bak ne-

ler olacak neler!. • * 

Balıkçılar için bir kooperatif ku-
rulacak, balıkaneler yaplırıl aca k 

Balık istihsalatımızı arttırmak 
ve bahkçılığımızn inkişafını te -
min etmek üzere hazırlanan cyeni 
su ınahsullcri kanunu• nun Bü -
yük Millet Meclisinin önümüzdeki 
aylardaki içtimaında müzakere o
lunarak tasdikten çıkarılacağı an
la<ılmıstır. 

Bundan sonra da ilk evvela şeb.. 
rimizde ve İzmirde iki modern ba
lıkhane yapılacak ve balık<ılar 
için bir kooperatif kurulacaktır . 

Diier taraftan İzmir balıkçıları 
İzmir körfezinde son zamanlarda 
köpek balığı, kaplumbağa, Çuçu
na ve ayı balığı gibi deniz cana_ 
varlarının coğaldıklarını ve bun-

ların geçit yerlerini kapıyarak ba
lıklara büyiik zararlar verdikle -
rini ve binnetice de balık istilısa
latının azaldığını l\laliye Vekale
tine bir raporla bildirmişler "e 
mücadele olunmasını istemişler
dir. 

Maliye Vekiıletince verilen ce
vapta yeni kanunda bu gibi 'azi
yetlerin nazarı dikkate alındığı ve 
balıklarımıza zarar veren mah -
lUkların, deniz cana\.· arlarının te
mizleneceği bildirilmiştir, 

Maliye Vekaleti varidatı çoğal
tacak olan yeni su mahsulleri ka
nunun un bir an evvel l\1ecli~e ve
rilmesi için de çalışmaktadır. 

Bir amele enkaz 
altında kaldı 

Raınazanın hayatı tehlikede ! 

ÇERÇEVE 

O diyar ... 
Balkanlarda glıva herşey ya

tışmıştır. İki dirhem bir çekir
dekten ibaret bir diyarın, ya
rım dirhemini şarkındaki, bir 
çekirdeğini cenubundaki ve 
yarım dirhemini garbmdaki al
mış; sahiplerine sadece tek dir
hem kalmıştır. 

Buna karşılık, o diyarda tek 
kişinin burnu bile kanamış de
ğildir. Harp, o divaruı sırtına, 
yüklenebilmesi mümkün her 
neticeyi yığdığı halde, o diyar
dan içeriye adımını atamamış
tır. 

Zavallı harp, senin şerefine 
yakışır mı bu lüpçülük?. 

Harp amelesi, o diyarda ça_ 
lışmadan, alınması mümkün 
gündeliklerin en dolgununu al
mıştır. 

Zavallı amele, emeğinle ödi
yemediğin bu kazançtan dolayı 
vicdan azabı çekmiyecek mi -

• ? 
sın .. 

Gözlerimiz Avrupanın batı -
sına takılı giderken, Balkanlar
da olan biten şu hadisenin bü
tün tarihteki eşsizliğine dikkat 
eden olnıuş mudur?. 

(Öl!) emrini verenlere karşı 
hemen parça parca ölnıeği be_ 
ceren vo bütün zehirleri, han
çerleri, atesleri ifl5s ettiren yep
yeni bir örnek!. 

O diyar bu hale geldikten 
sonra, artık çepçevre komşu -
larının; ve çcpçe,·rc konışuları
nı saran kodanıanların has dos
tudur. O di}•ar, kodamanların 
dostu olmak ıçın bu hale gel -

(Yausı 3 üncü sahitrdf') 

meyi kabul etmi~; ve bu hale 
gelmeyi kabul etmek için ko
damanların dostu olmu~lur. 

Bey Allahıın, sen bizi ne ha
rikalar, ne mucizeler, ne c[~a
neJer asrına çıkardın!. 

Kim demi ki Balkanlara 
harp gelmedi?. Ya bir millet 
vatanının yarısını harusiz na"'ıl 
kayb.eder; bunu i~ bat edin bana! 

E\•et, harbin henüz Ualkan
lara ne geldiğini, ne de gelmt.:
diğini isbat nıiinıkün!. 
Şu var ki, çektiği öliim kor

kusunun dehşetinden intihar e
den insanlar gibi, düşmanı ol
masın djye dü~manına teslinı 
olan ve böylece düşmanı do>la 
çeviren bu örnek, hemen her
şeyini verip, Balkanların rahat 
,.e mÜ\'azenesi )'erine kendi ra
hat \'C müvazcncsini kurt a rmı
ya bakmıştır. Ona bırakılan ra
hat ve müvazene de işte bu 1..a
dar!. 
Kodamanların, kaşla J?ÖZ ara

sında kuklalarına o\-· natı\'erdi .. 
ği bu hadise, Balkanlarda mü
vazencnin değil, müvazenesiz
liğin yerleseceğine delil bence . 

Zira Balkanlarda ve dünya
da, her türlü rahatsızlık ve 
nıüvazenesizliği, böyle rahat 
ve müvazenelere tercih etnıiYe
cek ve eski Yunanlıların "~h
mindeki harp iliihını bu tiirlü 
iflas ettirmeyi becerecek ba~ka 
bir örnek tasavvur edemi;yorum 
ben ... 

Pek mümkündür ki kodaman· 
lar o diyarın işini tamanılar 1a. 
mamlamaz, Avrupanın batısın· 
da, doğusunda ve doğu cenu -
bunda, yeni bir hareket fa,lı 
açmağa baksınlar!. 

NECiP FAZIL KtSAKÜJıEK 



K r tccılcr - E :ip t büs hat
tı, ) akında, tarıhi bir mazharı) E'te 
erışh or. Çunkü, belediyemiz, bız
zat otobus ı ldmek hakkını, ılk 
defa bu hatta .kullanacakmış ... 
Verilen haberlere göre, burası i. 
çin, 28 kişi alan konforlu otobüs
ler tedarik cdilmektedır. Hacmi 
istmbısi hem 28 kişi, hem kon -
forlu ... Doğrusu pek aklımız yat
madı. Demek oluyor ki, bu hatta 
11öreceğimiz yeni otobüsler pek 
muazzam şeyler olacak!. 

Fakat, öyle amma, Eyübe gidip 
gelenler bilirler ki, bu yoldan, şim
diki külüstür arabalar ıbile zor 
geçer. Yol, ibazı yerlerde, o ka
dar dardır. 

Fena değil, konfor yüzüsuyu hür
metine, bu yol da genişliyecek, 
demektir. 

FİLM 

İSTEMİSLER 

Bazı uzak şark memleketleri, 
bu arada Cava adasında yaşıyan 
'in.:;anlar, bizden türkıçe filimler 
ı.stemişlcr!. Bu, ne iştir, diye, şaş. 
mayınız. Kimbilir, uz<t'Atan, :bizi 
nasıl görüyorlar?. Mesela. İstan
bulu Holivut mu zannediyorlar, 
nedir?. Belki de, İstanbula kadar 
;olu düşmüş bir Cavalı varsa, me
sela, bir sayfiye yerınde dola.şan 
acaip kıyafetli bayanlar:ımızı gö -
rl.İncc, şehrin geniş bir kısmını si
nema stüdyosu parkları sanmış, 
bayanlarımızı da artist gözile sey
retmi.:tir. 

Ayol, sinemacılar, bu yıl bize 
yetecek kadar bile filim buluna -
madığmdan şikayet edip durmu • 
yorlar mı?. 

BERBERLERİN 

DC~MANLICI 

Bir crazete şöyle roruyor: Ber -

AVRUPA HARBiNiN 

YENi JIESELEtERl 

Üç hedef var .• 
Günün mevzuu hep Alman ta

arruzu. İngiltereye karşı girişile
cek bir taarruzun harbi kati neti_ 
ceye vardırıp vardıraınaınası 
bahsi. Bu itibarla Avrupanın, A
merikanın askeri muharrirleri ma
ziden alınan dersleri tekrar ede
rek hali tetkik ediyorlar. İstikbal 
için de az çok muayyen hüküm
lere "'armak istiyorlar. Bunun 
etrafında yaZJlanlar gözden geçi
rilirken az şey öğrenilmediğini 
sö~lemeğe Hizum olmasa gerek. 

lngiltcreye taarruz bahsi ge -
nişledikçe nazarlar ister istemez 
Napolyonun yiiz kiisur sene ev • 
velki tasavvurlarına ve bu tasuv. 
,·urlara hakikat sahasına çıkar -
mak yolunda - neticesiz kalan -
uğraşıp didinmelerine dönüyor. 
Çünkü bugünkü mihver devletle
ri de o meşhur kumandanın dü -
şündiiklerini _ yeni şerait ve ve
saitle - filiyat sahasına çıkarma)~! 
dü.şünmtiş oluyorlar. Vaktile Na
polvon Bonapart iiç noktayı göz
önüne alınış bulunu, ordu: A1tde
nizden Hint yolunu kesmek, bir; 
A\•rupa kıt'asını İngiltereye karşı 
kapamak. iki; sonra da İngiltere 
adasına asker çıkarmak, üç. 

lngiltereyi mağlüp etnıclc da -
\'asında İtalyanın da rolii Akde
nizdc İngiliz donanmasını hare • 
ketsiz bir hale koymak olaraktL 
Eğer mih\'er de\ letleri bu i~te 
muvaffak olsa;tdılar yine mllksada 
tamam il<; 'nramıyacaklardı. Çün
kü daha lngiltereyi mağlUp etmek 
için uğraşmak lazım gelecekti. 
Halbuki Akdenizdcki İngiliz do -
ııanmasını hareketsiz bir hale a:e
tirnıek şöyJe dursun, bilakis Bri
tan' anın deniz kuv\'etlcri Akde
niz sahasında istedikleri gibi faa-

b r. r c mı ctı \:ar mı, yo mu?. 
Elb tte vardır. Çimkü. Istanbul, 
iliıma aallah, berb rı çok bir şe
hird"r. akat. berberler cemiyet -
ten ıkav et edıyor. Turlu jılet bı
çaklarile ıyı mucadele edilmediği
ni ıleri stirÜ\ orlarmış!. jilet bı -

1 çaklarına karşı, berberlerin düş -
mnnl i!ı da gittikce artıyormuş!. 
Şu berberler, çok merhamet sa

hibi insan-lar ... , Galiba, jilet bı
çağile sevgilisinin yüzünü kesip, 
ımasum kızların güzelli~ini bozan 
kabadayıların ço~aldığını gördük
çe, onlarda da jilet düşmanlığı 
artı\•or. 

TAVSAN' 

YETİ~TİRİl...ECEK 

Trak\ ada tavşan yetistirihncsi
ne daha ziyade ehemmiyet veril
mesi için bazı tedbirler alınmış. 
Tav-?an ~üzel hav,·andır. Sanayi
de çok işe yarıyım tarafları var _ 
dır. Tavşan hızlı koşar. Bazan, vol 
üzerinde uyuya kalırsa, kaplum
bağa. kendisini geçer. 
Tavşan fazla yetiştirilir, bu 

güzel \•e 't'aramaz havvanın sayısı 
artarsa, artık, herkese bir tavşan 
düşer. demektir. O vakit, hepimiz, 
bir tavşana kaç, tazıya da tut, di
yebiliriz. 

NİHAYET 

Oı'J.,AR DA ... 

Eloğlu içinde neler var?. Şimdi 
de. bazı sabun amilleri, hileli sa
bunlar yapmağa bac:lanuşlar .. Ge
çenlerde. birkaç müessesede araş
tırma rapılmış, kilolarca sabun 
müsadere edilmiş!. 

Bu sabuncu1arm belki hakkı var. 
İhtikfırsız ve hilesiz kaç nesne kal
dı ki şu İstanbulda?. Demek, bazı 
sabuncular da, heveslerini almak 
:istemişler!. Cok .,::öranc.meli!. tt 
züm üzüme baka baka krarır!. 

AHMET RAUF 

Iiyettedir. Demek ki Akdenizden 
Hint yolunu kapamak mümkün 
olamıyor. Bonapartın o zamanki 
tasa\'\'Uru gibi bu sefer de mih_ 
ver de\'letlerinin maksadı hasıl 
olamamıştır. 

İtalyanların fikrince bugiin İn
giltereye karşı kU\'VCtli bir hava 
donanma ı, ~ine kuvvetli J r: de
niz donanması ('ıkarılabiiecektir. 
Bonnpartm o zaman elinde İngil
tere• e karşı bunlar yoktu. Halbu
ki bitaraf tetkik erbabınca bunun 
da ce\'abı \'ardır: Italyanın ha\·a
da ve denizde kuvvetli olmasına 
kar ı İngillerenin elinde de ayni 
·1.-esait mcnuttur. Şimdi) e kadar 
cereyan eden harekat İngilizlerin 
ellerinde.ki kun·cti nasıl ) erinde 
.kullandıklarını göstermi~tir. Hu
lasa Akdenizde mihver de\'le1leri cı 
varmak iı.tedi~cri gayeden çr1k 
uzak knlnıı~lardır. Gerek vaktile 
Napol) onun harckiatı, gerek şim_ 
diki vcka} i Akdeııizin ehemmi -
yeti ne büyiik olduğunu göster -
mi tir. Akdenizde İngiliz bakimi
;) etinin s:ırsılmadığı sabit olduğu 
gibi ... 

İngiltcreye karşı abluka hah -
!!İnde de Bonapart mu,•ailak ola
madığı gibi mihver devletleri de 
şimdi mnk atlarına \'aramamı -
lardır. Denize hakimiyet sayesin. 
de gerek harp \'e gerek ticaret fi
losu İnı:iltcre adnlarHe dünyanın 
her tarafı nrasınd:ıki alış\'erİşi de
vam ettirmektedir. 
Şu halde bu harbin aldığı şekil 

bir yıpratma harbi oluyor demek
tir. 

Üçüncü nokta: İngiltcreye as -
ker çıkarmak. Bugün ha\•a mu
harebelerinden başka Almanlarla 
İngilizlerin karşı karşıya birbir -
~erine top attıkları öğreniliyor. 
lngilizlcr artık Almnn tarafının 
hiç bir hareketini ce\'apsız bırak.. 
mıvor. Bu bal karşısında lngilte
rl'ye asker çık .. rmak işi öyle gdişi
giizel göze alınabilecek gibi gö -
rünmeınektedir. • • 
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GÖZY AŞİ.ARJ 
ETEM iZZET BENiCE 

- Sizi bir hanını görmek isti -
y-0r: 

Dedi. 
-Kım?. 
Nerede?. 
"N' asıl .ka<iın?. 
İs . ? 
mı ne .. 

Diye sormadun. Biliyordum. 
Oydu. Ondan 'başkası t:>la.mazdı. 
Deliye döndüm. Şaşkına döndüm. 

- Hani?. 
Dedim. 
- Müdür !beyin odasında konu-

.:acaksımz!. 
Cevabını verdi. Ve. ilfwe elti: 
- İstiyorsanız g.dclim!. 
- İstememek mı?. Bunun im-

kiını mı vardır?. 
Ha · ı ... 

D mı. V rd n n peşine 
dust..un. 

Müdürün odasındnydı. 
Görür görmez haykırır gibi: 
- Naran ... 
Dedim. O da ayağa kalktı çır -

pınan bir sesle: 
- ,Ruhi... 
Dedi. Sar~tık ve. öpüştük!. 

Müdür nazik bir adam. Bizim 
içli dışlılığımızı 1ıörünce ikimizi 
odada yalnız bıraktı. 

- Çok üzüldüm!. 
Ne olsaydı bu kadar müteessir 

olmazdım. 
Ge-- haber aldım. 
.M:ektubu'llu yazdıktan sonra bir 

iki d fa geldim. B rakm 'orlardı. 
Bug n t lefon ('ttim. G lcbilirsi _ 
nız. d lcr!. 

Za «ll Ru elli!. 

Bu kalab bk semt Ga
zi köp!Üsünd n geçecek 

bir otobüs hattı ile 
karşıya baglanacak 
Gazi koprüsünden geçmek üzere 

Taksim - Unkapanı - Defterdar -
Evün arasında otobüs j_.!~tilmesi 
icin belediyece tetkıklerc başla -
nilmistir. 

Dieer taraftan Eyüp halkı be
led1yeden yeni ve ehemmiyetli 
'bir ricada bulunmaktadırlar. 

EDİRNEKAPI - EYÜP 
ARASINDA OTOBÜS 

Bu hususta Eyüp Camiikc-bir 
P i ·~--'j r ı r · ·ı ' · " 

1
..;.. .l.~- t I I : l J.~ • lı ı 1 1 \ • 

c- 50 bin nfıfuslu bir kaza mer
kezı olan Eyüp halkının ekseri -
yetini işçi, memur ve esnaf ı;ribi 
her {!Ün muhtelif semtlere aidip 
.ı?den zümre tcSkıl etmektedir. 
Fakat koca sehirle alakamız yal
nız vapura ve bir <ie Keresteciler 
otobüslerine münhasırdır. Şimdi 
Eyüp ile Edirnekapı ve Beyazıt 
arasında da otobüs isletil:mesini 
Keresteciler lhattıııdan ;kaldırıla
cak otobüslerin bu yeni hatta tah
sis olunmasını tckımil Eyüplüler 
ümitle beklemektedirler .• 

Belediye reisli~inin Evüp hal
kının bu ricasını ehemmiyetle na-1 
zan itibare alacağı ö~enilmis -
tir. 

---oc~--

Vejatelin fiatları 
Nebati vai!. vejetalin fiatlarma 

da narh konulması icabettii'!ini 
yazmıştık. Fiat mürakabe l.."Omis
vonu pazartesi ıninü toplanarak 
hu husustaki tetkiklerini bitire
cek ve azami tfıatlarla kar nisbe
tini tesbit edecektir. 

---o-

Azlık mektepleri 
erkeu açılıyor 

Sehrimizdeki az.lık mekteple -
rincl.cn bir kısmı. resmi mektep -
ler v~bi tesrinievvelin bırinde 

acılacağı halde bunlar<.lan bazıları 
evlulün on altıncı ,eününde acıl -
maya karar vermişlerdir. 

--<>-
Açıkgöz otelci ve 

gazinocular 
İzmir fuarına İstanbuldan akın 

devam etmektedir. İzmirden bıl -
dirildiğine göre bu yıl Rilistin ve 
Surivedcn E?elenler de cok fazla
dır. Oteller hıncahınc dolu oldu
.tundan :})azı acıkı?öz otelciler halk
tan fazla para alma~a .kalkısmıs
lard.ır. Bunun üzerine İzmir be
lediye reislii!i 1 ı:?Ünde 3 otel ile 
1 ı:?azlno sahibine 25 şer lira para 
~ezası kesmistir. 

= 

filE~[JIEI 
Eskiden kalma paralar 

Tcdnvüldc bulunan eski had
lerle basılmı oıı 'e yirmi para
lıkların kaldırılarat:"mı, yerine ye
nilerin konncagıııı bir gazete ha -
vadisi olarak gördük. Galiba, bu 
naralar, eskiden kalına yegane tip-
lerdir. Dııı:üııe kadar Jıentiz kal -
dınlınamı olmnsı dahi 1 1 atatl ır. 
Eski on 'e yirmi paralıkların kat 
dmlması ile, belki, bir maden ta
sarrufu dahi yapılabilir. Çünkii, 
bunların n~ arları yiikscktir. Yer
lerine daha makul ayarlı ufaklık 
çıkarılabilir. Uerlıalde, üzerinde 
tura olan paralar, artık tedavül
den kaldırılmnhdır. 

BÜRHAN CEVAT 

Dedi ve .. ila\'e etti: 
- Hepsi ~eçer .. Üzülme .. 
- Senden başka hiçbir .üzüntüm 

yok. 
Dedim. Sordu.."'11: 
- Ne yapıyı0rsun?. 
Bcnı düşünüyorsun de~il mi?. 
Benı unutm.ıyacak~n.ıı değil mi? 
Ve .. ona anlattım ki: 
- Senin sevginden emin olduk

ça hıç:bır c:cy bana tesir etmez. 
Beni inandır. Seni seviyorum, ba
na "Ü\ en. de. Canımı alsınlar. 
Korkmam ve üzülmem. 

Ve .. onun yanaklarına yanakla
rımı yasladım sani) elerce hiç bir 
şey düşünmeden o yanaklardaki 
gül, bahar, çıçck, neş'e, hayat, ü
mit kokusunu aldtm, ciğerlerime 
sindirdim. 

KJrka korka ona sordum: 
- Naran ben sana birçok şey

ler söylemi tim. Bunların ç:.oğu 
ifşa cdilmış vaziyette, ben de bu
nun için tevkif edildim. Mesela 
Almanlarla v ptı,ğımız muahede. 
Acaba a,..zından bunlar k<ı ıı mış 
oln111 as:n?. 
He~encecik ratı ...rmakarı.. 

sık oldu. K. dı: 

Açık sözlü olmak 
güzelliktir 

l\Jünaknlfıt Vekili Ali Cetinkaya, 
gazetecilerle konuşurken, çok nz 
devlet adnmına müyesser olan bir 
samimiyet ve açık sözliilük ile fi
kirlerini ifade eder. Geçen gün, 
mensuı> olduğu Vekaletin i leri
ne dair, efkı'.irı uınumiycye \"er -
diği izahat bir samimiyet şahe -
seri idi. 

i~tc. birkaç cümlesi: 
c- Nnkli\'atımız her gün artı

yor. Bunları" knr~ılı,; acak kadar 
elimizde \ ııpur ;tok hır. l\le\'cut -
larm tabii ömürleri bitmek üze_ 
redir. Almanyndaki hazır 3 \'apu
rumuzu getiremedik. İngiltereye 
11 'apurıın sipari~i de verilemedi. 
Bu gayritabii vaziyetler karşısın
da yapılacak iş kendi tersaneleri
mizi ı!.lah ederek ihtiyacımızı kar
şılıyacak vapurları kendimizin 
yaomamızdır.:. 
Dfö~üuün ki, bu sözleri söyliyen 

bir Vekildir. Bir Vekil ki, baz.ı ış
lerin, gün gibi aşikar sebeplerden 
dolayı, başarılamadığını itiraf e
tli:yor. Bu açıksözliilük. herkesin 
üzerinde sempati )apar. Vatan • 
dar;ar. olmıyacak, yapılaınıyacak 
hayali işlere ait parlak vaitlerden 
değil, yapılan ınüsbet işlerden ve 
yapılanuyanların da yanılamıya -
cağının açıkı,:a söylenmesinden 
hoşlanır. 
Farzımuhal, muhterem Ali Çe

tinkava şöyle söyleseydi: 
•- Deniz tical'ct vnsıtalarnmz 

gittikçe inkişaf halindedir. Eli -
mizdeki \'apurlarlıı bfüün ihtiyaç
lanm.ı.zı temin edecek mühim ted
birler aldık. Beş senelik bir prog
ram yaptık. Pek yakıııda vapur. 
larımızın sayısı bir misli artacak
tır. Almanyndakl vapurların mut
laka eetirilmesi için esaslı tetkik
ler yapıyoruz. İngilizlere 'apur 
siparişi kararmı mulıafoza etmek
teyiz. Ümit ediyoruz ki, bütün bu 
nıescleler, yakında miisbct bir 
mecraya ı?irecektir. Vekalet, her 
türlü müşkülü mutlaka yenecek
tir.• 

Kimse darılmasın amma, benim 
tertip ettiğim sekildeki sözlerin, 
cesitli memleket meselelerine dair 
benzerlerine, Tiirk matbuatı kol
leksiyonunda, cX• ın, cY> in cbe
yanat .. ı olarak raslıınabilir. 

REŞAT 1',EYZİ 

fKÜÇÜK HABERLERi 
* Maarif Vekili İzmirdc ı!aze

tecilere köv enstitüleri talooe 
mevcudunun üc binden altı bine 
cı.karılacaj?ını söylem istir. * İnJ?iltere ihracat bırlini Bal
kan şefi GJernoommer pazartesi gü-
nü İstanbul ticaret odasını ziva -
net edecektir. * 20 birincitcşrin umumi nü -
fus tahrırinde 1·adroda nesriyat 
yapılacak ve sehir tivatrosu rad 
yoda lbir vodvil temsil edecektir. * Hava kurumun<?. bi.·cok va
tandaşlar tar.:>f.ndan Vt.•nıden te
berrüler olmuştur. Yardım de -
vam etmektt.?dır. * Sekiz av ki.nde 157 dö\'iz ka
cakcılıih hadises• mnhkemevc in
tikal et~nistir. Ge .. cn senev·~ rıa -
zaran dö\·iz ık.ar-akcılıl.rının art -
tıi!ı sövleniyor. 

* G~lecek seneden itibaren li
selerin orta kLStmları peyderpey 
kaldırılacaktır. * Fiat murakabe komisyonu 
pazartesi ı?ünü toplanarak -kömü
re azami fiat tesbit edecektir. * Etrıisk vapurunun sür'ati yi
ne on milden aşağı düşmüştür. I:Ia_ 
licteki :havuza girip tamir edile -
cektir. * Berberler cemiyetlerinden şi
kayet etmekte, kongrede suylene-

- Teessüf ederim!. Ben ~ 
muvum? 

Dedi. Ve .. ilave etti: 
- Eğer bir defa daha bana böy

le bir şey söylersen ölünciye ka
dar vüzüne bakmam!. 

Ve .. tabii derhal liıfı değiştir -
dim, söylediğime sonuna kadar 
pişman, hemc.n_yalvarmıya başla. 
dım: 

- Tövbe Narancığım!. 
Bir daha a~zımı bile açmam!. 
Hani şöyle bir ihtimal.. diye di-

linun ucuna ;gelmişti!. 
Sen tiziilme!. 
Ben senin için böyle bir şeyi na

sıl düşünebilirim?. 
O kadar tazyik ettiler de senin 

ismini, sana bu muahededen bah
settiğimi ağzıma bile almad:m!. 

Ve .. ltüı değiştirdim: 
- Yine annenle berabersin de-

ğil mi?. 
- Evet!. 
Dedi ve .. konuştuk: 
- Her vün evdesin değil mi?. 
- Tabii. Başka ne yapacağım?. 
- Hiç küçük odamızı görece -

ğin g lmedi mi?. 
(Devamı ııa,. J 

r 
1fki kişi doktor kisvesi 
altında kadınlara iğne 
yaparken suç halinde 

y akalnndı lar 
Diplomasız doktor, <iışci ve ebe

lere karşı acılan miıcadele sid -
detlendirilmistir. 

Sılıhat ve İctimai Mua\•enet Vc
ıkaleti bu hususta sıkı kontrollar 
icra olunmasını sehrimiz sıhhat 
ımüdürlüW ile telwnil sıhhat mü
dürlüklerine ehcmmivetlc tebliğ' 
et.mistir. 

J.ier tarafta sıhhat teskilatı PO

lisle müştereken icabcdcn kon -
trollara gecmistir. 
İzmirde yapılan kontrollarda da 

Tor.balı kazası dahilinde Triyan
da kahvesine bazı kimselerin haf
tanın muayyen ı?Ünlerinde J?elip 
doktor kisvesi altında halkı mu
avene, tedad (!) ettıkleri haber 
alınmıstır. Bunun üzerine İzmirli 
Yosef oğlu İsak Benyamin ve Ca
fer oğlu Münir Yazdai? isminde 
.ioki sahte doktor safdil kadınlara 
ıkinin iğnesi yaparken suc üstün
de vakalanmışlar. adliyeye teslim 
olunmuşlardır. 

POLİS 
VE 

·.ıuAHKEMEf,EH 

Caddede l{ 
ha 

hka<> 
ikı atan 

esrarl .. e~ ! 
&5rarke-; ve eroinm.ınlara karsı 

bır vandan güımri.ık muhafaza tes
kilatı m?murlan ;:e _di~er taraftan ı 
da emnıyct ımudurlu,gu kacakcı
lı.k bürosu ımensupları siddetli bir 
mücadeleye devam etmektedirler. 
Bu suretle hc:ıncn hert?ün birkac 
eroinman ve esrarkeş yakalan -
maktadır. Bu ımeyanda dün de 
.ı:tümrük muhafaza memurları Be
yoi!lunda dün aksam ikı esrarkeş 
yakalam1şlardır. 

Osman ismindeki bir adamın 
süoheli vaziyette lstiklôl cadde -
sinde dolasarak yanındaki arka
daşı ile kahkahalar attı2"ını ı:?Örcn 
memurlar Osmanı ccvirio üzerini 
aramıslardır. Osmanın ıizerinde 
esrar bulunmuştur. Osmanın ya -
lkalandı.ihnı gören arkadaşı Recep 
hem~n firara kovulmuştur. Fakat 
2Üimrük muhafaza ımc.murlarının 
yaptıkları takip neticesinde Re -
cep de vakalanmıstır. Recebin ü
zerinde 8 paket eroin ve esrar bu
lunmustur. 

---00 00 

Taksim ve Heybeliada Piyangoda kazananlar 
t k il 30 ağustos zafer bayramı mü-

or a o u arı nasobetile tertip edilen fevkalade 
Taksim orta okulu binasının c- pivanı?o dün İzmir fuarında çekil

saslı bir şekilde tamir olunarak ımistir. 
ı?Üzcl -bir sekle sokulması karar- 60 ıbin lirayı 293,454 numaralı 
lastırılmıstır bilet. 20 bin lirayı 172.517. 10 hin li-

Bu ise 4000 lira sorfolunacaktır. ' ravı 62 562, 5 bin lirayı 61.970 ve 
Tamirata 16 eylülde başlanıla - 202,981 numaralı biletler kazan-
caktır. .mıslardır. 
Diğer taraftan .Heyıbeliada orta Son üç rakamı 875 ile nihayet 

mektebinin de ahsap <binadan mü- .bulan 300 bilet yüzer lira. son iki 
nasip kiıRır bir binaya nakli dü- rakamı 08 ile nihavet bulan 3000 
şünülmektedir. bilet onar lira. son rakamı 5 ile 

--o- nihavet bulan 30,000 bilet ücer li-
·Y azlık sinemnlarda ra. son rakamı 9 ile nihayet bulan 

30.000 bilet de ikişer lira kaznn-
sıkı kon lrollar n ı5lardır. 

Sehrimizin ~azı ~emtlerindeki 
yazlık bahcelerde yanı?ma karşı 
icabedm tedbirlerin alınmadıih 
JrÖrülcrek lıcr seınttc sıkı kontrol
lar vaoıln.ıısı altıkadarlara bil -
<lirilmbtir. 

Dıi!er taraftan turalaı a kticük 
çocukların getirihnemesi icin sı~n 
surette ve daimi kontrollar icrası 
tekrar kavmakamlıklara teb1ii'! 
olunmus:ur. 

rv.ekteplerin kayıt ve 
kabul şartları 

Yüksek mühendis 
mektebi 

Taksimdeki yük.sek mühendis 
ımektelıine lise mezunları levli ve 
meccani alınmaktadırlar. Knvıt 
muamelesine 1 cyllıl pazartesi gü
nünden itibaren baslanılacaklır. 

Cumartesi ve carsambadan ma
ada her.gün kayıt yapılacaktır. 
Kavıl müddet 1 teşrinievvelde 

nihavct bulacaktır. 

cek birç')k dertleri olduftunu bil
dirmektcöirler. * Nakil ve becayişlerini istiyen 
iki bin muallimden orta tedrisat 
muallimindrn ancak 400 ünün dL 
lel'Ji yerine ,getirılmiştir. * Cumhuriyet Halk Partisi 
kongrelerine yarın subahtan iti
baren baslanacaktır. * Bakırköye su verilmesi için, 
Vali, esaslı tetkikler yapılmasını 
emretmiştir. 

*Üniversiteye yeni talebe kay
dına 2 eylülden itibaren başlana -
caktır. 

~•- Karadeniz vapurları kış ta
rife.si bir teşriniev\'elde başhya
caktır. * Adalar, Kad:köy \'C Anadolu 
sahilleri sonbahar tarif esi 20 ey -
ltilden itibaren başlıyacaktır. 
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=-========================= 
SPOR 
Dünkü müsabakalar 

Üç gün devam edecek olan İs
tanbul yelken bidncilii:!:inc dün 
Moda koyunda baslarıımıstır. Ya
rı"1ara b<ıS!Ün ve yarın da devam 
edih.ccktir. 

Bu ilksam Süle\•maniY.:! klü -
bünde v{•res müsabakaları yapı
laca~dır. Dün dağcılık ıklübünde 
tenis müsabakaları yapılmıştır. 
zafer bayramı münasebetile tertİJ> 
edilen bisiklet yarışı da dün Flor
vada olmuştur. 

Türki"e Etr"LIP birincisi Dcmir
soor takımı ile Fenerbahcc takımı 
eulıll h~risinde Türkiye şampi -
yonlui;l müsabak:ısım ovnı:va ~ 
caklardır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
IVıiıli bayramlarda 

bayraklar 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
cBüyük milli bayramları -

mızda, bütün ~ehirleriıni.ı gi
bi, istanbulumuzu da bay • 
raklarla süslüyoruz. Il:ılkımı
zm büyük milli Sc\ inçlere 
candan katıldığına ~liplıe yok
sa da, bazı vatanda~larımızın 
ihmallerinden de .şikayet et
mek yerindedir. Bu \'atan -
daıjlar temiz bayrak kullanmı
yorlar ve bu bayrakları iti -
nalı surette asmıyorlar. Bu 
küciik ihmal manzarayı çir - , 
kinleştiriyor. Alakadarlar bu 
hususa da dikkat etmelidir 
değil mi?. 

Yuan: M. SAMI KABAYEL 

Papa Cemi teslime razı oldu 

b:r se • 
enın 

ög" retti a i ••• . o 
Yazan: ALİ KEl\lAL SL'lll 

A\'rupn harbi ikinci yaşınıı 
di. Almnıı orduları Lelıistn~ 
rine yiirüyünce \'e ku,·ı:ct 
geri cckmeyince İngiltere ,.~l 
takip eden Frnnsa da 3 e.} lu 
pazaı· günü kendilerini A.lıı1 

ile •harp halinde ilan etınıŞ 
lar. Kaç zamandır devanı 
Avruua buhrnnı nihayet geçeli 
ne bu vakit silahlı bir kavgıı 
ne girdi. 

Bugün harbin me "uliyeti b 
tarafa raci bulunuvor?. sus 
cevap vermekten ziyade şı.ı 
bir sene zarfında veknyiin f 
inki~af ettiğini gözönüne gc 
ce daha bu silahlı kavganın 
ceğe hiç benzemediğini sö.>•le 
lazım gelecek. Herşey bir ad 
Başlarken bu harbe de bir 
,·ermek istediler. Kah petr.old 
dediler, kah tayyare harbı . 
ler. En çok da türlü beklcn111 

hadiselerle muharipleri şaşıd 
cak bir sinir harbi adını ,·~r b 
Yerine göre bunların belkı 
de doğrudur. Lakin daha nıu 
kak görünen bir keyfiyet ,·a 
da harbin daha u11yacağı ve 
\'erilecek adın ancak kat'i ne 
)'e \•arıldıktan sonra konabile 
dir. Eğer istikbal i<:in bir de 
ncccim sözü merak edilirse 
harbin başlangıcında İngiliı . 
ncccimi H. Naylorun söyled 
tekrar etmek lazım gelecek: 
harp nagihani olarak lıaşlnd~; 
se beklemi~·ordu. Yine nngıh 
olarak bitecek; kimse beklet 1 

ği bir zamanda. . 
Bununla beraber şurası a~ı 

ki müttefikler tnrııfında fr• 
mn maliım "'Ckilde Avrupa 1' 
sında ınaJ!lfılıi .. eti üzerine Y9 

kalan İngiltere için bu harp b• 
bir ınnhİ\'et ve ehemmiyet 
Her İnviliz icin canla başla ç 
sarak galebeyi temin etmc:k 
yesine koşmaktan baska çare 
rünmÜ.}or. Tehdit edilen ) 
İngiltere imparatorluğuı~un. t 
\'et ve refahı değildir. Jııgtl 
nin maddi, manevi varlığıd~t· 
nun için bugün İngiliz millctı 
bin ne pahasına olursa olsuj 
mesini değil, ne pahasına o 
olsun İngilterenin galip gcln 
ni isth·or. Geçen sene bu '' 
harp başlarken olan halet!. r 
)'eyi bir de bugünkünü düştı~. 
bir mukayese .} üriitmek nııı 
kündür. 

Geçen sene başlanı:ıçta iktli 
suali soruşturanlar \'ardı: 

- Bu isler acaba harbe ,.ıır 
dan halledilemez miydi?. ~ 

llalbuki günler ge<:tikçc. 11 t' 
~·eniden birçok şevleri öp,ret 
artık İngiltere için sonuna ~ 
mücadeleye devam keyfiyeti ti! 
ruri olduğu anlasılı;vor. 119 

bac:langıcmda İnrilizler icin 
manyada bugünkü idarenin b• 
da bulunanlarla Alman nıill 
ayırmak iktiza ettiği, harbin. 
man milleti tarafından isten•' 
sev olmadığı. bilakis bundP 
felaket savıldığı düşiinülii)'d 
O halde Almanyada iş başıo 
ler çekilirse Alman milleti iJe 
kala barışılabileccği tah~i~ 

1 nuyordu. Likin sonra IngılıJ 
vardığı kanaat şu oldu: 

Almanyada yeni yctismi!I ~ 
geçen harbi bilmiyenler, yah~ ı 
cak hayal meyal hatırlıyacJI "5 
yaşla bulunmuş olanlar btlt 
harp taraftarıdır. Bu nesil f 
sayı ortadan kaldırmayı. otl 
sonra da İngilterenin nam ,·c 
~anını dünyadan silmeyi iste. 
tir. Hep bu emellerle yeti:JlJ't 
Bu n·esil Almanya her şcy:ıı t 
.kinde diye dünyaya hfıkiıııı' ~ıı 
yasını hakikat yapmnk cınd• 

dirş. b" . ··ı:. tt·~· bil o u ır senenın o,.re ıgı 

bu mevkideıı çıkmamasını d• 
uhde edecekti. Ve yahut 111

1 ~bap zuhurunda; yine 1cra 
Papa beyninde verilecek • le tf: 
giire, Sultan Cem kralın ıd.~ 
sinde bulunan kilise kaleler• 
birine nakledilebilecekti. saıl 

Kardinallar Papanın fikrini tas. 
vip ettiler. Kral, Sentenj şatosun
dan vazg-eçti. 

Kral Fransaya dönünc~ ed 
Cemi tekrar Panaya teslıf!' .111 
cekti. Türklerin kilise arazı;. 
cavüzleri vukuunda kral aıl 
müdafaa eyliyecekti. Keıa s., 
Ceme ait maddeyi altı a)· ıt 

Papa, l\İ)tavet kendisine yar - da Rodos sövalye beyine ~ti.. 
dımlarda bulunan Napoli krallığı- ettirmeyi de deruhde edect' Jlll 

Fakat, Nanoli krallıi!ının ken -
disine "'.erilmesini, Sez.ar Borçya
nın maiyetine tayin olunmasını, 
Sultan Cemi istedi. 

Fransa kralı Şarl ağır basıyor
du. İtilaf ancak kralın dermeyan 
ettiği fikirler üzerinde olacaktı. 

Nihayet Papa, Sultan Cemin 
kral Şarle altı ay müddetle tes
lim edilmesine, fokat Şarlin Pa
paya derhal yirmi bin düka ver_ 
mesine, nltı ayın hitnmında hiçbir 
gün ~eçirmcden Sultan Cemi tes
lim edeceğine dnir l•'lornnse \'e 
Venedik banknlarınm kefil olma
larına razı oldu. 

nın da Fransa kralına verilmesine Sultan Cemin emniyeti pli re 
muvafakat etti. ma1yetindeki baronlardn?• tı 

Muahede sureti kafiyede akdo- }erden, hakimlerden re~ıP dil~ 
lundu. kacak, bunlar be:; yiiz bıP J'I 

Muahedenin Sultan Ceme taal- tekeffül edecekler, ve .. 
Ilık eden kısmı şundan ibaretti: mezkiır parayı tcs,•ive eylı.Y 

cSultan Cem krala teslim edi. Ierdi. 11,~ lecek, kral da onu Terradn şato- Kardeşi Sultan Cemi rP~.i ~ 
sunda ve yahut kendisinin tahtı için Sultan Beyazıdın. v_er~~f. { 
emnivette bulunması ve Türklerin bin düka altmını eskısı gı 
italyaya girmelerine mümancat e- Papa alal'aktı. tııı9 
dilmesi için Papa ile kralın tayin Bu mebliiğın sureti 111~0 1'rıl 
edecekleri başka bir yerde iskiin da tediye edileceğine dnır 
edecekti.. minat verecekti (1). 

Kral ancak Türklerin· karaya (Arkası 
çıkmaları veya harbe müteallik iş- ı--------- S 
ler scbcbile olmndıkça şehzadenin (1) Tuan Cem &lıtan, · 



içindeki ·' · 

Hadiseler 1 

Rumen - Macar 
ihtilafı biterken 

(Ba$Dıableden devaıaJ 
Acaba sırada hangi mesele 

var?. 

ISTANBUL LT. AMİRLİGİNDEN: 
Amirlilı: emd!ıdelci asked bruılarda çalıştırtlft'lalı: ii7.enı gösterecekleri ltablllo 

)'elıı göre 150 i.l.A 200 kurut l""Y<llİye ile bamurlctr, pifirjoi, kesici ve kaP'lk!:l 
•bJw:a!riır. llu iıılerdorı anlar ...,'alldrların aşağı<! )'Z&lı vesaikle birlikte Top. 
hanede askeri fırın müdürlüiüııe müracaat etmeleri. ~ 

lbraz eOecel<led ftSika: 
Nüfus ldğıdı. 

HUsnübal vesikası. 

Aşı şehadebıamesi. 

ı İngilizler krop )Afrikada şiddetli· ~ı~y~=~=~~ 
alınmıştır.) 

· fabrikalarına bir baskın Telhiseden:MUAM!lıERALATVB 
.. Ingiltere 
Uzcrinde 42 

Diye !ık aualin tesir ve müla _ 
hazası altınd~ kabyor. Sonbaharın 
ıreldiği ve. İngiltere ile Almanya, 
Italya ile Ingiltere arasmdaki har
bin bir çıkmaza santığı $U sırada 
bu sual bilhassa ehemmiyet ka -
zanmaktadır. 

Bonservis. (312) (8007) 

Devlet Denizyollan lıletme Umum 

tayy d"" .. .ıı• ar e uştu 
-':Alma . 
~.ı d nar, bazı hava mey-
J ~larına taarruz etti 
•; v nuru 31 (A t 

8Ji a ve d . • .A.) - ngiliz ha-
ıl ~bliı.(i· ahıU eınnivet nezaretleri 

o" _.Bul(ıin ... 
iril' diisına ogleden sonra büvüık 
bilf konııu~ tayyare filoları Kent 
pııl 0 I.lnare s~ıllerinden geçerek 

8b' ~llınışlar Renis bir mıntakaya da
isi' ~erıne ait ve lnıııltz hava kuvvet
h,ı' ""ntıl>k.ı Londra civarındaki 
,di ın,,Vdanttda muhtelif tayyare 
iı1' ~hbiis arına hücum e1ımiye te -

rt• berıere ell.ııslerdir. Alınan ilk ha
M ~<: da ı:ore bırkaç ölü bir mik-
1,~· •vvarc ~atalı olması.na rağmen 
h~ ~r ot,:ııevdanlarmda ciddi bir 
sı 1 aalısi "•aını:;tır. 

h'i1cum etti harbi oldu 
Akınları yapan fnıiliz 

tayyareleri döndü 
Londra 31 (A.A.)- İngiliz Ba

va Nezareti teblijp: 
İngiliz hava kuvvetleri bombar

duoan tayyareleri dün gündüz 
Holaodada düşman işgali altında 
bulunan tayyare meydanlarına ve 
Holanda sahillerinde sefer yapan 
kufile ve gemilere hikum etmiş
lerdir. 

Motörlü nakliye parkı 
üzerine bombalar atıldı 

Nairobi 31 (A.A.)- Resmi teb
liğ: Buna mıntakasında kıtaatuoız 
düşmanın bir pususuna karşı koy
m~ardır. Düşman dağılmıştır. 
Zayiatımız hafiftir. Cenubi Afri
ka bava kuvvetlerimiz Mogadison 
üzeriue muvafiakiyetli bir hücum 
yapmışlardır. 

Yüksek inlilak kabiliyetinde ve 
yangın bombaları isabet eden bü
yük bir motörlü nakliye vasıtaları 
parkında büyük yangınlar çıkarıl
mıştır. 

Üç Caproni tipinde bombarclı
man tayyaresi Buna mıntakasına 
bombalar atmışlardır. Bir yerli 
hafif yaralanmıştır. Hasar voktur. 

Merakla beklenen Viyana top
lantısı neticesi dün saat 15 de 
belli olmuş ve Romanya, Maca • 
ristanın bütün isteklerini kabule 
mecbur edilmiştir. Bu neticede 
mihver devletlerinin hükmi ka
rarı müessir olmuştur. Macar ve 
Romanya bükftmetleri arasında 
çıkan ihtiliıf üzerine, her iki dev
let, mihvercilerin hakemliğine 
müracaat etmişlerdir. Hakem ka
rarı, Macaristana 45 bin kilometre 
murabbaı aran kazandırmıştır. Bu 
arazi arasında bUhasııa şimali 
Transilvanya ve Klauseluın - Cluj 
Szekle vardır. 

Hakem kararından sonra, mih
ver devletleri Hariciye Nazırları 
ile Romanya ve Macaristan Bari
cive Nazırları arasında notalar 
teati edilmiştir. 
. Bu vesikalara göre, Almanya ve 
Italya, Romanyauın toprak bü _ 

Müdürlüğü ilanları 

İZMİR iLAVE POSTASI 

Romanya vui,-eü üzerinde i
kinci ve mühim bir mülahaza 
mevzuu da Rumen - Sovyet ba
dutlannda vukua geldiği iddia &

dilen bazı as.keri Jıiıdiseler ve te.. 
ati olunan notalardır ki, vaziyet 
taıwmıile ayclınlarup iddialar vli
suk ve kat'iyet peyda etmeden bu 
hususta tahmin ve mütalea yü -
rütınenin imkiımzlığı aşikardır. 

(Kadeş) vapuru 3 eyltll ..ı.ı ıünü .. t il de Galııta nhıımından ilaV9 
sür'at postası olarak İzmi.re kalkacak ve İzmirden 5 eylül perşembe gunü .... 
13 de lıarekeUe cuma 16 da İstaabula dönecektir. ( 8035) 

* • Bartın - İnebolu Postası 
Bilhassa Romanyanuı mevcut bü- 3 Eyltll<;Jen itibaren İstanbuldan salı &:ünleri kalkacak Bartın hattı 
tünlüğü Almanya tarafından Vi- badema İnebolll.Tll kadar ı,ıideceklerdu-. 
yana konferansı ile garanti edil- Bu pasta şimdilik (Ana!arta) vaıxı.ru tarafından yapılııcaktır. 

pastalım 

(8034) 

nıiş bulunduğuna göre Rumen - İ b l 
Sovyet hududunda vukuu iddia stan u Emniyet MüdürlüğüDden: 
edilen hadiselerin devam ve teva.. 
lisi takdirinde her iki tarafın va- Müdiriyet hizmet otomobili ile mot.os:ı.kletıerde kullanılmak üzere a1ınma-
ziyetinin nasıl bir mahiyet iktisap sına ihtiyaç görtilen azı 10000 \'OllU 15000 litre benzin açık eksiltme sureW. 
edece;, dikkate şayandır. alıruıcaktır. Eksilımo ıo eylül salı günü şaat 15 efe "Yapılacaktır. Benzinin mu-

ETE!ll İZZET BENİCE hammen kıymeti 3750 lirad.r. l\!uvakka t teminat 282 liradır. Taliplerin ayni 
===========;;;,;~;;..ı ıtln ve ayni saatte müdiriyet1nı..iz binasında kurulu komisyona şartnameyi~ 

Hayvan ihracatımız mek için d• s. 3 müdürlüğüne müracaatlar•. (7524> 

bOıl il> rıııde ge\X'n kontlukların bir 
ti~ ~~ilııı~ı sanayi binaları hasara 
cel" ~ vardır. Bir miktar ölü ve va-

Dün gece tayyarelerimiz Essen 
de Krup fabrikalarına, Gelsen -
ltirchen, Botrop ve Saint N82aire 
petrol tesisatına, Duissburg ve 
Reishalz elektrik fabrikalarına ve 
Ruhr ha v:ıa•ında askeri hedeflere, 
Hammzaset emtia garlanna, Al -
manya, Holnnda, Belçika ve Fran
sada müteaddit tayyare meydan
larına hücum etmişlerdir. 

Gündüz ve gece harekatına iş
tirak eden tayyareleriınizin hepsi 
üslerine dönmüşlerdir . 

* Bükreş 31 (AA.) - D. N. B. 
:bildiriyor: 

tünlüğünü ve tecavüzden masu
niyetini garanti etmekte, Roman
ya da bu. garantiyi kabul etmek
tedir. 

Son ~nlertle memleketimizden 
Yunanistana canlı havvan ihra -
catımız nisbeten artmıştır. İzmir 
mıntakasında ihracat daha ziyade 
Dikili iskelesinden vapıhnaktadır. 

PARK OTELİNDE 
ı~t r.ı. larartır. A.vcı tayyarelerimiz 
~ "" 'idu· a dusmana hücum ede-
. ı C· ı zayiat ~ 0-· !--''-,... I ••tıw· verw.uuış = v.u. 
;~ a lııan r leh saatile 18.30 a kadar 
P ~an tay al>orlara nazaran 42 düş- Bern 31 (A.A.)- Röyter: Kana-

~· 1 \'yar~~ inıha edilımsitir. 10 da muharip bir memleket olduğu 

Kanada muharip halde~ 

1 •' elllır ız US!erine dönmemiş - için Peten hükiımeti Fransız me-
ı-,, 1sa~ \'~ s~.ün mürettebatı murlarının halen Kanadava nak-

6 -~ !edilmiş olan beynelmilel lş büro. 
~;r Şeh• •• •• d su grupuoa dahil bulunmalarıw 
~"' ır ustun e an:u etmemektedir. 

·•'°' w_,.._-..ı11111ııı,_ıMı,.~.-ıı11ı1111ı11 
~~ ı.o Uçtular 
· ıJ> la bd.ra 31 
• t Q hava (A.A.)- Gece yapı-
•1'' da· •ivarı ~kuıları "'nasında Lond-
gı ' u,uliiı ~- a bir Alman tayyaresi 

ıf.' 'hı. rııuştür 
,.. hn ""'"'k · ;. -Rın lı ınuliildı bombabrla 

et llı J\sı:ati ;rııbaları atılmıştır. 
ır~ ,.'n tay . 6 şehrin üzerinde düş -
~,r 01.~iştir l trel~ri uçtuğu haber ve.. 
'' ı h "1nde ·. ngııtercnin imali ıar-
~ '"'hala uç ~hrin üzerine atılan 
· ~na vr, bazı ev !erin harap ol -

,&, 'P •lrıı e Y•nı:ınlar çıkmasına se-
·-~ !\ ~ Lo ~tur. P~~ ,,.,_ lldra 31 (A.A ) ,,. .. .. 
~ ıı ~veıt .. . - <ro.OSYO 

et t• n~. ı\~n •. matbuat konferan-
111 ~ nı ele tikteki 1nıtiliz üsle -

'.• htilca_laııak hususunda İngil -
o ~ ~~Zak~ ~ti ile cereyan eden 

. le ~ • Crden pek memnwıi -
111r ~i b~~n tıet.iceler elde edildi -

J - '1 ıtııni.,tir 
ôil' -;,;..---- ....... 
·~<' M.. -\Li.V..ı..:4.-
,~, t ~r•caat eden her 
,; • ebeye yer var 
41' ~ (l:l; .. 
·,,ı· .,'11ıva/'>ıa sahifeden de1:am.) 

6,, ~.ecl!k, ilk sekilde su'lıeler ilave 
j\I' otta ı:Vvelce tesbit edilen ye
~I ~~tir lle_ktepler faaliyete ge -
~' re lis · ır .kısım orta mek:tep-

ı4~ ~ır. ~ sınıfları ilave oluna -
• ~' • lıu1u avranı münasebetile ta-

~an _ımektepler pazartesi 
~ '<tı Ye itan ıhbaren yeni talebe ka-
et• l\a d.e ulune, ikmal imtihan -

; 
o" 
ııir ,, 
,,. 
d'' 
~' 
,lf' 
til• 

ir•' 
il' t 

df 

l~ 

t • 

ı\" ~anı :1c,eccklerdir. 

~llstosta 1000 tay-
Y•re düştü 

la b ( l inci sahlttden devanı ) 

lb~ttırıa ltnların 10 nilotu berha
n~i! r A. -'>l terı,· ~ustos avı zarfında. 
~ llıan t tahıl!erinde d•ısu.-ülen 
~istir~,·~arelerının adedi bini 

1ıa n, Loll<i 
~:•ti Ve . '~da. dört defa alarm 
lll() ~ ~,,{ılrnı~tir. Amerika bir
h· ~ 20oetl~rı harbi "e daire-si. 
!alt ltıV>ııı t tnılvon dolar arasında 
hi;-va~, ~ ~~t~n vir.mi bin adet 
, d.itıtıist"otoru sipari,s edildıhini 

'-.......__ ır. 

Gümrük Umum Müdür
lüğü izahat veriyor 

Niçin gümrüklerde aylık 
borııa fiatı tatbik olunuyor? j 

Gümrük umum mudüı·lüL'i.i.ndcn dün 
şu mektubu aldık: 

c:Gazetenizin 12 ağustos 940 tarihli 
ve 1234 sayıll nüshasında neşredilmi~ 

olan (Gümrüklerd~ devletin zararına 

bir iş) başlıklı yazıda; Gümrüklerde 
alınan muamele vergisinin, ayll.k bor
sa fialları üzerinden hesap edilmesi 
yüzünden zamanına ıöre devletin ve
ya tüccarın zarar görmekte olduğu 

anlatıl.makta ve dünyanın fevkalilde 
vaziyeti nazan itibare alınarak aylık 

kambıyo cetveli yerine günlük olmu
yorsa haftalık. cetvel tanziminirl. fay -
dah olacağı ileri sürülmektedir. 

2430 sayılı vo 1/6/934 tarih.li mua -
mele vergisi kanununun mer'iyete gir
m~ile tatbikine başlanmış olan bu u
sul 3843 sayılı ve 28/5/940 tarihli ka
ııunla da jpka edilıniş olup bu kanu
nun 91 inci ınaddcsinin son fıkrasında 
(orijinal fatura ve menşe şehadeha -
ınelerinde yazılı ecnebi paralan; güm
rük ve İnhisarlar Vek5.letıncc, kam -

biyo borsasııA.n son bir aylık vasa.U 
knmbiyo fiatlarına nazaran Türk pa
rasına göre tut.arını eöstermck üze -
re tanzin1 olunacak kurlarla hesap o
lunur.) denildiğinden aylık kamb:yo 1 

cetvelleri bu lzahrıt dajre.::ioinde tanzim 
cd~lmektc ve geçen bir nyhk kambiyo 1 
fiatlarının vasatisini &östnr.ektcdir . 

Bundan, husule gclt~n faide de gü
nü günün~ bütiin gümrüklere tebH -
ğine imk3n olmıyan borsa kodlarının, 
yerine n1cn1lekeLin her tarafında la -
ha.kkukun ayni kur üzerinden yapıl -
masmı, eksik tahak.kuklarla, mü.kel -
le!ten m:ılını gümr•:..klen çektikten / 
sonra par:ı istenmesinin ön~ennıesldir. 

Matbuat kanununun 48 inci ır.ad -
desi mucil.ıinre keyfiyetin gazetenizde 
r::c~r'.ni dileriın.> -Dr. Hatıı Cemal 

LO.KMA ~ FEK İM 
DAHİLİYE :IIÜTEIIA'>S1SI 

' Divnnvohı 104 İ 
hııuayenf" sa.aUerl: 2.5 - G. Tel: 2!398 

. 

Valinin emrile Banater Deutsce 
ZeitW1$'!, Exterapost, Arader Ze -
itunıı ve Reschitzaer ZeiutWlj! 
gazeteleri bugün çclınıaınıslardır. * Londra 31 (AA.) - Kana -
dada, bir Holanda leivonu teşkil 
edilecektir. Bu lejyona dahil o -
lac,,k olanlar, ya.kında İn:ıiltere
d<'n gidecek olan Holandalı bir 
mir ala Y tarafından talim ettirile
ceklerdir. 

Bit amele ar. kas 
tında kaldı 

al-

Kocamustafaoasııda oturan Ra
mazan. Büyükadada. Altınordu 
caddesinde kumcu Azminin arsa
sında. ev yaııanaık üzere temel ka
zarken. caddcxfon ge<;en dmür 
vü·klü bir arabanın sarsıntısı ile, 
t<>Prak ve taşlar kavmıs. Azmi, 
enkaz altında kalmıstır. Zavallı 

· amelenin vücudü muhtelif yerle
rinden ağır rurette yaralanımıs ve 
tedavi altına alınmıstır. --
Fransız kongresinde 

çarpışma 

( 1 inci aalıif<"den devam ) 

Geçen çarşamba gi.inü, :zabitler4 

den mürekkep bir heyet, Brazza
\'ildeki umunıi valinin maknınına 
gitmiştir. Zabitler, erkıinıharbiye 
azalarına, devam eden vazileti i
yi bulmadıklarııu b'lJirdikteıı 
sonra pek nzinılı.S.ranc, hür Fransa 
kuvvetlerine iltihak etmek niye
tinde bulunduklarını söylcrni~ler
dir. 

Erkanıharbiye azaları, hiç bir 
mukavemet arı.usu göstcrınemiştir. 

Zabitler. bundan sonra, o sıra .. 
da idari i~lcr müdürü ile miiz:ıke
rcdc bulunan umun1i vaJi General 
Hussonun yanına girmislcr 
kararlarını bildin'lislerdir. 

ve 

General ile müdiir, Visi lıiikı'\
metinc satlakatlcrind~n bahsede
rek muknemete çalışınışlarsa da 
kısa bir miicadeleden sonra ~·ol:ı 
getiriln1l ... Icrdir. O zanıan, diğer 
z;ıbitler bütün daireyi işg-al et -
ı11i~lcr ve hür Fransa bay-r:ığıııı 

çcl-:mis!erdir. 
Bütün halkın izhar ettiği arzu 

Ü7erinc General Dö Golün mu -
rahhosı olnn ınirulo.y I~arn1inat 
Kongo hududunu ııeçmis ve ayni 
gün öğ"lcden sonra Braızavil '."& -

lıiFne eıkn11s ve büyük tczahürat4 
la kars-lonmıştır. 

i'rstüva hattı Fransnsı Afrika -
tında, Eelc:ika KQngosunda ve 
bilhossn Lcopold\·ılde, biitün gec 
cc şenlikler yapılınışhr • 

~~I 
;ıt ,,: ır....._--::=:::::::----::::=::::::::::::::;~~==~=====-;--;--;;-~~;;-;-~~~-- --B-u-n-!a-r~·-a-sı_t_n_si-le_İ_s-ta_n_b_u_l_d_a_k_i_a_s-

f 
ti tınlarla doldurarak kandırdılar. 
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31 UART HADISESI'NIN J Ü Ü nabı Peygamberimiz Ale\1ı;,saıa-ıq ÇY Z tü Vesselam Efendimiz llazretle-

~ıq~;;;=:r~-;:::================:;=::;:::::::::::- r;nin Sül~lei Tahirelcrine mensup 
~ •ıılar. İ ,_ - ferıf Sadık Pa•a Hazretlerini zul-
~ı·~, : ı-..ender F. Sertelli • l:evdet tt.eşit Yu.arKıran men sehit ettiler. Bir i~inci I>cr-
"l • bela nıcydnnı vücude ı:etirdilcr, 

\'.'t,.tnh Jzdeki düşmanlar dilha müthiş_ B<;yle EvFdı Resulden bir zatı 
". k ali kaderin kanilc (Veşa\'erchüm 

llıı. 6nıei k··b d'I · Fiem ) · t• K · · · k ı 'd ... biıinı . . u ra}·i me~.vereti- senin na1nusnna taarruz e ı mı ... r aye ı erınıe~ını an ara 
i\,,•ti hal ,ıç~n maddi manevı sa- \·ordu. buladılar. Her biri elli bin kisinin 
ta~ıneı k~e ~•likhliıniz için nıii- Bizim icimizdc biLc harici diiş- .-ekili nıc•ruu olan o koca mahke-
14 lan da anunlar tanzim bir ta- manlnrınıızJan daha ınüthiş düş- ınei külıra"İ meşvereti, Al!aha, 
'·a.ll:ı \ıe İst'~tuz üç sene aieşi zu - man olan. ıneınlekcllerin1izi para Reslllfi.llaha, Kur·anıkeriıne, bü .. 
hi:ın kiiı ~~~~dm alevleri içinde ile. altın llc düsmanlar~_m~za •.atıp tün alemi insaniyete karşı tahkir 
te ay, h"k' nak derecesine varan Alluhıt! su koca ınutkıı uzerınde ve ten:il ettiler. Yine istipdadı ia-
diın•lierl'·· 11~•timizi adlü ihsan bize oturmak ,namusumuzla. hü- de eylediler. Yine keyif ile icrayi 
h lordu. ıi'•rıııc yeniden bina c- kıimetimizlc ya~amak icin bir ka_ mezalime, ibadullalıın üzerine a-
•~at1 h •r ferdiıuizin hukuku rıs tonrak bırakmamalda iftihar "'"\'~· • uı. .. ı. . k 1 ki . . tesler :va(:dırmağa başladılar. Yüz-

'.~. •ı, • 1.U11.U med"ıı·ı~·cs·ı, ıııal'ı, eden bır ta ıın a ca ar. ınsan .s.ı- 1 · 1 1 k ~ı.: ır ... _ erce ınsan arı, ço u cocu~u kur4 
ııı, • •ı cnıniyer t d • Idıııda bir takım en-ahı habısc 

ta"r" 11:.ri ·ordu Arıt kankı.ıne ba~- bizim saadetimizi ~ck<mcdilcr. İs- şunlarla öldürdüler. Koca İstan -
" " k • l llllSC ı~ ... b J b. k h d '" 'td· c fyo!u tanbulda elaltından fesat oraııını u u ır asap aııcye çevir ilcr. 
~~~ 1 l"llİJor 

1 1 nnıuyor, nıalı uyanllırmağn olanca ku\."\.'tllcrile \'üzd~n zi,·adc .:~n<;' zabitlerimizi 
~ kapı) ' ı.ı ınetlc.rd~, rnah r·ılı an bir takını Allahtan kork- lıaşfı m::shlıııan değil diye &iinı:ü-

•de rii. 8 ını!a urüııı. or, ınaz vatnıı, millet nedir bilmez za- leJ,fcı-. 
\et lınnı..~or, k.m- , linıl ri kc:ıdi iarailarına ~el.tiler. 1 • (Arkan varJ 

RQSMİ TEBLİ(;DE NE VAR? 
Viyanad.a ittihaz edilen hakem 

kararından sonra, bir resmi tebliğ 
neşredilmi~tir. Bu tebliğe göre, 
Rumen - )facar hududunun yl!Di 
hududu bir harita ile tcsbit edil -
miştir. Hudut hattının tcferrüatı· 
m bir Rumen _ Macar komisyonu 
mahallinde müştereken kararlaş
tıracaktır. Terkcdilecek olan ara
ziyi, Rumen kıt'aları 15 gün İ(İn· 
de tahliye edecek ye muntazaman 
lllacaris.tana teslim edecektir. Bu 
arazide Runıenlcr, l\.1acar t3biiye4 

tine geçeceklerdir, Bu hakem ka
rarından sonra doğacak nıüşkül· 
leri Macar \'e Rumen dev !etleri 
halledem .. zlerse, vine hakeme 
nıüracaat edecekler: nıihverciler, 
müşkülleri kat'i olarak hallede _ 
cektir. 

Hakem kararlarının bildirilme
sinden sonra Alm:ın ve italyaa 
Ilariciye Nozırlaı·ı bU·er nutuk 
;i.i.; li}crck mih\'Cr ıle\ !etlerinin 
nıcınııuni~·etini bildirmh.Jerdir. 

ALMANLARIN YENİ 
ANLAŞIUAL/\RI 

Alm:ınya ayrıca ekalliyetler mev
zuu üzerinde, Roman)a ile Lir an
laşnıa imzalamıştır. Ronıanya hll
kUmeti, Alman ırkına nıensup 
Ronıan.)'nlılar ile Rumen ırkından 
olan henışerileri arasında !Jııu 
lniisavatı gözetecek, Almanların 
ırki hususiyetlerini muhafaza et
Jnelcrlni ,.e bu ırki vaziyetin tak_ 
viyesini tenıjn edecektir. 

Almanya .Macaristanla da, yine 
ekıılliyetlere dair bir anla~ma im
za etnıiştir. Bu anlaşına ile ?\-lacn
ristandaki Alınanlar bir çok hak
lara sahip olmakta, hatta. kültür 
meselelerinde doğrudan doğruya 
Alınan,·aya bağl::mmaktadır. Jl.la
caristandaki Alman ckalliyetleri 
birçok teşekküller vücude getire
bilecek, nazizitn fikirlerini ser _ 
hestçe yayabileceklcrdir. Alman
ların ikamet citikleri Macar top-

Diğer taraftan Jıavvanlar arasın
da vefiyatı azaltmak ve hasta -
lığı önlemek üzere Adana mm -
takasında bi!'('Qk lıavva!llara ası 

''"oik olunmasına geçilmistir. 

Memleket hava yolla
rile örülecek 
(Birinci sahifeden d1?1.•am) 

tadır. Ankara, İzmirde yeni hava 
.me,·danları insaatı teşrinievvelde 
bitmiş olacaktır. 

Önümüzdeki ·;ıldan itibar~n 
ham PoStalartmız kıs ve vaz mü
temadiyen i.;Jevecekler. kısın se
ferler tatil olunınıyacaktır. 

Her pazar günü İstanbul, An
kara. Diyar.bakır, Elazık ve Ada
nada halka mahsus tenezzüh se
ferleri yapılacaktır. Umum mü -
dür bu h~: a içinde hususi tay -
yare ile Adanadaıı İzmire oradan 
da şehrimize gelecektir. 

Bulgar toprağında değil 
26 mayıs 1940 tarihli gazete -

m.zde cBulııarlar volcuları soy -
mai!a başladılar• baslıkli bir ya
zıda. mevznubahs hlıdisenin Bul-
11ar topraltı üzerinde cerevan et
.medii:!i. bilahare yapılan tahki -
kattan anlaşıLınıstır . 

Bar11ten ateşini ... 
Tar'' ten kudretini ... 
Aşktan illıammı alan 

Büyük bir sinema şaheseri: 

T 0 R '-t Ç E 
OtelEmperyal 

BW!'ün 

LALE 
raklarıHda tercihan Alnıan ırkın- Sincıoasında 

l\IÜUİ:\1 BİR HABElt 6.30 - 9 da. Bugün saat 1 de 
dan memurlar ta:vin edilecektir. 1 Seanslar: I - 2.30 - 4.30 -

Diğer taraftan bir habere göre, tenzilatlı halk matine•İ. 

Moskovada bulunan Alman ve ~~;;~~;;;;;;~;;;;;;~:;~ ital~·an elçileri, Ronıanyanın Sov-
yet değil ,Alınan iktısadi menfa
atleri ınnıt::ıkasuıda bulunduğuna 
dair Sovyet bükuıuetiııe bir nota 
\"Cl nı!şlerdir. 

Wuhtorem Müşteri
lerime 

MÜJDE: 
Tas ajrııısının bildirdiğ"iııc göre 

de. Sov'.'·et hükl:.nıeti, Romanya 
hükfnı;.~tinc bir nota vererek, Co-
ınaayıı~·ı protesto etmistir. Bu no_ Topkapı '[aite_ 
tada, Ruıneı: kıt'nlarının Sovyet pesinde NÜMU-

Her akşam 
JACK CUBAN ve MARC BABEN 

Orkestraların İftİrakile 

Meşhur İr panyol Dansözü 

C A R F.1 EN P AD Y 
Temııillerinc devam etmektedir. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
!\iüdiriyetimiz muumel~t mf'murları için 50 takım resm.1 elbise ile 50 adet 

kasket \'e 50 çitt foti.n yaptınlma ı açık eks.Jltmeye konuimaetur. Bir takım el
bise ve bir adet kasket ile bir ı;ift totinin muhammen bedeli 40 liradır. M.uvak
kaL teminah 150 liradır. Eksiltme 10/9/940 günü saat 15 de m\..tdiriyetimiz bina
sı ic;inde yapılacakbr. Talipl<.>rin ayni gün ve saatte müdiriyetimiz binasr.ı.da 

kurulu komhyoo:ı, p.rtnamcyi görmek için de Ş. 3 müdürll.i:ğüne müracaaUarı.. 

1 1 Kuru ciltler için yağlı ve yağlı 1 hususi tüp ve vazoları -

(7522) 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. Sl HHAT 
ifıe )'likselt bir -
an.aan ba meWeUerlD 

'epslot •ise 

KhtM PERTEV 
temin edebilir. 

ı- KREM PERTEV: Mir 
tuwlet m(lsta!ızan

dır. İnce bir itina ı• 
711pı.1.ışuıdalu huau.sı

:ret itib&rile ,.ılzdekl 

ı;izıi ve bunıııuklultlo
rm te;eldrlll!lne mlnı 
olur. Deriyi ıenç ve 
ıer&in tutar. 

a- KREM PERTEV: !lir 
Güzellik vasıtasıdır • 
Genişlemiş mesamatı 

aık~tırarak clltter.ı 

kabar<:ık-

cilt tievasıdır. Deri 
tuddeleriDin ifrazatı· 

nı düzelt!r. Sivilce ve 
s!yah noktaların teza
hürüne mA.oi olur. 
Cilt adalesini besU,.e
rek kuvvetlendirir. 

cilt' er için 
vardır. 

yağsız 

hudut kıt'alnrına atcs actıklarını, NE BAC.I her 
bazı Rumen tavrnrelerinin Sov - gün için açık \'e ı· •tanbul Emniyet müdürlüaünden: 
yet hududunu tccaviiz ettiği bildi- eğlenceli saz ve • 6 
rilmektedir. oyun havaları, Paıar günleri Müdiriyetiıniz emniyet fı..mirleri için 13 takım resrot elbise ile 13 adet ka.'>ke& 

So\''-'<'t kıt'alnrı, bu notaya göre de CB'Z ve oyun havaları vardır. ve 13 çi!t ayakkabı yaplırılnuısı açık: eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbi-
bazı ahvalde mukabele ctınck za- Remzi se ve bir adet kasketle bir çüt ayakkabının muhammen bedeli 50 liradır. Mu-
ruretiııdc ka!mışlardır. Sovvct no- /~~~~~~~~~~~~~~~ 'v-.tldtat teminatı 49 lıradır. Eksiltıne 10/9/940 salı günü saat 15 de müdiriyeU-
tasında bilhassa deniliyor ki: cBu 1 miz binası itinde yap1!acaktır. Taliplerin ayni gün ve saatte müdlriyetimi..z 

b · Almanlar. İngiltere üzerine, İn h:idi~elerc kur an kidenler oldu- binasında kurulu komi5yooa şartnameyi gönnek için de Ş. 3 mudU.r;lüiüue mü-
kd d 1 b gilizler Almanya üzerine müte -ğu ta ir e nıcse e va im bir şe-r .. a:;ca;:::•U:.•:::r~•:..· ___ •;.;7~5.;;;23;;.;• _____________________ _ 

kil alabiLir.. madiven akınlar yapıyorlar. Ce- • 
· nubi İngilterede alınan tedbirler 

RU:\1ENLERIN CEVABI fevkalade arttırılımıstır. 
Romanya hükumeti, Sovyct no- Bu r.ııntakada tahsit edilen or-

tasına cevap vermis. ve Sovyet id- dunun kolaylıkla müteharrik ve 
dialarını reddettikten sonra, iki seyyal bir halde olduğu tebarüz 
Jkomşu memleketin dostluğunu ha- ettirilmektedir., 
. leldar edecek harekette bulunma- Dünkü hava muharebelerinde 

malan icin hudut kıt'alarına ta- dokuz Alınan tayyaresi düsürül-
limat verilece~ıni bildiııın.iştir. müstür. Dünkü Alman tebliğine 
Rumen cevabi notasında, Sovyet ıröre de 21 İDl!iliz tayyaresi ve altı 
kıtalarırun Rumen kıtalarına ates balon imha edilmistir. 
actıih ve Sovvct tavyarelerinin Londra askeri m<?hafilinde, İ -
Rumen hududunu tecavüz ettiği talyanların Mısıra karsı vapa -
lmvtledilmektedir. cakları taarruzun. İnııiliz ordu -

Sofyadan gelen haberlere aöre, sunun iz'ac hareketleri ve donan
bütün Buluar mesleki tesekkül- manın yapmıs olduğu tahribat 
ferinin umum müdürlüğü •Neş'e- dolavısile. tehir edilmiş olduğu 
den doğan kuvvet. teskilatıru kur- tahımin edilmektedir. 
mağa karar ve"mistir. Bu teşkilat Maamafih, bövle ·bir taarruz da-
llrannik isimli yeni genelik tes- ima beklenmektedir. İtalvanlann 
kilıitı ile sıkı bir teşriki mesai ya- Libyadaki kıtalarının hakiki mik-
pacaktır. ı darı bili!l111ivorsa da burada 250 

HARP VAZİYETİ bin kisilik bir kuvvet bulurdul!u 
İngiltere harbi, büvük hava hü- tahmin edilm!'ktedir. 

cumları şeklinde devam "'1unmuslardır • 

- .ANAPlYOJE~; 

Dr. Ihsan sami 
istrcpt.okok, i.stafilo1r:ok, pnömo
kok, koli, piyosi:ranikle-rin yapttit 
çıban. yara, akınb. ve cilt hastalık
larına k:ırşı çok tesirli taze a:ıad·.r. 

• 

92 senedenberi bü!üo dünyaca 
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Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 12/9/940 
per~embe günü hıwlarında yaz.ılı saatlerde Mersinde askeri satın alına komis
yonunda yapılacaktır. isteklilerin kanunl vesikalarile tekli! mektuplarını ihale 
scıatinden lıır saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul 
Lv. iın,;rJıkJeri satın alma koınisyonlannda &örülür. ._ (728) (7600) 

C..osi Mıktan T emınatı Tutarı ihale 

Sade y:ığ 
K. ı1.1sulyt 

Pirınç 

B:..ılı;ur 

Kilo i..ira Lira aaall 
18,000 1620 21,600 10 
32,000 480 6,400 11 
32.000 684 U,120 12 
40,000 375 5,000 18 

• • 
Aşa,Pda yazılı mevat kap•lı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhal<!leri 9/9/940 

günu hizalarında yaz.ılı saatlerde Manisada askeri salın alma komisyo
nur.J~ yapılacaktır. İ;;:te-klilerin kanunt vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
ıaatıuden bir saat. evvel kuuıiı:;yona vermeleri. Şartnamesi koınisyonda görülür. 

Cinsi Mihtarı 
Kilu 

120,000 
120,000 
120,000 

Tutarı Tesinatı 

(7601) (729) 

ihale 

Arpa ~ehriyesl. 

Pirinç. 
Kırmızı mercimek 

Lira 
!4,000 
'2,000 
16,800 

Lira 
1800 
3150 
1260 

aaati 
10 
10 
10 ...... 

Aşağıda yazılı mevad hi:ıa.Jarında ya.zıh gün ve saaUerde kapalı zarlla ek
siltmeleri İspartada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale s3atinden bir saat evvel komisrona 
vermeleri. Sartııameleri komisyonda görülilr. (873) (7400) 

CiDıl Miktarı Tutarı Temioab 

fturu ot. 
Yula!. 
Sığır eli. 

Kilo Lir" Lira 
372,000 
300,000 
110,000 

18,600 
16,500 
19,800 

1395 
1232,38 
1485 

ihale günü 
19/9/940 
19/9/940 
111/9/940 

Saati 
a 
16 
15 

** ~ğ:ıda yazılı mevat hizalannda yazılı gün ve saat]erde pazarlıklan Edir
nede e•ki müşiriyet dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin kanuni vesikalarlle belli saatlerde komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale gli. ü aaati 

Gaz yalı 
Benzin 
Rekompoze maden 
kömürü 
Sığır eti 
Zeytinyalı konserve 
yaprak dolmuı 
Sığır eli 

Ton Lira Lira 
15 3900 585 

1500 
18 

150 

14500 2175 

39000 
6300 

9600 
52500 

5850 
945 

1440 
3938 

3/9/940 
3/9/940 

4/9/940 
5/9/940 

5/9/940 
5/9/940 

17,30 
18 

16 
11 

16 
17 
(820) (7862) ...... 

Aşağıda yazılı mevat bizalannda yaz.ılı giln ve saatıerde kapalı zarfla eksilt
meleri Edimede eski müşiriyt dairesinde satın alma komsyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin kanuni ves.ilcalarile teklif mektuplarını ihale saaUerinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Cinıi Miktarı Tutarı 

Kuru fasulye 
kuru ot. 
Gazyağ;ı 

Ton 
100 

1496 
77 

Lira 
20,000 
82,280 
20,020 

600,000 kilo arpa alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesı 16/9/940 pazartesi 
günü aaat 10 da Elazığda askc.rl satın 
alma .komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 34,500 Jiı·a ilk teminatı 

2587 lira 50 kuru~tur. isteklilerin ka -
nuni vesikalarile teklif mektuplarını 

lhale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (819) (7861) ... 

125,000 kUo sığır eti kapalı ıar!la 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/9/9401 
cwna ıünil saat 15 de Kırklarelınde 

Kavaklı köyünde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 43,750 lira ilk teminatı 3281 lira 
25 ku~tur. Taliplerin kanun! vesi -
kalarile tekli! mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. Şartnamesi Ankara ve İstan
bul Lv. amirlikleri satın alma komis
JOnlarında da görülür. 

(821) (7863) ... 
12CO ton arpa alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 16/9/940 pazartesi 
günü saat 11 de Elazığda askert satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 72,450 lira ilk teminatı 5433 
lira 75 kuruştur. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatnden bjr saat evveline kadar ko
misyona vermeleri. Şartnamesi komiS'-
yonda görülilr. (799) (7841) 

• 1200 ton odun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 12/9/940 günü saat 
15 de İzmilte Tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deU J kuruş 50 sarılim Uk teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi Ankara, İs - j 
tanbul Lv. amirlikleri ve Eskişehir as
keri satın alma komisyonlarında gö
rülür. İstekh1erin kanuni vesikalarile 
tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 
pat evvel komisyona vermeleri. 

(805) (7847) .. 
902,000 kilo sığır eti alınacaktır. 

Kapalı zartla eksiltmesi 18/9/940 ııü
nü saat 15 de İzmitte Tümen salın al
ma komisyonunda ,.apılacaktır. Tahmin 
bedeli 35 kuruş ilk teminatı 23,628 li
radır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv, 
amirlikleri ve Eskişehir askeri satın 
a1ma komjsyonlannda görülür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile teki! mek
tupJar.ını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(806) (7848) ,,. 
30,000 kilo sade yağının kapalı zart

la eksiltmesi 11/9/940 çarşamba günü 
saat 15 de Ertlncanda S. Al. komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
33,000 lira ve ilk teminatı 2475 liradır. 

Evsaf ve rı:artname esasları kolordunun 
tekn1il gamizonlarında vardır. Tekli! 
mektuplan eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (809) (7851) 

• 
750.000 kilo kuru otun kapalı zarfla 

tJ<siltmesi 13/9/940 cuma tünü saat 

Teminatı ihale ırünü 
Lira 

saati 

1500 
6171 
1501 

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

11 
17 
11 

(818) (7860) 

11 de Erzjncand:J satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. Tahmin ediler 
bedel 30,000 lira olup ilk teminatı 225t 
liradır. Ev~! ve şarlnameşl kolordu
nun tekmil &arnizonlarında mevcut -
tur. Teklif mektupları eksiltme saa -
tinden bir saat e\'vel komisyonda bu
lundurulmuş olaci.iktır. 

(813) (7855) ... 
84 ton kuru fasulye kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştcr. ihalesi 13/9/940 
cuma günü saat 16 da Sıvasta askert 
Sütın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 18,900 lira ilk teminatı 
1417 lira 50 kuruştur. Şartnametii ko
misyonda görülür. isteklilerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (815) (7857) • İki milyon kilo kuru ot kapalı zarf

la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/ 
9/940 günil saat 17 de Edimede sanayi 
kışlasında askeri satın alma komisyo
nunda ya~ılacaktır. Tahmin bedeli 
110,000 lira ilk teminatı 8250 liradır. 

Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerın kanuni vesikalarile 
teklif mektup:arını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona verme:leri. 

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

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli (20,000) lirndır. İlk teminatı 1500 
liradır. Eksiltmesi 13/9/940 cuma gü
nü s;ıat 15 de Erzincanda SD.tın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
~rlname esasları kolordunun tekmil 
garnizonlarında mevcuttur. Teklif mek
tup1an eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (817) (7859) ... 

300 ton un pazarlıkla 2/9/940 pa -
zartesi günü saat 14,30 da Eskişehir 
mıntaka askeri satın alma komisyo -
nunda alJ?acatır. EvSll! ve şartnamesi 
komsiyonda görülür. Tahmin bedeli 
37 ,950 lira kat'I teminatı 5638 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin belli gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. 

(812) (7854) 

Beheri 12 metre uzunlufunda ve 
birihirine geçme 120 takım partatif 
anten direği tertibatı yaptırılacaktır. 

Nilmuneslni görmek ve icabeden tat -
silah almak üzere Ankarada M. M. V. 
Hava mU.stC$arhğına müracaat edil -
mesi. (785) (7741) 

ı;. 

210 takım 3 boy llzerinden uçuş 

elbisesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 24,500 lira kat'1 te
minatı 3675 liradır. Pazarlığı 2/9/949 
paz~~·tesi günü saat 10,30 da Anka -
rada M. M. V. hava satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İstekltlerin kat'I te
minat ve kanuni v~ikalariJe belli sa
atte komisyona &elmelerl. 

(768) (7744) 

1,587,600 kilo saman kap~lı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahınin be -
deli 31,752 lira ilk teminatı 2382 lira -
dır. Eksiltmesi 13/9/940 cuma günü 
saat 10 da Erzurumda Lv. Amirliği sa
tın alına kon:tlsyonunda yapılacaktır. 

Evsat ve şarlnamesi kolordunun tekmil 
gamizonlarında görülür. Teklif mek
tupları eksiltme saatinden bir saat ev
vel komisyona verilmesi. (828) (7907) 

ı;. 

Aşağıda yazılı mevat kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu~tur. İhaleleri 9/9/ 
940 günü hizalarında yazılı saatlerde 
Edirnede sanayi kışlasında askerl. sa -
tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vesikalarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeJeri. Şartnamesi İst. Lv. Amirliği 
satın alına komisyonunda görülür. 

CıDsi Miktarı Tutarı Te•i· lha· 
nalı le 

Arpa 
Yulaf 

Kilo 
1,125,000 

120,000 

Lira 
70,312,50 

7,800 
(735) ,,. 

Lira nalı 
4765,63 11 

585 17 
(7642) 

51,000 kilo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 10/9/ 
940 günü saat 17 de Edirnede sanayi 
kışlasında askert satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
66,810 lira ilk teminatı 4590 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin kanunl vesika -
Jarile tekli! mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona verme-
leri. (736) (7643) ... 

Çuvalı ve al!ızlannın dikilmesi nak
liyeciye ait olmak üzere En.urumdan 
Ağrıya 2DOO ton buğday kopalı zarfla 
nakil ettirilecektir. Eksiltmesi 11/9/940 
ç~amba günü saat 11 de Erzurumda 
Kor satın alına komisyonunda yapıla
eaktır. Tahmin bedeli 45,000 lira ilk 
teminatı 3375 liradır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evvel tekJil mektup
larıru komisyona vermelerL 

(739) (7616) ,,. 
Asağıda yazılı mevadın kapalı 

zarfl:ı elı:siltrneleri 9/9/940 pazar
tesi günü saat 17 de Süloğlunda 
askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vesi -
kalarile teklif mektuplarını ko -
misvona ihale saatinden bir saat 
evvel vermeleri. 
Ciıı•i Miktarı Teminatı 

Lira 

20,910 
1,725 

(7!>46) 

Arpa, 
Yulaf. 

Toıı 

6970 
400 

(710) 

Yüz elli ton sade yağı kopalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Sade yağının 

tahmin bedeli 157,~CO lira ilk teminatı 

9125 liradır. Eksıltmesi 6/9/940 cuma 
günü saat 14 de Sarık<.ı.mış Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Teklıf mektupları ek-
siltme saatinden bir saat evvel Ko. 
B~k. da bulundurulmuş olacaktır. Şart
name ve evsaflar kolordunun tekmil 
ııarnizonlarında mevcuttur. (7505) (699) ... 

380,000 kilo un kapa1ı zarCla eksilt
meye konmuştur. Tahmin bedeli 33,200 
lira ilk teminatı 3990 liradır. İhalesi 
7/10/9~0 pazarlcsi günü saat 16 da 
İspartada askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin ka -
nun1 vesikalarile teklil mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar komisyona vermeleri . 

727 - 7549 ... 
Kars garnizonu ic;in 66 ve Ardahan 

garnizonu için 24 ve Görele garnizonu 
için 30 ton sade yağ:larına talip r;ık -

madığından yeniden kap~Jı za_r!la mü-, 
nakasaya konmuştur. Iier tiçunun be
her kilosuna 100 kuruş fial tahmin 
edilmiştir. 66 tonun ilk teminatı 4550 
ve 30 tonun 2350 ve 24 tonun 1800 li
radır. İhaleleri 12/9/940 perşembe 
günü saat 15 de Karsta askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 66 
tonun ~arlnamesi 330 ve 30 tonun şart
namesi 153 kuruşa komisyondan alı -
nır. İsteklilerin ilk teminatlarile ka
nuni vesikalarile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (76Q) (7745) 

244,800 kflo kuru fasuJya kapalı 

zarfla ek:siltn1eye konmu,stur. İhalesi 
4/9/940 çarşamba günü saat 11 de Er
zurumda Lv. amirliği satın ahna ko
misyonunda yapılacaktır. Tahlnin be
deli 48,960 lira ilk teminatı 3672 lira
dır. Evsa! ve şartnamesi komisyonda 
&örülür. İsteklilerin belli gün ve sa -
atten bir saat evveline kadar kanun! 
vesikalarile tek..Jit mek.tuplannı ko -
misyona vermeleri. (678) (7432) ..,. 
Aşağıda yazilı sığır etleri kapalı 

zarfla 4/9/940 çarşamba günü hizala
rında yazılı saatlerde Kırklareli İğne
cede asker1 salın alma komi!)'onunda 
yapılacaktır. İsteklilerin kanunJ vesi
kalarile teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
m~lerL 

Miktarı 

Kilo 
316,000 
314,000 
461,000 
461,000 

Tutarı Teminatı ihale 1aat 
Lira Lira 
107,440 
106,760 
146,740 
146,740 .. 

6622 
6588 
7587 
7587 

(681) 

10 
10,30 
il 
12,30 

(7435) 

Tümen birlik1erinin bulunduk1an 
yerlere parça parça teslim eartile 

---- ---------

Gayri Menkul Satış ilanı 
İstanbul ikinci İcra Memurluğundan : 

İpatekten dolayı Arnavutkövünde Fenerli Hristo sokağın
da eski 19 nuımaralı olup bir tarafı Petro Çilek tarlası, bir ta
rafı bağcılar ça~u Yorgi Kadin Çilelk tarlası, bir tarafı 
Kasap Yanıi.nin Qilek tarlası ve tarafı rabü tariki amile mah
dut kıöskün tamamı ve ayni sokakta eski 27 numaralı olup bir 
tarafı Tavto ve Yorııi ıbağları ve 3 tarafı tariki 8m ile mah
dut tarlanın tamamı ve ayni sclkakta eski 17 nuımaralı olu o bir 
tarafı doi(rarnacı Yani~ bir tarafı Kadim Koço bağı ve bir tara
fı Dianitraki bai!ı ve tariki am ile mahdut ahırın 3/2 hissesi 
ve yine avni sokakta eski 23 nunnaralı olup iki tarafı Arif 
bağları, bir tarafı eczacı Nikola wresesi bağları ve bir tarafı ta
riki iım ile mahdut tarlanın 1/8 hissesi ve yine ayni sokakta 
eski 25 numaralı olup bir tarafı Suvolcu Kostinin tarlası, bir 
tarafı Sülev:man Efendi tarlası, bir tarafı Şahap tarlası ve ta
rafı rabii tariki am ile mahdut tarlanın 5/6 hissesi. 

Açık arttırma ile paraya çevrilmesine karar verilımiş ve bu 
ı?ayrimenkullerden 19 numaralı köşke 14,427 lira, 27 numaralı 
tarlaya 760 lira, 17 nll'lllaralı ahır mahalline 10090 lira, 23 nu
maralı tarlaya 5453 lira. 25 numaralı tarlaya 8060 lira ki cem
an 38.790 lira kıwnet takdir edilmiş ve bu ı?avrimenkuller köşk, 
ahırları, samanlık ve uşak odaları gibi me'baniyi ve bağ, fun
dalık, camlık ve meyvalık ııi bi mahalleri ve tarlaları muhtevi 
olmak üzere ciftlik halindedir . 

İşbu ı?avrimenkale Mecidiyeköyü ilerisinde Zincirlikuyu 'kar· 
sısında ıt'undalık mab.Jlinden Arnavutköy .stika.met·ne ııiden 
Y"lu takip ederek ikıye ı.yrılan i-.sHnda n BJyük:~ere cr.ci
desine muvazi yoldan ııidilir. 

19 numaralı köşk iki katlıdır. Zemin !kat 'beden duvarfarı 
k!rgir, dahili aksamı ve birinci katı ahşaptır. Zemin kat bir 
taşlık üzerine oda matbah. çamaşırhane, hela ve odunluk kö
mürlüktür. 
Birinci kalı: hariçten ı?eniş mermer merdivenle çıkılan bir sa
hanl>k, .iki tarafında dört adet yuvarlak mermer kolonlu ve 
deııramakari müzeyyen yüzlü Arnavo camlı camekandan ııiri
lir. Camekanlı sahanlığın tavanı cökertme ve müzeyyen vai!
lı boyadır. Zemini kara simondur. Masif kapıdan ı?irilen ant
renin zemini de kara simondur. Tavanı çökertme başlı boyalı. 
cilfilı carneka11dan salona ı?irilir. Salonun duvarları yaiilı bo -
vah ve tablolu tavan silmeleri çökertme ve kabartma yağlı 
boyalı ve yaldızlı ortada tavanda müzeyyen camlı bir aydın
lıık mevcuttur. Salonun her iki tarafında üçerden 6 oda, ar
kada camekanla ayrılmış olan koridorda oda, banyo, hela olup 
banyonun zemini kara simondur ve halen muntazam bir hal
de olup binanın haricen sacakları da müzeyyendir. Yan taraf
ta ııeniş servis merdiveni ile birinci kata çıkılır. Bu ııavrinnen
kul kavden 4 ddnüın, yani S674,50 metre murabbaı olup ma
hallen 10458,50 metre rnurabbaıdır. Köşk 320 metre murabbaı 
~erine mebnidir. 

17 numaralı mahal köşkün yakınında olup birer kattan 
~baret ahırlar ve samanlıkları muhtevi ve adi inşaattan ve 
ahırların zemini ve veınlikleri cimentodur. Müstamel bir hal
dedir. At ahırı da kiirı?irdir. Üstünde uşak odaları olan saman
lıklar, otluklar ve domuz ahırı mevcuttur. İttisalinde bir kat
lı kümes olarak kullanılan bina mevcut olup bu ahırların 
bulunduğu sahanın ortasında mustatil bir bosluk, yani avlu var
dır. Bu boşluğun ortasında su deposu mevcut olup ımyu takri
ben 150 metre menafodeki kuyudan motörle isale edilmek
tedir. Bu ı?ayrimenkul tapu kaydına nazaran 5 dönüm, yani 
4590 metre murabbaı mesahaya malik ise de bu mesaha ma
hallen 10533 metre murabbaı olup bu miktardan 907,50 met
re murabbaı üzerine ahırlar 2129 metre murabbaı üzerine sa
manlık ve domuz ahırları 165 m2 üzerine .kücük ahır ve kü
mes ve 25 m2 üzerine de su deposu mebnidir. 

23 numaralı tarla kısmen camlık ve kısmen baf! mahali 
olup mesahası tapu kaydına ı?Öre 5 dönüm, yani 4593 metre 
murabbaı olup mahallen 11567 metre murahbaıdır. 

25 numaralı tarla: arazisi sathı:mail olup kısmen bağ ma
halli ve kısmen ı:ıavTİmezru ve icin<le bostan kuyusu ve ha
vuzu mevcuttur. Mesahası tapu kavdına ı:ıöre 5 dönüm. yani 
4593 metre murabbaı olup mahallen 27288 metre murabbaıdır . 

27 numaralı tarla ııayri mezru ve bir köşesinde ufak bağ 
mahalli olup mesahası tapu kavtlına göre 5 dönüm, yani 4593 
metre murabbaı olup mahallen 7615,50 metre murabbaıdır. 
Bundan başka 1569 metre murabbaı yol mevcuttur. 

İsbu köşk, ahır ve tarlalar mahallen ciftlik haline ııetiril
mis olduğundan umumi !!Örün ilse göre arazinin 17280 metre 
murabbaı mahalli bağ, 7480 metre murabbaı mahalli tarla, 
1445 metre murabbaı mahalli dutluk, 8750 metre murabbaı 
mahalli elmalık ve 1725 metre murabbaı mahalli fidanlık, 845 
metre murabaı mahalli camlık ve 2125 metre murabbaı mahal.
li visneliktir. Arazi zeminleri sathınnaildir. Muhtelif nokta -
!arda 4 kuyu mevcut olup büyük •bostan kuyusundan ahırların 
ortasında bulunan su deposuna motörle su isale edilir. 8000 bağ 
l<ütüğü ve 3000 lradar elma ağacı vardır. Bağ ve fidanlıkların 
bir kısmının etrafı dikenli tellerle çevrilmiştir. Tarlaların bir 
kısmı mezrudur. 

İsbu ı?avrimenkullerin hey'eti uınumiyesi birden acık art
tınnıya cıkarılmıs olup 12/9/940 tarihinden itibaren sartname
si herkesin görebilmesi için daire divanhanesine talik edıle
ccktir. Satış pesindir. Müsteriler ı?avrimenkullerin hissesine 
nazaran isabet edecek muhammen kıv:mctin yüzde 7,50 nisbe -
tinde pey a•kcesi veyahut mHli bir bankanın teminat mektu
bunu vermesi icabeder. Müterakim verı?iler ile tellaliye rüsu
mu borcluva ait olup satıs bedelinden tesviye edilecektir. 20 
senelik taviz bedeli müsteriye aittir. 

Gavriınenkul, kendisine ihale olunan müşteri derhal veya 
verilen mühlet icinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir. 
Ve kendisinden evvel en yüksek teklifte •bulunan kimseye ar
zetmis oldui{u bedelle almıya razı olursa ona ihale edilir. O da 
razı olmaz veyahut bulunamazsa hemen 15 ııün müddetle art
tınınıya çıkarılır. Her iki halde birinci ihale edilen müşteri 
:iki ihale arasındaki farktan ve di~er zararlardan mes'uldür. İha
le farkı ve ı?eçen ııünlerin ifa.izi avrıca hü.kııne hacet kalmak
sızın dairece tahsil olunur . 

Birinci arttırması 3/10/940 tarihine müsadif perşembe ı:ıü
nü saat 10 dan 12 ye 'kadar İstanbul İkinci İcra dairesinde 
icra edilecektir. Arttı:mıa bedeli muhammen 'kıymetin viizde 
75 ini bulduğu takdirde ihale edilecektir. Aksi takdirde en ook 
artiıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma müddeti 15 
giin temdit edilerek 18/10/940 tarihine müsadif cuıma ırünü ay
pi saatte en çok arttırana ihale edilecektir. 2004 numaralı icra 
iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan iootek sahibi ala
caklılar ile diğer alfıkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin is
bu ı:ıavrimenkuldeki haklarını ve hususile faiz ve mesarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 ı?Ün ıcın
de icra dairesine bildirmeleri liizl!mdır. Aksi halde hakları 
taJ>U sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
haric kalırlar. Alakadarlarının, isbu maddei kanuniyeye ı:ıöre 
hareket e1ımeleri ve daha faz1a malümat almak istiyenlerin 
939/1598 numaralı dosyası ile dairemize müracaatları ilan o-
lunur. (28806) 

37,500 liraJık kuru ot pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlığı 3/9/940 salı gü
nü saat 16 da yapılacaktır. Veİmeğe 
talip olanlc:ırın mezkür gün ve saatte 
tem:natlarile birlikte Vizede askeri 
satın aJma Ko.no. gelmeleri. 

(867) (8021) ... 
62 adet s..ı.k~ ar.:ıbasile 62 takım tek 

atlı araba kosumu oa~rlıkla 6/9/940 

cuma günü saat 16 da Edirnede eski 
müşiriyet dairesinde asker! satın al
ma komisyonunda satın alınacaktır. 

Arabanın tahmin bedeli 5890 lira te
minatı 884 liradır. Koşumun tahmin 
bedeli 2480 lira temjnatı 372 liradır. 

Şartname ve nümuneleri komisyon ... 
da görülür. İsteklilerin k.anunı vesl
kalarile belli saatte komisyona gel ... 
meleri. (846) (795"' 

- -

l - Tahmin e<ülen bedeli 3630 lira olan 1000 adet ve takriben 66.000 J~ 
metne: murabbaı ceketlik derinin 3 eylUl 940 salı günü saat 16 da pazarl.ıll.13 

siltmesi yapilacaktır. • 
2 - Ka~I teminatı 544 lira 50 kuruş olup şartnamesi komisyondan 

ahnabilir. 
3 - İstek1ilerin 2490 sayılı kanundi' yazılı vesaik1e 

saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. 
birlikte 
(7942) 

belli 

...... 
1 - Mevcut keşfi mucibince tah -

min edilen bedeli cll86,66> lira olan 
Deniz telsiz okulu binasının yanında 

bulunan motör dershanesi binasında 

yapılacak inşaatın 2/9/940 tarihine 
rastııyan pazartesi &il.nü saat 16 da 
Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım 
satın alına komisyonunda açık eksilt -
mesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı cl78,05> lira olup 
58rlnamesi her gün iş saati dahilinde 
mezklır komisyondan bedebiz alına -
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
istediği vesailde birl.ikt.e adı geçen 
komisyona müracaaUarı. (7413) ... 

1 Adet Yazıhane 
2 Adet Dolap 
2 Adet Masa 
1 Adet Dosya dolabı 
4 Adet Elbise askısı 
1 Adet Yazı makinası 

1 O Adet Pencere perdesi 
12 Kilo Kibriti nuhas 
18 Kilo Tartarat dö potase dö süt 

(Sel dö senyet) 
5 Kilo Hamızı kibrit (Kesif) 
4 Adet Tempo marka. kamyon dış 

liı•liiii 5.50X16 
4 Adet Tempo marka kamyon lç 

lôstiği 

3 Adet Manyatoıu masa telefonu 
3 Adet Duvar saati 
1 Adet Oksijen kaynak takımı 
5 Adet Yeni Oksijen tüpü 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya 

ve malzeme 4 eylül 940 çarşamba gü

nü saat 16 dan itibaren pazarlıkla alı
ncaktır 

İsteklilerin belJi gün ve saatte Ka
sırnpasada bulunan komisyonda h.aıır 

bluunma1arı. (7986) 

6 Adet Motörlü dikiş makine51 

250 Adet Lastik fanila ipligi 
500 Metre Tel5 

5000 Adet 40 numara makara 
400 Adet 16 numara mak<ırD 
250 Adet 1 numara rr.akara 

7500 Metre Tire ~erit 
400 Metre Lfüı'.ik şerit 

4000 1'.Ietre Palet şeriti 
50 Adet Kangal ağaç çivi 

50 Kilo Demir çivi 
20 Kilo Çiri~ 
10 Kilo Balmumu 
5 Kilo Çam sakızı 

100 Kilo Monta çivisi 
50 Kilo Ökçe perçin çivisi 
25 Kilo Çelik çember tll 
50 Metre Zımpara k5ğıdı ( 4 sarı 

eninde) 

25 Kilo Ökçe takviye çivisi 
5 Kilo Analin boya 

2500 Adet Kundura kasolü 
7500 Çift Sustalı kapsol 

10 KjJo 9 katlı keten ipliğı 
20 kilo 3 katlı keten ipliği 

250 Metre Siyah dibet 
25 Metre Mat muşamba. 

150 Metre Vatka 
25 Kilo Ağ ipliği 

2000 Adet Demir halka 

1 Ad~t Harp oyunu kroki ma~~ 
1 Adet Dolap (Deniz harp tD ·ÇJ 

krokilerinjn muhafazası ı 
verilecek resme göre) 

l Adet Büyük nümune dolabı 
Yukarıda cins ve mikl4ırı yazılı ~ 

ya ve malzeme 2 eylül 940 pazaı::t 
günü sa<:ıt 16 dan itibaren paı..atlı)l' 
alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ıı;; 
sırnpaşada bulun<.ın komisyonda ns 
bulunmaları. (7987) 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. barsak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerd• 

sebeb olacaiıı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 
kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bıJ 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruş1:ur. 

İ L K .- O R T A - L 1 S E 
Taksimde S1raeervilerde YENi AÇILDI. 

Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 
Hususiyetleri: YABANCI Dİ lLER OORETIMINE geni~ 

mikyasta ehem.miyet vermek, sı ruflarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.şına ve inkişafı, sıhhat ve inz>batı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli teneffüsha • 
nesi ve jiınnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında 
talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

, 1 CEP -:~,; Maa I ~O:!:.rı ' 'A ~ı:::'I~!:!:~: 
1 6 AY VADE .!2:::::6::A::Y=V=A=D=E:::...::-::::'=A:Y:V:AD=E==:,_ 

1
-AEG avizeler 1 IHavagazi ocaklan 11 1 Ftrınları - Sil1>lir1'el Kömür aobatan Lüksor Radyoları 
~~~·--_6;;...A~y;....;V~a~d~e~..!...!.-~~~4-a;y;;;..~~~o~~ Ye hediyelik qy& 

OSMAN ŞAKA R ve Şki 
Galata, Bankalar Gaddesi 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıt, Univoı"Sile 

No. 28. Kadıköy, İske!• caddesi No. 33/l 

lıtanbul Komutanlığı 
S.tıaalma Kom.İlyo•• tıhlan 

DELİ GÖNÜL 
İNCECİKTEN BİR~ 17658 

YA(;AR. 

NEr.DET ENG/N'in 

ti 
n 

M. M. Vek3lell namına saplı olarak 
ve çeliği ciheti askeriyece verilmek 
ııartile 20,000 portati! kazma ile 10,000 
kür;ük balt.n yaptınJacaktır. Pazarlığı 

5/9/940 günü saat 11 dedir. Muham
men bedeli 52500 liradır. Şartname~i 

her gürı komisyonda görülebilir. Bal
ta ve kazn1alar ayrı ayrı taliplere de 
iha1e edilebiljr. İsteklHerin belli gün 
ve saatte yüzde on bes teminatlan ile 
birlikte Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. (7887) 

Okuduğu ilk pi~ 
satışa çıktığın• .,, 
bu şaheser pllİ»(r t 

perakende satJS dr it; 
atı 140 kuruş ~.ı 1,. ı~ 
ğunu sayın JJ1ll~ , tj 

...,. ..,.. rilerimize hild~ 1~ 

,,. 
Kumutanhk kıtaatı hayvanatı ihti -

üyacı için 26/8/940 günü pazarlığı 

yapılan 562 ton samana talip çıkma -
dığından yenjden pazarlığı 4/9/94-0 
günü saat 11 de yapılacaktır. Muham
men bedeli 22480 liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatle yüzde on beş te -
minaUarile birlikte Fındıklıda komu
tanlık satın alma komisyonuna gel ... 
meleri. (78U) ... 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 4/ 

9/940 günü saat 16 da pazarlıkla elli 
ton nohut satın alınacaktır. Muham
men bedeli 6500 liradır. Şartnamesi 

her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belU gün ve saatte ,.-UZ

de on be~ teminallarile birlikte Fın-

- - mekle hahtiy&"j t, 
COLUMBİA PLAK ŞİR~ ~, 

-satılık Otomobil 
37 modeli bir Ford otoJl'lO" 

bili acele satılıktır. Taks1 
Talimhane, Valdeçeşme ca, ~: 
desinde 63/1 No. kasap d"" 
kanına müracaat. 

dıklıda komut.anlık 

yonuna gelmeleri. ... 
il' satın alına )totı> 

•8037> 

. 4/ 
lK.omutanlık kıtaatı ihtiyacı jçiJ'l ı;O 

9/940 günü saat 15 de pnzarJıkl• 
1
;,. 

ton kuru fasulya satın aıınacnlc rt~ 
Muhammen bedeli 11500 liradır. ş:ı • 
namesi her gün komisyonda görv.ıettl 
bilir. İsteklilerin belli gi.in ve s.ı.-;.... 
yüzde on beş tminatlarile birlikte ,. 
dı.khda komutanlık satın aınıo. JıD 
misyonWla ıelmelcri. c3038) 


