
r SAYISI J 

ı ___ K_U_R_U..:....Ş __ l 

SAL 1 

AGUST 
, 

8AlJ ı 1228 ,,,.__ 
Telefon: Başmuharrir: 20827 - İdare M\idürü: 23300 

İstanbul Nuruosmaniye No. 54 
En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 

ETEl\I İZZET BENİCE 

ti 
Bulgarlarla 

~umenler ara· 
~ 1nda müzakere 

başlarken 
t: e o u b i Dobricedeki 
Türklerin ana vataua 
sevk 1 eri için de bir 
formül ı~klii elmemiz 
"faydasız olmaz .. 

~n: ETEM iZZET BENİCE 
ııı~011Yadan akseden haberler Ru· 
nub~ •rle Bulgarlar arasında ce· 
tak 1 Oobrice hakkında esaslı mü. 
'•ııı••elere başlanmak üzere ilk 
ııı,kasların yapıldığıııı kaydet • 

11 
tedir. 

ru~~ !~~asların mü•nit bir haleti 
du· Ye ıçınde vukua gelmiş bulun-
~t da ayrıca bildirilmektedir. 

dıkt U>akerenin <Cıasına başlan • 
ta

10 
an sonra Rumen • Bulgar ni· 

tag,'U nasıl bir neticeye bağlana
lıııtş~'· bugünden tayin edebılmek 

V oldur. 
t3111~kit va~it R.omanya ~ulgaris. 
•iıı.i 

1 
l>o~rıce uzerındekı emelle· 

ita~ atınıne temayül etmiştir. Fa· 
tıı•r ltoınanyanın Alman büku
litka'~e dehaletine ve Salzburg mü
tııa/i'n akislerine kadar bu te· 
lııaıııu asla bir hakikat halini al· 
'•nr ıştır. Salzburg mülakatından 
lııev~ da yine nasıl bir pazarlık 
kaıı •uu olacağını bilmiyoruz. Bal. 
lluıg antantını kuvvetlendirmek, 
lııak arıstaııı da miittcfik hale sok
tesir ve ~ariçten gelecek her türlü 
bir btıudabalc ve taarruza karşı 
aııtıit ok .kurmak hususunda mu· 
••nuhlıkırler ileriye sürenler için 
de ııı 1 Dobriceye maksur bir iade
b0~lcahzur görülmüyor ve bilakis 
daha .hır hareketin Romanyayı 
ııuıı; ''Yade takviye edeceği diişü
b,;Yl Yor_du. Eğer Roman) a bugün 
dece~ hır red ve iadeyi kabul e
ha'•k olursa hiç şıipbe yok ki bu 
lııiyel etınde yabancı efkarı umu
~iki/•de daha ziyade Alman taz. 
•liltakn tesiri müşahede edilmiş 
hu t ~ır. Maahaza, artık şu veya 
"' •sır '"•tiıak ~ev~u'.' bahsolma.ksızı_n 
teııiıı ereıun ıktısap edeceğı netı· 
'~•nle ehemmiyeti kalmıştır. Ru
dır ı:ı' dostumuz ve müttefikimiz· 
ı\,~l· ulgarıur da dostumuzdur. 
lil~r,"' 1nuaki her türlü niza ve ih
lıı•nt~al:l·alkan sulhuna, Balkanlar 
~llind lıne uygun olmak şartile 
1 

iıııse e.n şahsan memnun oluruz. 
1llda llın ne toprağında, ne ma

'ade .. t ne canında gözü olmıyan, 
v -• nı" ır h • ıııud 1 ı hudutlarıuıu emniyeti 
h alar, dafaası; kendi emniyet sa
ilfaıaıı aki sulhun devamı ve mu. 

:•hib; ':,ile alakalı . bi~ dış politika 
1ht lf·~lunan Turkıye Cumhu

Vuku8 °kunıetinin Balkanlarda 
to~'•f"gcle~ek her tiırlü siyasi ve 
;~~kız' ~egışikliği yakın ve müte
tıne su " alıika ile takip edece:•k 0·0 ~~e. ol~amakla beraber an
h~lı.1 ııı·c~ıle ıle hır noktayı da biz 
lı •lırı81~1_alıazalarımızın sevki ile 
l"u llok ayı faydalı buluyoruz. 

UrJ.1
0 

dta, cenubi Dobricedeki 
:"l•r r ır. l::ğer Rumenlerle Bul-
1 •leccı, ~asında bir itilaf vukua 
/•da c ıse bu itilıifın 'ukuu sıra
i 'n a 118~0Uhi Dobricedeki Türkle. 
~.1lıd0 lı atana mun)·yen bir mehil 

1 '.l.•ti il er türlü can ve millı cm
~''niıı • nakledilmeleri, emlak • 
l:: •1ar1 :aıı~ında •erbcst bırakıl
I '"'•ıı bcrpış ve talep olunabilir. 
l:~u aııa u havalideki Türklerin 

l:.'da h' vatana muhtelif zaman-
~t ıcret t . b 1 İk· turar e ınış u unuyorlar. 

l 
1 lıtj . 1 da gelmek kararındadır 

\:t tC ) .. · • 
i·• • ılaz· ıatta tarılıtcki hıidise-
•ar aran d" d"" .. b" u e Şekı· or uncu ır nizam, 

ırıt\ce llll, •ne gcçn1ek yerine bir an 
d~•,k ;,, 1"~atana gelmek ve yerleş
~; 'lar11e v,e vaziyetinde bulun. 
t 'l'urkİ~ gore cenubi Dobricede
htlllı;-<tt- tl erıu ana vatana iadelerini 
kib1lııız :•tlarımız da, Rumen dost
l~tı' ~er t~,{aranti edebilecekleri 
\<: •ıı Pe . lt mal ve can enıniyet
l~, ~tıııc~".'"~ de~uhte edebilirler 
lıuj liıı it~~zıyetınde bulunabilir
l~ ~ar ııı·~ arladır ki, Rumen • 
ta,.tlı\'!litni~2aI\ctcli'!ri sırasuıda hii-

, .• ,.~ •ce hcrh · b" 
ltt\!\- 1-r cd' .~ı~gı ır ınahzur 
t'<r '"ıııı d ılnıcdıgı takdirde bu 
~a,~\•Ytıirı a Yer alahilcceğinc ve 
l,UI Utı<ıl .

1 
dostane ııaLarlarına 

1 lın "ece .. ~~t llltır gıuc şahsan kani 
lo ~;,,. uz. Buglinkü tahınfo 1 • ,,, ' «·ı 1 • • 
"~ u h: ıu ıı Dohriccde en az 
1 t• · •11 ar 
·;~ 1'tidatı "'ında zengin, fevka-

\.._ttJ.11ts.n t 1· .. aııa,·atana dönn1ck 
•r, tozcıcıı halis Tür)< 

j 

1 

rupu Bugün, Meclis Yarın Toplanıyo •• 
AMERİKANIN r-~ . 
İNGİL TEREYE .. ~---

YARDIMI 
General Perşİni'in 

beyanatı tasvip ediliyor 
Londra 6 (A.A.)- Aımeriak Ha· 

riciye Müsteşarı Sumner Vels be· 
yanatta bulunan. General Persinıı 
tarafından İnııiltereve 50 eski A· 
merikan destroyerinin gönderil -
mesi ve İngiltereve daha ııeniş 
miktarda vard<ıım edibmesi hak -
kındaki hitrubesinin inceden inceve· 
tetkike değer mahiyette olduğwıu 
söylemistir. 

Vindsor Dkünün 
seyahatı 

Londra 6 (A.A.) - Reu ter: 
Beıunudes adaları, valisi tara -

fından neşredilen bir tebliğde Dük 
ve Düşes de Windsor'un yakında 
Beıımudes adalarına gelecekleri 
bildirilmektedir. Vali ve valinin 
hemşiresi Dük ve Düşes ga vri res

• 

mi surette hükılmet lkonaitında İnıriltereye ilk gelen Kanada fırkasına 
kabul edileceklerdir. Dük ve Dil· j • 
şes. d.e Wi:,ıdsor'.un burada ikamet- Jngi/tere ve Po-
Ierının muddetı •'Bahama• adala
rına yapacakları seyahatin tan • 
zimine bağlıdır. lonva ara•ında 

mensup askerler vapurda .•• 

Lctonyanın 
iltihakı kabul 

edildi 

• • • • • 
Milli Şef Hariciyeencümeni 
Ankarada de bugün toplandı 

Ankara 6 (Huıuıi muha• 
birimizden) - Cumhur Reisi 

İsmet İnönü, Başvekil Refik 
Saydam ve Hariciye Veka
leti umumi katibi Numan 
Menemenci oğlu olduğu 

halde bugün Ankaraya av• 
det etmişlerdir. Milli Şef 

İ8tasyonda balkın muhab
betli tezahüratile karşılıuı-

mışlardır. 

• • 
Cemhurreisi Milli Şef İsmet İnö

nii, Başvekil Dr. Refik Saydam, 
Hariciye Vekiılcti Umumi Katibi 
Numan Menemencioğlu dün gece 
saat 22 de şehrimizden Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Milli Şef cAcar. ınotörü ile 
Florvadan hareket ederek, refa • 

(DEVAMI 3 ur.cu sahiJedeı 

Türk-Alman ticaret muahedesi 
yarın Meclisten geçecek 

r.eler Almanyadan 
alacağız ve neler 
satacağız? 

Türk • Alman ticaret muahede· ı 
sinin metni basılarak Büyük Mil
let Meclisi hariciye ve iktısat en· 
cümcnleri azalarına tevzi olun -
muştur. Meclis hariciye encüıneni 
bugün anlaşmayı müzakereye baş. 
la maktadır. 
Diğer taraftan hu anlaşmayı tat

bik için muhtelit bir komite teş· 
kil olunacaktır. Anlaşmanın müd-

deli 1,5 yıldır ve tasdik edildiği iki 
taraftan yekdiğerine bildirildik -
ten sonra mer'iyete girecektir. 
Bir buçuk yıl bitmeden 3 ay evvel 

Türk ve Alman hükumetleri ticari 
mübadelelerin yeni tanzim C':\S· 

!arını hazırlamak üzere faali~cte 
geçeceklerdir. 

Yeni anlaşma 21 milyon 399 bin 
(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

·~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

«Tasviri Efkar» 
gazetesi mahke

meye verildi 

Herkes ne miktar 
• 

vergi verecek? Sovyet - Amerika 
ticareti 

Londra 6 (A.A.) - V asington
dan 'bildiriliyor: Hariı!ive müs • 
tesarı Sarınner Vels Sovvetlerle 
bugün müddeti nihayet bulan ti· 
caret muahedesi yerine bir ticarei 
muahedesinin aktedileceiiini be
yan etmiştir. 

askeri anlaşma 
Yeni teşkilat projesi 

dün imzalandı 

Sovyet yüksek ıfırası- ~i.~~nla~ umum. ~~tdür- Muhtelif meslek ve san' at erbabının 
nın dünkü toplantısı ugu Y.a a~ neşrıy.. an • • • b l • 

Londra 6 (A.A.) - Dün. Lon· 
drada inııiliz ve Polonya ku'V'Vet
lerinin teşkilatı hak.kında inııiliz 
ve Polonya hükumetleri arasında 
lbir anlaşma i.ınzalanmıstır. 

Londil"a 6 (A.A.) _ Sovvet vük· bu gun btr dava açtı yeni VergJ DlS Ct erı 
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OLA.'llLAR 
sek şurası dünkü içtianaında Le- Limanlar umum ımüdürlüiiü bu Vasıtasız vergilerin birleştiril- ı 
tenyanın Sovyetleri iltiı'hak hak· sabah Tasviri Efkar gazetesi aley- \ mesi hakkındaki kanun Jiıyihası-
kındaki talebini ittifakla kabul hıne mahkemeye miıracaatla da- nın Büyük Millet Meclisine veril· Abajur satanlar, bahriye leva. 

Eğer yeni anlaşma. halen mer'i 
olan ticaret muahedesini teımdit 
ederse, Sovvetler her sene Ame· 
rikadan 45 ımilvon dolarlık mal 
mübayaa edeceklerdir. 

etmiştir. va aQmıstır. diğini ve muhtelif san"at erbabının :mnı ticareti yapanlar, bisiklet sa-
Letonya heyeti reisi Kircens ... Buna sebep, mavna suiistimali bu ~·eni kanuna göre ne miktar tanlar, ceviz kütüklerini toplayıp Anlaşmaya İngiltere naımına 

Çörçil ve !Art Halifaks, Polonya 
(Devamı 3 uncu sııbifedc> 

tavn. Leton milletinin minnettar· isiımli bir yalan neşriyatla liman- vergi vereceklerini dün yazmış· satanlar, cerrah aletleri satanlar, 
lı .irını Staline arzelmiştir. !ar umum müdürü B. Raufi Man· tık. Bugün de diğerlerini yazıyo- çuha ve kazmir ve alelfımum ku-

BİR GÜNDE ÜÇ CİNAYET 

Karısının aşıkını öldürüp 
gömen bir.si tutuldu 

12 yaşında bir ço~uk da katil oldu 
Bir ~ün icinde İ:ıımiroe üç feci 

cinayet işlenmiştir. 
Keımerde sabıkalılardan Sıtkı. 

QOCuğunu döğcl'ilğü icin kasan Ah· 
medi bıçakla yaralamıs . Ahmed 
de tabarR:asını çekip Sıtkıvı öl • 
dümnüstür. 

Bunu gören Sıtkının kardeşleri 
Keımal ve Ahmet. yaralı J:asap Alı· 

1 

medin üzerine hilcll'lll ederek ve· 
re yatırdıktan sonra basını tasla 
ezerek öltlürrnüslerdir. 

Ayni sebep yüııüııden Tahtalı 
köyde 12 yasında Hüseyin. 8 va· 
sınclaki Fetlhiyi ooğarak öldürmüs· 
tür. katiller vakalannııstır. 
Kadın yüzünden Srumsunda da 

feci bir cinayet olmuştur: 

Osman isminde biri karısı Se
rifeyi kaçıran Yusufu av tufengi 
ile öldürmüş, bilahare c<'sedini bir 
cuvala koyarak köy harıcine ııö • 
tüıınıüstür. 

Hadiseyi haber alan Serife ko
ca oını hemen iandarmava haber 
vermiş asıkının cesedini gömerken 
vakalanmıstır. 

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

Aksaray bir tehlike atlattı 

Haseki'de saba a karşı 
büyük bir yangın ç'kt 

vasi tarafından yolcu salonundaki ruz: maş satanlar, çalgılı lokanta ve 
Romanyalı garooniar hakkında İstimli boyahaneler, dokuma i- pastahane ve gazino ve büfeler 
mezkur gaz~tcnin bir muhbirine mal3tlıaneleri, bağırsak işliyenler, (içkili veya içkisiz), çalgılı bira-
verilıdiği iddia olunan bir beva • halı imalathaneleri, bir kısım mü. haneler, çiçekten çelenk, sepet, bü-
nattır. teahhitler, kereste satanla~, made- ket ve saire yapıp satanlar, dans 

Dava arzuhalinde unnuım mü · ni eşya kalemkarları, mukavva yerleri (içki satılan dans mektep-
dür, bu beyanatın da tamamen va· kutu yapanlar, mobilye imalatha- !eri dahil), dikiş makinesi ve dür-
lan ve uydurana olduğunu s5vlc- neleri, sabun imalathaneleri He bün satanlar, hazır elbiseciler, e. 
mektecür. saiı· bütiin imalathane ve tamir- lektrik aletleri ve levazımı satan-

haneler, dabağhaneler, vapur ka- lar, fotoğraf makinesi satanlar, göz• 

Sakarya
da gemj 
işliyecek 

Civar fabrikalara sudan 
enerji verilecek 

Sakarya nehrinin ırnmi islen -
mesine ırnüsait bir hale getirilmesi 
ve nehrin ta=a zamanlarında A
dapazarı ovasının sular altında 
kalmasının önüne gecilıınesi icin 
hükfı..-netçe tetkiklere devam edil
mektedir. 

(DEVAMI 3 üncu sahifede) 

Bir muhtekir daha 
levkif ~dildi 

zanı tamircileri, yorgancılar, tri - lük satanlar, granıofon satanlar, 
kotajçılar, uncular, tülbentçiler hırdavatçılar, halı satanlar, ıtri· 
gayrisafi iratlarının % 48 i nisbe· vatçılar, kabzımallar (idarehane 
tinde vergi vereceklerdir. (Devamı 3 üncü sahiJede) 

-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...,;...;;....;;..;;,;..,;,;.;,;;;;i;io 

ÇERÇEVE 

Maarif 
Maarif Vekaleti, Türkiye 

Cumhuriyet rejiminin her çev· 
reye korkuluklarını diktiği gün
denberi, kargaların üşüşmekten 
asla çekinmediği biricik korku· 
luktur. Sanki bu hedef, kaba • 
dayılık zevkini tatmin etmek 
istiyenlere serbest bırakılmış 
tek cephe ... Süvarilerin, üstün. 
de kılıç talimi yaptığı saman • 
dan insanlar gibi birşey!. Vur, 
kes; vur, kes; ne o ses çıkarır, 
ne de hükumet!. 

Vekaleti 

6 ev tamamen, bir ev kısmen yandı 1 kişi de yaralandı 

Galatada Feıımenecilerde tica· 
retıhancsi olan Prodromos ismin· 
de biri 35 kuruş kı}mletindeki ka· 
lörifer fırçalarını 50 kurusa sat • 
mak suçile asliye 7 inci ceza malı· 
keınesince tevkif olumnustur. Mu
hakeıme sahit celbine kalmıstır. 

Bu bakımdan, Maarif Veka
letini, bağlı olduğu rejim man· 
zumcsindcn ayırıp onu bir nevi 
•çatamak• diye kullanmıya kal
kan kötü mizaçların, kahraman· 
!ık maskesi altında taşıdıkları 

düşkün hüviyete parmak ısır • 
nıamak kabil değil. 

Maa.ril VcKıiletini saran du .. 
va, Tiirk Cuınhuriyct rejıını bo
yunda bir azaınctli iştirj \-'C o
nu inşa etmek üzere gctirllen 
iktidarların hepsini aşkın çap
tadır. Fakat bu iktidarlar içm· 
de sonuncusuna baktığıınız za
man, onun, bu kocaman çeki 
taşının üstünde u~:un1ak ):erine 
taşı varkuvvetile omuıladığını, 
yüklenmeğe kalktığını, ve ya 
çeki taşının altınun l'ziln1cK, 
yahut çeki taşını kaldırmak gi
bi korkunç bir rizikoya giri~ti. 
ğini takdir etmemek için apt"l 
ve vicdansız olmak lüzım<lıre 
Yeni l\faarif Vekilinin bu ccht 
ve hamlesi, kahramanların ulvi 
nanıusuna eştir; ve muvaffak 
olup olamıyacağına göre tasdik 
edilecek, yahni edilmiyeeek bir 
hadisedir. evinden yangın çıkmış; ateşi ilk 

c.;vel Beyazıt kulesi görmüştür. Bu gece sabaha karşı Aksaray ve 1 Saat 3,27 de Hobyar mahalle • ı 
civarı büyük bir yangın tehlikesi ı sinde Güzelsebzcci sokağında 10 
atlatmıştır: _____ n_n_n_1a_ralı Ahmcdin iki katlı ahşap __ _ ı DEV AMl :ı ;incu sahifede) 

Ünbeş gazinocu 
cezalandırıldı 

Son bir hafta içinde şeıhrimizin 
muhtelif semtlerindeki teftişlerde 
15 içkili, içkisiz ııazino ıbeledi vece 
cezaya çarptırılıınıstır. 

Zııbıt tutulanlar arasında Bil -
yükderedc Ankara bahçesi. Boğa
ziçi ııazinosu. Kalamısta Zevık ga
zinosu, Salacak ıgazinosu. Kısık • 
lıda Meydan ııazinOGu. Çubuklu 
gazinosu ve Yörükali plaiı da J:ıu
lunmaktadır. 

Cezalara sebep de açıkta gıda 
maddesi bulundurmak, müsteri -
den tarife harici para almak. me

{J)f;V Al\11 3 üncü sahifede! 

Mucize kabilin
dan bir kurtuluş 
Beyoğlundaki inşaattan birinin 

20 metre yüksekliğindeki iskele. 
sindan Artin Makacyan isminde 
bir amele dün kazaen düşmüş, fa. 
kat binanın ikinci katında asılı 

bulunan büyük zincirlerine tutu
narak a-.lı kalmıştır. 

Hemen itfaiye çağırılıp amele 
muhakkak bir ölümden kurtul • 
muştur. Artin J\fakasyan evvelden 
canbazlık yaptığım ve bu sayede 
saatin zincirlerini yakalamak su
retile muhakkak bir öliimdcn kur-

1 

tulduğunu söylemiştir. 

K1$ACA 

Zehi bc..tıl mant!k ! 
Doğrusu yanlışı neşreden gaze

teye ait olmak üzere bir zat şöyle 
demiş: 

c- Biz lokantamıza mütehassıs 
şefler getirttik. Bunlar türkçe bıl
miyorlarmış. Bund,an ne çıkar, el· 
bette öğrenirler. Unıvcrsilcde on 
senedir ders okutan profesörler 
türkçe bili,,orlar mıydı?. Şımdiye 
kadar niçin onlara ses çıkaran ol
madı da bizim garsonlarımızın 
fransızcalarına karıs.iyorsunuz?.> 
Eğer hakikaten bu sözler söy

]cnmişse - ki biz ün1it etmiyoruz -
insan kendisini: 

- Zehi batıl mantık. .. 
Demekten alıkoyamıyor. • • 

Yeni İtalyan konsolo
sunu ziyaret 

Vali muavinleri B. Halfık ile B. 
Hüdai Karataban dün aksam İtal· 
van konsolosluğuna l!i~erek seh
rım:?e veni ııelen İtalyan konso
losuna ııı.:!e ziyaret etmişlerdir. 

Hele bu makam, şahsıyla, 
genç, gayretli, lüzumundan faz. 
la mütevazı, lüzumundan fazla 
yumuşak, lüzumundan fazla sa· 
mimi birinin eline geçecek o
lursa, bugün olduğu gibi, sey
redin gümbürtüyü!. 
Bazı örneklerilc, meb'us, ga· 

zcteci, memur gibi tipler, içle· 
rinde bir türlü tatmin edile -
mez bir şehvet halinde taşıdık. 
!arı çatmak, çalabilmek, çala
bildiğini göstermek ihtiyacını, 
onun üzerinde bol hol kandırır. 
Şu anda hitap ettiğim insan, 

Allah ve hak melhumile içinde 
bir telgraf teli taşıyan selim vic
dandır. Zerrece Maarif Veka
letini müdafaa etmek gibi bir 
gayretim yok. Geçenki maarif 
yağmasında, ı5 yazı halinde ka
raladığım (Maarif aksiyonu)· 
nun, bu Vekiileti saran dertleri 
baştan haşa sayıp döktüğüne 

L;nniim. 

Benim, içinde düşünn1cğc "·e 
eser vernıeğe başladığım Cum
huriyet devresi zarfında, ılal~n
vuk sahiplerinin sahiplerı ulan 
son sahiplere kadar nasıl sırtını 
,.evirmiş bir adan1 olduğuınu bi
linenler, herhangi ve bir Vekile 
yarannıak ihti,yacından ne ka
dar uzak olduğumu da bilirler; 
bilmiyorlarsa yine vicdan ~a· 
bibi değillerdir. Bunu da. yıne 
memleketimize bas bir tdıikki 
yüzünden peşin bildi; ıncğe 
nıccbur kalıyoruın. 

Maarife ve her yere ratmak, 
herkesin hakkıdır; fakat deme
gocya usullerini bir tarafa bı. 
rakarak ve icabında bir işi, tek 
başına bütün memleket kadro
sunda ele almayı bilsek ... Ben 
bunu yapana kahraman derim, 
öbürüııi: yapana da ödlek ve 
hilekar ..• 

.NECll' FAZIL &.LSAKUlUJ( 
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KATLARINI 

SATSALAR ..• 

Bazı mesle'kdaşlar, baımDaŞka hlr 
mevzu ortaya attılar; divurlar ki: 

- Apar\Lmanlar, n«len, yalnız. 
ktmelınden çatısına kadar alınw 
satılıvor?. Nasıl kat kat kiraya 
verılclbiliyorsa, kat kat da satıla
b.hnelidir. O va.kit fiat n~eten 
mcr, bes on parası olan her va
taocaş başını sokacak bir ev sa
;. bi olur.• 

Ga iba, bu arkadaşlar, niyeti 
bo=•.ı.ş,ar, O:ıirer apartııınan sah.ihi 

Junak sevtlasındadırl.ar. Yahu. 
.r kat apartııman diyince de. yine, 

eı: mates _gibi çift okkaı;ını beıs 
k ıru.;a vermezler ya.. 

150 SENELiK 

t:İR ASMA 

Beyazıtta, Sahaflar carşısı ci -
varında, tamam 150 senelik bir 
maziye malik olan •bir asıma, l!e
(;en ı;in hayata veda etmis, ku -
rurnus. gitmiş! Acı:dun dıoi!rusu... 
Fdendiın, bu asına. o civarda bü
vı.k bir car.iak vücu.de l!etirivor, 
;:nl'(.'Ok dükkaruarın. ahçıların ö -
nünü kapatıvoıımus! 

üzerinde bazı şikayetler ~ 
Hulasa, do.ktoriar, bulundukları 
sınıflaroan memnun dei?ill~ 
ve sınıfların yenirlen taıksimi:ııi i& 
tiv'orlaııın~! 

Dii?er yandan mali'.mıdur ki, ıt.a
zinocular da sınıflarından mem -
ntın deı:til ! 

Acaba, do.ktorlarm sınııflara ay
rılması işini de, belediY'! iktısa.t 
ıınüdürlüğü mü tanzim ediyor? 

l\1Alm1UTP AŞA 

<'Afü5ISI 

Meşhur .Mahmutoasa çarşısı es
nafının belediyeye müracaat ede
rek bir şikaye~te •bulunduklannı 
okudum: Efendim, bir kısım sa -
tıcılar, bu civardan _geçen yolcu
ları bir takı.rrı tatlı dille dükkfuı
larına davet edivor, sabahtan ak
şama kadar• bağıra cai?ıra. sat -
tıkları malın reklamını yapryor -
laıım1$!. 

Şikayet edenler, diyorlar ki: 
Biiyle müşteri cai?ırılır mı?. Ba
j(ııımağa ne lüzum var?. 

İyi sınma, lbe birader, haıvat, 
ancak baibnp çaı:tıranların ka -
zındığı -ver değil mi 1 

PiYAZCI, 
Ziraatçiler. hu tarihi asmayı a

lıp, ziraat müzesine koyacaklar! KÖFTECİ 
Asmanın, neden kuruduğunu tet-
kik edenler şu neticeve vanınısl.ar: Şu za\·allı lro.'leci, piyazcı dü.k-

kinlarının kalrlırı.kına.sı. hakkın -
Elrnektar ve mutaassıp asma, da:ki kararın bir t:ebebi de, İstan-

C:ıinvanın en leziz mevvası olan "ul .. ili"' · ,__ __ , __ · · ı 
1st-..ıı.ulda b·-"-ı..:' ., un .ııuze . gını ,.....,,""'"'''" ıan.ıs .. 

uzuımun, "''u , """""'" . b 1 .. nı· · · 
f . t tıldı" .. .. •-aı oA'- Fakat, brz, Istan u un ııuze ııını 
ıa a sa ınru .ııorıuı<>.e "' P ~·o.- ·· · al 

tooinden vefat etımiş! 1 · 'bozan her ımuesseseyı orta.dan k -

GAZİNOLAR GİBİ-

,MalUın ya, dtiktorlar da. j!Ünlük 
kazançlarına ı;ıöre, Jbir takım sı -
nıllara ayrılıınclcta, ve kendilerin- / 
den ona ıgöre, 'Verı?İ alınmalctadır. 
&.n zamanlarda bu sınıf meselesi 

dırırsak, şehir. dümdüz lıir arsa 
haline J?elir. 

Sonra, malıim va. biz. piyazı 

severiz, bize, ne de olsa. ara sıra 
pivaz lazımdır. Piyazsız okılaz. 
sahioenıb 

AH'.\IET RAUF 

r--------------~·----~-----~ 
ı Avırupa HaıırlQ)llF91ill açnıncdleill ı 
\.. • .J 
Fransanın en büyük Dünyanın en kalabalık 

çanları memleketi 
14 temmuz, Fransızların milli 

ıb;ır,ramıdır. Vaktile. 14 temmuz
da Pariste. büvılk ve küeük se
hirlerde şenlikler yapılırdı. As -
keri ve şoh ir bandoları urnumi 
rnl"ydanlarda ovun !havalan ça -

tar; halk sabahlara kadar daı:ıse
cıer, eitlenirdi. 

Bu sene, V!si hükıimeti, 14 tem
muz ı;inünü .;matem günü• il.in 
et ti. Halk kilise !ere toplandı. 
Fransarun kurulması için dua 
etti. Bu sırada !bütün kiliselerin 
canları çaldJ. 

Parisin en O:ıüyiiık çanı Notrdaım 
kiiı:sesinin canıdır. 2 metre 7-0 san
tim kutrunda ve a,ğırl~ı 12,000 ki
lodur. Sens .kilisesının çanı 11,000, 

Çindir. 500 milyon n.:.fu$U var
c!H-. Yani bütün küre nüfusunun 
<iörtte bıri Çınin mesahai satlıiyesi 
11 m,, 'On k.il.u:r.elr~ ımura'::ıbaıdır. 

-A2e~ üssü bahrisi -
Aden, İngiliz bahriyesi için çok 

kıymetli bir üstür. Vazi)·eti itiba
rile !;iap denizine ve Hint deni
zine hakimdir. Burada mühim kö
mür depoları vardır. Arabistan 
dahiline ve şarki Afrikaya, Fran
sız Son1alisi sahillerine gönderilen 
ticaret es~ası Adenden geçer. 

İtalyan tayyarelerinin ikidebir 
bu liman üzerinde uçmalarının, 
bomba almalarının sebebi budur. 

Amerıkanın nüfusu 
ne Kadar? 

Rens kilisesinin çanı 9,000, Rucn- Americanın 129,800,00 nüfosu ol
<le.ki Jan Dank kilise<;inin çanı da ,duku dıişünülür.ıe, bu sene niha -
19,000 kilodur. yctiooe 6 anilyonlıık bir ordu teş-

T ayyare bombalarının lkil ebınesi razıa ııörü.lrncrnektedir. 
sur'ati Mayin tarama gemileri 

lfaova tazyL'<l d.kkate alınarak he
•P t~lıldiı'!i.ne ı;!Öre bir tayyarenin 

1 000 meı.ro vülasekl<'n bıraktıii:ı. !bir 
>embanın sü.:ati sanıvede 140 met
odır 

Küçük ve altları dilz roımorkör
ler l":bi.dir. Arka l rafların.da, zin
cirlerden y:rµıLınıs lbir al? vardrr. 
Mavn tarlaları üızerinci<'n geçer -
!er, ıına; inleri Örüklerler. 'bila
hare imha ederler. 

Son Telgraf'm edebi romanı: 22 1 •• 
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ETEM İZZET BENİCE 

- Bir koca i~in vaziyet ne i~e, 
karısı ı~in de tıpk, odur. Ben nasıl 
cnun sahibi İSl'1ll o da beniJn sa
hibim. 

Ben nasıl onun en küçük birşey 
yapma.<ına tahammül e<lemiyor
sam, o da davanamamakta haklı
dır. Ben de onun malıy .m. Ben de 
or.unuın. 

Ve .. kat'iyetle ilave ediyordum: 
- Karı.rrı:n hakkı var. 
Yerden _göğe kadar hakkı var. 
Hem düşünüyordum: 
- O çok hassas, çok vakarlı, iz

zet 'lef.sine dü:;ktin bir ka<iındır. 
Bc'1 onu aramadrktan, yalvarıp 
yakarmadıktan sonra benim ne yü
züme bakar, ne de bır lokma ek
meğe muhtaç olsa gelir, beni arar. 
Ben gitmeli, onu aramalı, af di
Ienır.eli ve bir daha birı;ey yapma
mal{o yemin etmeliyim. Belki, an
cak böylelikle kabahatımı affet
\ırebılirim. 

Hatta bir aralık: 
- Gideyim .. 
Diye d" ;ündüm. Hele çocuğu_ 

mun mehtap ~özleri ı;izlerımin i
çme doğ<lu ve .. kalbıme bir sızı, çok 
az:ıplı ve hu'ÜnJi.i. bır ~12:1 düşürdü. 

«< 1 ~. ı~ . bu ar.cia sankı bir el. 

kun·etli bir el omuzurndan yaka
ladı, beni silkeledi: 

- Ne y apıyorsuıı? 
Naranı kime bırakıyorsun?. 
O ne ol cak? 
Deui. Ve hemen Naran gözle -

rimde canlandı, dırildi; sanki kar
şırndavm.ı.ş~ yanı.mdaymış, benim
le konuşuyormuş, bana: 

-Olmaz." 
Diyormus gibi oldum. Titredim. 

Utandım. Kalbimin: 
- Olmaz .. Olır.az ... 
Diye ç;rpın.\Şmı hissettim. Ve .. 

bu cırp:nış bir anda bütün haya
lime, hbime, varl:ğuna hakim 
oldu; sar'alı, aledi bir hakiJniye
tin hüınmasına esir oldum, kara
rımı verdim: 

- Ben gıdemem ... 
Artık Na.randan ayr:lamam .. 
Ayrılmak .. Bu imkansız bir.ey!. 
Ve .. tekrar bu sarhoşluk beni 

sardı.; tekrar onun sürüyen, bağlı• 
yan ve büyülıiyen gözleri gözle
rimi çekti ve bm butün hüviye
timle tekrar: 

- Onunum. ı 

Diye dıyc o hay.ıı~~in peşinden ı 
yürı .. d m. 

B lkı bı.. ,-ün y' < h '1 uı; .cruır.-

Gazve 
sadeyağ 

ellffe ile gaz sablmı
yacak, sade yağlar da 
tahta kaplara konulacak 

TenElke ist.ihlilık w itiıaliıtıru ıır 
cıaltınak iizere hükiimetçe yeni 
Iİ:>azı t.rlbirler alı.nıınaısı icin tet
kiklere 1?0Çilıınjştir. 

Bu meyanda .ııaz vaii!lan teneke 
ile değil, dökme olarak satılacak. 
lbiıden fazla benzin pompası o
lan S<hir lenh>ld dıker ı:unpalar 
'IJl(lffi'Oasız şehir ve kasabalara 
yoJlanılacaktır. 

Di<>er taraftan peynir ve yaJ'ı 

istihsal mevs?rni olan bu avlarda 
teneke .iılıtiyacı C'<)i< arttığmd:an 
teneke iiatlacı artmıstır. 

Teneke iliiyacı.ıu azalbınak ü -
zere sade vai?Iarın tenekeler içe
risinde dei?il; Trabzon ve civarı 
yağlannıda oldu.E;u ı.t~bi tahta kap
lar içerisinde sevk ve muhafaza 
oluımı:ası ciheti de tetkik olun -
ıma:ktadır. 

İki yıl ıınıfta kalan 
talebeler 

İki vıl ü:;tii<ite terfii sınıf ede
aniyerek 'bir sımfta kalan talebe
lerin 3 ünıcU yıl avni sınıfa de -
vmn edememeleri .kararlaştırıl -
anl$tır. 

Bu ıı~hi taletcler hak.kın.da yeni 
imtihan talimalnaırnESi hilık.üıın -
!eri tatıbik olunacaktır. 

Budapeşte sergisine de 
iıtirak ediyoruz 

Önümüzdeki ay a<'ılacak olan 
be;"D lıınilel Seliınik ve Belerat 
sergilerine hükümetimizin de iş
tirak edeceğini yazımıstık. 

Dün Tıcart Vekaletinden seh -
ri:rniz ticaret odasına 'biL.h ildi -
irine göre hilkıimetnniz Budapeş
te serıtiı;ine de roomen istırake 
.6arar vcrınıi:ştir. 

Milli mahsulat ve ma.m'-lliıtı -
rnıı.dan icabcdcn nü.munelerın ha· 
!71rla1xmasına ltC"men baş-landa -
caktır. 

IKLÇÜK HAEERLERI 
* İs.ken'1erun ile litllammız a

rasında esva ve rnal n.:!~ li;;atı için 
S~mer ve \·atan sılepieri kira - 1 

lanm.ıkta. uır. S ·ferler 15 günde biri 
yapıiacaktır. * Muiz •!'.'llinde biri Galatada 
estarlı sı.gara ı.,;er!<cn. Kemal Gü
Iiinı ve Cem 1 adlarında ıkı kı,i de 
Fındıklı.da esrar satarlar:Cen ya - ı 
kalanınıs!:ıdır. * Üsküdarda Solıd<sinanda otu
ran Feridun L<,minde •bir çoeuk Pa-1

1 

şalim anın da denize dilşüp bol.'U.1-
m~iur. * Üniversite tıp, eczacı ve d.i.sci 
ıınektcplerinde ilanal imtihanla -
rına ayın 15 inde, tedrisata da bir 
ay evvel başlanılacaktır • * Fabrika ve havuzların ıslahı 
hakkındaki proien:n bu;?iinkü im
kanlar ıçlnde tatbik oluna.bileceki 
anlasıl:ırak Müna'kaiat Vekaletince 
derhal yapıhnası bıldirilmistir. * Şehrimizde caırn fiatları mü
temadiyen ;ükseLdiğinden şişe fi
atlarının d.'.l art.ması beklenmek -
tedir. 

!arı üzerinde bir yürüyüş ve sen. 
deleyişti. Fakat, ne yapabilirdim?. 
Onun et~klerine yapışrn:.,tım ve 
sürüklenıy-0rdum!. 
..... 
Bilmiyorum. İyi mi yaptım, kö

tü mü? Hiç şüphe yok ki kötü. 
Akşam daircd n çıkarken karıma 
bir mektup yazd.m. Postaya attiın 
ve .. ona: 

- Artık beraber ya.şıyarnıya -
cağız .. 

Dedim. Türkçede uzun 15.fın kı-
sası vardır: 

- Kendi d~en ağlamaz!. 
Hele benimkisine: 
- Bile bile liıdes .. 
Denir!. 

BÜYÜLÜ GÖZLERW 
GÖLGESİ!\DE 

İki ay sonra ... 
Artık başı boş bir serseriyiJn!. 
Kar;mı unuttum!. 
Bambaska bır adamım. 
Apayrı düşünen, lamarnile de

ğişen, benliğinı, iradesini, hüviye
tini değiştiren biri oldum. 

Hiç eski Ruhi değiliJn. Ortada o 
Ruhiden eser bile yok. 

Karun çtkmış, amcasının evine 
gitmiş. 

Şa.,ıvorum: O kadar yüksek onör 
sahibi bir kadın ki .. Bir defa bile 
beni aramadı, sormad;. 

- Neredesin?. 
Deme<ii. Bu izzetinclis ve kadın

lık vakarının insan nru;ıl hayranı 
olmaz?. Il"Ş bt'n de: 

- Neredesin?. 
D m<'cim. Bir defa bile onu sor

ma<!~ Sanki, akl·,.,.ı, fikrimi, bü
tün kafaU,3 m: si.•ktum bır kesenin 
i1; •. :c cioldunıp aranın ·eline ve-

Korkunç badire 
Geçen ırün okuduğum bir zabıta 

vak'ası haberi, tüylerimi diken di
ken etti. Zalntanııı verdiği rapo
run hulisası şöyle: 

cBeyoğlunda, Kalyoncu.kullv. • 
tunda • . • . nuınarab evde otu
ran •.. , . isminde bir kadının, 
henüz H - 15 yaşlarında bulunan 
• , . ve . . . isimlerindeki kendi öz 
kızlarını fuhşa teşvik ettiği anla.. 
şılınıştır. Kızlar muayeneye, ana
ları olan kadın da adliyeye sevke
dilmiştir .• 

Bu acıklı, hazin vak'a.ya dair ka
lem yürütürken, hiç bir mevzu -
da karşılaşmadığım müşkülat ve 
asabiyeti duyuyorum. Hadiseye 
hangi sıfatları vereceksiniz?, 

Korkunç, iğrenç ..• ıni? 
Hangi isimleri takacaksınu! 
Raıı.devuculuk, namussuzluk mn? 
Hayır, bütün bunlar, higatlerin 

bütün kelime ve manaları, bu ha
diseyi ifadeye muktedir değildir. 
Bu, bambaşka birşeydir. 

Bilmiyorum, ceza kanunumu -
zun, hangi faslının, hangi madde.. 
sinin, !ıangi bendi, bu suçlu kal
tağa nasıl bir ceza tayin edecek?. 

Bu hadisenin korkunçluğu, ben
ce, ayni dalfılet sıtması ile düşün
ceye varmış bazı bedbahtlara şu 
fikri aşıJamasıdır: 

Demek, böyle birsey oluyor, ya
pılabiliyor. 

Büyük cemiyet çarkının terte
miz milyonfarca dişi arasında bel
ki küçük bir toz zerresi hükmün.. 
de olan bu hadise elbette şamil 
bir kıymet olarak mütalea edile-
mez. 

Fakat, ben, bize, kendimize toz 
dahi kondurmamak taraftarıyım. 

-.EŞAT FEYZİ 

Liman 
ve kömür 

Hafta içinde büyük bir 
iç tim a yapılıp yeni 
k • r ar 1 a r veri 1 e cek 

IMünaklae Vekili B. Ali Çetin
k.aya dün ~ selhri.ıniııden An
karava d.önımüştür. Vekil şehri -
mizdek:i tetkiıkleri arasında sim~ 
dlve !kadar parça parça etüt edil
miş olan İstanbul l.iınanma ait is
lerin umıııni mesai Pl'OIO'amt icin 
kat'i ~ toplu O:ıir şeıkilde tetkik -
!erinin yap.ıJıınaısı hakkında direk
tifler vemn istir. 

Thasen Sirkeci ve Galata liman 
mıntakalarının etüdleri evvelce 
ya;pıhn.ış bulumna.ktadır. Simdi de 
Yenikapı ve Üsküdar tarafının 
etü<lleri yapılacaktır. Bu müna -
sdbetle hafta içinde liman umum 
müdürlüğünde büyük bir toplantı 
yapılarak şehircilik mütehassısı 
M. Prostun fikri alın11P kararlar 
verilecektir. 

MiHA.Nix:t TESİSAT 
Silivride derhal bir liJnan ya -

pilinaısı için faaliyete ı.ıeçilmistir. 
Dii!er taraftan ~rin. bu 

l!Ün oldui?u ırilii, sırtta ve kol ku.v
vetile vapurlara verilmesi mah -
zurlu .ııörüldiı.ı?iinden İstanbul ve 
Silivri limanlarında mi'haniki te
s;satlı kömür depoları yapılacak -
tır. Bunun için de Avrupa harbi
nın oonu beklerımivecektir. 

Her şehirde bir maarif 
müzesi açılacak 

Sehrlmi.ııde açılacağını haber 
verdiğimiz canaarif müzesi• icin 1 
Fatihdeki 40 ıncı i1k okulun yeni 
yapılan binası münasip ııörülmiliı-

Aç ık ;ş ve memuriyetler tür. 
Bu müzeye konulacak olan ta-

Hari<!iye Vekaletine 11 inci de- lobe eserlerini sooınek üzere teş
receden alınaea!k memurlar için kil olun:ın Y.omisvxınlar faaliyete 
eylı'.ılün 2 inci ;ıünu Oif imtiıtıan ı:ıecı:nişlerd.r. 
yapılacaktır. Diiter taraftan ic< dda olarak 

Yüksek mektep mezunları bu sehrinıizdc a<;ılacak olan <maarif 
imtihan için ayın 26 ıncı J?llnü ak- ırnüzC'Sıo nin her vilavet :merke -
şarr.ına kadar Haricıye ekaleti zinde de tesis oluııırnası kararlaş
sicil ve ·nırnnurlar dairosi lilllUL"ll tırı:-:nıştır. 

~~~~;ı~~~r~~~~~ı~:;i.da ile mü- ıi~~·~~~~~~;~· iiii~.~-~-· ~~;~[i-;"--"';;ı, il 
Müdafaai MılliYc Vekaleti h~- ~-~ , ..... _ · · 

va ·kıumı icin bareme l!Qre 170 lira ~~ " , ' 
ay'.>k ücret!~ .bir <fo'.<l~r a:anrn:ı._'.:- $i@C -{ J 1 
tua:ır. M•'Zlkur ımustesarlıl!a rr.u - · u .. l 1 _ l 
racaat olunmalıdır. uoy e i4&rar O ma:z 

Gümrük ve İnhisarlar Vcld - Belediyeye ait oldui;u iddia edi-
le:i 35 lira asli .maa.slı 2 :müfettiş len garip b'r karardan bahsedıli
·rntı:ı\'ınlii!'i iç.in eylülün 2 inci J?Ü- yor. Biz. buna inann1adık. Gfıya, 
nü yilkscl< mekteoıı I™!Zunları a- ~chirde ne kadar µiynzcı, köfteci, 
rasında sc-hrimiz.d.e ve l.\.nkarad& ahçı dükkllnı varsa hepsi kaldırı
'bir .i.:nt ...... 'lan y·~-nacaktır. Mürücaat lacakmış!. Bu işle ıncşgul olan va-
ayın 14 üncü saiı günü ~-ıa tandaşlar sonra ne yapacak?. E-
kadardır. ğer, bu kabil yerler galrisıhhi, pis 

Zıraat ıbankasına alınacak orta 
ırnokteo, lise ve vüksek ınc·!<t~ 
anezunu ırnüteaddit memurlar icin 
avın 19 uncu gününe kadar şube
lere müracaat olunabilecektir. 

Çatalcc.da yeni orta 

lloe kontrı;I edilir. MLilcv•.zı halk 
tabakasının yiy;- ireceği ucuz yer .. 
!ere iht:yaç vardır. Herkes, bu 
müesseseler kapandıktan sonra, 

yolcu salonu üstündeki lokanta;)'a 
gidl;ı bir öı:;<ün için 2 lira yemek 
par3.sı vereınez ki ... 

BÜRHAN CEVAT 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Cinayet dava
sında bayılan 

kadın 
Kiiçüıkpazartla Mustafa Nazil 

isminde !birisini bıçakla öldfu -
mek;ten sudu ııemici Hüsevinin 
muhakemesine dün 2 inci ai!ır ce
zada başlanılııustı.r. 

Davaya ~re. Hüseyin, Faoo is
minde bir kızla Itişanlanm.ış, fa
kat ondan çabuk bıkarak ihmal e
dince F;sma da Hasan adında bi
rile evlemn.i:ştir. 

Bunu öğrenen Hüseyin cok kılı:= ve lbir gece ev !erine taarruz 
etmiştir. Esma da Hüsevinden loor
kıııp koın.'ltlSu Mustafa Naziiin e
vine kaQmıstır. 

Mustafa Nazif Hüısevinin ık ar -
sısına çııkıp nasihat etınisse de, 
Hüseyin bıcağını çekip zavallı a
damı ökhi.nm.üştür. 

Dünkü muıhakernede katil cür
münü tevilen itiraf etmiştir. 

Hadise anlatrlmken, davacı sı -
fa.tile hazır bulunan maktulün ka
rısı Naciye teessür ve hevecanın
dan mahkemede ıba vılmı:st'r. Tabi
bi acfü B. Enver Karan salona ge
lip talihsiz dulu ayıltmıştır. Celse 
şahit celbine kalmıstır. 

TESLİM 01../\.N CARİH 
Balatta karnşusunu vuran Ca -

vit dün geliıp ımüddeiUıinuımiliğe 
teslim olmustur. Cavit, Firdevsi 
çok scvdii(ini Nimetle .ııörüsme -
mesi için kızıp yaraladığını sövle
mistir. Yaralı Nimetin havalı teh
likededir. 

Tütün ikramiyeleri 
Tütün ikramiyelerinin tcvziine 

Ka<lıköy askerlik ş11besince de baş
lanılmıştır. Pazartesi, perşembe 

günleri öğleden evvel numaı:a ve: 
rilrnektedir. Salı ve cuma gunlerı 
şehit yetimlerine, cumartl"si, çar
şamba günleri de malül subay ve 
erlere ikramiyeleri dağıt>lmakta
d.r. Tevzi günlerinde pul ve nü
fus cüzdanları ile üçer fotoğraf ve 
senedi re.>mi getirilecektir. 

--<>--

Balo ve tenezzühler 
Hem kuruma varidat temin et

mek ve hem de azai:J.rı bir 3.rava 
1JOplıyarak eiilenccli bir gece ııe
~irknek ıma•ksadile E; üp !lava ku
rumu tarafından bu curnarteGi ııe
cesi için Yalo\'aya ıbü~"Ük bir va
pur tenezzühü tertip olunmuştur. 
Beşiktaş Halk.evinin nllık sos

yal yardLm balosu ayni gece Be
lbek hahcesinde verikcektir. 

Bu balo saat 21 den saba.ha ka
dar devam edecektir. 

Kızılavın yılbk balosu da cu -
martesi aksamı Büyü.kadada Yat 
klüpte veri~tir. 

mea..tep 
Halk tarafından yaotırıLT.a.kta 

olan Çatalca orta mektebi ıcin 
Maarif Vekaletince de 4000 bralı.k 
bir yardım y:ıpılması karada.;; -
tırılmıştır. 

J A 'v RUPA HARBiNiN YENi tv'ıESELELERi j 

Bu para dün Vekiıletten ~1Jari1 
müdür lüğ>il ne oradan da Çatalca 
maarif marnurluğuna yollanıl -
mı.ştır. 

riverdim. Amma, o <la ne şeker 
şey·~. Elimde ol>a göğtümü yarı.p 
·onu icine sokuvcreceğim. Yahut 
noendiJ ııibi toparlavıp cebime ko
yuvcreceğırrı. Ona ,J kadar bayılı
yor ,o kadar tapınıyorwn. Akşam
ları beni çılgın bir neş'e içinde kar
ş . .lıyw ve .. ilk sözü: 

- Ne yaptın canım, bugün çok 
yoruldun mu?. 

Oluyor. Sonra, beni alıyor, sa. 
atlerce meşgul oluyor, 

İşlerime karşı büyük bir alaka 
gösteriyor. Hele devlet meseleleri 
etrafında fikir yürütmekten, iza
hat a1ma'.<tan o kadar cok ho.şla -
nıyor kı. Bir saniyemiz boş kalır 
kalm:ız, hemen politik.acılığı ele 
aLyor. Kimi i.:şleri ·beğeniyor, ki
misini çekiştıriyor, benımlc baya
ğı çeki.0e çekişe münaka!ja yap;yor. 
Ve .. ben de ondan hiç sakınmak
sızın herseyi anlatıyorum!. 

Bazan hırçınlaşıyor: 
- Hayır öyle değil!. 
Diye başl yor. Kendi düşündük

lerini ~'Öyluyor. Dün ak.<;am da 
aramızda böyle bir münakaşa a.. 
çıldı. Bazan alevlenerek, .şiddet -
lenerek belki yarım saatll"n fazla 
kar;!lıklı konu:;tuk. Hcrşeyi a~ı'kca 
söylüyordum. AldılTım şifreleri, 

sadaretin, hariciyenin bu bahis ü
zerinde neler düsündı.iklerini birer 
birer anlattım. O yine inanmıyor, 
'bildiğinden şasrnıvurdu. Sonra. 

- Haydi bu ka<lar politikacılık 
yetişir. 

DediJn, ilave ettiJn: 
- K~lk bir yere ;:idip gezelim.. 
- Peki. 
Dedi, kalktık•. 

<Devamı vıır} 

İlk hedef· deniz kuvvetidir .• 
Şairin dediği gibi dcğişnıiyen ne 

kaldı?. Daha ~undan bir ıki ay ev
veline kadar Ingiltere ile Fransa 
ara~ında şu dü:>tur vnrdı: Fran~ız 
orc!usu lııgilterel'·i koruyacak. in. 
giliz donanması da Fransayı. 

Bugün artık bundan bahs.edilir 
gibi değildir. Fakat yarın Anuııa 
siyasetinin, bir çok amillerle be
ralıer coğrafyanın hiç ihmal edi
lenıiyecek sevk ve iradesi nerele
re kadar varacak?. O sonra belli 
olacak. Bugün muhakkak olan 
keyfiyet İngilterenin dünyada en 
birinci deniz kU\·vetine malik ol
dugııdur. Buradan tuttuı:arak Av
rupa harbi11in ortaya ko)·duğn me
seleler birbirine o kadar bağlı bu. 
lunuyor ki buı.rün mesela Ingiliz 
donanmasının birinciliği düşünü
lürken Uzak Şarkla japonların er 
geç nasıl bir vaziyet alacakları su
alı hatıra gelmeden olmuyor. Bu
rada düşünülen keyfiyet de şu 
oluyor: 

İngiltere ile devamlı bir anlaş
mıya varmadıkça japonyanın va
ziyeti çok söz götürecektir. Ev -
velce japonyanııı Almanya ve İ. 
talya ile birleşerek lngiltere aley
hine harekele geçmesi takdirinde 
İngiltere donanmasının hiç ol -
maısa dörtte üçü şark sularında 
kalmış olacağı Berlin - Roma nıih· 
verince düşünülmemiş değildi. 
Çünkü Hindistan ile Avustralya
nın japon donanmasına karşı 
müdafaası zarureti başgösterece
ği, sonra İngiliz donanmasının ge. 
riye kalacak dörtte biri de İngil 
tere sahillerini muhafaza vazife
sini görmeğe mecbur kalacağı he. 
sep ediliyordu. 

Fakat görüldü ki Avrupa harbi 
çıktıktan ve 940 bahar aylarında 
harekat da başladıktan sonra iki 
taraf arasında şiddetli deniz mu• 
barebeleri olmuş, İngilizler ilk 
hamlede Almanların mevcut de-

niz kuvvetlerine büyı.ik darbeler 
indirmişlerdir. Denizdeki harekat 
dü~mana gerek harp ve gerek ti
caret filosuna verilen zararlarla 
İngilizlerin muvaffakiyeti olarak 
kaydedilmiştir. İngiltere ile mü.. 
cadele için deniz kuvvetinin bu
lunması ne kadar zaruri olacağını 
daha çok evvelden Almanlar an
lamışlardır. İngiltere i~in herhan
gi bir muharebede ötedenberi ilk 
hedef düşmanın deniz kuvvetidir. 

Bu harbe hazırlanırlarken Al -
manlar deniz inşaatını mümkün 
olduğu kadar sür'atle başarabil· 
mek için az uğraşmamışlardır. Son 
senelerde öğrenildi ki İtalyan ve 
Alman deniz tezgahları iki sene
de bir zırhlı yapabilecek vesaite 
malik bulunuyorlar. Fakat de • 
vamlı surette deniz inşaatına gi
rişerek her biri otuz beş bin ton
luk zırhlılar, cesim kruvazörler 
yapmak için her iki senede bir bu 
zırbWarı denize indirmek için 
milyarlar sarfı Hizım geliyor. Ueı 
iş zaman ile olduğu gibi büyük 
bir deni:ıı knvvet.ine malik ol -
makda da zaman denilen amilin 
unutulmaması iktiza ediyor. 

Deniz kuvvetlerini daha arttır
mak için İngiltere tarafından sar
fed.ilen gayret hiç fasılaya uğra -
madan devam etmektedir. 

İngiliz imparatorluğunun mü.. 
dafaası için liz.ım olan yollar elde 
bulunduktan, bu yollan korumak 
irin de elzem olan knvvete ma
lik bulunduktan sonra İngiltere 
bugün hava kuvvetlerini daha zi
yade arttırahilmekte müsait za
mana ve im.kana maliktir. 

Öyle diyorlar: Avrupa harbinin 
her fenalığından başka iyi bir ci
heti vardır ki o da bircok İngiliz
leri •yamalı. bir sulh için nikbin
liğe kapılmaktan kurtarmak oL 
muştur. 

ALi KEMAL SUNMAM 

Af rika'da muharebe 
Yasaa: AHMET SÜKXtl' F.sl\ıı:t 
Afrikada ımıuharebeye gelince: 

unulımamalıdır ki bu mücadele • 
nin neticesi büyük mikyasta Al<· 
deniz ıbMdımiyetine baı?lı.dır. Harf 
başlamazdan evvel, İtalyanlar. Ai· 
ri.kada büyük kLJVVetler tahsit et· 
mi.şlerdi. Ve Fransanın İtalya bal' 
be ,girdikten bir hafta sonra mw 
harebeden Qekihnosi, İtalyanıJJ 
Airikada1ci vaziyetini haylı ra • 
hatlaştırdı. Afrikadaki İlll!iliz ve 
Italya müstemlekeleri sarmaş do> 
la.ş biriıbiri içine J!C;...'l1is bir vazi
yettedir. Şimalde Tr:ııiılut;j!arp ve 
Billl!azi, sanktan Mısır ve cenuP 
tan da Sudan ile hudut komsu • 
sudur. Şarkta Haobeskitan ile İ · 
talvan &.ımalisi de gene Sudan ve 
cenuptan da İn;ıillerey" ait KwY• 
miistaınl2kclcrıle ihata edilmis • 
tir. İtalyanlar, ilk adıımda muh· 
telif cephelerden taarruza gccc
rek İn~ilizkre ait Kaouzzo mev· 
kiini ve Ha'bes - K0nvo hududun· 
da bulunan Moyalevi iSl!al ctınis
lerdi. Dığer taraftan İngilizler bil· 
hassa Traoblıu;garpta Tobruk ve 
Derne üzerin<le uçu:;lar vapanıJc 
oraodaki benzin dePOlarım ve te
sisatı tahrip ettiler. Ancak birkı>C 
<ıündenberi gelen haberler. inııi· 
!izlerin Afrtkadn muharebe isini 
ciddi surette ele aldıklarını bildil'" 
mcktedır. Bu Aırika haroinde en 
müessir rol ovna~acok olan unsııl'• 
İn<ıiltereve tabi olan cenubi Af
ı·ika dv;,,inyonudur. Malumdur .ki 
cenubi Afrika, 1914 harbinde Al
manyanın Afrikadaki iki büyük 
müsternlekesiııi fetih ve istila c
u~n memlekettir. Almanlar on 
dokuzuncu asrın sonlarına d:>ii:ı'U 
Afrikac!a müstemleke sahibi ol -
ınıya ehemmiyet verdıkten sonra 
biri garp sahıllerinde •cenubıl 
.ııarbi Afrika., dil!eri de Afrika • 
nın şark saLilkrinde. •Şarki Af • 
rika• adları, le ikı büyük mtis • 
tcrnlakeyi ellerine ı:ccirmiskrdi. 
Bu iki miislaml~ke<i n başka l{a· 
merun ve Togo da Alınanların el· 
!erine gecmı:sti. Fai<at 1914 harbi 
cıktı.klan sonra Togo ve Kaml~run 
İngilizler ve Fransızl"r tara:.ın -
dan kolayca istila e<lild.iği halde 
•cenubu ,gaııbi• ve •şarki• Afrika 
müstemlekeleri, ancak cenubi ;J.
rika ittihadı clomınvonunun tcseb· 
büsü ile ietlıedilebilmistir. 

Cenubi Afrika ittihadı doınUn· 
yonu, Kap, Na tal, Oran i ve Tran
suval devletlerinin ittihadmdan 
anevrlana .ııelonis olan bir birleşik 
devlettir. Memleketin beyaz nü· 
Iusu, Holanc1alı ve Ingilizdir. On 
dokuzuncu asrın sonlarına cloğrU 
İngilizlerle Holanclalılar arasında 
şiddetli bir mücadele vuku bul -
muş ve Afrioka Holandalıları çok 
çetin insanlar oldu'klarıru ı:ıös • 
tenınişlerdi. 

Afrikada anücadelcnin bir ta • 
kırın hususiyetleri vardır. Bura • 
larda mtıharebe edecek olan be
yaz insanın Afrika iklimine al.ıs
lkın olnnası !az.mıdır. Sonra Afri· 
ka ıınuharetıesinde ikullanılaca.IC 
olan silaıh w teQhiwt da baskadtt• 
işte cenıııbi Afrikalılar, Afr>ka 
kıi'ası:nda mUharebenin bütün 
zorluklarına davanabilecek: irısan" 
!ardır. 

Birkaç l!iindeıı.beri l!elen ha • 
lberler, kuvvetli cenuıbi Afrika 
ıkıt'alarının İn!!iliz Ket>Ya müs -
teınlekesinde toplanmakta oldıu • 
ğunu lbi.kfuımektedir. Kenva. i· 
talyanın Saınali müsteanlekesi U
Haibeşistanın ccnubundadır. Ve 
İn.ııilizlere tiıllıi olan Sudanla be-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1 Birimizin Derdi 1 

Hepimizin Derdi 
Büyükadada iskele 

verecek adam 
yok mu? 

Dün akı;am köprüden saat 
20,45 de hareket eden Pendik 
vapuru Büyükadaya gelip yan· 
daki bir vapura yanaştıktan 
sonra bu vapm içinden geçe
rek iskeleye yaklaşan yolcu
lar iskele ile vapur arasına 
tahta iskele konulmadığını 
hayretle görmüşlerdir. Yolcu
lar bir müddet tahta iskele
nin verilmesini beklemişler -
dir. Bn vaziyet karşısında ka
dınlar, erkekleri tarafından 
elleri tutulmak suretile de -
nizle iskele arasındaki bir bu
çuk metrelik açıklığı, kellele
rini koltuklarının altına alıp 
atlamışlardır. Erkekler de ay-
ni cambazlığa ittiba etmişler
dir. Bu şayanı teessür ihmali 
gören Pendik vapuru kaptanı 
da bağırıp çağırarak is.kele ve
recek birini aramıştır. Yolcıı
larm hayatını tehlikeye dü~ü
ren bu vaziyeti Denizyolları 
İdraesinin ehcııınıiyetlc nazarı 
dikkatine koyuyoruz. 
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Hadiselerin izahı 
'f ransilvanya 

llıcselcsi 
ale~eniyor 

Balıkesirde 
havacılık 
ve atıcılık 

/ Britanya Fran· 
sadan ayrılmak 

istemiyor 
Kimper Peckoposunun 

bir mektubu 

- Bu tahlil 11a.zısının metmZeri Anadolu a;ansı 
senmi bültenlerinden lıukisa edilm~tiT -

t' azanlar: " 
.lıkeodtt F. SERTELLi ~ Cevdeİ Rqit \'ULARKIRAN 

D~anyadaikicereyan 
ı Ç•r~ ışı yor 
~ 4llııdrıı G 
ft~ tıılept <.A.A.)- lncarlnrın 

t
l!lı gl!r • cr.ı Yliziindcn bu ule 
l kt gınlık Bükreşte gittikçe 
>~ı .• adır n··kr til """"la · u eşte müzakere ,_it 'ltttıba? Yapıldı{h sırada de. 

'1tt t.ıepı ı~lar, Romnnyanın Ma
lll \;ıbı crınc karşı l nt'i bir red 
-.:ırııııı11~ ~tn_cn:ıcsinden dolayı 

hkltdirıl ctsızlıklcrini izhar et
"llk er. 
c~.~reş 
"'filiııd radyosu, bazı Rumen 

- tde11 r.,c 'I'l-nnsilvanynya tnal
ı.ı~ Cdıtrn l~car taleplerinin tat -
leu· hakkı es~ lii.zumuna varılmn-

't 1 &tırettn nkı temayülleri şid
ftı ta.ıı ilv c nıuahaza etmiştir. 
~2~ tnuh?Y~da hali· arasında 

ır. 1Plıği gittikçe artmak. 

ln ·~ı gı tereye yeni 
ı., hava akını 
a l>drQ 6 

l 1tatan (A..A.) - iHava ve 
~or: Ennnıv~t nezaretleri bil-

~ "elk· . 
l'ı l~ıl~ ~t>ce düşman tavvare-

~ 
~1 erenın cenubu sark.isin-
aıa~llıtakcılara nz miktarda 
lka :ıt.rn lar ise de hicbir 

~ ıt $.e entmruşlerdir. Kim -
tı f.ı~} V OJ:mam.ı.stır. 

Bigadiçte bir avcılar 
bayramı yapı\dı 

.Balıkesir 6 (A.A.) - Balıkesir 
havacılık ve atıcılık klüıbü av mev
s:r:nmin küşadı münasebetile pa
zar .ı?linü biı!ariç nahiyesinde bir 
avcılar bayramı ve atıs müsa'ba -
kası tertip etmiş lbuna Balıkesir 
ve B1'?ariçten vüzden fazla avcı 
iştirak etmiştir. Pazar sabahı saat 
3 de şclırirn.izdcn ayrılan avcılar 
öğleye t.kadar ıbir~k av havvanı 
VUPmuşlar, öğleden sonra da Bi
eadiç'in anc$hur Bozuk ba'hcele -
rinde bi:ıwk .kijylülerin de istira
kile muhtelif spor, atıcılıık müsa
bailtalan yapnuslar ve anilli oyun-
lar oynamışlardır. Aksmn avcılar 
tarafından davet olWlan lhükCımet 
ve parti erkanı şerefine yine bu 
bahcelerde bir ziyafet verilmiş ve 
bu ziyafet köylülerle smni:mi hns
bihallerde lbulunulmaf'a vesile ol
mustur. 

Clermot - Fcrrand G (A.A.)
Paris _ Soir gazetesi kimpcr pcs
koposu Dupcrcin bir mektubunu 
ne .. retmiştir. 

Pcskopos bu mektubunda Bri -
tanyanın ayrılması lehindeki mü· 
cndeleye karşı uynnılt bulunulma
sını tavsiye etmekte '\'e şöyle de
mektedir: 

Dürt asırlık müşterek tarih, yal
nız bize taalluk eden ilıtilafJaru 
rağmen, 1''ransa ile olan bağları.. 
mızı samimi bir surette sıkıştır -
ınıştır. Knrada ve denizde akan 
kanlarımız sedakatimizi isbat et
miştir. Fikri hayatımız, içtimai ha
:ratınuz, iktısadi hayatımız müs
temirren Pransanın hayatına karış
mıştır. Ona çözülmez bir surette 
bağlıyız ve lıu çetin imtihan anııı
da ona ihanet etmiyeceğiz. Bri
tanyah hiçbir zaman ihanet etme
miştir. 

On beş e zinocu 
cezalandırıldı 
(1 inci sahifeden devam) 

zesiz kki. vermek ı?ibi muhtelif 
ibel~i suçlardır. 

Dieer taraftan :muhtelif semt -
!erde bir huitad:a seyyar esnaf. 

Telhis eden: MUM\IMER ALATUR 

Cenoot Dobrice meselesinin hal- dırnan edilmiş, tamiri ıkabil olını
li için Romanya ve Bulgaristan a- yan hasarlar yapılmıştır. 
rasında müza'kerelere bnşlarul - DENİZLERDE 
mıştır. Müza.lterelere Be1-grattan !İngilizler Singapurda bulunan 
Sofyaya gelen R<Ymanyamn Yu - donanmalarını da Aıkdenize getır
goslavyn hükfuneti nezdindeki se- me.ktedir. Donanma, şimdiden Hint 
firi tarafından yol açılmış bulu • OkvanusunW1 garp kısmında, ro
nulmaktadır. tasını Kızıldenize tutturmuş bu-
Romanyanın Romn<ia bulunan lunmaktadır. Donanmanın arka -

sefiri Bossi de dün akşam Bi.ıkreşe suıdan silah ve teçhizatla yüklü 
gelmiştir. Bu sefır de Budapeştc- büyük ticaret gcmıleri filotılüısı 
ye giderek, Transilvanya mesele- ve bir de tayyare gemisi filotillası 
sinin halli için müzakerelere yol 1.,_:;;:.g.:.:e=ln=ı=c=k=te=d=i=r·========== 
açacağı gibi, müzakerelerde bulu- İ 
nacak olan Rumen murahhas he- ngiltere ve Pelonya 
yetine de iştirak edecektir. 
ROMANYA VE MACAIUSTAN -

DAKi YAHUDILl.!."'R 
Romanya hükUıneti bir taraftan 

da Yahudi meselesini hallctmeğe 
uğTaşmaktadır. Şimdi Sovyet iş
~ali altında bulunan eski Rumen 
arazisine Yahudilerin muhacereti 
devam etmektedir. Ncşredılen bir 
tebliğe f?(jre, şimdiye kadar bu 
araziye 12,000 Musevi göndermek 
imkanı has.l olmuştur. 

Macaristanda da Musevilere ait 
işlerin tasfi} esi devam etmckt<> -
dir. Macar Ziraat Nazı.rı Kont Te
leki yarun milyon dönümden faz
la arazinin yirmi bin Yahudınin e
line oluğunu ve bu toprakl:ırm hı
ristiyun Macar çiftçilere devredil
mesini teklif etmektedir. 
SOVYETLEUE GOlt ~ VAZİYET 

izvcstia ~azetcsı, vasi müstem
leke sahıbi bnzı devletlerin mağ. 
lübivetleri dolayısile Avrupad<!ki 
harbin çok tevessu edip şumul -
lenmesini ve bütün dunyaya şamil 
bir cmpen nli::it harbıne munkalip 
olmasını muhtemel görmektedır. 

(l inci sahifeden devamj 
namına General Sikorski ve Po
Jonya hariciye nazırı :imza koy -
cmuslardır. 

Gazeteler bu anlaşmayı uzunu
zadıya tefsir etmdktodir. 

<Tay.mis• diyor Jd: -Bu anlas
ma, dü:mıanı mai!hi- edincive Ka
dar çarpısmak icin iki milletin az
mıni ifade etımektedir.• 

Sinema işleri 
Türk Anonim Şirketi 

İdare :Meclisinden 
İdare Meclisimiz, zirdek.i ruz -

namedeki hususat hak.kında ka -
rar vermek ve Meclisimızi salfılıi
yetli kılmak üzere heyeti umumi
yeyi 30/8/~ tarihine rastlıynn 
Cuma günü saat 10 da Şirket Mer
kezi olan Bey.:>ğhında Yeşil ro -
kakta 15 numaralı dair<.>dc fcvka
lfıde içtimaa da\'et eyler. 

Mithat Paşanın muhakemesi 
bir buçuk saat sürmüştü 

Reis- Sükut. 
l\lithat Paşanın ifndatı hitnm 

bulduktan sonra diğer müttehim
ler gibi ıııuh:ıkemede bırakılını -
yarnk dışarı çıkarıldı. Sonra mu
hakemeye devam cqilmek için bir 
çok şahitler getirildi. Bu şahitler 
üç genç idi. Bu şahitler de istima 
olunduktan sonra maheynden ge
len enıir üzerine meclis tatil e. 
dildi. Mahkeme heyeti hariçte mü
zakereye mahsus çadıra gitti. O
rada bilmüzakcre verilen karar ii
zerine Beşiktaş zabıta memuru 
ve Ali Süavinin katili Hasan paşa 
memuren gelip Mithat paşayı al
dL Karakoldaki odaya götürüp 
hapsetti 

O gün l\lithat paşanın muhake
mesi bir buçuk saat kadar devanı 
etmişti. 

Ertesi salı günü mithat paşanııı 
ikinci muhakemesi icrn oluna -
caktı. O gün yine Mithat oaşn kn. 
rnkolhnne odasında tevkif olun -
muş, diğerleri ınnhkenıcye ithal 
edilmişti. 

sunuz. Eğer sorulmuş ise ne de
mişlerdir. Arapların cezasız kal
mı; acağını ima ediyorsunuz. Ma
demki müstnhnkkı ecza oldukları 
itiraf olunuyor.Töhmetlerinin \'e c• 
zalarının itham nıazbntasmdn ya
zılmasına mimi neydi. Etibbanın 
verdiği raporun hiıkürnsıiz oldu
i:'lınu sÖ.) liiyorsunuz. Bakalım an
lar da öyle mi söylüyorlar. l\lah -
kemeye getirilen 1\larko paşn \'O 

Nuri pasa ve diğer iki hekim öyle 
birşev söylediler mi?. Merhumun 
diri diri defnolunduğu uıazbntnda 
yazılıyor. Ke (eden etibba bunu 
nnlıyanıamışlar mı?. Söylediğiniz 
sözlere kanunen \"C knideten ce
vap vermeyip deli l\lustnfaJıııdar, 
pehlivan mıdır, bir herifin söz.ile 
ve iki A.rnbm lıikırdisile zükur 
ve cn::s on bir nefer bici.irünı ze. 
vatı idam etmek mi isti.>orsunuz' 

Reis- l\lithat paşa, senin bu 
sö.>lediğin kelamlar dahi senin i. 
çin başkaca bir cinayettir. 

!\1ithnt paşa- Acaip! Siz bizi i. 
dnııı cezasilc hülmıetıni siniz. Şim 
di fazla olarak hır kabnlıal ve 
cimt.) etimiz daJıa olursa ölümün 
ü .. t tarnfıııda başl,a cnayn nmhal 
olmndığıııdan anları da meuırla
runızm lnşlarma .) aza bilirsiniz. 
Yoksn miidnfnn için bizi öyle -
mckten ınenedemezsiniz. Eger sö-
zümiizdc yanlış ve .> afan varsa a
nı beynn etındisiniz. 
Re~- Sükut. 

<De\•amı \'nr) t't:!be eden sonra lbir İıWliz 
"'1lıa tavvaresi Mans üzerin

nın 
<lJ •· ır cmu'harc'be tavva-

an ~lılnus ve bu suretle dtin 
tıda, t: ?ava muharebeleri 

ilrebe r.ı.p edılen düsman 
·Qı.ı htıJ.ın tavvarelcrinin adedi 

Uştur. 

(Birinci sahifeden dcvamJ 
katiude bulunan ZC\'at ile birlikte 
saat 21,55 de Hnydarpaşa rıhtımı
na gelmişler ve burnda Baş\•ekil 
Dr. Refik Saydam, Dahiliye Ve
kili Faik Öztrak, Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, Nafıa Vekili Ge
neral Ali ı~uat Cebesoy, Maliye 
Veki.İi Fuat Ağrnlı ve diger zcvnt 
tarafındnıı karşılanmışlardır. 

l\lılli Şef nıoforden çıktıktan 
sonra, Vekillerle konuşmuşlar ve 
kendilerinden ne vnkit Ankaraya 
döueccklerini sormuşlardır. Vekil
ler bu akşam i~in hnrcl et edecek
lerini siiylemişlcrdir. 

ıbakkal, İmalathane, manav ve ka
saplardan 120 kişiye para cezası 
ikesıhnistir. 

1 Sak-a-ry~d~ ge· 
mi işliyecek 

Gazete dı~or ki: ~sovyetlerın 
muvaf!oki} etleri şurada burada 
bır tak.m tarnfkiranc telftkkılcrle 
karşılanıyor ve bu murn!fnkıyet
ler duşmanlan rahat!ıız eaıyor. Biz 
bu meınnuniyetsizlıgın Sovyetlcr 
ale~ hinde makaleler yazmak su
rctile de izhar etmelerine miısaa
de edemeyiz. Hfıdıı.eler Sovyetle
rin ne kadar mutcyakkız dnvran
maları lazun geldiğını gosteriyor.> 

lçt"maa iştir .. k edecek !hissedar
ların mnlık oldukları hisse senet
lerini nizrunnamerniz ahkfı.m•na 
tevfikan tarihi içtimadan on ırun 
evvel Şirket .Merkezine tevdii mu
kabılinde makbuz almaları lfwm
dır. 

Ruznami müzakerat: 
1- Şirket namına sntın alına -

cak emval ve ~a} rı menkulat için 
İdare Meclisine salahiyet itus1 

.l\h.Jınkcmc bnşlamazd n evvel
di. Sultnn Abdiilazizin knnlı goın
lc~i ile elbisesi huzara göstcrıl -
mck için lıir bohça içinde olduğu 
lıaldc kurcnndan Besim bey vnsı
tas:ıe mahkeme) e getirildi. Sureti 
malısusadn ihzar olunnıı şahitler 
istima olunduktan sonra sıra l\lit
hat pnşayn geldi, r.Iithat paşanın 
o gtln cereyan eden muhakeme i 
fcvhaladc şa) anı ehemmiyet ol. 
du:,,~dan me\·nddı esaSİl e ini ber
'\'cçhiati hulasa ediyoruz: 

Reis- l'tlithnt ı>aşa, ne diyecek
siniz? 

Mıtlınt pa a- Ben diyecekler: 
mi diin söyledim. Yani bann soru
lan şeylerin cevnplnrım \'erdim. 
Lôkin bunlar me elenin füruntı 
ve belki havai) attır. Asıl ınaddc 
ı>ehlivnn l\fustnfnnın ifadesinden 
bnşlayıp sırnsile it.hanı ınazbatn
~ında ynzılnn bcntlerdedir. l'\laz
bntn baştan bcd' ile birer birer o. 
kunmalıdır ı..; cevaplarını vereyim. 

Hasekide bu sa· 
bah i yaugın 

(1 inci sahifeden devam) 
Bunun üzerine derhal itfaiyeye 

lıaber verılerck vak'a yerine ye
tişilmiştir. 

J\J~ 
~anyaya 37,000 

toııd 0rnba atıldı 
td rıt G 
lt a '11ıtı CUususi)- Son ny -

1llda 0anyal a 'e Alınan işgali 
"tııba ııtııulunnn yerlere 37,000 

lllıştır. 

trkes nakadar 
er~· 
gı verecek? 

h rz ine· 
it 'ııi), k ı sahifeden devami 
ıı~cuı:;·n~I.nr, kırtasiyeciler, 

1!) !lata i lltk satanlar. korsa 
lall4.r, ııu/1 ar, ktrnvat yapıp sa- 1 

a.
11

11 YetJe;ı;u 20,000 \'e daha aşağı 
1 lar; ()·~~ k.cnıisyonculuk ya
l ~tı), ıtıa 1.ncı nuıddc haricinde 

ltı~·l!r, (~ll nıfaturncılar, me.) ha-
1ıt~tı.11tsi1 lıgılı), nıobih·a ''e buna 

1 tlti İllet~: .nevi e ya satanlar, 
'll 111ll;q. ( rı atanlar, mu anıba 't: trı~~.~Yn ınuhafazasına mah. 

llıobit n), oyuncak satanlar, 
illa, \'e b" • 
~ r, l>or el 1 ıklet levnzınn s:ı-
)'IL' sc)'nh en ve emaye satan -

<ı • nt ,.0 • 
~ ' sıllern spor levazımı, sı-
ı~;ncıJar a hlakincsi satanlar, si
h 'trıdy ' Şapka Yapan ve satan-

ari 0 ~ta 1 
lati hciler .. n ar, toptancılnr, tu-
l tlcr· , tuccar tc '1 ı·· t .• t ı ve i rzı er, u un 
d~' ~Uccncil nt~lnbanclcri, tiyatro.. 

\er,.· ecıJcr ~c 54 nisbctin-
L " 1l'c t 'b· 
~atıel u 1 tutulacaklardır. 
'4 er ga . 

~ 72 11• b Hısafi \aridatları-
lı~lıaneı ıs etinde, barlar \'C u-
t :"ICtl er et ~G • • 
ı"d ar ıo a nısbctındc an-
~ p ' an n , 

teı .., tnuay :ı nr c 120 ııishc -
ttı4 "ne.U nv~nchaneli di çiler, ida
c,ı~.' itler \'cknt}.nr, mü!ıendisler, 
ile ltıin bir •nuteha ıslar "c GO ı, 
'°er:11Paıııar ~1 ntını nıuaycneha. 1 

1 \erecckısel ~o 30 nisbetiııde 
erdır. 1 

hn ny 

Milli Şefi götüren tren saat 22 de 
bnlkın nlkışları arasında hareket 
etmiştir. 

Vekiller de hu nkşnm dönecek
ler ve Meclisin ynrmki toı>lantı_ 
sında hazır buluııacaklnrdır. 

PARTi BUGÜN, MECLİS 
YARIN TOPLANIYOR 

Cumhuriyet Hnlk Partisi Meclis 
grupu bugün öğleden sonrn, Bü
yük Millet Meclisi de yarın topla
nacaktır. 

Meclisin bu içtiınaında dahiliye 
memurlarına ek kanunla bazı dev- ı 
lct a12caklarıııın tnhsili hakkın -
daki Jiıyilıa, zelzeleden zarar gö
renler ve bcucli nakdi veren "frat 
lrnkkındaki layiha, valuf ve men
ba suları ile orman ve zcytinliklc. 
rin i lctilmesi hakkındaki kanun 
ln) ilıaları ruznameye alınmış bu
lunmaktadır. 

---oo---

Yugoslav ticaret Nazın 
Ankaradan cnonılekelterine av

det etmekte ol:ın Yug,oslav hcveti 
ile ticaret anlasmasrna baifü pro
tokolün imzası münasebctile. tica
ret Vekılimiz Naz:mi Topcuc.ı?lu 
Yugoslav tıcaret nazırını memle
ketimizi ziyarete davet etımistir. 

Yugoslav Ti<:nret Nazır,, Tica -
ret Vekilimizle ıbirli.kte İ1lmir fu
arını da ıf!ezeccktir. 

İki bacağı birden 
kırılan hırsız 

50 ynşlarındn sal:Jkalılar~nn 
Habibullah Sultnnahıne!tc san·at
lar mektebinin damına tırmana ~ 
rak kurşun çalarken kendisini gö. 
renler takibe başlnmışlnrdır. 

Bunun üzerine 10 metreden nt
byan hırsızın iki hnc:ı~ı bir<len 
kırılmıştır. Hastaneye kaldırılan 
hırsız iyilc~ince ;) ine çnlmağa de
vnm edeceğini söylemiştir. 

v ı:a alp r 
Ctt (1 ine· 
l:1ıt 'l'tirk l" ı Bahıfcden c:.ewm) mir köprüler, 119 ; olcu vagonu, 
ll\ e l~rti ırnlıktır ve üç listeye makineler ve yedek parçaları. Çi
dl~I\ 9 illi~· olunmuştur: Alman - mcnto fabrikaları makine lc\'azı-
liJt, \hf:lu ~~ 230 bin. liralık ar~a, matı almacnl.tır. 8 milyon 610 bin 
tıar 't~i kıl unı, J>rınn yağı, tıf. liralık il-inci listedeki Türk mnlla-
l:ıtq a, keten f r~ı~.k, afyon, zım- rınn mukabil Almnnyndnn muny-
ll-ıit llt, 7 n

1
·f 1 d?küııtülcri, pa- ~en ordu lc\'azımntı, radyo istas. 

lıı, lon Gıo ~~ ou lırnlık tütiin 1 yonu ihti~ arlnrı, cerrahiye tcsi -
\e 'k~alttn, 111111:~ lt,irkalık peynir, ha- satı, signra kalrıdı, Devlet ın~thaası 
lQ,, ile, P"' uıo,,•cmi, kepek ı' ihtiyarlnrı muayyen fnbrılmlar 
d "•l · "l;D\ra • b " ' •it, ı ll\ıll on r ' ; oncn, ::ılmu- 1 için vedck parçnlnr alınacnktır. 
~Go b' ıni1~ on1 ırnl~lt Ce\ iz 'e fın- 3 mil~ on 560 bin liralık üçiincü 
~ı.ı lı 1~ liralık udk uzııın, 1 milyon 
k(jk aı.rırsnk a Yemi , incir, hur- listeye göre de Alınnnl adan su sn-

li, C:Ü\en'. ıhn~ı, kitre, me) nn. ııtleri, çadır direkleri, 1-imyevi 
J\L. tJtrı./•/nç olunacaktır. mili"t~hzarat, elektrik nınlzeıncsi, 

it ADAN ffiLER su tesisatı, arnzözlcr, yazı mnki-
~h~llla~AC:AGIZ? nclcıi. boru, demir tel, fotoğraf 

33 ade:~ bırinci liste mu - malzemesi ve muhtelif fobrika -
rup lokomotifi. de- larm ihtlı•acı temin olunncnktır. 

(Birinci sahifeden clcı·am) 
İlk tetkiklerden Sa.fkarva avak

larmın Geyve boJiazından sonra. 
Sab:ınca ıpölüne verilmesi lüzun 
,ıreldi_ği anlaşılmıştır. Bu suretle ı 
yükselecek olan S~bnnca J?ölünün 
suları da İzmit .körfezine akıtıla
caktır. 

Bu suretle f?()lden elde edilecek 
şelfılc ile dvnr fubrih.:-.lara enerii 
vernık i:mkfuıı hasıl olacnktır. Bu 
hususta sarfcdilccek oaranın iki 
milyon lirayı ibulacaf!ı tahmin e
dilmektedir. 
Adapazarı civarında Modurnu 

çavının vııptığ'ı bataklı'klar da ku
rutulacaktır. Bu suretle 20 ıbin hek
tarhk arazinin kazanılacai!ı hesap 
odilmistir. 

Geyve ile Mokece istasyonları 
ara.Sında demin·olunun her iki ta
rafında-ki arazinin .de sulamnası 
isi tctkık edibncktedir. Bu hava-
lide iyi pı:rmuk vetic;ti_ği icin. bu
radaki p::ımuk istihsaliitı arttırıla-
caktır. Acılacak -kanalların suvu 
Sakarvadan ahnaca~t:tır. Canbaz -
ataya civarında büvük O>ir barai vn
pıla~aktır. Bu ise <le tahminen iki 
mn ·~n lira sarfcclilcce~i anlaşıl
maktadır. 

---oo---
Bir sandalcı boğuldu 

Beykoz acı1darından Anadolu 
kavafu.na aitımek1e olan mcohul 
bir sandal dün akşaım devrilıni.s 

sandalcı boi?ulmustur. 

Afrika'da muharebe 
Yazan: AHMET SÜK.RÜ ESMEJ& 

(2 inci s:ılıifcdcıı de\•am~ 
raber, şarki Afrikada:ki italvan 
topraklarmı ı?anpten tama:rnHc i
hata etmektedir. Bundan lb:ıska 
avni İtalyan anüstomlekderi. si
malden In~iliz Somali müstcm -
le!:csi tarafmdan da tehdit edil -
mc..lcted.ir. 

I112ilizler Halbcsistanın icindc de 
İtalyaya karsı tdhrıkat yapmakta
dırlar. Habeş İlmparatoru Haile 
Selasi) enin Sud3nda Hart um şeh
rine ~ıd~rek orada İn.ı?ılizlı.rle is 
birligi \ tı.p:nıya bas.lamate üzE.-re 
bulunduj!u rC!Illlcn bı.ıdirilmistir. 

PE'l'EN KABİNESİ 
cDeyli Me) J.. in \'<::rdiğı bir ha. 

bere göre de, Fransız k .. binesi bır 
buhran arifesmde bulurunaktadır. 

2- İdare Mcclisin<ıen ıstün eden 
iki aza yerine yeniden mtihnp ya
pılmıyarak bundan boyle ldnrc 
Meclisinin beş kışı olarak faali -
yette bulımmasın.n tasdıkı 

3- İdare Meclisi azalarına ve
rilecek ücretın tay mi. 

Pctcnc .. ni.ızal re t l}tmektc olan -- - ~
bazı nüfuzlu ırnhrııı.r birçok na- Bazı malzemei inşaiye 
zırların kabin den uzaklaştırılma-

(Reis, Mithat paşnııın bu öz -
leri üzerine siik"Üt etti. Mithat pa
şa nıuhakcmei aleniye icrny ndlü 
hu kaniyet mnk adına mebni ol
duğundan kendisinin söz sÖ) le -
meğe hakkı olduLTUnu beyan etti. 
Badehu reis tamfmdan vnki olan 
tasdik iizeriue söze ba l:ıdı. Bu 
davanuı nasıl çıkarıldı w•ını, biı·çok 

ki~ilere yalan yere şahitlik ettir
mek irin nasıl eziyetler edildiğini, 
bc\·Jıudc ~ere birçok nüfusun idn
ını cihetine gidildiğini söyledi. Re. 
is, l\lithat paşanın bu özlerinden 

sını VC ycrlume ordu, donanma \'C satış ilanı 
h•n-a kuvvetıcrine mensup zeva - Sultanah met 5 inci Sulh 
tın taymlerını istemektedırlcr. 

AMERn{A 50 nmiTRoYER Hukuk Hakimlig .. inden: 
VERMELİ 

Umumi harpte Avrupndaki A
merika kuvvetlerine kı.rmanda et
!fliş olan General Perşing, radyo
da hır hitabede bulunarak, Ame. 
rika hükıimetinin eski destroyer
lcrmden ellısının lngiltcreye ve
rilmesini istem~tir. Gen~rale göre 
Amerikanın bu suretle Ingiltere
ye yard:mı bizMnt kendisıni ko -
cuması demektir. Bununla be -
rabcr General, Avrupaya Ameri
kalı sefer kıt'alarının gönderil -
mesini bir delilik olarak tavsü et
miştır. 

İNGİLTEREYE TAARRUZ 
Nl~ ZAl\IAN? 

Şi:m:ıli İngiltere orduları karar
gahı nezdinde >bulunan Röyterin 
muhabiri, Büyük Britanyanın 
müstahkem bir kale haline ~cldi
ğini, yalnız müdafaa için de/{il, ta
arruz için de mutcyakkız bulun
duğunu bildirmektedir. Muhabir 
şunları yazmaktadır: •Ordu ve 
donanma şundan emin olmalıdır 
ki, Hitler tercddlit etmekte de -
vam edecek olursa, belki de mah
volacaktır. Eğ_er istılayı önwnuz. 
deki ilkbahara bırakacak olursa, 
;projesini tatbike imkan ibulama
ması muhtemeldir.> 

İngiliz hava kuvvetleri gittikçe 
faaliyet ve kudretlerini arttırmak
tadır. Düşman toprakları üzerine 
akınlar fazlalaşmıştır. Bu akınlar 
Alınan ha\•a müdafaa tertibatının 
.dağılmasma sebebiyet vermiştir. 
Maamafih Alınanyanın pek çok 
ımalzemesi vardır. Bilhassa pro
jektörler boldur. Bununla bera • 
ber İngiliz hava kuvvetleri şim
diye kadar yüzden fazla Alman 
şehrini bomburdım:ın etmişlerdir. 
Rur sanayi mıntakasındaki birçok 
schirler ,ı?eceli gıindüzlü bombar-

ı:ı 

İstanbul Ycnipostane civarı imar 
bankasındaki yazıhanesinde inşa
at mütcahhitliğile icı ayı tıcarct 
etmekte iken oh.i.rnü u.:u ine tere
k<dne mahkemcmıtte el konmuş 
ol:ın mühendis Mehmet Bürha -
nettine ait ve Beşiktaş 1cşvikiye 
mahallesi eski Hamroncı Emin le
ni Saitpa.şa so}:agında eski 12 yeni 
21 kapı numaralı arsa dahilinde 
mevcut künk, hurda el arabaları 
ve uermer taşlnr ve buna benzer 
bazı malzemd ınşaiyenin açık art. 

memnun olmadı. l\1ithat psşn sö
ziinc devam etti. İstintnkıınınele
rin kıraat olunmadı~ından, merhu
mun bulunduJ:u dnirede üç yüzden 
1iyade kadını \'atken yalnız iki 
Araban ifadesi tercih olunmasın
dan şika.> et etti. Bunun üzerine 
müddciumwui: cAbdüliızizin \'ali-

tırma suretile 14/8/940 tarıhınde de \'e ailesine sorulmadığı neden 
birinci arttırması saat 15 den iti- malüm?. idi • .l\Iithat paşa bu söz
barcn ve 29/8/940 tarinine müsa- lcre ntideki cc\'abı verdi.) 
dif Perşembe günü ise ikinci açık 
arttırması yine ayni saatten itiba- l\lithnt pnşa- Subhanallah! Bu 
ren icra kılınacağı. ve muhammen denilen lakırdılar benim söyle -
kıymetin 194 lira olduğu taliplerin dikim sözlerin \"e sorduğum su. 
malUınu <>lmak üzere ılan olunur. nllcrin cevabı dc~il. Ben size Ab-

938/141 tereke. dülazizin nasıl vciat ettiğini dai-
- _ resinden '\'e \'alide TC ailesinden 

DEVREDİLECEK İHTİRA BhiıATI niçin sormu) C>rsunuz diyorum. Siz 
cN ebnti mnlzcmelerden scliilo- ce,•ap olarak evet sorduk. şöyle 

zik Hflcri çıkarmak usul '\·e t'iha. bo)le öylodiler diyecek yerde 
7.mda ıslahat.. hnklmıdnki ihtira sorulmadığı neden molCmı diyor
için İl tısat Vcl.aletindcn istihsal ıc: 
edilmiş olan 5 nğustos 1937 tarih 
ve 2584 No. lı ihtirn berabııın ih-

1, fü·a ettiği hukuk bu kere bnşkn
sına devir ve ferağ edilecef.ri ve 
yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
ko) mak için icnra dahi \'erile bi-
leceği teklif edilmçkte olmnkla 

bu hususa Cazla malUmnt edinmek 
istiyenlcrin Galctada, Aslan han 
5 nci kat 1 - 3 No. lara miiracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

ZAYİ - Kxmva Aksehir ilk 0-

kulundan 1333 sene5inde alanıs ol
dui?wn şehadetnamemi savi ettim. 
Yenisini alacafu.mdan eskisinin 
hük'Illü ohr.adı,l?ı ilan olunur. 

, Hasan So~u1knn 

ı - Tahmın cd.len bedeli <39312> ! 
lira olan c 12000> metre erat clbl.;ct.k 
kumaşın 9 ıığust.os 940 cuma günu s:ı:ıt 

16 da p:ızarlıkla eksiltmesi yapılacaktır 
2 - İlk teminatı c2943> lira f'4.0> 

lrunış olup şartnamesi her gün ko -
misyondan cl97> kuruş bcdcl mukn
bilinde alınabiUr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun! 

vcsaıklc birlikte belli giln ve saatte 
K.nsımpaşada bulunan komisyona mO-
rncaallan. c6691> 

* 1 - Tahmin edilen bedeli c3S95> 

HİTLER BANA DEDİ Kİ: 
Öyle anJasıln or ki İtalya ile 

İngiltere :mısındakı m:icadt'lcnin Hitlcr'in en yakın arkndnşlarından DANZİG AYAN 
batün afiıru,ğı. Afr!ka kıt:sınd:ı REİSİNE söyledii;.ri en mnhrem sö-ıleri nakleden bu e er. için-

lira olan bir adet lruz.iyıenin, 9 ağustos 
940 cuma günü saat 15,30 da pa -
zarlıkln eksiltmesi 7apılacaktır. 

2 - Kat'! teminatı c539, lira c25> 
kuruş olup şart.n:ımesi her gün Ka
sunpaşnda bu!unan komlsyondnn alı

nabilir. 

toplanaca:ktır. Burada z.ıman in- de vaşndıgımız bu baş döndürücü devrin sırlarını çözmeğe ya. 
gilterenin müttefikidir. Cuııkti 1- ray;n bir kitnptir. 
talya miıstemlckelerinin, merkez- SELAMI iZZE'I' tnrafından büyük bir itina ile dilimize 
den ana vatan ile muvasnla!:ın çevrilen ve rcs_nm AIJ SUAVİ'nin yaptığı renkli nefis bir 
kcı;ildii'i:i gibi, bunlar, karndan cin kapak içinde çıkan bu kitap, cAlmanyanın ~illetler ~ıniyc-
İn,gilizlerin ellerinde bulunan tinden çel,ilişi:ı., cDanzig meselesi., •Meksıka mcselcsı. ve 
rnüstemlekelerle ?hata cdilınis - }.itabın en enterc .. an bir fnsh olnn (Hitler'in vasiyetnamesi) ni 
!erdir. Cok masraflı ~·e külfetli o- de ihti\'a etmek suretile tnm \'e noksansız bir tercüme olarnk 

1 

lan bu müstemleke mücadelesinde meydann çıkrnışır. 

İtalyanların İnl?ilizlere mai?lilp 1 Rt::MZI KiTABEVİ, Fiah 75 kuruştur. 
olmaları uzun da olsa. ter halde lb.sa:L:.•~:ım:mm•am:zı:s~~-=•••ıcı••Eı:ıi::ıii••s.9' 
bir zaman m.~clesid:i .. 

• 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı knmmda 

yazılı vcsikalarlle birlikte belli gün ve 

saatte milr:ıcanUnn. «600b 
10 adet Rota cetveli cSclloyit> 

ı O > Rota gönyesi > 

50 > B:ıroğnıf ve termofraf ucu 

Yukarid:ı yazılı üç kalem eşya 9 n
ğustos 940 cumn gunil sa:ıt 16,30 da 

:Fakat evin ahşap olması ve ha
'\'anın rü:r.gfırlı huhınmn ı yüzün
den ateş yanlardaki 12, 14 \'e 16 
numaralı e\ lcre de sirayet etmiş
tir. Bu esnada nle\'lc.r korlrunç bir 
şekil alııuştır. 
şekil aldıi,'lndan char hnlkı bü -
yük bir tcla,Ja eş.) nlarım civnr or
snl rn yığmnğa başlamışlardır. 

Bevoi?Iu itl!aiyesi de imdada f!ei 
miş, iki itfaye uzun ımüddct uğraş. 
tıktan sonra 6 evin ynnmasile !ela
.ketin daha .büyümesini önlem.is
lerdir. 
KİMLERİN EVLERİ YANDI? 
GüzelselY.teci sakağında B. Cc

analın 10 nuımaralı evi, avukat 
Sevketin 12 numaralı evi. Polis 
anütekaidı Mustafanm 14 numa
ralı. B Şükrünün 16 mmıaralı ev- · 
leri ve Helvacı çıkmazında da i
mam Hüsevinin 23 numaralı. İs
mailin 25 nwnaralı evleri tama
mC'n, Helvacı so.;cai!ında bakkal 
Sukrünun evi tamanme yanınış
laııdır. 

Yaru?ın çıkan c.wvdekiler ooli~ 
merkeze alınmıslnrdır. E5va -ur
tarmai!a calı:sanlardan bir eenc 
vanı:rın asnasında 'aralon.mıstır. 
İtfaiye mahalli polisı tahkikata 
cl'an devam etmektedir. 

:Ateşin ebebi el'an anla ılam:ı. 
dığındaıı \'aziyet esrarlı göriil -
mektedir. Bir dü mantık ve kast 
~eri iizerinde de durulmaktadır. 

Son itfaiye ant 10 a doğru yan
g.n yerinden dönmti tiir. 

---::ı 

paz:ırlıkln alınacaktır. I tek .enn nü· 

munclerilc bırliktc K:ısunp ş:ıdnkı ko-
mısyann mürrnatfarı. c6903> ... 

53 adet masa almAcak 
Mevcut resim ve evsnfına uygun ol· 

malt üzere 8 ağustos 940 J>('rşembe 

günü saat 16,30 da 53 ndet masa pa
znrlıW:ı alın:ıcaktır. İsteklilerin belli 
cnn \'C sn:ıttc Krumrıpaşada bulunnn 
komisyona mUracaa~n. c6902> 

İLAN 

Kasımpasa, Eşre!µ:ışa Yokuşu, 
Mahallebiciçıkmazı 8 numarada 
Bay Nccatinin evinde sakin Mev
lüt Okuyan Ba~ an Şadiye tarafı.n
<lan 27 mart 940 tarihinde vefat 
eden hemşirem Bayan Fntman.n 
mutasarrıf oldugu evin sencdile 
eşyası gasbcdilmiş olmakla tnpıı 
idaresine müracaatla yenisini çı
kardığunızdan Bayan Şnziye ye
dinde bulunan mezkur senedin 
hükmü .olmadı/tını ve zaptcdilen 
eşyalar için de ayrıca kanuni mu. 
amele·ye tevessül edileccgı malüm 
olmak uıere füme olunur. 

Knsımpa a, Kfü:ükpiyııle. 
Mektep okak 3i No. dn 

Şiikriyc ~ e Ahmet Ersudruı 
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I ZILAY 
Hastabakıcı Hemşireleı. 

Gayrimenkul Satış İlanı : 
[Sultanahmet 5 inci sulh hukuk ı'ıakimliğinden 

OkuJu direktörlüğünden 
Okulumuz yeni den; yılı için talebe kaydına ba§lanuştır. Okul geceli 1 

ve parasızdLr. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek- ~ 

İstanbul Siileymaniye civarı Hocagzyasettin mahallesinde 
Abacıçdanaz sokağ"'1daki 9 numaralı hanesinde mu.kim iken tedavi 
altında bulundurulduğu İstanbul Alemdar caddesindeki Sıhhat Yur 
dunda 20/4/38 tarıhinde ölen ve mirasçılarının talebi üzerine te
rekl!sine mı.hkememizce el konmuş olan Süedanın tasarrufu al
tında olduğu celp ve tetkik edile.ıı tapu kayıtlarından anlaşılan, 

1- İstruıbul SüJeymaniye civarı eski Sarı Beyazıt yeni Hoca
gıyasettin mahallesinde eski Çıkmaz Toprak ve yeni Abacıçı:k
mazı ve Abacıtoprak sokaklarında kain 7 /8/9 nümerotaj ve 3/2 
numarlı ve kadstroca 7/9/11 parseli almış 362 metre murabbaı 
sahasında Q]an hane ile 5 nwnaralı kısımda 17 parsel olarak 422 

tcd ır Tahsil müddeti üc; yıldır. Dersler teorik ve prııı.tiktir. Tahsil müdde-
ti zarfında tal~e modem ve kon!orlu bir yuvada yaşar. Bakım ve tedri-

sat mükemmeldir. Kabul şartları: 

1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yer.inde olmak, tahsile ve hizmete mAni hastalık ve ku-

suru olmamak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı olmamak.. 
'4; - İl[et ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta /'hsilini bitirmiş olmak veya bu derece" tahsil ettijini 

vesikalarla isbat et;/ıek.. ~ -

6 - Evli bu)'lnmamak. 
7 - Altı a/lık tecrübe devresinden sonra okulu veya beş senelik: mec

buri hizmeti ifadan evvel mesleği terkeyledij:i veya mecburi hizmet esna
sında evlendiği takdiroe okul tahsil masrafuıı ödıyeceğine dair noterden 
musaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat a1mak için İstanbuld~ Ak.sarayda 
Haseki caddesinde okul direktörlüğüne mürcaat edilmelidir. izahat alm.ak 
için yazı ile de müracaat edilebilir. 

15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MtlJtACAAT KABUL EDİLMEZ. 

Gümrük Muha faza Genel K. İst. Levazım 
A. Satın Alma Komisyonundan 

l - Kapai.ı zar!la ek!:Htmeye konulan 1000 tane kaputun bir tanesi 11 lira 
40 kuruşa genel komutanlıkça pahalı görülmüştür. Yeniden pazarlık 
15/8/940 perı;embe günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı 12,000 lira, ilk teminatı 900 liradır. Şartname, 

k.omisyondadtr. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve .saatinde Galata.da Mumhane caddesinde 

Rifat han ikinci kattaki komisy"'1a ıeı meleri. «6728> 

eksiltmesi 

nümune 

İbrahim 

1 metre murabbaı sahasınaak.i hane. 

\

' 2- Laleli<le Mollakestel mahallesinde Çukurçcşıne karşısında 
Taşhan namı ile maruf hanın fevkani.sinde kilin 26 ve 27 numa
ralı odalar la 

1 
3- Fatih civarı Yenibahçede Molla Aliyyülfenari mahalle-

sinde Camiişerif ookağında 18 nınnaralı muhterik hane aması 
terekenin tasfiyesi zımnında açık arttı.rmaya çıkarılıruş olup her 
birinin birınci açık arttırması 10/9/940 tarihine müsadif Salı günü 
saat 10 dan 12 ye kadar ve ikinci arttırması ise 26/9/940 Perşembe 
günü saat 10 da'l 12 ye kadar İstanbul Sultanalııınetteki tapu dai
resi alt kat:nda bulunan ırnahkememizde icra kılınacaktır. Bun
lardan 1 numarada yazılı 7 /8/9 nümerotajlı hane zemini ile be
raber 4 kat ve binası 140 metre murabbaı mütebakisi bahçeyi teş
kil eder. Biıinci kat 4 oda bir sofa bir hela ikinci kat bir sofa 
iki oda bir !ıelii üçüncü kat bir rofa iki oda bir heladan ibaret 
binası ve enkazı harap olan gayriıınenkule 1166 lira, 5 nümero
tajlı ve 96 metre murabbaı musakka! mütebaki.si bahçeyi teşkil 
eden iki kattan ibaret zemini kırımızı çini döşeli bir taşlık ve 
kırık malta döşeli bir mutfak bir ooa ve bir helitdan ibaret zemin 
katı teşkil eder. Ikınci kat bir sofa iliı.erinde 4 oda bir hela sonradan 
ilave edilmiş bir mutfaktan ibaret olup elektriği mevcut kiremidi 
Marsilya olan gayrimenkulün 1367 lira ve 2 numara ile gösterilen 
han odalarına 100 erden 200 lira ve 3 rnımarada yazılı arsaya ise 
128,31 metre murabbaı sahasında ve beher metre murabbaına 50 
kuruş kıymet i1'oarile 64 lira 15 kuruş mahallen ehlivukuf mari
fetile icra ettirfü•n keşif neticesi k;ymet koydurulıntı§tur. Ta. 
!iplerin her bir gayrimenkulün mufıammen kıymetlerinin % 7,5 
nisbetindeki FY akçesini hamilen ihale günleri müracaatları el
:ı.em olup birinci &çik arttırma günü teklif olunacak bedeli mu
hammen kıymP!inın % 75 ini geçmezse • gayrimenkulün kat'i 
ihalesi icra kılı.1mıyarak ancak bu müzayedede en yüksek teklifte 

1 t nbuı hava mıntaka depo amirlig~ inden bulunanın taahh~t ~akkı baki ka?nak üzere ~i_nci arttı.rma günü 
s a . 1 beklenecek ve ta1tbıne neye balıg olursa kat'ı ihalesı ıcra kılına-

1 _ t1tanbuldaki hava birlikleri için 243000 kilo ekmek kapalı zarfla eksilt- caktır. Müterakim. vergiler terekeye ve % 2,5 dellaliye ve ihale 
, meye konmu~ıur. .. . . .. 

1 
pulları ve tapıı narcı ile 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye 

2 _ Eksiltmesi 22 n~usto' 940 perşembe gunü snat 15 de Yeşil.koy hava aittir. Satış şartnameye tevfikan icra kılınacağı. gibi her bir gayri 
mıntaka deposu satın alına kcmisyonunda yapılacaktır. menkulün ayrı avrı ve fakat ahkamı bir .şartnameler tanzim edil-

3 _ Muhammen bedeli :ıt.907 lira 50 kunış ve muvakkat teminatı 1868 lira miştir. İpotek sahibi alacaklılarla sair alacaklıların hususile faiz 

8 kuruştur. ve masrafa dair olan iddialarını 20 gün içinde ~bu ilan tarihin-
4 _ İsteklilerin kanuni vesilı:alarile birlikte teminatlarını Bakırköy mal den itibareıı. evrakı müsbitelerile mahkememize müracaatla der-

müdürlüğüne yatırıp ihale saalmden bir saat evvel teklif mektuplanm ko- ırneyan etmeleri lüzumu ak.'<i takdirde bunlardan ipotek sahibi 
· ·· ek · h gün ko~•~ona ı~ıüracaat- alacaklıların hakları tapu ı;icillerile sabit olmadıkça terekenin misyona vermeleri ve şartnameyı 3orm uzere er ··~., 

• 6786• payl.iş>masından iıariQ tutulacaklardır. Daha ziyade tafs:iliit almak 
ları rica olunur. i.stiyenlerin her gün sabahları saat 9 _ 10 arası 938/58 do:;ya nu-

Gedik)i Erba• orta okulu marasile mahkemede memuruna müracaat edebilecekleri de ilan 
Yl olunur. 938/58 Deniz 

müdürlüğündea : 
1 _ Dogrudan doğruya Donanmaya !levk ve geCıikli erbaş olmak üzere orta 

okul mezunlarından tensip ed!len miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yaş haddi 15 den büyük ve lll daıı küçük olmak lazımdır. 
3 - l\'Iüraca;ı.~lar nihayet ağustos sonuna kadar Kasım~da deniz gedikli 

okulu müdUrlü~üne yapılmalıdır. 
4 _ i~:-rde Türk donanmasında gedikli erbaş olarak denizlerde r;alışmak 

suretile hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükemmelen temin 

ftmek istiycn orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir. an 
evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olu::ımalan ve diğer 
şat1'.1n ölrt:'nmele.ri ehemmiyetle ilAn olunur. «6493> 

lr 4&• ıı 

Açık 
Orman Fakültesi 
başkanlığından : 

Eksiltme 
alım satım komisyonu 

Ghsl Mik tarı Muha.,, m•n tutan 
Benzin 6500 Litre 1641 Li. 25 K. 

(Belediye satış tiatına Litre başına 25 S. nakliye -._e) 
Muvakkat teminatı: 124 lira. 
İhak: 10/8/1940 cumartesi saat 11,30 da 
Büyükdcre Bah~köydeki Orman Fakültesi için yukandn mikdar ve mlf-

İstanbul Komutanlığı 
Satmalnaa Komisyonu tu.nı.n 

Komutaıılık kıt'aları içlıı 7 /8/940 
günü saat 17 de 5500 adet saplı kaz
ma ile 5500 adet saplı kürek pazarlık
la satuı alınacakllı-. Muhammen be -
deli 12620 liradır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte yüzde on beş kat'! teminat
ları ile birlikte Fındıklıda komu.tan
lık satın alma komisyonuna gelme -
Jeri. « 6932> .. 

Bir takmu ilti saodlk içlııde olmak 
üzere marangoz takımı satın alınacak
tır. Nümunesi Fenerbahçe aktarma an
barındadır. Bu takımdan vermek is
ti.yenlerin ne kadar zamanda ne mik
tar verebileceklerini ve beher takını 

fiatıru gösterir teklif mektuplarını 12/ 
8/940 ııününe kadar Fındıklıda ko -
mutanlık satın alır.a komisyonuna ver-
meleri ı16894 > • Komutanlık kıt'alan için 8/8/940 
günü saat 11 de pazarlıkla 7500 çift 
er fotini sab.n alınacakbr. Muham -
men bedeli c48750> liradır. Şartname 

her gün komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş 
teminaUan ile birlikte Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komisyonuna gel-
meleri. (6787) .. 
Gümüşsuyu askeri h astanesinin se

neJik c45> ton koyun eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmustur. Münakasası 

22/8/940 günü saat 17 dedir. Muham
men bedeli 22050 lira olup ilk temi
natı 1653 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülehilir. İstek
lilerin belli gün ve saatten bir saat 
öc-ceye kadar teklif mektuplannı Fın
dıklıda komlıtanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. «6897> 

1f 
Komutnlik ihtiyacı için 10 büyük 

20 küçük kazanla (300) karavaııa 300 
bakraç 8/8/940 günü saat 17 de pa
zarlıkla satın alınacaktır. Bunlar ayn 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şart
namesi her gün komisyonda ·görüle -
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda ltomuUınlık satın alma ko
misyonuna yüzde on beş teminatıarile 
birlikte gelmeleri. (6990) .. 

Dört tay ile bir kadana hayvan 7 / 
8/940 günü Top••:tıkır mevkiinde pa -
zarlıkla satılacaktır. İsteklilerin belli 

Gayrimenkul Satış ilanı 
ISultanahmet 5 inci sulh hukuk ha\dmliıindeo 

• 
ilstanbul Uıleli civarı Büyük Reşit (paşa) caddesinde 15 nu-

maralı hanede mukim iken 20/1/39 tarihinde ölümü üzcı ine zabı
tanın ihbarı ile terekesine mahkememizce ~4 konmuş olan Hadide 
(namı diğer Hatıce) nin tasarrufu altında bulunduğa t::. p t:dr!1 
celp ve tetkik olunan tapu kaydından anlaşılan mezkür 15 kapı 
numaralı ve 39 nümerotajlı ve kapıdan girildikte renkli karası

men papuçluk ııhı;ap bir sofa üzerinde bir oda bir mutfak v.e 
kömürlük vazi!c·sini gören bir dolap mevcut QJup ah~ap meraı
venle zemin kata inilir ve burası zemini toprak olup odunlu~ 

olarak kullanılmakta buradan bahçeye çıkılır. !kinci kat keza bır 
sola üzerinde lı'r oda bir hela bir dolap, üçüncü kat b_.- sofa 
üzerinde bir oda olup zemini çi.ınento bir de !arası olan ve bu 
yerin sofası oda kullanılmakta, kadastro tesbitine göre pafta 138 
ada 649, 32 parsel olarak tahakkuk etmiş ve 22 metre murabbaı 
bahçesi olup mütehakisi binasını teşkil etmek üzere 51 metre mu
rabbaı sahasında olan civarın alım satım piyasası mütehammil 
bulunduğu kira bedeli göz önünde tutularak mahkemece ehlivu
k·uf marifetile keşif yaptırı.lmış olan ve bu suretle 1840 lira kıy
met takdir edilmiş bulunan gayrimenkul terekenin tasfiyesi zım
nında açık arttırmaya çıkarılmış olup birinci açık arttırması 9/9/ 
940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 d3Jl' 12 ye kadar ve 
ikinci açık arttırması ise 25/9/940 tarihine müsadif Çarşa:mba gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Sultanahmette tapu dairesi 
alt katındaki rnahl<ememizde icra kılınacaktır. Birinci açık arttır
ma günü teklif olunacak bedel muhammen kıymetin '; 75 ni gPç
mezse kat'i ihale icra kılınmayıp ancak bu müzayedede en yük
sek teklifte bulunınuş olan talibin taahhüt hakkı baki kalmak 
üzere (.!cinci arttırmaya intizar olunarak o gün teklif olunacak 
bedel neye baliğ olursa talibine kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Satış 
şartnameye tevfikan icra kıLnacaktır. Taliplerin % 7,5 nisbetin
deki pey akçesiı1i hamilen müracaatları elzem olup müterakim 
vergiler terekeye ve % 2,5 dellaliye ile ihale pulları ve tapu hare! 
ve 20 senelik ev;,;af taviz bedeli müşteriye aittir. İpotek sahıbı 
alacaklılarla sair afocaklıların işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile mahkememize lüzumu müracaatı:ırı 
aksi takdirde ip0tek sahibi alacaklıların hakları tapı< sicillerile sa

bit olmadıkça satış paylaşılmasından hariç tutula'-..1dardır. Şartna
mey>. okumak ve daha ziyade tafsilat almak istiyen'-..:in her gün J 
sabahları saat 9 - 10 arası 939/6 dosya numarasile memu~una mü-
racaat edebilece•<1eri de ilan olunur. 939/6 

. -

1-İatanbul Le.,azım Ami~liğioden verilen tt•ricr-ı 
Aakeri Kıtaatı i.lioları 

Aşağıda yazılı sade yağlar hizalann da yazılı gün ve sa ilerde 
Diyarbakır Kor satın alma komis)l.Onunda yap.iliıcaktır. İstekliler.in 
komisyona gelmeleri. 

Mık t arı Tutarı 

Kil o Li ra 
40,000 
40,000 

20,000 

40,000 
40,000 

20,000 

Teminatı 

Lira 
6000 
6000 

3000 

ihale gunü ve saati 

8/8/940 
9/8/940 

10/8/940 

11 
11 
11 

pazarıak:tarı 
belli saattD 

548 - 6970 

günde saat 10 da meı.kCır mahalde bu- • • rfll 
Asağıda yazılı mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı za 

~1i"in~'"'.'~a~lar~ı.iiiiiliıi1~6~9~6jj9~) İİİİİİİİİİmmiiiiilliıP!!li eksiltmelori Elazığda askeri satın elma komisyonunda yapılacaktır. istekUJerifl. 
1 -q kanuni vesikalarHe tekli.! mektupiarını ihale saatinden bir saat evvel komisY011.:ı 

".."I vc-;meleri. Şartnameler Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve komisyonda ' "" 

GAZOZLU ruıür. 
t Cirıı\ •• 1 • 

PURGOUN 
lifUSHIL LiMGNATası 

Sade yağı 

• 
• 

Odun 

• 
> 

Miktarı 

Kilo 
12,000 

6,000 
18,000 

9,000,000 

Tu tarı Teninatı 

Lira Lira 
13,400 1008 

6,900 517,50 
20,100 1550 

9,000 675 

• • 

ihale g ün ü 

24/8/940 
22/B/940 
23/8/940 
21/8/NO 

Saat 

9 
11 
11 
11 

546 - 597 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Komutanlık IX Şb. ye 150: 200 Ura ücreti serbest ~sek bir mimar alına-

saikl komutaıılik il. c;::b, sine müracaat etmeleri ilfuı olu-
caktır. Yedindeki ve e " 

redatı yazılı benzin taliW zuhur etm@:meıi sebebile ikinci de.1'a eksiltmeye çı- Jı 
Piyasoy• çı mıılır. karılmıştır. İsteklilerin mezk.Or gün ve :saatte Beyoğlu Liseler muhasebeWiğine 

müracaauarı. (6952) Her eczıınula bala11ar. 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 1.11 , e il 

940 ton lavemarin rekompoze ,maden kömürü Diyarbakırda Kor satın BlJ'tl
1 

komisyonunda 21/8/940 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye }CoJl.. ı: : 
muştur. Tahmin bedeli 29,046 lira ilk teminatı 2178 lira 40 kuruştur. şartıı•' 
mesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanunt vesikalarile teklif mektupl:ıtıı>l 

1
, 

nur. c685B• _ _ _____ _________ , ________ _ 

lstanbui Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
-ı _ İs!.,nbuldaki hava birlikleri için 32400 kilo n:U- eti kapalı "1rlla eksilt

mc:;e konmuştur. 
2 Eksiltmesi 22/ aılııstos/ 940 perş~mbe günü saat 15,30 da Yeşilköy hava 

mınt.:ka Ucyosu satın a~a komisyonun da yapılacaktır. 
3 - Muhammerı bedeli 12960 lir.ı ve muvald<at te..ninatı 972 lir:ıchr. 
4 - isteklilerın k<ınunl vesikalarile birlikte te!lli•1aUarını Bakırk.oy ~al 

· · · t 1 tekli'f mekhu>lannı komıs-müdürlüğüne yatırıp ihale saat.inden bır saa evve . . 
Ve -r•-ameyı' G'Örmck iizero her gün kamısyona mUracaaUan yona vErmelerl v- \,JJ. • 

r~ic~a;. ]o~l~un~u~r.~İİİİ~·~
67

;
8

~
5

;•İİİİİİİİİİİr:jjjjİİİİİİİ~,İİİİİİİİİiiiiiİCİİİİİİİİİirİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi:İİİİİİİİİİİİi•iiİİ~ 
• ilanı: Gayrim~nkul Satış 
Sultanahmet Sincl.>u.Yh hukuk hakimliğinden 

Ölümüı.den ötürü ve mirasçıları tarafından mirası reddedil
miş olmakla terekesine mahkememizce el konmuş olan Tevfik 
Alemdar oğlunun tasarrufu altında bulunduğu ~elbedilıniş ola_n 
tapu kaydıııııı ~etkiki ile ıınlaşılmış bulunan Gedikpaşa ve ~cr .. -
terlitaş civarı l\1imarhayrettin mahallesi Ka;ababa. sokagında 
tapu kaydında 32:ı kütük 248 aQ.a 16. parsel _eskı 8 :yen~ 18 numa

ralı ,.e kapıdan ı~eri girildikte renklı k~rasıma.n. do~clı p~puçluk 
ve l;uraya bir odanın kapısı olan camekanla bölunmuş dı~er sofa 
ve buranın da karasiman döşeli olmak üzere üzer!nde bir oda bir 
h •,J. kare.siman zemin ve alafranga ocaklı mutfagı ve bu kattan 
lıdıçeye çıkılır. Bahçede bir havuz l;.-ir de çam ağacı ve ikinci kat 
alışap kr.ırkuluk!J rnerdi•enle çı:kıld:kta üç oda bır banyo hamam: 
ve bu banyv hamamı kapalı ve teşkilat itibarile ikinci ~r,~ın aynı 
olup 4 odası olan 3 üncü kat ve zemin katı bir taş oda bır avludan 
ıbaret olup zem.ini taştan ve terkos ve elektriği ve havagaz!5i mev
cut ayda 3g lira kiraya mütehammil kargir hane _terekenın tasfı
ycsı zımnında açı.le arttırmaya çıkarılmış olup bırıncı açık arttır
ması llı•,/940 t~ııhine müsadif Çarşamba ı?iinü saat 10 dan 12 ye 
kadar ve ikinoi aÇık arttırması ise 2?/9/940 tarihine müsadif Cu.. 
ma günü >aat 10 dan 12 ye kadar Istanbul Sultanahmette tapu 
dairesi altı kütındaki mahkememizde i:ra kıLnacaktı.r. 7197 lira 
ehlivukuf taraiından kıymet tahmin edilmiş olan bu gayrimen
kulün icra kılınacı.k birinci açık arttırması neticc;;sinı!e tekli! olu
nacak beı.id muhaırı.'Tlen kıymetinin % 75 ni geçmezse talibine 
kat'i ihale.si icra kılınmıyacak ancak bu arttırma gününde en 
yuksek tek!i!tc bulunanın taahhüt hakkı baki kalmak üzere ikinci 
arttırma günü beklenerek o giin teklif olunacak bedel neye baliğ 
~ !ursa talibine J;at'i ihalesi icra kılınacaktır. Müterakim vergiler 
ter.el:cy, ,.~ 7c 2,~ dell:ifiye ve ihale pulları ve tapu harcı v2 20 
t'nelik evkaf bviz bedeli müşteriye aittir. İpolek sahibi alacak-
1.larla sair alacakhlar;n hususile taiz ve masrafa dair olan iddi~
lar·nı evrakı müsbitelerile birlikte il:l.n tarihinden itibaren 20 gün 
içinde malı>,emtrn'2e muracaatla dermeyan etmeleri lüzumu aksi 
ta;•<lırde hakları tapu sicilledle sa·bit olmadikça satış paylaşma
sından hariç tutulacaklardır. Satış şariıcıameye tevfikan icra kılı
nıp tal,plen mtıo~Jmmer. kıymetin % 7,~ ni.sbetindeki pey akçesini 
hiimılen müraca~!ltn elzemdir. Daha ziyade tafsilat almak isl'
yenlerin her gün ı.abahları saat 9 - 10 arası ~·J6/60 dosya numara
sil<? memuruna müracaat da edebilecekleri ilan olunur. 936/60 

8 a nfd iLAN 
ıııımmıı--:.:-... 11 lstanbul beşinci 

t-1 .. rkes : bilhas!!:ı ı;oc• .ıklar · tarafından alınması g•.yet • mem:ırluğundan : 
,, k..ol~y mllessir bir rn'üstahzardır. 

Barsak So l·u canlarına 
Jcarfı gayet tesirlidir. Barsak solucanları n ın büyüklerd~ ve Küçüklerde · 
sebeb olô',,.cağ ı tehlik':'ler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmafan faydalıdır. 

• Hekimlerimize ve hal kırr.•za t avoiyu ediler: bu 
mü:>tah:r.~r her ec:..21nede bu l ur.ıur. . 

·Kutusu 20 ku~uştu r. 
ıı:rt-~• Yr~ ,,,. ,.,,. ,.., ..• , •. u ~ı >ı•1 "'&'"' ,1~ s..1'~ır. 

icra 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paray çevrilmesine karar verilen 
61 lira değerinde bir a<iet karyola, 
gardörop ve Kayseri halısı açık 
arttırma suretile Beşiktruıta Orta
bahçe caddesinde 14 sayılı evde 8/ 
8/940 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 16 dan 17 ye kadar bi
rinci arttırma yapılocak, verilen 
bedel muhammen kıymetinin yüz
de yetmiş bedııi ;,u;duğu takdirde 
ihalesi icra, aksi !1kdirde satıs; bir 
gfüı ara ile yani 10/8/940 Cumar
tesi nünü saat 12 den 13 e kadar 
yapılacak ve en çok arttırana iha-

I. bul B 1 d n ı Almak i.stiyenlerin gösterilen 

1 ~ 
le eciilecektir. 

· l!-__ st: ...... a .. n_.· ................ e ..... e __ i"'y_c .. s_i ___ a .. " ... ~-· . an_ ;;~:;:;Cii~1;:;::9;::~1 
İlk okuear için yaptırılacak 24 kalem matbu evrak ve defati; açık eksilt- cMayi ile dolu k1.&yu d e]iklerin 

meye konulmuştur. Tahmin bedeli 22'71 lira 50 kuruş ve ilk temli•.atı 170 lira 50 de ıııuhtelif seviyelerdeki suhune-

ı , kuraştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kalcmind~ görülecektir. İha-/ t in kaydına mah su s usu.1 ve cih az :t 
le 19/8/940 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılac:ıktır. Taliplerin , ha'··.k ındaki ihtira için Iktısa t Ve. 

lk:l.letindcn istibs~l edi lr-ıiş olan 
5 ilkteşrin 1938 tarih ve 2632 No. 1ı 
ihtira beratının ilıti\'a ettiği hu
kuk bu kere başkasına devir ve 
yahut icadı Türkiyede mevkii Uile 
k oymak üzere icara dahi verile
bi leceği teklif edilmekte olmahla 
bu hususa fazla malumat edin -
mek istiyenler in Galatada, Asla n 
han 5 nci ka ı l - 3 numar alara mü
racaat eylemeleri illin olunur. 

ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarilc 

ihale günü muayyen saatte Daimt Encilmende bulunmaları. (6840) 

Tohmi ıı ilk 
beddi te mioat 
2160,00 162,00 

576,00 43,20 

•• • 

Be-yoğlunda Kamerhatun mahallesinin Çukur sokağında 471 

No. lu kfrgir bina satışı 

Beyazıt'ta Camcıali mahallesinin Cumhuriyet caddesinde 1 nu-

maralı Karakol bin-ası enkazının satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarıda yaz.ılı bina ve en--RASİT RİZA TİYATROSU 
kaz ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Eabıt IIAL ~JE PİSKİN beraber 

ve muameliıt müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 9/8/940 cuma günü saat 

14 de daiml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

mektuplarile ihale günü muayyen saatte d:ı.in1t encümende bulunmaJarı. (6436) 

Devlet Demiryolları ve Limaoları 

U. idaresi İ lazı ları 
İıletme ı 

·----A1uhammen be leli 1875 lira olan 1500 Kg. Lokoloit boya (2218/1940) per-
dahiLindeJs_i ko-

6 ajhıs tos Sa lı günü akşamı 
Bakırköy Miltiyad i bahçesinde 

HABİBE TEYZF 
Vodvil 3 perde • 

• •• 
E. SADi TEK 

TİYATROSU 
Bu gece Hey belitle İskele 

gr: :inosunda 
SÜT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 

ih::ıle saatınden bir saat evvel komisyona vermeleri. 552 - 6974 

• • 
1950 t.on odun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/8/940 perşembe gii' 

nü saat 17 de Kırklareli Tümen Sa. Al. komL .. -yonunda yapılaca!-::tır. Beher kil0 .. 
sunun tahmin bedeli b'tr kurlJ3 75 santimdir. İlk teminatı 2559 lira 38 kuruştııf~ 
İstck1iıerin kanunt vesikalarile tekli! mektuplarını ihale saati~ıden bir s:ı'l 
evvel komisyona vermeleri. Şar!namesi Ankara, İstanbul Lv. ftmir~ kleri satıP 
alına komisyonlarında görülür. 553 - 6975 

• • 
4GJ ton sığır eti alınacaktır. Kapalı zarf ile eksiltmesi 22/8/940 günü ~111 

18 de Edimede sanayi kışlasında satın alma kemisyonunda yapılacak:ır. şart' 
:lamesi komi~yonda görülur. Tahmin bedeli 140,0M lira ilk teminatı 6250 li fi\: 
dır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar ka~uni vesi.kalarile ıc1' 
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 555 - 6977 -•• 

1335 ton çam odununun kilosu 2 ku- 1 

ru~ 17 santimden pahalı görülmüştür. 
İlk pauıı~ığı 12/8/940 pazartesi glinü 
saat 15 de Erzurum Kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmın 

bedeli 28,970 lira ilk teminatı 2173 
li:adır. İsteklilerin komisyona gelme-
leri. 54 7 - 6969 .. 
Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla 

10/8/940 cumartesi günü saat 12 de 
Edimede eski müşiriyet daire:rinde sa
tın alma komisyonunda satın alına -
caktır. Tahınin bedeli 19,656 lira, te
minatı 1475 liradır. Şartname ve f!V

saflı:ırı komisyonda görülür. İsteklile
rin belli gün ve sa:ıtte komisyona gel

meleri. 
Taze fasulye 
Patlıcan 

Domates 
Bamye 

... 

32,400 Kilo 
64,BOO > 
81,000 > 
10,800 > 

550 - 6972 

Kapalı zarfla 6340 ton odun alına -
caktır. İhalesi 23/8/940 günü sa.at 11 
de Edirnede sanayi kışlas.'Jlda askeri 
satın alma komisyonunda ya.pılacktır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. Tah
min bedeli 11,412 lira ilk 1.·~minatı 

856 liradır. İsteklilerin ihale saatinden 
bir saat evvel kanuni veskalarile tek
lil mektuplarını komisyona verme -
!eri. 556 - 6978 

İstanbul Erkek Akşam 
ve mezun!arının 

188~ ton huğda.tın un fabrika~arıfl .. 
da öğütülmesi işi pazarlıkla yapılactt~' 
nr. Pazarlığı 8/3/!''°/) perşembe GıiflU 
saat 15 de &kişehir mınt~!~~ K. ~ntı0 

rl' alına k~micyonunda yapılcıcaktır . $3_ 
namesi komisyonda görülür. Tah1ll 1ıı 
bedelt 37,600 lira kat'I teminali 5s40 
liradır. İsteklilerin roczkUr gün ve sa .. 
atte temınatlarile komisyr ~a geınıe .. 
!eri. (519) (6820) 

1f 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı. l~ 

kuruş olan 120 ton sığır etine iki.O 
defa talip çıkm&dığından pazarlı1<11 

eksıltmesı 19/8/940 pazartesi günü ... 
at 15 dedir. İlk teminatı 1260 liradJ!' 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda ,r 
rüli.ir. İsteklilerin beUi gün ve saııtte 
Karsda askeri satın alma komisyorıı1 .. 
na gelmeleri. ( 486) ( 6717) .. 

5170 çi!t askeri kundura pozarl~ 
yaptırılacaktır. Muhammen _t>ed~ 0 
33,605 Jira. ilk teminatı 2520 Jıra_ı:nil 
kuruştur. ihalesi 13/8/940 salı gı 

saat 10 da Adanada asker! satın alfT'l
9 

komisyonunda yapılacaktır. Şaı1Jl9 ~ 
. - • klcr mesi Ankar.ı, Istanbul Lv. amır.ı ,. 

·~o• ve Adana askeri satın alma komı"J 
. f "'t 

lannda görülür. Istekli1erin kanun .. 
saik ve teminatlarile belli saatte ~~ 
misyona gelmeleri. 554. - 697 

~ 

San'at Okulu Talebe 
nazarı dikkatine 

Okulumuzun tesviyecilik ve Elektrik.ellik şubesinden mezun d 

··"' 
veya e şembc günü S..'lat 10,30 on buçukta Haydarpaşado Gar bin·ısı 

misyon trarından acık ck~iltme usulile satın alınacaktır. ZJ\ Yİ edenlerin istikballeri ile ilgili bir iş hakkında gôrüşmek üzere gayet 
!" 

acele 0 

Bu :şc girmek istiyenle .. in (140) Lira (63) kuri.Jşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettı.ği vesaikle biriiktc eksıltmc günü ~aatine kc;:dar komisyona 
1 . • d 

1 

mi.ıracaatları lazım ır. 

L..ı ı; ait sartııa.neler komi~yondan para. ız ol::ırak da~ıtıhr.akto.dır. (6979) 

935 - 936 sencı.sinde Y~ceülkü lisesin- rak okula müracaat etmeleri menfaatleri iktizasındandır. (6957) 
den ;1Jdığım tasdiknamemi kaybettim. 
Ycnisını alacağ1mdan eskisinjn hükmü 
yok tar. 

Ruhi Ero 

Sahip ve neşiryatı idare edn Başmuharriri 
ETEM İZZET BEN1t:E 

Basıld ıi::t yer: SON 'I&il.GRAF Matbaıw 
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