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STEl!ıl İZZET BENİCE 

vekil Bugiin Nazilliden Ank&raya Dönüyor 
Srıriyedekı 

Vaziyet 
"~k~ l ver ' hilt .. . a ı Fransız mas a-

\li1fih'•r~nın ~e.yanJlı ~ğ~r 
bii\U ukunıetının de duşu-

,..;ı ~"•sane aynen tevafuk edi
nad . Ve anladığımız ma -
htt" d':S" ümit verici malıi..._ e.ır 

~ııl" --...... · .......................... .----1 
1 •ı·Q· ll'r 

ıJt t._ . . tı\ı İZZET BENİCE 
ıı:',b~hd 
ı:' 1 ''la u ullarınıızııı emniye
~ IOıııııda "'1kın sulh ve sükıinu 
ıJ dab n Sııriyenin vaziyeti ile 

'İıd· •liıkadar oldug· umw: 
'l\d ır F 

""'"' • ~ ' ransız müstemleke
., ) lı<iıg,1 t>ıandası altın.ta bulu-

,J a l1;ıı 1 erde henüz Almanya 

11 
~·~~nın fili bir hareketi gö

'• h ı.1 Ja beraber Suriye bak
. ~ h,;ı n haberler ve ltalya
biidir~e hakkında istihdaf et

,11•tııanı'n tavır ve hareket 
n fi ~ 'bnıe/rda Suriye bahsinin 
a dl '.'b ile'~e ve mubteUf müta
;;ıl' ·-,'llir, ~Ye sürülmesine fırsat 

'''•k ~re~ yayılan haber
t, lııüta ılerıye sürülen tab -

~ ~lı,~ ı.·leatarın sevk ve tesiri 
Ş ~·haltii_ 1• Ankaradaki Fransız 
1 ·~ hblıı 0~1 hu hususta heya
,.ı A ~hn~q, 1'e Anadolu Ajan-

'a'-ıtah8~11 .. gazetelere yaymış- ı 
J.'f d ~'an Fril>.arın bu beyanatı
...,.r ~~ ~kdot •ansa ile İtalya ara

d/'~tı-e U~n mütarckename
~~-~<ıkt ınuteallik hiçbir gizli 
t k •de i:'· ~ııriyedeki Fransız 

1,) 'da, h0ınıserinden de şim-

INGiLiZ DEV 
TAYYARELE
Ri C.EPHEDE ! 

ISKENDERiYE 
ÖRFiiDARE 
ALTINDA! 

Manş sahilindeki Fransız T aymis muhabirine göre 
limanları bir cehennem Mısırdaki lnğiliz ordusu-
manzarası gösteriyor nun vaziyeti nasıl ? 

Londra 19 (A.A.) - Hava ne
zareti istihbarat servisinin bil -
dirdiimle !!Öre, evvelki ııeee. şim
diye kadar kullanılmamıs olan en 
kuvvetli İn"iliz bombardıman 
tavyare tesekkülleri, düsmarun 
is• :la noktalarına karsı taarruza 
devam icin l!Önderibniştir. 

Kalede büyük bir vanl!ın çık -
rnıstrr ve 400 kilometre ııenisle -
mistir. Diğer yangınlar da Cloka
rılmıstır. 

İnıtiliı bombardıman tavvare -
!eri Grine burnu civarında, Fle -
rinıızel. Harinı?Zel ve Franzel toı>
~u mevzi mmtakalarına şiddetle 
hücum et.mistir. 

Bolonya da yeniden son derece 
riddetli surette bombardıman e
dilmiştir. Limandaki mavnalara 
ve diiter l!emilere ·bombalar atıl
mıstır. 

Mavna ve antreııolardan cıkan 
alevler 30 kilometre mesafeden 
l?Öriilüyordu. 

Zebru,"da limanın mettıali, ha
vm ve dahlli liman saat üce doii
ru yüksek infiliiklı bombalar 1 a 
bombalamJl8ltır. Beş tiearet ııemi
l'ine de bomba atılmıstrr. 

Nevyonlı: 19 (A.A.} - Tas ajansı 
bildiriyor: ı 

İskenderiveden ııelen haberlere 
nazaran bu şehirde örfi idare il.in ı:lllli1ii11ıııilıııı~~
edilmi.•tir. İskenderiye makıımlarıı· I' 
hava müdafaa tedbirlerini arttır- 1 
mı.slardır. Sıiiınaklar yapılın.ıs ve! 
hava hücumlarında hizmet ede-
cek hususi ııolis mııirezeleri teşkil 
edilmiştir. 

MISIRDA 1NGİLİZLERİN 
VAZİYETI 

Londra 19 (A.A) - •Taymis. 
ııazetesinin Mısırdaki İngiliz kı
taatı neıxiindeki muhabiri, Lib -
ya ile Mısır arasındaki cöl<h! ya
pılan askeri harekat haıkkında ma- 1 

Jümat vermektedir. 
Bu malıimata ııöre, Mareşal 

Graziyanı'nin kumandasındaki 

kuvvetlerin mil<tarı henüz ma -
ıı:.m deiiildir. Fakat 250 binden 
fazla oldu:ğu zannedilmektedir. 

İtalyan kıt'aları aini zamanda 
büyük miktarda 75 lık ve tanklara 1 

karşı 120 mili:metrelik toplara 
malik ıbulumnaktadır. Zira İtal- ı· 
yanların en ook korktukları sev , 
Inı;liz tanklandı r. inııilizler iyi 
yerlesıniskrdir ve araziyi tıclı: ivi

1 
! 

bilmektedirler. 

'Belediye Beyoğlu
nu ihya, istanbu u 
ihmal mi ediyor? 

::......=1 Vali ve Belediye Reisi bazı dediko-
. 1 1 dulara cevap vererek milyonların 
-- sırrını anlatıyor 

Vali ve Belediye Reisi Lalli 
Kırdar şehrimi%in yol ve hastane 
ihtiyacından sonra sokakların faz
la elektrik lambası konulup aydın
laWmnsının birinci plina alındı
ğıru ve bugün İstanbul sokakla -
rında 534.3 lamba bulunduğunu 
söylemiştir. . 

Belediyenin lstanbul tarafını ih
mal ederek Beyoğluna fazla ehem
mivet verdiği hakkındaki şikayet 
ve dedikodular müna;ebetile Lutli 
Kırdar şunu söylemiştir: 
•- Belediye Beyoğlunu ihya e

diyor; dehşetli me) danlar açıyor 
da İstanbula baktığı bile yok .. di-
3 orlar değil mi?. 

SÜRPAGOP lUEYDANI 
Taksim meydanı henüz bitme -

miştir. Burasını harabe halinde 
bırakamayız. Kışlayı yıkacağız.. 
Yollar açacağız. Ağaçlar dikece -
jiz.. Bahçeler yapacağız. Sonra 

(Devamı 3 üncü <ahitede ) 

Bingazi Limanı 
şiddetle bom
bardıman edildi 

Lo11dra 19 (A.A.)- Kahiredeki 
İnrifü bava karargahının tebliği
ne göre, İngiliz bombardıman tay
,.areleri Bingazi limanını büyük 
bir muvaffakiyetle bombardıman 
etmişlerdir. Son derece şiddetli 
yangınlar çıkarılmıştır. Alevler 
110 kilometre mesafeden görülü -
yordu. ' · •ditııı er~angi askeri bir üs 

1'' ".' dt e?'•ştir ve fevkalade 
~l' ~:"ı•ıtir hoyte birşey tasavvur 

h . 
ot' •l· ~ttak· 

ı,;.ı Ve ~ fe~kalade ko111iserin 

Ost.ntda dahili ve harici liman
(Devamı 3 ünoü s&hlted.e) 

italya. deniz kuvvetleinin de 
( Devamı 3 üncü sahıfede ) Bir İngiUz bombardıman tayyaresi hareketlen evvel ... 

Halbııki bir kere şunu iyi bil
meliyiz ki Be~oğlu arlık eski le
\;anten Bevoğlu değildir. Buırün 
ınüteaddit doktor, a~ukat, tüccar 
ve iş adamlarımız biriktirdikleri 
paraları Beyoğluna yerleştiriyor
lar, emlak ve akar yaııı3orlar. Bu 
sebeılJe Beyoğlunda Istanbuldan 
ayrı bir mana yoktur ve bizim Be
yoli;lunda yaptığımız işlere gelince 
bunlar az para ile yapılnuştır. 

İstanhulda Eminönü meydanı 
bize 2 milyon küsur liraya malol
muştur. Koca Taksim meydanının 
açılması ise 100 kü.sur bin liraya 
kabil Dulunmuşfur. Eminönü nlf'Y
danını aeıp Ycnicamiin ihtişa1111ru 
meydana çıkardığıruııa me111nu -
nuz ve merasim ic:in Taksim mey
danının açılmasına da o derece ;e
viniriz. 

lzmirden bugün gelen 
yolcu Kalabalığı ~ it ) •alıyetine de ecnebi 

J u 1~ •Pılın 
fi"° b '"rttve .. arnışlır. 
~ iltj 'lanaı •çııı_de hulasa edile

bolı.t 111 bızce en göze çar
h l!.oııı· 811

. Şunlardır: 
> tıh 8• 18~<ın askeri mevkiler-
~! .. g, b"ı . . k" . t 

etrrıe . rının ter ını a -
·ır ~•an ınış bulunması 

: •ıas1bd"1nın •Türkiye - Su-
111'liııı81 8 ~evcut müna•ebet
~ ~'ini "•rıci ve dostane ma

tı h ınub ı . '"r llsııs a aza ve ıdame et-
. , 1 •arfe llnda elinden gelen 
ı,;tıııeıntme.kıe hiçbir •urctle 
lah l'lkio ey, kal'i suretle a
l~ •tgu

18 
ede.eti hakkında 

ıi, hıı.ad,:uı bevanatına 'l'•P-

lı : lııasıaİ. .. 
lııı~· l~hik at~zarın bu beya
''\ %uşu 8 Vısi hükumetinin 
~•a,.'n ı,,.n~ ve battı hareketi-

~. ııı~'llıız 8 tık ediyor ve bizim 
~4181hi), 1~•~ada ise ümit ve
ıb, htik· •dır. Bu takdirde 
1Qu~ fevk'~eti ve Suriyedeki 
'ltrblı~1 8~d~ kamiserliği ile 
•ı 'n herh tırıyedeki normal 
~,~1~1nıa,, •ngi bir şekilde ha
~in ır. l'.i na karşı !..oyacaklar 
b1411 1lıunı.ıne _hu takdirde Suri-

.. ~1 dış1 ndallı~tarckenaıne şart
'Qi llıa,,n bır nıuamelel'e rna
~ kabııı a ıtıiisaade edilıniye

ıı, llııı~·, •ltnek gerektir An -''d ... Ilı" ' 
~"h;ı c latbi u.ta~ek.e sartların!~ 
11 ... e,,~. !;., Surı~edc asa:vı•ı .• ,,, h· •• ı:üı• J •• 

ı,~ı· •r s , 1 ı.ilahtan tecrit 
~ 'ke. urı,·e d . h .. 
ıı.q irh •le d · aıma er tur-
::"a&~ ••ta s' n:ıubat sayılabilir. 
lıt,~ naz.,. ""Yenin hususiyeti 

~ tıı, e ~rtt" alınarad: umumi 
;L'tnı'•sını Sarı~ı, Yani silahtan 
"lllid'"'•1' /''l:e için asla ka
lı~ . • koııı·c l•ne Fransa ve 
'~ti '•iıı h· "•rlik ve komu -

"ıı;)e:j <\ltsi~lıcn bedel olmak 
~aı· •re v areket bütün büs
t ı. d e Fra . • 
4.t\siı ilsün ns.anın samımı 

. ı~tt \ "•lcalacelerıne rağmen 
,.ııı8 1 

•tebit· rın hudusuna se-
1 i~i~ •!>atg~:· Bu itibarladır ki, 
. •i •ı lılı arın beyanatın -
··~ lııe k ral·ı · · · · ·•' ı t \· ile d ' Yanı komıserın 

v ·~nd~~kini ı' en herhangi bi -
1ti l{u \' asavvur etmemiş 
lj eııın· e SUri . d .• 

·~.•ı.,. ·~•tin· Yenın ahılı, 
"~i .' •ide ı. '1 ltıahfuz tutacak 

~ıı,i, h'talıın 1 u Unduracağı bak
,.~ . •deı ~ ultarıda i~aret et-

~.. ''liı· •nahiu (' d · ıltı '4tj\ı ; Otuı. '' c ıa e tef sır 
~n •nın ı 

~' nıuh ıuıuru 
ır''n af8 , 8 . • orta şark sul-
•ı;' .hi:n1.ni~eı?\~•nup budutla
q~tı \ı ~\tllhe 1 ransonın men-
•l·~ı,: .dahil; Yok .ki Suriyede 

'tıı h\a ınu,emnıyeti şiddetle 
ıı,ı. ır o Ktedir . d . 
i .ıı:~tıd-· tdun ı ıra csıne 
t~ ha ur, nu un bulunması ile 
"'qn~'nda Stın~n için de her

i .. n •ldu· "Yedeki Fransız 
<J ını ·ı.· •b•ını 3 ı:ı '.muhafazası 

Uncu sahifede ) 

1 

1 

1 

1 

• 

. 

. 
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MİLLİ ŞEF 
Bir kaç güne kadar 
lstanbulu teşrifleri 

muhtemeldir 
Milli şer İsmet İnönünün bir

kar ııüne kadar Ankaradan şehri
mizi teşrif etmeleri muhtemel bu
Uunmaktad.ır. 

BAŞVEKİL ANKARA.YA 
DÖNÜYOR 

Dün Nazillide mensucat fabri
kasını ziyaret etmiş olan Başvekil 
Dr. Re(ik Saydam bu sabahki 
trenle Nazilliden Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Zelzele mıntaka
sında acil kış 

tedbirleri 
Müfettişler Da~iliye Ve

kaletine mühim bir 
rapor verdiler 

Zelzele mıntakasında tetkikler
de bulunan mülkiye müfettişle -
rinden Bedrettin Gökbelen ve 
Ahmet Temiz dönmüşlerdir. Öğ-
rendiğimize göre müfettişler Da-
biliye Vekaletine bir rapor vere-
rek zelzele mıntakasında luşın 
yaklaşması dolayısile acil tedbirler 
alınması icap etliğini l>ildirmit -
!erdir. 

Bu ciimleden olmak üzere mez-
kfu mıntakadaki 58 köye kereste 
ve çivi sevkiyatına başlanmıştır. 

Dönmiyen 
Filo 
Ranmi Yağız'ın 
en son • 

eserı .. 
Dönmiven filoda Türk de-

nizcilerinin büyük harp so-
nundaki efsanevi kahraman-
lıklarını Rahmi Ya&u'ın ,.e-
sikalara dayanan bu fllhetıeriıı-
de görüp okuyacaksınız . 

Dönmiyen Filo 
Bui1miunutma71DJ.1.. 

1 

,, 

1 

1 

iki kira muhtekiri 
kadın ve iki hırda
vat taciri tutuldu! 

Polislere rüşvet de teklif eden 
iki kardeş muhtekir hırdavatçılar 

mahkemece tevkif edildiler 
Beyojt!unda Tarlabasındalti a -

partınıanının kirasını arttırma'k 

istiven A!roditi isinıli bir kadın 
milli lwnınma ıkanununa muha -
üt olan bu hareketinden dolayı 

yakalanarak asli~ 6 ıncı ceza 
mahkemeoine verilmistir. 

Ayasııasa civarındııki evinin ki
rasını 20 liradan 24 liraya çıkaran 
Hayriye isminde bir kadln da avni 
suçla yakalamru:;tır. 

Dii!er taraftan Ankarada Ana
fartalar caddesınde hırdavatcılık 
ile istiıgal etmekte olan Jozef B<r 
noırno 0Poull3r1 Nesım ve Avram 
hırdavat fiatlarında ihtikar 
yapmak ve bu cürmiimeshudu 
teSbit eden ııolislere rüsvet teklif 
etmek sucile dün yakalanarak 
mahalli mahkemesine verilmiş -
lerdir. Mahkeme Nesim ve Bono
mo hakkında tevkif kararı verip 
bunları ıhapishaneye yollamıştır. 

ŞAYANI DİKKAT BİR TE~~ 

Hava Kurumuna 
gelir kaynakları 

Bir vatandaşımız tayyarelerimizi 
çoğaltacak yeni menbalar buldu! 

Hava kurumuna vamlan var -
dıımlar memleketimizin her tara
fında oldutu ıtilıi sehrimizde de 
bü vük J:ıir hızla in:k.isaf etmekte
dir. Tayyare savımızı sür'atle Q<>
i'!altımak lciıı t.ekınil vatansalar se-

ve seve t.eberrülerde bulunmak -
tadırlar. 

Dll?er taraftan Kadıkövüııde <>
turan okuyucularımw:lan H. Bin
ark «urumun varidatıru arttır -

(Deı-amı 3 üncü sahifede) 

1 
: 

Florya reni dün bir 
~:araba ile çarpıştı ! 
Maslak ryolunda da bir otomobil 
devrilip 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı 

{ Y azl.81 3 üncüde ) 

Alman topları da 
Londraya ateş 
etmeğe başladı 

Almanlar dünkü muha
rebelerde 46 tayyare 

kaybettiler 
Nevvol"lk: 19 (A.A.) - Tas aiarısı 

bildiriyor: 
Associated Press'in bir h~berine 

nazaran Fransız sahillerinde bu
lunan Alınan topları Lond:aya 
endaht et:ıni"e baslamı.şladır. 

72 BARAJ BALONU 
DÜŞÜRÜLMÜŞ 

Bertin 19 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 
Alınan tayarC'Cileri fırtınanan 

bai'!larından lropard1i!ı ve '!tıt'a ü
zerine sürükledii!i 72 lbarai bal<>
nu düsüııınüşlerdir. 

ALMANLARIN DÜNKÜ 
TAYYARE KAYBI 

Londra 19 (A.A.) - Almanlar 
uün İnııiliz sahilleri üzerinde ce
reyan ed'en muharebelerde 48 
tayyare 'k.avıbe1ımislerdir. İnırilAz 
!kaybı 9 tayaredir. 5 tayyarenin 
pilotları sai'!dır. 

İzmir vapuru bugün öğ:le vakti 
tıklım tıklım dolu olarak lzmirden 
gelmiştir. Bir çok mevki yolcuları 
güverte ve ambarlar~a seyahate 
razı olmuşlar, fakat lımir liman 
reisliği ~olisin müdahalesini iste
mişse de lımir polisi kimseyi va
purdan çıkaramamıştır. 

İngilizler bütün 
mallarımızı alacak 
İngiliz ticaret korporasyonu 
memleketimizde iki fUbe açıyor 
İngili.• ticaret korporasyonu, 

Türk ticaret alemile daimi rurette 
teması muhafaza edebilmek üzere 
İstanbul ''e İzmirde birer büro aç
mı:\·& ve buralarda birer mümessil 
bulundurmıva karar vermi~tir. Sa
laiıiyettar bir zat, İngiliz ticaret 
birlijp.nin memleketimizdeki faa
liyeti bak.kında şu beyanatla bu
lunıuuştur: 

•İngiliz ticaret birliğinin satın 
almıyaeağı Tiirl< mah meveut de
ğildir ve her maddenin hususi -

yt'tlerine göre değerlerini verip 
Dhn alacağız. Bu birliğin serma- . 
y..si Büyük Britanva hükumeti ta
rnfından verilmiştir. Kefili de Bri
fanya milli bankasıdır. 
Yakın şark ordunmzun her türlU 

lhtiya(larıru Tiirkiycden temin et
mek pek kolaydır. Alacaji"ımız mal· 
ları ~ra yolile sevkedebiliriz. Fi
listin/eki kuvvetlerimizin bütün 
ihtiyaclarını buradan tedarik ede
ceğiz. Yol, yal ruz bu değildir. Ha
ritaya bakmıya lüzum yoktur. Bi
Dın kapanmaz yollarınuz vardır.• 

Bir polis memu-
ru bir sabıkalıyı ÇERÇEVE 

öldürdü Gaye 

Evet, bence İngilizler, Al -
manların külli kuvvetlerle tek
nelere binip İngiltere adasına 
dof:ru :vole çıkmasını yann ya
kıla dilemekte ve batta Alman
lardııı bu işi: 

Meşru müdafaa sebebile 
polis serbest bırakıldı 
Meşru müdafaa halinde bir oo

Jis memuru Ankarada sarhos bir 
sabıkalıvı vurarak öldünnü.Stür. 

Evvelki ~n saat 16 sıralarında 
Yenidoitan mahallesinde Siv.rihi
sarlı İuetin evinde bir nisan me
rasimi yapılırken vine Sivrihisar
lı Sülevman oi!lu Ali Rıza isminde 
ıbir esrar kacakcısı ve yankesici 
sabıkalı nisan evine sarbıo.s ibır 
vaziyette ııelmis ve: 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Hile ile tabiiyetimize 
giren birisi 

Kendisiııe Hasan oğlu Enver is
mini vererek hile ile vatandaşlı
ğımıza giren Yugoslav tebaasın
dan Maver oğln Ernest Mnyer He
yeti Vekilece tabüyetimi%den çı -
kanim ıştır. 

İngilizlerin, başta (Çörçil) 
olmak üzere Almanlar için: 

_ Şimdi geliyor! Neredeyse 
gelecek! Bava bozuldu, açılın
ca işe başhyacak! Münasip saat 
çalar çalmaz nasıl oha bu ha
rekete girişecek! . 

Tllr7.1Dda sesler çıkarması, 
ruh haletlerinin bozukluğun -
dan değil, sağlamlığındandır. 

Ve bütün bu seslerde, adeta 
Almanları kışkırtıcı, İngiltereye 
saldırtmak isteyici bir eda var
dır. Bundan başka da İngiliz 
dikkat ve uyanıklığıru boyuna 
kamçılıyan ayrı bir fayda ... 
Almanların, mukavemet edi

lemez bir. davete benziyen bu 
seslere kapılacağını wnmak saf
dillik ohır. Fakat İngilizleri de 
hu tehlikeli mevzu karşısında 
korku ve tela~ düşmüs farzet
mek daha büyük safdillik.. Ben
ce İngilizler, neialerine tam 
güveneiıileedleri bir sabada 
Almanları qka getirip pblan
clırm:ık p7e9İıuledir. 

- Kızım sana söylüyorum, 
gelinim sen anla!. 

GiJ>ilerden açıkça istemek -
tcdir. 

Zira Alınanlar ancak böyle 
bir harekete kalktığı takdirde
dir ki, İngiltere i(in büyük mey
dan muharebesini su üzerinde 
idare etmek ,.e hemen Alman 
ordularına tes;rJi tokatı indire
bilmek kabildir. 

Bana sorarsanız İngiltere, Al
manyayı uzaktan ve yakından 
kışkırt& kışkırta adeta zorla ü
zerine hücum ettirmek, \'e şanlı 
bir müdafaa i(inde ayni zamac
da şanlı bir taarruzun verimini 
devşirmek gayesini besliyor. 

Alınanlara da, ya İngilizlerin 
bu tabiyesini, ya ıu:un bir yıp
ratma harbini kabul etmek, ya
hut Akdeniz ve İngiliz nüfuz 
mmtakaları istikametinde ha • 
rekete geçmek düşınakte. 

Ü(üncü ihtimali çol..tanheri
dir iddia edip duruyorum. 
• .NECİP FAZIL JUSAKO&EK 
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GRAMEC 

vıizıinden olur~ Mesela, Ahmet, 
Mehmet. Alı, VeL bir kadını pay

ı laşmr.adıklan ıçin birbU,lerine gi
rerler. D '1 ııı.. .;.t~ J rd~ .;ıkan fıkra- • 

l.ın 1 bır ı ~ r " t.ır C-pri yu -
t ' ı kclır c ı.izer "c, fahiş bir ı 
tash hatası vard Ddı kC'limesi, 
de l<r şeklindi." çıkm..ştr. Böyle <>- 1 
Lnc.ı. tq~ i fıkr:ının bütun tara - ı 
vet. kacı- or. 

Y n t hı:. eden a•kada;;, ne
de~ ~. benım yazdığım di.Şlı ke
' m ;ıi eı:enmemış, di \er ap-

ş .. Hsı t-u.·i, turkçcde dış er, di
' e ..ıır kelime voktur. Dişler d~ 
lemek masdarından muzari' üçtin
cı.i hıs müfret bir fiildir. Dişli 
ısc diş isıınıcınsind<'n yap:lını.ş kı
yası bir sıfattır. Sütunumı:n yeri 
musaıt olmadığı için, gramer ve 
dil tedrisatına, burada daha fazla 
deYam ederniyecP.iHm. 

İSTANBUL 

DİLENCİLERİ 

Ne oluyor?. Dünya, tersine mi 
donclü?. Galiba. bun lan sonra, bi
.im ul!rwnuza bayanlar kanı. bı
cakl olacak; gazeteler, zabıta vak
alarıııclan bahsederken; •Erkek 
yW.ü. <-ftn . .• ı:ıb. serlevhalar ko
yacaklar ..• 

BELEDİYE 

KOOPE.'RATİFİ 

Bdct:ıye kooperalıfin.n ikinci 
dl'fa t>planan heyeti umumiyesi, 
yıllık mesai raporunu yine kabul 
etme.mi ! Bu kooperalif hiıdi<esi 
haLırlarda olsa gerek ... Bir sürü 
dedikodusu vardL 

İkinci raporun da, tıpkı birincisi 
gibı. kabul edilmeyi0i şayanı dik- • 
kattir, Şimdi, acaba, bir üçuncü
sünlln vazılrna..~ına cesaret oluna
cak m1?. 

Ahşap 
v!er 

Bunların es ,;lı tamir
lerine müsade edilme

yip azaltılmaları 
tetkik olunu)' or 

Belediye re~lıı\. sehrirnızde ah
şap evlen azallıınak ve hı. sure. e 
ya,.. T n tchlikc:>.sin .. bnlemck üzere 
tetlWtier '\', pmakta r. AhsaP ev
lerin çO.k ~ılı.şık bulı.:'duı:u ver -
lc,-de bir kwnının ı.>Limlak edılip 
yık!larak aralarımlan yollar aç -
rnak t<'<llıırı, vangınların yayılma
sını önlemek için uvı:ıun görülmüs
se de bu ted-Oir çok oahalı bulun
muştur. 

İstan.buldaki alısap evl.!ri azalt
mak kın teemmül edıkn diller 
tedbirlerin basııı<ia alısap evlerin 
tamirleri.ne müs..-ıade olunma..'T.a~1 
bulunmaktadır. Bu kabil e·::erın 
esaslı tamirleri icabettiiii takdirde 
k3rgire cevrilcbilecekler v~vuhut 
da istlırılak: olunacaklardır. Bu ta
savvur da tetkik olunmaktadır. 

---<>----

lstanbul dilencıleri, Holivut si
nema stüd) olarındaki artistleri 
ı:eçti. Geçen gün, MN:idiye köyün
den koltuk değneiii ile otobüse bi
nen, malül bir adamın, Teııebaşın
.;ı saıısa.~lam otobüsten atlad•;{ı 
Jıayretle görülmüs' 

Ben, bu l'.avadisı yazan arka -
daşa: 

Fakat, iıısaf olururun!. Koopera
tif idaresi isi ııücü bırakıp, rapor 
yazıp b··~endirmekle mi uı'!raşa -
cak7 Pekiila, diğer ışleri ne za
man ııörecek?. 

NERİYE 

GİTS!~?. 

1 Be;oğlu Hüseyin ağa 
mahallesi Parti 

- E\·vah, dedim .. O halde, to
pal taklldi yaparak Teııobaşmda 
ıcravi san'at edemiyecck ... 
Arkada.,ın CC\"abı u idi: 
- Zarar yok. dedi. bir koltuk 

dci<ne~ı butuncıya kadar !(Özünü 
-kör ederek dilenir ..• 

Kı\DI:-1 

Yi'ZC DE.'l 

Sız de okumuşsunuzdur: Üç 
ııe ı;; kız, bir dclıkanlıvı payla•a
rnarn~r, .kisi bu- olup, iıçüncü 
>«:\dalı kızı. bır temız döğmüşl r .. 

z .. _ ta '"'-'nlar •• ekser]} a, . ad n 

A \ HlPA HARBlı\İ.~ 

!ıtE "ELELl;HI 

Af rikada çöl 
kole • 

sıyonu •• 

Sinemalar hakkıııda gayet şid
dc\lı emirler ç.kmış... Efendim, 
mekteplerin tedrisat zamanında, 
ıalonlarına talebe kabul eden si
nemalar şiddetle cezalandırıla -
cak, clalıa olmamış, derhal kapa
t:lacakmıı;!. 

Fakat, bizce, bu kararı tat!.ıike 
baş!an:ad:ın evvel. işı ı:ıücü yalnız 
sinema seyr tmek olan bir k"un 
çocuklara eıılen~ek yer lıulmak 
Lizım .. Sınemalar bu maı'!dur (!) 
za\all iarı alin \'lnca. kısta k:ya
rnette, onlar ncrıye gitsin?. 

All. U:T RACF 

ile mihver devl•tlerinin mevaddı 
iptidJiye ihtiyaçlarını tatmin ede
bit:r ıli)·e dıi .• iinülmektcdir. 

Amak sö)·lenıiye hacet )Ok ki, 
Sudanı ele geçirnıek i~i hudut üze
rindeki S•llıım gibi iki e\ li Lir kö
yü almak gibi kotar olmıyacnktır. 
E!!n itah•ıınlar lıaL.il:ateu bnııa te
şcbhü> edcrler<e ... 

l\liiskmlekecilik noktasından 1 

kongresi 
Cumhurivet fi k oartlsi seh -

rimiz kaza ve nahıyelerile ocak -
larında )<onıırelere devam olun -
maktadır. Bu rnüna:;ebetle Bevoğ
lunda H üscyinaiıa mahallesi semt 
ocaı?ı idaı-e heveti reisliğinden al
dığımız bir mektupta mezkur <r 
cail:n konııresınin, evlülün 24 üncü 
salı gıinü aks:ımı s:ıat 18.5 de A
i?acamii yanındaki Sakızağacı 1 
caddesinde 2 numaralı apartunan
da bulunan ocak ı,.crkezinde va
pılacai!ı bildirilip nzaların gelme
leri rica olunmaktadır. 

Trakyada 
dcslara 

kış!ık na
baş!.r.nıldı 

F..cl.rneden bildirildiğıne ııöre 
·birkac ı:ündenberl Trakvarla son-
bahar keudisinı hissettinı'.iştir. 
Havalar da serinlem.stir. 

Geçenlerde vafan son yai!'ınur
lar da toprakları tamamen tava <'e

tirmis oldulhından Trakvanm ek
ser Yerlerindeki tarlalarda •ift
dleriımiz kışlık zer'ıyat icın nada.s
lara ba lam1$1ardır 

-.o---

Tekmil mektepler 
açılıyor 1 

POLİS 
ve 

IUAIIKEMELER 

~Bu g-nkil 
~~~· tr:;;2l·, ~ t p~ ntı 

Çivi, mangal kömürü Uyurken duvar 
ve yağ ihti'·arı bugün !kenarında gezi-

fı ~aobul'un yolları 
Muhterem Vali ,.e Be!edi)e re

i;i Doktor I.ütfi Kırdar, İstanbu
luıı yol ihli~ al'ı ve pro;:raını hak -
kında gazeteci arkadaşlara izahat 
\:erirken, .ş:ıy8nı dikkat Lazı ra ... 
kanılar sLyl<"u1iştir. 

mürak be komisyonun- ı .. . 

ı da görüşülüyor nen muteahhıt! 
Fiat müakebe k mısvonu bugün! Be•·oı(lunda Emuerval otdın -

Liıtfi Kırd:ı:ın hoşumuza giden 
en giızel taraflarından biri de ~e
hir j~Jcriııin, brlediye erkfuıı ka
dar. bu bclrle de yaşıyıın insanları 
da ala.kadnr ettiğini hatırlaıııaoı;ı ve 
her mcsele)·e dair açık, sarih iza
hat \'ermc:,idir. 

to~ •a1':- .a taılır. Bu tuııı ,ı,da de 2arip bir va«'a olmustur 
1 evvdii çTı .ıatları tetkık C'ü.ına - Uyurken f;!ezinmck hasta ·ı'!Jna 

Bunun da, belediye reisimizin 
ruhundaki demokrat iş ve vazife 
adamı haleti ruhi) esinden ileri 
geldiği kanaatindeyiz. 

İtiraf edelim ki, evvelre, İstan
bulda böyle bir haleti rulıiye ha
kim değildi. 

Evvelce, ~~hir hidiseleri gaze
telere, dolnyısile hemşehrilere, bü
tün acıklığı, sebepleri ve mazeret
leri ile izah etınek, galiba, liizum
suz bir tenezzül addedilirdi. 

Lfitfi Kırdarın ifadesine göre, 
bütün İstanbul yolları, ancak 20 
sene içinde ve 40 milyon lira sar
fedilerek insa edilebilecektir. Bir 
takım mali ve teknik zaruretler, 
$ebir yollarının daha evvel yapıl
masını imkansız kılmaktadır. Bi
naenaleyh, vaziyetjn bu sarnhati 
karsısında söyle.ıecek söz yoktur 
ve bu müddeti beklemek lilzınıdır. 

Biz, buoiin, belediyenin n1uha -
sebe n1ak.anizmasını alJ.kadar e
den bir mevzu üzerinde, valimizin 
dikkat nazorını çekmek istivoruz: 

İstanbulda, yol vergisi tahsilatı 
usulü fenadır. Bu yiizdcn hususi 
idare bir hayli varidat kaybediyor. 
i.tanbulda, kendilerinden her yıl 
mHntazaman yol vergisi alınnını
yan vatandaşlar vardır. Çüıı~.ü. yol 
\·ergisi mükcJJrflerinin takilıi, bu 
verginin tahakkuk ve tahsil usulü 
aksaktır. 

İstanbul gibi, yol in aatına sid
detle ibtiynç olan bir şehirde, biz
ce, yol vcrr.isi do.l·a titiz bir tarz
da tahsil edilmelidir. 

REŞAT FEYZİ 

Açık iş ve memuriyetler 1 

KaYscri ve civarı Türk anonim 1 

elektrik şırketi 150 - 200 lira avlık 
ücretle bir elektrik ıustabasısı 
aramaktadır. Mumialevh su tri -
yonlarile müt!'harrik olan bünvanl 
elektrik santralını idare edece-ktir .. 

Bursada da~cı!ık klübü merke- 1 

zinde calısacak. muhasebeci aran
maktadır. 'M~zkur klüp müdür -
lW?üne mUracaat olunmalıdır. 
~ 

Şehrimizden Uludağa 
gidenler 

cıtktır. Çı..::ku koımis\ unca azami mu.ptela olan İznıitıi I!ulüsi oğlu 
Kar nis~tı tavin cdilmesıne rağ- Refet isminde bi. mu·eahhit ev -
men bazı verler<leki s:ıtl$lardn iki veıki l!ün şchnrıııze ı;ıelmıs ve bu1 
m..>li fiat istcndıııi eurülmüstür. otele inmistir. 1 
:Mangal kömtirü fi.atları ha'<kında Refet dün ıl!Cce odasında uvur- ı 
belediye iktısa: müd(lrlu~iınce · cr,;en müptela bulundugu u} !cuda 
hazırlanan rı.;~or da bu.ııün komi:r iken gez;rane hastalı ıııın tesirile 
vona vcr'lecekt:r. Odun alan bazı Yatai!'ından ka1k:nuş ve u~ ur bir 
halkımız btuılan dep0lardaıı ken- halde odada doiasmağa baslaml$
di vasıtaları ile nakletmek istedik-, tır. 

\erinden bu kabıl odun satıs!an Ref t ·bir aralık penceredtn dı-
için de bir fiat ıesbit olunacaktır. sarı rıkmıs ve du\ ar kenarındaki 

YA(; İHTiKARI bir cıkıntı üzerinde vürümeğe 
Sehrimızde vemeklik \"ai! fiat- calı<ırken muvazencsıni kavbe -

larındaki tereffü de haddi asıp derek lbe• metre yüksekliktr•n vere 
Urfa vaı!ları 140 a c~kmışt ır. düşmüstür. 

Karsta bazı acık11özleri.ı kitosu Müteahhit vere düstince avılmıs 
100 kurustan köylerden yağ top- ve muhtelif yerlerinden aldığı ya-
ladıkları da haber alınınıstır. Fiat, raların tesirile inlerken sesini isi-
mürakabe kanisrnnu sehrimizde tenler tarafından bavı:ıın bir halde 
vağ fiatları Jı"akkında 10 ııündür Bevoi!lu hastanesine kaldırılml$-
tetkikat vaımı.al<tadır. · Trabzon tır. 
cinsi ve d:~er va~lara narh ko -
nulup kanulmaması işi de bugün 
eörüsülec , "tir. 

lKLÇÜK HABERLERi 
* Taka.; primlerinin kaldırıla

cağı hakk:ndaki saviad:ııı dıs ti
caret müdürünün haberi voktur. 

* Bir Sovvet ,-apurile dün 
Sovvet Rusvadan limanımıza 2!i00 
balve aır.baliıi. 259 bal\'e gazete 
kaı!.dı ı:elmistir. 

* Ür:!versite için Lir bayrak 
intihan olunaca~ı:tır. * Yu~oslavyada kain bir ekmek 
fabrikası müme-..sil belerliveve 
muracaat edHek s"hrim.zdc 150 
b:n ;:Isı iç'ıı bir scnıL ekıı.cK fab
r:kası a•abılece~tnı bıldumi.';tJ. 

----oo---
Yeni açılan kömür 

depoları I 
Sehr mizin uzak semtlerındeki 1 

m~den könürü sat s deıxılarında 

fiatların biraz yükselecei!i anlasıl
rrıstır. B una sebeo, naklive masra
fın:n fa,[aiı<>ıdır Bu suretle bele
diyece Adalar, Yesilköy 2ibi uzak 
semtler ic:n evvelce tcsbit cdilnıis 
olun ton kıymeti 2~ lira 80 kurus 
artacaktır. Bclcdi,·e kooperatif; d'e 
Şi.şl'dc bir depa aC'llııst:r. 

Bu--ün de Ga'atada ıki kömür sa-! 
tış t'epasu açacaktır. Yakında Ka-

1 diko~iinde de kooperatif hır deoo
1 k~~ z:caktır. 

----<><>---
Ke-, fivet tetkık olu.nrr.Jkt dır. * Altın dün 2060 kurustan mu-

ıır Üsküaarda nıukım im va ve a.'!lele görmüştür. Şehrimizde su-
ecza labril<ası swıb: Enver bele- sam f.~.!an 25 kurustan 23 kuru-
diyeve miıracaatla mezbahadııki şa düşmÜ$1Ür. Keten tohumu fiat-
kanların lıcosıni satın aln.a~a talio !arı da 24,5 kuru.ştan 2.'.!,5 i!a in-
olmus ve bu!'Jardan tutk"' yapa- mistir. 
ca~ını. biidirm~tır. Tesrııuevvclıle * p zaf . 1 ıd·· ·· ·· · ·· ed reveze erın n vı onumu 
beledıvece bunun ı.c.;ın muzay e münase'betile 27 eylülde sabahleyin 
acılacaktır.. , .. saat ıo da Besiktasta Barbarosun 

* Belediye muh:IS<)i>e>ı mutc-
metlerinden bınsı 2.;>0 lirayı zim
metıııe geç,rJigi için tevkif olun
mustur. 

* Alemdar parti konı:ıresi 20 
eylıll cuma günü saat 21 de Alay 
köskünde icra olunacaktır. 

* Bcşiktasta A·bbasai!a oarkı -
nın açıbna tören• 27 eylül cuma 
l?ÜnÜ saat 11 buçukta yapıla -
caktır. 

mezarında t.ir ihtifal yapılacaktır. 
* Tüccal ra veni kolaylıklar 

ter.ıin edece :t olan veni ı:ıümrük 
kanunu buııünlerde BU~ ilk Millet 
:.\Iec'isin~ sevkolunacaktır. 

Almanların İııı;iltere~e taarruı
ları etrafında ~imdiye kadar yürü
tUlnıeıni~ miitalea, ortala konnıa
nıı. taiıınin kalmadı. Fakat İngiliz 
mukavemeti kendiui çok iyi gih
terdif:inden Almanların ihraç ha
reketia.in ne gibi nıü~külata ~·ol 
actığına dair neler dü üniildüğ-ü 
de simdi) e kadar anla~ılmıştır. 
Almanlarla İngilizler arasında bu 
muharebe cerc)·an ederken lıugiin
lerde nazarı dikkati celbeden diğer 
hadi,eler ,·ardır: L'zak Sarktaki 
Juponlarm Hindiçindeki emelleri
ne v~rnıak için faaliyette bulunuş· 
tarı, bir; iıat ranların A!rikada ha
rekete ı:eçerck Mısır hududundan 
) er i. gal .etmeleri, iki İlnl -
' ouLar. Ingiıizlerle harp ba
İlnde bulunurkrn )fıcıırın vaziyeti 
ne olacnğı kaC' zaınandanheri er
babınta ınunnka~a \C ıetl..ik edil
nıl, durmaktadır. Cıı bahL. L.apa
nacat'.':a l!e henıcınİ)or .. I·'akal dnha 
enet İtalyanın Afrikadaki hare
katla ,·urmak istedii:i hedefler e
hen111ıivetli. bi.r oıevzu te kil et
ıııoktcdir: ltal:va son •enelerde 
Mı,ırda, Yemende. hatta Fili>tin
,ı • hti:\·Ük roller o)·n:1111ak, i:,teıniş
tir. 

Libyonın u1u.k;ı,·ese ınevzuu olarak 
ileri s.iirülnte3İı;ılcki sebep cişikllr
dır: Bu 'u_.,i !)aha YU\'ar!ak bir he
sapla :ıo ~enedenberi ital~anların 
elinde bulnuyor. Sarlcdilen para 
'e emek, geçen zamau elde edilen 
neticelerle uygun göriilmüror. Ila
besbtan ise daha yenidir. İtalyan
ların orada yerle. erek mcmlck.ı:n 
servetinden istifade edebilmeleri 
isi zaman i'tlyor. Sonra İtalyanlar 
Lib)·a ile Ilabe,,i. lanı da hirlestir -
meyi düsünınektcn kendilerini ala
mıyorlar. Mısırı da ele geçirerek 
bövle bir rü~·ayı tahakkuk ettir -
mek düsüncelerile İtolyanların 
Libva ile llnbe~istanda 200 bin ki
ı;iden bir kuvvet biriktirmis olduk

Son hafta icinde ~hrimızden 
. Bursava giderek Uluda~a çıkan
ların savısı 200 ü !!ecmlstir 

* Odun kömürü fiatlarının ve
nı<len tetkik od.itip icabında de -
l?istirılmesi için fiat mürakabe lro
misvonu pazartesi günü topla -

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdl 

ları Avrupalı a•keri ıııüteba.sıs- =------:=========
la.ren tahınin ediliyordu. Bir u -
mantar Tıuıus üzerinde çok isteği 
oldu~unu onlatan lıalya o vakit 
asıl mak, adını snklnmayı daha 
u~gun bulurnrdu. Bu maksndı he 
Liby adaki Itnlraıı kunıaııdanlan 
sonral~rı orlık &:İılenıİJı e lüzum 

Sin vor l\lu~lininin bir sözü var ... 
dır: Iİalı a arlık çöllerden koleksi
~ on .vap.mıya bıktı, u:andı! .. Bu si ... 
kaı etle ne demek i lrndiği ınalüm: 
itnlya müstenılekecilikte geç kal
dıi::ı i in sonradan harekete geç
ıncklc hi~~e!'tine dü en yerler hep 
rülcrden ibaret kalmı~. iyi .\-·erleri 
alanlar daha en·el alnıı~ bulunu
yor. 

Sudan zengin pamuk malı ıılü 

görınemi~Itrdir. ı 
S(VEYŞ KANALI 

Yalnız İ!all·anm bu emelleri ta
lıakkuk edebilmek için ı\kdcniz
de km vetli olması iaLımgclmekte
dir. Burada kuvvetli olm,nın ma
nası L~e ü -tün olmak dl'mektir, 

Italyanın elinde kuvvetli suret
te deniz ve hava üsleri olduj\'una 
şüphe yok. Fakat Akdenizde İngi
liz donanma ına üstün bir rol ov
nıyacağına ihtimal verilmemckt~
dir. 

• • 

Son Telg?"nrıo edd.>i romanı: 62 

' 
G ZYA LAR 

ETEM İZZET BENiCE 

Bırakanlar daıma erkektir!. 
Ve .. her vaıutkı l!>bı bayıltan, 

e. r eden, buyulü, tılısımlı. bır an
de çeken, süruyen; ba,i(lryan, 'ben
ded<'n ı:ozlcrı y~larla sulandı; 
sesı bü9l>ütün ti redi: 

- Hiç bövle olacal!ıru düşün -
mcdımdi?. 
Kımın a.1<iır.a ı?elebilirdı!. 
Karınızla barısacaksınız .. diyoc

dun1!. 
l c •':.farınızı bırakmazsınız_ di

yordum? 
Bara doyaça!ıınızı, bir gün ken

dılıg.nden b•rakacağın.zı zanne -
divordınn. O :zaman kırılmamak, 
acı!Ul'.ımak .~ın keııdiıni d~ha ev
velden toparlır:r.~<. fırsatları ka
çmnamak cstcımistim!. 

Her ı;ey benim için bıtmisül 

Ka'v'bettiklerimi kazanmaiia im-
kan voktu!. 

Ve .. valvarıyordu: 
- Beni affet!. 
B na merhamet et!. 
Beni unut'. 
Zihninden, fidtrinden beni kov .. 
Benden nefret et!. 
Bövle yaparsan unutursun!. 
Düşünme!. 
Sesim çıkmıyordu. Fakat, dima

ı'!ım işliyordu. Binbir fikir birden 
zihnimde kaynasıvordu. 

- Onu unut.maı'!a mahkümwn!. 
Artık benden ecxti!. ı 
Ne oldu ise oldu!. 

Havat, t adüiler, tabıat bizi j 
avırdı!. 

Diyeb1fmek. kendimi ibıma ceb-j 
retmok ~ Hırmnı ya -

Gazeteler yazıyorlar: İki aydan
beri, h~l<"diye iktısat müdürlüğü 
mangal kümilrü üzerindeki tet -
kikleriri bitirememiş. Fiatlar her 
gün bir parça yülıseli)or, tetkikat 
da bitnıedii(i için fiat murakabe 
komisyonu bu nıevzu üzerinde ha
rekete geçenıirormuş!. 

İki ay müdd<"tle, böyle, ne tet- ı 
kik ediliyor, nnlıynınıyoruz?. Da
ha uzun sürecekse, bari. haber ver
seler de, herkes, kendi basının ça-
resine b;,ıl .... a... . , 

BÜRHA."J CEVAT 

vas vavaş knvbedi\-ordum. Sinir
Jerım ı:eq;ıyordu. Hıncl'!ll yatışı
yordu. Sesim vunıı.ışuyordu. Bu 
deAı.şh .. ıik ...,ıı lıLı>ı ct·"'d'- 'ı zaafı, 
iradOlJıde.ki ,·oklue:u :nevdana vu
ruy('nfo. Ö!U, iimitsiz fakat alevli. 
kaYnaı-. ickn bir sesle: 

- .Naran hc.1IJ. seni sevivoru...lJl!. 
Unut:ırrıyorwn!. 

Buna imkAn vok-
Dedim. Ve .. onun ceYabını bek-1 

lemeden de,·am ettim. 
- Fakat her sev bıtti!. 
Ayrıldık!. 

Tekrar birlesemeviz_ 
Ve .• ısrar ettım: 

- Seni seveceiıım .. 
Seviyorum!. 
Senin hayalin beni avutacak, 

yasatacak!. 
Ve .. temin ettim: 
- İste yalnız bunu yaPabilirsem 

iyi. O zaman senin için hiebir teh
like, hiçbir korku yok! Sevııimi 1 
icimde. damarlarımda bastırmalta. 
siııdllT!'eğe çalışacağ m!. 

Ve .. ona itiraf ettı=el!e çalış
tım: 

-- B·· hale senin i ;n ı:eldim 
del?il mı?. 

Balıkesir ımeb'usu ve eski Bü
vük Millet Meclisi reisi G •neral 
Kazl'!ll Özalp da evvelki ırün ?.ilesi 
erkiınile şehrimizden Bursav;ı ııi

dip beraber Uluda.ita çıkmıştır. 
Profesör, doktor B. Mazhar Os

man Uzman da birkac .l?iin evvel 
Bursav" giderek Uludaiida 2 ııcce 
kalmıştır. Profesör. Uludağın si
nirliler ve sinir hastaları için 
tedavi veri oldul!unu ve burada 
bir nekahethane tesisinin de mu
v;ı.fık bulunduğunu sövlemiştir. 

- >---

Otomobilli eroin 
kaçakçıları 

Gümrü muhafaza ıml"TTlurları ev
velki gece ilebet'!e do,zru giden bir 
otomobilin ıcind<"ki iki kısınin va-' 
ziyetir.den süphelenerek bunları [ 
otomobille takip etmisler ve Be
bek sahilinde vakalamıslardır. Fe
rit ve kasap Ahmet i>miııd<'ki bu ı 
adarr.lnrın üzerinde 100 ızrıım er<r 
in bulunm stur . 

Sevııim vabn del!ilnıis del?il 
mi? 

Bana en büyük fenalı~ı sen yap
tın de~il mi? 

Bcnun katilim oldu.n değil mi?.ı 
Bunu b»iyor, bu 2unahın aza

bını çekivormn degil mi? 
Yü,üme bakmaktan kork, rak, 

çekinerek hepsi için bas sal:o.d: ve: 
- Evet.. 
Dedi .. Basını kaldırıp vüzüme 

bakamıyordu. Ben de hicb:r seve 
bakmıyor, kendimi karanlıkta vü
rüyor. boslukta, yürüyor. kendi -
kendhne yürüyor sanıyordum. 

1kinıiz de susmustuk. 
- Müsaade eder misiniz ben !!İ

deyim?. 
Dedi. Ondan ayrılmak değil, o

nun topukları altına vahnak ken
dimi ci,ğnetmek. ezdirmek. etle - J 

rimi, kemiklerimi kaldırımın tas
ları üzerinde didikletmek istiyor
dum. Fakat, dilim ı:avri ihtiyari: 

- Havhav .. 
Dedi. Elimi uzattım. O da elini 

utattı. Korkarak. cekinerek. 
- S z tıırıu muavenet edebi

lir mıvim? 
(Devamı var) 

nacaktır. 
*Nüfus savınunda vazife alan 

dev Jet memurlarına 1 tesriniev -
velden itibaren izin verilmivecek
t:r. 

* Etibank idaresi An.karaya .W 
kilometre mesafede• bulunan Ka
vıbucuk linvlt komür madenini ;ş.. 
letmde basla"l1sıtır. Buradan An
kararun 400 himne kilcsu 10 pa
radan kômiır verıımektcdir. 2,5 
lirava da soba ~·crı!ı.ıektcdir. Bu 
is te<kmil yur.ıo to:mıil olunup köv
lü tezek yakmıyacaktır. * Fahiş faızle par:ı verdiği i~
diasile cürmüme,hut yapılan kim
yaaer profe.:ör Hadinin muhake
mesine Sultanahmet birinci sulh 
cezada dün baslanıimıstır. Maz -
nun. kanunen hakkı t>lan miktar
dan fazla faizi almadığını rovle -
mistir. Muhakeme sahil celbine 
kalmı5tır. * İnhisarlar idaresi Irıka siga
ra ve icki ihraç etm~ği karaılas
t:rmıstır. 
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En önde Burak 
Herkes müteessirdi; papağan da 

beraberdi. Papağan divanı büma
ynnun kubbelerini çınlatır bir su
rette ağlar gibi şu ;uretle bağırnıı
ya blll!ladı: 

- Allahu yerhamussutt&rupnü 
Cem! .. 

- ÜÇÜNCÜ KISIM -

Sultan Beyazıt Cem Sultanın ve
fatından soura derin bir nefes al
mıştı. Artık hıristiyan dalavereleri
nin sonu gelmişti. 

Pad:~ah, Cem Sultandan sonra 
lııristiyan hiıkümetlerine ders ver
mek istiyordu. De\ Jetin hariçte 
1 csrolun:ın şöhretini iadeye çalış.ı-ı 
yordu. 

Postahancden ha
v&lc almak derdi f 
ÜsküJ~rda oturan Bavıın Sa· 

ni~e ısnıinde bır okuvuc:uımuı 
pasta eiselerinde para verip 
para almanın bazı zaman ııelt 
ıztıraplı olduğunu bildirerek 
sunları vazıınaktadır: •Anado
luda bulunan oğlum bana her 
av 15 lira gönderir. Gecen gün 
bu parayı a1mak icin bvük 
oostaneve l!ittim. Koca POS -
tanede valnız iki memur para 
verme islerile ui!rasıvordu ve 
vL,eler tıklıım tıklım dolu ıdi. 
Yarım saate vakın ayakta 
bekledim. Ve daha fazla bek
levemiyerek o gün paravı al
madan döndüm!. .• demekte -
dir. Filhakika İstanbulun isi 
en cok oostanesinde valnız iki 
memur ııavri kafidir. Halka 
kolaylık lazım olduğuna ııöre 
deriıal bu memurlar coi?alLıl
,..,,,lıdır. 

Yuaıc M. SAMİ KABA.YEL 

• • • • re ısın g·emısı 

Bu sebeple, Venedik aleyhinde 
seferi hümayun itan olundu. İstan
buldan Ediruye doğru hareket e
dildi. 

Rumeli Beylerbeyisi Koca Mas
tafa Paşa Rumeli askeri ile ordu
nun önüne düştü. 

Ordu Moraya doğru yol alınıya 
başladı. Akibet Lepanto (İnebabtı) 
kalesinin önüne kondu. 

Kaptan paşalıra nasbedilen Da
, ·ut naşa dahi maiıoetine Kemal ve 
Borak Rei•leri alarak Geliboludan 
dısarıya çıktL O dahi Lepant kör
fezine gidecek, denizden kaleyi 
n1u hasara edecekti. 

:ıuhali( hava donanmayı Üç ay J 
kadar .'.'IIııdon açıklarında hapsetti., 
Körfeze gireınedı. !{aradan ~iden ı 

AYustr Alya ile Adle.~~ 
Yazan: ALİ KEMAi• SL1' 

Anglosak.son iilcmind.eki t(ılt!f it 
ve müzaheret ı:ün gc·~tıkç• ti 
sahasınaa ıln ıa 2ivade bet' ııt 
tedir. Amerikalı la~ diiııY""'"0 • 
tarafındaki yarı kısııııııdn p.. ıı: 
saksonluk aı~, hinde hcrhııJI~ 
değişiklii(e mÜsandc ctnıi~C !el 
lerdir. Birleşik Amerika de\,; 
lerile İngiliz dominyo:ıu. J{~bl' 
arasında çok sağlam bil' 

1 
il' 

vnrdır. Kunada)·a hcrhaPg ,ıı 
tecavüzün Birle ik Devleti~' 
hine sayılacağını Va~inı;tonti~ tp 
çoktan dünyaya ilan etnıı . . ; 
tesanüdün her gün daha ı~~~ 
deceği de düsüniılebilir. ="' f. 
soıı ı:-ünler~e gelen nıı,Jiını•~ııı 
!eriyor ki Jngilizlerin AvU! il. )a 
doıninyoııu da Va~ington• 11;aı1 ~~ 
ca:ıt ederek muhtemel her ;,ı · ı.ın 
taarruza karşı Amerikanın. ı" ııı,. 
disine yardım etmesi için bır lar 
alıcde akdini istcnıistir. i ı:-

p!t r 
Avustral~·anın geçen har .,~ 

~uğu gibi hu sefer d.e "aıı~~. jl' 
lııgiltereye yardımı buJuk\ ti t 
giliz irnparatorlui(uııun vo! • ~ 
zerindeki yerlerde en ıuüh'fı.ı' ~ 
hafız kuacli Avw•trab• 1 'I 
te<kil etti;:i görülüyor .. So~ 
asır içinde teessüs etmış, ~ ,./ 
bir inkişaf göstermi~ olan "ıİ.' 
ral~·a dom,_,,1Joou ilnparato~ 'ıf 
her noktadan birinci derece c 
melli bir uzvudur. ıııl 

Fakat bu dominyon etr',ıl 
karşı büyük bir hassasiyet go· ~ h;ı 
meğc mecburdur: jaoon)·• ~ 
koınsuluk kolay de;(ildir. Jhı' fi.; 
in.,,ilizler japonların tiirlıi ·~el 
lcr:ndcn bahsederken japoıı f>l" 
rallerinin Çinden ba,lıyaral< 

1
(1 

kıfasında ilerlemesi. japoJl 1,ı · ~ 
ra!lerinin de cenuba doj;'1"11 jl tı 
rek karşısnıa nereleri gel:";. İ 
raları da elde etmesi fiktıll 
duklarını SÖ\ terler. P I' 
)levaddı i

0

ptidaiyesi otııuY~~ 
memleketin buı:-ün artık d•' r İ 
bir harbe hazırlaıınıası ne ~oİı". 
dui;'Unu v•kayi gösteriyor • .;;~~ 
ya bu itibarla fa.kir bir me ~ 
Buna mukabil biraz aşaf:ıS''•~ 
Arnstrıih·a alabildiJ:ine ı;;_; 
mahsuldar. E<Ycr japonyad3 r;bıl 

lı ir 1 
"' !erle amiraller arasında , •W' 

laf varsa bu ancak f'ini ıııı s•,.ı! 
evvel, Avustralyayı mı dab•.

0 
",i 

istila etmek laum geleccJ;<inı 
9 

I 
ııakaşasındnıı çıkabilir. Yok;' t.; 
du ile donanmanın erkanı J~ 
yayı büyütmek uoktasın:la .

6 
~ ~ 

mile mütt~~iktir. S~~ scn~l«(;v' 
tün vekayıı bunu gusterdı. 

4
,pf 

japonyanın cenuba doğru rı il' 
den ilel".lemesi Anıerikalıl• 1~ 
kavı! bırakamı:vacak!ır. Oııuui t! 
A,:ustralya hüİıümetiuin Y'''.,ıı• 
şebbüsü bu noktadan eheırı 111"1 ıı~ japonya~·ı bilen, onun ~~:[ ~ l:ı 
!radar ihtiyaçlarına da va 

3
,r r 

lunan Amerikalı siyasi ınıı 1~ el 
\erin fikrince japonlar arıc• ~ıır 
Jiler ile muharebe edebil.-.:.,, 
dir. Yeksa bütün dünyayı !ı" 

!erine düşnıan etmenin fıkl'.l!ıtı 11 

)'ol olınıyacağını bilmez d•:,,•' 
dir. Çin ile muharebcy• ~ ~ 
bahsinde jap?n genera~lrrı 

1
,r. ~ 

kolay duracaga beıızenııyo~ (" 
harp üç senedir siirliktcıı!P ,;J 
mi tir. Daaa da ne kadar ·~~ı" 
belli değil. japonya par• • ~t' 
CJndadır ... ve saire. Buralar• i 
malüm olmakla beraber i•~;J. 
f;tiH .~aınile elleri'.'e ı:•c;,~~· 
emelınden vazgeçınıyccek ~,P,l 
japonlar nıulınrip oldukJ~rı eıııl"': 
yeni harp vasıtalarını mul> ii'tl 
surette kullandıklarını da il ;~I 
mişlerdir. Kavgacılığı ile "'~(ıı" 
Samorııyların tornııları ~:..~)~ 
dir kılıçlarını çekmiş bul ı.ıı>';,, 
Bunu kolay kolay kınıoa •; t ı· 
caklardır. Faka! jnponya 'r 
artan müşkülat karşıs~dad•,~~I 

Nüfusun yuvarlak bır b~: . 
50 sene zarfında 30 ~ıilyoıı.1 8rl,' 
li daha artması ve ıapon' •bııel 

(Devamı 3 uncU · • 

. ·ııd<9 f 
asker i.e bundan dolnyı ışı 
ri kaldı. doııfr 

Havalar sükünet buluP. c« ~~ 
mayı hüınayun hareket. ~d11v,ıı"; 
şısına yliz yetmiş geınılık oriP''ı 
donanma't çıktı. Ami~a~ "kİ Pp 
ve Amiral Loredano gıbı 1 '"iıl 

·da'' dar kaptanların tahtı ı 1 
idi. JJ,,,. 

İlk evvel meydanı barb• ıı ~·~ 
reisin bindiği ve Kara II•~~ ,,fı 
tanın idare ettiği büyük 

çıkıruf tı, .~" 
Düşman filosu p~dar ~al ~ 

nı Amiral Arınenyo ile • 0111i,er / 
redano kendi gemileri!~ ı-r•f'ıf 
vardılar_ İskelelerini iki birbir 
tılar, ve Türk ıemilerıle V 
rini halatlarla bağladılar. ıad•· ~ 

Güvertede mücadele ba!l il"'' 
taraf birbirlerini lo!ıçtall 1 
yordu. c dr'' ı 

Bor ak reis muka \'emel tt''' 
etnıel:le beraber düşmaoııı I 
lacağını hissetmişti. t. il.» 

iJ< I· I"" 
Cünkü, diisman ço_k_f~ ç•ı' 

reis geınicilerden hırını İ 
Şu emri verdi: ,pııl 

- Bizim ve kiifirl<'riıı ı 
ni tutuştur!. 

t 
b 



.. ~ 
(;-<· 
. ı 
~ fil''1 it 
~~:I. alyan - Yunan 
ıınıl!: ı...." 
~:~: •l~unasebetle-

cu;!'.~ tınde selab 
rabP Yu 

~f.ı~ nanistandakl ltalyan 
nti~ .~:,ktepleri aç.ılıyo~ 
teri ( lııll'ılıı l9 (A.A.)- Atınadaki İ
'it<~ lııtil d llıa l.alıatgüzarlığı ıtalyaya 
at fi. tuklar•vresıni ge(irmjye giden ço
,tr'I!' done, lll 2~ eylfılde Yunanis!ana 
nıiil". }.an. ~l•tıni bildirdiğinden ltal-

r tPıl ~h but un_an münasebetlerinin sa
jfı lanik ~ dug~ zannedilmcktc_dir. s~ 

ir ıt-' llı•kte ~ •~ır mahallerdeki Italyan 
lardıı P •rı av sonunda açıfoca.k-

,fı~ 
r ıl 
O!!,, 

F r,· 
llsada harp me 'u· 

v· liyeti davası 
~.,,~~ 1~9 • (A.A.)- Havas: Adliye 
it~ ad •nın bildirdiı;inc göre, yük
~i,; fi1et divanının müddeiumu
i~ ' aladier ile General Gaıne
)i;~ltba~kındaki iddianamesini 
~ dınna tevdi etmiştir. 

•car Başvekili 

11 lransilvanyada 
hild~~ape~te 19 (A.A.)- D. N. B. 
~l..ıııc 1~0t: Refakatinde müteaddit 
•leı.; •r oldui;u halde başvekil 

a.••ve~· 1Transilvanyoya gitmiştir. ~ıl~Yett •_Yeni ilhak edilen Macar 
~%i crıni alakadar eden en 
~it c~ lllesclelcri mahallinde tet
lı tuij •<~_ktir. Se.-ahat takriben al-

'lt •Utetcktir. 
bılq. Sertli 19 (AA.) - D. N. B. 
'· '"Vo "'ıı.niltı r: Almanrnda harp esıri 
~.tni k Fr~ns.z zenci a..'>k.<...:ı !eri 
" endilerL _ daha müsait 
' r~al altınd" -bulunan cenu-
\ ıch ~ı·a r.;L·lcdilcceklerdır. 

ı > i\Qı·v. 19 (A.A.) - Ha yas: Fran-J 
il. Cu~Vesıne teslim ohr.ak üzere ı 
lle~ la Chaır>br'in Chppcr ile 1 
b lı~[ktan haıc.ket etımıs olduiiu 

,._ , tnektex!ir. 
!( llı <-Ondra 19 (A.A.) - Amiral- f 
~ bahkaını •Nann ,.,_. inıilız t:ıh-

1 ılct ':i!!e kavoo:.:nllli n:ız::rilc 
•ınnı ıbi!Jınnckted -

Polis bir sı.bıka
lıyı öldürdü 

•- l3 ( l inci aahifeclen devam) 1 
"'ıııvor Ura a r ,anla .an kızı ben 
• Vı:r., \J,tn. llelc b r kendısin.i gö
ll\~" ."' d•np zor'a yukarı çık- ı' 

>arho 
''r~ , s adanı bU'~da misafir -
hıl•~ı~rruza bas'arr.ıs ve üsteli.k 
lıllııııst da çeker<k tehditlere kal-

!;· ır. 

tııı;;~ hcl"'en pelise haber ve
ta ~Ve ııcı,,,_, .-mindc b;r za-

~•eın ;: t•r 
13 

uru v:ık a mah:ıllıne gel-
" ç u esnaJa Ali Rıza da S<>-
0a;ı.._'tııkınış ve Mem1"<! hakarete 

<Jt ıştır. Za:b·ta mem1'rtl 10 
~ı~ kadar sarhoşu te:;kine uğ
~ ve da Ali Rıza yola ııelme
<lıı·.._ bıcaf!ını memurun üzerine 
il ·«ııstu· 

it U Va · . 
t~b Zıy~t karsı~ında ı:ıolis :Me-

llı'"'•ur·anca,.nı çekip istimal 
ıırs.. ıvetindc kahnış ve ı;ı.1<an 

~ -n ın·· 
~a• Ukcaviz sarhosun sol "'na · en ôld .. ısa;bet edip sarhosu he-

t. t\n~ar Utınüstür. 
"nu0 . a tnliddeiumumilii!i kur

•nı ~ll<len ıı:ırio arkadan cık -
~r di~ nıesru müdafaavı na -

lı}(! te alarak ı:ıolis Memis 
• •. isı;~ ademi takibat karan ı -

içindeki 
Hadiseler 

Suriyedekı 

vaziyet 

lspanyayaAlman Almanya harp-
(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajana. billlenlerinden 
alınnu;tır.) 

(Bea t•leden ele.,...., 
ft Jıariçtea plelıilttek herhan&i 
Wr işgıal t.,blMlsiiBe Dr'P file11 
- kendi inisiyatiyj ile mukave
mete maktHir ........ '8-l'tlır. E
t~r • .Fransa veya fevkalade b
:miserlik bmw yapa bitecekse, yap
makta devam edecekse anavata.a
daki vuiyet ve qgal tazyiki ne 
olnrsa olsun Sariye harp sonuna 
kadar •iilrft.aeti muhafaza edebilir 

teklifleri tenberi 1867 Telhis eden: l\fUAMMER ALA'l'UB 

İngiliz istihbarat se"'isleri, N-0.... 
veçin şi maliıı<len Fransız kıyıla
rına kadar, üç bin ki!Gmetrede& 
fazla bir mesafe dahilituieki bü
tiin limanlarda, A.l.manların İa
yiltereyi istila hazırlıklarına de
vam etmekte bulundukla.rını teyit 
etmektedir. Sayısız, her tonda 
harp ve ticaret g'Clllileri bu li -
manlarda toplaumııı bulu.nmakta

Loııdra 19 (A.A.)- Röyterm 
diplomatik muharriri yazıyor: 
Londranın salahiyettar meha -

fili, İspanya dahiliye nazırı Sıı
ncrin Bcrlini z::ai·cti hakkında 
mütalea .ı ürütmekten içtinap et
mekteılir. Tahmin cdil<liıtlııe göre 
Sımerin bu ziyareti, Geııeral Fran
ko kabinesinin en mühim rüknü 
sıfatile vapılmış olmaktan ziyade 
nasyonal - sosyalizm ile sıkı ya
kınlığı olan Falanj partifilnin şe
fi sıfatile icra edilmiştir. 

Zannedildiğine göre Sunerin 
Berlinden getirebileceği her tür]ü 
teklif ııerck Caudillo 'e gerek ka
bine erkanınca itinalı bir !et.kike 
tabi tutulacaktır. 

Rumen hükume
tinin bir tekzibi 

Bu::•eş 19 (A.A.)- Rador ajansı 
hildJriyoı. Alnıan cüzütan1larmm 
Romanya~·a geldiklerine ve Alman 
miitchas~ıslarmın tayyare fahri -
kalarının idaresini d·e~uhte etmiş 
olduklarına mütedair radyo pO!>ta
larmdan yayılan şayialar, hava ve 
bahriye müsteşarları tarafından ı 
kat'i sure!te tekzip edilmektedir. * Bükres 19 (A.A.) - Taze ye
ni fırından çıkan ekrneklcrın sa
lın alınması 1 teşrinievvelden iti
baren rrıenedılmistir. Neşredilen 1 

remıi teblıgd~. ev kadınlarının 1 
k · li err.n vctlcrı ve memleketin 
emniyeti için sıkı bir tasarruf 
vaımıaları llzmı l!eldı~ini bildir- 1 
n~C~{tcd:r. 

Beyoğlu 
bul ihmal 

ihya İstan
mı ediliyor 

(1 inci sa 1ıfcden tı~L.ım; 
arsaları apartıınan yap:lmak için 
sataeai;u. Burası Sürpagoba. hat
ta daha ileriye kadar uz::lnacak 
\'~ sinıd:ki n1ezorhk ;yerinde bah
('c]i, aral!kJı apartu11nnlar ) apntak 
için arı,alar ayıra a~ız. Fakat bu 
arsaların satışını, asfalt yollar ve 
bahrel~rin tanıinı.inclen sonraya 
bırakar:ı~ıı:. Bu suretle arsalar; et
rafı tar.zinı edildikten sonra hıy
ınetlentcck tir.• 

MİLYONLARIN SIRRI 
Vali: ·e~ki hf'lcdi~·e reislerinin 

elinde de ~imdi oldı:i;u ;:ibi mil
,·onlar bulunsaydı?. şehlindc de~ 
dikodular nlduğ·u hakkındaki bir 
ifadc•·e karşı da güliinısiycrc! ... : 

•-Ya .. ı'cınek ben i,tanbulun 
jın2r1 için parasıı: nıücize göctcrc
cektim \'!'ya inıar 11:1rasını cebim
den verelektinı:' Öllc mi?.n de
<likkn sonra 5 milyon liralık is
tiklaz1n C'ehre :vük olmadan teınin 
olunduğunu söylemi$ ve demi~tir 
ki: 

•- Bu ııara~·ı nıaa lara. liizun1~ 
suı, \'aridat get:rn1iyecek islere 
sarfctmektrnsc yerin~ sarfe{~1ek 
'olunu tuttum. İstir.ıl:ıkle "".atar 
~lıvorun1. Yolları ayırdıktan sonra 
kalan arsalar kı,·nwtlcniyor. bun
ları satarak l'erdigiıniz para) ı ge
ri almıs oluyorum ve bu para ile 
de tekrar istiml.:k )·apıyorıım ki 
b<i,·lecc nara kaybolmadan müte
dovil scrına:ye olarak b;liyor \.·e 
şehrin imarı bu 'uretle durmadan 
:yürüyecektir.• 

---oo---

* İı:mirden sehrimize ıı:elen Su
riveli futbolcular cumartesi günü 
saat 17 de Scref stadında Sisli 
futbolcuları ile karsılasacaklardır. 
----=----= -

tayyare kaybetti 
İngiliz Hava Nazırının 

yeni beyanatı 
Londra 19 (A..A.)- Hava Naıan 

Sinkler dün söylediği bir nutnkta 
Ahwıııların hava harbinde kullan
dıkları usulleri şiddetle takbih et
mi~tir. 
Nazır demiştir ki: •Almanbr, 

kndmlara, çocuklara ve sivil hal
ka saldırıyorlar. Halbuki inı:iliz 
tayJareleri sadece askeri hedef -
!erle iktifa etmektedir.• 

Siıı.kler bundan ı.onra ytldırım 
harbinin başladı~ı 8 ağustostan -
beri ui:ı'anılan zararlar hakkında 
rakaınlar verıniştir. 

İngiliz havacılığı muharebe, ke
sif ve bombardıman tayyardleri 
dahil olmak üzere 6Zl tayyare 
kaybetıni~tir. Almanların ka) bı 
ise 1867 dir. Yine Almanların pilot 
zayiatı 4000 dir. Halbuki İngiliz
lerin pilot za7iatı 600 den aşağı
dır. 

Ayni devre zarfında İngiliıler 
yakın sarkta 15 tayyare kaybet -
mi~lerdir. ltalyanların zayiatı 56 
tayyaredir. Nazır, dü~ınnn zayia
tıııııı zikredilen rakamdan daha 
çok ·' iik,ck olabileceğini de ilave 
etıni .. tir. * füıdapeste 19 (A.A.) - D. N. 
B. bi!diri\'Or: 
Hudutların nihai tf'sbiti me -

seleleri hakkında Muhtelit Ru -
men - :'!acar tali komisvonunun 
müzak~rt'leri ıı:clecck haftava ka
dar de\ Jm ed"<:ektir. 

dır. 
İngilterenin seliihi7ettar mah

filleri, istil.ı inıkanıwn aacak ö
nümüzdeki beş, altı hafta içinde 
elde edilebileceii mütaleasmdadır. 
Bundan sonra hava şartları ikti
hamı hemen hemen mümkün ol
nııyaıı zorluklar ihdas edecektir. 

Londrada herkes bir ihraç ihti
nıaliııe kar~ı eldeki vasıtalara iti
nıadıııı muhafaza etmektedir. 

Yalnız bilinmiyen şey, Bitlerin 
nihai kararını verip ve.rmiyece
ii'idir. 

Bununla beraber, Stokholmdc 
•ıkan Alton Bladet gazetesine 
Berlinden. bildirildiğine göre, Al -
manyada lngilterenin istilasından 
artık daha az bahsedilmekıei!ir. 
Bu gazeten.in mu.habirine göre, 
Almanlar, lngilizlere sulh yap -
mak için görüşn1e avantajlar.&. bı
rakmak istemektedir. lllaamafih 
İngilizler sulh arzusunu izhar e
<lindyc ka<lar İngiltere üzerine 
ha~a hücıııııları dernnı edecektir. 

Arnm ve Lordlar kamaraları, 
Çörçilin talebi mucibince, dün kı
~ bir a 1eni celseden sonra, hafi 
celse akdetmişlcroir. Hafi celse 
hakkı ıda nesredilen tebliğde S<>n 
bon1bnrdın1anlar etrafında görüş
nıeler yapıldığı, dahili emnivet ve 
sıf:hi:yc nazırL1rın1n sorulan" sual
lere cnaplar verdıkleri bild'ril -

Fi t • b• n1cktedir. 
orya renı ır ara- DÜ:>KÜ ALMA:>; HÜCUMLARI 

baya çarptı İn;::iliz tebliğlerine göre. dün 
Lu,,dı·ada altı defa alfırm i~areti 

Dün saat 15,40 d..ı Sırkecıden ncilnı\'itir. Ru işaretlerden biri 
Kü<,lukcekıncccye !ıareket ed= harbiıı bidayetinden beri l..ondrada 
17697 <:iİcil nuınaraıı makillist veri1en ,i!ziinc-ii alarm işaretini 
Mcitmct oglu Aıı:med.ın i<fare et- te,kil ctıııektrtlir. 
tigi ;)() ı.~.ııarai.ı bJ.n11vô treni Dün hcınen öğledrn sonra 3QO 
~''onaya :!i>O rrı<'lre mesafede ta. "arclik Alman lıa\'a filoları, 
rayların Li"tüne çıkan .<·.m dolu arkn'1 ı::.Jmiven kafileler halinde 
bir ar~ba ile carp:şınıs ve netice- İngilteren!n ~cnt1bu sarLi s.ahilini 
de araba parcaıanmtotır. geçmi•lerdir. 'r~nareler 6000 

Sahilden kum aldıın anlaşılan metre irtii;ı.ı!an ~·iik;ekte uçınuş-
ve Saorı Deın1rete isminde biri- lardır. B;rı lnı,:iltercnin duhilinde, 
nin idaresind~ olan araba oor- diğeri Man~ iizerjnde iki büyü!< 
çalanmıv se dolrnlen k..:mlar tren hava muhnrclıesi vukua geldiği 
yolunu kapamıstır. Atlardan biri- bildirilmektedir. 
nin da bacaın kırılmıstır. Yol Dünkü hücucılarda her Alman 
sür'atle açılmıs ve tahkıkata ııe- bomba.-dırnan tnyyare.•ine sekiz 
çilıni<;tir. avcı trıv~·aresi refakat ediyordu. 

MASLAK YOLUNDAKİ Padokalcden esen siddetli rüz-
Fli:Cİ K.AL';A garlar içinde ,.e havayı yer yer 

Ehliyetsıı ot<ımoi:ııl kullanmak kaplıyan, kesif bulutlar iizcrinde 
ve sarhoşiuk vüzL:dcn dün gece devam eden bu nn:harebeleri mü-
Maslak wııında ıecı bir kaza ol- teakip Alıl'!~n tanareleri çekil -
mu.stur. ınişlertlir. O~ledc-n 'ionra altı AJ-

2015 nııım:ıralı laksi arabası s<>- man t.a:y~r~•i dü..tirülmüştür. 
förü Mu!11tt n aua<ia.sbrından INGILIZ IllJCUl\lLARI 
Lef ter ,.e Ko~'l\'ll \anına alarak İngiliz tanarcleri de diin bjl -
arabasile Büvu.kdereı·e ı?itmıs ve hassa Zebruç ve Ostand limanla-
orada rakı ıı;m lcrdır. Gece dii- rını bonıbarılıman etmişlerdir. Oo
nıisünde .Muhlltin d;reks.ıvonu tand üzerinde tam isabetler ol -

nıa~tur. ToıJlu Dl&\:nalara hücum Leftere vermiş ve Arman man -
ediln1İştir. 

" ve sıkıştıtı, ıukJ4tmldığı takdirde 
•e müdafaa ve mukavemete de -
- edebilmek için basta İnı:il
teredea olmak üııere hittok yar -
dmlıır tem.in edelıillr. 

ETEM lzzl."T BENICB 

Hava kurumuna gelir 
kayn.ıkları 

(Birinci sclUfeden devam) 
mak ve oolavısile meıııle'kete ve
ni tavvattler kazandınnak üzere 
hava kurumuna yeni ıı:elir kav -
naklan buiın ııstur. 

Bu vatandasın ileri sürdıü.iiü ,,. 
alakadarlarca <!tıemıniveıle tet -
kikıni istedii!i yeni varidat mem
halarından bazıları sunlardır 

Sinema ve tivatrolara gidenlerle 
taksı "e binen her müsteriden ha
va pulu muka'bılınde i:lciser kunıs 
ahnak Hususi binek arabaları ve 
ot.oınobilleri sahinlerınden avda 
25 kurus deniz motörleri i:e te -
nezzühe cıkanlardan motör basına 
25 kuruş, pul mul<abilinde almak. 
Tekmil oyun vasıtalarını her av 
rnünasio bir hava ianesine tabi 
tutmak. Kunturat. ahım. satış ve 
dii!er muamelata ait evra«a hava 
~ulu ·-apıştırılınasını mecburi kıl
mak. n.~ktor raporları ile reçete
lere birer kuruşluk hava pulu va
Pı<>tırmak. Tekmil ilim kiıgıtla -
rını 10 paralık hava puluna tabi 
bulundurmak. 

Hırsızlar bir otomobili 
çaldılar 

:Veyoi[lunda Büket barı sahibi 
Celiılin .'lielel.: s.okağındaki evinin 
önüne bır3ktığı 959 pl:ika sayuı 
otomobili ge<·e a~ırıl nu.ştır. 

Otomobil hırsızları oranuuı.k • 
tadır. 

İzmir Fuarı kapanıyor 
İzmir 19 (Hınmi)- İ.-'Dir fuarı ı 

··ann gece sant 2 de kapamıcaktır. 
Belediye reisi bu münasebetle 
bir nutuk söyliyecektir. 

w-

lskend~riye örfi idare 
altında 

( 1 inci sahıfeden devam) 
vakında kara kuvvetkrile bırl;l..-tel 
harekete ııeı;er<'k. ln.,ilız a.>keri ı 
n·ıktalarırun btmıbardımanına ge
roe<'ğini bildirmisti. Bcı takdiroe 
Ingıliz filosunun muk::ıbele ede
ceihne hic şüphe '(oktur. 

Şımdilik muharebe evvelce 
tahmin edil<liki l!ibi cerevan et
"'ektedır. Bir haf1ava kadar. ha
d;seıer hakkında hükum verebi
lecek kadar vazıvelin ta,·azzuh 
etmesi muhtemeldir. ---* Divarbakırda selıre 3 kilo -
metre mesaft'de. bai!!ar c:varındaı 
bulıın:m inhisarlann patlavıcı 
rnadeler d~pOSUnda bır inf;J:·k ol
muş ve inli "kın siddetinden şe
hirdeki evler sarsılmış, tıazı cam
lar kırılırustır. Sebebi an~asıla -dırası ônünde hızla g1dı.'rlerken İngiliz tayyare!eri FransJz sa-

;JJ3~ numaralı otobü.;e vol ver- lı.ilinde Grinc burnundaki topru _!Dan-ı;_:ı.tır. - --
n.ışler ve hatta yolculara neş'c ile · ' 
el sallaM..,lardır. Fakat biraz mevı<ilerini, emtıa garlarını, tay- J 
sonra ta:ıu;ı arabası sai!daki bir Çl• ı~:~:. mcyd.anlarını bombalamı~- r liıL n. mii :'? 
nar al!acına carıııp şiddetle hen- Şcrburg lımonına da siddet!c lıü- L ~-.?~ -l*is ..... .19J 
değe vuvarlanmıstır. d'I · b' k• ~--------------cum e ı ınış, ırço yangınlar çı-

Kaza neticesinde Lefter bevni k ı t t· · · arı ınıs ır. Ki ıaşe ııemi,i:ıin ba- Avustralya ı'le Amerı'ka 
parçalanmak suretile ht!men öl- tırıldığı bildirilmektedir. Bu akın-
müstür. Koça ve Mulıittin aihr Ya- !ardan iki tayyare geri dönme _ 
ralanmıslardır. Tııbbı adıli Salih miştir. 
Hasım cesedi muavene edip def- ALMAN HARİCİYE NAZIRI 
nine izin vermistir. ROMADA 

zın bütiin iınalı f<"satkfıranesini Alman Hariciye Nozuı Fon Rib-

3- S O N T E L G R A F -19 EYC.CT, t94ft 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 ._ __ _ 
0/o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
Mubeııun• 

::ıemu Claal kıy•eti 

~ P"erilt6yiinde KAeıtııa"" ~ Dört buçuk katta ,...dl odah 5000 
ni Rımaell sair.alında eski 2 mti. yeni üç sofalı ve hamamı olıuı 
138, 140 No. lı k5.rgir bır evin tama.;ru 
Pendikte Sapanbal14n yenl Çolalı:~ İki buçuk Kal'.a on odalı ilci 2009 
eski 5911/16 yeni 380/32 No. lı sofalı ahşap bır evin tamamı 

l - Arttırma 3/10/940 tarihi"" d~:ıen per:;embe rwıu saat 14 den H J111 
k:adar yapılacak ve P.,,-im.enkul en çok be<M>l Vf"renlerin üsttinde kalacakhr 

2 - Artbrmaya girmek için muhamrueo Jaym~t.ın yüzde 15 i nı.sbetinııll 
pe,- akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma be-d"linın dörtte birı pee;m geri kalanı !ekiz scnt'de .ek.iz ma
san tak •. lte ödenir. T•ksitler o/,;8,5 !al.e tabidir. 

4 - Tak.aiUer ödeninciye kadar 0l7n.menk.ul aandıia birincı derecede ipıo.e 

tekli kal1r. 

5 - Binaların fotoğralları Sandık dabilindeld salış salonundo teşhir ol\DO 
tnaktadır. Fazla tetsil!ıt almak için salona müracaat edilir (8661) 

Topha•ede Saraç Evi rvı. den: 
Kayserl dikim evi içt.n imtihan.la bir saraç ve bir çadır usta!'n a1ınacağmdd 

taliplerin aşağıdaki vesai.k:ile 25/9/940 gününe kadar Tophanec.te saraç evi ı:aQ. 

dürlilğüne müracaatları. 

1 - Dilekçe. (kaç kuruş yevmiye ile lalıp olduğu yu~laeakur.) 
2 - Hüsnühal kii&ıdL 
3 - A.şı katıdı. 1055 - 8672 

'.\1EDENİYETLl\I EN PARLAK :\IEŞAl.ESİ 

Bu 
akşam LALE Sinemasında 

yanacak 
Sinen:><> dünvas>nın en büyük inkılabı, en parlak zaferi ölmiyecek 

bir tarihi olan 

"TÜRKÇE,, 

ATLA,!., .. EKSPRESİ 
C..ECİL B. DE MİLLE'in cıı µarlnk bir nıueize,i 

BARBARA !STA'.'l'ı\'YCK - JO"-'L :llac CiıEA'nin son harikası 
LA.LE'nin şeref haftasıdır. 

DİI"K • .\T: Türkçe yeni Paraııw~t Jurnal 
Y ,..ıcrinuı lütfen enel den kapatı:ıll. Telefon: 4359.> ı:::::u::5 

İngiliz dev tayyare
leri cephede 

( 1 ir.<'i ı;ahtft>d"1 devam ) 

!arla baslıca dokl:ırn hepsine isa
betler olrrıustur. 

.\nvcrs do ·\arı da venklen sid
d<"tlı :,~rette bumbardmıan edil-... 
mıs..ır. 

F.-:ıt;h 1 ir.cl sulh hı. kuk m(itıkerne

sı sat;ş n en1urluğı n :--
Halen Veysi oğlu H•lil fi.z.er ad.ı> mu .. 

kayyet bultınan ve vera.<:et dol:ı.y-.i~ 

Zehra, Omer ve Sulihe ntik..ali ıcat>e--

' den KocamtA tafapaşa mrıha~lesı"lde 

Maha1 iebici cılcmazında esıcı 296 yeni 
6 numaralı 861 lira muhammen kıy
rnctlı evin suyuun iz3lesi z::nnLnda 
açık arttırma surC'lıle f::..ıtı.l.mJı!:.• ı ka
rar \·erild. :ıc!cn l r: 10 '940 tartJtine 
müsadif salı günu s:ıat 14 den 16 ya 
kadar mahkeme b şkat oının oda:.ındııı. 

yapılacak arttır. ·a rıub ::nr.cn ıy .. 
meun ~ 15 ııu b·.ı.du:fu Ukdi..'"rle 
ıhaie cdılıneK a ..... •:;.ı tak; iirie en tok art 
tıranın t.aa.ıhdı.i b:ıki 'k.ılma:;: surelilf. 
25 JO, 9·10 tanhirıe -r. s.:tdıt cuı~ gun" 
ayni saatte ve ayni mahalde satışa 

devam edilmek Lı.Zerc atıdeki şartlar 

dairesinde saWaackt.r. 
Hududu sağ tarafı MusWa e'cndl 

haue ve bahçesi sol Lar fı Ay~c h<.ınııa 

arsası ve bahçesi arkası Hatız Şükrü 
vere.-.:esi bahçesi et>phe,:;i tarikıanı He 
mahdut. Dun sabah erkenden İnıriliz ke

sif tayyareleri :!ecclevin oka -
E\•sa(ı kapıdan g:.Z.ıli.n-..'e lopruk bir 

rılan ··rını!ınların hala devam e- ev alt.ı ve bi.r ocak olup nlerdiven 'll
den alevlerini ıı:örınili;krdir. bnda bir kuyu vardır \"C bıu·adan bW 

Hava nPzareti istihbarat servisi. 
kapı .Jc ar . .:ada buhıtı!ln ufak bah<,;eye 

evvelkı ııece İn11ilıı bo:nbardanan 
ÇJ.kılır alt kaltı:ı bir sofa ve b.r 

tayyarelerinin ~rburı?'a yaptık-
] 'dd t, · ı....~ı. ~ h kk oh .. p 10 aya .. merdıvenle tık.ıbnca blJ an " e ,, uvııruaruıman a ın- sofa i.ızerınde ,.,_sı oıuı:;n ve bırı bal ... 
da tafsilat vermektc<lır Biri tor- çcye n.:lZ1r Uc od.ı varch:-. i~aı..,ız uu
pid<ı muhribi olmak üzere ik• bü- ı tanesinde s · - \ e dı1lap neo\·cı,ıt1ur Bu 
>U'.< ı?e..."Ili tahrin edilmiştir. Bu katta bir de h»l.'.:ı ulup cı; a ap !'. 

hücUı.--n itldetli fırtınava rae:men ı - İ4!lu gayrımenkulde mlıscrc·el 
ü 0 filo tarafından vaoı1ınıslır. 

İıı'7iliz tavvarelni cekildicri za- ,.e g,yn mu:;ec:eı hak nhıpter 1'"' •1"" 
ta. iı'iindcn :tıbD.rcn 20 .;il!l z r!ındl. 

man f:erburı? limanı. yanan ı?C<mi 
\.·~ikile birlikte n1 racı.ıat edl!'rCk hak

vc binalardan aleder içinde bu-
1.:ırL-ıı k-sbit et!.irme c Jüzın1d1r Aksi 

h.n'.lw'rdu. Doklarda. em:ea ear- takdirdr g~yrı mı.lc:.cccc.l '":.~k a'liplcri 
larında da büvük varu?ınlar cık -

paylaşmad;ın hnrıc,· kalırl<ır. 
mıstır. 5000 tonluk ·bir 1ıcmivc tam :?, - J\rttırn:"'y.1 ~tırlk edecekler 
ırnbet olınustnr. yüzd~ yedi b~ıçuk nisbf'linde P"Y 'e

--0- receklerdir. HWeda!"lardan pey ııran .. 
Tayyareci yüzükleri m;ız. 
N~an yüzüklerinı IIava Kuru- 3 - Bf:dell .h..ılcnın verılen mehil 

rnuna vPrenlerin say .. sı şehrimizde zarfınrla ödenmKi l~zımdLr. Ak. tak-
de çoğalmaktadır. Bu sabaha ka- d:rde ihal• Ieshediere g•y ı menkul 
dar valnız İ.:ilanbul a vercnlf'rin yeniden arthnnaya çık. r •• .ı.c lK ve en 
sav1Sı 40 kız, erkek ve dulu bul- çek ar~~rana !hale er-1Ic<:ck .:ıradaid 

kökünden mahvedcce~ini onlar i- bentrop kısa bir ziyaret için, dün 
yice anlamı,tır. Avrupada ve bil- sabahtanberi Romada bulunmak-
hassa cihanı iolamiycıteki beka tadır. 

~ şit Paşanın Hatlrahırı · No: ~8 

ABDOL AMİT NASIL DEV ıİLDi? 

(2 inci sahifeden denm• 
sinin ancak 5 de 1 sahasının zi.ra
ate elveri~li olması japonlarıu na
sıl bir ihtiyaç içinde bulundukla
rını gösteriyor. Nüfus senede 750 
bin J..i~i artmaktadır. Onun i(in 
AmerikaWara göre japonlar gerek 
.l\syada, gerek daha kimbilir nere
de ~·apacak!an hamleler halin ve 
istikbalin tiirlü derin endi~elerin
den (ıkaıı ürniL,izec bir takım ha
reletler olacaktır. 

n:Üstur. Bunlara mukabil cger el- fark ve zarar bili: ın:Jdım m~ter)deo 
ma,Jı i.se; elmaslı oldugu da tssrih alıcır. 
olunarak re:::..wi nıakbuzlc:ır veril- 4 - İhale tarihi.ıt- arlar vergiler 

ve ha~·atıınızı temin eden bu terak- • Alman nıehafili. ı\Jman ve İtal-
ki;yati askcriyen1ize ntani olmak yan rniinast•betfcriuin hu~usi bir 

mektedir. Kendilerine birer hatıra hissedarlara ve ytizde kı buçuk l•l -
ııibi parm:ıkta taşımak uzere orki- lfiliye ile :o &enelik evka lavlz bedeU 

için bu iki devlet fikri hainancle- iktızası olarak telakki etmekte j. 
rini o~ınanlılığın t:l kalbgDhı olan ki n1cmlckct n1enfaatleri ınev~uu 
l\Iedisi Mcbusana "kndar ithal ve bnhsolan meselelerde istişareler 

IÇYÜZÜ 31 MART HADİSESİNİN 
de ~mü.şlen ta)' areci nişan yü- müşter?yc aittir. 
zükleri de hediye olunacaktır. Or- 5 - Şartname bll6finden il uaren 
talarında bir tayyareci baı;lığı, herkesin göreceği surette açıktı.. Fazla \·~-~~-n~==::::::::::;;::::::::::::::::::::::::=::;::::::::::::::::=-11 

l'~Jı==k==e==n==d==c==r=t==.=~=e=r=le=l=li=-=<.:e=· ='·=d=e=-t=R=eş"=i=t=Y=u==la=r=k=ı=ra=n= 
infaza muvaffak olmuştur. Avru- yapılmasını tabii görmektedir. 

çerek t.tlantiğe açılan Fransİz 
kruvazör ve torpıtolarınm Daka
ra .(!ittikleri anlaşılm~tır. Bu g&
ntllerin Dakara ,;önderilmesin -
deki maksat henüz iyice anlaşıl -

yanlar:nda iki kanat, \·e iclcrinde ınal .... mat .istiyen1er ı;atış 166 numara 1 
de cT, H. K. 1940• işlenmiş olan ile memuriyelimi1..e nnırncaat etmto -Ronıa ıııchafıli de bu ıiyareti 

paya sipariş ettiğimiz iki dritnot mcnınnniyetlc karşılamakta. mun-
Avrupadaki dü~nıanlarınıız üzerine 
o kadar tesirat icra ctmis ki, İs- tazaınan ~·apılan temasların de -

\'aın etmekte olduğunu bildirmck-
tanbul siyasetini tetkikatı ıııükem- tedir. maını~tır. 

trcürna Fiç Moris'in faaliyeti 
?-:t:y l . 

bu yüzüklerin diğer iç kLSırr.brma _u;;·d~ir;;l•;r·~;;iiiiiiiiiiii~~i;i~ii:r
arzu edıcnler i;;imlerini ve ni.sanh-
ların adlaruu da hakkettirebile -
eeklerdir. SÜ . R! HAKİKAT VE 1 

;\, Gü. ·o .. İLAVESİ 
İstaıı~ll{ llAl<İKATLAR 

~ut~ \al~~~ llluhabiri mahsusumn
.. 'b ··ıı~cu •ıı ı/~1 et' . ar bir men hadan 
~.' ·~•Ye ~ış olduğu ıııalfımatı 

tc'rfi:vo alt ınektuhunu aynen 
•" , tuz· .,. . 

h)'j ~ti Sabık 
d•ı nıevr ta Devleti Osınani-

ı ,. ı tedr" . h • 
d,,,

1
· 1l·a•eti ıc.ıye ma kum e-

v,) lıık Perd,'.1~rbın; bugün yine 
'•1>ı Oı"1:ını 1 ~

1 altında yavaş ya
>-i ~l'l fesa,~ ıgı anar~iyc (yani a
d6f"•~alaın kokup ınemleketirni
~a;~u ~•\·ke;ı . lllilk'lldile) fesada 
~(ı ıı ha 1ı n"·e <al ısı~ or. Avru
b~~~•ııcti· ~~ lngıliz ve Rus bü
İt tııı lıu'k· ıç ş!iplıc etın 'in z ki 

ı~ uıneti d ~ 
l'lıı İ•t ıı haınivetın 

at c T rakkı Ce- ı 

miyctini mahvetmek, İttihat ve melcdc bulunduruyorlar. Hatta SİDI BARANİNİN İSG·"l. Londradan ~elen bir habere gö-
Tcrakkinin a.ı bir zan1an zarfında Düveli l\'luaz7an1a !)Üfera~ından •u.... re ise. İngiliz makamları bu go-
mnvaffak olıluğu ve olaca;,ı lerak- birisi •iı>ariş ettij!i.ııiz iki dritnot Kahiredc neşredilen re.sıni bir milerin Cebelüttarıktan geçecek- f t b l t 1 
k. h ·1 l k 1 ·k· ti' · • lh . 1 f tebliğe !!'Öre, evvelki gece Sidı' lerı'ndcn \'C gı'dc~•klerı· «erle--'en S an U ramvay arılllft ·•yata aı o ara · 1u ·uutc mızı su u ~• en1 için cna netiee vere- l '-'1;. .J I"-

tedenni ve inkıraza u;i.ratmaktır. ceğini bile be,·an etıııj•tir. Baranivi işgal eden talyan knv- haberdar edilmiş ve gemilerin ı:eç- 'ht' 
• • vetleri buradaki ve civardaki mev- · .. d ray ı ıyacı 

Şarktai -,arkın en mutena bir nok- Jltiklln1etimizin kuvvet ve kud- mesıne nıusaa e olunmuştur. 
tasınJa Osmanlı İmparatorluğu - reti dii(er taraftan siya<eti harici- zileriııi takviye ile me..'&'uJ olmuş- İngHizleıe göre, bu gemileri.a Beledive reisli<;; Nafıa VekA -
nun kesbi kune! e\'lonıc,i, bunla- yemiziıı de metin esaslara raptı ve Iardır. Dakarda bulunw,u yakın bir is - !etine müracaatla nihayet 4 ava 
rm bo)·unduruğu nllmda ezilen Osmanlıl•ı·ın menafii iktısadiyesi- Ayn.i tebliğe ııöre, İngiliz topçu- tikbal için endjşe \erici hiç bir kadar malzeme ve rav bulunma -
İsltııııiyetin ke ·bi kuvvet etmesi ni lemin için münasebatı dostane !arı tarafından bu men.iter mn - mahiyet arzetmemektedir. dıilı takdirde uzak olan bazı hat-
deıııek olacai(ıııı bilerek devleti - ve .aminıanesiııi bi([iil isbat eden 1 vaffakiyetle bombardıman edil- KAFKASYADA ASKERi larda tramvav sevrüseferinin 
mizi gerivei izmihlale sevk için Almanya ve Romanya gibi iki dev- mi~lir. MA..l\IEVRALAR müsküllesecei?ini bildinnistir. Ve-
JÜz binltr<·e liralu feda etmekten lelin ı:österdil<leri tezahüratı hak , Romadaki siyasi ve askeri ma - :\-loskovadan D. N. B. ajansına k:ilet bunun üzerine bir ihtiyac 
çekinmiyorlar. Her türlü entrika percslaııeoi dü~manların kalbga _ kamlar bu İngiliı müdafaa haltı- bildirildii(ine göre Kra~anaja Su- listesi istemistir. Ravların bir kıe-
ve fesadın zuhuruna bütün kuv- hına bir siingii aibi saplandı. D~ nın İtalyan kıtaatı tarafından i;ı- jcsta gazetesi, Mnera)·i Kafkas mııYn Karabük fabrikasında i:mali 
ntile calı~ı:vor.• manlar bu kadar vasi bir faaliye- ~~~~:d~~s~s~ :::h·~~~l~mg~~=.t yveenr-

1
• askeri nııntakasında hiicum ara- mümkün görühnektedir. Bu mak-

Ordumıızun frrnkkivıtı an ve tımizi <!urdıırmak, ve tcrakkivatı İ balnrınııı ve hava filolarının da sa la tramvay idaresinden iki mü-
evkcti bııglın ı:ozl ri. kanı2ştır - hazıraınızı kırmak roliinü dahilde- mh e~z!lerden ııgi!izler üzerine da- iştirak edeceği manevraların baş- h~nd~~ Karabüke ııidecektir. 

makta, dch•etl ., korl.ıı cmıck- a l\'I tazyik yapılabilecektir. ladıi(ını yazmaktaclır. A'- 1 1 • ki fesat(ılar vasıtasile .. evlanca bir FRANSIZ HARP GE:\IİLERİ .. uanva ı e vam an son ti<:aret 

..... """'""" l 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. :u.7 m. 9"65 Kc/s.120 Kw. 

.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw 
I 

18.- Proqram 
18.05 Aryalar ve opero be-r..W 

teqanııiler (pl.l 
18.40 Rad~o caz orkestra$< 
19.10 Fa.ıı heveıi 
19.45 Aians haberleri 
20.- Saz eserlpı·i 
20.30 Konu.;rna 
20.45 Din1e11ici istekleri 
21.15 Sıhlıat saati 

ted r. Tlıı terakkı atuı neticesi el- ~melle tatbik ettiler ve mm·af- OAKARDA Harbiye Halk Komiser muavini .ınlamınsına l•tina<ien de rav ııe- 'ı 
lı tc Avruoaı!:ıl..ı .ıı m ml,.rııuı- f k d ld 1 •• 1 lllnre al Bu deni de bu 1Pan•vra- 1 ı b ldcekt A İs · ed a a o u ar.. ı )c,·anu rnr) Akdeııiz~cn Cebelüttar·'-· "c _ • r • • . ' ır. ..nca vıçr en 

................... _______________ ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-~-uu~-~~~~~Ia-r_a~~-1-ir_a_k~e-d=ec=ck::::.t=iı.::_~~~~~~d~e:._:r~a~y~~etırtlebılecckur. ___ _ 

21.30 Rad~o qazetesi 
21.45 Rad'IJO orkPstrası 
22.30 Aians haberleri 
22.45 Da'lS müzilii (pl.) 
~ Yanıoki PTOQrıım 
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MAZON MEYV A TUZU IH K 1 B AZ, HA I 1 M S 1 I l I K, M 1 O E BU l A H T 1 
TEMBEll iG IHOE, MİDE EKŞİLİK ve 

'e B O I U 1 L U G U H O A, BARS 'X 
Y A N M A l l R 1 H O A emnz.~!ti~:.na-

Müferrih ve midevidir MiDE ve BARSAKLARI temizler, alıttırmaz 'fe yormaz. MAZON iıim'"' HOROS markB1ına dikkat. 

-

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

A•keri Kıtaatı ilanları 
Harici 1 Bu akşam: 

Kadıköylü 

Kadıköyünde iNCİ gazinosunda 
BÜLBÜL KENAN Jübilesi 

R alebH SünnttçlbW 
torunu ~unnrtçi 

Ahmet Temiz 

A.şugıda yazılı mevadı..g eksiltmf!leri hizalarında yazı1ı &Un. ••t ve ~ 
{ırkla relı İg.necede a skeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
~ apah zar( için ih.aleden bir saat evvel teklıf mektuplarını ltom.isyoD& ttrmelerl.. 
\çık eksıltmeler itin ihale saatinde komjgyonda bulu.amaları. Şutı::aı&ı:adsi 
«orrıısyonda gOruli.Jr. 1093 - 88i4 

.:ı nsı Mıl<tarı Tutarı Temin•tı ihale ıekll ~ünü ıaatl 
Lira 

~dinç 

> 
> 
> 

Nohut 
> 
> 
> 

K uru facnılye. 

> 
> 
> 

> 
> 

> 

Kilo 

17,500 
17,500 
20.000 
17,500 
12.500 
12,500 
17,500 
12.500 
12,500 
12,500 
17,500 
12,500 
20,000 
17.500 
17,500 
17,$00 
12,500 
12.500 
12,500 
17,500 

L ir a 

57;5 
5775 
6600 
5775 
2000 
2000 
2800 
2000 
2625 
2625 
3675 
2625 
3000 
2625 
2625 
2625 
2375 
2375 
2375 
3385 

434 U/10/940 
434 9/10/ 946 
495 9/10/ 940 
434 9/10/ 940 
150 7/ 10/ 940 
150 7/10/940 
210 7/10/940 
150 7/10/940 
197 7/10/940 
197 7/10/ 940 

10 
ıo,:ıe 

11 
12,30 
11 
11,30 
12 
14 
14,30 
15 

kapalı zart 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

Açık eksiltme 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 

• 
> 

> 
> 

Bul&l'"' 
> 

> 
> 

IC.uru mercimek. 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

276 
197 
225 
197 
197 
197 
179 
179 

7/ 10/ 940 
7/ 10/940 
8'10/940 
8/1 0/ 940 
8/ 10/ 940 
8/ 10/ 940 
9 110/ 940 
9!10/940 

16 
15,30 

9 
9,30 

10 
10,30 
14 
14,30 
15,30 
16 

' 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

179 9. 10/ 940 
250 9/ 10/940 

'* .. A.şa~ıda yaz.ılı mevad Sarıkamış asker\ sabn a1ma komisyonunda kapalı 
:ı::a rrı.ı ek1iltmeye konmuştur. Taliplerin b..n vnl vesilta1arile leklı.f mektuplarını 
ah illC' saatuıdcn bır saat evvel komisyona veı ıneleri. Şartnameleri k.om.işyooda 
Cönılur. 6059 - 8676 

Cı ui Mık tarı 

Arpa. 
Arpa. 
Arpa. 
Arpa. 
Bulgur. 
Pırınç 

Şeker. 

Sabun. 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 

2100 Ton 
600 > 
540 > 
370 > 
220 > 
50 > 

llG > 

115 • 

Tu tm Temi n a tı ihale gü n ve Saaı: 
L r a Lira 

105.000 
30.000 
27,000 
18,500 
33,000 
17,500 
62.ZOO 
38,250 

6500 
2250 
2025 
1388 
2475 
1313 
3&ü0 
2869 

2/10/940 
2/10/940 
2/ 10/ 940 
2/10/940 
4.110/ 910 
4/1Oi 940 
4/10/940 
4/10/9'10 

15,30 
16 
16,30 
17 
15,30 
16 
16,30 
18,30 

•• Yol ha!riyau ve kaldırım inşasına 

talıp tıkmadığından pa:ıa.rhk:lan 28/9/ 
8·10 cumartesi g\.ınü saat 11 de BaJılı:e-

ıırde askeri satın alma komisyonunda 
yapılaccıktır. Kesi! ve şartnamesi ko
nıı~yonda görülür. Birinci .J"Olun kea:if 
bl-dth 3111 lira t5 kuruı ilk teminatı 
233 lira 36 kuruştur. İ.kınci yolun ke
ııf bedeli 13,566 lira 14 kuruş ilk temi
natı 1017 Ura 47 Jcuru~tur. İşbu yollar 
ay, ı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

1085 - 8825 ... 
Pazarlıkla asker1 bina ~tı ihale

y <:. çıkarılnuşur. Eksiltmesi 23/9/940 
paı.arlesi gtinü saat 17,45 de Balık.esir

de as.keri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Bınaların keştt bedeli 83,070 
lı ra 90 kuruş otup ilk teminatı 6230 
lı ra 32 kuruştur. Bınalar üç t.alıbe de 
ihale edilebilir. Şurtname keşıl ve 
planları komisyonda gorüh.ır. 'Ialiple
rın muayyen saatte komisyona gel -
meleri. 1089 - 8860 • Müteahhit nam ve hesabına bche ... 
rine tahmin edilen fiatı 79 kuruş olan 
100,000 adet kar gözlü~ü pazarlık.la 

m tinakasaya konmuştur. İhalesi 14./10/ 
940 pazartesi gunu saat 11 de Ankarada 
J. L .P.-I, V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kat'! teminatı 10,400 liradır. 
Evsaf ve prtnamesi 395 kuruşa ko -
misyondan alınır. İstekljlerin kanuni 
Vf'»Jkalarile komisyona· ıelmelerl 

1076 - 1768 

* Aşağıda cins ve miktarı yazı1ı sebze-
l~r pazarhk.Ja 23/9/940 pazartesi ıünil 

ıa-.ıt 15 de alımına başlanacaktır. İs -
teklilerin kanunt vesikalarile Kırkla
r elinde İğnecedE: askeri satın alma ko
mısyonuna eelmelcri. 1088 - 8859 

Cıoıi Mı ktar ı Tutarı Temi· 

Patlıcan. 

Ban·ıye. 

Douıates. 

Jı'asulye. 

kil o Li r a K. nalı 

6018 
6018 
2003 
G018 

* 

782 34 
962 82 
120 18 
722 16 

Lira 

118 
145 

19 
109 

250 ton kuru ot ve 1000 ton saman 
pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 21/ 
G/940 cumartesi ciınü &aat 10 da Ba-
1ıkes.Jrde asker! satın alma komisyo
nunda yaı.u lacaktır. Evsa.f ve sartna
mesı konı ı..syonda gOrülür. Talipk.rin 
ihale saa!inde kornu:yona gelmeleri. 

1090 - 8861 

• 3000 çili postal pazarlıkla aaWacak-
Lr. ihalesi 24/9 / 940 &ılı ıünü saat 14 
de KırklareH itneLerle a~keri salın al
ma komisyonunda yapıl~caktır. Tab -
ııun bedeli 300 lira terni.natı 45 lira
d ır. lsLeklilerın ltomb.yona gelmeleri. 

1092 - 8883 
.... 

14 de Kar.la ask.eri satın alma komis
yonunda satın alınacaktır. İlk temi -
nah 2775 lirad1r. Taliplerin kanun! ve
a.ikalarile belli saatte komisyona gel -
meleri. 1082 - 8822 • 18,000 kilo sade yaiı alınacaktır. Ka-
palı zaııfla eksiltmesi 23/9/940 pazar
tesi .-ünü saat 10 da ElAzıtda as.k:erl 
sab.n alma komilyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20,700 lira i\k teminatı 
1553 liraJ1r. Evsaf ve şartnamesi k o
misyonda a:Orüiür. Isteklilerin kanunl 
vesiltalarile teklif ınektuplarını ihale 
aaUnden b fr saat evvel komisyona 
vermeleri. (907) (8155) 

• 4 adet kemerli yer aJt.ı del)Olu U-
palı zarf ile eksiltmeye korun~tur. 

Keşif bedelı 21,897 lira 40 kuruş ilk 
teminatı 1643 liradır. İhalesi 26/ 9/940 
perşembe günü saat. 11 de Ank.arada 
M. M. V. Hava satın alma komi.syo -
nunda yap ılacaktır. Keşi! ve şartna
me.~ i 110 kuruşa komisyondan alınır . 
İstf'klilerin kanun! vesikalarile tek.lif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel konusyona vermeleri. 

1023 - f480 • 500 ton fabrika unu kapalı zarfla 
satın alınacaktır. ihalesi Çanakkalede 
Umurbeyde askeri satın alnıa komis-
1onunda yapılacaktır. T;.ıhmin bedeli 

70,000 lira ilk teminatı 5250 liradır. 

Eksiltme 26/9/940 perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. l stekhlerin kanunt 
·vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat cv\.·el komi.o;yona 
vermeleri. Şartnamesi komisyonda gö-
rülür. 1017 - 8474 

• Beherine tahınin ffiilen fiatı 26 lira 
olan 1000 tane sıhhiye arka çantası 

26/9, 940 perşembe cünü saoı 14 de 
Ankarada M. M. V. satın alma ko -
m icyonuo da paz.arlıkla satın alına -
caktır- İ !': teklilerin 3900 Ura kat'1 te:mi
naUarile bell i etin ve saatte komis -
yona gelmeleri. Şartnumesi 130 kuru
Ja komisyondan ahnır. 994 - 83.59 ... 

Beherine t:ıhmin edilen hiatı 575 lira 
olan 150 adet seyyar etüv 26/ EylQJ/ 
940 perşembe ıünü saat 15 de Anka
rada M. 1.1. V. satın olma Ko. da ka
palı zar!la ihale edileceginden istek -
!erin 5562 lira 50 kuruşluk ilk temJ -
naUarile birlikte tekli.f mektuplarını 

ihale 53atinden behemehal bir saat 
evveline kadar mezkür Ko. re islığine 

vermeleri. Şartnam . i 432 kuruş be
delle mezkUr Ko. dan alınır. 

977 - 8342 
.... 

Beher metraine tahmin edllen fialı 

85 ku~ olan 25,000 metre harp ı>a

keti sarmak için bez 26 / 9 / 940 perşem
be günü saat 11 de A.nkarada M. :P.1 . V. 
satın alma komisyonunda pazarlık.la 

satın hnacaktır. İsteklilerin 3187 lira 

.at nvel lı:omiııyona vermeleri. Sart 
,,.,,,..ı ht. Lv. lmlrliği ıatın alına 
~unda da &onılur. 1058 - 8675 • 

Aşabda yuılı mevad kapalı zarfla 
eltsillmeye konmuştur. İhalesi 29/9/940 
.,OOU hizalarında yaı.ılı saatlerde E -
dirnede Hacıumur askeri &Dtın alına 

komisyonunda yapılacak lır. İstekli -
)erin kanuni vesi.kalanle teklif mek -
bıplarını ihale saatine.len bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

Cioai Mıkhrı Tutarı 

Pirinç. 
Kuru 

kilo 

Lira 

31 ,500 

Temi· lbı· 
n atı le 

So. L r• 
2363 15 

Kemani Kıymetli okuıucu Be.teki r tıınburi 

Sadi Mualla Salahaddin Pınar 
30 kişilik k üme luslı - Ai Rtı:r ka saz - Varyete - Monoloğ. M ü sa rne re ~ece sa a t üçe kadardır. lstan-

SELAHADDİN P JN/\R B elvüdeki seansından sonr a iştirak edecektir . ••••••ıii 

Adres: Çembcrlito.ış Til""' 
kistan kı~athancsi ya .. 
nında No. 3. Tel: 21r.ü9· 

- --------------
İstanbul 11aı müdürhijündrn : 

İkdam ve Son Telıraf gazete~ i s::ıh: bl 
Etem İact Bl'nice tard!ından pul ınıj
dürlüğüne izafeten muh;ıkemat rnı.1 • 

dilrlüğü aleyh ine at ılan pul ce~ı.s ın:ı 
itiraz davasının dun1şnı a :=: uı<i;1 : 1/ 8igM) 

tarihinde müddeiye tebl ı.ğ ~dilen 118 
lira 32 asıl ve 595 Ur a 50 kunış ceza 

hakkındaki tebliğ ilmi.ıhabl' rini n \'t 

b u yolda tutulan z.abıt varaka~Hnın celP 
ve tetkikine karar vcrilırJş oımo:ı'kla 
2/10/940 tarihinden evvel ~ünderı.1 ' 
mesi i~tenir. 940/ 1821 

bıtJ'a avdet için gece motör temin edilmişt ir. \ 

fasulye. 214,000 ~2,80~0613210 88~:·5 ı===========Y=A=R=I=N==A=K=Ş=A=M=::::::::::::::::::~ı,.. işçi Bayan 

,..:~:! ~;:;,• ~~:.~~~:unıı:;\'~';;~1°:: TEPE B A Ş J BEL E D J YE B A H Ç ESİ AR A N J Y Ü R 

-
ıorülen lüzum ü~erıne pazarlıkla 23/ A L A T U R K A K J S M J N D A El işi yapabilmek şartilc her 
9/940 pazarl"8i günü .aaı 11 de F.ski- gün Gedikpaşa coddcsind e 

şehirde askeri satın alma komisyonun- Bu•• y u•• K GALA- KQMı.KLER GECESı" m(ur~)a•Naaot •. lu Ütü fabrika"na 
da yapılacaktır. l'e.nni ve eksılıme şart- .._ 
namesi ve ke~ti konuıyonda görulür. 

KO§if bedeli 51, 505 lira 86 kuru~ kal'! s A 
1
1! , .... Bahçenin bütün varyet e programı, .<K omikler imtih a n meydanında) 1 Türk Bayanl r.rı biçki 

teminatı 7650 lira 59 kuruştur lstek- kahkahnlı k o m edi. ZURNACI EMIN ve R akkaselerin İştirakile j 
lilerin kanuni vesaik ve tcminallarıle diğer n umaralar. Fi ·atla rda hiç b ir zam :voktur. 1 dilciş terakki yurdu 
belli saatte komisyona gelnH•1eri. ! ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Biçki ve diki~i hiç bilmiycnlerc 9, 

,,. 
1074 

-
8767 Nı·aantaaındu K arakol karaısında --="=-==- 1 -r Y "$ m Y b ilenlere 6 ve dikişi bılip makat tıır 

P•~:::;;ı~~~~ :~~;~h:;~;'!:o "~~~'~:O; Eski J ş J K L ı• s Es ı• Yatılı 1 :~:e~:.::::r:.!,~Y:~r:~~'"";:~~~ 
inşasının a:OrUlen lüzuın ü7.rrıne Jha- Tasdikh diploma verir . talebl• koıydırı:l 
lesi 23/ 9/ 940 pazartes i günıi sa3t 16 da F eyziyc Yatırı~ başlarunJşhr. Cumdrtesi "'" )l:! J.3 1'ci•

10 

Eskişchirde askeri salın almn komıs - A ~~ A • l LK • O RTA • LiSE ( Kız • Erk '- k ) maada saat 9 _ 12 ve 14 - 17 y< k«d•' 
yonunda yc.ıpı lacaktır . K eşı f \ ·e fenni bergUn rnuracuat kabul olunur. 
şartnamesi komisyonda gOrulU r . K~if Ttirkiyt'nin rn e:skı husus i h se-;idir. kyıt ve tcccl iU ı kayıt iç in her gün müracaat o1unabilir, Tarıfnaınr. i«teyiniz. Beyoğlu Altınbahkal Babil l:uddetl 
bedeli 31,370 lira 3 kuruş kat'i tt:m ı - Telefon: 80&79 No. 63 

natı 4705 lira 50 kuruştur. ı tPklilerin - - ------ ---------- - - --------
kanunda ve şartnam~ınde yazılı ve
saik ve teminaUarile belli saatte ko
misyona celıneleri. 1073 -- 8766 • Aşağıda ynılı mcvnl 21 / 9/ 940 günü 
saat l 1 de Ankara Lv. iimirligi satın 
alma komisyonunda 
alınacaktır. Hepsinin 

pazarhkla satın 

tahmin bedeli 
85,350 lira kat.'! teminatı 802 l ira 50 
kuruştur. Sartnamcsi komhıyonda gö-
rillilr. 1083 - 8823 
C n ıt M ktarı 

Ç uval. 
Belleme. 
Kıl kolan. 
Yem torbası. 

İp yuları başlığı. 

Mekkfıri urganı. 

Gebre. 

10.000 
6.000 

10.000 
10.000 
l'J .000 
6.000 

10,000 

Hepsine tahmin ~ilen fiah 74,500 
llra olan 2000 adet varil kopalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. !halesi 23/9/ 
S40 pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
J.1. M. V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İlk lemınatı 4970 Jiradır. 

1 

Şartnamesi 37~ kuruşa komi'i)'ondan 
alınır. TaliplPrin ihale saatinden bJr 

.... 

KANSIZLIK 
Bir cok h a stalık
l a r a se beb olur. 
Kansızlığ ı ; 

DESCHIENS ŞURUBU 
k ullanmakla tedavi 
ed ı n ı z . 

D ESCH İ ENS $URUBU 
zafiyeti gıde r i r . vü
cuda kan, kuvvet•• 
iştiha tem in eder .· 
8 üt on hasta lıkla
rı n önorıo a lır. 

Reçete ıle •~tılır 

Maruf AL TIN GİŞE 
l Tzun senelerden beri fa al iyetilc sayın halkını ızın 
itimadını ve bir çok n1iişt erilerini zengin etmekle 
nam kazanmıştır . 

Jlfilli Pi~·angonuo son tertip Ü çüncü çekiliş fia lı 
iizerind en perakende olarak satıı;a başland ığ ını 
say ın müşteri lerhnize i li n olunur Devam lı, de~ 
va rnsız biletlerde fark y oktur. Ôzer lcr:nde 
yazılı fiatla satı lır. Ca m ekanda ba~ını sallayan 
Arap bebek reklami lc gişemiz d erhal tanıtır. Baş-

ka yerde şube ' 'e ılükki'ınımız yoktur. Buna dikkat edilme.ı ri ca 
olunur. 

llılliıııi Adres: Beyaz ı t Okçularbaşı N o. 68/100 CELAL D<X°;AN -Nafıa Vekaletinden : 
28/9/940 cumartesi e ünü saat 11 de Anka.rada Nafıa VekAleti bina::: ı içiJıde 

malzeme mUdiırlüğÜ odas1nda top lanan malzeme eksiltnıe komisyonun<!~ 
c4228,64> lira muhammen bedelli 3952 metre yerli çadı r bezinin kapalı zıır 
usulHe eksiltmesi ynpılacaktır. 

Eksiltınc şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme n1üdı.lrlügondcJ'lı 
alınabilir. 

Muvakk:ıt teminat. c317> Gç yüz on yedi lira cl5> kuruştur. İ~trktiJerifl 
teklif mektuplarını muvakkat temlnat ve şa rtnamesinde yanlı vesaik ile bı f" 
tikte ayni gUn saat 10 a kadar mnk1ir komisyona ınakbuz mukabilinde vero1e-
teri 15.ZJmdır. 

l
pat evvel zarflarını komL~ona ver - . 

rneleri. 932 - 8210 ı-· ı b l 1. .f M d d starı u ıt1 aarı Ü ürlüğün en : 
Deniz Lawazım aotıns •· ıı Maarıf Vekilli&i köy enslıtulori için S<ltın alınacak af>Bğıda ciruı ve miktarı 

2 senedenberi b ü t iin d ünyaca 
tanınmıs 

i 
. yaz.ılı elbı.sclcr kapab zarf wulile eksiltmeğe konulmuştur. Bu elbiselcrın mu-

ma K omlayonu 15n l3rl • bammen bed•li <39630) lira ve murnk1ı:a1 teminatı (2972) lira (25> kuruştur. is-
1 _ Tahmin edilen bedeli • 6600,]j:'" t.ekliler bu elbiselere ait şart.neme ve nümuneleri i.st. maarif müdürli.iğü Yar

ELECTiON 
ra olan 455> adet hususi tip pltıkanın 

21 eylül 940 cumartesi günü saa t l2 de 
pazarlıkla C'ksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat't teminatı «~90> lira olup 
şartnames i her gün komisyonda (örü

lebilir. 
3 - İstekUlerin 2490 sayılı k anunda 

yazılı ve_lkalan ile birlikte beBi gün 
ve saatte Kasımpaşnda bulunan ko
misyonda hazır bulunmaları. cS'i43> • 1 - Tahmin edilen bedeli cl1238> 
Jira c60a kuruş olan 3000 n .etrc erat 
kopulluk kumaşın, 23 Eylül 940 tari
hine rasthyan pazartesi günü !'aat 18,30 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İli: teminatı c852> lira c75a lru

nış olup şartnamesi her gün komlıı -
yondan alınabilir. 

3 - İ :;teklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı v~ikiilarile birlikte Ka!tımpa -
şada bu!unan komisyona belli gün ve 
saatte müracaatları. . 8744> 

direktörlü&iJ.nde ıörebılirler. 

Eksiltmenin 1 teşrinıevvel 1940 Salı günü saat 15 de İstanbul maarif müdür
lüğü bi1'~sında yapılacatı ve kapalı zarfların en a:eç saat 14 de alınaca~J ilfuı 

olunur. (81142) 

Eu anın cinsi 

Erkek talebe elbh:esi (ceket, pantalon) 
Kız talebe elbisesi (ceket, et.ek, tayyör) 

Miktarı 

2000 
1000 

beher inin ye k ün 

mu h ammen f i ıtı 
Lira Kuru ş 

12 69 
14 25 

L! ra 
25380 
14250 

39630 

Kronometreler i m etin, hassas ~e 
garantilid ir. Yeni zari f m o delleri: 

Bahçekapı Ü ç K ardc le r , KarnkÖY 

K önrü Cad . P nn ciris, Beyoğlu f o: 
t<ı Süreyya karşısı B u rha n ,RuJıı 
mağazalarında satılır. Fia tla r nıal<· 

tudur . 

İzmir 
ÖKS Ü RENLERE 

RiDAEöisASil1Vu KATRAN HAKKı EKREM 
iLE TEMİN EDİLİR . MUSTAHZARIN MAYİ HALİNDE DLMASI DOLAYISİLE 1 

gıs ETLERiN EN DfRiN YERLERiNE GiREREK ANTISEPTIK T iRINI YAPAR DeYlet Demiryollan " Limaalan İf letme 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi satın , ______ u_._l_d.ar_ ... _· _l•_i_a_lar_ı ____ _ 
alma komİS)'OnUDd&D Muhanunen bedeli (382) lira (50) lruruı olan 450 adet takoz badana /ır 

Merkezimiz ve mülhakat ile Çanakkale merkezi ambarlanna \eslim edil- çası (23/9/1940) pazartesi cünü aaat (10,"5) de Haydarpaşada Gar bınası d" 
mek şart.ile 470 ton kriple maden Jr.Am ürü ile 23,5 ton ,.erli sömikok kömürü tu hndelci komisyon taralmdan açık eluiltme usul.ile satın alınacaktır. ~· 

1 _ Tahmin edilen bedeli • 16989> kapalı zarf usullie satın alınacaktır. Bu işe girmek istiycnlcriD (28) lira (89) kuru$luk muvakkat te.mi~at ooJ 
ı - Tahmln bedeli kriple maden k timürllnlln 18 Ura G4 lı:unıı 50 aanlim- ~anunun \ayin elli"i v..aütle Lirlilı:le elı:siltme .ninü saa\ıne kadar 1<om•s>' 

• 
lira olan cSOOO> ki1o kösele-nin, 23 ey- " "" . ...... 
101 940 tarihine rastlıyan prızartesi den ve sömikok: kömürünOn beher tonu 25 lira 70 kurustan umumunun tutarı müracaaUen lAzımdır. 
&ünü ~aat 16 da paz.arhkla eksiltmesi c9461> lira 10 kuruştur. Bu işe ait prtnameJer komisyondan paraıqz olarak: dalttılmaktadır .. (825~ 
•apılacakhr. 2 - Şartname merkezimiz levazımından parasız alınır. 
' 3 _ Eksiltme 3/10/940 perşembe ıtınü saat 15 de Galatada Jtaramustata ' İstanbul asliye 9 uncu hukuk b.l-

2 - ilk teminatı c1272> lira c68> la ak )Urnliğinden; Sigara içenlerin naza rı 
kuruş olup şartnamesi her gün kom.Js- paşa sokağında mezkO.r merkez satın alma komisyonunda yapı c tır. dikkat ine: 

4 _ Eksiltme kapalı zarl u<ulile yapılacaimdon isteklilerin elaıiltme baş- Sa<liye Tolay tarafından Bobziçin-
yondan alınnbilir. · dd · d ~ M~hur Ankara rnornulalı 

lam.dan bir saat evvel teklif mektuplarını ve teminatlarını yatırıp makbuz de Yeniköyde lstinye ca esm e '-"9- ... .., j 
3 - İıııteklilerin 2490 ~ayılı kanunda 1 1 r ·N olF almaları pr\tır. Al«i tukdlrde eksiltmeye gi~ezler. 1 m an reis mahallesinde 349 No. lu evde ANT N KQ 1 " ı• 

yazıh "esika1ar1a birlikte bel1i gün ve 
5 _ Jtiezk:Ur kömürlere ait teminab muvakkate parası 709 lira G9 kun.ıştur. F:uat Tolay aleyhine mahkemenin 9'°/ 

s:ıatte Ka~ımpAşada bulunan komis - Kull N 'k t' · k~ ınileJ1 
6 _ Eksiltmeye gireceklerin köml\r tüccarı olduklanna dair 1940 ııenesi 1105 No. ıu ile açmış olducu boı;anma 1 anınız. ı O ı oı " · 

yona müracaatları. c8722> ber taraf eder. Ncvyork ser &:J' 
n~ r kilosuna tahmin edılen fiatı 2 

kuruş 6.5 santim ol;ı n 5,000,000 kilo o
dun kapa:ı zarfla eksiltmeye kon -
11 1uştur. İlk tcnlinatı 78'i5 lıradır. İha.
le""ı 7/ 10/!)4:0 pn7.l•rtesi gUnü saat 15 de 
K nrsta askeri satın alma koınisyonun
da yapu.ıcakltr. Taliplerın kanuni ve
s ~k.alarile tekli[ mektuplarını ihale 
~alinden bi .. saat evvel komisyona 
vermeleri. 1087 - 8858 

50 kuruşluk kat'! teminallarile lhaJe ZA'Yİ - Üsküdar nüfıı s memurlu-
--- -------------! ticaret odası vesikalarını göstermeleri şartbr. c8733> davasının yapılan tahkikat neticesinde, t 1 

dava olunan Fuat Tolaya ıo gün zar- sinde takdir edilmi~tir. J{u 
1 

-

fında cevap verilmek zere gönderilen su 12 1/2 kuruştur. H e r tütil";, 

• 
Bir kilosuna tahmin edile., fıah ıa 

kuruş 50 santim olan 200 ton un pa
urlılı:la 25/9 /940 carsamba &Unü aaat 

saatinde komisyona gelmeleri. ğundan aldığım nüfus cüzdanımı ı.ayi 
G95 - 8360 ettim. Yeni.sini çıkaracağımd:ın eski -* sinin hükmil yoktur. 

200,000 kilo un k:ıpalı zarfla eksilt- Konstantin Mihal Kacadimo 
meye konmuştur. İhalesi 7 / 10/ 940 gü- Vasiyet sokak No. 17, Yeni mahalle, 
nü saat 10 da Midyatta askeri satın al- Üsküdar 

ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ,--------------:--
bedeli 24.000 lira ilk teminatı 1800 li- Sa.hıbi ve neşriııatı idaTe eden 
radır. Sartnamesı komisyonda göriililr. Bq mulıamri 
i sleklilerin 1ı:aııun1 veııika1arile tek - ETEM İZZET BENiCE 
!it aıeklup1annı ihale aaatınden bir Son Tela:raf Matbua 

1 
Devlet Denizyolları işletme Umum 

Müdürlüğü ilanları '- ---Adalar - Anadolu - Yalova hattı tarifesi 

1 
Adalar - An.adolu - Yalova hattında 20 eylOI 940 tarihinden itibaren ooııl:ı&-

har tarifesi ta tbik olunacaktır. 

Yeru turı.:fe iskC' lelere as.ılm ııhr. (8877) 

dava arzuhali bila tebliıi iade e<lildiği cüde satılır. Umumi satış y~'· 
Galata Rıhtım boyu 33/2. 

ve mwnaileyhin meıJcür adresten bir Telefon: 40493 
buçuk ay evvel çıkarak semti meç - ~~~~~~~~~~~~~ 7 
b ule cııtıgi tesbil ilmuhaberine verilen ~ hıı:•"'' 
meşrubattan an1aştlmış olduğundan ilA- istida suretile davetiyenin rna d' 
nen teb ligat yapılmasına \'e esas davaya divanhanesine tal ik ve ·'az.ete ~rJ" 
karşı yirmi gün zarfında cevap ver - ilftnat icrasına karar verılmıış 01 ~ 
m esine ve tal"Uflann 14/10/ 940 ıaat d an işbu karar sureti tebliğ mıtk011 ıtl 
10 da mahkemeze davet edilmelerine lı:aim olmalı: üzere il~n olunur. gfO 

" 


