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ispanya 

4Clrıdırılmak 
• 
ısteniyor 
~.·., _..,.._ ....,....,... ..... _""' ....... 'i 

leri kendi adalarında 
ıt· . t~1:•rınak ve birinci büyük 

~r "' Akdeniz, Orta Şark ve 

01
,1 b rikaıla yapmak herhalde 

Q Ugiın dahi mih\'ercilerin a
a tutu 

~-........::.: nıunu teşkil e~::_. 

~an: ~~1T t . ~EM İZZET BEN CE 
tın 
b~iı •dalarını istila etmek an
lltıı~dalardaki her türlü hayat 

ltııı '«ınet unsurunu imha 
.\~• tniiınkiin olduğuna gö

l· nların şimdiki halde bu 
•'ıı·,·h bir t d • eşebbüs ve eneme-
~\!<''•klerini ummamak yo
~ 

1 
kanaatimizde musır..z. 

ı tiitııukabn Alınanların yine 
'1• 10°. tnuhtelif şiddette akın-
ı,, ~•liı d . 

taııık irnağını yorıuak, ln-
lıı.ıı ·"••met ve mane\'İyatını 

I"~ 1 d.,. •çin h kı 1 lı'· "n ava a n arı yapmı-
JS• ''n· edecekleri yolundaki 

l ~ "••ırnızda da ısrar ediyo
i 1 "'•k cı • gönüle en ferah tesel-
'lıl •n nokta İngilizlerin ııün 
1 ~;~;~1•nen \'C maddeten hiç-

L hissetmemeleri ve bi-'"'r . 
'kını ı:un artan bir şecaatle 
dah;";: karşı koymalarıdır. 

• •.a '• G9 Alman tayyaresinin 
'1;(~.. al eyaleti üzerinde 
! "'U' 1 , n }ijk' o nıası tarihin ve gü-
"•ı Sek teknik, mukavemet 
lrıı:~lık şaheseridir. Hele ta
\ijlU r bir iki hafta içinde bü
~ltıı8~ ~enıtilerini göslermiye 

•I,,. ayyarelcri karşısında 
ı~ 1~ 1• 1'l'a başladığı zaman Al-
•lt-ı "ar t hk" "I' ı avsan1ıya ma um 
it it, \e l'iinlük iz' açları da o 

1~ •zalaraktır. 
q i~ ınihverin bugünkü tutu-

..b1tı liıleri kendi adalarında 
)bl ~tk, Yıldırmak ve birinci 

\. 
8
'bi Akdenizdc, Afrikada, 

,,;''kta k ., Yapnıa tır. Buna ga-
1~d teshil ve tesri etmek ba
i. 'Ilı ın b ~~•iter u taç oldukları ka-
•ıı e karşısında harbe da
tıı "'•Ieri de yine bu yolda bir 
"'H ve Akd d ''''kt enizde, Afrika a, 

l 'tr 8 ınuvaffak olmalarını 
"il· 1'İyor. !\!manya ve italya
~L ıYecek l 

J ' ltıihv • ngiltereyi zayıfla -
ıı'r 'd ı.\da:rciJere dünya tahak-
r. ı''•lı. ının anahtarını bedi

' ·~ 1 Zafer en evvel Akdeni..... , ı •rın 
1 

·• ı, ı açmakta ve yine 1 iı h ,<\frika, Orta Şarktaki 
lil •ki-· 
ı, •a~ ·~ıyet ve mevcudiyeti-
•ı ı •t v . 
ı,, •u hiitermektedir. lngiltere 
ı' lıı !relerden uzaklaştırıl
'•i hra llüyük Ok"anuslara 
' '· le , \ 'l küçülmüş bir devlet 

ı,,, ı 1, ng;ı -,~ 4'. ız adaları ise sistemli 
i;;l" 1•rı ile gaye h:isıl olun

,,~~~ 8~8hltıütemadi bombardı -
·~la rip olunur, halkın ıi-

~ \eıneli bozguna uğratı-
ı ~ •• , 
i,, laf totaliterler kendi hesap

tır •tin b' . 
1 11 ~''e ırınci şartını böyle 
ı qr içinde mülahaza ve 
i'ı b 'Jleınekle beraber İn -
"' a •h;,, 

1, "•ıat nıevzuu olan bölge-
~ '· ·• d an adalarında oldu -

' i:ıııııı·•ha az kunetli ve mu
ıl ı;~•ı.' 01~adığı gibi harbin bu 

1 'na d '''•Yeti totaliterlerin 
'qh •ha b' •ı '!lJ ırçok ~·eni ve ta-
' .~. er d •t\·"ıtııy e rıkarabilir. O za-

1 huı lll'a pirince giderken I; tUrd 
4• an da olmak• var~ nu 
~·I~ ~•zayir, Tunus, Fas, Su
ı. 'lı8 • •aıı 
;ı,..,ııı,,18 Siz kuv\'etleri terhis 
'4ıa •110,;. ve silahlarını ter -
iıq1 1ın, 11 ır, General Petain 

l;I; ~•l•rd' •ıi~·eti günden güne 
~ •. lir. Cki komutanları ve 
t·''"' '"'' 1 14 ' 1 ~İbj ~ arı intibaha sevk 
:•ıı,,ı:llıUda lngilteredeki şeci ve 
ı •n !.ada General de 

l ~;tra~•sınPatisini ve ,-atan -
.ıı. 1 arıın 8 ııtarın onun etrafın
"ıd,"tilt.'ını kolaylaştırmak -
tı~ t,811'•nin ınağlübiveti tak 
· •ca · sanın da kamÜen el-
~- ~ın ı 
ı;~n kend' ~e hiçbir müstem- , 

ı,1 h d; dah •s~n~ bırakılmıyaea
't;'ı.una • ·~ ı takdir ,•aziye -

, 1 ı d,'Ustu" bütün bu bölgele
\ lııu1ı l>aı ~~ Fransası gibi Ge
" 4;

1
. tem' 1•'e iltihak etmeleri 

~ • e dir. 
~ıı: .~. in ·ı 1 '•tı •ıJ;,/(I tere l\Tısır, Sudan, 
\d;~: tı_ıUdın Ve Adende azami 
.ııtı ~ıh; ~faa h~ıırlıj!nda bu
lıı tri 11 · kdcnızde de deniz j 
'ı'11'in; 

1Jıarttrnıış ve adalarda-
' ~ C!r a-" ''kd "dirın· ~.un biraz daha 

~l~k''ıiı· ıştır. Ayni zaman -
aı ' 0 s il ·naı' ol u ıii ile bölge böl-

'nde~h ~~- d~vletler rnrdır. 
b ,~• •nihıuun. bu. \·aziyetler 

Cumhur Reisi Ankaraya avdet buyur 
MISIRDA 

HARP 
BAŞLADI 

Roma, müdafaa ordu
s:ınun askeri kıymetini 

münakaşa ediyor 
Berlin 17 (A.A.) - D. N. B. a

jansının Romadaki askeri muha -
biri bildiriyor: 
Mısır hududunda Sollum civa

rında ilk İngiliz müdafaa hattının 
zorlanmasile siımali Afrıka ceo
"' sinde hareket harbi baslamıstır. 

Bu İngiliz müdafaa hattında 
muhtelif istihkamları, topçu ve 
mitralyöz mevzileri vardır. 
Mısırdaki İngiliz ordusunun faal 

unsurları hemen hemen hepsi mo
törizedir ve hizmellerinde küçük 
ve seri zırhlı arabalar varoır. 

İngilizlerin ikinci müdafaa hat
ları Sidi Barrani civarındadır. 

Trablusııarp muharebelerine İn
ııilizler bilhassa Avustralyalı, Ye
ni Zelandalı ve Hindli kıtaatı sok
maktadırlar. 

(Devamı l üncü sa.hllt:de) ...... Jllg"İliz bombardunan tayyaresi •kın• çıkmak üzere ... 

FRANSADA 
ŞiMDi DE 

FEYEZANLAR 
Bazı yerlerde suların bir 
metre yükselmiş olduğu 

bildiriliyor 
Cenevre 17 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
'.Pöti Dofinua ııazetesinin yaz -

dıltına nazaran Fransanın Savua 
ve yüksek Savua vilayetlerinde su
ların yükselmesi büyük tahribat 
yapmıstır. Suvun yükselmesi bazı 
yerlerde bir metreyi bulıınustur. 
Bir toprak kayışı neticesinde Gre
nobl, Burıı Duazo demir vollan
nın 50 metrelik bir sahası toprakla 
örtülmüş ve yolu taınamile kapa
ımıstır. 

Albervil ve U,gine'de de vahim 
feyezanlar oldui!u ve yalnız bir yo
lun iki milyon franlklı)( hasarı bul
dui!u bildirilmektedir. 

Bircok vadilerde elektrik ce
reyanları kesiIDıistir. Mahsulata 
da zarar olmuştur. Feyezanlara 
ikasırga ve şiddetli ya{(murlar se
bebiyet verrnistir. 

r-==.=-.. ~ c ' 

MiLLi ŞEF 
Dün gece hususi tren
lerile Ankaraya avdeti 

buyurdular 
Cumlııır Reisi Milli Şef İs

'llU!t İnönü dün qece saat 12 .. 50 
de şehrimizden aıırılmıslar re 
hususi trenlerile AnJ.:ara ııa 
avdet bmıunmıslardır. 

Milli Şef Dolmabalıçeden 
•Acar• motörile Haudarpa~a
ııa geçmiş, rıhtımda Va !i ı·e 

belediııe reisi doktor Lıitfi ı 
Kırdar, Orqeneral Salih O -
mıırtak, İstanbul komutanı 
General İshak Avni, BiH:rc< 1 bü11ük elçimiz Hamdullah 
Suplıi Tanrıöı:er, şehrimi ode 

bulunan meb'ııslar, askeri re 
mülki erkdn tarafından uqur-
1anmıslard r . 

" ,# 
Bir anne çocuğunu 
kurtarmak isterken 

ikisi de bog~ uldu ! Y~zıaı 
3 cu de] 

INGiLiZ 
HÜCUMLARI 
ŞiDDETLENDi 

Valinin beyanatı Sua~i:re ~azası- Zengin bir kadının 
nın ıkıncı kurba-

KaDalıçarşının ta
mir ve ıslahına bu 
hafta başıa·nıyor 

nı da öldü! apartmanı soyuldu 
7000 tonluk bir Alman 
iaşe gemisi batırıldı 

Londra 17 (A.A.) - İrnıiiz hava 
kuvvetleri ııittikce artan bir sid
detle, harbin sevk ve idaresinde 
ehemmiyeti haiz düşman askeri 
hedeflerine karsı hücumlarına de- Ana yollar asfalta çevrilecek, mec-
vam etmektedir. 

Pazartesi gecesi İnııiliz bom - } J h t t"b t l • bardıman tayyareleri, Belçika. Ho- ra ar a ava Cl 1 a ı yapı ip YCDI 
landa ve Fransız sahillerinde Al- 1 1 k 
man istila üslerini kursun val! - pencere er açı aca 
murıına tubmuslardır. 

Kuvvetli tesekküller A~man ara
zisi dahilinde büyük derinliklere 
kadar girmislerdir. 
Düşman bahriyesine de muvaf

fakivetli hücumlar vapılımıstır. Bu 
ııemilere yapılan hücumlardan bi
rinde bir kruvazöre taaıı isabet 
kaydedilmistir. 

( Deııamı 3 iincü sahifede ) 

Kapalı carsının taımir olunması 
için 50 bin liralık tahsisat ayrıl -
dıiını yazmıştık. 

Bu ııüzel ve kıymetli, tarihi san
at eserini bakımsızlıktan sür'atle 
kurtarrnaiiı kararlaştıran Vali ve 
belediye reisi B. Lütfi Kırdarın 
dün bir muharirimize verdii!i iza
hata göre, taımir isine bu hafta 

icinde baslarulacaktır. Ve tamir 
esnasında mecralar yapılacak, 
muhtelif kJSımlara tecdidi hava 
tertibatı konulacaktır. Avrıca çar
şının karanlık kısımlanna da muh
telif penceerler açılacaktır. 
Çarşının Nurummıanive camii 

önünden başlayıp Bevazıda kadar 
( Det:amı 3 üncü sahifede ) 

- ----- --- -- ---

Otomobili kuJlanan 
aefirin oğlu serbest 
muhakeme ediliyor 
Suadiye yolunda cumartesi •k

şamı vukua geldiqini lıaber verdi
ğiıniz feci otomobil kazasında ya
ralanan amele İsmail dün Haydar
paşa hastanesinde ölmüştür. Bu 
suretle kazanın kurbanları vaka 
esnasında ölen amele Ali ile birlik
te ikiye çıkmıştır! .. 

Müddeiumumilik hadise tahki
katını bugün mahkemeye vere -
cektir. Kaza esnasında husu!\i oto
mobilini kullanan Arnavutluk se
firi B. Asaf Caculinin oğlunun sor
ııusu yapılmıştır. Fakat kendisinin 
Kordiplomatik ailesine mensubi
yeti ve hadisede amelelerin de mü
teaddit kornalara rağmen yolun 
ortasından çekilmemeleri gibi se -
heple takibata serbest olarak de
\'am olunmaktadır. 

Kadı köyünün 
imarı başlıyor 

Ölümle biten mo
tosiklet sefasi 

Ay nihayetinde iskele ile altıyol 
arası dükkanları yıkılıyor 

Beledi''e reislij'[i, K'Bılıköv iske-1 
lesinden tıkılınca altıvolaitzı ııö
rülebilecek sekilde Kadıköy iske
lesi civarını tanzim etme.iti karar
lastırmsıtır. 

Valı \'e belediye reisinden aldı
i!ınuz malumata göre. bu is için 
ic;;rbeden istiırrı!ak muamelelerine 
ııecilmiştir. Ve Kadıköy vapur is
kelesinden Altıvolaitzına kadar o
lan mezkur adadaki tekmil dük
kan ve binalar yıkılp genis bir 

Dönmiyen 
Filo 
Rahmi Yağız'ın 
en son eseri .. 

Dönmİ\·en filoda Türk de
nizcileri~in büyük hup so
nundaki efsanevi kahraman
lıklarını Rahmi Yağız'ın ve
sikalara dayanan bu ş•heserin
de görüp okuyaraksınız. 

Dönmiyen Filo 
Bu ismi unutmayınız. 

asfalt cadde acılacaktır. 
Dii!er taraftan öıtrendii?imize 

ııöre, onezkür ada dahilindeki ek
seri emlak sahipleri vola l!iden kı
sımlardan artan arsalar kendile -
rine terkolundui!u takdirde, vı -
kılacak olan dükkan ve binalar 
icin hichir kıvmct istemivecckle
lerini de bildirmişlerdir. 

Av nihayetinde dükkanların vı
kılımasına başlanılacaktır. 

KISACA 1 
Bir davetin sebebi 
Londrada çıkan Observer gaze

tesi Alman hücumundan bahse -
derken şöyle bir davet yapmakta
dır: •Şimdi tam zamanıdır. Bun
dan sonra hiç yapılmaz ... • 

Bizim .Mahutla konuşuyorduk 
da, 

- Üstat bu davete ne buyru -
lur,bir gazete hiç kendi vatanına 
dl.ismanın istical ile saldırmasını 
ister mi? .. 

Diye sordum. Gülerek: 
- Bu en önce kuvvet ifadesi -

dir. Sonra da tercüme edilince 
•Gel de, boyunun ölçüsünü al •• • 

Kalamışta da üç sandalcı müşteri 
yüzünden biribirlerini yaraladılar 

Beyoi?lunda oturan İskon ismin
de bir 201 numaralı motosikleti 
satn1ak istemiş ve son bir tenez -
züh yapmak üzere pazar günü ar
kadaşı Artin ile Mihranı da yanına 
alıp Büı·ükdereye gitmi~tir. 

Zitıcirlikuyuda Artin motosik -
Jeti kullanmıya kalkışmış ve ara
ba Büyiik çeşmeye şiddetle çarp- l 
mıştır. ı 

Neticede sepette bulunan Mihran 
ba~ın<!an ) aralanmış, Artin hasta-

Bakır köyde 
•• ceza goren 

dükkancılar 
Bakırköyünde istasyon caddesin

de Aiicstinin fırınında 125 kilo 
eksik ekmek, Sakızağacında 54 nu
maralı l\Jehmediıı fırınında da 80 
kilo bozuk ekmek bulunmuş ve 
ve pas bezleri de pis görülnıü tür. 

nede ölmüş ve İskon da hafif y•
ralanmıştır. 

Kalamış iskelesinde Bayram oi
Iu Hasan ve Ali oğlu Osman ile 
Münir oğlu Haydar isminde üç san
dalcı arasında müşteri almak yü -
zünden bir kavga olınuştur. Bun
lardan Osman hemen sandalının 
küreğini kaptığı gibi arkadaşı Ba
sanın kafasına yapıştırrnı$ ve kav
gaya Hayda rda kalkışmıştır. Ne-

( Devamı 3 üncü sahifede J 

Balya - Karaay
dın madenlerini 
hükumet aldı 
Memleketimizin en eski ve bü

yük madenleri devletçe işletilecek 
madenlerden biri olan Balıkesir ci
varındaki Balya Karaaydın maden
leri şirketinin inıtiyazları bu kerre 
hükümetçe satın alınmıştır. 

Muhtelif mevki ve mağaralarda 
bulunan bu madenler bilhassa sim
li kurşun, manganez ve linyit cev
herlerini ihtiva etmektedirler. 

Bir gece hırsızı da bir apartman 
kapıcısını bıçakla yaralayip kaçtı 

Lalelide Resitpasa caddesinde 
kain hakim Rıza apartımanının 
4 üncü dairesinde oturan Münire 
isminde bir kadının dün gezme.ite 
~ttiki sırada 3000 lira kıymetin -
deki mücevherleri ile 290 lira ı:ıa
rası çalınmıştır. 

Buraya haricten anahtar uydu
rulduğu sü phesi uyanmakla be -
raber. hizmetçisi Bedriye de zan 
altına alınmıstır. 

Dii!er taraftan Bevoi!lunda Sa· 
ıınanyolu sokai!ında 110 numaralı 
Dimitrivad.is apartımanı kapıcısı 
KQÇO evvelki ııece yarısından son-
ra apartınıanda bir ııürültü işit -
mis ve bakmai!a cıktıi!ı vakit 
me<ıhul bir adam zavallı kapıcıyı 
bıcakla varalavıp kaçımıştır. Ya -
ralı kapıcı Bevoiılu hastanesine 
kaldırılıın~t:ır. 

-----------------------------

Şoförleri memnun 
etmiyen kıyafet! 

Kış gelirken şoförlerin keten elbise 
giymeğe mecbu~ tutulması 

garip görülüyor! 
Otobüs soför ve biletçileri ile l 

taksi soförleri için belediyece tes
bit olunan veni ve yeknasak kıya-

ÇERÇEVE 

fet ne 5-0förleri ve ne de biletçi
leri memnun etmiştir. Bir kere bu 

( Deı;amı 3 üncü •ahifede ) 

Manzara 
Ah, şu harp marp bir bitse, 

her gün doğan güneş istikrarlı 
bayat levhalarını 1.§ıldatmaya 
başlasa da, biz de hakiki yazı
larımıza, hakiki ha)-al ve cemi
yet yazılarına dönebilsek ... 

Dün gece, çerçevemi karala
mak ve radyodan ajans hnber
Jerini din)e,'ip bir fikir edinmek 
için saat on buçukta köyümün 
gazinosuna çıktım. Anlıyorsu
nuz ki, evimde bir radyo bulun
durmamak servetine nıaliğim. 

Gazinoya gırınce gozume 
(arpan manzaradan donakal -
dım. Gazinonun büyük taraça
sındaki lambalardan hepsi sön
dürülmüş. İçeride gazino sahi
bi, iskemleleri tülbent gibi kat
lamak, yerleştirmekle meşgul. 
Jlir köşede iki sandalcı, altmış 
altı ornamakta: 

- Şu kırk dokuz! Yirmi da
ha yeter! 

- Parçasını görelim! Peki 
yeter! 

turmus. 
Bundan tam bir yıl enci, 

aynı rad3·onun ba~ındaki kor
l:unc kalabalığı diişünıii!hı. A
na, baba, nine, dadı, kardeş, 

sevgili, bakkal \'e çakkal. pohs 
ve hırsız, ziippc 'c ağır he1~h, 
asker ve başıbozuk. zengin '\'e 
dilenci, bütiin bir İlisanhk pa
nayırı. biitiin dikkat ,., alaka
sını r~d3onun ses huni.sinde ö
ğütiiyordu. 

Halbul..i harp ~e politil..a hiı
diseierinin o vakit teınsil etti
ği eheınn1i~·et, bugünkünün. hu
susile bugünlerdekiniu önünde 
hic mi hiçti? 

Bir kere daha anladım ki, ha
diseler kendi alemlerinde de -
ğtl, içimizde doğup ölii~·or. Ve 
aJn~ıhnadan eliınizi ~:akan ılık 
sn, ka~ınar hale geldikten ve 
ahşıldıktan sonra dcriınizi bile 
kaşındırıııaz oluJOr. 
Alışmak, Allahm kullarına 

ne büyük teselfüi! 
RadJ odan bir ses yühcldi: 
- Bugün dii~eıı tan areler 

(85) i buldu! 
OJ unculardan biri haykırı -

Jor: 
r" dok \ <rcılcrın cok ince 
"•tı<ı Udııkları nıuhakkak

nıı 3 iıı ,,;; sahifede ) 1 

Manasına gelir. Anladın mı şim-
di davetin sebebini?!. 

~--••••••••••" Cevabını verdi. • • 

Ayni mahalde 7 numaralı çörek
çi Galibin fırınında hamur teknesi 
pis bulunmuş, ayni caddede kasap 
İhsan manda eti sattığıııdan ve E
büzziya caddesinde 36 numarada 
Osmanın fırını pislikten. Sakızağa
cı civarında Ahnıet ve Cevat is -
minde iki elbiseci tebhirsiz elbise 

( Deı·ıımı 3 iincü sahifede J 

1327 yılındanberi şirketçe idare 
edilmekte, olan mezkür madenleri 
badema hükumet işletecektir. 

Uzakta bir mütekait, sabah 
gazetelerinden birinin müna -
kasa ilanlarını okuyor. Gazi
nonun kapısında bası boş bir 
delikanlı. köşeyi dönen bir 
Rum kızının karanlık heykeli
ne karşı, kaytan bı~·ıklarının 
altından türkçe bir tango tut-

- Kim demi~ (65) di)e be 
adam! (40) daha (85) eder! 
NECİP FAZIL JUSAKÜREIC 
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ARSLANIN 

HASTALI(;. l 

Evvel zaman icln<Ie, xambur z::ı
man idnde. arslan ormanlarda 
gezerken varalanrr,ıs. hasta düş -
müs .. Hayvanların kralı hastala -
'ırnca, bL.i tiın diğer hayvanat birer 
birer z>rareline gelmişler: 

- Grçmi.:, olsun, ete dimiz.. A
c:ıba nasıl oldunuz?. Nasıl bir te
sadüf sizi yaraladı? 

Yine bir ziyaret 11ünü, birwk 
hay\•anlar meyanında tare de hat;r 
sorma gelenler ara>ında bulıı-
nuyormuş; . 

- E:fendimiz, demiş, yokı;a, bi
zim neslimizden bir terbiyesiz bir 
kusur etti de, biz, kulların:.z m. 
varalamnanıza sebep olduk?. 

Arslan, acı acı icini çekmiş; et
rafında bulunan yüzlerce cins hay
,·ana bakarak: 

- Aldığl!!l'l vara -bir şey deiil, 
ehemmiyetsiz .. Fakat, şu farenin 
~<izü beni öldürecek. demiş! 

ALTIN 

BABASI 

Gazetelerın vazdı~ına ı:ıore, b~ 
zcnııin dilenci daha yakalanmış .. 
Hele bunlardan biri, poturunu Ç>

karırken, san sarı vüzlerce altın 
ltra, paçasından aşaı(ı vailJnda 
baslamış! 

Artık, anlasılıyor ki, bu zaman
da, paranın kimde olduğu taayyün 
etmistir. Evvelce, paranın kimde 
oldui>'u belli olmaz, diye bir söz 
vardı. 

Yeni düstur şu: Kim, fakru ha
linden fazla sfkô.yet edene, o altın, 
babasıdır. 

KAGIT DA 

CÖP ~lÜ?. 

Ç<ip meselesile, gazeteler fazla 
ıneşl(Ul olnıağa başladı. yapılan 

~VRUPA HARBiNİ!\ 

\ENİ MESELELERl 

lngiliz Amirali-
• • • 

nın vasıyetı 
Yazan: ALİ KEı~ SUNJ\IAN 

Avrupada bir gün büyük bir 
harp çıkarsa bunun ııa;ıl olabile
<·cğine ve mefruz düşmanlardan 
hangbinin daha çok kazanmak 
imkimlarma malik bulunduj;'llna 
dair senelerdenberi zihin yormuş, 
yazı yazmııı Avrupalı muharrirler 
..ardır. Bunlar kaç zaın:ındır orta
ya türlü faraziyeler liıoymuşlar, 
süvlediklerini hep müsbet malü
ınata, tarihten aldıkları misallere, 
bugünkü terakkiyata göre istinat 
(_•ltirerek ileri sürmek iscmislerdir. 
Siiylemiye hacet yok ki, 939 harbi, 
daha başlamadan evvel istikbali 
l.cc;if yollu ortaya konmu< bir hay
li tahminleri altüst etti. Fukat er
babının çok etraflı surette birik
tirmiş olduğu ma!Unıatın kıymeti 
eksilmemiştir. 

En ehemmiyetle menuu bahse
nilmis olan meselenin de bugün 
İugiltereye düşman askerinin çıka
r1lıp çıkarılan1ıyacağı olmu~tur. 

Artık büyük saffiharp ııcmilcri
ııin, o koı·kunç zırhlıların che:n
ınhcti git gide nzaldıf:ını, ı:clecek 
l\\rnııa harbinde bombardıman 
LJ\'\arelcrinin en birinci rolü oy
ıııy;u.:aı'.!"ını bundan on sene evvel 
~ at1.ı.u~ olan F"ransız a.skeri mu
Jıarrirleri vardı. Bunların bombar
ci11uaı1 tayyarelerine verdiiı,ri. them
miy~t pek yerinde olmakla bera
ber. donann1anın, büyük zırhlıla
rın asla varlıklorını kovbetmiyc
ce~i noktasında ısrarıııdan İngiliz 
me lekta:;larının fikri Je, değiş
memiştir. O halde Iııgiltt<rc için şu 
'ardı: Denizlere hakim olduğu gi
lıi harnya da lıiıkinı olmak. 

Z<hinleri en ziyade meşgul e-

tetıki:klere ıı(ire, bir araba. 927 iri
lo çöp hamule& taşıyormuş! Bu 
kadar aitırlıihn içinde tas toprak 
125 kilo kadar tutuyor. lurpınt.. 
kaitltlar da 53 kilo çelriyonnUŞ'! 

Bir zmnanlar, çöı:>iin tarifine 
ihtiyaç ııöriümüştü. Kal!ıdm da 
çöp telakki edildiğini ~ araba -
!arı i1bat ediyor. Halbı.tki. beri ta
tarafta İzmit kUıt fabrib.ııı, ip
tidai madde zorluf(u çekiyor. 

Bu ne istir, anlıyamacbk! 

REFÜJ 

VE ÇOCUKLAR 

Osman Ceımal, ~enTerde, E -
dirnekapı yolu üzerindeki refüj -
!erin, o civaroaki çocuklar ve inek 
sürüleri tarafından harap edildi
kini vazıvordu. 

Yazısında.: •Böyle şeyler, biu 
ne uzak!> diyen bir eda vardı. 

Biz, bu civarda oturan bazı va
tandaslarla ve ~uklar1a ııörüı; -
tük. Dediler ki: 

- Efendim bu ~lhk tarhYrı 
yapıldığı vakit, bunlar nedir, diye 
sorduk: Refüj, cevabını verdiler. 
Biz de. tıu kelime va.hancıdır. diye, 
tepelivoruz. 

KAH7ENİN 

BATIRI 

Dünvanın bazı verleri var iri. 
kahve hasreti cekivor. Yollar ka
palı, kahve nereden ııelccek?. Di
j!er taraftan ııazetelerin yazdığına 
göre, kahve memleketi olan ce -
ııubi Amerikodaki Brezilya devleti. 
tmnam 16 milyon çuval kahveyi. 
satacak müşteri veva ikram ede
cek misaiir bulamadıiiı için tah
r;p elmeğe karar vermiş! 

16 milvon kahveyi düşünün!. 
Birer fincandan kimbilır kaç kişi
nin hatırı ho.; edilir'. 

AHMET RAUF 

den, bilhassa şu günlerde, İugilte
rcye asker çıkarıp çıkaramamak 
bahsi olduğuna şüphe yok. Erbabı
nın ~imdiy~ kadar bütün büyük 
harplerden •. dıkları derslerin, as
keri tarihin öi;'Tendiği bir keyfiyet 
vardır: Denize hakim olnııyan bir 
dü~aııın karaya ckuvveı. dene
bilecek surette asker çıkarabilme
si çok zor olmuştur. Eğer büsbü
tün imkansız değilse... Bundan 
yüz ~ili küsur sene evvelki meş
hur lngiliz iımirali Nelsonun va
siyeti şudur: Karadaki müstah -
kem mevkilere karşı denizdeki 
donanma pek mecbur olmadıkça 
kavgaya tutuşmamalı. Çünkü böyle 
bir muharebe müsavi şerait altın
da cereyan edemiyecektir. Netice 
çok defa böyle hallerde mütecavi• 
donanmanın aleyhinedir. Zaman 
deği erek ortaya yeni vesait çık
makta, bir buçuk asır evvel bir 
İngiliz amiralinin keııfcdenıiyecc
ği harp ve tahrip siliıhları bulun
muş olmakla Nelson'un fikrindeki 
eS<ıs bozulmamıştır. 

Bugün Alınanların beslediği ta
savvur gibi vasi nı[kyastan bir 
ihraç hareketi teşebbüsüne dair en 
son harplerde görülmü& bir misa
le tı=diü edilmhor. Harp tarihini 
çok iyi takip eden Avrupalı mu
harrirlerin yeni misal olarak gös
terebildiği )·alnız bir vakıa. me\'
cut; Japonlar Çinin cenubunda ib

.rat ahrckctj .Y•P,mı !ardır. 
Fnlaıt ihraç hareketi ) aparken 

Japon don;ııınmasının kuvveti lıi
mayesi de hiç eksik olma:nıştır. 

Japonya ile Çin?.. Kuv\'eller 
müsavi olmak şöyle dursun Ja
ponlar mutlak surette dcnhe ha
kim bulunulorlardL .İngiltereye 
karşı ihraç hareketi bahsinde ise 
denize hakim olan ta.,[ hugi.in ken
dini karada da, havada dJ şiddet
le ''" muvaffakıyetle müdafaa ede
bilen ve daha da edecek olan ta
raftır. İn'!iliılPrin ada!'}ı bu«iin 

& 

mü•tahkem bir mevki holine kon-
111u~ huluııu)-or. Nelson'un \ru,i~·cti 
doğnı. 

So:ı Telgraf'm edebi ronı .. ııı: 60 

' 

GÖZ_ AŞL RJ 
ETEM İZZET BENiCE 

Ve .. ilave edeyun: 
- Canım ... 
Sevgılim!. 
Hayatım!. 
Her şey ım olan kadın .. 
Ve .. tekrar onun koluna gire -

} im de tekrar onu tanıdı)t.m, sev
digim, etckkrine dolandığım bu
ytileven, bürüyen, çeken. bağlı -
·an, bendedcn gözlerine kendimi 

esir verdiğim zamandaki gibi onun 
b konuşavını, yürüyeyim. ,::ülü -
~ev m!. 

Fakat, o hiç al~ırmadı. Arka -
sıu bakmadan, acbr !arını sıltlaş
tıra sııda.ştıra yürüyordu. Öyle de 
enf~- vürüyfisü \'ardı ki.. Kürk 
rr lntosu güzel. mevzun kalçala
r cıa sarıla sanla ve bacaklarının 
are ıından süzüle süzüle ilerliyordu. 
Brnden ~rılalı daha ziyade ser -

pilmiş, gelişmiş, güzelleşmiı;ti. Beş 
on adım ileride bir antikacı dük
k~n:na ı:irdi!. 

Kapının önünde bir an durdum. 
- İçeri girsem mi, girmesem 

mi?. 
Karar vermedim. 
Birkaç adım ilerledim!. 
Hayret: Rakı başıma vuruyor, 

sarhoş ediyordu. Halbuki, bu her 
gün içmiye alıştığım, rakının dört
te biri bi'.e dcı;\ildi. Demek insan 
bizim meyhane arkadaşlarının. 

Efkarlı. 
D,.'iıJdcri hale gelince dalıa ça

l:ıul< ıçkcnin tesirine kapılıvor Si
nirlerim gitgide geriliyor, içimde 
isyan, kın ve.. gayz hisleri yükse
liyordu. Kendi kendime: 

- Kahpe ben!_ Ou. hale ooktu da 

Esraren- ~n~ ?il?. Aksaray da p o~ ı G 

giz yolcu ı '~·~ Yeşillik .. MAHKEMELER . • 

Mecidiye köyünde oto
büse koltuk değneği 
ile binen topal müş
teri T epebaşında sap 

sağlam indi 1 
Dün ölleden sarını Mecidıyeki>

yünden hareket eden 3097 nwııara. 
h Mecidiyeköyü - Çarşamba oto
büsünde garip bir vaka olmuştur: 

)..!ezkılr otobüs Tepebaş.ı tavak-
1'.uf mahallinden k;ılktıktan soma 
yolcular sıralardan biri üzerinde 
unu tuhnası büyük bir koltuk dey
llt!~i !,!ÖrnWşier ve bunu şofôr Azmi 
Sormana göstermişlerdir. Azmi 
koltuk degneğini alınca; bunun; 
Mecidiyekövündcn binen ve oto -
bilse gelirken müşküliıtla yürüy~ 
bilen 45-50 yaşlarında bir müşteri
ye ait olduğunu anlamıştır. 

Yolcular; Az.minin tarif ettiği 
müşterinin bir dakika evvel indi
ğini ve tel~lı teli$li uzaklaştığım 
söylemişlerdir. 

Bunun üzerine mevzutJbaiıs ih
tiyarın ar!ıasından biletçi luıışturul
muş ve koltuk değneği gönderilmiş
se de bulunamamıştır ... 
ZENGİN BİR DİLENCİ Mİ? 
Arabaya binerken tooallıyarak 

vürüyen ve yanında bir de; dayan
ma yeri kullanmaktan eskimiş bir 
koltuk deyneği bulunduran bir ih
tiyarın 1(} dakikalık bir otobüs s~ 
yahatinden sonra arabadan sapsai
lam inmesi. üstelik deyneğini de 
almaması soför ve yolcularca hay
retle karşılanmıştır: .. Bu ııarip mili; 
terinin üstü başı da pek muntazam 
balunmadığından kendisinin topal 
taklidi yapan zengin dilencilerden 
biri olması, koltuk değneğini ve to
pallıg;ru da ( !) dalg;nl,kla ve ya
hut da aceleden unuttuğu tahmin 
edilmiştir. Bu vaziyet üzerine mev
zubahs kııltuk deyneği Şişli otı>
büs plantonluğuna teslinı olun -
muştur'. ... 

Fatih ve Bakırköyünde 
faydalı konferanslar 
Şehrimiz Halkevlerınde halkımı

za faydalı mubtelıf mevzularda 
konferanslar verilmesine devam o
Jurunaktadır. 

Dün Fatih Halkevinde yüksek 
ticaret mektebi profe•Örlerinden 
Suphi Soy.>allı oğlu tar:ıf;ndan ik-
tısadi bir konferans verilm~tir. 
Bu konferans da hoparlörlerle dı
şarıya naklolunarak caddeden ge
çenlerin de dinleme ve istifadeleri 
ten:in olunır.ustur. 

Evvelki gece de Bakırköy Halke
vinde üniversite doçentlerinden 
Dr. B. Adnan tarafından •Kanser> 
hakkında fa\-Ua 1ı bir konferans ve
rili o alüka ile dinlenilmiştir. 

lki yıl kalınca •• 
Bir smıfta iki yıl üst üste kalan 

çocuh, iiçüncii sene resmi ınckt~p
te okuyamaz. Fakat, bir hususi 
nı~htcntc okuJabilir. Bu neden 
bö)le? .. Çünkü, talimatname böy
leuır. Halbuki, bu gibi cocuklar 
Hnde iicret \·creıniyecek kadar fa-
1.ir bulunanları vardır. Bir takım 
a:led sebeplerden dolayı, iki sene 
de üsi üste kalmış olabilir. Ayni 
mektep olmamak \'e bir başka 
mektebe devam etmek şartilc, ü
c;iincü senede yine bir resıni n1ek
tepte okumalarına mü,aade edile-., mc-z mı .. 

Çünkü, hu>usi mekteplerin resmi 
!erle muadeleti esasen tasdık edil- ı 
miş dcjil mi7 .. O halde? .. 

BÜUHAN CEVAT 

zabıtası . ----: . . Uç sevdazede Bulgar meslekta{l1J;.': ' 
Belediye Vah ve Beled17e Reısı, zla samimi bir hasbıhal 

.ı Arlkka~d·~·z._:ı~m~. İne!!:- Sütçu parkında hemen genç kız arasında l'azan: AHMET ŞÜKRÜ ES~ıı;S 
es, wa.mua y gı ır ıen - ti' 

kale ile, İstanbtıla mutlaka bir·~- yapılacak tanzim işi 1 _ b t d •• v •• ••' Bulgar hükfundiylc C~htı _... 
bıtai belediye• teşkilatı lazımgeldı- • • 1Ci\a e OgUŞU. yet bükfuueti arasındaki ınuıı9 · • 

ğ:ini Wıh etti. Bu teşkilat, emniyet hakkında bır muharrı- Kadın ... ,_.,..,,en y-""'~erile betler, usun senelerdcubcri u.~ 1 zabıt.ıısuulaıı ayrı, müsakil ve doğ- ,~~ ........,. mal, dürüst ve !tatta saıniın1 1 ~ 
rudan doğruya belediye)• 'bağlı o- Timize izahat verdi kavgaya tutuşan erkeklere zabita Bulgar halkının da millet olaf~ 
lacak. raporları arasında hemen her gün Cümhııriyet Tür.kiyesine !'- 1, • 

Vali ve Belelliye Roisi.. Dr. Liı.tfi Belediye reis~; Aksaray traın- rast.:anınaktadır. Erkek sebebile düşmanlık hissiyle mütehassıs 0
1
• 

Kırtlar, verdifi cevabi Uahatla, vay caddesinde ve Polis karakolu birbirine ~iren, kavgala!;an kadın- duğunu farzetmiyoruz. On dıı.lol<~r 
bu teşkilatın kurulmasına eu.ı. iti- .karşısında bulunan ·Sütçü bosta- lar da pek az değildir. Fakat genç :ı.uncu as.ır içinde Türk - B g 

n1> namile maruf bostanı istimlak •..... kek üriind. .. b' b. J • r ltarile ihtiyaç duyaldu~unu, fakat, .o.ı>.ıarın er Y en ır ır e- münasebetlerinin mabi~·eti ıı~ 
bütçe mülô.hazalıırı dolayısile, bu etme hazırl.klarına başlamı!;tır. rini ciövmeleri pek nadirdir. L;te !ursa olsun, her iki taraf da ~ 
i~ derhal baı;arılaınıyaca~ı ifa- Ak>arayın en i.;;lek ve merkezi bu kabil bir vakaya dün Beyoğlu daki meseleleri 1914 )ıarb•l,1• bir verinde olan burasının evvelce ·· ·· ~-'- t uhakem · d t k b de etti. . clll'mu.ı:n'*'u m esın e raıı ar.tık. ta. s.fiye edilmiş sayar .. • .. • •• >• 

modern bir park haline lronulına- lanmı:;tır: ı, 1 k olma diiŞUll"'"' 
Arkadaşımız Selimi izzet Sedes sı karar'··tınlmışsa da biliıhare ş·<·•·d G u S ırı e ıyı omşn yı . ..e-

prensip itibarile, aoktai nazarında """ ı.;..ı e oturan üziue, uzan ve tiir. Aııla~.ığuruza göre, Y.ir~ ~ 1, h:ıltlıclır. Belediye re.isiınisin ceva- bundan vazge.;ilmiı;tir. Vali ve be- Kadri) e isimlerinde üç genç kız, bir nedenberı gelen Bulgar hükiiJll .
1
• 

bı = makuldür. lediye reisi Lutfi Kırdar bu husus- erke?e aşık olmuşlar ve yekdiğeri- lerinin bize ~a~şı politikalaruıı ~r 
Fakat, bize öyle ıeliyer ki, Seli- ta kendisile ıı(irüşen bir muharri- ni kıskanmıya başlamışla.-dır. Genç haın eden duşunce de bu olıll bil 

mi İllet Sedes, müstakil belediye rimize şunları söylemiştir: erkek bu bağrı yanıklardan Kad- tm ... Vaziyet bo.·yıe oı. dujiu ha!d• r 
k •- Aksarayda Sütçü Bostanını ri~. ·e ile daha afzla alakadar olun- dd tt b '--- Bulgar -• zabıt:ısı teşkilatından çok şey be - ·' mu e ea erı ..... ı _.-.;. 

]emekte, hatta, alınacak randıman istiınfil edip bir •Ye:;il saha• ha- ca da kıskanma keyfiyeti büsbü- teleri, ve Bulgar mı0~rr:rl••; 
hususunda biraz fazla mübalaga- !ine getireceğiz. Burası süratle tün açığa vuru:lmuş, Suzan ile Gü- Bulg;ar halkı araıımda TurlrlY' v 
ya kapıl.maktadır. Ona göre, ls- tanziın olunacak ve en uygun a- zide, mevzuubahs erkeğe yüz ver- leyb~nde cereyan uyandıra' ~· 
tanbııluıı bütün rıu merre belde iş- ğaçlar dikilecektir.> memesini Kadriyeden istemişler- neşrıyat yapmaktadırlar. 811 ııı v 
1 . b t kil•t kuruld - tak Ökrendiğimi.ze ııöre, yeşil saha- dir. Fakat Kadriye, rakibelerini ı harrirler yazılarına mevzu ol':'.:,r 
d~r~ - 11 ;ş ıı':ı. b' •• ı.~ . ..,:_ nın genişletilmesi ve bunun için büsbütün kızdır.p hasetten çat- bir Bulcıır - Türk meselesi aıvcbil. 
ır e - 0 ma ır ......., e, de mezkur bostan yanlarındaki !atmak için inadına rıeno adamın 1 Ç" •~ ort d b··yıe li .. .. .. b' hald "rüleee.lı:· " • yor ar. nno.u a a o fiıf' 
m. Puru>SUZ ~ de ıo dd 

1 
~ dükkanların istimlik olunup yı- hislerine mukabele etmis, basba- mesele yokıur. Jo'akat baııJarı _ 

1<>kaklar tertemız, gı a 11111 e 1erı kılmaları da mevzuubahistir. Maa- şa gezmelere çıkmıştır!... kiyeyi iktısadi çıkmaz içinde g"':, 
hilesiz, hayat ucuz, seyriise er mafih, esasen yeni ve modern İs- Bunu haber alan Suzan ve Güzi- te · ' 
n:.0 [1~•~tl•cı;.ı; ~~a, b::..ı;:in, tanbul .ı:arı Yerıikapıda yapılırken de, Kadriyeyi tenha bir yerde kıs- ~~~',.Bulgar gıızelecileriııiJl ~ 
gkalko.ru en._ ~n "-

1 18
. atanbul rb~r an bu sahada ana caddeye düşen tek- tırıp adam akıllı pataklamak sure- müzevirliğe saptıklarını ideli•.~., 

aca.., guze ır ceııne- mil dükkıinlar ve civar ıslah oluna- tile hınçlarını çıkarnıağı kar::.rlaş- k · t · i 1 · d y.-: 
le dönecektir. 1 md e ııı edm~yoruz. hsç ~rın .. e s•b<I' 

c:ıktır. tırrru; ar ve nihayet kendisini ev- an tanı ıgnnız şa ı muoa • 1• Ve bn cenneti satın almak da Süt~'Ü bostaru yeşil sahası da sa- velki gün Zincirlikuyu civarnda !erde bulunduğumuz Türk - ~·~ 
~k pahah dei:ildir. Senede 100 bil tarafına doğru genişletilecek- yalnızca ele geçirmişlerdir!. if<>r münasebetlerinin saoıinıı, '

1
, 

bin lira sarfedeceksiniz. Kadrosu tir. Sevdazede kızcağ zl:ır küçük bir rak devamına inanan \'e bu uğıl~· 
500 kişiden miirekkep bir beledi- ağız kaı·gası ile baslıyan bu tesa- da çalışan meslektaşlarıma ~~ 1, 
ye zabıtası teşkilatı kuracaksmız; IK L Ç ÜK HABERLERi düften sonra birbirlerine girnıi';- tur. Fakat belki de yabancı tc•', 
ortalık güllük. gülistanlık ola - _ !er Ye e!roftan retişcn!cr Kadriye- ler altında tezvir ve mügaiat•ll· 
cak! yi bir hayli dayak yemis, bitkin kapılanların az olmadığı da fl 1'1ı * Altn fiyatları geçen yılın d aP 

dünkü tarihinde 1603 kuruş iken bir halde zor kurtarmışlardır!.. gar gazetelerinin tetkikiıı eıı b"' 

d .. nnoo l · Be.ı·o~lu cı··ı-. u"m.eşhut mahke _ şılır. Biz bu meslektaşlarımız• ;., un •U<>J kuru.ştan mua:-:.c e gar- ' · "' 1ıı ,,, 
mfu,tür! .. .' mt?:,i ınü•ecaviz Suzan ile Gfü.oie- ber verelim ki, böyle bir yo ı•· 

nin haknret \"e clayak atma vasıl makla kendi milletlerinin Dle~ t * Yaka\'a ısminde biri Arapca- atlerine hizmet ctnıi~ o!nıa• ~; 

Bize öyle ,:eliyor ki, arkadaşı -
mıı Selami izzet SeJcs, İstanlııılu 
Türkiyec!en a)·rı, münferit bir ~e
hir, sıall'ları buudu nıücerrcltc bir 
belde, nıuşeri h:ıyatı uyrı ayrı bir 
Uüzcnde, tel:ı~kilcri, Z.!vkleri. iti
yatları bamba~ka bir cemiyet için
de fan ve tabul etmektedir. 

dd · d k d · suçlarmı sabit dÖrmü,s ve Güzi<ic- d bl• mu ca cs:ı: en ce<:er ·en vere u- r- Türklerle Bulgarlar ara.sın a bil~ tı: 
SÜP ölmüştür. Ölürnti •Ü;;helı görü- yi lıcnüz l8 vasını doldurmadızın- bir ibtila!lı mesele yoktur. Şu .. 

1
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İstanbulun. güzel, çirl-in her kıy
meti, biziın benliğinıizden bir par
çadır. Bugüniük, biraz için, •ibik 
ı·ilozofu• k~.s\·en1izden çıkarak, 

arkadaşımıza •Filosoplıie Gene-
rale• den bir cümle ha ırlatalını: t 

•Bir küllü teşkil eden muayyen 
cüzü'ler arasında daima muay)·en 
bir nisbet mevcuttur.• 

Müstakil hir beledire zabıtası 
tc~kilitı, İstanbuln güllük giilis
tanlık yapmıyacaktır. 

Bu dava, n1cınlcketiıı umun1i 
kliltiir ve medeniyet kalk:ıımasın
dıı, katedeceğimiz ınesafc ile nıcb
sutan mütenasip olarak halledile
cektir. 

REŞAT FEYZi 

Açık iş ve memuriyetler 
Emlak ve Eytam Eankas: An -

kara merkezinde istihdam olun -
mak üzere 120--140 aı Lra aylıkla; 
bankalar muhasebesincie ve yahut 
da muamelatnda çalışmış 4 me -
mur aramaktadır. Müracaat ayın 
30 una kadardır. . . 

Galatada Istanbul mıntakası li- 1 
man reisliğinde 45 lira a ~!ık üc- ı 
retli daktiloluk münhaldir. Orta 
mektep mezunlarından seri yazan 
daktilolar arasında imtihan yapı
lacaktır. İmt:han ve müracaat ey
lülün 24 üneıi salı gününe kadar
dır. 

---<>-
Numune çocuk bahçesi 

Nisantas1nda \~ali konağı cadCe
sindeki cocuk bahı;-esinin bir •nü
mune cocuk bahçesi> haline gntiril
mesi kararlaştırılnustır. Buraya 
cocuklar için en modern ovun va
s•taları konulacak ve mektep za -
manları haricinde küçük talebeler 
de muallimleri refakatinde nümu
ne çocuk bahçesine .((etirilerek bu 
aletlerden ve oyun \·asıtalarından 
istifade edeceklerdir. 

1 k d . k ı · im t dan 2 f!Ün lıap;;e, 5 lira para ceza- e•t ere· cese ı morga ·a . .:ı:rı ~ ;r. de bu meslektaşlarımız bu JI' 
-'- " nik ı<l ç k • ! h d. sına, Suzonı da 3 m;n hapis ve x ıe ap a a ır •' e m<· 'n ,,_ yattan ne ümit edi)·orlar.? . 
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d H - · K l 26 lira para cezasına mahkfun et- " • gazınosun a asan o;:ıu ema ve Bir de şu Bulgar raJyosllP ~ 
H ·ı R h ı · - m;,tir!... · ru' asa.ı og u ecep sar oş uıt yu.- ~ tarih saatine dokanmak istıyo. d• 
zün.le1' kavı:a edip tabai<la birbir- Bu radyo her gün tarih saatıı~. , 
ler:ni yaralamışlardır. Emniyet 4 Üncü şube- Bulgar tarihine ait bir yıld~ııu.,. * Üsküdarda Şemsipasa n;edrc- münden bahsetmektedir. Bil•.>,~ 
sesınde bir kütüphan<> te;;is oluna- sindeki iş~en el çektime ruz ki, Bulgar mili tarihi 1'u .~ 
c ktır. Eınnivct müdürlü~ü 4 üncü şube tarihinin bir safhasile berabe~-~r * Çolak Hasan ve arkuda.şı llü- nıüdL.ir mua\'İni Nazını Celine Da- riir. Türk tarihi o kadar gen•~ l" 
scyının Kircçburnunda Kronosun hıliye Vekaletince görülen lüztı01 ki, Balkan ve hatta Orta Avru b' 
oteline genç kadıniar ve erkekler üzerine işten el çcktirildiiiini dün milletlerinin hiçbiri, Tiirktcıı bje 
taşıd.{!ı anlaşılarak yakalanmışlar haber vermiştik. Bu hu.sustaki tah- set.medikçe kendi tarihlerind•O ır 
otel de kapatılnıı~tır. kikata mulki ·e müfettişlerince bahsedemezler. Bahsederken. dt 11• ' * Bul.;ıar milli tak.mının Balkan dün de devam olunmuştur. Diğer rib milli hedef ve gayelere gor< dl 
futbol mlısabakalarına iştirak ede- taraftan dün bu yaz;mızda bir baş- i rik edilmektedir. Bir radyoııuP .,
ceği resmen bildirılıniştir. !ık yanlıslığı ve ser levhada 4 üncü 1 ilim yapınıyarak propaganda ı~ı * Maaril' müdürü Tevfik Kut bir şube mli•iiir muavini yazılacak pacağını takdir ediyoruz. _fn ıJ' 
il:i güne kadar Ankaraya gıdece.<- yerde •mtiduru. diye dizilmiştir. her 'ICY gözöaiinde tııtıt!dugu. · · 
tir. Di<•er taraHan bu yıl orta okul- nıao bile bu tarih saatinin. :rw,;. 

h Metni okuyanlarca işten el çek- ,___ h ı · ı t • !arda 70, li:,ckrdc 60 yeni ştJ;be açı- !ere IUU"ŞJ usumet ıı> erını ·t' 
lacaktır. tirilcnin müdür muavini olduitu miveye yardım gibi bir netice ·.~ < 

sarahaten anlaşılmakla beraber reccği inkar edilemez. Esaseıı 
herhangi en küçük bir suitefeh- sene kadar evvel Bulgar matlı~·, 
hüme meydan bırakmamak üzere tı idaresinin daveti)·lc Bulgsri>b~ 
bu sehvi düzeltmeyi bir borç bili- tana yaphitımız bu seyahatle ,... 

* Orta okul ve liselere muallim 
yetıştirmck üzere üni\Crsitede a- ı 
çı lan yat:anc! dil mektebi bu _yıl 
42 mezun vermiştir. Mektebe ye
niden 60 talebe alınıp kay•tlara 25 
evlul de ba~lanılacaktır. * Avukat stajyerlerinin imti
hanları hakkında hazırlanan yeni 
bir talimat:ıame müddeiumumi -
likleıe tebliğ" olunmuştur. Buna 
göre yılda iki defa Ankarada res
mi bir heyet huzurunda istiyen 
hukuk mezunları tahriren imli -
han olup avukafük müsaadesi ala
caklardır. İmtihanlar tc~inievvel 
ve ır.ayıs aylarındadır. * Gümrükten çıkarılan 25 bin 
çuval kahven'.n birkaç tüccar e
linde kalı:iı;':ı ve bu vüzden piyasa
da bir buhran başgiistereceği ve 
Anadolu tüccarlarına kalı ve veril
medıği hakkındaki şik&vetler tah
kik olunmaktadır. Ticaret Vekaleti 
bu münasebetle bir tamim gönde
rerek tüccarların son bir imtihan 
geçirdiklerini ve eğer 4 av içinde 
kahve buhranı olursa kahve satı
şının yalnız Ziraat Bankasına veri
leceğini bildirmiştir. 

riz. tarih meselelerini mcslekta.$1~ •' 
---- mızla uzun uzadıya göruşınu~.,Jı 

Birim izin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Bu işleri yazın 
yapmalı 

Ka'1mpaşada oturan bir o
kuyucun1uz yazıyor: 
•Kasımpaşadaki orta mek

tep ile dördüncü ilk mektep 
binalarının tamirine henüz ye~ 
ni başlanmışbr. Halbuki, şim
di, mektep binaları doludur. 
Yeni talebe yazılıyor, ikmal 
imtihanları yapılıyor, vesaire... 
Yakında du dersler başlıya -
cak.. Bütün ya2 tatilinde, bu 
gibi tamirat için acaba müsait 
vakit buluna.mı.yor mu? .• 

bunlardan ııe zaman ve ne ş~;·ıı~ 
bahsedileceğini bir mi<ak se .... , 
tetkik etmi~tik. Bu mis.akta •~ı 
sı ol.ın bir gazeteci sıfatile. rsd ri1 
tarih saatindeki nesriya!B 1'•,pı ıq 
daha hassas davraııırr.am, b fi. 
Bulgar meslektaşlarım mull~~·ıJ' q, 
melidirler. Bütün Bulgar tarı d~I 
19 uncu asrın üçüncü rubuu"·bıl' 
sonra Türklerle mücadclcde!l 1 tl' 
retmiş gibi göstermek de dıı:Jı\1ı 
ki köklere sahip olrr.akJa ıftl ,,
eden bir millet için yaln~ık •JJ'I 
malıdır. ..,- /\ 
Şunu siiyliyclim ki, Bulı:s" ";,- \J; 

lektaşlarımızla yaptığımız bU d" 
mimi hasbihal bir faraıiycye·ıiısl 
yanmaktadır. Onlarm da b 1

1~~ 
gibi iki millet arasındaki doS1 ,ı
münuebetlerinin devamın• t"!fet 
tar olmaları lizımdır. Yoıl· r 
böyle değil de başka hedefi.et f~ı 
şinde iseler, o zaman kendıl•r 
söyliyecek sözüm yoktur. 

liı 
ı, 

l 

lj 
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•nıdat istiyen 
.. bir gemi . 
"'O"-
a ıı""'lırn 17 (AA h. ~li . .) - D. N. B. 

~r ""te llaııtt All:lıauda'nın vcrdii!i 
r %i l.a aran 5600 tonluk lsveç 
r lto~tro~·Po~ia Atld.n\ik den;zin-
1' C<re\'a unu ka vbcderek sula - ı 
:r· ~t nına l:apatıuıu.stır. Gt>.mi' 
iil' ~Uıııııak~ 69 ııarp derccekrınde .

1 
"1ııeni . dır. 

~v! de ısleınemckte ve ~c-minln 
ııa,~k t~ akıınak adır. Vaz.ive-j 

i ve...: kı edilen gemi imdat 
· •uektl'dır 

t\ııl\ ~ 
dii1' ~addede bir 

1,Jar1~h kan soyuldu 
a r a~ı <add · ~it1, 11\ 1.l~.lintüt .. esınde 104 nunıa -

1 • dukk· uk lapan izzet Poy-
ı.. 'I 1() J.,11 cJ ·· 
··ıoı~ tır,, d un ~ece yarısın -
~t b Urot'il ı~:ırıdan kepengi açıl
ı b.~ 1 un~0 eb'0 •ulınus ve çckmece-

ıt ed Csk" lı 11 ilen,,· · tt!\ttr lira YC henüz 
C.~'~'lır. 'Yen daha bazı eşya da 
' !-itırı 
·-ı., llıtotk • 

{'. Ve hırs ezı tabkikat yap • 
Otkll ızları aramaktadır. 

fttnd nç yılan için 
'<ı;'>~ı de alık yakıldı 
~ "L. ltan1\ 
\e ~. Sab,h ~v .. deoosu arkasın
~ ... ~ lıııı k ~oruldtiiiünü haber 

.. •rL· rl·u 
'' l "'1 ar ' ııc Yılan akşama ~ ır • &ıtıada d ' "'iiı,j. ~abıta a bulunama -

t f,, u,~ idd·'ltleıtıurları vtlanın 
' "~dal - ıa olunan erd_,.... ı '"'·- ıın iht' v ..,,.. 

<t .!..,. tır lI ıvaten tu'-· ..... ·--1 lı~,' ay nQUü Ull 

Panama l<analı- l 
. . 1 

s?n~i~o -~o~~!ı;(~A.l-
B. Knox, şimdil:i ic,tisnai vaziyet 
dolavısile Nicaraı:ıua'da bir kanal 
hafredi~ınesine taraftar ohmadıitını 
sövkmistir. Halihazırda Pan:tma 
kanalı üzerinde inşasına teşebbüs 
edilmiş olan munzam seddin vü
cude getirilmesi daha mühimdir. 

B. Knox. Panama kanalına an
cak hava yolile taarruz eedilebi
lce.b ltkri:ıdedir. Mumaileyh de
rnist:r ki: 

Bu sebeplen dolavı tavvarele -
riıınizin ve üslerimizin m•tarını 
arttırıyoruz. 

Amerikanın büyük 
Okyanus filosu 

Santııuıo - Kalifornia 17 (A.A.)
Baı,.rive nazırı B. Knox. Ameri -
kan <ionarı..masına mensup harp 
gemileı inden bir l!I'UPUn bırlesık 
Amerikanın Okvan-0s sahillerine 
gitmek üzere dün Honolulu'dan 
hareket etmis oldu;;wıu bildirmiş
tir. 

Muma!leYh. her ·biri 30 gemiden 
mütesekkil diğer ikı grupun a\'ni 
mahalle :!ideceklerinı ilave etmiş
tir. 

Her e:ruo, birlesik Amerika su
lannda 15 gün mezunen kal;ı -
caktır. 

Manş 
• 

SlS 

üzerinde 
başladı 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz top
ları, dün akı,aın ~imalı şarki suhi
llnden, Fransız sahJinde seyreden 
bir Alman vapuruna ateş açmış
lnrdır. Alman bataryalan mukabe
lede bulunmuşlardır. 

Dün akşam l\tanşın üzerinde ke
sif bir sis -.ardı, 7CO metreden ileri- I 
si görlinıniiyordu. $iddetli bir şi
mali ~ark.i rüzgcirı ef.İyor ve sağnak 
halinde yağmur yağıyordu. 

• 
ispanya 

kandırılmak 
• • 
ıstenıyor 
{Başmakaleden ı!el•am) 

tır. Eğer, İtalya bugiiıı hiılii l\lısı
ra hiicun1 edemiyor,)a, Aln1anya 
hali bu •ahada Jtnl)a ile birlikte 
harekele gc(cıniJorsa bu hal bu 
yoldaki arzu ve kararlarının yok
lu!;undan dciHI, işin azametinden 
ve avakibinin kendi hesaplarına 
hazırladığı korkunç ihtin1a\lerin 
nazara alıuma<;ınc!andır. 

Bunun i(in de her iki müttefik 
gayet ihtiyalh, si~teınli ve her da
\'ayı birer birer halleden, hCr 1ra
nii birer lıircr .)enıniyc ç:..tl1~an bir 
tutumla ı:a~eye doi;ru yakla~mak 
isteıncLte~irlcr. Bil.tar~ dün bu 
sütuıılarda izahını }:1ptu!ı111•2 ve 
!\lısır lıükUnu: tinin hiıtl i~c\- i nasıl 
kar~ılıJaca~.ıı tetkik cyl;di~im.iz 
Scllun1. işgalini vuku:\ getirir gc
tirnı~z ltalyan kuv\'etler• en.~cn -
cecik olduklar ~·erde ınıh!anıp kal
n111o,lar ,.e hLınnn ~lısıro ~ar:;ıı bir ı 
tcca\"Üz olnıadı;;ını ve ltalyanın 
:\lusolini'nin 10 haziranda irat et
tiPi nutka riayetkar bulunduğunu 
ifadeye ha !anıışlaı dır. Bu müna
sebetle de ;}lısır hükl':moti. esasen 
kendis;nin tahliye etnıiş bulun
duğu Sdhım'un ltal>·a11lar tarafın
dan iş~aliıırn bir •Sebebi harp• 
telit.kki cdıhni~ t:c~ğini \'C ileri ha-
re!> eti devanı ettiği tnkJirdc harp 
113n oluuacafını ihsas cnıi~tir. Uu 
totd!iterlcrin kaypak, oynak, gii
nü gününe. ~::ati saatiuc uyınıyaıı 
siyasetl~riniu ve ıununıi hattı ha
rekctlerlain son bjr ı~isali olduğu 
kadar g.;ride bıı-ukt:ğınıız günler, 
a~ laı-, srnekr içinde de bunuıı bin 
bir nıisalı rnrtlır. O halde, totalitcr
le!'İn unıun1i ı;z:a,yelcriuc ,·~ıl ol -
ınak i('in ıuuay,\-·en bedellere ıner
balc merlı:ıle sokuldııklarıııı ve sa
kulıırkcn ılc daima ihtilfıtları knr
şıJ .... dıklaruu, cndi~t!lcri vatı:~tır -
nııya çalıştıklarını \:c )İk:irlarını 
birer birer ve gailette~·krn yakala
·nıya baslıca i'.inaıı gösterdikleri· 
ııi kahul etmek gerektir. 

Eu;.;iıu dahi totaliterler b1;1 ga~ e 
üzerindedirler ve buuuıı i~in lıe -
nüz AJ..ıleniz, Afrika ve Orta 
Sarkta lıcl-.lcncıı birinci bi.iyük 
harbe :ıtılınaım~lardır. Bu harbe 
atılmak için bilba5'a Cebcllitıa -
rık'ı difşürnıek ve İn;i!iz deniz 
kuvvetlerini .ı\.kdcniz i~indc sıkış
tırmak veya Süveyş yolu ile kaçıp 
git~ıi~·e mecbur etınck. için şiındi
de ispanya ile müzakere halinde 
bulundukları ve 1 ııanyayı ikoaa 
çalı~tıklacı muhakkaktır. huan -
ya Dahiliye Nazırı Bcrline da -
vet cdilnıh;tir. Serrano Suner Ge
neral Frnnkonuıı en sakınlarnı -
dan olduğu gibi hpanya faşistle
rinin de en hfıkim uzvudur. Her -
halde onunla Berlinde yapılacak 
müzakerelerin birinci derecedeki 
hedefi İ'paııyayı harbe sokabil -
mek imkanını elde eylemek veya 
c.belüttarık'ı zapt için bazı kolay
lıklar istemektir. Ancak İspanya 
harpten yeni çıkmıştır. Ve henüz 
çok yorgundur. Ccbeli>ttarık'ı ise 
İnl!ilizlerle uyuşmak suretile is • 
tirdat eylemek niyetindedir ve bu 
Senano Suncr'in beyanatından 
da aıılaşılmaktadır. Ilu itibarla 
Bertin müzakeresinin totaliterler 
hesabına İspanyayı harbe sokmak 
gibi bir neticeye bağlanabilmesi 
biraz şüphelidir. Buna rağmen, ha
disatın cilvelerini tahmin eylemek 
de müşküldür. Almanya ve İtalya
nın Faşist İspanyada bir darbe 
yapmaları ve Pireneri geçecek Al
man kuvvetlerinin lspanyayı da 
işgal altına almaları ve burayı da 
kendi istismar bölgeleri haline sok
maları da bir bakımdan akla gel -
mez bir hesap değildir. Herhalde, 
hangi şekil olursa obun harbin 
İngiliz adalarından daha ziyade 
bu sonbahar ve kış içinde Akdeni
ze, Afrika ve Orta Şarka inhisar 
edeceği ve taraflar için harbin 
birinci ııeticesinin bu bölgelerde 
alınmak isteneceği muhakkaktır. 
Ve yine muhakkak ki, İngilizler 
kendi adalarında oldu~u kadar 
Akdenizdc, Orta Şark ve Afrika
da da dayanmasını ve ı:alip gelnıe
s.ini bil ceklenlir. 
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içindeki · 

~O AKŞAM S U M ER SINEMASIHOA 

Hadisel~-ı 
MELVYN DOUGLAS - VİRGİNİA BRUCE 

Gibl iki büyük yılohruı. &ilal bir tarzda yarattıkları 

AH. NE KADIN ••• 
(Bu yazının metinleri .Ana-

1 dolu Ajansı bültenlerinden : 
alınmıştır.) 1 

.Yeni ve ~uip Fransızca sözlü filmini takdim ediyor. 
Aşk ugrunda mu~evherat hırsızı ... Bir kadın, hem hırsa, 

hafıye, hem de seven maşuka olabilir mi?. 
hem. 

Telhi! edea: MUA11UıfER ALATUR 
1 

Neş'e ... Esrar ... Macera sahnelerile dolu bir tilnı 
G:iiniin en miihim meselesi ·yi .. 

ne Ingilterenin Almanlar tarafın
dan istilası teş•bhütüdiir. Bütün 
dünya matbuatı bu hnsusla müta
leaJar }·üriifıne!...tcdir. 

Bu akşam i(İn yerlerinizi evvelden temin •ediniz. 

Japonların Doınei ajansı da bu 
vaziyetten bab. ederken hulasa tan 
şunları söylüyor; •İngiliz milleti
nin Allnan ha\ a hü(uınlarına na
~ıl karşı koyduğunu ı:örüyoruz. 
lngilizlcr, bugline kadar muhte
mel bir istilaya knr ı hava mii. 
dafaasını çok ıslah etmişlerdir 
Baraj balonları 3.000 metrede~ 
daha çok yüksek irtifalara çıka· 
rılmıştır. Sahillerin nıüdafaası da 
ta!"amlanmışlır. İngiltere, geniş 
mıkyasta paraşütcü inişlerine 
karşı koym:ığa da hazırdır.• 

Japoa •:iansınuı bu nıuharriri 
Il_~tl~~in ~-~iltcreyi isgal için i, 
n~~n~zdekı pazartesi güuiinü c:ı 
musaıt zaman teltlkki ettiii mii
taensındadır. 

TEnq.ıu;:. F. .• RSISlNDA 
JNGILİZLER 

Dün Londr~da beş defa alarnı 
işar€ti "e~ilnıis. sonuncu aJUrııı 
19,10 da nıhavet bulnıustu D" _ 
d"' .. I' r. "' 

Ul'CU a ?rm 3 s~at. 50 dakika de-
vanı elmış, saat 17 de nihayet bul. 
ıuu~tur. 

Dörcliinrü 21Brmdan az 
b 1 ti

, ... . •oııra, 
u .u. -.r. uıer.ır.d~. n1itralyöz s~s· 

l~~ı ıs ılılınşlır. Oi;:lrden •onral.i 
hııcuı,,larda, Lo11 ,ı,.3 ~. haz 
... • "·~ t nıa-
~azaların buJunri'u~n mrrkezbı ar
ka tarafma atıla:ı hombalar<lan 
yanf!ınJa~ çıkm 1 ~ıı;;a d:t so""n.l'·· .. 1 .. tf 

1 
. nuru -

mu~ .ır. nsn:n~~ !ı:ı.~ar 0!01om1ştır. 
Londra.nın sır.i 31inc CP '"3n~ın 
bornb~J.nr1 atıhnıstır. :rtliin.f.(·r~t 1 ~
~.an hır ~~·1 ·yareni:ı homl::bril" 
tt(' ~'' :Yıtı::ı mı"" , ... Lttnla!"L, rivn .. 
rınoakı evler ele hasara u~rar:ııs
tır. 

Kapalı çarşı 
( 1 inci sahifeden devam) 

uzanan ana yolu ve ıMah.mutu~a
kuyumcular caddesi ile dıi!er bazı 
ana yolları da bu meyan<ıa asfalta 
tahvil olunacaktır. 

Tamir ve l<apalı car~ının ı>lahı 
işi için ayrıca önümüzdeki yıl büt
~sine de 50 veya 100 bin liralık 
bir tahsisat konulacaktır . 

Bu suretle önii.müııdeki vıl ni
havetine kadar kapalı carsı t:ı.ma
ıınile harabiden kurtartlıP icler'. 
tanzim edilmiş ve buralardaki 
dükkfuılar da k.ıymc\lcnmis da
caktır. 

--0---

Bir Anne çocuğunu 
kurtarmak ister1<en 1 

ikisi de boğuldu 
Vsi..üdarda diin ak~.an1 l:azin bir 

facia oln1u~ \.C ku.}·u:ya diışcn yav
rusunu kurtaruuık istiyen bir an
ne cnı:ui(ile beraber boı:,-ıılup öl
müştür. 

Pa~aliınanında otur:ın eczaneler 
müfottişi B. Macid in 3 yaşındaki 
oğlu Yilk~el mutbnkta buiunan 
kuyuya dü~ınil5, yavruc.:u4unun 
acı r•O-hklaruıı işiden genç kadın
cağız çıl~ın j!ibi yerinden fırla~·ıp 
heıııcn ku~yuya atlarak ~·avrusuuu 
kurlarmak istem'stir. Fakat maa
le;ef anne şefkatınin bu en yük
sek tezahürü hazin bir fada ile ni- ı 
hayetJcnmiş. ve her i~isi ue boj;ul
MltŞf Ur. Çağırılan itfaiye ve ı><>:is 
bedbaht anne ile yavrucu~unun 
kuyudan cesetlerini çıkarmıştır. 
Hidi~e nıulı:tt\! derin bir teessür 
u~· andır ,1.ıstır. 

---0--

-

Yarın akşam saat 9 da Ycai :uevsime başlıyor. 
llk programda Nefis bir Aşk Filmi. 

KADINLAR OTELi 
Baş Rollerde: 

A~ SOTHER:>i - LİNDA DARELL - JOYCE co~rPTON 
Ayrıca: 1 - Yrni Fok.s dlinya haberleri 

2 - Renkli Moda Gazetesi 
DİKKAT: Loca \'C numaralı koltuklar için bu sabahtan itibaren 

*11!11 müracaat rdilebifü:. Tdefon: 408G8••••nm•r 
ZAFEU EKSl'RESi Geliyor 

CECiL B. DL :.ılLLE'in h•rikalar dünyasınd•n ~ıkarak , •• La ko· 
şnn ... Son:;u.ı zaferler ta~an 

"TÜRKÇE" 

ATLAS EKSPRESİ ,. 
Bu Peqeınbe 

ak~.ıını 
L A L E Sinemasına varacak 

~ --· .. -.-------
İstanbul Hava 1\-hntaka Depo Am'.rliü:nd"n : 

L - Ha\J bırllıt.eı~ .... 1t.yacı iç .... tıu ~J[ ku. (ı. "" ~tı.ıı ...... kU 
2 - P~zarLkla "ck.sı lC')i 19ı3 'JlO J>I.. .,,. ıı t>e ı;ı..;,, 1u t ll ic Y kvy ? awıı 

tnın• KJ. do,;l-'J .ı. ırl· 0 1 alı:l a!ı11a k ın .... ;.ln n..1 ;- pı• ~ ., • 
3 t~tt!klı!eri.1 r.Umun~tcrilı! \'e- teınm .. ' r Je bıılikte me ır g ndc k .... -

misyol'a mtlr;ıcaalları. &8i52> 

M. M. Vekaletinden : 
1Ier:z:i[on hava okı..!und'1 ist hJ:ım edilmek üzere diplamah V"" ruh.5a\na .. 

nıeli bır m1n1ar veya bır i.nş~ .. t ınUhc·~disi alınacaktır \'"erila:ck \. c.:ıç-t Uorcu1 
. H·• rakında İn!"iliz hatan·abrı 

şıddctH. 2tcs açmakta.;!ır. · 
. ~on Iııgiliz tchlii{lerine göre, İn

~ılız hava kuvvetleri dün re 
Ber!'nde~i ask<.'rİ hrddler<.' 'ie~~ 
rar bombalar atmı•lu-~ır D'" 

Pdısırda h rp kanunL~l)a göre \'e \f;ı.fSJ r;eçınıs d·!vlet hizrnct eri de he :ıp edt.:tr".ı.. k ~· e fL .. 

( ı lnci sahtf~den devam) lecck.iı. \~~bu. ı.icret uwır.ı (260) linıy g~·r.ıyf!<'c.lç.tır. 
Hintliler Mtsırdaki İn.ı;riliz ordu- T"lıı.ıll.nn d pJoır•a ve ruhsJ.tnamc ve n.ccburi h:Znıeti bul~u ad::!ıtıa d ltr 

sunun başlıca istinatgiıhıdır. resıni vesik~ tasdtkh suretl-erıle ı;e_ n "evlet blZınetıne nıt \e n memııriyc-b. ,__,.1 ' "' • ı,. er 
ır ...... ı.e de Vi!!ıelm,hafen. An-

vers. Flczin~. O.,taad, Di~nkerk 
K· ı~ F:olon~·n Jhnanl~t ınn hücut~ 
etinııs ve lıu limanl::rc!·•'-' i '11nvıına 
tecrmr.ıüleriııi , .... tezg'.ılıları bom· 
hafonnstır. 

ir.giliz başkumandanhi!:ı iklimi ti.'ldcn :ı Jıg. maaş vey~ ucrct m .turıwdu :o. terir resıni \esika sJıt·~ nin v.· ha
nazarı itibarc alarak bunları ön len tlt:\ .c! n.cınur.y ... ~tinde müsıahc'e:n ise bu )"l!:rd.en 4yr~lın.auu m ... ~~ .r .... :. 
safC:a kullanmaktadır. madıgına ı.lJ.ir re· .ni veş. "c.ı.".J.n ve t.a~1..hkli. nüfus cuzd.anı suret.:."lı d lt'k"' ıe 1;)a~· 

in.,.iliz ordusunun modern tec- lanar...ıi.ı. e:ı geı; 30/9/9 h.ı pa.zartcJı .. ~:nına kadar ~\nk r3dJ l\Llll ıııu * 
hizai:ına ra[?;men bitaraf askeri ı Vek.J.~et. bava musteşarlıö!tı3 gUndcıilinif olması ver.ı.hu.~ i..)u ve-saik lle b~r· :1,..ıc 

llamb~1rg-d:ı en1tia garJan. Ren .. 
de denuryolu iltis:ıl< noktaları 
bo!11bardın1an edilm'ştir. 

mahfiller Yeni Zelanda. ve Avus- 1 b12.7.a1 Jııuraca3 olt.;,nına ı U.:\n vlunur. (3i65) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

. fogiliz ta.v.vureleri bir Alman 
ı:.t5e gemisini bat1rm1~1af ve Hol
l:1nd3 açıklarında scyrerlen ve 
JJ ..... _ lin1anınd? h"h•na·n g-~tnilere 
çok h&l!ar vcrdirmi~lerdir. 
Iı:ı:iliılcr~n diin gt·~eki hav:ı 

zavıatı evvelki gecelere nazaran 
fazla otn1ustur. 

İngiliz tcbfiı,Jcri, Almnn!arı,.. 
Ç"~cen h~fta 1:;~ tav:vare ve llOO 
n:lot kayhrftikkriııi ll'JdirmeklP
dır. Bu. teh!i~c. ~azarnn, İn:::Hiz
ler n\·nı ha.f1!l ı<';ndc 101'} tavvnrc 
v~ _!5 pilot k~Yh<'tmisl<'rdir. ·Dü
ş1;1rulen İn~iHz tayJ·arelt"rindeki 
~ı~olların bir kı<mı pnrasiitlerlc 
ının kurtulmnğn nıu\'afCak. olmuş
lardır. 

tra!.Yalı kıtaatın kıvmetini n1ünn
kasa etmekted'r. 

-----0>----

Kesik baş 
Sultanahmet ile A!11rkopı arasın

daki bir arsada buhınaıı kcoik ~o
cuk basınm gövd.,si dün bu sabah 
da hulunaınnını~tır. l\1org ıni.idür
lüğii; ba-;ın ke."ili~ şekline göre bir 
doktor tara{ından bir ce-.ıteıı tat
bikat için kesildij!:ini tahmin et
ıııekcd:r. Gülhanc baoaueoinde tat
bilı.atlan sonra hademeler tarafın
dan atılıuış olına>ı da muhtemel 
göriilınelıkdir. 

ıniş, biiyük merasim. şe\"k ,.e he
yecanla karşılanmıştır. 
Şimdiye kadar memleket ~ın • 

da kalmış olan Demir nıulıafıı-
.Yalnız diiu ıs.; Alman tavvare. lar da peyderpey Roınanyaya 

sınin tnyrip edildiifi bildirilmek- dönmektedirler. 
tcdir. Terşelling açıklarında da Diğer taraftan, Transilvanya -
bazı Alman gemilerine tam isn- nm merkezi olan Kluj'u evvelki 
betlrr kaydedilmistir. ı?iln ziyaret etmis olan, Macaris-

YİNE CEBELÜTTARIK tan Kral Naibi Amiral llorti, Ma-
İsnanya Dahiliye nazırı şimdi caristana iade edilen Tralll<ilvaıı-

Berlinde bulunmaktadır. Berline yanın dii"er büyük şehirlerini de 
cıcldii!i zanıan Alman Harich·e dolaşm.aktadır. 
nazırı tarafından kvrşıl:ınmısİır. Bulgar hükumeti de 75 ıünlük 

Snrnno Sıı,,cr İ<panyol nazırı bir talim devzesi için. muhtelif 
BerJ:ne Jıorcketinden evvel bir sını.flardan 10.000 lı.işiyi silib al. 
A1m:tn gaze-~C'~isine beyanatta tına almıştır. 
bulunarak, ispanyanın mih\·er SOLLUM'UN İŞGALİ 
dedetlerile olan sal:lanı dostluk İsviçrede çıkan Bazler Nabirib-
Y.?lund~n inhira.f . etmiyecei{ini ten gazetesine Komadan bildiril-
so.vleınış ve demı$tır ki: diğine göre, İtalyan payıtnhtı şid-

• ~•ı>anyollar en mii•kiil anlar· detli bir gerginlik ve bekleme ha-
da Italva ile Almanyanın Yapını• vas~ içindedir. Bu gazete diyor ki: 
oldukları yardımı unutm;:vacak- •lngiltereye yapılacak Alman 
fır. Cebelüttarıka gelince, bir İa· unıınni taarruzunu derakap Mı-
dcdcn baska bir şey olmıyan bir sırda bir İtalyan ileri hareketinin 
kevfiyet icin iddia demek do<m. takip edeceği kat'i surette teyiol 

ı ~-·· edilmektedir.• 
o amaz. ?:ira Cebelüttarık İspan. İtalyanlar tarafından Mısır 
vol toprağının bir cüz'iiııdcıı ba$- teprakları d-L"'-de Solluın'un 
ka bir se:v değildir.• IUllllft isgali Kahire mahafilinde bazı e•-

ROl\lANYADA VAZİYET ıliseler uyandırın~ olmakla be • 
Bükreşten bildirildiğine göre ra6er, Knhiredeki nmıımi kanaat 

•Lejiyonerler Romanyası• nın iik bu hareketin Mısın harbe silriik-
günü, dün Bükreşte tes'id edil- !emek için ka(i derecede askeri e-
miş ve Yeşilgönıleldiler merasim- hemmiyeli haiz olmadıi(ı merke-
de hazır bulunmuştur. zindedir. 

Başvekil General Antanesko Bir yüksek hükUmet memuru 
neşrettiği yeru bir beyannamede Buiterin muhabirine şunları sö.r-
hulasatan şunlan söylemektedir: )emiştir: 
•Bitaraflıö;ımı muhııfaza ederek •Sollum zaten askeri kıymeti 
ve kin kütmiyerek, hak81Z hnre~ elnıadığı kin terketlilnıiş YUiyet. 
kPtlerde bulunmıyarak muvaffak u idi. Hudut ile nefs Mısır ara-
olmağa gayret edeceğim. Köylü •ında muazzam hali arırı:i vanlır. 
amele ve memurların hayat $art: Memleketimiz için tehlike teşkil 
ları derhal ivileştirilecektir .• ı,.,.. etmeden, İtalyanların dU.. ileri-
jivoner devlet• in kanıınları di- de gireltil...,.,ı.ıeri mümaııll lıİl'-
siplin talim ve terbiye ve ciddi • çok hareketler ltekliyebillriz. h-
wttir. Valide kralkeuin avdeti kat İtalyan hareloetl Mıs:ına iııti-
herkesi büyük bir disiplin muha- }asına başlan(lç ~i ııhrsa, hiç 
fa7a etmei!e ıne.bur edecektir.• tereddüt etmeden söylerim ki • 

?ı.1üdir;yt.•ti iz 4 üncil $1.lbesi ıçln 40 dolap yaplL.'"11 ı.ısı açık ek.Jiltmeye kon 

mu:itur Beher adedinin muhan~men bedel. 99 lıradtr Muvakkat temırklU 21 
liradır. Eksiltme 24/9/940 ah günı! saat 15 de müdiriyetimiz binası içinde y .. pt· 
ıacaktır. Tatıpl~rin aynl &ün ve saatte müd1dyetimiz binasında kurulu komis· 
yorıa, ~artnameyi görmek için de Ş. 3. ınJ.düriüğfuie mti.racaaUarı. (8238) 

ayda biçki dikiş 
Tesis tar1'ü. 1923 - Mdürü NOEMİ ASADORYAN 

En soo ve kolay bir usulle dikiş bilen bayanlara üç ayd:ı, 
hiç bilmiyen bayJ.Iıla.ra altı ayda Fra.ruo.ız lla metodi1c 
tayyör, tuale:, ra!lan, rop ve erkek layyön.i beyaz çanw
~ır teterrüatile pri"ırasıı. blçki dikilm~sl. a.z zao10..:l zarfında. 
oğretilir. Yttk.,,.('k KuLtUr Bakanlıgından t:ısdıkll sehadct
naıne verilir. hlü esem ~cnelerder.ıbcri yüzl<•rce talebe, 
san\•t hayatın:J: y.~Llrurmi$ vt: b;rtok 'bayan4ı.r -endi b:ı~· 
~a~na mektep .:ıç n."°P ~ makastar ve teni olmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

ı ~d~ dcr>1N~ b.ıs·J.nııcakt!I. !'aaı-te-$f, Çd.rşambJ ve ı:-<>rşenıhl" e1.ın
lcrı öğ!ed~"'Il sonra talebe kayıt edllın~tcdir. İstanbul, Gt..·d.ikp~ , Bal•p:ısa 

yo ·uşu.., Bay. Vah.ram Asadoı~ ecz•nes. lı$tünde, No. 1. 

Tren kazası 
tahkikatı 

Dün sabah İzmit civarında Dil 
iskelesinde vukuageldiğini haber 
verdiğimiz tren kazasında; dün de 
yazdı~ımız gibi, ölen "Ve ,-aralanan 
olmadığı anlaşılmJJjtır. Yalnız An
knradan gelen volcu katarının ~e{ 
treni :\lemduh Evecen ile bir gar
döfren başlarından hafif bere al
mıslardır. 

HQdise; yolru treninde• evvel 
hareket eden bir mar,,andiziıı fa:ı.
la l·üklü olma.ından dolayı ağır 
gidip arkadan gelen trenin kendi
sine çarpmasından ilerigelmiştir, 
Üç vagon buğday yerlere dökül -
milş 530 çuval :llıı<lerilip t<ıplan
mışbr. Yol dün saat 1,5 da açıl
:mış ve trenler saat 15 de Haydar
paşaya gelmişlerdir. 

Mektep babç.e&i yap
mak için yıidınlan 

evler 
İlk mekteplerin bahçttlerinin ge

ni:şletilmesi için ınuhtelif semtler-

\Halk dilek ve şikayet
leri dün tas-,if olunclu 
Şehrimiz mebuslJrı son ıaf-

talar zarbnda Jstanbulun muhtelü 
kazalarında halkımızla yaptıkları 
temas ve toola!!lılarda teı;b:t ettil<
leri dıleklcr. temeıınr~ı.;r ve şık~yc
ler dün taıınıi olun.mu t .. r. 

İstanbul mebusları bunun için 
dün ö{:lednn sonro partı nıcr kez 
binas.nda toplaN:nışbr \'C vck.ilet 
lerle viliyet. beledive \'C saır da
ireleri alakadar eden dilek. temen
ni ve şilcivetler avn a.nı cdvc\lert 
av trınıı;lardtr. Bunlar hcrn~n mer
cilerine verilecek ve ta1'akkukları 
için de icap eden temaslar yapıla
caktır. 

----
DEVREDİLECEK İHTİRA IJERATl 

,Güyfun ve emsali kapların oto
matik akıtma usulü. hakkındaki 
icat içın İktısat Vekaletinden is
tihsal edihıniş olan 5 E~·lül 1934 ta
rih ve 1871 No. lı ihtira berat.nın 
ihtiva ettiği hukuk bu kere icadı 
Türkiyede mevkii fiile kovma-k 
için, icara dahi verilebıleceği tek· 
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malümat edirunek istiycnle
rin Galatada, Aslan Han 5 nci kat 
1 - 3 No. lıı.ra müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

deki :mekteplerin yanlarındaki ev
ler istimi& olunarak belediyece 
yıJı:tın):.maldadll'. Cataloitlıındaki 
lstanbu1 · ı inci ll!t mek1el:ıin so • , .. _Jl!lll• Dr. 1hsan Sami _,_..., 

hında bulıınan 4 alıpp C'Yden 3 ii Öksürük Şurubu 
bu maksatla yıhlmıştır. Dit"1' biri 
de bugünlel'de }'liı:ı.lacııir. Diier öıtsüri>k ve nefes darlığı, O.)ğ-
taraftaıı ayni kanmn lise ve orta m.aca ve kızarnı ı< öksürükleri 
mek+P$>1er: civanMaki evlere ~ için pek tesirli ilaçtır. 
::;bik ı:ııunm- brar~ t - Herkes kullanabilir, _ _. 

Valide krolic~ Elen Biihcse ı:el- uman harp ilo edeceilı.• 

--~~~~~~~~~~~~~~~------

~"'alı'tl;ı vanın kdct.ıl!ı veya
ııı 1ıJ\Uı;. bera'ber vandıb 

ktadır. ı.:to;ıı İnci ın.:'\İ CI: 
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Aşağıda ~zıh mevadm pazarlak obfttmeleri lılzalar1lld.a ~ libı, - ,. • t D J 'i .,;ı..,..ı alm alma 1ıD- \ 

mleyonl:ınnda yapılaeakllr. Talipla:m lı:anunl -ıkal&rile l>elli -.1.e a.lt .ımmlan ..t>ıı .- kom.ısyODlarmda lıu-
lwırr.• -rı. Nilmune ve şartnameler! u..a.;,.cmlarmda &öıillür. lıml - 8711 

C.nsı ih.;;.leı.ın yapılacaaı aalıal Miktarı T•tarı Teminatı 

Sa{c yubrı. ) 
K ufa ulye ) 
J'ır·rı-;. 

Nuhu 
M..ı .uua. 

h .. . ye. 
L 7 ya~ı. 

) 

) 

) 

) 

) Vize a.'kerl. Sa. Al. J[o. 

Ar,.a. 
y .ı. .,,_• 

) 
) Balıkesir. -----Et Ko • rvesi. Lillebur&:az. 

Odun. ) 
ı:urı.: ol ) 
S.lmi:ln. ) Kırklo:ı.re-H llnece. 

::iade yajlı. 
Arp;1 . "'uvallı 

Saman. 
Ku. u fasulye. 
J.te~e cıdunu. 

Feynir. 

Erzurwn 

• 
• 
• 
• 

İzmit. 

Lv. lmir!ili-
> 
> 
> 
> 

> 

• 
> 

• 

Ura Ura 
., S4,000 Kilo 

ı",000 • 
145,000 > 

15,oııo • 
180,000 • 
ıs,ıxıo • 
'6,000 • 

µoo,ooo • 
3,550,000 • 

l50 fer &raınhk. 

100,000 Kilo H,000 
166,000 • 10,790 
Jl4,000 • 2,280 

97,200 • 
600,000 > 
158,600 • 
150,000 > 

ı,000,000 > 
8,000 > 

111,640 
37,500 
81,752 
43,500 
25,000 

3,520 .. 

ııot 

lBU 
Hl 

8748 
ıaıı 

238ı 

258ı 
1875 

264 

• 

llıale rii• 

r ıa.1911140' 
W9/940 

I0/9/940 
18/9/940 
J0/9/940 

13111/940 
S3/9/940 
S3/9/94" 
14/9/940 
lK/9/940 
J.5/9/940 

M&tl 

u 

1 
11,llt 

u 
11 
Jl 
Jl 

15 
ı,30 

Jl 
ı5 

11 
ı5 

\ 

17 

A;aiıda yazılı rnevadın kapalı zartla eksiltmeleri biz.alannda ,.azılı gün. aat, ve mevkilerdeki a.sk:er1 atın alma 
korr ı.~yonlannda yapılacaktır. lsteklilerin kanuni vesi.kc.ılarıJe tek.lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel kom.is-
)'Qna vermeleri. Şartnameler kom4"Yonlannda gOri.ı.lür. lQ.54 - 8632 

Cı.ısi ihalenin yapıiacai'ı mabaJ Mıktarı Tutarı Temioau 

Arpa. Edime sanayi kışlasında. l l 25 Ton 
YulaC. Edırrıe sunayi kı lasınd.a. 120 > 

Bugcıay nakli. Erzurum Lv. flmırliği 2000 > 
Odtın. Erzincan 
Odun. Erıincıın 

Odun. Kars. kilosu 2 kuruş 65 santim 
S:t<le yağı Sıvas. 

Eskı;ehırde ,.aıpılacak iiç inşaat. 

M. M. V. Ankara. 

1000 > 

1000 > 
5000 > 

17 > 

\ 

Sa.rtnamesi 475 kuruşa kom.ifyondan alınır. 

Lira Uu Kr. 

10,312.50 
7,800 

70,000 
20,000 
20,000 

21,420 

84,979,69 

4765,63 
585 

5250 
1500 
1500 
7875 

1606,50 

5999 

ihale &'ÜD ve Saatı 

10/9/940 
10/91940 
Jll/9/940 
30/9 /940 
JS/9/940 
:0/9/940 
1/10/940 

t0/9/!MO 

11 
17 
15 
11 
11 
11 
16 

11 

A$~ığıda yazılı mevad.ın kapalı zarf.la c·ltsiıtm~c:;i 4/10/940 cuma günü aaat 
16 da Erzurum Lv. Amirliği satın alma k< rnısyonunda yapı.kıcaktır. isteklilerin 
kanuni vesikalarıJe teklıf mektuplarım ih.ıle saatu,den bir &oat evvel komisyona 

yon unda yapılacakhr. ıteşıı ve ıl!9ln1 

şartnamL>Si korrusyondıt görülür. Keşıf 
bedeli 31,370 !ıra 3 kuruş kat'! temi
natı 4705 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda ve ı•rtnameıoinde yazılı ve
saik ve ieminaUarile belli saatte ko
misyona celmelerl. 1073 - 8766 

veı.. ··!eri. 1070 - 8763 

Cınıi Miktarı 

Yem torbası. 
Kayış yular ba:şlıb. 
A lafranga kaş.a.C

Tııı1ar fırtası. 

Adet 

20,000 
20,000 
211,000 
20,000 

..... 
Tutarı 

Lıra 

26.000 
60,000 
20,000 
32,000 

• • 

Teminatı 

Lira 

1950 
4500 
ı500 

24000 

Aşağıda yazıl, mevad 23/9/940 pazartesi günü !Uzalannda yazılı saaUeroe 
elctiltmcleri Kayseride askeri satın alına k:omifcyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
k.)ııunI vesıkalarile t.ckl.ı! mektuplarını ihale saahnden bır saat evvel kom.is-

yoni;j vern1eleri. 990 - 8355 

Ci.ısi MıktJ. ı Tutarı Teminatı 

Kok ktımiırll. 

ton 

150 
Kok kon1uru. 570 
Rekoınpazc tdş kömürü. 1040 

lira lira 

4950 371,25 
16,530 1239,75 
21,8W 1638 ... 

tekli 
A. Ek. 
K. Zar: 
K. ı.ar.f 

lbale 

aaat 

ıa 

ı6 

17 

As:ıa,.'1dilki mevaddın kapalı zartla eksiltmeıerl Nitdede askeri satın alıaa 
kornsıyonunda hualan.nda yo.ızıJJ gün yıe saatlerde yapılacaktır. Şartnameleri ko
m,syorıda gôrillii1'. İsteklılenn kanuni ftsika)arile teklil mektuplarını ihale --
tinden bır saat evvel komisyona vermeleri. 870 - 8341 

C.n11 Miktarı Tutarı Teminatı ihale (İİDİİ SAatİ 

Kuru ol 
Pirınç. 

K lo Lira Lira 
nsı 

1782 
ıo8o 

* 1000 ton kuru ot pazarlıkla satıo 

alınacaktır. Pazarlıi:ı 19/9/940 per -
ıembe .una aat 16 da E-skişehtr ırwı
taka satın alma komisyonunda yapı -
lacnktır. Evsa! ve ııartnamesi kıxais

yond:ı &orüleblllr. Tahmin bedeli 
(40,800) liradır. Kat'! teminatı (8000) 
liradır. İsteklller kanunda yazılı vesa
ik ve teminat makbuzlarile belli &ün 
ve aatte komisyonda bulunmaları. 

• • - 1040 - 8580 

• 
290 ton pirinç pazarlıkla satın alına-

caktır. Pazarlıb ı9 eyh'.U 940 perşembe 
tünü saat ı5 de Jl:sltişehir mıntalta sa
tın alma Ko. da ;yapılaeakhr. Şartna
mesi, rvsab ve nllmunesi Ko. da ı<>

nllebilir. Tahmin bedeli 60,000 lira, 
katı teminatı 8500 liradu. İsteklılerin 
kanunda yazılı vesari< ve teminat mak
buzlarile belli gün ve saatte Ko. da 
hazır bulunmalan. (8119) (8023) 

• 
Bir odet aslı:ert bloa kapalı zarlla 

Beher aclecline tahmlıı edll= tıab 

750 kuruştan 6880 adet -· ldltQklülı: 
paluka takımı ıxazarhkla satın alma
caktJr. TahJlun bedeli 44,100 lira kat'! 
leminab 8015 :tindır. İlıaleai 20/9/9~ 
cwna "1Dil oaat 11 da Kayseridea ,... 1 
iter! Alın alma lromlsyonunda ;ya!)l)a- : 
calttır. Şarmame.ı İsL Ank1rn. lN. 
lmirliği ve Adana ve Kaysesi ukerl 
satıo alma koml8yonlannda ıı&11Jür. 

İateltWerin lı::ımunl vesikaları;., belI 
saatte koml.ryooa ıelmeleri. 

1064 - 8711 .. 
%00 ""'1 un kapalı zarfla oksilta..,.e 

laımnıqtur. tı.aı .. ı 23/8/940 pa:ıarlesi 
&ilnü uat 11 de Enincanda aıılterl sa
tın alma kooıisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 35,000 lira ilJı: temınatı 

2625 liradır. Şartnamesi komisyonda 
ıörillür. İstcltlılerin kanuni vesıkala
rile tekli! mektuplarını ıhale saatin -
den bir saat evvel komisyona verme
leıi. 968 - 8333 

• 
800 ton arpa kapalı zarfla ek>iltıno-

ye konmuştur. İhalesi 28/9/940 günü 
saat 11 de Edimede Hacıumur köyde 
askeri satın alma komisyonunda ya
pıJacaktır. Evsaf ve şartnamesi komis
yonda &:Orulur. İstc-klilerin kaııunI ve 
s.ikalarıle bellı saatten bir .-.at evvel 
tekhf mektuplarım kom.1.$yona verme-
leri. 969 - 8334 

32700 kilo sade yağı kapalı urt usu
lile eksiümeye konulm~tur. Şartna

mesi ~Inrc.ı;;ta askeri salın alma Ko. da 
ve İsL, Ankara Lv. inuirlik.leri satın 
alma Ko. larındadır. Muhammen tu
tarı 34335 lira ilk temin.tt.ı 2575 lll1l -

dır . .kapalı zart usulü ılc t:.k&iltmesj 
23/9/940 pazartesi günıi saat 16 da 
Maraşta subay aamizonunda müte -
eekkiJ askeri satın alma Ko. da yapı
lacaktır. İstekliler en son 23/9/940 sa
at 15 de tekli! mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 982 - 8347 

• 
ı9 deponun inşası işi DİJ'arbalarda 

ukerl satın alma komisyonunca 23 
Ey!OJ 940 pa2ar0tsi günü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı • 
tur. Muhammen bedeli (126,958) Ura 
muvakkat teminatı (7597) Ura 90 ku-

n11tur. Şartname "" keşıf rapodan 
b"1" cim komı.yonda ııörülebilir ve 635 
lruruı mukabilinde lıı~enlere verilir. 
Tallplerin bu işin ehli olduj!uoa dair 
lı:anunl vesikalarile tekli! mektupJannı 
eksiltm• saalınden bir 1Ut eovelıne 
it.adar lromisyona vcmıelerl. 

- ' • 996 - 6361 • 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
4te yüksek bir kremde aranan 
bu metiyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin ec!ebilir . 

l - KREM PERTEV: Bir tu
alct müstahzandır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti ıtibarile yüı
deki çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne mlni 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemi1! mesamatı s~tıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barcı klan giderir. Çil ve 
lekeleri iulf' eder. Teni 
mat ve şefiaf bir lıale ge
tirir . 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri ıruddeleri

nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliye -
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ-

lı cildler için yağsız hu• 
ırusi tüp ve vazoları vardır. 700 ton nkompoze taı kömürü ka-

palı urfla eksillmeye konmuştur. Tah- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. J 

mm bedeli 16,940 1ıra ilk teminatı 12701'1•••• DOKTOR 
lira 50 kuruştur. İhalesi l 7 /9/940 salı ı: Ç 1 p R U T 
S(lnQ saat 11 de EIAzılda a.skerl utıo 

alma komisyonunda yapılacalı:tır. İs -
tekl1Jerin ihale saatinden bir saat ev
'9el komisyona kanun1 veaikalarile tek

lif mektuplarını vermtier!. Şartnamesi 
komısyonda görülür. (180) (8088) 

• 

cildiye -.e stihrevbe mtikbamem 
Beyo~lu Yerli Mallar Pazarı 
karsısında Posta sokağı köşe
ıı!nde Meymenet apartmıanı. 
Tel. 43353 

Linyit kömürll. 
Kın u SOg<•n. 

Sanı3n. 

1,932,000 
72,000 

960,000 
40,000 

96,600 
23,760 
14,400 
2,400 180 

36,600 1145 elı.siltmeye koıımuetur. İhaleai ııl/4/940 ll0,000 k!lo 11tır eti kapalı zarf uını- ------·---------ıl 

Kuru fasulye. 
Kok kOmuru. 
Patate2'. 
Bulgur. 

42,000 1150 
10,230 767,25 

4,800 150 
33,758 2521,25 
62,l!SO 3882,50 

pazartesi günu saat 16 da Balıkesırde ille eksiltmey• konmuıtur. İhalesi ı9/ Deniz Lewazı111 ••tuı•l-
askerl satıo alma ko~onunda yapı- 9/940 pe,.,.mbe ıünü saall7 de Edir - lll• Koml•yonu lılnları 
lacaktır. Keşi! bedeli 19,998 lira 82 ku- ne sanayı kışlaaındııki salın alına ko-
ruı ilk t•ınınatı 1499 lira 90 kuruş - ırıısyonuncla yapılacaktır. Muhammen Manna.ra tl'Mii. b&hri X. l.a.b•alma, 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Neh:.ri 

Talebe laydıoo devıırn olunmaktadır. 
Şehzadeha~ı ~li8 karakolu arkn~ıoda, Td: 22:>34 

Ticaret Vekaleti iç l icaret Umum Müdürluğıından : 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli •Ecnebi Anonim ve s rmavcs e"' 

hama munkas.Vn şirketler kanunu. hükümlerine tc\'fika-:ı TÜ- '(ıvc· 
de ~lısm:ısına izin verilmiş olan Ecnebi Şirkı tlcrindcn Ve ıcr!l 
Zlektrik Ko. (Nir İst) in Türkiye ınnll!llli vekili bu defa m:irac~
atla, sirk.et tarafından alımı.ş olduğu em.r üzerine, İnıııliz taba . : 
dan Lewıs Joseph Chapman'ı kendi verine vekil tavin eyJedii!\•1 

bildiııınis ve Jazun ııelen vesaiki vermisllr. 

Keyfiyet teLk.lk edilerek kanuni hükümlere un::un ,l!Örülın~ 
olmakla iliın olunur. 

• İTALYANLİSESİ 

1 
ve İTALYAN TİCARET MEKTEBİ 

Tom-Tom sokak, Beyoğlu Tel. 41301 
Pazardan maada hergün saat 10-12 arasında kayıt muamelesi yapıJır. 

• Leyli v . 
Erkek ,l enı 

V l •i Nehari A &O eJ Kız 
İJ,K - ORTA - LİSE 

Taksimde SırHerviler 86 YENi AÇILDI. 
Müdüzü - Eski Şi4li Terakki Di rektöril. M. Ali. Haşmet Kırca. 
H=siyetleri: YABANCI DİLLER 00RET1MtNE gerUs 

mikyasta ehemmiyet vermek, 11 ruf1arıru az mevcutla ~kil ede
r& talebesinin çai=a ve ~fı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından 
alakadar olmalctır. Mektebin dea ize nazır ltalöriferli teneffüsha • 
nesi ve jimnastikhanesı vardır. Her ırün saat (9 ile 18) arasınd}' 

talebe kayıt ve kabil} olunur. Telefon: 41159 

Belgrat Devlet Orman işletmesi 
Revir Amirliğinden: 

1 - Büyükderede Belırat devlet orman ltletınesiııin kurt kemeri deı>O"""' 
da teslim edilmek U..re o,.ııxo,ıox bir met:re yirmi santim 1>o7unda ı200 adet fi 
O,HX0,20X bır boıçuk mot:re bo7unda 21100 ki, eem'an 3200 adede muadil ıol 
metre ın.ildp 600 desim<>tre mllcJp meşe kereslesi iki ay içinde kaldırıl-~ ii' 
z.ero on beı; ıün m\lddeUe açık arttırma ya konulmuştur, 

2 - Arttırma 20/9/940 lıırilıuıe müı;adif cuma günü saat 15 dı BQ,J .Jkd_.. 
balıçeklly orman takWtesi dahilinde Belgrat orman iş)etıne revir lmirliti ~ 
sındııki komisyonca yapılacaktır. 

3 - Beher mamul metre mllı:Abm muhammen bed•li 22 yirmi iki JiradJI"· 
4 - Muvakkat tominat 174 lira 25 kuruştur. 
5 - Şarbııı.me ve mukavelen.._ pnıjelerile ıc....,.teleri ıörmrk Jstjyel>-~· 

arttırmadan ~vvel Belgrat orman .itletme.;i revir Amirliline müracaat edebiJ.il" 
lf'r .8119> 

1 inhisarlar u. MUdilrlüiündenı 
1 - 10/9/940 tarihinde •8• kalem dekovil malzemesine talip zuhur eıııı" 

dltmclon eksiltmesi teraiti Abıka dairesinde clO> S(ln temdıt edilmiştır. 
2 - Eksiltmenin 21/9/940 cuaıa.-i S(lnü saat 11 de Kabataşta ıevazııı> fi 

mübayaat ıubesindeki alım komiqonunda yopilacağı u~ olunur. c8778> 

Cil<al Nllktan 

450 Kgr. 

** Mabuı-
men B. 
Lira Kr. 

ıeeııoo 

1/ 0 7,5 
temioat 

Lita ICr. 

El<ıiıtmeaiıı ti 
şekli ı•• 

124 87 açılı: ek. 
Çember nıptı.T~ :DOO > U20 eo 99 00 > > 
Ya.ssı ~ 50 m/m lllı: 200 metro 4tO 00 JO 00 • • 
Siıpürse büytık boy 2950 adet 

> kl1çük boy &00 > MS 7G 78 00 > • 
Diı tırçaaı 4078 • ııı 40 '5 a7 • • ıe 

I - Şartname ve n!lmuneleri muclbinee yultanda cim ve milttarlan 1.vP 
c5> lı:alem muhtelif malzeme aÇJ}t eksiltme USlllile aatıo alınacaktır. ııJ 

ll - Muhammen bedel.lttj, muvakkat teminatları, eksiltme şek.il ve ss• 
blzalarmda yazılıdır. 

m - EkBlım.. 2/X/940 çaqamba 10nt1 Kalı;ı~ta levllZlm ve mübayaat ft' 
besindeki alim komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şart.nameler eözti ıeçen IUbeden Paı'Oll1Z alibabilecelti gibi # Sado yağ. 

KıJr..ı u.tum 

1,464,000 
150,000 
330,000 

80,000 
225.000 
45.000 
30,000 4,800 360 

25/9/940 
26/9/940 
30/9/940 
27/9/940 
25/9/940 
27/9/940 
30/9/940 
4/101940 
26/9/940 
1/10/940 
1/10/940 

ıo 

ıo 

10 
15 
ı5 

ı9 

15 
ıı 

15 
ıs 

ıo 

tur. Keı;ıl, pl.ln V• şartnamesi Ankara, tiatı (58,500) ilk teıninatı (4175) Ura
.İstanbul Lv. Amirlikleri ve komisyon- dır. Evsaf ve ,eraib. her ıun komis -
da ıönllür. İstekblerın kanuni vesika- yonda ıörebilirler. İsteklilerin belli Ciul 

Tabmia ndmuneleri de förülebllir. 
Klloıu fıatı Tutarı V - İ!tekiilerin ek•ill:me için tayin olunan &ün ,... aatte ~ 7,fJ ıu# ... 

Aııağıda cin~ vr mikdarlan yazılanlardan solan takıdtk diğerle-rl toptan b
pah zarf usulü ile alınacaktır. İhaleleri Edimede eski miJşirıyet daıreaınde satm 
alı a Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve sartnameleri her eün Ko. da ıörülebılır. İıl
U-·~-'ılc1 ın sözü geçen günlerde- ihale. saabnden en ıeç bır saat evvel tckill mek-
tupıarını Ko. na vtrmiş olmaları. (801) (810'1) 

Clnııerl MJiı.tuı Mubam- Temi- !balı &'Üa ve pıtlerl 

.M.--ık::lrna 

Arpa şchriye!!il 

K. l\.ıerc:ımek 
~·)hUt 

'iuru soınn 

~o ton 
30 > 

50 > 
100 > 

13HOO kilo 

men 
L;ra 

15000 
7500 
6500 

15000 
8064 

ııatı 

Lira 

1125 
563 
638 

1125 
805 

24/0/040 
24/9/940 
25/9/940 
25/9/940 
25/9/940 

Sal 
Salı 

Çarşamba 

> 

> 

12 
17 
12 
16,30 
18 ...... 

Aşağıda miktarı yazılı samanlar ka-ı 
pah ı.arfla ~iltmcleri 9/10/940 &ünü 
saat 15 de lı.m.itte ask.eri satın alma 
koıni~onunda yapılacaktır. Şarblamesi 

Ankara, Istanbul Lv. Amirlikleri ve 
}'.t:ki~ehır askf'r1 satın alma komisyon
lörında ıörülür. Talıplerin ihale saa
tinden bir saat evvel kanunt vesika1a
rilt" tekli.f mektup4ıır1nJ komi~yona ver-
meleri. 1068 - 8761 

M.darı T•lar Teminau 

Kilo L1ra L'ra 

375.000 2885 217 
ı95,000 6825 512 
165,000 5725 430 
300,000 10,500 788 

1,035,000 25,935 1947 
+ 

200 ton fabrika unu kapalı zarfla 
'1 /101 940 perşembe &Onu saat 10 da 
l1ıdyatto askert satın alma komUiyo -
nııncla yapılacaktır. Tahınin bedeli 
24,000 lira ilk teminatı 1800 hradır. 
Taliplerin kanuni vesaik ve teklif 
mf'ktuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel kCJmisyona vermeleri. 

1071 - 8764 .. 
J\ş::ılıtla miktarı yazıh soıde yağları 

k::;palı zarfla 3/10/0-40 gUnU hizala -
rında yazılı s;ıatlerdc Sankamı.şta as
keri satın alma komi5'yonunda yapıla
caktır E ... ·saf ""<' s:ı,rtnoıntesi komısyon

da g r•Jlur Talıple-rin kanuni vesaik 
•~· r. ti o t r' .......... 1.1"1"'"''"' 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yuoa vcrmelt;i. 1075 - 8768 

Mıl<tırı Tutarı Temin•tı ib•ı• 
Kilo Lira Lira aaati 

50,000 55,000 4000 ı6 

50,000 55,000 4000 ı7 

50,000 55,000 4000 ı8 ..,. 
100 adet büyük, 100 adet orta, 58 a

det k.uc;ük tipte olmak üzere 250 adet 
halle tipi maden kömlırtl sobası pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27/9/ 
940 günu saat 15 de Lüleburgazda as
keri eatın alma komisyonunda yapıla
caktır. lstck.lilerin korni!.yona eelmelerJ 

1069 - 8762 

• 
Kapalı zarlla 27 /9/940 günü ihalesi 

yapılacak olan Eskışehırde pavyonlar 
Körulen lüzum ü~erıne pazarlıkla 23/ 
9/940 pazartesi ıunü saat il de &ki
şebirde askeri satın alma konlisyOıDun
da yapılacaktır. Fenni ve cksıltme şart
namesi ve k~fi komisyonda görülür. 
K~ıf bedeli 51, 505 Lira 86 ~ kafi 
temlnatı 7650 lira 59 kuruştur. İsıak

lilerin kanuni -.esaik ve teminatlarile 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

107t - 8717 .. 
Pazarlıkla lhal .. i ıl/9/940 günü ya

pılacak: ol.:ın F..sk.ioehirde bir adet garaj 
inşasının gorülen l\izum üzerine iha-

~e:;,::~::::o ~,.~rt~"~~~aaır~.:.~ dal 

larHe teklif mektuplarını ihale uatin- eun, ve saatten en az bir saat evvel 
den bir saat evvel komisyona verme- nsmt vH.ikalarlle teminat ve teklif 
leri. 997 - 8362 mektuplarım komisyona ..-ermiş olma-

Jf Jarı. (885) (8091) 

(9000) ton buğday kapalı ı.arl]a ıba
lesi 23/9/940 &ünü saat 17 de yapıl>
caktı.r. Buğday ötutmesinin muham .. 
,._.n bedeli (1&7,500) lira ilk temınatı 
(9125) liradır. Ev.safı ve nümunesi ko
f'Jisyonda görülür. İsteklilerin belli gün 

ve saattC'n en az bir saat evvel teminat 
mektup1arile vesikalarını Edirne Sana
yi kışlasındaki a.atın alma komisyo -
nuna vermeleri. 985 - 8350 

90,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
ekıiltmeye konmuştur. İhalesi 19/9/940 
perşembe ıünü ıaat 11 de Canakkale

de askeri satın alma komisyonunda 
yapı1acakttr. Tahmin bedelj 24.750 lira 
ilk teminatı 1856 lira 25 kuruştur. 

İstekJilerin kanunt vesıkalarile tekli! 
mektuplarını komi~yona ver(J'leleri. 

(897) (8103) 

• 
Yüz ton benzin 'kapalı zarf usulü ile 

ihalesi 30/9/940 pazartesi ıtinü saat 
15 de yapılacaktı!" !\>1uhamrnen tutan 
35,000 lira ilk teminatı 2625 liradır. 

Şartnamesi Ko. dadır. İ;'!ltek1ilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile i
hale saatinden bir ııaat evveline ka
dar tekliC mektuplarilc beraber Ha -
dımköyi.ı.ndeki komutanlık satın alma 
Ko. na müracaat etmeleri. 

1035 - 849~ 

1000 ton sömikok ve 200 ton lave
marin kOmürü kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 30/9/940 pazar
Usi giınü saat 17 de Hadımköyde as

keri sahn alma komisyonunda yapı

lacakbr. Sömikoknn tahmin bedeli 
27,000 lira ilk teminatı 2025 liradır. 

Lavemarin kömUrtınün tahmin bedeli 
3000 lira ille teminatı 225 liradır. Şart

namesi komisyonda ıörülUr. İstekli -
lerin kanunt vesikalarile teklif mek: -

... 
6340 ton odun alınacaktır. Kapalı 

ıtarlla eksiltmeli 18/9/940 çarşamba 

&ünü uat 11 de Edırııede aanayi kıf. 
lasında askeri ıatın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 11,412 
lira ilk teminatı 656 liradır. Evsaf ve 
p.rtnamesi komisyonda &örülür. İı -
tıcklilerin belli cUn ve saatten bir saat 
evvel kanun! vesikalacile teklif mô:
tuplarını komisyona vennelcri. 

(889) (8095) .. 
100 ton rekompoze lal kömürü ka

palı zarfla ekııiltmeye konmuştur. İha
lesi 17 /9/940 salı günü saat 15 de Ea
z.ı.ld• askert satın olma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bl'deli 16,940 .lira 
ilk temınatı J 270 lira 50 kurustur. Is
tekli1erın kanuni vesikalarile tem.inat 
ve tekhf mektuplarını ihale snatinden 
bir saat evvel kontisyona vermeleri. 

(e95) csıoıı 

İstanbul Aşire{endi caddesin
de Hanımeli sokak İstanbul 

hanında mukim 

TÜRK SONDAJ LiMiTED 
Şirketinin tasfiyesine hisse -
dar1arca karar veri1mis bu -
lunmasıno binaen alacaklı ve 
borçlu olanların işbu ilan ta
rihinden itibaren on beş gün 
müddeti• İstanbulda 4 üncü 
Vakıf hanında 4 üncü katta 
14/16 No. da şirketi mezküre 
Tasfiye Memurluğuna müra
caat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Tasfiye Memuru 

Sahıbi ve neşri1;ı:tı idare edm 
Baş mııharriri 

ETE~I 17.Zl:T BENİCE 

Kuruı Ura Kr. paralarile birlikte m..ıcar komisyona müracaaUarı. c8776> · 
ı -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____.,, 

Pirinç 5205 :ıo 15el 50 
Şelırı,ye ı735 24 416 50 
Erik reçeli ı826 4l5 731 70 
Ayva reçeli ı426 40 650 40 

ı - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 
dört kalem yl;yecek maddeleri pazar
lıkla salın alınaealı:tır. Puarlığ:ı ı8 ey
HU 940 çarşamba ıünü saat 14 de İz. 
nutte te.nMlne kapısındaki komis,.-Oll 
binasında yapılaeaktır. 

2 - işbu maddeler bor v"'a ayrı 
a7Tı taliplere iı'ıale edilebilececinden 
temınaUarı ihaleyi müleııkıP ':Ilı ıs ııi&

beliııde derhal alınacaktır. 

3 - İsteklilerin mwııyyen SUn n 
1a.atte komisyon başkanlıtıoa müra -
eaallan. <8746> .. 

Marmara - lıalıri JL Mim alma 
lıomloonWMl&a: 

Cınıl 

Kuru faoulye 

Tahmin 

Kilosu fiatı Tııw1 
Kuruş Lir• 

24000 23 6520 
Nohut 22000 17 3'140 

1 - Yukarıda cins ve mil<tan yazılı 
llı:I kalem yıyecelt maddeleri puarbk1a 

aat.ı.ıı alınacak:ur. 

2 - Pazarlıb 19 Eyltll 940 peı:şeml>e 
ıcno ıaat a de İzmitle ıeaa..
ko~onda yapılacakllr. 

3 - iıbu maddeler bir "'711 ayn ~ 
taliplere ihale edilebjlecektir. Temi -

naUarı ihaleyi mıileakıp bedelinıo " 
15 Disblınde derhal alınacaktır. 

4 - İsteklilerin muayyen fÜJl ft 
saatte bu ille allk.adar olduklanna da
ir vesaikle birlikte komiJyona mıöra-

caaUarı. c8'145> 

• 
()an>kbl• -· ·-"" -alma koınls7oHMU: 

1 - Beher kilosunun lalıınin edüm 
bedeli c!2> kuTUf olan c90,000> lı:llo 

' ekmelin, 3 biriııcitefrln 940 perfODl,be 
de pazarlıkla eks:illJMli 

ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI] 
Vesajlj nakliye resminden bo<çlu tlsk:udar IUldmlyetimil!i;ye cadd ..... ~ 

39 No. lu a:araj sahibi Avni Berktamn tahsili emval kar.unu hükümlerine 1t ...d 
tikan tahtı bac:ı.e alınan 1517 plika numaralı ve 938 model Opel markalı ~~ .. 
otomobili 20/9/!MO tarihine müoadıf cuma ıünfi saat 14 de me2lı:Or garaj """" 
de bilmüzayede satJ1acaiı ilAn olunur. w8T88> 

1 

.. 
3TIO sayılı Bel.diye lırtlm!Ak bırununa lıtvfilı:an lstimlftkinin umumi Jl\eı; 

faatlere uygunluğu tasdik ediJjp meı.kUr kanunun 8 inci maddesi mucıblo • 
ı980 lira kzymet lakdır edilıruş bulunan Emiııönünde Çele<>i oilu Al6ettiD "':· 
balles;njn Mısır çarşısı derununda attariye aoltağuıda kadast.ronun 384 üntU 

daıııoda 75 parsel ve c.ki H yeni 1 lt.apı No. lu K. dilkkiının tapudan •lı~ 
QArru! kaydında 48,000 bııı&e ltibanle 2070 hissesine sahip Ahmet s.<vkı, 1 ,p 
~;s.~e sahip Hatice, 160 bi.s~i.ne aahip Yahya ihsan, 1000 hissesine _ _,,fi 
Jlehmet Sillt.rü 8200 hissesine -.hip Hacı Osman, 160 hissesine sahıp ı1unır , 

ıee hissesine aahlp MllkeıTeme ıı.ı lı:ıymot td>lig edilmek islenmiş ise de ,~• rt' 
meldhı tesbit edllemedlili Z8bıtaaı yapılan tahkikattan anlaşılmış oıma~ı .. ı•' 
.kantmun 10 uncu maddeainin tatbiki icap ettiğinden tebliğ varakalarının h3 r\,.. 
sl1ıe birlikte birer nüshasının bu dilk:ldtlına diğer nü-.hasının da ait oldul:tı b" J' 
4tiye dairesine ve üçüncü nüshasının da umttma mahsus rnaha]le 20 gün °10 

detle talik edildlli Han olunur. (8790) ,./ 

ZAYİ: Kırıkkale orta meklL'bındt<' prtnamesi ber &ün komiııyondon ali- ı -· 3 - lıteıt1i1erin 2480 ayılı -
yazılı T..ıkalarile b!rilJdo belli IÜJı V9 

1111&Ue Çanakl<alede bulunan lı:omio -
yoıı>a milracaatlan. ct757> 

• 

t' m - 339 seneaiode aldığım şeh8de 
naınr:yi kaybettim. Yenisini a1acni1

,-' 

dan mainin bOltmü yoktur. 
"'~,.,, ~~ Ortabahçe Haınrh .1 

r.ıı:u.c.Jlı 
104 numarada Ramazan oihı 

1 - Tahmin edilen bedeli - li- Demirkol ~ ra olan c55> adet bu!Ull tip pl6kaaıa ,..:..:; ______ _ 

ıı qtru t40 eumarlesi ıünü - 12 .. _ işçi Baya 0 ...-. 
,.....lıltla elailtmesı yapilacalctır. _... 

2 - Katı ...m-ıı dDO• 1ıra olup A R A N 1 Y O R 
ııwtııamesi bor tün komlsyonda ı&"ti-

leblllr. El işi yapabilmek şartile h.j' 
3 - İoteklllorin :M99 oııyılı kanunda ıün Gedikpaşa caddesin • 

yaDh ftSlkalan ile birlikte belli &ün (88) No. lu Ütü fobrikası.ıı• 
Te aatte Kasımpaşada bulunan ko- l!~rn~iı~·r~a~ca~a~t.~~~~~~~ 
mio7=da hazır bulunmalan. c8743> ı; 

"" 1corı11' 
"T nı~ olup f8rtnamcsi bu ıün 

ı - Tahmirı edflon bedeli el 1!38> 
ıını c60. kmus olan ilOOO m.et:re erat 
bputlult lcnmapn, 23 Ey!OJ MO lari
bme rastlı;yan paıırtesi S(lnQ saat ll,30 
ela puarlıkla -..nımeıri yapılaeektır. 

yondaıı alınabilir. • ,,il . ..ov 
3 - ı.ıelclilorin 2490 sayılı ~ ' 

,....ıı veslkalarile birlikte ıtasıı"P" 
pda bulunan lromi!Yoı:ıa ııeuı pP 


