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1 "'~:a":::~den'Cumhur Reisimizin Yeni Tetkik Seyaha 
~-ca_k,.....?,,,_,,,,,,. ALMANY ANIN 

liEI 

• 

'"giı· . ING.LTEREYE h" ıı adalarına yapılan 1 
hu~unııar da dahil olduğu 

M ANŞ'T A 
VAPURLARA 
HÜCUMLAR 

MİLLi ŞEFİMİZ 
Bugünlerde İ~miri teşrif 
etmeleri muhtemeldir 

t" • herşey asıl büyük fır- H T A R } .;nanın kopmasının işareti i 
İ(i~~ktan başka birşey de
llı kır, kat'i neticeyi alma-

• la bcrnbcr ona yardım 
hdetek olan büyük fırtınayı 
b~ı· ~ahalar içinde bekliye

lrız ............ 
l. - - ------
~E.t İZZET BENİCE 

ı, ndrad· ij. b,, ... •n .bugiıu gelen habcr-
1 llıilJi v gunkundcıt dalıa ziyade 

,ııJ ('Qdra ~ kuvvetlidir. İngilizlerin 
Jt' t:tj )··· ~ıerındc \'Ücudc ı:ctirdik
,ıı~ t--ı, '-t:ı:ı lll .. d 
,~ 1 , ~tay . " afaa tipi Alman hü

"~lttıtkt )'arctcrini ~chir üzerine 
d 1t1lar ~n hlencylenıiş ve hava 
t t~il oı~•ıın ~•kla~tığındanlıcri iJk 
~'' ı..:dk lıi~bir Alman tnyya
d 11•1 b"ı '• üıeriııde uçmak fır
~'•~'" •ınaını~tır. Ayni zaman

ı· ~ dıiıu,n 1dokıız Alman tayyaresi 
ııl 1 '.'•ııı ~ ıııu~tür. Bu, lngiliz ze
i" b ' 1 ıui 4 ' 111ı; 1 li:.c ınüdafaa kabili-

% Ve in ·ı· . Cıı: 1\ bir h gı lZ n1anc\: ıyatuun 
~ ~""" •ldc çalı~makta bulun
~~Utın1:d \'~c hic.,:bir te~ire nıaruz 
~ •k••ıd ıgıııın en fili ve yeni 
~ ''1• bu"· Ve kıymeti de bil -

'~ ı::.binde bakımdandır. Avrupa 
~ '•• A.lınanların muvaffaki-

u• ~/_P tek:7 büyü~ yardımı yeni 
••i''• en bkle~i yapmıştır. Bu tek-
11 •ng;1 . ellıba~lı mesnedi deh
\ 
11•tı 01 •avıetıerlc ve düşünmek 
~~iViJ hllı~ncyliyerek orduların 
ı~r'.batti~ kın ınaneviyatnıı boz
~1~•1 i,ı, "apmak, silah kuvvet
ı,1 ~Qlk llıez bir bale sokup yıl-

1;'i ile h?f.ları ve muhacir kafi
\e ~ t~tr··ıtıbiri içine suknıaktır. 
d"1 lluıan~he Polonyada ~apılıııış 
rıı ~,, dab a, .Belçika, Fransız or
ı, llı%r ~.ııyadc bu sebcıılc da
l,0~ f'ra~s . ılbassa Bel~ikaya gi-
ı, clr.i Si l~I Ordularının nanik ha

"<ıı.0~1 b h~lk ile karşılaşması 
ııı·"'n Ord alındeki on binlerce 

\e 1l'c hnk~nun vazifesini ifa ey
llıı, 11 1lıııııı; •n yermemesi ric'atio 

ll\tu, Panığin birinci inıili 
''"d . A.lnı . a da anların lngiliz ada-

ı,1kb•o••r ~~Pnıak istedikleri bu
'•.-' ~'küt ır Panikti. Yani sivil 
~,,;Yat1 sa Dıek, metanet ve ma
lt~k •t aı:•~ak, halkı ordu ve 
''nd "-leıııethıne bozgunculuğa 
~'it• logil' "~ yıldırım ateşi al
lot1~•Ye Ilı tz sıyasetioi •aman ... > 
'""1 1 ı llıilıec~~r eylemek. Fakat, 
·~, 0 '• i •tının ahlak salabeti, 
i~~ Ve ~~.n İistünliiğü, milli gu
rı,~0n, ı,11 •dafaadaki harikulilde 
.\Jrı,' Olıııa~e bilgi kabiliyeti buna 
lııık •n taa, ta ve giinden güne de 
~lk~ Ve '"•larının şiddetini kır
•k k' R•ci~Ukabelebilmisil yap

''•• ı, lo nıemektedir. Muhak
•~n 'ıı~"da lldra selıı-inio gördüğü 
~kt 'rli; "°. daha fazlasını bu-
l!~ ' .. dt\·a Rornıü.-,,tür ve gOr -

•o it~"nku 111 e~Jiyccektir. 
t,ı, •de eli "azı.ret tamamile bu
ı, h ~•da, •~ekte ''e İngilizlerin 
it •b:lt;j A.ı'•f gö,termediklerini 
;ntQk" Unu nıa~ıardao bir istila 
ij"d"~ he, h 

1 
bıJe beklediklerini, 

s.d larııı a e ~arşı tedbirli bu-
lqn h ••e b~ 1.•Yıt eylemektedir. 
1•ıı b"'P 1 gunc hiıkiın olan bü
tııdi "Yiik ';3hürleri ve şekilleri 
:• b~Vt için~'lınaııın kendisi de
'lıa talar e bulunduğumuz gün 
~•ı,: Patı,;:r)·_üıünde hangi ta
t"•rıı bijYÜk cagı henüz belli ol
t,, •leri f1rtınanın muhtelif 

t•Pıl~drah "~ •e_rpinlileridir. 
t 'kk;;; hava'~ .. lngiliz adalarına 
l nıı, . -ki b ııcıımları da mu -
"'ttahl h, kap~ nıeyandadır. Bina-
lı l •r ı ner . 
ı,..' hu •na Y ıceyı almamakla 
ı 1nd l lit, h ardını edecek olan 
"'ij h:, haşıa,.,~'Pleri bu haftalar 
1 •ny• h "•red ş goreceğiz. Ancak 
~;uı,•d "~· İtaıy:n ba~lıyacak, Al -
ı·ıı''•k dıt hölg , •Ynı zamanda ve 
~ '••e ler; Yok erde mi taarruza 
ı; ta/• kar,, ~· A.lmanya İn -
t.ı 1ı0 '•ıııa · aba geniş ölçüde 
~!kı: A.kdc:~~•cek ve en biiyük 
''• " :"ı kop e, A.frikada orta 

'a~, · •<ak> B ' 
~ ıstikb .. .. unu ancak 

tlh al go;lerf.'.cektir. 
.:ı,. f ___ 
t-i a Cerniyetlc

Yardırnları 
~· cttttırılıyor 

I~ bir - -
garson · 

Çt'lrit...... gerı 
oql.)'Or [Yazısı 

3 CÜ de) 

Londranın düpedüz bom- lngilizler, iki Alman vapur: 
bardımanına bir vesile kafilesin etaarruz ettiler 

mi aramıyor? bir vapur batırıldı 
Bcrlin 13 (A.A.) - D. N. B. 

bıldırıyor: 
Londra 13 (A.A.) - İngıliz tay

yareleri, son 24 saat zarlfında Al
manyadak ı hedeflerine karşı hü
cumlarına devımı etmişlerdir. 

., 

Başvekil bu akşam Ankaradan 
İzmire hareket ediyor 

Ankaradan verilen malUmata göre, Cunıhur Reisi İ~nıct lnöniı
nün önünıiizdeki günler zarfında İzmirc harcketlt:ri 111uhtcn1c·lrl ir. 

Mili{ Şef İzmiri teşrif etlikleri takdirde, fuarı da gezecekler '<' 

.Bcrlın ııazetderınin birinri sa
Jııfelerindc ve büyük taşra ııaze
tdcrınılc Hamburıı. Brernen VP 

Berlınc karsı inıııliz tavvarecılerin 
;ıskerj hedefler secmeksi.ziıı yap
tıkları hücuımlara karsı sıddetU 
ı azılar cık.nııstır. 

Çarşamba l!iinü; Dönkerk civa
rında bir Alman vapur kafilesine 
hücuım edilımiştir. Bir iase vapuru 
batmıştır. Grine burnu civarında 
d.iiter bir kafileye de taarruz edil
miş ve bir iaşe vapuru yııkıJrnış
tır. Diil:er bir vapur da ciddi su
rette hasara ui!rarnıstır. 

~~ Ege mıntakasının iktısadi vaziyeti üzerinde trtkiklerde buluna 
"/'! caklardır. 

Gazctıe de Frankfort dı yor ki: 
·Almam ava ııelerek sivil aha

liyi bombardıman etnuve İnııiliz
Jer başlamışlardır. Haftalar ve ay
larca harbe bu suretle devam e
ılenler ue ingilzler~ir. 

San'at kıvmetlerı ve ııayri askeri 
vasıfları dünyaca rnalılm abidelere 
hedef ittıhaz etmek suretile fena 
hareketleri arttıranlar vine İnl!i
lizlerdır. Bu hal neticesiz kalmı
vacak ve unutulmıyacaktır. Lon
dra bombardınıanlurmdan sikayet 
etmek İnııilizlere yakışmıyor. Çün
kü 0ımdi harp böyle bir sekil alı
yorsa bu Almanyanın kabahati 
dei!ıldir. Reistaıı. Brandenbourıı 
abıdesı. zafer sütunu. Amerika se
fareti binası ve ııüzel san'atlar a
kademisi. .. İste B. Vinston Çörçil'in 
askeri hedefleri bunlardır.> 

Bu harekattan üç İngiliz tay -
yaresi geri dönmemiştir. 

HAMBURG VE BREıM'E 
YAPILAN HÜCUMLAR 

r l '-Miirelkiıiii':iıi:iii:ıli·~ı~ııiiı~iii;:iiı·'·· e•R•:·;:-'g·a'·:··:· m-bu•i•:·~=·•:ıı:ıAn11d111k•~•ra•l:··: .. o=iz;ıı;:ıoı,;•·~:iil· ı:~·gı!~ 

Berliner Zwoel Fuhrbladtt di -
yor ki: 

• 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Eğer lngilizler 
müsaviliği 

temin ederse .• 
lngilterenin istilası 

mümkün olmıyacaktır 
Londra 13 (A.A.)- Sovyet 

bahriyesinin organı olan •Kı
zıl filo• mecmuası yazıyor: 

cEğer İngilizler, havalarda 
kendi kuvvetleri ile Alman 
kuvvetleri arasında bir mü -
suvilik tesis etmeğe muvaf -
fak olurlarsa, istili. artık müm
kün olmıyacaktır. Eğer huna 
mukabil, Almanlar hasımtarı
na karşı havalarda hakimiyeti 
elde ederlerse, istila vuku bu
lacaktır.• 

Sovyet mecmuası, İngiltere
nin hava kudretinin gittikçe 
arttığını söyliyerek, yazısına 

•İ=n=i=h:a:y:e:t:v:e:r~iy=o:r:·::::::::::::ıam 

Londa 13 ( A.A ) - Evvelki ge
ce. İnııiliz tayyareleri Berline hü
cum etımisler. raylara. eıntea gar
larına bombalar atmışlardır. Yan
ıımlar müşahede edilanistir. 

DiP.er taraftan İnuiliz tayyare
leri, Hamburg ve Brem deniz tez
gahlarnı ve doklarını son derece ' 
şiddetle bombardıman etmislerdir. ~· _'· 

Hamburga yapılan hücum 5 saat 
sürmüstür. İnııiliz tayyareleri mü-
tevali dalgalar halinde şehrin ü- ~ · 
zerine geliyorlardı. Birçok yan - , 
ııınlar. bilhassa Blön und Fos tez- Semalannda Alman hücıunlarının kesafet peyda ettiği Londra şehrinde ' 
ııahlarının sark ve ııarp kısımla - evvelce Kralın merasim alayının ~çtiği s:ırada alınmış bir resim ve 

( Devı>mı 3 üncü sahifede ) Alman bombalannın tahrip ettiği Sen Pol kilisesi 

'Odun depolarında 
yeni kurnazlıklar! 

Alman Başku
mandanı Manş 
sahillerinde •• 

Maarif Vekaleti 
müfettişleri 
tahkikata geçti 

Maarif sıhhat hey' eti haftada iki 
defa toplanacak, bazı azalar 

değiştiriliyor 
Salı ııünü sıhhi muayeneleri 

yapılmak üzere maarif müdürlü
iiiine ııiden haı;ta orta mektep mu
allimleri ile muallimlii!e talip o
lanların saatlerce korıdorda bek- ı 
!estikten sonra bazı doktorların 

dilmeyıp ·bir halta sonra ımürataat 
et.rnelerinin bildiri1diğıni vat.mıs 
ve sıhhi heyetin haftada bir top
lanmasının gavri kafi ge\diı!.ne 
isaret etmistik. 

Memnuniyetle öi!reııdıi!iımıze 
(Devan1J 3 üncü. ~ahUrde) 

Muhtelif bahanelerle narhtan fazla
ya satmıya kalkışanların takip 

ve kontrollerine geçildi 

ııelınemesi yüzünden muayene e
f r ansada ki ordu cüz' i- !1 

• imoiiiıı----...... iiiıı.-.. ...., ...... iiiiiiiii0iiiıııiiiiııa--.--

Fiat murakabe komisyonu tara
fından odunların cinslerine göre 
tefrik ve teshil olunan yeni fiat
lara riayet edilip edilmediği hak
kında her semtte kontrollere baş
lanılmıştır. 

Bu yeni fiatlar mucibince kuru 
Rumeli meşesi toptan 330, pera -
kende 435 kuruşa, yaş Rumeli me
şesi ve kuru Anadolu meşesi top
tan 300. perakende 400, ya0 Ana
dolu meşesi ile kuru gürgen top
tan 275, perakende 380, yaş gür -

gen toptan 250, perakende 350 ku
ruşa satılmaları icap etmektedir. 

Bu perakende fiatları içinde kes
me, evlere nakil ,·e evlerde istif 
bedeli de dahildir ve her semt için 
a~nidir. Bazt semtlerdeki oduncu
ların Anadolu mcşesini Rumeli 
n1C'şesi di1ıe verdikleri veya çe -
şitleri kurnazca karıştırıp terci -
han kadınları aldattıkları, biraz 
uzak evlere nakliye masrafını dü
şünt:rek fazla para istedikleri, 

( Deı•amı 3 üncü sahifede J 

tamlarını da teftiş etti ÇER_ÇE_V~ 
Berlin 13 (A.A.) - D. N. B. Muhasebe saati 

bildiriyor: 
Alman ordusu başkumandanı 

Mareşal Von Branhiç mütarekenin 
akdindenberi Fransada bulunan 
ordu cüzütaımlarını son günlerde 
teftiş etmiştir. Bu teftişi müte -
akıp Mareşal, Alman donanması
nın İnııiltereye karsı si.nıdı üs o
larak kullanmakta olduğu atlan
tikde bir Fransız limanını zıyaret 
etmistir. 

12 

(Çörçil) in nutku, İngiltere 
, ,,. Almanya arasındaki muha
sebe saatinin çalmak üzere bu
lunduğunu ilan etti. 

Hemen her nutkunda olduğu 
gibi, derjn bir irfan, zevk ve 
iisliıpla süslediği bu nutkunda 
(Çörçil), muhasebe zeminini, 
İngiltereye y·apılacak bir ihraç 
hareketinde buluyor. 

(Çörçil) in verdiği bilgilere 
göre, bu hareket için bilmem 
nerelerde ve bilmem ne kadar 
motörlü mavna, gen1i ve daha 
bilmem neler biriktirilmiş. 

diye baknıak da kımseuin hakkı 
de~ildir.• 

Bu cümle çok n1aualı, ınc~hnr 
tabirilc çok l;htikli .. Reme Bu
yük Britan)'·u Bu~\'ekilinin bu 
işte gördüğü ihtinıal ni~Lctıle 
ihtinıaJsizlik ni~beti ltYllİ dere
cededir; \e önce in);!ilizle.:r h.:in 
bu i~e ihtimal \'ernıeınenin za
rarı, ihthnal verınenin ziıafın
dan çok daha bü) iıktür \:ani 
akıllı 'e tedbirli (Çörcil) hence, 
İngilizlerin dikkat. intib .. ıh "e 
fedakarlık sinirlerini adamakıllı 
kamçılamak tabiye>indcdir. 

Kayseri yolunda iki tren çar
pıştı 24 kişi yaralandı 

yaşındaki 
sevdalı kız ve 

aşıkı yakalandı! 
Ayvansarayda oturan 12 yaşın

da Mediha isminde bir kızla 16 
ya~ında Turan adında bir gencin 
sevi•erck (!) ortadan kaybolduk
larını dün ayzmışlık. 

En kısa zamanda Almanların 
İngiliz anavatanını istilaya kal
kışacaklarını hemen henıen a
çıkça haber veren Büyük Bri
tanya Başvekili, öniimiizdeki 
haftaları, İngiltere tarihinin en 
nazik günleri olarak vasıflan
dırmakta ... 

Almanlar bö' le bir ihra~ ha
reketine kalktıkları takdirde 
ben. yiiz1ercc \ 'C ) üzlert:c par
çadan miirekkep büyük İnı;ilı• 
armadasının teker teker '-U' ıın 
dibine gitmeyi nlen1n11ni~ eti~ 
göze alacak şekilde mukabl"le 
edeceğini biliJoruın. Alınan -
]arın, ihra..: harekct:nden Lir 
netice ün1it edtbilnu.-si i(in Ch 

aşağı b~r mil:yon ki!;,;lik bir Ol(!~ı 
sevkctmefc niCt:lıur clt.iu~uı.u 
da bili3' ornnı. B~r nül:yon ki~i
lik bir ordunun bütün >~ırU.
]arile İngi]tereyc aktarı1ma~ı 
için ka{' bin nakil \'asıtn!:. ı '\C 

kaç bin sefere muhtac ı.lduj!u
nu da biliy~ırıını. Kesif yığınlar 
halinde lngiltere~e çıkması 
gereken Alman ordularının, 
serdengeçti bir dcniı hii<11n1i)c 
bir ~ırpıda ve Okyann\,;u tası -
racak surette yok edilmesi liı
zım geldiğini de bih~·oruın. Al
man ~üksek kumanda hc.ı eti
nin a'!,la budala olmadıi;:ını \'e 
olmanıası icap cttigini dl· bili· 
yoruın. Biitün bunları h;hliğ:ın 
için de bö)·le bir tesebhüsün 
ıneydana geleıuiyeceğini iddia 
etmiş bulunuyor \"e ~ıı andn da 
iddiaında ısrar etınc} i \ azifc 
biliyorum. 

KISACA 1 
Talih oyun;.ı 

Bizim mahutla konuşuyorduk 

da, 
- Ahmet Emin Yalman, bu 

harbe • tarihin en büyük talih o
yunu... diyor .. 

Dedi ve .. gözlerimin i~ine baktı. 
Gülerek: 

- Ahmet Emin gazete ~ı.karttığı 
vakittir ki, o büyük . veya küçük 
talih oyunu mahiyetini alır ve 
şimdi de öyle bir oyun içindedir 
ve talih kendisine yaverdir ... 

Diyerek ona şunu anlatmak is
tedim: 

- Bu harp tarihin bütün mil -
Jetler için en büyük ölüm ve dirim 
harbidir. Ayağını sıkı basan üstün 
bilgili ve iistün bilekli milletler 
onu kazanacak ve talih ancak o 
takdirde zafer arabasına binip dü
düğünü öttürmek mazhari}-etine 
kavuşacaktır. 

Talih ve tevekkülü talih ve te
vekküliiıı tesellisine muhtaç olan
lara bırakmak daha doi'rudur. 

•• 

Polis dün bunları Turanın e -
vinde bulmuş ve adliyeye teslim 

Makascının kapalı hattı ac, ması etmiştir. Birfabrikada çalışan Tu-
ran Mcdihanın kendi kaçtığını ve 

Yu .. •u"n Jen kazanın vukua gel- çılgınca seviştiklerini söylemek -
M U 1 tedir. Filhakika Mediha hıçkıra 

hıçkıra ağlı~·arak: c- Beni ya -

diği tahmin edilmektedir :i~~lumdan ayırmayınız!. demiş-
Adanndan bildirildiğıne göre, 

geçen gün Ankara ile Ka)·scri a
rasında ınühim bir tren kazası ol
mış, birkac vagon hasara uğra • 
mış ve 24 kişi yaralanmıştır. 

Verilen malumata göre. Ada
naya gitmekte olan Ankara treni 
Kayseriye gelmeden evvel Kılıçlar 

islasvonunda, Kayseriden gel _ Hakim, daha pek küçük yaşta 
mekte olan marşandizı beklerken, aşık kadın taklidi yapmağa öze-
ınakas.rının hatası yiizilnden Kay~ nen kızcağızı annesine teslim et-

( Devamı 3 üncü sahifede ) ----00----

scriden gelen tren yanlış hatla gi- mis \"e böyle sevda oyunlarına çı
rerek Ankara treninin üzerine bin- kacağı y·erde mahallede arkadaş -
dirmiştir. Çarpışma çok şiddetli larile kaydırak oynamasını lav -
olmus birisi ağır olmak iizere 24 

1 

siye etıniştir. 

V A L ı N ı N BE y AN A T 1 Denizde bulunan 

Müstakil 
zabıtası 

-
Belediye 
yapılacak 

İlk imkanda bu teşkilata 763 
bin lira harcanacak 3 :::~~. 

ceset ve 
ihtiyar 

yanan 
kadın 

Şilenin Kayagöz köyü iskelesi 
ci\'arındn 30 yaşlarında tahınin 
olunan bir erkek cesedi bulun -
mustur. Ilcnüz hiivi)-eti tcsbit e
dileınen1iştir. 

Ödemişin Kirimli yaylasında bir 
damda u)·ııyan Fatma isminde 60 
yaşında bir kadın ani bir yangınla 
,·annııştır. 

Ne buyurulur?. 
Eh, arlık Almanların İogil

tereye bir ihraç hareketi yapa
cakları belli oldu; ve bunun 
yapılan11yacağ~nı, ;yapılamaz bir 
şey olduğunu lekbaşına iddia et
mek cür'etinde bulunan ınuhar
rire mahcup olmak diistü!. 

Gerçekten bu haber, doğru 
veya eğri bir görüş sahibi her
hangi bir muharrirden değil, 
koca bir devlet politikasını ida
re eden \ 'C emrinde yeryüzünün 
en biiyük istihbar ve kesif vası
talarını bulunduran bir Başve
kilden gelmektedir. 

Fakat ben buna rajhuen Al
manların, külli kuv\"etlcrle İn
giliz anavatanına bir ihraç ha
reketi yapacaklarına inannıı -
yorum. Hareketin fiilde başlı
yacağ'ı ve bütün gayelcrilc ap
aydınlık hale geCt,cei(i güne ka
dar da inann1ı)·acağım. 

Liılfen beni dinlemek ister
seniz, ben (Çöı·çil) in de hu 
işe hakikaten inanmıs olduğuna 
inanmadığnnı söyliyebilirin1. 

Nutukta, asağı yukarı şu 
manada bir cümle var: 
«Herşeyc rağınen Almanların 

bu teşebbüse mutlaka atılacak
larını kimse iddia edemez; fa
kat buna asla olmıyacak birşey 

Umacılara inanmak ildctim 
değil amma, eğer Almnnlorın 
akıl, mantık \"e ha) ali taşıracak 
yeni kesifleri ve silfihları ,-aı 
da onlarla birscy yapacaklarsa, 
böyle bir tecelli karsısında mah 
cup olmayı ve mahcup oldu · 
ğun1u kaydetnıe~·t sevine se,·in. 
kabul ederim. • 
Bcrşeye rağmen ilk \:e son 

leshisim gerçekleşirse. beni liıt
fen uzaklan ve kalbinizden hi
ına~c buyuracak mısınız?. 

Bakalım efendim!. 
NECİP FAZIL KJSAK.ÜREK 

• 
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~OKl\IYŞ 1 me ve karamelilar içine, topralt 

karı:;tırıldığı tesbit olunmuş!. Hal-
BÖBREK!. buki, bu nesneyi, çocuklarımwl 

Ge<:en sabah, 21 kasap dijklranı gıda olsun diye yediriyoru%. 
teftiş eden belediye reis muavini, Karamelaya, şeoked~e topraic 
bir yerde, kokmuş böbrek satıl - karıştıran hilekarlara ne denir?. 
dı~ru. tüyleri diken diken olarak Onların da 1ııprağı bol olsun!. 
görmüş!. Kasabm yıldırım cezası-
na çarpıldığını tabii tahmin edi- ÇAMA "IR 
yorsunuz. Böbrek, taze olursa, :MESELESİ 
lezzetli bir .ıııda maddesidir. Böb
rek iskaras: fena şey raidir?. Fa
kat, kokmuş böbrek korkunç bir 
hiıdise!. 

Bu kasabın, lookutuncıya kadar, 
böbreği nirin sakladığını cidden 
merak etthn. Çünkü, tefessüh et
miş böbr~i hangi müsteri alır. 
Bu madde, daha ziyade, akşamcı -
Jarm rağbet ettijii bir nesnedir. 
Kokmuş böbreı(i almRk için, insa
nın daha evvel beş on sise devir
mesi ıazım~ 

MEYDANA 

AGAC 

Vatan refıki:ınizin küçük fıkra-
1arını yazan arkad~, Eminönü 
meydanını çok çıplak buluyor. Bu
raya, diyor, yeşil ağaçlar dikmeli .. 
Ağaç güzel şeydir. Hele Eminö

ııü meydanında pek lüzumludur. 
Bilhassa öniimüz kış .. Yine şi<ldetli 
bir yağmurda, bu meydan, bir der
ya haline gelecek. denizle irtibat 
peyda edecek, lodosta palamutlar 
Yenicami merdivenlerine kadar 
gelip davanacak .. 

En iyisi. Eminönü meydanına 
birkaç kavak ağacı dikmeli .. Ba
lık kavağa, başka türlü, nasıl çı
kar?. 

KARA..'1EL}.. 

ŞEKERLEllE.. 
• 

Ne vicdansız insanlar var. Bir 
teftiş ve kontrolda, bazı şekerle -

A \'RUPA HARBlNIN 

YEN l MESELELERİ 

Duvarın içindeki 
kadın .• 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Romanya ~"gün türlü vekayüa 
cert-)-anı ile son günlerde kendin
den bahsettirmek itibarile birinci 
geldi. Veka~·i üstüste oldu. Avru
pa harbi çıkınca evvela bu inemle
ketin coğrafi mevkii itibarile ala
cağı vaziyet düşünüldü. ÇıkardıkJ. 
buğday ile petrol etrafın gözlerini 
Romanyaya çektikten, Kral ikinci 
Karolun da bu fırtınada dümen 
.kullanması gitgide :wrlalf!yordu. 
Sibayet olanlar malum. Daha da 
vel.ayiin nasıl lıir inkişaf göste
receği her taraftan merak edil -
ınektedir. Böyle günlerde biraz 
da eski hatıraları tazeliyecelı: şey
leri okumak merakı da geliyor. 
Türklerle Rumenlerin eski müna
sebetlerine, Romanyarun siyasi, 
tarihi Osınanlı imparatorluğunun 
siyasi tarihinin içinde bulundu~u 
devirden kalan rivayetleri dinle
mek arzusu geliyor. İşte bunlar
dan birisi: 

Eskiden bir padişalı İstanlıulda 
bir cami yaptırıyormuş. Mimarını 
Romanyadan getirtmiş. Fakat us
ta nıimar inşaata b~lıyacağı za
ıuan görmiiş ki kend3ine verilen. 
maizeme (oktur, bunu iC.::are ede
bilir rn arttırarak başka bir bina 
dalıa )·apabilir. Padi~htan izin is
tcnıiş. l\Iü>aade edilmiş. Fazla ka
lan malzemeyi almış, do,itru Ro
nıanyava, memleketi olan Efliika 
yollaıuı~. O malzeme ile büyük bir 
kilise yapnıaj:a başlamış. Fakat 
bina bir türlü biter gibi değilmiş. 
7.amanın mü. tebit kralı emretmiş 
ki bu bina) ı bitirebilmek için dip
diri bir kadın duvarın içine kon
.un, duvar örülsiin diye. Eskiden 
böyle vahşiyane adetlerle biiyük 

İstanbulun ~eli derilerinden 
biridir. Mahalle aralarında, so -
kaklarda, pencere önlerinde renk 
renk, çesit çeşit çamaşırlar görü -
lür. Bu cirkin manzaranın önüne 
geçmek icin senelerdir ultr~ılır. 
Fakat, yine nafile .. Yalnız bir nok
ta var: Halk çam~ırlarını nerede 
kurutsun?. Çirpıcı cayırına çama
şır ser:meğe gidecek değil ya .. Fa
kat, itiraf etmek lizım ki, bizde, 
birbirimizin kirli çamasırlarını or
taya koyrnağa bayılırız. 
Baksanıza, ne zımıandır uğraş ... 

lıyor, bu işin öniiDe geçil.,ıniyor. 

GROENLAND 

ADASI!. 

Coğrafya okuduğunuz zaman
lardan hatırınızda bir Groenland 
adası ismi kaldı mı?. Şimal Kutbu
na yakın, şu meşhur gen.iş arazi. 
Efendim, bir alimin iddias:na gö
re, bu toprak parçası, her sene 32 
metre katederek, gittikçe Birleşik 
.Amerika devleti arazisine doğru 
kayıyormuş!. 

Peki, senelerce sonra ne ola -
cak?. Koskoca Groenland, Ame
rikaya gelip rampa ederse?. 

Amerikalılar misafir kabul et
meyi severler .. Fakat. Groenland, 
altın külçeleri değil ki, alıp baş 
sedire oturtsunlar .. 

AHMET RAUP' 

· binaları çabnk ikmal etmek müm
kün olacaj!ına inanırlarmış. Kra
lın dediği oluyor, devrisi sabah 
köyden ilk çıkan kadın yakalana
rak kilise duvarının içine kapatı
lacaktı. Bunu du)an bütün koca
lar kararın gizli tutulması için her 
erkek :vemin etmiş olmakla bera
ber, yine kıyamıyorlar ve kendi
lerini bekliyecek feci akıbeti ka
rılarına söylüyorlar. Haberdar o
lan her kadın o sabah evinden çık
mıyor. Fakat yalnız mimar yemi
nine sadık kalmış, karısına birşey 
söylemem;ştir. Bedbaht kadın sa
bahleyin çıkıyor ve yakalanıyor. 
Fer) adın, gözyaşırun bir faydası 
olmnyor. Nihayet bina bitmiştir. 
O zaman da o zalim kral başka bir 
emir veriyor. ustaforuı ileride ba•
ka bir bina yapmalartna büsbütün 
mani olmak için mimar ile biitün 
diğer ustalar kilisenin en yüksek 
tepesinde oldukları bir sırada bü
tün iskeleler, merdivenler indiri
liyor. Zavallı hüner ve marifet er
babı damda kalarak arlıktan öl
meğe mahkUındur. Hiçbiri aşağı 
inemiyor. İnmek isterken düşüp 
parça parça olanları gördükçe mi
nıar da inuıcktcn ümidini kesiyor~ 
lakin bir zaman geliyor ki bir ça
re bulmuş gibi yeni bir tecrübede 
bulunmak istiyor. Kilisenin da -
ınından bir tarafa &arkacağı, aya
ğını bir yere atarak tutunacağı sı
rada yürekler p:ırcalıyan bir fer-. 
yat duyuyor: Bedbaht karısının 
sesi ... Artık bıınu duyunca kendi
ni boşluğa bırakı)or, aşağıya dü
şerek parça parça oluyor. 

Romanyanm halk hikayelerinde, 
destanlarında bu vak'a şimdiye 
kadar nesilden nesile anlatılarak 
~elmiş. Koca kilisenin mahemesi 
l>tanhuldan gitmiş, Türkler 'ken
dilerinden ist.,neni vermekten hiç 
geri kalmamışlardır. Bu hikaye 
Tiirklerin yük.sekliğini göstermek 
itibarile Rumenlerce unutulur gi
bi olmasa gerek .. 

J\.laamafih bunun muhakemesi
ni bir tarafa bırakmalı. 

Son Telgr.ıf'ın edebi romanı: 56 -----------------.1 
G YAŞLARI 

ETEM iZZET BENiCE 

Müdafaa hakkı boğuluyor!. 
Katil ı:ittikçe yük.elen sesi ile 

-umruklarını sıka sıka .söylcni -
yordu: 

- Korkuyorsunuz değil mi? . 
Katili sıkbogaz edemcdıniz de-

~il mi?. 
Üzülüyorsunuz!. 
Bu ne telaş?. 
Naran hanımefendi manen de 

ôlccek!. 
Ona \'ekil okluğunuza utana -

caksınız'. 
Hakıkatler tüyleriiıizi ürperti

yor değil mi?. 
Halle saiia oola bakınıyor, kimi 

ôinliycccğini şaşırıvordu. Matbu
at locasında muharrirler boyuna 
not alı,yorlard~ 

Nihayet, hakim dayanl!'lDadı, a.-
Y.ağa k~lktı: / ' 

- Efendiler. 
Diye bağırdı, hem yük.sek, hem 

çelik ııibi sertle.şen bir sesle hitap 
etli: 

- Hepiniz susunuz!. 
Ve ilave etti: 
- Kimseye söz veı;m.iyorum. 

Tek kelime daha söylerseniz he
pinizi h!ıltimler heyetine sayf!'l -
sızlık, itaatsizlik, hakaretle itham 
edeceğim. Ve .. müddeiumumiye 
döndü sordu: 

- Maznunun müdafaası üzerin
deki fikriniz nedır?. 

Salonda :yoine çıt yoktu. H~kes 
susmıışt.ı.. Maznun için ilk önden: 

- Asılma cezası. 
İsti.yen müddeiumuminin söyll

Yecei!i ııözlere bi1yük ehemmiyet 
veriliyordu.. Bu sözlerin oisikolo
jik tesirle;r ~an da ayrı 

,Çifte, 
saraylar 

{i~w·; GönOllO 
:·Qfk~': hemşire 

Maarif Vekaleti bu Asker ailelerine 1ardım Pazar sabahı Gümiiı 
suya, Gülhaae 

Haydarpap bastaane-'
a•cnn yerinde de bir Mulıteftlll Dahiliye Velı:ili Faik 

6 - Öztrak, gazeteciJ.,rle - konuş-
1urd inşası için tet• masmU. müJııim. bir çok meseleler 

anısında, askere &iun vaı-clat -
kikler J•pbnyor Jann aileJeriae yanl.ua meYZ1111 

üzerinde elıemmiyetle cfnrdu. 
Mercandaılti meŞıur Çiftesaray

lar binaı;ının temel ve d:uvarlan 
sağlam olduğu için burada bir ta
lebe yurdu binası inşa olunması • 
nın kabil bulunup bulunmadığı 
hakkında tetkikler yaıpılıınası ka
rarl~tırrbnı:;tır. İnşaat imkanı 
~rülürse halen serserilere mes -
ken olan mezkUr yer de temizlen
miş olacaktır. 
Diğer tarattan Lal<!li apartnnan

larının Maari1 Vekaletince satın 
alınarak bir yul'd haline ifra.lt o
lunması için müzakerel~e de ge
çilmiştir. Müzakerelerde uyu.şu -
lııımadıi;;ı talıdirde 5 büyük bina a
ranacaktır. Bu suretle de Beyazıt 
civarında Üniveniteliler için ya
tıp kalucak kili yer.ler klsa bir 
zamanda temin edilmiş olacaktı:r. 

Yeni Parti Reisimiz · 
İzmire gitti 

Cumhuriyet halk partisi şehri
miz idare heyeti reisliğine tayin 
olunarak ı;ıeçenlerde vazifesine 
b~lıvan Reşat Mimar-Oğlu evvelli 
Riin İzınire gitmiştir. Mumaileyh 
bir kaç gün soma İstanbWa döne
cektir. 

-
Unkapanı - Aksaray
y enikapı iıtimlikleri 

Urxkaparu - .Alcsarav -Y~ 

Vekilin beyalllltından öğreniy<>
ru.z ki, hükUmet vazifesini yap -
mış, bir talimatname vöcude ııe
tirıniştir. Bu talimatname lıilea 
bütün vilayetlere tebliğ eclilınit 
bulunuyor. 

Talimatnamede birçok esaslı ve 
mühim hillr.ümler var. Bizim ka -
naatimize ııöre, bir kanun, bir 
nizamname, bir talimatname, tat
bikatında göreceği himmet iJe, 
birrok şeyler kazanacağ1 ı'ibi, bir 
çok şeyler de kaybedebilir. 

Şimdi, iş, vilayetlere, husaııi ida
re ve belediyelere kalıyor. Tali
matnamenin bütün maddelerini en 
iyi tarzda istismar ederek, askere 
alınmış vatanılaşlann geride bı -
raktıkları ailelerine yardım etmek, 
lıem vazife, hem berç oluyor. 

Belediyeler, hususi idareler, el
lerindeki bütün vasıta ve inıkin
larla, geniş bir hüsnilniyet ve ha
raretli bir enerji ile bu mevzua sa
rılırlarsa, ümit ediyoruz ki. hüku
metin yardım ıayesi ve maksadı, 
herkesi memnun edecek bir tarz
da tahalr.lr.nk etmis olur. 

Bu, eiılıli ve mulı:addes bir vazi
feeir. As.ker aileleriae yarılım ta
limatnamesi hükümlerini tatbike 
ba,Parkea, herhangi bir lwtasi mu
amele veya talimatname ahka -
ınmı tatbik eden bir zilı•iyetle 
değil, çok ciddi ve sıcak bir milli 
duygu ile hareket etmek lazımdır. 

REŞAT FEYZİ 
arasında sehrimizin en l!ÜZel çad- !=============== 
delerinden birini teııkil edece4ı: 
olan ..Gazi bulvaru icin istiırnlak 
edilecek ev, apartırnan, arsa ve 
dükkanların miktarı ve sahipleri 
t!'Sbit ohınmustur. Birkaç güne 
kadar belediyece bunların sahip
lerine tebligat vaoılacaktır. Bele
dive reislivi; belediyeler banka -
sından borc aldı~ı 5 milyon liranın 
bir miktarını ·bu istinnlak bed~lle
rini hemen ödeme.ite ve bulvan 
a.omağa sarf edecektir. 

--0---

Bu akşamki veda 
ziyafeti 

Değerli muallim \'e idarecileri
mi1.den Agah Sırrı Levendin meb
usluiia tayin edilip Eminönü Halk
evi re!B!iğindcn ayrılması müna -
sebetile bu akşam saat 17 de mez
klır Halkevi salonunda şerefine 
bir veda 2iyafch verilecektir. 

-<>--. 
* Cerrahpaşa hastanesinde ya

pılmakta olan ayakta tedavi edi
lecek hastalara ımahsus pavyoo 
insaatı bibmiştir. 

r.:'iıiiw'lr:ııim-
1.:dl.ı.:::B..:dlu 111 

Gıda maddelerinin 
kontrolü 

Gazetelerden biri, belediye kont
rollarına dair bir havadis verirken 
söyle bir ciimle de kullanıyordu: 
•Gıda maddeleri esaslı b'.r şekil
de kontrola ba~lanmıstır.• İnsan 
bu cümlenin mutlak manasını dü
şünürken, gayriihtiyari şu sual
ler hatıra geliyor: 
Şimdiye kadar gıda maddeleri 

kontrol edilmiyor muydu?. 
Şimdiye kadar gıda maddeleri 

üstünkörü mü kontrol ediliyordu?. 
Gıda maddelerinin kontroliine 

neden böyle geç başlanıyor?. 
Halbuki, bu havadisi yazan ar

kada~ın maksadı ba~ka.. Demek 
istiyecek ki, belediye, gıda mad
deleri kontrolünü arttırmıstır. 

BVRHAN CEvAT 

Mekteplerde naldea 
kayıtlara 20 Eylülde 

başlanacak 
Orta mektepl.erle liselerde yeni 

ta!C!be kayıt \·e kabulü ile tecdidi 
kayıt muamelelerine devam olun
maktadır. Şimdi, valnız ~imiz 

dahilindeki ilk mekteplerden me
zun olanların kayıtları yapılmakta 
ve bunlar semtlerine göre hazır -
!anan listeler mucibince muayyen 
orta okullara girmeğe mecbur tu
tulmaktadırlar. 

Başka vilayetlerden ve yahut 
şehrimiz kazalarındaki orta mek
tep ve liselerden naklen gelenle -
rin kayıt ve kabullerine ise ancak 
W evJülde b~lanabilecektir. 

Sayfiyelerden 
başladı 

.. 
tı'OÇ 

Havaların henüz iyi gitmesine 
r~en birkaç gündenberi Büyük 
ada. Hcybeliada, Bur gaz ve Kına
!; ada ile Boiiaziçinden şehre sayfi
ye ıı<ic;leri başlaımı:;tır. 

Mekteplerde kayıt işlerinin baş
laması ve bazı ekalliyet, ecnebi 
okullarının da pazartesi gününden 
itibaren açılacakları dolayısile 

sehre erkenden denenlerin çoğu
nu çocuklu aileler teşkil etmek -
tedir. 

·~ 

ve 

lerinde toplanh var 
Bayanlar.mırı: arasından ~rWllti 

hastabakıcılar, askeri hemşireler 
yetiştirmek üzere Giülıane, Gü -
~ ve Haydarpaşa hastane
lerinde açtlacağım yll2dlğuruz 
kurslar için ıkayıt işlerine geçil -
miştir. 

Bu hayırlı memleket isine her 
semtte münevver, genç bayanla -
rııımz büyük bir ralıbet ve .teha -
lük göstermekte ve askerlik şu
belerine müracaat ederek isimle
rini yazdırmalrtadırlar. Bir kaç 
gün içinde Fatih semtinde rnüra
caatıçı.!arın sayJSt 20 yi bulmuş -
tur. 

Bunların arasında müddeiumumi 
Hikmet Onatın refikası ile diğer 
müteaddit şehir erkanının refi -
ka ve kızları da bulwımalrtadır. 
Beyoğlu, Adalar ve Beşij<taş gibi 
yerlerdeki ekalliyeUere mensup 
vatand~larımız arasından da bir 
~k genç ve münevver bayanlar 
{lÖl).ÜllÜ hastaıbakıcılığa rağbet 

göstererek kayıt için müracaat et
~lerdir. 

Onümii2'deki pıızar günü mez.. 
kür üç hastanede müracaatçların 
toplan"CP kayıtlarının yapılınuı 
kararlaştırıl.m:ışt.ır. 

Açık iş ve memuriyetler 
165 - 190 kuruş yevmi.ye ile İs-

tanbul elektrik, tramvay, tünel 
idaresi zat isleri müdürlüğü 8 - l O 
ıoontör araımaktadır. Avın 16 sına 
kadar müracaat olunmalıdır. Be
lediye temizlik işleri müdürlüi'ü 
kadın. erkek temizlik işçileri al
maktadır. 

jKUÇÜK HABERLERi 
* Kadir isminde 14 yasında bir 

QOCuk dün Resadive cad.des;nden 
geçerken 0"1!Ilan namında birinin 
cebinden cüııdarunı carptığmdan 
2 buçuk ay haose mahkUm edil -
mis!ır. * Unkapanında oturan sabıka
lılardan İbrahim ayni semtte mu
kim arkadaşı Kadri ile bir :mese
leden ıkavga etımis ve Kadrivi bı
çakla kalçasından varalaımstır. * Eminönü Halkevi reisliğine 
Üniversite hukuk fakültesi mede
niye doı;neti B. Yavuz Abadan se
çilmiştir. * Belediye kimvahanesinde son 
1 av içinde tahW olunan 10 sabun 
İıümunesinden beşi bozu4< çıkmış
tır. 

* $oför Halidin idaresindeki 
3526 nırmaralı kamyon dün Ba -
kırköyünde İstanbul caddesinden 
~ecerken bekçi Nazıma carp.mı.ş 
ve muhtelif yerlerinden yarala -
mıştr. 

* Müddeiumumi Hikmet Onat 
Ankarava gitmiştir. * Pasa bezlerinin pisliği yü
zünden srk sık ceza kesilen fırın
cılar hamurların üzerine örtülen 
bu bezlerin mayalardan çabucak 
bozulduğunu iddia ederek bizde de 
ekaneklerin Avruoada oldu~ gibi 
sac veyahut da çinko tavalarda 
,işirilmesine müsaade olunmasını 
ıstemislerdir. * Küçükpazarda Odunhane yo
kusunda Mehmet. Fevzi, Konyalı 
Mevlut, Muharrem ve kör Zeki 
isimlerinde 5 eroinci yakalanmış
lardır. 

* Fort, Şevro1e ve Doç oto -
mobilleri ile kao:nyonlarına alt ye
dek parça ve levazimatına ait mü
llıiJrı bir parti Basra volile şehri
mize getirilmek üzere Amerikadan 
yola çı.karılıınıstır. 

POLiS 
YI 

MAHKEMELER 

Bir kadınlık 
zafının kurbanı! 

Düa alqam geç vakit Sultan -
._ahmet 2 inci sulh ceza mahkame

sinde genç ve şık bir bayan tev
kif olunmuştur. İfakat ismimle 
bnluun bu bayan dün sabah Fa
tih teki bir arkadaşına misafir git
miş ve arka<laşı ber~ bir it 
için ap.iıya indiği sırada, masa 
iUerinde duran 30 lira kıymetin
deki bir yüzüğüaü çalınıştır. 

İfakat gittikten sonra da ar -
kadaşı işi anJı,.arak poli<;e müra
caat edip şilphe üzerinde İfakati 
yakalatmıştır. 

İfakat mahkemede cürmünü iti
raf etmiş ve bunu mücevherlere 
karşı ekser kadınların duyduklan 
bir ziif hasebile aldığını söyliye -
re.k: 
•- Masanıa üzerinde duran hn 

yüzük o kadar güzel ve zarü idi ki 
gözlerim karardı. Kendimi kay -
bettim ve elim gayriihtiyari ma
saya uzanarak yüzüğü aldL He -
men çorabımın içine sokarak sak
ladım ve heyecandan birşey belli 
etmemeğe çalışarak sokağa fırla

dmı. Cezam ne ise razıyım!• 
Demiştir. 
Neticede muhakeme İlakati bir 

ay 3 gün hapse mahkfun etmiştir. 

Canlı tarifenin yerine 
kardeti geçmek isliyor 

Köprünün Kadı:köv iskelesinde 
yıllarca gazete satarak yolculara 
vapur saatlerini muntazaman yülo
sek sesle bildiren canlı tarife ve 
iki baca/tından mahrum pehlivan 
Basrinin cay i~ken kalp sekte
sinden öJ..iüğiinü ya=ıştılı:. 
Toµkapıda Ta.şmektep Mustafa 

çavus mahallesinde 8 numarada 
oturan merhumun kardeşi 58 ya
şında Osman çavıış ·bize müracaat 
ederek kardesinin verine geçımek 
istedij(ini bildirmi.ş ve Kadıköy is
kelesinde kendisine gazete sattırıl
masına müsaade olunması huı;u,. 
sund.a alakadar anakao:nların mü
saade ve şefkatini rica elımistir. 

Köprüler boyanıyor 
Belediye reisliği Galata köprü

sünü boyatma/ta karar vermiştir. 
Bu sabahtan itibaren eski boya -
ların kazınmasına baslarulıımştır. 
Gazi köprüsünün boyalan da 
kuvvetlendirile.:ekt>r. 

Dii'!er taraftan Eminönünde ya
pılan muvakkat tahta köprü bir 
iki ı;üne kadar kaldırılacaktır. De
mir azlığı sebebile şimdilik bu 
tıdıta köprü yerine demir köprü 
yapılıp otomobillerin buradan ge
çirilmesinden vaz <(eçibniştir. 

Birimizin Derdi 
Hıpimiztn Derdi 
Ssbahb.rı tramvay 

derdi 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
.sabahları tramvayların 

hali malum. Bütün halk şeh
rin is merkezi olan yerlere, 
bilhassa Karaköy ve Eminö -
nüne inerler. Bu yüzden de 
tramvaylar tıklım tıklınıdır. 
Orta istasyonların semtlerin
de oturanlar, ekseriya bir 
tramvayda yer bulabilmek i
çin uzun uzun bcklemeğ'e mec
bur olur. Acaba sabahları bu 
izdihamı önlemek için, bir kaç 

1 
araba daha fazla tahrik etmek 1 
mümkiin değil midir?.• 

'''t14•1§ij:YJ 
Fransız müstemlekelt~ 

Yazu.: AHMET ŞÜKRÜ ES~ıJ1 
On gündenberi gelen haberi•': 

Afrikadalr.i Fransız müsteml•~', 
!erinin lıirer birer Vişi hükuııı:, 
tindea ayrılarak İngiltere ile fr 
•a arasındaki iş birliğinin dev•~ 
na taraftar olan General Dö ~ • 
iltihak etmekte olduklarını b(J 
dirmektedir. Bu cereyana ııt· 

müstemlekesi önayak ohnu.11 

tii''' Arkasından Fransız hattıüs d• 
müstemlekesi takip etti. Sonr• 1, Kamerun müstemlekesi Dö Go 
iltihak etmiştir. • 

Afrikanın garbında Atlas d<"'; 
zinden Belçika Kongosuna, ~ 
dana ve Trablusgarba kadar ·~ 
nan bu müstemlekelerin geniş~ 
birkaç milyon kilometre mura -
bama baliğ olmaktadır. 1:•1° ır 
hattıüstüva müstemlekesi bır b , 
çuk milyon kilometre murabb•.~ 
ındadır. Nüfusu da üç buçuk tıl\ 1 
yondur. Vaktile Almnnyaya ~ 
olup da büyük harbin sontıllrıı' 
Fransanm eliıı.e geçen Kanı• lr 
ise, iki yüz bin kilometre nıur• il' 
bamda olup nüfusu iki buçuk ııı 
yon kadardır. 

Fakat Lu müstemlekelerin. G<; 
neral Dö Gole ve dolayısile ı.o~ tJ, 
tereye iltihaklarının ehemm•)' ıl 
genislikleriuden ve yetiştirdi!<;, 
mahsulden ziyade, Afrikada iJll 
gilterenin askeri vaziyeti ü%er 
yapacakları tesirdedir. . ı,-
Fransanın harpten çelr.itınesı, , 

giltereyi Afrikada müşkül bird ~ 
ziyette bırakmıştı ve bu yü• 'J' 
dir ki İngilizler Somaliyi ltalı''ıır 
lara tcrkctt:ler. Fransız miislC ~ 
lekeleri Vişi hükfunetine tabi jp. 
makta devam etmiş olsalardı, ,) 
giltere Afrikadaki vazivetini ısl t.ı 
etmek için çok büyük fedaklir~, 
bulunmak iıecburiyetinıle k•" 
caktı. ı~ 

Müstemlekelerin birer ikişer ;I 

!l'iltereye iltihakları Almanyad~ , 
Italyada endişe uyandırmış ol ,
caktır ki bu devletler, bu c_e~•t;r 
nın önüne geçilmesi için Vışı 
kumcti nezdinde teşebbüste b~ 
lunmuslarc!ır. Bu teşebbüs neti::; 
sinde Visi kabinesi yeni baş 
kurulmuştur. :Milli Müdafaa "; 
kaletindcn çekilen Veyganclın ""' 
müstemlekeler meselesile mc>İti' 
olmak için geniş salıihiyetle ı\ dif' 
kaya gideceği bildirilnıckt~ .ıe 
doğrusu Vişi hükumetinin clıP JJI' 
ancak şimali Afrikadaki müst• 
lekel.er kalmıştır. dl' 

Akdeniz sahillerindeki müst; 1 
lekeden baska Afrikadnki di~',., 
Fransız topraklarının İngiıtcr< r' 
iltihak etmelerine amil olaJI ; • 
beplcre gelince; Alman bomb• t 

dımanlnrına karşı İngiliz nıu~ 31ıl' 
metinin bu meselede en büyü~~ 
lü oynadığına şi:phe yoktur. ff <' 
sanın hezimetinden sonra lu~ıl~. 
renin de tayyare hücumları 1'·' JI 
~ıs~~da tes .. lim ola~ağı ve ~·a.hU~~tl
ıstılaya ugrıyat:agı zanncdı(uı •10~ 
Aradan üç aya· yakın bir zaı• ,ıı 
gec!lği halde İngiliz muka• eıı\1 
kırı!maınıs. bilakis ku,·vetlcıı'''.~ 
tir. Diğer taraftan AlmanY9~' 
Visi hiiküıneti hakkındaki ııı'.'1, • melesinin Fransız .nıiistcınlekt: ıiJI 
riııin hic beğenmedikleri tahll 
edilebilir. JI 

İngilterenin iktısadi abluk•'' iıı' 
rnüsteml .. kelerin kararları ii~e{ıı, 
inıil olmııstur. l\fnlümdur k.• 1,ı 
giltere Vişi hükümdine tiıb• ~ • 
memleketleri abluka altına l•~ 
mıştır. Esaoen iktısadeıı zayıf "re~ 
bu mii&temlekeler, ablukadaıt ri~ı 
çabuk bunalmışlar ve kendil•fllır 
lngilterenin kolları arasına al il'' 
!ardır. Ancak Fransanın ,ıUr~jjl 
müstemlekeleri arasında b•eı•' 
Vişi hükumetine t.abi olan C jlti• 
yir, Fas ve Tu.ııus lngiltereY•~ri' 
hak etmedikçe, İngilizler~." ,ıı) 
kadaki vazivctleri büsbütun v 
edilmiş olmaz. 
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~ÇENBERLITAŞ SINEMASI 
U e,-1111 ç....ı.. cüniilıdea itibarea 1 ci Tİ:ıı;ren fihnlerine başh
:J"*"Ü;t:ır. l!ltwnıa M!Wiriyeti Mi yük fMakirbkJar yaparak bu 
sene Be:roitanu 1 ci mut ııiloemalanırıbı 1ii9terilecek filimlerin 
"'" İJ'İHırimıİ iatihatt - temi• ebn.iştir. . 

Sa lllliqtırilt<rimiain isti< hatleriıü t....m lmsasunda sinema 
a.lllliiiİiiİ ıhılıiliıule bir ~k ,_ilikler yapılmıştır. 

ita/yadan bir 
hii.cum ihbarı 
lloııı, 13 (A. 

Holanda Hindi.- Bir lngiliz vapur 
tanı İngiltereye kafilesine hücum 

. .1 

(Bu ya:mun metinleri Aı:ıA
dolu Ajansı bül~eriıııden 
alınmıştır.) 

TeÜUs eden: MUAMME& A.LATU& 

Macar kıt'alan, Tl'&Jl5İlvanya -
am merkezi olaa Kluj sehriae ıle 
g-irmiş ~alda şimdi kendilerine 
terkedilen arazinin işa'alini ta -
nomlamış vaziyette bulunmakta
ılır. Rumca parası, 30 ley bir 
peDko esası ü:ıerinden de(iştiril
mektedir. işgalden mütevellit me
seleleri &iirüşmek üzere, el~i Po
pun riyastinde lıir Rumen heyeti 
bugün Budapeşteye &itmektedir. 

But wıa!talle aralanndaıki o.ı ... 
culımıı 4ıa her nevi acbmları kile
"" 2 kurwıtan satmaları icap ettiği 
lıalOe kuru odunlar için fazla pan 
talep ettikleri laaloer verilerek 
kontrol ve takiloata reçil.mlştir. Ba 
kallil hareketleri ;yapanlar ılerlııal 
milU koruıuna kanuna göre mi4-
deiuınuınilite verileceklerdir. 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Müıliriyet lll&ba1ıile karalı:olW- lellUni idn az.ı teOOO Ç(\,"u 50000 killt 

eürleo odunu açık ek.silime ıuretile alınacaktır. :E:kElltme l/l0/940 salı ıüııa 

saat 15 de ;rapılacaktır. Odunun taımmı.ı,nın muhammen bedeli 608 liradır. Mu
vakkat teminatı .ıs liradır. Taliplerin. ayni güa ve saatte müdiriyetimiz bina-o 
sında kurulu koınis)'ona ı;artaam07l CÖ<melı: için de Ş. 3 müdürlüfüne müra-

f!\10 A.)- D. N. B. Tel-
do, ra~aıetesinin direktörü Ansal
t.ıı..n Yoda )talyan orudus!ına lai
ltre. CP!ıgı konusmada Ingil -
ı•.iik •hbya ~·P~e~inin .kat'~ stra
'°Yle d eınmıyetını belırtmış ve 

• Lon4ra 13 (A.A.)- Harp g-eai-ta yyare verıyor leriein reWıatindelıi ltir vapur .... 
caalla.n. c8609.t 

l'e)( •nıiştir: 
londra' ~kın. bir zamanda, tesiri 
ların t ":'~r?'e atılan son boınba
banııı Laını geçecek bir bom -
ııı-.1 °ndra semasında patla -
bay1 f~k ınuhtemeldir. Bu bom
teıgı'.aı't enderi~·eden alınacak bir 
lııı ııı lıe~k~l edecektir. Bu telg-ıa
llıeı, f~k tevıyat, henüz bildirile -
~Qdij at tahmin etmek pel< wüm-
(} r. 

Uvr' a yeniden 
ateş 

ı· lltrlin 13 1~nınd (A.A.)- D. N. B. Dnvr 
t•liı l an çıkmakta olan bir İa
~hit ı.:ıni kafilw üzerine Alman 
1)et ltabt.~yaları at"' açmıştır. Rii.
~ı. il~yeti fena oUuğu cihetle 
11il, ... re .1sabet olup olmadığı gi;-

ıı. "''tnı•t' •qıtlıa • ır. 
~llını rebe tayyareleri Duvr li
d~ıe ı, Yangın çıkarmak maksa
~ı ıeı:';:'harılıman etmişlerdir. Ay
''ıı tQ n hava müdafaa batarya
•diı .... ll~affakiyetle bombardıman 
~l"'ııv t tııişr e aaı isabetler kayde -

ır. 

Holanda Kraliçesinin 
İagiliz Kralına bir 

• 
meı•Jı 

Londra 13 (AA.) - Holamia 
şarki Hindistam, İngiliz hava lruv
vetkrine 40 Sı:ıitfayr avcı ve 18 
Hodson muharebe tayyaresi hedi
ye edecektir. 

Kraliçe Viliı.elmin İn,ııilter" ıKra
Ina ıı:önderdii?i bir mesajda bu ha
beri bildimıiş w bu tayyarelerin 
müşterek za!eriıı ll=inine y:ır

dun edeceiti iiıınidlııi lıbar eyli! -
miştir. 

İıuıilte..e Kralı V'el'd!.l!i cevaı>ta. 
İl'l'l(iliz ~ileti n~ dıerin~
kürlerini bildimti$tir. 
* Berlin 13 (A.A.) - Stefa:ni 

a iansından: 
Polis müdiriveti, hava akınlan 

esnasında Bertin sehriıri tamamile 
karanlıkta bıraknıaaa karar ver-
mistir. * Llına 1'l (AA. )- D. N. B. 

Husu.si mahiyette tieari bir Ja
oon heyeti, iktısadl münasebet -
!erin inkisafını temin maksadile 
cenubi Amerikanın merkezi nun
takalarını dolaşmaktadır. }1 eni İngiliz 

,
0
bara1· ateşi ... Almanyaaın lngilte-

•'tt.<~a 13 (A.A.) - Salabi -
lıııe "'° ınembalardan söylenildi - ~. reye ihtarı 
~~~ılın re Londrada evvelki gece ( 1 inci sahifeden de1:am) 
llıiııı.,r 14. olan baraj ateşleri tah- •İngiliz hava kuvvetleri pii<>tla-
ltıııı 1~er•ne müstenit ynei bir rının hedef tefrik e1ımeksizin bom-
il3ııı b(i .. 1 etmektedir. Bü yeni bardınıan etımek için emir aldı.k-
<arıınıs Yük bir muvaffak.ivet ka- ları artık öi(renilmi.s bulunacak -
v'lııı ~0\tıp badema tatbikine de- tır. Çörçil'in İ~ilteresi hatt ba-

'l'atb 1 ece~i zannolunınaktadr. raketini dei(iştlrmek istemedii!-in-
la.·,.~tın verecei!i tccrilbeler den bu hattı hareketi dei!iştirmcge 
~e edU ~a ziyade tckamüller id:ıar _edılmelidir.> 
1 

ti'l<ie~eın ve bu surele Londra İ.NGN..IZ. HANEDANININ ZARAR 
•r:ııa b' fasılasız ı;ıece hücum- GÖRENLERE YARDIMI 

Iİıııit ed~ nihayet verilcbileceki Londra 13 (A.A.) - Hava hü-
Jnektedir. cı.mılarından zarar ııörenlere bir 

"o yarWın olmak W..,re İrıJıiliz Kralı 
"' CUk 1 d 1000, Kralice 500, val<l.e kraliçe 500, 
f3is'L yara ıyan a am Glouçcster dük ve düsesı 250, Kent 

111.letten düşen genç dük ve düşesi 200 sterlin tebcrrü 
. C:ernı.e. . ederek Londra beledi ve reisine 

' 1nden lıtaşta Vezirhan cadde- ııönderimşlerdir. 
~~lttan f2•lllekte olan Kadir~ada Londra .13 (A.A.) - ~an tay-
f l\ullııı Yaşında Yusuf Vezırhan yarelerı dun gece Londra uzcrinde 

1 1tı.datı. tar~da nıukiın Serkis tara- uıı;:muslar ve dalı topların son de
~nllıış Veş a kulak zarından yara- rece siddetli baraj atesi ile kar -

idttılııı Cerrahpaşa hastanesine sılan.ınslardır. 
ll.1t.\ı.İıleih~lır: . Dün ı!ece cerevan eden carpş-
1 'tı.a.raıı rrıyet eaddesınde 301 mala: bak.knda henuz tafsilat yok-
~etıe gez a oturan İstemati bisik - tur. 
~r1ılara!c•r~.eıı_ düşmü~ ve sol kolıı iNGiLTEREPE CAR.SAMBA 

dır1ı- •şlı çocuk hastanesine GÜNÜ VE G'1'lCESi ÖLENLER 
~ -qtır. . -~ L :LJ>ndra 13 (A.AJ - Cars~ba l(U· 

<ll\ar -o-- nu. ııundıız ~~v~ ?kınları uzerıne 
Ya vapuru serbest 125 kısı oıınus. 2'>o kesi yaraıan-
bı k I mıstır. 

Sak ra 1 ıyor Çarş"'1'nba ı!e<!eSi ôlenler 40 a Oa-
:•ıı 4h vapurunun 1? adalar _ lrn olmaktadır. 
d ll.tııy '<>s adasında old:au ve INGILlZ HA \'A DAFİ . 
•n lt: ltalynn gemileri tarafın- BATARYALAHINDA TADIL\T 

lılııı 1 ntroıa ~"t" "ld" ""; nl Londra 13 (AA) - Londraııın 
\! 

~ttr '' uru u,,.u. a a - · · 
~ •Pu; . . salahiyettar. mahfillerinde beyan 
•rp ı. tın ıçındeki 300 ton bakırn ediltlıl'<ıne ı!OI'<?. h~va dafı batar -

llıı "3ca& · ı · d. Alı ·ı ti 
1. 'lır. l? ~• addolunduj(u anlaşıl- va arı sım ı . nan Pi o arnı . oon 
b tlleriıı/kat bunlar cenup vilii- derece sıddetlı bır baraı aleşıne 
~an r ıı~ götürllidüğiinden ya- anaruz bırakacak sckıldc tatlil e-
•a~'•nııı"'' te .~bbüsler üzerine Sa- dilmistir. , 
tıı~ı iitııitbuı:uıı serbest bırakıla- DUN LQ);DR!IJJA CIKARILAN 

ij•ttı.,h olunmaktadır. Tekmil . YA. GLNLAR 
•• at sağ; Ye salimdir. Berlın 13 (A.A.ı - D. N. B. · 
''il , ---..,.._ Dün Loııdra üzerinde uçan 
f lrtf v-ekaleti mü- Al-r.an .. ısı.ksaf tayyareleri. seh-
etti 1 • • rın muleaddıt ıç ve de; ma -

Ş erı tahkıka t lıallelcrinın manzara.sının tama -
men de'iişmiş olduı!unu müşa -

geçti hede etmislerdir. Henüz söndü-
~ore , < l lncı h" d d l riılmmnis olan ~3 vanııın müsahcde l . .ı.ııla . a::.. tı.~ en e.vam ed·ı-· . B 1 
ltııı, 1 arıf Vek'I t' b . ,,,,,ıstır. un ar meyannda tak-

lııu•ı~a ehcll\tniy:t~e ı ~kneşrıva: rrben 500 ;nctrclık kutur üzerinde 
Ilı ve t r. Veklılet al~ adar 01 . yavılan ·bır yangın kaydedilınistir. 
%ıı(i.esbit edile~ rnuaHnbe hsgunu

1 
Nüfuz ve infilak kabiliyetleri 

ili .• or1'! k mevzuu a sa ı d' k J ·· ··lm · b' d ~ııı o ul!ar sıhh t h . t' . sım ıve a ar ı:oru eınış ır e-J 
talııt;ı. toıı.Jaııınad ~ a e.\~ ıtnlın recede olan bon.balar, Victoria li-

ıı "'-1.ııi .. •~ının sura e d b l •·- . d l 
l 

tı.ıı ınufettı'sle b'ld' . t· manın a. u unan ·""nzın epo arı, 
ıaı Un .. re ı ırmış ır • . 1 b 1 er t Uzerine d d.. .. f t · sınaı rnuessl!Se er. an ar ar ve 'a alıkikata i!./ ur mu e. - Tavır.is nehrinin her iki sahilinde 
~larcııi!.ehnıven docknt1·•

1
er ve _ıç- soil:uk ha\•a dcoolarına atılmıstır. ar r B or arı çagır- T . ,. b nd S'l 

. i•ınd · u sıhhi he ·et azaları avmıs ın mansa ı a ı verto 
"1ca&1 a bazı de~i-"·lik\I Wn-docks tesisatının haritalarda 
~,. Ye a • - er yapı • "st ·ı · 1 l · · b lım ~etiııd Yrıca ilk tedr. t hh t l!O erı mıs o an ver erını u a-
tel\i.'- . ~ tebeddu"Jle 1ısa .sı ... a ga imkan kalmamstr. lngi!. trreden 

ı:ı "hışt ·r r o acagı og- d ed k · '· ı~e · · av et en e,s.ıf tav,·are oılotları, 
;'.'.Dla ~ taraftan haft d b" d f veni hücuanlaTın y pılmakta ol -
;:"'lıııı >anın ııavri k' ar· aldır_ eda dui?unu bcvan etm -şlcrd r. 
"•ft;ı Ve lal· . a ı o ugu a --<>---
~ta <la iki d~ır edilerek badema 
ı..,.. rtaııırıı fa toplanılıınası da 
ı ·ııı - ınıstır A aaı· ""'lttcpJ · vrıca talebe-

1Yetj d~ erde s:hhi muay ne 
.._ arttırılacaktır ... ı:ı" --.,._::.:; . 

•a~lt tı.ıı Selır' 
'f 1lda ihracat ın- zrien 300 b'n ıı
~ ll.c.ın Yaoıımıstır ~ e
~ııı'; 75 bina"vn._ Almanya ve (s.. 

1!\u v ' rru.,k •utun. •ı· d k, 
Vlın ı:, . l"lıniş'ır. 

Beş kaz;•da Belediye 
ebeleri çoğaltılıyor 
Bev.:.ğ .., Be kla.,., Em ör . ..:, 

Fal ve Ev 'p kaıalanndaki be
d1 e ebe' r ın bu verlerdekı 

r f"-S k afet k nda ihtivaca 
ıran .iifı ıı~Idıı:ı ı:ıo ulrrek birer 

.ı ı ve o ıu.. rnUnasip 

iılesine, düşman ta;ryareleri ca -
nulnı şarki saltil şehirlerinılea bi
rinin ~ınıla hücum etmiş -
krdir. Hücum akim kalmıshr. Rlç 
bir g-emiye isabet olmamıştır. 

Evvelki gece ıle İn(iliz hava 
kllvvetleri Kaleyi bombardıııuta 
etmiştir. Büyük yangıalar müşa
hede edilm4tir. 

Libyada yeni 
hava hücumları 

Kahire 13 (A.A.) - Dün akşam 
resmen bildirildi)!ine göre İıııl?:ili% 
tayyareleri şarki Libyada Amseat'ı 
OOm.bard'ı:man etmişler yangnlar 
çıbmııslardır. 

Demede tayyare · ml!ydanında 
tayyarelerin arasına bombalar 
d~üştür. Deme limanında da 
iki büyük vanınn çı.Jı:arılmı.ştır. 
* Bertin 13 (A.A.) - Ste.fani 

ajansından 
Polis müdürü, halka açık olan 

kahveleri vesair mahalleri saba
hın 1 i yerine 3 te kapanınağa ka.
rar vermiştir. * Oskı 13 (A.A.) - Stefani a
jansından: 

Drammen yakinind!! bir mü -
hiımnat fabrHı:asında vukua ııe -
len bir infili.k neticesinde 8 ~ 
ölmüştür. 

Kayseri yolunda 
kazası 

tren 

( 1 inci sahifeden devam ) 
kişi ~'aralanıruştır. 

Avni trende bulunan Antakya 
baylar müdürü Şevket Tunaboylu, 
kendisi de yaralı olduğu halde, 
yanında bulunan sıhhiy" nıalze -
mesile yaralıların ilk tedavisini 
yapmıştır. 

Bir müddet sonra Ankaradan 
gönderilen imdat treni mahalline 
gelmiştir. Kazanın ne suretle vu
kua geldiği mahalli müddeiurnu 
mfü.kçe tahkik edilmektedir. 
_, 

Valiain Beyanatı 
Vali ve belediye reisi B. Lütfi 

Kırdar şehrimizde müstakil bir 
beledive zabıtası lüzumu hakkında 
bir muharrirımize beyanatta bu
lunarak: 

•- Böyle bir teskilatı mevtlana 
ııetinnek eınehmizdir. Bu işi na
zariyeden tatbikat sahasına intikal 
ettirmek üzere kafi derecede ima
lei fikir etıni:; ye olgun !asmış bu
lunuyuruz. Ancak bu iş her yıl 
763 bin liralık bir tahsisata mü
tevakkıftır. İl:k irn.kinda bu teşki-
13.tı vaoacağız.• 

Demiştir. Bu teşkılat yapıld.k
tan sonra esnaf daha sıkı kontrol 
edilecektir. 

Esnaf Cemiyetleri 
yardımlara 

Esna( cemiyetlerinin muhtaç a
zalarına az yard1n1 ettikleri ve bu 
·mevanda 2'arsonlar t'€'mivctinin de 
gavri kiıfi \'ardtımlarda bulunup 
azaları ile alaka<iar olmadığı mez
kür cemiyetin eski reisi Recep Ki
'lıaroi'lu :..:ırafından i-:!dia ulun -
mustu. 

Gar.onlar cemiveti rcı:;i B .Meh
met Uilman buna cevap vererek 
biliikis yardınıın B. Recebin reis
lii'!i zamanında az yapılmış oldu
i!unu söylemiş ve su izahatta bu
lunmustur: 

ROl\tANYADA VAZİYET 
Romanyada vıuiyet sükUnet bul

muştur. Kral Milı.aiJ, İtalyadan 
gelmekte olu annesini karşıla -
ınak üzere bu akşam Bükreşten 
hareket edecek ve yarın Hadzel 
ismindeki hudut şebriae varacak
br. Valide Kraliçe lıu sehre gel~ 
cek, birlikte Bükreşe dönecekler 
ve resmen istikbal olunacaklardır. 
Patrikhane kilisesinde de valide 
Kraliçe, Kral ve lıö.kı'.lmet erki111 
da hazır olduğu lııalıle bir iyin 
yapılacaktır. 

Portekize gitmekte olan eski 
kral Karo! da bugün İspanyada 
Barselon şehrine gelmiştir. 
Başvekil Aatonesku şiıntli Ru

men milli iktısadiyatuun yeniden 
kurulması için tetkikat yaptır -
makta ve buııa müteallik kararna
meler peyderpey neşrolunmakta
dır. 

İSVİCREOE DE REJİM 
DFA'.:İŞİYOR MU? 

Bren şehrinden D. N. R. ajan
sına verilen bir habere göre, İs
viçre federal kollSeyi fevkalade 
bir içti.maa çağırılıruııtır. Bu içti
mada ls\'içrenin hal ve istikbal
deki devlet işleri tetkik edilecek 
ve halihazırın icaplarına göre, ta
kip edilecek yol hakkında bir ka
rar verilecektir. 

MUHAREBE VAZİYETİ 
Çörçilin söylediği gibi, İngilte

reyi i.stilıi hareketine intizaren, 
İngiltere ve Almanya üzerinde 
bava muharebeleri devam edi -
yor. 

Dün Manş sahillerindeki mete
oroloji istasyonlarının öğleden 
sonra, havanın güzel olacağını bil
dirınesi üzerine, Alman tayyare
leri derhal harekete geçmişlerdir. 
Bu tayyarelerin, birkaç günden
beri yapılan tahribat etra{nıda a
lacakları fotoğraflar merakla bek
lenmektedir. 

Dün Londra mmtakasıııda ilk 
alarm işareti, saat 16 dan evvel 
\•erilmiş ise de, Alman tayyareleri 
paytahta yaklaşmamıştır. Birinci 
alarr.ı 16,40 da bitmiştir. 

Evvelki geceki hava hücumları 
hakkında tam tafsilat gelmemişse 
de, Alman tayyarelerinden çoğu -
nun yollarından döndükleri an -
!asılmıştır. 

Alman tebliğlerine göre, düa 
İngiliz tayyarelerinin Hamburg ve 
Bremcııe yaııtıkları hücum esna
sında meskün mahallere bombalar 
atılmıştır. 36 ev büyük hasar ı:ör
müştür. Yazıhaneler bulunan bir 
kaç bina da hasara uğramıştır. 
Bremende kereste de,oları.nda ve 
bazı fabrikalarda yanıı:ınlar çıka
rılmıştır. 5 kişi ölmüş, dördü ço
cuk olmak üzere 7 kişi yaralan -
ınıştır. 

İngiliz tebliğleri de Berline ya
nılan hücum esnasında Postdam 
;,.arından başka, bir emtia garı .. 
nın ·ve hayvanat bahçesinde bir 
dafi hava bataryasının da tahri, 
edildiğini ilave etmektedir. 

l11giltcrc üzerinde dünkü mu -
harebelerde İngilizlerin 34 avcı 
tayyareleri düşmüştür. 7 pilot s•i
dır. 
Diğer taraftan Amerikan gaze

teleri, İngiliz Başvekili Çörçilin 
e\'velki ak'8m söylediği nutkun 
tahliline devam ediyorlar. Bu ga
zeteler huUlsatan di;rorlar ki: cÇör
çil her zaman hakikati söv lemiş -
tir. Bu sebeptendir ki, özleri her
kese itimat telkin etmiştir .• 

DENİZLEaDE 
İngili2 gazeeleri, Akdcnizde A

miral Kuninghamın inisiyatifi ar
tık elinde bulundurduğunu yazı
yorlar. 

Çörçilin nutkunda söylediii gi
gi, Akdenizdeki İngiliz filosunu• 
kuvvetini iki misline çıkarmağa 
muvafiakiyet hasıl elmuştur. 

l\lançester Guardian diyor kr. 

---o--

Manşta vapurlara 
hücumlar 

(1 inci sahifeden derum) 
rında büyük ya~ınlar cıkanlm~ 
tır. 

Hikıırn edili!n diğer bedefltt a
rasında Brem ve Vilhelımshafen 
tezııahları ve do.kları da. Ham 
şehrinde bir petrol tasfivBhanesi. 
Koblenç'de diil!er tesi!at, Namıır 
civarında bir demirvolu iltisak 
na.klası ve bazı tavvare meydan
ları vardır. 

İstanbul Asliye Dördüncü 
Hukuk Hakimliğinden: 

İstanbul maliye muhakemat 
müdürlüj{ii tarafından Bakırkö -
yünde Kartaltepede hat boyunda 
19 nwnaralı hanede mukim miıte
kait binbaşı Ziver, miralay A>un, 
Miralay Sefer ve •aire aleyhlerine 
açılan alacak davasının muha -
kemesi sırasında müddeialeyh -
!erden Zivere tebligat yapılama -
ması ha.sebile muhaddema ilanen 
tebligat yapıhnı.ş ve bu kere de 
mahkemece Ziver hakkında gıya
ben muhakemenin icrasına ve 
kendisine gıyap kararının iL.ınesı. 
tebliğ ettirilmesine ve bir ay müh
let verilmesine ve mı.ı hakem enin 
25/1-0/94-0 saat 14 de talikine ka
rar verilmiş olduğundan muma
ileyh Ziver bir ay zarfında mah
kemeye müracaat etmedii(ı tak -
dirde ve bir vekil de f'ıÖndermecliği 
takdirde hakkında gıyaben m uha
kemenin yapılacağ;ı ve işbu il.'.ının 
bir suretinin mahkeme dıvanha -
nesine t..lik edileceği ilan olunur. 

933/714 

lstanbul Asliye Dördüncü 
Hukuk Hakimliğinden: 
İstanbul maliye muhakemat mü

dürlüj{ii tarafından Nikola Mcdoiç 
Vasilaki Mihalddis ve Galatada 
Mumhane caddesinde No.mikos ha
nında Bahaettin Behçet aleyhle
rine açılan bir a<let kazan ile bir 
adet donkinin bedelinin faiz, mu
hakeme masrafı ve avukatlık üc
retile birlikte tahsilı davasında: 
Dava olunanlardan Bahaettin 
Beh~tjn yukarıda yazılı adresine 
gönder'lf'n ilanen tebligat ü:zerlne 
bu defa m&1'kemece Ralıaettin hak· 
kında gıy•p kararı v~r;lmiş ve 
gıyap k~rnrının ilanı'n teblif( etd
rilmeshe ve kendisine J,ir ay müh
let verilmesine karar verilmiş ol
du~un..'.an ve muhakemenin de 
21/10/M-0 saat 14 e ta~ikine kaıar 
verilmi~ olmakla mumaileyh Ba
haettin Behçet bır av zar -
fında mahkemeye müracaat et -
ml!dij(i takdirde vl! bir velı:il de 
göndermedif(i takdirde ba-kjanda 
gryaben muhakemenin yapılaca -
itı ve isbu ilanın bir suretinin mah
keme divanhanesine talik edile -
cej!i illin olunur. 938/744 

Mes'ut bir izdivac 
Emekli yarbay Ziya Denizerinin 

lı:w Mesadet Ziya Deniı:erile Tür
kiye demir ve çelik fabrikaları 
r .. -ssesesi muhHebe şefi Meh -
met Ali Y eğenoilunuıı evlenme 
merasimi dün Beyoğlu evlenme 
memurluğunda icra edilmiştir. 

Genç evlileri tebrik eder, sen
suz saadetler dileriz. 

avin filo Cebelüttank ile İsken -
deriye arasındaki 2000 mil mesafe 
üzerinde serbestçe harekatta bu
lunmuşlar, İtalyan sahil üslerine 
taarruz .,tmişlerdir. Rodosa ve 
Skarpantoya yapılan harekat, stra
tejik ehemmiyetten ziyade, psiko
lojik ehemmiyettedir. Bu da, İtal
yan vaziyetinin :ıi.fını meydana 
mann~tır .• 
UZAK ŞARKTA NE OLUYOR? 

japon Domei ajansından D. N. 

Amiral Kunighamm kumanda • 
sındaki esas kuvvetler, Sir Ceyms ı 
Samervilin kumandıısmdaki mu -

B. ye verilen bir habere göre, İn
Jl'iltere ile japonya aras.ında bu 
sababtanberi radyo haberleri alı
namamaktadır. İrtibatı !!!Sis için 
sarfeclilen gayretlerden de henüz 
bir netice alınamamıştır. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 28/9,940 cumartesi fiiı>ü saat 11 <k Ankarada Nafıa Vek~leti binası içinda 

1 
malzeme müdürlüğü oda.sında toplanan malz~e eksiJtr.ıe komh7onunda 
c.4-228,64> lira muhammen bedelli 3952 metre yerli çadır bezinin kapalı 7 . .ad 
usulile eksiltmesi yapılacakb.r. 

Eksiltme şartnamesi ve telerrüab. bedelsiz oı.nık malzeme müdürliığünd• 
abnabilir. 

Muvakkat teminat c317> üt; yü7 on yedi lira «15> kuru~tur- İ:;tC"kliler.in. 
teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı ve!;,ıik ile bir
likte ayni gün saat 10 a kadar mezk.Ur koınisyona makbuz mukabilinde verme-
leri lflzım..dır. c5556> t8634> 

Devlet Demiryollan ve 
u. fdarai 

Limaaları lıletme 
lliıaları 

Muhammen bedeli (2400) lira olaıı (3000) ş;~ telgraf mur<kk•b• 30/9/1940 
pazartesi ıt.ınü saat (10,4-5) de Haydarpaşada Gar bin<ısı dahilindeki konıt.yoa 

tarailndan açık eksdlme usulıle satın ahnaraktır. 

Bu işe girmlte i.;tiyen!erin ( 180) liralık muvakkat teminat vr knnunun ta
yin ettiği \·e-saikle birlikte ek.-tıltıne gunüsaatine kadar kanunun t:ıyin ettiği ve
saikle birlik~ eluiltm" ıünü sarttfne k.adi\r komisyona müracaatları Hi7.ı!Tldtr. 

Bı: ise ait .:iartnameler komı .yc1ndan psrasız olarak dağllılı :ıaktadır (8619) 

Beyoğlu kaymakamlığından 
~!erk.ez.. Galata, T;;ık~iıı' Şışh, Ka~ımpa şa ve Hasköy nahiyclt'ri ınını.ıka. 1 dahi

linde oturan 18, 19, 20 yrışındaki n·iikellefler 14-1.5/9/9~0 tarıhiııe t<·~ddUf eden cu
martE.>Sı giınü ögledcn sonra ba~lıyarak pc:t:mr günü ak.şanlı ısaal 19 a k;ıd:ır mı.i

racaatla kendilfiini kayıt ve tesC'il ettirnıf"JC\l mükellefler hakk1nda beU;1 te~ 
biyc:ti kanWlu ve onlın Wlbik şckLni goster:r nizamnau•e bukuınlerin'.:' gi'\r-. .... ;:.JJ 

takıbal yaptl.:ıcaktır. 

Merkez r.a.hiyesiPdc otura.nl:ır: Ayni gi.ındc S;.t(tZ<.ıgacı caddesındekı ı ii>.!~t.UA 

Spor kltibu başkanlı.ğ:1na. 
Galata nahiye.-~ııdc oturanlar ayni g,_nde nah::_ı. mer!~c.-zı.nc. 

Taksim nahiye:nnde oturanlar Telgr:ıt sokağ-...ıırt.ık. Spor klUbu ba'i'\. ntığıoa 
ŞlŞlı nahiyesino.e oturanlar nahlye wer,\.eztnl!. 
Ka ırnpaşa nah:ye:..:ıde ot ·ranlar Kasımp;ıµda :;;por kl!.ıbu ha kanhğın:ı. 

H;,ı..skciyde P..:.rtı ba~kanlıCuıa. 

Anadoluhisarı idman yurdundan 
Ana yasanm 31 inci mad<l('sinin tadili i<;.n yurdun hcv'ct. umu

miyeoi fevkalade olarak 15, ('ylıll/940 pazar g.:nü saat onda ve o 
gün ekscrivet olmad,gı takdirde 19/cy!Ül/940 pcrscır Jt' ,.Unü saat 
on sekizde Küçük.sudaki yurt merkezinde !'ıopl..ı:ıa:~:ct•r 

Sav.n fız3nu1 tc~rifleri rica olenur. 

SATIŞ iLA!'il 
İstanbul Dördüncü İcra ~l.:wurluğuudan: 

Aspasyanın Ri!atlan aldığı (650) lira ınukabilindc hır .... ı derecede IP'ltclt 

irae eyledıı:i ve nn..ddc-luı ge\,me-sıne rağmen borcu ixlemeınesin<len dolayı snb
şına k~rar ,·erilen \'e tamamına (3800) lira kıymet takdir edilen Fe11erde AbJl 
Subaşı ınahallesınde Fener kapı caddesinde eski 27, 29 ve yenı 15, 17 sayılı olup 
altında flrlllı bulunan kflgir b;r evin 42/120 hissesinin p;:ıraya ı;evrilm ne 
kard-r verilmtitir. :P.-lezkUr gayri men.lc-Jlfuı evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Fırın: Zemin çimento bir antre, cephesi camekan yaprak kepenk ( 160} 
adet ekmek alan bir fınndır. Tezgıih ve dolabı ~gi.hın altı sok.ak cephesinde. 
penceresi bulunan bir odunluk.tur. r..ırozayik merdivenle yukar.,a çık.ılır. Zem8 
ahşap bir so{a üzerinde iki oda bir harrr.OLD mahalli bir motö.r. 

İkinci kat: Sora üzerinde iki dolap, Jıi oda bırinde iki dolap bır hal&. 
Üçüncü kat: A'terdiven yanında bir maltız ocak bir oda bir koridoc, zem.im 

çini duvar korkuluklu bir tarasa vardır. Bahçede ufak bir ahır terDıl ve elek
trik vardır. Ayda (20) lira kira ıetirmektedir. 

Mesahası: Umum mesahası (G9) metre rııurabbe.-. (8) rnea. murabbu 
aralıktır. 

Takdir olw1an kıymet: Gayri menkulün heyeti umu.miyesine ve a1ıra saf.al 
pi;rasası.na (3800) lira kı;rmet takdir edilmiştir. 

1 - İşbu ıayrimenkuliin arttınna şartnamesi l-t/9/940 tarihiıtdcn it.il:>ııl.ı'9' 
33/279 No. ile İstanbul 4 üncü icra da..r~inin muayyen numarasmda lls 

kesin görebilmesi için açıktır. İJ.1.hda raZılı olanlardan fazla malQmat almak 
istiyenler, f,?bU ıartnameye ve 33/27Q dosya Ne. aile memuriyetim.iz.e m-u.racaa• 

etmelidir. 
~ - Arttırnu7a ~tirak içuı yukarıda :raııili k17metln Timle 7,5 iu ııı.

betinde pey akçesi \·eya milll bir bankanın tem.i.n&t mektubu tcvdı edıle

cektir. (M'1dde 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al.fıkadarlarm ve irtilalt bakla 

sahiplerinın gayri.men.kul üzerindeki hak.larıru, hususile ia..i.l: ve nıasrata 
dair olan iddialarını işbu il.in tarihinden '.tibattn yirmi ıu.n içinde evrakı 
rnlısbitelerıle birlikte memuriyetim.ize bildirmeleri icabcder- Akli. halde hak ... 
Iarı tapu sicili ile sabit olrNldıkça sat11 bedelmin pa.ylaş.masından barit k.a.

hrlar, 
4- - Gösterilen ıünde artt.am.ıya ~tiro.k eden~r arttırma şartnamesini 

okumu~ ve lüzumlu malümat almıt ve bunları tamamen kabul etmi~ ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 4 birincite~rin 940 tarihinde cuma a:UnU saat 14 den 11 
ya kadar İ.:>tanbul 4 üncü icra memurluğunda Uç defa battnldı.ktan ~ra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammeıı kıymetin > ;.ızde 'lS 
ini bulmaz veya sat~ istiyenin alacağına rüçhanı o.ı.an cliier abcaltltlar bu- ... 
lunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temın edıhı:Uı alııcaklılannın. 
mecmuu..'ldao fazlaya çıkmazsa en çok arıtırarun taahhüdü bakı kalmak u
z.ere arttrrma 10 gfın daha temdit edilerek 14 birinciteşrin 94-0 tnnhınde pazar
tesi günü saat 14 den 16 ya kildar İstanbul 4 üncü icra meınurluğu odasında. 
arttırma bedeli satıı :Uı:ti,yenin alacalına rüçhan olan diğer alacalthlann bu 
gyarimeukul ile temin edilıniş alacakları mecmuundan fazJ:ıya çıkmak ;i3rlıle 

en çok ar\.tırana Jhale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ıha1e yaptlmaz.. 

-Ye s:ıtı~ talebi düşer. 
6 - Gayrinlen!\.ul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen. 

milhlt"t içinde parayı venneue ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
PD yüksek teklifte bulunan kl'l1se arzetmiş olduğu bedelle almıya razı oJursa 
ona, razı olmaz veya bulunmaı-<>a hemen 7 gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en tok arttırana ihale edilir. İki ihale ara!ındaki fark ve ıeten 
günler için yüzde 5 den hesap olunacak fa.iz ve diier zararlar aynca 
hükme hacei kalmaksızın memuriyetimİLce alıcıdan tahsil olunur. (Mad 

de 133) 
7 - Alıcı arttırma bedeli harlclııd~ olarak yalnız tapu ferağ harcmı.,. 

yinni senelik vakıf taviz bedelirtl ve ihale lıtarar pullarını ve:rmiye mecbur

dur. 

•- Mumallevhin cemiyet reisi 
olduiiu yıl ,·ardım faslına 912 lira 
50 kuruş avırlmış ve bunun da an
cak 181 lira. 43 kuruşu ile yardun 
vapılabilmistir. Avni paradan tek
mil cemiyetlerin rnüslerek vardın 
kısmına verılen 150 lira da çıka
rıldıktan sonra 481 liranın ancak 
;ı31 lirasının muht&ç garsonlara 
sarfeclilımis oldu§u anlasılmak -
tadır. Halbuki B. Recclıin eekiliı> 
·bizim heveti idareye ı!ecmemiz -
den sonra yardım tahsisatı her yıl 
nıütemadiven arttırılmış, son yılda 
bu miktar 1537 lira, 21 kurusa çı
karılarak o vakitkinin dört anislirul ---~--------------------------· f 
bulmustur. Bu rakamlar resmi lıtaubul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 

Müterak.ım verıiler. tenvirat ve tanzifat ve telliliye re.sn1inden müt .. 
vellit Beled:ye rüsumu ve müterakim vakıf icar~i alıcıya ait olrr:ayıp artttr-
ma bedelinden tenzfl olunur. ' 

İ.şbu ıayrimenkul yukanda gösterilen tarihte İstanbul dördt.ıncü icra .me
murluğu odasında isbu uan ve e;österilen arttırma ~artnamesi diılıresi.nde ..... 

karıtlardan ve bütceden aldıiiırn 
rakamlardır. Ve bize vardım için Satıaalma KomisyQnundan: 
müracaat edip de geri cevrilmiş l _ Merkezimiz ill~acı için 15 ton çubuk ve yahut u lriildirt aı.ı-t:tır. 
tek bir az.ı.mız yoktur. Yar<lrm pa- Kükürtün beher klloswıwı talııniıı bedeli :15 lrurutiaoı "m"nv•nuo tutan c;ı7so. 
ramız da mütemadiyen m-ttırıla- lıradır. 
caktır. Son heyeti umumiye top -
;an tısını terke mecbur kalan eski 2 - Şartnameler merkMimiz levaıımıııvlan parasız -.... 
reise bu kadar cevap kiıfidir sa- 3 - Eksiltme 24(9/940 salı ıilnil saat 14 de Galat.ııa ~ 
runm.. sokabnda mezk(ir merkez satm alma ko..U.,,oaunda ~caltlır. 

Di{!er taraftan J!'rendi.inmize l?Ö- 4 - Eksi.lime açık olacaktır. 
re muteaddil esnaf cemivetleri de 5 - Muvakb.t teminat parası 28l lira 25 ıruru,ı.ır. 
vardl!!l fa'hsL•atlarnı arttırmah 5 - Eksiltmeye ıire<eklerin ltHa .....ı Ucam odul 
:kararlastırrnıslardır ımeleri ~arttır. <83!1%> 

tılacağı il.5:0 olunur. 33/279 

Kuleli Askeri Li!esi Md. den 
BİR TABI MAKiNESi ARANIYOR 

24X32 eb'ada kadar ('ok çeşitte- baskı işleri yapar el ve ayakla işler, icap 
ettiği zaman herbanıi bir ::notöre veya c-ereyan3 bağlanabilir 1'ir tabı mo.kineaıl 
satın alınacaktır. Daha teferru3Uı maddeler makineııiıı e;ö:'iilmesi esna.unda 

' aranacaktır 
Elinde yeni veya kullanılm~ böyle makine olup da satmak l!lltıye-ıı~cr raa

tı:inelerinl g&termetı: üzero tcklıf1erinl 15 .-ylül 940 b iJ>e kadar yazı •le K»o 
leli askeri lisesi mtıd!irllliQne b~leri na aıı--. (1164) (80l8) 
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Deniz Lewaz1111 ••b11al• 
mr.ı Komıa1011u lıtınları 1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Aıkeri Kıtaatı ilanları 
Harici -------- Yabb - Yabmz - )[ız - }.:rfuılt --------

H AYRİYE LiSE S i l - 'rahmin edilen bedeli «75,400> 
Jira olan cl30,000, kilo zeytinyağının 
25 eylÜl 940 çarşaınba günll saat 15,30 
da kapalı zarfla eksiltme::;i yapılacak
tır. 

Aşa~da yazılı mevadın kapalı zarfla eksillmeleri bizalannda yazılı gün, saat ve mevkilerdeki asker:! satm alına 
komisyonların.da yapılacaktır. İst.ekl.ilerin kanun! vesi..kaiarilc tekL.f mektuplannı ı.b&le saatinden bir saat evvel ko.m.i.81'0- s...-aııebtııpDU liorbor ca.ıd.,,ı.,.e Teldu: 10350 

ANA - İLK - ORTA -
0

LİSE 

2 - İlk terrunatı •5020> lira olup 
farttıaın- her gün komısyondan <377> 
k·J.ı:uş l.Jcdel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanw1un 
istediği belge1eri havi tanz..im edecek
lcrı kapalı tekli( mektuplarını en geç 
belli gun ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasunpaşada bulunan komis -
yon başkanlığına makbuz mukabilinde 

\'Cruıeleri. c8117> 

• 1 - Tahmin edilen bedeli t2l2.2·15'> 

Da vermeleri. Sartnameleri komisyonlarında gönilür. 1054 - 8632 

Cinıi ihalenin yapılacaa-ı ••bal Miktarı T•tarı 

Arpa. EWme sana,; kışlasında 
Yulaf. Edirne sanayi kı;lasında 
Buğday nakli. Erzurum Lv. Wnirlıı;i 
Odun. Erzincan 
Odun. > 
Odun. Kars. kilosu 2 kr. 45 santim 
Sade yağı. Sıvas 

Eskişehirde yapılacak ilç illşaat. 

M. M. V. Ankara 

1125 Ton 
120 > 

2000 > 
1000 > 
1000 > 
5000 > 

17 > 

Şartnamesi 475 kUl'llja lı:omisycmdan almır. 

Lra Kr, 
70,312,50 
7,800 

70,000 
20,000 
20,000 

21,420 

94,979,89 

* 

Teminatı 
Lira Kr. 
4765,63 
585 

6250 
1500 
1500 
1875 
)608,50 

ihale ıriıı ve saati 

30/9/940 
30/9/940 
30/9/940 
30/t/940 
28/9/940 
30/9/940 
1/10/940 

30/9/940 

11 
17 
15 
il 
11 
il 
16 

11 

&ki 1'e yeni talebeı:ıin kayıfüı:a her tı(ln saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıI!aı-•n f:i· 
bııren başlanır. Son sı.nıtta fen subesi de vartiır. Talebe mektebin hususi otobüs ve oton1obilile cv.cr•ne 

Yarın akşam : saat (3) e kadar 

Tepebaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 

K l Z 1.L AY' ı n Mevsim sonu E G LENCE LE R 1 
lira olan cl70,000• kilo sac;e )agının 
26 eylül 940 perşembe gürıü saat t l,30 
da kapau zarfla eksiltmesi yaptla -
caktır. 

Aşağıda 

yapılacaktır. 

yazılı mevadın. pazarlıkları hizalarında yazılı gün, saat ve mevkilerde asker! satın alma komisyonlannda Bayan SAFİYE ve Bahçenin bütün PROGRAMI 
İsteklilerin kanunl vcsiltalarile belh saaUerde a.it olduk.Jarı ko1X1.1S7ooda bulunmaları. 1052 - 863'D 

Cınsi lbalıoin yopılaca~ı Tutarı Te111iııatı Mllı. tarı ihale ırun ve Saatı 
Sureti hususiyede celbedilen, Lübnan ve Mısırda bir çok filmlerde 

raks kraliçesi ünvanmı kazanan LEYLA ESMA 2 - İlk tegıinatı cll,862> Jjra c25> 
kuru.ş olup şartnamesi her ıun komis
yondan .1062> kurus bedel nı1.1kabi -
linde alınabilir. 

mahal Lira Lıra 

Kuru soğan. 
Bulgur. 
Makarna. 
Un. 
Saman. 
Un. 

izımt. 
Er.urum Lv. Amirliği. 

Çanakkale. 

• 
Ankara Lv. flmirliii 

Er.: urum. 
Un. Erzurum, 
Arpa. Erz.urum. 

4,725 355 
18,000 2700 

75,000 
17,500 
42.500 
42,:>00 
S7,500 

94,500 kılo 
120,000 > 

20,000 > 
500,000 > 
700,000 , 

250,000 > 
250,000 , 
500,000 > 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunurı 
istediğı belgeleri havi tanzim ede<""'k
leri kapalı teklif mektuplarını en ıet 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan koınis -
yon başkanlığına makbuz mukabilin- Çatı tamirJ. Edirne eski müşiriyet D. 7,711,25 

10000 
1312,50 
3188 
3188 
2813 
1157 
1135 
1800 

300 

de vermeleri. (8120) 
.... 

l - Tahmin edilen bedeli • 24,336> 
lira olan cl30,000> kilo sabunun 25 ey
lül 940 çarşamba gUnü saat c:l 1> d-.e 
kapalı zartla ek~iltmesi yapılacaktır. 

Pavyon tamiri > > 
Kuru ot. > > 

Saman. > > 

Harp Okulu 

> > 7,551,89 
> > 12,000 
> > 2,000 

* Komutanlığından : 

200,000 > 
1001000 • 

2 - İlk teminatı c l725.> lira c20> Harp okulu matbaasına 100 : 125 lira ücretli bir iotografçı aıınacakhr. 
kuruş olup şartnamesi her gün komis- ı İstekliler hakkındaki şortlar asağıd~dır. B~ şartları haiz bulunanların doıruca 
yondan c263> kuruş bedel mukabilinde Ankarada. Harp Okulu komutanlı~ına muracaatta bulunmaları. 
alınabilir. l - lsteklilerin Türk olması, askerliğini yapmıı bulunması. hasta ve vücut-

3 - isteklilerin 2490 sa)'ıh kanu - ta ar~h bulunmamaları. 
nun jstediği belgeleri havi tanzim ede- 2 - En az Jisc tahsilini ikmal ettiğine dair şehadetname ibraz etmeleri 
cek.leri kapalı z.arflarını en geç belli (Güzel san'aUar akademisinden mezun olanlar tercih olunur). 

gün ve saatten bir saat evveline kadar 3 - Sinema için !ilim almasını ve buna ait tekniki. bilmesi, 
Kasımpaşada bulunan komi&yc.oa ba:- 4 - ResmJ müessc:-.eJerden birisinde yapılacak imtihanı kaı.ar_ma1arı (kaza-
kanlığı.na. makbuz mukabilinde ı1errrıe- nanlar arasında varsa şimdiye kadar muvaffak oldukla.rı eserleri imtihanda ibraz 
leri. c8118> edenler tercih olunur.) 

.... 5 - Fotoera! tekniği..e ait amell ve nazar! fiziki ve kimyevt bilgi sahibi ol-
1 - Tahmin edilen bedeli c52.507> mak. 

lira o1an c 130,000> kilo zeytinin 26 6 - Sabıkan memuriyeti olanlaır bulundukları aon memurluklarına ait 
eyhll 940 peJ"iembe trilnü saat 15,30 da vesikaları, ilk memuriyeti ise mahalli zabıtasından mahkfuniyeti olmadığına ve 
kapalı zarfla l'ksiltmesi ,.ap!1acakt1r. husnübal sahibi bulunduklarına dair vesika ibraz etmeleri. (898) (8104) 

2 - İlk teminatı •3875> lira •35> .lf. .1f. 
kurna olup şartnamesi her gun ko - Aşağıda yazılı mevat hizalarında yaz.tlı etin ve saatlerde pazarlıkla eksiltmesi 
misyon~an parasız olarak ahr.abilir. Ankarada M. M. V. Hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

3 - isteklilerin 2490 say11ı kanunun kanun! vesıkalarile belli saatte komisyona gelmeleri. 1042 - 8626 

istedıği te•veıeri havi t.anzım elec-ek- Ciaıi Miktarı Tu tarı Terıı i aat ı lbale ırün saat( 
leri kapalı teklı.t mektuplarını en geç Lira Lira 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan koır.is _ Hava renıi kapuUuk kumaı. 2500 metre 15,625 134-4 
yon ba$kanhğına makbuz mukabJlinde Hava rengi kışbk elbiselik kumaş. 10,000 > 38,500 5775 
vermeleri. (8121) Hava rengi kapuUuk kumaş. 10,000 > 39,500 5925 

.... ... .... 

17/9/940 
16/9/940 
16/9/940 

11 
10 
11 

1 - Tahmin edilen bedeli «24.338> 
.llra olan c300,000J kilo pirincin 26 ey-
11ll 940 pe.,embe g\Jnü saat 17 de ka
palı zartla eksiltmesi yapılacaktır. 

Aşağıda clııs ve mikdarları ,.azılanlardan soğan taksitle diierleri toptan ka
palı zarf usulü He ahnacaktır. İba..eleri Edirnede eski müş.iriyet dairesinde aatın 
alına Ko. da yapılacaktır. Evsal ve şartnameleri her &ün Ko. da a·orUleb.ilir. is
te:kliJerin sözü ıeçen a-tinlerde ihale saatinden en ıeç bir saat evvel tekli! mek-

2 - İlk teminatı , cl825• lira c20> 
kurus olup şartname<i her g\Jn komis
yondan c517, kuruş mukabilinde alı-

tuplarını Ko. ııa vermi~ olmaları. (001) (8107) 

Cln ıierl Miktar ı Muhftm• Temi· !balı i ÜA ve f&atle ri 

ııabilir. 

3 - İsleklilerin 2480 sayılı kanunun Makarna 
iııtedjli belgeleri havi l&Dzim edecek- Arpa şe!ırıye.i 
leri kap.alı te.kli1 mektuplarını belli gün K. Mercimek 
ve saatten bir saat evveline kadar K.a- Nohut 

80 ton 
30 > 
50 > 

100 > 

men 
L:ra 
15000 

7500 
8500 

15000 
8064 aımpaşada bulunan komisyon başkan- iCW"U aoian 

biJ.na makbuz mukabilinde vermeleri. c 
134400 kilo .. •8119> 1 . ... 

l - Tahmin edılen bedeli •7766> lira 
• 25> kuruş olan c1500> kilo çayın 2.5 
.,,ıeıı 940 çarşamba 11\lDÜ saat 17 de 
kapah 7,arfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı «58:b lira c47> 
kuruş olup prtna.mcsi her C'im komia--
1ocdan parasız olarak alınabilir. 

3 - İstekWerm 2490 sayılı laınumm 
tstedıgi beJııeleri havi lanzım edecek
leri kapah zarflarmı belli ıun ve sa
atten en le<: bir saat evveline kadar 
Kasımpapda buhınAn komisyon ba,
kanbtına makbuz nuıkabilinde ver -
melerL cBl.22.> 

+ 
Beher 

klloıunun ilk 
T. bedeli teminatı 

17500 kilo beyaz 
peynir 

53.87 707 .05 

39500 > makama 23.29 800.02 
6300 > §ehriye 23.29 

l - 9 eylül 940 yarihindeki kapalı 
zarf eks.illmelerine talip çlkmıyan 1u
karıda yazılı yiyecek maddeleri pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Beyaz peynirin pazarlıtı 13 ey
lül 940 cuma &:ti.nü saat 15,30 da ve 
makarna ve şehriyenin ayni &ünde 
&01at 16 da yapılacaktır. 

3 - İs~klilerin teminat mektup ve-
ya ma.kbuzlarile birlikte Kasımpaşa
da bulunan komisyona beJli gün ve 
f:aatte mtiracaatları. «8613> 

Bir milyon kilo saman kttpelı zartıa 1 
ebiltmeye konmuştur. İhalesi 19/9/ 
940 perşembe günü saat 11 de Erzin -
canda askeri satın ;ılma komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 
Jira ilk teminab 1500 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saaUnden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

906) (8154) 

+ 
Hepsine tnhmin edilen fiatı 74,500 

lira olan 2-000 adet varil kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 23/9/ 
140 pazartesi günü saat 11 de Aııkarada 
M. M. V. satın alma komisyonunda ,.a
pılacaktır. İ1k teminatı 4:970 liradır. 
Şartnamesi 375 kuruşa komjsyondan 
alınır. Talip1erin ihale saatinden bir 
saat evvel zarflarını komisyona ver -
meleri. 932 - 8210 ... 

200 ton arpa kapalı zarfla eksiltme
.,.. konulmuştur. Tahmin bedeli 16,000 
lira ve ilk teminatı 1200 liradır. Ek.ailt
mes.i 18/9/940 çarşamba g\Jnü saat il 
de Erzincan ask.eri satın alına Ko. da 
yapılacaktır. Evsaf ve prtnamesi ko
lordunun tekmil garnizonlarında var
dır. Tek.lif mektupları eksiltme saaUn
den bir saat evvel Ko. da bulunduru -
Jacalttır. (883) (8017) .... 

300 ton un pazarlıkla satın alınacalı:
tır. Pazarlıiı H E.,.ıoı 940 cwnartesi 
cünü s.aat 12 de Eskişehir mıntak.a sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

•a tı 

Lira 
1125 
563 
638 

1125 
605 

24/9/940 
24/9/940 
25/9/940 
25/t/940 
25/9/940 

Salı 

Salı 

Çarjamba 
> 
> 

12 
17 
12 
16,30 
18 

Şartnamesi ve evsafı komisyonda cö
r\Jlebilir. Tahmin bedeli 40,450 lıradır. 
Kat'! teminatı 8097 lira 50 kUl'lljtur. 
İstelı..Jilerin kanunda ;yazıh vesaik ve 
teminatı mak.bwzlarile belli gün ve sa
atte kom.u.yonda bulwun.alart-. 

1004 - 8Ul 
.... 

100 ton kuru fasulya pezarlık:la sa
tm alınacaktır. Pazarlığı 16 Ey!Ql 940 

pazartesi (\in tisaat 15 de 
mıntaka sa4n alma komisyonunda ya
pılacaktır. Şart.namesi, evsafı, nUmu
Desi komisyonda gönilebilir. Tahmin 
bedeli 20,000 liradır. Kat'I temiııab 3000 
liradır. İsteklilerin kanunda yar.ıh ve-
5aik ve teminat makbuzlarile belli rün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

1002 - 8409 ... 
700 ton rekompoze 1.a5 kömürü ka

palı z.arfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min bedeli 16,9-tO lira ilk teminatı 1270 
lira 50 kuruştur. İbal .. i 17/9/940 salı 
günü saat 11 de Elizığda askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. İs -
teklilerin ihale saatinden bir saat ev- J 
vel komisyona kanunl vesikalarile tek

·ıif mektuplarını vermeleri. Şartnamesi 
komisyonda ıörühir. (880) (8086) .... 

180,000 kilo ıı!ır eti kapalı zarf uau
lile eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19/ 
9/94-0 perşembe günü saat 17 d eEdir
ne aanayi kışlasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Muhanunen 
fiatı (58,500) ille teminatı (4175) lira-

25/9/940 
20/0/940 
18/9/940 

15 
15 ilk defa olarak KlZJLAY şerefineprogramımıza iştirak edecektir. 

18/9/940 
16/9/940 
l/10/940 
2/10/940 
3/10/940 

18 
17 
14 
10 

• 
NAŞiT - HALiDE PiŞKiN Te arkadaşları - Va ryeteler - camb•• 

akrobat - isbanyol Rakısları 

n 
10 

•••••••••••Fişek eğlenceleri ve bir çok sürprizler. Duhuliye yoktur. _... 

16/9/940 
19/9/940 
~1/9/940 

21/9/940 

17 

17 
10 
10/30' 

FATİH SUIH İCRA l\tEJl1lill' 
LUGUNDAN: ıiil .Sümer Bank Gemlik Sunğipek 

! 17 abrikası Müdürlüğünden : 
MaınulAtımwn 1/9/940 tarihinden itibaren mer'iyet mevki.ine 

aır. Evsaf ve ıerajti her gün komis - sa.tıs :fi.at ve şarUarı aşağıda gösterilıruşUr. 

Sa it Aliye maamasarH .<1. 1 e 
lira (49) kuru.ş borçlu Iskıplıt~ 
dört sokak ağzında mukim 0 

Ciron yeni Atıf Hoca karısı Zahidenin /\.k53• 

rayda Babahasan Alimi mahaUS 
sinin Halid Ef. sokağında eskı •e 
mükerrer, veni 13 taj, 13 kapı. 'ııı 
933 ada, 11 par.el No. ralı şar 
20:21 parsel, şimali 11 parsel, gııt'1 bı Halit sokağı, cenubu 9 ı:ıarse. 
ile mahdut 113 metre murabbaıll 
da Mehmet ağa vakfından ebniYe
si mülk bahçeli ahşap evdeJU ın~ 
cuz bulunan 2/36 hissesi işbu bO e 
tan dolayı açık arttırma suretil 
a:;aıi daki şartlar dairesinde salı · 
lacaktır. 

yonda görebilirler. isteklilerın belli Sunğipek; ipliği satın almak istiyenler dogrudan doğruya fabrikaya yaz.ı ile 
gun ve saatten en az bir saat evvel veya bizzat müracaat edebilecekleri gibi siparişlerini İstanbulda K.atırcıoğlu ha
resmi vesikalarile teminat ve tek.lif nında Sümerbank birleşik yünlü dokuma ve yUn ipliği :!abrikalan müessesesi 
mektuplarını komisyona vermi~ olnul- merkezine kıydettirebilecekleri bild.irilır. 

Kali telere ırör• 
aatıı fia tı Krı 

570 

ları. (885) (8091) Ocaier Kalite Kalitelere göre Oe mier Kalite 
• ıat;ı fıa tı Krı. 

6340 ton odun alınaroktır. Kapalı 60 I 805 1250 
1 

Il zarfla eksıltmesi 18/9/940 çarşamba lI 795 560 

günü saat 11 de Edirnede sanayi kış
lasında askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 11,412 
lira ilk teminatı 856 liradır. Evsaf ve 
şartnlmesi komisyonda görülür. İs -
tcklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel kanunt vesikalari1e teklif mek-
tuplarıru komisyona vermeleri. 

(889) (8095) ... 
700 ton rekompoze taş kömürü ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 17/9/940 salı g\Jnu saat ıs de El4-
21ğda askeri satın alına komisyon.unda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,940 lira 
ilk temmatı 1270 lira 50 kuruştur. is
teklilerm kanuni vesikalarile teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(195) (8101) ... 
150 ton odunun kapalı zarfla eksilt

mesi 24/9/940 salı günü saat 11 de 
Erzıncanda askeri satın a1ma kom.is -
yonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 24,000 !ıra ilk temınatı 1800 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Talıplerin teklif mektuplarını ıbale 

saatinden bu saat evvel kom.isyona 
vermeleri. 1007 - 8414 ... 

450 ton aypa kapalı zarfla eksilt -
meye konmuştur. lhalesi 23/9/940 pa
zartesi g\Jnu saat 15 de Biti.iste llllkerl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmın bedeli 36,000 lira ille lemınatı 
2700 lırad1r. Sartnamesi komisyonda 
ıörülü.r. İsteklilerin kaDunl vesik.ala -
rile teklif mektuplarını iha1e saatin -
den bir saat evvel komisyona venne
lerı. 1010 - 8417 ... 

Bir garnizonun arasında pere du -
van yaptırılacaktır. Pazarlıkla eıuJJt
mesi 18/9/940 çarşamba günü saat 15 
de Çorluda askeri satın alma kom.is -
yonunda yapılacaktır. Keşi! bedeli 5951 
lira 25 kuruıtur. Keşif ve c;art.nameıri 
komisyonda ıoıi.ılür. İsteklilerın kanu
n! vesikalarile belli satıtt.e komisyona 
gelmeleri. 1051 - 8629 

Nıkerl ""8lll dabilnde 150 ton kuru 
fasulye, 100 ton pilavlık pirinç, 150 ton 
nohul.ı 40 ton sade yağı, 700 ton arpa 
700 ton yulol. 18/9/940 çarşamba günü 
saat 17 de pazarlıkla Kırklarelinde as
keri sabn alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin belH gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 1053 - 8631 

* 1000 ton kuru ot pazarlık.la aab.n 
alınacaktır. Pazarlığı 19/9/940 per -
şen1be günü saat 16 da &k.işehir mJa
taka satın alma komisyonunda yapı -
Jacaktır. Evsa.f ve şartnamesi komis
yonda görUlebilir. Tahmin bedeli 
(40,000) liradır. Kat'! teminatı (6000) 
liradır. İstekliler kanunda yazılı vesa
ik ve teminat makbuz.larile belli gün 
ve saatle komİ~-yonda bulun.malan. 
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l'ulr:andaki tiatlar toptan ve perakende aatışlaT için aymd.Jr, ve labrikam11ı
da teslim şartile moteberdir. Topt.a.n aatışlsr merınden ayrıca t.enziJJt yal)l.lıw.

yacaktır. Bobin ür.erindeki satışlarda bobin dar&ı tenzil edildikten aomıa bu ti.
atlar ta\blle edilecektir. 

Ambalaj nak.liye ve siıorta m.asran:ırı müşteriye aittir. • 8226> 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 
ICUPONLU•VADELi•MEVDUCr 

~ -
·GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 
,. 14 Eylil.I Cumarteoi akşamı 

Gayrimenkulün evsafı: KaP1 • 

dan girilince çini döşeli bir uf~ 
taşlık. üç ayak merdivenle a:;a~; 
ya inildikte bir merdiven altı, b. 
hamaıın yeri, ıbir yemek odası, ı
çinde tutulmbası bulunan lıil' 

'ı mutfak (çini döşeli) mutfaktall 
bir k~ı ile bahçeye çıkılır. Balı'. 
çenin bir tarafı tahta perde, j)cl 
tarafı duvarla mahdut olup 2 er~ 
2 incir ve 1 ayva ağacı vardır. /\! . 
ayak ıbasamakla çıkınca camekfıll 
Ja bölünmüş bir sofaya girildilı~ 
birinde yük ve dolap bulunan .Ai• 
oda bir hela ve on bir ayak merv
venle çıkınca iki oda bir san~ 
odası ve bir de helası vardır. ,, . 
üç katlı olup bir tarafı yangın. dU~ 
varı oldujiu "Hıi elektrik tesısa 
da mevcuttur. Ehli vukuf taraJılY 
dan işbu gayri menkule (1420) lıd~ 
dört yüz yirmi lira kıymet tak .. 
edilmiştir. İşbu gayri menıwliill 
2/36 hissesi 15/1()/94-0 taribille 
müsadif salı günü saat 14 - 16 Y8 

kadar Fatih icrasında açık arttıfll'' 
suretile satılacağından o gÜJ!~ 
muhammen kıymete nazaran art· 
tıııma bedeli meı:kür hissenin V 
delinin 5o 75 ini (yüzde yetrrfe 
beşini) bulduğu takdirde ih• 
edilecek, aksi takdirde en ~ 
arttıranın taahhüdü baki kalm8 
şartile arttırma 10 gün temdit J 
dilerek 25/10/940 arihine müsad e 
Cwna günü yine ayni saatte v 
ayni mahalde ikinci arttırma Y3; 
;pılacak ve en çok arttırana ihW 
edilecektir. 

1- İşbu gayrimenkulde mü.seC' 
cel ve gayri müseccel hak sahı~ 
!erinin tarihi ilandan itibaren ı 
ıl(iin zarfında satış memuruna .mil• 
racaatla haklarını tesbit ettir.rne '. 
!eri liızımdır. A•ksi takdirde ı:a'·rı 
müseccel hak sahipleri payJaşJl18' 

· dan hariç bırakılır. . , 
2- Arttırma bedeli ihale taf1 

hinden itibaren 7 gün içinde ,.e
rilmek lazımdır. Miadında .,,ı).şte
ri bedeli vermezse ihale fesJıe<lil~ 
Ve ııayrimenkul yeniden arttır 

8 
maya çıkarılarak en <'Ok arttı.ro~e 
ihale edilir ve aradaki fark 1-
zarar müşteriden bilahüküın 3 

nır. /ı& 
~Arttırmaya girecekler % 7ef 

(yüzde yedi buçuk) nisbetinde P 
vereceklerdir. a.JI 

-4----- İhale tarihine kadar ol _ 
maliye ve evkaf vergi borcu bor~ 
luya ve 20 senelik evkaf tavız bl<) 
deli ile % 2,5 (yüzde iki buçu 
dellaliye müşteriye aittir. . 

1 İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu 11~ 
BÜYÜKDERE BEY AZ Park'ta 

Güzel yaz gecelerine veda 

MÜNİR NUREDDİN 

5-- Şartname herkesin ııörebı~ 
ceği surette bugünden ıtıba! iY 
açıktır. Fazla malürnat aJmal< 
tiyenler 38/361 No. ra ile m~f' 
caat etmelidirler. 938~ 

SVENSKA ORİENT LiNiıJ'I 
BİKKALAND VAPURli lr 

Nisan ayında eşyayi ticariye ı:ıı 
mil etmiş bulunan Isveç ban~1~,. 
BİRKALAND vapuru abvalı t' ~j 
zıra dolayısi le İsvcçten hare~~. 'es' 
iptal eylediğinden tahmil ettı l(~•· 
yayı ticariyeyi Gothenburg Iı y• 
nma ihraç edildiğini mezkfır eE 

Sirkeci SaH<imsöğüt 
Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ediniz 

Sahibi ve neşri!latı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENlc& 
Son Telv-af Matb ... 

Aşaiıda yaz.ılı mevadın pazarl.ıklan hizalarında yazılı eün, saat ve mevkiler9eki 
yapılacaktır. İsteklilerin kanun! veeikal&!·ile belli saat ve ait olduklan kom.i.nonlarda 
yanlarında &örülür. 1050 - 8628 

Cinıi ibaleala yapı laca~ı aabal Mik tarı Tutarı Temiaatı 

Buğday. İzmir Lv. Aınirliil 
Bugday. 
Bujlday. 
Buğday. 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

Buiday. > > > 
Soba. K. M. V. Ankara. 
Yün çorap iplllt M . M . V. Ankara 
Şartmunesi :ı.ıo kurufa Jı:oınos,.uııl:m 

alınır. 

500 ton 
iOO > 
500 > 
500 > 
440 > 

1300 adet 
15,000 k.ilo 

U ra 
38,750 
38,750 

Lira 
2907 
2907 

38,750 2907 
38,750 2907 
34,100 2558 
1710Kr. beheri 3334,50 
280 Kr. kilo.>u 6300 

askeri satın alma komisyonlannda 
bulunmaları. Şartnameleri kom.is-

iha le ıril.n ve ıaati 

17/9/940 
17/9/940 
17/9/940 
17/9/940 
17/9/940 
18/9/940 
17/9/940 

15,30 
15 
16 
16,30 
16 10 
10,30 
ıı 

ve 
Arkadatları 

940 y az gecelerini kanıyoruz. Ayni zamanda ROZEL kadın Orkes
trasının veda müsameresi: MasalU'mızı evvelden tutabilirsin.iz, 

• Tel: 32 - 43 

Memuriyet ilanı 
Vakıf Paralar Müdürlüğünden : 
İdarem~ ikraz servisinde münlıal olan altmış lira ücretli DHm\uri;ret lcin 

21! Eyl(ıJ 94Q t.arilı.ine müsadit cumartesi günü saat on ikide lise tabs.ılini ikmal 
,etmiş olanlar arasında mü~abaka imtihanı icra kıh.nacaktır. 

1
- İmtihana a;irmek şartıarwı Oğrenmek i8tiyeoleriD mUdiiriü.le m uracaatlan 
ıl5n olunur. (8833) 

sah iplerine i1in olunur. / 
--- -- - ,.,v"' 

ZAYİ : 336 - 337 oenesııide ~·' 4j 

allim mektebinden aldığım ıoo4 Jl1' 
. et\J 

511'8 numaralı djpJomarru zayı 1'- " 
Yenisini alacağımdan eskisınıo ı>tJ 
mü yoktur. ııo1 

Ceınile ı;url 

1 


