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Birinci 
Plandaki ihtiyat Erlerin Askeri Staj Miiddetlerm 
Yeni dava DÜN92 ALMAN 
~'~~_ .... .,,,.... ...... ı MISIRA 

TAARRUZ 
BAŞLIYOR 

YAKIN ŞARKA KRAL KAR OL :: -
8 lkQtnaoyamu vaziyeti TA YY ARESi 
r il •nlarda yeni bir TAYYARELER PORTEKİZE 

GÖNDERiLDi° ' GİDİYOR ı:ııliyet ınevzuunu or- DAHA DÜŞTÜ 
l>

.Y• c;ıkarınıştır. "Son 
lttııaotık 1 

\' 

cı· e vermez •• ,, 
•Yen ata ııözüoü bu 

"e.ile ile hatırlatmak 
Yttinde , ........._ o.ur .• 

~n· ET il., ' EM iZZET BENiCE 
~·tı llıanva 
llıı ttı ~0· nın maruz kaldığı ikı-

ıt: tıra günün sualleri ara-

•l~ l!alka . . •. 
'•\> n bırlıgı ne oldu ne 
Sot.. ' 

laı Usu d 
't ~ bak· a knrı!"Smıştır. Roman-

~, • 11n ola · ·· '•I ••ııt n ycnı re1ım ve 
tıh;na ••krd"?. sonra Balkan mi
nı;,l hs1l. lıu,il·etile •e olduğu 
ı,, . llıtiııı 0~. naıarile filen bak
ı,/•k; '• kun değildir. Balkan -
ı~; ~••aı ~lar dcıiişıniştir. Ancak, 
ı. nneı 1 1 

ntoneskunuu Duçeye 
~., < ı: r l;, n lloh,· ra ı çekmesi; Bulgar-
,,~nı.,,,, 

1 
ıceye kavuşması da Bal-

111dtki hen.ıanıı ve istikbali uze-
•d ar ' dıı •n k 1 •cı hırs ve emelleri 

ı.,;• lok b"dırnıamış, bilakis ve 
la 1 husu ır dikkat ,.e teyakkuz 
ı,f"'•k ı~Unda Balkanlılara ne 
l.t lal'itı ırn geldiğini bir an ev
la' ~lihv:lnıek fırsatını vermiş
'<d.1• İtaı •e bağlanmak, Alman
~İı •k;ıt ta Yaya ayrı ayrı vefa ve 
dut dtqet~e~ınek herhangi kiiçük 
~l ~ 'k11ı

1 0nıanyanın vasıl ol
tıı ~~'h e~e sıirüklenıckten alı
~ı..,' ı hiik~gı gibi verilmiş olan 
~,:ıa,akt uınıeri de tehire mani 
ıtı llıhaı· 1 ~· Bunun en acı ve en 
)~~ lt di'."1 Romanya bizzat gör-
Aı' tıı c Ker bütiin de\' Jetlere bu 

ı,~ 1 hı,,~nlı dersi teskil etmiştir. 
ile '.n sad 'Yani Alınonya ve ital
~un1~1ifa e~~ ~omonyanın vaziyeti 
•k~aııistan mıyerek Yugoslavya, 
't· 111da d Ve hatta Bulgaristan 
~~dıe hiiı.a· ayrı a)·rı diişünce -
n •ıı v uınıeri mevcut oldu -
t .~ ~•ı-~• bunları tatbik saha -
'nd ·· .. ak · · 

'•~ti •n ası •ç.•.n fırsat gözettik -
ı '- lter 3 suphc etmemek ge,:•!er h f•çen gün mihverin bu 

lıık '~•na : ~ında karar sahibi ol
ıı,,~,ak içi~gıt, henüz kararı fiile 

11
11 huııı ın~rhun vaktin gel

)111111;,ı ndugunun bir delilidir. 
llı~:ıı laks~e .en .basta Yugoslav -
~~g''- ilk 7' mıhver için pliinla~
~n "ı.lavy ırs~tta Avusturyadan 
~t ''•ti ~a •ntiknl etmiş bulu
'i.~11t,•k . lınanyaya bağlanmak 
ht~1:rnaı-:'1· Dalınaçya sahilleri
~d~ istil'e lal.va kendisine mal

t0ıı, duna k cektir'.. N.iştcıı Yunan 
d.•lııı (a,1 ~ar butıııı tenup Yu
''ııı,j. i'teıı navutluğa ilhal< e
ı\rna 1 le r"e~tir. Yunanistanın 
tıı ... \~tı ... •malı garbisi de yine 

"''tk •ı:a it i,t ' adaları Jtalyaya ve-
·~· uı~,. •necekıir. 
ı ~u • ın·1ı 
""n taltdi ~ ver muvaffak ol -
~t ı.. deııeıı' ~ Balkanlar ve Bal-
'"ıt"''tı •rı d. . fh ' d; •ııı b .. ıye bır nıe um 
~ıı ~ lleıı/'3knıak ni) etinde de
ı.• İ, Unani~tSırbistan, Bulgaris • 
1ld, 11Yan lı an, Romanya adları
~-h~ Ve .,,•.~ tiirlü harici istik-
11 u Ilı h· lldafaa vasıtasından 
~· "''"~·''er •be ·l"k ııı:i b "·1ıılik. l' ı • veya cva-
lıınt lltaıa bırakılmak istcne-
l.•kası h'auadece birer istismar 

~l~n'' tırs t ne getirileceklerdir. 
t ıı:••a ba Ve vakit geldi far -

~"ıla 1 "'•ny~dSonbahar ve kış için
~~kııı,'~da daa o!duğu gibi Yu -
'na, un;;n 1 ın~hver bu .gıyabi 

~tij 1 . 11•leyh atbıkatına geçeliilir. 

tlt i,~Yor '"e en hakiki şekli ile 
11 '1h • se T ı- '~ı ' !laik ıı •Yor ki Balkan-
ı"iıı,·'e vaı.:~ların hürriyet, is-
1 't h~d~afta gr 

1
3 Yaşamaları için 

~' ıu,. •s olınu e en Yeni bir vazi
~~lti4 .. 8tle ~ ştur. Bu da, derhal 
1 ~ıı.~.ne ge~~lanl·anın akıbetini 
1;ıı- •stan v:e•ek Yugoslavya, 
\ lır~•lerek b_Bulgaristanın bir 
l~/ .liıı, bl kr •milli müdafaa 

ı 1 -.;~ •hı;Yac~d u vücude getir -
~k aul'a . ır. 

~·~' ~1Uıah~in fiilen böyle bir 
\ ~la bibi, ~~t. etmemek için 
,:ıi~tl °'•her anı kaI.nıamış ol -
ı; ''•~ .belki d oradakı yeni siyasi 
ı~ tı; tır. A.nca~ ıana nıani teşkil 
lıı ıı tlt·~e olursa omanyaoın va
~~•la ı,.~ler keols?~ ı;er~ye ka. 
ı. kta a •çin ndı ıstıklallerini 
ıtıı k ~•cikıu nıukteıi tedbiri al
l;''ı·a \'arş,l'ad~:"ı ek . zarureti ile 
n t" ~ ı\J ar. lngiltere ile 

~lltl •ııaııya 
( •ıı gij . arasındaki har-
becrıtrı ne şıddetlendiği bir 

1 3 unc.ı tahifede J 

Bu tayyarelerin 14 ünü 
Polonyalı pilotlar 

düşürdüler 
Londra 12 (A.A.)- Alman tay

yareleri, dün Londraya yaptık -
]arı hücumlarda ağır zayiata ujt
ramışlardır. 

Dünkii gün 90 Alınan tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Dün akşam geç 
\·aktc kadar alınan natamam ra
"orlara nazaran, iki dti.şman tay
yaresi daha gece başladığı zaman 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Üç ltalyan ordusunun 
hedefleri hakkında Lon
dradan verilen malumat 

Londra: 12 (A. A.) - Reuterin 
askeri muharriri yazıyor: 

İnııilterenin Mısırdaki Masra • 
Matruh üssüne karşı İtalyanların 
tayyare faaliyeti Mısıra karşı 1. 
talyanın yakında hücum edeceii:i
ni ihsas etmektedir. Çünkü ikinci 
İtalyan ordusu bu cephede tahşit 

edilmiş bulunmaktadır. 
(Devamı 3 üncü sahifede ) 

ltalyan askeri hedefle
. rine lngi liz akınları 

şiddetlendirildi 
Londra 12 (A.A.) - Yakınşar

ka ahiren mühim miktarda tak
viye tayyareleri ııönderilmiştir. 
Bunlar bilhassa avcı ve muharebe 
tayyarelerinden mürekkeııtir. 

İnııiliz hava kuvvetleri, İtalyan 
askeri hedeflerine karşı akınla -
rım teksif etımiştir. Libyadaki İ
talyan kuvvetlerinin iaşesine de 
sekte verilmektedir. 

Rumen Başvekili yeni 
bir beyanname daha 

neşretti 
Madrit 12 (A.A.) - Ramanya . 

elciliğinden ö~renildiğine göre Kral 
Karo! ikamet edeceiti Portekize 
~tınek üzere buııün İspanyadan 
ge<:e':ektlr. 

BAŞVEKİLİN YEN! 
BEYANNAMESİ 

Bükreş 12 IA.A.) - General An
tonesku devlet reisi sıfatile bir be

( Devcımı 3 üncü sahifede ) 

~u sabah şehrimiz-
1

Garsonlar mektebi 
de şiddetlice iki ned.en açılmadı ve 
yersarsıntısı oldu niçin açılamıyor? 

Rasathaneye göre, zelzelen.in 
merkezi Marmara adalarıdır 

Garsonlar Cemiyeti reisi; eski 
reisin iddialarını çürütüyor ! 

Bu sabah biri saat 6,10 da diğeri 
7,50 de olmak üzere şehrimizde 
iki şiddetlice nlzelc duyulmuştur. 

İkinci sarsıntı birincisinden da
ha kuvvetsiz olmuş, ilki daha şid
detli duyulmuştur. Hattiı, bu es
nada hareketi arzın tesirile bazı 

kimseler uykularından uyanınq
lardır. 

Bu zelzeleler Kandilli rasatha -
nesi sismoğraf aleti tarafından kay
dolunmuştur. 
Diğer taraftan dün de Gümüş

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sehriırırizde bfr ııarsonlar mek
teıbinin yıllardır acılamamasımn 
"arsonlar cemiyeti eski reisi B. 
ıRecen Kibaroğlu tarafından ten
iti tedildiğini ve mımıailevhin 'bu 1 
hususta yeni idare heyetini ihmal 
ile ittiham ettiğini dün yazmıştık. 

Meclis ilk teşrinin 'ispanya Hariciye Kont Teleki 
Transilvanyaya 

gidiyor 
birinci günü Nazırı Berline 
toplanacak Çağırıldı 

Dün askerlık kanununda 
yapılan tadilat layihaları 

kabul edildi 
Büyük Millet Meclisi dün öğ

leden sonra "aptığı içtimada, ye
dek subav ve askeri memurlar 

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

Dört randevu 
evi daha 
basıldı 

Sur haricinde tutulan 
iki münasebetsiz altı
şar aya mahkum edildi 

Gizli randevu evlerini sıkı bir 
takibe J?eçcn emniyet memurları 
son iki gün içinde dört randevu 
evi basmışlardır: 
Unkapanında 6 numarada otu

ran Nerınin isminde bir kadının 
evini hem randevu yeri ve heın 
de gizli kumarhane haline getirdi
ği haber alınmış ve gece yapılan 
bir cürmümeşhutta evde bazı kız 
ve erkekler bulunmu• ve kumar 
oynıyanlar da görülmüştür. 

Berlin 12 (A.A.) - Stefani a • 
iansından: 

Saliıhiyettar bir Alman Jnell'ba
ından öğrenildiğine .ııöre Alman 
hükı'.i.metinin daveti üzerine İs -
panyol Hariciye Nazın B. Serano 
Suner, yakında Alrnanyaya bir se
yahat yapacak ve birkaç ııün Al
manyada kalacaktır. 

Budapeşte 12 (A.A.) - Stefani 
aiansından: 

Dün öğleden sonra hükümet er
kanı, Macaristana iade edilmiş o
lan Transilvanya arazisine müte
allik mühim ve müstacel mese -
leleri müzakere etımiıitir. Tel eki, 
buııün tekrar Transilvanyaya ııi
decektir. 

Bu sabah ve dün 
yıldırım -goren 

cezası 

esnaf! 
11 firın, 20 dükkancı 1 muhallebici, 10 şofö·r 

1 kasap ve lokantacı cezalandı 
Bu sabah ve dün temizlik işleri . takasında börekçi Mehmet Alinin 

müdürü Doktor B. Fail< ile kon- · fırını pislikten, muhallebici Şev-
trol memurları tarafından yapı- itinin dükkanında kalaysız kap -
lan teftişlerde Bevoğlunda 5 fırın Jarda ımuhallelbi pishildiğinden 
pislikten cezalandırılmıştır. Ga - Bayram isminde bir kasap ıınan
lata, Şişli ve bankalar caddesin- da etini koyun eti diye sattıiiın
de de 20 den fazla dükkan çöpleri dan, Büyükderede Nurinin fm -
dışarıva attıklarından yıldırım ce- nında hamur teknesi mülevves 
zasile teczive olunmuşlardır. bir halde bulundui?undan, Abba-

Dün de 6 ıncı şube memurları sın fırınında ameleler gömleksiz, 
tarafından Büyükderede Nesianin yarı çıplak çalıştırıldıklarından 
fırınında 36 kilo eksik francala Büyükdere lokantasında tcncere
bulıinımuş, Yerınimahallede IMeh- !er kalaysız olduğundan ve tas -
met Eminin fırınında 54 kilo, ay- dikli tarife bulunmııdı~ından, 10 
ni yerde Abbasın fırınında 43 ki- şoför sıhhi muayenesiz çalıştı -

Garsonlar cemiyeti reisi B. Meh
met Dilman ile heyeti idare aza
sından B. Zeki Taflan dün kendi
lerile 11öıii.•en bir muharririmize 
ibu iddia ve ittlhamın tamarnile 
yersiz oldueunu sövliverek mek-

(Devanıı 3 üncü u.hlrede) 

12 yaşındaki kız 
16 yaşındaki 

aşıkına kaçmış ! 
11 yaşındaki bir çocu
ğun da taşla başını 

yardılar! 
Çarşamba pazarında su İQDlek· 

te olan 12 yasında İsmail of(lu Ha
lit isminde biri 11 yaşında Fethi 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Sakarya şilebin
den 13 günden
beri haber yok 
Hariciye Vekaleti malU-

mat almak için 
teşebbüste bulJndu 
On ıbeş gün evvel limanımızdan 

ç_,.altı tuzlasına tıiderek, cenup 
limanlarına .ııötürmek üzere tuz 
yükledikten sonra, 30 ağustosta 
denize açılan 3300 tonluk Sakarya 
silebi hakkında o vakittenberi hiç 
bir haber alınamadığı icin, şile
bin bir kazaya ujiramıs olmasına 
ihtimal verilmektedir. 

Hariciye Vekaleti, İtalya, İn -
ııiltere ve diiter Akdeniz devlet
leri enzdinde, vapurun akıbeti 
hakkında ma!Uımat almak üzere 
teşebbüste bulunacaktır. 

Vapurda otuzdan fazla müret
tebat vardı. 

Diğer taraftan Pangaltıda Eşref 
efendi sokağında 50 numaralı a
partınıanda oturan l\farikanın O· 

dalarında da yarı çıplak vaziyette 
üç kadınla iki erkek bulunmuş
tur. Mezk(ır evler mühürlenmiş
tir. Meydana çıkarılan evlerden 
diğer ikisi de Taksim civarındadır. 

lo eksik ekmek müsadere olun- Cından, 8 şoför karnesiz otomobil "1111l1111~---'111Pllıııfll-lllıııllllllll ... _lıf 
rnustur. kullandığından tecziye olunmuş- ll 

Çatalcada mukim Ayşe isminde 
bir kadınla İbrahim adında bir er
kek de diin Topkapı surları ha
ricinde münasebetsiz bir vaziyette 
yakalanmıslar ve hemen cürmü
meşhut mahkemesine verilerek 
6 şar ay hapis ve 15 lira para ce
zasına mahkum edilip hemen tev-
kif olunmuşlardır. _____ _ 

iki komiser mua
vini ve dört polis 

tevkif edildi 
(Yu11t 1 linoıl .aı.ıtede) 

Büyükderede ve Sarıver mın- !ardır. 

Taşla kafa yaran kadın 
ve dayak atan kiracılar 

Bir hizmetcinin de ölümü şüpheli görüldü, 
ıar'alı bir genç tramvaydan düştü 

Bu sabah Beşiktaşta bir kadın 
bir erkei!:i taşla başından ağır su
rette yaralamıştır. Abbasağa ına
halle•inde Kapancı sokağında 10 
numaralı evde oturan tütün ame-

lesinden Ahmet, ayni evde mu -
kim yeng"i Afetle bir meseleden 
dolayı kavga etmiştir. Afet bi\yük 
bir taşla Ahmedin kafasını yar -

(Devamı 3 UncU sa.hilede) 

Dönmiyen 
Filo 
Rahmi Yağız'ın 
en son eseri.. 

Dönmiyen filoda Türk de
nizcilerinin büyük harp so
nundaki efsanevi kahraman
lıklarını Rahmi Yağız'ın ve
sikalara dayanau bu saheserin
de t?Örüp okuyacaksınız .. 

... ~ :J. , •t •. • ~ ·.... • • 

• 

Bir akından dönen Jn&iliz pılotlan tayyareden iniyorlar 

Sun'i buhrandan sonra ... 

Şimdi de ekmek 
bolluğu başladı ! 

Evlerine ekmek depo eden ihtiyatsızlar kilo başı
na 2-3kuruş fazla vererek bayatları değiştiriyorlar 

Şehrimzidcki fırınlarda ekmek 
ziyadesile bollasmı.s. fakat bazı 
yerlerde satış azalmıştır. 

Bir kısı.m halkımızın: maksadı 
mahsusla çıkarılan şayialara al
danarak evlerine 3· - 4 günlük ve 
hatta bir haftalık ekmeklerini de
po ettikleri ve buhranın sun'i ol
duğu anlasılınca; bir ihtiyat uğ
runa yaptıkları isten şimdi zarar 
ııördükleri anlasılmıstır. 

Bunlar halen evlerindeki bayat 
ekımekleri sarfettiklerinden fırın
larda bol bol cıkarılan ekmekle -
rin bir kısmı ekseri semtlerde kal
maktadır. Evlerinde ekmek depo 
edenlerden bir kısmı ise bayatlı - 1 

yan ekmekleri fırınlara ırötürerek 1 

ÇERÇEVE 

üzerine kilo basına birkaç kuruş 
vererek taze ekmeklerle del!iştir· ,... 
mektedirler. 

Dii!e taraftan fır:nlara verilen 
yeıımiye 300 tonun 400 tona çıka
rılması mllnas<-betile Karaköyde 

( Deı:amı 3 uncü sahifede ) 

Macar kıt'aları 

Koloşvar'da 
Budapeştc 12 (A.A .. )- D. 'I. B 

l\facar kıt'2ları. dün T:an~İl'\"311-
)"anın merkezi olan Kolt-S\ ;.rn g'.r
mişludir. Şehir donannı~ b:ılu -
nuyordu. Halk .. !aear l\ıfoıhor:nı 
hararetli suretıc li.aı.!:'ılaın•~1!r. 

Ebabil kuşları .. 
Ağızlarında mercimek tanesi 

kadar taşlarla bütün bir ordu
yu çilyavrusu gibi dağıtan meş
hur Ebabil kuşlarını hahrladı
nız mı?. 

Ebabil kuşları, Ebabil kusları; 
ağızlarında mercim~k tanesi ka
dar taşlarla, insan ,.e ha)' an 
bütün bir orduyu kafarnıdan 
toprağa çiviliyen mübarek Eba
bil kuşları ... 

Eski zamanların gökte~ inme 
mucizesini temsil eden h3dise
yi Allah, bugün insanlara top
raktan kalkma bir hüner ha -
!inde bağışlamıştır. 

Ebabil kuşlarının dünkü mu
cizesine ayrı bir delil de. bu
gün sakil gövdesine kanat ta -
kan ve ağzında ikişer tonluk 
mercimek tanesi kadar taşlar]a 
Ebabil kuşunu yaşatan yeni in
sandır. 

Eski Ebabil kuşu, bir gün sa
kil gövdesine kanat takacak 
yeni ins8nın müjdecisiydi; sa
kil gövdesine kanat takan yeni 
insan da eski Ebabil kuşunun 
adi hünerler arasında gerçek
lesmesi oldu. 

Fakat eski Ebabil kuşu, dün, 
hakkı temsil eden tarafın kur
tarıcısıdır. LYeni Ebabil kuşu, 

şimdi para \e imkfin sahibi her 
ke"iİn mah ... 

Ne .\apalını ki, inaz:ı~ııı lıak 
sahiplerine gökten rınıciı.tler 
yeti~tirici büyük ~affet rlcvirleri 
gerti~ \"C gökler s~rlarııu, AHa
hı inkar etse de Alla hın 'erdiği 
akılla calı~an in~anlara 1 fıdi hti
nerler serisinden te~lin1 ctınektt 
ınahzur g()rn1edi. 

Anh_yanlarca bu, Allahın en 
biiiük cihe\i 'e mutlak kud
retinin en ke~h.in aliinıl't:dir. 

Ea ·it bir nıcıdde hünerj halıne 
gelen Kiııilıil kıdarı hugiin, 
Jıakk'ln da, ha!,sızlığın da 5.lcti .. 

Fakat lıa:, rahibi olduklarına 
inananlar, Ch~:ırı madde kanun
ları içinde ~ iiıll'rce, binlerce. un 
binlerce !Ürettikten ve kanal -
Jarınııı altındaki çalgılı saati 
kurduktan sonrn tepelerine de 
hak ,.e in1anı oturtacak olur -
!arsa, Ebabil ku !arını hakiki 
hedefinde kullanmış olurlar. 

Biz, Ebabil kıı~larıııı lınkiki 
hedefinde kııllaııacak milletiz. 
Bize sürü siirü Ebiıbil kuşu la
zım. Yüzlerce, binlerce, on bin
lerce ... 
Yorganlarımıza kadar sata • 

lım ve giiverciııleriıııizi Ebabil 
kuşlarile dcğiştirolim!. 

.NECiP FAZIL IUSAKÜREI( 
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f za C't&~n, L an a
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rr z ku <lk.ı.na f;.·r -
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.ı.ın ~ zd, ma göre, bir 
mc I ·nbuLn zc", bir dul 

'.! na .. A aşk etmiş .. Vay, sen 
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KOXTROL ımEC:ınn. 

Selıırde btr çok maddeler üze
rinde ihtikar yapılıyor. Fiat mu
rakabe komisyonu, ihtikir komis
)"'nn, ıelOOiye her tarafı dolıışarak. 
te!t .ş ve kontroller yapıyorlar. 

Bır refiltimız:n haber vcrdiğıne 
gore, İstanbulda sahte bir takım 
lmn.rolör!er türemış!. Mesela bir 
dllkkkna giriyorlar, ır.uhtelif eş
•·.ı r_muncsı al:p gid •. wrl:ırmış ! 
Bt«1'3 l scmra, fiat .,,urakabe ko
D:>.'}'onu, hakiki kontrolörlere bi
rer \"c•ika verecckmış'. 

Fakat. netice garip olmuyor 
mu?. Bu sefer, dükkan sahipleri 
i.şı ııücü bırakıp. gelen memurların 
ves.ıoalannı kontrol etmekle uğ
r "".ı c .ı ki ar 

KAŞA(;J 

İHTİl'ACI 

B zııtı şeril, şık bir iddia orta
vıı ~ t•. Eiena.an, .kaşağı sıhhi bir 

.\ VHt;PA HARBiNiN 

YEı ·t MESEJ,ELERI 

lngilterede yan
g-ınla:-a karşı .• 
Yaza:ı: ALİ KEMAL SUNMAN 
İngi!tere için haldkateıı çetin 

günler. Fakat dünya yüzünde bi· 
rinci derecede bir mevkie salıip ol
manın, büyük bir memleketi, ko
ca bir n.illeti fcdakirlıi;ın her tıir
llisünc ıevkedeceği zamanlar o -
lur. Harp başladı başlı~·alı ingiliz 
~onanması bir takını zayiat verdi. 
lngiliz ticaret gemilerinden batm
lanlar çok oldu. Fakat baslangıçtau. 
beri Iogilizler icin hem ı.,.elli, hem 
kuvvet menbaı olarak şu dü,;ün
cenin hakim olduğu görüldü: 

- Denizlere hakim olmak ko • 
!ay değildir. Bunun bize \'Ükle -
teceği fedakarlığa katla~ııca{;ıx. 
Batır1lan gemilerin ~·<'rinc yeni -
leri yapılacak; dediler. 'fibver 
devletlerinin hava kuv'!'etleri üs
tün olduğ"u da a~ikardL Buna 
karsı da: 

, 

vasıta ınliş' A•ada bir, bır kaşağı 
ıle. sırtımrzı tu.... ir ettirme!, imi -
şiz .. Meşhur etibb•~ zcfon doktor 
Sa m Ali Dilemre de, bu bapta u
z " bir makale yaz.vor: 

cP nde iki tane kaşağı \'ar• di
vor. 

Medeniyet llerlodiliçe, evvelce 
hor g & ...,, funuz daha nice mari
f• ti kC!;.fler, buluşlar ortaya 
~ kacak!. İstermisiniz, y:mn, öbftr 
l{Utı., k>t aii;ı moda olsun! HO'Jlirniz, 
evimize düzinele!"le renk renk, çe
şit ç~ t kaşağı alalım. 

PAPLCU 

ÇAI,L'MJŞ 

Şehir tiyatrosu artıstlcrinden 
sevimli Mahmut Moralının papuç
Jarı meçhul hırsızlar tarafından 
çalınmış!. Şu zamanda papuç de
yip geçmeyiniz. Rivayete göre, 
çifti 4-0 liraya kadar olanları val'
mı.ş! Allah yüzlerini göstermesin! 

Mammu t Mor alı, yine dua etsin. 
Ya, papucu alan adam, fırlatıp 
dama atsaydı?. 

O vakit, papucu büyıi,':e gidip o
ıkun'llJk favdasız olurdu. 

iŞKEMBE 

YACI 

Bir röportajcı arkadaş. Lt....a
bııl!uların en fazla scvdi;!i ve ye
diği maddenin poğaca oldu~unu 
yaz,yor. Verdi~i izahata göre, 
bunların mühim bir kısmı sıhhate 
muzır ve rr .... e bozucu şeylerdir!. 
Mes .. la, poğaçaların ekserisi, iş -
kembe yağı ile yapılıyormuş!. 
İşkembe ya~1e poğ~a yapılı

··orsa dua etmeliyiz!. İşkembe çor
.OC..tı.nı iciyoruz da, işkembe yağıru 
neden vemi~eu.n?. Fakat, Allah 
vere de haki.ki işkembe yağı olsa 
ve işkembeden aUmı.ş olma:;a!. 

AU. tET RAUF 

!at geldikçe ::-erek paytahtta ve 
ycrck d1/ier şebirlerdclı.i itfaiye 
teşkilatı da hatıra geliyor. Londra 
eski bir şehirdir. Ba,,Jı ba•ına ta
rihi olan bir şehir. Her büyük şe
b~ gibi elbette onun da geçirdiği 
buyuk yangınlar olmu,,. Mesela 
IGGG yangını gibi ki irili, ufaklı 13 
bia evi silip süpürmüştür. 

Ondan sonra 'igortacılık gitgi
de ilerlcınckle beraber yangın ter
tibatı da genişlemi, lir. Sigorta 
kumpanyalarının her birinia ayrı 
tulumbacıları olduğu devirler bile 
varn1tş. 

Fakat gitgide yangın tehlike • 
sinJn !5Ckli de, sirayet ihtinıallcri 
de değişmiştir. Ona göre artık hu
susi tulıunbacıhk da 1888 de Kra
lirc Viktorya devrinde kalkmıştır. 

·,, 
1 Neler 
yiyo uz? 

Dün Eminönü- Balat 
bir arasında yapılan 

koutrolda görülenler 
Beledıyece Tahtakale ve civarın

daki bazı şekerleme ve marmelat 
irr.alii.thanderinde yapılan ani bir 
teftişin hazin bir netice verdiJ:ini 
Vf! b,;ralardaki bazı inıaliıtrane -
ıerde ımal olunan şeker leme ve 
:marmeı3tlıırın ek.scrisınin hileli 
oldtıkunu d.lıı yaz.mı.ştııı:. 

Belediye n·.cmurlan tarafından 
y.ne bu c:varda ve Eminönü ile 
Balat a;-a..ı. daki muhtelif me -
va1dı gı.datye ınıaliıthane ve satcş 
yerlcrindJ yapılan yeni bir teftiş 
cic bu haz;ıı ne-ticenin doitrnlu -
j\Jnu bir kat daha isbat etmiştır. 
Bu suretle 2 sucırk hnnlıithı.ne • 
linde sucuk~~ra mum}·cı$(ı kar1.ş
tırıldıi!ı ,paı;tırmıılnrın <,.ol(unun 
durmuş ve boz~lmu.; etlerden ya
pıldığı. tere.} o;?' i&rnUe S:ltlan yaf!
ların bir kı.sm nda da vejetalın 
ve halta işkembe, paça yağı bulun -
dcığu, bal kutularmdaki balların 
da bir kısmının bozulmus şurup -
la karıı;tm:dığı hayretle g0rül
rn~tlir. Tekmil bu kabil tıileli 
mevaddı gı<laiye yerlerine bele -
diyC<'e para cezast ke$ilrni.ştir. 

Erenköyünde şayanı
dikkoa t bir tayyare 

müzayedesi 
Pnar günü akşam; Erenköyün

de Ko-zyata;tı. Ha\·uzbaşı rr.evki
ind~ müstecir Mehmet tarafından 
ternp olunan sünnet cemiyetinde 
Kemal tarafından ince san'at e- 1 
seri olarak yap:lan bir tayyare mo
drli nahiyenin nüfu.; .nıe;nuru Na
ili Erkmen tarafından hava ku
rwnu menfaatıne müzaye:ieye ko
nulmuştur .Müzayede bir saat zar
fında J7 lira 42 kım.ışu l>ulmc..ş ve 
bu para .makbuz mulrabUinde ku
ruma teslim !'dilmiştir. 

Bu mlinas('betle Ercnkiiy hava 
kurumundan aldığımız bir tezke
rede h3lkımıza ve bu işte bliyük 
hi:zımeti sebkeden Bay Naili Erk
men ile arkada.şiarına teşekkür 

Göl kenarı ve vata 
Romanya Krall Karol, tarını tah

tını bırakıp giderken, bir tek şeyi 
unutmamıştı: Metresini.. Madam 
Lupesko dillere destan bir kadın
dır. Sanki, Romanyada urtarıla· 
cak b31;ka birşcy yoktur. 20 bin 
İngiliz liralık tah. isııtı da knfe;
lediktcn sonra, bugiin, dünya, 
Karolun nazarında diinkündeu ) 
farksızdır. 1 

İsviçreuin Lugano t:ölii üz.eri!1t!e 
eu muhteşem otel, şimdi, Karolun 
hıılyalanna kucak açmıştır. 

Göl koyu nıavi .. karsı tepeler 
zünıriit )eşil .. hava giindüz ılık, 
gece .erin .. uzaktan gelen orkest
ranın sesi .. buzlu şampanyalı ma
sa .. Ye inek sabahlığı içinde bulu
nan . lö1.dam Lupesko atlas sedirde 
yan gelmiş, yatıyor. 

Peynir 
pahalılığı 

Bazı stokçuların mal 
toplamal rı ve nakii
JClcr fiat!arı yükseltti 

Son gün. r<le şehrmıizde peynir 
f;a•Iarı lıir ~iki.ar pahalılaşIIU'ltır. 

Bw yükseliş teneke başına 100 -
l'.l-0 k"Jruşu btt muştur. 15 ı::ün ev
vel ıc _:o.c i 700 - 725 k~ olan 
-Oır.ıncı ya,:: peyn!rler bu suretle 
825 - 830 k'.;ruşa kadar çıkmı.ştır. 

Bu pahalılıgın bazı stokçuların 
son günlerde peynir topLyarak 
depo ve dükkanlarında biriktir -
melerinden ileri gel-Oiği ve nakliye 
masraflarının da bir miktar art= olmasının fiat yiikseimesjnde 
amil olduğu anlaşılmışt r. Ayni 
sebepler yüzünden kasar peynir
ler' de 5 • 10 kuru.ş yuksclmiş!ir. 

Öte forafta, on yıllık yanlış ve 
tereddütlü poiitikasile mahvol -
mu~ Roman ı>. ana baha giiniinü 
yaşı} or. Bernrubya git mi& Dob -
rice .. itmiş, Transil\'any:ı gjtmiş.. 1 jKLÇÜK HABERLERi 
Yarın ne olacak?. Romanya için 

bu da belli değil.. 
Karolun Macera dolu hayatı, on 

senelik bir yeni sergüze&ttcn sonra, 
perdesini }İne kapattı. 
Şimdi, .Madam Lnpesko her 

şeydir: Ümit, tescili, vicdan, saa
det, hürriyet ve ila!ı ... 

Lugano ~ölüne bakan tarasada, 
gün batışını seyreden Kurol, aca
ba, Rumen \1at.anından ayrılmış 
topraklar üzerindeki yas tutan 
muztarip insanları diişiinüyor mu? 

Lugaao sularında güne~in ba
tı<ı gibi, terkedilnıiş topraklarda 
da, ne kadar bedbaht Romanyalı
nın talihi sünüyor. 

REŞAT FEYZİ 

Galata Gençler Birli
ğinin bu akşamki 

toplantısı 
Galata Gençler Birlij!inin fev -

kalicde kongresi bu~ünkü per • 
~ınbe günü Galatada Araocami; 1-

de Buğulu sokı.kt.ıki Curnhuriyct 
Halk Partisi binasında saat 21 de 
yap;Jacak~ır. Ruznamcde Bozkıut 
klübı.i ile bırleşıne hakkında bir 
karar verilmesi vardır. Bu müna
sebetle azaların hazır bulunma -
lan istenmektedir. 

-<>---· 

* Üskü<lar ve Kadıköy sulan 
•irketi zamanında abonelerle ya
pıl.m.u; olan mukavelelerin sular 
idaresine!! yen.lemne:;i Jwrarla~ -
tırılmıı;tır. 

.._ &nebılerin ikamet tezkcrele
rin ·. ı değ'iştırıbnelerine devam o-
1:.ı.nma.ktadır. Her gün emniyet 
mt.dürl~e bu hususta 750 - 800 
ecnebi müracaat etmektedir. * Ormanı,k mıntakalara keçi -
!erin gi.rme;ı menolundugundan 
bur&laraaıı ehire gctırılen kasap
lık hayvanlar arasında keçiler faz- ı 

lala:;mıı;t:r. Bu suretle ~ehrinıizde 
keçi eti sarfiyatı artm~tır * İlk mekteplerde okutulacak 
kitapların tab'ı bitmiş ve bir kıs
mı kitapçılara tevzi olunmuştur. 
Ders yılt ortasında Vekakt.çe ya
pılan tc~kiklerde tcı:bit ulunan 
yanh.,lıklar kt;r.tsızl k vuzunden 
tashih olunamamışt•r. Fakat bun
lar bir forma halınde mı.;allimle
de dagıtıb:aktır. Geçen yı: bası -
lan ilk okı.:1 kitaplar: bu yıl da o
kutulabiıecektır. 

olumnaktadır. 

Yeni 
--0--

umumi helalar 
yap1laeak 

Üç döviz kaçakçııı suç 
üstünde tutuldular 

* ll.l\ın fiatları şehriınizc.e diiş
mekteclir. Sultan Re.;at alt:nları 

2075 kur~tan, Hamidi}'eler 1970 
kuruştan. lnailiz altınları 2240 ku
rw;tan muamele görme&.tcdirler. * Vali ve Belediye Reisi Lıltfi 
Kırdar dün Çatalcaya gitmiş ve 
bu sırbah dönmüştür. 

Fındıklı, Şehza<:tebaşı, Kapalı -
çarşı, Mabmutpa:;a, Beştktaş, Ta.h
takale, Balıkpazarı ve Unkaparu 
gibi esnafın kala-bahk bulunciuii;ıı 
semtlerle şehrimizin merkezi yer
lerinde umumi helaların ya bu· 
lunmrunası veya gayrikafi olma
ları y(izünden müşkülat çekildiiti 
görülmi...,,tür. 

Bu münasebetle belediye reisliği 
kayma aımhklara dun gönderdiğı. 
bir emirle evvela umll'mi 1.eliı } a
p.lır.ası icap eden yerlerin te;oit 

Karal::iiy rıhtımında dola,an Me
nahem, Ne.sim ve İsrail isimler!n
de üç Musevlnin ecnebilerden giz
lice dolar ıatın alınaktd ol1ı.:klan 
gümrük mt;lıafaza memurları ta
raf:ndan görülerek bu üç döviz ka
cakcısı ciirmiimeshut halinde ya
kalanını.şlardır. ----18 yıl hapsi 

hırsız ve 
iıtenen 

katil 

* Güzel ve yeşil Bursıının kur
tuluşunun 18 inci vıldönürnü dün 
büyük merasimle kutlulanmıı;trr. * Şehremininde şüpheli bir va
ziyette dolaşan eroinman Alaettin 
ve Mustafa yakalannu.şlardır. * Son gün le!11e sehrimize Ana-, 
doludan talebe akını ba.şlamı.ştır. 
Şehrimizde şimdiye kadar orta 
mekteplere 3000, liselere 2000 den 
fazla talebe kaydolunmustur. 

POLİS 
VE 

l\JAHKEMELF.R 

Mahkemede 
okunan aşk 
mektupları! 

Dördunciı aslıye ceza m ke -
mesınde dün garip bir kız kaçır -
ma hi\dı.se:;ının muhakemcsme 
bakılmıştır. Davanın maznunu 
Çen.berlitaşta Tavukpaznr.nda 
Me rulıat hanında hamallar kol -
başısı ııı yaşında İsmaıl Ar~landır. 
Davacılar ise Sille} maniyede 

YokıJrtçuoğlu sokaıl;ında 26 numa
rada rnukinı 17 yaşlarında Emine 
isminde bır kızla annesi Zeynep
tir. 

E.;mer, delişmen .Lir kız olan 
E. ine İsmailın, kenciı.sıni ailcsin
aen nikahla istediğini, fakat ver
mediklerini ve kendisinin mek -
tepten döndüğü bir ak.;am; İsmail 
ile 11ğabeyisinin yoluJ13 çtkarak 
zor la bir otomobille Y eşilküyc· gö
t'-rciük.krini söylemiş, orada bir 
nece kal<ll'kları, sonra annesı.nin 
•ikayeti üzerine txılı.slerin bulduk
larını ılave etmiştır 

KENDİSİ KAÇMIŞ!. 
Hakım, genç kıza, güpegündüz 

zorla oLomobile in.çan atılam;ya • 
cağ1aı söy liyerek niçin ba.ğınna -
dığını sorunca Emine cevap vere
memiş ve yine bir S\:ale karşı da 
L""llıail ile ağabeyisinln o 1'ece ken
duıine dokurrmaclıklarım tebariiz 
ettirmiştiı·. İsmail; Eminenin ya
l n ;-Oyledigini ve üvey babasın
dan dayak yediği için mütecs.sıren 
kendisini ·kaçırmas.ııı mektupla 
rka ett/"ıini, bunun üzerine de Ye
şilköydc Cemal isminde bir tan
dığının yanına Emineyi götürdü
ğünü bildirercok Emiııenin mek -
tuplarını ve fotoğra!lar:n. ;mahke
meye \'erm4;tir. Hiı.kim bu ~ 
noektuplarını okwrıus ve 1.s:mailin 
dol\ru söy ledıl(i anla.şılını~ tır. 
Mııhakeme Cemalin şahit sıfa

tile celbine kalmıştır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Eti Bankın maden kazası cıva

rmda bulunan Guleın<tndaki is -
letımesi için hır muha:;ebe memu-. 
ru aranmaktadır. Tenvir, teshin 
ve Fbatesi temin olunacakıtr. Lise 
mezunu olmak ve askerlikle ala
kası bulunmamak s:ırttır. •Eti 
Bani< sark kromları işletmesi -
maden> adresine mektupla müra
caat ediliı:ı istenilen maaşın da bil
dirilmesi icabetrnektedir. 

Maliye Vekaleti milli eııi>l.Ak 

müdürlüi!ünde münhal okın 100 
er lira ücretli iki va7.ifeve 111<!

murin kanununun 4 üncü mad
de.sindeki evsafı haiz iki memur 
alınacaktır. 14 ey!UJ akşamına kır 
dar mezkfır müdürlü.ite istida ile 
müracaat olunmalıdır. 

- Er<'eç dü n1anlarım1.1ınki.n -
den ü•tiiu ha\·a kuvvetine malik 
olacağız; dediler. 
Şimdi kaç gündenbcri gelcıı ha

b1rlcı· de helecanla takiı> ediliyor. 
ln~:H:z: paytahtı hava taarruzuna 
u~amaktadrr. Telefat var, mec -
ruhlar \'ar. Yangınlar çın.ıyor. Bu 
Vl'k ... yi ise İngilizler İ(İn artık ha
~ at ni~·mat mücadelesi şeklini a
lan bu «etin harbiıı icap]arı ~U) ıl
maktadır. Bir .enedcnberi İngil· 
terede hayat tedricen harbe ı;öre • 
dcğişrn!, bulunuyor. Kadın, erkek, 
tocıık ... herkesin ha~· a tıııda harbe 

Bugün ise İngiliz şehirlerinin 
bilhassa Londranın yangın tehli
ke;i daha başkadır, daha büyiik
~iir. Düşnıan tav..,·arclerinin a~tı
gı yangınlara karşı söndürme ter
tibatı harbin başlangıcındanberi 
alıuagelmistir. Sulh zamanında 
bütün İngilteredeki itfaiye teşk.i
liıtında çalışanların miktarı 20 bin 
kişi ikeıı bugün bu tcskUiıt tam 
203 bin kişilik J,ir ordu haline ge
tirilmiştir. Anıca gönüllii teskila
tı da \"'ardır ki ayrıca ehemn~iyet
lidir. 

Bıı harbin bir ad ı da sinir harbi 
olmuştur. 'e!ıirlcrin halkını kor • 
kutmnk, cephe gerisiutle kuvvei 
maneviye)"i kırarak i., başındaki 
hükumeti nihayet sulh talebine 
mecbur etmek gibi tiırlü hedefler 
hep bu siııir harbinde takip edil
mektedir. BüJük yangı:ılar çıka
rarak tahribat ~ apmak, sanayi 
merkezlerini altüst etmek, sivil 
halkı çoluk çocıık dcmiyerek öl
düriip yaralamak suretile hep 
mukavemet imkiı.nlarını kırmak ~i
nir harbinin kaidelerinden sayılı
yor. Bütiin bu hallel' karşısında 
Jngilizler de dayanmak ve muka
bele etmek için kcııdilcıi:ıi kuv • 
\'Ctli buluyorlar. 

1 l]ol:~~asınıib~[:~~~~t:•ınnutım 
... Il 4 ... ,,4 

• : uııu&lm• 

Geçenlerde tevkifhanede ''ukua 
gelen kanh cinayetin muha!i:e -
mesinc dün ağır cezada devar:ı o
lunmuştur. 

Mlı:ldeiumlll"i; Kr.palıcarşı cina
yetinin faili Şükrüyü bir teşvik 
üzerine öldiiren bu hadisenin s~ 
luıill h r;;:z Recebin 18 yıl ha])Se 
mahkılmı:;etini istemi!;tir. Muha
keme karaı a ka!mıı;tır. 

* Tc:;rinievvelin 20 sinde her 
tarafta yapılacak olan tahriri nü
fus ınünasebetile hazırlanan afiş
lerin u.mu:mi yerlere asılm:ısıruı 
b~la!lllnı~tır. Mekteplerde t:ılebe
lere sav•m hakkında izahat ve -
rileccktir. * Ortaköyde oturan Mehmet 

İmıitte ikinci kiığıt ve Sellülöız 
faıbrik:ılarının işletme mUhase -
be&inde calı.ştırı.Ianıık icin iıııti -
banla 1 yüksek mektep ve 5 lise 
n>ezunu cınemur alınacaktır. Tica
ert lise.si mezunları tercih olu -
nurlar. Talip olanlar 16 eylfıJ pa
zartesi günü İzmitte müessese 
:ınüdürlüilünde veyahut şehrinriz
de Sümer Ba.rlk miidıiir lüi!fuıde 
hazır bulunmalbdırlar. 

göre dc(ıişiklik var. _ 
İngilterede ~·angına karıı ted

birler almak ,.e itfai)e teşkili.tını 
kunetlcndmııek ötedenberi göz. 
ön ünde tutulaı::elmi tir. Şimdi Al
man ta~·~·1relerinin attığı bomba
hırla ı;ıkan Jangınlara dair tafsi-

Son Telgrarm edebi ronıaııı: 55 

G ·~ Z_YAŞLARI -- . ETEM İZZET BENİCE 

- Reis bey, reıs bev:. Bu ada
mın sözlerini kesıntL. Hakarete 
miısaade etmeviniz. Bu cinayette 
bir ahlak düşkünlüğü değil bir ruh 
vüksr·klıııi h5kim oldu! 

Dive bal!ırdı \'e .. ilave etti: 
- Jste bütün bunların ıviden 

ivıve anlasılr.:.ı;ı ic:in hatıraların 
tamamen okumnasını istivorum!. 

B ULANllfAD.\..'< DURUL."l.AZ 

Bu anda 1-l'kım. müddeiumumi 
bırıncı avukat. ikinci avukat. maz.. 
nun. maznur n vekilı heosi bir· 
d , Ju.r ıl lı siiyl rxmel!e başla
dıl.ır. 

1 ~ " et.e t'.ık':-t olınaiıa. 
su ur.mllJ!a alı.şı yordu.. 

M d ı • mi 
u.sturunuz efeıNiın 

Dıvor, müdahaleler yapıvordıı. 
Birinci avukat va;-ııara koparı -
yordu: 

- Yeter efendim yeter. 
Bir sürü manasız sevler!. 
Sa!.>ata!. 
Kafamız ~işti!. 
Roman okutmuyoruz!. 
Katil vekili bağırıyordu: 

. ı 

- Elbette okunacak'. 
Müvekkilim kendisini müdafaa 

etmiyecek mi? 
Ağız acmadan mı bovnunu size 

uzat ın?. 
O bitirecek, daha ben de söyli

yeccğim! 
, ! znur aj7ın.a geleni söylüyOl'

du: 
- İşinize gelnri;yvı mu?. 
Nazan~~~ 

d.eJ!"ll aı..i.L _... 

~aou~ bozulan yeaı yol 
Bur aya gidip gelen bir arkada

şmuz ~unu anlattı: 
«- Cckirgey• kadar giden bir 

kilometre kadar kısa bir asfalt yol 
yapılmıstı. Henüz yeni ~eyrüse
fcre açılan bu yol şimdi bozulmuş, 
tamir ve hiınmet bekler bir vazi
yettedir. Araba, biiyle çabuk bo
zulan bu yolun miis<!bhibi kimdir? 
Yol her gün. her hafta, her sene 
"'apılan ve ucuza ~ıkan bir şey d~ 
ğildir ki .. Bir defa yanmasını ve 
sağlam yap1nasını artık öğrensek.• 

BÜRHAN CEVAT 

Daha ciı:run bakalım'. 
Asıl •irr.den sonra neler işite -

ceksiniz!. 
K e orospulukla kalsaydı!. 
Keşke sürtük o:saydı!. 
ikinci avukat ııg;:.ııa virdet -

mU,tı: 

- Okunmıyacak!. 
Sefalet. ahlaksızlık.. 
Baıka bir şey ö6renmiyoruz ki!. 
Birinci avukat i.stihkar e<iiyordu; 
- Bunları kim yazdı?. 
Hangi romancıya sipariş verdi

. ? 
nız .. 

Avukat.n;z şöhret almak istiyor. 
Fakat, yağma yok'. 

idamdan kurtulama:z.sın!. 
Kimbilir hanımefendinın para

sını aı;ırmak :mı, miicevoıerlerini 
sovnıak mı. ne yapmak istedin de 
onu öldürdün?. 

Naran hanımefendi senin l(ibi 
bir ~er iri nereden tanıyacak ki?. 
Muhterem hanunefcnd; dılerıci di
ye senin avcuna para atmaktan bi
le İj(renir!. 

Katil hiddetten k(jpürfrvor, mu
kabeleler yapıyordu: 

- Bütün bunları beş on para i
çin yapıyorsun değil mi?. 

Senin P>lwz a~at ~im,ce
biındcdir!. 

~ 

K3.ragümrük stadı ıçın 
bir müıabaka yapıldı 

Karagümrü:kte Çıikurbostan 
mevkiinde yapılacak olan stadyo
mun projesinin ve keşif, ihale ev
rakının 15 gün içinde tanzim olun
ması kararl31;tırılarak bu hususta 
beden terbiyesi direktörlüi(>ünce 
mirr.arlar:nuz arasında bir müsa
baka açılmiştır. 

Romancı aramıya ne lüzuıı:n var? 
Benim senden yüksek tahsilim 

var!. 
Naranın ne mal olduğunu sen

den iyi bilirim?. 
Hakım: 
-- Susunuz. Muhakemeyi tatil 

ediyorum. 
Di) e bağırıyordu. 
İkinci avukat reise söylÜVQrdu: 
- Yapılacak şey yok reis bey .. 

Celseyi tatil ediniz. 
Kararınızı veriniz!. 
Maznun cinayetini itiraf etti!. 
Hikaye din !emeğe ne lüzum var! 
Birinci avukat ilave ediyordu: 
- Sonra bu hatıraları alır, hi-

kaye .. diye okmuz!. 
İyi yazmış maşallah!. 
İkinci avukat güldürüyordu: 
- Birinci sını.f romancılarıınız 

arasına geçer!. 
Bir katilden bir romaocı!. 
Yüz hın kitap satılır!. 
Edebiyat tarihine l(e:çeı:. Kati-

lin avilkatı bağırıyordu: 
- Hürmetsizlik!. 
Ayıp!. 

S..ı,,rTJStzl.i.k •. 
Hiıkimlel'e hürmet edilmiyO!'!. 

1 4.rk.aıı vaıı) 

Çapoii:lu isminde bir ı:ıeD<:; ken -
disıne kızını vermediği iein mı.ı,i!-

ber ol<iuıW asman aaında birine Tütün ve üzüm muka-
tabanca ile iki defa ateş etmek-
ten m.aznunen aeıır cezaya veril
miştir. Mehmet Çapoğlu: l:ıilalcis 

kendisine Osnınnın tecavüz etti
ğini söylemis şahit celbi karar
lastınlmı.ştır. * Sultanalunette diş doktoru 
Hasan Fehminln mua venehanesi-ı 
ne giren Adıl isminde biri altın 
disleri çalarken yakalanmıştır. 
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bili alınacak mallar 
Şehrimiııden ve memleketimiz -

den İnl(iltereye yapılacak olan mal 
ihracatı.na pek yakında başlanıla
caktır. İlk partide mühim m1ktar
da tütün, üzüm, fındı:k ve incir 
gönderilecektir. 

Bunlara mukai:ıil otomobil 18&
tiği, tenclce, çuval ve kanaviçe de 
ııelecektir. 

Yasan: M. SAMI KABAYBL 

On üç sene vatan hasreti 
Kral Şarlin bu haberi Sultaa 

Cemin beylerini şaşırtmıştı. On -
larıA mak.sııdı Sultan Cemin va
siyetini yerine getirmek, bebe -
mebni bir tarikle içlerinden birbııi 
İstanbula kaçırmak, ~eh2ade Ce
miu vasiyetini kardesi Sultan &
yazıda anlatmaktı. 

Kral Şarlin bu haberi üzerine 
Sinan beyle Ayas bey ve Celôl be)' 
müzakereye oturdnlar: 

- Galiba diğer arkadaşlanııı.w, 
Hatipzadeyi ve sairevi '!'tlağrııı 
semtlerine gönderecekler. Şimıll 

biz de bu hisara ıtidersıık bey -
hı101tın vefatı lınberi Hiidavendi
gara maliim olamıyaeak. Sultan 
Ceınin naşi de, biz de hisarda mal>-

pwı kalacağız. Onun için içimiz -
den biri gitsin. 

Dediler. İçlerinden Ayas bey 
gitmek istedi, hıristiyan bir Ar
navutla sözleşti. Ayas bey arJı:a
daşlanna veda etti. Hisara girmedi. 
di. 

Fakat, hıristlyaA arnavut IÖ -
zönde durmadı. Ayas bey de dön
ıneğe mecbur oldu. 

Ayas bey geri dönünce bn scftt 
Sinan bey gitmeğe karar verdi. 
cKifir libasın giyip sacın sakalm 
tıraş edip Allaha tevekkül edip• 
Yasiyetnameyi ,anına aklı. 

Fakat, kafirler arkasından nJU.
lar gönderip Sinan beyi yakalat
War .. Bu suretle vasiyetname Şar-
lin adıunlal'llllD eline geçti. J 

Hava harbi şiddetler~İ 
Yazan: AHMET ŞÜKUÜ ı:;s. ı 
Fransa muharebe•i n•!ıayetJcn· 

. 1 •• -dikten sonra lngiltere ile A. d ti 
ya arasındaki mücadele, şıd. e 

1 
gittikçe artan hava harbine inh'Sll 
etmektedir. ilk baftolarda ı.ıır::ı. 
harekatında taarruzdan evvel ş~o 
detli top boınbardımııııı gibı, il , 
hava bombardımanmın da inı: .. 
tereye yapılacak ihrac harektll ı· 
çın hazırlık cümlesinden old•1

; 

z:.nnedilnıişli. Fakat Alınan}•' ( 
herlıalde >iındiiik böyle bir ıJırll. 
hareketi yapmıya niyetleri oı~;, 
dığı anlaşılmaktadır. Şn bn ıtY 
•iddeti gittikcc artan tanare b•,ıs 
bardımanı iki bakımdan mülah 
edilınek 1.izımdır: O. 

1- Maddi tahribat bakımıııd• 
2- Manevi tesirleri bakımı0 ' 

dan. 
.Maddi tahribatın oldukca eh•"' 

miyelli oldu~u şüphesi,dir. . 1 
lugiliLlcriıı Almanya ii:ıd~• 

yaptıkları tayyare hücunılan • 
aşa°'ı yukarı a\·ni netıcevi ı·cf 

~ . r 
mckte olınalıdır. Yani ta:ı~rut , 
den taraf, hiç olmazsa, taar~U~ı 
uı:'l'ıyan taraf kadar ve belki ~· 
daha ağır ınaddi zarara uğ·ra1;1'~~·r 
tadır. An·•k bu zararlar, b.•8 (I 
ve on binlerle askerin <Hürnu ., 
yahut da esaret altına almın•"ı~ 
harp ınalzenıesi ıiyaına nıalo ti 
kara barekellcrindeki maddi •31

• 
ile mukayese kuldırınıyacak de,ı.ı 
recede azdır. Her iki tarafın r 
vaoıtaları boldur ve tayyare ''"ıı 
ruı:Jarı ve mukabil taarruıı.ı.r• 11 yapılaıı zarar !eliili edilebilir. ~!' 
halde karşılıklı maddi zarar b• 

1
, 

mından bu tayyare bombardıııt'11. 
larıııın netice üzerine müessir o 
nıası beklenemez. , 

:uaneviyat üzerine olan te ir;tl 
gelince; bu, taarruza hedef .~ lt· 
milletin karakterine göre dc~~o 
Bozı millcller tcthiş yolile bol. 11 
cğıncğe icbar edilebilirler. P•!~ 
taraftan tethiş, bazı ınilletl<;ıır 
zofer kazaıunak yolundaki asdel 
' - iı:i takviye etmeğc yardıtn e ';J 
lugiliz milletinin bu ikinci !!..ı 
milletler ııraı.ında bulundu!!"' 
şiiphe yoktur. f 

Su halde maddi zarar bakıU~ r 
dan netice üzerine nıüt.;~ir ol~~' 
yacak derecede az ve :nan~\·ı~t" 
üzerine tesiri bakımından hıc. 1 , 
ınek olan bu harekelle:den ıv , 
ınanların ne iiıuit ettikleri do~i· 
rusu anlaşılır iş değildir . .ı;:cıı ıl' 
!eri de bu hareketlerin ınao:ıS ıJ. 
lığını anlamış olacaklardır ~il' 
Loıulra üzerine yaptıkları Soil 1ıl' 
yük taarruz hareketini, m~P c'" 
lebilınisil şeklinde gö.terıneı:"• 
lışmaktadırlıır. ., 

. "' Halbuki Ingiltereye karşı · 
yare hücumları, Almanya.oın ~~ 
lıca mücadele vasıtıılıırındaJl c• 
olacajp d~a harp çıkmazdaJI ıır 
vel söylenmişti. Almanya, lı• tııl 
ten e\.·vel diplomasi ın3s95ınd• . .
tehlikeyi Demoklcain ıiaiıcıı ı' ıJI 
İngilterenin başı üstünde wW1 r 
ve harp çıktıktan sonra da f:l"'!..r 
re hü.cumlarına kendisi bas~,ı 
hr. Gecrn ma~ kadar iıı.ıili'.,r 
tav,·are bomhardnnanlarınıJl Ji'.: 
sıl bir netiu vereceğini bi).oı. ;\)' 
!erinden endişe edi,} orlardı. f~ 
manya, bütün garbi Avrupa "ıJI. 
lerini iııgal ederse vaziyet ~."J 
caktı?. Alayıstanberi D~1' 
asılı duran kılıcı düşm~j,JI 
bunun iki tarafı da keskin Ol"' p 
ve darbenin inıfiii sırt ~Y' 
darbeyi indiren eli kestiii 8"~ 
~ılauştır. Bazı silihlar var"f.ıJ 
kullanıldılda.rı zaman ya~ıı' 
zararddu ziyade kullanılın.,.,.. V 
zaman telkin ettikleri kor)ı:J.I ,4 
ha müthiştir. Yalnız tet!Üf .İ 
tahrip için tayyare bomhar~..ıl 
da bu sillihlarrum biridir. ~ 
ordularının yardımeısı o!ar.J!,,
yarenin müthiş bir siUlb ol#""tl 
anlaşılmıştır. Falaıt tethiş va;! 
olarak, bilhassa İngilizler gl ;,ı1 
sur ve azimkllr bir millete ,ı;ı' 
kullanıldığı zaman, nıiisbel 11 

veremez. __./,, 

l ·pı,~ Fransızlar. Sinan beyin e 1 
;... 

yajtını ba{:ladılar, bir' kalcd• 
ay hapsetıiler. ,~ 

Lakin Sinan bey yine dıır"'~,r 
bir fırsatını bulup mahpusta" ,I~ 
tı. Kale duvarlarını açtı. Bıı '.rJ" 
k.i kaçış tamdı. Artık küffar 
beyini yakalıyamıyacaklard~~ ~/ 

Sinan bey, sabile erişti. B!b .. .i~ 
an nmisine bindi. Kafir Jı ~·" 
İstanbula kadıır ~lmeğe ııı 
fak oldu. l 

Zavallı Türk beyi on üç ,e~,~I 
vatanına hasretti. İstanbııla. ,,~ 
rıkmaz yerlere yattı. Sec~'~1 e( 
maoe kapandL Allnhına ıı•l 
ledi. ~~ 

Sinan bey, Snltaıı Bet•"~~ıl· 
zoruna çıkarıldı, vasıyeh ·• 
verdi. ·ıl' 
Padişah oıı üç sene sür<ll 'il 

hayatları hakkında malı'iııı:.~Dı' 
Bu sıralarda Venedik ctl 1111;;~ 

yetinin elçisine de haber ıı~ı;;l 
Elci Sultan Bevazıda kar 
vefatını haber vermişti. . di' t 

Sultan Beyazıt miiteeSS1~eı', 
B d - ~ o·· ylc hD ,,~ - u ogru mu.. . 1tP 

dık. Fakat, ihtimal veril j 
Allah! Allah!. dedi. " ı 

ıoevaı: · 
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lsoN24SAAT 
Meclis llkteşrinin bi· 
rinci günü toplanacak Bu akşam SARA Y Sineması 

i\ nadalı pilotlar[ 
ay sonund 1 

1 g liyorlar 
t ta~ 

ıı: •ıo ·a U (A.A.)- Royler: Im-
tııı ·brluk pı <ıt ) ctlştirm~ p 1 fuıı 
l~ 1 rnce Kanndada hazırlnnan 
i l><ı 'YYnrcciler, bu oy sonunda 
ne il~·~orluli n uhcrip kunctleri-

nı 1 ak edeceklerdir. Antren -
•crıİ 1 ar~nı ilk bitirenler, mfü;ahit'°•r r, rılollar \'e toıı<;ular, bir ay 
ıııu ~.hazır olacnldardır. Pilot, 
ht·ı ıt, lop~u •·e otelye eri olarak 
•er .~rhrın miktarı ı2 bindir. Bu 
olun •re haftada 700 ki~a kabul 

lllalı.tadır 

Sovyet Elçisi 
, de~iştirild\ 

ı ·•losk 
•ıldir· ova ll (A.A.)- Tas ajansı 
'ek :;'Yor: S•n·yetl~r Birliği yük
'trenı?~Y•.t m~clisi ri~aset divam 
\llıi[ 13,evı Ankara büyük el~ili!i 
\'in

0 
"'•ııdcn af!etnıiş ve yerine 

· graduf lnyin olunm~tur. 

~· illi ş f. . . ~ 11 
tıı'h e ırrıızın ogu arı 
~ .erıdis mektebine girdi 

lııo~·~'ic.urn1ııır i\lillı Şef İsınet 
tıı ,l;0 ııu oğulları Ömer İnönü bu 
bitir 1~ra lisesini mu,·affakiyetle 
dis 1~~ ve. şehrimizdeki milhen-J , ebıne kaydolunmu~tur. 

kı komiser mua
\ı~ni ve dört polis 
~ k~ta semtindeki esnafı hara -
•ddia ·'( lıaftnlıkla rü~'et aldıkl3rı 
C.aı..:1 e a.dli~ eye verilmiş ol~n 
lviıı.ı a .Pohs nıcr!.cıi konıiscr mu
ll<ıliı •rıııdcn Talat ve !l:'i~·azi ;le 
it~ ?'•ırıurlarından Kahraman, 
lııiıd{'n, Zeki ve Kimi 3 er ay 
ltıd; ~~ hapse mahkum edilmış
lt ~.: uddciumumilik bu cezayı 
~.:1~iiş ve hadiseyi irtikap ad
~ ıı/ foıııyiz cimi tir. Temyiz 
~~ utalea ·a i ·tirak elli"incicn 
~tı~ ~!iye 1 inci cezada m;mun
(}ij sı da tevkif olunmuşlardır. 

t• ~ 92 Alman tayya• 
" 81 daha düşürüldü 

~İiıür"ı( 1 inci sahifeden devam) 
u tn" , il~ 3, Uslür. 

lrjb. ~ • tayJ·are Alınan ha\'acılığı 
lııtkr O Pilotun kaybolusu de -

lı .. ır. 
lİle~l\l\ii bavn muharebelerine gi
tıtj d:~l~naı\ tayyareltrinde:ı ii~te 
ln.~:~urülmüş:iir. 

ltııt;r' 1.~ler 17 tavynre kavbelınis
dıı, · ~ç tanarcnin pilotları sağ-

l;ı~~•usı C\ !erde dtin büyük h
tııı,\ olıı:ıu~tur. Fakat umumi -
~~ •sar evvelki ıı;ünlerde ya
.._."'rdakıularda vuırna getirilen 
'ılı~ an. daha azdır. Ölii ve ya
t \'~~ııı miktarı da a•dır. 
~~ .1.11n bombaları da bir çok 
lli~d:· ar cıkarnıı~'a da, bep:i de 

•\~ .. 'uluıüşlür. 
it I' "\a ııı d • ı ı a o"ı·u Alınan ta'-·vare-
)· •0 nd h ,, 

~:"titr raya ~·aklaşınışlardır. Tay-
ı,'d."'ı <~nuplan ve cenubu şar-

tı~· gelıı-orlardı, Avcı tay' are-
dı, lQ h' .. k ~ıa,,, Iınayesindcki bu bombar-
11 tıı 1 dla? Ynrclerinin btiyük bir 
•t l agıtılını~tır. Bazı tayyare
~arı,k0~ra üzerine gclnıeğe mu -
'ili aı" nıuşlar, dafi topların şid

lo c.,.t~i. ile karşılanını~lordır. 
'1.dıa "':ıu de Alınan tayyareleri 

~hrıu Uzcrinde uçnıu:lar ve 
~I bu llıubtclif ..-erlerine gclişi~-
Oto~t•lar atmışlardır. 

,.lond ALI TAYYARECİLER 
ı'~d, ~~ 12 (A.A.)- Londra üze
R•n)~lı Unkii ınulıarebderde Po
/'r•ı ı~, Yarcciler büyük bir 
~den ııo,ıttmişlerdir. 92 tayya-

lıı l·I .. .. · h 11lıt;~1 .. unu Polonyalılar dü -
lıakk 111 d ur, Son gccüi akınlar 
llı.'I\~~ henüz tafsilat yoktur. 

llltı: ~L.T :\ YYARE MEYDANI 
,; '''1.d• l), BOMBA.LAl\IYOR 
t.llıdi hra 12 (A.A.)- Brükselde 
~1 •ıı,°ı(1 ·~· ll'Ün alarm hareli ,.e • 
ı. "·ur. ~· ır. Halk artık endişe et
"tlçik ıra İngiliz tnyyarclerinin 
fato ~ Paytalıtı tivarındaki tay
' bu1~b~danını sistematik suret-
l ardunan ettiğini bili)·or. 

~Ya --o-
\ıl\d,~~dald kız 16 ya· 

ı •şıkına kaçmış 
~t<lınd( 1 tnci .•ahıfeden dttam) 
.'" «ııı \an s.,bensiz vere taşla ba-
''"• 'Ur 1 -.lır " ·mak suretile varalan-

ı\ . 

1-larbi kim 
azanacak? 

Nevyork 12 (A.A.) - Nevyock 
Timcs ııınzetcsinln bildirdiliine ıı:ö
re, Amcrii<a efkarı ı.ııınmniY€Sine 
miiracaa• eden enstininün ağus
tc> ayı içın yaptığı rey tasrufinde 
Amerikalthırın yüzde 43 ü har -
il:ıin nı:ıltere tarafından kazanı -
laca~ı ve yüzde yedisi Alman
\"ar n ka::anacaııını zannetm~kte, 
yüzde kır.l<ı da ıınüterc:ldit bulun
maktadır. Tcmımıooaki tası'-hle 
ise halkın yüzd<ı 32 si İ~ilizle -
rin, yüzde 33 ü Almanların kaza
n~caj'(ina rey veımı.ş, yfuıclc 36 i 
de taraftarlar h~kkında fikir ver
memişti. 

ÇÖRÇİLIDr NUTKU AM!&RİKA.
DA İYİ KAR.SLLAN:DI 

Londra 12 (A.A.) - Cörçil 'in 
dün söyledi.iti mıtuk, Vruıinı:ıton
da pek iyi ~ılan.m.ıştır. İngiliz 
Baswk:ilinin nu.bkwmki sülru
net ve itimat zihniyeti il:ıilhassa 
tebarüz ettirilmektedir. * &ıfya 12 (A.A.)- Stefani a
jaruıından: Cra;,,va itilafı münase-
betile Bu4(ar Başvekili Filov ile 
Mu.solini tebrik ve l.eşekkür tal
grafları teati elm.iş!erdir. * Lonc!ra 12 (A.A.)- Ottava
dıın bildirildiRine ~re, ahiren A
merikadan alınan 80,000 tüieğin 
Kanadalı kı taa ta tevziine başlan
mıştır. 

Belçika şehirleri 
üzerinde lngiliz 

tayyareleri 
Brü~l 12 (A.A.)- D. N. B. bil

diriyor: İngiliz tayyareleri, dün 
gece de evler ve gayri mc•kün 
hedefler üzerine geli$iıüzel bow
bakr atmıslardır. 

Çok aşağıdan uran tan·Rrcler
dcn, Brük!-el civarında '' ler üze
rine seki< bomba düşmüştür. Beş 
sivil ölnıüştiir. Bombalar, ayni 
z manda evlere de büyük hasar 
yapnuştır. inı;lizlerin seçtiği hedef 
her !Ül'!ii askeri müesseseden çok 
uzak bulunuyordu. 

Salı sabahı İngiliz layyareleoci, 
Liyej civarında Hcrstala nnhiyesi 
üzerine de bombalar almışlardır. 
Burada hasar yoktur. 

İngiliz sahillerine yeni 
bir ateş 1 

Berlin 12 (A.A.)- D. N. B. bil
diriyor: llfan$111 FraDSlZ sahilin
den gelen haberlere göre, buraya 
verlestirilmiş olan toplar, dtia 
İiıgiliz sahiline karşı harekete geç
miştir. ' 
* Londra 12 (.A.A.)- Düşnı= 

tavyareleri gece ve dün sabah İs-
koçyanın şark sahilleri açıklarında 

bir kafileye hücum etmişlerse de 
kafile, ,ı::it:ınekte olduğu limana 
varmıştff. 

' ',-~. "\ - "; ·;.. -...... .,. . .. - . 

Garsonlar meselesi 
(l inci sahifeden aeı-am) 

tcbin niçin açılamadı~ını ve safa
hatını su oorelle izah etmislerdir: 

•- 1939 yılı şubatının 17 inci 
eünü toplanan kollf(remizde he
"eti uımwniveve Mare heyetimiz
ce verilen bir raparda mektep isi 
su ı>uretle anlatılanışlır. Garson -
!arın mesleki liilgi!erinin ilerle -
mesi içın eski idare heyetinin bir 
garsonlar mektebi açılması t~v
vuru ve talimatnaıme ile programı 
maarif müdürlül!'ünce tebkik olun
mus. fakat bunların bazı madde
lcrind.e yanlışlık görüldüi(ü 31 ev
lul 1935 de maarif müdürlüğünce 
b!ldiril.misUr. Maarif müdürli.iğı'i; 
meoleki bilgilern haric olmak ü
zere saı?lık bi!?isi, vurt bil,ı?isi, 

milli coğral'va ve hesap dersleri
nio de programa ilave olunmasını 
ve bunların mütehassıslar tara -
fından te<irisini istem~; program 

da bu şekilde de"lslirili1> müdür
lüi!e gönderilınistir. 

Bilahare maarif müdürlliğü bir 
tezkere daha ı?öndererı!k talimat -

namenin 20 inci maddesindeki •ııar
sonluk yapacaklar mutlaka gar
son meslek mektebinden ihtısas 
diploması alacaklardır.> ve 26 ınct 
madded~ki •icravı vazife eden 

!Mısıra taarruz başlıyor 
( l inci $ahifeden devıım ) 

Bu ord.unıın ilk dubeyi sahil 
boyunca lskenderiyeye kadar iler-
li;ı-erek .mi .vurmaya çahşaeağ'ı ca
:vısualdır. Italyanın Afrikada di
ğer iki ordusu daha vardır. Bu or
duların her ikisi de harekete ge. 
lebilirler. Bu ordulardan birinin 
Mısır - Sudanda tahaşşil tetti!i 
ve h':"efinin de şarka doi:'Tıı ve 
Vadılııılfaya, Nile kadar iler1e

~1.ck oldu~ ~övleniliyor. Bunun 
ıçın de bu ordunun 900 kilomet
relik ıssız bir çölden ge~esi lii
zımdır, Fakat İtalyanların seri 
motiirlil vasıtalarla ve tay~are 
~iizaheretile şimali Afrik; ile 
bırlcşmeye teşehlıüs etmelui 
muhtemeldir. 

B ucepheye l\far~snl Gra7:İani
n~n lnım~nda f!deceği söyleniliyor 
kı, bu, min:ılıdır. 

Üçilncii İtalyan teşebbüsü ise 
Kassabdan guba doğru Hartum 
istikametinde taarruz eylemek ol
dui(u zannediliyor. 

Aşnğı Nil, di~er harekitı çok 
kolaylaştır"n ca,'p bir hedef ola
bilirse de Hııheşistan ve Sorrrnli 
erzak ve miihimmahn nakline ta
manıiJc "'avri müsait olacak ve 
lıa,rekil.f ba•ladıktıın •onra ınev· 
rı•t f.iiriik petrol stokları da her 
iht; 1 •1aJ~ :'(lrC' cıok sürntiyee:ektir. 

(:ol, İn~iliz kuv•·etlcı inin hoş
kıımn'ld ı~ı General Wawell'in 
bPshca trıhii kuvvetjdir. 

tdmül J?arsonlar biliı istirna mek-1 
tebe <tckrek hevcti imliha. ive 1 
huzurunda imtihan olup d )!oma 1 

almafa mecburdurlar. Bunlardan =::=======~====== 
muvaffak aıamıvanlar 4 av n;üd- Birinci pla" ndakı" 
detle mektebe devama mecbur-
durlar. Aksi halde ralısamazlar.• • d 
kıavıtlarının ~\,:arılmasını iste - yenı ava 
mşltir. Bu maddeler çıkarıldık -
tan sonra mektebin kurulması 
ve maksadı kavbolacai!ından ve 
cemiyetin mali vaziveti de halen 
ımüsait bulunmadığından cemiyet 
idare heyetinin mektep açmab 
kalkması mantıksız ııörül:müştür. 
İki vıl evvel mektep tesisi için 
verilen balo hasılatı bankada ta
-rn:ımcn mahfuzdur. Mektebin a
çılması icin kıvmetli 'hükumeti-
mizin vardımlarına 
vardır. 

ihtiyacımız 

Heyeti umumiye bu raparu ka
bul etmis ve binaenaleyh mektep 
de açılm:ınııştır. 

Ceıınivetin vardım azlıii;ı ve di
i!er idd•alar hakkındaki savanı 
dikkat cevabını da yarın yaza -
ca~tz. 

---~O<>·---

Bu sabakki zelzele 
( 1 inci sahifeden devam ) 

lıane ve Karahisarda hasarsız iki 
zelzele oln1u~tur. 
MERKEZ MARMARA ADALARI 

Kandilli rasathanesinin verdiği 
malllmata göre zelzelenin merkezi 
sıkleti sebrimizden 75 lcilometre
dir ve Marmara adalarına dili; -
mektedir. Tahribat yapması me
mul değildir. 

(Jlaşınakaleden de•·am) 
sırsda IJalknnlurda !:endi hiiviyet 
ve istikl5lini S01' damla kanına 
kat!ar miidafaa etmek azmile te
şekkül eden bir blok anrak her 
türlü tecavüz, lak im; istila hır
sının önüne geçebilir \'C kaleleri 
içinden fethcylcm~k usulünü ön
liyebılir 

Ei\'rr, Avrupa harbi bn ladığı sı
rada: •Balkanlarda kaleler içinden 
fethedilmek isttniyor.. Dikkat!• 
deyişimiz Balkan devletlerinin fi
il siy"set tulumu olmuş bulun -
saydı hiç ~üplıc yok ki bugiin ne 
Romanya budanabilir, ne de Bal
kanların diğer bölgeleri için bu
gün bu sözleri tekrarlamıva hacet 
ve lilzum !<alırdı. 

Balkan devletleri için şimdi son 
ve acil bir fırsat vardır. Bu fırsat 
derhal toparlanmak ve toplanmak 
fırsatıdır. Bu da kacırılır ve infi
rat hakim olursa istikbal o kadar 
karanlıklasmıs olacak ve her bir 
Balkan devleti ayrı ayrı kendi ba
şının çaresine baknıak vnziyetin
c!c kalacaktır. Bu itibarladır ki, 
Roınan,·anııı vaziyeti Balkanlarda 
yeni bir faaliyet mevzuu ortaya 
çıkarnuştır. 

l:J ~Van: 
1~atı;;1ı~ .~ravda atik :vıustafapaşaı'!I••• DOKTOR 
~ ~!iş] ınde 4 nwmırada oturan I! 1 

•Son pişmanlık el ve,mez ... di
yen ata sözilııü bu vesile ile ha
tırlatmak yerinde olur .. diyoruz ve ı 
Dobriceyi almakla se\'iııca Bul
garistanı dahi yakın veya uzak • 
istikbal ~akımından böyle bir ,·alı- ı 
dette alakalı ve mcnfaattar görü
yoruz. Yapılacak iş toplanmak, 
kendi kendine hesaolaşınak \'C 

t •lı,. ::nda. 1cdiha ile avni ma- Ç P R U T 
~ ilt "'ler::ı.- n 16 vasuıda N u
~ lıı ~Undenberi ortadan kav -
ıı;'.ııı.ır:~ r ır. Yaoılan tırbkikatta 
~e 1'a s~-ışti.kleri (') ve lbera

~<ııııı ctı' 1arı 'iiıP11 sı kuvveUc 
nra. :ırına b laıımıstır.)Cc::::t:::ZiZl:::.ZJ11ıaı~ıı::::ıı:m11111i 

' tikbaliiı her türlii çct' nliğine 
knrşı koyacak bir blok vilcudc ge
tirmektir. 

ETEM t.zıET BEJ 'İCB 

içindeki 

Hadiseler 1 

( l ınci sahıfeden deuam) 
hakkındaki kaoı..nun 3 üncü mad-
desi ile askerlik kanunwıun 35 m- Senenin en biiyük aşk \'e macera filmi olan \O 

ci .nadd 'nın C fıkrasının deilı:ı- CESAR ROl'ıIEO ve MARJOll'.İE WEA!-ER 
tinlmcs.ne ait kanun layi:haları tarafı.ııdan harilrulaee hir tarzda yaratılan 

\'<. Miilı Mudafaa Vekili Saffet M A D E N L E R ş E y T A N 1 --------
ArU<anın talebi üzerine, askerlWc 
kanu."J.unun 58 ınc. madrlcsı.nc il~-

(Bu yaZ1nm metinleri Ana
d 1

11 Ajansı bi.ıltenler.nocn 1 

a' ın mtı;tU'.) 
Tcllıis eden: MUAM:'ııER ALATUR 

ve edilmis elan fıkranın cie~ti- GÜZEL, FİLMİ İLE YENİ Sİ.NEMA MEVSİ!IIİNİ AÇIYOJl. 
r,m-.c.ı ha.«<mdaki kanun 'lıiviıha- 1\1 h Kİ 
}art nıüstncellyetle mü-zakere ve ıı· eş ur :'ılclı:sil:alı haydut CISCO D'in ask \'e ınaceralan 

Nevyorktan geleıı hır haber, Al
manya_ın İngiltereye karşı ya -
pacağı istila hareketini leşrinicv
,·el ve Jahut teşrinisani aylarına 
tehir dliğini bildirmektedir. 

aveteıı: İZMİR FUARI hütün tafsilalile TÜRKÇE SÖZLÜ 

kabul edilımi.ştir. i~;;;;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~ &ın li'i.yfuaya göre, talim. ter- _ 
biye ve manevra nıa.ksadile siliıh ı i.iJ , . 
altına alınacak uota erat. ie\l<a- TAKSİM Sl"<EMASI yarın l\'.IATİ..~EI.ERDE, • iTinAREN a. 

Bu tc!ıire de ~u sebepler gös • 
terilmcktedir: 1- Almanya Bil -
-ük Britan) ayı bava harhi ile im
ha edcccı:_.;ni iin1it etmt!ktedir. 2-
İlırac harekeli yapmak üzere :llanş 
üzerindeki teşrinisani sislerinden 
istifade edilecektir. 

lade hallerde iki sene kııvdına b<ı-1 940 94 kılmaksızın. iı:ra Vekilleri he\·eti · - 1 me\'simine giriyor: Ü( biiyük Yıldnın, ile büyük sinr.ma kahramanının 
ikararile silah. altına alwabi.leoeık Harika filini - a k - macera _ heyeC"an 
ve talim mü<kletı de lüzumu ka- ı CARY GRAST - JF..AN ABTUR - RİCHAR BA&TEL~S 
dar uzatıl.abilecektır. tarafın don 

=2~ ~~~~~t:n'v~-ı T A Y Y A R E P O S T A S 1 
Yine ayni habere nauran, taar· 

ruzun Norveçten yapılacağı tııh -
rnin edilmektedir. Non·eçte bü -
yük mikyasta malzeme ve asker 
tahşidatı da vardır. 

İNGlLTF.RE TAARRUZU 
IlEKLİYOR 

in.;;:!iz Başvekili Çörçil dün 
akşam radyoda mühim bir nutuk
la vaziyeti hulasa etmiş, bilhassa 
şunları söylemiştir: 

cGeçen gün avam kamarasında, 
düı;man hava hücumlBJ'ının ağus
tos ayındaki hücnmlarına nazaran 
üç mislinden daha fazla kuvvetli 
olaınıyncaiiını süy lemiştim. Fakat 
sivil ahaliye karşı yapılan barbar
ca hücumları dilşüncnıeıniştim. 

O gündenberi üç, dört yüzü bir 
arada, düşman tayyareleri, çıkın
tılı bir nokta teşkil eclen Kent 
eyaletinden geçerek, askeri ve 
gayriaskeri hedefleri ltombardıman 
etılliıkte ve bu taarruzlar ekseriya 
avcılarlllll2: tarafından tardeılil -
mektedir. Bu nıulınrebelcrdeki 
düşman zayiatı tayyarede bire kar
şı üç, pilotta bire karşı altı nisbe
tinde a~ırdır. 

PARTİ GRUPUNUN , 
TOPLANTISI 

Cımılıuriyet Halk oartisi meclis 
RI'LtOU da, dün ya:ııdı.ı'?uruz ıııbi, ök
leden evvel tonlanmıs. Hariciye 
'Vekili Şükrü Saracoi!lu son icti -
madanberi cereyan eden harici ah
val hakkında izahat vcrmistir. Bun
dan s~nra da Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel orta tahsil >mtihanlarının 
neticesi hakkında ruznamede mev
cut olan takrire cevap vermiştir. 
ffiTİYAT ERLERİN ASKERLİÔİ 

Dün meclise ve.:ilik kabul edi
len kanun layihaları arasında brıır 
lunan ihtiyat erlerin staj müd -
detleri hakkındaki lavihanm es
babı mucibesinde deniliyw ki: 

•Talim için sili altına alınan 
.iıb.tiyat erlerin muayyen dört ay
lık .müddetleri bitmek üzeredir. 
Vaziyeti hazıra dola vı.sile bunların 
terhisi müıınkün ııörülmomekte -
dir.> 

?vlilli müdafa11 encümenin ay -
111!n iştirak etti@ bu kanuni teiı:
lilf, mecllite tadil.siz kabul edil -
mistir. 

Şüphe :vok ki, Bitler bava kuv- --<>--
vetlerini azami nisbette kullan - T 1 k f k d 
makta ve tayyareeiliginin ana kuv- &f a a a yaran a ın 
vetlerini i•e yaramıyacak bale koy- ( 1 in<i aa.ıı.ı:..ıeıı d•nm) 
maktadı}.'. Taarruzun bu şekilde mıs •·e yaralı Bcvoğlu hastane -
devamı ise, istikbalde bizim için sine kaldırılmıştır. 
avantoj teşkil eder. Sultanahınet civarında oturan A-

İngilterenin iş&ali bazırlılı:lan life ve Şadiye adlarında iki kadın 
l:üyük nisbcıte devam etmektedir. da kiracı Hasanı dövmüşler ve ü-
Yüzlerce motörlil mavnalar, Al - çer gün lıapse mahkü:n edilmiş -
mıınya ve Holanda limanlarmdılll !erdir. 
Düukerk, Brest ve hatta Gaskon- Kızıltopraktıı Çiftchavnzlarda 
ya limanlarına sevkedilmektedir. mühendis Saidin hizmetçisi 20 yaş-
Norveç limanlarında da ayni faa- larında Ayşenin ölünıü ~üpbeli gö-
liyet \•ardır. On, on ikişer gemi - rülmü~tür. 
lik vapur kafüeleri bilyilk batar- Şehremininde.Müczzinodaları so-
vaların himayeleri altında bir kağında mukim 13 yaııında Ad-
limandan öteki limana gitmekte- nan oğlu Şevket 2813 numaralı 

Topkapı - Sirkeci tramvayından 
dir. inerken •ar'a.ı tutup yere düş -

Norvctten ~aldırata'k kuvvetler ınüş ve muhtelif yerlerinden ya-
için hazırlıklar yapıldıii'ı göıe çarp- ralanarak bastaııeye lı.aldırılnuş
maktadır. Sahillerde hemen va - hr. 
pura atlamak için emir bekliyen 
Alman kıt'aları vardır. 

Bu kıt'alarııı ne zaman ll'illeee -
ğini ~ilmiyoruz .. Her an lngilte
reye, Iskoçyaya, lrlandaya veya 
her üçüne birden yapılacak hü -
cun\lara iııliıar edilebilir. 

Önümüzdeki haHayi ve onu ta
kip edecek ğünlcri en mühir.1 haf
ta telakki etnıek mecburiyetinde -
yim. Bunun içind:r ki her erkek 
\'e k:~m vazifesini büyük bir 
ihtin'?anıla tanı surette ifa etrııeğe 
hazır bulunmalıdır. 

Kral Karol 
( 1 inci sahifeden devam ) 

vanname ncsrederek memleketten 
anarsist temavülü l?l'UPların tesir
l<!ri altında kalınmarnasını taleıı 
ederek memleketin sükiı.ıM!te ve in
tizama ve enerjik bir !dareye ih
tivacı olduihınu sbvlcmiştir. 

ORDUDAN BiR lsT1FA 
B·.idtre~ 12 (A.A.J - Eski hava 

nazırı General Pol Teodot·e.co Ol'

dudan çek:ilmiş ve istıfa&ı kabul e
dil.mi.stir. 
GAFE...'<KU GERİ CACmII..MADI 
Bükreş 12 (.'\.A.) - Stefani a

jansından: 

Resmi bir teblii:'?. M<>Skova se'flri 
B. Gafencu'ntın .ııeri cai!ırılrru,ş 

Havacılı~ınuz, adetçe değilse 
bile, insaıı ve ınaki~e cihetinden 
Almanlara fai.ldir. lvice tahkim 
edilmiş olan sahillerimiz kuvvetli 
ve derhal hücuma amade kıt'ala
rımızın i~:::-nli altındadır. Tarihte, 
İngiltcrenin hiçbir zaman böyle 
bir ordusu olmamı.ştır. 

Bir buçuk milyonluk gönüllü - oldui!una dair olan hı>beri tekzip 
den ıniirekkep anavatan muhafız- etmektedir. 
tarı da nizamüer kadar iyi yetiş- ı...;;.;;;;~E;.,;k.;;~m-ek.~b-o-:-:11:-u-g-.. -U---ı 
tirilmişlir ve müdafaaya ama.de 
bulunmaktadır. ( l inci sahifeden devam ) 
Yapılan bombardımanlar, Bitle- bir buC'Uk seneden'berl kapalı du-

rin istila planına dahildir. Birçok ran B. Adilin de1'irmeni bcledive
insan öldürmekle ahalinin manevi- ce açtırıl:mıstır. Bumda vevmive 
yatını kırmak ve hiikümetin ba- 60 ton bui:'?da'' ö!ıütülccektir. 
şına gaile açmak istiyorlar. Fakat l-~...;.;.;.....;...;..;.;.;.....;..;.....;....;. _____ I 
Bitler Britanya milletinin zihni _ na girm:,Jerse de bomba atmamış-
vetine pek az vakıftır. İrÜiliz, I !ardır. ' 
h · · b tt .. t" k Röyterin bildirdig-ine göre, Bo-
ürrıyctı .. a;r.a .. an .. u~. un tutma 

yolunda buyutulmıı~tur. Bu bom- kingam ,arayı da ıealıhurlu bir 
bardımanlar, İngiliz milletinin kal- bombanın infiliıkı ile hasara uji' -
binde öyle ateş yakmıştır ki, Lond- raın"tır. Kl'BI o sırada Londranın 
radaki ateslcr söndürüldükten son- şark mahallelerini zi)·aret etli -
ra, eski dünya ile yeni dünya el- yordu. Pazartesi günü atılan, sa-
ele vererek, dünya hürriyetini ye- ray bahçesindeltl yüz.nıe bavuzu-
niden tesis edinciye kadar de\'aın nun yanına düşen bomba salı gü-

uil •iddelli bir iniilak ile havuzu 
edecektir. tahrip etmiştir. Bombanın 225 ki-

Herkes birleşik olmalı, kalp - loğranılık olduğu tahmin edil -
]eri tek tutmalı; deniz ve hava mektcdir. Kraliçenin oturma oda-
kuvvetlerimiz, mücadele ne kadar · sında kırılmadık bir cam kalma
uzun olursa olsun, arkalarında bez
miyecek, zayıflanuyacak bir mil
let mevcut olduğunu pek iyi bil· 
:mcktedirler .• 
DÜNKÜ HA VA MUHAREBELERİ 

Dün de İngiltere ve Almanya 
üzerinde hava muharebeleri de -
vam etmiştir. J{eot ve Silsseks 
mınlnkalarına da bombalıır düş
müştür. 

200 r.isinin bulunduğu bir sığı
nağa bir bomba isabet etmiş, dört 
kişi ölmü,tür. 

Dlin ö~lcden evvel bir İngiliz 
(;:ehri bonıbardnna.n edilmicı., dört 
e\.· yıkıltnı-.fır. Ö~Jedcn ~onra da 
Alman lanıırelcri huh;thrdnn is
tifodc cd r k, Londra mıntnknsı-

ınıstır. 
. AL:\IANYA ÜZERİNDE 
İngiliz hava lı:uvvelleri de ev -

velki gece Bertin üzerine yeni bir 
hava akını yapmışlardır. En mü
him istasyonlardan biri olan 
Potsdam istasyonuna isabetli bom
balar atılmıştır. 

Stefonl ajansının •·erdiği ınalü
mata göre, pek alçaktan uçan tay
yareler hedeflerini görmek için 
ten\'ir fişekleri kııllanmıslnr. Pa
ris me' danına, Brandenburg it,bi
d~sinc, Rayihştağ binasına, ı\lman 
miihcndisleri sarayına. ba)'\'anat 
lı!llıçcsine, bü}iik bir raUdeçc boın
bafar dUşmü tiir. Bu iıhid~ \'e bi
nalann ekserisi harap ulmu~lur. 

ve ayrıca ilôveler r 

Yüksek lktıs'at ve Ticaret ---- ·-· 
Mektebi Müdürlüğünden: ' 

Talebe kayıt ve kabulü 25 t:Tlôl 11141 tacilılıııle<ı 15 bırı.ncitcşrın llli-0 ·,., 
rih.ine kajar devam. edecektir. 

Kabul prUan: 

a- Lise bitirme ft oJa'tmlclt irrtibanları.ı:ı.• ?ermit olmak. 
b- Ticaret lbel•riDden mezuıı. olmak. 

Kayıt zamanı: 

ı 

Pıızarte.I, -mba, cuma fiinleri saat 9 dan 13 e k:.adanhr. K:.,-ıt ıc.. 
aşağıdaki '-eoailı:in bir dii<*:t;"1'0 ra~ ısNdlırlü&e bizu.l ınür"""'l -:..""! 
mest. lhımdır. ' 

1- Llıe bitirme .,. olgunluk d.iplomalarmın asıll&n 
a.._ Nütus b'1vi1et cüıılla.nının \a9dikli .....,it 
3-- Sa-"l1k r.ıponı ve aşı veeikllBl 

- İyi hal kAğı1ı 
&- 6 adet 4.5X6 eb'adında brtonsuz Colocnıt. ' (85321 

~~---__;;,;._ __ ~~::.;;.::.:::...:.:.:::::::...._.....;.::.:~ ... -~-ı 
Balıkesir Viliiyeti Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkesir - Edromit yolımua 56-ı-35G-89+40- ünciı idi. ı 

leıi arasında yapılacak 32 adet meıı!ez lıışaat.ı lı:apalı zarf UStllile -~ 
konnııı.,tur. 1 

2 - Keşif bedeli c33803> lira «93> kQn1I va muvakkat temtneb da c:2S35~ »--. 
ra c30> kuruştur. • ı 

3 - Bilfuıwm evrak her gün nafıa ıruidiirlüttmde .,ın S: • 'liı. 1 
4 - Eksıltme 27 eylül 94-0 cuma ıünü saat li da .aıttsir b~ kolla-. 

imda daimi e:.ıcUmen huzurunda yapılacakt.u. ~ 
5 - ~fuvakkat teminatı Balık.esir muhasebei lıususiye ver.nesine ya 

larına dair makbuz veya bu miktar p.yanı kabul banka mektubu ile ihale t;adıt 
hinden sekiz gün evvel villıytte müracaatla na:hadan alaca.klan ehliyet ve. 
ticaret odası vcsikal:ırmı tekld mektubunu ihtiva eden zarfa .koyarak m~ 
zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ta.nz.i.m v~ imza etmiş olaralf 
saat 15 de Dalın! Encümene vernıeleri ve postada vuku bulacak: aecikmel.- ~l 
bul edilmiyecetı illn olunW', <8569> 

hayvan Sağlığı Memurlar) ve Nalbant 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Malın cinsi Miktarı Tah111ia 8. Tutarı ııı.. tcltlin&t. 
F.lcınek (1 ncı) 16.000 - 18.000 10,75 narlı 1935 L. 14-0 lira 13 K. 
24. k01.lem ınuhtelit erzak • 2746 lira 57 K. 206 lira 

9-t~ .malt ~ıh~da mektt"btn ihtiya~_ı olup şçık eksiltmeye konan yııkar§<k 
yazıh iki parb yıyeceıc dulltc'le g(ınu~de verici çıkmaııı11 olduğundan 23/9/ 
pazartesi günf.ı saat lt de açık t"k!iJtme&i yapılmak fi.zere 10 e:ün sonraya tehll' 
olunmuştur. Şartnameler her gün Sellin.iyede mektep muhasebesinde görlllebtllr .. 
Vericilerin muayyen ,.Unde tem.mat makbuzlarile ve sair aranılan vcsaikle ~ t 
J?aloi;lunda İ: t3nbul yük Pk mektepler muhasipliği binasında top!anacak kornı.
yon.ı gelmeleri. •8567• 1 

Iktısat V ckaletinden: 
El Dokuma Tezgahı Yaptırılacaktır 

1 - Vek.iletim.ız.ce yaptınlacak 3000 adet el doıı..wna tez.&:iliı kapalı zarf U: 
aulile eksıltmeye konrnuştur. .. 

2 - 300() adet lezgilun tahmin edılen bedeli 57000 1.i.rııdır. 

3 - l<luvakk:tt teminat 4275 liradır. 

4: - TezgMıiar imallt y~rı.nde t.eşlim edilecektir. 
5 - İhale 20 eyIU.l cuma gunü saat clS> de Ank:ırada İlıtısnt Vek~leUnda..., 

müteşekkil komisyonda yapılac:akhr Taliplerin mezk.ür gün \."c 53J.tf' kadar t.e
nunatlarını yatırmaları ve 2-tOO sayılı k&ounun 32 nci maddesi n1ucibince tan- i 

tim edeceklcrı zarfları eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyona tevdi e.t.
meJcri liızı:"'lclır. 

6 - Su ha.susa müteallik prtnameler İkhs..ıt Vekftl~i Sanayi. Umunt ~{Ü .. 
dL:rlG.gü Kü.çük San'atl~r şube:-;inden temi..ı1 edilecek.tir. (5215/8068) 

-1stanbul Sıhhi 
Eksiltme 

Müesseseler Arttırma ve 

Komisyonundan : I 

Haydarpaşa nümune bastanesi.Wn 63 kalem iliç ve sıhht malzeınesi açıli: 

ek.siltmı::ye konulmuştur. 

Eksiltme 13/9/940 cuma günü saat H,30 da Cağal<>~lunda ıhhat ve içti- I 
m:.J rr:.uavenet müdurli.ı!il bina~ında kurulu komisyonda yapılacaktır. J 

Muhammen fiat 1884 lira muvakkat teminat 141 lira 30 k:.ırustur. 

İstekliler .şartnamesini her gün kontlsyonda görebilirler. J 

İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasJle 24.90 sayılı kClhwıda yazılı vesi-' 
kalar ve bu tşe yeter muvakkat teminat n1akbuz veya banka me ·tubu ile bir-
likte bell: g(ın ve saat~ komL .. yona eel meleri. c.7979> 

1 

Ziraat Vekaletinden: 
Zirnat Vekaleti VC'teriner işleri Umum Müdill.rüğü ihtiyacı için 35 adet 

seyyar koruma ve tedavi banyosu ac;ık eksiltme usulile s3tın alınacaktır. 

Ektitln1e 26/9/940 tarihine müsaclif perşembe günü saat 15 de Ziraat v ... 
k.iıleti binası içinde toplanacak satın alma komibyonunda yapılacah1.ır. 

Banyoların beherinin mulıammen bedeli 145 lira, umunıunun fi.atı 5075 lira 
ve mu,·akkat te:r.inat miktarı 380 lira 63 kunıştur. 

Banyolara ait s:ırtname ve pl~n le\.-azım müdürlüğtinde ı:ıw.•vcut olup pa-
rasız olarak verilir. (8230) (5288) 

1 ._ _Y_El_Nl_N_E_Ş_R_lY_AT _ _.l I 
İnkılibımızka poııta ve 

telgrafcılar 
Türk po5ta \'e telgraf tarihine 

ait tetkikleri ile temayüz e<ien 
genrı; muharrirlcri.ın.izden Şehre

mini dil, !acil1 ve edebiyat komi
tesi ·başkam Baha Gö ·olilu mevcut 
eserlerine ilaveten .bu kere cinkı
lıibınu.ı:da posta ve telgrafçılar• 
isimli kıymetli bir eser daha n~ 
ret._ tir Tavsıye e<ic iz. 

KOLAY YEMEK KiTABI 
A 1 pek biı,.ı'< fn\dası olan 

(Knlay v E'k kitabı) mn 7 inci 
t- > ç.ı.. t . Sut.< merkezi: Mu-

ZAYİ Taksim nüfus memur -
lııi(undan aldığım nüfus kağıdıım 
kaybettim. Yenisini alacağımdaa 
eskisinin lıüknıü ~·oktur. 

He\"<eltin oğlu Şilkl'ü Önsal • 
~ 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
BİRKALAND VAPURU 

Nisan ayında eşyayi ticariye talt
nıil etmiş bulunan İsvec bandıralı 
BİRKALAND vapuru ahvali ha
zıra dolayısile İsvtçlen hareketini 
iptal eylediğindeıı tahmil etliği eş.
yayı ticariyeyi Cothe-nburg linı..., 
n111a ihraç edildi~ini mczkÜT eşya ı 
•alıiplcrine ilan olunur. j 

allirn Fuat Gıicüvenerın: (Anado-j 
lu Türk kitap deposu) Y enipostanc. 
kar ı;;ında .fo;,dancık han ,-,dadır.) 

• 
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ŞEHİR EGLENCELERİ- İS TAN BUL 
• 

• 
Gecest 

Aşağıda yan1ı mevad kapalı zarfla satın alınacaktır. İhaleleri ftiz.alannda yazılı gön, aaat ~ mevkilerdeki askeri 
satın alma komh.-yoniarında yapılacaktır. Taliplerin ihale &ün ve saatinden bir saat evvel kanwıi vcsıkalarile teklif 
mektuplarını ait olduiu konı..syona vermeleri. S.ıı.trwıımeleri An.kar'&, İstanbuı Lv. ıroirlikleı-.i :>a alına k.oms..iyonla-
rmda da gorülılr. (1045) 8579 
Cı.ı~i ihale yıpılaeJgı yer t.fktarı Tlltırı Teminatı 

Lira 
llıale rün ve Saab 

Saman 
K ır.ı ot. 
.arp<J. 

Edirne eski mü~irıyet dairesi 
Urta. 

• 

1290 Ton 
600 • 

Hl5 > 

Lira 
25,800 
Jii,000 
53,911,110 

* 

1935 
2700 
-&<>43,34 

30/9/940 
30/9/940 
30/9/940 

11 
9 

11 

Aşağıda yazılı mevaddın pazarlık1a eksflhneleri hizalarında yazılı günlerde karşılarında yazılı mevkUerdeki asker! 
stttın alına komisyonlarında yapılacaktır. Şartnamel·~ri komi~yonlarda gtırUlilr. İsteklilerin ihale sa0::ttinde aıt olduğu 
koınl!ıiyonda buJunmelarL 10« - 8578 

Cınıi lbalt-nin yapılacıtı yer Mıktarı Tutarı Teınlaatı 

&lmikok. 
Saman. 
Kuru ot. 

Edirne "ki mil.iiriyet D. 

• 
• 

J.lakarna. > 
Arpa şehriyesi > 
Odun. İınıit 
Kuru ot. 
Saman. 
Kuru ot. 

• 
• 
• 

Peksımet pişirilmesi 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

İzmit 

• 
• 
• 
• 

130 Ton 
80 • 
70 • 
20 • 
10 • 

144 • 
40 • 
4-0 • 

100 • 
20 • 

Lira Ura 

1200 
3500 
5000 
2500 
2160 
8000 
1800 
5000 
1008 ,,,.. 

185 
635 
750 
375 
162 

= 
135 
380 

l.Ule Güa 

2:3/9/940 
18/9/940 
18/9/940 
18/9/940 
18/9/940 
25/9/940 
Z0/9/940 
20/9/940 
20/9/940 
20/9/940 

vo Saatı 

12 
9,30 

10,30 
18,30 
17,30 
15 
ı~ 

15 
15 
u 

AşaJada ya2Jlı mevadd.m ruızarlıkla eksiltmeleri hlzalarında yazın gün, saat ve mevkilerde askeri ısabn alma ko
misyonlarında yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesıkaJarıJe ihale uaUerinde ait oldu&u komisyonda bulıınmaları. Sart-
11arrıeleri .komisyonlannda &örülür. 1047 - 8581 

Ciosi ibalıaiıı yapıiıcaa"ı yer Mık tarı Tutarı 

Lira 

28,750 
42.000 
32,500 
28,750 
37,500 
25,420 
52.500 
6.000 

Tr.miııatı 

Lira 

2157 
3150 
2438 
2157 
2813 
1911 
1438 

ib•le ıı-ünü vo ıaatı 

Arpa. 
Nal. 
Yulaf_ 
Arpa. 
Bugday. 
Odwı. 

Sıgır eti. 
S..ı<lc yağı. 

İzmir Lv. ölmirliği. 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • • 
Edıme eti.ki mt.ı~ırıyet D. 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

500 Ton 
50,000 Gıyim 

500 Ton 
500 • 
500 • 

1,274 • 
150 • 

750 

17/9/940 
16/9/940 
18/9/940 
16/9/940 
14/9/940 
16;9;940 
18/9/940 
16/9/940 

10,30 
15 
15.30 
15,30 
16 
18 
10 
17,30 ... 

Aşağıdaki mevadın lı::apa\1 zarfla ekc;iltmelerinde ta1ip ('ıkmadıf'ırıdan pa
•rlıkları 18/9/940 &ünü Dörtyolda askerl satın alma komı yonunda yapıi.acak

tır. Taliplerin kanuni vesikalarıle belli g,ınde komisyona gelmeleri. 1043-8527 

Cinli Mıkl&rı 1 ut•rı Tcmi.utı 

Un. 
Sabun. 
Bulgur. 
Kuru fasul:ve. 
Nohut. 
6ad• yal 
Patates. 
Kuru üzüro 
Pırinç. 

Soğan, 

l 

Kilo Lir3 !<r, Lira Kr. 

540,000 74,250 5568 75 
9.000 3.420 256 50 

108.000 
60,000 
35.000 
19,500 
50,000 
12,000 
18,000 
27,000 

11,140 
• 1,060 

, 2.800 
• ~1.937 50 

3,500 
1,520 
5,670 
8~5 .. . 

850 50 
81 

210 
1845 31 

262 50 
121 50 
425 25 
70 88 

Ai;ıfıda yazılı m•vad 23/9/940 paz artcsi rfuıil hlzalarında yazılı saanerde 
eksiltmeleri Kayıerıd• ukerl satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

kanuni vesikalarile tek.li1 mektuplanıu ihale saatinden bir saat evvel kom.is-
7ona verrneleri. 800 - 8355 

Ci .si Mıktarı Tutarı Teminatı 
ton 
150 

570 

lira lira ıckli 
A. Ek. 
K. Zart 
K. zart 

aaat 
15 
il 
17 

.Kok kömürO. 
Kok komuru. 

4050 371,ZS 
18,530 1239,75 

Rekompoze taş k&mürü. 1040 21,840 1638 ..... 
A~ğıdalti mevaddın kapalı zarfla ekalbneleri Nilcede askeri satın alma 

kom!'lıyonunda hizalarında 1azılı gün ve saatlerde yapılacaktır. Şartnameleri ko
misyonda CöıillOr. İsteklilenn kanım! vesllta)arile tcltliI mektupkırını ihale --
tınden bir saa• ~l komisyona vormeleri. 978 8341 

C:oıi Mi<.tarı Tutm Teminıb lbolı ıı-iiııü S•aU 

Kuru ot. 
Pirinç. 
Lınyit kömlirQ. 
Kuru sogan. 
Saman. 
Kuru fasulye 
Kok kOmuru. 
Patates. 
Bulgur. 
Sade yaf. 
Kuru Uzum. 

K :o Ura Lira 

1,932,000 96,600 7151 
72,000 23,780 1782 

980,000 H,400 1080 
40,000 2,4-00 180 

1,464.000 38,600 2145 
150,000 42,000 1150 

' 330,000 10,230 787,25 
80,000 4,800 350 

' 225,000 33,750 2521,25 
4!i,OOO 52,650 3882,50 
3-0,000 .. 800 360 

' ** 

25/9/940 
28/G/940 
30/9/940 
27/9/940 
25/9/94-0 
27/9/940 
30/9/940 
4/10/940 
26/9/940 
1/10/940 
1/10/940 

10 
10 
10 
15 
15 
10 
15 
18 
15 
ıs 

10 

Aşağıda miktan yazılı mevad kapah zarfla eksiltmeye krınmuştur. İhaleleri 
hizalınnda yaz.ılı ıun ve saatlerde Ça.naklcaJede askeri satın alma komisyo
nunda yapı.lacaktu-. Isteklilerin kanun! vesikalarile teklı! mektuplarını ıhale 

saatinden bir saat evvıl komisyona vermelert 

Cnıi 

Sığır eti 
Sıgır eti 

Sade ,.aı:ı 

Milı.tarı 

Kilo 
180,000 
80,000 

20,000 

Fiatı 

Kr. Sı. 
26 50 
26 50 

125 

ilk 
teminatı 

Lira 
3180 
1590 

8750 

ihale 

13/9/940 
13/9/940 
14/9/940 

ruııı ve 
aaatl 

11 
12 
11 

(825) (79~) 

* * 50 ton sade yağı kapalı zarfla eksilt- , 
meye .konmU1tur. iha!a:i 16/9/940 pa
urtesı iUDU 5'lat 16 da Kayserıde as
keri satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. ~rtnamesı Ankara, istan -
bul Lv. amirlikleri satın alma komis-
1onlarında &:örülür. Tahmin bedeli 
61,500 lira Jlk t.minatı 4325 lıradu', 

isteklılerin kanunı vesikalarile tek.lif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. .... , '• .. (847) (7959) 

1800 ton odun kapalı zarfla eksilim~ 
ye konmuştur. İhalesi 16/8/940 pazar
tesi günü saat il de Diyarbaltırda u -
kerl satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Şartnamesi komisyonda ıôrülür. 

Tahnün bedeli 23,400 lira ilk teminatı 
1755 liradır. İstek~Jerin kanuni vesi
kalarile tekli! mektuplanoı ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver .. 

cakhr. Buiday Oiütmesinin muham.
ıncn bedeli (157,500) lira ilk teminatı 
(9125) liradU'. Evsafı ve nümunesi ko
mi•yonda gorülür. İsteklilerin belli ıün 
ve saatten eıı az bir saat evvel teminat 
mektuplarile vesikalarını Edirne Sana
yi kışlasındaki satın alma korrUsyo -
nuna vermeleri. 985 - 8350 .. 

Bir adet askeri bina kapalı zarfla 
.ıtsiltmeye konmuştur. İhalesi 23/9/940 
pazartesi C(inü saat 18 da Balıkesirde 
askert satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşı! bedeli 19,998 lira 82 lru
ruş ilk teınOnatı 1499 lira 90 ıruru, _ 
tur. Keşif, p!An ve şartnamesi Ankara, 
lıtanbul Lv. Amir]lkleri ve komisyon
da görülür. İstekUlerin kanuni veaik:a
larile tekli! mektuplannı ihale saatin
den bir aaot evvel komisyona verme-
leri. 997 - 8382 

* 

görülcbııJr. Tahmin bedeli 48,000 lira 
kat'i tentinat.ı 7200 }jradır. l.slekhlerin 
kanunda yaulı vesaik ve teminat mak
buzlarile beUi cun ve 541atte Ko. da 
h<.ı.zır bulwımaJarı. 973 - 8338 

Ton 
100 
50 

8(.>nzin. 
Mawt. 

5 Vakum. 
5 Valvalin. 

10 Gaz. 
3 Gres. 

,,.. 

Yultandn yazılı bcnzln ft ,..allar 
pazarlıkla satın alınacaktır. ]halesi 
18/9/940 perşembe günü saat ıe da 
Çanak.kalede as.kert satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
aaatte komisyona gelmeleri. 

1049 - 8583 
Koelf bedeli 15,643 lira 69 lruruJ olan 

hastabakıcı okulu ikmali inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
16/9/940 pazartesi gunü saaı il dedir. 
İlk teminatı 1173 lira 30 kuı-uştur. Ke
ıi.f ve proJ~i 80 kuruşa kolnisyondan 
alınır. Taliplerin ınuayyen vilkitten bir 
saat evveline kadar z.arflannı Ankarada 
J.1. M. V. s;.ıtın alma komisyonuna ver-
melerı. (825 ) (7904) ... 

200 ton un kapalı ı.arOa eksiltmeye 
konmu~,ur. İhalesi 23/9/940 pazartesi 
CU.Oü saat 11 de Erzincaoda askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 35,000 !ıra ılk teminatı 

2625 lıradır. Ş;ırınaınesi komisyonda 
&örülür. istekhlerin kanuni vcsıkala
rile teli.lil mektuplarını ihale saatin -
den bır 53.ift evvel korrusyona verme
leri. 968 - 6333 ... 

800 ton arp;: kapalı zartla elı:.siltme

ye konmu~tur. İhalesi 28/9/940 gunü 
aaat 11 de Edirnede Hacıumur köyde 
askvi Atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komis
yonda gônıiür. İ:steklil~rın kanuni ve 
ıikalarile belli saatten bır ~at evvel 
teklif mektuplarını komisyona verme-
leri. C69 - 8334 .. 

32700 kilo sade yagı kapalı zarf usu

lile eksillmeye konulmu~tur. Şartna

mesi Mara~ta askeri satın alma Ko. da 
ve ı~t., Ankara Lv. amırlikleri satın 

alma Ko. larındadır. Muhammen tu
tarı 34335 !ıra ilk teminatı 2575 lira -
dır. Kapalı zarf usulü ile eksilumesi 
23/9/940 pazartesi ıünü saat 16 da 
Maraşta subay camiz.onunda mille -
şekki! askeri satın alına Ko. da yapı
lacaktır. İstekliler en son 23/9/940 sa
at 15 de tekli! mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 982 - 8347 • 19 deponun inşası ışı Diyarbakırda 

askeri satın alma komisyonunca 23 
EylCıl 940 paz.aretsi Cü.nü aaat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. Muhammen bedeli (128,958) lira 
muvakkat teminatı (7597) lira 90 lru
nıalur. SartDame ve ke~ıf raporlan 
her glln komiQ'onda görülebilir ve 835 
kunıa mukabilinde isti7enlere verilir. 
Taliplerin bu işin elili olduğuna dair 
kanuni vesikalarile tekli! mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar ko~syona vermeleri. 

996 - 8381 • 17 ,000 kilo sade yacı kapalı za.rfıa 

yapılacaktır. Tahmiıı bedeli 24,750 lira 
Hk tem notı 1856 Jira 25 kuruştur. 

lsteklilerın k:lnt.ıni '\it k.alarilc tek.Lif 

C. H. P. Eminönü Halkevi Sosyal yardım Şubesi Adına 

mektuplo.trını koınisyona 

(897) .. vermeleri. 
(8103) 

Yeni apı -Çakır Gazinos nda • 
HAMİYET YÜCESES Bestekar tanburi SALAnADDİN PINAR. Kemani NOBAR TEKY~) 

ve arkadaşları - Karadeniz oyun ve havaları. Beher adedine tahmin edilr-n fiatı 

140 k:urua: olan 100,000 adet alüminyum 
ınatra pazarlıkla münakasaya konmuş
tur. İholesi 14/9/940 cumartesi günü 
saat 12 de Ankarada M. M. V. satın al
ma komiı;yonunda yapılacaktır. Kat'! 
teminatı 16,500 liradır. Bvsaf ve şart
namesi 700 kuruşa konlisyondan ahrur. 
İsteklilerin kanunl v .. ikalarile belli 
ııaatte komisyona ıelm•leri. 

N A Ş ı" T ve arkada.şiarı tarafından kahkahalı komedi - Büyük varyete - Canbaz vt 
akrobatik - Mehtap ve fişek eğlenceleri. 

Duhuliye yoktur. Bayan HAMİYEf Belvüdeki seansında bulunacakcır. 

Nipntaşında Karakol karşısında 

(Yatıh) IŞIK 1152 - 8204 L i S Esi (Yatısız) 
* Beherine tahmin edilen tiab 90 ku- ( Eıki Feyziye) 

ruş olan 100,000 adet kar göz.lüğil pa
zarlıkla münakasaya konmuştur. iha- ANA • fLK - ORTA • LiSE ( Kız • Erkek ) 
lesi 16/9/940 pazartesi günü aaat 11 de 1 - Tilrkiyenin en eski husus! lisesidir. Li~an tedrisatına ilk sın.dlardan başlanır ve huauft! ehemmiyet vt· 
Ankarada M. M. V. satın alma kom.is- 1 ribr. Kayıt için her ıwn müracaat olunabilir. Taj·ılname isteyıniz. 
yonunda yapılacaktır. Kat'! teminatı 'ı 2 - Eski talebenin 15 EyliUe kadar kay1Uarını yenilerru!leri 1~zın)dtr. Telefon: 80879Rm••·~ 
11,500 hra evsar ve şartn. a~esi 450 ku· ,,_--_-_-_-_-_-;:;:-------------------------------- ----------
ruşa komisyondan alınır. lsteklilerin Ö K S (J R E N L E R E 
kanuni vesik>larıle bellı saalte komıs- DeRIZ Lewaan• aab•aa. 
yonagelmelori. • 1032-8489 ı •• KeMleye11• llAnlarl KATRAN HAKKJ EKREM 

Hepsine tahmin edilen fiatı 45,125 
lira olan 500 adet semer pazarlıkla sa
tın alınacaktır. PazarJıgı 16/9/940 pa
zartesi gUnü saat 11 de Ankarada Jd. 
M. V. satın alma kom~yonunda yapı
lacaktır. Kat't teminatı 5768 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi 226 kuruşa ko
misyondan alınır. İsteklilerin kanw1t 
vesikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. 1024 - 8481 

* Hepsine tahmin edilen liatı 25.125 
lira olan 1500 adet mahfe pazarlıkla 
salın alınacaktır. İhalesi 16/9/940 pa
z.Jrtesj a:linü saat 10 da Ankarada M. 
M. V. ~atın alma komb;yonunda yapı
lac&ktır. Kat'l temin0::th 3768 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi 126 kuruşa ko
misyondan alınır. isteklilerin belli v .... 
kitte k.oınisyona gelmelen. 

1025 - 8482 

* 3000 çift kundura pazarlık.la satın 

alınacaktır. İhalcşi Diyarbakırda asker1 
satın alma komiı;yonunda 16/9/940 pa
zarteı;i günü saat 12 de yapılacaktır. 
Tahmin bedelJ 21,000 lira teminatı 31!50 
liradır. Nümune ve şartnamesi komis
yonda ıörülür. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile belli saatte komisyona gel-
meleri. 1034 - 8491 ... 

Beher adedine tahmin edilen fiat 
(2500) kuruştan maa l>nıhk (3706) a
det tevhit semeri pazarlıkla alınacak
tır. Muhammen bed•li (92,650) lira 
olup kat'! teminatı ( 13,887) lira (50) 
kuruştur. İhale.i 18/9/940 Ça1'181'flba 
&iinü saat 15 de yapılacaktır. Şartna
mesi İstanbul, An.kara levazım ~mir
likleri ve Kayseri askeri satın alma ko
misyonlarında ıörülebilir. isteklilerin 
.kanumın 2, 3. maddelerinde yazılı ve
saik ve teminalı birlıkte belli gün ve 
saatte Kayseri askeri satın alma komis-
yonuna müracaaUarı. 1048 - 8582 ... 

214 kalem 23,895 kilo hususi çelik 
kapalı zar!la eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 31/10/940 perı;embe günü saat 
il de Ankarada M. M. V. Hava satın 
alma komisy,,nunda yapılacaklır. Tah
min bedeli 35,000 lira ilk teminatı 

2625 liradır. Evsaf ve şartnamesi ko
misyonda görülür. isteklılerin kanun! 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
&aatinden bir saat evvel komi~yona 

vermeleri. 1036 - 8520 • Beherine tahmin edilen !iatı 42 lira 
olan 400 adet altlı üstlü karyola kapah 
zarfla eksiltmyee konmuştur. İhalesi 
28/9/940 cumartesi gllnü aaat 11 de 
Ankrırada M. M. V. sa.tın almn ko -
misyonunda yapılacaktır. Şartnamt!S:i 

ve evsafı komisyonda görülür. İstek -
\ilerin kanun1 vesikalarile tekli! mek-

750 adet Karpit memesi 
48 çHe Sı.cun 

270 paket Vıda cpiriDC 2 s/m> 
4 adet Uııılik levha 5 m/m 
4 • 

6 • 
Lflstik levha 2 m/m 
Fibor levha 1 m/m 

13 > Fiber levba 2 m/m 
400 kilo Kursun külce veya he-...a 
95 metre Tel çelik 3 m/m 

134 > demir kaynak teli 
10 > Ç•lık tel 5 m/m 
10 > Pirinç \el 3,5 m/m 
59 adet Endıkeyter kil&ıd• 

815 parça Güderi 
850 adet Lehim macunu 

lık> 

670 kilo Toz nişadıı 
60 > Pudra 

120 > Kauçuk 1<rit 
20 metre Anten teli 
20 • 

9 • 
14 numara l.ıtll 

20 numara fitil 
40 > Yuvarlak fitil 
50 kilo kösele 

270 > > 5 m/m 
20 • 
21 • 

> 8 m/m 
Pamuk 

c125 gram-

6600 adet Maden cililsı 125 cramJıJı: 
2400 > Zımpara bezi 

70 kilo Sat asid ıutril< 

22 • Potas kostik 
Yukanda cins ve mikdan yazılı o

tuz kalem malzeme 13/9/940 gunü sa· 
at 16,30 da Kasımpaşada Deniz levazım 
&abn alma komisyonu binasında acil 
pazarlıkla mübi(yaa edilecektir. Ta
liplerin mezkOr gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyonda bulunmalan. 

.&586> 

* ı - Tahmin edilen bedeli •Hl2> 
!ıra •40> kuruş olan 3000 metre can 
kurtaranlık bezin, 14 eylül 940 cumar
tesi l(ınü saat 12 de paıar1ıkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Kat'I teminatı c220> lira «86> 
kuruş olup prt:namesi her gi.Jn k.omıs
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı k>nun
da yazılı veııaıkle birlıkte Kasımpqa
da bulunan komisyona be1Ji gün ve 
&aatte milTacaatları. 8429 

Sat.ş deııosu: Rıkardo Levi Hale:'J 
Filippo Levi. 

tuplarını ihale saatinden bir saat evvel __ Havuzlu han No. 1 İstanbul 

komisyon~ vermeleri. ... 1038 

-

8522 

_.. K iRA l IK HANE 
1000 ton sömikok ve 200 ton lave-

marin kömürü kapalı zarfla eksiltme- Kuzguncukta Nakkaş radde-
ye konmuştur. İhalesi 30/9/940 pazar- sinde iskeleye 5 dakika me-
lesi günü aaat 17 de Hadımköyde a•- sa!ede 9 oda, elektrik, hava-
kert satın alma komisyonunda yapı- gazi, terkos ve hamanu havi 
lacaktır. Sömikokun tahmin bodeli 14 No. lı yaflı boyalı hane 
27,000 lira ilk teminatı 2025 liradır. kiralıktır. Yanındaki köşke 
Lavemarin kömUriinün tahmin bedeli müracaat. 

3000 lira ilk teminatı 225 lıradır. Şart- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
namesi komisyonda görülür. İstekJi -
lerin kanuni vesikalarıle tekli! mek ... 
tuplarını ihale 1&atinden bir saat evvel 
koınlsyona vermelori. 1037 - 8490 .. 

Yüz ton benzin kapalı zarf usulü ile 
ihalesi 30/9/940 pazartesi gllnü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutan 
15,000 lira ilk teminatı 2625 lıradu'. 

Şartnamesi Ko. dadır. İsteklilerin ilk. 
teminat makbuz veyo melttuplarile i
hale saatinden bir saat evveline ka
dar tekli! mektuplarile beraber Ha -
dımköyündeki komutanlık sat.ı:n alma 
Ko. na mô.racaat etmeleri. 

1035 - 8492 

Fenni Siıunetçi 

İKKAT: 'raptıran 

sahibi hayra verilmek 
üzere fakir kAjpdile ... 
len sünnet çocukları -
ın adedi bine çıka .. 
ılmı,,tır. Ev: Sua~e 

isıasyonu yanı. Kabine: Betikt.1.$, Erip 
apartJmanı. Tel: 44395. 

B?kırköy Kazası idare Hey'etindea: 
Boğos Bezazyanın kazanç, buhran, muvazene, hava korumu vergilerındt!!li 

olan borcu itin sakııağacı mahallesi Kııtaşı sokağındaki şarkcn Ebcranc»ı a~ lt 
garben Boşnak.yan h.ane ve bahçesj şiınalen Kıztaşı ve Taş han 6(ıkag1 ccno_~ 11 

mal yemez Artınh Ipokro. hane ve bahçelerile hudut 62 No. lu v<' 1663 a~ 1, 
Sultan Beyazıt vak!ından icareli ars:ının 3 - 1 hisctesile millt emlak sat.ı.Ş t>td" t 

linden olan borcu içiu de keza Sakızağacı mahallesinin Firenk kilisesi sokBJl~ e 
da sağı Sosilya hane ve bahçesi solu doktor Sarasa hane ve bahçesı ark 

81 
\ 

mukaddem tarik elyevm asmalı sokak ve cephesi Firenk kilis~i soka.ğl 1 d ~ 
mahdut -46 No. lu ve 337 atik z.iralı Bezmi.A1em vaJde ~uıtan vakfından ır~ r 
lcigır bir bap bahçeli hanenin tahsili emval kanununa göre ı-ahlması tak3 • 
etmiş olduğundan 17/8/940 tarihinden 16/9/940 tarihine kadar 31 gün müdd~ 
le müzayedeye konulmuş ve tarihi müuıycdeden 21 glııı sonra yani 6/91 
cuma günü saat 15 de ihalei evveliyesi ve 10 gün sonra d~ı yani 16/9/940 p:ııı;; 
tesi,. gtinü saat 15 de ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin hane ic;ın \ 

ı· 
lira 50 kuruşluk ve ar~a jçjn de 321 lira 25 kuruşluk teminat mektup veya ırı 11 

buzla kaza idare h('yl"tine müracaatları il3n olunur. c7565> • 

.. ~~~~~--~~~~~~~~~~~=-~~~~~]~ ~ inhisarlar U. Müdürli.:~ündon: _ 
l - Şartnameleri mucibince 75,000 adet 50 lik 60,000 adet 100 itik tu~ çu,...ıı t 

müteahhidi namına pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 17 /IX/94-0 salı günü saat 16,30 da Kabataşta levazım ve ıııll' 
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname sözü geç.o §Ubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
Jeri fiat üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralari1e birlikte 
müracaatları. c8401> 

.. atıe lt-klif ociceel'' 
mezktlr komiSY°" ,_.... 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrüklerdeki sahipsiz eşya 
satılıyor 

Miktarı veırcrı 
Kilo Gr. Lira Kr. 

E~ya Ciaai 

20 380 Dolu sinematoğr ~r tilrnl 
İpeklı P. mensucat ı~ 

21 700 

4 760 
3 500 

11 500 
13 650 

21 
54 200 
8 

114 
110 

23 

22 
2392 

10 920 
9 500 

H 500 
4 900 

153 800 

202 
50 adet 

270 
8 500 

13 

2 260 

6 100 
58 

2 120 
1 385 

30 ton 

12 
28 

10300 kilo 
45 
5 300 

760 
2582 

76 500 
415 

212 
800 

5 400 
10 370 

3 600 
16 300 

196 
63 84 Pamuk mensucat 

234 43 İpekli pamuklu dantel meruıucat 
52 42 Y\ın hazır eşya bluz 

809 28 İpeklı yunlü hazır !orma bluz pantolon iradın 
70 68 Yün bnttam1e 

131 Radyo lıoparlôrü ve aksamı müstamel 
107 99 Yuzu pamuklu fille ve yastık kullanıJmııı 
183 64 Yuıü boyalı cleriiçi ot dolu yastık milırtamel 
t5 13 Hava gazi ocaiı masa ııelı:lınd• mustamel 

120 Kuyruksuz piyano müstam•l 
124 55 P. oofra ve yata!< takımı müstamel 
183 31 Yün elbise miistomel 
563 98 
104 80 
125 

265 25 
219 15 

1384 20 

1511 
1250 

120 07 
162 75 
107 89 

231 72 

Grafıtten pota 
Alıcı radyo makinesi 
P. mürettep deri çanta 

SaJi yün örme kadın eJbjsesJ 
Yünlu ipekli örme kadın elbisesi 
Sun"! ipek ipliti 
Sun'1 ipek ipliği 

Komple Velospit 

!şlonmemiş tuylü baJll kuru keçi derileri 
Çıplak sade cam derece (transit) 
Kullanılımı; sade deri baYUI 

Sa!i ipek mensucat altı parça 

199 40 İpek kadın elbis .. i mwtameı 20 ıdet 
81 60 Matbaa mürekkebi 

177 64 Sa!i ipelr mensuea.t 6 perça 
80 73 Safj ipek mendil 

3110 Çimento 

72 İstearinden mey "" 
89 79 Pamuk meruıuca t 

Beyaz çimento 

Pamuk makıne kolanı 

için 

170 60 

82 75 
56 03 
61 50 

246 82 

Ylln erkek elbi.., ve palto mllıtamel 
Deriden ıçi ipek ularlı wvalet takımı 
Sodyom ıililuıt 

mahtazası 

Safi yün mensucat 1400 il 
806 60 77 parça ataç mobilya sandalya, dolap, masa, 

askısı ve kurulmamıs mobilya parçaları müstamel 

80 32 
338 

58 83 
74 35 

289 20 

Adi d~ zuru! tahta sandık J 

Dıa zuru! büyük tıııııta sandık 

Ecnebi formalı yün asker elbisesi 
Hurda radyo makıneai 7e<lek aksamı 

İpek kadın elbisesi müstamel 
Ai:aç fıçı ' 

1 

1 

ı 
1 

md•n. (838) (7950) 

* 
75 ton pirinç pazarlıkla alınacaktır. 

pazarlığı 14 Ey!OI 940 cumartesi günü 
ııaat 11 de Eskişehir Mnt. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartname ve evsafı Ko. 
da gôrülebilir. Tahmjn edilen bedeli j 
24,000 !ıra kat'! terrünatı 3600 liradır. 
İsteklilerin kanunda yazılı vesaik ve 
teminat makbuzlarile Ko. da hazır bu
Junnx)aarı. 

eksillmeye konmuştur, İhalesi 13/9/940 --
cuma ıilnü saat 15 de Yozgatta askeri Fenni Sünnetçi 

124 
303 

1442 

83 50 
648 22 Top halinde pamuk masa örtüsü 

1513 50 Pamuk havlu ·n bornuzluk .,.ı 

17601 50 İpek nıil<tarı % 20 den az ipek çizgili pamuk nıensll 
450 ton kııru ot 25/9/940 çarşamba 

gunU sa.at 15 de pazarlıkla satın alı

n;ıcoktır. Tahmin bedeıı 28,125 lira 
ilk teminatı 2110 liradır. Şartnamesi 

komısyonda &örülür İ tckllleruı kanu
ni vesikalari.C: Hadımkoyde askert satın 
almn k.oml:;ycnana C:E'lmejeri. 

924 - 8202 • (9000) ton buğday kapalı uırf]a iha-

lesi 23/9/940 ıünu •••t 17 de yapıla
• 

40,000 kilo sade yalı H/11/940 cu -
martesi eünü aat 11,30 da F.ak.işebir 

mıntak::ı a.ıtın alma Ko. da pazarlıkla 
alınacaktır. Şartname ve evsatı Ko. da 

satın alma komLo;yonunda yapılacak -
tır. Tahrrün bedeli 18,700 lira ilk temi
natı 1402 lira 50 kuruştur. İstekHlerin 

kanuni v .. ikalarile tekli! m•kluplannı 
ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri (839) (7951) • 90,000 kilo ııtır eti kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19/9/940 
pef1embe günü saat 11 de Çanak.kale-
de askeri satın a ma kom.i.S)'onunda ) 

NURi EŞSiZ 
~dres:. Abaray 

Polis Menkezi 

k8.1'$1Sında No. 1/21 
-...-- Tel: 20937 

:>ahibi ve neşriyatı idare eden ! 
B~ muharriri J 

ETEM İZZET BENİCE 
, 8oa Telpaf Jılatlıua 

. , 

SATILIK EV.._ 
Bebekte tramvay caddesinde 
Bebek bahçl'Si karşısında 368 
No. lı 7 odalı ev satılıktır. 

İcindekilerc müracaat. 

rıP 
Politika gazetcsin:n 29/8/940 günlü nüshasında ilAn edildiği üzore yUl<~. 

kilo değeri ve cinsleri yazılı eşyanın satışları 13, 18, 18, 2.3 ve 30/9/~ ,.tı1 
!erinde Sirkecide Reşadiye caddesınde halı antreposu dahilindeki ıu:n~ ,.oı 
müdiırlülünde v~ 23/9/940 günündeki eşya sabiı da Kuruçeşmede ikıncı •" 
komisyoou tarafından satılacaktır. Taliplilerin ihale günlerinde saat 12 1~e~ 
dar 2490 sa;rılı kanunda yazılı vesikaları ibraz eylıyerek % 7,5 pey al<I"' fi' 
vzegey• yatırın~ olmaları !Azımdır. İhale ıünlerinden evvel 3 ııüR uırtınd9 , 

lbah saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar eşyalar_ı ambarlarında usulü dairesinde 
rebilirler. Bu qyadan maada her ırün müteferrik eşya sa!ılı 7apılınU*" 

l ~ salon ilAD tahtasuıda uıbdır, :r•ldon: aaııı ---


