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Tüyler ürpertici bir cinayet 

Bulunan kesik ba
şın vücudu nerede? 

Kesik başı çocuklar buldu 
Dün akşam saat 19 sularında, 

Ahırkapıda surların önünde oy -
namakta olan bir mübaşirin 8 ya
şındaki kızı Musavver ile on ya -
sındaki Perihan ismindeld çocuk
lar, bir taşın dibinde, kesik bir baş 
cörmiişlerdir. 

Çocuklar korkudan çığlık kopa
rarak, doğruca eve koşmuş1ar ve 
gördükleri tüyler ürpertici n1an -
z.arayı annelerine anlatmışlardır. 

Ev balkı, vaziyeti derhal polise 
haber vermiştir. Vak'a mahalline 
eelen nöbetçi müddeiumumi mu -
avini Sadrettin, ikinci subc cina
yet masası şefi Alişan tahkikata 
başlamışlar, kesik başın , gövde -
den keskin bir aletle ayrıldığını 
tesbit etmişlerdir. 

Hidiscnin bir cinayet olduğu an
laşılmaktadır. Henüz bu kesik ba
şın kime ait olduğu meydana çı -
karılamamıştır. Cinayetin en çok 
on beş gtin eV\'el işlendiği tahmin 
edilmektedir. Diğer taraftan ke -

sik başın vücudü aranmaktadır. 
Başın genç bir insana ait olduğu 
tesbit edilmiştir. 

~~~~~~~~~-

Paraşütçüler 
Adanaya gitti 
Ankara 15 (A.A.)- Türk bava 

kurumu paraşütçüleri, uçuş ve 
paraşüt atlama gösterileri yapmak 
üzere bu sabah saat yedi buçukta 
tayyarclcrile Adanaya hareket et
mişlerdir. Paı .. ı şütçülcriıniz, Ada
nadan sonra l\ılersin, İskenderun, 
Antakya, Gaziantep, Diyarbakır, 
EHizık, Malatya ve Kayseriyi zi
yaret ederek atlayışlar yapacak -
!ardır. 

Bu ziyaret uçuş ve paraşüt at -
lama gösterileri bu yıl i•inde hava 
kurumunun yaptığı memleket da
hili turnesinin üçüncüsüdür. 

ikinci beyanname 
• 

mecburiyeti var 
Pazartesiye kadar yeni beyan

nameler verilecek 
Çi\"İ ve çuval buhranını önle -

mek üzere flıt murakabe komis
yonunca yeni tedbirler alınmak
tadır . Komi•yon tekmil tivi fnb
rikatôrlerile ithaliıtçı ve toptancı
ların ellerinde ne miktar eivi bu-

lunduğu hakkında bunlardan 10 
temmuzda beyannameler alını · tı. 
Bu kere ikinci bir beyannaıne mec
buriyeti konulmuştur: 10 tem -
muz.dan zamanımıza kadar bunla-

( Devamı 3 üncü sahifede l 

40 talebemiz 
Almanya dan 

çağ1rıldı 
Hükiimet namına Alman,•nda 

tahsilde bulunan talebemi~den 
40 ı geri çağırılmış ve bunların 
ta)1sillerine devam etmek üzere 
Amerikaya gönderilmesi karar -
la~m, .. tır. Bu talebe, yakında Ame
rikaya hareket edeceklerdir. 

Milli bayramlarıımızda yapı -
lan merasimin badema Taksimde 
icra edilmesi ve bunun için de 
Taksim meydanında büyük 'bir 

( Devamı 3 tiııcii sahifede J 

Elde kalan 
lngiliz liraları 
Ellerinde İngiliz lirası bulunup 

muavven müddeti zarfında Mer -
kez Bankasına tevdi edcmiyeuler
dcn, banka birer mazeret 111cktu
bu istemektedir. Bu mektupta. el
de kalan sterling miktarı ile, zama
nında neden tevdi edilmediği tas
rih edilecektir. Bu gibi vatandaş
ların zarara uğrama1nası için n1üs
bet bir karara varılacağı zannedil
mektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Suadiyedeki otomobil kazası 

Bir darbei hükumet
ten sonra 

Romanya ya 
Demirmuhafız -
lar hakim oldu 
Demir Muhafızları 

teşkilatı, devlet 
teşkilatı oldu 

Bükreş 15 (A.A.)- Stefani ajan
sından: Dün akpm yeni bir dar
bei hükumet yapılmıştır. Demir 
muhofız kıtaatı teşkilatı, bir dev
let organizas~·onu halini aln1ış o
lup neşredilecek olan bir kararna
me, devletin bünyesi nde )'arın -
dan itibaren Roman~·alı •demir 
muhafızlar Romanya.sı• haline ge-

( DeVQmı 3 üncü sahifede ) 

Orta mektep , .e liselerde eyllıl 
devresi imtihanları bu ay sonunda 
bi°tiyor. Eylfıl devresinde, bazı 
mekteplerde, haziran devresine 
nisbetle daha iyi randıman alın -

•TAL YAN 
ÜSLERi 

BOMBALANDI 
Afrikada hava 

harbi arttı 
Kahire 15 (A.A.)- Cl!ma gii:-ü, 

cenubi Afrika , .• R. A. F . tana
relcri ~arki. Libyada, Somalide ,-c 
Eritredcki ita!~ an a~krri heılclkri 
üzerine ınu\affakiyctli bir taarruz 
yapnu,lar~ır. 

Bon1badaki İtal:t~1ıı deniz ii!-.~Ü 
muvaffakiyct lc bomhalanını.~ 'e 
büyük bir yangın ç1kı11ıştır. Ber
bera, Asmara , -c l1a~:ua da bt;ın
bardıman ediln1i~tir. Abys5init:dc 
tayyare hangarları ~ akıhnıştır ve 
avni ıne~·danda bulunan bir kaç 
tayyare tahrip edilmiştir. 

DÜN, HASAR AZ OLDU 
Londra 15 (A.A.)- Londra ü-

2eriııe diin yapılan hava taarruz -
larında c;ok a·ı. hasar olınustur. Ö
lü miktarının da çok fazla olma -
dığı zannedilmektedir. * Bükre~ 15 (A.A.)- D. N. B. 
bildırivor: General Dimitri Po -
pesco Bükreş askeri valiliğine ta
yin edilmiştir. 

mış ise de, bazı mekt~ı.lcrdc, yine 
iyi netice alınaman11~tır. Dün. nıü
teaddit imzalı bir okuyucu mektu
bu aldık. Adresleri şunlardır: Fa-

(Devamı 3 Uncü sa.hilede> 

Geç kalmış bir ilan 

Kadınlarda hayret 
ve telaş uyandırdı 

Sonradan vaziyet anlaşıldı 
Dünkü cumartesi l!iinkü ııazete

lerde vilayet idare heyetinin bır 
davet ilanı çıkmıstır. Bu ilanda 
12 yaşından 30 yaşına kadar olan 

erkeklerle 12 - 30 yas arasındaki 
kadınların ·beden terbiyesi ka -
nunu mucibince klüplere ııirme-

(DevamJ 3 üncü sahifede) 

i k i n c i a m e 1 e d e ç_ERÇEVE 

ölüm tehlikesinde! 0o'.:~i - Dedim 
- (Çörçil), Almanların İn • 

- Almanlar (Vişi) hükfııne
tinden, Fransız gıda stoklarının 
yüzde elli sekizini istiyorlar -
mş. Verirler mi dersin?. 

Dedim: 
- Nirin vermes inler? Gıda 

stoklarının yiizde elli sekizini 
vermek, haysiyet stoklarının 
yüzde doksa n dokuz onda do
kuzunu vermekten daha mı 
zor?. Yine Alınanlar ıucrha -
rnctlivmis ki, Fransız gıda stok
larının yüzde yüzünii istenliyor. 

Otomobilin haddinden fazla siiratle 
gitmesi mi kazaya sebep oldu? 

iL-__ K_ı_s _A_c _A _ __.I j 

Düşünün bakalım! 
Dün Suadiyc asfaltında bir oto: 

mobil kazası oldu. iki amele öldü. 
Hadisenin sebebi aşikar: 

40 kilometreden fazla sür"atle 
gidilmesi menedilen bir yolda, bir 
misli fazla sür'atle gitmek ... 

Sonra, otomobilin, iki za,• allı 
ameleyi altına alıp bir müddet de 
sürüklemesine bakılırsa, direksi
yon başındaki zat usta bir adam 
da değil. Bu ikinci mühim nokta .•. 
Dahası \"ar: Bir yol tasavvur edi

niz ki maşiycn gidenlere mahsus 
yava kaldrımı yoktur. Suadlye 
asfaltının stvli hangi ültramodern 
yol tarzıdır?. Bunu anlamak çok 
güç!. 

Bütiin bunların mes'ulü kim?. 
Elinizi şakağınıza koyup düşünün, 
h~kalım... • • 

Dün, öğleden sonra, saat 14 su
larında Suadiyede, Kurupark de
nen mevkide. asfalt üzerinde fe<i 
bir otomobil kazası olmuş, Arna -
vutluk •efiri Asaf Çaçulinin oğlu 
Melih Caculinin kullandığı 352 
hususi plakalı otomobil bir ame
lenin ölümüne ve diğerinin ağır 

1 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Satış deposu: Rikardo Levi 
halefı 

FİLİPPO LEVİ 
Havuzlu han No. 1 İstanbul 

&iltereyi birkaç hafta içinde is
tilliya kalkacaklarını resmen 
bildirdiği halıle sen hal5 (ola
maz!) demekte ısrar ediyorsun!. 

Dedim: 
- Beli, ısrar ediyorum. İngil

tereyi Alman işgal sahasından 
avıran mania, meşhur (111öz) 
nehri değil , deryadır. Bu derya 
en dar yerinde 45 kilometrelik 
bir açıklık temsil ettiğine göre 
bu hareket benim için daima 
(mümkün ola padişahım belki 
derya tutuşa) kadar imkôn dai
resindedir. Deryaların hakimi 
İngilteredir ve Almanlar tara
fından bu hususta alınacak ~u 
veya bu tedbirin, biraz askerlik 
ve deniz silahlarından anlıyan
larca kıymeti yoktur. Fakat Al
manlar , ·apur dun1anından tere· 
yağ imal eder 'ııibi, tuzlu suları 
petrole ,çevirecek bir keşif sa
hibi iseler, derya tutuşur mu 
tutuşur. Fakat umacı masalına 
inanan meşrepler nazarında 
derya tutuşur, bence dekli. 
(Çörçil) in, nutkunda niçin bu 
ihtimali kabul etıneğe lüzum 
ııördiiğlinil iki &ün evvel anlot
mıııtım. 

Dedi: 

Dedi: 
- Ya ilk defa olarak Sovyet

lerin Almanlardan hesap iste-
ınc vazi:ycti?. 

Dedim: • 
- Bunu, neticesi ne olursa 

olsun hayıra alamet telakki et
n1ck 15-zım Bu, neticesi neye 
varırsa varsın, ilk defa olarak 
so,·yetler tarafından yeni ve 
hakim bir eda. Diinyanın akı
beti bakımından hayırdır inşa 
allah:. 

De~i: 
- Dünyanın akıbeti bakıının

dan Sovyetlerin mutlaka bir 
rol sahibi ohna5ı mı Jfizım?. 

Dedim: 
- İş İngiltereyc hücum da -

vasında deil'il, İngilizlerin Al
manyaya hücumu davasında. 
Bu da ne Sovyetlcr olmadan 
İngiltere için, ne de İngil•nc 
olnıoıt.!.an Sov~· etl~r itıu kabildir! 

NECiP FAZIL IUSAKOREK 

• 
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HASTALIK I 

Sahte bir doktor tü reıniş; hasta 
muayene ediyor, reçete yazıyor, 
ilaç veriyorm~. Doktorun sah
tesi tehlikeli birşey ... Çünkü sıh
hatimizi ala.kadar ed<!t". Fakat, 
hastadan hastaya fark var. Bazı 
öyle hastahklar vardır ki, bunların 
tedavisi i<:in, diplomalı heki:ınlere 
lüzum yoktur. Mesela, gönül ha&
tası, para hastası gibi.. Kimbilir, 
belki de, bu sahte doktor, bu nevi 
hastaları muayene ve tedavi edi
yordur. 

Fakat, para hastasına reçetenin 
favda eLmediitı mucerreptir. Keza, 
~ili hastasına da ilacuı kar et
medi.iti müsellemdir 

'lJGURLAK 

OLSUN 

Eminönünün açı..Lması, .ufat. -
!aşması, genişlemesi bittL Artık, 
biz de geniş bir nefes alabiliriz. 
Aylardır, nazmuzı, kahrı:ın.ız.ı, a
yaklarımızın tozunu çek.en ~ -
\'akkat tahta kÖpl'ü yerinden kal
dırılıyor. Uğurlar olsun. Bu emek
tar bir köprü oldu .. Bütün yaz ü
zerinden geçtik. 

Evvela dar, diye beğenmedik. 
Sonra, kendisini Se\'<Ük. Kanımız 
kaynadı. Hatta, bir aralık, ondan 
ebediyen ayrılmamak istiyenler, 
yerinde kalmasıru teklif edenler 
oldu. Fakat, biz, işimizi gördük. 
Artı.k sana güle güle tahta köprü.. 
Sana karşı olan sevgi:niz, köprü
yü geçinceye kadardı. 

BULUNAN 

PARA.LA& 1 

Nihayet paralar, Adana manyesine 
j\'Ötfirülii;ı ya t.rı.lmıs ! . 

Fakat, bu işte bir ihmal var, p
liba ... Mesela, A.cH.nada bôyle bin
lerce liralık bir çanta buhınduj!u
nu ilk defa duyuyoruz. İstanbıtl -
da kimsenin haberi yoktu. Birke
re d ... burada nan etmelt lizı.rn de
.itil mİ\·di?. 

Bunun bur.ası İstanbul!. K.iın
bllir, kaç ıe;ı.lr4ıöt sahjp cUanll!. 

TAVADA 

OLUR iHU?. 

Ekmekçiler ~-emıyetı, be~iye· 
ye müracaat ederek, hoş bir lek
Jif yapm14: Efeııd,m; ekmeklen 
bundan töyle tava<ia p~ırmek is
tiyorlar .. Tavada r·~en ekmek ha
mur ol!ur, iyi kabaı maz .. Ekmek
çiler c~miyetinin ı.tzaketıne te -
şek>kür eaeriz. 13ug:iııkü eknıelcle
rin hamurl uk d._.rccesi kiıF. Da· 
na fazla h3!r.ı" ~~tmak arzusun
da de~iliz. Şayet, ellerinde fazla 
ta,·ası olan fırın.3" varsa, yarın, 
öbür gün uskumru Ç)kar. Ta ;asını 
yapıµ sıhhat atıy~tle yesinler. 

RÜY'\ 

MEVSİMİ 

Bir gazetenin yazdığına göre, m
sanlar, daha çok lw; mevsiminde 
rüya görürmüş•. Çünkü, klşın di
mağ istikametinde. kan cereyanı 
daha fazla olurmuş?. 

Şairlere cahil, derler de, kimse 
inanmaz. Halbuki, biz, bugüne ka
dar, bilakis, yaz mevsimini rüva 
ve hulya mevsimi zannederdik. 
Bütün şairler, hulyalı, rüyalı yaz 
gecelerın<ten Oa.ht.ewnezler mi·:. 

Sonra. bütün a.\k maceraları ya
zın k:rlarda, sahıllerde, ır.ehtaplı 
bahçelerde başlamaz mı?. Kimbi
lır, belki de, aşk bir rüya değil. ko
kusu neden sonra çıkan bir ka

EYkaf ve müftülük ha
zırlıklara başladılar. 

Kahveciler, sergicilerde 
faaliyette 

B~ şa1ıanm on aisidir ve ra
mazana 22 gün kalmıştır. Bu mü
na•ebetle ~ehrirniz militiligi ve 

evkaf idaresi kap ed6ı hazırlıkla
ra ba;;la!n!Şlardır. 

Büyük camılerin kadroları tak-
viye olunmu~. yag süpurge ve 

f 

ampul ile emsali ihtiyaçları için 
liste hazırlanmıştır. Büyük ve kü
çill< camılerden hangilerinde vaiz 
verileceı{i de kararlaştırılarak va
izlerin S<!1'ilmesine başlanmıştır. 

Vaızlec dini bahıslerle b<!raber 
halkınıızı hava kurumuna, Kızıl
aya ve emsali faydalı tese><külle
re yardıma davet ede!ı hita:ıeler
de cie bulunacaklardır. 

Ramazan gecelerinde büyük ca
milerim izde de bu mevzuda mah
yalar kurulacaktır. 

Di~er taraftan Sehzadebaşı ve 
Beyazıt civarındaki ekser kahve, 
gazino, tiyatro ve sinemalar dara
mazan müna.;eıbetile mUtad ha
zırlıklar vard;r. Fakat buraları -
nın eski ramazanlardaki gece pi
yasa ve alemleri her yıl biraz da
ha söndüğünden Direklerarası ra
mazanları gitgide tarihe karı~ -
maktadır. Bakkal ve zahir~ılerde 
de iftarl:k, yemek maddeleri ve 
güllaç alışver~ir.de hafif bir ha
reket vardır. 

BERAT KANDİLİ 
btanbul Müftülüğiinden: 
19/eylfıl/94-0 salı günü Şaban a

yırım on dördüne müsadif oldu -
ğundan mezkür Salı günıi akşamı 
(Çarşamba gecesi) Leylei Berat 
olduğu ilan olunur. 

btanbuluo talihsizliği 
Kandilli rasathan.,.;. ll!Ü.dürü 

Bay Fatin, birkaç gün evvel İs
tanbulda vukt111 geleıa zelzele mü
nasebetile, bir gazeteci arkada~a 
sunları söy]üyer: 
•- Şiddetli zebeleler, 4ö - 50 se

nede bir olur. 311 de vukua gelen 
şiddetli zelzeleden sonra, İstao -
bul, tamamen ahşap yapı.bıu4tır. 
Yalnız, son zamanlarda lıetandaıı 
ve yüksek apartımanlar iaşa etlil
mcktedir. Fakat, şimdiye kadar 
hemen heps.i zelzeleye karşı tak
viyesiz inşa cdileıı bu apartuııan
lnr ve yüksek binalar 311 zelzelesi 
gibi şiddetli bir zelıele vukuunda 
tamamen yıkılmağa mahkumdur. 
Türkiye zelzele mmtakasına da
hildir. Bir zelzele hattı, Jani {ay 
denilen çatlaklık İstanbıılun 4.t ki
loıneLre yakınından f&ÇİJOr.• 

Bay Fatinin sözleri, bir müte -
hassısm ağzından çıkmas.ı itiba
rile kıymetli ve şayanı dikkattir. 
Bu hale göre, İstanbul, garip bir 
talihsizlik karşısındadır. 311 zel
zelesinden sonra, yıkılmaktan kur
tarılmak için ahşap inşa edilen İs
tanbul, bu sefer, yanıı;ınlarm ku
cakına atılmıştır. btanbulun gün
lerce süren meşhur yanıınları, ta
rihe geçen belliba lı vak'alar ol
muştur. 

Bu~ü.n, artık, zelzeleden k<1ru
mak için, sehri tekrar tahtadan 
İ"'9Ya dönebilir mh·iz?. Şüphesiz 
hayu .. O halde, yapılacak en mü
him iş, rasathane müdürünün işa
ret ettiği nokta üzerinde durup 
tedbir alnıak, her nevi inşaatı, 
zelzeleye karşı takviyeli bir şe -
kilde vücude getirmektir, 

Zelzele felaketi, yangın bela -
sıudan daha az tehlikeli bir ha
dise değHdir. Erzinaan, hiıla yü
reğimizde bir yaradır. 

Manada, içinde binlerce lira o
lan bir para çantası bulunmuş .. 
Adana zabıtası, bu mi:ihiın serve
tin sahHıini, günlerce aradığı, i- bustur. 

REŞAT FEYZi lanlar yapı$ halde, bulamamış.. AIL1ET RAUF Mütekait j~ndarmalar 
==========""==========~;,,,;;;,;,;=- ı .. M~tekait jandarma yilzb_aş.sı ve Amerika ve Yunanistan-
~ VRUPA HARBİNl'i sun arkadan kendine yardıın:ı uste>{menlerının k.ıdro ihtıyacı .. 
'ı' EN ı ~IESELELERl beklemek mccburiyetindeı!ir. Al- münasebetile kazalardaki jandar- dan m a 1 m ur acaatla rı 

man ihraç kuvvetinin - kara~·a çık- nıa kumandanlıklarına t4yin o - Amerikalı bir firma dokuma sa-

l h 
mağa muvaffak olduğu farzcdil - lunmaları hakkında alınan son nayiinde kullanılan her nevi boya nsan ru u, mo- diği takdirde - elindeki vesait ne kararın tatbikine bu,::ünlcrde baş- ve kimyevi maddeler üzerine mu-
olacak, bu harc.'<et gece mı', gu'"n- lamlacal.tr. 13u kabil kumandan- 1 k . d" ... • ame e yapma ıste ığını tıcaret o-•• k diiz '!'Ü yapılacak?. ihraç kuv - !ar 1942 yılı nihnyctine kadar ça- dasına bildirm~tir. 

1tOr U VVeti ••• veti Iııgiliz arazisinde nasıl ya- lışabileceklerdır. Yunanistandan da bir mües;;eı;e 
fazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Uamlet hayat muamması ile 
yorgun zihnini bir kat daha yo -
rarken öyle demişti: - Varlık mı, 
ya yokluk mu?. Budur mesele işte. 

A vruıtalı, Amerikalı askeri n1ü
tchassıslarca en ziyade endişe ile 
takip edilen ve türlü mütalca ve 
tahminlere yol açan mcı;elenin 
İugiltereye yapılacat>ndan aylar
danberi bahsedilen taarruzu.ı.ı ne 
vakit kat'! bir mahiyet alacaiı 
keyfiyeti oldu~u söylemeğe ha
cet yok, 

Bu mevzuda meydana çıkan 
neşriyat dolavısile bir münaluı~• 
balıni arzetmekten de geri kal -
mıyor. Çün.kü bugün eski ve >eni 
dünyanın bütün naHrları Büyük 
Britanyaya çevrilmiş, İngilterenin 
hakikaten bundan sonra cihanın 
mukadderatını değiştirmek ıı;ibi 
neticeler verecek kat'i bir taarruza 
uğrıyarak düşmanlarının galebe 
edip ctmiyeceği ntuammasına di
kilmi~tir. Onun için erbabının yü
rüttüğü mütalealar da birbicine 
uymıyabilir. Bir mesele nasıl gijz
önünc alınıyorsa çıkarılacak neti .. 
cenin de ona göre olacağı tabiidir. 
Müftünün anlalıfa göre fetva ver
mesi gibi. 

Herhangi bir ihraç hareketinin 
türlü mü~külatından sarfınazar 
edilsin de Britanya adasına asker 
çıkarıldığı farzolunsun, bu ihraç 
kuvveti ne surelle terkip ve teş
kil edilecek?. 

İngiliz topraklarına cıkacak bir 
kuvvet ne kadar mühim olursa ol-

vıl:ıcak?. ~ kuru mevva ''e hububat üzerine 
Daha bövle pek çok sualler var- yarın açılacalş. çalışan fırmalanmızın adresini 

dır. Tabiidir ki Alınan erkanıhar- mek 1 epler sormuştur. 
biyesi de kendine göre kimbilir ae -----O-

hesaplar yürütınektedir. Şehrimiroeki ekser ekallıyet ve Memleketimize gelen 
Bundan bir buruk asu evvel yabancı mektcpleriude )'arından S 

Napolyonu o kadar meşgul etmiş itibare;c yeni yıl tedm~tına başla- Urİyeli futbolcular 
nılacaktır. Bu okullar.n resmi mek-

olan bir dava bugiin Alman er - teplerden evvel acılmaları hiç de Suriyenin en kU\'Vetli futbol ta-
kanıharbiyesince ele alınmış hu- doğru görülmiyerek bunların da kımlarından biri olan Elı:.ıdideil-
lunuyor. O zaman Napolyonun e- ı teşrinie\'Vf'lde arılmaları için rivaziye futbol takımı oyuncuları 
!inde yalnız denizin yüzünde gi- sayfiye verlcrinde bulunan birçok idarecileri ile bil'liktc evvelki ge-
den, buharsız bir takım mnna- veliler tarafından maarif müdür- ce ekspresle Suriyeden İz.mire gel-
lar, şalopeler vardL Bugiin İngil- lüğüne müracaat olunmustur. Fa- mişlerdir. Bu takunda Halepten 5, 
tereyi istila etmeyi düsiinenlerin kat taliır.atnamede bir sarahat ol- Be~ruttan 2 milli oyuncu vardır. 
elinde ise denizin :\'Üziinde en sür- mad.ğından bu yıl için inıkiın gö- Suriyeli futbolcular fuar müsa -
aile giden irili ufaklı, hafif vesait rülı>memistir. :Maamafih gelecek bakaları münasebetile bugün Al-
hıılundujhı gibi denizin altından yıldan itibaren bn okı.:lların açıl- tay takımı ile karşılaşacaklardır. 
ve havadan giden malum vasıtalar maları resmi mekteplere uyduru

da mevcuttur. Fakat denize tama- i=l::a::r::a:;k:;tıc;r::. ::::;;~;,;;;;;-;;;,-;;:;;;;;;;;:;::::::=~ 
mile hakinı olamıyan taraf içi11. ~nnı]"]~ 
kütle halin~c düşman arazisine as- ' • JI' 
ker cıkarabilmck daima çetin bir • "' • 
mesele olmuştur. Çünkü her ha- i:o:~allnn ıı:ı a wı ı 

rekette müessir olabilmek İçin de- Ekmek ve et 
vam şart olduğu gibi boyle h•r ih-
raç işinde de ;... :·; rolü oynıya- Ankara belediyesi ekmeği de, 
bilmek ancak arkadan gelecek eti de bir miktor ucuzlatmıştu. Et 
vardını ku\-vctinin hi~ cksi:nıe _ ve ekmek halkın en mühiın iki 
mesine bağlı olduğu kadar İngiliz gıda maddesi. Türl..iyc, o memle-
tarafının mukavemetini kırabil - kettir lıi, çok şükiir Allaha, bu iki 
ıneğe de muhtaçtu. yiyecek maddesi de boldur, Bizde 

mevcut olınıynn şey, teşkilattu. 
Herş~:v yerine ve znn1anına gö- Şarktaki koyunu garbc, nasıl ucu-

redir. lngilizler de uzun tarihle - za getirmeli?. Ol'la Anadolwıun 
rinde nice kovgalara girip çıkmış- Aksaray buğdayını, nasıl istan _ 1 
!ardır. Fakat bugün motörlü ve buldaki Aksaray halkına ucuz ek-
toptan harp varmış. İns9r> lıerşcyi nıek olarak yedirmeli?. l'ıiesele ı· 
göre göre alışıyor. insan ruhu mo- budur, 
türlü celik tahrip vasıtalarından Bizce ekmek, et meseleleri yal-
daba kuYVetli olduğ"unu göstere- ruz bir şehir belediyesi isi dcjiil, j 
cek. bütün memleketi alakalandıran j 

İşte İngilizlerin bıı;;ünkü muka- bir devlet işidir. 
veınet haleti rubiyesi. BÜRllAN CEVAT 

Taksimde yıkılacak 
binalar 

Taksimde Ayaspaşaya inen bü
yük caddenin sağ tarafında bulu
nan bazı binaların beledivcce yık
t:rılmaları kararlaştırılmı,tır. Bu 
meyanda •İstanbul klübü. ile ile
rideki büyük bakkal dükkanları 
ve köşebaşındaki tek kaUı bina. 
yıktınlacaklardır. Bunların arsa
lar:nda ileride denize nazır bir t~ 
ras vücude getirilecektir. 

--O-- . 

Abraham "Paşa,, 

korusu 
Bevkozdaki m<'>hur Abraham

paşa korusunun içinde bulunan bi
naların tamir ve tadı! olunarak 
burasının temizlik ameleleri için 
modern bir kantin, yıırt halinde 
kullanılması lıelediyece kararlaş
tırılm:ştır. 

Mart 
Son Tclgraf'm edebi romanı: 58 

Derler. Ben de öyle yaptım am
ma .. Kontu!. Hem de ne korJUş?. 

i Bütün bir ümidin kopuş ve .. yı-

GÖ .YAŞ RJ 
kılışı. 

Son ı::üne kadar ümitltniyordum. 
- Bu.=rün olrr:.az ise varın!. 
Diyor ve .. ilave edivordum: 

Elime para geçer f(eQilleZ hemen 
mey haneye damlıyorum. ArtıJı: 
ıründüzlcri de içiyorum. Başka 
tülü derdimi dindirmeğe inıkfuı 
yok!. Rakı bastırıyor, uyu:ştuı-u.VQr, 
sindiriyor!. 

ETEM iZZET BENiCE 

de o var. Kafamda o var. Hüvive
timde, daıınarlapmda. benliihmde 
o, onun sevııısı. onun kadınlıh 
var. Onun hayali ile avunuyo -
rurn, onun göz kapaklarımda ya- 1 
şayan var~ı ıle gôri.ıyoru.ın. Onun 
benli~ime sinen sevgisi ile nefes 
alıyor, yaşıyor, dili;ünüyor, konu
şuyorum!. 

Bu aşk, şehvet, sevgi, sevda .. 
<filiın dedtltleri şeyler de~!. Onım 
tek adı: 

- Hastalık!. 
Ben hastayım. Onun hastası. 0-

1un delisi!. 
Hemen her ırün onunla konuş

tugumuz, tanıı;tığ mız, buluştuğu
muz, oturdugumıız yerlere gidi -
y<ırum, oturu) onı:ın. Saatlerce o
turuyor. arıı.. r:yur ve_ avurnıyo

rurı:ıJ 

Sabri beyi bırakmı.şt:. Meb'us 
Vefik beyle beraberdi. Onu da bı
rakmış. Şimdi büyük erk&nıhar
bive ile çok ~i olan bir müti'ah -
hidin metresL Kemal beyin metresi. 

O her gün bir basamak daha a
şıp atlıyor, ben her gün bır ka
deme daha iniyor ve .. düşünü -
yorum'. Ve .. yine her vakitki gibi 
kendi kendırne sormaktan korku
yorum: 

- Ne okıyorum?. 
Ne olacağım?. 
Art:k bu kafa bu ıstifha:ın silsi

lesinin düı(ümiınü çôzeb;lmek için 
çok zayıf d(4tü!. 

Şubat 

- Yü.zdbk yfudiik kuyruğuna 
ııetırdık!. 

- Bu kadar hi7.metim var .. 
Benemehal hır L~ verecekler!. 
Atlatsalar bile nihayet bir hiz-

met vermek mecburıyctini duya
caklar ... 

Fakat. öyle bir iş oldu ki, gidip: 
- Bana L$?. 
Diyecek kıınse de kalmadı. Ka

b:ncİıin devrilmesi ile hariciyeye 
tcroan atılması bir oldu. Her yeni 

' koltuk alan. 
- Ha .. Bu da mı orlardan?. 
Dıyor; fırkaydı, emniyetti, par

tiydi, politik.aydı diye bir kulpu
nu bulup hemen emrediyor: 

- Azlediniz .. 
İşten el ~ektiriniz!. 
TekaütliJğünü yazınız.. 

Ve .. her tayin için soruyorlar: 
- Bıuien mi?, 
Halbuki, ben hiç onlardan 9-

' ğilrm. Onun için· 
- Bu ümit de suya <lı.iştü!. 
DCIT't kten tıas'<" çare yok!. 

Fakat, bunda da tehlike var. Ra
kıya alışıyorum. Ali.şkanlik ispir
tonun hükmünü azaltıyor. Sızmak 
için çok içmek, sabahtan başla -
mak, ,::eceyi yarılamak limm!. Bu
na da para yetmiyor. Avuç dolu
su nara ile ıneyhaneye ırirmek, me
teliksiz cık.mal< lazım ki kendi 
kendime: 

- Oldum ... 
Diyebileyim!. 
İçkinin daha ucuzu ve .. daha a

ğırı lazım!. Kıırsun gibi mideye 
insin; şarapnel gibi damarlara ve 
beyne da.l!ılsın!. 

On beş gün sonra 

İki üç meyhaneyi sıraladık. Bu
nun ~ına: 

- Takıntı!. 
Diyorlar. Ben de beş on lira tak

tmn. Si:ır.di Galata.sarayda 
- Tezı:"J.ı.başıl. 

r Arkan tıaı1) 

Eroin ve 
esrar 

Kaçakçıların kanunda
ki cezalan ağırla,tırı
lıp mücadeleye yeni 

bir hız Yeriliyor 
Eroin, esrar ve kokainin yapttk

ları tahribatın halkımıza, gençle
rimize bütün açı.klı/lı ile anlatıl -
ması için müteaddit konferanslar 
tertip o!UIL'llası kararlaştırılmıştır. 
Bu konferanslar Halk.evlerinde ve 
umumi mahallerde verilip hopar
lörlerle ookaga, caddelere de ak
settirilecektir. 

Konferanslardan birincisi dün 
Fatih Halkevinde Profesör doktor 
Fahrettin Kerim Gökay tarafın
dan verilmiştir. Konferans hopar
lör ile caddeye de yayı.J.mıştır. Kıy
metli doktorumuz alkolün de mil
li müdafaa düşmanı oldujhınu mi
sallerle izah etmiştir. 

DOKTORLARIN TALEPLERİ 
Diğer taraftan beyaz zehiri 

memleketimizden tamamile kal -
dırmak ve kaçakçılara aman ve -
rilınemek için y<ıni tedbirler alı
nıp mücadele hızlandırılacaktır. 
Eroin, esrar ve kokain satıcıları 
hakkındaki kanundaki cezalar da 
az görülüp bunlar da şiddetlendiri
lecektir. Profesör doktor Mazhar 
Osman ile Fahrettin Kerim de ce
zaların çoğaltılmasını bir raporla 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve 
Adliye Vekaletlerinden istemi!; bu
lunmalctadırlar. 

Can kurtaran merkezi 
olacak ha!taneler 
Belediye reisliği Taksimde Sıra

servilerdeki ·Beyoğlu zükür has
tanesi:. ni bir ccankurtaran mer
kezi. olarak kullanmavı kararlaş
tırmıştır. Yani burada ameliyata 
müteallik t!bbi vak'alar, yaralan
ma, kaza ve sair hadiseler kabul 
olunacaktır. 

Ayni sı.:retle Üsküdarda da bir 
hastane Kadıköy, Anadolu ve Üs
küdar m:ntakalan i~in yalnız .can 
kurtaran merkezi, ne tahsis olu -
nacaktır. 

IKLÇÜK HABERLERi 
* Türk tebaasJfldan Viyana 

dc~wnlu llyas oğlu Doğan Tuna 
adında biris~ İzmirde casusluk su
çile tevkif edilmiş ve ağ r cezada 
muhakenıesine ,gizli olarak baş
lanmıstır, 

* İlk mektep lc.itaolarından son
ra orta mektep kitapları da hazır- ' 
lanmaktadır .20 ey lfılde tamam o
larak satı.şa çıkarılacaktır. 
* Belediye, hastanelerde birer 

cankurtaran merkezi tesis etıneğe 
karar vermiştir. * İstanbul hıfzıssıhha meclisi 
tıop!anmıs ve bu sene şehrin umu
mi sıhhat vaziyetinin geçen sene
den iyi olduğunu tesbit etmiştir. * Fınlandiya ve İsveçle olan ti
cari münasebetlerimiz inkişa( et
me&.tedir. * Leyli tıp talebe yurduna gi
receklerin müsabaka imtihanı ne
ticesi belli o!.ını.L$, ali>kadarlara 
tebliğ edfün.iştir. * Yeni balık mevsimi baş~ 
tır. Fakat. ağ ipi buhranı olduğu 
söyleniyor. * E.f~an elçisi İzmir fuarını ve 
Egedeki hafriyat mıntakasıru gez
miştir. * İzmir .belediye reisi Behçet Uz 
Matbuat erkanı şerefine fuarda bir 
ziyafet V'ermiştir. * Yugoslavya kralının doğum 
yıldönümü · münasebetile Reisi -
ownhur tarafından çekilen tebrik 
telgrafına Yugoslavya Kral Naibi 
cevap göndermiştir. * Susam ve ketentoh\.SUu fiat
ları artmıştır. * Ticaret Vekaleti müsteşarı bu 
akşam Ankaraya dönecektir. 

POLİS 1 
V[ 

MAHKEl\IELER 
.!---

Tevkif hanedeki 
cinayetin davası 

Geçenlerde tevkifhanede kumar 
yüzünden katilı1cn mevkuf Şük -
rüyü yedi, sekiz yerinden bıçak -
lıy::.rak öldüren mevkuf Recep Kı
zılağaeın ikinci ağırcczadaki mu
hakemesi dün bitmiştir. 

ll!:ıbakeıue, Recebin• Şükrüyü 
varaladıktan sonra da bıçaihnı 
saplamakta devam etmesini kas -
den öldürmek malıiyetinde ger -
müş ve kendisini 18 sene müd -
detle hapis cezasına mahküm et
nüştir. Ayrıca hırsızlıktan olan 
uıahkfüniyetleri de buna ilave e
dilmiş, müddet 19 sene dört ay 29 
güne çıkarılmıştır. 

Rüşvet alan polis ı 
Çarşambada bir sütçüden beş 

lira rüşvet alan Fatih polislerin -
den Muharremin muhakemesine 
dün de asliye sekizinci ceza mah
kemesinde devam olunmuş, duruş
ma şahitlerin celbi için başka bir 
&üne bırakılnıqtır. 

İngilizlerle 100 milyon
luk ticari mübadele 

İnıtili:z Ba)kan ve Y akııışarlt ti-
caret 'birlllti ile Ticaret Vekaleti a
rasında cereyan eden müzakere
lerin yakında müsbet bir seklide 
neticeleneceği i.iımit olunmakta -
dır. İnı(ilizler birook ihraç mad
delerimize talip olmuşlardır. Bu
na mukabil bize birc~k sanayi 
maddeleri vereceklerdir. Memle
ketimizin ihtiyacı olan maddele
rin listesi İnıtiliz mümessiline ve
rilmistir. 

İngilizlerle 100 ·milvon liralrlı: 
ticaret mu·badelesi yapılacağı an
la abnaktadır. 

SPOR 

Dünkü müsabakalar 
Türkıye atletiım bırincililtleri 

dün iki üç bini aşan bir seyirci 
ıkütlesi önünde yapılmıı;tır. Atlet
ler güzel dereceler a!.ını.şlardır. 
Müsabakalara ~ de Fener -
bahce stadında devam olunmak
tadır. 

Galatasarayın yüz.me bayramı
na dün Büvükderede başlanmıştır. 

Fenerbahçe oyuncularından 25 
kişilik bir kafile Bursa Acar İd -
man yurdu ile maç yapmak üzett 
Bursa.ya gitmişlerdir. 

* Orta tedrisat umum müdürü 
Hayri dün ak.şanı Ankaraya git
miştir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dardı 

Hususi 
deD 

.. 
muessese-

maks?t 
Bir okuyucumuz lazıyor: 
.Senede iki dela yapılan 

voklanıada, mütekaidin, JOk
larna kağıtlarında, resmi de
vairdc veya resmi ve hususi 
mües•eselerde çalışıp çalış -
madıklarıru bildirıniyr mec -
burdurlar. 

Acaba, burada, resn1i ve hu
susi ınüesseseden maksat ne
dir?. Biri, bir bakkal dükka
nında calıı;ırsa, bıı bakkal dük
kinının hususi miicssesclerden 
addile bunu yoklama kağıdın
da zikretmeli midir?. Bu bn
susta aliı.kadarların beni ve 
benim vaziyetinıde olanları 
gazetenizle tenvir etmelerini 
rica ederi.o\.• 

Yasan: M. SA!lll KABAYEl-

Donanmayı Akdenize çıkarmıştı 
Cem Sultanın nibayetülemir ö

lüsünü eline geçiren N apoli kralı 
hiç olmazsa ontian para çıkarma.le 
istiyordu. 

Napoli krali, Papanın talebi .. 
kulak asmadı. Bu sıralarda Fraa
sa kralı Şarl de ölınüştii. 

Fakat Sultan Bevaı:ıt, kardcti
nin nişi için tehditler yapmağa 
başlamJ.şh. Donanma ile İtalyaya 
asker çıkaracağını \'e istila ed .. 
ceğini söylüyordu. Papa ve diğer 
hıristiyan hükumetler telaşa gel
mislerdi. 

Sultan Beyazıt, Türk donanma
sını Akdeniz sularına çıkarmıştı. 
Nihayet, bin bir rnüşkülAt netic .. ' 
sinde Cem Sultanın nftşüıi verme
ğe karar verdiler ve bu sıralarda 

da Sank.ıasaldo limanma bir Türk 
"Cmisi de gelmi~ti. Gemiden bir 
Türk memuru çıkh, Napoli kralı
nın sarayına geldi. Sekiz güne ka
dar Sultan Cemin naşi teslim e
dilmiyeeek olursa Türklerin İtal
ya sahillerine asker çıkaracaklar; 
ru tebliğ etti. 

Sultan Beyazıt, nihayet kat'l 
harekata geçmeie karar vermişti. 
Ültimatom mühimdi. 

Napoli Kralı Fredrik, Sultan Ce
m.in nii.şini teslim edeceğini sör -
ledi. Memuru tatlı sözlerle yolladı. 

Filhakika, kanunusaninin yir -
mi dokuzuncu güaü saray muha
f17ları Sultan Cemin tabutunu .. 
muzlarında taşıyorlardL 

Tabutun üzerine sumalı bir ku-

İngiliz -Alman b~va 
harbi 

Yazan: AHMET SÜKRÜ ES~ı:
İngiltere ile Almanya ara~ ~ 

ki hava harbinin bir hususıYe., 
zaman zaınan şiddetlenerek. ~~ 
bir safhaya girdikten sonra, ar. •• 
zııı birkaç günlük bir süki'ın. d~~ 
resi geçirmesi v bir yana.r dag_f., 
t.-krar alevlenmesidir. Alm9;"' eı'. 
bir hücum tiıbiyeıri tekeuııniıl 
tiriyorlar ve İngilizleria uıuk•~~ 
meti ile !tarşıla~ınca tiıbiyefcr~ 
değiştiriyorlar. lngilizler de ~ 
hücum tal>iyesine karşı y~ ~ 
dafaa usulü tekemmül ettir" j 
böyle hücum ve hücuma karŞ1 ~ 
dafaa usulJeri sık sık dcğişnıek 
eli~. it 

lagilter~ye kaf$1 tayyare b 
cwnları gecen ayın ııekizinde ııa; 
lamıştı. Almanlar, Norveçte ııi) 
Polonyada muva~yetle ta~.,. 
ettikleri tibiyeyi lllgiltereye "jjıı 
şı da tecrübe etmeğe çaliştılar: • 
da bulu~ gibi kesif tayyare fılO , 
lnrıA.Ln Ingiliz tayyare mey~ao ıf 
larıaı eudöstri merkezlerin• b , 
limanlarını tahrip etmeğe teşe ıl" 
büslerinden ibaretti. Tayyare :
hareberiiB in bu birinci safhas1 
on güa devam etti. Almanlar )1 
...Udclet zarhnda alh yüzden t-j: 
tayyare kaybettiler. Ba tüiye • 
aetice vermiyeceıti aUiaşıldL ~ 
ğustOMUt on selriainden so11l'• , 
gün devam eden bir sükiln <J#i ı 
resi ı:;eliyor. Alınanlar bu uıildıll. 
zarfında yeni bir tabiye teke!ll , 
mül ettirdiler: 24 ağustostan; 
li'ıliin !,irinci gününe kadar de 1-, 
eden bu tabiye ile Almanlar, _., 
giltere adalar1A1n muhtelif -· 
!erine J.öçük miifrezeler ve .. fı". 
uın da münferit tayyaraer ıı~ 
deri~ orlanb. Almanların mü_..._ 
oldui\u J..adar geniş bir mıat~ 
a,\ ııı 7.amanda bombardıman t gil 
nıt·gr çalıştıkları anl.aşılı;Yer~· 
kaç gün bu yeni tibiye Inı,:ilııl~ 
şaşırttı. Fakat yeni hücum t~bı I' 
ycsi11.e karşı fngilizler de yen•.~~ 
dafaa tıibiyesi tekemmül e!llji. 
!er ve bu ikinci tibiyenia de 11~1,ı 
ce vermiyeceği anlaşıldı. A}nıaıw.,. 
hava harı.inin bu ikinci ııaflıaS , 
da dört yüze yaln11. tayyare klY 
bettiler. V 

Yine kısa bir sükun deni ııe 
•·or. Ve ~eçen cumartesi Lon~ 
nın ulu orta bombardınıanile . , 
yare harbi üçüncü safhasına ıı~ 
miş bulunuyor. Bn üçüncü ıı.ııf of' 
da tayyare harbi en hid b~~.ıl" 
riae girmiş bulnnuyordu. JWl"'."tl' 
lar askeri hedef araınıya bile 1 
2um görmediler. . , 

Fakat İngilizler bu yeni bil ,ı 
cum tabiyelerine karşı da Y'it' 
müdafaa tabiyesi tekemmül eti 
diler. ı 

İn,,.ilizleriu sonuncu tabi~:c~ 
karşı tek.-mınül ettirdikleri rııüd ~ 
faa tabiyesi. avcı tanarcleri_ııd;if 
ziyade baraj usulüdür. Bar•l• bİ' 
ates perdesi olarak tarif rdıl< ,
lir. Yüzler ve belki de binlerle• 
tieraiyen top, hep birden ate>; 
dilerek ilerliyen hücum filo!• I• 
ua karşı. a leşten siper olarak k~f 
!anılmaktadır. Tayyare filoları 
ateş perdeyi Y'!'IP gecemiyor·~,-

Görülüyor ki Tngiliz - AJuıaıı ;. 
va harbi, hücum ve müdafaa :,, 
biyeleri değiştirerek safhadall 
haya girmektedir. 

11 .. ~ 
Miknatısli mayn harbi de "'o, 

oldu. Taryare harbi de öyle 0~11> 
cağa benziyor. Fakat AJınaıı1•1,ıı henüz bi.ıtiin teknik inıkiıl "I" 
kullandıkları iddia cdilcmeı. s~' 
hesiz, daha y~ni yeni tabiyel•'' ( 
4it olacagız. lngilizlerın de bı~·~( 
ni hücum tabiyelerini yeni Jllil •' 
faa tabiyelerile karşılıyacaklD~ • 
niyetle söylenebilir. Ancllk ,, 
manların aleyhine olan b~ V ~ 
yet vardır: Bu teerübelerİnl uJ ,r 
zaman yapmakta devam edef"ef 
ler. Çünlı.ü kış ıı;eliyor. Bat~ tef' 
lulün on beşinden sonra tngil""' 

(Devan::u 3 üncd. aab/ 

.~ 
maş örtülmüştü. Cemin ~ı f1' 
arabaya kondu. Arabanın etr• ,- • 
da Sultan Ceınin vefakar ad•~ 
lıı.rile Napoli kralının erkiiol 
dL • .~ 

Tabut San Kataldoya ıı;eüf 
Burada geıniye konulaeaktJ. ,4*' 

Papa ihtirasından çıldırıY0 pT 
Sultan Ceınin naııinden be• oP 
ra kurtarabilirdi. . . p' 

Koee huisti7anlıjuı h~au~~-e' 
pa, bir ölünün mevcudıyetı ~ 
bile para sı:ı:ıhrmaia celıt ve 
ret ediyordu. 5;ııi" Papa, Sultan Cemin cenıı• ı'ôl' 
bedavadan elden çıkarıldığııJI 
dilkçe müteessir oluyordu. rJ" 

Papa, nihayet dayananıadljıı~ 
poli kralı Fredrike haber Y"c•~ 
Kendi muvafakati olmadaJI .,,"# 
naşini Türklere teslim etııt• 
ni anlattı. e' 

Sultan Ceınin naşi subatııı 
beşinde Leççeye gelinişti. ıuııf' 

Bir Türk donanması ~~ ıl' 
limanında Türk şehzadesı:;. 1 t9' 
şini almak ve hem de teb 1 ,P. 
kamında duruyordu. . gi 
Papanın teşebbüsatı b•~e ~ 

Çünkü, Türk donanma:;• e 
1 

.ıf" 
zudı. (DevııJJI 



Ingilizlerin Almanlar geri Almanlara göre 
son resmj dönmeğe hava harbinin 
tebliği mecbur kaldı tesirleri 

~lıııl l İ ·ı· "d f Berlin 15 (A.A)- 13/1( eyliil 
il ar gelişi güzel agı u; mu a aası gecesi, kuvvetli Alınan mulaarebe 

ho-b tesirli oluyor tayyareleri grupları, ye•iden Loud-
t t.,, ... & atıyor raya hücum etmişlerdir. 

•t dQdra 15 (" • ) ın· • .,_ L Londra 15 (A.A..)- Dün, akfaıa D. N. B. nin ökfendi1'ine cö-
te' lL'" n.n.. - gıwı; uaYa .. b t k Alın .. ..., ~-~''."'.~yet nezaretlerinlıo, ~ a ar ·en, aa tayyareleri billıassa Vestindia ve Eastindia 
ii· 'ıı,d~ Ctinkü hücumlar balı. _ lngiliz müdafaa siste.mini tahrip doklan hedef olarak alınmıştır. Di-
f c"""' tebUii: için iki şiddetli taanuz yapmış - ğer bir Alınan tayyareı;i grupu 
fi l!ıiıııı.ıı.~tesi "''mı" o"ğl-"'en evvel, !ardır. Külliyetli miktarda Alman bombalanın, Greenvich mahalle -

ı. • •- ~- "" bombardıman ve avcı tayyareleri, s'ne, eTc" I · t d · 1 ~. 
111 

'ıd .. YYareleri, seri hücum _ ı • um c ıs asyona, enııryo -
·~ aın '!"hilleri aşınlŞ!ar, fakat havalanan !arına ve Taymis kıyısında kain 
lı '%la d e ettirmişlerdir. Bu Ingiliz avcılarile, baritin bi4aye - büyük itli• fabrikasına almıştır. Ni-
1 lta,,ltııı •..:ıı birinde Loadra m.uı- tindenheri görülmemiş çok şiddetli hayet üçüncü bir Alman tayyare 
•d•Q ınbalar atılırustır. Oi- loir muharebeye tutuı;ınag"a mec - h ;•Qu'·ıe""el İııgilterenm •ark ve grupu, F."tlıerhit eyi bombardı -
•U • Şarkı kıs • bur kalmışlar ve geri püskürtül- man elmiş ve bir çok bombaların 

1 it 'ltııı'-r ımlanna da başka mü•lerdir. Kanadadok ve Stavedoka isabet 
'bÔl,I, ~Yapılmıştır. Ceaubda !tir Gece, Alm8Jl tayyareleri, İngiliz ıı··· · .. hd I · · 

11' ·~ı. .• • ~lediye dairesi ile 8ir e ıı:ını musae e ey eınıştır. 
~•t b:' Ye tsabet vaki olmn• ve di- paytahtı üzerinde yeniden uçmuş- Bütün Alman pilotları, İngiliz 
ı., lttok 

1 
~ !ardır. Fakat, bu uçuslarında da hava dafi bataryalarının yeni ter 

blS Yer erde evler ve bina- Londra müdafaasının hava baraı-' kil"•I dırıl ' h--' •ltı;e ~'"•tllta um..m ....... Lon-'-ada a. an masını miışa ~-ue et -
, ........... ~ w: larile kar•ıla•mıslardır. · 1 d' 
'tl;ı_ Yerlerde ölü ve yaralı mik-lf'-'llllJlllll_, ........... lllllııllllllll'-'lllJ11111-'ıim~ıjjş1İıe~riıijıjır •. İllllıllllllılll~lllllııJlllll_,l!lllA.,ııı 

il ·~ek de&iJdir. I' 
ltı '1ııeıı .. • ı 

Beyazıt Taksimi 
kıskandı 

~ ltt~ oı: eden solllnl Lon<lra 
~~lı sına diğer bir hücum ya

~ı.~.'-· Londranın cenubu garlti 
~'-~ bombalar altılıruştır. 
~tflltda~ Pek azdır. Bu müddet 
~ble,; ~ l~~uı_ı.ta bir çok sahil şe
}:1 tuı ~ışıguzel bombardunana 
:'.""'lhou Ulıou•tur. Brigbton ve 
~~. /'!e şehirleri hariç olmak 

1 
llı.ik;:r )'erlerde ölü \'e ya -

~~ harı .1 Pek azdır ve basar da 
bil iilıtı~~th. Brightanda bir çok 
~ 011tııed ~ "e yaralanmıştır. East
~'.~ b~ evlere büyük hasar ya
'.lıtse lt kaç ki~i ölmüş, bir çok 

'ı:ltde Y•talanmıştır. Düşmanın 
~Q hı;': 50nra yaptığı hücumlar -
t 1~coı. ~de, İpsvichde bir kilise ile 

:.. ~.11 0 ~ıltılmıştır. Fakat buna 
" lıdtt, lu ve yaralı miktarı pek 

IQ~il 
'•' !eten:- . al' b' . d it' L l(fe, .. ~~ şım ı gar ısın e ır 

\tıı.hlüksek infilak kudretinde 

1'tıQa ;r a~ılmış ve fabrika bina
·~ıltıı. e cıvarına ciddi hasarlar 

o' a::,tQ. 
!ıı~l!ııİ)d·~e ianeyro 15 (A.A.)
A~fy wne göre Brezilya posta 
~ .. Yayee bundan böyle Avrupa 
~ ~l'ııı1 ~a ve Avustralya pos
lıı ~lllttir ev,<ırk üzerinden sev
.}iliı · . ln.ıı:iltereye ait posta 
"'ll!(:ec.ı. ııemueri tarafından nakle-

••dir. 

~NDAKİKA 
Q~ --h t·•Yaya demir mu-
• •zlar hakim oldu 

\itu •• ~ı i11Ci sahifedm cieı;amj 
Alt. lı~ 'eki.ide tadiliıt yapacak -
~!on~ akşaıu B:ı:;vekil General 
~~'ili ck ~rafından teşkil edi

l\ "tıtı· abınc şudur: 
~'l: il ıt tnubafızlar şefi Horia Si-
( •ıı.0\l~ŞVekU muavini, General 
lıt 1r rı1e'c':" Dahiliye nazırı, Pro
ıı~~ '\ı;:;:aıtescu: Milli terbi)'C na
Sj'~ 'Ni el An!onescu: Adliye na
~ ~tq1,~01au: Münakalat nazırı, 
il '1ıaj n~ l:lar.ıciye nazın, Vasinichi: 
lt l'ıt~oıııı.''l'l! ~taras: Ziraat nazırı, 
~'Ye · '1ıllı iktısat nazırı, Leon: 

~'"•le. ııa~ırL 
~ bit ~=~j~da bu mevzu iizerin -
!\Jt.-..ı. ıg ne~redilecektir. 
lıİiltr Il'{ BEY AN NAMESİ 

l.t;haa eş ıs (A.A.) - Dün Kral, 
~ b(j..,

1
llu'lnen devletinin bun

~~e ha:· i;ot~liter devlet olaca,i:ı
t 1tıe . ~ı sıvasetinin mihver ü
~ bir ıstınat evlivecei'!ini bildi
,j'llir rnet?ıırna.meyi imzalamı:;tır. 
~laııın:!?~ız Partisi, devlet için
-~ltti;"'" ıcııane partiyi ~ 

k l:l;~ ... t • 
ı~. ~eıı;~ ıtı'aftan ııeneral Antones
ct ııı.a.e ·b.surette d<:-mir muhafız 

1 
'il b · ır <mahiyet arzedecek 

lııııı ~~l 'l'enihükıimetin kurulu-

S\lild' dı~~ 
1Yedeki otomobil 

kazası 
·~t ( l lıtoı ıı, 'ite y lahlfedm devam ) 
~tur. lltalanınasına sebep ol -

~· 1•ıı a 
~~t )'ol t::::ile .~li. Ak yüz isminde 
Ilı ıı da F hcısıdır. Yaralı bulu -
~ t~lıirrı h~; at oğlu İbrahimdir. 
tt' . .ınstau: ~il Haydarpaşa nümu-

Qıt, sındc tedavi edilmek -

~ ~8ltaı 
lıtıdaıı' Yatası çok ağır oldu -

~ •tı faıı."• hastaneye getirilir • 
•ıı h • sar-.•ıp k . - . <\ , •Yatı t · •. an zayettigr.:ı-

~,11 lı ı\kyij~ c~fıkededir ... 
~i,' ıa"all 1 ısc, otoınobılın çar
lı., . "1üddeı1 8'.ı .. altıııa alması ve 

ı tıı llatı . >uruklemesi üzerine 
lı.ı~~lifı c~ a!~k derhal ölmü tür. 
Uı0 •tıda ı~J:t'. Yakalanmı$ ve 
~in ltıubili.n ıkııta başlanın tır. 
l~ deıı fa j a ~alt iızerinde had • 

( 1 inci sahifeden devam ) 1 
meI'I™'r tribün yaptırılması hak
kındaki beledl~nin kararı Beya
zıt ve İstanbul cihetindeki hal.kı
mızı derin bir üzüntüye dilşür -
müstür. Ezcümle ,geçen akşam t<>ı>
lanan Bcvazıl Cunıhurivet Halk 
partisi konl!I'esinde bu meselede 
hazırlanan dilek mazbatasındaki 
maddeler mevarunda müzakere 
olunm~tur. 

Neticede; bu üzüntünün bele
dive reislii'!ine ve parti İstanbul 
müfettişliğine bildirilerek bu ka
bil merasıımin genelik ve kültür 
muhiti olması. itibarile Bevazıtta 
yapılmasının istenmesi kararlaş • 
tırılmıştır. 

Bevazıtlılar, Taksim meydanı 
:ı?füi burasının ve cıvarının da biran 

evvel tanzim olunup ihmal edil
memesini de belediyeden istiye - ı 
ceklerdir. 

t.ldnci beyannam'e 
mecburiyeti var 

( 1 inci sahifeden devam ) 
rın ellerindeki çivileri kısmen \'C

ya tamamen kimlere ve kaça sat
tıkları ve hangi tarihte sattıkları 
hakkında azami '16 eylul pazartesi 
giinü ticaret müdürliiğüne beyan
nan1e verilecektir. Beyannauıcler 
hemen tetkik olunacak ve 10 tem
muzdan bugüne kadar çivi saklı
yanlar bulunduğu hakkındaki ba
zı ihbar ve iddiaların dof:ru olup 
olmadığı anlaşılacaktır. 
Diğer taraftan fiat ınurakabe 

komis,·onu dün yaptığı bir tııp -
lantıda yeni çuvallar gelinciye ka
dar çuval buhranını önlemek mak
sadile fırıncıların eski çuvalları 
yamalı bir halde de değirmenlere 
satmalarına müsaade olunmasını 
l\1ali~e Vekaletinden istemeyi ka-
rarlaştırmıştır. . 

DEMİR SAÇ İC1N DE • 
BEY,~'INAME 

Ellerinde demir saç bulunan -
!ar da buı;inden itibaren 5 gün 
içinde beyanname vcrmeğe mec
bur tutulmuşlardır. Fi:ıt rnurak:ı-ı 
be komiııyonu ihtikara kar~ı de
mir saı; fiatlarına da narh koya- I 
caktır. __ 

lstanbulun buğday 
ihtiyacı 

Sovyet Rusya 
bekliyor 

(Basmakaleden devam) 
nın bu balamdan bugün Avrupa
nın şarkında ve cenubunda tehad
düs eden vaziyetleri büyük bir 
alaka ve dikkatle takip ettiğinden 
ve maksadı asliyi bildiğinden şüp
he edilemez. Bütün bu hareket -
!ere karşı şimdiye kadar Sovyetler 
yalnız vaziyeti takip ve kendi em
niyetlerini takviye etmekle mu
kabele eylcnıişlcrdir. Fakat, <!aha 
ileriJ:e ,.~:.r!lcak hlldisclcrin n:ha -
yet Sovyclicrin de ~abrını ta~ıra· 
bileceğinin eıı kuvvetli bir işareti 
Tuna komis)"onu bahsi 0Jn1uştu.r. 
Sovyetledn Berlin nezdindeki te
<cbbüsleri bu bakından dikkate 
şayan olduıru gibi dünya hadise
lerinin nereye ve hangi neticeye 
do;lTu inld~af edeceği de henüz 
belli dei{ildir. Harbin Okyanuslara 
sıçraın~sı tlkdirinde de Soyyctler 
i<in Al<sa:vı Şarkta ve Asyada bü
yük al.ika ile takip olunacak ha
··ati mevzular ortaya çıkacaktır. 
Bu itibarla bugünkü vaziyette 
Sovyet Rusyanıo politikasını bir 
cbckleyiş ve hiıdisderin inkişafına 
intizar. siyaseti baliııde hulasa et
mek mümkündü~. 

Ancak, bu hıılıisayı yaparken 
Sov:vet Rusyar.m müstakbel em
niyetini altüst edecek hadiselere 
bir dereceye kadar sabredebile -
ceğini ve ileriye vardırılacak her 
hadisenin bu sabır ve tahammülü 
tasırabileccğinin muhakkak ol -
duğunu da gözönünde tutmak ge
rektir. Herhalde son iki ay zar
fında cenubu şarki Avrupasmda 
ve bilhassa !Uacaristanda ) apılan 
hareketler, Alman nüfuzunun ya
yılışı, İtalyanın tavır ve hareketi 
bu sabırla ölcülccek işler arasın
da olmak gerektir. Nitekim, Tuna 
bahsi Sovyctlcri Berlin nezdinde 
bu yüzden ilk olarak teşeb!ıüse 
se\ ketmiş bulunuyor. 

ET1'M ızzın DENlC.i> 

Umumi nufus sıyımı 
( l i1d sahıfeden devam) 

pazar gµnü )·apılat·ak umumi nü
fus sayınunm nıahiyet \'e. gayesi 
izah edilmekte, \ali, kayn1akaın, 
nahiye nıüdürleriııocn lJaşka. su
bay, ınuhllim ,.c \-atifc görecek 
diier bütün devlet mcmuriaraun 
jzcrlerinc alacakları i~i cheıur.ıi
yelle görmeleri işaret olunma:ı.ta
dır. 
Şimdiden, memleketin her tara

fında, vatandaşlara nüfus sayunı
nm mahiyeti izah oluuacaktır. Sa
yını bir günde bitirilecek ve her 
yerde, yalıın o gün hazır bııln -
nanlar yazılacaktır. Çocukların eıı 
küçüğüne kadar kaydedilecektir. 
Sayımın hiç bir miikellefiyetle, 

hatta nüfus kütükleri ile bile alil
kası yoktnr. Gaye, ne bir ekslk, ne 
bir fazla, nüfusun sayL~ını ve ne 
halde olduğunu bilmektir. 

( 1 locl sahifeden devam ) 

i!irrr.eninde tetkikler yapılacak -
tır. Çünkü, bütün bui!davları bu 
üç deiiirmen satın almaktadır. De
ğin:rrenler de •bu '11nları muhtelif 
fırıncılara, şirkete. hı.ita, fran -
celacılara satmaktadır. Bundan 
ba,ka. diğer bazı vilayetlere hat
ta Karadeniz sahillerine kadar, İs
tanbul için verilen buğdaydan un 
,·apıltp satıldıi?ı anlaşılmaktadır. 

Çünkü. İs tan bul için, buii<ia y da- 1 [ 

ha ucu: fiatla verHrn~ted~. • ı • • J ti il• J !i ij $1] 
lmtıhanlar yıne JYJ - -

netice vermedimi ~ İngiliı; • Alman hava 
( 1 inci •ahifeden devam) 

tih Karaman caddesi 8 numaralı 
evde Osman Noyan, Maltada Ho
caüveys Sürret>ınini sokağında 5-Z 
numaralı evde eski İstanbul valisi 
ölü Haydar eşi Fitnat Yuluğ. 

Mektupta, Vefa lisesi orta in -
sım 3. B. sınıfından 25 talelıenia 

harbi 
(2 inci sahifeden devam• 

adalarının etrafındaki hava vui
veti, tayyare harbinin, en iyi şart
lar altınJa yapılmasına müsait d&o 
ğildir. Netice elde edemezler u 
aradua kış geçerse, hava kuvvet
leri muvazenesi İn'1!terenin lehi
ne ağırlaşacağından ilkbaharda 
hava muharebesi büsbütün 1ıaşka 
şartlar altında başlıyacaktır. 

---0-* Adliye saraymm eski ıımıı:ınt 
hapishane binası yerinde ve bir 

\ 

. 
1 
• 

(Bu yazmuı metiDleri hı._ 
dolu Ajaası bültıeııleriıııden 
~.) 

'hilıis ııdeııı: M.UAM!lln ALA.TUS 

t Kadınlarda hayret 
teliş uyancbrdı 

(1 - rl-- ..__, 
le mecbur wk-n ' ~1en w m
dllvet olnndl*lcn halde müı + ' 
e~ kadın. w eı•M'lıeıiıı ~ 
~ nablıt ile ce-lprwh ı...,.)jen 

'~. 
lh\bıöi ee!>rirni-!e ve di,iıer 

:vftie!de mezkitt ıJrpnıınun şimdi
lik valnıı; erlrek1er ı •• Kia tat
biki kararlıı$tınlmbttr. 

Diinkü ilen 12. - 30 yas ara • 
Raman:ra lıiiktımetinin $8yaDZ smda.ki ııenc kız ""' kadmlarımm 

dild<at bir teblii neşrettij(ini ROT" arasında teliş uyudımuştır. 
ter <1.iansı bil&nmektedir. Bu ld>- Dün bazı aile reisleri ve baYtA-
li""' ..nre, bır· •-• .. - h ......... t b'.., -"~ "v ~ """' ...., lar k:ayınakamlıJrlara, 'khl!Ment, 
seleri olduiiu tekzip olumnakta, beden teriıivesi ııenel direktör -
R<>manvanın kin.sevi tahrik etme- Iüi?ü sehrimiz müınessillihne mü
dıği ibive edlkiikten sonra. Ro - racaat ederek ceza ver.meınek için, 
manya hududunu geçme teşeb - hemen klüplere bvıtlanuın icrııt
büslerine mukavemet etmek ii2e- l'1lll istemişlerdir. 
re. bu.dui lot'alarına emir veril - Halbuki bu hususta ika~ -
dii?i ıasrilı olm>malctachr. k.ııınld<lara ve polise hiQbir yem 
Diğer taraftan Tas ajansı, Al- teibliııat yapılmamış oldulundan 

man N ational Zeytım;ıı ,ııuetesiniıı ibu müracaatlar hay:retie karsı -
BUila Vestire -'azetesinden nak - Jammstır. Neticede lr.evft7et aıa
letliiii bir haberi tıikziıı etmekte- kadarlardan sorWmU$Wr. 
dir. Alman ,gazetesinin yazdı{!ına Yapılan tahHkatta iradınlarm 
ı;ıöre, Viyana hakemliği görüşme- sinıdilik sııor mükellefiyetine tabi 
leri esnasında Romanvawn M0&- ohnadıkları ve mezkür il;hıın sa
kova ~:cisi Gafenku. Ramanvada dece esas kanunun ~ ~ 
Sovvet himayesini istihdaf eden ilanından ibaret oMui1:u anlaşıl -
bir teklif yaP'!llıştır. Bunun üze- 1 mıştır. 

rine, Vıyanadaki Rumen heyetinin-;;;;;;;;;---;;;;;;;;-;;;;;;;;;; 
vırziyeti tutunamaz bir hal aJmış-1 BUGÜN 
tır. Tas aiansı, bu haberin haki - Ü 
~.::fr.muhahf <>ldu/l'unu bildirmek- S M E R 

Moskova aiansı. bu hıtberlerin, 
Romanvada endişe hava.ı yara -
tıl'Illak maksadile ortaya atıldı.ıtıru 
iliıve etmektıxlir. 

ROMANYADA VAZİYET 

Sinemast.Bda 
ALBERT PREJEAX - DİTA 
PARLO ve JULES :BERRY 

tarafından fevkalade bir 
tarzda yaratılan 

1-!01' TSLG&A9-15 KYLOL t1A 

.---il'AKSIM SINEMASlı---
f 
J 

~ (MI - Hl) mevsimine giı-di 

bit µsezw ~ ..4-. GA&Y GBANI> - JEAN 

A&THU& - Süper filmi 

TAYYARE POSTASI 
(;Ot[ BE<zNiUJt 

c-xı.I Aiıaaibıdaz.ban ve Haywıı. mııdkisi aıM!ilda 
canla geçen aşılı: maceraları ~ aWca 'llY&Dıiıny<>r. 

heye-

,.- ÇENBERLITAŞ SiNEMA Si~ 
18 eylUI ~ p..ündea itöı- 1 ei 'rizyon fil:aıeriae başlı
yaeaktır. &--- JıliWiriyeti ı.ü,.;i:lı: fe4akirlıklar yaparak bu 
ıene Beyolf.,. ... 1 ei. -" siıaaaaların4a ıösterilecek filimlerin 
ea iyileriıı.i iwtilwp n ı-iıl etmiştir. 

Sa m" · · · · istirahatlerl:ai temia hnsusunda sinema 
dahilinde !tir çok Jeailikler yapılmıştır. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Bııhlı-ee!r - :ıı:cı-.it 7oluawı ff+36e M 1 ._ iincil kilometn>

leri ansında ya~ 112 Met ...- ı,..aaı. 1ı:a»aJ.ı l&<f uaulile eksiltmeyw 
~uıtur. 

2 - Keti( - - - - k""'I - ---t t<mılaatı da <253'> u
ra •30> kunıltur. 

3 - BiUlmıı• _..ıc lııer lilıl ııaba müdialüj!iİIMie cWiilelailir. 
4 - Eksiltme 'J:l eTIOl Mil .-a günü saat 11 ela l!abkesir llllk6met -

lında daiml encilı:neıı huzurwnda 7apllacalrtır. 
5 - Muvakbt teminab Balı' · 3 t ei ' ·~ ı 'ftZDe9ine ,..knblıılııt, 

Jarına dair makbuz Y<:Ta bu miktar ... ,..... - banlra metubu ile ilYı!e -
hinden sekiz rü.a eırvel vil.Ayet.e mftra.c:aııaıUa ..tladan ab=H•n ~ '911

1 

ticaret - -- tekU1 meldabu ... üalift ed<Sl - koyaralr -
:r:arflan 349' ~ kanua hfllrllmlMi dalrsmde - ve imu etmif oı..rMj 
- ıs de Daimi Encümene venneleri ı.e postada vıo1tu hel-1r ıeefl ı= - ı 
Rl edll.mi;yecefi ilin oluııatt. -

SATIŞ iLANI . 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Romanya Valide Kraliç,osi He
len bugün Bükrese muvasalat et
miş olac3'ktır. Yeni Romanya Kra
lı Mihail Tüın,generalliğe terfi et
miştir. 

Rorrıanyada, Başvekil General 
Antoncsku'nun veni kabi~yi ,ge
lecek hafta içinde kat'i olar;rk ku
racaitı haberi verihnektedlr. Ge- 1 

neral milli bir birlik hükiı:meti te~ 
~tiline çalısınaktadır. Fakat, demir 
muhafızlar. ekseri nezaretl~ri Ü
zerlerine almak istemcktedırler. 
BULGARLAR iKGILTEREDEN 

Monte -Carlo'nu~ 
Meçhul Kadını 

ihtiraslı, I:ntrikah ve Hissi 
büyük ve güzel filmi cörünilı. 
Göz kama~an lüks n ihti-

Emine İffet taralından nkı! par.lar •• • h• M63t ikru NL - ... 

alınan paraya mukabil nısıf lıiasesi biıaal °'" h il>o*eJı: ~ ._. .... 
ctm ödenmemesiwien dola;yı JD.~ aımt •*'' ne karar ..... 

ve tamamma yemiııli üç ehllvulad -- (~ lira -- lalıdlı' ~ 

\ 

oWı BeyotJuııda Jı:aydeı Yolaaode -~ =·bs" ı ı t.ı,.-.... r"1ı' b 1 

ae eski ve yeni t-2( ve mpla·llm ~De ,...,,.. • t 1 tv .. '%61 
cuzade mektebi mkak ve c.ddeolnde f-.U Ne. .lı .,....... • - b 1 ...... J 

lıbrko ve Nesim Aalıai, - Ralli> pap vez ' alt - ile çndlllııtr 

MEMNUN 
Rövterin bir telgrafına ,göre, 

Londradaki Bulı:ar elcisi İn,giliz 
hariciyesine gidcr~k. Dobrice me
selesinde İngilizlerin aldığı son 
\'aziyet dolayısile, Bulııar hükiı -
melinin rneımnuniyctini i:ıildiıım.iıı
tir. 

Bulgar ktl'alarının Dobriçeye 
j(i.ris tarıhi olarak 21 evlül sabahı 
saat 9 olarak tc;;bit edilmiştir. 

Diiier taraftan. Macarların Tran
silvanvavı i<!!allcrı dün tamamen 
ikmal edilmsitir. ı 
SURİYEDE YENİ HAREKETLER, 

İtıl(ıliz meımbalarırun verdı~i ha-i 
berlere göre, Surivedeki Fran -
sızlar, gittikcc General Dö G<>l'e 
iltihak etmeğe meval bulunmak
tadır. Buna sebep. İn,gillzlerin son 
Alıman hava taarruzlarına karşı 
,gösterdikleri mukavemet. \'e Hat

şam. tıAveten: r 
llTİCKEY l\lAUSE -Bugün 

Sinemasında 

Yeni mevsimin ilk 
güzel filmi 

iki Ateş Arasında 
Bq Rollerde 

ALiCE FAYE 
ve 

WARNER BAKSTER 
ilave olarak: 

IZMIR FUARI 
Bütün zenginliği ve ihtişamı 

ile 3 KJSll\ILIK TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

tıüstüva Fransız ınüstcmlekeleri- 1 ~~!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!:!!!!!!!!!'!!!! 
nin General Dö Gol'e iltihak etmiş!' 
·bulunmasıdır. Surivede, bi:rQok. 
halk grupları Peten hükilanetini 
istemiyor. Keza. İtalvaya karsı da 
·!!iinden !!Üne alevhtarlık artmak
tadır. Sıkı kontrola raihnen. Su
rivelikr, barlci haberleri öğrcn
mePe muvaffak olmaktadır. 

CEBELÜ1'TARIKTAN GEÇ:&"< 
FRANSIZ GEl.\1ILERİ 

Diğer taraftan il eylulde 6 
Fransız harp eeınisinin Cebelüt
t~rıktan ııectii!i yine İnııiliz rnem
babrı tarafından haber verilme'k
tcr!ır. Bu gemilerden üçü kruva
zör. ücü torpido muhribi olup hep
si de en SO:'l inşa edilen modern 
gcıni!erdir. Sür'atleri çok fazla -
dır. B'U ı:eımilcrin nereye ,gittik
leri sövlenmemektedir. İnl!ilizler 
de. bu t?cmilerin Cebelüttanktan 
11e;;mesine müdahale etmemişler
dir. Bu Fransız filosunun General 
Dö Gol'e iltihak edece,ği tahmin 
edilmektC'dir. 
FRANSADAKİ MUSEVİLER. 
D. N. B. Alınan aiansının bil -

dirornine göre. Fransız hükü:meti, 
Fransadaki Yahudilerin vaziye -
tini tesbit eden kararnameyi ya
kında n~edecektir. Yeni vazi -
vette, Fransad<>ki Yahudiler """° 
best ımcslekleroen. maıtıuattan. 
telsiz tel,graf, tivatro ve sair mee
leklcrden uzaklasınlaeaklardrr. 
AMERİKADA ASKEıRLi.K 

MECBURİYETİ 

kisi siliıh altına davet edilecektir. 
iPr<>iede, sanavi müesseeslerinin 
sefe~ber edilınesir.e dair o!an lrii
kümlerde, hükiırnetc. icabında 
lfabrlkalara el !<'Ovmak müsaadesi 
veriLınektedir. 

HAVA MUHAREBELERİ 
İnı:iltereye ve Alman yaya kar -

sılıklı hava taarruzları devam e
divor. Evvetki ,gün öğleden soıııra. 
300 Alman tayyaresi, Londrarun 
ates baraiı mıntakasını aşmak için 
uğrao;mışlarsa ct. muvaffak <>la -
ımamıslardır. Bu. İl>l(iliz müdafaa
sının ııııtrkce daha salim bir şe -
kilde calıstı{!ııu l(österiyor. 

Londradan !(elen haberlere ııöre. 
Kral sara\,na ve Lortlar kama -
rasına dilsen bambalar, bilakis İn
ııiliz millelinin birlik ve mukave
metini arttırmıştır. 

Alman l(azeteleri. İtll!iltereTe 
ihrac ve iııtilii hareketini yakın 
gösteren bazı ecnebi ve bitaraf 
:ır:ahfillere karsı adeta ateş piis -
kürüyorlar. İnı?iliz tayyareleri ise. 
son ,günlerde, bilhassa M~ sa
hillerind<C'ki AI.man iş.gali altın • 
daki lionanlan, gemi ve mavna fi> 
!erini, sahillere ttiden tkmı.ir'l'Olla
rını siddetle bombardlll'lan ediVo<'
Iar. Anlaşılan sudur ki. Alananlar. 
İn'Viliz adalarına karşı istill hare
ketine hazırlanırken. h1c te hu:zıur 
kinde deltille:rdir. Bilfııltis. hareket 
üsleri mütemadiyen talıriıı ed:ili
vor ve her türlü hazırlık h~ 

çatı altında iki loa:nD.11. k'Dr evin ev.t Ye mO hM' ~ ~ 

İskendl!t' caddesi liurindeki - :K taj :No. il gift -..th d_. •ıııc __ , 
Cirildikte ı.emini mermer bir tQhk me~ •.U ' ı - 5 iDa bir ........ 

Ve11 vardır. 

Birinci bt: Dolaplı bir •hoııbl<U bir oda bir -. 
İkinci kat Birinci katın aynıdır. 

, _Üçilncü kat: Dolaph bir eabenhkla bir oda nr<&r. 

Dördüncil kat: Sonradan böbno bir oda -~ l>lr tarasdım ibarettir. 'l 
Yolcuzade melı:t.ebi sokatında t taj Ho. h ıo-a cepbeden çift kanatlı cı-if 

lı:aptdan giril~ zemlnt lı:ırilı: .,..,._ !tir taşlıkta bir oda w beıirum p;.. 
inen merdiven vardır. 

Biriı>ct kat: Bir nbanlıkta bir oda bk ı.oı&. 

İkinci kat: Bir sahnh!rta cumlı>tJı bor oda ı.ır halt. 

Üçüneti kat: Bir ııhenhkta bir oda vant., 

Dördüncü kat: Sonradan yapma bir oda ve zemini 
~sir korlı:ulultlu m~terelı: bil' balkondan ilMtrettir. 

kır= çhll ve etraJl 

Umumi evab: ~ pyrimenkul k.tglr zem.ini '"• bodrum kat peru:ere
leri demil' parmaklıklı ve .UCer katı.c cwııl>alıdır. fimlre muhtaçtır. İçıa~ 

elektrik ve t.eıitoı vardır. 

:Mesaba:ıı: Tamamı 45 metre murabbaıclır. 
Yukarıda hudut, wlL! Ye -•ha- ;,.ıh &~eakıdlin alOlf hi....,i açılll 

arttırmaya konmllf\ur. 
1 - İşbu gayrimenkuUla arttırma ..- 23/t,-_ tarihlndeı itlbarea 

939/2120 No. ile İstanbul dördilncil icra dalzesiain muay,ea nurnar&SUJda herke. 

sin Jörebilmesi içlıa açıktır. İlfmda 7ımh eıaru.nı.. fa.la maltlmat almak isll-

7enler, iı;bu prtııameye "" 939/2120 dol7a N"' sile memuriyetimiu mQrac ... 
elmelidir, 

2 - Arttırmaya ı.ttralı: lçiıa yukanda 73Z11ı kıymetin % 7,5 nisbeWıde ı><11 f 
~si veya milll bir bonbnın t.emlruıt mektubu !evdi edilecel<tır. (Madde 12-4) 

3 - İpotek salllbi alacaklılarla dil!,.. allıkadarlann ve irtifak halı:kı ıahipı.. 

rlııln pyrimenkul Qzerindeki bak.lannı, lluswıile t.aiı ve masrafa dair olan idcö

lannı işbu ilJ.n tar.ıh.ioden iUbaren on beş gün içinde evrakı mü. bitelerile bır

likte memuriyetimize bildirmeleri Jcabeder. Ak:si halde haklan tapu sicili Ut • 

sabit olmadıkça sa~ bedelinin payı., masından hariç kalırl3r. 

4 - Gösterilen &ünde arttırma7a iı;tirak edenler arttırma :;artnamesini <>

kumuş ve lüzttmıu malOm:ıt alm1:ıı ve bunları tamameı:ı kabul e~ıll.J~ :ıd ,.e itibar 
olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 8/10/940 tarihinde Salı gürıU saat 14 den 16 ;ya kadw 

İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok ar>

tırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen luymetin % 75 sini bulm• 

Yeya satı, Isliyenln alııcajuıa rüçham olan diier alacaklılar bulunup da bedel 

bunların bu pyr!meokul lle temin edilmiı alacaklannın mecmuundan fula7" 

çıkmazsa en çok arttıranın t:ıahbildil baki kalmrılı: üzere arttırma 10 gün dalııa 

temdit edilen:k 18/10/940 laribinde cuma ıünil saat 14 den 16 ya kadar İslaobul 
dördündl icra memurluğu odasında arlbrma bedeli sabş isliJ'enin alacağına 

rüçhanı olaıt dii:er alacaklılann bu gqrimenlrul ile temin edilmiı alacak.lan 
mecmuuııdan taz.la7a çıkmak ve muhammen Jo:rmetin % 75 şlııi tutmak şarillıe 

ea çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ;yapılmaz ye 
aaiq 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul keodiaioe ihale olunan kimse derlıal veya verilen müh

let içinde parayı -..ermezse ihale karan!esholunarak kendisinden evvel en yük.>
ııek telı:ııtte bulunan kimse arzetmq olduğu bedelle almap razı olursa ona, razıı 

o- veya bulun- hemen yedl gün müddetle arttırmaya çtkarılıp m çolj 

arttıran& ihale edilir. İki ihaı. arasında fark ve eeçen günler ir;in ?'o 5 den h ... 

sap olunacak faiz 'Oe diller zararlar ayrıca h!ilaıoe hacet kalmaksızın memuriy ... 
üıniu:e ahcıdan tabsll olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedell handnde olarak yalnız tapu feral harcını yinol 

"""'lilt vakıf tavla bedeliıı.i '" i.bale karar pullannı verıneğe mecburdur. M6. 

terakmı vergiler, lımYinıt ft tan:Ufat T• ~ resminden mütevellit beled.i;J9 

rüsumu ..., müterakim ....ıar - alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden ıu.. 

Amerikada. mecburi askerliloe 
ait olan kanun proiesi kon,gre ta
rafından tasdik edilmiştir. İHı: ka
file olarak. kiınunuevvelde 76 ibin 

Oç ayda d k • :zil olımur. İtl>u PTt'fmeakul yukarıdıo. göstmlen tarlhde İstanbul d6rdilnctl icrtı 
biçki i iŞ IQa DM!Dturluiu oda a, lllıoı. lliın Ye ı&rıerilm. arttırma f&l'tııameai dairesinde -

!eri felce ui?ratılıvor. 

Teois tarihi: 1130, Müdiresi: ELENİ Çorbacıoğlu. En tııaca.tı ilAn olunıor. (8736) 1 
oon ,.e çok kolq bir usııllt Fransız Lillı:.s metodla dllı:il ------------------------------
bilen bayanlara üç qda, az bilen bayanlara altı ayd.a, 

hiç bilml;ren "87anlara dokuz ayda biçki ve dildi ö~ 
lir. Bayulara Tayyör, tmralet, rob hiç provauz Japone 
ve rel!an ,.. • oon modellerin melod üzere şek.illeri 

öğretilir. 

Erl<el< koctbı i, reilaa, poırdesü, pijama, beyaz çama
ŞU' dersleri baya ,kıra verillr. Yurttan ç:ılcmJara Xl!ll8r 
BalaınlılmdMl ta dikli şehadetname ita olunar. 1905 ... 
nesindcnbed llın Jiye kadar ~!il san'allrtrlar bor 

Leylt 
Erkek Yeni Kolei N~i 

t L K - O il TA. - LİSE 
Tnaimde Sıruuviler 86 YENİ AÇILDI. 

Mü4iirli - Eski şqn Teralı:ki Di reldörtl. M. Ali. Haşmet Kırca. 
H~: YABANCI Dt LLER OORET!M!NE geniş 

mikyasta e!ı ı•ııi;yet vermek, sı ruf1annı. az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çaJ~a ve iı:ı:kişa fJ. sıhhat ve inz:ıhall. ile yakından 
allluıdar oh!w1dır. Mel™ıbhı deıl ize nazı.r k.alilriferli teneffüsba _ 
nesi ve jinmasfi\1ı~ vardır. Her KÜD saat (9 ile 18) arasında 'll~lıta.ı:t sur' tle ı:itUi:i anla-

ı ey IUI eleme imtibanlarınıı girerek, 
türk<e ve labiiye ı:ruplın;ındaa 
munffak olduktan halde, riyazi
) eden bepsirun ıfta kaldıiı ifa
de edilmekte ve bu talebenin, .ı... 
ier r mi bir ekt pt yenidea 
imtihnwı tilbi hltıılı:ww istenmek· 
teılir. • an evvel ~ası brari~tU', .._ 

tarafta takdir ve tahslnle ~ ,.. 'bir ço1u mııkMdar olınaia ..e 
yurt açmala muv:ıi!ak olmu,lardır. (Dene) Jta7't cıınıerl: Pıu:artaol, per

ıembe, cumartesidir. Dersler 1 blrlocilıe9ıtıı.ie baflıyaeakm.l•••••I 
Aılreo: ltwnk3.11' ltadlrea caddesi No. llJ talebe kayıt w kabul oloımıK. Te I~ 41159 
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 1 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eltaltmeleri bi:zalarmda yazılı ınevkilerd.e!U askerf satın alma komi.s)ronla-

mıda biz.alannda yaulı guıı ve saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanıı~l vesik.alarile teklil mektuplarını 
rlnden bir aaal evvel komisyona ve,_ leti. Şartnamela1 komis)'oD.larında ıör1l.l!ir. 

Ciıııl lhale•in yapılaca~ı mahal Miktarı Tutarı Temi.alı ·ihale ı-iio ve Saatı 

ihale aaatle-
1067 ~ 8729 

Nakllyat. 
Kuru ot. 
iade yağ]. 
Paıatcs. 

!turu ıoğan. 
Sığır eti. 
.IW= ot. 

Erzurum Lv. lmlrllı?L 
En:inean. 
EdJme sanayi kıalası. 
HadJmköy. 
Hadımköy, 

Hadımkoy. 

hmn. 

1,000 Ton 
750,000 kilo 
61,000 > 

210,000 ) 
135,000 > 
786,000 > 

l,900,000 > 
750,000 > 
B00,000 > 

l,400,000 > 

Lira Lira 
40,000 
30,000 

68,810 
18,900 
10,125 

235,800 
95,000 
37,500 
J0,000 
,0,000 • 

3000 
2250 

4590,50 
1418 
180 

17685 
11:.15) 
1212) 
2250) 
1250) 

1/10/Uro 
1/10,IMO 
4/10/940 
4/10/940 
4/le/940 
1/10/940 
1/10/940 

25 adet denı sırasının pazarlıkla elı:- Aşaf'ıda ;razılı mevot hizalarmda yazılı g(ln ve saatlerde korşılannda yazılı 
alltmesi l 7 /9/940 salı ıünü aaat 14 de mevkilerdeki askerl sabn alına komisyonlarında kapalı zarfla eluilbneleri yapı
Topkapıdo Maltepe askerl lisesinde lacaktır. Taliplerin ihale saatlerinden bir &aat evveline kadar kanunt vesikalarile 
satın alma kom.isyonunda yapılacak- teklif mektuplarını ait olduğu komlvon.a vermeleri. Şartnameleri komisyoııla-
lır. Tahmin bedeli 375 lira ilk temi - rında görülür. 1011 - 8525 

nalı 28 lira 15 lruruştur. Nümı.me ve Clıısi Mevkii Mıkları 
Gartnamesi komisyonda görülür. İstek- Tutarı Tcmloatı ihale ııünü saaı 

Lira lilerin kanw:ıl vesıkalarile komisyona 
celmeleri. 863 _ 3328 Un ÇUYalı. Erzurum Lv. t. 40,000 adet 32,000 

Lı ra 

2400 
1313 
1196,25 
1288 

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

ıe 

il 
15 
il 

... Odu.,, Kars. 700,000 kilo 
ıooo ton arpa 'Veya yulaf pazarhkla Sade yatı. İsparta. 14,500 > 15,950 

aatın alınacaktır. Pazarlığı 17 eylül 910 Koyun eti Çanakkale 36,000 > 15,840 

salı g\lnü saat 15 de Eskısehir mıntaka l ... .1J> 
aatın alma komisyonunda yapılacaktır. ~anunl vesikalarHe tekJJt mektuplarını 1 
Evsaf ve :sartnames.i komi!t-yonda görü- ihale saatınden bır saat evvel kom.is-

siltmcyc konulmuştur. Muhammen be· 
deli (33000) muvakkat teminatı (2475) 
liradır. İh"le 25/9/940 çar"§Bmba günü lebilir. Arpaııın tahmin bedeli (60,000) yona vermeleri. 1014 - 8471 

liradır. Kat'! temınatı (8500) lıradır. 1 Mıktarı Tutarı Temin atı saat 16 da Sıvasta As. satın alma ko-
Yulafın tahmin bedeli (62.500) liradır. Toıı Lira L ra 
Kat'! teminatı (8750) liradır. istekliler 2310 89,300 6198 

misyonunda yapılacak~ır. Şartnamesi 

her gün komisyonU..-ı görüli.ır. İstek -
kanunda yazı.4 ve:taik ve teminatı malt
buz1arile belli gün ve saatte komisyon
da hazır bulu.omaları. 1028 - 8485 .... 

1500 ton buğday krrdınlmal!l ita -
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 23/9/940 pazartesi günü ~aat 11 de 

·~ bomovada askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 

'bedeli 30,000 lira ilk bmtin•tı 2250 11-
~nc!Jr. Şıır!oametii komisyonda etirülür. 
İsteklilerin kanun.1 vesikalarile tt€k.llt 
mektupJannı ihale saatinden bir saat 

r ~vvel komisyona vermeleri. 945 - 1257 • 300,000 klle 11tır etı pazarlıkla sabn 
alınacaktır. Tabmln bedeli 84,000 llra 
Dk teminotı 5450 liradır. İhalesi 24/9/ 
910 salı gQnO saat il de Çanakkalede 
askert satın alma komisyonunda ya
pılcaktır. İsteklilerin kanun! vecika -
larile belli saatte lı:oınJsyona gelmeler!. .. 957 - 8269 

i l ·~ 1 ... ,, . 
1100 ton kuru ol kapalı zarfla ebllt

meye konmuştur. İhalesi 26/9/940 per
şembe g\lnÜ saat 12 de Edirnede eski 
müşiriyet dairesinde askeri sabn alma 

825 
660 

1023 

27,450 
19,800 
80,690 • 

1856 
1485 
2302 

192 ton sığır eti 30/9/940 saat 15 de 
İzm.itte Tümen satın atma Ko. <la ka
palı zar!la eksiltmesi yapılacaktır. Mu-
hamm'"'n bedeli 57600 lira ilk teminatı 
4130 liradır. Şartname:eri Ank<.ıra, Es
k~ebjr, İ:itanbul ve Tüınen sahn alına 
Ko. da görülür. i~teklileıin belli gün 1 

ve saatinden bir saat evvel kapalı zart-
Jarını İzmitte Tümen satın .,lma Ko. na 
vermelerL 

* 294 ton sığır eti 27/9/940 saat IS de 
İzmitte Tümen satın alma Ko. da lta-
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 88200 lira jlk tem.inah 

6660 liradll'. Şartnameleri Ankara. Es
ki.şehir, İs~nbu1 ve Tümen ~ahn alrnıı 
Xo. da görlJlebilir. istekUleri.n belli 
gün ve saatinden bir saat evvel kapalı 
zarflarını İzmitte Tümen sntın alma 
Ko. na vermeleri. 1016 - 8473 ... 

(1850) ton samnn kopalı zarfla ek-

lilerin zar!l~rını kanunun t.arifatı da
iresinde ha:.:ırlayarak ihale saatinden 
bir 5aat evvel komü•yona vermeleri. 

1018 - 8475 

Aşağldo. miktarı yazılı rckompoze 
taş könlürü kapalı zarfJa eksiJtınelerl 

E13.zıgda askeri satın alma komisyo -

nunda 23/91940 curr:;ırtest günü hiza
lar1nda yazılı saaUcrde yapılacaktır. 

İstek1ile:in kanuni vcsikalarile tek.W: 
mektuplarını ihale -.aatindcn bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Mı1<tarı Tut.rı Teıııioau ihale sallı 
Ton L;ra Lira Kr. 
700 16.940 1270 50 10 
700 16,Y40 1270 50 il 

1017 - 8471 

• '. * . 1200 iln ROO adedi devirli 20 m 25 
beygir kuvvetinde vesaatte 20 ilA 25 
ton su verecek bir lokombil satm alı
nacaktır. Taliplerin 17/9/940 salı (Ü

nü saat 15 de Çorluda askeri satm al
ma komisyonuna gelmeleri . 

1066 - 8728 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin iriiiiiiiiiiiii!:iii.i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
bedeli 66,000 lira teminatı 4950 lira - .. 

dır. Evsaf ve prtnarrıesi komisyonda Gu .. zeJ .
1 ıar111or. İstelcUlerlıı lı:anunl vesika -

larıle teklif mektuplarnı ihale aaatin
den bir aaat evvel komisyona ver -

rıelerL 958 - 8270 o 1 1 
i Bir adet ..w.ı:-bina inşa edileeelc- m ak 
tir. İba)esi açılı: eksiltme ile 24/9/910 

salı günü saet lft da Balıkesir askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 14,171 lira 18 kun>J mu 
vakkat teminatı 1061 lira 85 kuruştur. 

Plan keşif ve pr!oamsi ber gün lı:o -
misyonda Cörillebilir. Taliplerin kanu
ni vesikalarile birlikte ihale saatin -
de komis,yona müracaat etmeleri. 
'-- 889 - 8354 • 
• Ahşap garaj inşası kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Eksiltmesi 26/9/ 
940 perşembe tünü saat 11 de Eskişe
hir mıntaka satın alma komisyonunda 

yapılacakbr. Keşif, fenni şartname, elr-

siltme şartnamesi ve projeleri komis
yonda &örülebilir. Keşi! bedeli 31370 
Ura 3 kuruştur. Muvakkat teminatı 

2352 lira 75 kuruştur. İstekliler kanun-
da ve müesseseden alacakları vesaik 
ve temir.at makbuzhınnı havi teklif 
mektuplarını belli ııünde saat 10 a ka-
dar komhyona vermeleri. 

1022 - 8479 

için 
Her şeydeo evvel 

11bhtli ve parlak bir 
teae, lck.eıis ve daz~ 

rBn bir cilde malik 
olmak lizıadır. 

KREM 
PERTEV 

Slıin ele cildinizi 
rezelleştirir, ruıide· 

lerini beılıyerek can· 
laadırır. 

40 senelik bir teeriibe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 1 
..,. yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlan
masıoa mani olur. l'ai:-su olarak hususi tüp ve vazelarda sa-

tılır. 

imtihanla memur alınacaktır 
İnhisarlar Umum Müdürlüiüaden ~ 

Bu akşam: Saat üçe kae!ar ·-------.r- ı Deniz Levazım satıns' 
Tt:PEBAŞI Belediye BAHÇESİ Alaturka KISMINDA ma Komisyonu iı~nıa~ 

ŞEHİR EGLENCELERİ - ŞiŞLİ GECESİ Hurda eşya •ahs il:inı .• , 
1 - Tahmin edilen bedeli c4' 46" b· 

lira c25> kuruş olan on iki kalem rııtı 
telif cins hurda eşya, 27 Ey JUJ 940 c_~: 
ma günü saat 16 da açık arttırnl3 1 

C. H. P. Şişli Hakcvi Sosyal Yardım Şulıesi aılma 

S A F İ Y E ve Bahçenin bütün programı 
Şehrimizde misafireten bulunaa 

ESMA 
s•tılac31;<-tır. ~ 

2 - Dk teminatı c334> lira t67' 
~ olup şartnamesi her gün koın.i5 " 
yondan alınabilir. 

11 3 - İsteklilerin belli gün ve ~aııt 
Kasım.paşada bulunan koınisyona Jllı.I" 

Bu g~c~ye mahsus olmak üzere şehir eğleneelerinde müstesna numaralar gösterecektir. Tlıksim 
Bab~esını~ Caz - Orke~ası, A~ak'i:Vo?• Patinaj ve diğer nmnaralıırı da bu .q.,mki fevkalade tehir 
eğlencelcrme hususi musaade ıle ıştirak edeceklerdir. Bunlardan ba§lra: 

KARADENiZ OYUN ve HAVALARI 

raca.atları. c8512:t ____ ....-

Beşiktaş icra memurluğundan: 
Evvelce Ortaköyde Şekercioğlu sO" 

"'"' katında 58 numarada oturmakta 

TÜRKiST AN KIZLARI ve OYUNLARI 
hal.en ikametgAlu meçhul İliya ııul1"' 

Orta.köyde Akasya sokag1nda l 1 s:; 
yıda oturan Eater tarafından 1 
elli liranın maa masarif Wmini istifa.-"' 

nııe 
zımnında yukarıda yazıh adresı Diğer numara ve sürprizler - l\1ehtao ve fişek eğlenceleri - Duhuliye yoktur. 
gönderilen ödeme emrjne memuru ta" 

rafından verilen meşrubata göre tt.tY 
ligat yapılmamış · , ikametgAıuıu"; 
malfun olmadığı bildirilmiş oımaJt 
ilfiın tarihinden itibaren bi.r ay za.rl-1

"" 

da borcunuzu ödemenizi ve mal beY'9· 
mnda bulunmanız ve itirazınız var ist! 
bildirmeniz ve aksi iakdirde cebri ~: 
raya devam edileceğı malılmunuz 

mak üzere ödeme emri tebliği. ınıı1<~ 
mına kaim olrru'ı k üzere il fırı en ieb 

o ' . o o 

n~r ~INI~lUJll ~IMlın:~n~~~ ,~@lbın:Jn 
1( 1 Z ., 1 S M I • Amerikan Kız ~olejl A, 

ft. • AranatkOy, Tel. 36.160 W 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan~ 

Ali Saip taralından vakıf paralar idaresinden 24333 ikraz No. aile borç 
alıL .. n paraya mukabil nısıt his.-.;esi birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor
cun ödenmemesinden dolayı ipotı..•kH oısd hissenin saWmasınn karar verilen ve 
tamanuna yeminli Uç ehli vukuf tarafından (5000) lira kıymet takdir edilmiş 
olan tapu kaydına göre Tophanede Cihangir mahallesinin Tophane sokağında 
eski 9 mükerrer 9 mükerrer yeni 17, 19 ve mahallen Sırascrvler ct ... idesi Arslan ya
tağı sokak 12 ve 14 kapı No. lı ha~nden mazbut Ragıp paşa vakfından kay
den sağ tarall Almanya hastanesi bahçesi sol tarafı Yani veledi Yorgi hanesi, 
arkası Elbik bahçesi, cephesi Somuncu sokağı ile mahdut bir çatı altında mu
kaddema iki ve elyevm iki kapılı ve iki bölükten ibaret bir kAl:ir evlıı evsa1 ve 
mesahası aşağıda yazılıdır: 

Mezki'ır hane elycvm Cih::ıngir Alman hastanesi civarında Arslan yatağ"ı 
sokak 12, 14 taj No. lJ iki kapılı k!ı.gir bir ,hane olup mezkür hane dört kat.tan 

ibaret ve ikişer katı bir daire 
ayn bulunmaktadır. 

olarak Jru1lanılmakta ve her dairenin kapısı 

Birinci kat: Cepheden 14 taJ No. lı 

bir antre, bir oda, bir halA zemini çini 

çılulan bir kapısı mevcut olup bahçeye 
inilmektedir. 

ve çüt kanatlı demir kapıdan girildikte 
bir mutfaktan ibaret ve yandan bahçeye, 

sekiz basamaklı kAgir bir merdivenle 

İkinci kat: Ufak bir sofa biri balkonlu üç oda ve bir halAdan ibarettir. 
Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde biri büyük ve b;ılkonlu iki oda bir haHl ve 

bir kilerden ibaret olup bu kata 12 No. tajlı çili. kanatlı camekanlı ve mozaik 
merdivenle çıktlan demir bir kapıdan girilmekte ve bu katla dördüncü kat bir 
daire olarak kullanılmaktadır. 

Dördüncü kat: Ahşap merdivenle çıkılan biri büyük iki oda ve bir kiler
den ibarettir. Bu katın üstünde c;ama~ırlık ve tar<!ça da mevcuttur. 

Umumi evsafı: Mezkür gayrimenkulkftgir olup ikişer katı bir daire olarak 
kulla.nılmaktad.ır. Pencereler kısmen demir parmaklıklı ve kısmen panjorludur. 

KISMlı 1 
KISMI 

olunur. 940/1463 

Çıkar yiicclerden yumak vuvarla.r 
•Cemile Hurmalar al tında filminden. NO. 270368 BENLİ - köçekçe şarkı ı;arkı 

MEŞELİ - Bursa türküsü HO 270369 Bİ VEFA - Gülizar şarkı 
' DERDİMİ UMMANA DÖKTÜM 

NO. 270385 ALAMAM no<ınusu DESTİ EM~~~ik: Şerif kli 

NO. 270386 
Müzik: Şerif kJı 

ELA GÖZLÜM - Çanakkale filminden ~ 
Müzik: Sadettin KaY118 

BOY BENİ - Çanakkale filminden 
Müzik: Sadettin 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şeh:ı:adebaşı polis karakolu arkasında, Td: 22534 

Birinci kat cumbalı ve cumbanın üstü baJkonludur. Bmada terkos ve havaaaıi ----.,----..,.---.,---------------------
ve ele.ktr1k tesisab vardır. Tamire muhtaçtır. U 1 D l • I • 

Mesahası: Tamamı 71 metre murabbaı olup bınl(!an 44 metre murabbaı bina ue grat eV et orman iŞ etmesi re vır 
ve 27 metre murabboı bahçedir. amirli~inden : il 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün nısıf hissesi açık 1 - Büyük.derede Belgrat devlet orman işletmesinin Kurtkemeri depO~u' 
arttırmaya konmuştur. teslim edilmek üzere şartnamesinde eb'adı yazılı 673 adede muadil .217> tof-,,y 

1 - İşbu gayrimenkultin arttırma şartnamesi 23/9/940 tarjhinden itibaren mikilp ~302> desimetre mikap dört köşe meşe kerestesi i.k..i ay içinde ka1d1rı1J1 

934/1709 No. ile ıstanbul 4 Uncu icra dairesinin muayyen numarasında her üzere on beş gU.n müddetle açık arttırmay;ı konulmuştur. 'f.~1 
kesin &örebilmesi iCin açıktır. İl<inda yaz.ılı olanlardan fula malümat almak 2 - Arttırma 23/9/940 pazartesi günü saat 15 de Büyükdere B_ahc:tiıl'~ 
i&tiyenler, işbu snrınamcyc ve 934/1799 dosya No. sile memuriyetimize müra- orman fakültesi dahllinde Belgrat ormanı devlet işletmesi revır 3mirhgJ b 
caat etmc:ıdir. aındaki alım satun komisyonu tarafından yapılacaktır. 

2 - Arttırm.ıya iştirnk için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 ğu nlı- 3 - Beher mamul llW!tre mik4bın muhammen bedeli 22 yirmi iki ]jrflcl~, 
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile-- 4 - Muvakkat teminat c358> lira c58> kuruş olup revir veznesine yatıf 
cektir. (Madde 124) caktır. ·ı • 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irlilak hakkı 5 - Şartname ve iliş.ili eb'ad ve hacim cetvelinin bir nüshası revir 3rı'I' 6' 
sahiplerini;1 gayrimenkul üzerindeki haklarını, husus.ile faiz ve masrafa Uği.nde, diğer nüshası da İstanbul orman çevirge müdürlüğünde ve Ş.erest.eltf 
dair olan iddialarını işbu ilful tarihinden itibaren on bec; &tin içınde evrakı Kurtkemeri deposLWda görülbilir. c82!l8> ___..,/ 
milsbitelerile birlik.Le mcmuriyetiınize bildirmeleri icabeder. Aks1 halde bak-

lan lapu sicili ile sabit olmadıkça •• ıı,, bedelinin paylaşmasından hariç ka- Muhasebeci Aranıyor 

lırl: - Gösterilen günde artt.ımuya iştirak edenler artbrma prtnamesinl r--::kalar Bareminin 9 uncu derecesine intibak eden mües-5~ 
okumuş ve lüzumlu maliirnat al:mıs ve bunları tamamen kabul etmiş ad semiz İz.mir Pazarı muhasebeciliği münhaldir. Taliplerin asgari l.J.S 
ve itibar olunurlar. mezunu olması ve uzun müddet re'sen muhasebecilik etmiş bll; 

5 - Gayrimenkul 8/10/940 tarihinde Salı günü saat 14 den 16 ya Jurunası şarttır. Taliplerin İstanbul birinci Vakıf hanının aSJll 
kadar İstanbul 4 üncil icra memurluğunda üç defa bagırıldıktan sonra en katında 
çok arıt.ırana ihale edilir. Ancak artbrma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 
ini bulm.3z veya satı;s ist.iyenin alacatına ruçharu olan diğer alacaklılar bu
lunup da bedel bunların bu &ayrimıımkul ile temin edilmiş alacaklılarının 

154.000 kilo sığlr eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25/9/94f: 
çarşamba günü saat 16 da İzmir Lv. 
Amirllği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 40,810 lira 
ilk teminatı 3060 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda göriilür. İs -
teklilerin kanun! vesJknlarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 

A- Teşkilatınuzın taşradaki -al memuriyetleri iÇln İslaııbulda H/10/ mecmuundo.rı fazlaya çıkmazsa en çok arttıran.uı laabbüdü balti kalmak ü-
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 

evvel komisyona vermeleri. 
• • 1012 - 8489 

2 adet er paviyonu kapalı zarf u
rulHe ekailttneye konmuştur. Kapalı 

zarf usuWe eksiltmesi 26/9/94-0 per
,embe günü saat 16 da Eskişehir mm
taka satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif, fenni ıartname ve ek
siltme şartnamesi ve proje kom.is -
.ronda iörillebilir. Keşif bedeli (51505) 
ura 86 kuruştur. Muvakkat teminatı 

(3825) lira 25 kuruştur. İstekliler ita-
nunda yazılı ve müesseseden alacak

ları vesaik ve teminat makbuzlam.ı 

havi teklif mektuplarını belli eöııde 

saat 15 e kadar komisyona vermeleri 
1013 - 8t70 

940 pazartesi günü bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. zere ..rıtırma 10 gün daha lemdlt edilerek 18/10/94-0 tarihinde Cuma 
B-- İmti.h>na iirmek istiyenleriıı aşatıda yazılı vasıf ve sartıan un ol- ıtıntı saat 14 den 16 ya kadar İslaııbul 4 üncü icra memurluğu odasında, 

maları lazımdır. arttırma bedeli sahi ı.117enio alaaıjıoa ~ olan dlb?r alacaltlılann bu 
l - En az orta tshsilini billrmiıl olmalı: gayrimenkul ile temin edılmii ala<:akları mecmuundan fazlaya çılcmak w 
2 - Askerliğini yaprnı:ı olmalı: veya mtıeceel bulunmak, bilhassa ı.or ııo mubamıneo k:ıymetin % 75 ni tutmak ı;artlle en çok arttırana ihale edilir. 

halde de son yoklamaları nüfus dlzd.azwıda kaydettirilmiş olmak Böyle bir bedel elde edilmezse ilWe ""ptlmaz ve aa1ı3 2280 No. lı kanuna 
3 - 21 yaşından aşağı ve ııe yaıruıdan yukarı olmamak te.fil=ı Seri bırakılır. 
4 - Her Htlimde vazife gorebllecek derecede sıhhatli olmak 8 - Gayrimenkul kendisine fbat. olunan k:i:mse derhal Teya verilen 
~ - Akrabasından olm1yan iki zab referans olarak göstermek mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel 
e - Türk olmalı: ve eenebi kadınlarla evli bulunmamak en yüksek teklifte bulunan kimse arae1ıniş olduğu bedelle alıruya razı oluna 
? - Mektebe devam eder taıebedeD olmam.ak. ona razı olmaz veya bulunm82'JI& 'b.emen 7 eün .nddeUe arttır!DAl'a 
C- Talip olanlar bir dileltce ve evrakı müsbtle ..., Uç fotognıflA Wrlikte çıka~p en çok arttıraııa ihale edilir. İlı:i ihale araım>d•ki fark ve geçaa 

Galalada rıhtım caddesinde Veli Alemdar banında umum müdürlu~ ıoe- ıünler için yllzde 5 den hesap ohınacü; faiz ve dib?r zararlar aync& 

mıırin şubesine 10/10/940 taruıın. kadar müracaat etmelidirler. hükme hacet kalmaksWn memııri:l'etimizce alıcıdan tahsil olunur. (Mad 
İmlıhan mevzuu ı;uıılarc!Jr: do 133) 
1- Hesap ve hendese 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde ohlralt yalnız tspu ferağ harcını, 

2- Yazı yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ve.rm.iye mecbuJ'.. 

:ı- Umumi ma!Omat rlı.ayııt bilgisi, eotrafyu dur. 
~ Lisan «konuşma ve yazma> llıtiyaridir. Müterakim vergiler, tenvirat ft tanzifat ve lellAllye resminden möie-
Ecnebi J.1sana vlk.ı! bulunanlar laaııii Wıanı bildllı:lerinl clllekçelerlne yaz- vellil Belediye rüsumu ve müterakim vakıf iearesi alıcıya ait olmayıp ..,.-. 

malıdırlar. ma bedelinden tenzil olunur. 
Hol: İ~bu gayrimenkul yukanda p\er!len tarihte İstanbul dönU!nctl icra --
1- İmtihan neticesinde ayni de<ecede muvaffak olanlar arasm.ıan 7Dancı mıırluğu odasında işbu Jl!lıı -.e söıdıerilen artlımıa ııartmmıeai daDesind.e a-

r • fu:aııa vfıkıf bulunaıılor tcreih edilir. tııocağı ilAn olunur. (8735) 
Aşağıda yazılı samanlar toptan .eya • =:;;;:::;..;;;;;;..;;;,;;.;;,;;.~--:--'--.;...------------------

ayn ayrı kapalı zarlla eksiltmeye kon- ı- İmtihanda kazananların muvaffaldyet ve talıııll vaziyetlerine Cöre ba- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 'Jlürltiyede mevkii fiile kovmalı: 
ıouştu~. İhlesl 27 /9/940 cumn ıünü aaat remdeki dereceleri (Ueri"den O~eri ~t edilerec. ta~eri yapıhr. .Güyüm ve emsali kapların otıcr için, icara dırhi verilebilece/!i tek-
15 de Iz.ınilte askeri satın alma lı:oınls- ı- Tayin edildıti. m:'hal -.e nmeyı teb_lill tarihinden 1~ ."'.' bet ırtın matik akıtma usulü> hakkındaki lif edilmekte olmakla bu busnsa 
yonunda yapılacaktır. Şartnam .. i Ao-ızarfmda kabul ile vazıfesı başına ıtltıni:Veıılerın tayin hakları ıplal edilir. "8011> icat için İktısat Vekiletinden i&- fazla malUınat edimnek istiyen)e-
lı:ara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve Es- 6ahip ve neşiryatı idan eden Baflll.uhaniri üJ:ısal edilım.iş olan 5 Eyliıl 1934 ta- rin Galataıda, .Aslan Han 5 nci Irat 
t:l&ehir, izmıtte askeri satın alına ko- ~ 11•] ETEM İZZET BENİCE rih ve 1871 No. lı ihtira beratmın 1 - ı3 No. !ara müracaat eylemeleri 
~oııwıda 1•.ıı.ı,!4.ca!<tlf, İ.>!~ Bnıl#ılt yer. SON TELGRAF Matbuu ihtiva ettilt.i hukuk bu Jtere icadl ilin olunur. , 

Müessesesi Merl<ezine müracaat etmeleri 

İ.stanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi satıJJ 

alma komisyonundan . ,,oil' 
Meıb:r.imiz ve mülhakat ile Çaııalı:ka]e meri<ezi ambarlarına teslı111 .. ",4 

melı: ı;arlile 470 lon kriple maden lı:ıömiirll ile "'3,5 lorı yerli sömıkok J<Or1' 

lı:apW zarf usulile satın alınacaktır. ı;ft" 
l - Tahmin bedeli laiple madelı t!!mihönün 18 lira M lı:uruı; 50 .. ~.~ 

.ı.ın ..., sömikok kömürüniiıı be'- 1ıonıı 211 lira '1'l lı:unıftaı:ı umumunun I -1> lira 18 kuruı;tur. 
2 - Şartname merkezi:mh )e s n ndalı pıuoısız alınır. "tJ,St,P' 
3 - Elailtme 3/10/MO peq=be ııüni! saat 15 de Galalada Kar•"' 

- ııökağında mezkür meriı:ez atm alma lı:oıniııyonuoda yapılaeaklır· J>l"' 
4 - Eksiltme kapalı zarf usullle ,,_ıacağıııdan isteklilerin eksiJtııleııl'b"' 

lamadan bir saat evvel teklif mektuplal'ml 'ft teminaüarını yat.Jrıp J'.J'I ~ 

almelan şarttır. Aksi takdirde eblltmeye ~- rıııı"'' 
6 - Merldlr kömürlere ait ı->bwtı muvalı:kate paraaı 709 lira 59 lctl ,pıJ 
4 - Eksiltmeye fh'e<:eklenn klimör tllocan olduklarına dair 1940 

ticaret odası vesikalarını ııöelermeleri .,.rttır. •8733> 4 
( inhisarlar U. Mlldilrlüiündonı ~uıı' 

I - Şartnamesi mucibince U,600 lı:ilo yerli malı nişasta kola açık 

nsuHle abn alınacaktır. . dıf· " 
ll - Muhammen l>edeli 45811,50 llra muvakkat teminatı 344,13 Jır" ıJll J 
W - »nılltme 18/IX/940 çarşamba ıünü aaat 1' de Kabalaşla kVoZ 1 
~ ,..ı-;ndelri alım komisyODUlldB yapı'1acalı:!Jr. _i 

Dl - Şarlname oözü - ıubeden parasız alınabilir. .,,- . 

l V - btekıııe.ııı eltsiltme için ~ olunan gün -.e saa!U> ytmle 7,5 ııll 
.-.ıarlle birlikte ~ komisyona m tinMaatluı. (8110) ........................... 


