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Almanlar 
lıe Yapmak 
• 
ıstiyorlar ? 
........ 

Parti Grupu ve Meclis Yarın Toplanıyor 
ÜÇ iT AL y AN YENi iHTiKAR MAHKOMIYETLERI 

VAPURU iki tüccar ;otdraya ikidir yapılan in
da sız hava hücumu belki 
d •ha ziyade şiddet kesbe -

1 •rck devam edecek, bin • 
erte . b 

1 
evın yıkılmasına, on 

LONDRA 
ü·ZERiNDE 

MUHAREBE "BAT IRILD 1 
Libyadaki ltalyan iaşesi y 1 1 5 Ü r g Ü n e 

ikişer 
~n ~rce masum insanın öl~ 
UIC'>ı k · ne sebep olacaktır. Fa-tt '.\lınanyanın bütün bu 
olazyıkteki hedefine vasıl 
g·~bılrnesi yine ve ancak İn
.~ ıı rnüdafaa kudretinin 
b ~i1Inıe veya artmasına 

....::_~ ı kalacaktır. 

~ETEM İZZET BENlCZ 
... bd 

''lııtu ';Ya İkinci büyük hava ta-
C'''il, ~ Yapıldı. T~arr~ tam 

•ı ı-e Y.ası)·adır. Hıç hır as • 
'-lıtiıı ~•naı hedef gözetilmeksizin 
'-'%,, r•_rine bomba yağdırıl -
~· IOc ~•Yarlar, maluller, dul -
~hat 11 lar, öksüz ve yetimler 

lt,;ı; 11d arın dehşet ve ölüm saçan 
lııgilizı •ıı azade kalamamışlardır. 
~•h; 11.ı•r bunu böyle söyledikleri 

1~aıı,:•n tebliğleri de bombar
.t~ıttıı, ·~•gele ve biç blı fark 
~~"sın~•~in yapıldığını bütün 
dıt, ragınen saklıyamamak -

~iıiıı. l.o 
) dıııı. ndra bu şekilde bom -
'•ııı•ı. ~ ediliyor ve Almanlar ne 
~,, . IStiyorJar? c· "•nu · · 

~l\t)i bn •uali budur. Fakat, bi-
~ 'lıLı.ııı ayret ve hatta istiğrapla 

barb·•n~n ınanası yoktur. Da
~blar1~n ılk günündenberi Al -
ij lba Ilı İngilizleri yenmek ve 
~leıi v ecbur etmek için takip et
~ doğ,~ •~.•eekleri hattı hareketi 
~1ltsi .1 ır tahmin ve mütalea 
~ 1•t eı:-~. b~ sütunlarda izah ve 
~ •oıı. t ıgırnızin en müsbet delili 
.. :.•ti F~•truzlardır. Almanların 
l 1 l!eriıı ansanın Mans ve garp 

1llt11t,re ~ Y_erleşmek, buradan 'a ~~lv:t; ın:ııtemadi ve iistün ha-
1~ v0 tn •rıle bombalamak, ma-

'ukleııı akddeten perişan bir hale 
~r e ti. 

Dün de Almanların 47 
tayyaresi düşürüldü 
Londra 10 (AA.) - A1ınan tay

yareleri dün gece Londra şehrine 
1 

hücum teşebbüsünde bulunmuş - ' 
!ardır. ı 

350 kadar muharebe ve avcı tav- 1' 
varelerinden mürekkep mühim 1 

teşekküller sahili geçerek. eenu - . 
·bu sarkideki İngildiz tayyare mev- 1 
danlarına ve Londranın sınai he- ı 
deflerine teveccüh etmişlerdir. İn- ; 
giliz tayyareleri, bunları vazife -
lerini yaı:mıağa meydan bırak -
madan tardetmiştir. 

iBir İngiliz avcı tayyaresi kafilesi 
ibir Junkers kafilesine hücum et
miş 5 ini düşüıııniiş, diğerlerini ka
çırmıştır. 

En siddetli muharebeler Londra 
sokakları üzerinde o1mustur. Bu 
-muharebe esnasında 10 Alınan 
tayyaresi düşürülmüştür. İngiliz 
tayyarelerinin mürettebatı mün
hasıran Kanadalılardan mürek -
kepti. Bu akın esnasında 47 Al
man tavvaresi diişürülmiistür. İn
.ıilizler 13 tayyıare kav.tıetmis -
lerdir. 

DİGER AKINLAR 
Londra 10 (AA.) - Hava neza

retinin teblil!ine göre, İnıtiliz tay
yareleri evvelki gece, Mansta 
Fransız ve Belçika limanlarında 
bulunan düşman ticaret gemile -
rini son derece şiddetli surette 
bombardıman etmiştir. 

Ostanda üzerine yapılan akın
lar saat 21 den az evvel başlamış 
ve dört saat devam etmiştir. 

(Devamı 3 tincü sahifede) 

L 

Londranın etrafında, Alınan tay yarelerini geçırtmemek ıçin (Cli~ 
halatlarla 3000 metre irtifaa kadar yiiksek tutulan baraj balonları 

FRANSADA 
MES'ULiYET 

DAV ASI 
General Dö Gol 

muhakeme hakkında 
ne diyor? 

Londra 10 (AA.) - Reuter: 
Bu aksam radyoda Rivom muha
kemesi hakkında cihana hitap e
den hür Fransızların sefi General 

{ Devamı 3 üncü sahifede ) 

KRAL KAROL 
KANADA YA 
GiDERSE ... 
Madam Lüpeskunun 
kabul edilmiyeceği 

söyleniyor 
Otta\la 10 (A.A) - Kral Karo

lun Kanadaya ddeceği hakkındaki 
haberler burada alaka uyandır -
mıştır. 

(Devamı 3 üncü sahifede ) 
- ---- -

m~;;,~~~A~~~y;~~~~~ 1 m a h k u m e d i 1 d i 
bir te6lige J!Öre, İngiliz tahtelba- D" .., ki A l K h" 
birleri Akdenizde üç iaşe gemisini Ugme Sa Jyan pUStO Jrşe J• 
batırmışlardır. Oziris ismindcl<i 
İngiliz tahtelbahi;i.3000 tonluk bir re gaz saklıyan Necati de Kayse-
İtalyan iaşe gemısını batırmıştır. ' 

Ror'.<ual tahtelbahiri de diğer • •• •• ı k y • •hb J 
iki İtalyan iase gemisini de. destro rıye SUrU ece • eni 1 ar ar 
verilerin muhafazası altında bu
lundukları halde, batırmağa mu
vaffak olmuştur. 

Filo cüzütamları bu suretle Lib
ya'daki İtalyan ordusunun iaşesini 
son derece güçleştirunektedir. 

Muharebe uzun 
sürecek 

Londra 10 (A.A.) - Virjinya 
Gayda Giornale Ditaliada yazdığı 
bir makalesinde harbin uzun ve 
müşkül olacağını söyliyerek di -
yor ki: cl\lukadderatı mevzuu bah
solan İngiliz imparatorluğu zen
gindir, geniş geliri vardır. Şu 
halde mukavemet edecek vaziyet
te bulunnıaktndır.• 

Kızılordunun 
manevraları 

Londra 10 (A.A.)- Diin Lenin
grad mıntakasında Kızılordunun 
askeri talimleri başlamıstır. l\lilli 
l\lüda[aa Komiseri Mareşal Timo
c;enko bu manevralarda hazır bu
lunmakta idi. 

Milli korunma .kanununa mu
halif hareketleri ihbar olunanan 
Galatada bir kağıtçı ile, Bevoğ -
!unda bir apartıman sahibi dün 
adliyeye verilmişlerdir. 
Diğer taraftan Sultanhamamın

da Marpuççularda düğmecilik va-
pan Apustol Panavot 34 krose düğ-
mesini sakladıltı ve bunları kain-
pederi Timestokliye satımıs gibi 
yalan fatura tanzim ettiği için tev-

Buraadan 

ltif olunarak asliye 4 üncü ceza 
ıınabkemesi tarafından dün 2 yıl 
Kırşehire siirgün edilmeğe 500 li
ra da para cezası ödemei(e mah
ki'ım edilımiştir. Kainpeder de va· 
lan faturayı kabulden 3 lira para 
cezasına çarptırılmıştır. 

Mersinde gaz saklıvan Necati 
Hamdi oğlu adında bir tüccar da 
evvelki gün 2 yıl Kayserive sür
ı?üne ve 500 lira para cezasına mab
l<fım edilmiştir. 

sonra ••• 

Şehrimizde de fı
rıncıların kurduğu 
inhisar kaldırılıyor 

llh •nsıı 
Q •nı le !"ordusunun çarçabuk si-
t lııdukıas •ın etmesi ile Almanları 
.~)eleriıırıııdan çok daha çabuk 
\,,llıdi Ve\ _y~sıl eden harp talihi 
la 1diı. lllo ala Almanya ile bera
lo nda, il ı'veç, Danimarka, Do -
\ hillerj e çlka, Fransanın garp ):r•n v:• .Y~rleşen, bava üslerini 
la da ha ıkı aydır bilhassa bu 
\aı· lSo k~rlaııan Almanlar şimdi 
1, ~ıp ıı·· ılornetrelik noktalardan 
l '~d'•"ıııyd~k Britanya adasını ve 

Parti Grupu ve 
Meclis yarın 
içtima ediyor 

Apartıman ve ev
lerde umumi sıhhi 
kontrol yapılacak 

Ekmek işi ve civar Vilayetlere 
un kaçırılışı hakkında ki tahkikat 
Şehrimizde 4 gün süren ekmek 

buhranının hakiki sebepleri hak
lkında tahkikata ehemıınivetle de
vam olunmaktadır. 

Dün sabah Bursadan şehrimize 
ııelerek akşam Ankarava giden 
Dahiliye \'ekili B. Faik Öztrak ha
reketinden evvel belediyede Valt 
ve •belediy risi B. Li'ıtfi Kırdarı 
ziyaret ederek bu hususta izahat 
almıstır. 

~irketinin faaliyetini tatil et.mis 
olduğunu da söylemiştir. Bu su
retle bir zamanlar Bursada da bas 
aıösteren ekmek sıkıntısı kökün
den hallolunmw;tur. 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Görünmez kaza 
buna derler ! 

"•ıı ·' o"·· l.r lng·r KUyorlar. Buna mu-
~ 1 Roo 1 ızleriıı Berlini döğme
~t~• ha"- 1

1200 kilometrelik bir 
\tıı''tıe: •dır. Biitün garp böl -
lııt\'''ni bYılan Alman hava kuv
~. • hu~ .. ulup döğmek büyük e-

Meclisin bu toplantıda bir buçuk 
ay tatil kararı vermesi muhtemel 

Bir ev sahibi ağır para cezasına 
mahkum edildi 

• 
1•ıe \ı ilk himmet, on binlerce 

. ")n· Çurmak davasıdır. 
~ıı,, 1 zam . 
.\ı ha" anda ltalya büyiik In-
tqı''kada a "e deniz kuvvetlerini 
'- llııh ' Orta şarkta Akdenizde 
"re h ıııe b ' . 4, •ıneıı e ~r ediyor ve .. Ingil-
la~ \ııvveı ~unyanın her tarafın
~~ lııen İıı . ~lunduruyor. Buna 
\uy~•laa egılııler kendi adalarını 
iıı, ilk, rn ~le'!Jek hususunda da 
ı,~ııa~at0,~ ~nı, müterakki bir 
ı1 tuı~delik~ı:~n gösterebilec~ği ha
llı; 1 tay .

8 
erı gösteriyor. lngiliz 

'• ~ tayhreJeri taarruz eden Al -
•tı,~lgi ku:ı:.ı•~i~ıi müthiş bir iman 
lı\ lerj Jtib· etı ıle tart .eya imha 
"ıı 11tuıları 1 800 - 1200 kilometre
)~t•Yi ~11 .a da Alman harp ve 

Büyük Millet Meclisinin varın 1 Büyük Millet Meclisi parti ııru-
yapacağı toplantıda bulunmak ü- pu yarın öğleden evvel toplana -
zere Vekiller ve meb'usların bü- rak, Harici ve Vekili Şükrü Sa -
yük bir kısmı Ankaraya dönmüs racoğlunun harici meseleler ha'k
bulunmaktadırlar. 'kında vereceği izahatı dinliye -
· Hariciye Vekili Sükrii Saracoğ- cektir. 

111 , Maarif Vekili Hasan Ali yücel, Büyük Millet Meclisi de varın 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alatas ve öğleden sonra toplanacaktır. Mec-
dün Bursadan şehrimize gelen lisin yarınki toplantıda bir veya 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu !bir buçuk aylık bir tatil karan 
sabah Ankarava varm1şlardır. vermesi muhtemeldir. 

...::.:=:...:.......:..:..:..._~_:_~~-'--~~~~~~ 

Bazı semtlerde yeni yapılan ru
tubetli apartımanlarla heniiz sı
vaları kurumıvan evlerin hemen 
ikirava verildiği göriilmüstür. Hal
buki bu kabil yeni inşaatın üze -
rinden iki av geomeden içinde 
oturulması memnudur. Yine bazı 
yerlerde gayri sıhhi ev, han oda
larının kiraya verildiği de anla
şılmıştır. Bunun üzerine belediye 
sıhhat müdürlüğü teşkilatı umumi 

Hür Fra::ısaya 
yeni bir iltihak 

Leh pilotlarının Adam başına 7 5 
muvaffakıyeti gram kahve 

Pud-Chery 10 (AA.) - Vali B. Londra 10 (AA.) - Öğrenil - Berlin 10 (A.A.) - Harbin ikinci 

sıhhatle alakadar bulunan ve u
mumi hıfzıssıhha talimatına mu
halif olan bu hareketlere karsı 
takibata geçerek her semtte umu
ıml kontrollar yapılmasını alaka -
darlara bildirmiştir. Bu kabil yer
leri kiraya verenler yakalanarak 
cezaya çaptırılacaklardır. 
Di~er taraftan Fatihde oturan 

Yusuf isminde bir ev sahibi de 
<Devamı 3 üncü sahllede) 

Para gömen 
hırsızlar ve 

kalp paralar 
(Yazısı 3 üncü sahifede) ·~eı. 1rler· · b )~11 • ıııu ını onıbalıyor ve 

h,
1 

•r. ı\ Vaffakiyetler kazanı -
ı,d ~· nah•ak, Alınan devlet şefi 
h,t;•nı hi~sına olursa olsun baş
'"•k hadire".0ıck, Almanyayı bu 
tıı k ••nıiıı~ırı~en zaferle kurtar
'• h •sa za •dır. Bunun için de 
l~<ı 8 •hiıı ;:ıanda neticeyi almak 
'•ıı!'ıd,, ıı •aıııasına mani olmak 1 

Louis Bowin Reuter ajansına ·bu
gün yaptığı beyanatta Hindistanda 
Fransız müstemleke hükumetinin 
Vichv hükumetini tanımıyarak 
General Dö Gol'ün davasına ilti
hak ettiğini bildirmiştir. 

diğine ıı:öre, perşembe, cuıma ve senesi Alınan iase _vaziyeti sivil 
eımıartesi günleri Londra üzerinde Alman ahaliye yenıden ıkahve 
cereyan eden hava ımuharebelerin- tevziine müsait bul·m-nuştur. Ber- --;::;:;::;;;:;:;::;:;::;:;::;:;::;:;:;__...:;:;:;::;:;:;;-1 
de Polonyalı avcı tayyare filosu linde 17 yasını geçenlere 7 ile 26 

- •n 1 · •rbi · . • 1 .•hitıed· ıı uzaması Jngılte- J 

-- __ , 
Dönmiyen 

Filo 
Rahmi Yağız'ın 
en son eseri.. 

it) ng•lter ."· Kışın gelmesi yi
Ct 1' ~_t ,,~nın lehinedir. Harp iki 
1•ııd:~•liılcr~ndaha uzadıJrı takdir
'-r,1 'ahiıı 

1 
dunyanın her tara

tıı, he,liki .~ dukları imkanların 
••t llıtleri 1 e Almanları mağlup 
~-~,1 'l'Yarev~ Alman niifusu ka
l 1\1 '•lıııı,.1~ •tık ve topla Avrıı
ıı~il~•n devf 1 jaŞmaz bir ölçüdür. 

!ıııd •tey0 et şefi işte bu fırsatı Dönmiyen filoda Tiirk de-
111ıı;.d_ir ,. Yetmemek gayreti i- nizeilerinin bilyük harp so-
~~~i \ lııgili: ahıı miinasebetle de nundaki efsanevi kahranıan-
•ttt1 u~llin dalarına karşı elin- . ... , 

ll •ın,, 1 tavyarderle 1 t" . lıklarını Rahmı Yagız ın ve-I iti , ır · sav e mı 
. '''ı •r ı94 sikalara dayanan bu saheserin-
~'ııha 'hllıha h~ ~b·!lı~ın İngiltereJc , de e:ör~p okuyacaksınız~ 
~'ııd, '•hini: 

1 ~1 yapıyor. Bu .

11 

D H • F .1 
1 

~~ı~, ~tek }Olıı h u.g-iinkii •artlar 1 onmıyen ı o 1 

~.ı, •.n•ııııı avadandı ve ha-
' bır ol •dan, gecelerle giin- . . 
( " nı~dan 1 T d 1 . Bu ısmı unutmaymıı. 
.veı:a • ngı ız a a arı- l -==========::ııl'I 

mı 3 tm u ıahifrde ) ı --

31 Alman tayyaresi düşürmiiş - ı birinciteşrin arasında adam başına 
!erdir. 75 graım kahve dağıtılacaktır. 

incir hırsızlığına 
gidenin akibeti ! 

Telaşla ağaçtan düşüp ağır surette yaralandı. 
Dört yaralanma vak'ası daha oldu 

Mehmet Ali oğlu Keramettin 
isminde biri Büvükderede Caımi 

sokağında oturan Avni isminde 
•birinin bahçesine habersizce girip 
incir çalmağa başlamıştır. 

Keramettin bir aralık bahçe sa
hilbinin geldiğini zannederek, te
l~la ağaçtan inmel!:e çalışmış, fa
kat bu esnada vere düşerek al!ır 
ıurette varalanmıs ve Beyoğlu 
bastanesne kaldırılmıstır. 

Eyüpte oturan 2 yaşında Ha!Cık 
isminde bir cocukcaiiız evinin pen-

ceresinden bakarken sokal!a düş
müş varalanmıstır. 

{ Devamı 3 üncü sahifede ) 
- ----........................................... , 
+ Lisan Mütehassısı Prof. Angel t 
ı FRANSIZCA ı 
+ Dershanesinden, genç münev- + 
• 

verlere: Okuduğunuz eserler- + 
• 

de <riiclüklerle karşılaşıyorsa- " 
nız bize geliniz, tecrübemiz - T + den istifade ediniz. Bah(ekapı + + Selamet Han. t _ ................................. . 

KISACA 

Vur abalıya 
İstanbulda otomobil kazası ol

duğu muhakkak. Bunları otomo -
biller kendi kendilerine yiirüme
diklerine göre şoförlerin yaptığı 
da muhakkak. Ancak, karşıdan 
karşıya bütün korne sesine rağ
men sallapati yürüyen avanakla 
köşe başından tekerleklerin altına 
fırhvan yaramazın ve arabanın 
arkasına takılan arsızın çiğnen -
mesindeki; yolun ne sağını, ne so
lunu gözetlemiyen bisikletlinin, 
cezbe halindeki dalgının •arpı! -
masındaki kabahatli ve amil de 
şoför miidiir?. 

Biz bunların lıiç birisi ve umumi 
terbiyenin icapları dısına çıkan
ların hareketleri üzerinde durma
dığımız içindir ki hep: 

- Vur şoföre ... 
Yani: 
-Vur abalıya ... 
Oluyor. Biraz da avanağa, yara

ınaza, arsıza, da1gına, yol ve iz 
bilmeze, sallapatiye vursak! . 

•• 

DAHİLİYE VEKİLİNİN 
BEYANATI 

Dahiliye Vekili buhranın bir 
daha tekerrür etmemesi için kad 
tedbirler ittihazını bildirmiş ve 
gazetecilere de: 

•- Son günlerde ekmek sar -
fiyatı İstanbulda artmıştır. Maa
ımafih yevmiye 100 ton fazla l:ıuk' 
dav verilmesi işi kökünden bal -
letımiştir. Belediye \le diğer ala
kadar makamlar hadiseden suini
yetle istifade etmek istiyenler hak
'kında srkı ve sidetli takibat yapa
caklardır.• demiştir. 

B. Faik Öztrak Bursada teşekkül 
et.mi.• olan uncular ve ekmekcilik 

ÇERÇEVE 

Yine o dava 
Londra üzerinde hava hü • 

eumlarmın, hava silahı icat .,_ 
dildi edileli eşine rasgclinmi -
yen bir istikHil ve şiddet ka • 
r;anuıası, siyasi muharrir çene
lerini yine düşürmiiştiir. 

Gözler, gözlük camlarının al
tında patlak ve fırlak, suratlar
da hayret çizgileri gerl'in ve 
idrak kirişleri kopuk, çeneler 
çarpık ve düşüktür. 

Bu hale rağmen tefslıler yi
ne başını almış yürümekte, bü
tün korkulara rağmen gülünç 
olmak korkusu hiçbir semte 
uğramamaktadır. 

Bugiinii bir ihraç hareketi ari
fesi diye gösteren bir başmu -
harrir vardır. Bu başmuharrire 
göre İngilizler batta denize bi
le bakim değildir; parça parça 
dağılmış, yayılmış ve şurada bu
rada hapsedilmiş olan filolarını 
ihraç yollarında bile toplamıya 
muktedir değildir. İng-iliıler en 
iyi pilotlarını kaybetmiş, •ana
yi, stok ve tekasüf merkezleri
ni harap olmaktan kurtarama-

, 1JU$ ve bavadaıı. ideta açlığll 

1 

t 

Sabahleyin işine giden 
Avram süpürgelerin 

altında kaldı ! 
Bu sabah saat yedide Edirneden 

gelen şoför Tevfiğin idaresindeki 59 
numaralı kamyondan Zindankapı• 
da süpÜI'l!e balyeleri indirilirken 
lıalyeler düı;erek oradan geçmek
te olan A vranı isminde biri va -
ralanmıs ve sabah sabah işine git
mekte iken bu görünmez kazaya 
wıvan zavallı adarn Balat·· hasr 
tanesine kaldırılmıştır. 

mahki'ım tarzda abluka edilmiş 
bulunmaktadır. 

Rivayetlerin Alman kayna -
ğından ~ldiğini bildiren baş -
muharrir, bun1ara inanmıs gö. 
riinmek tedir. 

Netice itibarile bütün bunlar, 
saygı değer başmuharrire göre 
bir ihraç hareketi arifesinde 
bulunulduğunun şa~maz ala -
melidir. 

Hicbir bayramın arifesi yir
mi dört saatten fazla siirme:ı 

amma biz hu başmuharrire ta
hayyiil ettiği bü}iik bayram 
şerefine on misli tömert davra
nalım ,on misli vade ve 240 sa
at miihlet verelim. 

Herhalde on gün, berhanııi 
bir arife faslını doldurmıyn ye
ter. Zaten on on beş gün sonra 
havalar hiçbir hayranı ve ha
vai fişek şenJiğine izin vermi • 
yecek hale gelecektir. 

Ya or. gün, yirnti s:riiu. otuz 
l'iin geçer de bu arife denesi 
bitn1ez ve hayranı bnşlnnıazsa, 
yani, İngiltere adasına bir ih
raç haı eke ti olmazsa bu baş -
n1uharririn çehresi i1c gazete
sinin kırmızı ba~kılı İ!-.nıi ara
sında bir renk yakınlıl:ı dojta
cak mıdr?. 
NECİP FAZIL JUSAKOREK 

• • 



l\!.EVSİM 

DOLA 'l:'ISİLE .• 

vet, o zaman, ben, nasıl bir iş tut
malı~/ım ?. Kime gitsem, bir tavsı
ye mektubu almak üzere el aç
sam. belki vaktile onları ircitmis 
i,.;nelerr.ış olduğum ıçin kapıyı yü~ 
ztime kaparlar .. 

Yak-sek· 
kaldırım 

~merika, 
lstanbul 

l POLİS 
YI: 

MAHKEMELER 

ilaç meraklısı Romanya faciası 
Çocuk başı boş On beş günde bir va- Yaza.ıı: AIIlUET şüKr.ü r:.sıııı;ıı 
bırakılamaz purla ticari nakliyat genç hırsız! Yabancı devletlerden hepsin; 

il yapılacak Yenipostane arka•ında l\fazon dostlui;ııııı Y.aybctmiş, Ruıncn tel 
Boton ecza dcpo,unda dün sabah tanını parçalamış, Rumen de• 

Neden sınıfta kalıyorlar, suali- Am k ·1 İ t b 1 d d ı d" ı · ı··ı:ı" erı a ı e s an u arasın a ,·ukua gelen garip bir lıırsızlıjın a am arının cışman ıgmı ·~ u 

C'>k :ıkür, $İncm•lar Yakında 
ı~ılıyormıış. Bu mcv. mde kışl:k 

ej'.!lence 'erlerinin henüz açılma
d gı, yazlık eğlence ) ·rlerinin tat
sızlaştığt sıralarda, mevzu buh -
"''· başgösteriyor. Artıl<, buz ih
tı<tırr.dan bah.sroemezsiniz. Bah
çeli l(ilZinolar serin .. Fiat tarifesi 
tav .ı.dı. Pe'.•ala, ne yazacağız'. 

O halde r:ıhat ve eğlenceli bir 
iş nedir, ne olabilir?. 

Daha olmanııs. ben de ırider, ya 
ihtikar komisyonuna, ya, fiat mu
rakabe komisyonuna aza olur, lı<Jş
ça vakit geçirir, keyif çatarım. 

Beyoğlu ile İstanbulun 
bu ana iltisak yolu 
sür'utle düzeltilecek 
Beledi.ve reislii{i İstunbul ile 

Beyo~lu arasında Tünelden sonra 
yegane iltısak ;'Olunu teşkil eden 
•Yüksekkaldırım• ı esaslİ bir şe
kilde ıslah edip düzeltme![e ka -
rar verrr~ıstir. 

nin cevabı birkac •'Ti cepheden 15 .,;; d b' ı t' · ak!' R ·ıı f d ı I" " ,.. ... n e ır vapur a .:.carı n ~ ı.- muhakcır.csi ak.şanı üstü netice - ltll.$, umrn mı eti tara rn aı t'S a 
ve uzun uzun tetkike muhtaç bir yat yapılması için harekete geçil- lendirilnıiştir. Davanın suçlusu kedilmiş bir vaziyette, Ronı•n~ 

BU DA AYRI 

mevzudur. Ben ,dün de telt)as et- miştır. Du suretle Aınerikadan İsak adında bir gençtir. İsak dün kralı Karo!, nihayet tahtınd:ın.l., 
tiğim ,."ibi, nıcselcnin ,_.alnız bir .:ohrı.ın· ı'ze muht lif l t d f t d k ek• 1 

, '<-- ' e ma zeme ge- sabah; Jıeniiz dükkanların açıldığı acın an cra;::a e ere ç ·ır 
ceııhesini ele alıyorwn. tirilebilecektir. bir sırada bu dcpoya gitmiş ve gitmiştir. Dahili ve harici Polı r 

içtimai hayatımız büyük bir de- Ezcümle Angira isimli bir va- kendisine nıiişteri süsü vererek kası tam iflas halinde bulıın~n ·J(•d • Belediye reis muavinlerinden Çok şükür halimize, garip kuşun 
yıı, .ı.sını Allah yaparmış! Bir ka
pı,yı kaparsa, öteki kapıyı açıyor. 
ilan dolsun!, 

HİKAYE 1 
B. Lutfi Aksoy burada yaptı.in tet
kiklerde evvela kaldırımlarm par
keye çevrılmesmi ve hava gazi 
tenviratının elektriı!e tahvili icap 

ğişiklik geçirmiştir. Diinkü aile purun otomobil Iasti,Ç'İ ve yedek rolün arkasından kimse guz) " 
ile bugünkü aile arasında biiyük ,__ 1• ik ad d . bir aspirin istemiştir. ı. 
b . f k a""amı, ast , r yo, eroır ve em- Bu esnada dükkan müstahdem- döknıiyccektir. •. 1( 
ır ar vardır. Dünkü eocuk, o- salı· eş a h. ·ı 2 h ft ı K ı 1 nsııı~ 

llALİi\IİZ 
. Kıymetli arkadaşımız Selimi 
izzet S des, gecenlerde, bazı genç
lerin çıkardığı bir mecmuaya dair 
bir yazı yazmış~. Vay, sen misin 
vazan?. Gençler, Sela.mi İzzete bir 
cevap döşenmişler, şöyle diyor -
larmL~: .Bu ilrr.i bahislere karış
mazdon evvel bütün eski Yunan 
filozoflarını oku, lii.tinceyi öğren .. 
Mecmuamız latince dersi vermek
tedir. Müracaat edebilir.in .• 

ettiğini görmüı;tür. 

' y yı anıı en a a evve !erinden Avram Barbon ı'le Sala- aro ' on sene evve ' a , , 
kwııa.ya he\"eslenir, muzır da ol- N kt l' "' k t ı ·ı n··kr ı· d o~ evyor an ıman:.m.ıza "are e mon mal.oazanın 1." kısmuıda ı'sti'f ayya'e ı e u eşe ge ıp e ~ ~ 
sa, Nant Pinkerton romanlarından tt' · · eh '-'-"eki al>'---' ı " ' ı k ı ı· ..... d be' o~ )' e ıgı ş r .. uu= «Adtiar ara ve temizlikle me<,.~uı oldukların - una arşı er ıp ellıgı ar 

NE OLUR?. Bunun üzerine Yüksekkal<lırı -
nun Tünelden itibaren nısıf kı9m.ı 
parkeye çevrilmis ve tekmil hava 
gazi l:i:mbaları yerine elektrik 
lambası konulmuştur. 

işe başlardı. Bugünkü eocuk ki- bildı· Um' t' • t• · d ı kt' k ddcrr ı ' r ış ır. dan bunlar gelincive kadar İsak ıcesın e mem e ın mu a ·• l\.ı 
tapla arkadaşlık etmek istemiyor. Amerikad ükl' b ' t lin ld - & nıan 

Ben, hazan, kendı kendime dü
şiıııurüm. Lali.le ettığimız mevzu
ları birer birer gözden geçiririm. 
Ya, Allah göstermesin, bir gün, bu 
mevzular ortadan kalksa, halimi:ı; 
ne olur?. Kiirımız, ki9blmiz kesada 
u,l!rar, ne iş yaparız, nasıl l!.ecini
rıL? Filvaki her, bir lokma ekmek 
bulur, amma .. bizimki zor ... Bü
tun ömrünü laklakıyat ve alay ile 
ı:cçirmiş bir insanı dü<ıünün .. 

an Y enen u ~a- alt dolaplardan birıs· ı·nın· su··rme La- ını e e a ıgı zaman. o 
Onun gittiği yer sinemadır. Sine- la ı k t· · t· ·ı · "' • ·· ff .. · v.. ..,. borr l; rın meme e ımıze ıı:e trı mesı pağını ara.lıyarak 40 küsur lira kıy- mcs ut ve mııre eutı. ouyua< . ı•· 4 
ına, tıpkı tiyatro ile olan farkı gibi, için Akdenizde icap eden kontrol ten sonra Rumen milli emellerı 11.ır 

1 melinde bir ilaç ampulü paketini p ~ 
yanız bir satıhtır. Orada hcrşey vesikaları da alınmıştır. koltu~una sıkıştırmıştır. Fakat tam lıakkıık etmiş, büyiik RomaııY t' c 
basit, kolay, hayat bir rüyadır. Patriya isimli bir vapur da İz- bu dakikada içeriye kapı öniin _ kurulmuştu. Ecdadı tarafından J,. 

Yüksekkaldırı.ının parke biten 
kısmından Karaköy trııımvay cad
desine kadar olan ımerdivenli kıs
ıımnın da buırünlerde parkeye cev
rHmesi ve bu ana yolun dii?er kı
sımlarının da ıslahı kararla;tıril- 1 

mıstır. Halen bu maksatla sadt 
icabeden paranın keşfi yapılmak
tadır. 

Çocuk, yahut da, gezme merak- mirden hareketle Amerikaya tü- deki hamallarılan biri girmi~, İsak sis edilen rejim iyi yürüyor ~ ltd 
)ıs d S k ki d ·· - b tün h--~oc lu··ıetaşı ootu··rmek ·· Karol ı'ktidarı eline alır aJıııa ı ır. o a ar a uç aşagı eş ' ...,.,....,, ... - u- da pakeli yavaşça kapının yanına ··ı • 
yukarı dolnsıyor, Biraz büyüdü zere .vola çıkmıştır. Bazı Ameri - bırakmışsa da paketi gören ha _ şahsi bir idare kurnuya teşcbb<l.. ~İQ Halbuki, aksi gibi, Maarif Ve

kaleti de !itince ile değil, son se
nelerde c;ıok zayıfladığı için türkçe 
ile ugraşıyor. Türkçe öğreten bir 
mecmua çıksaydı, daha isabetli 
olurdu!. 

ınü kahve müdavimi oluyor, şu kan firmaları da Basra yolile mal mal·. _ Burada bı'r paket var". etti. Bir partiyi ıliğer parti al<
1
l., 

1

1
bp 

meşhur kibar ku=ı olan pokere göndermeyi tercih etmektedirler. Niye yerde dunıyor?• diyerek Sa- hine, bir poLitikacıJı diğer ~ t~i 
ha lıyor. lamonu çağırmıshr. tikacı ale) lıin.e tahrik .~d~r~k ,jU ,; 

Sonra, mahalle arasındaki IKu·· çu·· K HABERLE ı nıanyanın muesses reJıınını Y Meseıa, bir ırün latife edecek 
h•çbir mevzu kalmasa, tramvay
lar Taksim gazinosu salonu kadar 
rahat olsa, İstanbulda ihtikar hi
"" esıne raslanmasa, belediye şeh
rin ikt:sadi meselelerini hale yola 
koysa, ekmekler pamuk gibi nefis 
ve bcvaz çıksa .. Hulasa, aklınıza. 
ne geliyorsa, bütün bu işler dü • 
zelse; bizim halimiz sonra ne o
lur?. 

NE MESLEK 

TUTARIM?. 

BİZi.ai 

LEHÇE 

cklüp. işe karışıyor. Bu klüp de- ı R ~-Si alamon da gelip bakınca ve ve nihayet kanunu esasiyi kaldıtr 
di.k.oduları, şu galip, bu galip me- ""' ap sürgüsünü açık göriince iş rak siyasi partileri ilga etti. su~ 
ieleleri, çocuğu isgal eden ve yo- * Mua>nuner isminde bir ı;ocu!k anl~ş~mış,. İsak dükkandan kaç - dan sonra Ronıanyada rejim re~. 

Havluların dam galan- ra!' baslı başına bir alem oluyor. Kumkapı sahilinde dolaşan ırüm- md a .. b.'~temıştirk. Fakat hamallar - mi takip etti ve sık sık hük.üı~~ •• 
it' f tın k 1 rük muhafaza memurları tarafın- an ırı tutara diğeri polis getif" ler d_.is. ıi. Fakat bunlar ..,_.. 

b } d ıra e e azımdır: Yeni ha- ıniştir. -.. tr 
masına aş an 1 yata tamamen adapte olmuş deği- dan süphe üzerine ya.kalanmı:s ve <iiktaörlüğünü örtmek için bir. 

elindeki i.ki paket eroını· · vutm"~ Birinci sulh ceza mahkemesi b11 d . JV 
1 evluld.en itibaren Bı.ırsada iımal liz. Henüz araştırnıa halindeyiz. - ilic meraklısı lursızı 3 ay 25 gün nevra an ıbaretti. Hakikatte il 

olunan tclmnil havlulara Bursa ti- Böyle intikal devirlerinde, •ocnk tur. Cerrahpaşa hastanesinde mi- h hk" maııyanın iç ve dıs politik.ası b 
' d · ·-.ı. apse ma um edip derhal tev - takım so-·nu''k polı'tı'kn•ılar ,•asıl~ 

caret odasında damııa vurulmasına ruhu üzerinde daha fazla durmak esı , ..... anaraık paketlerden biri k.if eylemiştir. · • . 
başlanılmıştır. liızım. Kız, erkek, bijtün çocuklar booulınadan çııkarılmıstır. O }' 1_ 1 sile doğrudan doğruya kral ta~ 

Bu suretle adi havlular ve taklit ·· · d * Izmı·r f""rı mun·· asebetile e ırten aş-. fından idare edilmekte idi. ı<a uzerın e en mühim iimil her za- ~ R ı,şl 
mallar şehrimizde ve diıi'er yerler- trenler çok kalabalrk oldui!u halde Maçkada oturan Zekiye ismin- unıen milletinin mııkaddero il 
de Bursa mamulatı diye satıla - man, dalına ailedir, Mektep değil- f ı k de zen"in bir dul bir müddet e•- idare ettiği bu seneler zarfın .ı;. 

dir. Evvelce caile baskısı• adını az 3 vagon onu.bnadığı ve rnem " kimseye itimat telkı'n edenı<"· 
mıyacaktır. 1 1 k 'do ı rda vel bab•esini temizlemek ii:ıere A 

İşte o zaman. bızim halimiz du
mandır. Öyle bir iş bulmak, ge
çım yolu seçmek lazım ki, can sık
masın, eğlencesi bol, üzüntüsü az, 
parası dise dokunurca olsıın!. E-

Vatan rafikimizin birinci sahi
fe,;inde kı.;acık ftkralar çıkıyor. 
Geçen gün bir tanesini okuyalım, 
dedik. Bir mana çıkaramadık. Çün
kü, baktlıc ki, bizim acizane bil
di'7imiz eski usul gramer mazbut 
cümleleri yok .. Kebıneler yer de
ğiştirmiş. Bilhassa fail cümlenin 
sonuna, fiiller, cümlenin baş ta
rafına gelmiş?. 

Yahu, bu fıkraları, bizim leh
cemizle konu~an bir arkadaş yaz
sa da, okuduğumuzu anlasak'. 

verdiğimiz kuvveti, şimdi, caile yo cu ar:nın orı r a ayalcta ' Rumen politikacılarının b,..ıl'" 
Bu miinasebetle Bursa havlu - kontrolü. ismile, dünkünden da- sabahladıkları hak:kında şikayet- Ömer oğlu Ömer Cihan isminde b .. k . 1 ttul F , 

ları için ycknasak tip, boya ve !er yapılmıştır. bir amele tutmuş, fa.kat Ömer ı.... 0 stru sıyon yo ıınu tu ar. fi' "t 
ha fazb çocuk üzerinde hissettir- rıları açık muhalefete geçtiler. hl' lıt 

kavlar da tesbit olunmuştur. Bur- meliyiz. Çocuk serb~st büyiisün, * İstanbul ımaarifinin en kıy - dını görünce i.şık olmuştur. Zeki- şist teuıayüllcri olan demir ınıı , 11 

AHMET RAUF sa tic:ıret odasının damgasını ta- otomatik bir makine değil, irade, ıınetli muallimlerinden Kaıbata.s ye genç ameleye yüz vermeyince fızlar ise, teror yapınıya ba~tad•.~ ~h 
şrnııvan havluların Bursa malı şuur sahibi olsun lakırdıları pa- lisesi kimya öğretmeni Kudsi dün Ömer ·a~ık garip• imzasile aşk !ar. Karo! bu terörü daha l!ıiYP' '.IJ 

.\VRUPA HARBİNİN mamı . r.en( Fran<ız da kendisi- olınavıp taklıt bulundui(u dün seh- lavradır. vefat etmiş ve cenazesi bu sabah mektupları göndermeğe ve niha- terör ile bastırmıya ~alıştı. l)~h~ tJııi 
rimizdeki aliı.i;:adarlara da bileli- Her aile, (OCuğunıın lıiitiin ha- kaldırılmıstır. yet ölümle tehdide ba•lam"tır. politikadaki istikrarMzlığı yuz~ , t~ı nin kalem sahibi olmayı tercih et- • ~ • loı' 

t . - . . .. 1 . . . k l rilmiştir. reketlerini, t'n titiz bir fikri takip- * K dık Bunun üzerine Bavan Zekiye mab- den de Romanyayı si,-ası ya .. ·ld 't 
ıgını soy eınış. Bırı. i ı 1(, dijıeri 1 d a övünün inlarına müte- , · L'b 11'" ko' 

k ı h ·--<r-- e, a uıı adım kovalamalıdır. keıney·e müracaat etmı·ş ve O .. ııter !ık icıne attı. ı era ere ve :,.ı h
1
• YENİ MESELELERİ 

Saat gibi 
işlemek .•• 

a cm sa ibi olmayı kuran her allık nazım plan Dahiliye Veka- · · k tak' tf"' ·v.,- O 
iki gençtir. Dereden tep~den ko - Sabıkalı ve küstah REŞAT FEYZİ letince tasdik olunarak beledi - 3 ay ~apse mahkum edilmiştir. Lll- rca:;~~~~c g~~ d;:,:ı.::~~;r;.ı~ ~ 
nuşnıu~lar. Nihayet o yüksek da- b•l ·ı ! 1 yeye ııönderilmiştir. kin Omcr tevkifhaneden de aşk sempatisini kaybettirmişti. De~ ' 
i:a da tırmanmışlar. Bir ~·erde otu- 1 elçı Cr l ki sahte mÜ ,ch&SllS *Üsküdar_ Kadıköy halk tra:ın- mektupları yollamağn devam et- muhafızlar hakkındaki şiddet r· .. 
rarak dinlenirken ınüstakbel Al- Bazı otobüslerde küstah ı.:r ta- k 1 d vatlarının heyeti umumıvesının mi• ve tıbbıadlide müşahede altına }itik.ası da mihver devletlerini b•N 
man g<'n_erali cebinden saatini çı- vırla müşterilere hakaret eden bi- ya S an 1 alınınca ckarasevda, ve marazl d ti d' d' H' b' d l t ıcar• 

Fa.zan: Ali K--• SUNHAN karmış. Oniiııe "'a)·dıg·ı mendiline dünkü fevkalade toplantısında he- tahayyül hastalıklarına müptela e en ır 1
• ıç ır eve aJ>i' 

_,,.,. letçil€rin me\·cut olduğu polis ta- Son günlerde şehrimizin muh - sapları tetkik için belediye mek- d lun nasıl bir hareket battı t 
h b. . k saatin birer birer her tarafını aça- .tdan beledi"eye bildirilerek t lif 1 ol uğu anlaşılıp Bakırköyüne te- d -· • k tir · rd 

Avrupa ar ının ortaya çı ar- rak dökmü~. Hayretle bakan ar- , e . semt erinde kaçak digçilerin tupeusu Necati, hukuk isleri mü- daviye gönderilmesi dün karar e ecegını es emıyo u. .~.,,ı 
dığı yeni meselelerden biri de kada.,mn göıü önünde sonra tek- nazarı dikkatı celbetrniştir. ve bu meyanda da hacaanat yapan dürü ve muhasebeci Muhtardan . lnşlırılmışlır. A\•rupa harbi Rumen peli ~,ı-
Frnn>anm malıim şekildeki mağ- b Filhakika son hafta içinde bu , anlaşılmı..+ır. böyle kararsızlık içinde iken "...t 
lubiyetinden sonra 

0 
memlekette rar u parçalan toplıyarak saati •.Kan alan. mütehassısların (!) ı;»- mürekkep bir heyet seçilmiştir. o• di çattı. Bundan sonra hadis"";; 

yeniden '·apmı< işletıııi<: - İste, kabil ikı otobüs biletçisi, kendile- '"aldı''' ha'"-·--' lb " .. b l Heyetin raporuna nöre tasfiye ısı· • R . . k''t'' b' aıı ıv 
kalkıııma eareleri aranırken genç- ' " • · ~ h ·.uuıwa azı .,, ar ar " omanya ıçın o u ır cerey • 

' demiş, sir.ıdi içim rahat .. ııcr tür- rindcn par-. \'erip bilet istiyen görüşülecektir. b ı d K b' """ 
!iğe verilecek istikametin ne ola- lü aksamı tamam olan bir saati iki rr.u,tcrınin kafasını bilet ku- yapılmıstır. * Sanayi mektelbi müdürü Yu- nuya aşa ı. omanya ır ~ 
cağıdır. Herşeyde olduğu gibi ıa- 'd Bunun üzerine sıhhiye teskila·ıı 

1 
* Tuz ruhlarına vüroe 10 nis- suf Ziyayı sokakta tabanca ile va- evvel eski müttefilıi Çekoslo • ,, 

yeru en vücııde ııetir~bilivoruııı. tusile varmıştır. b ı· d sod k şt ld - fi ı ı..h- Jj 
lllanın hl." ihmal etmı'yen tedrı·~ D ' harekete ne · ilini. b aht · e ın e a arı ırı ıgı ve - ralıı•an Kemal ı'smı·nd b. n · yanın parça anm~sına ~..- -"' • ' • emek bu işi öğrenmişim. Bunun ıizerine belediye reisliği " cır ş ve u s e c ır .,enı:ın k ı..hı- .• t ş· di d di" ı .. 
\e tekilmül safhaları gelip geçe- ımütEhassısların ikisi ele geçiril- atların arttırıldıJ(ı şikayetleri ü- dün ikinci ağır cezada yapılan mu- ayıt ~ L ım e l:.!~ . .J 

k Ş. d' d . 
1 

Ben bir taraftan bir gün yü!<sck otobüs biletçi.ermin vazifeye bas- . . t .. d. 
1

.• .. .ki müUeii.lr.i, Polonyanın istiıa>" 
cc ·. ım ı üştinü en ne varsa bir kumandan olmak emelinde - !anılmadan e\"\'Cl Polis ve sabıka miştir. Bır disci yanında calısan 1 zenne tıcare mu i.ır iııru tahki- hakeınesinde ııniidıdıeillm'UltlilikQe karşı elleri kolları bailı bl~ılı V 
bunların müsbet \'eya menfi neti- yim. Fakat siındiki halde usta bir bu diplomasız dişçiler takip olun- kata gecmıstlr. cezalandırıfilıası isterımistir. Dava İn 
releri kendini gösterccelı.tir. marangozıım. kavıtlarının tesbit ve tahk\K o - * Beykozda oturan Alırnedfa 11 karara kalmşıtır. manya giltereııiıı. ve Fr .Hl/ lunm:ısını kararlastırmıstır. maktadırlar. garantilerini kabul etmişti. F~ 

1871 mağlubiyetinden sonra Size gösterdiğim saatin içinde --o-- --o-- va.ındaki kızı evinde dün su ısı- Romanya hükı1metleri ıııib~ 
Fraıısada uyanan kalkınma hare- en ufaktan en büyüğüne kadar bir * Maanf Vel<iıleti tarafından Trakyada zarar gören tırken sıçrayan kıvıkmılardan dö- devletleri ajanlannm 'Koınııll~· 
k~ti bir_ gün her lsaklıada kekııdbi~ çok çark •ar. Fakat en kü(iiğü de acılan yayın ederinde mektep ki- seme tahtaları tutuŞmus. v~n Birimizin Derdi içindeki tahrilıitlarına göz~~ 
gostermıs, o meme ette pe u- en büJü~ü kadar elzem. Biri ol - taplar.·ndan rtaı-ri nesri;·at ;,.in mahsuller so··ndu··ru··lmu··stu··r. dular Karolun iki yiWü Jılı p-:, 
l ük bir inkhiaf görülmüştür. Fran- maksızın öbürünü işletmek müm- h ~ • 1r 
•aıım 70 sene sonra u-'radıüı <iın- k'' d ··ı vilzd_e 2_0 !skonto bırakılacaktır. Son yallan yağmurların Tr:ık- * Pamuk rekoltemizin bu vıl Hepimizin Derdi lika oynaılığı aşlkirdı. Nllla.,. .. .. • un eı:ı · Fransan.m mağlubiyeti üzerin•~ 
diki fcüıketin daha acı olduğunu Almannın sözlerinden Fransızın ~rl]ııı~ ı~ann§I yada en zivacle mısır grbi h.,miz 300 bin bal ve olacaih ve memle - rol maskeyi yüzünden attL Jla~lr' 
ise tasvire lüzum )·ok. Vaktile Al- çıkardıjtı netice şu olsa gerek: Sa- • "' jl' ..d hasatları yap:lmamıs olan m~h - ketiınize 25 milyon lira getireceği pelitik.asmı ve hatta rejimini J1:" r' 
ınaııyanın birliği teşekklil etme- at gibi işlemek istiyen bir cemi- .,. sullere zarar verdiği anlaşılmış- anla,:lmıştır. OüşkünlereYİ cadde ver devletlerinin hoşl"!ına gı~ 
don cn·el Prusya da tiirlü mağlü- ye!te lüzumsuz görülecek hiçbir '"' " 1 u 11111 tır. -k Topkapıdaki Ermeni okulun- cek şek.ilde değiştirdi. lngil.lı: "~. 
bi)·et acıları çekmiş, nihayet bir çark yoktur. Elverir ki her çark K.afa şişıren ziller Su baskınının bazı y~rlcrde bu- da olduğu gibi Esaran kız orta sinin pisliği raııtisini reddetti. Milletler ceııV1 
;{im kendini toplamıştı. Onun için işini bilsin. Gc(enlcrdc Bostancı tramvayile lunan münhat a~aziyi basunasile mE-ktı,binde de Türk muafümlerın Feriköyiinde oturan bir o- yetinden çekildiğini bilılirdi ;. 
ııııllctlerin çektikleri hep birbir- G 'k Af' b• k l gidiyord~k. Acemi bir vatmana harman verlcri, panc'.lr tarlaları maaşlarının muntazam verilııncıdiiti kuyocumuzdan aldığınuz bir Almanlara hulüs çakmak içİD et 
1 riııe dets olmaktadır. ayrı a l ır ontro du''<tı'ı'k, iki defa makası aeamadı. Ye bostanlar da zarar normüs ve maarıfe şikayet ol!inmustur. Bu g. ili• mallarım müsadeı·e ctıııi'.ı'. • , ~ mektupta Feriköy mezarlığı- 1 li' 

(,eren gün bir Fransız muharriri teşkilatı Biletcinin ziline kulak asmıyor, bu meyanda İp~ala ve civarında '.kabil me!<tepler icabında kapa - nm yanından geçmekte olan lngiliz mühendislerini menı c · ır 
'azı) ordu: Bu seferki harple arabn°yı rahat güliircmiyor, hula- bazı çiftlik tarlaları, ehcmnıiyetli tılacaklardır. Düşkünlerevi ~addesinin çok ten çıkarmıya başladı. Mihver P • 
uıt .. hur olan Alınan generallerin- Belediye reisliği esnafın ve müs- sa, acemi olduğu her halinden belli zarara u.i!ramısttr. * Başı şüpheli eşhasın kendi_ ııis olduğu ve lağımların açık- litikasına knr&ı gösterilen b~ :Jı 
den birisi ile daha pek genç iken, tahdeminin muayene cüzdanları- oluyordu. Böyle acemi adcmları 

1 
-·- lcrınc fiat mürakabe komisyonu ta aktıjt, bildirilerek: mnyül Sovyetlcri kaşkulan ',~e 

kırk sene evvel ahbap olmu•lar. nın kontroluna devam etmektedir. tek basına vatman di,,·e bırakmak., Ş h • • • b' h ft J k ve bu yolda dalıa ileri gitnı"''.:<1 e rımızın ır ll. a l memuru süsü vererek esnafı kon- •- Mezkı'.ir yol civarında o- cd s ıı ııirlı~ 
Birlikte İsviçrenin )·üksck dal! - Fakat alakadar esnaf cemiyetleri bilmiyoruz, doğru mudur?. ~ turan bizlerin hayat ve sıh _ yer verm en ovye er ı 
laııııcfan birine tırmanmıslar. Bu reıs ve heyeti idare azaları bele- Sonra, Bostancı tramvaylarının ihracatı tro\a yeltendikleri !!.Örülmüş, ta- hatlcri bu hazin halden daiml Besarabya mesclCflini halletııı~ı:, 
retiıı yol arkadaşlığı onları genç- diye teşkilatının bu kontrol için arka arabalarının zilleri de ekse- kibata gecilmislir. Kontrol me - tehlike içindedir. Şehirdeki karar verdi. Mihver devletlerin~~ 
li~in de ,·erdiği samimiyet ile bir- ~ayri kafi oldui(unu; mevcut dar riya bozuk olu)·or .. Ya, çalma~a Şehrimi:.:d,<ı son 1 hafta icınde murlarına da vesika verilmi..:;tir. tekmil muzır mecraları temi1:- ümit etıijti yardımı gürmiyeıı .. l'd' 
birlerine dertlerini dôkmcğe sev- kadrolu memurlarla kontrol va- başladıiiı vakit susmak bilmiyor, yanılan ihracatın resmi kıymeti * Taksım - SıraserYiler cadde- lcmeyi kararlaştıran belediye rol, Sovyet ültimatomu önu" e-
kctmi~. Genç Alman kendisinin pılamıyacagını söylemektedirler. kafa ai'!rıtıyor, ~·ahut da. hiç (al- 651 bin liraya baliğ olmuştur. Bu sile. Ayasofya - Beyazıt yolunun ovvela burasını görmelidir.• boyıın eğdi. Fakat Besarabya "'~· 
a kerliği tercih ettiğini, kinıbilir Keyfiyet vali ve belediye reL;l mıyor. Bunlar ufak şeyler. Düzel- ihracatımızın 20 bin liralığı Ro - asfalta çevrilmesine ve diı!er bazı denilmektedir. Belediyenin na- selesinden sonra Dobrice ve '.[r~d~ 
bdki de bir gün meşhur bir gene- B. Lutfi Kırdarın da eheımmievtle tivcrmcli!. manvava, 174 bin liralıi!ı da Ma- yol inşaatına koordinasyon heye- zarı dik.katini celbederiz. silvauya meseleleri ortaya atı 

,,,.. · lm t ı· · · 'l · t' (Devamı 3 Wıe\i ulıiledf') ral olacağını da umduğunu sakla- nazarı dikkatine konulmuştur. n .. ,.:JIAN CEVAT carıstana yapı ışır. ınce ızın verı mısır. -4 

=~~~~~~~~~~~~=====:~~;;::~::::::~;==ı~~~~~~~~~~~~~~"E~~~~~::!:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:i~~r:;~~~~~~~~·ıı şünen, k.ızar.mayı ve galebe et- letıne, varlığına iftira ediyor; bel- ayrılınıyan bevler onun ksybı 
mevi a(.ıc""· bu efendinin dur - ki de bir romancıya yazdırdılar. di- dilhıın idiler. .. c, 

Son Telgraf'ıo edebi romanı: 53 madan bana hakaret etmesine na- yor. Hakim efendi, buna ne ihti- . ~e) !er. Hhzadcnin vefatı, uıı;ır-
sıl müsaade ediyorsunuz?. Hay - yac var?. Ölmüş bir ı:ıdaan. kar - rıne derhal h;ıııd.~a başlad:r~i - ' 

.YAŞ RJ 
ETEM İZZET BENiCE 

:ı):ırlığı ile muva[fakiyet nisbeti- l 
ni iilc;ecek, müekkilcsinln \•fıris -
lcnnden de bu muvaffakiyet de
receoinde para çekeceklerdır. Bun
dan da endi,e etmesinler. Ortadaki 
ciırüm r~ rdır. Ben katilim. Kur
tuln.ak aa istemiyorum!. Yaşa -
makta ölüm arasındaki farkı kal
dırımş vaziyette birisiyim!. İste
diğim tek şey kendimi, Naranı ve 
bu elim maceranın bütün safaha
tını gözönüne koymaktır. Hem, 
bu benim hakkım degil mi?. Avu
k:ıt bey bana aaız açtırmadan mı 
beni mahkum ettirmek istiyorlar?. 

Hakimler bana müdafaa hak -
kımı veren, cinayetimden çok es
ki ;l!an hatıralarımı okutmak ve 
dinletmek müsaadesini veren sjz 

dei!ilmisiniz?. O halde bu ,f,-di-

nin ağız kalabalığına neden mey
dan veriyorsunuz?. Müdafaamı el
bette yapaca<ıım, Naranın ölümü 
üzerinde değil ölümünü ve ölümü
mü icap ettiren sebepler ve içti
mai hükümler üzerinde elbette 
duracağım. Kendim için bundan 
daha iptidai bir hak tasavvur et
miyorum~. 

Katil burada biraz sustu. Dur -
du. Yutkundu, sesi daha titrek, 
daha içli bir hal aldı ve .. tekrar 
söylemeğe başladı: 

- Reis bey! Bütün irfanını, vic
danını, a1ermayesini alacağ'ı dava ... 
nın mahiyetine göre ayar eden, 
kendi hüviyet ve karakterinin sa
mimi i.lluun.larmı boğarıık.sustuu
Tak sadece ônünı: Jııoydı.ı.iW mev
rı..:ı·~ !t:A~ .JııAl'ı.:- sö:ı~m, dü- ı 

ret ediyorum. Karşınızda oturan sınızdaki bu adam niçin buna ih- Su ısıttılar, şchzadeııin ccsc t~' 
bu adam, eli kelepçeli ao~m hiç tiyaç hissetsin?. Ölüm mü? .. On- indirdiler. Bir tabla üzerine J 8 

şüphe yok ki bütün hakaretleri dan kork.um yok. Ölen bir adam dılar. .. ·iİ • 
davet edecek birisidir. Fak.at, ma- · · · Beylerden Ccliil bey su dok "' 

iki defa, üc defa, beş defa öıaiıru- yor, Sinan bev yıkıyordu. s. ııl~> 
ri.fet ve insanlık onun bu vaziye- lemez! Hapoedilrr.ek mi? O benim l'lo. 157 Yasan: M. SAMI KAKAYEL Cemi, kendi ~rı"'ı Hilbendıl.c ~e·f 
tinden istifade etmemektir. Insan için en oüyük iyilik. Hic olmazsa il ~ li d b ş 
terbiyesi, insan ahJakı, insan irfan dilenmeden, didinmeden bir lok- c • p h" } t • •d• ? fenlediler .. Kü ar e ·n en ır J;i~ 
ve vicdanı böyle emreder. llalbu- ma ekmek bulabileceğim!. emı, apa mı ZC 1r e mış ı J • almadılar. Ma!ybetind~•n a~tı b•d' 
ki avukat efendi, benim en ma - l , b 1 tonlandılor, gur et •)·arın a l "' 

h . - Vezirliiii bitti, rezil i~i a:; a- d . h . . t 'f ~_. baht -hzadenı'n namazını usu sum, en temiz, en kıskanç ıs ve Fakat, berkes şehza eyı Pap•- ına rumıyet, meyusıye za ını ~·- •-
fikirlerime taarruz etti. Onlara dı.. nın zehirlemiş olduğundan şüphe tırmış, kışın yollarda soğuktan erkıi.nile kıldılar. d> 
hakaret etti. Kendime, kalıbıma, Derler. Benim icin havat böyle Jenivordu. muztarip olmuş, düçar olduğuma- Fakat, $arl tabiplerini yolltci' 
yaşayışıma, içirıde bulunduğum oldu. Fakat hapislik bunun çok Likin MiHin hiikiımet reisi Ve- raza zavıl vücudü dayanamamıştı. Bunlar nilşin irin pak eltiler. 0• 

hayat şartlarına hiç ehemmiyet aksidir. O zaman iste tekrar re - nedik elçisine: Şehzade Cemin beyleri bu zi- ni bir. kutu içine koyup rife fr~o' 
vermiyorum. Kim ne derse desin!. zilli~ım bitecek. vezirliğiın bas - _ Evet, bu ölüm büyük bir e- yadan dilhundular. Öksüz ve kim- denin ki Polye beyidir, bahre",0 
Fakat, yazılarım!. Onlara söz söy- lıvacak. Sıcak bir çorba. kaygu- hemmiyeti haizdir. Mes'uli~·eti de sesi:< kalmışlardı, Küffar elinde, de defnedip kendıı;vi hıfzı .!ı&bi1 
!etmem reis bey. Benim hayatta suz yenen bir ekmek, yatacak bir Kral Şarle aittir. Cemi peşinde ta- beylerinin nişi başında ·ağlaşıp eyler nesnelerle terbiye eduı> t•' 
tek ifade ve varlığım o yazılarım- tahta üstü, örtünecek bir battaniye şıyan ve hiç bir tedbir ittihaz et- duruyorlardı. musammaa sarup bir kurşuo be' 
dır. Onlar güneş yüzünü daha ilk Ömrümün sonunda bana bundan mcden, havası yaramıyacak yer- Sultan Cem seher vakti şeha - buta koyup kapucu başı Siıı~"··ıe' 
defa burada, bu mahkeme salo - daha büyük n>met, daha büyük lcre götüren, odur. det arzede ede can teslim etmişti. vi ve çeşnigir ba•ı Ayas beyı " 
mı.nda görüyorlar. Her şeyimi fe- vezirlik ne olabilir?. Diyordu. Birçokları da, Kral Beyleri o tarihe kadar Sultan Ce- rine haüz kodular (1). 0, 
da ettim, her şeyimi kaybettim, Ve .. katil sesine, söylenisine sid- $arlin adamlarından birinin Sul- min hizmetini kendilerine şerof Ve.edik Cumhuriyeti hali 'b;-
fakat onların satırını bile gözle- det verdi: tan Ceme her gün bir parça zehir bilmişlerdi. dişe içinde idi. Sultan Beyaz•1ı:,..ı 
rimden kıskandtm; korudum, en _ Reis bey. Okuna<:ak. İlk sa- yedirdiği, Kral Şarlin Sultan Be- Sultan Cemin !!en nefesinde şe- raderinin vefatı üzerine, tc rd"' 
düşkün anımda bile koynumdan yazıtla uyuşmuş olduğunu söy - hadet getire getire vefat ettigini harbe kıyam eder diye korkıı~·o ) 
ve kalbimin üzerinden ayırma _ tırmd.an son satırına kadar oku- lüvordu. sağ kalan beyleri itiraf etmişlerdi. (Det•amı vıt' 
dını!. Lıı de bn .. •,--ı; hıı Y"'•J:ı- , nacak. Bunu hak diye istiyorum!. Halbuki, Sultan Cem ecelile...,.. Yedi sene Fransada, altı sene i- ı--------- S ;ıı. 
rı.m.ian .tl?be ,...lı.:.!>J', h ,. ,, ·-i.i.ı- f Arkası va11) fat etmişti. Elem, keder, esaret, talyada, şebıadeden bir dakika (1) Vak.ıatı Sultan Cem, • 

lı· 

·~ 

ı, 

1 



llıcrika müda- Fransız Hindiçi-j Kraliçe Elen'in 
,f, a.a komitesinde nisinde bir Başvekilden 
ri; 1kinci toplantı tehlike atlatıldı bir ricası 
ıı Aııı, 'k k rı aya hücuma 
"' ç ~kaca.k diktatörler 
: ~ düşüneceklerdir 
)·ı ~n~'-a 10 (A.A.)- Amerikan -
{. linci ga· ~üdafaa komitesinin i-

Q''•kt •tüşıntierine bugün başla
a ltcekrtr. Görüsmeler iki gün sü
t' ._ ır. 

ıı. '""er·lt 
~ 1•di, ~ •n heyeti reisi La Gu -

a 
1 

. .'itti•· nları söylemiştir: 
~'nıit; '(?'~ ümit ediyorum ki, 
tıı~, dik •ti~diğimiz zaman, Av -
1tsi0t ı. latorleri, garp yarını kü
ı~,,~ 'k~truza t~ebbiis etmeden 
'•de(~ ~-~e.!a, hatta y~rım düzi

\J. , uşuneceklerdır.• 

tıyedeki müta-
t~ke komisyonu 
~~ 10 (A.A.)- Stefani ajan
; ltt;~td Y~r! resmi İngiliz ajansı, 
ti, ı. •kı ltalyan askeri ıııüta -

Q '"llti ·''ll.illi 8Yonun~ bir Alman ge-
'11n, b'~ ~umanda etmekte oldu
~''le 1 ~ 1 ',.tni~tir. SuriHde mü -· 
ı '~ad~J kaı_nının ta!~ikini temin 
!~·lııı,tıı.k bır Italyan heyetinin 

•ltıı•kte t~ okluğu Ko matla tasrih 
1 6ııı.d dır. 
'~•lin aıı, Alınan zabitlerinin bu 

~ti•tsi ••ası meyannıda oldukları 
<b~llsa \'katılamaz. Fazla olarak 

lııiııı, 1 e Aktedilcn mütareLc 
:ıı.;;an ~ııı tatbiki için İtalyan ve 
lıtıi !ilJ.r 0misyonları arasında da-
141 bl~ •~te temas ,.c irtibat mev-
111• Şa Uı:tından bö~·le birşcy hay

. 
Çinlilerin hududu geç- B~tün ~~men 

likleri hakkında rınde ayınler 
kilisele
yapıldı 

malumat yok 
Lonılra 10 (A.A. l-Röyter ajan

sının diplomatik maharriri, Lo..d
ranın salahiyettar mehafllinden al

clıtı malfunata atfen yazıyor: 
Fransız Hindiçiııi makamatı ja

pon nıetalibatını kabul et.mcıniş
tir. Hudutta küçük bir j.opon lnt
a:;ı tarafından bir tecavüz hadise-
si olmuş ise de, Fransa subayının 
makul hare!teti sayesinde n1üsa -
deme olmaksuıın mesele halledil-
miştir. 

Çinliler tarafından bir hudut 
tecavüzü hadisesi hakkında hiç 
bir malÜJWit mevcut dei;..Udir. 

Sahilden sahile 
bombardıman 
Londra 10 (A.A.)- İngiliz tay

yarelerinin evvelki gece Hambur, 
üzerinde yaptığı akın üç saat si.ir
mü~tür. 

Dün, uzun menzilli İngiliz top-
ları, Duvr sahillerine karşı Alınan 
toplarının açtığı ateı;e şiddetle 
mukabele etmiştir. 

Fıansız sahillerinde pııtlıyan 
bombaların ışıkları gökyüzünü ay
dnılatıyordu. İngiliz sahillerindeki 
c\·lcr, iıı.iil~ların ~iddetinden tit
rİ,\'Ordu. 

Bükreş 10 (A.A.)- Biikreş ka
teilralında Kral 11-lihail ile Gene -
ral Antonescu, dini bir merasimde 
hazır bulunmuşlardır. Yeni Kra
lın tahta çıkması ve yeai rejimin 
ihdas.ı münasebetile Ro1nanyanın 
bütün kiliselerinde ayinler yapıl
mıstı.r. 

General Ant..nescu, hazır bulu
nanlara bir hitabede bulınıarak, 
vatanın istikbalinden emin ola -
rak, durmadan çalı~ıualarını, ve 
millete yeni hisler telkin etmek i
çin elzem olan milli vahdeti te -
min etmelerini tavsiye etıniştir. 

Genç Kral, UZUll müddet vali -
desinin kabulü için yapılan hazır
lıklara nezaret etrni~tir. 
Sabık Kral Karolun saray mai

yetine mensup bir çok kinısclerin 
vazifelerine nihayet veril111iştir. 
Kraliçe Helene'in zamanu1da sa
rayda bulunan kinıscler gelecek 
günlerde saraya ve·..!den getirile
ceklerdir. Sabık Kral Karola karş. 
yapılan ~!ddctli bücu.mlar, Kral 
1.\-lihail ile Kraliçe Helene'i n1üte
essir etmiştir. 

Kraliçe llelene'in yakininde bu
lunanlardan öğrenildiğine göre, 
Kraliçe dün General Antonescuya 
telefon ederek, Bükre.o;e gelmeden 
evvel sabık zevcine karş,ı yapılan 
hücwnların durdurulmasını rica 
etmi~~!r. 

Qİt Yaıt değildir. 

~ iıııJ0cuk kuyud<& bo-
lı, bir çocuğun da Londra üzerinde 

muharebe 

Almanlar 
ne yapmak 
istiyorlar ? 

·, 

<\ Ctscti · bulundu 
lııı,ı l'ııavutk .... 
q ı h' oyunde balıkç;lar 2 ya-
~. 'l'a).tcocıık cesedi bulınu~lar-

1 ~ kiid •kata gccilmiştir. 
"'•• arda Bürhaniye mahal -1·1""eY1 · 

1' ı evd a ı >okai;"lnda :ıs numa -

1 -ııtıda~ oturan Cemalettinin 9 
/'•da kııı Semahat cirnrdaki 
~~ di;/Ynarken ağzı açık kuyu-

11\ !it Up bo~lmııstur. 
d ll•ıt lJrı~111ET TEVKİF ı:::>ILDi 
t 4•1iiı:~tdarlık nıuhakemat mü -
~~~ Pa llıuteı;nedi Asım zimme -
dı,hy l'ıı geçırdiği iddiasilc dün 

e Verilip tevkif olunmu~tur. 

Para g·ömcn 
't hırsızlar 

~ "Plı 
ı, "'•ııı •ne dvaruulan geçen zabı-
1,Q İ&iııı~rl~rı Miço, Ilhami ve Ha
\~;0 p erınde 3 sabıkalının bir 
1-·-..11• ~ta, saat, müce\:herat göm-
"'d nı .. 
131. •r. 20-0gor?'üşler ve )akalanuş-
~ ~'la tıı .. O lıraya yakın olan pa-
!'•~ .. t Ucevherlerin çalındığı an

. ''41 ., ır. 
l'tıı· •yııı 
1,3 '•de ~ıı_ivede oturan Ekrem 
q~nda 1. hırı Çadırcılarda Uğurlu 
tı; 1 ~ ~lulJ!" Halil Şim~ekten al
lı~ id.;""uş liranın kalp oldu -
~ ıu1r'a etmi~ ve iddiası doğru 

ı,~ kSaıa' Halil tutulmuştur. 
l; ~da ~da ~turan ve bir {ab
d· 1

' tik~al.ışan Mehmet evinde iç
~.~l'flı etı arkada~ı Vehbinin cüz-

•' ~•ld • . ·~ Vehb~';IU ~annederek bı -
~r . • 

~lt l ( 1 ine; sahifeden devıım) 
tı,. tlcılar inhisarı 

ı,~ ""' t ıı..ıı araftan schrımizdeki fı-
~n lltktcıı· aralarında birleşerek 
~~b ~ana~ fırınları fazla kira ve
l!;q 'tltrı . alan ve bu suretle re-

•rca ."Urtuhııaları da al5ka
lı;, 'lıtiır/0ş ı:ıörülmıımcktedcr. 
~<!te ~l.<!e C'kmek imalınin 
Ilı~ ı ka~ fırıncılar inhisarına 
ıı;/tı<:taıı ası doğru buluıııma -
iN '·c~ kanatılan fırınlar bele
~ ,~li.i la~~tırılacak ve fırıncılar 

0 ar ci) olunacaktır. Bu işe üs
ıı ~''le,ı· ıetınd~n baslanılacaktır. 
ı •~;;~ •ve de 'lk f ·~v·-..ar . ı -rsatta Bey~Ju, 
~ı.:·~ ek::: Istanbul cihetind~ 3 
t •t, ~k fabrikası yapa -
1 D 

llQl.DA SAKLANAN 
t \!(..., u. LAR 
, ·rı,~ ·-.ıve t 
'0 "'ilde arafın<lan fırınların 
~ ~aı s rındıklıda bir fırında 
1 ~ l;t1 'I3 a lı Un görüklü~ü ya -
l.j~a ltj. fıru münasebetle Fındık
lq ,;ı.,·~t E: •rı bulunan fırıncı B. 
lt.'•t~ 111 •denden alch.iiımız bir 
hı:;;ıt f~ 11'.(>l vzuu balıs unların 
y -v.ır. • n arında bulunl":ıdıi!ı 
~:ı i~k~ir, Herh~. bir 

~"°"f ınevdan kal,,- am:ık ıi
;,..~t 1\'etı l.>u sckildc tasrih 

( 1 mci •ahıfeden devam) 
Ostand ;a biıv;>k ~·anı!ınlar i;ı

karılnıı::;tır. Bu yana!nların takri
ben 10 kıloımetrehk bır oaJıa tut
luiıu zann<.'<lılmektedir. 

Dün :;abah da Kale dokları sid
dclli ourette bomb;;rdıman edil -
miı;tır. 

LONDRA DOKLARINDA 
ÇIKAN YANGINLAR 

Londra 10 (AA.) - Londra 
doklarında çıkan yangınlar erzak 
stoklarını mahvetmamiştir. 

İase nazırı Lort Volton demiş.-
tir ki: 

·Biz bu bombarclunanı bekli -
vorduk. ona .ıı:öre de tedbirlerimizi 
almıstrk . .E.rza:k si.oklarını mem - ı 
Iekelin muhtelif yerlerine da2ıl
mıştık. Halkın iaşesi hiçbir zaman 
haleldar ol.mıyacaktır.• 

MALTAYA MİLLl BAYRAM 
GÜNÜNDE HÜCU'M 

Malta 10 (A.A.) - M.ı:tanın 
ımilli bayram l(ünü, 1565 muhare
besinin cere_yan etm~ oldu.,.u mey
dan fu:crine bombalar atılmıştır. 
in 3nc3 z.ıviat olmustur. Milli 
bavram günü başkaca akın olm. k
sızın gecmistir. 

Cumartesi günü düsm:ııun yap
tığı akın esnasında bir mektebe 
isabet olmll.5 ve bir ana ile üç ço
cugu öl.mü~ iki kisi oo yaralan -
mıslır. . . . 

BERLINE DAHA ŞIDDETLI 
HUCUl\.rLAR YAPILACAK 
Londra 10 (A.A.) - B. B. C. 

radvosunun sııi:keri şu sabah şÖy
le SÖY lemlı: tir. 

•İnırtliz akınlarından bahseden 
Alman ,matbuatı şöyle bağırıyor: 
·Arlık bu kadarı kifi deı!il mi?• 

Ha ı·ır, bu kadarı kili de;'rildir. 

(Basmakaleden devam) 
nı Sİ5 ve pu:s kaplan1adan bunu 
yap111ak ı:erekti. 

Bu denenıcnin birinci ve ikin -
ci>i yapılJı. ingilizler ı.ııyiatın ağır 
olılu(:unu saklamıyorlar. Bu çe~it 
taarruz daha kaç defa yapılacak 
\'e ne dereceye kadar imhakiır ,·e
)a tahripkar olacak, bugünden bir 
şey söylenemez. llerşey İngiliz 
maneviyatının, İngiliz müdafaa -
sının de\ amına ve mukaveınetino 
bağlıdır. 

Ancak Almanların sonuna kadar 
\'e hic bir insani mül.lihazaya ka -
pılmaksızın csırr imha için imha 
gayesi ile• bu ~aarruzlara ~evam 
edecekleri \•e Ingiltereyi, Ingiliz 
balkıııı: 

- Yeter arlık, ne şartla sulh 
~·apntak istiyorsunuz?. 

Demhe mecbur kılmak için el
lerinden gelebilen herşeyi yapn -
cakları 111uhakknktır. Fakat, yine 
muhakkak ki Londra şehrinde taş 
üstiindc taş kalmasa bile İngilizler: 

- Nazi.ınıa 111ağlfıp cdilinciyc 
kadar harlıe devanı .. 

Diyecekler \'C behemehal Al -
rnnnra:vı ınaflfıp etntek için elle
rindeki her tiirhi vasıta ile Alınan 
taorruzlarına karşı koymıyn çalı
ş&<'1klardır. 

Dava o davadır ki yer~'1izünde 
tek İngiliz kalıncıva kadar İngil
tere Alnıan;\·adan sulhu ar1:ranıaz 
ve ı\lmnnyanın dikte edeceği bir 
sulha razı olamaz. Ta ki, ka~·be -
dilen berseyin Y't'i"ine tekrar ve 
daha ivisi konuncıyn kadar.. im
diki halde Londra dayanıyor, si
nir kudretini, taarruz kabiliyeti-
ni, nıiidafaa aziııı ve enerjisini mu
hafaza ediyor ve muhakkak ki et-

İngilız taVYareleri, Ahrumyadaki 
askeri hedeflerine, Alıruınyanın mekte de devam edecek ve .. her-
harp makinesine hizıınet cdeıniye- halde bütün bu dehşetnak tazyik ile 
C('k hale getirincive kadar, hücu- Londrayı sulha mecbur etmek is
ma devam edeceklerdir. !iyen Almanyanın bu son hamle 

Vinston Çörçil İngilterenin, he- ve tedbiri de inıtihanı iyi verebi
nüz bütün kuvvetile mücadeleye lecek olan bir İngiltere kaqısnıda 
ı;!irmediğini beyan etmiştir. kırılacaktır. 

Almanlar. Londranın sarkını ____ ET_ EM İZZET BENİCE 
bombardıman edeceklerini söv -
livere.k tehdıtte bulundular. Yap
sınlar. Bu, İngiliz İmparatorlu -
iiunun mahvine hicbir zaman se
bep olmıvaca:ktır. Muharebe böy
le hücumlarla kazanılamaz. 

Alman tayyareleri. Londravı 
Varsova ve Roterdam gibi kolay 
kolav borabard:ıman edemezler. 

Apartıman ve evlerde 
( 1 inci saJıi(eden devam ) 

umumi hıfzıssıhha kanununa mu
halif harekitinden dolavı asliye 
4 üncü ceza mahkemesine verilıp 
dün 100 lira ağır para cezasına 
mahkiırn olunmusttır. 

• O<> ---

0u.ınartesi gecesi düsürülen ıro Boş sandalda kim 
Al:rnan tavyaresi bunun açık bir verdı 
delilidır .• 

Spiker sözlerıne sövle n>havet 
verm1$1ir: 

•Cumartesi eecesi, Berlın tari
hinde .gönnedılti en si<kl tli hava 
hücumuna maruz kaı.m~tır. Önü
muukki luftalar. oni>müzdeld av
ı r A1' .an hükumet .erk~ııne kar
sı İıuııilz taYTill't'I rir in yap:ıeak
la« h cımılar S'dd t arttıra -
cakt r • 

Mudan~ .. dan di.in limanımıza ge
len Sns vapuru Hayırsızadamn 7 
mil renubunda bos bir sandala te
sadüf etmi~tir. Yedei!'e alıotp mın
taka liman reisliğine teslim olu -
nan sandalın üzerinde •İz:. ismi 
ve içinde de .Günah bende• mi?• 
isimli bir roman bulnnmuştur. 
Sandalın meçhul yolcularının a

kıbetleri hak.kıııda tahkikat yapıl
maktadır. 

N24SAAT 
içindeki ' 

Hadiseler 1 

r:==="'~SÜMER SİNEMASI 
Bu Akşam Yeni Kış Mevsimini 
Yeni ııetirttiği en güzel filinıler 

AI.BERT P.REJE.AN - DİTA 
tarafından 

arasında intihap ettiği ve 
PARLO - JÜLES BERRY 

yaratılan 

' 

(Bu yazının metinleri Ana-

dolu Aiarım bültenlerinden Monte Kat/onun Mechul Kadını 
alınnııstır.) • 

Telhh e<len: MUAMMER AJ,ATL'B' Güzel Fransız fil.nü ile açıyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·••;K:u;ın~a:r:v;e~liı1' ks~ıih~tirasile Gazinonun ih tisanıı arasında Son günlerde Berline ve Lood
raya karşı bava taarruzları şid -
detini arttırmış bulunmaktadır. 
Alınan tayyareleri dün gece güneş 
battıktan sabahleyin fecre kadaı 
Londra üzerinde mütemadi tiya
retlerde bulunmuşlar ve bomba
lar atmışlardır. 

İçi yolcu dolu bir etoı.üs bir 
caddeden ıı:eçtikteıı az senra, cad
deye yüksek infüiklı bir bomha 
düşmüş, yolcular bu suretle om -
hakkak bir ölümden kurtulmuş -
!ardır. 
Şehrin birçok yerlerinde çıkan 

yangınların ekserisi söndürülmüş
tü, bir kısun yangınlu ise sabah
leyin devam ediyordu. 

cNevyork Taymis• diyor ki: •Ga
liba Almanlar, gündüzleri şiddet
li müdafaaya maruz kaldıkları i
çin c;İrndi gece taarruzları yap -
ınayı tercih etmektedirler. Bunun
la beraber, tahribatın derecesi ne 
olursa olsun, Londranın ·yarısı ü
zerinde dumandan bir kefen uzan
nıa.:;ına rağnıen, İngiltere hayatta 
kalacaktır .• 

~ ---- _ -- _ __ ba~ı dö~iıiin~ıeş~'um~~b~ı~'r~ka~diiıiin~~llll!ll~~~~~~!I"' 

BÜYÜK CAZ KONSER 1 t b 1 E . t Sa d ... Dünyanın en meşhur Caz Kralı S an !.! mnıye 0 Jg} 
BENNY GOODMAN 

L A L E Emniye sandığına ~o~lu ölü ~~-~~!?!!~~Y?u~~:.:D 
Sine1uas1na geldi. 

Persemlıe akşamı bütün 
dızların toplandığı 

yıl-

Bay Raşit, Küçükayasofya Kllipsınan sokak eşk.i 1 yeni 30 numaralı t.aıu
bir evin tamamını birinci derecede ipotek eöısterere:k 5/8/938 tarihinde 2706I 

/ heoap numarasile sandığımızdan aldığı (400) lira bo!'ru 8/4/940 tanbıne kada.r 
ödel'Mdiilnden faiz, kom.ilryon ve masarıfi ile beraber borç (425) lir• (78) 
k:unı;ia v::ırm~tır. Bu sebeple 3202 nwnaralı kanun mucibince hakkında jcn. ta
kibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukaveJf!named• 
gösterdiği ikametg:Ahına gönderilmiş isede bl),['Çlu Bay Raşidin yukanda yazıh 

inin 1dr\!Ste öldüğü anlaşılmış ve teblil yapılamamıştır. Mczkfu- kanunun 45 mai. 

Beyaz orkide salonu.nd.a ve- maddesi vefat halinde tebligatın i1An suretile yapı1.Jmasın1 3-mirdlr. Borçlu öl& 
receği. konsere sizi davet ed.i~ Bay Raşit mirası:ılan işbu ilAn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandı-
vor. ğımıza rnUracaatla murisJerinin borcunu ödemeleri Yeya kanunen kabule şayan 

~mım;:ıı;m••••••••-~ bir itirazları va~a bildrimeleri JAzımdır. Mirasçılar İJ>Oteği kurtarnıatlar veya
t hut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa lpotekll gayri menkul meı
kür kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu c;hetler al&kadarlarca bilinip ona go
re hareket edilmek ve her birine ayrı ayn ihbarname teblili makamına kaıra 

İncir hırsızı 
( 1 inci .•ııhifeden devam ) 

Fatihde muki:m Yusuf adlı bir 
cocuk da ceviz aitacıodan düşüp 
yaralanmıştır. 

olmak üzere lcey!iyct ilan olunur. (8447) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

İngiliz bombardıman tayyare -
!eri de, evvelki glin mutad ke~if 
uçu~ları esnasında Dünkerk ve 
Bolonyada ticaret gemilerine, Şi
mal denuinde de ,·apur ka{ilele
rine hücunı etnıişJerdir. Bu tay -
yarclerden .beşi üslerine dönme - [ 
ıniştir. ! 

Dün de fena hava şeraitine rağ- ! !~~~!!~~~=~~~~~ men, mühim ıniktat"da İngiliz bom- • 

İcerenköyünde oturan Mehnıet 
oi?lu Fethi evinin kaplamalarını 
tamir ederken iskeleden <hl~üs 
ve sol bacağının bileği lurılmı.s
tır. 

• Leyli v . v l . 
Erkek I enı .n..O eJ 

İI.K - ORTA - Lise 

Nehari 

h.u: 

Taksimde SıraM:rviler 86 YENl A(Il.J)I. 
Müdürü - Eski Şişli Terakki Di rektöril. M. Ali. Ha~met Kırca. 

Ht:Susiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÔRETÜıllNE geniş 
mikya.>ta ehe:n.miyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.şma ve inkişafı . sıhhat'°" inztbatı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kaloriferli teneffüsha _ 
nesi ve jirnnastikhanesi vardır. Her gun saat (9 ile 18) arasınd~ 

& 

bardıman la)·yarcleri Hamburg, 
Eıııden ve Bolanyada toplu b1-
halde bulunan mavnalara, tica..S 
gemilerine, ayrıca petrol depola -
rma l:;·mbalar atmışlar, geniş ınik
yasta hasar yapmışlardır. Bu tay
yarelerden de sekizi dönmemiştir. 

Dün de İngiltere üzerinde 28 
Alman tanaresi düşiırülmüştür. 

Berlin ~zerine cunıarte:.:i günü 
,-apılan Ingiliz hava hücuıııları 
hakkında bir gazete muhabiri şun
ları söylüyor: •Alınan lılikumet 
ıncrkezine, şimdiye iiadar uğradı
ğı hücumların en büyüğü yapıl -
mı~lır. Bircok noktalarda. şimen
difer depolarında yangınlar çık
mı.,.tır. Berliu üzerine yüzlerce 
bomba atılnu~tır. 
GECE i>OMlll\.RDP..{ANLARIN-

DAN V AZGEÇİLLCEK Mİ? 
İngiliz ha\'a kuvvetlerine ıııcn

sup yüksek hir şahstyet İngiltere 
ve Alınanvada gece bombardı -
manlarının önüne gcçntek için, 
bir hal sureti arandığıııı sÖ) lenıiş
tir. Bu zat diyor ki: 

Biz, bu bal suretini Bay Ilit -
!erden daha evvel bulac~i!ımızı 
zannediyoruz ve ona göre de bY, 
plan tatbik edeceğiz. Göze göı:, 
dişe diş mücadelesine girişntiye -
ceğiz. Şimdi elimizde kaybedilen
lerin yerine ~eçecck avcı ve boın
bardınıan pilotlarımız vardır.• 

AFRi:KA CEPHELERİ. ·DE 
Kalıirede neşredilen bir İngiliz 

tebliğine göre, İtalyan tayyarele
ri tekrar Massa l\Iatruhu bombar
dunan etnıişlcrdir. Hasar azdır. 
Kcnyada bir İngiliz devri:vesi Ha
beşistana girmiş, Gnraya iadar i
lerliyerek, bir yerli kıt'aya bü • 
cum etmi~ ve zayiat veidirmi tir. 
Diğer cephelerde kayda değer bir 
hadise olmamıştır. 

lngiltereye, Rodezyadan, ilin 
di.'ltandan ve Avustralyadan as -
ker, mütehassıs ve harp malzemesi 
getiren bir ,·apur karnesi Mısır li
manlarına gelmiştir. 

İngiliz Bahriye Nezareti de Fö
ıı.ig ismindeki denizaltı gemisine 
kaybolmuş nazarile bakmaktadır. 
AMERİKADA MÜDAFAA 

HAZffiLI{;I 
Vaşingtondan bildirildiğ'inc gö

re, Anterika hlikUnıeti, ü~ küsur 
milyar dolara malolacak 261 par
ça harp gemisi sipariş etmiştir. Bu 
Amerikan bahriye tarilıin<le en 
biiyiik sipariştir. Bu ~emilerden 
8 i tayyare gemisi, 27 si kruvazör, 
ll5 i de destroyer, 13 ü denizaltı 
gemisi, biri atelye gemisidir. 

Ruzvelt iki milyonluk bir ordn 
;çin 5 küsur mil)· arlık bir ordu kre• 
disini düıı inızalanu~tır. 
Amerikanuı İngiltereye verdi

ği 50 destroyer de dün sabah İngi
lizler!' teslim edilmiş ve bu gemi
lere lngiliz bayrağı çekilmiştir. 

LÜZUMSUZ SİYASİ 
lltÜ!llESSİLLİKLER 

Havas ajansının Vişidcn verdiği 
malıimata göre, Alınan hükumeti 
filen Alman işgali altında bulun
duklıırı için. kendi memleketle -
rinde otorite sahibi olmıyan hü
ln"ımetler nezdinde diplomatik mü
messiller bulundurulmaması hak
kında Fransız hükUınetini.o nazarı 
dikkatini celbetmişti. 

Mesele iki hükfımet arasında 
tetkik edilmiş, Fransa hükumeti 
bu diplomatik misyonların müta
rekeden doğan vaziyetler dolayı
sile normal bir faaliyet gösteremi
yeceği kanaatine varmış ve Al -
mnnyanın talebini kabul etmistir. 

Romanya faciası 
(2 inci sahifeden devam• 

Karo! bfıla mihverden yardım ü-

talebe kayıt ve kabu! olunur Telefon: 41159 

Devlet Deııh:yolları İşletme Umum 
mi! edi!ordu. ~ütü!1 davayı Ilit- Müdürlügünden: 
lcrın elıne tevdı ettı. Alman dev-
let reisi hakemliği kabul etmez gi- ) Londra bas konsolosluğumuzdan bugün aıd1ğını1z b.r telgrafta lng.H""~cdeki 
bi görünerek, meselenin alika - talebelerıınızın bcpsinın sıhhatle olduk ı.:~rı bıldırılmck.tcdir Talebemiz "elilt·ri-
darlar arasında anlaşma yolile hal- run koyCıyete mutıalı olmalarını dilerız. <8500• 
!edilmesini Salzburgda tavsiye et
ti. Hakikatte hakemlik Salzburg
da yapılmış ve karar da Roman -
yanın aleyhine olarak verilmi~ti. 
Karo! Dobriceyi Bulgaristana ver
nıeğe razı oldu. Bu suretle Besa -
rabya ve Dobricc nıe~elclcrindcn 
kurlularak, TransiJvany::ı mesele
sinde l\Iacarlara kar~ı mukavemet 
edebileceğini zannctmi,ti. Ne de
rece yanıldığını Viyanada anladı. 
\'e Besarabya ile Dobriceden sonra 
Transilvanyanın ziyaı üzerine Ro

lSTANBUL BELEDİYESİ İLANLA HI 

' İmar ınUdürlüğü için H.ızun1u olan Tersim levazınıı, 24!10 numaralı k.ınu
nun 43 üncü ınaddesinin son fıkrasına göre pazarlıkla ~J.tın a nac.:ıktır Tahm·n 

ı bedeli 897 lira 4 kuruş Ye ilk teınınat.ı 67 lira 27 k.uru~:Jr. Ş tname zabıt ve 

ı
muamelılt mi.ıdürluğü kaleminde gOrüle cektir. İhale 13/9/940 cuma günL ~at 
14 de d:ıı i enciımende yapllacakt11. Ta tiplerin ilk tcrr: 11 t nı k'Juz ve-~·a .,, k 
tupları ve 940 yılına nit Tıcuret odası vesıkalarile Jh!ıle g.._~ıü t. ua:.·yen !;: le 
dalrni encurnende bulunmaları. (8221) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
manya efkarında husule gelen ga- ı - ~ Eylül 9!0 tarihinde ihalesi ,·:ıpılacaiı ilim olw••n 30000 ıııclre çift 
Je, anın, harareti kralı eritti gö- nakilli kurşunlu kablo için nıezkü.r ta.ri hl<.! ta.tıp çıkmadığuıdan açık ek.;,,Ulnıesi 
tiirdii. on gün 1izahlmıştır. 
Şimdi RomanyanJn nıukaddc - 2 - r-ıuhammen bı~el c.!j000.t mıJvakkat leminat c375> l.iı-.ı olup eksı.trues.l 

ratı \•aktile demir mubahzlarla 14 Eylül 9~0 cumartesi günü saat <10• da ,\nkarada evkaf apartımanındaki 
yakın münasebeti olan Gen~ral P. T. T. umumi ınüdürltik satın alma ltoınlı.yonunda yapılacaktır. 
Antonesknnun eline geçmiş bnlu- 3 - istekliler muvakkat teınınat ına kbuz veya banka teminat mektubu ile ka
nuyor. Anton~sku, bir aralık Goga j nun! \'esiltalarıru 'hA.nıilen mezkür gun ve sJatte o koınisyona müracaat ede.
kabinesinin harbiye nazırı sıfatile ceklerclir. 
Karolun hizmetinde de bulunmuş- 4 - ş rtnameler Arık.arada P. T. T. levazım. İs~anbulda Valde hanında 
tu. Fakat ondan sonra demir mu- ı · d b ı ı b l' 5•27 -••••· 
hafızlarla olan münasebeti yüzün- 1 

P. T. T. levazım ayniyat §Ube müdürlük erın ~ ede slz a ına ı ır c "" > ""1""~ 

den Karo) ile arası açıldı. Karo) Bu ilanı defterinize not ediniz---~ 
kendisini hap~etti \.·e sonra da ser-

1
· 

best bıraktı. Antoneskunun sıkı Hııyıın Fatma Fuat Gücüyener'in esı-ri olan: 
bir mihver politikası takip edeceği I 
anl341lmaktadır. Fakat her şey
den evvel, Romanyaya sükiın ve 
istikrar vermesi lizımdır. Karo -
!un diktatörlüğüne mukavemet e
den Romanya milletinin yeni dik
tatörlüğe katlanacağı şüphelidir. 
Maniu ve Bratianu gibi liderler, 
Antonesku ile işbirliği yapmaları
nın ilk şartı, parlamanter idarenin 
iadesi \ılduj;'llnu bildirmişlerdir. 
Sonra nıihver politika!ı.ının halk 
arasında seınpati uyandıracağı da 
çok şüphelidir. Çünkü numenler 
biliyorlar ki büvük Romanya, mih
verin entrikasite parçalanmıştır. 
Esasen büyük Sovyet komşusunu 
kuşkulandırması tabii olan böyle 
aşırı mihver politikası Romanya
nın menfaatlerine de uygun de -
ğildiı'. Eski Romanya, Sovyetlerle 
arasındaki meseleleri halledip de ı 
büyiik şimal konışusile normal si- ı 
yasi münasebet kurmaktan kaçın- j 
dı.ğı icin büyük zararlar görmüş -
tür. Yeni Romanyanın da tehlike
lerle dolu başka bir ınaceraya a
tılmak üzere bulundui!ıı görülü -
yor, 

BALKANLARDA 
Esiri Romanya Kralı Karo! ya

nında Madam Lupesko ve maiyeti 
erkanı oldui"u halde İsviçrede Lu
ganoya vasıl olmuş ve bir otele in
miştir. Bükreşte polis bütün lıan
kalan işgal altına almıştır. 

Başvekil Antonesku, son on se
ne zarfında Başvekillik. nazırlık, 
müsteşarlık, umumi katiplik yap
mış olanların tasarrufunda bulu
nan emval ve emlaki kontrol et
meie karar vermi~tir. Son on ıene 
içinde teslihata tahsis edilmiş o
lan paraların ne suretle kullanıl
mış oldnkn da araştırtlacaktır. 
BULGARİSTANDA ŞENLİK 
Cenubi Dolırieenin Bulgarista -

na iadesi dolayısile Sofya katedra
lında büyük bir ayin yapılmışta. 
Kral, İtalyan ve Alman sefirleri 
ayinde hazır bnlunmustur. Adliye 
nazın nmoml bir af ilan edileee -
ğini bildirmiştir. 

KOLAY YEMEK KİT AB/ 
Yedinci defa olarak basılmıştır. Mutfak masraflarınızı israf 

etn1en1ek, bütün yerııekleriniı.i, tatlı \'e pastalarınızı a~'l.z tadı ile 
yemek için, olbayel, bu kitabı alnıaiia mecbursunuz. 192 sahife, 
{iatı: 32 kuruş. Ci!.tli,i: :;o kuruş nettir. Satı~ ~terkezi: lltuallim 
Fuat Giicii)en••'ın ı Anadolu Türk Kitap deposu) dur. 

Yeri: istanbı:l, Yeni Postane karşısında l\1eydancık ilanında 
No. 10 - 11 . 12 dedir. Ta~ra sipari~lerine % 29 zam edilir. 

KraJ Karol Kanada-
ya giderse 

( l inci sahifeden devam ) 
Resmi mahfillerde ö)lrenilebilen 

malümata nazaran sabık kralın 
dominvonlara ı:ıelmesine itiraz e
dilıniveccktir. 

Bununla beraber Krala refakat 
-.ttiği takdirde Ottava muhaceret 
idaresinin Madam LuPcscunun 
Kanadaya girmesine muhalefet 
edeceği, rnezkür idare yüksek me
murları tarafından beyan edil • 
mektedir. 
KRAL SAÔ SALiıM LUGANO'DA 

Zurih 10 (AA.) - ~uter: 
R<>Jakatinde saray amiri B. Ur

darianu ve Bayan Lupescu oldu.i'ıu 
halde Kral Karo! Luj(ano'da baba
sı Kral Ferdinand ve Yunan Kralı 
Konstantin'in işgal etmiş oldukları 
dairede ikamet etmektedir. 

~li.ğindenberi dairesinden çı.1!:
mamış olan Kral Karol'un Lizbona 
ııidece~ zannedilıınekte ise de. he
nüz hattı hareketi hakkında bir 
karar \'Crmemis bulunmaktadır. 

Krala yapılan suikast esnasında 
atılan kurşunların izlerini tasıvan 
hususi tı:en katarı iki güne kadar 
rnaivet personelivle birlikte Ro-
11Danvaya avdet edecektir. 

İSVİCRENİN 
Mİ.SAFİRP.ElRVERLİÔİ 

Berne 10 (AA.) - Havas: 
Sabık Kral Karol'un Luganu'da 

muvakkat ikameti esnasında. İs
vicre toprakları üzerinde lı.dıir 

Fransada mes'uliyet 
davası 

( 1 inci sıilıiieden devıını) 
Dö Gol d~tir ki: 

.~'ransanın askeri fela"ctının 
mes'ullen içın bu gun haluki bır 
dava cereyan edecektır. Bugünkü 
hakimlerin o .ıı:ün maznun sırala
rında bulunacaklarını !.atımın et
mek için birçok see,ep\er vardır.• 

Rivum davasının hazırlanmıs 
seklinin verilecek kararı en·elin
den çürüttıiküne işaret eden batın 
felaketin ba'kiki mes'ulleri hak -
kında 1''ransız aktiseliminin al -
danır,adığuu sövlerniştir. 

G<?neral DO Gol, bu mes'ullerin 
mücadele vasıtalarının hepsini bi 
tirmeden orduyu uvusturduklanru 
ve Fransayı tesliım ettiklerini il.A
ve etmıştır. 

siyasi faaliV<ette bulunmıvacal(ı 
tabiidir. 

National Zeitung ~azetesi, İs
viçrcnin birçok menfada bulunan 
Kralları misafir etımiş old~u 
hatırlatıyor. Bunlar mevarunda 
Avusturya kralı Charles'i. Tür -
kivenin son Padi$ahını. Yunan 
Kralı Konstantin 'i Bav,·cra Kralı 
birinci Louis'yi savmaktadır. 

Dii!er taraftan Corricre Della 
Sera ırazetesi. Romanya Prensi 
N icolas'nın İsvicreden Venedi.ğe 
geldiğini ve buradan da tayyare 
ile bul!iin vevahut varın Biikrese 
hareket ede<:eı(ini bildirmektedir. 
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'~~:lı~t~a~n~b~u~l~L~ev~a~z~ı~m~~A~m~i~r~li~g~in~d~e~•~V~en~·-ıe_n~H--•-ri_c~i~A~s-k_e_ri~-K-ı_ta_a_t_ı __ lı_a_n_ıa_r_ı ____ ı 
Aşağıda yaz.ıh mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zartla eksilt- H Ok 1 K 1 w d 

meleri Edirnede eski müşiriyt dairesinde satın alına kom.syonunda yapılacaktır. arp u u omutan ıgın an : 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Ankara Üçfmcü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Harp okulu matbaasına 100 : 12!5 lira ücretli bir fotoıratçı alınacaktır. İsteklilerin kanunt veaikalarile teklif mektuplarmı ihale saatlerinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Cınıi Miktarı Tutarı Tealnatı ihale iİİnü nıtl 
Lira 

İstekliler hakklndoki ı rtlar aşağıdadır. Bu prtları haiz bulun~nların doğruca 
Ankarııda Harp Okulu komutanlıtına müracaatta bulunmaları. 

Vefata biracn terekesine mahkemece vaz'ıyet edilmiş ol•~ 
Maraş saylavı lllilhatın gayrimenkul terekesinden Çankayada ,sk1 

köşk, bahçe ve bulıçıvan evinin maamü~temilat açık arttırma il< 
satılmasına karar verilmiştir. 

Kuru fasulyt 
kuru ol 
Gazyaği 

Ton 
100 

1498 
77 

Ura 
20,000 
82,280 
20,020 

1500 
8171 
1501 

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

11 
17 
11 

(818) (7880) 

•• 
2.5 adet ders sırasının pazarlıkla ek

ıiltmesi 11n/940 salı lfuıu saat 14 de 
Topk:ıpıda Maltepe asker! lisesinde 
satın alma kombyonunda yapılacak
tır. Tahrniıı bedeli 375 lira ilk teın.i -
natı 28 lira 15 kuruıtur. Nümune ve 
prtnamesi komisyonda-ıöriilür. İstek
Werin kanun! ve&ikalarile komisyona 
gelnıeleri. 863 - 8328 

* Balıkesirde iki mıntakada yol bat-
riyau ve kaldırım inşasına talip zu -
bur etmediğinden ilk pazarlık 12/9/940 
perşembe i\inü ıaat 18 da Balıkesir 

As. mıntaka satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Birinci yolun keşif be
deli 3,111 lira 45 kuruş olup muvak
kat teminatı 233 lira 36 kuruştur. İkin
ci yolun ke~if bedeli 13566 lira 14 ku
ruş olup muvakkat teminatı 1017 lira 
47 kuruştur. İ~bu yollar ayrı ayrı ve 
her ikisi de birden taliplerine ihale 
edilebilir. Şartname keşif ve planla
rını k.om.isyunda &örebilirler. 

992 - 8357 • Beher metresine tahmin ~en tiatı 
125 kuruş olan 100,000 metre mabruU 
cadJr bezi pazarlıkla münakasaya kon
mu0tur. İhalesi 11/9/940 çarşamba 
güni.ı saat 11 de Ankarada M. M. V. 
aatın alına komisyonunda yapılacak

tır. Kat'! teminatı 15,000 lira evsaf ve 
aartnameai 625 kuru~a komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanunı vesikalarile 
belli ıaatte komisyona ıelmeleri. 

909 - 8157 • Beher metresine tahmin edilen fi -
atı 170 kuruı olan 100,000 metre ek
mek torbalıb bez pazarlıkla eksilt -
meye konmuştur. 50,000 metreden a
ıağ:ı olmamak şartile ayrı ayrı talip
lere de ihale edilebilir. İhalesj 11/9/ 
Q40 çarsamba &ünu saat 14 de An.ka
rada M. M. V. Satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. TaUplerin teklif 
edecekleri mi.kt:ırlar üzerinden kanun1 
kat't teminaUarile ihale ıün ve saa
tınd4 komisyona 1:elmeleri. Evsaf ve 
aartnamesi 850 kuruşa komisyondan 
alınır. 916 - 8194 

* Beherine tahmin edilen flatı 125 ku-
ruş olan 50,000 adet emaye matra pa
zarlıkla münakasaya konmuştur. İha
lesi 18/9/940 çarşamba gumi saat 10,30 
dadır. Kat'! temiııatı 8750 liradır. Ev
saf ve ı;artnamesi 313 kurus mukabi
Jınde M. Al. V. salın alma Ko. dan a
lınabilir. isteklilerin kanunun emret -
tigi bel&elerle ihale saatinde Ko. na 
ıelmelerL 974 - 8339 

* Bcberine la.hmin edilen fiatı 48 ku-
rus olao 100,000 adel yün kar başlığı 
paiarlıkla münakasaya konmu:;Jtur. 
25,000 den aşağı olmamak şartile a;yn 
ayn taliplere de ihale edilebilir. İha
lesi 14/9/940 cumarte&i günu saat 11,30 
da Ankarada M. M. V. satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
teklı.f edecekleri miktarlar üz.erınden 
kanuni kat'! teminatlarıle birlikte ihale 
&Un ve saatinde komisyona a:elmıeleri 

evsal ve prtnamesi 940 kuruşa ko -
misyondan alınır. 991 - 8356 • 200 kalem bafıf maden malzemesi 
kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 90,000 lira ilk tminatı 
6750 liradır. İhalesi ll/10N40 günU 
saat il de Ankarada M. M. V. bava 
ıatın alma komisyonunda yapılacak

tır. Şartnamesi 450 kuruşa k~uüsyon
dan alınır. isteklilerin ihale saatinden 
bır saat evveline kadar ilk teminat 
ve teklif mektuplarını komisyona ver-
meleri. (798) 17814) ... 

.Sl4 ton buğday öğütmesi kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
23/9/940 günü saat 15 de Ankarada 
Lv. !hnirl1~1 satın atma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 72,210 
Ura ilk teminatı 4860 lira ~O kuruştur. 
Saıtnamesj 362 kurusa komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanunı veska1arile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
a:sa t evvel komLıc;yona vermeleri. 

.... 919 - 8197 

* 600,000 kilo arpa alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 16/9/940 pazartesi 
ıunü saat 10 do Elazıtda asker! satın 
ılma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 34,500 lira ilk teminatı 
2587 lira 50 ku~tur. İsteklilerin ka -
nunt vesikal~rile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bır saat evvel komis-
1ona vermeleri. (819) (7861) 

* 125,000 kilo sılır eti kapalı zarfla 
eksiltm~ye konmuştur. İhalesi 13/9/940 
cuma günü ı;aat 15 de Kırklarelinde 

Kavaklı köylinde askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 43,750 lira ilk teminatı 3281 lira 
25 kuruştur. Talirlerin Jcanunt vesi .. 
k ıtaril teklif mektuplarını ihale sa
aL.Dden bir ıaa.L evvel komisyona ver
meleri. Şarlnameaı Ankara ve İstan
bul Lv. 3mirlikleri satın alma ko.mis-
7onlarında da &urülür. 

(821) (7883) 

1260 ton arpa alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 18/9/940 pazartesi 
ıünü saat il de Elaz.ı&da askeri satın 
alma koM!syonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 72,450 Ura ilk teminatı 5433 
lira 75 kuruştur. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri. Şartnamesi komil-
:ronda ıorülür. (799) (7841) • 1200 ton odun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 12/9/940 &ilnü saat 
1!5 de İzmitte Tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be

deli 1 kuruı 50 santim ilk teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi Ankara, İs -
tanbul Lv. Amirlikleri ve Eskişehir as
keri salın alma komisyonlannda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(805) (7847) 

* 902,000 kilo sığır eti alınaoaktır. 

Kapalı zarfla ek.!iltmesi 18/9/940 &ü
nü saat 15 de İzmitte Tümen satın al
ma komisyonunda yapıl&.caktır. Tahmin 
bedelj 35 kuruş ilk teminatı 23,628 li
radır. Ş:ırtnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
amirlikleri ve Eskişehir askeri satın 
alma komisyonlarında görülür. İstek
lilerin kanunt vesikalarile teki! mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(806) 

* 
(7848) 

30,000 kilo sade yağının kapalı z:Jrf
la eksiltmesi ll /9;940 ça~amba günü 
saat 15 de Erzincanda Sa. Al. komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
33,000 lira ve ilk teminatı 2475 liradır 

Evsaf ve ıartname esasları kolordunw.. 
tekınH ıarnizonlarında vardır. Tekli! 
mektuplan eksiltme saatinden bir saat 
nvel komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (809) (7851) 

750,000 kilo kuru olun kapalı zarfla 

eksiltmesi 13/9/940 cuma günü saat 
11 de Erzincanda ıa tın alma komjs -
yonunda ;rapılacakbr. Tahrnln edilen 
bedel 30,000 Ura olup ilk teminab 2250 
liradır. Evsaf ve şartnamesi kolordu
nun tekmil &aml.ıonlarında mevcut -
tur. Teklif mektuplan eksiltme saa -
tinden bir saat evvel kom~onda bu
lundurulmas olacaktır. 

(813) (785G) 

* 84 too kuru fasulye kapalı zarfla ek-
alltmeye konmuştur. İhalesi 13/9/940 
cuma &ünü saat 16 da Sıvasta askerl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahrniıı bedeli 18,900 lira ilk terninab 
1417 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülür, İsteklilerin kanun! 
vesikalarile tekli! mektup1arını ihale 
saatinden bir saat evvel komjsyona 
vennelerL (815) (7857) 

. * lki milyon kilo kuru ol kapalı zarf-

la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13/ 
9/940 lfÜllÜ saat 17 de E<limede sanayı 
kışlasında askeri satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
110,000 lira ilk teminatı 8250 liradır. 

Evsaf ve p.rtnamesi komisyonda .cö
riilür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını iha1e saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(818) (7858) • 500,000 kilo kuru ot kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin be
deli (20,000) liradır. İlk teminatı 1500 
liradır. Eksiltmesi 13/9/940 cuma gü
nü ıaat 15 de Erzincanda satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartname esaslan kolordunun tekmil 
gamizonlannda mevcuttur. Tek.lif mek
tuplan eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (817) (7859) 

* 1500 ton buğday kırdırılması ka -
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. İha-
1 .. i 23/9/940 pazartesi &ünü saat il de 
İzmirde bornovada askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 30,000 Ura ilk teminatı 2230 li
radır. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 
İsteklilerin kanun! vesikalarlle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 945 - 8257 • 300,000 kilo sıiır eti pazarlıkla Abn 
alınacaktır. Tahmin bedeli 84,000 lira 
ille teminatı 5450 linıdır. İhalesi 24/9/ 
940 salı günü saat 11 de Çanakkalede 
asker! satın alma komisyonunda ya
pıleaktır. İsteklilerin kanuni vesika -
larile belli saatte komisyona gelrnolerl. 

957 - 8269 • 1100 ton kuru ot kapalı zarfla eksilt-
meye konmuıtur. İhal""l 28/9/940 per
ıembe günü saat 12 de Edirnede eski 
müşiriyet dairesinde askerl: ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 66,000 lira teminatı 4950 llra -
dır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
certllOr. İsteklilerin kanuni vesika -
larile teklif mektup1amı iha1" saatin
den bir saat evvel komisyona ver ... 
meleri. 958 - 8270 

1 - İsteklilerin Türk olması1 askerljğini yapmıı bulunması, hasta ve vücut
ca arız.alı bulunmamaları. 

2 - En az Jise Uıhsillni ikmal ettijine dair şehadetname ibraz etmeleri 
(Güzel san'atlar akademisinden mezun olanlar te.rc]b olunur). 

3 - Siııema için tılim almaauıı ve buna alt tekniği bilmesi. 
4. - ResmJ müesseselerden birisinde yapılacak imtihanı kazanmaları (kaza

nanlar arasında varsa şimdiye kadar muvaffak oldukları eserleri imtihanda ibraz 
edenler tercih olunur.) 

5 - Fotoırat tekniğine ait amell ve nazarl fiziki ve kimyevi bilgi sahibi ol
mak. Tuvaletlnl%i yaparken 

Pudra altına daima 8 - Sabıkan memuriyeU olanlar bulundukları eon memurluklarına ait 
vesikaları, ilk memuriyeti ise mahalll ı.abıta~ından mabkO.miyeti olmadığına ve KREM hüsnühal sahibi bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri. (898) (8104) .... PERTEV 100 ton kuru tasulya pazarlıkla sa
bn alınacaklır. Pazarlıi:ı 16 Eylül 940 
pazartesi gün üsaat 15 de Eskişelıir 

mıntaka satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesi, evsafı, nümu
nesi komisyonda &örülebilir. Tahmin 
bedeli 20,000 liradır. Kat'! teminatı 3000 
liradır. İateklilerjn kanunda yaulı ve
saik ve teminat makbuzlarile belli &ün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

1002 - 8409 • Beher adedine tahınin edilen fiah 
140 kuruş olan 100,000 adet aluminyum 
matra pazarlıkla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 14 /9/9~0 cumartesi günü 
saat 12 de Ankarada M. M. V. satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 
teminatı lCi,500 liradır. Evsaf ve ;ı:art

?amesi 700 kurusa kon1isyondan alınll'-ı 
isteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona e:elmeled. 

952 - 8284 ... 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

82,5 kuru$ olan 20,000 kılo siyah ve 
20,000 kilo sarı renkte kundura boyası 
pazarlıkla salın alınacaktır. ihalesi 13/ 
9/940 cuma günü saat ll de Ankarada 
M . M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kat't teminatı 4950 lira
dır. Evsaf ve p.rtnamesi 165 kuruşa 

komisyondan alınır. İsteklilerin kanurıf 
vesikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. 961 - 8273 

• 
Bir garaj binası inşası pazarlıkla 

yaptırılacaktır. İhalesi 18/9/940 pazar
tesi j[tinü saat 11 de Eskişehir a~k-.i.rl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif ve ~artnamesl komisyonda gö
rülür. Keşif bedeli 31,409 lira 511 ku
ruatur. Kal'! teminatı 47 il lira 43 ku
ruştur. İsteklilerin kanuni vesikala -
rile belli saatte komisyona relmelerj. 

1011 - 8468 

• 300 ton un pazarlıkla satın alınacak-

vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Sartnamesj komisyonda gö-
rülür. 1017 - 8474 

* 
sürünüz. Pudrayı sıınsılo tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vıuoları vardır. Hepsine tahmin edilen fiatı 45,125 

lira olan 500 adet semer pazarlıkla sa- ~~~~~~~~!!!!!!!'!!!!!!!~~!!!!!~~ 
tın alınacaktır. Pazarhğı IG/ 9/940 pa- u·· sku"'dar Hukuk 
zartesi günü saat 11 de An.karada M. Ha· 

M. V. satın alma komisyonunda yapı- k' ı•w• d 
lacokhr. Kat'! teminatı 5788 !ıra 75 1 m fQln en : 
kuruştur. Şartnamesi 228 kuruşa ko- Hazinei maliyenin Dimitri, To-
misyondan alınır. İsteklilerin kanuni &ri a1eyhine a.;tığı fuzuli işgal 
vesikalarile belli saatte komisyona aeı- ve ecrirnisil davasından dolayı Ya-
meleri. 1024 - 8481 niye gönderilen dava istidası su-

lf. reti mumaileyhin Yunanistanda 
Hepsine t.ahrnin edilen fiatı 25,125 olduğu beyanile bililteblif( iade e-

lira olan 1500 adet mah!e pazarlıkla dilmiş ve mahkemece de ilanen teb-
satın alınacaktır. İhalesi lG/9/940 pa- ligat icrasına karar verilerek 7/ 
zartosi ıünü saat ıo da Ankarada M. 10/940 pazartesi günü saat 10 ada-
.11,ı. V. satın alma komi.ı>yonunda yapı- veti mutazaınnun davetiye vara-
lacaktır. Kafi teminatı 3768 lira 75 kası ile dava istidası sureti mah-
kuruştur. Şartnamesi 126 kuruşa ko- .keme divanhanesine talik edilmiş 
ın.isyondan alınır. İsteklilerin belli v•- olduğundan mumaileyh Yaninin 
kitte konıisyona gelıneleri. 1 mahkeme gününe kadar davaya 

1025 - 8482 cevap vermesi ve yevmi mezkı1r
da mahkemeye gelmesi ilanen teb-• 3000 çift kundura pazarlıkla satın liğ olunur. 940/455 

alınacaktır. İhalesi Diyarbalarda asker! 1----------------
satın alma komisyonunda 18/9/940 pa- t!sküdar hukuk hakimliğinden: 
zartesi ıünü saat 12 de yapılaoaktır. Üsküdarda Hamza Fakih ma -
Tahmin bedeli 21,000 lira teminatı 3150 hallesinde Aziz Mahmutefendi so
lirodır. Numune ve şartnamesı komls- kağında 101 No. lu hanede sakine 
yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve- Lemanın kocası Mehmet İrfan a-
sikalarile belli saatte komisyona gel- leyhine 1327 senesinde kendisini 

el 
. tatili< ve tarihi mezkurdan itiba-m en. 1034 - 8491 * ren ayrı yaşamakta ve talakın da 

iıti adet üçer bin ton arpa, iki adet nüfusça tesçil edilınediğinden tes-
ik]Jer bin ton yula! pazarlıkla satın çiline dair açtığı davadan dolayı 
alınacaktır. İhalesi 12/9/940 perşembe müddeialeyhin ikametgahının meç
güniı saat 16 da Balıkesiroe askeri sa- bul olduğundan ilanen tebligata 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. rağmen vakti muayyeninde yine 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda görü- mahkemeye gelmediğinden hak -
lür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bel- kında l(lyap kararı ittihaz ve ke-
li saatte komisyona ııelmeleri. za ilanen tebliğ edilerek tayin o-

1026 _ 
8483 

lunan günde müddeialeyh yine * gelmediğinden .ıııyabında tahki -
Muhtelif eb'atta eoo küsur metre kata devam ve müddeinin taliık 

iddiasını isbat etmesine karar ve
miltlıbı kereste alınacaktır. Pazarlığı rilerek ikame ve istima edilen şa-
12/9/940 perşembe ıünü saat 17 de ilıitler müddeialeyhin 1327 sene -
Edirnede eski mOsirl;ret dairesinde sa- sinde müddeiyeyi tatlik ettiğini 
tın alma ~misyonunda yapılacaktır. beyan ve ifade eylemelerine ka-
Sartnamesi komi.yanda görülür, nunu medeninin ma<ldei mahru -

1027 - 8484 sasına binaen taralların tarihi ..,,. 

1- Kii~kün biM edildiği arsa K. Saoi 926 tarih ve 183 numaralı 
tapuya göre 10 dönüm 20 arşın mıktarında iken bilahare mezkiır 
arsa tapuca haritaya raptedilmiş ve kadim hududu dahilinde tapu 
f~n. heyetiııce 4/12/931 tarihli ve GS/235 dosya numaralı harita mu
<ıbınce 22760 metre murabbaı olarak zuhur etmiş ve hudutlarınd~ 
bulunan gayrimenkullerle tedavül ederek şimalen Sadık ve Niyaz.! 
'i"rkan Haf" Hii'°yin kısmen emlaki milliye ve kısmen Bekir oğlU 
Ömer cenub<'n demirci Tellioğlu Ahmet vereseleri kısmen binb•~ 1 

Hakkı ve garben yeni açılan Çankaya asfalt yolu ile mahdut ol· 
duğu görülen >•u •.rsanın içinde 500 liralık eşçarı müsmireyi nıuh· 
tevi olup ehlivııkııfça tahmin edilen değeri 27312 liradır. 

Köşkün miilltcnıil3tı gt:niş mern1er bir sahanlıktan sonra nu~r~ 
mer .bir antrcd<"n içeri girilince zemini parke dö~cli bir hol üzerin~ 
de yıne parke döşeli 4 oda bir mutfak bir hem nıe\'Cut olup duvar· 
ları bol'.alı tava.ulan alçı lezyinatlı hela ve mutfak fayans kaplıdır. 
Tahta bır merdıvenden birinci kata çıkıldıktn siloet zeminli bir hOI 
üzerinde yine siloet zeminli 5 oda bir banyo bir hela meHut olııP 
duvarları ve tavanı yağlı boya ve heJa ile banyo fayans kaplıdır. l'i· 
ne !ah!a. m~rdivcnrien ç~tı arasına çtkıldıkta bir hizmetçi oda'1 bir 
bela bırıncı katın h.ıllerınden bodrum katına tahta bir merdiveni< 
inildikle zemini çiııi döşeli bir mutfak banyo bir oda ve bir hela ,c 
7 ocaklı üç fırınlı bir havagazi sobası ve bahçıvaıı takım odasından 
ibarettir. AFıca binaya muttasıl ve üstü balkonlu bir de "araj var· 
dır. Bu köşkiin kıymeti 28500 liradır. Ve yine 62 metre "murabba• 
zemin üzerine kiirgir bir kattan ibaret olan ve 1200 lira kıymetli 
bir bahçıvan e\·i ile 48 metre murabbaı zemin üzerine in~a ediJınit 
ve 300 lira kı".nıetli çi(ekliğin ayrıca beyzi şekil 250 lira kıymetin· 
de havuzdan ıburcf olan arsa köşkün ve maan1üştcmiJ;.itının kıy~ 
meli muhanımcncsi 57702 liradır. 

2-- Satışı pe~indir. Müzayedeye islirak edecelr.lerin mulıar.lmell 
lavmetin yüzde yedi buçuk pey akçesi vermeleri lazımdır Rusuınıl 
delliliye ve tapu harcı alıcıya vergi ve rusumu saire de ~al sahip· 
lerine aittir. 

3- Satış 24/JIJ/940 Porşombe günü saat 10 da Ankara 3 ü11cii 
sulh hukuk mahkı•mesinde yapılacaktır. İhale bedeli bir hafta zar
hnda mahkeme veznesine yatırılmadığı takdirde bozularak ba"I 
olacak zarar ve Zİ;\"Rn fark ve faiz ondan taznıin ettirilecektir. 

4- Tayin edileu zamanda arttırma bedeli gayrimrnkuliin mıı· 
bammen kıymetinin yüzde yelıniş beşini bulmadığı takdirde en s•Jl 
arltıranın taahhiidü baki kalmak üzere arttırma 15 gün •onra olall 
9/11/940 Cuınarlcsi saat 10 da en son arttırana ihale edileceği. 
.. 5:- İp~tek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
uzerındekı hnklorını hususile faiz ve masnrife dair olan iddiaların• 
evrakı müsbitelerile mahkemeye bildirmeleri. aksi takdirde hakları 
~pu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinden herhangi bir sahsın 
hır bak dermey~n crlemiyeceği. 

6-- Gayrimenkulleri görmek istiyenler mezkur köske ve ıJ-:ıha 
fazla malı1ın~t almak istiyenler mahkemenin 936/49 s~yılı tere!<< 
dosyasına muracfta11a.rı ve taliplerin satış günii mahkenıcde haııt 
bulunmaları ilan olunur. (28975) 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şelızodeha~ı polis karakolu arkasında, T~l: 22534 

l-:--:ln~h_lsa __ r_ıa_r_u_._M_üd_il~l1..:;,,ü;;;;.:O~ü:.:.. n.:.:d~on~: _J 
1 - Şartnameleri mucibince 75,000 adet 50 !ile 60,000 adot 100 itik tuz çu'"b 

müteahhidi namına pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 17/IX/940 salı günü saat 16,30 da Kabataşta levazım ve Jl1Ö'" 

bayaat ;;ubesindeki a~m komisyonunda yapılacaktır. 

tır. Pazarlığı 14 Eylül 940 cumartesi 
günü saat 12 de Eskişehir mıntaka sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsa.tı komh:yonda gö
rülebilir. Tabmln bedeli 40,850 liradır. 
Kat'i temiııatı 8097 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin kanunda yazılı vesaik ve 
teminatı makbuılarile belli &ün ve sa
atte komisyonda bulwımolan. 

1004 - 8411 

* 

400 ton kuru ot pazarlilcla satın a
lınacaktır. İhalesi 11/9/940 günü saat 
15 de Ankarada Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 24,000 lira kat'! teminatı 3800 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. 1030 - 8487 

mezkı1rdan itibaren boşanmala -
rına 23/1/g;>f,J tarihin<ie karar ve
rildiği keyfiyet son olarak gnze -
lelerle ilan olunur. 938/1005 

111 - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - isteklilerin paz.arhk: için tay in olunan gün ve 
================ileri fiat üz.erınden yüzde 7,5 güvenme paral:ırile birlikte 

saatte tok.lif edecC~' 
mezkUr koın.: .,yı.>11:a 

900 113 1000 ton un kimyevi mua -
yene ve pazarlıkla satın a1ınacaktır. 

Tahmin bedeli 150,000 lira kat'! temi
natı 17,500 liradır. İhalesi 15/9/940 
pazartesi günü saat 11,30 da Çanakka
lede asker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesi
kalarile belli saatte komisyona gel -
meleri. 1021 - 8478 • 135 ton nohuda istekli çıkmadığın -
dan pazarlığı 13/9/940 günü saat 15 
de Edirnede Hacıumurda &!'!kert satın 

aıma komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin komisyona gelmeleri. 

1020 - 8477 ... 
eoo ton yumuşak ve 400 ton sert 

buğday alınacaktır. Her iki cinsin fiatı 
6,5 kuruştur. Yarısı yumuşak ve yarısı 
sert olmak üzere 100 tonluk teklifler 
de kabul edilir. İhalesi 12/9/940 per
şembe a:ünü ıaat 10,30 da Ankarada 
M. M. V. satın alma komi~onunda ı 

yapılacaktır. Kat'I teminatı 9000 Hradır. 
Evsaf ve prtnamesi 325 kuruşa ko
misyondan alınır. İsteklilerin kanun! 
ve&ikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. 1031 - 8488 ... 

20,000 un çuvalı pazarlıkla 12/9/940 
saat 15 de Ankarada Lv. t.mirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20,000 lira kat'! temi
natı 3000 liradır. Şart.namesi komis -
yonda görülür. 1029 - 8488 • 4 adet kemerli ;rer altı deposu ka-
palı zarf ile eksiltmeye konmuş1.ur. 

Keşif bedeli 21,897 lira 40 kuruş ilk 
teminatı 1643 liradır. İhalesi 28/9/940 
pertembe günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Hava satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Ke§if ve şartna
mesi 110 kuruşa komisyondan alınır. 

İsteklilerin kanun! vesika1arile teklif 
mektuplarını Jhale ıaatinden bJr saat 
evvel komisyona vermeleri. 

1023 - 8480 

* ~00 ton fabrika unu kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İhalesi Çanakkalede 
Umurbeyde asker! satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede1i 
70,000 lira ilk teminat1 5250 Jiradır. 

Eksiltme 26/9/940 perşembe günü saat 
15 de J.ıpıJacaktır. İsteklilerin kanunı l 

ve saatinden bir saat evvel kapalı zart- müracaaUoırı. 
lannı İzmitt.e Tümen satın alnıa Ko. naı--------------------------------

c8401> 

• 154,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
ek!tiltmeye konınuştur. İhalesi 25/9/940 
çarşamba günü saat 16 da İzmir Lv. 
~mirliği aatın a1ma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 40,810 lira 
ilk temiııab 3080 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İs -
teklilcrin kanun! vesikalarile teklif 
mcktuplar1n1 ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

1012 - 8480 

• 2 adet er paviyonu kapalı zart u-

vermelerl . 

* 294 ton sığır eti 27 /9/940 saat 15 de 
İzmJ.tte Tümen satın alma Ko. da ka
palı zarfla eks.ilbnesi yapılacaktır. Mu
bammon bedeli 88200 lira ilk teminatı 

5660 liradır. Şartnameleri Ankara, Es
kişehir, İstanbul ve Tümen satın alma 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatinden bir saat evvel kapah 
zarflarını İzm.itte Tümen satın alına 
Ko. na vermeleri. 1016 - 8473 

• 
(1650) ton saman kapalı zartla ek-

siltmeye konulmoştur. Muhammen be
deli (33000) muvakkat teminatı (2475) 
liradır. İhale 25/9/940 çarşamba günü 
saat 16 da Sıvasta As. satın almo ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

her &ün komisyonda görülür. İstek -
lilerin zarflarını kanunun tarifatı da
iresinde hazırlayarak ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1018 - 8475 

* 

Antalya Orman Koruma Talimgah Taburu 
Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Tabur ihtiyacı için alınacak ekmeğin görülen Jüzurl\ üzerine jhaıei 
muvakkatesi 13 eylül 94-0 cuma &ününe t.aUk edi.inüştir. 

2 - Ekl:iillme açık olarak 13 eylül 840 cuma günü saat 
DuUu bahçede tabur satın alma komisyonll!lda yapılacaktır. 
k.omisyondadır. 

15 de Antaly•dl 
Evsaf ve aartıııt' 

3 - Muvakkat teminatı 1424 lira 55 kuruştur. 
4 - İsteklilerin ıµırtnamenin 4 üncü. maddesindeki vesikalarile ltomisYot>' 

müracaatları ilAn olunur. c8073, 

Dewlet Demiryollan n 
U. idaresi 

Limaalan İıletme 
llinları 

-
Muhammen bedeli (382) lira (50) kuruş olan 450 adet takoz b"dana Jıt' 

çası (23/9/1940) pazartesi günü saat (10,45) de HaydarpaJada Gar bınası d•' 

bilindek..i komisyon tarafından açlk Wi itme usulile satın alınacaktır .• 

Bu işe girmek istiyenlerin (28) lira (69) kuruşluk muvakkat teminat •• 

kanunun tayin ettigi vesaikle 

müracaaUarı Jlz..ımdır. 

birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyotı• 

Bu işe ait ıartnameler komisyondanparasız olarak dağıtılmaktadır. (8252) 
~ 

sulile eksiltmeye konmuştur. Kapalı 

zar:! usullle eksiltmesi 28/9/940 per
&embe günü saat 16 da Eskişehir mın
taka satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif, fennt şartname ve ek:
silbne şartnamesi ve proje konUs -
yonda görülebilir. Keşif bedeli (51505) 
lira 86 kuruı;tur. Muvakkat teminatı 

(3825) Ura 25 kuruştur. İstekliler ka
nunda yanlı ve mües:.ıesedcn alacak
ları v~ik ve teminat makbuzlamı 
havi teklif mektuplarınJ belli günde 
saat 15 c kadar kom.isyana vermeleri. Aşağıda miktarı yazılı rekompoze Dealıı: Lewaıı:ı• Nbaal-l

.===========:-:D::ERED:::::::7.1LECE:-:::::::K:-::İH'.:'.Tl=·=R-A-'.:B:::::-:ER1':fl 
taı kömürU kapalı zarfla eksiltmeler! cTütün muamelesine ait usul ve 

1013 - 8470 E!Azı•da askeri satın alma komisyo _ •• Ke111l•r••• llAnl•rl ameliye• hakkındalti ihtira jçıfl 
a · edil• 

1 _ Tahmin edilen bedeli c14lli lktı:sat Vekaletinden istihsal ,,6 
,A:ağ1da yazılı samanlar toptan veya nunda 28/9/940 cumartesi a:iinü hiza

ayrı ayrı kapalı 13rfla eksiltmeye kon- larında yazılı saaUerde yapılacaktır. 
muııtur. İhlesi 27/9/940 cuma günü saat İstek!ileriıı kanuni vesikalarile teklif 
15 de İzmitte askert satın alma komJs- mektuplarını iha1e saaUnden bir saıit 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi An.- evvel komisyona vermeleri. 
kara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve Es- Miktarı Tutarı Teminatı ihale aaab 
kişehir, İzmilte aakerl sabn alma ko- Ton Lira Lira Kr. 
misyonunda yapılacalttrr. isteklileriıı 700 18,940 1270 50 
kanuni vesilcalarile teklif mektuplannı 700 18,940 1270 50 

10 
11 

ihale saatinden bir saat evvel komis- 1017 - 8476 
7ona vermeleri. 1014 - 8471 

Mık tarı Tutarı Teminatı 
Ton 

2310 
825 
660 

1023 

Lira 

89,300 
27,450 
19,800 
30,690 ... 

Lira 
5198 
1856 
1485 
2302 

192 ton sığır eti 30/9/940 saat 15 de 
İzmitte Tümen F:atın alma Ko. da ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Mu
:fiammen bedeli 57600 lira ilk teminatr 
4130 1iradır . Şartnameleri Ankara, Es
kişehir, İstı.nbul ve Tümen satın alma 
Ko. d.ı gorülur. İsttklilerin belli gün 

lira «40> kuruş olan 3000 metre can 
kurtaranlık betln, 14 eyl(U 940 oumar
tesi günü saat 12 de pazarlilcla eksilt
mesi yapılacaktır . 

2 - Kat'! teminatı c220> lira •88> 
kuruş olup c;artnamesl ber gün komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sa:ırılı kanun
da ;rıwlı v""'1ikle birlikte Kasımpaşa
da buJunan komisyona belli ilin ve 
saatte müracaatları. 8429 

miş olan 8 eylül 1936 tarih ve 22• 
N<ı. lu ihtira beratının ihtiva et• 
ti)!i hukuk bu kerre •baska~ına de' 
vir vevahut icadı Türkivede ırıev' 

daJıİ 
lkii fiile kovmak kin icara ol· 
verilebileceği teklif edilmcl<te 
makla bu hususta fazla malİJl1'81 

- ıa 
edinmek isti yenlerin Galeta' · a' 
Aslan Han 5 in<:i kat 1 - 3 nııırt1 ;.ıı 
ralara müracaat eylemeleri ıl 
olunur. 

Voclvıl 3 perde 

Q 


