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En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Şimdi ne 
Y~aklar? 

1 ıp """"""""'"""" ............ 
llJqd<llı_Yanın kandırıla-
IQ~ •gı anlQfıldı; Bri
•ir ~~ adalarına müu
/q 'f bir harekette bu
ri:~•Yan Almanları 
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• l)r" 
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"'ı . llıtaJı: ve zafere bebeme
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~lııay'.~· ,Amerikadaki u -
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) etı de günden gü

ıo· e ha d "nde va taarruzları zan-
~~.a lah~· ço~ daha müessir, 

~ d% ile •~kar bir hal alıyor. 
~ ı\iıııa rlın ile beraber yir
·~/lıha,~ Şehri ve sanayi mer

<I; t'ıı ve ••nan ffiilmiştir. Ha
i ıı~iliı ~arruzların inkişaf 
ıı, hak ava Nazırının şu 

~ı.. Verdiriyor 
'ı h·"•n .. . 
lıı •ııu/;:. uıerindeki uçuşla

ı 'ıı hp' ır etüdden ibarettir 
~h.t, acağunız taarruzlara 

- ki, lıı . ~,ı, it r•hıl tarafta, yani 
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•ı, haPılan müzakerelerin 

"" arb ~• ~-ı e sokacak tc irdc 
ıı · ·• a ı lt lı•ly Şı 1Yor. Mısıra karşı 

ı •rı aıı taa d ~. ş 'ah .1 • rruzu urmuş-
ı, ı,, ;: 1 lcrındeki isti15 üs.,\'•(" 
'li~ •n; h' une taş hırakılma
nd huı .. •r sessizlik Roma v~ 

~ı "'tııd' . -
1 i~'°ırı 1 i. 1.r .... Arzuları, lngi-
1 '~al c'tıla veya tahrip; 
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~ Q.,de aY• ;yarmak ~e h_unu. 
· ı.,, hu,d erlın paktı ıle sıyası 
tııı.lııu~:ı;uıunmaktı. Birinci 

~I <la,, ak olmadı. Şimdi ne 
t .. 
~rn•Q d 

'lı'ıı ~llıi a, A!maııyanın da 
\i laç~1ctte bulundukları 
lt1de İn .Yor. Almanyanm 

ı .ıaıd,~;ltercye karşı yapa-
111 ''• ile .') I<arşıdan karşıya 
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~ıahıne hava nakliye kol

ı'~ İn;~f. veya Mısıra asker 
· ~, h~.t ' 12 avcılarının bu -

, l•h.1 .. Ycrde mümkün de
''>'•~ d·~•ttarıkı İspan,.adan 

b tış·· •' il 'ndıf t urınek uzun müd-
• ı·, ~hiı' hn sonra farzımuhal 
~ '·nan ale bile gelse yine 
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•ıı. ''na ek 1\Ianştan Britan
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~-.-. a ·q • 
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·_, 1 "-dr; a ~almışlardır. Do-
~li aıı3,~1atıkte .~.?hpustur. ~.,~ bifc tere gorunmemek 
~. 'ndik( u~ınadıkları ve iyi-
' "'••ın er, ka~·dedilcn ha

dal•da, d:!,dır. Trablustaki 
ı,1 in~;ı· ilalyan askerine 
lıı,. a dah •zlcr belki bir o ka

'> ~ hı a fazla kuvveti çok 
lı,11 'ıs ~''ıra. getirmişlerdir. 
~ • '"• . aı·ı, in ·ı· t" . 
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.. \i "31a,1 ~and, Avustraly•, 
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h Utt;n ır. 
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SON HARBİN SAHNEDEN ÇEKİLEN SİMALARINDAN BAZILARI: 
Geçen sene e;ylfilünde İngilterede yapılan bir toplantıda alınmış resimlerden: 1 ve 6 yüksek mahkemeye verilen eski 
Fransız ordulan Başkumandanı General Gamlen ve eski Başvekil Daladiyc ile şimdi de İngiliz harp kabinesinden 

çekilmij bulunan eski Ba;svekil Cember1ayn 

iSPANYA 
HARBE 

GiRMiYOR 
Musolininin lspanyol 
Nazırı ile görüşmeleri 

netice vermedi 
Londra ( (A.A.) - Gaydanın 

-verdiği malUmata nazaran Su -
nerle 1\1usolini arasında yapılan 

konuşmaların bir neticeye var -
matlığı zannedilmektedir. Deyli 
Telgraf gazetesi de İspanyayı har
be sürüklemek için sarfedilen gay
retlerin muvafCakiyetle tetviç e
dilmedij!ini tabınin etmektedir. 
Avı upa ,.aziyetinin inkişafları 
Musoliniııin büyük mahzurlarla 
karslaşmadan tereke paylaşmak 
ümidile meydana atılmakta hata 
ettiğini gösterdiğinden İspanyanın 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sovyetlerin yeni 
Ankara Sefiri 

Cumhur Reisi tarafından 
kabul edildi, itimat 
mektubunu verdi 

Sovyetler Birliği tarafından An· 
kara büyük elçiliğine tayin edil
mi· olan Ekselans Vinogradof dün 
saat 16 da mahsus merasimle Cum
burreisi İsmet İnönii tarafından 
kabul buyurulmuş ve itimat mek
tubunu takdim etmiştir. Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu kabulde 
hazır bulunmuştur. 

Büyük elçi gelirken ve giderken 
askeri bir müfreze tarahndan se
lamlanmıştır. 

HiTLER VE 
MUSOLiNi 
TEKRA~ 

·GÖRÜŞECEK 

Kont Ciyano 
nereye gitti? 
Londra 4 (A. A.) - He

nüz teyit edilmiyen haberle
re göre, Hiler ve Muaolini 
Brenner'de tekrar görüşecek
lerdir. Diier taraftan öğre
nildiğine göre, Kont Ciano 
dün meçhul bir semte doğru 
Romadan ayrılmıştır. 

, 

IHTiYAR 
ÇEMBERLAYN 

ÇEKiLiNCE ... 
İngiliz kabinesinde ya
pılan değişiklik Ame
rikada iyi karşılandı 
Vaşington 4 (A.A.)- İngiliz ka

binesinde vukua gelen değişiklik 
birkaç zamandır Çeınberlaynin 
beynelmilel siyaset sahnesinden 
çekilmek üzere olduğu haber alı
nan değisiklik burada hicbir hay
ret uvandırmamıştı:. Atlantiğin 
beri tarafında bulunan birçok ınab
filler, harpten evvel Çemberlay -
nin yatıştırma siyasetini şiddetle 
tenkit etmişlerdi. Harp başladık
tan sonra gösterdiği şiddetli gay
retler bu tenki1leri taınamile tes
kin etınemişi. 

Bevin ile Morrisonun tayinle -
( De.,amı 3 üncü sahifede ) 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Moskova biiyük elçimiz Ali Hay
dar Aktay da vazifesi başına dön
mek üzere pazartesi günü Sventia 
vapuru ile Odesaya hareket ede -
cekti.r. Süveyş kanalından geçen bir İngiliz vapuru 

A Ş K VE K 1 S K A N Ç L 1 K Y ÜZ ÜN DE N 

Bir amele 5 aylık metresini 
delik deşik ederek öldürdü! 

Kendisi de ölüm halinde hastaneye kaldırıldı 
Dün gece Ortaköyde aşk ve kıskanç

lık yüzünden yeni brr <'inayet daha 
iş1enı~ ;~ ve bir genç kadı.nla bir erı':"ck 
bu uğurda ölmi..ışlerdir. }-[;ldise hak
kında bır muharrırimitin vak'a ma
hallinde yaptığı tahkikata g:Ore, Orta-

~~~~:a:~s~!~~~u a:~::!c~01::e~c~~ \ MO 
Hüseyinoğlu 320 doğumlu Faik ismin· 
de biri oturmaktadır. Asabt bir gen~ 
olan Faik bir müddet evvel Jlacer is-

( Devamı 3 üncü sahitede ) 

Babalaı-ına kafa tutan 
iki nankör evlat 

Birisi bıçağını çekip hücum etti ve 
ağır ıurette yaralandı 

düıerek 
(Yazısı 

3 iıncüJc) 
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Bütün Oünıada Meıhurdur ~ 
Satış Deposu: 

Rikardo Levi halefi 
FİLİPPO LEVİ 

Havuzlu han No. 1 İstanbnl 

SURiYEYE 
iNEN 2 

iTALYAN 
TAYYARESi 
İngiliz hükumeti yük
sek korr.iserliğe bir 

nota verdi 

Bunların 
müsadere 

edilmesi lazım 
Londra 4 ( A. A.) -

Hayla üzerinde hasara 
uğratılan iki ağır l talyan 
bombardıman tayyaresi • 
nin bir müddet evvel Su
riyede karaya indikleri 
öğrenilmi§tir. 

<Deva.mı 3 üncü sahifede) 

Başvekilimiz 
Soğukoluk'ta 
Soı'!uk olıık 4 (A.A.) :- B3<ivelcil 1 

doktor Reiik Saydam. Iskenderun, 
Reyhanive ve Krıkhan'da tetkik -
!erde bulunduıktan sonra, şehr.i;mi
ze ııel.mislerdir. 

Roman yada 
tevkif edilen 
İngi[ iz teebası 

Bunlardan birisinin ne 
olduğu da malum değil 
Bükreş 4 (A.A.)- Londradan 

aldıP.ı yeni talimat iiıerinc, İngil
tercnin Bükrcş sefiri dün akşam 
Romanva Hariciye Nezaretine gİ· 
derek, beş İngiliz tebaasınııı tev
kifi hakkında yeni bir nota ver -
miştir. 

İngiliz hükumeti bu notasında 
İngiliz tebaasının ne zaman ser
best bırakılacağını, bunlar bak -
kındaki itJıamın mahiyetini, Ru -
men nıakamlarının bunları mu -
hakeme etmek niyetinde olup ol
madlını, edecekse ne zanıan mu
hakeme edeceğini sormuştur. 

Sefire, evvelki gün kaybolan İn
giliz tebaasından 1\tillerin bulu -
namadığı bildirilmiştir. 

Astra Romano petrol şirketine 
mensup olan Millerin sivil şahıs

' )ar tarafından tevkif edildiği hak
kında malumat yoktur. 

Galata köprüsü 
altında bir motör 

müsademesi 
(Yau.sı 3 üncll sahifede) 

KISACA 1 
MeKtebe düşen de iki 

hizmet var ! 
Maarif haklı olabilir, fakat, ta

lebe velisinin de ekser noktalarda 
hakkı vardır. Bir çocuk yetiştir
menin güçlüğünü gözönüne geti
rince yine bir babanın sınıfını dö
nen çocuğu karşısındaki ızhrabına 
bak vermek boynumuzun borcu
dur. 

Burada davaya girecek değiliz. 
Dava, Türkiye maarifinin bütün 
esasları ve hatları ile yeniden ku
rulması ihtiyacı ve davasıdır. Son 
Telgraf, çok evvelden bu teşhisi 
koymuş, ne yapmak icap ettiğini 
anlatmıştır. Bugün yalnız liU iki 
nokta üzerinde duracağız: 

A- Mektep idaresi, g~ geldiği 
için talebeyi kapı önünde bırak -
maktan vazgeçmelidir. Bu çocuk 
evine dönmüyor, mektep saati ge
çinciye kadar haylazlık ediyor. 

B- Mektep idaresi, talebenin 
getirdiği mazeret tezkeresini al
makla beraber velisine •tezkereni
zi aldık, devam cetveline işaret 
ettik. .• ihbarını da yapmak itiya
dını edinmelidir .. 

Bu iki tedbir, bir çok çocukların 
devamsızlık, sırufta kalmak, hay
laz olmak gibi tereddilerini öııli.ye
cektir. •• 

• • 

' 
CUMA 

1 
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Sahip ve Başm YIL: 4 
ETEM İZZET 

Askere gidenlerin 
ailelerine icra ko
laylık gösterecek 
Halk Partisi 
bu hususta 

Beyazıt kongresi 
teşebbüse geçti 

Şehrimiz nahiyelerinde Cuın -
huriye( halk partisi konıırelerine 
devam olunmaktadır. Beyazıt mer
kez nahiyesi kongresi de ev,·elki 
akşam 1\taarif Müdürü Tevfik Ku
tun reisliğinde yapılmıştır. Kala
balık bir halkın iştirak ettiği kong
rede mul;...!in ihtiyaçları teshil o
lıııımuş ve şu dilekler de kabul e- ı 
dilmiştir: / 

(Asker ailelerine yapılacak yar- \ 
dıın hakkında hazırlandığı işiti - \ 
len kanun layihasının bir an ev
vel rıkarılıp hakikaten yardıma 
muhtaç olanlara sür'atle yardım 
edilmesi, askere gidenlerin ailele
rinin icra vasıtasile evlerinden çı-

karılmıyarak icranın tehiri. Boz
doğankeıııeri ile I<oğacılar cadde
sini bağlıyan taş binanın bir ka
zaya meydan verilnıemesi için is
timlakile yolun açılması, orta mek
tep ve liselerde de fakir çocuklar:ı 
sür'atle vemek verilmesi). 

Bu dilekler hemen partiye bil
dirilecektir. Bilahare toplantıda 
yeni idare heyetine maarif müdürü 
Tevfik Kut, deri fabrikaları mu
hasebecisi Kemal Paker, Emniyet 
Sandığı memurlarından Fuat, be
lediye memurlarından Enver, baş 
muallim Şinasi, Melahat, Talôt, 
Hüsnü, elbise tüccarı Hıfzı Söy
lemez ve Ali Riza seçilmi~lerdir. 

Vergi ve haciz işlerin· 
de vatandaş hakkı 

gözetilmelidir 
Bu yüzden suculuğa düıen bir fabrikatör 

bu işi de yapamıyacak vaziyette! 
Heyıbeliadada Yeniyurt sokaj(ı 

8 numarada otııran B. Cela Yar -
dıımcı isminde ıbir vatand3<iın ba
şından şayanı diıkkat bir iş ı:ıeç -
ımistir: 

B. Celiil Beşiktaşta Hasfırın so
kaihnda 54 numarada trikotai ima
lathanesi acmış ve sonra imalatı 
!kaldırarak isi valnız satışa döküp 
bilahare satısı da bırakmıştır. Dill<
lkanını kaı:ıavan B. Celii bir müd
det sonra oraya u{(radıih vakit tri
ıkotai ımakinelcinin verinde ol -
madığını ~örmüş, tahkik edince de 

. kendisine Beşiktaş maliye şubesin
ce 3 yıllık muamele vergisi tarh e
dildiğini, fakat bu tarh için 

ÇERÇEVE - - ·---

'l:ıi<; lbir tebliı:ıat vaı:ıılmadıih haldd 
dükkanın ıbir mali ve haciz heye -

( Devamı 3 üncü sahifede J 

Hem Istanbul 
hem Beyoğlu 
tatmin ediliyor 
Kurtuluş merasimi 

Sultanahmette baş
layıp Taksimde bitecek 

(Yazw S üncü u.bifede) 

Tenkit yalancıları 
Bir arkadaşım, bana İsmet İnönü ... 

nün fevkalade güzel bir cümlesini 
gösterdi. Kelimesi kelimesine hatır ... 
layomadığım cümle, şöyle bir iCJ': 

cBir memlekete en büyük fena -
lık, liyakatsiz ve ik.itdarsız saıaru .. 
yet sahiplerinden gelebilir.> 

Bu söz o kadar doğru, bu sözün 
doğruluk ~ümulü o kadar geniş ki, 
onu tatbik edemiyeceğiz şube, sa
ba ve çerçeve yok. 

S<ın'at ve fikir çerçevesinde konu
ıuyoruz: 

Tanzimattanberi, asla tam bir 
kendisini bulma, zannı yırtma, fıs
kırma ve yayılma hamlesi göstere
miyen san'at ve 1ikir akışıml7.1Il 

kıyılarında, baz.ı münekkitlerle, ba
ıı edebiyat tarihçileri görüyoruz. 

Bunlar iki kısımdır: 

Birincisi, bir takım abdal nükte
ler, güldürme veya düşündürme hi
leleri, üslôp ve konuşma dalave • 
relcrile kendilerine münekkit &ıöh

reti yapmış ve böylece hak etmedik ... 
leribir salahiyete konuvermiş insan
cıklardır. Bu insancıkları bizde ya
şatmıs ve yaşatan önıekler, Süley
man Nazif, Şebabettin Sülaymen, 
Nurullah Ataç tarzında Baylar ... 
İşin en acıklı tarafı, tenkit bahsm
de kot, değersiz ve yüzde yüz. indi 

ve ne!sanl bir zemin üzerinde calış
mış olan bu Baylar, eskiden yeniye 

doğru, dibi delik bir kova halinde, 
mütemadiyen kıymet ve liyakat ha

mulesi kaybederek gelmişlerdir. 
Süleyman Nazi!in bir irlanı, bir 

san'ab, pirlili ve edipliği, taş gi
bi üslObu, ateşten yakıcı bir fikir 
öfkesi vardı. Ka1acığını bir ilti bil
yük Franstz müne.klddine dayama.Jt 
istiyen Şebabettin Süleymanda da, 
manikürlü konuşma diline rağmen, 
hiç olmazsa bir (kavait) kitabı, bir 
kaç brosürcillt ve yazıları arasında 
bir silsile .bağı bulursunuz. Sonun -
cusunda, heyhat ki kovanın bütün 
suyu bitmiştir. Açık hesap! Ne bir 
eser, ne bir likir, ne bir ölçü, ne bir 
tahlil ve terkip; sadece Van kedi
lerinin büzilleceği yeri seçmesine 
mahsus insiyak! bir zevk gayreti.... ; 

İkinci kısım münekltiUer ve ede
biyat tarihçileri, İsmail Habip, Beb., 
cet Yazar, Sadettin Nüzhet, Mus .. 
tafa Nihat gibi, doğnıdan doğruya 
kitapbk çapta iş gören, kaşla göz 
arasında en ağır emeklere omuz ve1' 
mekten geri durmayan, sahte lezze• 
ve katık oyunlarına metelik ver ... 
meksiz.i.n yavan ekmek tarzında ha., 
k.ik1 şita ve gıda unsurunu bulmaya 
savaşan, doğru yolda giden, lak:at: 
Türkiyenin beklediği büyük çap -
taki likir terkibine ulaşamıyan dü
rUst ve iyi niyetli kalemler ... 

İkinci kısım tenkit zümresi üze -
rinde ne söy1enebilir; fakat ilk soy
dan tenkit yalancılarının san'at ve 
fikir pltınımıza ne korkunç bir fe
nalık aşıladığını ve bunların bir ka· 
lemde süpürülmesi !3.zım geldiğini 

takdir etmek zamanı çoktan kapı· 
mıza gelmiş, çatmıştır. 

- Bu şiir iyi; beğendim; hoş; a· 
man ne hoş1andım; vallahi güzel. .• 
Yoooo bu kötü; aman ne iidi; of ne 
ucuz ve ne kolay; samimi değil; hoş. 
!anmadım; biUfthi hoşlanmadım! ... 

Tarzında, in!>an idrakini rnesele -
)erin (niçin) ve (nasıl) ından ebe
diyyen uzakJaştıran bir tenkit l;Jü
baliliğine tahammül, en <:ığır haka
retlere göi,<üs germekten daha zor 
olsa gerek ... 

Bu tarzda lfıflara verilecek kar -
oılık şudur: 

- Sen kim oluyorsun da beğeni
yorsun, beğenmiyorsun; hoşlanı -
yorsun, hoşlanmıyorsun; samimi ve 
hakikl buluyo~, yahut saminıiye! -
siz ve sahte buluyorsun? İnsani ve 
akll ve hisst ölçünü gösterinceye 
kadar, ey tenkit yalancısı, sen kim 
oluyorsun? 

Aziz vücudUne tahayyüz hassası 

arayan her genelik harC'kcti, evveli. 
içinden hakiki manada bir münc>k ... 
kit heykeleştirmeğe bak~ın; sonra 
da bu tarzda münekkit molozlnnnı 
yolunun önünden temizlesin! Zira 
çok defa yola deYrilmiş bir öküz a ... 
rabası, bir süvari fırkasını saatlerce 
yoldan alıkoyabilir. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 



RAMAZANIN 
iÇiNDEN .• 

Mübarek ramazanın ıçın • 
deyiz. Ben, çocukluğumda, 
ramazanı pek severdim. Çün
kü mutfak daha çqitli ye • 
meklerle dolar, reçellerin 
türlüsü hazır !anır, ak§am sof
ry.sı her zamankinden daha 
süslü olurdu. 

Ramazan, eski İatanbulu 
yaşıyanlar için kuvvetli bir 
hatıradır. 

Hele, pideye bayılırdım. 
Sıcacık, ne de güzel olur. 

Eski insanlann yürekleri 
de yufka idi, yedikleri de •• 

Çelik, beton devri gelince, 
insanlar da sertleşti. Baksa· 
nıza, iftara çağıran kimseyi 
görüyor musunuz?. 

KURTLU. , 
UNLAR 

60 çuval kurtlu un bulup 
çıkar'"lışlar. Gazeteler, hal
kın sıhhatine yazık değil mi, 
diye, feryadı baııyor. 

Fırıncıların, un ıaklamı • 
yoruz, dedikleri günleri ha· 
tırlıyor musunuz?. 

Ayol, hem de o kadar uzun 
müddet un ıaklamıtlar, ni • 
hayet kurtlandırmışlar, bile •• 
Ortadaki küçüc\ık kurtlara 
mı inanalım, yokıa, öteki bü
vük kurtlara mı. 

PERDENiN 
ARKASI 

Bir refikimiz, fU iıimde bfr 
roman ilan ediyor: 

«Perdenin arkaıı:t 
Bu eseri kimin yazdığını 

merak eden bir arkadaşımız, 
müellifinin Refik Ahmet Se
vengil olduğunu öğrenince: 

- Zannetmem, dedi, bir 
yanlı§lık olacak.. Refik Ah
met daha nazik, daha tem • 
kinli, bilhassa daha ihtiyat • 
k:rdır. 

MAHALLEBICILERE 
NE OLUYOR?. 

. Süt fiatları, bet kurut arttı, 
dıye, bütün mahallebiciler, 
sütlacı, kazandibini, tavuk • 
göğsünü de pahalıla,tırmak 
istemişler •• 

Peki amma, süt fiatlarının 
artmasından mahallebicilere 
ne oluyor?. 

Belediye ıular idaresi, 
terkosa ne zaman zam yapar
sa, onlar da o zamn ayak di
resinler .• 

AHMET RAtır· 

ltm•I 
Y apılamıyan bir iş! 
Bizir;ı. bir türlü aklmuzın al • 

.r.ıadıüı. havret ettii!iım.ız sev. se
hirC:" isliven otobüslerin ımuav • 
ven bir vakit cetveline baii:lana • 
mamasıdır. 

Bu. fa neden olamıvor, neden 
vaı:nlamıvor?. Hayrettir. Mesela, 
K.arakövde. Elıninönünde bir kaç 
ı?un muavven saatlerde herhal>l!i 
bir istikamet icin otobüs bekle -
~· ıniz. Arabalar her "ün biışka 
baska fasılalarla, baska bask.a sa
atlerde gelecektir. Hvrd. 

BÜRHAN CEVAT 

Bazı marka lambaları 
saklayıp fiatı yüksel

tenler yakalanıyor 
Son J?iinlerde iehr.imüzde bazı 

ıınarka radroların liınbaları bu -
lunaımanıaıta baslaınıstır. Bulu -
nanları.ıı da fiatları cok vüksel • 
an.istir. 

İddiaya göre tir takım acıkgöır 
ler de hariçten pek az radyo lam
bası geticilınesi.nden .istifadeye 
kalkışarak depolardan bazı maııka 

r2dvo lambalarını toplan,ı~for ,,., 
saklamıslardır. 

Bunlar sakladıkları lambalan 
simdi pek yüksek fiatla satmaii:a 
kovulmuslardır. 

Bu vüulen b.,zı radvo sahipleri 
:na;kinelerinden istifade edeme -
- .ek en<l.isesine dusnıüslerdir. Bu 
ıme;;anda ihtikiirlar da IU:rnba -
!arı fazla es.1<.itınemel; kın rad -
Y'Olarını tasarrı.ıfla kullanmai!a 
başlamıslardır. Alil.kadarlar radyo 
litm.bası saklıvanlar haık.kında tah
kika geç:mislcrdir. Dii!cr taraftan 
bunların getirtilrumi icin de ca
lısılrnak tadır. 

Babıali yokuşunda bir hadise 
Dün akşam Baliitliden Cağaloğ

Iı:na cıkan ara vokuşta çift beygirli ı 
bır arabava fazla miktarda un cu
valı konulduğu ve hayvanlardan 
birinin bu ağır yükle yokuşu çı
kamaması üzerine İsmail isminde 
bir arabacın:n var kuvvetle kam
çıladığı himayei hayvanat. cemi -
Y.eti azalarından biri tarafında po
lise bildirilmiştir. Bunun üzerine 
arabadan 15 cuval un indırtilmiş 
ve arabacı hakkında da ceza zaptı 
tutulmuştur. 

-<>---

Evvelce saklanıp şimdi 
çıkarılan çiviler 

Son günlerde Anadoludan İs -
tanbula sandık, sandrk çivi gel -
meite başlamıştır. Bu civilerin vak
tile alınan halle tarafından sak -
!anıp, fiatın yükseldiiti görülünce, 
is:anbula sevkine karar verilmiş 
olduını anlaşılımıştır. 

Y.cklınu pek a~ olan bu çiviler 
de Istanbulun ihtivacını karşıla -
malktan uzaktır. 

-<>--

Hiç bir semtte yeniden 
çeşme açılamıyacak ! 

Sular idaresinın avlardanberi 
sehrimizin hicbir semtinde veni bir 
çeşme açtırmad:ih ve bu > üzdcn 
bazı yerlerdeki halkın civar yer
lerden su getirLmece mecbur kal
d.ıkları görülmüstür. 
Yapılan tetkikatta bazı malze

melerin azlığı yüzünden yeniden 
şimdilik cesme açılamı vacağı an
Jaşılınıstır. Bu malzemenin temini 
icin teşebbüslere geç.ilmiştir. 

--0----

Açık iş ve memuriyetler 
Band1rma Halkevi 75 lir:?. aylık Uc

reUe bir bando muallimi aramaktaıiır. 
Arnavutköyünde Boğaziçi U.o:;cleri mü

dürlüğü:ne 2 hemşire hastabakıcı aran
n1aktadır. Kay~eri tayyare fabrikasına 

tecrübeli bir kimyager aranmakta -
dır. Aylık ücret :ıoo liraya kadardır. 

Talipler 15 teşri:-ıie\•vcl salı gününe 
kadar mezkür fabrika genel direktör
lüğüne müracaat edebilirler. 

K1nkkalede istihdam olunmak üzı;ıre 

2 doktor ile 2 sıhhiye memuru aran - 1 
maktadır. Talipler Ankarada askeri 
fabrikalar umum müdürlüğüne müra
caat edebilirler. 

Sümerbankın İzmir yerlimallar pa
zarına asgari lise mezunu t.ecriıbeli bir 
muhasebeci aranılmaktadır. 

Cağaloğlu sıhhat yurdu hasta bakıcı 
hademe ve kadın ahçı aramaktadır.' 
Acele meıı.kQ.r hastane müdürlüğün~ 

müracaat olunmalıdır. Kumkapı civa
rında Yüceülkü lisesi kadın, erkek o
dacı ve hadernclerle aylıklı nı.drangoz 

aramaktadır. 

Kendimize dair .• 
Geçenlerde piyasanın tanınmış 

başmuharrilerinden kibar bir zata, 
bu sühınlarda aç_ık bir mektup 
neşretmiş, bizde, gazeteciliğin he
nüz bir n1eslek olmadğımı, mün
tesi.plerinin ne halini, ne de istik
balıni garanti etmediğini izaha ça
lışmış; binaenaleyh, Babıali cadde
sine, gençlerin neden arlık rağbet 
etmediğini, bu suretle ortaya koy
muştum. 

Dün, bana çok teessür veren, 
tamamen kendi hususi alemimize . , 
yanı, gazeteciliğin iç bünyesine da-
ir bazı havadisler öğrendim. 

Büyük bir hüsnüniyet ve ciddi 
iddialarla henüz inti.şar:ı başlıyan 
bir siyasi sabah gazetesinin yazı 
i~leri kadrosu, adeta başalıvermiş. 
Bırçok arkadaşlar, muhtelif sebep
lerden dolayı, istifa etmişler .. 

Mesela, kimler diyeceksinh'I, 
Kimler değil ki?. 

O gazetenin umumi müdürii va
ziyetinde olan arkadaş çekilmiş, 
yazı müdürü olan arkadaş çekil -
ıni,ş, yazı işleri müdlir muavini o- 1 

lan arkaılaş çekilmiş, istihbarat he
yeti şeli çekilmiş, istihbarat ser -
visinde çahşan birkaç muharrir 
çekilmiş .. Daha sayayım mı?. 

Bu hadiseler, maalesef doğru -

Haydarpaşa-Erzurum 
yolculuğu 48 aaate 

indiriliyor 
<kcen sene işlenmeye açılan Er

zurum, Erzincan hattıntla trenler 
azami 15 kilometre sür'atle gide -
bilmektedir. Hat verine tamamen 
oturduktan sonra trenlerin sür'ati 
Sıvas - Kayseri hattında olduğu 
gibi 40 kilomereye çıkarılabile -
cektir. 

Devlet demirvolları umum mü
dürlüğü tarafından hazırlana pro
jeye !!Öre Erzurum ile Haydar -
paşa arasındaki mesafe pek vakın 
zamanda 48 saate indirilecek, bu 
uzun volculuık böylece kısaltılmış 
olacaktır. 

Hattın, Haydarpaşa ile Ankara 
arası 576, Ankara, Sıvas arası beş
yüz küsur, Sıvaş - Erzurum arası 
ise 546 kilometreden ibarettir. Er
zurumla, Haydarpaşa arasındaki 
mesafe 48 saate indiıkten sonra A."1-
kara, Sıvas, Kayseri arası.İıdaki 
mesafe de kısaltılmıs olacaktır. 

POLİS 
vı 

MAHKl:.!HELER 
d~r. Ve bu .h~di~eler, maalesef, be- ,..., • • 
111~ evvelki ıddıamı teyit etmek- l .am kesen 5 kışı 
tedır. Y 
Meslekdaşlarınnza daha çok cm- t k•f d"ld" 

niyet veren bir havanın yaratılma- ev l e ı ı 
sına çalışmalıyız. Artı!<, gazete, 
git.tikçe daha .e~emmiyetli olan bir Bunlardan biri jandar-
muessese halını almaktadır. Bina- O 1. .. 
enaleyh, istikbalde bu müessese -ımaya 2 ıra ruşvet de 
!erde han'!i kuvvetli elemanları teklif etmiş ! 
çalıştıracagız? 

KESAT FEYZİ J Ziraat Vekaleti şehrimizde ve 
- ------ memlekcti:mizin diğer yerlerinde-

IK UÇ Ü K HABERLERi ki çam. ağaçların'.n daha dikkatli 
bır sekılde muhaıaza cdılerck tah* Dün şehr;mizden 160 bin liralık 

ihracat yapılm~tır. Bunun 17 bin lira

lığı fındık, 20 bin liralığı pamuk te
kirdeğdiir. * Manifatura tüccarları Ticaret Vc
killeti tarafından ilün olunan kar nis
betlerini az bularak dün birlik mer -
kezinde bir toplantı yapmışlardır. Fi
at mürakabe komisyonu bugün fevka.
lilde olarak toplanacak ve vaziyeti tet
kik edecektir. Bu toplantıya 25 ma -
nilatur~cı iştirak ed,.cektir, * Bükrcş se!irimiz Hamdullah Sup
hi Tanrıövcr dün Romnnyaya dönmüş
tür. * Yeni Türk okutm.ı kurumu; eski 
ccn1iyeti tedrisiyci ist.imiycnin me -
nafii un1umiyeye h:idim cemyeUcrden 
sayılması kararla~tırılmıştır. * Topk~pı nıczarhğının tanzim o
lunmasına bugünden itibaren başla -
nılmaktı:ıdı.r. 

ripten ve vanl(ından lrorunmalarını 
bir tamimle v:Javetten i.stemi.s ve 
kontrollar şiddellendi.rilmiştir. Or
manlaroan taze ç.:ı111 kesenler de 
hemen yakalanıp tevkif edilecek
lerdir. Bu meyanda Uludağda bazı 
kimselerin taze çamlara musallat 
oldukları haber alınımış ve 4 kişi 
taze ca:mları keocrlerken yakalan
mışlardır. Cürmümeshut mahke
mesi bunları hemen te\/kif etmiş
tir. Mezkur çamları kestiren zatın 
oocuğu da evvelki ııün Uludağ'da
ki Karabclen karal:oluna l!iderek 
Fevzi onbaşı namıııdaki karakol 
kıınıandanına 20 lira rüşvet teklif 
etmiş ve kendilerini haber verme
mesini istemistir. Vazi[eşinas on
başı cocuğu va:kalatarak mahke
meye vermiştir. Muhakeme bunu 
da tevkif ctmistir. 

Adam öldüren 
iki kardeş! 

* İnhisarlar idaresi iaralından Trak
yaya sevkoJunmak üzere bir vagona 
konulan sigaralardan birkaç paketini 
çalan Muharrem ve Ali isimlerinde ikıl 
kit;i suç üsti..inde yakalanmışlardır. ı, Fatibde oturı;n Ekrem ve Meh-* üniversite yabancı diller mek. _ met isimlerinde iki kardeş birkaç 
tebıne alı:ıacak olan 60 talebeye bir gün evvel sarhoş bir halde Fatih 
yıllık tah.sil ınüddctınde her ay 30 lira civarındaki bir gaziıı-0dn oturur -
maaş verilccektır. Bu münasebetle 60 larken lliiseyin isminde birisi kü-
kişı yerine 150 kişi müracaat etmiı ve çük l\1chmede fena fena bakmış 
dün sıhhi muuyı?nclerlne başlanılmış- \·c Ekrenı de kendisine ihtarda bu-
tır. lunmuştur. Bu yüzden aralarında * İnhisarlar idaresi yeni bir sigara çıkaıı münakaşada kavgaya l\1eh-
Cabrikıst inşa ettirmek üzere bir pro- met de karzsıp ağabeyisinc yardım 
je hazırlamıştır. etmi'itir. Biraz sonra Ekrem Hü-
* Basra yoli.lc meınlekctimize ya _ seyni bıcakla birkaç yerinden ya-

pıl•cak ticari nakliyatta kilometre ba- ralamıştır. Hüseyin kaldmldığı 
şına bir tondan 2 kuruş alınması karar- hastanede dün ölmüştür. Bunun 
ıaştırılmıştır.. üzerine Ekreın ve Mehmet adli _ 
* İstanbul halkının hava kurumu- yeye verilerek 7 inci sorgu hakiın-

na kMi derecede yardım etmediği gö _ lij!i tara(ından tevkif olunmuş _ 
]ardır. 

rülmüştur .. Bu yardımları arttıracak J,_;.;;.;-F;.;.. ___ ..,. ______ _ 
tedbirler almak maksadile dün hava tine muzır bulunduğunu ve terkiple-:-
kunımu ba!jkanı ve Erzurum meb'usu rinde içyağı, susam, m~nl yağlar da 
ŞUkrü Kaçağın reisliğinde Vali, kay - olduğunu söylemektedirler. 
makamlar kaza ve nahiyeler hava ku- * Yunanlılar yelkenli motörlerle U-
rumu erkinı toplanmışlardır. manımızdan balık almağa başlamışlar-* Yağ !iatları pahalılaşınca bakkal- dır. 

larda tereyağ yerine Urfa taklidi Trab- * Dün Köstenceden imanımıza 400 
~on yagıarı zon taklidi gibi mahlUt ton demir, 160 ton iyi cins matbaa kA-
yağlar peyda olmuştur. Halkın sıhha- ğıdı gelmiştir. 

Son Telgraf'tn edebi romun:: 77 
Teşkilatlı birer zümre. İçlerinde 
kalantorları, çifter çifter metres 
s~hibi olanları bile var! Eğer ya -
kalanıp hapse girerlerse kumpan
yaları ?ışarıda yine çalışıyor, ken-ı 
dılcrını hapıste besliyorlar! Evli 
olanları, çocuk yetiştirenleri batta 
okutanları bile var. Onlar bu işi 
meslek, z.ıınaat diye yapıyorlar!. 
Bizi adamdan saymazlar. Onların 
dilinde adimız: 

- Ne yapacağız şimdi?. 
Ded=. 
- Duş peşime .. 
Dedi ve .. anlattı: 

GÖZY AŞLA.RJ 
ETEM JZZET BENJCE 

D!'di. Sert konuşan bir adam. 
- Bugün hiç keyfim yok!. 
Dedim. 
- Şimdi dininden baslatrsın. 

Senin keyfini mi bekliyeceğim? 
Görüyorsun kimse yok!. 

Dedi. Asıldı.' Ka~l~rı dehşetli 
çatı.ktı. 

- Çakıdan tekmeyi vedik. Bun
dan da dayağı yemivelim!. 

Dcd im kalktım. Sahiden vücu
düm turşu gibi\'di. 

- İki duble ıslT'arla da gideyim! 
Dıyerck gl'zlerınin içine baktım 

\•e .. füi·;e ettim: 
- Ayaklarımda canın için der-

man yok!. 
Nas1lsa acıdı. 
Pekı ııel.. 
Dedi. ben: mcvhaneyc r,i;UürO.ü: 
- 1lcr iki tane .. 

Bunlarla aramızdaki fark şu: - Kopuk! 
Serseri!. 
Esrarkeş 

Filiindır. Polisteki adımız da: 
- •Bimekan takımındand.ır. 
Yani, yersiz yurtsuz, fakat hepi-

miz paylaşılmışızdır. Çoğumuzun 
geçimi herhanıri bir bodrum sa -
rayda kapalı değilsek bunlara hiz
metle alacağ!mız beş on parad:r. 
Onu da hemen mevhaneciye \'C 

dişçiye yatırırız. Eğer onlara hiz
met ederken yakayı ele verirsek 

Onlar zorba, reisi, ısçi, zenaatkar sı
nıfı. Bizler enayi, serseri, besleme , 
ırı:at zümresi! Onlar hayatlarını 
kazanmak için h:rsızlık, vankesi
cllik manitacılık, adanı soyucu
luk; kasa kırıcılık yapıyorlar ve 
bizi ırgat yerine yumruk kuvve -
tile ve boğaztokluğuna çalışt>rıyor
lar. Bizim ne hayatımız, zevkimiz, 
ne insanlığımız, ne yaşayı~ımız hiç 
bir .}eyimiz yok. Sürünen ve son 
nefesini bekliyen insan bedenleri!. 
Onlar bizi gelip yakal:yor, maden 
ocağı gibi işletiyôrlar. Ses ç:kara- o zaman da: 
mıyoruz, şikayet edemiyoruz!. O - •$eriki cürüm ... 
zaman hiç yaşatmazlar. Birinin Diye kotesi bo'ylarız!. Yoksa i-
ycriııi öt irü tutar, birer birer leşi- rapta yerimiz yoktur'. 
mizi ç·karır! Ağ z bile açtırmıyor- Pirenin ısmarladı~ı iki dubleyi 
l 11. Orı ır hepsi l iık•m oldu.klarıj içtikten •onra Liraz kcr.dime gel
muhillcr~ göre bırıır dercbeyL dim: -

- Şimdi beraber Havyar hanına 
gireceğiz. Beni takip et. 

Maraza edeceksin!. 
- Peki.. 
Dedik, yürüdük. Hanın avlusu 

kalabalıktı. Onun peşindeydim. Bir 
grupun önünde durdu. İlerledim. 
Grupta hararetli konuşan bir ada
ma çarptım. AyağJıa da kuvvetle 
bastım: 

- Körmüsün be adam?. 
Dedi. İtti. 
- Ne itiyorsun be?. 
Dedim. Ben de onu ittim. Ve .. 

başladım bağırmağa: 
- Benim gibi fıkara adamdan 

ne istiyorsun? 
Gözlerim zaten görmüyor!. 
Bana çatacağına başkasına kuv

vetini göster!. 
V c.. ben bağırınca derhal orası 

karıştı. Başımıza tıoplananlar oldu. 
Herkes birıbırini ıtmcğe, kakmağal 
basladı. Ayağına bastığım adanı: 

- Haydı haydi defol!. j 
Yaygaıa etme .. 

(Devnrw var) 

DÖNMIYEN FILO _ tr;:;• ~~ 
Büyük Tarihi Tefrika Hindistaaın ıstik'.a• 

bahsi ·~~ N'o. 2 Yazarı: RAHMİ YAGIZ 

Zırhlı fırkanın vahitleri köhne idi 
Fakat, harp !!ibi bir me1nlcke

tin, bir ınillctin bütün menba ve 
kuvvetlerini ordu vasıtasile kul -
lann1ağa icbar eden en kuvvetli 
mecburiyeti idrakten aciz bulu -
nnn o zamanki idarenin sakat fi
kirleri, yanlış icraatı Türk çocu
ğunun asil kanını, yabancı bir 
milletin arzu ve ihtiyarları uğrun
da bedavaya harcatmış, kendi men 
balarını bu devletin istifadesine 
/bıd'<mış, ordusunu aç, halkını 
muhtaç bir hale koyarak sonu va
him bir maceraya atılmıştı. 

İttihat ve Terakki zimamdarları 
harbin bidayelinde neticenin va
hametini kestirememişler, Alman 
satveti askerisinin görüşüne ka
pılarak sür'atle varılacak bir mu
zafferiyeti hesaplamışlar, arka 
arkaya İtalyan ve Balkan muha
rebelerinin yorgunluğunu gider
memiş olan zayıf ordu ve bitgin 
donanma ile bu kördöği4üne ka
tılmışlardı. 
Osmanlı donanması; hürriyet -

ten sonra, İngiliz talim heyeti ja
rafından yetistirilirken, eldeki 
noksan materyale rağmen iyi ne
ticelere namzet bir ilerleyişe ta· 
bi bulunuyordu. 

Amiral Limbosun harpten Ü( ay 
evvel bizzat idare ettiği Erdek 
manevralarında bu ilerleyişin te
zahüratı görülmüştü. 

Cemal Paşanın Bahriye Neza -
retine getirildiği tarihlerde Paşa 
- denizciliğe vukufsuzluğ'una rağ
men - engin bir hüs.nüniyetle do
nanmanın tcnsikinc koyulınuş, 
büyük harpten biraz evvel, bu 
zayıf donanma, bu köhne mater -
yal döğüşe girişecek bir hale so
kulmuştu. 
Donanmanın üçte ikisi eski, yaş

lı teknelerden ibaretti. Bu vabit
lerin diğer devletlerdeki akran -
)arı yılarca evvel tekaüde sevko· 
~ Jn1nuş, donanmalarından ihraç 
edilmişti. 
Osmanlı donanması, bir zırhlı 

[ırka, bir destroyer filosu, bir bot 
filosundan ibaretti. llaınidiye ve 
M"cidiye kruvazörlerinden ibaret 
olan zırhlı kruvazörleı le bir fırka 
meydana getirenıiyorlar, zırhlı 
fırkaya miilhak bulunuyorlardı. 

Materyal, kemıniyct itibarile de 
karmakarışıktı. Gemiler kısmen 
Alman tezgahlarında imal olun -
n1uş, kıs111cıı Fransız {abrikala -
rında ylıpılmı.ş, kısmen de İtalyan 
Ansaldo tersanelerinde denize in
dirilmişti. 

Harbe tekaddüm eden aylarda 
Yavuzwı donanmaya iltihakın -
da11 ve son tensikattan az evvel, 
yani 1914 ağustosund~ donanma
nın nizanı harbi şöyle bir şekil ar
zediyordu: 

Zırhlı farka: 
Amiral gemisi: Barbaros, 
Saf gemileri: Turgut, Mes'udi-

AVRUPA HARBiNiN 

Y EN l M e.SELELERİ 

937 ve 940 
sonbaharları 

İhtimalin her türlüsü caizdir; 
derler. 937 sonbaharında Bolşe • 
vikliğe karşı mücadele diye ev
la Almanya ve japonya, sonra da 
İtalyanın iştirakile aktedilen bir 
misak ortaya çıktığı zaman dün
ya matbuatı bununla az meşgul 
olmamıştı, Herşeyin içyüzünü a
ramak lizım gelince ihtimallerin 
de her tiirlüsünü gözönüne getir
mek icap eıliyordu. O zaman an
laşılıyordu ki gitgide dünyanın 
biiyiik devletleri arlık birbirine 
karşı alacakları vaziyeti alrnağa 
başlamışlar, çıkacak harbin &af
ları kurulmuştu. Kendilerinde son
suz bir döğüşme kabiliyeti oldu • 
ğuna güvenerek, fütuhat siyase
tine girişenler bir tarana, tedafüi 
vaziyette silahlanmağa devem e
denler, diğer tarafta karşı karşıya 
geçiyorlardı. Tabiidir ki Almanya 
ile İtalya bir giin japonlarda:ı çok 
fayda görecekler.ııi düşünerek he
saplanın ona göre ya;pıyorlardı. 
Ne kadar meraklı ve söz götürür 
bir mevzu ... 

Almanya, italya ve japonyanm 
münasebatı daha bağlandığı şu 
giinlerde nazarları 937 sonbaharı
na çevirmek zamanıdır. 

Üç sene evvel İngiliz ve Fransız 
tarafı keyfiyeti şöyle görmüşler -
dir: japonya çetin bir harbe girmiş 
oldu, Çinde uğraşıp ı!uruyor. Bol
şevikliğe karşı mücadele diye mih
ver devletlerile bir misak akdet
mekle şu hedenere varmak iste -
miştir: 

1- İngiltere iiıerinde tazyik ya
ııabilnıe!>; 2- Almanya bol bol si
lah satarak Çine yardım ediyordu • 
Artık bunun önüne geçmek. 

Sonra mevzuun tctkikinılcn su 

ye, Asarıtevfik, İclaliye, Tirimüj
gan. 

Zırhlı fırkanın materyali tama
men köhne vahitlcrden ibaretti. 

Barbaros; Balkan harbinden ev
vel Amanyadan mübayaa edilmiş, 
Fakat, bize satılacağı sırada Al -
man donanmasından çıkarılmış 
bulunuyordu. 

Turgut da ayni vaziyeti muha· 
faza ediyordu. Hatta bu iki ge -
mi, ilk deniz döğüşü olarak iştirak 
ettikleri Balkan deniz harbinde 
ne mal olduklarını ortaya koy -
muşlardı. 

Mes'udiye, derme çalma bir 
zırhla örtülü ve muasır donanma 
da mektep gemisi olnıağa dahi 
müsait bulunınıyan bir sefine idi. 
Üst güvertesi kum torbalarile kap
lı ve zırhtan mahrumdu. Yalnız 
15 lik tcpları bir ateş kuvveti ma
hiyeti gösteriyorlardı. 

Asarılevfik, İclaliye ve Tiri • 
müjgiına gelince: Abdülaziz dev
rindeki ilk zırhlılardan ve duba • 
ltktan başka hiçbir kıymeti ol • 
mıyan sefiuclerden ibaretti. 

Bunlardan Asarıtevfiğin Balkan 
deniz harbinin ilk melbamcsi olan 
İmroz deniz harbinde daha ilk en: 
dahtta topları yerinden fırlamış, 
bir tarafına yatmış ve hiçbir işe 
yaramamış olarak denenmiş bu
lunuyordu. 

İşte, Osıııanh donanmasının zırh
lı f11'kası bu halde harbe hazır -
lanmıştı. 

Kruvazörler: Haınidiye, Mecidi
ye. 

Bu iki kru"azör de gerek sür'at, 
gerekse top adedi itibarile büyük 
hnrhe giriş sıralarında muasır 
krnvazörlere muadil olmamakla 
beraber zırhlı (ırkadaki vahitler 
kadar köhne değildi. Bunlara Os
rİrnnlı denizcileri (İkiz hemşire -
ler) adını veriyorlar, iki kruva -
zör zırhlı fırkanın mua·..;n biz -
metlerinde is!ibdama elverişli gö
rülüyordu. 

Destroyer [ilosu: 
Alman destroyerleri: Yadigarı 

Millet, Ga;vreti Vataniye, Muave
neti Milliye, Nümunei Hamiyet. 

Fransız destroyerleri: Berkı Sat
vet. r.!uini Zafer, Barikai Zafer, 
Bcrkı Efşan, Pülengidcrya, Yunus. 

(Devamı Y<:ır) 

Gişelerde nöbete girmiyen
lerden 1 lira ceza alınacak 
Vapur. tren ve tünel gişelerinde 

intizamı tem:n etmek icin sıra u
sulü ihdas edilmişti. Bazı istasyon 
ve iskelelerde halkımzıca buna ri
ayet olunmadığı görülmüştür. Bu
nun üzerine dün belediye memur
larına emir verilerek gişelerde bi
let almak için nöbPte girmiyen -
!erden birer lira para cezası tah
sili bildirilmiştir. 

neticeye varılıyordu ki her ne ka
dar bu ı:ı~ak Rusya aleyhine ise 
<le japonlar ~imdi C,in ile meşgul 
iken bir de Rı•1ya ıle kavga çıkar-
1naktan çckiumektedir. Adı ne o
lursa olsun Alman - japon - İtal
yan misakının hedefi tan1amilc si
yasi ve n1addi ınenafiin temini idi. 

japonya vaziyetten azami istifa
deyi düşünüyordu. F~kat dün}a
da büyük bir harp çıkarsa ne ola
caktı?. 

Büyük devletlerin birbirine kar
şı aldıkları vaziyet gitgidP taay -
yün ederken artık müstakbel Av
rupa harbine dair ilıtiınaller de be
liriyordu. İşte o zaman, yani da
ha 939 harbi çıkmadan yürü tül en 
şu mütalea vardı: 
Eğer japonlar fili ve askeri su

rette Anupanın mihver devlet -
!erine yardımı göze alacak olurs~ 
o zaman Rusyayı da karşısında bu
lacaktır. Amerika Birleşik Dev -
Jetleri de japonya aleyhfoe sarih 
bir vaziyet alacaktır. Bu takdirde 
ise japon!Jr kaç senedir uğraştık
ları Çin harbini bir türlü muvaf
fakiyetle bitireıniyeceklerdir. O 
halde japonya için gidilecek yol şu 
olacaktır: 

Avrupa harbi (ıkınca müttefik
ler lehine olarak bitaraf kalmak ve 
pek muhtaç oldukları parayı da 
bu suretle ödiinç alabilmek. 

Bu suretle Çinde kendisine im
tiyazlı bir mevki de temin edecek
tir. 

Bu tahmin harbin başlamasın • 
dan evvel yürütülmüş, Uzak Şark 
işlerini iyi bilen ve bilhassa japon
Jarın pek diplomat oldakları için 
hemen hadisattan koku alarak va-
2iyetlerini çabuk tııvin ettiklerini 
diişünen Avrupalıların hulıisa edi
len noktai nazarıdır. Fakat bıı tnh-
1ninler aksine olarak japonlaı- ınih
,·er de,·letlerile menhat birliğini 
daha il<'ri .eötürdüll'r. Buna mu
kahil yulrnrıki noktai nazarın bun
dan sonraki v•ka~ i ile teyit ede
ceği mühim tarafları var. 

•• 

Yazan: ALi KEMAL sıJI\• 
İngili:derin Hindistand•dc 1 

!aştıkları müşkülattan üıJlıkı.i' 
şenlerin şiındire kadar b< 11d 
!eri çıkmadı. lngiltereY•. \ d 
etmek istivenler, bunun ı~ı. 1 

bir anlaşına zcntini buln1~~1,j 
!aşanlar var. En yeni nıalll ·o ı 
son günlerdeki müwkcrcJelırİ' 
!unda cereyan ettiğini göj~dt. 
lngiltere Avrupanın garb ıı 
sonra da şarkında bir tokırt, · 
ahfıütJere girmişti. QnJBJ'I it< 
getirmek için harbe ııirnı• jıl 
redılüt göstermedi. AvruP•. j 
sının ~ulhu bozulur~en kİİ~Jı•' 
letlerın haklarına rıayel e ,ııı 
miş, kuvvetlilerin h•Y.at ;ii' 
saydıkları yerlerde kücuk. j ~ 
herhaugi milli ve ırki siY8\1ı 
şekküi bulunursa buJuıısuO 11 • 

cudiyetine veda etmek ~arll~u 
de kalmıştı. İngiltere yın~1 ~' 
milletleri korumak gayt~I ' ı 
be girerek taahhütleriııi ıld \~ 
ğe kalkınca Hindistand• 

9

1uıd 
nun bir makes bulduğu gvh'' 
işitildi. Cekoslovakyanın, ,. ,~ 
tan1n taarruza uğrauıası ·. . ' 
Hindistanda da kongre ~·f 
ekseriyet teşekkiilniin jJcr~,f' 
!enleri dünyada sulhu !11~11~ 
için kücük milletlerin hu ı;,...' 
riayet edilmesi esasının 1;.uru ~tf 
lazım geldiğini söyleıuekt;.8d' 
dilerini alamadılar. l{eza ~ti· 
tan müslümanlarının iz~ar ·ııı<' 
leri de bu idi. Bundan ~nıı'0 
ni~ ha~o ı:ayelerile Hindi5~it ı 
reıslerın arzuları arasında f•~ 
kırılık olmadığı anlaşıldı. ıı 
Hindistandaki müstakil 5

';0 ' 
yerli hükümdarlarla, raca lal İJ16 
mihracelerin memleketi•! Jfl / 
İngiltere)'e karşı filen yar•~ ,ı 
mak üzere asker toplan•'" ,k.r 
rildiği halde yardıma di~"1.,,JO 
ri,.etin iştirak etmiyerek .:de il 
kadar uzun bir mesele balı 
vam edip gelmiştir. . ııiJtl 

Harp çıktı çıkalı ise Jn kİ ı! 
nin düşmanları Hindistan.d• itli~ 
ziyetinc bakarak türlü .uf11d• 
düş~ıüşlerdir. Yerli Jıli~~nı ıcıı' 
rın Ingiltereye yardıın ıç•~oıı Jıil 
ettikleri askerin miktarı o«ı! 
kişi tahmin cdilnıcktedir. 'i 

'h Akd' vC'll umumı arpt'? eoız tart~ 
sahasındılki Ingiliz ord.u 191ı f" 
bulunan Hintli askerin nıık .. ,.,r 
bin olduğuna göre bugü.~~~U;.,r 
dımın derecesi pek az ıı0',yi ı~ 
du. Su halde gerek kong~ so v11~ 
kil eden ekseriyetin, gerek 

1 
,~ 

yonluk biivük bir kUtle ol•1

0ıurı' 
liyeti teşkil eden müsliin18 .,,~' 
bugünkü Auuııa harbind.:1Jııf" 
cssir surette İngiltcreyc ~· . 0 roıı-. 
nı temin etmek iktiza e J~ıı pı• 
Ne vakittenberi cereyan r ~· ~ 
zakereler türlii sa[halardaıı ,•· ı• b ·ıuıt:P ,• 
Her tarafı ıneınnun ede 1 ,ıı ' 
bir şekil bulmak zor oJdu~ 0;1 ; 1ı4" 
leın~ğe l~zuın yok. F~k~t 1,u 111:; 
tan ışlerıle ötedenbcrı ~· ııı~ 
dıya mesgul olmuş A vrııP\ 1 &•I, 
vazdıklarindn yeniden şa) d~ J1·" 
kat bir nokta \'ardır ld o'· 1 f·1~ 
d ' 1 ' \'kJ' ( k ,.C, \o ıs an.a ıs ı a verıne ~. f tr"", 
tinin In:;:iltere iç:n bir ıad Jfl~ 
etmiycccği, biliikis ı\~l 3 ~,, 
ta kil Jlindistanın ingiltcrc. ıjl V 
İngiliz inıparatorlu~uıı:ı ll_ııt·.jl· 
tehlike olnnyacağı fjJ,;ri.J~r· ıt~' 
distana verilecek islikl~t::ııı6 
ne olursa olsun. yerli hU rı ~ı 
lar İngiliz tarafları oldu].;:~ ,ti~ 
o mühiın müslüı11an c~rıl ,1 ~1, ~1 i' 
ekseriyetin tahakküıııiı al 

1 
r ,ı~, 

mcğc razı olan11yarağ1nı h~ .. 1pi1 
.. 

· ·rı 1••. w tekrar etmektedir. Jngı ~·ııO'~ ~' 
torlui!u caıniası içinCe 'b,1 CıJ

1 ~ 
da mevkiini alacak. Fakat ~rP ' .. 
ayı bugiinkü nlüşkii1Uft~ 11 JfiJIJı:o 
birliği ile kurtarmak içtll lı· .

1 tan da kendi işini gö~CC.c Jıştılıı 
Otomobil mabıemesıııı ,eJe• 

amerikan vapuru ::;iıc ~ 
Amerikadan memleke vii~ 1'.1 

tirlimeok iizere bir v•P11 ~:ıırı. 1'p 
nen otomobil yedek. ııti~ıer11ı, 
kamyon ve otomobil .ıa~z-0e~i. ~t 
Basrava l!eldiği şehrll1l1 . i11"i5 ,
J:ıkadarlara telsizle bıld1~1ı~ ~ 
Bu vapur yakında Jirna!l ~ 
lecektir. ~I 

Birimizin 0trdJ1 Haplmlzla D~ 
1ır' 

inip binen yotcı.ı 
dikkat or: 

ıı~Y1 •t' 
Bir okuyucuınuı Y 11,,·

11 • 

1 da tr• ··rlt' 
·Son zaman ar dokl" ~1 

!arda vatman ve kon r•~ ' 
. b 1 b' eıı ve ı~t rın ara a ara ın ,0 Jctl " , 

arabalardan inen ) ş.rtı•''"ııı' 
kars,ı kayıtsııiı~Jarı }<sd••\i< 
tır. ihtiyar mı bı~ıer,1 ioer· i· 
iner, kim iner, kitn 'b3ııı 11 ., 1ı 
dikkat edilmez. Ar• 0Jdıı~~ 

. d .. t . e yer ıı•ı 
rın e muş crıy ıarı · iio;' 
halde hazan "atıı1311 1 ·ıır 111 

: 

mecburi durakları ·ııi ~t',, ' Ja ' · · ı 
terilerin bekledik~cr~idiı·0 
dükleri halde geeıP 
!ar. Acaba neden?• 

• 



Ftansada harp 
llles'ullerinin 

İngiliz filosu 
Akdenizde bir 

• 

İtalyanın Suri
yeden talepleri 

l lsoN24SAAT 
içindeki 

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

Telhıs eden: MUAMMER ALATUR 

" 
llluhakemesi taramr yaptı Reddedildiği hakkında 

Son 24 saatin mühim hıidisele -
rinden birini de Çörçil kabinesin
de yapılan değişiklik teşkil ediyor. 
Eski Baş\'ckil ve kabinede Çörçi
lin muavini bulunan Çeınberlayn 
daha faal surette çalışaınıyacağını 
ileri sürerek, vazifcsindc:ı istifa 
etmiştir. 

lltıııı T - d.l b. l 1 sarih malumat yok . en ve Daladye de esaduf e ı en ır ta -
.. isticvap edildi yan filoşu üslerine kaçtı· 

{ (ı\. ı\.) Havas bildirıyor: Londra 4 (A.A.) - Amirallik 
'>. ~llksek adalet dıvanı, son gün- makamının dün akşam neşrettiği 

!:;itan '"1•rıncta General Veygand, bir tebliii;e göre, Akdenizdcki İn-
)~ 'e Hering, Villernin, Requin, giliz filosu başkumand:l.nırun enı-
a. ıı,;0 1•1\şard ve ll1ittelhauser vo rinde bulunan İngiliz deniz kuv -
ı,..,.~e, llobbe, Fernand _ Lorin, vetleri 22 ey llllden 2 teşriııievvcle 

•t • l'rot, Detroyat ve Breguet de kadar Akdenizde temizleme hare-
~ ::ı 1 dlll.ere, 53 kadıır şahidin ifade- katı yapn11.şlardır. 
n ~·•lerniştir. Bu harekat esnasında Maltaya 

C~:;l larattan, divan, B. Daladier, yeni kuvvetler ihraç edilmiştir. 
it,· 'la . G'lrnelin ve B. Guyla Charn- Mühim bir düşman deniz kuv-
''la ldti~vab etmiştir. Bunlar, mü- veti İnyHi-r; filosundan 100 mil m~ 
• """' 1ann ·hı· -"en safcde nörülmii•tür. İtalyan gemi-ı. 1 taı... esas ı ı ıva ~-u ,.. -.ı: 
~e;k:t;ı orwu vıııtrm'isler veya hazır- Jeri son istimle üslerine doğru gi-

lı;,.;1 b>ı!unmuşlardır. diyorlardı. Bu sebepten İtalyan -
,)::t•ı:nurnt, pek muhlen,cı ola- larla temas hasıl olamamıştır. 

ı. ta !•kında, Y•nı ilhamlar bah- İngiliz .iflosuna düşman tayya -

D !t-blcrıni bH<lire-.:ektir. releri üç defa taarruz etmişlerdir. 

k f 
Salı sabahı İngiliz avcıları ta-e arda ör i rafından iki İtalyan tavvaresi, son

radan da üçüncü bir tayyare dü-
İd • 1 "' -.ürülmüştür. ar e l aD İngiliz gemilerine hiçbir şey ol-

d ıd 
mamıştır. e İ İ Bu harekat İngilterenin Akde-

~ nizdeki faikiyetini bir kere daha 
... 'lı!a~a 4 (A.A.) - Fransz ma- gfütermi•tir. 
ttı ~'· lllın Dakar'da örfi idare ilan • ·-tı .. -
'ta~. 0ın-eni1miştir. 

;<! !)~ s;.,z_ garbi Afrikasında Gene-
1t"ı> . ""l lehindeki hareket ~t

sıl>ki. af ebınektOOir .. 

ovyet - Çin 
~iinasebetleri 

Bir amele metre.sini 
Öldürdü 

( 1 inci sahifeden devam ) 

Osk 
tı,, lon.j0 Va 4 (A.A.) - Reuter: ycrleşmi~lerdir! ... Metres hayatı ancak 
ı~·l oı tada neşredilen haber hila- beş ay tatlı bir şe.kilde dcmrn elmiş 
i;"'ilııınatak, Çinin iki nufuz mm- biliıhare kıskanı·Iık kavgaları başla-
t •tliırı ~ taksin:ıi sartile Sovyetler mışhr. Haccri çok seven Faik onun 

minae a:c: .. ~ bir kadınla tanışıp scviş

mişlir. Bu tanı<;ma ve sevişme üzeri
ne iki ~nç metres oturmağ1 kararlaş
tırmı:;:lar ve beraber OrtakCydeki eve 

\tavrı.?ltn Jpcnya ile bir ademi serbest bir şe:<ilde gezip, sinemalara 
~•da z 0aktı akdetmek niveti hak

'on y ~<>skovada hicbir deklaras
r-~r aoı~rnamıştır. Bununla be -
•ti.; ıvı komsuluk münasebet -
• 'ı ıe;•sına davanan Sov:ct siya-. 
, ~~tın. B. Molotov'un ae:ustos bı
jıı hQ nd~ siivledii!i ı!ibi, iki tara
atı.ın~nUnıyet göstermesi şartile 

'1ıiıtt~0~ ıle bir yakla$111a i:m.kanı 
f' at değildir. 

t~nsıdar 100 bin 
ı.., Ölü verİnişle~ 

~ bdt 4 
1
1 ile a (A.A.)- Tass: Alman-

giln1ek i.::;temesine razı olmamış ve son 
gt.ınlerde de diğer bir gençle al<ikadar 
bulunduğu :iüphesine düşmüştür!.. Bu 
yüzden sık sık tekerrür eden münaka
şa ve kavgalar nihayet müsterek ha
yatı ~ekilmez bir h::ıle getirmiştir. 

Dün gece Faik eve geldikten sonra 
bu suretle yeni bir münnka~a daha 
çıkmış ve saat 12 den gece 2 ye ka
dar devam etn1iştir. IIaccr Faika çok 
sert bir lisanla n1ukabcle ettiğinden 

öbürü büsbütün çileden çıkmış \oC bı-

çağını çekerek kadının üzerine hücum 
edip zavallının vücudünü delik ıle.:iik 

etmek suretile öldürmüştür. 

ŞUURSUZ BİR KAÇIŞ 

Kadıncagızın feryadu1a ko~anlar 

katili yakahınıak idteınişlersc de !:an-

'ı~ :\'apılmış olan muharebe -
}•tin ~asında Fransada 100 bin as
•ct:, ıı•lcf olduğu zannedilmek -
'"'•l~n·Ugiin Fransada miitehassıs 
ltı.{lkted~tı azJağından sıkıntı çekil- lı bıçağı ile şuursuz. bir halde kaçan 
alt( ır.. Faik sokakla yere düşmüş ve bıçak 

ırıtrıstanda 3000 siyasi vücuduna saplanmıştır. Katil bu yara-
~'fltıahltfım affedildi sına rağmen firarda sebat etmiş ve 
~ " Va denize atlayıp ka('mak da istemiştir. 
~t~ 4 (A.A.) - Milli Bulgar Lakin kalası taşlara çarpmış ve ölüm 

~l'j,.ta 1 
Ve cenubi Dobricenin Bul- halinde Beyogıu hastanesine kaldıl'ıl-

taı' llna iltihakı münasebetile mıştır. •rr.;111 . >r.is 3000 siyasi mahkümu 
1 stır. 

Sürgün edilen 
tnuhtckirler 

~ " ,ı 'Ilı •n.da gaz saklyan Vanlı 
11 tç;~t lllrninde bir bakkalın 2 

l:ıı:ı1 ~tvoıa sürgün edilmesi ve 
~'arı tene;ce gazin müsaderesi 

l)•h astırılmı.stır. 
"t:llti~~z ianifatura tüccar -
~~Yon n E<lvar Heni mürakabe ko
·'."lııı ~nca bu sabah müddeiu -
. ltıtr1'ge verilmiştir. ıq~ d• ~da nalburluk yapan Kar
~t"~ın! kuruşluk tel iskaçayı 30 a 
h~~ınuşt n mahkemeye tevdi o -
lltt le Ur. 

<tdın yolda bayıldı! 
~· ve öldü 

~ 1teonı. . 
~ g ını caddesınden evvelki 

~lıı!e ~Ccn_Jer karabas mahalle -
~llıiııey·~ıın sucu CemiI;n karısı 
,ır. !{ ı Yolda baygın bulmuslar
~1'.ııııu adın biraz sonra ölmüs ve 
Y l.ı esrarengiz görülmüştür. 

b goslavyalı atlerler 
~.,~ 1• ••hah geldiler 
13 an nı .. 
• ,_<l,, .J.\adus~bakalarına varın saati 
"'·lır \' Lkoy stadında baslana -

'<:k b Ugosıav atletlerındeıı 37 
ııı' Sabalı.:ır· kafıle bu mlinasebetle 
~ " ekspresle şehrimize J?Cl-. 
l( 

llYuda saklana11 
,.Sat eroinler 
"'<>I rka]ı . 
Ve l!ut(ı. erc-ın kac~kcılarından 
tı •"'•in]· Aıcsaravda ~ akalanrnış 
o,,~ l'a'lısie-c.ı al<.Iıınnı sovlediııı A-
,. kı ev· nın de Horhor caddcsın
<r ~u~.,.aranm·.stı•. Memurlar ev
~ın CJ-i ~,<la inmşi. r ve .Jı<lanan 
~ astık 'lır t .. a ~ ... ınüc 

1 lı<il arcw-. 

Babalarına kafa tutan 
nankör evlatlar 

Karagümrüktc mukim tüccardan 
Ahmed Saim :r.ıüddeiumumiliğe n1ü-
racaa t ederek: 

c- Oilum; para vermediğiın için 
beni ölümle tebdil ediyor dün gece 
elimi ısırdı. Hayatun tehlikededir ... > 

Bunun üzerine 18 yaşında bulunan ev
lfıdhakkında takibata geçilmiştir. 

İKİNCİ VAX'A 
Sirkecide Hocapaşa Caddes!ndc o

turan Yusuf isminde birisi de dün uk
şam babası Aliden para isteıniş, ala
mayınca bıcağını çekip babasının ü
zerine hücum etmiştir! Fakat bu esna
da 5.sı gencin ayağı k:ıyıp yere düş
mek sureti!e bıçağı boynuna saplan
mış ve ağır yaralanarak: kendi ceza

sını kendi vermiştir. 

Cerrahpasa hastanesine kaldırıl;:ın 

Yu.safun a ...... .Ji oldugu ve evvelce ti
marhaneye de girip çıktıgı anlaşı1ınış
tır. 

----00•----
Köprü alt!nda bir 
motör müshdemesi 
Dün ı:-ece Galata köprüsü altıo-

da bir müsademe olmu•tur: Si -
livri limanına kayıtlı olan Musta
fanın idaresindeki •Tecdidi bahri 
motörÜ• dün gece saat 12 de hal
den aldıi\'ı liikle Galata köprüsü
nün altından gererken 3567 nu
ıııaralı Alinin \'arkasına çarpıp 
hatırını tır. Ali kurtarılını~tır. 

Alrmdarda Ze~·nep ul!an ma -
hail• inde Kii ıık sol:aitoda 21 nıı

rıarada oturan Ha ., karısı :'\'a
ciyc e\ ndrıı dl'a. ı çkarken pen
t•eı-c ramı birdenbire kcudıtiğin .. 
den dil mü" \e kırılan canıl.ır ka-

nın k fa. ma isabet t'dcrek la
lanmı \e esıı:ıf h >iane ine ],al-
dır tır. 

Londra 4 (A.A.)- Suriye ma
kanıatının, tayyare ve meydanla
rın teslimi hakkında İtalyan me
talebine karşı red ceva hı ve.. -
miş olduklarına dair henüz Loııd
ra)·a hiçbir teyit gelmemiştir. l\te
sele hakkında henüz bir şey söy-
Iencnıcz. 

lrlandaya atılan 
bomb:.lar 

Loııdra 4 (A.A.)- Bir müddet 
evvel İrlanda üzerine de bonıhalar 
atılrİuştı. Bunları.o, yollarını şa
şıran Aln1an tayyareleri tarafın -
dan yanlışlkla aUdığı öğrenilmiş
tir. 

Dobleaden bildirildiğine göre, 
Alıuan lıükıin1eti tarziye verccc~i 
•-ibi, bombalardan husule gelen 
zararlar da tazmin cdecc~iııi v.1-
de~ lem iştir. 

Ruzvelt bir nutuk 
söyliyec~k 

Vasinı:-ton 4 (A.A.) - Ruzve!t 
12 tesrinievvelde Deyton'd.a mili 
müdafaa hak.kında bir nutuk söy
liyt'Cektir. Ruzvelt nutkunda mec- 1 

huri askerlii!in lüzumundan bah - 1 
sedecektir. Nutuk radyo ile cenubi 
Afrikal'a da bilclirilecekt:r. 

A/;.~~:.:ı.·. :~ ~ 

Hem İstanbul heın B(-
yoğ!u tatmin ed;liyor 

l\tilli ba}Tanılar nıerasin1iuin 
yalnız Beyo<.tlunda, Taksimde ya
pılması hakkındaki belediye tea
ınülünün İstanbul cihetindeki bal
kı teessüre dii!)ürdüğünü ve ez -
cümle Şehzadebaşı parti kongre
sinin Beyazıtta da merasiın yapıl
masını istediğini yazını tık. 

Bu vaziyetle alakadar olan Be
lediye Reisliği şehrimiz kuı·tuluş 
bayramında ıneras:min istanbul
da başlayıp llcyoji;hında bitmc5i 
için de prograın hazırlanınıştır. Eu 
progran1a g-örc pazar günü ın{!ra
sinıc iştirak edecek ::t'.>keri kıtaat, 
mektepliler ve di<!,er teşekküller 
saat 9,5 da Sultanahmct meydanın

da toplanacaktır. Saat 10 da atı
lacak olan 21 pare t-Opla bir dakika 
herkes ihtiram sükutunda dura-
cak ve alay bilahare l:areke!le 
Galata köprüsü - Tepebaşı yclilc 
Taksime gelerek resmi tribünler 
önünden geçeceklerdir. Alayın 

Taksime muvasalatı ile beraber 
bayrak cekıne ve çelenk koyma 
nlerasiıni y:?.pılıp nutuklar söyle
necektir. 

·-<>-

Vergi ve haciz i.şleri 
( 1 inci sahifeden devam) 

lince açılıp 5000 liralık trikotaj 
mak:nelerinin hurda fiatına ve 230 
liraya satıld.ığını hayretle ö.ı?ren
mislir. 

Muımailcvh bu garip vaziyet ü -
zerine Malive Vekaletine mü.ra -
caatla kendisine tebligat yapılına

van tarh ve hacize itiraz etmisir. 
Maliye V<')<aleLinden müracaat ka
lemi ımüdlirü mızası ve 19 tesrini
evvel 1939 tarih 3824 numara ile 
;\ıir buouk av sonra bu itiraza ce
vap verUmistir. Met.kur cevap şu 
mealdedir: 

cMuameleniz 5 haziran 1939 ta
rihinde İstanbul defterdarli!ından 
sorulmuş ve 5 temmuz. 5 ai!ustos 
tarihlerinde de tekit olunduitu hal
de cevap alınam;ı,ms oldui!ıı vari- 1 
dal uımum müdürlüı!ünce bildiri(- ı 
mektcdir. 5 evlule kadar cevao ve
rilmedii!i takdirde tekrar tekit o
lunacak ve taraf;nıza muktezası 
bik:irilecektir.• 

FABRİKATÖRLÜKTEN 
SUCULUÔA 

Fakat bu tezkereve ra~en ara
dan bir yıl gectiiti halde el'an Ve
kaletten B. Celiıle bu mukteza hıilii 
bildirilmomistir. 

Dii!er taraftan makineleri ken
.•isinden habersiz satılan eSki tri
kotai amili bugün isi Hevbeliada
da suculufra döküp hayatını ka -
zanmak mecburiyetinde kalmıstır . 
Liıkin gecen gün Hevbcliada ma
live memurları sucu dükkanına da 
h&~ze gclmisler ve: c--Sizin Be -
sıktas strbesine muamele vergisi 
borcunu« 230 liralık hacizle kupan
m41mıs. Burada haciz yapacaı!ız .. > 

dc,mislerdir. 
'Csasen tebligatsız bir vergi hac

zı ·üzündçn bu vaziyete eelmis o
:.ın B. Cdiıl \T()kiıletten bir yıldır 
c<>vap bcıkle.rkeıı ikarşılastıkı bu i-

Çembcı layniıı yerine Dahiliye 
Emnj\·et Nazırı Andcrıon getiril
miştir. Dahiliye en1nlyct, donıin
yonlar, ticaret ve iaşe naztrhkları 
ile hakimler heyeti başlorllıığıına 
yeni zevat tayin edilmiş bulmı -
maktadır. 

Çenıbcrlaynin i~tifnsıro sebep, 
geçenlerde yaptırdığı a:.ncliyattan 
sonra istirahat etoıcsine roğınl'n 
sıhhi \ aziyetfnin l.a1 p kabinesin -
de çnlışnıasına ınüsa~t 0Jnıan1ası -
dır. Çemberlayn 71 yaşındadır. 

Londradnki umuı:ı.i intıbn bu 
dcği~ildıktcn sonra, hükUrnctin Ua 
ha Zİlatlc takv;>c edilnıiş olduğu 
mcrlrezindedir. 

ÇcmCc.::laynrıı yerine gi'.'"n /\.n
dersonc!an, yeni iaşe nazırı ı\nrlrc·. 
Dunk~ııdan, dahiliye enıniy<."t na
zırlığ'ııı:ı gelen II ... rhert J-!aır;son
dan daha çok eneıjik icraat br-k
lenınchtcdir. Bu değişiklik harp 
nıalzcın:-r.i inıalcit.na yeni bir hanı 
le vcrcre;'2i gihi, tayl arel~re k:ıı ~ı 
taktik ıı üd~th~lcJ~ re <le halk:n ka
biliyetini arttıracok!ır. 
Çeınberlayn muhafa7akiıı· par

ti!'İ rch;liğiuden de istıfa etn1istir. 
Partiye r.1cnsup ı:arJfaner.tc '.l;a -
ları bu::ünlerde toplanacak Ccın
bcrl:1yniıı istif~ 1nektubu ~k ~n:ı
cak, \'e ;veni reis intihabı y·ı rııla -
caktır. Cörciliu harp ıa~~a;ı. nw'ri 
iki v~zif:.:yi birden )·:op?p J~r ~nn!
yarauı hakkındal:i miitul alara 
r:ı~ınt'n, oarti reh.J.i!'inc se~;Imc -
sine uuhak(\ak nazarile bakılmak
tadır. 

İSPANYA HARBE GİR~IİYOR 
Evvela Berlinde Hö!lerle konuş

tuktan ı;;onra. nliizakerı.Ierc de -
\·aın '""in Roın:ıy:ı gelen ve J\1uso
lini ile ~örU~cn İ~p~ııya llahiliye 
Na?trı Scrrano Suner Ronıajaki 
ik;..n~etini :"ı'irmi crört ~ra~ d~ha u
zattıktan sunra, ıncml::kc:tine dön
miiştür. 

İtalyon knvnaklarındon l\Tadri
de verilen );r.b~rlc:" !~Örl'. jc 'lll) a 
harbe i~tirak etmeınrk h:ı' lın·;!l
ki noktai na1arrn1 ını·hafr-ın et -
mcktedir. Madr;d kaynaklan da 
General Frankonun hnı·bin clı~ın
da kaln1ak hus·~~unc!a!~i arzust~nu 
te• ;ı etmektedir. 
DÜNKÜ HAVA l\IUHARLRELERİ 

İnt1iliz ha.va tebH:iinc ~·üre, Al
man hn\'a kuv,·etleri dün nıünfe
rit filolar halinde İng-il!erryc hii
cumlarına devam etmişlerdir. Lond 
ranın n1uhtclif mahallelerine t!f' • 
lic:iaiizt'l boınbaJar atılnu... L::ızı 
evler yıkılm~ştır. Kent, Su frk.ı: ve 
difcr vilayetlere de boıııh~lor :ı
tılmssa d:ı, eiıldi hasar olmadığı gi
bi ölen de voktur. 

Midlandda ve bıı mıntakada di
ğer birka~ ıehre de bombalar atıl
mıştır. Bazı c,·Jcr .vıkıltnı~..;tır. ah"ır 
~·nralılar vnrclır. Bir şehre de bom
l·a ve mitralyözlerle hiicum tt.1cn 
h;r Alman tanarcsi düşürülmiiş
tür. 

AFRİKAOA fNC.İLİZ 
HÜCUMLARI 

nf)ı·,·Ji Tell?T?f,, ın K:ıhire n1u
hnhiri, dojhı Afrikadaki İtalyan üs
lerinin miistemi~ bir surctic yıp
ratıln1asının eylul avında ehrın -
miyet bulduihınu hildMvor. U _ 
ınumi l<ararj?Uh111 biiyiik ~harita -
sınC:aki 32 rivi. İtalyanların nıii
temadiven bombalanan 32 askeri 
ve hava üssi.inii ıtös:tl'rıncktedir 
S İtal~·anın harbe girdiği gün._ 
denberi kaybettii(i tayyarelerin 
miktarı 214 ii bulmuştur. 

Yine harbin bidayetinden beri 
İnl?'iliz donann1asın1n denizler~ 
hakimiveti dolayısile İtalyanlar 
doii;u Afriknsııın bir tek obüs ve 
bir tek hl'nzin varılı sokaınamış _ 
!ardır. 

Mısırdaki İtalyan ileri hareketi 
de şimdilik durmuş görünmekte
dir. 

BUNllNLA BERABER 
•Ncvyork TavnıİS» gazetesi, Ak

denizin bu kış nıuharebe sahnesi 
olacağını gösteren alilmetler mev
cut olduii;uııu yazmaktadır. 

Fakat gazete şunları ilave edi
yor: 

·Akdenizde muharebe eii;er baş
larsa, bu, Hitlerin İngiltereyi mağ
lup etmek için yardıma ihtiyacı 
olduğunu gösteren bir itiraf ola
caktır.• 

kinci haciz üzerine suculuğa da 
vcdaa mecbur kalmaık tehlikesine 
dü::müstür. 

Kevfiveıin bir istida ya bir sene
dir cevao verilmemesi sebebinin 
Mali ve Vekaleti nee ehemmivetle 
!l·kik edilio ikinci haczin neticeve 
kadar durdurulac:ı.ğı ü:mit edil -
mekted.ir. 

Şimdi ne 
yapacaklar? 

{Başmakaleden denm) 
mi girişeceklerdir, yoksa İtalyan 
hava kuvvetlerinin de ya.rd11nını 
alarak tekrar İngiliz adalarına mı 
saldıracaklar, ne yapacaklar?. 

İşte, bugünkü sükunun arkasın
da bütün bu fırtınalı mevzular 
vardır. 
Diğer yandan Polonya ve Kar

patlaraltı hudutlarmda Sovyelle . 
rin tahşidat yapınalarının, man1ul 
ve ham madde ihracını azaltına
larının biiyük bir ehemmiyeti 
vardır. Bu Sovyet Rusyanın üçler 
paktındaki teıninata zahiri bir şe
kilde jnanını görünmenin bir de
lilidir. Ayni zamanda Alman ve 
İtalyanların elindeki ham madde 
ve pctrol~n azalnıası da harbin 
mukadderatı hakunından ınihver
cileri uzun ı;zun düşündürecek bir 
keyfiyet olnuya ba!;laınıs, yıldırıru 
harbi hesaplarını altüst etınh~f'.r. 
O halde, simdi nıihvl'rcil~ri en 
ba~ta abJn!<a.•·ı :varuı:>k baknnın
dan bilhassa Akdenizcl•.• çetin bir 
miicadele bekliyor .. demektir. Bıı 
mücarll'le•·i de l:ayl.ıcitikleri tak
dirde rnütc3r1ızlara silihlarını tcs
lin1 et:a~!~tcn ve pır:pırtıyı toııla
Y•1ı: 

- Biz cıtik, siz etmeyin!. 
Detnl'ktcn ha!~~·.:ı <:"are kahrıya

caktır. ll~t vazivcj \'C bu net:lcJİ 
anlanıek ise h:-rhnlclc 7anncCi;d:ği 
gibi yılhır hoyuncn ~ürccck b:r :ş 
olınıvaraktır; haro zan \"C tahır.i!i 
edildiğinden daha kısa '-"lllar it;:n
dc hitecelttir. 

ETE:\t İZZF.T BENİ ::E 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde iiç kaşe ah nabilir. Taklitlerinden sakınınız. 
Her verde pullu kutuları ısrarla isteviniz. 

iSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Ram:ızan ıi.inasC'betile ekstra unla.rdan yapılacak pideler yuvarlak ve uzum 

şekilde büyükleri 500, küçükleri 250 gram ağırlığında olacaktır. 
Buna muhalif hareket edenler cezalandırılacaktır. Al~adarların malümu ol-

mak üzere il5n olunur. 9451 

Hayvan Sağlığı Memurları ve Nall:ant 
Mektebi Müdürlüğünden: 

M.~ıarı Tahı. in ıı~. Tutarı ilk Te. Ekıllt•e Malın cır.d 

Ur:. Lira L'ro Kr. Gün ve sntl 
Ekme~ ( 1. ncil 16,COO l ~000 10.75 1935 145,13 10 ... 10/940 

25.10 
17,25 
39,IO 
15,iO 
3t 

253 
69 
645,ı5 

38,75 
217 

perşembe saat l.ft 

Kuru fasulye 
Barbunya 
Pirinç (Burs;,ı) 

Bulgur 
~Ialı.arna i:-"l;lt. 
Şehriye inni!c 

B('yaz peynır 
j Ki:i~r p~yn·.r 
J Zrytın 

1 

Uıı (1 nci) 
Şek('r toz 
P~tatcs 

1000 
400 

1650 
2:;0 
700 
60 

400 
60 

250 
6ıli 

1500 
1~50 

31 
C5,75 
85,25 
27,60 
17,oO 
40.50 

18.60 
223 
51.15 
69 

113.40 
607,50 
141,37 
101.20 

) 
) 
) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 

'..i,15 

Nohut 25.JO 

) 243,47 
) 

) 

10/10/940 
pcı~eı:ıl>c ~aat ı,ı 

1 p:ır.y.ı h r.)J 

41)0 

200 ~ \ Ye~ıı ınerl'ir:1.ck 
Kıı mı:u mercimek ::ıo 

25,30 
25 

50,60 
7,50 

) 

) 

1 

KurLı sngan 1600 4 GO 73 60 
C..:•. rJ~k ~ ü:~(?ırı ı ı-o 2a.';5 43~12 

, ( J inri salıifcd"n de~·am) Ç;y ( l. ncı harmnıı) 13 598 95.68 

. . 
gı-m yor ) 

) 
) 

ayni yanlış ac!nuı atnı::k isteme _ Siık(• 150 lit. 6,90 10,35 j 
nıcsi nı:iınkündür. [ Lın:on (1. ııciı 1:550 adet 2.87,5 41,69 

Franstz he:iınetiııı:len sonr:ı İ _ Yı•rıtır:..O: 14300 :ıı 2,10 304,50 

) 

) 

pan~«ıl eflciırı l'mumiyesi i\lm.·ıı Sc ça 125 28.75 35,94 
zafcrİPC inanmI~fı. Fakat /4 !ı.ı-ı t 1 Sod:t 300 6,90 20,70 

) 

pr~pago .ıh .ır:n ı' Y:cmlı ~avret- 1 Tuz 250 5,75 14,37 
1<:'rine ral:rtıca hütiln ıaüs~hitll~. / l~lc!.tebi:ı 941 ınayıs sonuno. kadar ihiytacı olan ekmekle erzak yukarıda ya-
İngiJiz nıul.aveınrtinin n~uvaff:a- zılı 0;duğu veç!ııle ikı parti olnıak ı..izere açık eksiltıneye konnıu.:)Lur. Eksillme 
ki~etini ishat eden n1.ıddi vfilt::ı- / Cajaloğ~"Jnda yüksek mlktepler m ... ıhase!Jeciliğinde yapılaC"aktır. Ş~rtnc:.n1eler 
]arı g-i:ircbilnı~ktcrl:ı l"'!", Selı,..,h·edc ınektepte gu .. ulebılır. ·vcrlcıleıın yuk<ırıda ya7.ıh gun ve :-;aattc temına' 

Diüer taraftan. Alrr.na:ıanın k<'!l- ı ~-. ·l~a-OJınl~ıı d . .,.er_:~~i.7"' ko yor .. gelınelcri. 9082 __ _ 

disine m=J,n· eı:en .m~r.:ıücncre Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
nasıl ınuamclc eiti~:nin nümun:---

sini İ'panyollamı ;:;öz;;!tiiıı~e bu- t/.üc Üt lü-ğünden : 
lunduğı!nd.:ın ayni i'tkıtcttcıı k'"'rk- c ti ı ı h dı 

T'iıK::yl' Cuııhuriyf'ı. hi!kl:o ! ··tı Ue S()syalist sovyct!k U'Tlhurıye er i ti a 
tukları ihtiı~al~ \ a:dır. 

ar:ı~ıada akdC'lur.ın ticarııtt ve .,eyri. c ... .ı.n nıukavelenanıe::.ı llili\.ümleri.ne göre 
Şimdilik İspanya ihti:racı bula- Türkiycde ça!ışr:ıasın~ iz!n vcrilmlş ola~ h31i atsfiyede Soyunz neft Eksport -

nan gıda nıaddclcrir.i d~ihli hn.::. p- Neft sE·ndi.kat ınt!~cr.~i bu dl"!.J mi.ı.racaatla, müessesenın tasfiye mcmurların-
tcn sonra İ.ı:..p2nyaııı:ı tekrar ku - dan Tühon TimoGye\"iÇ SJ-Lto! ile Vass:·: Kuzmiç Sto:;sky'in Sovyet Rusyaya 
ruln1asına ,rarJ1nı ~rz:.:sı~nu b:bat avd.~tıcri dolayısilc yeniden teşkil edllen tasfiye komisyonu reisliğine, Diınitri Pet-
eden İng;Itcr(• He yapt~;1ı nnlaş:n:ı roviç Fiıine'nin k.l~pEı;c Sergi Terentiye\'İÇ Kurguzof'un tayin et.iildiğıni bild.ır-
Sa) esinde tcda_ iK ehnektcd:r. mtş ve li:ızım gelen vcsik<ıyı vcrın ;.şt:r. K('y(iyct tetkik. edilcreı.. kanuni hill<Um-

Geııeral Franko. İspan,.anın ye-
J len~ uygun go11.ıl 1)ÜŞ olma:d.ı ilJ.n olunıır. 

nidcn ı.urulına!ina yalnız. d~n!z - -------------
lere h;lkint olan İngiliz filosunun 
İspanyaya tcnıin c<lehilrreğ"i 1ncn
balara tabi oldu;:uııu anlamakta -
dır. 

----00•----
Suri yeye inen 2 İtalyan 

tayyaresi 
( 1 inô "a'>ifedep d:TC'lt) 

Londrada işaret edildi
ğine gö;·c, Suriyedeki F ran
sız makamları bu tayya
releri müsadere ue müret
tebatını da enterne etme
ğe mecburdur. Akıi tak-

1 
dirde mütareke şeraiti ih-
lal edilmis olacaktır. ı 

B<._•:uttaki lngiliz Gene
ral konsolosu bu husı:s!a 
Suriyedeki leuhalcide F ran
sız komiserliğine bir no
ta vermiştir. 

----vco-

İ lı ti yar Çembcrlayn 
çeıdlince ..• 

( 1 inci salıifeden devam) 
rinin yerinde yapıldığ"ı tahınin c
dilmckt~dir. Cranborniıı mühim 
bir vazifcle gctirilıniş olması is-' 
iyi karsılanmıştır. 

Çünkü, Cranborn'i isnıi An1eri
kalıiarın fikrinde İtalya - Habes 
harbinde İtalya lehine gösterilen 
yatı~tırnıa siyasetini protesto ma
kan1ında hariciye nezaretinden çe
kilen Edenin istifasile beraber bu
lunmaktadır. 

AMERİKA HARİCİYE NAZIRI
NIN BİR SÖZÜ 

Vaşin~ton 4 (A.A.)- f"ember -
layniıt İngiliz kabinesinden ayrı
lışı münasebetile Amerika Hari
ciye Nazırı Kordcl Hal demiştir 
ki: •Çcn1berlayn, zamanımızın şa
yanı dikkat devlet adamlarından 
birisi idj .• 

ÖLÜM 
Eski İzmit meb'usu ve emekli 

tuğbay Mustafa Keren vefat et -
mistir. Cenazesi yarınki cuımartesi 
ı;ıünü saat 10.1/2 da Bebekte İnşi
ran sokaitı 15 numaralı ikımıetga
hından kaldırılarak öğle namazı 
Beyazıt camiinde kılındıktan son
ra Evüpteki aile kabristanına def
ncdilıxektir. 

Kederli aile5ine ve dostlarına ta-
zil·etlcrimiı.i ·bildiririz. - ~ 

~· 

1 
TAKSİM 

Sineması 
Bue-ün n1atinelerden itibaren 
mevsiıuin bü:yük filnılerindcn 

Türkçe Sözlü 

İSTiKLAL 
KAHRAMANI 

h tikliıl uğrunda bir kahramanın 
ınaceraları, bir vatanpcr\•erin 

kendinden kuvvetli düşmanına ga 
!ebesi. Binlerce figüran - binlerce 

asker. Cengivcrane sahneler. - A 

,.., Bugün AS R / Sinemada • 
JANETTE MAC DONALD 1 

ve NELSON EDDY 
tarafından 

DAGLARIN KIZI 
Glizcl .,. şarkılı bir dram 
Cumartesi günleri saat 1 ve 2,30 

tenzilatlı matineler. Duhuliye 10 

İKİ AVCILAR 
LOREL - HARDY'nin 

En güzel komedileri keder -
ferini unutturacak. güldürecek 
ve eğlendirecektir. 

da, Pazar günleri saat 1 de 
kuruş. 

~ehzadebatı TURAN Sinema-Tiyatrosunda_, 
~,-1 R;;~.:t;~;su-;r;_ceşSİ;E~ -V:Y::::~;;~::TE 

Okuyucu SUZAN ve MİÇE PE Nf"EF varyetesi, canbaz ve yeni 
akrobat numaraları. 

Sinemada: YILMAZ ALİ Türkçe sözlü 
Sayın sinema ve tiyatro se\'enlere dikkat: Aksamları sinema 1.9.25 
de başlar. 21.15 de biter. Tiyatro 21.20 de gece basl~r, 23 de bıtcr. 
Sinema ve tiyatro bir bilet mu kabilinde se?'redılır. . 

Cunıartesi ak amı l\lı.sırın mc~ hur mugannıyc ve rakkas . .,esiii. ıİİI. •• 
11.miiiiiiıiiiiııiiillıiıiiılı-• A S M A Z A A T A R_ı_~ _ 

lsveç sahillerine bombalar 

atıldı 
Stokholm 4 (A.A.)- Dün geee 

yabancı bir tayyare İsve~in ce
nubu garbisinde Oeresıınd sahil
leri Üzerinde uçarak l\falıuoeda 
bir parka bir bomba atmı~tır. Baş
ka bombalar da İsveç karasuları
na düşmüştür. İsveç tayyare dafi 
topları ııteş açmışlıırdır.. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRA:\f 

llS~JINDA 
Bu a~~an1 ~aat .?0,30 dı 

OTELLO 
iı.tiklal caddesinde Komedı 

kı~nuııda 
Bu aksam sa3t 20 30 da 

YAI.I l.'Ş,\{;J 
Her tarafa otobüs temin edil r 

uüıtiı:. 

• 



' . 
İstanbul R!şit Paş~nın Habraları· No: ]ı. 

ABDULHAMIT NASIL DEVRİLDİ? 
Levazım Amirliğinden Verilen 

Askeri Kıtaatı ilanları 
Harici 1 

,__, 31 MART HADİSESİNİN IÇYÜZÜ 
Aşağıda yaı..:lı rnevadın kapalı zarfla cksiltmelcri h1za13rında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeıi snttn alına 

komisyonlarında yapılrıca~tır. Taliplerin k.;ınuni vesikalarilc teklif mektuplarıru lhale saatinden bir saat evvel ait oldu-
ğu komisyona vcrınclc.ri. Şartn::ımclcri korr.isyonlarıntla g(.iciilür. 1135 - 9118 

Y azaniar: lekender 
Cinıi E~sııt:ııenı3 y•p .. ac•~ı mah•l M . .tarı ·ı uıacı Tc:ııi.ıa~ !bal" iÜn ve Sıatı -l<·. 1Sertelli • Cevdet Reşit Yularkıran Lira 

378,000 Kilo 24,5~0 
60,000 • 13,800 

Lira 
1842,75 
1035 
8898 

Yulaf. 

Çetelerin peşinden koştuk durduk 
Maras. 

Sığır eti. Tire. 
Buğday,yuınuşak ) 
Buğday, sert. ) 
Sığır et;. 

1,110,000 > 
765,000 > 
200,000 • 

86,025 
66,937,50) 

Siyasi tahrikler olanca dehşe -
tile başlamıştı ve bunu idare eden 
bizzat Kral Ferdinand idi, Daha 
meşrutiyetin ilk günlerinde Fer -
dinand kendi adamlarından bin -
bas.ı Savoiu memuriyeti mahsusa 
ile Selaniğe gönermişti. Bu adam 
orada kendi akrabasından Petko -
niçef ile birleşip Bulgar meşruti
yet kulüplerini teşkil etti..Manas
tırda ve Uhride açılan kulüper 
Bulgaristan lehinde propagandaya 
başladılar. Romanof ve Karayofun 
emirlerile Apostol ve Körki Ka
sapça, Todor AJeksandrf gibi a
damlar veni idare aleyhinde ça -
Iı,mak ve l\fakedonyada fesat çı
karmak maksadile Bulgarislonn 
kaçtılar. Hatta o sırada, yani Bul
garistanın istikl3.Ji ilan edııaıgi 

lıenkamda l\falinof kabinesi bize 
ilanı harbi bile düşünmüştü. Bir 
aralık Sırp l{ralının Scl5nikten 
geçmesi Ferdinandı iğza p etmişti. 
O günlerde Hıristomatof ve Ta -
tarçefin Üskübc izamları bu infia
lin neticesi olmak gerekti. Şu ka
dar ki bu eşkiyayı siyasiye eski 
iti lfıflarını unutmuşlardı ve onla -
rın birçok meselelerde birbirlerile 
uzlaşamadıkları vazıhan görülü -
yordu. Hatta 1910 senesi şubatın
da Sofyada muallim Körkiyefin ı 
.evinde toplanan kongre de bu tarz
..ıa menfi bir netice verdi, 
Yalnız komitalar arasındaki hu 

jhtilafı fikir ve nazar teferrüata 
ait şeylerde idi; şekavetin deva -
mına mani olmadı .. Komitalar\a 
ve makedonyada yapılan propa -
gandalarla döndürülen dolapların 
hu memleketi elimizden çıkarmı
ya kafi olamıyacağı anlaşılıyor ve 
Balkan hükümetlerinde bu nok
sanı telafi için vasi mikyasta bir 
faaliyet görülüyordu. En sonra, 
mesele Venizelosun lıirnmetiJe bir 
ittifaka kadar vardı ve Makedon
yayı da bizden alıp götiırdü .. Mu
halefetin, isyanın her tarafı kap
lndığı müthiş ve muhataralı za -
manlarda bizim en ziyade düşün
düğümüz şey meclisi ıncb'usana 
dostlarımızı gctirınek ve Bulgar 
ve Rum çetelerinin arkalarından 
faydasız yere koşup durmak oldu. 
Burada izahı mümkün olmıyan bir 
çok sebeplerden dolayı bu işlerde 
de muvaffak olamamı~tık. 

10 temmuz inkılabını müteakip 
hükfımetin anasırı gayriislamiye· 
ye karşı samimiyet ve muhala -
salla mütehassis olduğunu söyle
miştim. Fakat onlar bu halden is
tifade etmek istemtdil~r ve biri 
kendilerine düşman bildiler. Böy
le bir kanaate her işte ve her yer
de tesadüf ediyordu;.. Mecalisi i
darede biziınle beraber oturan ve 
.memleketin idaresind~ •ahibi hak 
ve rey olan zevatın hi1im aleyhi
mizde yap.len propagandalarda 
alilidar olduğunu ı;iizümüzle gö
rüyorduk. L<nebi kons~losları nam
larına ;t.lcn n.uzır kitaplar ,.e to
zcteler biitün bu a11amla:rıı: elle -
rinden grçivrı ve hunla~ da yine 
bizim postalarunızla gönderili -
yordu. Ne yapsak bizden mem -
nun olmuyorlardı. Serezde Rum 
idadi mektebinin imtihanlarını mii
teakip yapılan merasimde ben 
hu mantkısızlığı ve suikasdı on
ların yüzlerine karşı açıktan acı
ğa söyledim ve gençliğin belki va
tanın istikbaline h:ikim olahile -
ceği ümidini izhar ettim. Bazı a
damlar da kendilerinin fena hal
de zehirlenmiş olduklarını ve on
lardan birşey beklenilemiyeceğini 
itiraftan c<lkinmiyorlardı. Make
donyada yapılan propaganda üç 
mühim kuvvet himayesi altında 
buluunduruyordu ki bunlar da 

konsoloshaneler, rüesayi ruhani -
ye ve çeteler idi. Devletin müna
sebatı hariciyesi üzerindeki ger -
ginliğin de az çok dahli görülür ve 
makedonyadaki siyasi ilkaat, ade
ta tahvilat piyasası gibi, hazan 
yükselir, bazan düşerdi. 

Pirinç. 
Bulgur. 
Kuru fasulye. 
Arpa. 
Ot. 

İzmir Bornova. 
Çorum 

> 

• 
> 
> 
> 

• Konsoloshaneler Makedonya - Odun. 
nın her tarafında pek fena bir rol Yulaf. Çanakkale Umurbey. 

d 1 · 1 Sade yaı;~·ı. İzmit. oyna ı ar. Bu ış er gözümüzün ö-
nünde yapıldı. Fakat hükümetin Sade yoğı. İzmit. 
zat ve aczi birşey söylemiye im- Sade y<Jğı. İz:ınit. 
k3.n bırak.ınıyordu. Serezdc bir Sade ya~ı. İt.mit . 
Leon Ruspert meselesinin ne de- J 

recelerde ehemmiyet kazandığı Pirinç. j,parta. 
hatırlarda olsa gerektir. llalbuki, /odun. Edirne s:ıno.yi kışla~ı. 
bu bizim en ziyade hakli olduğu- Kuru fasuJye. Çanakkale .Umurbey. 
ınuz bir mesele idi. Sercz Yunan lsı~ır eti. > > 
'konscf.osu propaga·;das1n1 o de- Sade yağı. > > 

rece ileri götürdü ve hükiımc(i o ·ı· :r,1'.c;c odunu. > > 
kadar haysiyetsiz ve iktidarsız gör- un. > > 
dü ki, nihayet hcrşcyi unutuı> ve ·Patates. > 
daha doğrusu hcrşcyi göze alıp 1 Meşe kömürü. > 
konsolosu evinden dışarı çıkar - B ı > u gur. 

> 

> 

• > 

15,000 > 
84,000 • 
50,000 • 

480,000 • 
275,000 • 

· 1,200,000 • 
1,200.000 • 

31,200 > 
ıs,eoo > 
o,ıco > 

lfl,200 ) 
74,COO 

27.000 > 
5,32(!,(IOO > 

l:!C,(}00 > 

400.0"0 > 
45,000 • 

.. coc.ooo > 

500,COO > 
::!üv.'·(10 > 

1,C(lCJ;''O > 
ı'c .oo > 

7C,(;00 > 

40,000 

8,250 
19,200 
8,937,50 

18,000 
90,000 
40,51]0 
23,400 
8,320 

24,rnO 

e,ıoo 

9.'1,760 
00,000 

IOB,OüO 
59,850 

375,000 
75.000 
20,000 
50,0tO 
!~ 1fCO 

2•1,500 

3000 
377 
630 
619 

1440 
MI 

1350 
6750 
3040) 
1755) 
6Z4) 
ıen) 

7291 
607 .5~ 
60~S 

2250 
aıc~ 

4·~~3,75 

28,125 
5CZ5 
1500 
3750 

1837,50 mamaya ve yan1nn hiçbir kiınse- Pirine. 
yi bırakınamaya ınccbur oldum?. 
Talat heyin müdahalesile hu adam 1 "\\- · 
Serezdcn kaldırılmamış olsaydı Aşağıda yazılı mevnt kapalı z<ırCla ek!->Utmeye kC>nmu~tur. lh:::.lesi 10/10/ 
işin nerelere kadar varacağını talı- 940 günı..i hi~l<:irınua yaz!!ı saatlerde Nigdedc askc-ıi satın cılma kc.mh:yonun
min etmek müınkün değildi. l~a yapıl~cak~ır. Taliplerin. kanuni vesika~arile tekli! mektuplarını ih:1le ıHıa-

(Dcvanıı \':tT) ilinden bır saat evvel kom.syon=ı verınelerı. 1125 - 9108 
CiO!i t.. ık l•rı Tcllrı Ttminatı ihıle 

S İ R K E C İ ı·· 1 · 1 r' ı· "ıo ~ıra ., s:t\ 1 

Salkımsöğüt Demirkapı Kuru üzüm. 30,000 4,Bco 360 16 
Sade yağ, 45,000 52,650 3,882,50 15 

Ha ı il Sezer Patates. 80,000 4,800 350 15 1125 - 9103 

Karyola fabrikasındaki 

İSTİKLAL LİSESİ Sergiyi ziyaret ediniz. 

.!:'..__ 1 1I~ 
İstanbul üçüncü icra memurluğun-

dan: Kız ve Erkel: • Ley!i ve Nehari 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 -

Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 
Tepebaşında belediye bahçesi karşı -
sında 21 - 23 nuinaralı ve Çankaya ga
zinosu nam.ile maruf gazinoda yapıla-

cak bedim ve duvar inşası pazarlık L•yli y • K ı • N•hıori 
suretile eksiltmeye konulmuştur. Be- 11••c2 Er kele en 1 o ej Kuı UAılO!!·'llh~S::liıJ. 
deli keşfi 375 Uradır. Taliplerin daire-

mizde tanzim olunan şartnameyi tet- İLK - ORTA - LİSE Tak&imde Sıraaelvller 86 
kik ederek münakasaya iştirak etıne-
leri ve iştirak edeceklerin yüzde 7 bu- Müdürü - E•ki Şi_:<i TeTakki Direktörü M. Ali HO$met Kırca. 
çuk nisbctinde teminat akçesi ver _ Hw;usiyetleri: YABANCI DİLLER ÖGRETİMİNE 

Ehemmiyet vermek, talebesinin sıhhat ve .inzıbatı ile yakından al;lkadar 
rneleri l:izımdır. Hcdim ve inşaata iş-

olmaktır. TELEFON: 41159 
tirak edeceklerin kalfa veya mühen1.is -~~~~~!!~~!!:!~~~~!!!!!'".'!!~~~~~~~~~~~~~~~ 
olduklarına dair vesikalarını hamilen " 
7/10/940 pazartesi günü öğleden ev -
vel İstanbul üçüncü icra dairesine mü-
racaatları. Dosya No. sı 938/4392 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Son Telgraf gazetesinin 22/9/940 ta

rihli nüshasının dördüncü sahi.fesin
öe satılacağı bildirilen Şükriyeye borç
lu Hakkı Zihninin maa bahçe bir bap 
hanedeki tamamı 288 hisse itibarile 
119 hissesinin satılacağı tashihan ilfuı 

olunur. 937 /7237 

YENİ NEŞRİYAT 

lstanbul Belediye 
Mecmuası 

1 

İstanbul belediyesi neşriyat, ista -

tistik ve turizm müdürlüğü tara.fın -
dan çıkarılan «belediye mecmuası> nın 
183 - 184 üncü sayıları da neşrolun -
muştur. 

Belediye neşriyat, turizm istatistik 
şubesinin yeni müdürü B. Eşref Şew 

tik; evvelce sadece tamimlerle bazı 
ilmt makalelerden mürk.kep olan bu 
eskimiş mecmuaya yepyeni ve müte
kamil bir şekil vermiştir. 

Bu suretle belediye memurlarına 

mehsus en lüzumlu malılmatla, şehir
cilik faaliyeti hakkında zengin istatis
tilc ve bilgileri ihüva eden bir eser ha
line getirilen mecmua ayrıca tanınmış 
muharrirlerin yazıları ile de süslen -
miştir. 

Oripden Sonra 
•' En Mükemmel Kuvvet ilacı ... 

En eski Malaga şaraplarından 

istihzar edilmiş olan QUINIUM 
LA BAR R A Q U E, Zayıf ve 
Kansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz · 
la çalışmadan yorgun düşanl<r ve Gripten 
,kalkanlar için en mükem mel kuvvet ilacıdır. 

Yemeklerden sonra bir Likör 1./, 1ehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve :, adei 
Sıhhat için kafidir. Tesiri mücerrep 
ve Pario Tıp Ahdemisi tarafından 
tavsiye edile" 

~ . 
INIUM 
ABAllAQUE 

Şarabı en. mükmmel nıuhavvidi. 
1 

1
0eposu: Galata, Gilmrllk sok. Na. S6 

Her Ecuocde Satılır. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
tunu olduiiu nedianine anlasın an
lamasın sövlenivordu. 
Şehzade sözlerine devam etti: 
- iHasan Can. ben varın padi -

sa:h olursam sevinir misin? 
- Şüphe ani var Sultanıım?. 

astı. İraniler ıbile Anadoluva ya
vıılmak üzere. Macarlar Tunadan 
seTihatlerimizi .geçtiler.. Ehlisalip 
donanması Anadolu sahillerimizi 
talan ediyor .. Vüzera ve ricali dev
let babamın gevşekliğinden isti -
fade ederek servet ev ana! kave:ı
sındadırlar. Yani. senin küçüık ka
fanın anlıyaeağı vaziyet kötü. Halifeler Diyarında 

No. 2 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

tlasan, memleketi kurtarmak lazım 
- Esta1Hi:u.llah Sultantmı. El

tıa.mdulilliılı onü:;lümaruın. Tür -
kum .. 

- Peki. Tüıık imparatorluihı -
n un emrinde :tı.ir vilayet o].-,.. Kır
ını. Kcfcvi bilrrn.iyorsun <la Bizansı 
nasıl bilivorsun va?. 

- Sultanım. Bizansı anam ve 
babam ail'lar. sızlar konusurlardı.. 
İste! ondan a:klıımda kalmış .. 

- İste: simdi seni evvelce ali -
Jadıi!ın fakat simdi scvinccei!in 
IDarüLsli\m olan Istanbula götü
;rüvcrum. 

- Padisah baıbaııruz ımı caihrdı? 
- Yu.xı ... 

1 
- Nasıl gi<liyoruz öyle ise Sul

tanım?. 
- Hasan Can. memleketi kur

tarmak lazım .. dedi. 
Hasan Canın memleket işlerine 

aklı eımivordu. Daha çocuk ve 
tecriibes.iz idi. 

Bu sebeple llasan Oın şehzade 
Selimin ne yapmak istediğini İs-

tanbula ııitınekte ana:ksadı ne ol
duiiunu sezeınivordu. 

Sehzade Selim. de&üLmek is -
tiyor. Kon=ak içini acmak, hırs

larını ıkaıncılaımak ihtiyacında idi. 
İşte; bu haleti ruhiye icinde bu

lunan şehzade. oak sevdiiii ve me!-

- O vakit seni nediımi hassıım 
yapacağım .. 

- Allah Sultanımın ömrü afiyeti 
şahanelerini anüzdad eylesin .. 

- Bak si.mdi. şehzade Afılmet 
Aanasvadan ikalkarak İstanbul ü
zerine yürümeık niyetinde iımiş ... 
ı::eıızade Kurkud da Mısırdan dön
müs .. Söı.de !hacca ı!idecekti. Mak
sadı. babam Sultan Bevazıdı, şeh
zade Cem ııiıhi tehdit ederek pa -
disahlıiiı almak idi. Ba'baıın buna 
<razı olmayınca Cem gibi ecnebi e
linde esir olurum korkusile canını 

dar Antalvava atabildi. Babaım da 
onu •bu hareketinden dolayı affet
mis .. 

Fakat sehzade Ah.met, saltanat 
davasındadır. Şehzade Sehinsah 
vefat ettii?in.clenberi ekıberi evlat 
olduİi'Ullu iddia ederek babamı sa 1-
tana ttan refeylivereK o mevkie 
geçmek istiyor. Babam, çok ihti-

yarladı. Yenireriler kendisini din
lemez oldular. Dii~anlar hududu 

Devletin lbu vazivetini ne Şeh
zade Ahımet ve ne de Şehzade 
iKuı1kııd !kurtaramaz .. Her ikisi de 
babam gibi derviş Nihadullah 

!Harp ve silah ehli değildirler. 
Türk imparatorluiiunu ıkurtara

mazlar. Ben. sarsılan anemleketi -
mi kurtar.ınai!a azımettiım. Baıbamı 
tahtından indirip verine !'0 "ece -
l!im. Ve selızadelerin ık:ücüi!ii ol
duiiu ihalde bu vere !ben gelece -
iii:ın. İ<rte o vaikit ııerek dahilde 
bulunan sovıruncular ve ııerek l:ıa
rici düsnıanlar !karsılarında bir 
Selim göre<:ekler .. Onlara hadle -
rini bildireceğim .. Hasan Can. an
ladın anı Kefeye ııidişiımizi simdi .. 
dedi. 

Yavuz. köroe nedimine neler 
sövlfrvordu. 'Bütün esra.rını ona 
faşed.iyordu. Acaba körpe ve da

ha hicbir seve ak.ı.l erclirwniven 

15/IO/D40 
15/10/940 

12/10/940 

15/10/940 
14/10/940 
16/10/940 
17/10/940 
18/10/940 
19/10/940 
21/10/940 
11/10/9·10 

14/1~940 

14/10/940 
ıoııoın•o 

'15/10/b,J 
15/10/940 
15/10/!)4.0 
15/10/940 
15/10/940 
11/10/940 
J4/I0/940 
14/l~/940 

14/10/940 

16 
10 

11 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 

ıs 

16 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

214 k~r.ı 23,8S5 kilo hus115i çeUk 
kap~lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İhalc.~i 31/10/!)40 perşem!Je günü saat 
11 d~ Ankarada :r.f. M. V. Ji'ava satın 

alma komisyonunda yapılac<ı.ktır. Tah
min bedeli 35,000 lira ilk teminatı 

2625 Urad1r. Evsa1 ve şartnamesi ko
misyonda görülür. isteklil~rin kanuni 
vesikalarile tekli! mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 

vermeleri. 1036 - 8520 

* İstanbul Derince silosundan muhte
lif birliklere iki bin tofl arpa ve yulaf 
nakil ettirilecektir. Teminatı 4500 li

radır. İhalesi 9/10/940 çarşamba günü 
saat 11 de Edirnede Sü1oğlunda askeri 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Taliplerin muayyen vakitte ko -
misyona gelmeleri. 1143 - 9154 .. 

58. ;oo kilo sığır etı kapnlı zarna 
eksiltıneye konınuştur. İhalesi 8/10/940 
salı günü saat 16 da Bandırmada askeri 
satın alma komisyonunda yapılncaktır. 

Tahmin bC'deli20,300 Hra ilk teminatı 

1522 lira 50 kuruştur. ŞJ.rtnar11csi An
kara, İstnnbul Lv. 5..mirliği satın alma 
komisyonlarında da görüliır. 'Taliple -
ı·in kanuni vesikalarlle teklif mektup-
hırını ihale saatinden 
komisyona vermeleri. 

* 
bir ~n.at evvel 

1J02 - 8911 

Eskişehir askeri satın alma komis-
yonunca 15/10/940 günü satın alına

cağı ilan edılen 2550 ton Sömikok ve
ya Ka rabük kömürünün eksiltmesin
den sarfınazar edilmiştir. 1188 - 9147 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Borcun verilmemesinden dolayı da

iı·cmzice tnhtı hacze alınan 34 ve 35 
plilka numaralı iki adet kaptıkaçtı :'l

tobüslerin paraya çevrilmesine karar 
verilıniş olduğundan birinci arttırması 

11/10/940 tarihine nıüsadit cuma günü 
yüz.de yetmiş beşini bulduğu takdirde 
~'1.tılacağı bu1rn.."ldığı takdirde ikin~i 

arttırması 15/10/940 tarihine müsaı:li1 
sala günü yapılacağı •jan saat on bir
den bire kadar talip olanların Kartal
da istasyon civarında hazır bulunan 
n1emuruna müracaat eylemeleri illin 

olunur. 

ZAYİ 
İstanbul erkek lisesinin yedinci sı

nıfından 9S\' - 938 senesi için aldığım 
belge kiı&,.dını zayi ettiın. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

İstanbul erkek lisesi yedinci sınıf 
talebesinden 731 No. lı Faruk Erkal 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharr.ri 

ETEM İZZET BENlCE 
Son Telı;.-af Matbaası 

muhatabından ne •beiklivordu!. Hic! 
Kafasının içinde salkladıiiı fikir -
]eri nutuk sövler gibi söylüyor .. 
ihtiraslarını alevlendirivordu. 
Hasan Can. efendisini havretle 

dinlivordu. Sevü>misli. Demek e-
fendisi oadisah oiacaıktı. ,. 
Asıl at.esi alan ve olduiiu ver<le 

titriyen cadır kapısında bulunan 
Ferhat ai!a idi. 

Ferhat a~a. eski bir yeniçeri ve 
ibircok muharebelerde ibulwıanuıs 
bir babavii!it idi. 

Ferhat aiia. sehzade Sellinin ne 
maksatla Kefeve doiiru yol aldığı
nı anlamıştı. Hasan Cana eöyledik-

lerini dinlwnisli. Zaten dinlemeiic 
hacet ''Oktu. $eihzade Selim. iri 
ve diri konusan birada.ındı. Fev -
ikaliıde asabi ve heyecanlı lbir ruha 
maliıkti. 

Çadırında, saracının odasında 
konuştuiiu zaıman ses işitilirdi. Bu 
sebeple Ferhat aiia herşeyi duy
onustu. Zaten, Yavuzun mahre -
l!Irinde bulunan adamlar hep ken
di bendeleri >eli. Dısarıva tek <bir 
sır cıkimazdı. 

Ferhat aiia düsüncelen.misti. De
mek İstanbul üzerine zorlu bir akın 
yapıvorlardı. 

(Devamı 11ad 
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ıl voı.T AKOMOLATÖRI VE 150 VOLT 

(ANO'T lt. .. E YAHUT UZUN Ö!VIÜRLÜ 
,BATARYA TAK!Mılı..a ÇALIŞIR 

TOl'T.lJI SAT~ mı : ısmeuı.. SUl TAR H.UIAll HAllOI 8EY Gf.ÇIOI No. 4&. i! TEL : 21211~ 

İstanbu~ Gümrükleri Ba,müdürlüğünden: 
Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Satılıyor 

Mikta rı Değeri 
Ki. Gr. Li. Ku 

300 
219 

292 
461 65 

780 66 16 
1 850 81 05 

950 78 40 
20 300 151 52 
20 

296 

910 
780 

110 
80 52 
67 16 
62 82 

23 800 373 20 
88 

2293 
363 

900 
66 96 
68 20 

268 79 
186 30 

513 280 85 

2 700 204 40 
3 163 

580 50 93 

Yün keçeden paspas hurda 
Keten mensucat ile mamul musamba pencere perdesi 
İpek kadın mu5ambası 
21 adet ipek işlemeli yastık yüzü 
2 P>rça sa!i ipek mensucat 
Bagalitten çelik metre mah.!azası 
Yün !renk halısı müstamel 
İpek mensucat 
l adet su geçmez hale getirilmiş ipek parae> 
Adi pencere camı 
Demirden makineli ustura jilet yedek bıçağı 
2 adet kitap şeklinde yazılı resimli reklam 
Safi ipekten yazılı rek.lfun flama 
Ağaç kaplamahk 
Matbaa n1ürekkebi 
Demirle mürettep porselen ~jşe kapağı 
3 parça ipek mensucat 
İpek masa örtüsü 
İpek astarlt deri kadın el çantası 

20 400 147 Radyo cihazı ahize ve mürsiJe müstame-J 
1 950 156 74 İçi ipek astarlı deri klasör 3 adet 

30 500 54 76 Deri döküntüsü 
1 720 122 56 S<ı!i ipek eşarp ve perde müstamel 
1 86 Safi ipek çorap müstamel 
4 600 306 20 İpek göm]ek müstamel 

800 81 Dokuma kumaştan ipek kravat müstamel 
Akşam gazetesinin 26/9/940 gü!llü nüshasında il~n edildiği üzere yuk9 

.. 

rıda kilo değeri ve cinsleri yazılı eşyanın sabşları 11, 14, 16/10/ 940 günlerirıcte 
Sirkecide Reşadiye caddesindeki halı antreposu dahilinde gümrük satış rnl.idii!'~ 
lüğündc yalnız 16/10/940 gününe tesadü.f eden satış Kuruçeşmedeki ikinci s::ı~ı: 
komiPyonu tarafınd:ın mahallinde satılacaktır. Taliplerffl ihale günlerinde sD~ 
12 ye kadar 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz eyliyerek yüzde yedi bli; 
çuk pey akçelerini vezneye yatırmış olmaları lazımdır. İhale günlerinden e'l"'e 
3 gün zarfında sabah saat 9 d~ın 12 ye l<,adar alıcılar eşyaları ambarlarında. tl: 
sulü dairesinde görebilirler. Bu eşyadan maada her gün müteferrik eşya satıŞ 
yapıJmakta olup listeleri salon Htın tahtasında asıhdır. Tele!on: 23219 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"--(9~.:!l.---" 

Ankara Dil ve Tarih - Doğrafya Fakültesine 
Talebe Kayıt Şartları 

ill'' Ankara d!l ve tarih _ coğrafya :fakü]tesine talebe kaydına eylU.Jün 25 ,s 
günü başlanacak ve birinciteşrin sonunda nihayet verilecektir. Fakültede tedf 
olwıan zümreler şunlardır: 

Türk dil ve edebiyatı 
Fransız rlil ve edebiyatı 
İngiliz dil ve edebiyatı 

Felse.!e 
.P rkeoloji 
3ümeroloji 

AJman dil ve edebiyatı Sinoloji 
Arap dil ve edebiyatı Hindoloji 
Fars dil ve edebiyatı Hungaro1oji 
Rus dil ve edebiyatı Antropoloji ve Etnoloj~ 
Klfısik filoloji Coğrafya 

Tarih Hititoloji 

• 

Talip olanlar bir istidaya lise ve olgunluk diplomalarım, aşı sıhhat reP";. 
larını bağlıyarak salı ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 ye kadar fa\f.ülte dırt! 
törlüğüne rnürac<ıat etmeleri lazımdır. c5978> «9033> .-
İstanbul Cumhuriyet Müddei umumiliğindeı:ı: 

. ~ 
Istanbu1 adliye ve mahkemeleri için bin adet çuval He c600> adet san l.I .. 

açık eksiltme suretile alınacaktır. Çuvalların muhammen bedeli c.1000> Ura ~ııS 
vakkat teminatı 75 lira, sandıkların muhammen bedeli 1500 lira ınuval' 
teminatı 112 lira 50 kuruştur. eJ1 

Çuvalın eksiltmesi 16/ 10/940 çarşamba günü saat 11 de sandığın eksiltıı' 
ayni gün saat 14 de Sirkecide adliye levazım dairesinde yapılacaktır. ber 

İstekliler bunlara ait şartname ve nümuneleri tatil günlerinden n1aadD
gün adliye levazım dairesinde görebilirler. c.9295> _; 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-~ 

Belgrat Devlet orman işletmesi , 
Revir Amirliğiııdetı' 

1- BeJgrat orman iş1etmesi.n.lıl Kurtkemeri c.icposunda teslim edilmek üı:e~ 
. ·çıP 

şartnamesinde evsafı yazılı c5000> beş bın kental nıeşe odunu dört aY l 

kaldırılmak üzere on beş gün müddcUe açık arttırmaya konl'tlnıuştur. Dfl 
2- Arttırma 11/10/940 cuma günü saat 15 de Büyükdere BahçekÖY orJll .... . yo•· 

fakülteii dahilinde Belgrat orman isletmesi revir 2.mirUğinde toplanan korll 15 ~ 
ca yapılacaktır. 0ıtJP 

J.- Odunların beher kentalına c44> kuruş muhammen bedel konulmuş tJ"' 
muvakkat teminat tutarı olan 165 lira arttırmadan evvel revir veznesine 'ft.l 

nlacaklır. .. Jiiğil 
4- Şartname ve mukavelename projeleri İstanbul orman çevirge nıüdıl~ de'" 

ile işletme merkezinde ve odunlar da Kemerburgaz civarında Kurtkernerı 
posunda görülebiUr. «9135> ....-""' - Emniyet Müdürlüğünden: 1~, 

Müdiriyet euabatile kaza ve karakolların teshini için satın aJınmas~rıa 911' 
tiyaç görülen azı 40000 çoğu 50000 kilo gürgen odunu açık eksiltme suretil~sill" 
nacaktır. İhale günü olan 1/10/940 salı günü talip zuhur etmediğinden . e jşıif• 
mcsi 11/10/940 cumaretsi günü saat 11 de yapılmak üzere temdit edı~ıc'iı:t 
Odunun muhammen kıymeti 760 liradır. Muvakkat teminatı 57 liradır. ~al~r111e~ 
ayni gün ve saatte mi.idiriyetimiz binasında kurulu komisyona şartnaıneY 1 g 
için de Ş. 3 müdürlüğüne müracaatları. c9460> 

I 


