
~--

r ·r ~ .'. YJSI 

~~ 
(' 

1 l ~ .. l RI T'"' . ....._ • '- ' .... 1 

....... • 

ÇARŞAMSA 

.. 

EYLÜL 1910 

~ ... \lı 12-1 
'-- ' 

Telefon: Bqmuharrir: %08Z7 - İdare Mijiürü: 23399 
btaabul Nuruosmaaire Ne. 5' 

Eu Son TeJgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip n l nı !!harrir!: YIL: i 
ZTEl\I t.z:.. , l' BEl>; İCE 

İngiliz , 
llaşvekilinin 
Yeni nutku - .,. , ... 

d•tı·il 'imdiH kadar İugiliı 
• al · l' arına yapılan ha\'3 taar~ 
lldaruı · · ı · b' f y dii . ın mtisnur ti( ır a -
. tt-rnın ttmenıi,._ bulundu-
~~n f\ • 1 ) d u len ispat ederken tal-
t:.ı.~ Atrikada kendi rolünü 
bııı ıttn oynamıya başlamış 

\· .....::_nuyor. .- __ 
7 

~ troı iZZET BENİCE 
ı.~ 

~lü~ b' tıı;. ea büyük kuvveti 
ftıı ıe 1;k ~viyata, salim bir 
~ t.._0 .. 11.ıge sahip olmasHlK. İn
~'k ~lıyet " iradeı.i ile fen ve 
"~ıd, 0• flı.ııllliuzw en mükemmel 
~~ ~~izaç ettinbilen lnciıt: 
1 ~~'~kdafaada gösterdiii han
tı"'·•liid le. ~arruzda ibraz ettiği 
İltıı , •lıgı bize bir kene daha 
'4.~ ıİ. '•kkamla izhar ve ispat 
~111ı l<. ••ekil Çör{il'.in d~ A
~~tıır llllıarasında soylecligı ...... 
~ı i~ . •.lha.sa agu.tos bqmdan
L~lltr :•liı adaları üzerinde kıya
\""loto 0ııuyor ve her giiıı 160 den 
L~\,,~ d c kadar Alman tayyar~i 
i;" Uıc ~la Londra ve şark sahıl-

.ı, hoıııt'llltfe uçııyaor ve binlerce 
ı;;.,~il" ha atıyor. Buna rağmen 
~oru': ııuu~:undan fn neticeyi 
~ kı.,j U~tun bu gayret ancak 
~· ~c ar uliiye, 8000 kadar yara
t u tur ıy1c •~ tahribata mal ol
' ·~''n "1 aralanan ve ölenlerin 
'du nı,1 •Psi sivil halktrr. Çünkü 
~ 2ııy; 11fUPlarından bugüne ka
t "'•kt. 0 •nların sayısı 25Qyi pç
~l~ı h· dir. İıııı:iliz B.,,vekiliııin 
~ 'ıttı ~%kdan düne kadar aaydı-

llıl"ııd ·· IUnlara itimat etmek 
ı~ t ı . ~r. Hadiseler ~e 
~ ~, v~~lızlcıriıı, ne kadar korku
lıı 11 ~Ilı ıın olursa olsun dahi ef-
•d~la uıniyecıea hiçbir şey ....ıtla
. o ~lli '•ııı göıılmmiı;tir. 
~- t de oo" ··1·· '• L-:tizl 10•1 tk .. L ~ rv uyor ••• &1111" e-
... ~ ~~ kabiliyetim-indeki üs

ıı, \·e ~d~Caadaki "'"kalB.de isa
~~rd ~lak tedbirleri Alman 
t',,.kı0ı111•ıtlarıaı xararlı bir hale 
tı tenı~ tııeıı' ve ıni.ımkün vika

it"uıı3'11 ediyor. Almanlar hava 
•de h •ıııd,. askeri hedeflerden 
•ller~ll.ı tetbiş etmek ve i.ivil 

ı:~lıta~ boıııh.lamak yoluna 
(ı •Uı.1111 ıı-ıa,,, Birkaç glln enel 
~ı"'•ıııa, atda İuh ettijiimi:ı. ıibi 
11,'~e lııgj~ hareketleri ile daha 
>ı 111ldc .. lıaUanııı maaeviyatı 
\ı ~llı,L llıuessir olmak, panik 
~•ti ıaiı,?klkı Slllh lehinde hükfı
~~~ isr . •hııek yoluna sevk ey-
11 ~de du;ı;'.~lardı. İngiliz Başve
\;ıı.ılhaliaa u nutkunda bu nokta
li .!4 iil:ı tebarüz ettirmekte ve 
~~llıtlıı te~diği irade metaneti
~) 1•114 ~il". Anlaşılıyor ki, Al
~tı~ıı lı ~ Yoldaki hareketleri de 
lı;~ hi ~~ lllış ve bilik.is bu hare
~itı ilk daya çıkmış bulundutu 
~11~.'~a baba ziyade metin dav
""-u.,' 'daı,. aşlaınıştır. İngilizler 
~t;,ı ~lıeQ 'f da bu V11ziyette bu
), ~~r Ve k ~~kalr.de bir tecavüz 
~tıı1,ıulküıa.:bıJıycti ile de Almanya 
~ •~bban; 3 sevkeyleınckte, Ho
"'11 •ller; lllarka, Belçika, Fran-

1ııı1 ııı•tını ildeki Alman üslerini, 
1ıtai 11ak1; .' gıda ve petrol stokla
'd;•ın, :aat nıerkezlerini ve va

'• t lııaıııa 111 ısa belle hava bom
t1ı,;ltıııa1;,:~ rnaruz bırakmakta 

'lld •ıı ltii a rlar. Ayni mmıtnda 
~I ı,~11 fa;~~ hava sanayii bali;ı -
t"·it~3 hav.'tete doıl;rn gitmekle, 
°"'k •k.İle .. u.~velleri her gün 

l.ı lcd;, Ustu.ıılüğüuü kaybey
"'ı lld, . ''•i a ve t .. 1 t' h \·, . ngıJız adalarına mü
., '•r "tıy t b 
• • .• ı\iııı e u halde oldu{u-

~~•l ı ı,,ıııek anlar lngiltereyi taz
ı·,,.•ra da , , .• dikkati buhtelif 

1, ıı,~ te~he~ıtnıak i•in muhtelif 
~'ik•'dt•~ı;;;rd~ Yeni yeni hare-
11 tü aki ,01 ~1 ' .. &!bi ltalyayı da 

, l.. tı;llııı unu ıfaya davet et
~11ı,ı,:"dr3 ı::,ktedirler. İtalyanla

ltıs k llliisb <nlıardınıanlarından 
.~ıı_ı,''da h •t ııc!ieelerden son~ 
;, kak k' •rekata geçmelerı 

1 ~i ";_ıula,;~ ken~i he•aplarının 
, ıı~ · •kat hııı hoşında gelrnek-
•ı, lv • ıı ı ı. • I· 1· ~ '-, ıcsabın bu dda .,., il . • "'"'tŞı 1 
ı t-., 1•nc v d 0 duğu gibi İtal
'•ıı '' l · ar ını · t ;,. ıa lı h etmediği , .e 1-
'\r t'' ,... . a ı ı • ·'"'ti!" . na ıarckele se\'

~ "t·l' "'oı· n · dıı j 7h·ri · 1 · u defa Alınan-
•ır lırıa,talya 11 ,~'l:ik etmek hu•u
t~ '•n~ · llıınu . ) .ardıınına muh
'ı' ı\ıı/"ind0 ~~<ın ~e İtalya Mı-
11.. h" .•k. lıu ••kata lıaşlnnus· 
ı.'.ll'ı "' 'li as ~ ~ ~,'' ld • k it 1 kerı faalivetin e-..., ·~, 1 a ~·a . 
~ ~tıı.· '•tıii · k taarruzu olup 

la.ıq'' deği(~· at'lyyetle tebel
I '1ııu llıa~: Rııvvetli bir ke-

llet• •Yetinde olması 
cımı 3 .. 

tıncü ıahitede ) 

L NAZiL • 
1 FA B D 

SURiYEDE 
VAZiYET 

NASILDIR? 

işgal edilmeıniı llTAL YANLAR Bütün İngiltere 
yerlerC:e işgal MISIRDA istilaya intizar 
edilmiş gibi i L ER L i Y O R halinde ..• 

Bir İıııriliz tayyare diıfi topu gece aıcş 

VALİ SÖYLÜYOR: Başvekil bugün 
Nazilli fabrika

sını gezdi 

GÜZEL BİR KARAR --
Ders z a ın a '' İstanbul y lları 

ancak 20 yılda 
yapılabilecek!,, 

Dün lzmirde Aydından 
gelen bir heyeti 

kabul etti 

• tal be la 
malar kapatıla 

-
a 

Bu iıe40mi/yon lira harcanacak, 
Belediye niçin Avrupadan 

ecnebi mimar getirtmiş ? 

Baf~~~ Refik Saydam 
4ftıı · aaat 1!1,30 da hususi 
trenle Na:ı.illiye gitmi~r. Başve -
kil bugün Nazillideki mensucat fab
rikuıııı tetkik etmektedir. 

Bawekil dün hmirden aynlırlr.eıı 
nli, parti müfettişi, ınebııslar, ko
mutanlar ve belediye reisi tarafın
dan uğurlııntnıJi ve İzmir halkının 

Zabıta her gün umumi kontrol 
yapacak, sinemalar için diğer 

kayıtlar da kondu • 
yenı 

Vali n tıeledive reisi B. Lfttfi SQlll'a demiştir iri; kendisine karşı gösterdiği sıcak Slneıııa mevsiminin gelmesi mü·ı 
Kırdar .tehN? alt mırlıtelif isler <>- iııtarlbulun büt:ün Jtll. - muhabbete karp teşekldirJerinin nuebetile belediye reisliği tekmil 
ha'kkında yeni beyanatta OOJ.una- !arını yapmak iQn ~ milyon li- bildirilmesini belediye reisi Beh- semtlerdeki sinemalann umumi bir 
rak 1937 Ttlına ı;ıelinciye !tadar raya ihtiyaç vardır. Fakat elek- cet Uz'dan rica etmiştir. kontrolden geçiriJmelerini dün kay 
ilstanhul şehiri yolları icin bele- tri.k. hava '1azi Te su kablolarllc Başvekil İzınirde iken, Aydınm ınakamhklara bildirmi~tir. 
diyenin anca'lı: 200 bin lira avını- kanalizasyonunun deitistirilip vol- tAziınlerini ıırzetmek üzere İzınire Bazı sinemalarda fazla müşteri 
bilmis oldupğunu tenkid etmiş ve lann öyle vaPllması icabetti& - celen mebuslardan ve parti men - , almak için beyaz perdelerin dip- ! 
1939 da bunun bir milyon 250 bin den buı?luıkü vaziyete ı;ıöre mad- ımplarından mürekkep bir heyeti Jerine kadar iskemle ve sıra konu-
lirava çıkarıldııbnı sövl~ten (:o.n.mı ı 11ııcü l&lılfede) bbul etmiştir. hıp buralara •İkinci mevki• ve ya-

-~~~~~~~--~~~~~~~~----=-~~~~~~~_;_~ 

•Duhuliye• ismi verildit,>i de görül
tlüğiinden bunn ka t'iyyen nıüsaade 
ohınmamnsı da belediyece kayma
kamlıklara tebliğ edilıniştir. Bu 
emre göre her sinemada beyaz 
perde ile oturulacak yerler ara -
mıda en az 5 metrelik bir mesafe 
boş bırakılaca1J:tır. 

( Deoomı 3 üncü sahifede ) 

Bu sabah limanda bir 
motör yandı J~;~:] 

1 KISACA 

Üsküdar fı·rıncılar 
şir eti dağıldı ! 

Mangal kömürü ÇERÇEVE 

ihtikarı sürüp --· -~ s Şaban 

gidecek mi? 
Ne si"1irdir, ne keramet 

laf hokkabaziığına 
ne zahmet?! 

ftulyan a;aası MısıriılaTa mle 
ı!iııor: 

- Bizim harek<itımtz yüzfuı -
den bir tek Mısırl•nın btırnu ka
flamı11acak.tır. Biz sadece lnailiz
lne tahsis edilmiş sıahalarda on
larla luıTbedeceijız ... 

&m Tcı da Kalı.re ve lskende -
ri11ede iki defa al.ırm işareti ve
rili11or .. 

Bi:im m<ılıutla btınu kon1'$1.L -
yorduk ela: 

- Eskı~ ne sihirdiT. ne kera
met, el çabuk.luğu marifet.. Der
lerdi ve .. bunun bi1" manası var1.ıl 

Di11erek deva.m etti: 
- Fakat , şimdi kurtla kuzu hi-

lstanbuldaki de dağılıyor. Halk 
Bankası, Belediye müstakil 
fırıncıları himayeye aldılar! 

Bursa fırıncılar trustünün da -
.itrtılınasından sonra şelıriınmleki 
1ırmcılar şirketİll.İn de daltılacağmı 
haber vemı.iştik. Filhakika aradan 
10 ırün geçmeden bu is tahakkuk 
etmiş ve evveliı Üsküdar fırıncı
lar şirketi dağılmıştır. 

Belediye reisliği fırıncıların kur
dukları şirkete girnıiyerek müs
takil, kendi başlarına çalışan fırın
cıları esaslı bir şekilde himaye et-

meyi karar lııştırmlŞ'tır. 
Bu maksatla halk aaııdıRmın İs

tanhul şubesi ile belediye anlaş -
ı:nıştır. Sandık müstaıkil 1ırın sahiı>
lerinj kredi açmak suretile hima
ye edecek ve belediye de bunlara 
icap eden kolaylıkları gösterecek
tır. Sermayeleri az olan müstakil 
fırın sahipleri İstanbul fırıncılar 
şirketi ile bu suretle rekabet edebi-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Feci bir tramvay kazası 

Mangal kömürii fiatlıırmın ha
li belediye iktı.sat müdürlüğii ve 
flat mürakabe komisyonu tarafın
dan haftalardır tesbit edilememesi 
:yüzünden yapılan şikiyetler art • 
mıştır. 

Bazı uzak ı;emtlerdeki kömür • 
diler 6 kuruş 30 para ve halta 7 
Jı:ıinıştan bile kömür satmıya baş
lamı.şlardır. 

Birçok aile reisleri, mangıııl kö
mürüne narh konulMağı ve bu •ıı
relle fiatların ineceği haberleri 11-
urine kışlık kömürlerini alma -
ıııışlardır. Bazıları da pahalı pa
halı almaktadırlar. 

Kış bastırınca narh koymak 
mat!Op faydayı temin etmiyeceğin
den belediye iktısat müdürlüğü -
nün bu miiJıim ve herkesi alika -
dar eden işde biraz hassasiyet ,.., t r a m. sür'at göstermesi beklenmek:~·, 

verdi Bu sabah ve dun 

kıi.yesim yeryüzu:rwie bi!miyeıı ,. t • b • k d 
hiç kimse kalmadıitına q6Te Ouna! 1 h 1 ya r 1 r a 1 n 
Ne sihırdır. ne kemmet, !cif hok- 1 

~:ı~<İll:d:. ~ı::! .. ~~:~~ vay altında can 
ve M L<ı< topraklarmda luırbetnu>k 
!nerken a-mk bunun Muırlılara 
k.arp olmadıqnuı tek Muırlıvı 
inandırmak "4kik4ten fiizult bir 
li'CQ/Ttt oe a:ııhmet o!mtız mı7 

• • 

Bir çocuğun bacağı, bir 
göğüa kemikleri kırıldı 

cezalandırılan 
ham~hn da esnaf 

Cl'MlSI 3 üncü oüllecle) 

Bugün Şaban a~·mın on beşi... 
Kameri sene esasına da)·anan 
zaman bölümüne göre Şiıbİlnın 
on b~i, ayın gök yüzünde gü
müşten bir gong gibi donuk ı~ık
larını var kııvvetile {lnlııtbğı 
ıece ... 
Ayın gök ~iizünde gümü~en 

bir gong gibi donnk ışıkları.aı 
var kııvvetile çınlattığı &eceyi 
işıklar sever, romanti:rnıacı ıa
lrlcr sever ve..- nihayet B.,
Bitler ııever. 
Başlangıca kulak u;maym, 

çerçevemiz siyasidir. 
İşte eylı'.ılün on sekizine rast

hyan Şabanın bu on beşi, İngil
tere adasına bir istila harekeli 
olacağım kabul edenlerce te
ıebbüsün iş planına geçebilme
si bakımından maddede son 
talih zirvesi. Nihayet 28 cyliile 
kadar devam edebilmesi müm
kün olan bu talih zirvesi, her
hanızi bir teşebbüs başlamııksı-

• 
zın savuşur sa~z bemen ri
yazi bir kanaate hükmetmek ge
rektir iri, artık ayın tekrar be
dir haline geleceği gün fena 
mevsim ~artlarına rastlıyacağı 
için bundan böyle istilll ütop
yasına paydos demek lhımdır. 
~ atırı yapılacak bir isti-

Amerikan gazeteleri bu 
noktayı teberüz 

ettiriyorlar 
Londra 18 (A.A.) - Ncvyork 

ll'a:z.eteleri, Öörcil'in nut!kunu birin
ci sahifelerinde neşrcd~rek. İnııil
tercnin isııalinin vakın olduinı 
hakkındaki cümlesini te'bar~z et
ti:rmelrtedir. 

KALE LlMANINDAN 
HAYIR KA.lJMADI 

Londra 18 (A.A.) - Pazartesi
yi salıya böl!byan ııece, İlll!iliz 
tavvaN?leri yeniden Manstaki isti
li limanlarını. bunlar meyanında 
Dünkcrk. Zebruc. Ostant limanla
rını v-e \'e mavnaları bombardı
man etmiştir. 

Geecn hafta icindc Alman i~ 
ı;ıali altın<!a ·bulunan <.!okl:il'a kar
sı 44 akın yapıbnıstır. Kale o ka
dar tahrip edilmistir ki. artık bir 
istila üssü olarak kullanılamaz. 

KORDİPLOMATİÖİN KRALA 
SEMPATİSİ 

Londra 18 (A.A.J - Kordıplo
rnatı(!in en vaslı a,.ası olan Bel -
çilta sefiri dün Bukinı:'.am sara
yın.ı eidcrek. k~ndısı ,.~ rr c ,kk
dasları namına Krala olan '"Il

patil<:<rini ve Yapılan taarru,lara 
'karsı nefretlerim bildimıısllr. 

( Deı>amı 3 Ü'lcii sal.i'~de J 

Piyes muharrir
leri tulfıatcılar
dan "k"' •. şı ayc1.c1 ... 
Açılan iki davadan biri 

mahkumiyetle 
neticelendi 

Bazı seyyar tivatro heyetleri 
tarafından sehrianizin muhtelli 
semtlerinde ve Anadoluda verilen 
temsillerde maruf muharrirlerin 
eserlerinin sahiplerinden müsaade 
alınmadan ve hatta haber veril
meden oynandı)!ı hakkında bazı 
töil<Bvetler yapılmıştır. 

Şikiıvetlere ı;ıere hakkı teli! me
selesinden basl:a; bu eserler µro
vasız ve hLt·k1ki san 'atk5.r olmıvan 
kimseler tarJf•ndan ııelisi ııürel 

~;ı edildiğinden pivcslerın ru
~u ve aslı kaybolmakta ve mu
harriri de halk nazarında düs -
aıfitedir. 

(Devamı 3 il>ıciL sahifede ) 

la i~inde, gece hareketlerinin 
nelrndar ehemmiyetli oldııi:unu 
ve ay ışığına ne derecede ihti
yaç bulundugunıı kaydetmek 
bile lüzumsuz. 

Göze miinıkün oldııf:u knrlar 
az görünür> n1iin1ki10 olduğu ka
dar çok görebilmek, hususile 
df"niz ve hava siliıhlarına iın ~ 
kim derecesinde az hedef teşkil 
otme.k için gecc~·e \'e ay ısıi:'1'n3 
ihtiyaç varılır. Bu bakımdan 
Bitlerin ay ışığına ilıtiyacı, a
şıkların ve romantizmacı şair· 
)erin ihtiyacından bir derece 
daha hakikidir. 

Her şarkılarında mutlaka bir 
(Moonligth - ay JŞJğı) sözü 
bulunan İngilizler, kimbilir Şa
ban ayının bedir gecesinde na
sıl bir tahassüs devşirecekler? 

Fakat İngiliz anavalanına kar
•• bir istila hareketi esas itiba
rile ve mutlak den.iz ve hava 
hakimiyeti elde bıılunmndan 
bence delilikten farksız olacağı 
ve bu yüzden Almanlar tarafın
dan yapılıruyacağı için, ben !>öy
lece son vadeyi koyuyor. nı.ıd
dede son im.kin zir,·esini bc
lirtiyonun. 

Nihayet 1 İlkleşrin gün ii ne 
kadar istila hareketi başlamı
yarak olursa o ııünkü çerçe,·e
nıin içinde beni: 

- Ceeeeee!! ! 
Diye katşını:ı.da bulacaksınız. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

,. 
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AlJAYA 

TlıiUlVAY 

Yeni imar planının, Büvüka -
davı ne hale kovacağını, ııazete
ler d.ıllan<±ıra. budakJandıra va -
zı yor. Adamız. adeta bir cennete 
doııecekmış!. Yeniden iskeleler, 
yollar, parklar. yapılacak, mey -
danlar açılacak. huliisa imar ve 
tezvin edile<:ek.. En güzel sev. 
Büyiikadanın yüksek ve dik tepe
lerıne yapılacak olan disli tram
vay ıar.. Hani, ~u, Isviçre dağla -
rında oldui?unu duvduı:tumuz 
tr aınway !ardan .. 

Adada, yüksek tepelere çıkmak 
icın dişli tr::mıvava i:htivaç l!i)rü
lüvor. Ha1b\iki, aksamları Emi -
nünündcn tramvaya binip Taksime 
çıKr.:aK ıçin c:e dt:ler y<ılcu olmak 
lazım ııeh yor. 
ARANAN 

YlLA .... 

Bır rivayete göre Şişlide, bir 
küciik çocuk kafası kadar bası o
lan bir yılan ııörülmüş! Evvelki 
.ıün. bütiin civar lınlkı ve memur
lar. bu yılanı bulmak icin ukras
tılar. İhbar eden. a(:sıba., tam ha
l<i'kati mi söyledi?. Çünkü, bir 
çok meseleler ııibi. bu hadise de, 
!bir vılan deiW. bir yılan hikayesi 
olabılir. Aranan yılanın derhal 
bulunacaitına kani değilim. Çün
lkü, vılanı bulunduiu delikten an
cak tatlı dil çıkarır. Halbuki. hav
vanca.ğızı, feryat, fiı!an ile arama
i!a cıkıruslar .. 
ACABA NEDF.N 

BÖYLE Kİ?. 

Va tan refikicnİ'Jıde fıkralar va
zan bir arkadaı; şöyle, gari"p bir 
sual soruyor: Bir müddet evvel 
nakil vasıtaları >biletlerine küçük 

AVRUPA HARBİNiN 

YENİ MESELELERİ 

Elizabet ile Filip 
Y::.:aıı: ALİ KEMAL SUNMAN 

Evet- Söğüp saymakla ciddl bir 
meselenin halledilewiyeceğini İs
panyanın meşhur krallarından ikin 
ci Filip de nihayet anlamı.tı. Fa
kat iş işten geçmişti. Pek mutaas
sıp bir katolik ıı:ürünen bu hüküm
dar tahta çıktıi!:• zaman ispanya 
en birinci denizci bir de\"let, en 
zengin müstemlekeci bir devlet di
ye ııarmakla gösteriliyordu. ı.
panyollar eski ve yeni dünyaıwa 
her tarafına yayılmışlar, nerede 
altın bnlurlarsa çıkarıyorlar, deniz 
yollarına hakim huluını.yorlardı. 
Fakat Filip rahat duramamış, şıı 
İngiltere denilen ve git gide reka
bet sahasında ııüfuzu artan mem
leketi altüst ederek İngilizlerin o 
zaman zaten zaif olan donnnınala
rını büsbütün mahvetmek, yavaş 
yna• elde etıniy9 başladıkları 
müstemlekelerine sahip olmak, ln
giliz deniz ticaretinin büsbütün ö
nüne geçmek hırsı.Da düşmiqtti. 
Koyu katolik Filinin nazarında İn
giliz evvela Protestan olduğu için 
•Kiıiir• sayılıyor, sonra da •Kor
san• diye tahkir ediliyordu. Bu 
söğüp sayma uzun zaman sürmüş.. 
Fakat İngiltere diri diri ~·akılması 
vacip ola.;ı bir kiitir, ortadan kal
dırılması elzem olan bir korsan di
ye her türlü hakaretler savrulur
ken bu tahkirlerin hiçbiri asıl 
meseleyi halledememiştir: Yani İn
giliz milletinin üstünlüğünü temin 
eden hasletlerini ortadan kaldır
mak mümkün olamadı. 

Jkinci Filip karşıya geçerek İn
giltereyi istilaya hazırlanıyordu. 

İngiltere de buıoa mukabil şu 
.'tlaıuarayı arudiyormuı;: Kraliçe 
Elizabet sulh taraftarL Mavnalarla 
öyle ki, siliihlanmak için sarfedi
lecek paraya çok acıyor. Her dev
letle ivi geçinmek varken neden e 
kadar altınlar sarfcderek gemiler 

Ayasofya 
ve civarı 

.~~i:c~r:e~=~~d~=~- Belediye Reisliği arke- Cevaplar acele 
verilmeli l ra fazla ver_iyonu:. Fak~t? Üskü - loj"ik sahadaki arsa S:l• 

dar, Kadıkoy ff havalisi trarn - • 
~avla~ın~a bu :fam on para de - hiplerinio şikayetlerini 
1(11, Yırmı paradır, acaba neden! k'k d k 

On sene evvel Ankara musiki 
mualliıu mektebinden n1ezun olan 
Cahil Tuncel ismindeki vatandaş, 
büyük bir enıek ve dikkat sarfet -
tikten sonra, mcmleketinllzde ilk 
defa, ilmi bir müzik eseri vüeude 
&ctiriJor, kendi tıibirile Prosodique 
ilk şarkı kitabını yazıyor. 

Bu suali, dolırusu yersiz bul - tet 1 e ece 
dııik. Yahu, bıınu bihniveı:<* ne 
var? Bunun iki sebebi var: Ev -
ve!ii, Üsküdar trıımvavlannın 'l'Ol
cusu azdır. Sonn, ornda bilet uc
reti, buradakinin bir mislidir. 
TEMiZLİK _, 

NEDİR?. 

Şimdi de lı:alrvele:rin teftis ve 
iloontroluna >başlandı. Verilen ha -
l:ıere ııöre. il.lı: aittııda 22 kahvebA
n<? .kirli oldui?u :icin kapatılmış .. 
Hakikaten, bazan QOk pis kahveler 
vartlır. 

Fakat, asıl meııele ŞUdur: Temiz
lik nedir, pislik nedir?. Cezaen .ka
'Patılan o zavallı .kahve sahipleri 
emin olun ki. bu mefhumları bil
miyorlardır. Allabın bildi{(ini kul
dan ne diye sa!tlıyalım: Bir coitu
muz. temizliğin ne oldu~unu bılir 
miyiz?. Bilsek, ria.~t edcce{:ız .. 
EMİN BELLİ 
JÜBİLESİ 

25 sene sahnede çal· şt>k tan son
ra, mesleki sanisi olan hekımliğe 
dönen, sehir tiyatrosunun kıymet
li san'atkiirlan.ndan Emin Belli 
:icin bir iUlıile yapılacak. Hemen 
ibüü.in muharrir ar.kadaslar. bt> 
kr,..netli sahne fedakiirı hakkında 
bircok vazılar vmıdı. 

Emni Be lli"nin Tı:bbi veden dok
kır çıktıktan sonra, sahneye gel -
mesirü, belltl birc;<>kları _ııarip bu
lur. Bence, sahne ile hekim kliniei 
arasında biivü:k bir fark voktur. 
Her iki mahakle de insanlar teı; -
rih edilir. 

AH!\1ET RAUF 

yaptırmalı, toplar döktürmeli? .. Di
ye düşünüyor. İkinci Filip 1588 ına
)' ısında donaıu:nasına lıare~<ct cın
rini verdiği zaman 129 parça harp 
gemisi ile bircok da nakliyesi var
dı. Hele 3 bin top hiç az değildi. 
Fakat gemilere doldurulan \"C ço
iu da denize alışık olmıyan asker 
ilk fırtına çıkar çıkmaz neye uğra
dığını bilememiş, kuvvei manevi
Ye!!i iyiden iyiye sarsılmıştır. Deniz 
ci lngilizlere karşı böyle bir kuv
vet yollanıyordu. 

Belçika sahillerinde bekliyen or
du da Almanlardan, İtalyanlardan 
ve İspanyollardan topl~nmı.ş, İn~il
t.,reye ne günü weçileccğini düşü
nürken •Yenilmez Arnıarla• nın 
içindekilerin daha ilk fırtınadan 
perisan bir hale, geldiğini öı\'renir 
öğrenmez onJann da cesareti de kı
rılmış olur. 

İngilizler İkiılci Filipio donan -
ıaası yola çıktığını haber alınra 
bütün vatanperverlik gayretile en 
asilzadesinden en mütevazi ferdi
ne kadar öyle bir gayrete gelmiş
lerdi ki, Kraliçe Elizabet hüki"une
tinin donanmayı ihn1:ll etınesiue 
mukabil İngiliz tacirleri, yani İs
panya Kralının koroan dcdigi a
damlar bir saraya gelerek gemileri
ne toplar yerleştirmişler, bütün 
zenginler servetlerini Yatan müda
faasına tahsls etmişlerdi. O zaman 
yalnız Londra ~hrinin 30 gemiden 
mütesekkil bir donanma vücude 
getirdiğini İngilizler iftiharla kay
dediyorlar. Yenilmez Armada'nut 
iki aylık bir muharebeden sonra 
ae direkleri, ne yelkeni, ne de kü
rekleri kalmış, Tafsilat deniz harp
lerine dair olan kitaplarda mevcut 
(Kıı>sadan hisse) dir. Elizabet dev
rinde hiç olan İngiliz donanması 
İspanyollarla muharebeden sonra 
artık denizlere hakim olmıya baş
lamıştır. O güıı, bugün birincidir. 
Bu donanma;yı o zamaı• İngiliz 
milleti öyle bir hamle ile vücude 
getirmiştir. Bugün de o İngiliz mil
leti havaya hikiın olmak zarureti 
karşısındadır. Şimdi de yeni bir 
hamle ile buna uiraşıyor. 

Ayasofya, Sultanahmet civarın
da s.U, ile bakan arazide arsaları bu
lunan halkımızın şikayetleri ile be
lediye reio;liği aliikadar olmayı ka
rarlaştırmıştır. Çünkü; burasının 

imar planında •Arkeoloii.k saha• 
olarak ayrı J:ması yüzünden ne ar
sa satılmakta ne de bir ev ve ya
hut apartıman yapılabilmektedir. 

Arsa sahipleri hangi kısmın yola 
~eceğini ve nerelerde belediyece 
iru;aat yapılaeai', . nı bilmediklerin -
den buralardaki araZi kıymetsiz ve 
muattal kalmıştır. 

Halbuki son dünva vaziyeti do
layısile imar planının tatbikatı ııe
cikeceğina~n ve esasen arkeolojik 
kısın da pli'ınm tali safhalarından 
bulunduğundan buralarda pl5.n dı
şındaki kısımlarda hususi inşaata 
müsaade olunması belediyece tet
kik olunmaktadır. 

Bu suretle arsalara müşteri bulu
nacak ve şimdi bakımsız kalan yan· 
gın yerleri de yeni inşaatla süslen
miş olacaktır. 

Cam eşya ve ayna 
ihtikarı 

Son günlerde cam ve camdan ma
mul eşya ile ayna fiatları üzerinde
ki tereffü bazı yerlerde çok art -
m.ı.ştır. Bu suretle mesela eskiden 
Hl kuruşa satılan bardaklar 15 ku
ruşa ve 150 kuruşluk sw·ahi takım
ları da 250 kuruşa çıkmıştır. 
Bazı züccaciyecilerin aralarında 

bir trü.st teşkil ettikleri de ihbar o- ı 
lunduitundan alakadarlar ehemmi
yetle tahkikata geçmişlerdir. 

-<>---

Uzun yıllar muallimlik yaptık -
tan sonra, bugiin artık me5.lekten 
ayrılmı~ bulunan bu vatandaş, ese
rini t~bettirdikten sonra, tetkik ve 
mekteplere kabul edilmek üzere 
l\laarif Vekfiletiııe göndNiyor. 

Eserin, mahiyeti ve ilmi tarzı 
itibarile orijinal olmasına rağmen, 
bu '':ıtandaşın bana gönderdiği bir 
mektuptan anlıyoruz ki, aradan, 
bir llayli zaman geçtiği halde, ken
disine, müsbct veya menfi henüz 
bir cevap verilmc:mi:ştir. 

Uzun mektubunun hıuaretli 
muhtc\·asından, san'atine ve mes
leğine çok bağlı ve &sık olduğuııu 
tahmin ettiğimiz bu vatandaş, yıl
larca silrt'n yorucu b:r mesaiden 
sonra meydana getirdiği bu eser ı 
hakkında, şu veya bu hükmü lıa\'i 
bir cevap alaınayınca, müthiş bir 
yei.a~ \-c sü! utu hayale ufYramı:şhr. 

Bu eseri görmediğim ve müı:ik 
bahsi de ihtisasım dahilinde olma
dığı için. bu vatandaşın kitabı ori
jinal bir varlıktır gibi, bir hüküm 
vererek gülünç mevkie düsmek is
temem. Fakat, hiç şüphe yok ki, 
eser, gönderildlği makamda, ;ıııüte
has.sıs ve vazifcdar kimseler tara
!ındnn tctkık cdilmi~tir, dive kabult 
ediyorum. O halde, neticevi, müel
lifine hirun evvel bildirmek icap 
etnıez ru.i.?. 

Kitan, faydalı ise, biraz ev\"d 
çocuh.larıntızın istifadesine arzcdi
lir. Faydalı değilse, müellif, üzün
tü ve ümitten kurtulur. 

REŞAT FEYZİ 
Açık iş ve memuriyetler 

Adanada ·Türk Sözü. gazetesi Belediye kooperct!fin
~~~~=~~~1~atbaasına mürettip de~lİ yolsuz s:ırfiyat 

Midyat belediyesinin :;o lira ma- Belediye memurin kooperatifi lıe 
aşlı eczadıgı açıktır. Çaı;ılurı bele- yeti umumiyesi Iev1.aliıde olarak 
diyesinin 50 lira asli maaslı dok- evvelki ak>am toplanmıştır. Ko-
torlui!u münhaldır. operatifi.ıı 1938 yılındaki yolı.uz sar-

İnhisarlar idaresine en az orta fiyat ve blanço;u hakkında üç ki
mektep mezunu olmaları icap eden şi.lik bir ~-evet tarafından haz.rla
gençler arasından müteaddit me- nan rapor toplantıd~ okunmuştur. 
murlar alınma.;ı için bir müsabaka, Fakat bu rapordakı ızahat da heye
imtihanı açılmı< tır. ti ımıuoıiyeyi tatmin. etmemis. eski 

21--30 ya.:; arasındaki gençlerin rapor!' b~.kılaraktetkıkatsız hazır
alınacai(ı bu memuriyetler için teş- Jandıııı şuphesıle reddohınmnştur. 
rinie\'velin 10 uncu gününe kadar Şımdı koopera\ıf heyetı ıdare~ı tet
Galat.ada rıhtım caddesinde mez- kikier vapıp mahut yıla aıt bJanço 
'kür umum müdürlük memurin su- ve hesapları tetkik edecek ve bila
besine müracaat olunabilir . .İmti- hara heyetı umumiyeye bikiire-

cektir. 
han 14 tesrinicvvelde şehl"imizde -<>--
ve Ankaradadır. • _ ,,. • 

Malatya bez ve iplik fabrikaları- Beledıye mutekaıtlerı 
na resen muhasebeyi idareye kabi- t • • d M b 1 d 
liyetli olanlar arasından 2 muhasip maa '1 evzıı un aş .. 1 
alınacaktır. Talipler kısa tercü- Bô!ediye ve idarei hususiye müte 
mei hallerini mezkur fabrika mü- tekait, eytam ve eramilinin üçer 
dürlüğüne bildi•~elidirler. avlık m~::t$ tevziatına d~n sa•bah

Her gün geç kalıyor 
Her gün. öğleden sonra saat 

12,25 de Üsküdardan kalkıp l{öp
rüye gelmesi liızımgden bir vapur 
vardır. Bu vapur, uıunt37.aman 'Üs-
küdara geç gelir; tabiatilc Köprü
ye de geç kalır. Evvelki gün, öğle 
üzeri Üsküdar iskelesine geldik. 
Saat tam 12 ye çeyrek vardı. 12,25 
vapurunu bek.lemiye mecburduk. 
Bekledik. Vapur, Boğazdan saat 
on üçe çeyrek kala geldi. T"bü 
kalkması da 5 dakika sürdü. 

Eğ-er, bu vapur, tarifedeki saat
te 'İİsküdara yetişmiyorsa - ki her 
gün geç kalıyor - mesele basit, 
herkesi ümide düşürmekten sarb
nazar edip tarifeyi ona göre deiiş
tirmeli! 

BÜRHAN CEVAT 

ltatlanacaktın? 

tan itibaren başlanılmıştır. Tevzi
at, Z . .-aat Bankasınca cüzdan nu
marasına göre sıraya konulmuştur. 
Bugün 224 numaraya kadar veril
mektedir. Pazartesi günü akşanu 
tevziat nihayet bulacaktır. 

Usta hırsızın marifeti 
Ca<ldebostanında 60 nwnaralı 

evde oturan Rifat isminde birinin 
evine evvelki ııece hırsız ı!irmiş 
...e iki av tüfenı;ıi ile. seccade, biblo 
ve saire çalıp iz 'bırakmadan kaç
mıştır. 

Avni akşam TopkaPı haricinde 
oturan Artin adında bir ııaz.ino -
cunun evinden de 101 lira para 
çalınmıştır. 

Pc-lis ayni ııecede birbirinden 
uzak yerle~i bu hırsızlıkları 
iNiyazi adında bir sabıkalının vaı>
tıi!ını tesbit etınis ve dün kendi- ı 
sini yakalamıştır. Niyazi cürmünü 
itiraf etm;,;tir. 

Son TeJgraf'ı.a edebi romam: 61 __ __,; ________ ·- Ve .. hınçla devam ettim: 
- Beni karımdan, çocuklarım

dan aytrdın. Aklımdan ettin. Tev
kif ettirdin. Azlettirdin. $eref. hay
ııiyet, izzetinefis, vazife yoksulu 
ettin. Peri.şan oldum, avvas oldıııın, 
serseri oldum, deli oldum, insan
lıJ!ım<:lıı.n oldum, elalem maskansı 
oldum! 

Renıı:i hala aç.ıknamıstı. 
Sapsarı idi! 
Dudaklarındaki boya bile sarar

mıstı. ' G ZYAŞL RJ 
ETEM iZZET BENiCE 

- Daha kıs de{(il mi?. Bak senin ı 
""kanda ,_ürk manto var. Avakla
rın sıcak. Çantan para dolu. Elin
de oaketler var. Şimdi kim bilir 
evin na>ıldır~ Sıcak kalörifcrli bir 
d"iren vacdır. Yemekleri ' hazır
lanmıştır . .~ıkın seni yemej\e 
bekler Yiveceksiniz, i~eksiniz, 
ff. :;lüscceksiniz. kcyıfleneceksiniz! 
lfıl;Juki benim oaltoon vok, İs.kar
pın'erim delik. su C<.'kivor!. Param 
yok. Issiz:m. Ncrcvc gidC'Ce/!im, ne 
~·anaca~ belli değil. Bir sene i
çinde serseri olduım. Cıktrm!. Böyle 
a-dam etbette tanınmaz değil mi? 

Ve .. koiunu sıka sı.ka devam et
tim: 

- Haricive nezareti şifre milaü
rü Ruhi Beyefendi paralı idi. Ta
nınırdı. ir. idi, ):!Üzeldi, centilmen-

di, hoştu, fedakardı, salonlarda kıy
met bulan, Naranın hoşuna giden 
bir adamdı d~l mi? 

Ve .. sonra onu çektim. kendime 
yakla~tırdım. Sarsarak sordum: 

- Beni bu hale sen getirmedin 
"? mı. 

Ve .. küfür elmcie ba.::ladırn: 
- Kaltak!. 
Şimdi tanl1Il1yorsun değil mi? 
Kahbe ben de seni bir insan 

sanmıstmı. 

Ve .. ona hatırlattım: 
- Hani va dünyanın bütün er

kekleri bir taralfa. bc.n bir tarafa 
idim! 

Beni seviyordlnı.! 
Benden aynknıyacaktın!. 
Benim için çılıdınyordun?. 

_ 1 '!!_ l?Ün'Üme de. kötü "ilııü:me da 

Ve .. tekrar koluna hın la .ı:(e(..ı
diği.m oençeıni sıkıştıra sıık.ıstıra: 
Şimdi de senin tanımadıkın biri 

oldum değil mi?. 
Dedim ve .. ilave ettim: 
- Kahpe!. 
Ve .. vine hıncla sordum: 
- Simdi sana ne yapayım?. 
Hdı sövlemvi<ırdum. Bai!ırmı-

Y<>rdum. Basımıza kimse toplan -
mmnıstı. Fakat. muhal<'ka:k ki ge
lip geçenler hiç olmazsa ikirf'ızı de 
birer defa l(Öı:den geçiriyorlardı. 

O lrorkuvordu .. 
Benden korkuyorou!, 
Gelip geçenlerden korkuyordu.. 
Kürk mantolu hanımefendinin 

ceketli bir serseri ile lronUŞIDasın
dan korkuyordu!. 

Görülmekten, isitilaneıkten dile 
düsmekten korku vorrl ıı • 

Titrek. zayıf, ölü ve .. yalvaran 
bir sesle: 

- Ruhi bey affet!. 
Dedi; ilaveler yaptı: 
- Hata ettim. 
Dü.sünemedi m !. 
Böyle olacai(ını kestin!memiş -

tim! 
Sizi de her erkek ııibi çabuk u-

nutacak saruvordu.m! 
Ve: 
- Yüriivelirn!. 
Dedi. Yavaş admılarla yürüdük. 

Bana sokulmuy<ırdu. Kendisini 'be
mmle bir ):!ÖStermekten C"..kiıı.iyor
du. Fakat kedi gibi idi. :r.: :-ha.met 
dileniyordu. A1 istiyordu! Hata
larını sayıYQ<du. Pi~manlık ıı::ös -
terivordu: 

- Her erkek unutur! 
Terkeder .. 
İnsafı yoktur!. 
Sevgisi yalandır!. 
Çiçekten bal toplıvan an l{Q)i

dir .. 
Posa yapar bmıkı:r!. 

(Devamı var) 

Yeni 
mahkeme 
Adıiye Vekaleti şehri
mizde ve büyük vila
yatlerde i1ötinaf mah-

kemeleri açıyor 
Menıleketımıi.zin muhtelif yer

lerinde istinaf .mahkemeleri a<ıa
lııcaitını yazmıştık. Ad:liye V e.kii
leti bu hususta bir kanun projesi 
hazırlıvarak Büvü.k Millet Mec -
!.isine vermiştir. 

J3u mahkemelerin her dairesi; 
bir reis ile ili azadan tesekkiil e
decek ve ayrıca daire reislerinden 
başka bir de ıbirinci reis buluna
caktır. İstinaf nuıılıkemeleri, sulh 
hakimleri ile ili: ceza ve aiıır ceza 
malı.kemeleri hiikim.leri aleyhin -
deki teminat davalarını, bu hii
ki.mlerle müddeiumumiler alev -
hindeki ceza davalarını birinci de
recede; ilk ımulıa:kemelerin vazi -
fesi dahilinde bulunan davaları da , 
2 ınci dt!recede rüyet edecektir. 

Vazife ihtilafları halli. teftiş ve 
ta:hakku.k işleri de istinai reisle
rince yapılabilecektir. 

Bu veni mahkemeler evvela şeh
rim.izde, Ankara, .İ2:ınir ve Adana 
ıı;ibi büyük vilayetlerde acılacak-

_tu-. 

IKL-ÇLıK HABERLET::j 
* Hüseyin isminde bir adam; 

borcunu ödemediğinden cıoıavı 
kendisini icraya veren alacaklısı 
$evketi demırle yüzü.naen yara
lamış ve 8 inci asliye ceza mah
lk.emesinde 8 uV hapse mahküm o
lunmuştur, * Orta:<öy Şıfa yurdunda teda
vi edıl:mekte olan asabi bir hı;s
talığa müptela Saadet adıncia ıacnç 
bir kız dün hastaneden kaçrru.s 
aranmasına ba~lıınılm.ıştır. * Y ~şılköy nahl,)le müdürü 
Muhsın Kumkapı nahiye müdür
lüğüne nakwıuıımustur. * Şehrimız maarifındeki tesJ<i
liı.tın ihtıyaca kati ııeımediJ!i ı:ıu
rülerek tevsii kararlaştırılmıştır. * Halkı sokaklarda sağ tarattan 
yürümeğe, yerlere tükürmeme):?.~. 
temizli{(e alıştınmak üzere bele
diyece büyük duvar ilanları ha
zırıanmışıır. Ayrıca smemalarda 
da öğütler verilecektir. * Zabit elbısesi ııiv mekten ve 
S(enc kızları ığfaiden suçlu olan 
Şükrü adında bır gene lU gün ev
vel hapi.>ten cikmıs ve dün Bevoiı· 
)unda şüphe üzerine çevrilmistır. 
Ceplerinde biri valiye, diı?eri ma
arif müdürü ile kendisine vazıl
ıı:nıs Milli Müdafaa Vekıli B. Saf
fet Ankanın üç sahte kartviziti 
ile sahte zabit hüviyet varakası 
bulunup tevkif olunmuştur. * Rumen ticaret hevetı ile dün 
şehrinüzde müzak.erek re devam 
olun:ınuştur. * Büyükdere mev\"a fidanlı -
ltında saat 15 de işlerin tatıl olun
dui!u ve halka bu saatten sonra 
fidan verilmc-dıi?i sikıi.vet oluna
rak tahkikata geçi.lnıiştır. * Bundan sonra ithalat ve ih
racat icın tüccarlara Prtm verll
ımesi usulü kaldırılmaktadır. Bu 
suretle ithalat maddeleri mem -
leketiımi.zde daha ucuza satılahi -
lecektir. * İstanbulun zelzele merkezi 
olduğu hakkındaki dedı·kodular 
profesör Hamit Nafiz Pa..'Tlir tara
fından tekzip olumnus ve şehri
mizdeki sarsıntıların Mannara 
zelzele mıntakasındakıi ~küntü
lerin aksinden ibaret oldui!u an
laşıLmıstır. * Gazeteci Cemal Kutavın evin
den 500 liraya vakı.n para ile bir 
altın saat çalan hlıımetçi Leman 
yakalanmıştır. * Brezilyadan j(etirilınekte i
ken deniz ablukası üzerine Por
~kizde kalan 5000 çuval kahve
nin getirilmesine teşebbüs olun
muştur. 

No. 165 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

Müddei umumi
den katiplik 

istiyen sabıkalı ! 
Şehrimizde artık faaliyet göste

remiyen sabıkalıların başka şehir 
ve kasabalara gidip tanınmamala
rından istifadeye ka~tıkları gö -
rülınektedir. 

Bu meyanda Hikmet isminde bir 
sal»kalı hırsız da arbk İstanbulda 
d.i.kiı; tutturamıyacajiını anlıyaralı: 
İstanbuldan Refahiyeye gitmiştir. 

Hikımet orada müddeiumumili
ğe müracaat ederek, müddeiumu
miden bir katiplik istemiştir. Fa
kat evrakı muamelede olduğu sı
rada, bu vesile ile daireye girip çı
kan sabıkalının eski hırsızhk da
marı tekrar tutmuş ve bir gün 
müddeiumumilik baskatibınin ma
sasınm üzerinde dolu pul kutusu
nu görerek bunu çalmayı karar
lastırmıştır. 

Ba~katibin bir imza için odadan 
çıktığı bir anda da içinde 60 liralık 
pul bulunan kutuyu hemen çalıp 
odad~n çıkmış ve memleketi ter
kederek d<ığruca soluğu şehrcmizde 
almıştır! ... 

Biraz sonra .Yerine dönen ve pul 
kutusunu bulamıyan baskatiP ise 
iı;i anlıy3%ak zabıtaya müracaat 
etmiş ve telgrafla Istanbul polisine 
keyfiyet bildirilmiştir. 

Bunun üzeri:ıc memurlar Hikme
ti şehrimize çıkarken yakalamış
lar ve dün adliyeye vermişlerdir. 
Birinci sulh ceza muhakemesi Hik
metin Refahiyeye yollanmasını 
kanrlaştırmıştır. 

Eroin satan kadın 
Kapalıçarşıda Kilithane soka.aın

da oturan İkbalin evinde yapıl:.,. 
araşt!rmada bir kavarııoz içine ko
nulm~ bir gram eroin ·bulunmuş
tur. 

Galatada Mustafa isminde biri 
ile Çingene Selim adında diğer bi
ri er<lin satarlaııken vakalaımu.s -
!ardır. 

Çenberlitaı;ta mukim eroinman 
İaııail de tutulmuştur. Bunlara e
roinleri İkbalin sattığı anlaı;ıl:ınış
br. 

Davadan vazgeçti fakat .. 
İhsan isminde bir gene metresi 

Remzive Karın yüzünü jiletle ya
ralamak suçile dün Sultanahmet 
2 inci sulh ceza muhakemesine ve
rilmiştir. 

Fakat Remziye Kar, muhakeme
de dava.,ndan vazgeçtiğini ve İh -
san ile barıstığını söylemiştir. Bır 
nun uzerıne de ih,ruı hukuku u
mumiye nfun•na muhakeme edile
rek 29 lira para cezasına maiıkilm 
olunmuştur. 

'.)()>----

* Şehrimizd~i İnııillz kolo -
nlsi İnııiliz hava kuvvetlerine iki 
tavvare almak üzere aralarında 
30 bin Türk lirası toplamıslar V'I! 

konsoloshane~vermi~slerdir. 

Birimizin Derdi 
Hepi mızın Derdi 1 

Çocuklann tehlikeli 
oyunları 

Karagümrükte terlikçi A
kif oğlu Tevfik y••l:l'Or: 
Bazı haşarı çocuklar yollar

da çakı ve bıçak oyunuaa 
haşlailılar. Geçen gün Mer -
candan Mahmutpaşaya iner
ken, bu fena oyun yüzünden 
ar kalsın, atılan bıçak başı
ma saplanıyordu. Hemen e
j(ilerek tehlikeden kurtul -
dum. Yani az kalsın gürül
tüye gidiy<ırduın. Alakadar 
makamlar bu tehlikeli o -
yunlann önfuıe g~emez mi? 

Yasan: M. SAMİ KABAYSL 

Cem'in vasiyetlerine hürmet edildi 
Kurnandan çak sinirlenmişti. 

Fnkat, Kaytbay bir çare buldu: 
- Oi(luın, ist-n yolda çevir 

bastır, ellerinde11 aL Sana miioa
ade .. dedi. 

Kumandan bunun ü:ı:eriae yaA 
düştü. Kızgın Siııa çijllerini mai
yetile aştı. Ş.,ma ııeldi. 

Halbuki, Cem Sultanın kııııı 
Haydar beyle Halebe varmL$lardL 
Kumandan yıldırım sür'atile Ha
lep yolunu tuttu. 

Fakat, Bnydar loey kısla ben
ber Ttirk imparatorlui;u hudut -
bnna girmişti. 

Kumandan kna Ye Haydar Jıe.. 

ye bir konak varmC17a kadar y .. 
tismişti. Eğ!,~biru daha eırvel. ha-

1 

rebt etmiş ~ lı:m alıp ka
çıracaktL 

K1UD8Ddaa ~ Tlirk lm
O<huaa &eldi, dayaıı.dı. 

Hatta, bazı maiyetile Ttirk lm
lladnını Keçenık knlll pePıe ]'ii
riimck istedi. 

Likin, hu.ı.u 1aılelerindıa "" ı.o.
luklarmda nöbet bekli,._ Türk 
aipahileri geç.it vermeGi. 

Haydar Bey 1oıtı ,..limen İstaa
hla getirdi. K~daıua bir atlı; 
uÇuaa ti, MıarUa Haleıı lındw.
dıına kaılar hecia stivar olarak 
lcıqııı. çöUeri; qnp &ehnesl lıir 
.ı.tandL 

Knmaadan, mel6J. "" ~ 
ıreri döndü. Emeline muvaffak ola
IOADllltı. 

Almanya ve Sovyetl 
birliği 

Yaran: AHMET ŞÜKRÜ ~~i&' 
Almanya ile Sovyetler Bı\ 

rasında 23 ağustos 1939 ı~rı ~ 
imzalanan sı:ldırmazlık ıJll~İl 
vıldönümü münasebeti) le, 
hafta e.-vel, gerek Sovyet '~ 
Alman gazeteleri iki de,·lcl~. 
şılıklı dostluğunu tebarüz c J 
yazılar yazmışlardır. Bu yal· 
bakılacak olursa, Sovyetlet 
fi de Almanya da 23 ağusto6 
tından memnundurlar. ,,.ıııi 

Bu memnunluk ifadesi 1 
midir? Bunu bilmiyoruz. Fal<: 
gün için sam.imi bile oha,-~' 
tırlomak lazımdır ki, tarih ~• 
Sovyet - Alman misakı bak•··~ 
ki hükmünü vermiş değildit· p 
sakın aktine i.mil olan sclı< J 
kafi derecede açıktır: Soü' 
Birliği, Almanya halJnnda dl 1, 

mokrat devletler hakkında d: 
matsızlık hissi heslivordu. D' ıı) 
rat devletlerle işbirliği ya~P: 
çin senelerdenberi sacfettıa· JJI 
sai mü.spct bir netice verınc 1~ 
yal sukutuna uğrıyan sovY 
Birliği, nihayet Almanya ile• ıır: 
ınak imkiını hiı"l olunca, b~ 
satı kaçırmak isteuıetliler. d• 

Almanlara fFelincc; onlar 
giltere ile anlaşnuya ~alıştı!•;: 
laşmayıp da harp ihtimali b< ı 
ce, şarktaki cephelerini aç~ ~ti 
mamak i~in Sovyetler Bıt,l•d~ıl' 
itiliif akdetmeyi faydalı got 'Jf 

Demek ki, Alman - Sovyet ~ -; 
her iki devletin de yaptığı ~ 'f 
sap üzerine imzalanmıştır. ~I 
sapta hangisi doğru çıkacalı. 
P"isi yanılacaktır? 23 a;;.usloO 
tının tahrik ettiği hadiseler ~ 
inkişaf safhasında iken bı• -
?t'! cevap ve~mek mü~~; V 
gıldır. Fakat şımdiden so) l /, 
lir ki, eğer Almanya, Fraıı:; ol 
İngiltereyi de mağlup ede<: ıı 
sa, Sov:vetler pazarlıkta zar11.r 
kacaklardır. Çünkü bütün ,t.• 
yı hegemonyası altına a]ıııı.I, 
Almanyanın ergeç şarkta :;o · 
!erle karşı karşıya geJmesı ~ 
nebilir. O zaman Sovyctle::.!.~ 
b:ı.şl:ırma muzaffer bir JW" 

ile döğüşemiyeeeklerdir. ~ıl 
Esasen Almanya A vrura. , 

~rinde kırvvellcrulikçe s•I 
yaziyetinde bu devlete ~~;;: 
sertle me ve ayoi nispette . t"'J 
reye kar~ı bir yım10şama b!SSı 
ınivc başlaını.ş~. Bunun bıt ,r 
bürii, Alman - lngiliz h~va -~jl 
de Sovyet radyolarının !Jıgl. ır' 
vaffakıyetlerini tebarüz eıtıt 
!eridir. d• f 

ikinci bir tezahür de TUJl9 
1 
l 

ni bir rejim kurmak yoıuıı<I 
manya tarafından atılan ,.dJtfl'J 
şı Sovyet bükfunetinin tafllP'"l 
sert vuiyettir. Malfundur ."'' 
manya Romanya meselesi~' ,ı'.:.ı 
ettikten sonra, Tuna nehr•"" v. 
riscferi tanzim etmek i~iıı /. 
devletlerini Viyanada bır !ı-' 
ransa çağırmıştır. Beııarab1 . i. 
bakından sonra Tunu dev~cg,ı. ~ 
yetine geçen Sovyetler B'd-ıı ~ 
konferansa çağırılmadığ:ıJI / 
yet hariciye müsteşarı fff.~~ 
dairi Alman sefiri nezdinde bil"' 
lıüste bulunnıu~tur. Tıışcb_ ~ 
mahiyetinden ıiyade yapıll>b~ i 
dikkate layı)rtı:r. SovyetJer cJıPı.J 
şebbüsü gizli olarak daha ılı". 
bir şekilde yapabilirdi. ~il~ 
teşebbüsü yapar yapmaz, ıV 
vap beklemedea bunn ai• ~ 
11csretmeleri, Sovyetlerill Jı~ 
politikasına karşı iğbirar ,,~ 
gösterir. Filhakika Rolll9~ ı 
Almanya tarafnıdan gar•1;rtii'; 
na alı.mnasmı Sovyetler JJ ~ •ı 
nazarla görme~ti. ı:a~t ~ ilJI 
ladaki menuıunıyetsızlı~ıı.ı ~,.., 
etmiye vakit bulmadan 11~ 
bu Tuna nıeselCl'iniıı de ıı, j_.I 
Sovyetleri, Tuna havı~~ I 
edilen Alman harici polıt~-""' ı 
hnda manalı bir observaSIY-
mıya sevketmiştir. ~ 

Sultan Beyazıd, Ceuı s~I~~ 
kızını emektar beyJerindeJI oııll' 
cıbaşı Sinan Paşanın geııç ıl. 
nikih eyledi. (H. 909) (1). 5~1/. 

Sultan Beyazıd, kardeş• ,4' ; 
Cemin vasiyetine bürıncl ·t ı' 
adamlarından hepsini yıttı ~ 
Vn.s.iyeti yerine g~tirdL ~-..JP j 

Napoli Kralı Sultan v;;,,eo 
tün eşyasını l\l.ısırdaki " . / 
gönderdi. ıcfrl'ıl 

Fakat, lı.avalann muh~ 
9 

f'./ 
zerine gemi Türk sularıII di'' 
Merhumun nuıha!lcfalı .14i, 'I 
teslim edilmiya karar ,,.,rıaı'/ 

Sultan Cemiıı "'!Yası, ti' .. ~ 
ratı, kitap, elbise, at,_ ,,e etti· ' 
ait birta.lrun .,.,.adan _ıbaf oF,1 j 

Cemin terbiye ettiğJ J'3~yı 9 
lmnl.ar arasına idi. !'Ş)~•· 
renler Hutip zade ve ar f. 
idi. ı4i· iıl 

Hatip zade &tanı..ıl• ~ ıP' 
yayı dergihı iJempenalt• I 
iaı,., ediyordu. ~tii~J 

Cemin emektar iırıaı:nl bıı' (' 
yayı aldı. Topkapı sııraY'tıi· .ıl 
m ..... kimile11 teol.iıJ>_~.. '" 

(De".,.,- .; 
6· J 

(1) Tacüttnarih. cilt ~o. 
_8.ıı.aifulabb;ı.r. cilt 3. s. 



Sabaha doğru· 
limanda bir 
tnotör yandı 

li~aYdarpaşada liman idaresine 
lb, 28 numaralı mavnada çahşan 
ı>lıı ahırı.ı anhann içine düşiip yara-

.llı~tır. 
~,~anıandıraya ba!lı limanın •Kuv 
~h· nıotörüntin ınaçulasında hu 
itı •h saat 3 de yangın çıkmış ve 
'ı::~e tarn{ından sönrlürülnıii~tür. 
}a 0 riin ah,,,.p kısmı tamamen 
lı:~tıııştır. Tayfalar kurtarılmış -

Bu sabahki 
Ingiliz tebligi 

val.:ı~<ira 18 (A.A.) - 1nııilız ha· 
ne tıezaret nin b:.ı sabah erken 
gettıgi telıliı?. . 

ec , cc Yarısına kadar In:?iltercnin 
• :'lu ııarkısi üzerine vap•lan 
'~o h.. d 5 '-~· J ~ • ı.icumları esna3ın a. IJ\..oı..-n- ı 

41 1ırnan tavvaresi dıisürülmüs- 1 
ııa~· Bunlardan dördü hava dafi 
q. 'rvaları tarafından, tıır tanesi 
~~ bır. avcı tayyaresi larafınd~n 
saı Utuhnüstür. Bu suretle dun 
ıeı1 

QUnü düşürülen Ahn~n tayya
t4rerıııın adedi U ve balıg olınu.s
t · ü., avcı tayyarcmiz kayıptır. 
ıa~kat bunlardan ık.isinin pilotları, 
, ~ Ve salimdir. 

"\lgün Londra üzerinde 
Ilı Loııdra, 18 (A..A.) - Londra 
•l'.11 1akası üzerinde bugünkü ilk 

lngiltereye yeni Jltal}ran radyosu
pilotlar geliyor nun bir haberi 

Londra, 18 (A.A.) - Dominyon
lar Nazın Lorıl KJıldekot Akdeniz. 
deki İngiliz bahriyesinôn harekatı 
hakkında Lordlar Kamarasında 
beyanatta buhınm~tur. 
Nazır demiştir ki: 
Akdcnizdeki bahriye kuvvetleri

miz son altı gü.ıı içinde mühim fa
aliyet göstermişler ve düşman ta
rafından hiçbir suretle taciz edil
memişlerdir. 

'-'arki Akdenizdcki filomuz da 
nıülıinı t akviye buvvt't!cri nhnış~ 
br. Radostaki, Sardonyat!aki tay
yare meydan1arı, on iki adadaki 
lisler ve tayyare meyanlnrı mu -
vaffakıyetle boır.bardıma'l edilmiıı
tir. İn~iJiz hahriyesi, dilşnu!nın 
Libya ile muvasalasıııı büyük mik
yasta nıüşkiilfıta uğratmıstır. 

Kaldekot bundan sonra domin
yonfonn harbe iştirakinden sitayiş
le bahsetmlş ve demiştir ki: 

•Yakında mlitehllM13 pi!otlar 
kütle haliude geleceklerdir. Bw1-
lıır, havacıhkta müvazcneyi ve kat'i 
~alcr 3millerindcn biri olan ha\'a 
faikiyetini temin ctllıck üzere bize 
yard •m edeceklerdir.• 

Nazır, llindiçinideki statükonun 
muhafazası için, Ingiliz lıiiktlnıeti
nin noktai nazarını a~ık~a Japon
yaya bildirdii;ini de ilave etmiştir. 

* Brüksel 19 ( A.A.) - Alınan iş-
gal ordusuna ait telgraf teilcrini 
kesen yedi üniversite talebesi üç 
seneden 15 seneye kadar haı>İS ce
za'.'inna n1ahkf..111 cdihniştir. 

yalanlaniyor 
Londra 18 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: 
Düşman tarafından her gün ya

pılan Propaııandava misal olarak 
\İtalyan hükü:meti ractvoswllln 
Fleet Street'<lc bulunan Reuterin 
veni bina>ının bombardıman edil
diği ve Flect Streetin kamılen ha
rabeye döncl i.: i!ü hakkında verdi.f!i 1 
haberi zikrct.rüek kafidir. Tabii bu 
haber uydurmadır. 

Reutere'de ve bütün Strectte 
kat'ivycn bir sev olmamıştır. Yal
nız Eevenin:ı Standa!"! ve Daily 
iHeralt ııa7.etelcri binalarına isa
bet olmuştur. Fakat hJ.S:ır o ka
dar aı.dır kı mcs..ı.i kesilmemiş ve 
Fleet Street ve caude,;n<le bütün 
ııazetekr muayven saatlerinde 
int!sar etmi.~lerdir. Esa.srn is;.ni 
~ecen gazet~l..rin ikisi de Flcct 
Street deiti!dirlcr. 

5ir buçul' milyon 
Macara iş lazım 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Stefani 
Ajansmdan: 

Magyarrag gazetesi yanyor: Va· 
tanlartna iade cdilnıelcri icap eden 
ve ecnebi nıcnıleke-tlerd\! yaşıyan ı 
Lir buçuk milyon Macara hayat 
sa4ası ve !lıls.'-'aiista:tda kcndi~cri-

1 
ne bir iş bulma!.. Iazımda-. 

d •tını, Grcnviç santiJe saat ti/15 
ı." •erilmiş ve 16 dakika siirdük- l'lllliıt!~_..itf~~~~"'-;}!I~~::, 
.,n.sonra saat G/31 de nihayete Aşıl< yeg"enin marifeti 

Bu gazete, İtalyada, İtalyanların 
memleketlerine iadesi meıçcl~:-.i ile 
nıcc,.,.ul ,olınuş olan koıııisyonun 1 
mesaisini hat!rlatnıakta ve i\lacar
ların memleJ·•·'!erine avdetlcrinin 
ıı::arnatlnr nuntakasında c~riye
ti tenıi,ıc hidint olacağını yazmak
tadır. 

tııışlir, 

~anşta fırtına devam 
ediyor 

~·Olldra, 18 (A.A.) - Dün akşam, 
le Uvres'deıı verilen haberlere gö
ıu' ~lanşta fırtınalı hava hüküm 

1;;ıı1e~te~ir. Canu~u • garb_ideıı 
)'. ~ctlı hır fırt"na ruzgarı esıyor. 
~,~:·~k mehtap vardır. Fransız sa· 
. 'sııılidir, 

ltuzveltin rakibi 
söylüyor 

a !'ievvork 18 (A.A) - Stefani 
ıansıudan: 

W Cuınlıuriyetç.ilerin namzedi B. 
l'li 0Uk.ıe, Kansas'da bir nutuk irat, 
\· erek Amerı.kalı o._ra B. Ruzvelti 
b:tı•den ıntıhap etınek suretile 

01~1J.rına bır d.ktatör e:ccinnis 
Uklarını ihtar etıınistir. 

ic~atip, rivaseticumhu~ intihabı 
c ıı VPaılan mücn<leleyı .Reısı • 
~!!Jhur tarafından tehdit. edilen 
li~esseseleri k<ırumak _ı<:ın e:ır~
e> .ıs bir mücadele• dive tasvır 

11ı.r 

A.ın~rikada askerlik 
ı\ : "evyork 18 (A.A.) - Stcfani 

ı· • 
ctnsından: 

't.ı. n. ll.-.ıo.evelt, 400,000 o, 1 ikinci-
QI %nda vazife ba~ında bulunacak ı 
~,an 16,;; milyon genci alakadar e-
tı 11 a•!·eri mül..ellefiyelin başlan-
Ilı tını 16 ilkteşrin olarak tcsbit et
~ t), lllüuasebetile bir beyanname 
h~~tederck Amerikanın tarihinin 
ıt d"" . d b 1 nd -su .

1 
unemccın e u u ugunu 

ı eı · · · nıstır. 

i'U~arünileyh diyor ki: 
tıt a~an ve mesafeler kısalmış -
l•tİ l:ır iki harta içinde büyük mil
ltı er sukut etmiştir. Lakayt kal
li~ı.11~<a imkan yoktur. Memleke
ltııı ıı111 bir taarruzun kurbanı ol-

sına ınani olınanuz 13.zımdır. 
l~~ere alınacak olan ilk erupta 

.. O ıcııci bulunacaktır. 
~i 1, Vasington, 18 (A.A.) - Stefa

Q· ıansından: 
<lu ;rl~k Amerikanın altın mev
~a~i _ı, 21 mılyar 5() milyon 90'2,00oe 

r::/· olmaktadır. 
bir r<!<;en seneye nazaran 4 milyar 

azlalık vardır. -.....,.. ______ _ 
J~s~:I 

11 ~ 335 doğumlu erlere 
l'aq 
S 1 ı .. -kerlik "'besinden: 

ti 'i ~~Cllıi7.e nteıısl!p islflnı ve gay
lu1: anı (311 . :ı:ı5 dahil) doğum
\o ı:da~ı .er _olnrn~ terhis e_dilıuiı 
lllj. tlıısı ınutcakıp ruuhtclıf so.ın
ec~:: (lab'.p, niş tabibi, vcteriu~r~ 
l"1,l.!'t} ı, kıuıyagcr, avukat) gıbı 
laııı."k er?ab.ıım. (yt.-dek subay. o
ı,,~1 r h_arı~) tahsıl ve meslek dıp
~llh a arılc birlikte kısa zamanda 

eye müracaatları nan olunur. 

u.k.. + 
;~16 Udar askerlik su:bcgjnden: 

lııu<lı duf:umluların ve bunlarla 
«<ııı lıelcye tabi olan talebelerin 
~~ Vuklanıaları 25/9/940 ı:ünune 

,\j'. _uzatılmıstır. 
~-akacı.ıran behemehal buı;ıüne 
ler~ar Yoklama içın subcyc ı:elme-

Kasımpaşada otw·an 35 ya.şla • 
rında Safi ye isminde bir l:ddın 
müddeiu:numiliile müracaat ede
rek t:endısine ııöz kovan yeğeni 
İsmaile yüz vermed.ii!i icin ölümle 
tehdit edildiğini sövlemistir. 

Teyzesine asık olan tehditçi 
ııenç yakalanmıştır. 

loüNY ANIN İÇİNDENi 
Cadı avı 

1-.ilterede Kent eyaletinde Hi
,gam köyü ahalisi, 1918 de oldui.'U 
gibi geceleri rahat ve huzur gör
ımüvorlamuş. Bir cadı. her ııeee 
görünüyor, halkı iz 'aç ediv<ırmus. 

Köy halkının •The Hoodd Hor· 
ror> ünvanını verdikleri bu cku
imleteli korkunç cadı• harap bir 
köşkün b~e bulunuyor -
muş. 

Gece saat on ikiyi çaldı mı. ha
rap köşkten iniltiler işitil:miye 

başlıyor. Cadı. arkasında bfr zırh. 
elinde >bir kalkan oldu~u halde 
harap köşkün önünde ı<örünüvor
muş. Başında, daima bir ıkukulete. 
elinde yanar l:ıir mum bulunuyor· 
muş. Yavaş yavaş vürüvor. kös
kün etrafını dolaşıy<ırmus. Beyaz
lar ıriyinın.iş cadılar bir tabutu 
taşıyarak kendisini takip edivw
larınış. 

Köşke yaJnn oturanlar, avni za 
manda matem havaları isittiklerini 
söylüy<ırlar. 

Bir efsaneye göre - bu efsane 
:kızıl haçlılar devrine aittir - bu 
cadı. zevcesi öldürülen bir loZJJ. 
haç ıkumandanlarındandır. Ken -
disi, •Arzı m~addes• de savasır
&en akrabasından birisi, karısını 
öldürmüş, mallarını yailma etmis 
imiş .. 

Hi.ııam ahalısi, bu cadı.dan kur. 
tulmak iç.in M. S. Sander adlı bir 
büyücüye müracaat etmislerdir. 

Bu adamın, kaybolan. saklanan 
şeylerin yerini keŞfetmekte bü
yük bir ımehareti vardı. En kalın 
duvarların arkasındaki. şeyleri de 
~örürmüş. Bunun ıcin de kuvvetli 
bir elektri-k feneri ile bir ımalra!k 
'lrullanıımıs. M. S. Sander, pek vır 
kın bir atide cadının hakkından 
ıı<eleceıi'ini temin ediv<ır. 

En büyük ağaçlar 
Dünyanın en büyük a.i(acı ne

redL'<iir ve boyu ne kadardır?. 
Şi:mali ve cenubi Amerfikada, 

bilhassa 1Meksikada. Brezilyada 
çak büyük ağaclar vardır. Dünya
nın en büyük ailacları Tasmanidıe 
(Avustralvacta} dır. Bunlar Oka
liı:ıtootur. BunlllDd:ıın bırinin boyu 
140 metre, ~V<ie..ı. de 4ı2 metre 
kut rundadır. 

Bayanların şemsiyeleri 
Son z.ııımanlarda b. yanların lıul

lantlıkları kilıı;üicük şemsiyelen 
cTom. - Pusb denıtmes.ınin sebebıi 
nedir?. 

C - ·Tem - Paa., Franııa Kıwh 
Lüi Filip'in meşhıır dlcesinin iıı
midir. Bu aemsfyelere, ldi.çiiltle -

rindcn kiDQe Ura bıı mın -
' ilıııi.ı;Ur. 

* Londra 18 (A.A.) - tnıtiliz 
ha,•a kÜvvetlcrıne mensup Çekos
lovak cüzütamları İnııiltere üze
rinde yanılan hava mu}: ~rebele -
rinde bugüne kadar 32 Alman 
tavvaresi dü.şürmü.şlerdir. * Stok.holm 13 (AA.) - Got
henburg civarında iki tren mü.>a· 
deme etmiştır. Her iki trende ue 

yolcu dolu vagonlar parcalanmıs
tır. Şımdive kadar öğrenıldigıne 
ıtöre 8 ölü ve 30 yaralı vardır. Fa
k3t za,·iatın daha fazla obnası 
muhtemeldir. 

Y cniden ccz:ı!andırılan 
esnaf 

Firuzai(ada Defterdnr y<ıkuşun
da En5:ıt·tn fırıntnda 6G, Taksira
de Sani.ıcnın fırınında ı2 eksik 
ekn1ck bulunnıuş ve ayrıca haınur 
teknclcrinjn Uzt:rlerine pis be'I 
koyduklarından cezıı'.andırılnuş -
tır. 

İstiklal caddesinde francalacı Di
mitri pislikten, Tak.simde -15 nu
maralı pastncı kalaysız tencere 
kullanmaktan tecziye oluıımuşlar
dir. 

3 numarasız kasket giy~n. 6 sıh
hi ınuayenl.ye gitıniyea şoför de 
lczr, 1 andlrılıp t dilenci ~.-akalan -
m1s ıLılıLiiy a>.Llt:nclan fazla sii
ratle giılen 17(i0 ve 2345 nuı•ıaralı 
otomobillere de ceza kesilıni~tir. 

----<>--

Biitün İngiltere istila
ya intizar hal:nde 

( 1 inci sahitedcn devam ) 

mGİLtzLERlN YENİ MOTÖR 
sif>ARİ$LER1 

V11$i~ton 18 (A.A.) - .İnıtiliz 
hüklımeti Pakar m<ıtör kumPan
yası ile 6000 tavvare motörü imali 
©n bir mukavele imzalamıştır. 
Bu motörlcrin kıymeti 12 milvon 
dolardır. 

İhtiyar bir kadın tram
vay altında can verdi 

Harbiyeden Taksime gelmek -
te <ılan vatman Cemilin idaresin
deki tramvay arıN>ası Cumhuri
yet caddesinde bir taraftan dilier 
tarafa ıı= .ekte olan 70 yasların
da Maryam isminde bi.ı kadınca
,i!ıza carınnıstır. 

Bu çarpiş neticesine zavalh 
ihtiyar kadın tekerleklerin altına 
gitmiş ve ar:JJba durunc:ıva kadar 
sürültlen:mistir. 
İmdadlna kasanlar zavallrn 

hurdehaş bir halde Bevoii:lu haı>
t.anesine kald.ırnuslar. fakat kadın 
kısa bir müddet sonra ölmüstür. 

2300 numaralı otomobil ı;ıoıiöı' 

Mfilı;.er:reoıin idareııiı:ıde Vezne • 
cil&deıı ReQeri<en İ-h5ım ~ 
adındııılıi 7 yasında bir QOCUÜ. C&l'
"lllll 'oacalım kum.ıştır. 

HasıriskelesincMı hamal Os:ın.a 
~lu Derviş de vük altmda kahıD 
eötlil keıni'kleri lı:ınhı:ııalP 

lsoN24SAAT 
için el eki 

Hadiseler 1 
fBu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alın~ıs tır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

İngiliz Başvekili Çörçil dün A
vaı:n kamaarsınd acyni beyanatla 
bulun.-nuştur. 

5 eyliıl tııtilindenberi ilk defa 
loplaıınıakta olan Kamarada bazı 
tadilat yapılmış, pencerelere adi 
camlar 1conmuş, kıymetli mermer
ler kaldırılmış buunuyordu. Bu 
!opl~ntıd. acski başvekil Çörçil 
ıçer1ye gtrerke~ kanı:ıra azası ta .. 
raf~d~n hararetle alkışlanmıştır. 

Çorçıl söylediği nutukta eyvc!a 
Afıs~da!ci vaziyett('n bahsctıniş 
ve Italy·anların Sellum'a girmİ!j 
olmakla beraber, esas müdafaa 
hattından heniiz çok uzakta bu
lun~ukJarını söylemiştir. 

Çorçıl Almanların faaliyeü 
hakk!nda şıın1arı süylenı~ .. ,!ir: 

•Hıt~~r, ~arrazu 1.cndi!;i için 
pek munnsıp bulduğu bir zaman
da yapacaktır. Bütün müdafaa ha
zırhkfarunızı devam ettirmeğc 
nıccburuz. Düşman tcccmnıüJeri~ 
ne çoJ: hüyt:!c zayiat vcrdiri.}oruz. 
Hava mn~ıarebelerinde, şimdiki 
h?lde her ıki luraf da kuvvctleri
nın ancak bir kısmını kul1~nmak
tadır .F~_kat şimiddcn düşmonın 
çok lıa.vuk 0 'an adet faikiyeti;:ode 
rah~_clcr atılmı~tır. 
Dusnıanın sivil halk üzerine 

yaptığı hücumlar bilhassa Londra 
üzerinde temerküz ettirilmekte .. 
dir~ Bunun gayesi tam bi1 panik 
dogurmaktır. İngilteemin sulh 
yapacağını tahmin ı;hi bir aptal
lık gösteriyorlar. Kari sarnvı iize ... 
r'.~e barb~rca bir harekettir. Ef. 
karı unınrniyeyi şaşırtnlaktan 
baska bir gayeye matı.f dc~ildir. 

Son ı;, ı;ıiinde 2000 sôvil öldü 
8COO kiı;i varalandı. Bir çok ha..'. 
taı~eler. 5bidcl<"r hasara tdi'radı. 
ht:kbalde şimdikileri ile kıvas 
kabul etmiyecek hava ınuhar~be
lcrine İııtizaJ" ehn<>liviz. 

Ha,·a hücumu halinde müda
faa tertibabna ait bazı mevzular 
~~rdır iti'. hıın!ardan bahsetmek 
ır•n meclıste hafi bir ccl•e aktc
dilmesini teklif ederim.• 

Kamara hasvekilin bu teklifini 
kabul etm;stir. 

Çörçil dün Bukİngam saarvına 
giderek, kral ile beraber yemek 
yemiş ve uzunca görüşnıüştÜ(. 

Avaı>o kamarasınııı dünkü top
lantısından sonra alirm işareti 
verilmi~ ve celse tatil edilmiş ise 
de, yirnıi dakika sonra :ılfu-mın 
deva!::ıınn ra~ıncn meclis toplan
mış ve basvckili d'nlemistir. 
GA.NDt İNGh,iz nAVASI İLE 

BERABER 
Rindistanıla Smilii'dan gc-:en 

bir haJ:ıere göre, Kint lrone-resi son 
yaphitı bir to'Jlantıda İnll'ilh m;ı. 
!etinin gösteridği metaneti takdlr 
et111iş ve bu toplantıda Gandi'nin 
s~zleri okunmuştur. Gandi divor 
kı: •Loııdı·ayR yapılauk her han-
2'İ bi r·ı:arar, Benares'e ika edilnıl4 
bi rznra-rdır.• 

HA VA l\IUHAREilELERİ 
İngiliz shil teşkilatına mensup 

kesif tayyareleri dün l\Ianş mın
takasııu!a Almanlann elinde hu
lunr1·- rdukJnn sahill<'r iizerinde 
kco;;if ııçu~,!arı yaprnısJarrlır. Bu 
kr~if urushınnda Alman deniz 
kunetlerinde ani defrisiklikler 
müş~hede edilmiştir. Alınan ge • 
milerinm İngiliz tayyarelerinin 
ıniitemndi hücumları karşnsnda 
sığmak1ar aramak mecburiyetin
de kaldıkları zannedilmektedir. 

Dün Alman tayyarelerinin bü.. 
yük bir faaliyeti görümemistir. 
Hatta kafile halinde giden ticaret 
vapurlarma hücum teşebbüsünde 
dahi bııll'nmamı~ıırdır. 

Lonı!radan verilen maliımata 
göre, İngilizler, Almanların or • 
manlık mıntakalarda gizli askeri 
hedeflerini tahrip etmek için, ye
ni ~ir yangın bombası kesfelm.it
erdır. Elektrikle salıverilen bu 
bombalar aleIAde yangın bomba
larından daha denmlı snrettıo 
yanmakta vo omıanlan tntnıtar
maktadır. 

HÜR FRANSA 
Eski Fransız nıüııtemlekeleria.. 

de General Dö Gol'e iltibıık taraf. 
tarlan çoialmaktatlır. 

Tancadan bildirildiğine g;;...., 
Kaz3bfanka'da ve diğer şehirl..,.. 
de Hür Franseya iltihak tarafta.. 
lıırı ile Peten taraftarları a~ 
da çarpışmalar olmuş, karg-ıı"8-
lıkhr çıkmıştır. Bir colı: kimseler 
tevkif edllmi.tir. 

İspanva hiik6meti, fspınııyol • 
Fransız F•sı hududun.ta ihtiyeft 
askeri tedbirle ndmr.ıtır. 

Londradan bildlrildiitine ,;;re, 
Hindi Çinf vellııl iken General D9 
C'...ore iltih•k eden Genen! Katnı 
Vlşi hlikfunetı tanfnıd"" nzleda. 
miştir. HııyntmBı bftyJfk bir ı.., 
ınnn mü•tenıfelrelenle ge~irmle .. 
la.n ha General Fan eok iyi ı._. 
maktadır. 

MISDU>A V AİYET 
İtalyanlarm Mmrda başlad:ılda

rı harekit ilk lllakaveınetiarle 
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Bu aktam ı Harbiyede 

B E L V Ü BAHÇESİNDE 
IMITATOR RASIH'in GALA GECESi 

Mice Pcncef akrobat ovunlan - Oto Keti Varyete.; 
Kemiksiz kızın ovunları 

HAMiYET YOCESES 

SES her aksam sahnemizde seanslarına devam edecektir. 

İngiliz Başveki
linin yeni nutku 

(Başmakaleden devam) 
da muhtemeldir. Ancak, büyük ta
arruz halinde olsa dahi böyle bir 
hareketin İngilizleri şnşırtnuyaca

1 

- BORIS KARLOFF ( Frankestan) 
En büyük ve en son korku, maceza Ye dehşet filmi olan 

ASILAMAYAN ADAM 
Yarın son olarak TAYYARE POSTASI Te höyük bir sürpriz ... 

filminde tekrar, sehrimize geliyor. 

' 

YAŞAYAN CESET ... FENALIK SEYTANI ... OLl'tIB'YE.."' CANA.
VAR ... Bu Cuma matinelerden itibaren 

TAKSİM Sinemasında 

ğı \'C &navatan n1üdafaasına tesir 
etmiyeceği muhakkaktır. Çünkü 
İngilizler Akdeniz ve Afrikada a- ı 
navata.n vüdafaası ile hiçbir alaka 

muhafaza e tıniyecek ku \'\'etli ve , ~!!!!!!!1!1!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!:!'!!!!!!!~!!!~~!!!'!!!!!~~~ 
müstakil bir müdafaa ordusu vü- ı-
cude getirınişlcr ve ona göre h::ı
va, deniz, kara vasıtalarını haxu:
Ian\ışiardır. Njtckiıu, :\Iısı. ,ki İn
giliz kuvvetlerinin tan1anıile motö
rize olduğunu daha ilk temasta İ
talyanlar resmi tebliğlerinde teba
rüz ettirdikleri gibi Seydi bahri ci
varında ba~lıJan muha.~cbcııin ne
ticesi hakkınıla da henüz hiçbir 
şey söylüycmiyorlar. 

İngiliz Başvekilinin nutkunda 
da bu harekata temas edilirken 
asla bir endişe mevzuu kaydedile
memekte ve hatta biraz da ltalyan 
harekatı istisgar ile karşılanmak
tadır. 

Herhalde lngiliz Başvekilinin 
nutkundan bir defa daha anlıyoruz 
ki. İngiltere gerek müdafaada, ge>
rek taarruzda gi.ici"nii ınuhafaza e
diyor ve bu takati her gün biraz 
daha kendi lehine olarak artıyor. 
Zaman, bu inkisRfı bütün bütün 
arttıracak, belki önüınüzdeki kan
lı imtihanlardan sonra insiyativ 
tamamile İngiltereye geçecektir. 

ETEM lZZE'f BENİCE 

İstanbul yolları 
( 1 inci sahifeden devam) 

deten ancak yılda 2 milyon lıralık 
yol yapılabilir. Demek ki tek.mil 
istanbul yolları ancak 20 yılda 
Hrnıal olunabilecektir.• 

Vali, pliınları ve tahsisatı ha -
zırlan.mıs olan ob:n yataklı Meci· 
diye köyü hastanesinin dünva va
ziyetinin düzehmesile hemen insa 
olunaca;ıını da tebarüz ettirıni6 ve 
•bu hastanenin ııliınının ecnebi bil" 
mimara yaptırılması hakk.ındaıki 
tenkıtleri doğru bulmıyarak 2 bu
çuk milyon lira sarfedilecek olan 
ıbu bınanın ıın.imarlıı!ırun avrı bir 
ihtısas ıı;i olduı!unu söyleıni3 ve 
dem.istir ki: 

Yarın 
akş•m S A R A Y Sinemasında 

Milyonlara mal olmuş Film... On binlcree artist ve !igiiran ... 
Bütün dünyada en faz!a okunmuş sinema ronıanı ... 

P O ~1 P E i' N i N S O N G 0 tJ L E R ! 
Mevsimin ilk T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü süper filıni 

Baş Rollerde : 

MARİA KOROA .. ViCTOR VARKON~ 
Vezü Volkanının İndifaı ile harap olan ırüııahki\r meınlt'ket... 
Zevk ve sefahat. .. İşüniış alem leri ... Fahişeler ve Lüks havatlorı ... 
İL A VE TEN : F O K S JURNAL hali hazır Iıal·erlcri. 

Uers zamanında 
sinemalar \

,.. T E P E B A Ş 1 

ASRI SİNEMADA 
( 1 i11ci sahi(cde11 devam) 

Yine enıir nıucibince; hava de -
ği~tirmc tertibatı olını)·!lıı sinema
larda her seans arasında ıs dakika 
müddetle salon boşaltılaca!< ve içe
ride tek müşteri kalı:ruyacaktır, Bu 
suretle bunlar daimi seans yapa- ı 
nııyacaklardır. 

Diğer taraftan mekteplerin açıl-/ 
ma'il ile beraber tek.mil sinemalar 
da her gün zabıta ve belediyece sı- ı 
kı kontroller yapılması da karar-

1 
lastırılnuştır. ı 

Bu kontrollerden maksat mektep 
çocuklarının ders vakitlerini sine -
malarda geçirrucmeleridir. 

Mektep saati zamanında içeriye 
tek bir kız VCJ a erkek talebe alan 
sinemaların hemen kapatılmaııı 
takarrür etmiştir. Bu kapatma bi
rinci defa 15 günlük ikinci defa da 
1 aylık olacak ve üçünciide ise dai
mi olacaktır. 

Küçük yaşta ı;ocuk alan sinema
lara da ayni ceza tatbik olunacak
tır, 

Her hafta senenin en güzel 
filmleri ara.s.ında seçilen 2 bü
yük film birden gösterile
cektir. 
IIBR FBOGRAMDA BİR 

FİLl'tl 
Türkçe SÖ7.Jii ve şarkılı ola
caktır. 
SALI, ÇARŞAllIBA ve PE&
ŞEl'tIBE günleri ucuz IIALK 
GÜNLERİ 

Duhuliye 10 kuruştur. 
Filimler HER CUlllA lllaö
nede deği~tirilir. CUl\lAR
TE.Sİ saat 1 de ve PAZAR 
saat 11 de Ucuz Halk mati
neleri vardır. 

DUHULİYE 10 KURUŞTUR. 

Şölmoti dillerde destan son sis
tem •Mirofonik nıakinelerlc• 
ıaüeehhez İstanbulun en çok 

rağbet güren 

c- Ankara ve Manisa stacrrom
larının proielerini de yapan aynı 
ecnebi mimardır. D<Jlmabahce 
stadını da buna verince mimarla
runız cbize iş yok mu'I• diyip iti
raz ettiler. Bunun üzerine İstan-
bul ve Ankara mimarlar cemi - Edirnekapı - Rami yolu 
yeline bir mektuıı yazarak iki mi
ıınar istedim. Bunlar simdiye ka
dar stad voın yaımıadı-kıarından 
kendıkrini Romava e:öı>derd.im.. 
Orada Italvan mütehassıs mima
rının yanında calışıp stadyom mü
tehass1->ı olarak yetistirildiler ve 
ııeldiler• 

FERAH 
SlaemaSl. Telefon: ~1.359 

BU GÖN 

---oo---

Üsküdar fırıncıları 
(1 inci sahıfcden devam.) 

leceklerdir. Bu himaye ve k<ılay
lıhlar üzerine .İstanbul cihetind~ 
şirkette de dağılma emareleri baş.
la=tır. Şirkete dahil bazı brın
cılar kendiliklerinden ayrıhna te
mayülleri göstermektedirler. Ya
kında bu teşekkülün de infisah ede-
ceği anlaşıhnaktadır. 
Diğer taraftan şehrimizin~ 

semtinde kapalı ekmek fırını bo
lumnasına belediyece müsaade • 
lunmıy acaktır. 

__ ....., ____ _ 
\ -

Suriyede yazi7et 
nasıldır? 

( 1 inci salıifııdeı. dftıea ) 
""1-ksek koıniserlii!inin BeynJtıa
ki siyasi faaliyetlerine miic!abala 
etıınemektedir.• 

Ve bir Türk ~ ile lıııo -
nuŞIIlakJığım haııebil« IUDU da ill
Ve etmeme müsaade ediniz: 

·Kederlerine karsa Tiil'lı: mm.. 
tinin e:österdili ~tiden d.trila 
surette mütehassıs olan ~ 
'l'ütl<iye • Suriye nasında - -
aıt münadebetlerin itimat ftrid 
...., dostane mahiyetlerini mıtlıballo-l 
%8 ve idame etmeleri m-•u • 
elindıen ııelen ııavreli arfetım5-
de hlCbir sntttle lru3ar ~ 
kat'i surette aaııetınisttr .• ı 
lı;arşı1-ı:ıktachr. Mll1ilra yeni ..... . 
viye kavve61si pdrilmiııtlr. ı... 
&ilis ~ llllltTİllnİ.ıl lıılr .... 
!itine a-öre. Mımnlaki oı ' - .. 
linOa hllell set tayyue .... ı• 
tank vardır. 

İki .,...,_.,_, m. •• ...... 
ıltin KalıireM allna işareti ..... 
mis iae de, ide Wr tQ7*19 llılıı5-
mernıPe 

Edirneknpı - Rami şosesi ile 0-
takçılar ve Eyüp arasındaki yolun 
parke kaldırım, duvar ve sair" in
şaatı dün belediyece noünakasaya 
çıkarılm:ştır. Bu ~e 29 bin 55 lira 
sarfolun~caktır. İnşaata teşriniev
velin haftasında başlan:lacaktır. 

Taksim - Sıraserviler 
kanalizasyonu 

Tak.sim - Sıraserviler caddesi -
nin asfalta çevrileceğini y~ 
tık. Bu münasebetle evvela me:o -
kür caddede k.analizasyon inşaatı 
yapılması kararla.şlırılmıı;tır. Yal
nız ılı:analizasyona 12 bın 572 lira 
sarfolunaca:klır. Faaliyete 1 lefri
n.ievvelde başlanılacaktır. 

TEŞEKKÜR 
F4im. pnül Erimin vaz'ı hamlin

de pteıd..iti hazakat ve ihfuna:mla•ı 
zevcemin hayalını kurtaran Emi
ııönü beledi7e kabilesi Ba7ıuı llD
y-e ac;ılı: teşekkürlerimi ...... 
mQl hir hon; bilirim. 

lllıd.rrir: Btileat .... 

Piyeı muharrirleri 
( 1 iıoci !Mifetlen d.,_ J 

Alabdarl.ar; ibu vaziV'eti.a ön
lenmesi iQıı muharririnden i%iıı 
almadan hi(tXr eserin ovnanme
masJll.lll teıxıin.i için hareket.e .ıeo-
~. 

Bu: cijmlerle olmak üzere rna- ' 
rat ı>iYes ..., oıperet mulıa.rrirleri
mid B. Mllllilllhi1> zade CeW. 
Ü sküı:lar a8liıre ceza mahkemesine 1 
müı:acaat edoırc*. bir eserinin beım 
!16lına UYl?t.Ul ohnıyarak crmandıiı 
ve hem de nndisindaı izin alm
.,,.,J:ı.lb. iıddia.sile bir tivat:ı'<> he,ı<ı!ti 
alev'hlııe dava acsnı stır. 

Dava ba 1ı:ett neticelenmig ve 
mez:kUr heyetin lll1!S'ul müıfflrü 
B. ee.d.et ~ bir hafta 
baı>is. 25 lira da para c~zasuıa 

YENİ MEVSilllE BAŞLIYOR. 

1-ASYADA 
KOPAN FIRTINA 

SESU BAYAKAVA • CON
RAT VAYT - CORİN LU

CHERE 

2 - Ölüm M•kinesi 
Sahırsıtlıkla bekleoilcn büyük 

Am.czikan s.inen1a romanı 

----

ÇEMBERLİ TAŞ 
SİNEMASI 

Bc;iiıwle:n itibaren mnaı:zam 
111' ,,.ı. lMe-lNJ. senesi 
m.uaim filmlerine başlıyer. 

1 - ÇILGIN GENOı.Jıı: 
KEM lllURKAY - JOHNN1' 
DOVNS - KATHRYN KANE 
tanıfmdaa çevrilaıi4 DıtDS 

llltiıRlı: ve biltilıı. kalpler. ..... e 
saçaA mau•arn film 

Z - DOKTORUN CİNAYETİ 
B!ırarlı maeeralarla dolıı aşk 

ve heyecan filmi 

iLAVETEN: 
MUAZZAM V ARYET.& 

PıtOGRAMI 

1 - Mqlnır K"miksi% Kız 
KÜÇÜK MARİÇA 

Z - Büyük Türk San'atkirı 

ElllİN A'IABAY 
· tLl.tlZYOJliİST VE 

MAl YATizOıt 

J - Herbert ve Al Sihvers 
AKROBATİK NUl\IARALAR 

mab1ı:6cn edllmi$tlr. ~~~~~~~~~~~ Tarumıııs :romancı ve muhar - ı -
:rtrleriınh;:den dlj!er birisi de yme j 
tarunnuş bir operet trupunun Ana
dıım tuırwlııde müsaadesiz iıci 

ftM!rini ovnavıP hicbir hakkı telif 
vermediii:i bevanile matıkemeve , 
miiracaat edip da va a~iilu.. 
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MAZON MEYV A TUZU I N K 1 BAZ, HAZIM S 1 l l IK, M 1 O E BOLA N T 1 rs Bal U K l U G U •D ,, BARS l'.( 
TEMBELLİGİNOE, Mi DE EKŞİLİK Ye y A M M A L A R ! N o A emn~tl~~i~l!.ıı· 

Müferrih ve midevidir MiDE ve BARSı\KLARI temizler, alı•tırmaz ve yormaz. MAZON i~im v~ HOROS m;ırka•n<t fi;l, k-.t. 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen 
Aakeri Kıtaatı ilanları 

Harici 

Asnltda y3%1lı mvead1n pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, sa.at n mevkllerdeki askeri satın alına ko-
mfsyonlannda yapılacakhr. Taliplerin belli saatte ait o1dukl.un komısyonda buhmmaları. Şartnameleri Koınıti700da 

En anıa cioıi 

Erkek talebe elb;•esi (ceket, )l<>ntolon) 
Kız talebe elbisesi (ceket, elek, tayyör) 

Mıktarı 

2000 
1000 

beherinin 

muhammen 
fıatı 

lira kuru4 
12 69 
14 25 

lira 
25:180 
14250 

M. M. Y ekaletinden : 
Merzi/on baya okulunda istihdam edi1mek iizere 

JneJi bir mjnsar veya bir infaat mühendi.si aJınacaktrr. Verilecek 
kanununa gött ve va~ geçm~ devlet bizmM!eri de be-sap 
lecekbr. Ve bu ucret azami (260) lirayıgeçmiye<.-ekbr. 

Taliplerin diploma \'e ruhf:atname ve mecbur! hizmeti buhınmadıl1"8 
ıö•ülur. 1080 - 8820 

lln•ı ihalenin 7ıp !&<:atı 
mah•I 

Miktarı Tutarı 
39630 resmı vesika ia!Çdik.li :ınırcUerile geçrrıiş devlet biz.metine ait ve son rrıeın 

İstanbul 2 inci İcrA Memur?ugw undan : tinden aldığı maaş veya ücret miklörıruda gösterir resmi vesika suretini•" 
len devlet memuriyetinde müstahdem ise bu yerden ayrılmasında m~htıd' tıJ i· 

lbale ırüıı vo sutı 

Arpa. 

Sığır eti 
Kars. 
Çanakkale. 

Benzin. Çanak.kale. 
'frvlut ~Çanakkale. 
Kere.ıe ıürgen Çanakkale. 
Yeril ber.d~ un çuvalı. 

600 Ton 5,5 Kr. Jdlosu. 
ao,ooo ırno 26,5 Kr. ktlO<U. 

15,800 llı:;ıl1' 

Te•laatı 
Lira 

247, 
1590 
2240 
H40 

25/9/94-0 
23/9/940 
23/9/940 
23/9/940 
23/9/940 

15 
10 

ljir borçtan dolııyı mahcuz açık arttırma ile paraya cevrllm.esine karar 'Ve- machğına dair resml vesikanın ve tasdikli nüfus eüzdam suretinin dilekçe)'~~ 
rilen ve_ taınarnına 9260 lira k.ıymeL takdir olwıan YcoilkOydc Teşvıkiye maLnl- lanarak en geç 30/9/940 pazartesi akşamma bdar Ankarada Milli )ftJ .~ 
lesinde lr!an 50kaE;ında 26 No. bahçeli hanen.w tamamı a\:ık arturmaya tı- VekAleti hava m~rJığına gönderilmif olması veyahut bu vesaik He bl~· 

300 Adet 
17 
ıı.ao 

10,30 
k.cı.rılınııa olup 3/10/940 Larjhinden itibaren tarUı.ametıi herke::;in gorcbilmcsi i~;in biz ... aı mUrar3nt (8765) 

daire cUvanh.ne~ı.nc talik edilecektir. ı-"r!~'ii;:iii~BHiiiiiiiii~~i~ffijii 47 M. 3 • 

Ankara levazım Amrrlitı ıo.ooo Adet 20,000 lira. sooo 20/9/940 
19/9/040 
30/9/940 
26/9/940 

14 
Sat~ peşindir. Müşteriler muhamen kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetin-

de pey akçesi veyahut ıltilli bir bankanın te?ninatlı mektubun verilme!:ii icabe-/ 
der. Terak:ünı vcı·g'ler ile rüsum, tellilliye borçJuya ait olup aa.Uş Lıedelınden 

tc5:"iye edilecektir. 20 senelık taviz bedeli müşteı·iyc aittir. Gayriınenkul kcn ... I 
dı3ıne ihale olunan müşteri veya verilen mühlet içmdc parayı vermezse ihale 
kararı Ie.shedHiJ·. v·c kendi.sinden evvel en yUk:;ek tekli!te bulunan kimse arzct
miş oldui,,'U bedelle almaga razı olursa ona ihale ~iHr. O da razı olmaz veya

but bulunmazsa. hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılır. lier iki blde bi
rinci ihale edilen müşteri lki ihale arasındaki farktan ve diğtr zararlardan 
mes'uldtfr. İhale farkı ve geçen günlerin faizini ayrıca hükme hacet kalınaksızın 
dairece tahsil olunur. İşlıu hane İrfan sokağındaki çllt kanaOı demir kapıdan 
bahçeye &itilir. Bahçede alb cam, 50 kadar ıneyva :fidanı ve ağaçlan ile bir hil
vuz tulumbalı suyu potren iatinatlı bir asma ağacı olup bahçenin İrfan ve Gü
listan sokaklarında 60 - 80 santim irti!aındalti duvarları üzerine rekzcdilmis pot

reller.Le yatlı kafes tel ve sağ cephede kısmen kafes tel ve kısmen tahta perde 
olup arka sırtı tahta perde ile tevrilmiştir. Bahçenin Gülistan &0kağındilki köşe
ıinde zemini kısmen toprak ve kısmen tahta dÖjemeU bir sofa bir odadan iba-

:-"l!ğll' eti. Vize. 
Çömlek, kömür yakmak için. Gelibolu. 
K.ripli! kömürü. Erzurum Lv. buI"Liı!,i. 

12,500 lıralık. 
765 Adet 100 Kr. 

1600 Ton 4.StOOO lira .... 
beheri. 

1750 
il 
JG 

Aoabda ,.a211ı Mevadın kap.alı zarfta eksiJtmelerl hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerde askerl satın alma ko
mLr,,onlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veaikalarile teklif mektuplannı ihale ıaaUerinden bir ~t evvel ait ol .. 
dutıı. ltomllJ'OD& teklıt mektuplarını Yermeleri. Şartnameleri lromlıyonlarında gllr1llür. 1086 - 8826 

Cıntl ıbale yaptlacatı Miktara Tutarı Teııılııatı lbale aün ve Saatı 
~~ Un llia 

Kuru ot. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Arpa. 
Yulaf. 
Kuru ol 

EnlD<an. 
En-=an. 
1-ir Lv. ~mirllfl. 
Ed.inıe ..... ,ı bflamıda. 

fi00,000 Xilo 
~0.000 > 

4.<l,000 > 

2',000 
50,600 
19,800 

499,500 
44,562,50 

110,000 

1500 
3795 
1485 

14,234 
3342,19 
8250 

8/10/940 
2/10/940 
4/10/940 
7/10/940 
2319/940 
3/10/940 

15 
15 
IJJ 
l& 

> 
> 

• 
• 

> 
> 

1,660 Ton 
575 > 

2,COO > ll " 
17 

•• 450 ton lruru ot 25/9/940 çarµmba 
Alai>da r.mlı me.at ımaı.rnııda ,,.zllı gün ve aaatlerde pazarlıklan Lille

hurgaıda aalı:erl ııaım -. k-ı11onunda yapılacaktır. Taliplerin belli uatte 
korni"10D'I ıelınelerl. Wl9 - &819 

Ciııl Miktarı ihle riin ve saatt 

Kuru ot. Sası ıı·mdolıi ,ede<e ı .. ıım 4-00 Ton 26/9/940 17 
Yulll. > > > 1050 > 26/f/940 16 
Un. > > > 100 > 25/9/94& 17 

16 Sade 1aiL > > > ıo > !5/V/G~ 
Benzin. 1942 Kile ) 
Vakum. ll!98 > ) 
Valvalin.. 570 > ) 
Gres. 379 > ) %1 /V/940 11 

* * 3"..50 ıi1im benir ve 351 fiylm ka- j 
tır ve 400 giyim Oküz ulı ile 25,000 
beygir mıhı, 10.000 buz mıbı, 1000 çul" 
1000 kolan pazarlıkla satın alınacak

tır. Eksiltmeoi 3(),19,1940 ırana uat 
lJ de Oeliboluda ulr.erl satın alma 
komisJommda 7"P1\acııktır. Kat'1 te
minatı 75() lıradrr. Telclif me.1<lup!Mı 

28/9/1140 ıtın<i saat U1 e kadar 1ro -
misyona -ıımie cMacalrtır. 

1084 - 1824 

* 100 ton olomobil benzini pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Tabmln bedeli 35,000 
} ~ı:ıt'I teıııin:ıtı 5250 liradır. İha:esi 

13/9/940 pazartesi günü saat 11 de 
/u1xru ... da Jı.1. Y...1. V. }-fava aetın alına 

kon1isyonunda yapılacaktır. ŞartnamesJ 
168 kuruşa komisyondan al.mır. Talip

lerin beni günde lı:at'I temin.at ve ka
ııunl ves!kalarile komisyona ıeJmeler!. 

1081 - 8821 

&,ağ:ıda J11%1\ı ~ .... at 21/9/940 günQ 1 
111at 11 de Ankara Lv. A:mi<llli satın 1 
alma komisyonunda pazarlıkla satın ı 
alınacaktır. H~psinin tahmin bedeli 

85,350 1ln lrat'l lominotı 802 lira 60 
kuruştur. 

rülür 
Cın" 

Çuval 
Belleme. 

Sartnames.ı 

Kıl kolan. 
Yem lorbcı. 

İp JU)arı bafhtı. 
M:ekkiri mııanı. 
Gebre. 

komlsyooda gö-
1083 - 8823 
M klan 
10,000 
8,000 

10,000 
10,000 
10,006 

6,000 
10,000 

Beykoz ftya Yedilrule köselesindon 
olmak üzere 1000 adet top cephane se
meri ve 8 .ka1em te!errüa h ( 1 paldum, 
1 gö~slülr. l kolan, 1 kantarma, baş
lığı ve demiri bir kec;e belleme, 2 nr
ıan, l nal çantası ve beş semere bir 
ambalAj aandığı.) b<Taber pazarlıkla 
ga\ın almacııktır. İhalesi 24/9/9'10 salı 
günü saat 15 de Eskişehir asker! satm ! 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesi komisJonda görülür. TahJnln I 
bedeli 35,000 lira kari teminatı 5250 
liradır. Talipleırin kanunt vesika ve 
teminaUarile komi.cryona gelmeleri. 

1077 - 8770 

günü saat 15 de pazarlıkla satın alı- ret "ahşap bir arabalık vardır. Bahçede tki tarafı mermer merdivenli ve zcmi.oJ 
nacakbr. Tahmin bedeli 28,125 lira mermer etrafı renkli camlı antreden girildikte zemln katında bir sofa üzerin
ilk 1.eminab 2110 liradır. Şartnamesi de iki oda bir salon ve ara kapw ile ceçici .küçük bir koridor Uzerinde bir oda bir 

Jr:omi51onda ıörü.lilr. İ11teklilerin kanu- hali\ ve divan albnda bir dolap zemini Jormw tini maltız ocaklı mermer tek
nJ vesikalarile Hadım.köyde aak:erl aatm n~li ve sarnıcı havi bir muUak vardır. Birinci katta bir sofa üzerinde etrafı 

alma konıiQ'onuna celmeleri. caınekdnlı bir balkon döı1 oda bir haHl odanın bir birinden geçilmek surctile 
924 - 8202 zemini mermc:r çitte musluk ve kurnalı bir banyo olup odalarda zeminleri ı;inko 

4- etrafı tahta parmilklıklı bir yer balkon vardır. İkinci katta geniş bir sofa tize-
Bir milyon kilo sama. kapalı zarfla rindeki zemini tinko etra!ı tahta ve oymalı parm.:ı.klıklı bir balkon ile üç oda 

eksiltmeye korunu,tur. İhalesi 19/9/ ve iki de dePo mahalli olarak çatı altı olup buradan binanın dahilındeki mus-

940 perşembe ıii.nü saat 11 de Erzin - luklanna tevzi olunmak üzere su depoları vardır. GayrimcnkuH.ııı üıerl Mar
canda askerl satın alma komisyonunda ıHya kiremitlidir. Bodrum katta zem.ini karaslmon bir so!a ilzcr:nde mcrıııcr 
yapılacaktır. Afuhammen bedeli 20,000 yalak ve musluk ve zemiııi tahta bir oda zemini toprak bir kömürlük z.emini çini 
lira ilk teminatı 1500 liradır ETsa! ve\ bir kiler zemini kırmızı çini mernl-Cr tek.neli sabit ı;iitc ç Jmaşır kazanı olaıı 
ıartnamesi komi~onda görülür. İstek- bir mutfak ve bir halddan Jbarettir. Gayrimenkul ahşap "·c cü~'i tamırc ıuuht.1~
lllerin kanuni vesik:alarile teldi! mek- b.r. İçinde elektrik tertibatı olup halen boştur. Hududu tapu kaydi gibidir Jlıle
tuplarını ihale saatinden bir sa::ıt ev- sahası bmamı 920 metre murabbaı olup bundan 130 metre murabbaı bina 38 
vel korııi5yona vermeleri. 

906) (8154) 

• 150 1ıaı:ı odunun kapalı zarfla ekallt
m""i 24/V/940 seh günü saat 11 de 
Enlncaııda aolı:erl ııatın alma lromis -
7onunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 24,000 lir-ı Jlk teminatı 1800 lira
dır. Şartnam<:>i komisyonda görülOr. 
Taliplerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir &aat evvel komisyona 
vermeleri. 1007 - 8414 

* 450 ton arpa kapalı zarfla ek•llt -
meye konmuştur. İhalesi 23/9/940 pa
.:ım<i ııünü saat 15 d• Bitliste aolı:erl 
satın alma komisyonunda yapı]acaktır. 
Tahmin bedeli 36,000 Jirrı Hk teminatı 
2700 liradır. Şartnamesi komisJonda 

görülür. t~teklilE'rin kanun1 vesika1a -
rile tek1i.l mektuplannı ihale saatin -
den bir sn.at evvel komisyona vennE'
leri. 1010 - 8417 

metre murabbaı bahçedeki arabalık v~ mütcb::ıkisi bahçedir. 

Birinci arttırm::,;ı 15/10/940 tarihine müsadil Sah günü saat l'O dan 12 ye 
kadar i..tanbul 2 inci icra dairesinde it:Ta edilecektir~ Arttırma bedeli kıYnl'Ct. 
muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde ihale edilecektir. Aksi Uıkdirdc 

en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün temdit edilerek 
15/10/940 tarihine müsadif cuma günü ayni saatte en tok arttırana ihale edile
cektir. 2004 No . .icra ve itl:is kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sa

hibi alacakllSı ile diğer alakadarlarının ve irtifak hakkı sahiplerinin işbu gay
rin~enkuldelti haltlarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddlalar1n1 evrakı 

müsbitelcrile birlikte 15 &"iin içinde icra dairesine bildirmeleri lfizımdır. Aks! 

halde hak.tart tapu sicillerile ıoabit olmadıkc:a satış bedelinin p:ıylaşm:ısından 

hariç kalırlar. Alakadarlarının i.şbu nıaddei knnuniyeye eöre harckl t etmc~erı 

ve daha !azla maJılmat almak istiyC'n!erin 935/913 No. do~7asile dc.ıremiz<: ınu~ 
racaatlıırı ilfuı olunur. 935/913 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği köy en:;titülerl itin satın alın:ıcak ~ağıda cins ve mikt."lrı 

yazılı elbiseler kapalı zarf usul.ile eksiltmcğe konulmuştur. Bu elbiselerin mu.;. 
hammen bedeli (39630) lira ve muvakkat teminatı (2972) 1ira (25) kuruştur. İs
tekliler bu elbiselere ait eartname ve nilmuneleri İst. maarif müdürlüğü Ynr
direktörlüğünde görebilirler. 

------------
Eksiltmenin 1 teşrınıevvel 1940 Sah günü saat 15 de İstanbul maarif müdür

Jugü binasında yapılaca.ğı ve kap.ah 7.arfların en geç saat 14 de alınacatı il~n 

olunur. (8642) 

Yarın akşam: Kadıköyündc iNCi gazinosunda 
Kadıköylü BÜLBÜL KENAN Jübilesi 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satırıalma Komisyonundan: 

1 - l\Ierkezimiz ihtiyacı itin 15 ton çublık ve yahut toz kükürt alınacaktır. 
Kük.ürtün beher kilosunun tahmin bedeli 25 kuruştan umwnınıun tutarı c.3750, 

liradır. 

2 - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

S - Eksiltme 24/9,1940 salı &ünü saat 14 de Galatada Karamustatapap 
tokağında mezkUr merkez satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksilbne açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat p.a;:-ası 281 lira 25 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecekleıin 1940 senesi ticaret od:ısı wsikalarmı gö!'ter-
~leri ıarttır. c.83!J2:t 

. S d • Kıymetli a ı // " Bestekar S / "h dd • Kemanı Q ı ok.oyucu lYl U a a taoburi Q a a ın Pınar ı - Hava birlikleri ihtiyacı için 2000 çift kundura satın alınacaktır. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 

30 kişilik küme faslı - Alatur ka saz - Varyete - l\fonoloğ. Mü•a mere "ece saat ü~e kadardır. İstan- ı 2 - Pazarlıkla eksiltmesi 19/9/940 perşembe günü so•t 14 de Yeşilköy hava 
bul'a avdet için gere motör tc nıin edilrniştir. mıntaka depo fımirliğ.i satın alına komi!!!lyonunda yapılacaktır. 

iJ~~:ıııı:;~~~::mı3_:1z::ı:-:=S~E~LA~=H~AD'ı::1~D~İ~~~~P~lflNil' AICR~B•e•loı'.:ı'İI•. d111eıık•· i::ıııı'ceı:a"ııııı"'•n:ıı'r' ":;;n;a:':.";inlır;;ia:;iıiş~t~iriı:alık~ed~e~c~e:ikii· tiiıiriİ.l!lll:ııırııı:ıı~-~~ 3 _ istek illerin nümunelerile ve ten inatlnrile birlikte mezkur günde ko-
':__ --- - -- - - ad~yona müracaatları. c8752> 

Beyoğlu 1 inci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 
Beyoğlu birincı sulh hukuk ha

kimliğinden: Hazınenin Bey~lu 
Hamal.başı 8'ı nwnarada dökme 
fabrikasında Muhiddin aleyhine 
açtWı davanın cereyan eden muha
kemesi neticesinde: 69 lira 38 ku
ru.şım tahsiline dair verilen '12./8/ 
~ tarihli brarm müddeialeyhin 
ikame~ meçhuliyetine meb
ni mahkemece i!Anen teblijtine ka
rar verilmiıı olduitundan müddeti 
kanuniycsi zarfmda itiraz veya 
temyiz etmeniz hülfu;ai hüküm 
makamına l<aiın ol.ma.k üzere ilin 
ohınur. 

114-0/1288 

KURTULUŞ 

BiÇKi VE DIKiŞ 
DERSANESI 

Müdiresi: BAYAN PAPAZYAN 
Haftada dört ııün kadınlara 

.ıurıde üçer saat Fransız U6u
lüvle bick.i ve dikis dersi tedris 
edilir ve 4 avda Maarif<;e musad
cıak diploma v~ilır. Feri:lr.öv Te
" eüstü 116 No. Papazyan apart. 
manı. 

İstanbul Defterdarlığından: 
.J .. Leyli ~ · • K ı • İstanbul ceza tevkif evi kapısı yanında gösterilecek mahalle keşif ve ıcro- il en f 0 e• t 

kisi mucibince 214 lira 28 kuruş sarlile yapılacak bakkaliye barakasının lnp Erk.ek 'J 
Nehari..

Ku 
rn:ura!ı mO..tecire ait olmak üzere ııeneligi 40 liradan üç sene müddeUe kira- t J. K - O R T A - L İ S E 
lanması mllzayedeye konulmuştur Taksimde Sıruerviler 86 YENİ AÇII.J>I. 

İhale 19/9/M40 pe~embe günü saat 14 de Defterdarlılı: mılll emlik müdflr-
Jtllünde mliteşeklril komisyonda 1•pılacalrtır. Taliplerin 940/3122 ıwmara ile Müdürü - Eski Ş~li Terakki 0 ; relı:törll. ~ ..... ~P..2?~!!!'~ Kırea. 
İstanbul rumlıuriye\ müddeiumuınilll!ine müracııatla alacakları itimat -.esikası Hususiyetleri: YABANCI D LLER vu"'"'ıJ.JY.u.n..,. geniş 

mikyasta ehemmiyet vermek, sı nıflarlJU az mevcutla teşkil ede-
,.. Vil!yet ıııhhat müdürlüğünden alacaltları sıbhat raporu ve !4 lira 85 Jmruşlulr rek talebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile yak.md.an 
muvakkat temina1 makbuzile IJ1Uayy<ID gün .,., saatte komisyona müracaatları. alikadar olmaktır. Mektebin deıt ize nazır lralöriferll tt!!Deffiialıa -

<8074> neı;i ve jimnastik.hanesi vardır. Her «ün saat (9 ile 18) arasındıı 

İstanbul Cu mh uri yet M üdd e: umum iliğinden: I =====t::al::ebe:::ka::::yı=t=v=e=lt=ab=ll.'.=' =oı=un=ur=. =T=e =le=fo=n=: •=ı=rn=g==== 
İstanbul sulh ı:nahkemeleri içın aatıo alınacak muhammen bedeH <2112:t li- • D E - • d 

n ve m\lVakkaı teminatı .158• lira •4-0• kuruş oıan 88 ıon sömikokun eksiltmesi Balıkesir Yilayetı aimi acumenın en: 
için tayin edilen günde talip ı:uhur etmediğinden on gün müddetle uzatılmıştır. 

Eksiltme 28/9/940 cumarieli ~ü saat 14 d~ Sirkecide adliye levazım da
ire~ınde yapılacakur. İstekliler prtnamesinJ taW günlerinden maada her (tin 

adliye levaz:ım dairesiııde görebilirler. «8815> 

zAvi : Bebek Daruııtamından 13:ııı işçi Bayan 
aenwnde 5 inci sınıftan alın~ oldu- ı• 
twn tasdiknameyi z.ayi ettim. Yeni
Jlini a!acalınıd..n eskisın in hükmü ,.ôıı:- ARANIYOR 
tur. El işi yapabilmek şartile !:.er 

67 Hikmet Owy gün Gedikpaşa caddesinde 
(88) No. lu Ütü fabrikasına 

TASHİH mü raca al 
8 eylül ı~o tarihli nüshamızın doc- 1 iıliiiiiiiiiiıiiııı•lll•l•••••• 

düncü aahüesinin 4 ıncı ve 7 inci sü
tunundalı:I cüçlmcü .icra> diye yazılan 
llAnlar iııtanbul ikinci ıcra ..ıacal!ı.ıı..-.-' 
tashiba.n ilin olunur 

{;_Al'...rf • 'k""1. ,_,,,, 

lf ıı-. ..-... ·--- 1 
Sııhibi "e nefriııata idare eden 

Bat muharriri 

ı - Balikesir - Edremlt 1olunun 58+35tı-B0+400- üncü 

leri arasında yapılacak 32 adet menfez inşaatı kapalı :z:arl UBUlile 

konmuştur. 

2 - Keşif bedeli • 33803• ltra <93> kuru, ve muvıılrkrıt teminatı da <U3ll> ıı.. 

ra c30> kuruştur. 

3 - BUilıu.um evrak her gün nafıa müdürlüiünde görülebilir. 

4 - Eksilbne 27 eylOI 940 cuma eünü saat 16 da Dalılı:eair -...et kıona-
ğında daimi encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı Balıke:;lfr muhasebei. hım::ı.t:rye wıtnesine ,..-tırdık

lanna dair makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mc:lttubu ile ihale tari

hinden sekiz gün evvel vilAyete müracaatla nofıadan alacaklım ~ ..,. 

ticaret odası vesikalarını teklif mektubunu ihtiYa eden urla ko7aralc JDtt.kQr 

zarfları 24&0 sayılı kanun hükümleri dairesinde 1'mzim Ye mwı etmlf elaralı 

saat 15 de Daim! Encümene venruoleri ve Po•tada wlı:ıı. bulacak gecllı:ın.aer ka-
bul ed!lmiyeeei!i ilAn olunur. •8589> 

J. - l.Jt:ıı:z. i.e~CİJi.Ul.:.l·ri ıhtiyac.:ı j.;;in 

m~vcut şa.rtnameı plfln ve projeleri mu
cibince keşi! b~eii c35080> lire olan 
iki adet inşa ottlrilecek motOrlü tek
nenin 20/E:rlOl/940 cuma fünü saat 
16 da Kas.1mpaşada bulunan deniz le
vazım satın alma komisyonu birıaaında 
pazarlJkla ihalesi yapı.lacakbr. 

2 - ilk teminatı •2631> lira olup 
şartname, plAn ve projeleri her gün 
iş saati dahilinde ınczkfır komisyon -
dan •l 7!i> kuruı mukabilinde alına -
bilir. 

S - Şartnamede ve 24QO ..,..ı, ka
nunda .zikrecİiten ,eraiti Mmil bulu
nan istek.lil.erin yukanda ya:r.ılı gün ve 
saatle bu pazarlığa !ııtirakleri i!An o-

K::ı.;.;ıL.ıp~d;,.:. iJ u. ·,,.., K. ;:~~"1 ~~ 
ltanbtına ınnkbuz JJWkabilinde " 
me1er.i. c8122• 

.. .1' 
lllarmara i1sıri1 bahıi K. ııallD 

Cinıl 

TehınİP,) 
Kilosu fı•l• 1 ıJt' 

Kur•ş ~ 
ıı::uru fasulye 24000 23 ı:' ~t 
Jlohul 22000 17 ;./, 

l - Yukarıda cins ve mi.ktat1 DJ' a 
llı::I kalem yiyecek maddeleri pıııS' 

1 
atın alınacaklır. ,rı/ ~ 

2 - Pazariıla 19 Eylfıl 940 per.: ,J! h 
gilnü aal H de İmtitle ~,J 

lunur. •8636> komisyonda yapılacaktır. ıf' 

* 3 - İebu maddeler bir veya a.yrı 1 • 
1 - Tahmin edilen bedeli <163,410> taliplere ihale edllebileeelctir. 'fe1" 4 

lira olan c300 1000:t kilo pirincin 26 ey- natları ihaleyi m.üteakıp bf!dclırıifl 
lül 940 perşembe günü saat 17 de ka- 15 nisbtinde derhal alınacaktır• ~ 1 
pah z.arlla eksiltmesi yapı1acakbr. 4 _ İsteklilerin muanen gılD 41 ~t 

2 - İlk teminatı .6420> lira <!10> llA81te bu !Jle alfikadar oldukları"~r , ı· 
kuruş olup şartnamesi her gün kom.is- ir vesaik.le birlikte komisyona 111 il. 
7ondan c.517> kurus mulı::abilinde ah- csatıaı·ı. •8745:t • 
robil•~. • ~ 

3 - Isteklilenn 2490 sayılı kanunun • •• , et~ \a 
istewıı-ı belııeıeri havi tanzim edecek- 500 kılo kosele alın~ I~ 
leri kapalı lı:klıf mektuplarını bellJ gün .. sJ't " 
ve aatten blr saat evveline k:adnr l{a- 19 eylöl 940 perşembe gü.nll ~ '~ 

da pazarlıkla 500 kılo kösele :ıllfl lı.!I. 
Fınıno.şada bulunan komisyon başkan- ~ 

l.guıa makbuz mukabilinde vermeleri. tırİstekllledn belli gün ve saat"'; ~~ 
c8llD-> ~ aımpaşada bulunan komisyona pt d 

caatları. <8806> ___/ ~. 
J - Tahmin edilM bedeli c24.336>- --

Beyoğl n 1 inci Sulh }1~ 
kuk Mahkemesindeıı; ıı: 

lira olan .130,000>- kilo zeytinin 26 
eylül 94.0 perşembe &ünü saat 15,~0 da 
kapalı zarfla r-ksiltmesi· yapdacaktrr. 

2 - İlk tendnatı •1325> lira c.20> 
kı1ruş olup şartnamesi her itin ko .. 
mb.}ond:lrl parasız olarak ahnabi1ir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
istldi~ te ı..•eleri havi tanzim ele;..-ek-
Jerı kapalı k,kli( m~ktuplurını en geç 
bE-lli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan koır.is -
yon başkanııtına makbuz muk.ıbılinde 

vcrınelcri. (8121) .. 
1 - Tahmin edilen bedeli <52,!!07> 

lira. olan cı:-:;0 1000> kilo sabunun 25 ey
llll 940 çarşamba günü saat •11> d4ıl 

kapah zarfla eksiltmesi yapılacakt.u-. 

2 - İlk teminatı c.3875:t lira c35> 
kuruş olup şartnamesi her gün komis
yon<l~n «263> kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun istediği belgeleri havi tanzim ede
cekleri kapalı z.arllarını en !et belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasunpa~ada bulunan komisyCJu. ba:
kanlı&ına makbuz mukabilinde ıerırıe· 

leri. c8118>-
)f. 

l - Tahmin edilen bedeli <75,400> 
lira olan <130,000> kilo zeytinyağının 
25 eylıll 940 çarşamba günil aaat 15,30 
da kapalı zarna eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - İllt teminatı «5020> lira olup 

şartnamesi her gün komisyondan c377> 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İ~teklilcrin 2490 sayılı kanunun 
is'ıediği beJgeleri havi tanzim edecek

leri knpalı tC'kli! mcktuplanru en gec 
belli gün ve saatten bir saat evveline 

kadar Kasım.paşada bulıman kom.is -
:ron başkanlığına makbuz mııkabillnde 
vermeleri. c8117> .. 

1 - Tahmm edile:ı bedel! <l!U245> 
lira olan d 70,000> lı:ilo 1111de yağının 

26. eylill 9'0 peqembe gil'>il 1aal 11,30 
da kapalı zarlla oklilım .. ı yaptla -

caktır. 

2 - İlk ~tı cll,1182> ıın dll> 
kurul olup ~ her IÜA 1'.oı:ı>is
yODdan • 1062> kurUI - mukabi -
!inde alme.bllir. 

3 - İstelı:Jileria :1490 ayılı -
isledlb belgeleri havi tanıiJn llde<"'lı:

:ıeri kapalı tel<ltl melrtuplannı en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveliue 
kadar Kaoımp:ışada bulunan lı:omis -
yon başkanlığına maltbuı ıaukabiliıı-

de vermeleri. (8120) 

* l - Tahmm edllen lıedeH <77~ lira 
c26> loırul olan c1500> kilo çayın 25 

a!Ol 940 çnı:inmba günü .... ı 17 de 
knpalı zartla ek.Utmesi yaptlacaid>T. 

2 - İDı: teminatı <582> lira •47> 
kuruş olup prtnamesi he< llln lromlo
yondıı.n p&rallZ olaralr alı.ııabll!r. 

1 - t.t.ı.ıııerin M90 ııayılı -n 
!ııılıedll1 lıelplerl - tmWm -
,.., lıapala - belli flln ......... 
.-, MI De bW -1 --1lDe kadar 

Beyoğlu birinci sulh hukul< 1~ır ~' 
kimliğinden: Hazinenin Beyoo~ 1 
da Tom, Tom, mahallesinde 74 ~ ~' 
tanbaşı sokaiiında Yeni 72 - ,r~ 
Ju dükkanlı <.>vde Istaviço - İZ" 0~ aleyhine açtığı davada: Tc~ı,1 itı' 
yasının celbine karar verıtdılt ~ b 
den bahsile iki ay m~ddeıle~ 
rnüddeialeyiıin ikametgahın•ll ti ~, 
huliyeti hasebile ilanen gıy~~JıY 
rarı teblijtine karar verilmiş 0 ıl' •• D 
ğundan mlJ'lıakeme günıl eti 
18/11/940 tarihinde mahke1'1 .rl 
bizzat veya bi'. n·kiıl<' ge!ınrll1~:lıı 
ameleli ,ı:ıy ap kararı mak~ . 
ikaim olma·k üzere ilan oıuııu 1 

· 

940/1315 


