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~ETEM İZZET BENİCE 

~ı;tu:• harbinin kat'l neticesi 
,.'.ll t ';'Plerine bağlanmıştır. 
"'~I~' •beyi hava bombardı -
~~t~ \ v~ muharebeleri temin 
~1ıı1 h as(ıyeyi kara ve deniz or-
.~ ta aşara_caktır. Bu şaşmaz ve 
~ blçi;ııı·a?'Jle kat'iyet kesbet -
~itte~· ıçınde Almanya ve İn -
~ '1lebl·karşıhklı faaliyetini ta
llaıp 1 •riz. 

11 ~Ut haşladığı vakit Alman ha
~~ rııuV•tJeri İngiltere ve Fransa
~'' dabıte~ek hava kuvvetlerin -

11~hiıı • ustün ve daha ~laydı. 
~ ~lıılu devamı içinde Ingiltere 
lı.'' lı,J° olabileni yapmıshr. Fa
lı,lhn 'anın da harbe karışması, 
ııeu ~v.a ordusunun da Alman 

~i /!ı.J•rı ıle teşriki mesai eyle -
l,.nıute llıanyayı tekrar adetçe üs
~ la;1t; sevkeylemiştir. İngiltere 
~~nııı rete de yetişmek için 
~ de ~ 3 YYare ve motör sanayi
ı~'•ik 3Yhetıniş olarak ve sadece 
ı.: a~~~ yardımına güvene -
"'\fit 1 gayretini seferber et-i . 
~~ilter · . 
~ ~11 e ıçın harbin bütün he-
'~ '1liJUı~n. sürmesine göre tan
~ , ba j'•Ştır. Hatta muharebe -
1,;n la~ aınasından önce İngiliz
b,blıı'tni l are stokuna ehemmiyet 
J~ ı de ~ hulunmalarının bir se
' • ııı0t .. Udur. Çiinkü tayyare si
ı, dıJ ile :•de \'e uçuşta yapılan bir 
4i.llainı •rha~ gcriliyen bir silah
~ 1~i eld a en ılerisini1 en 5on mo
li"nun sa e h~~undurmak gerektir. 
'-b ol nal;'ııuc azami şekilde sa
~P i~;~~ Ing.iliz imparatorluğu 
~· do) t • en ışc yarar ve en son 
1~.dir krY•relere sahip olmak 
1 'ne )( • stok bulundurmak he
~,. lip :P•lnıamış, bunun yerine 
11 

1lde, .aYYarede en mükemmel 
''• Q'>n1 t 'f d . . ı., . Ve nı e ı a c ebılecek pılot, 

1>4"h •tnı~k!nist. sto~u yapmayı 
~I tıı~dd Ş!ır, Şımdıye kadar ge
'ı~nh et z1arfında ise İngiltere, 
li~n huı"' talyanın miiştcreken 
'lııuad~nd.ukları hava kuvve
IJ'tı ~ftaı, 1 hır kuvvet elde etmiye 
"ı,b'~ İiı olınuştur. Çörçil başta 
1n

1 
'fiJ; d •re salahiyettar İngiliz 

J,b. 1tt nı~ Pek yakın bir atide bu 
ıır'"e t Uvazenesinin İngiltere 

''ııı •celJi d • . • b Jı ·~t d' e ecegını te arüz 
ı. '>h • ır. 

Parti Meclis Grupu Bu Sabah Toplan·dı 

• 

• 

İki İngiliz ağır bombardıman tayyaresi uçuş halinde 1 

LONDRAYAt 
HÜCUMLAR 
ŞiDDETLENDi 

HiNDiÇiNi SURiYEDE 
VAZiYET MESELESi 

ı.==================ı• 

ÇOK GERGiN NE SAFHADA? 
Bir gecede 286 kişi Japonlar ihraç üsleri 

öldü, 1400 kişi ltalyanlar hava üsle- ve askeri harekat 
yaralandı rinin kontrolünü ve mıntakaları istiyorlar 

_ __ __ ""· . . . .. ,_ ordunun terhisini Londra 11 (A.A.l - H indi çini 
Londra 11 (AA.) - Alınan tay- • f ıınakamlarile Japon heyeti reisi 

yareleri dün 11.ece Londra üzerin- IS ıyor General Nisihara arasındaki mü-
de uçmu.şlar, gelişi ııüzel birçok Londra 11 (A.A.)- İtimada zakerelerin devam ettiki bildiril-
lbombalar atmşılardır. Bu hücum layık haberlere nazaran, Suri- mektedir. 
hak!kında tafsilat yoktur. yede ,· a zi~et son derece ger- Hindiçini \'alisi Amiral Deku, 

gindir. Suriyedcki İtalyan ko- JaPOn kıt'alarının H indicini a'a-
Pazartesi ııecesi Alman tayya- misyonu Suriyedeki bütii •' zisinden ııeçmelerine m üsaade L-

releri Londrada 286 sivilin ölümü- hava üslerinin kontrol " ı, dilanesi hakkındaki JaPOn teklif-
ne ve 1400 kisinin de ağırca yara- bütün Fransız müstcm "ke ]erine karşı mukabil tekliflerde 
lanmasına sebep olmuşlardır. ordusunun terhis edilerek, as- bulunmuştur. 
BİR HAFTALIK İNGİLİZ kerlerin memleketlerine gön- General Nişilıara bu hususta 

HÜCUMLARI derilmesini talep etmiştir. yeni talimat almak üzere Tokyo 
. Londra 11 (A.A.) - 1 - 7 eylıil Londra 11 (A.A.)- General ile ııörüşmektedir. 

arasında ııeçen bir hafta zarfında Dö Golü Fransız üstüva Ahi- Japonların ihrac vapabilecek -
fugiliz bombardıman tayyareleri kasında temsil eden General leri ve askeri ılıarekatta buluna -
asaii:ıdaki noktaları muvaffaki - Larmina, Suriycdeki Fransız bilecekleri mıntak a larla J apon 
yetle bombalamıslardır ku\•\·etlerine halen Suriyedc kuvvetlerinin üs olarak kullana-

Fransada 20 Alman tayyare bulunmnktn olan İtalyan ıııii- .bilecekleri noktalar mevzuubahs-
meydanı. Almanyada 12 tayyare tareke komisyonunun talep- tir. 
mevdanı, Holandada 10 tavvare leri hakkında bir hitabede bu- Macar elçisi Bitlerin yanıuda 

1 k d 2 lunmuştur. 
meydanı, Be ci a a tayyare General, bu hitabesinde di- Bertin 11 (A.A.) - D . N. B. 
meydanı, askeri hedeflerin gizli Führer dün Macar ehsi B. yor ki: ' 
bulunduğu 14 orman. A1ınanyada cİtalyanlar, Suriye yüksek Doeme Sztojay'ı kabul elımiştir. 

emiryolu tesisatına karşı 23 akın, B. Sztojay kendfaine Naip Horty-
d · l t k 1 (De,·uru 3 öncü sahifede) 

anya a ve ışga mm a a a - i============='ı• nin el yazısile yazılmıs b ir mek -
(Devamı 3 üncü sahi fede ) • tUıbunu vermiştir. 

~~~~~~~~ 

. 1 Garsonlar cemiye.Ingilterede46bin MILL ŞEF • • • Kanadalı asker 
Dün Mühendis mektebini tı idare heyeti azası bulunuyor 

Maarifte muaye
neye çağrılanlar 
doktor bulamadı ziyaret ederek tedrisat tenkı•t edı·ıı·yor'. 

vaıiyeti hakkında 
izahat aldılar 

Cumhurreisi İsmet İnönü, dün 
öğleden sonra saat 15,45 de yük
sek mühendis mektebini teşrif et
mişlerdir. Milli Şef, mektebin ted
risat sistemi ve inkişafı çareleri 
hakkında profesörlerden izahat 
almış ve mektebin her tarafını do
laşmıştır. Milli Şef gezdıkleri bü
tün Hiboratuarların şeflerinden de 
izahat almışlardır. 

Milli Şef idroloji, telsiz ve mu
habere Hiboratuarlarının makine 
kısmı ile alakadar olarak tesisatın 
azhğının sebebini sormuş; mektep 
müdürü iki senedenberi bütçe dar
lıi!ından eksikliğin tamamlanama
dığını söylemiştir. 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Eski reis, hala bir mektep açılama
masından ve yardım azlığından 

azaları mes'ul tutuyor! 
Şehrimizde çalışan garsonların 

hemen ekserisinin mütehassıs ol
madıkları ve bizde hiç mütehassıs 
garson yetişmediği hakkında ya
pılan iddialar devam etmektedir. 
Filhakika Galata yolcu salonu ile 
Taksim gazinosuna Romanyadan 
"'etirilen ecnebi garson]nrın yeri
ne konacak mütehassıs Türk gar
sonlar pek zorlukla bulunabil -
mekte ve Taksim gazinosundaki 
Rumenlerin yerlerini peyderpey 

Bu münasebetle bir garsonlar 
mektebi açılmasının artık bir za
ruret haline geldiği anlaşılmış ve 
bu mektebin halfı niçin açılama
dıi'ı hakkında garsonlar cemiyeti 
idare heyetine bazı sualler teveih 
edilmiştir. Bu me~·anda garsonlar 
cemiyetinin eski idare heyeti reisi 
Recep Kibaroğlu memleketimizin 
bir garsonlar mektebinden mah
runı kalmasının sebeplerini yeni 
idare heyetine atfederek bunları 

"Alman toprağı üzerinde 
muharebe etmedikçe, 
rahat edemiyeceğiz,, Saatlerce koridorlarda bekleşen 
Londra 11 (A.A.) - İnııiltereye ler Ve namzetlerin işi bir hafta 

hasta muallim· 
sonraya bırakıldı 

11,500 Kanadalı asker ııelmıştır. 
iHalen Büyük Britanyada bulu - Dün sıhhi muayeneleri icin ma- lerinde bekledikleri halde. ne he
nan Kanadalıların miktarı 46,000 e arif müdürlüi:tüne ııiden ve ev - yet toplanmış. ne de tek kimse 
baliğ olıınuştur. velce ııidip de dün ııelmelcri bil- cağırılıp muavene edilmiştir. 

İkinci Kanada fırkası kuman- dirilen orta tedrisat muallirnleri Biraz sonra yapılan tahkikatta 
danı askerlerine hitaben şunları ve muallianliğe talip olanlar ııa- sıhhi heyet azasından yalnız; cil-
söyleıniştir: rip bir vaziyetle karşılaşmışlardır. diye mütehassısı doktor B. Talit 

•- Kanada için Alıınan toprağı Bunlar kendilerini muayene ede- ile reis doktor B. Ziyanın ııeldik-
üzerinde muharebe etmedikçe ra- cek sıhhi heyetin tesekkülünü ve leri. fakat diğer aza doktorlar gel-
hat edemiyccegiz.> çalıırılmalarını saatlerce kapı ön- (Devanu 3 üncü sahifede) * Londra 11 (A.A.) - Dün ak-
sam Manşın öbür sahilinden 
Duvr'a atılan obüslerden dört ki
şi ölmüş, beş kişi yaralanmıştır. 

'•n· alde h . 
ııı,d.'n siJa er geçen gün Jngil-
1ıı,114i artlılanmasına ve tayyaro: 
~tı l'dir lırn1asına fırsat ver -
ı, ;arcı." .Buna mukabil Alman 
l . o •tın· 

yerli ı:arsonlar almal<ladır. 
!-~~~~~~~~~~~~~~'---~.::....~~ ~~~~~~~~-

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

Parti Meclis Grupu 
Kokmuş Böbrek bU Sabah toplandı 
satan bir kasap M 1. b .. k ı·k k ·ı- d'I k 

'tbl U aıaı •n adedi de azalmakta 
'/t ar ınayı irap ettiren sc • 
1,1, de10/ 51nda imaliıta ait bazı 
f;d(''4d:n Alnıonlnda ve Avrupa 
~lliıt, llu ·i·OkJuğu da bulunmak
);,_<4~atıl •horla bir gün gelecek 
•· ' ' ın el' d h "'V ••rrı d ın e em az tay -
'tı!{ huna k e geri tayyare kala • 
>,4. "• y ar~ılık sür'at mukave 
'li4~ ta~l.::::li~. bakım.ı~dan çok 
d,, ,• hoıı sılahları Jngiltercnin 
ı ,. •so k · 
btıı, 1• l4g"J ca lır, işte o zaınan-
•t- tıtı 1 d. 1 tere bugiinün biitün 

O ı •nd' ~~ abada . ırccck, Almanya dan 
~il;, 1ne "ar •ntikamını olacaktır. 
•ıı, ~t /!ı.J hından dahi bugün İn-
1ıı,;1ıtnis;~•nyaya karşı muka
\n 

1
.aft v ~•Pmaktan geri kal

biıı 4~i) • 81'Yetine gelmislerdı'r d t>;· ıı r .. . 
'lııa 1 4iıı s <smi tebliği Manş sa-

~;"ııı n •diJd~~~h.a kadar bombar
d,~14 •d;~i ı:~•nı , Berlinin tarihin 
'~r;,, hiJd;,;'~ şekilde bombalan-
•, ~n hi)~or. Ve .. bunu haber 

~.~ld Öıı;;nı .. •ssa iliı\'e ediyor: 
1 qlıı •k; ayı"'d~~i haftalar, önü
qı·1~l llıerkar •çıııde Alman hü-

'ıı •tı .,. . . 
anı •ri t •nın lngiliz hava 

'•ı.ı,:tı sidd";;rı~d~n. bom bardı -
~ ... , •nı gıttıkçe arttıra-

tıı bnıı 
'nı nıa d 

; 1 ııı,~• .Loıı:r anlaşılıyor ki, Al • 
.•ı,~.' lııg;ı· DJı sulha mecbur 
"'~ ""• •z halk · · 1 tı" ltıetj . ının sınır ve 

11ı1 iklıa,0k "t'ı bozmak için has
~t ~iı '.ilden• e \'e bombardıman 
~'?•ııı ' 1 ıııer h kadar ileriye giderler 
,'n ~tn•kte ıınun hiçbir faydasını 
q< , "ka, .• "• bilakis İngi ltrre-

blııııı,. ~rt ve mukabil taar
( Det e loın e kted irlcr. Yi

nını 3 u cü sa'ıi fcde ) 

Yirmi dükkan 
soyan bir hırsız 

tutuldu 

Parti teşkilatının da 
ihtikar kontrolüne 
yardımları istendi 

Tenha yerde bir kadının 
bileziklerini alanlar Beyazıt Halk Partisinin dün geceki 

(Yausı 3 üncü sahifede) • 

kongresınde muhtekirlerin amansız 
KISACA 1 

Beyaz zehir! 
Bir gazete cbeyaz zehire nasıl 

alışılır?• n1e\1zuunu yazıyor. Fa
kat, har gazete her gün bir çok 
beyaz zehir satıcısının _!akalandı
ğını haber veriyor. 

Her satıcı veya kaçakçının faa
liyete geçtiğinden yakayı ele ve
rincive kadar geçen müddet için
de bir, yüz, bin dimağ söndürdü
ğü bir, yüz, beş yüz ocak söndür
düğü hesaba konursa suçunu ne 
katil ile, ne yolkesicilikle, ne hay· 
dutlukla, ne şakilikle ölçmiye im· 
kiin yoktur. 

Bunun içindir ki, beyaz zehir sa
tıcısı veya kaçakçısı katilden da
ha katil, hayduttan daha haydut, 
şakiden daha şakidir. Bu vasıfta 
bir caninin eeza!ı da taammütle 
adam öldürenin eczası a<ılmak ol
duğuna göre bir d eğil , iki, üç. beş 
kere .. idam . dır . 

Konunda bu ta dili yapalım ... O
nu istiyeliın , • bt"yaz zehire nasıl 
alışılır!.• menuunu bu dileğe 
baJ;lıyalım diyoruz!. • • 

takibi de talep edildi 
Cuımhuriyet halk partisi Beya

zıt semt oca,iiının yıllık konııresi 
dün akşam 200 den fazla azanın 
istirakile yapılmıştır. Toplantı -
dan evvel Fatih Halkevi 
fasıl saz heyeti tarafından 
bazı parçalar çalınmış ve \ 
davetlilere limonata, bisküviler 

ikram olunanustur. Müteak>ben 
de muallim B. Nuri Çağlayan bir 
konferans vermiştir. Bundan son
ra idare heyeti ve hesap raPOrları 
okunarak ittifakla kabul olun -
muş ve dileklere ııeçilmiştir. Bu 
dilelklerden aşağıdaki bilhassa 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Osküdarda dün ve 
bu sabah bir semt 

esnafı çalışamadı 
Buna sebep; elektrik cereyanının 

aaatlerce kesilmesidir ! 1 
(Y:w.ı 3 üncii sahifede) 

ld 
ec ıs ugun as er ı anununa ı ave e ı ece 

tutu u fıkrayı görüşüyor 

Belediye Reis Muavininin 
bu sabahki kontrolleri 
Şehrimizde bazı kasapların kok

ıınuş et sattıkları hakkında yapı
lan iddialar üzerine bu sabah er
kenden belediye reis muavjnle -
rirrıizden B. Lıitfi Aksoy tarafın
dan muhtelif semtlerde kasap 
dükkanları ani bir teftis ve kon
troldan ııeçirilmistir. 

B. Lıitfi Aksoy bu suretle sa
baheleyin 21 kasap dükkanını 
kontrol etmiş ve bunlardan yalnız 
Kalyoncukullu~nda Halit isımni-, 
de bir kasabın dükkanında tefes
süh etmiş böbrekler satıldığı l!Ö
rühnüştür. Beledive reis muavjni 
bu bebrekleri derhal imha ettir
mis ve kasap Halitle yanındaki 
müstahdemlere vıldırım cezası 
!kesmistir. Kontrollara ehemmi -
vetle devam olunmaktadır. 

MANDA ETİ SATANLAR 
A vrıca Y edikulede tramvay 

caaddcsinde 167 numaralı dük -
kanda kasap İstavri. Büvükadada 
Bahkcılar caddesinde 8 numarada 
!kasan Zehon ve 21 numarada Yani 
manda etini etiketsiz sathl<la - ı 
rından tutulırnuslardır. 

Üç gazete kapatıldı 
Tan, Tasviri Efkar ve Haber n

zeteleri Veklller Heyeti kararile 
bu sabahtan itibaren bir hafta 
müddetle kapatılmışlardır. 

Ankara 11 (Hususi muhabiri -
mizden)- Cumhuriyet Halk Par
tisi ~1eclis ırrupu bu sabah saat 
onda toplanmıştır. Meclis de öğle
den sonra saat 15 de toplanıyor. 

Meclisin bugünkü toplantısında 
askerlik kanununun 35 inci mad-

ÇE~Ç.EVE 

lngilizlerin 
taarruzu 

Evvelki gün, bir dostu tasdik 
yolu ile işaret ettiğim gibi, bu
günlerde İngilizlerden Akdeniz. 
de İtalyanlara bir taarruz bek
lemek akla çok yakındır. 

Bu taarruz şimali Afrikada 
olabileceği gibi, şarki Akdeniz
de ve Adşlar denizi ağzında da 
olabilir. Yani Trablus ve on iki 
ada üzerine bir taarruz ... 

Trablus üzerine bir İngiliz ta
arruzu muvaffakiyetle inkişaf 
ederse verimi çok büyük olur. 
Evvei8 İtalyanların Ak.denizde
ki, Akdenizi şark ve garp isti
kametinde tehdit eden sevkul
ceyş mümtazlıkları kaldırılmış, 
~'.hınr ve Siiveyşin emniyeti 
kaldırılmış olur. 

Sonra şimali Ahikadaki Fran
sız müstemlekeleri hür Fran
ıızların kucağına :ıtılmıya mec
bur bir vaziyete getirilir. 

Daha sonra Cibralta yolu ile 

( 

desine bir fıkra ilavesi hakkındakı 
teklif ile diğer bir kanun layihası 
göriişülccektir. 

Askerlik konununda yapılaealı 
tadilat hakkındaki fıkra şu şekli 
almış bulunmaktadır: 

(Devamı 3 üncü sa1ııfcde ) 

Akdenizin çevrilmesi ihtimali 
bir derece daha zorlaştırılıms 
bulunur. 

İngilizlerin on iki ada iizerint 
taarruzları ihtimaline gelince, 
bunun tatbik edilmesindeki 
zorluk öbiiriinden dalıa az ve 
temin edecegi faydalar übiirüı>
den daha çoktur. 

Şarki Akdenizdeki herhangi 
bir mihver hareketinin da, ana
~ağı en nıühinı üs on iki ada 
ınanzumesidir. On iki ada ınan· 
zuınesi İtalyanların eHnd~n sö
külüp alındığı takdirde Hal -
yanların Akdcnizdeki \':tziyetj, 
Akdeniz şarkını murakabe ha
linden Adriyatiğc çıkılmak akı· 
betine döner. 

Hul3.sa nıihverin Akdenizin 
şarkından \e garbından çevir
me ihtimaline karşı en müessir 
tedbir, İngilizlerin, sa:\'dığın11s 
sebeplerden birine, yahut iki -
sine birden nıiiessir bjr taar .. 
ruza geçmeleridir. 

Belki de şimali Afrikadan ev
vel ve bu haftalarda İngilizle
rin on iki ada üzerine müessir 
bir hücuma gc~eccklerini unı
mak, bence fevkalade yerinde 
bir tahmindir. 
NECİP FAZIL KlSAKÜR.ES 

• 



. 

. Son Telgraf 

·Lazumsuz -n,. ~ An 
irmasr f .~~ 

ZABIT • ' • - lııonupPidarı ci.şa"et. liaanı tak-
TUT' , • . ; •• ~ 'vjye ve tewi okınaeak, bı:o dil, Yalova kaplıcaları da 

me ,.ai boş yere 5000 
liraya dej:iştirilmiı ! 

-
üktesep haklar 

..:;..:::..::..:·.:...· zellf(in bir hale ııcıktılacakınış!. 
Ark:ıda:;ım Naci Sadullah, bele- E~er, dilsizler, keııdi lisanlan- Bırıriio, lnt si.tuna, acıklı, ııakh 

olduğu .kadar dıı haklı bir şikayet 
aektulNı güD<ieren, ismi bende 
malaf112 bir mnallim oknyucuıaa 
terkedlyonnn. Yalnra, bas l'iin
~ mektubu siitunumun hac
minden daha uzunca olduğundan, 
miiıaadesile, bazı kmnılarını tel: 
his ettim: 

diye yasaklarının ve tatbikatının Dl hakikaten ıslah ederler de, da
son cereyanından bahsedl!I'keıı., ha ze~ muayyen ve mnıbut bir 
İstanbulda yeni başlıyan czabıt hale getirirlerse, yaztk bize ... Çün
tutma. modasından şikiyelçi. Ne- kü, biz hAli, türkçeı:nizin muay -
den bahsetseniz, zabıt tut!. ihba- ''en lisan çerçevesini çizemedik. 
ri!e karşılaşıyorsunuz, diyor ve Geçen gün bir gazetede: c.Antaıya 
ılave edıyor: . ilbaylıj!ınclan ..• diye bir ilAn gö-

•BLıtün ömrümuz zabıt tutımakla dünİ. Hili. ilb~lık mı, vi1A.Jet mi, 

Yalova kaplıcalarında doktıor B. 
Nilıllt Reşadı.n müdürlüğü zama
nında baJ;ı :ıoolsuı sarfiyat yapU
dı,iiı haldunda ihoorda bulunan bir 
zatın müracaatı tekrar tetkik o
lunmıaetur. Fakat tahkikat netice
siBıle iibbarm işten çı:karılıınac' ın 
mütevellit bir iğbirardan ilrri ge
lip ası.ısız bulundu..au anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan kaplıcaların. en gü
zel bir yerinde ve t(ineT parkı oc
tasın.da evveke eski Denizyolları 
umum müdürü Sadullah G ey 
tara!ından yaptınl.rruş olan içme 
mahallinin münasip mahallinden 
kaldırılarak ana yol lı:C11arına a
lııınıa.5ı hiç de doğru görülmemiş
tir. Bu fuzuli nakil işine ~ yere 
beş bin lira harcandığı da anla -
şilinıştır. Sebepsiz bir değişiklik 
umma bu paranın sarfedilmesi 
tenkit edilerek kaplıcalar için ay
rılan tahsisatın böyle lüzıı.rnsuz 
nakillere sarfedilip e:;k.i güzel e
serlerin bozulmaması hU5U5uııda. 
ahikadarlar:n nazar tlikkati cel -
bolıınacaktir. 

ııeı;ecck ! • . • . . . valilik mi, belli deail. 
I•·; hoş, zaten, bız kitıpllği se-

•Küçük menuu- b.4h1ılı yazı
nız hoşuma gitti. Çünkü. lın. ;:a
yet az temas edilen bir mevzudur. 
Hen, iiç buçuk yıh muavinlik ol-· 
mak üzere, 16 yıl hizmeti olan bir 
öğ:retmenim. En·eke, ö(retmen 
maaşı 15 liraun ba byordn. Sıra
sile 17,5, %8, 22 ililı olu1ordu. Ge-

ven insanlarız. masa.başı işine ba- 4t PARAYA 
vılırız. hiç durmadan za'lııt tuta- MÜHÜR!. 
hın.. Fakat, ınali.ım ya, zabıt, bir 
kiığ t üzerine tutulur. Bu kagıt kı.t-
1.gında. zab•t tutma illeti daha faz,.. 
la r1ray<'t edecek olursa, bu hare
katımız cmilli iktı~adı koruma• 
mevzuatı çerçevesine girmez mi?. 
Alın bakalım. o zaman, yeni bir 
zabıt daha lazım. 

BİLETÇİ 

VE DAYAK 

Bir yolcuyu döğen tramny bi
letçisinin muhakemesi henüz bit
ır.ış><en, ikinci bir dayak hadisesi 
o.mus .. Bu sefer de, tra:mvav bi
letçisinden asla aşağı kalmadığını 
isb; ta zaruret hisseden bir otobüs 
bıir~ısi, kendisinden bilet istiyen 
ma.;um bır yolcuyu, elindeki kutu 
ile bır güzel pataklamış!. 

Artık azami dikkat lazım. Nakil 
,·asıtaların<la, !Parayı !verdikten 
Mnra, derhal bilet istemeyin .• E
<>er, bay biletçinin aklına gelir ve 
gönlü de razı olursa, elbette bir 
bilet keser. 

DİLSİZLERİN 
I~İS.l' ~."'l 

Dfülzler cemiyeli, geçen gün 
yapt:kları kongrede, gayet millıim 
bir Karar vermişler: Di.Jsizlenn 

A VHUPA HAHBL"L~ 

YE i MESELELERİ 

Müstakbel sul-
h . ·? un tanzımı .•• 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Gc•cn harpten . onra galipler 
toplanarak ınağlüp rıı kabul et
tirilecek sulh şaril rırı aylarca 
l..oııuşmuşlar.tı.. Amerika Cum -
hurrcisi Vil on d diinyaı a yeni 
bir nizanı vcrnıek emelinde ol -
duğu için bu müzakerelerde en 
faal '\'C mühim rolü oynar vazi
yetle ~'ulunuyordu. Daha Al -
•ınar.•arla sulh aktedilnwmi ve 
malum Verııay muahedesi Jıazır -
.lanırken Paristc de sesinin güzel

lii\"i ile meşhıır bir .. n'atlli ken
,dini tlinleti,·ormuş. Bir ak~a1ıı 
•müttefik İngiliz, l'rausız, İtalyan 
ve Amerikan heyetleri bu meş-
hur san'atk3n dinli)orlarn11~. 

ı!:•iı'atkılı •ormuş: - Almanla
rın meşhur ıırkıları da v r. Bun
ları söylemekte bir mahzur var 
mı?. O zaman .ihtiyar kaplarr, di
ye ıueşhıır olan Fransıı Başve -
kili Klcmanso ev sahibi sılalile şu 
cevabı \.·ermis: - Bence hiç bir 
mahzur yok. B:.lıikis bu şarkılar 
Alman!ardan isti~eceğimiz tanıi
rat paralarının ilk taksiti olacak!. 

Klemansonun •.iıü kulaktan ku
lağa herkesi güldürmiq. 

Bundan anla ıLm şıt oluyor ki 
,~er' dY muahedesinin ~arUanaı 
Alınanların yerine getireceğine 

ba~ta bizzat Klemanso oldnğu hal
de o muahedeyi yazıp çizenlerden 
hemen hiç kim~c inanmıyordu. Ar
tık tarihe karı~an o muahedenin 
şurası tatbik edilebilirdi, burası. 
edilemezdi gibi bir tetkike bura
rada lüzum olmasa gerek. Yalnız 
muhakkak ol:m ke)·fiy t çok defa 
sulhun tanzimi, harbin başarılııın
ı.·ndan daha zor olduğudur. 

Geren umumi harpten sonra 

Sucular cemiyeti reisi olan zat, 
gayet samimi bir iti.rafta bulunu
·or: <Su rnenbalarının başındaki 
bazı memuzlar lı:ırk paraya mü -
hür da~lıyorlar. Kırk parayı ve
ren, daınecanaya istedijt'i suyu dol
durabilir. Binaenaleyh, İstanbulu.ıı. 
hileli su içınt-kten kurtulması im
kansızdır.> diyor. 

Mesele şimdi anlaşılıyur. 40 pa
ra davası!. Mühür kimde ise, Sü
levman odur, diye bir söz vardır. 
Demek ki, 40 paralık rnübür ol -
duktan sonra. her nevi ve cins su
yu derhal yaratmak mümkün!. 

İKİ KAPILI 

EVE DAİR 

Bir refikimiz yazıyor, bilmem 
doğru, bilmem yanlıs! Gedikpaşa
da, iki avn sokak ilıerinde iki ay
rı kapısı olan hır evden, evkaf i
daresi . vanl.şlıkla olacak - iki de
fa vergi alınış!. Aman, dil<kat edin. 
Ev yaptırırken, bir kapılı olması 
kafi!. Çünkü, iki kapı, böyle bir 
takım tehlıkeli yanl:slık.lara se -
hep oluyor. Beı:ıım. iki kapılı evim 
degil, tek dıreJ!im olmadığı ıçin 
endişe duymU\ orum. 

AHMET R.'\ l!F 

sulhu tanzinı için toplandıkları 
z:-ıınan J~len1 nso İn~iliz hariciye 
nazırı Lord Billura yeni Avrupa-

1 

1 

---00>----

Yeşiltu lumua ve defter 
emini yolları y pılacak 

Aksaray ve Beyazıt civarındaki 
boz• ': yollar"n yaptırılması için 
belediye reisliği bıınların li.5tesini 
istemt~tir. 

İlk nartidc geoçtürk caddesi, 
defteremini, ye:;iltuluınba ve ci
van yoll:ı.rı yapılacak ve bu su
re~ le otoır."bil, araba sevrüseferine 
gayr.osalih .ılup y.ıgm lrlu zaır.an
larda seller basan '.::... yerlcrddti 
halkın sikiıyctlc i ön!enecektı:-

Açık iş ve n1emuriyet:er 
nın ıır biçim ol:na ı llzıın gclece- J)('vlet De'T'iryolfarrnın Ycdı -
ğini sormu . O da gayet uzun bir kule a•el ·c • H elektrik • ..ln;ralı 
nutuk söyliyerelr. brr~ k noktai ihtı• · c· ıcın 5 ' d ktr~i Ur.+t -
nazarları anlatmış. , o lem iş, söy- hanla ul naca t .• ?alıµ! r Sirke--
lemi~. Klemansonun nihayet sabn cıd~ 9' uncu ı~?etme ür · e 
tükenerek: mür.ıcuat €1rnelıd •lcr :\[<'k e > le-

- Hcrşeyi ~traIJı bir surotte aıı- v~ı matı satrrak ıı,:•-ı ı- r " an 
lattınız. Lehte ve aleyhte ne söy- tezg~htar aran ·ki r is ı.L..ay 
l• ınek ınüınkün 5e sôylediniz. Fa- ve c.ı vaml dır F·ndı ı.da De ~i,~ 
kat biz sizin fikrin;,; öğrenmek is- Mektep ka. ı:..ca !'l nu..T.arıı a 
ti oruz, d..,,,1~ mıir0caat olunmal:d r. 

Balfur buruı doğ-rudoıu doi:ruya Devlet Dc·rr.ırnl!arı I! i..'.caddit 
cevap vermemiş, kendili:::fnden dn:•.t ... YC eczacılar aramaktad:ıa. 
hiçbir şey sö)·leınenıi tir. O za - Dı..h. rlara 177 lira, ecı lara ~ı 

110 !ıra avlık verilecektir. manki ulh n~ıl olduysa olı!u . .\n-
calt yirmi senelik bir (;,,.rü ur- İstaııbu!da •e } atılacak yer <le 

. çen e1lfilde, 22 liraya bak lı:azan
dı,tuııız tebliğ edildi. Falı:at, yeni 
lıarem kanununda %% lira yoktu. 
Binaenalry b %,) liraya bak kaza
nıyorduk. Falıat, evvrlee aııuk 
lıir kıdem alıp 17,5 liraya yüksel"n 
de 25. biaim gibi üç kıdem alan da 
25 liraya çıkıyor. Ortada bir mii
savatsızlık yok mu~. 

l\Iü ktesrp hak sahiplrrine, alfa
beden ~!atmak 5Ufttile mi mü
k.ifa t venn k 115uJdür '. Biz, iııkı
litbın ilk hızlı , . ., zor ~r..ı .. ., kat
lanmış, göğiiı; ı:nmi~ insanlarız. 
Haklarııım: yurda geçli. Helıil ol
sun. 

Meseli. iiç kıdrm i in - öğrrtmen 
maaşı şimdi 20 liradan lıaşladıi\'ına 
göre - iki kıdem tanımalı. çok fazla 
bir şey midir?. Bu drfa da üç n
r ip iki alsak ne (Utar?. Aksi halde, 
bir kıdemliye de bir, Ü• ır.ı.ı.,mliye 
de bir vermek adalete u)·ar mı?.• 

Bu okuyucumun istedii:i şey 
anlaşılıyor Yerdeu goğe kadar 
haklı olduğu da ani· ılı.nır. Fakat, 
o halde, bu hak. nrden t !im c
ci.hııiyor, dly.,eeksiniz. Hic şiip e 
~ok, al:.Jı:ad:ırlar, ilk iddia "' iti
raz olarak. bütçe \1ll.iyelini ileri 
süttceklerdir. 

İlk .nrlr.t p mnalfanlerinin ına
asl~n, kıdemleri, mrslı:rn bedelle
ri 'c · e. ötedenberi sürüp gi -

n bir du:ıdır. Görulü or ki, ,-i
liyeller, bir ~ok i~lt'rİ ara•:nda, 
bn mes leye ı·ı,.ık olıluğn ohcm
llliJ.cti vcrcıni)orlar. En ivisi hu 

r hoc~brm mıııısını d~ V<>kiıİ~t ken
di üzerine nlnıalı:lır Zaten. bir 
za; adar Loy le bir tasa nurıl:ın 
lıalıscdilircli. 

:\lualHı.ce karşı hak~-.ızlik etıne
mt!li ki, o d2, ha) ntta Jıaks:•lık tt
mcmek !izi.hı ge:OJiğini iyi ÔI,'Tet
si:ı !. 

mıs. O kadar yasıvabildi. temın edilecek <>!a..'1 bı; ış ıç:n 30 -
Bu harptrn •onraki sulhun na- 4-0 lira avl:k ocrelle kiıtı.:ı ve depo ı 

sıl olaca~J ile zihinlerini voranlar memuru ~~ran aktad:.r c;aıata Bi!
»ar mı?. lJumı düşünenler, Avru- F·.:- sdıak Günes han 1 inci katta 
panın istikbali ile nazari bir su- mühendis Asırn Y<ıla\ara saat 17-

Mekteplerin kayıt ve 
kabul şartları 

Güzel aan'atlar 
ak.ııd~misi 

rette me ul elanlill' elbette var. ~·· I; . f-'- ıJ alar . F ndtklıd,·ıkı· Gu··zel San'atl"r· a-
19 ar:ısmda müracaat olunmal:<iır. 1 

;::,umcr '..m,ın ...,r ; , ıçın " 
Falıat ıb!ıa harp biteerğc b.-:, ben- 5 ell'ktrik ve makine mühendisi 

1 

kadernisinin yük.0k "'irnari şube-
zemrdiği i~ miıstakbel sullı için aranır.akladır. 2Q evlüle kadar sine lise olgıınluk imtihanlarını 
şu \'eya bu miilihauda bultıı::ın- rnı:'iliır banka c.mum müdürı" ğü- vermiş- olanlar, heykel. Türk tez-
larm ae dii ündükleri neşriyat sa- ı ne rrJ-1caat olunma! dır. 1 yini san'atları rn tezyini s-aıı'a•!ar 
hasına ıtirecek kadar olg>.n d•;til- 1- ··ı <ubeleriıı<' orta mcktc'> mezwıliU"; 
dir. :uu,tak.lrel . ulh na .. ı olmalı?, 
bahsi ancak miif<. ekkir bir ziim- aluıırlar. Kayıt ve kabule lG ey-
reyi dibündii•rbilmektedir. Fakat ı lülde başlanılacakl r Ve eyliıl 
llÖ lemci:e Jiüum ,·ok ki vrkaviin sonundu niha~ et bulacnkt.r. 
t.ir gün ,. ·~caı;ı· m.,·..,,ıde: ·bir Tamiratı mütcmadiye -<>-
neticr ı:elttrktir. Bü_>ük kü•"" l k tÜnı'versı· ~ede bı'r ma ,ua. Bır o uyucırnıın. b·,. aksam ga- < aş 
bir rok millctlorin istik1>ali nev-

zclesinde ı;;ika) et nıektubwıu o- • b • ) • w • 
zuıı bahs.olan bu harp i;e daha ne- nıs etsıı ıgı lr.ueuk. Hu:.isatan <İ) le di~ ordu: ticeve \°arınaktan vzak vöriinü,..or. k d 

=============,;;'===,;,. cAsla!ttan, par e en. arnavut Üniversite t,.ı fakultesinın labo-

ünİversı' tede 1· t 'h kaldırımından "a'f'eçtik. f'akat, ratuar!arında ralı•an asistanlann m ı an hiç o!ma:ısa. yohımııcun toprak ' ' 
kur' ası teıvi>·ei tiirabiyesi y:ıııılsın... maaşlarının; kabul .şe; aiti ayni bu-

Jstanbulda, yoldan şikayet u- lunmasına rağmen dıj!er asistan-
t.Tniversitede askerlik dersleri munıidir. Biz, _ nngma kiiriikle !ardan az olduğu ve bu yüzden la-

ikmal imtıhanlarııun cta d;ger ik- ... itıutk istemi)·orıı•. t>'alıal, znıı • o- boratuar asistanlığ:na rafıbet o-
ma! imtihanlar nibi 30 cylu' ide di\ ••r·- kı" ı- .. , n1ak·ml ,_,__ u 

" - u• . . ~ uu~ .• e- lururay .p a. içle iş arandığı da 
ba. ama.st karar!; ştır:lmıştır. Yo.· rind-ki yol tamiratı bütçesi ye 
zıh eleme imtihanlaruLn herhangi tamiratı mütemadiye ekiplerini 
eerslerdcn yaptlacaııını göstermek dalıa sür'atli, ;1aha dikkatli kul -
üzere de <inilınüzdeki haf'4 mev- lamalar, bir çok $İkav.,tlerin önü 
cut dersler arasında kur'a çe"ile- alınabilir. 
cektır. 

1 - -

anla·,! .._ r. Üniven;itc rekt(>r
lilğu bu m •aş farkını ''e garip ·nis-

ZYAŞLARJ G ·-
•

1 

ETEM iZZET BENiCE 

Son söz.. diye istıyorımı!. Hiç 
oL.,,azsa ı;uradaki ı..~ kisiye beş 
kioive kendimi anlattım. ici.mi 
dok~üın .. diyebilmek icin okunma
sını istiyorum!. Bu memlekette 
ben de okudum. Benim de bir dip. 
!omam var. Benim de kafam bir 
zamanlar birçok içtimai fikirler 
\'C hıikümkr üzerinde islemesini 
bildi. Onların hic birisıni bir satır, 
bir nazarive. ôir varhk halimle 
ıruınsup oldl\irtım caıni,·f'te vere
medtm. Ve .. s!mdi bu satırlar ara-
ını!an hayata karısıvorlar. Ya -

rısıııa lıayııt \'Crdi!ıiz. diriltt'niz. 
l:>t's<>rin kafa ı~a ve 1?ozl2ri onÜrı<! 
k >Vdunuz. Gerıve ka'anlarım. IY,'l:
rnavın.z, O, lara da l:ıavat \IE'riniz! ,.e_ <:lk ar"· "Ok şiddetli bir 
cürr ıle stz ü bıtırdi: 

- Bi• avukatın iste•·ısı ile bü
tün bir hııvat ve bir fıkır külçesi 
i.rnha edilemez!. 

Katil veruıe oturdui!u zaman 
salonda uınumi bir kavnasrna ve 
sarsıntı oldu. Herkesin gözü ve ku
lağı hilkin\deydi: 

- Okutacak mı?. 
Kesecek mi!'. 
Fakat, katilin oturusu ile kam 

taraiın ikinci avukatın'..'ı s-Oö ıste
mesi arasında bır saniye bile ~ 
rnedi. 

Reis, 
- ~vlevinızı 

Dedi. süz Hrdı A \'Ukat uzun, 
can sıkıcı bır bııslnıı><: vaotJ. fil. 
kimin de, mü<lıdelumımıinin de; 
haR<uı da, Ruhinin de yüzü. W
rwıtu. Her.l..--es: ,,,--- *' -· 

Hileli 
·mallar 

Tahtakalede yapıla 
bir teftiş aeticesinde 

varılan netice 
Belediye reisJ;ii muhtelif semi

lePde satılan şekerleme ve mar -
melaUarın elı:ser:isinin hileli oldll
ğunu ııörerek bunların .imal!tiıa
nelerini umumi il:ıir kontroldan ge
çirmeyi karar~. 

Bunun üzerine Tal:ı tak.al.ede Pa
pazoğlu hanı ve civarındak.i ima
liıthanelerin bazılarından alınan 
şekerleme nWnuııelerinin kepekli, 
ıın, patates veya bozuk pirinçten 
ya:pılch,ğı tahlil netieesınde anla
salnustır. Marmela tlann bir kıs -
mının da kurllanımı:; olduğu ve 
haltiı kilo çeksin. diye lxıprakla 
karışık bir halde yapı.ldııkları ~ 
bit olunmuştur. 
Bazı kararnel.iların içlerindeki 

marmelatlar da ook pis buluıi -
muştur. Bu kabil imal.ithanelere 
ceza kesilmiş ve diğerlerinin de 
kontrolları bi!dirilm~ir. 

Yeni ihracat t ipleri 
Tiftik ihracat tipleri l~it o -

lunmu.sQır. Ticaret Vekileti stan
dardizasyon müdürü Faruk ile ko
misyon azaları. dün Cibali ve E
minönü deııolarında tetkikler Vaı>
mıştır. Neticede bu yılki ti!lik ve 
yapa~ı ihracatının 5 tip üzerine 
yapılması kararlaştır•hnıstır. Bu 
tipler geçen yılki imlerin hemen 
aynidir. 

POLiS 
Y1l 

11.AHJIEMELER 

Teyzesini öldü
ren deli 

DIŞ PO.LiTiK 
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s •nde bomba-! 

1 Suriyecle vaziyet 
ar .~ SO kişiy·: I ? ~ çok gergia 

ld - (llnd---) 
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Duvr sahiline 
yeniden ateş 

açıldı 

--1'-ıN 24 SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 
(Bu yazının mı1tinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alırunıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUK 

Almanyayı da 
susturacak 
aynı •iliıh !ır 

[Baım•kaleden devam) 
ne ynkarıdaki izahat ve filen Ber
fuıio, Man.ş sah.illerinin bombar
ılunan edilmesi de İnı:;iliz tayyare 
sanayünin fevb18de ittkişafla ça
lı.ştığını ve faik kuvvetler elde et

1' il! L G K AF -11 EYLCL tt4t 

( inhisarlar U. MOdQrlC§ündonı 1 
~ - Şartnamesi mucibince 26,600 kilo yerli malı nişasta kola açık eksilt.ı:nııt 

UIUlile satın alınacalı:tır. 

n - ~luhammen bedeli 4588,50 lira muvakkat teminatı 3-14,13 lir;ıdır. 

ın - Eksiltme ıS/lX/940 çarşamba ci.ınü saat 14 de Kabalaşt.a levazım ve 
mübaayat iUbesindeki alım koınisyonunda ya,Alacalı:tıl'. 

rv - Şartname sözü geçen subeden parasız alınabilir 

V - İstelıçl.ilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa~;tte yüzde 7 ,5 güvenme 
ıtaralarile birlikte mezkO.r komisyona müracaatıa:rı. (8110) 

Üskü Jar İcra Memurluğundan : 

l 
() Ürdü J komiserliğiıl4-, Snri?ede bu-

l•! luaan bftttln Fraııım 1-a d-
At,. Yan tayyareler: zm.mlanmn ... ıimiei isöJer. 
f'\ il Bu, Suriyeniıl Abnaaya ve 

Pça risaleler de ital711 tarıdmUn ~ta-
t 

hakkukmta doinı atılmq ilk 

Bir lngiliz vap:.ır kafile
sinin dağıtıldığı bildirHiyor 

Romaayada, Dobrice ve Transil
vanyadan başka, halledilttek bir 
dıe Banal eyaleti meselesi olduğu 
~imdiden beliren emarelerden an
laşılıyor. Bıı zengin rlraat mınta
kasında balkın Alman menşein -
den olduğu ileri sürülmekte ve 
yeni bir Südet meselesinin çık -
masına ihtimal verilmektedir. Za· 
ten bu mıntakadak.i Alman ekal -
liyeti aylaı \ nberi muhtariyet is

miye doğru gittiğini tebarüz ettir- Ahmet Tev!ike borçlu SOJeyman O. Mustafa Kftmilin mahcuz Kartal Malı..
nııekedirler. Almanlann İngiliz pesinde meıarlık civarı mevkiinde 412/3 N. lu şark.an mukaddema papaz Avram 
adalarını bombardıman etmeleri elyevm müfrez 3 N. lu mahal ııarben kiisat olunan tarik şimalen Ali Haydar et. 
içiıı stratejik vaziyetlerinin çok hane ve bahçesi cenuben mukaddema Mllltyadi elyevm müfrez 5 No. lu ıa)'rl 
müsait lmlunmasma ratmen İn - menkulle mahdut ve tamamına (385) lira kıymet Uıkdir edilmiş olan arsa. 
gillıl.eriıı icabına göre %600 kilo- 2 - Yine Mal\epede Soğanlık caddesinde 1044/12 No. 1ı şarkan yol garben 
metrelik birıridiş, endaht ve dö - .., şimalen Sotirı ve cenuben Hıris\o tarlası ile DW>dut ve tamamına (150) ıır. 

nüş seferine mecbur olmaları da- kıymet takdir edilen 1838 metre murabbaı tarlanın ta.ma.ım. 
hi İngiliz hava kuvvetlerinin ona 3 - Yine Maltepede Cevizler mcvkünde 1835/6 sayılı şarka.o. Kartallı Fanti 
göre hazırlanmakta bulunduklar.ı.- tarlası ı;imalen İokala ve İyoni ve Süleyman ağa bağlan garben Hacı Fotı batı 
nı g:özönüne koymakta ve yakın- cem.ı.ben Cevizler oyası ile mahdut ve tamamına (250) lira kıymet takd ir edil 
da lngilizlerin mukabelebilmisil- en 3676 metre murabbaı tarlanın umumi hilkümlor dairesinde satılarak paraya 
de daha ileriye varacaklarını te- çevrilmesine kıırar verilmiştir. 

l{'··k:. • nuşlar adımdır. 
"""e 11 İtalyanlar lnmdmı 5'1Ura, loü-

Qij l'iu,; . (ı\.A.) - Pazartesi tün harp malzemesi•in tesli-
41 Y'!ı~ııde kilin Tel-lıvive mini de istiyeceklerdir. 
ot. lrl) il hava hücuma ...,.a- General Lannina lmndaa. 
llııaıı 1:111.ıa AmerikakJar da sonra, Suriyeniıı de ~ 

, ~.~şiaJ.ıı te~ef olmuş ol- ve Frans12 üstliva AfrikMJnın 
""~ l'iilts.,Jtn~edir. isrini takiıı ederek hür Fran- ı 
•!;~il. tııyy er "~ U(makta olan sızların şefi olan General Di 
ı~ .:~. · atı':":~~: bom~!arlaını Gole iltihak Hmelerini tavsi-

' ''<tisi ş .raır. Bo ..... a - :ve etmiştir General şu.mları 
'••t .,.• Arap mahallesine düş- : ı · ı " tir. 

11'111~ 1 ,'.'_u tana.reler, Yahudi ı avB"··"ru:Y cınıFraş • 1 · • · 1 ı .--.... . ı c u n nsız ar ıçın şım-. ''dır. arapça rısaleler de at-

1 
di hir tek vecize var4ır: •Na-

• mus ve vatan .. • 

>ıt,,tifte muayene ~~ 
~ tncı laldfeds dev- ı Londraya hücumlar 
~ en hevetin \eşek.kili şiddetlendi 
t~~-~ anıası1ınıstır. ,_..... 
~n ol e ıı~nü olarak salının < 1 inci ahlfedon dena) 
et %r llııd~u daha ~!erce ev- tralı, 5 Alınan kanalı. 3 İtalyan as
~~ ~aatçuara ve azalara bil- keri hedefi. 
ltııt.~~ dtiı lllunıması.na ral?men, bu İNGİLİZ .AKll'jLARI 
~~ ış sah.ipleri ve hasta Londra 11 (A.A.) - Hava ne -
~ ' namzetler .beyhude :ııım;tinin istihbarat ııubesi; ~iliz 
!ır'""' a kadar heyetin toı>- tayyarclerinin Ahnanya ve i&l(lll 
h.' lli!ı, korid<ırlarda beklemiş- edilen arazi üzerinde evvelki l!,P;

:~ 8t4 Y~ ~4amiıstü kendile - ce yaptıkları akınlar hakkında taf
~111:: $iııu ııelmeleri teblif! o- silat vermektedir. 
''~ b,,!;1_uayeneler bir hafta 90ll- En şi<ldetli hücum, Hamburıt 
•!.\~"":ılnuşı 1r deniz tez.ııahlanna tevcih edilmi$. 

lıQj)eıı 11~ bu ikinci talik kJsnli birkaç ton vül<sek infilaklı bom -
!,( lııı 

111 
.. asta ln'ıallimleri bü&- balarla vanııın b<nıhaları bir bu

lh.. ~İbi ~~ et mis tir. Hasta- ~ saat bila fasıla a:tılmıstı.r. 
~ llıQa hhn bir meselede he- Evvelce hücımı ve tahrip edilen 
lh..~ blJ.ıı Yeııe icap etmesine raii- doklara yeniden büyük kalibrede 
~.~ b.ir .. hafta gecik tiril - bombalar isabet etm.istir. Ba.ken 
~-ı:ı'~er l!.Orülmemiştir. Hafen'dek.i antreııolar yakılmıştır. 
~ırı.,kı taraftan veni ders yılı Brem'de ooklarda ve in.:ıaat tez.. 
~ııı eıı ~ı ıntünasebelile faali - l(fıhlarında yangınlar çık:mı.stır. 
l ·ıle sıiıha azla bulunduğu bugü'\" Di{!er bombardıman tayyareleri 
~: 'rııııaı, t hevetinin yedi günde de Vi.ınıar dıOklarını, Essen'de vük-

lilta_ve:~ı d 'l avnca izdihamı 1 sek fırınları ve galai :rollannı, 

O 
en mucip olmaktadır. Dioholz'dı! ve dii!cr mıntaS<alarda 

l~.. • tayvare meydanlarını bombar -
lldarda rahşamı- ılıman etıni,'ıdr. 

7 Londra 11 (AA. )- İnııiliz ha-
li~ Yan esnaf va nezareti istihbarat bürosunun 

~lıı<ia ~ AtlamataSı ve ci - tasrih ettii!'ine nazaran inı;ıillz 
~ cer

6 

lltı sabah saat 10 da elek- tayyarelerinin dün !!'E!Ceki Berlıne 
~.,.q $ia•Yanı kesilmiş ve dün ak- karşı yaptıkları h.i.icuanlarının bııft
~~r~ lbu7 ve kadar de\'lll!Il e- hca hedefi Berlinin varoşunda bu--
1ı;" . sabah saat dokuzu lunan Neukoln ııaz fabrikası idi. 
-q, l\ihe.reıı yUıe başlamış- Acılan <iddetli müdafaa ateşine 
. il~ . · raii'roen bu hedef üzerine gece ya-
~•la~"ardaki esnaf ve küçük rısına kadar ~ ablan barııba
'-ıı~<la &.nelerle müteaddit ma _ !arın dü.ştü.ğü ve müteakıben şid

lıı ~•D r elclttriik.sizlilk yiizünden detli infilaklar ol<iuiu 1:1.öıiilm~ 
~3.ınışlar. attl kalını.şiardır. tür. 

~'-l.ı {e. Atlaınatasında 42 nu- KRAL AMELE MAHALLESİNDE 
\ llller as:ıp dükkanı sahibi B. Ncvyork 11 (A.A.) - Sa.hah 
ı~ıı k0ıılu .Mehmet C:=.1 in- 1:1.azeteleri bıı.slıca sahüelerınde 
~d~P.ların da büvük za- Londra S('hrinin bambardımanını 

(';- s~rıni sövlivcrek: büvük ba lıklarla yazarak haber 
r!('i bıldiil:imiz. cereyan vcrmıslerdir. 
~: ~ltıııJırevvelden haber verile- Vukua ııelen hasarlar uzun ma-
~' ın . Tabiatile imi arızalar kalelerde anlatıiır.aktadır. Ame -
·~ve b Ustensnadır. Fakat dün- nkan gazetelerinin Londxa muha
eı,,,~ dt>~lS~b<tlrlı.i inkıta ani bir ~ıı..ı:' d2r. Cünkü dün gece birlerini İngiliz halkının mane -
~ "trey r Yaıunı.:;tır. vivatının hiç bozulmad1gına isaret 
retlıııiz ~ıısızltk wbebile makine- etmekte dt:vam C'divorlar. 
\ııı kı"'n~lcnıediğinden m~terile- azetelerın hep~ ı . Londranın sar-
"" ~alt Veremyioruz. Etlerimizi kında bulunan aımcle ımahallesin
~'nlt~ !(tinde buz dolaplarında de tahrip edilen evleri gezen Kra
l)) v~1YOruz. Diğer esnaf da lın fotogı:afını nesret.mislerdir. 

lı.tiı, ~ıı zarara 1:1.irmı.:;tir.• de- BU SABAHKİ HÜCUM 
İD Londra 11 (A.A.) - ~iz da-

_il~%., AlıE NE DİYOR? hili emniyet ve hava nezaretleri 
~t etıttı1ı:a malumatına müra- tebliği : Bu sabah müteaddit düs-
t:....."'.'t SUhe:;~ elek~_rlk idar~si Ü&- man tanarelcri ~terenin sark 
_;:ıııraı '\ii .. Bufüül deresmdeki s;:ı.b.ilinde bır sehri bombardmıan 
~~ Yaııı ztınden dün cereyanın etmislerdır. Dört ev yrlulmıs ve 
~ ltesihıııı kesıldiğini. bu sabah az kimse yaralanrnıstır. Bunlar 
Ve larar 041n 'a.nız bir maran- arasında birkacı ölınüstıür. 
li). ı'!:ha.ı ın;;an haber verildiğini --0---

ı ~~ir. arWr.e~ ı.ıecildiıtini Yirmi düt<kan soyan 
':>~ bir hırsız tutuldu 

' •rti Gurupu 
ıı,;<\sı..:,: •ne; sahifeden devam) 
v~ ~. taı· lllekteplerle nizamna-

tl\ ınıat 1 

Hiı., llıecbu . n~clerine göre, dp,-
lıı•l'•lt ın 0{ 1Yctı olan resıni ve 
te~1 1•~terd tcpler ve füe ve orta 
~11 •tiııdc \~eve tiıli meslek mek -
lııij~.~ari( V Yka lıu. derecede oldu
"ıtk Utlü1tı ~ letın len ve yahut 
~'d ltpferderındcn tasdikli hususi 
L t '- c \'e b' k -.~I o"Uın k ecne ı me tep -

Beşiktaş, Taksim ve havalisin
de 20 dükkan soyan Topal Has.ın 
isminde bir hırs12 yakalanmış ve 
adliyeye verilip te\'kif olunmuş -
tıır. Fatihte Hasanhalifc sokağın
da oturan Meliha isminde bir ka
dın yanında Kazım isminde bi . 
rile gezerken ınalıallesinin tenha 
bir yerinde bir adamın tecavüzü
ne uğramış ve %5 lirası ile bile -
zikleri alınmıştır. Mütecavizlerin 
Ahmet ve B .. ri isminde iki sabı
kalı olduğ-u anlaşılıp ikisi de ya
kalanmşlardir. 

Berlin 11 (A..A.)- D. N. B. Al
man başlr::nmandanhğı telıliğ- edi
yor: 9 eylül alı:şamı Almaıa sahil 
lıataryaları, Duvr limanıw!aa ha
reket etmekte olan bir iıa,:iliz g&
mi kafilesine ateş açmıştır. Kafile 
dağılmıştır. Bu gemilerden dördö 
limenlarnıa ikiei de Deale avdet 
etmiştir. Yine ay•i limanda hasa
ra uğramış bir ~i görünmüş -
tür. Sekirinci ıemi oldİııiu yerde 
kesif dumanlar içinde kalııw;tır. 
Saat Z0,4'1 da bava karardığı ci -
hetle ateş kesilmiştir. 

Bir saat sonra bataryalarııırus 
Duvruıı yakininde bulunaıı. bir 
İıagiliz lıataryasına karşı ateş aç
mışlanlır. Bu batarya saat Z0,30 da 
kafile üzerine ateş açmış olan ba
taryalantlll2a m.ııkabele etme(e 
t-bbüs etmişti. iki saat mücade
leden soara · ~ bataryau sus
turulmuştur. 

Milli Şef 
( 1 inci sahif~ mıım ) 

Mim Şef! .Bunun için ne ka
dar masrafa ihtiy~ varılı?• diye 
sormuş ve müdör cl5 bin lira. ce
vabını verinee: •Demek 15 biıı. 

lira yit&ünden iki sene geri blmı-
• SIZ• cevabını vermişlerdir. 

Cumlıurreisi liboratuarlanlan 
sonra, mektel>in leyli talel>eyi lta
rmdıraıı. paıı.s.i,....n binasını da gez
mişler, burada da taleb~iıı bir 
"Ünlük hayatı hakkında -.erilen 
izahatı dinlemişlerdir. 
ımm Şef kurulacak yeni paYi -

yoıı.l.ar için istimlôki ieap eden 
arazi üzerinde de dikkatle mcunl 
olmuş hatti balıçelerinin istimlaki 
icap eden iki ev sahibinden bizzat 
müsaade rica etmiştir. 

Reisicumhur talebelerle de gö
riişmüs, on sekizde mektep müdü
rü profesör Tevfik Taylanı da ala
rak talebenin alkışları araSIJlda 
mekte>ıteıı ayrılmıştır. 

Raisicwnhur dün akşam Taksim 
gazinosuna giderek hir nıilddet is
tirahat etmiş ve sı>ara Dolmabah
çcye avdet eylem.iştir. 

Garsonlar Cemiyeti 
tenkit ediliyor 

( 1 inci sahifeden devanı ) 
tenkit eylemektedir. Recep Kibar
oğlu bir muharririmize sunları 
söylemiştir: •-Bir garsonbr mek
tebi açılması işini İstanbnl bele -
di) esi ve mnari( müdiirlüj!ii gar
sonlar cenıiyetine bırakmış ve 
hatta mektep binasının tutulma -
stnı da cemiyete hil<lirere!; lıemcn 
hazırlığa ge(ilıniştir. Fakat cemi
yet idare hl'yctinde vuku bulan 
değişiklik üzerine yeni heyeti ida
re mektep i~ini ihmal etıniı;tir. Ce
miyetin yeni reisi Mehmet Dilman 
ga1.eteniu verdiı:i beyanatta ntek
tep tesi>iııe lazım olan parayı te
min için bir nıüs.aoıere veya te -
nezzüh tertip olunacağını söyle -
misse de uzun zamandır böyle bir 
şey yapılmamış ve bittabi mektep 
de açılmıyarak Türk garsonluğu 
inkişaftan mabrum bırakılınıstır. 
Tekmil garsonlar yıllardır bu ümit 
ile avunmakta ve bir garson nıes
lck mektebi açılmasını dört gözle 
beklemektedirler. Fakat bımun 
için evvela heyeti idarenin ala -
kasız kalmamru;ı icap etmektedir. 
Saniyen muhtaç garsonlara yapı
lan yardunlar da çok azdır. Ce -
miyetin yardunlarını arttırması liı-
zımdı.r.a. · 

Parti teşkilatı 
ihtikar 

( 1 inci salıifeden devam) 
mühimdir: 

temekte idi. 
Bir taraftan Transilvaıryanın 

l\lacar ordusu tarafmdan ayın 13 
ünde tamamlanmak üsere, i~ali 
devam ederken, dieer taraftan baş
vekil General Antonesku g-eııiş 
mikyasta icraatta bulunmaktadır. 
Mahdut miktarda cemaat teşkilatı 
bırakılarak, diğer bütün dini ce
maatler lfığ\•edilmiştir. Lôğvedi
len cemaatlerin emliıki istimlak 
ecfilecekt.ir. Yahudiler taWAmış o
lan cemaatler arasında değildir. 
Ancak Yahudiler mevcudiyetleri 
hakiki bir cemaat olarak telôkki 
edildiği için teşkilatı bilaJıare ya
pılacak tanzimata tilıi tutulacak

barüz ettirmektedir. 412/3 sayılı gayri menkulün vaziyeti hazırası: Cephesi dikenli tel ile tahdit 
Londranm tebliii çok kuvvetli edilmiş sağ ve sol budutlannda deli.kil tel mevcuttur. Halen arsa halindedir. 

Ye çok ümitlidir. Ve muhakkak ki, 1044/12 sayılı gayri menkuli.ın vaziyeti hazırası: Tarla olup halen gayri 
Almanları susturacak, iskat ede- mezru bir haldedir. 
cek silfilı da yine onların kullan- 1838/ 8 sayılı gayri menkul!in vaziyeti hazırast: Halen tarla olup """'rııdur. 
ılıkları silih, yani tahrip ve tay- ı - Işbu gayri menkulün arttırnıa :;artı:ıamesi 23/9/940 tarihinden 

yare silıilııdır. Bu itibarla ve ha- 939/1139 No. ile Üsküdar icra clairesiı.ıa m~ numanısmda h_.. 
.kikaten öuümiade.ki haftalar ve kesin cörebilmesl için açıktır. İl!ınca l'llZ1lı o!aıılıordaa fazla malümat almak 
aylar zarfında gittikçe artan İ.ıı-
giliz hava kuvvetlerinin müdafaa- istiyenler, işbu şartnameye Vt! 939/1139 dbsya No. sile ı:ııemuriyetı.-
da gösterdikleri harikuladelikleri mize müracaat etıınelidir. 
taarruz ve mukabelebilmisil saha- 2 - Artf.ırırUJ'a iştirak içia yukamla yazılı kıyme8ıı ytzae 7,5 in nls-

betinde pey akçesi veya milli bir baııkaruıı t.eminat mektubu tevdi edile-
sına da teşmil ederek gerek Ber - cektir. (Madde 124) J 
lini, ıerek Alman işgali altındaki 3 - İpotek sahibi alacakWarla diler a!Alcadarlarm ve irtifak Mela 
üsleri, harp ve sanayi merkezleri- sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarm.ı, hu•wile faiı. ve mMTRfa 

tır. 
General Aııoaesku orduda da 

tasfiye yapmaktadır. Dün on bir 
general ile bir amiral tekaüde seY
kedilmiştir. Bu generaller ordu
nun ınaneviyatını bozmak, askeri 
vakarı muhafaza etmemekle itham 
eclilmektedirlcr. Cezaya çarpılan 
l!'encraller arasnıda eski harbiye 
nazırı Vlasku, eski genelknrmay 
başkaıllanndan General !Uihai, 
son zamanlara kadar Bükreş bele
diye reisliğini ifa eden General 

ni b-Ombardıman ve tahrip eyle -
meleri çok memuldür. İhtimal her dair olan iddialarını işbu ilAD tar!hinden itibaren yirmi llii.ıı iç!Dde """"1 
şeyden önce dünya sulhunun iade- müsbi\elerile birlikte memuriyet:imizc bildirmeleri iı*>eder. Ahi balOo lıllll-
s.ine vin e dünya sullıunu bozmak ları tapu sicili ile sabit olmadıkta sat11 becMJ.ini• paylaimaamdan hariç g.;., 

lırlar. • 
yolunda birin ci ıüveııi teşkil et· m.iı; olan tayyare silahı yardım 4 - Gösterilen günde arttırnuya iştirak edenler artıu-ma pı' ......,, 

okumuş ve llu.uınlu malılmat almıa ve bunJan tamamen kabul etmll a& 
edecelı ve İngilidC'r bütün im - ve itibar olunurlar. 
kiıııla1'Jıdan istifade ederek bir s - Gayrimenkul 3/10/9W tariltinde perşembe ciiıril saat 15 den M 
aıı evvel denizlere olduğu gibi ya kadar Üsküdar icra memurluğun da üç de!a ba~ 80ara en QOic 
ha\·alanı da bakim olmak kudre- e.ı:ttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mubammen ~ yüzde 71 
tini ellerine alacaklardır. Bu ba - ini bulmaz veya satış lstiyenin alacağına nıçbııııı olan dijıır alaaıl<lılar bu-
kımdan Bedinin tarilıte misli gü- lunup da bedel bunların bu ııayriıuenkul ile temin edilınlş aı..caı.w.uua 

GOAdorslm vardrr . rülmemiı; bir şekilde boınbardı - mecmuundan fazlaya çıkmazsa en ı:olı: arUıraıım t>uılıhıidU baJı::i kabnalı: U-

Eski dahiliye naun ve Kral Ka
relttn sadık adamlarından General 
Gabriyel l\1nrineeku Yugoslavya
ya kaçmak üzcre iken yakalan -

man edilmesinin ve Londrada neş- zere :ırUırnı.a 15 gün daha temdit edilerek a/lO(Mt ta<ilıinde cwa gn.. 
rolunan tebliğin büyük bir husu- saat 15 den 16 ya !tadar Üsküdar icra memarlııilıl 00.._..., arttırma bedeli 
siyet, mana ve deceri vartlır. ETEM İZZET BENlCB satış istiyenin alacakına rüçhanı o1aıı. <!iier a!aoaiı:tılımıı tıu. ~ ila 

__________ .;...._.;...._I temin edi~ alacakları mecmuundaa fuiaya çılı:mak şartile eo çcık arttırana 

mıştır. 
BULGARİSTANIN 
MİNNETTARLI{il 

Diğer taraftan Bulgar Ba~vekili 

Kazlıçcşmede cezalan
dırılan deri fabrikaları 

Filov, Dobrice anlnşmasının im - Kazlıçeşmede Nikologos den 
zası ıniinasebetile matbuat mü - fabrikası, debağ Davit, deha;: l<a-
ınessillcrine beyanatta bulunarak, kın imallthaneleri ve Ömer Mııt-
Bulgaristanın şimdiye kadar ta - lnnun , Le~onun, Ni.konun, Os-
dilci kaldığını, fakat tadilatı sulh- karın fabrikaları dün belediyece 
ca vasıtalarla elde etmeğe (alı$- teftiş olunmuş ve pisliklerinden 
tığını, bundan sonra Romanya ile dolayı ceza kesilmiştir. 
iyi komşuluk münaselıetlerinin I============== 
tarsin edileceğini söylemiş ve gemi batırılmıştır. Tayyarelerin 
bu davanın halliude Almr.nya ve hepsi de üsleri.ne dönmüştür. 
italyadan görülen ktymetli yar - İngiliz bava knYvetleri Eritrede 
dıınları tebarüz ettirmiştir. Musavvayı da bombardıman et-
HEK BOMBAYA BİN BOMBA mi~lerdir. İtalyan Somalisinde de 

İLE MUKABELE toplu otomobil kafileleri hasara ut-
İngilt~re ve Almanya ile Alman ratılmıı;tır Bir nakliye parlp ve 

işgali altında bulunan yerler üze- beş İtalyan tayyaresi tahrip edil-
rindeki hava muharebeleri gittik- miş, bir İtalyan avcı tayyaresi de 
çe şiddetini arttırmaktadır. düşürülmüştür. 

cTaymis• diyor ki: •Londraya LONDRAYI YAKACAKLAR? 1 

yapılan gece hücumları, son gc- Son İngiliz hava taarruzları do-, 
celerde garbi Almanyadaki silah ıavısile Alman gazateleri çok şid-: 
fabrikalarına yaptıi'ımız hücum - detli bir lisan kullanmaktadır. 
!arın aynidir. lngili2 tayyareleri - Alman gazeteleri, İnı:ıilizlerin hep ' 
nin pazar günü llamburga yaptığı ~skıin mahalleri ve gayri askeri 
hücumlar üç saat devanı etmiştir hedefleri bombardıman ettif!i id· 
ve Almanyaya yaptığımız hücum- diasındadır. 
!arın arılı arkası gelmemektedir. A- Berliner Lokal Anıı:a'fl!e1', İngiliz 
det faikiyetiıniz ve pilotlarımızın tayyarelerinin bombalar aitır ol- , 
kabiliyeti günden güne artmakta- duitundan ancak mahdut miktarda' 
dır. Nihai zafere kadar çarpışıla- bomba tasıvabıldilıini yazmakta. 
caktır.• 

Son İnmliz tebliği, İnaiJiz hava Berlin halkının Alınan tayyare -
,.. • !erinin her bombaya bin bomba 

kuvvetlerinin Berlin elektrik fab- ile mukabele edeceklerini bildil\i 
riknlarmı tekrar, Bremen, Brük-
sel, Essen, Barndorfdaki sınai mü- için bu veni şiddet hareketine ta-
csseseleri, birçok tayyare nıey _ hammül ~terdi{!ini yamı ak tadır. 
danlarını, Ostand, Kale ve Bo- Diğer bir gazete. A1man ihtar-
lonyada ticaret gemileri toplantı- !arının işitibnediği.ni söyliyerek 
!arını, Manş sahillerindeki Alman diyor ki: cLondrada ııenis saha -
topçu mevzilerine isabetli atışlar !ar hala :vanmaktadır. İnıtilizlerin 
yapıldığını bildirmektedir. Almanya üzerinde yaptıkları gelişi 
. Yine bir İngifü tebliğiie göre, .güzel hava hareketi bu mukabele 
Ingifü hava kuvvetleri son bir bilınisili doğurınu.ştur. İntikam. 
hafta içinde Noneç limanlarını da İngiliz payıtahtının başka kısmı-
bombalamışlardır. Donanmaya !arına da aynen ödetilecektir. ~er 
mensup bava kuvvetlerinin Nor _ yeni hücumlarımız daha tahripkar 
veç üzerinde yaptıkları taarruzi ve siddetli olursa, İngiltere buna 
J.eşifte Narvigde petrol depoları hayret etmesin ve bu intikam ııü-
tahrip edilmiştir. nü pek yalandır.• 

Bergenin cenubunda 2500 ton- ÇÖRÇİL BUGüN NUTUK 
luk bir petrol gemisine tam İ•abet SÖYLİYECEK 
olnıu•tur. Buradaki Alınan askeri İngiliz Başvekili Çörçil b~ 
kampına da hücum edilmiş, üç ba- Grinovic saati ile 11 de rad)IOC!ıa 
raka tamarnilc tahrip olunmuş, umumi vaziyeti izah eden bir nu-
diğer barakalar hasara uğratılmış- tuk söyliyecei<tir· 
tır. FRANSANIN Eiu.001 

8 evlülde Alınanların iaşe gemi- ELİNDEN ALINIYOR 
!erine hücum edilm~tir. Müret - •Nevvork Taymi.s• in Va:ıinl!.-
tebat tarafından terkedllen bu ton muhabirinin bildird.ii.l:ine gö -
gemilerin hepsi batırılmıştır. Yi- re. Alınanva Visi hükıimetinden 
ne Bergen ınmtakasında petrol bilahare ithal edilecek gıda mad-
depoları yakıhru.ş, bir devriye ge- delerinin yüzde 58 ini talep et -
misi, 1000 ve 4000 tonluk diğer iki ırnistir, 

1 İSTAN B UL B E L E D İYES i İLANLAR I 1 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılrııaz. Ve satış talebi 
dü:;er. 

S - Gayriıneııkul kendisiM iba.l<ı olunan kimse derhal veya verilim 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan f holunarak: kendb inden evvel 
en yübek tck li!te bulunan lrimse aı:zetmiş oldugu bedelle almıya razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa h.....,.. oa beş gı.in müddetle arttırmıya 
çıkarılıp en çok arltırana ihale edilir. İlli ibale anmndaki tarlı: ve ııoc;en 
günler için yüzde 5 den hesap otımaCaıc faiz ve diğer ı.ararlar aynca 

• 

bükn1e hacet kalmaksızın memuriyetiıllıiice alJcuian tahsil olunur. (lıılacl 

de 133) 
1 - Alıcı arUuma bedeli hariciDde olaralı: yalnız tapu ferağ harcuu, 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale kaJ"&.r puHarım vıenniye mecbur

dur. 
Müterakim ver&iler, tenvirat ve tanzifat ve tel.lAll:re resm.İllden ı:nüte

vellit Belediye rilsUBW ve mütenıkim vakıf ica.R!Si ahı1'llJra ait olaayıp arttır
ma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenlı:ul yukarıda g" l - - iltııdkı.ır icra ı loö 
odasında işbu iUn Ye göslerileR arttırma :;artı si de· · ı<le aıhlacatı 

ilin olunur. 939/1139 

Si.neması 
YARIN GECE SAAT 9 da 

Yeni mevsime başlıyor. 
İlk Program 

İKİ ATEŞ 
ARASINDA 
Büyük aşk ve macera filmi 

Baş rollerde: 
Sinemanın muhteşem Yılclm 

ALiCE FAYE 
ve 

W ARNER BAKSTEK 
İlave olarak: 

Bütün zenginliği ve ibtişlam ile 

iZMiR FUARI 
3 kısımlık büti!Jl tafsilltile 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Fatih suHı ilı:inci hula* bü2ııı
~den: 

Todıori veledi N>loola; E<hrne -
kapı, Hatice Sultan mahallesi, Su
lukule caddesi (14) numaralı ha
nede. 

İstanbul eWırf mödiriyeti ve -
kili avukat Ahmet Hamdi Ürüm
lünün aleyhinize mahkememizin 
(4<>/512) sayısına mukayyet ev -
raka istinaden açmış oldu~ yirmi 
liraltk fekki lıaciz davasının mu
ayyen duruşmasında bu.kınmaruz 

, için ilanen yırpıl.an ~ta rağ-

Ekmek buhranı
na hiç bir sebep 

yoktur 
Ticaret Vekilinin gaze

tecilere beyanab 
Ticaret Vekili Nami Top c jfııo 

tlün akşam Anbnı7a luıreket -.. 
miştir. r 

Vekil dlla ~ m ' rwt .. 
tfiri-de ekmek 'Miai tetklll 
etmiş ve p e tecihnı lıe7anatta 
bnlwıarak deıı .... ki: ' 

•Hilen İsWıbal phrillİa. laakiJı:I 
ihti)W:l Wkik ...ıtJawkfıııdir. Elıı: • \ 
mek işi mWt omı-aldtt. Yaımaıı 
olduğmmD tat\ilnıta ıöre balı. - ' 
ruılı giiıılerde nonruı1 amanlara ~ 
:ııazuan, ..._ :fula elı:ınek ~ 
ılığı halde, ı..tkm yersiz telieı. :Jtl
z~ ekmek lrahnm haıl ol-~ . 
mushlr. Bir a<"bk ve kıtlık tehft.. ~ 
kesine manu: bulunulduğunu bir 1 

an lNle dlişilnmejle mahal yoktur.-
Oiim" taraftaıı fm.nclarm un' 

saklamaları hadisesi hakkında da 
ehemmiyetle talıitıata devilnı olun
maktadır. Dün tle ekııik ve bo:zuk 
500 kiism ekmek imha olunmuştıu. 

"Bokaçyo,,nun meşhur 
(Dekameron) hika) esi 

M. Rasim ÖZgen tarafından ter
cüme edilmekte olan bu .şaheserin ı 
dıördüncii broşiirü de, üc renkli 
bir kapakla resimli olarak intişar 1 
etmiştir. men haberdar olll$l j!clmediiıiniz

den 'bittalep gıyabllll!7.da davaya ı--------------
bakıldı. Müddei vekili anuilalini İRTİIIAL 
tekrarla mah!Ulen ınüelddli daire- İhtüalci merhum Mehmet Ziya 

~i lr (bun~ ta oldukları anlaşı -
~~t•Qcaı.. 2S atın ertesi seneye ter
li~; ~~r) b Ya ını bitirinciye ka
le ıtirın; u Yasa kadar tahs.ille
lııe("I( Keç~~l~nlnr, iki sene üstüs
'lik 1•hi b·r "Yenler, yüksek bir 
1% 'elt bi; trdikten sonra diğer 
v, .•!~tine ınektebe \'eya ihtisas 
~· ıılli, ayrılın,_ .. el . 
'~t ·ersite . .., muCS5Cs erm 

le, :ıı Sonra n~n hir ~ubesini bitir
~ı rt, ; 

5
., dıl:er şubesine gireu

l~. •diiirı neye bırakılmayıp as-
ı.·'"• •t. lşb . "'loj • l>tuııta u talebcnın ders-
~ , ~Uie t:~a vanı t e -•'Uti lısiı sa 1 i harici.a

t \>e ~ •ıızüesi, san'at, ti-
Ue i, t • • 

!erine mani teşkil etmez. Son yok
lama sırasında orta veya yüksek 
bir mektebi bitirerek nıom.leket i
çinde ve dı~ında daha yüksek mek
teplere kabul zamaaı olmadıj:uı -
dan dolayı girrmem~ olanlara se
ne içinde girer k Ulnm relen ve
siluıları gösterdik.itti takdtnle er
tesi scneve terkedilirl • Z9 ~ 
ka ar ertesi ye terkedi"'cek 
taltbeler hır &eferlıul:Jı: halinde 
liız ve ihtiynca göre doğum sı

cHükümetin ciddi ve esaslı ted
birlerine raiem~n narh konul= 
maddeler üzerinde ihtikar me -
selesi ımeınlekette halli icabeden 
bir dava mırhivetini arzet>meık -
tedir. Bu bakmıdan devlet teş. 
ik.ilatına partili arkadasların da 
zalıir ve muavin olmalarının te- Tahmin ilk 
mini.. bed~ll teminat 
Konııre bu mevzuda hassasi vd· '™9,80 93,74 Beledi.ve hastaneleri le sıiıtD miıe-t için yaoııtın-

le durmu.s ve muhtekirlerin a - lacak evrakı :mıribua 
manınz ru ta1ti.be alınımaları .iate- 1308,50 98,13 Fatih motörlö vesait taıımr a~i için alınao* 
nıp dilek ittifakla lkaıbu1 edilerek avadanhlı: 
a.~arlara i-b!B;ğı kararlaı;tınl- Talımin bedelleri ile ilk teminat mW'.tarları vukar:ıda vazıh *1er 
1Ql5tlr. DilEllı.lerden sonra yeni i- avn avn açıl< eksiltmeye lronulmuşlur. $artnameleri zaibıt w mu 
dare heyeti azaldrlanna B. Necati !at müdürlükü kalem.inde J?iiülecekür. İhale 26/ll/940 perseırıbe ııüııı! 
Arsan. İhsan çOOarojtlu, KAnril 1 <,aat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin flit teminat ma!ı:
Özkaya. Hüsnü Boran ve Nurettin! buz veva w t>ktuplari'e ihale günü muayyen saatte daimi Eıncfmıeııde 
Ça21Qoan int!ıa.P ol.wıımwWxk • bulunmaları. ·85~1> . 1 

ye intikal eden ırayri menıkul üze- ve dol<tor Neş'et Usmanın dayl%11-
rindek.i haciz ka:ydınm müruru deleri ve İstanbul Gümrükleri 
zaman noktasından kaldırıknasmı Başmüdürlük memurlarından Mu
istedi. B\l baptaki defilerinizi isti- hip Tuncanın pederi ve Edirne ' 
da ile müddetinde bildirmenizi ve gümrü;;a müdürlükünden müte -
14 teşrinievvel 1940 Pazartesi 10 kait Cemil Tunca uzun zamandan
da mahkemeye gel.iniz. Aksi ta!t- beri müptela olduğu rahatsızlık -
dirde vfıkıalan ltabul etm~ addile tan şifayap bulamıyarırk dün öğle 
nihai hükiim verileceğini bildiren ü.ztti vefat etmiı;lir. Cenazesi bıı-
işbu :ınuaaneleli gıyap kararı UMJ,- gün saat 12 de Erenköyde Ko!.ar-
liin (141) inci maddesine tevfikan nınardaki 15 numaralı hanesinden 
bermucibi karar tebliğ makamına kaldırılarak Erenköyündeki aile 
kaim o1maık üzere bir ay müddet- kabristanına defncdilccektır Mev-
Je il.1n olunur. l!MQ/512 li rahmet eyliye. 

1 

r edilirler.• 
1 - ---
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İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Aakeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
1 

12 Eylôl yarınki Pertembe akpmı -ı üçe kadar 

ŞEHİR EGLENCELERİ- İST ANBUL Gecesi 
Sizi saadete götüren 

PUDRA 
RENGİNiZ 

Han!!i•idir ? 
~da 711zıh me .. d hlzalannda 7Cllı sün .., -erde pm:arhkJan bıwalannda ;razılı mevkilerdeki askeri satın 

alına komisyonlarında yaptllıcaktır. Tallpleruı ıı::aı...I ....,;ı.1pr11e ihale -tkaiucle ait oldtık.lan komisyonda bulunmala 

C. H. P. Eminönü Halke.vi Sosyal yardım Şubesi Adına 

Yenikapı Çakır ,Gazinosunda n. Sartnamelerl komisyonlarında ıoriUır. 
1 

(1039) (8523) 
Ciaıl MeAkil Miktarı 'ntarı Te•lııab llı.te l\inü Saatı 

Lira Un. 
Un Isparta 
Un Isparta 
sade yatı. Eski m1lşjriyet D. Edıme. 
Eşya, mekkA.ri örtt.uN. Eski müşiriyet 

110,000 tilo lli,400 
619,000 > H,280 

6,000 
16) 

1155 
i5Tl 
7~ 

D. Edime. 35) Befeııilen ırihmmeden 

Sade yagı. Eski m~ri;yet D. Edime 
Sabun. F.rki \lÖfll"ı,yet D. Edunc 
&#ır eti. X0117a. 
Bulgur. 
Kuru ot. 
Kuru ot.. 
Sade yagı.. 
Yulaf. 
Aı·ı». 

> 
> 

Bugday. 
> 
> 

• 

> 
İzmit. 
İzmit. 

Gelibolu 
> 

Niğde. 

> 
> 
> 
> 
> 

• 

43,200 kilo 54,000 
48,00-0 > 18,240 

150,000 > 33,000 
I00,000 • 

90,000 > 
95,000 > 
20,000 > 

4-00,000 • 

200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 
200,000 > 

4,750 
4,750 

25,000 
28.000 
10,250 
10,250 
10,250 
14,000 
14.000 
14.000 
14,000 ... 

4050 
l:ıe8 

3093,75 

367 
357 

3750 
4200 
768,75 
768,75 
768,75 

1050 
1050 
1050 
1050 

~•ilıdaki .,.,.,,.ddm kapalı za"'• ekslltmelm lılzalanİıdıı yazılı gün ve sa
atlerde Vaodıa aiiker1 satın alma k.om.i:ay(Jnunda yapılacaktır. İsteklilerin kanun! 
vesikala..rüe teklif mek.tuplannı ihale aaaUerinden bjr saat evvel komisyona ver-
.ıeleri. Şartnameleri komlsyooda görülür. 84.0 - 8218 

Çinıi Miktarı Tutarı Teminab lhaie gün vo Sutı 

Meşe odunu. 
Arpa. 
.Arpo. 
Kuru ot. 
Mqe odunu 
Arpa. 

Toa Lıra Lira Kr. 
1400 20,000 1575 

1175 iB,500 4175 50 
•85 37,950 .2546 25 
400 16,800 1260 
850 21,125 1584 37 
155 15,500 1762 50 

23/9/940 
%4/9/9-10 
24/9/940 
25/9/940 
23/9/940 
24/9/940 

8,30 
8.30 
9,30 
8.30 
9,30 
9,30 

* * Aşağıda yazı]ı mevat hizalarında ya,zılı &ün ve saatlcrdr karşılannda yazılı 

mevkilerdeki askcr1 satın alına komisyonlarında kapalı zarfla eksiltmeleri yapı
lacaktır. Taliplerin ihale saatlerinden bir saat evveline kadar kanuni vesikalarile 
teklif mektuplnxıru ait oldutll komisyo ııa vermeleri. Şartnaıneleri komisyonla-
nnd •. görülür. 1041 - 8525 

Cin1i Mevkii Mıktarı Tutarı Temi.ıatı ihale günü saat 

Un çuvalı. 
Odun. 
Sade yatı. 
Koyun eti 

!:nurum Lv. A. 
Kan. 
hparla. 
Çanakkale 

40,000 adet 
700,000 > 
14,500 > 
36,000 > 

Lira 
32,000 

15,950 
15,840 

L!ra 
2400 
1313 
1196,25 
1288 

30/9/940 
29/9/940 
27/9/940 
30/9/940 

16 
11 
15 
11 

.. + • A;ağıda ;yazılı mevat ILiaalannda yımlt ıün ve saaUerde pazarlıkla ekalltmeal 
Ankarada M. M. V. Hava satın alma komisyonunda yapıJacalı:tır. Taliplerin 
kanun! ve&ıkalarile belli aaaUe lromioyona ıı:elmeleri. 1042 - 8526 

Cinai Miktarı Tutarı Temlaatı ihale a-üo ı•atl 
Lira 

Hava renci k.aputhık kumaı. 25no metre 15,625 
Hava rengi kışlık elhiselık kumaş. 10,000 > 38,500 
Hava renı:i kaputluk kllma#. 10,000 > 39,500 ..... 

Lira 
1344 
5775 
5925 

17/9/940 
16/9/9~0 

16/9/940 

11 
10 
11 

Aşağıda yazılı mevada kapalı zartla eksiltmelcrinde taJip çık.mad1iuıdan pa
zarlıklan 16/9/940 ıı:unu Dörtyolda askeri satın alma lı:omi.yonunda yapılacak
tır. Talıplenn kanuni vesikalarıle belli ıünde komisyona ıelmeleri. 104~27 

Cinai Miktarı Tutarı TeminaU 
Kilo Lira !<r. Lira Kr. 

tJn. 
Sobun. 
Bulgur. 

540,000 
91000 

WB,000 
60,000 
15,000 
19.500 
50,000 
12,000 
18,000 
27,000 

:14,250 
'31420 
11,340 

6568 75 
256 50 
850 50 

Kuru !uulye 
Nohut. 
Sade yağ. 
Patates. 
Kuru üzüm. 
Pirinç. 
Sopn. 

1,080 
2,800 

~1,937 50 
3,500 
l,520 
&,670 

945 

81 
210 

1645 31 
262 50 
121 50 
425 25 
70 88 

L * * ~ağıda mikdan yazılı odunlar ka
palı z.arfia eksiltmeye .konmuştur. i
haleleri 12/9/940 perşembe günü hi
zalarında yazılı saatlerde Çanakka -
lede a!keri satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda 
a:örültir, İ teklilerin kanunt ve.ika -
larile teklit mektuplarını ihale saa -
tinden bir uat wvel komisyona ver-
mel eri. 

Miktarı 

Kiln 
l.400,000 

800,000 

ilk 
Fiatı leminab lbale 

Kr. Sa. Lira uaU 
l 50 1570 ll 
1 50 son 

(827) 
12 
(7906) 

1,587.600 kilo saman kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin be -
deli 31,752 lira ilk teminatı 2382 lira -
dar. Eksiltmesi 13/9/940 cuma ıünü 
saat 10 da Erzurumda Lv. Amirliği sa
bn alına komisyonunda yapılacaktır. 

Evsa:t ve ıarlnamesi kolordunun tekmil 
gamizonlarında gorültir. Teklif mek
tupları eksiltme saatinden bir saat ev
vel komisyona verilmesi. (828) (7907) 

.... 
1800 ton arpa veya yulaf pazarlıkla 

13/9/940 cuma ıünü saat 15 ere Eski
e:ehirde asker! sat.ın a}ma komisyo -
nunda satın alınacaktır. Şartnamesi 

komisyonda &ön.Hür. Arpanın tahmin 
bedeli 108,00-0 lir• kot'! teminatı 13,300 
liradır. Yulafın tahmin bedeli 112,500 
lira katı teminotı 13,700 liradır. İstek
lilerin kanuni vesikalarHe belli saatte 
komısyona ıelmeleri. 860 - 8272 

.... r Bir adet askeri blııa inşa edilecek
tir. İhalesi açık eksıltme ıle 24/9/940 
ıalı gilnü saat 18 da Balıkesir askeri 
satın alma komü.-yonunda yapılacaktır. 

Keşjf bedeli 14,171 lira 18 kuruş mu 
·vak.kat teminatı 1061 lira 85 kuru~tur. 

Plfın keşi! ve şartnamsi her gün ko -
mjsyonda görülebilir. Taliplerin kanu
ni vesikalarile birlikte ihale saatin -
de komisyona mUracaat etmeleri. 

989 - 8354 

600 ton yumuşak ve 400 ton sert 
buğday alınacaktır. Her jkl cinsin fiab 
6,~ kuruştur. YanAı Y\1IIW$1lk ve 7arısı 
_, olmak iızere 100 tonluk tekli!ler 

de kalıUl edilir. İhalesi 12/9/9~ per-
1Cmbe &ünü saat 10,30 da An.karada 
?ıwl. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kafi teminatı 9000 liradır. 
EvsaJ: ve &artnamesi 325 kuruşa ko
misyondan alınır. isteklilerin ka.nunt 
vesikalarile belli saatte komisyona ı.el-
meleri. 1031 - 8486 .... 

20,000 un çuvalı pazarlıkla 12/9/940 
saat 15 de An.karada Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20,000 lira kat'! temi
natı 3000 lirı<hr. Şartnamesi komis -
yonda cörülür. 1029 - 8488 ... 

Beher kilo8uaa tahmin edılen fiab 
82,5 kuruş olan 20.000 kilo siyah ve 
20,000 kilo nn renkte kundura bo7ası 
pazarlıkla aabn alınacaktır. İbalesi 13/ 
9/940 cuma ıünü aaat 11 de Ankarado 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
yopılacaktır. Kat'! teminatı 4950 lira
<hr. Evsaf ve prtnamesi 165 kuruşa 

komisyondan alınır. isteklilerin kanun! 
vesikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. 981 - 8273 ... 
Aşağıda yazılı sıjlır eUeri pazarlıkla 

13/9/940 cuma ıünü ... t 11 de Kırit
larelinde İğııecede askeri aatın alma 
komisyonunda yapilaeaktır. Taliplerin 
kanunl vesikalarile belli saatte komis-
yona ıı:elmeleri. 1037 - 8521 

Mi"tarı Tııtan T••inatı 

3505 
5110 
6300 
4320 

Lira Ura 
1105,g2 170 
1181,60 
1835,%0 
2076 
U8Z,40 

* 

169 
248 
313 
306 

1000 ton arpa veya yula! pazarlıkla 
satın alınacakl&r. Pazarlıiı 17 Eylfil 
ııalı ıünü ooat 15 de Eskişehir mıntaka 
satın alma kom1syoounda yapıla~ 
Evsa! ve prtnamesi komisyonda görü
lebilir. Arpanın tabmln bedeli (60,000) 
liradır. Xat'l teminatı (8600) liradır. 

Yulafın tahmin bedeli (82,500) liradır. 

Ka~I teminatı (8760) liradır. İatekliler 
kanunda yazılı ırMailı: ve teminatı mak
buzlarile bel1l Ciln ve aaatte ıro...Jayon

a '" - bulunmaları. 1028 - 14~ 

2/10/9-tO 
4/10/ll40 
li/9/9~ 

16/9/ 940 
21/9/940 
21/9/940 
14/9/940 
12/9/940 
18/9/940 
%0/9/940 
24/9/940 
19/9/940 
16/9/940 
16/9/940 
18/9/940 
16/9/940 
16/9/940 
16/9/940 
16/9/940 

l5 
10 
16,30 

16,30 
11 
11,30 
10 
11,lJ 
15 
15 
11 
11 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

192 ton patates kapalı zarfla el:ııUt

meye konm~tur. İhale>U 18/9/940 ıı:tı
nti lzrnııte tümen satm alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin tiatı 

7 kuruş iik tenı.inatı 1008 liradır. Şart
namesi Ankara, inanbul Lv. amirlik
leri ve Eikişehir askeri sabn alma ko
misyonlarında &örülür. İsteklilerin ka
nunt vcsikalarile teklif mektuplarım 

ihale saatinden bir saat evveline ka
dar koıni~'YOna vermeleri. (835) (7914) ... 

Beherine tahmin edilen !iat.ı 90 ku
ruş olan 100,000 adet kar gôzhiğü pa
zarlıkla münakasaya konınu11tur. ]ha
lesi 16/9/940 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın al.na komis
yonunda yapllacaktır. Kat't teminatı 

11,500 lira evsaf ve şartnamesi 460 ku
ruşa komisyondan alırur. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte komis-
yona gelmeleri. 1032 - 8489 ... 

İki adet er pavyonu insası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Ka
palı zıırf UBUlile eDilın-t 27/9/9~ 

cuma ııunü saat 16 da Eııki§ehlr mınta
ka satın alma lr:omll)'onunda yapıla -
caktır. Keti!, !ennl prtname, ek.silttQt 
sartnamesi komisyonda &"Örülebilir. Ke
ıif bedeli 53591 lira 78 kuruJ(ur. Mu
vakkat teminah 3929 lira 59 kuru§lm. 
İstekliler kanunda yazılı ve inşası ola
cak lot'adan alacaltlan vesaik ve te
minat makbuxlımru havi teklif mek
tuplarını belli ıün ııaat 15 e kodar 
komisyona vumeleri. 1015 - 8472 

De•lz Leweaua eahftale 
•• K••lar••• lıınıuı 

Hurda eşya ı;atıs ilim 
1 - Tahmin edilen bedeli c4462> 

lira c25> kw-Ü, olan on iki kalem muh
telif cins hurda •iYO. 27 E)'lOi 940 cu
ma günü saat 16 da açık arttırma ile 
sat.ılacaktır. 

2 - İlk teminatı c334> lira •67> ku
ruo olup şartnamesi her &ün koınia -
70Ddan alınobilir. 

3 - İstek.illerin belli gün ve saatte 
Ka.sunpaı;ada bulunan komisyona mü-
racaaUarı. c8512> 

Sigara içenlerin nazarı 
dikkatine: 

r 

HAMİYET YOCESES Beııtekiir taneıtti SAl.A.HADnbl PINAK, Kemani NOBAR TEKYAY 
ve arkadaşları - Karadeıriz oyun Ye haYaierı. 

N A Ş ı• T ve arkadıışları tarafmdan kahkahalı komedi - Büyük ftl'yetc - ea.ı.... " 
ab-Obatik - Mehtap ve fişek eğ'leııceleri. 

Duhuliye yoldın. Bayan HAAfİYEr Belvüdclı:i seansuıda bulunacaktır. 

Yatılı - Yatıaız - Kız - J.~rkek ----------

HAYRİYE LiSESi 
SaraPeDt:ıı.,.mu -· "uWo Teldvll: %0350 

ANA - b,x: - OllTA - LİSI!: 
!:ski ve yeni talebenin kayıtı.n her &iln saat 10 - 17 ,.., kadar yapı Jır. Yırbanc1 dnlere ilk ıruuflardaıı iti-

baren başlanır. Son s.ınıfta fen ıubes:i de vardır. Talebe mektebin huS\Nll otobüs ve otonıobihle evlerine ._ ____________ DB.kledilir. 

--
• .6 ... .1 ....., , .. 

iFTiHARLA GOS TEREB/lECEGIN/Z 
• , 

Ç~KIN/Zı 
On 
fena renkte 

kullanır 

- İTALYAN LİSESİ 
ve İTALYAN TİCARET MEKTEBİ 

Tom-Tom sokak, Beyoğlu Tel. (1301 
Pazardan maada ber&iln sant 10-12 arasırula kayıt muamdesi yapılır. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

• 

16 numaralı nan - Çivi tabrilcala.rlle ithalatçı ve toptancılarının ellerinde 
bulunan çivileri numanlanna göre birer beyanname ile 10 temmuz 194.0 ıü-nüne 

Fena renkte bir pua
ra, yüzünuzc •makvai
lanmış• ve çirkin bır 
manzara verir ve sızi 
daha yaşlı gösterir. En 
mı.wafl'k renı:ıi bulma
nın veıtiı.ne care~J. v·u
zunuwn bir tarafına 
bir renk ve diiıcr tara
fına başka renk pudra 
tecrube etmektir. Bu 
tecrübeyi Tokalon pud
rasının veni ve cazio 
renklerile yapınız. Bu 
veni renkler ııave\ mo
dern •ClıromoscoPC• 
maıkiııesi sayesinde ka
rış!lrı!.ınEtır. Sihrfuniz 
bir ~. hemen kusur
suz bir itina ile renıkleri 
intihap eder ve art>k 
cna!kyailanrntS• man-
zaraya nihayet verir. Cilt ile ı;;:; 
yet ı:ıü:Lel bir tarzda imtizac r<l • 
lbu pudra iııdeta tabii gibi göı;\C., 

• j)l• 
r.ir. Tokal<ın pudrası hususı. ·ıt 
usu.! dahilinde •Kroma köpüğu• 1 

karıştırıbnıstır Bu savroc biitliJI 
ııün sa;bit kalır ve ne yağmur ,-e 
rüııı?Qrdan ne de fazla terJctılCJ1~ 
den kat'iven müteessir olmaz. Jll 
men bUJ(iinden Tokalon puılr:ı.S 1 • 
tecriilıe ediniz. Teninizin ııuccel 
leştil!ini .ıröreceksiniz. .J 

~:....:.;~---~~~~~-----
KAS İT B.İZA TİYATBOStJ 
HALİDE PİŞKİN beraber 

1 ('' 
11 eylCıl çarşamba günü akşamı dl 
küdar, Bağlarbu~ı. lldle b<Jhçtsıfl 

c.AFACAN• Korrıedı _ 4 - ~ 
~~~~~~~~~~~~~~-

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

Cinıı Miktarı 
Tahmini 
tutarı 

115' 
Aianrjf matbaaSl için evsafı ,artnamesinde yazılı 150 sı:ıntim eninde 

% 7.5 muvakk. 
pey al..çası 

51,75 690 lira 1150 metre Patiska 

metre patiska satın alınacaktır. ~ 

13/IX./1940 pazartesi saat 15 de açık' eksiltmesi yapılacağından j~tekl 11 

muvakkat pey akçesile mua,.yen vaktindt> kom isyona müracaatları. 
Şartname parasız ola.rak müdürlükten tedarik edilebilir. 8228 

Meşhur Ankara mamulatı 

ANTINIKOTIN '' DIFI ,, 
Kullanınız. Nikotir..i kamilen 
bertaraf eder. Nevyork sergi
sinde takdir edilmiştir. Kutu
su 12 1/2 ~uruştur. Her tütün
ciide satılır. Umumi satış yeri: 

1 

kadar bildirmeleri komisyonumuzun 5 numaralı ilb.oında zikredJln:ıjşti, O tn
rihtenberi ellerindeki civileri klömen veya tamamen satmış olanların k.iınlere 

han&:i tarihte ve ne miktarla aattıklannı ve ıimdiki halde ellerinde ne kadar 
lçivi kalmış olduğunu ikinci bir beyanname ile 16 eylUl 1040 pazartesi gününe 
lkadar mıntaka ticaret müdürlüğilne bildirmeleri, 29 numaralı milll korunma ka
rarnamesinin altıncı madde.sine istinaden ila.n olunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündeıı: 

Galata Rıhtım boyu 32/2, 
Telefon: 40493 

~~~~~i 
İstanbul asliye mahkemesi 9 un

cu hukuk Jıakimliğinden: 
Beşi.ki.aşta Sinanpaşa mahalle

sinde Köprübaı;ı sokağında 17 /1 
No. dıı kahveci Mehmet Feridun 
tarafından Kasımpa.şada Karanlık 
Çeşme çıkmazında 11 sayılı evde 
karısı Vasfiye Güler aleyhine aç
mış olduğu boşanma davasında: 
M. aleyhe ııönderilen dava arzu
halinin ilmüha-berine verilen meş
rubatta bir aydanberi ikametgahı
nı tel'kle S<>mti meçhule ıdttilti bil
dirilmesine göre dava arzuhaline 
karşı 20 ı;ıün zarfında cevap v..-
nıesine ve muhakeme İ<'in tayin 
edilen 18/10~ Cuma günü saat 
9,30 da mahkemeve gelmesi veya 
bir vekil göndermesi ve gelmedi
ği takdirde muhakemenin gıyaben 
icra edileceJti davetiye makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

40/886 

16 Numaralı ilan - Gümrüklerde bulunan 25 bin çuval kahve piyasaya çı
karılrıuşUr. Kahvenin muamele vergiai.ndf!n müstesna tutulması dolayısile 3 nu
maralı kahve için yeniden te&bit edilm.if olan sat>Ş fiatlon apğıda ıö>terilmii
tir. 

Çiğ kahve 711n toptancı czallireci> 
Cif kahve perakendeci 
Kavrulmuş ve öğütülmü~. perakende 

135 kuruş 

145 
180 

> 
> 

(8544) 

Halkalı Zıraat Mektebi Müdürlüğünden ; 
Mektep ha;vvanatının bir senelik ihtiyacı olan 1050 lira kı,ymetli 20 ton 

(lı:okos, susam, keten tohumu)- küsbenin ihale günü olan 9/9/940 pazartesi gü

nü istekli çıkınadltındon ihale 20/9/9~ cuma günü saat il e UZ&tılmı~tır. İs
tekliler belli gün ve saatle yUzde 7,5 teminat paralarlle birlikte Halkalıda Zira
at mektebindeki kom.isyona roüracaatlarL Şartname İstanbul vilAeyti ziraat mü
dürlüğünde ve mektepte Sabit sermaye mes'ul muhaslpliğinde görülebilir. 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

Beybeliada •crem sanatoryomunun tavuk, piliç ve bindi etierh•e iate1tU çık
madığından eksiltro .. i 18/9/940 pazartesi günü saat 15 e bırakılnılfbr. Eksilhne 
Cala1oğlunda sıhhat ve içtimai muavenet müdisrh4.')\i binasında kurulu koınil
yonda yapılacaktır. Muhammen fiah: Tavuk 70, piliç 35, hindi 150 kunlitur. lık 
teminat 163 lira 88 kuruştur. İ>tekllier ,ar!ııaffiO'ini her ıı:un komisyonda göre
bilirler. 1940 yılı ticaret odası vesikasile M90 sayılı kanunda yazılı ve9Htalar 
v~ bu işe yeter M. teminat makbuzu ile birlikte belli gün ve saatte istekWedn 

--------------- komjsyona eelmeleri. 8516 
DEVREDİLECEK iıITİRA BERATI ------------------------

cGüyüm ve emsali kapların oto
matik akıtma usulü. hakkındaki 
icat için iktısat VBkaletinden is
tihsal edilmiş olan 5 Eyliıl 1934 ta
rih ve 1871 No. lı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere icadı 
'llürkiyede mevkii füle kovma·k 
için, icara dahi verilebileceği tek
lif edilıneltte olmakla bu hususa 
fazla malfunat edinmek istiyenle
rin Galatada, Aslan Han 5 nci kat 
1 - 3 No. !ara müracaat eylemeleri 
, ıı .... u ... ~ ..... "" • 

• Leyli 
Erkek 

İLK - ORTA· LİSE 
Taksimde Siraeerviler 86 YENi AÇILDI. 

Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 
Hususiyetleri : YABANCI D! lLER 00RETİMİNE geniş 

mikyasta ehemmiyet vermek, u rutlarmı az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve iıuııbatı i.!e yakından 
alikadar olmaktır. Mektebin den ize nazır ka1öri1erli teneffüııha • 
nesi v~ jimnastikhanesı va:rdlr. Her ııün saat (9 ile 18) arasında 

talebe kayıt ve kabul olunur. Te Jeton: 4.11611 

Muharrem ZileUoğlunun 18152/17 hesap No. sile SandığımJzdan nldıtı (2~~ 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip, vadesinde borcunu vermedıgınden lı ıJı.I 
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı maddesının oı;ıt. iJ' 
40 cı maddesine göre sahlması icabeden Erenköyünde Sahrayıcedit mahaUetiDJIS' 
Etbemefendi sokağında yeni 8-0, 62 No. lu milfrez k3gir ve ahşap dı.ikk..ını 0 !• 

maa müştemil~t ev tamamı bir buçuk ay müddetle açtk arttırmaya konrn11~ 1~) 
Satıs tapu sicil kaydına ıöre yapılmaktad1r. Arttırmaya girmek i:stiycn (l l~ 

lira pey akçesi verecektir. MillJ bankalanmızdan birinin teminat :{Ylektub11 <ti 
kabul ohınur. Birikm~ bütün verıllerle belediye ttsimleri ve vııkı! icaresl ... 
la>ı:i.z bedeli ve teıaliye rioumu bo~uya aittir. Arttırma prtnamesi 16/9/940 1" 

rihindeıı itibaren tetkik - lstı;renlere sandık hukuk işleri servisinde açıl< b i9 
luııdurttlacaktı. Tapu ıicil kaydı "" oair lüzumlu i2ahat da prtnomede ve ~ı· 
dosyumda vardır. Arttırmoy• ~ olanlar, bunları tetkik ederek satıhl8 'flci 
ka.n1an pyrimen1nıl bakkmda her fe7i öğrenmiş ad ve itibar olunur. '3irı , 

orUırma 31/10/9t-O tarihıte müsadif ı>ertembe günü Caialoilunda kbin sıınıiıiiJlı 
. iÇ 

ıruz,da saat 10 dan 12 ye kadar yapdacakbr. Muvakkat ihale yarılabiJınesJ il' 

teklif edilecek bedelin tercihan aımm.., ~eden ıayrimenkul rnükelle!ıyell~ 
Sandık alaoağuıı tamamen ıeçmie olınaaı ııarttır. Aksi takdirde son artur ıJI 
taabhüdü baki kalmak prtile li/11/114(1 tarihine nnisadıf cuma günü ayni ınaıı;_ 
.,. ..,,m saatte oon arttırmuı ,._ıacaklıc. Bu aritı.rmada ıayrlmenkul en f' 

uttınmn üstünde bıralolacaktır. Baldan tapu ıricillerile sabit olmıyan .ıılkad' ıt 
lar ve irtifak bakla oahiplerioin bu haklarını ... hu..ualle faiz ve masari!e 

0~, 
!ddialannı ilAıı tariblnden ltbıırelı :ıo IÜD lçiııde evralo milebltelerile berabd JJt' 
!remize blldim>eleri .IAzımd.ır. Bu auretle !ııakl'wvıı bildırme~ olanlarla ~ IJI· 
1apu siciller.ile sabü olmı,yaıılar atıl bedelinin paylaşmasından hariç ıcoJır ,JJ 
Dalıa fazla malümat almak ~riD 839/793 00.,-a N. sile Sandığıınız bul< 

18lmi servisine mtiraea&i elınelad lliaıa>I ilin olunur, 

* * DİKKAT tll' 
Emniyet oandıjı, ııaııdılttan ııluıarı "'71"imenlrnlil ipotek ıı:ısst.mnek ~ 

lere m.ııh...,mmi•lerimizin koyllllJI olıdul'u lcymetin yüzde 40 m tecavüz e *" 
tmere ibale bedel!nin yarw.na kadar borç nnnek aureüle kolaylılı: C~ 
m. ~M) ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---

6ahlıı ve ıı.ewhıatıı W- eden a...,...banid 
ETEM İZZET BENtcıı: 

. BwJchiı 791': SON TELGRAF Jılatı.-


