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kerlik ve Yede Subay Kanunları Mer'iyette 
Roma mü:lcika-
tından neler 
çıkabilir ? . 
Gintlıı ea dikkate 
~r harici meeelesl 
~ada Mıuolini ile 
.\Jaıan Hariciye Nazın 
......_ eereyan edea 
.. GJihtlardır. 

Bu 1aibakereler düo
Ja;rı yeni yeai hiıfiM
~ kartWıttırabilecelr. 
"'-iyet ve kararlara yol 
llçabillr •• ...._ 

) - ---
~ETEM İZZET BENİCE 
Qij -. -------

ltliıt~ loıitün dünyada dikkati 
~lı: siyasi hadisesi Roma mü
~ llibl.~an Hariciye Nar.m 
ti~ uentrop aN.ızın Komaya 
~Qi .•1e doğrudan doğruya Mu· 
"'~ e iki saat cörii$111üştür. 
-.ı ~bı'!-. takiben ııcşrolunan res· 
~iı lg ınülöaUarın nihayete 
~1 e;;~ııtuna lıaydetmediği ıi· 
' lıi~b· ~~ naeaeleler hakkında 

~.il~ ':' l2ahı ihtiva etmiyor. 
llııh~ere ve mülılkatlann 
~ıt.,,~eni yeni hadiselerle kar· 
) laı ilır ılecek YUiyeUer doğur -
ll ~. 1 llııali yok değildir. Alman
)"t'i' .1alra sonbaharla beraber 
~-i bi:~k.ışaf vaziyeti karpsında 
ltıdit.11 °~.ünı ııoktas.ıııa celmiş
ı. ıt '• ~ donünı noktasında muh· 
~ttlı; 4;Yetler karşısında müş • 
ı.. ~ d ~lar ittihaz eylemek ve 
"I? lllı e "'~ ııirmeden öace son 
'ı ~u:~et hamlesi cöstermek 
ı.:ı.Jy edirJcr. 
~iCi~'- devlet •elinin ve Almaıı 
-;"'el e Nazınnıı:ı müştereken 
.:.~ llıesele üurinde durdukları 
1"'1ılt1 ~~ neyi ve nasıl konuş -
~lıı ile 1 neınez. Ancak, tahmin 

111t,ı_,,b.bU~z1 ıniilikııt mevzuları 
l..._ ı r: 
~ lı_t;nanyıuım İngiliz adaları· 
'-~~ato •nııı Afrikadaki lnciiiz 
~ b~filkloğuna karşı ve bir aıı
~}tıı nili taarrur.a ıeçmesi; hare
-"llıtı;. ştereken arganize edile· 

1'.ı~ı~İQ harbinin Mısula o-
~ ı. •• ~- ve ihtilatı mevzuu 

lıi."'ltt -..anlara ait meselelerin 
~ •• !~ktai ııuanna cöre tet
. ·~lllterel:: bir karara rap-

~İııiıı ~:·~Y~nın h!'rlıe müdaha· 
~it ili lllını veya ispanyaya mü· 

ltı. ıı.;selelerin de hal ,ekli 
'111iıı v 1 .Fransız nıüsteınleke -
J!tıdeıı•zıyeti ve Peten hüku • 
1\ı,1 r •ltı beklenen hizmetler .. 
111 ~I de reı ve fakat zayıi bir ih
,,~ltete spanyanın tavassutu ile 
•I ~ bi • Alınanya • İtalya ara
l;~~ oı~ :~Ilı akdinin mümkün 
~t. a •ırı keyfiyetinin tetki-

1"~ ~ ihr 
ı;lti dıtde :aller tetkik olunduğu 
~ ~ bir 0nıa mülakatında hep
~. 1• llıuh:rada görii ülmüş ol • 
~~ı bir" !~el olduğu gibi her
~ llıevz~ının de münhasıran tet-
1~•1iriJeb~rolmuş bulunması ak

' •tlıald ır. 
d;t~h Ve j ve muhakkak ki Al • 
~· •r. l talya sıkışık vaziyette
lı,;~'~ıla~rııan ve harbin uzaması 
)ıtı ',1•••t:i he~şeyin bir anda kay· 
- 111

1• biJiı nı ıh tar ettiği gibi bir 
Ilı~ ııe d nçoda henüz ne italya
~aka~ eh Alınanyanın kat'i ve 
\~ı 1ı huı alde hiçbir ~y kazan· 
l~i ~~dıırlll Unduklarıru ı<;zönünde 
i~l' devıeı- ak tadır. Bu itibarla her 
t11~"'•li .::-. ~er türlü avakip ve 
•,11a•a \a r'ş ederek bazı ka
~"~ 8 •ı~ı k sı olın•ları ve bu ka· 
\'~k~'•laı 1 ıs~~n. Öttce fiil mevkiine 
ııı.,,a'ıda 

8 
ı lıınali kuvvetlidir. 

q~~ ~lılard "•ladığınıız tahmini 
~~r""ij '•an hangi,inin görüşül-
1,~d'•1ıe0<" .. n~ ~•kilde fiil sabasına 
.. ~ ~ 111( "ı• k .. '"11 'ıık "" ısa gunlcr zar· 
aı8,8 1 Cor1~~l~ın inkişafı ile bir a
h;1 ••tıt n herhalde mümkün 
t~11~•vı~ \'~nuıı iç.in .de l~erhangi 
lııtiı· •ıı nı·· !alımın uzcrıude bu-
\· •k lılalea ·· ·· k •d; •tın 1ı·ı Jurutme tense, 
lıı,k&•ıeriıı .' ~ı_nını n akislerini, 
ıl.it dah8 d 1 ~ ışaf şeklini bekle
"th:\~••it 0

1.'ru ve daha yerinde
~~~in Ye;;\~•r~al~e Avrupa 
ıL'lııı • lıuıu d 1~ donum noktasına 

"1etiıı n uıı:unu ve yeni yeni 
11 lın_ llflıllilta belinnekte ol· 
~ lıactinlülı: kıi.fidir. 

Başvekil ALMANY ANIN 
KARAR SAATi 

Ankarada y AKLAŞIYOR 

HAVALAR 
iSTiLA iÇiN 
MÜSAiT ... 

Başvekil doktor Refi.k Sa:vdam.. 
Avdın trenine ·Wlanmıs olan hu
susi vaııonlarile dün Afyona ııel· 
a:nıWer. vila vet hududunda vali
nln reislikinde bir heyet ve l&
tasvonda da miilk:i ve uktti ma
bmlar tarafından !aırsUaıımı8 -
lardır. 
B~. belecftve ıre vali ko

na~da bir buçta saat kadar ka
larak, memle&cet islerini ııörüş • 
tükten 110nra. Eskişehir '!'Olile An· 
karaya dönmüşlerdir. 

Iran Elçisinin 
Fuarda güzel 

bir nutku 
lzmir Belediyesi dün 

sefir şerefine bir 
ziyafet verdi 

Bir Sovyet gazetesi Berlindeki resmi metııa
vaziyetin böyle uzayıp filde böyle söyleniyor 
gidemiyeceğini yazıyor Londnı 20 CA.A.>- Berlindm 

--'· 20 (A.A) T bil gelen haıberlere nazaran, Alman 
M ....... ova · - as - paytahtmdaki resmi mehafilde be-

dirivor: 
cKomsomols lrava Pra-.da• ıra· yan edildi.itine ııöre, hava şartlan 

:ııetesi Londra muharebesi başlılı şimdi bir istila teşebbiiBüne mü -
altında nesrettlki bir yazıda d).. I sait bulunmaktadır. 
yor ki: • Londradan bikfuildi4ine ııöre. 

(Devam• 3 üncü 1ahifeıU) Manşta siddetli fırtınalar vardır. 

Son tren kazaları tahic.ikah 

Gebze hareket 
memuru ile bir 
makasçı çıkarı:j~ 

ONiKi ADA 
TEKRAR 

BOMBALANDI 
Kışlalarda, mahrukat 
depolarında yangınlar 

çıkanldı 
Kahire 20 (A.A.) - Dün ıık. -

ısam Kahirede ne .• - eıdil<!n tıir teb
lıı?e R(ire, İnı!iliz tayyareleri ev
vell<i ıriln On.iki adııdalı::i c!iisnmı 
üıılerine hüeınn elmi$lerdir. 

ROOosta vanıonlar ~ -
(Yazısı 3 üncü~) 

'Mühim hedefler 
civarında, ahşap 
evlerde oturanlar 

icabında buralardan 
uzaklaşma tedbirleri 

almalıdırlar 
lıımir !belediye reisi <bktor Bazı sığınakların mehzurhı 

Behçet Uz dün öğle üzeri Kültür Müfettişler bir makinist ile arka- Tapıldı~ J!(irüldüi!iinden dün alA· 
sıarlı: ııazioosunda İran büvük el- kadarlara 'ııönderilen bir tamlın· 

ocisi ekselans Kiımni şerefin<! bir daşlarJDa da ı•şteD el çektı"rdı"ler le bıı hususta izahat vcrilmiı;tir. 
ziyafet vermistir. Ziyafette vali, Tekmil ha lkımızı alakadar eden 
di,ğer zevat ve İran konso.losluliu bu ta.mimin esaslarını vazıvoruz: 
erkiını. hazır lbulunnıustur. Birkaç ı?iin evvel İzmit civann-ı e;nasında emnivet altına alına - •Evlerde ve apartımanlar _ 

da Dil iskelesinde vukwı ıı;elcn masınıdan kazanın lhusu.l buldu-
Ziyafetin sonunda belediye re- 1 b ın.nu ~östermistır· . da yapılan sıJnnaklarcL:ın maksat. 

isi bir nutuk ııövliyerek, İran dev- ve Ankara V'l cu trenine ir mar- A-· A bina vıkıldıiiı zaman ankaz al -

~=;;------- - / 
.. 

LONDRA YA OOORU ,......., 

!etinin fu.ara resmen iştirakinden şandizin çarımıasile neticelenen Bunun üzerine GOOze istasvonu tında kalmaktan ve bomba llar
dolavı teşekkürde bulunmu.ş ve 

1 

zavUıtsız kaza tahkiıkatı bilmM- hareket ımEmuru :Mes'udun kavdi calarının tesirinden lmrlulmak· 
iran sefiri ~~i cevapta billıas- tedir. Tahkikat; Gebze ~nu- terkin olunmııştur. Makinist Ga· tır. Hariçte patlıyan yüksek in-
sa demiştir ki: nun; bir katarın varısından f!V • lip ile bazı atltadll61anna da tah- filaıkli bombaların tesirile bina Kale boğazında İngilizler Alın an t~telbahirlcru.c, kar\ı da mayn 

( D..,amı 3 Üllcii aa}ıifede ) veJ. öteılıine yol veımıesi ve avdııt ( Detı4mı 3 iiflcii mhifede ) (Devamı 3 iıııcu sablfelkl barajlan YÜeude getirmislerdir. Bu barafuır arasında ln;!iliz se~·risefa· :__:..::...:..:==:...::..::...:..:::.:.::;.:;1:--:_:.:....:::..:...:::..:.:.__-'-_:_ _______________________ ...,_=-::-· .ı.u· ııi" içiıl ancak kendilerinin bildikleri serbest yollar bırakılm1. tır. Yu-
lmnki ı-eEm, Alman tahtelbahirle rİAe lıarşı ırlutan lnıiliz tt-dhirlı> 

Bilet yerinde uyuyakalan memur 1 ~ Yağ ve kömür Uiti!ıan )'Okmuş r " 

Gişe nlemurları Belediyenin var ı
günda 20 saat mi ğı neticeyi halk 

çalıştırılıyor? hayr~tle karşıladı! 
Bu vatandaşların normal mesaiye ve istirahate 

kaYuşturulmaları ehemmiyetle isteniyor! 
İktısat müdürlüğünün raporuna rağmen, 
ihtikarın mevcut olduğu muhakkaktır 

Devlet Demiryolları idaresinin 
Sirkeci - Florya nuntakası dahi • 
lindeki istasyonlarda gişe memur· 
)arının günlük mesailerinin 20 sa
ati bulduau hayretle öğrenilmiştir. 
Bundan bir müddet evvel birçok 
tikiyetler üzerine yapılan neşri
yatla aliıkadar olan 9 uncu işlet
me idaresi bu tahanunülsuz mesa
iye yedek memur ilôve»ile 12 sa
ate indirmişse de kombinezon an
cak 2,5 ay devam edebilmiş ve her 
nedense bilahare yedek memur
lar geri alınarak gişe memurları 
tein-ar günde 20 saat çalışnıağa 

· mecbur tutulmuşlardır. 
Esasen 24 saatten ibaret olan bir 

günün 20 saatini mütemadi vazi- Belediye iktısat müdiirlüğü yağ raya iken bu sene 4 kuruşa ve iyi 
fe ile geçirmeğe ve uyku, istir:ı· ve mangal kömürü hakkında yap· cinsler de 4,5 kuruştan 6 kuruşa 
hat gibi en tabii, zaruri ihtiyaçla- tığı uzun tetkiklerini nihayet bi· fırlamıştır. Ayrıca nakliye mas • 
rına bile ancak 4 saat ayırabilen tirchilıniş ve neticede fiatların ralfarı da artmış olduğundan te· 
memurlar bıı l üzden sıhhatlerin- yükselmesine rağmen ortada bir reffüler sebehile İstanbu!da da 
den kavbetıni şler ,,c müşkül bir ihtikar bulunmadığı neticesine mangal kömürü fiatları yükselmiş· 
vaziyete düşmüşlerdir. varılmıştır. tir. Binaenaleyh yağda olduğu gi-

Hatta bundun dolayı da geçen· Bıı netice)'C göre •Trabzon, Ur· hi kömürde de ihtikar voktur .• 
lerde garip bir hadise olduğu öğ- fa ve h:ıvalisiııde y:ığ fiatları 15 - Belediye iktısat müdürlüğü bu 
renilmiştir: Sirkeci • Florya ara- 20 kurus yükselmiş ol.'. ıığundaıı neticeler üzerine gerek mangal 
sıııdaki kalabalık istasyonlardan şehrimizde de fiatlar artmıştır. kömürüne ve gerek yağa narh koy. 
birinde trene gelenler; bikt gi- Maıı:;"al kömürlerine gelince: Ge- mağa liizum olmadığı kanaatini 
~sini kapalı bulmuşlar ve tren de çen sene ağustosunda iyi cinsle· izhar etmiştir. 
geldiği halde gişenin hala açılma· rin Anadoluda kilosu 3,5 kuruşa KANAATİ!'J AKSİ BİR 
dığını görınüslerdir. Bunun •~be- maledilirkcn bu yıl 5 kuruşa çık- VAZİYET 
bini anlamak btiyenler biraz son- mıştır. Bulgar kömürleri ise Var· Halbuki piyasada ~· apılan tetki· 

(DP1'amı 3 üncü sahifede) na ve Burg"BZda ıcçen ~· ıl 100 pa· ( Deı•amı 3 üncü sahifede) ---- --------------- --- - - - ---~-----~~ -------
iki tramvay 

toslaştı 
Ama bir adam da 
tramvaya çarptı ! 

Diiıı gece saat 21 de 298 nıcna
ralı vatman Şevkinin idaresindeki 
113 numaralı tramvay ile 698 vat
man Şerifin idaresindeki tram· 

vay arabaları arka arkaya birbir
lerine dokunarak hafi(çe yoldan 
çıkmışlarsa da bir müddet sonra 
yola konulmuşlardır. 

AMA BİR ADAl\I DA 
TRA:\lVAYA ÇARPTI 

Bir gözü tamamen kör ve dlğer 
gözü sakat olan Yuna isminde bir 
se)·yar satıcı Karaköyden geçer· 
ken bir tramvaya çarparak ba -
lflDdan yaralanmıştır. Yaralı te
davi altına alınmıştır. 

Nal fi1atı 
Fiat mürakab<ı ~eltin 

1ıopJanan demir nalı Uzerinde it
haliı tcılara vü.zıde ı~. peraken
decilt're yil1lOO 10 kir nisbeti w-

Dün ve bugün 
cezalandırılan 

esnaf 

Kira 
de bir 

meselesin-' Bohemya - Almanya 
gümrükleri kaldırılıyor 

Y eaiden bir çok esnafa 
ceza kesildi 

Dün ve ibu sabah sıhhi muaye
nesiz ~alışan 7 şoför yakalanmış, 
numarasız kasket ııi yen 7. karne
siz ralısan l O. pl:i:kaları mühür • 
BÜZ olan 6 şoför yakalaıımıslar -
dır. Dikiz aynas ı kulln.:m 2 soför 
ve avrıca 3 d ilenci tutulmuştur. 

Galatada Balikpazaruı<la Foti
nin içkili lokantası , Saranın . 16 
numaralı, İsakm , 30 numaralı 

Hüsevinın :lokantaları da tarifesiz 
bulunafrak ceza kt:silmiştir. Tü
nel caddesinde 99 numarada ka
iaP M~t Ervılımaz , 9 numara
da kasap Halit manda eti sat • 
tıklarından tlJ'i.l.ılınuslardır. Mah· 
mudiye caıddt>sinde Ahmet ve Sa· 
r~ fır~arı da p>- -.Qrülüp ceza 1 

kavga ----
Galatada da bir hamal 

döğüşü oldu 
Anadoluhisarında Küçüksu cad

desinde 77 numarada oturan Rifat 
kira meselesi )iİZilnden ~ce saat 
1 de ev sahibi Nihatla kavgaya tu
tuşmuştur. 

Neticede Rifat ev sahibini yere 
itmiş ve bu suretle ) ere düşen 
Nihadın başı sert bir cisme çar· 
parak yaralannııstır. 

Büyükderede Çayırbaşı cadde
sinde 31 numarada mukim Jlüsc· 
yio ayni yer sakinlcr iuden Tabir 
ve Mustafa isimlerindeki iki kar· 
deş tarafından dövülüp taşla ha· 
şınd an yaralann1ı~ hr. 

IIAMALLAR ARASINDA BİR 
nOOüş:uE 

Galatada seyyar hamal Hüse· 
yin rıhtıma yanaşan bir motörden 
yük almak isterken markalı ha· 
mallar katibi Aziz bu markasız 
hamalı çalıştızmaınak istem.iş ve 
neticede aralnnnda çıkan kavga· 
da Aziz sopa ile Biise)·ni bnı;ın • 

la ıu. 

Londra 20 (A.A.) - Loııdra:lan 

alınan hubcrlere ııöre. Almanya 
ile Bobe.ınya ve MoraV\·a h 'ma· 
vesi altındaki j(iinırük ve ı>ara sis
temi teı;rinievvelden itibaren kal· 
dırılacaktır. 

Çek kronunun ravihşınarka na
zaran rayici, bir ravihsmark 11,72 
kron olarak tesbit edilm~tir. 

Satış deı>OSu: Rikardo 1.evi 
halefi 

FILİPPO LEVİ 
Hıı'vuılu han N<ı. 1 İstanbul 

riııden birini gösterir krokidir . 

Askerlik ve Yede 
subay kanunları dün 

neşredildi 
Aııkaradan bildirildiğine &öre 

aakerlik kanununun 58 ind mad
desine ilave edilen fıkranın değiş
tirilmesi hakkındaki kanunla ay· 
ni &.;::unun 35 ind maddesinin C 

ÇERÇEVE 

Büyük sual 
Herkes Almanların İngiltere

ye hücumunu, adeta mecburi 
!tir (emr. i vaki) sayıyor. Her· 
kesçe harbin istikbali , bu hücu· 
ma lr.arşı İngiliz miido!aasıo· 
dadır. 

Almanlara yükletileu İncil· 
ten ~ hücum mecburiyeti ne
reden geli~· or anlamıyorum. 

Almanlar, yalnız İsviçre 
müstesna olmak üzere, çepçev· 
re etraflarını saran bütün nıil
letleri buırilnlük J utmııştur. 
A\ustur)a ve Çekoslo\·ak)a -
dan başlıyarak 65 milyon Al • 
manın midesine 120 milyon ki· 

sinin ' topr:>.k, vasıta ve ham 
• nıadde kudreti girmiş ve bu 120 

milyon kişinin Alınanlara mtt· 
kovcmet ihtimali kalkmıştır . 

Bütüıı bu kazanc kademeleri· 
nin her birinde, İngiltere ve 
Fransaya taarruza mecbur olan 
Almanya değil, Alman_yaya ta
arruza mecbur olan İngiltere 
ve Fransa J dı. O, dediğini ve 
istediğini çekip alıyordu. Ver
mek istemiyenlerin ona karşı 
teşebbüse geçmeleri lıi2ım de
lil miydi?. 
Şu oldu. bu bitti; nihayet Al· 

manYa Avrupa toprakları?lın 
haki;ni kesildi. Şi mdi o. bu ha· 
kimiyetini denizaşırı herhangi 
bir istila maceras.ile bir çırpıda 
elden çıkarmak tehlikesine düş
mez ile: 

- Ben alacaiımı aldım ve 
A vrupanın hakimi oldum. Gel 
de sen beni ı.., kudretten düşür, 
sen bana taarruz et!. 

Der ve mukavemetini sai{
lamlaştıracak yeni tedbirler pe· 
•inde koşarsa, inciltere ae ya· 
pacaktır?. 

İşte sorulıııaaa ınelı:en büyük 
e ha siyetli -1 lıence luMI• 

fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun diin neşredilmiş -.e mer'iyet 
me\'kiine konmuştur. 

Bundan başka yedek suba~·lar 
( Deuamı 3 iincü sahif.:de ) 

Bütün miishet faaliyetleri Al
maııyadan, \·e bütün menfi fa
aliyetleri ingiltercden bekler· 
ccsinc düşüneceğimize. Aln1an
yayı iradesine r8n1ctmck husu
suna müsbet olarak İngilterenin 
elindeıı ne geleceğini hesap et
meH değil mi:yiz?. 

İngiltercnin tek hasına garbi 
Avrupa kıyılarına ordu çıkarta· 
rak Aln1an)'D) ı iradesine r.imc
debilmcsi müınkün müdür?. ( 
Uzun müddet hayır! . Almanla· 

, rın kara silahlarını bugün İn· ' 
gilizler aleyhinde kullanoma • 
m al arına mukabil. bfoküs • ilfilıı 
Almanları arlıktan kırat ak ve 
biitün fC>tihl<'ri ni tekr r t t~ker 
in~i lizlerc tcslirn ettirecek bir 
müessir nıidir ? Uzun ıniiddet 
bayır !. 

Ne clacak i;)·lc\•c?. 
Enelce ve birknç kcı c kay· 

dettij\im gibi. Alıııan)· a w İn· 
giltere, karsılıklı olarak y eııi~e
memek , .• hakim siliıblarırı bir
birine te\ cih eden1cmek vazi .. 
yetine geçmektedirler. Bu tak• 
dirde ya başahaş anlaşacaklar 
Ye mahut Avrupa düzenin: be
raberce kurmıya kalkacaklar, 
)·ahut İngiltere kendi•ine bil -
yük bir kara müttefiki bula -
ea!ctır. Bu kara müttefiki de 
So' yet Rus)·adan başka kimse 
olamaz. 

Harbin netice yoluna nasıl 
girebileceği hakkında sorı> larak 
büyük sualin cevabı, vakt ılc de 
bildirdiğim gibi bence sudur: 

Merkezde İngiltere olmak ü
zere, ;ya İngi1tere ve Aln1 .ı 11.ya 
bütün dünyaya karşı, )·ah ut In
Piltere ve So,·yct Rusya nı i Jı ... 
vere karşı birhirile anlaşacak
Jardır. 

Ebedi bilMerelerile işi bu 
hale getiren Sov)·et Ru<va için 
ilk ihtimali önlemek \e elini 
İngiltereye uutmak artık bir 
nıerburiycttir. 

P FAZIL IUSAl'OIUl& 
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OTOMATİK 

TEU:.TO:S 

Kadtloöy iskelesinde bir ot<>ma
tik telci makinesi varm.ı.ş.. Had
dı za':n , rivayete göre, bu ma
kinenin d ıgine 5 kurıış atınc .. 
<ıerhal mükaleme lmlcinını verme
si ve işlcmeğe bıı.şlaması lazım i
miş .. 

Allah selimet versin, ark:adaşı-
1ruz Felek, bu makinenin bozul
du~L '1u, 59n zamanlarda ahlan 5 
kuruşlarla harekete geçmeyip, in
sanları görüştünne<tigıni Ya.z?3'0!." 
ve, J>u neden böyle, diye de hayret 
ediyor. 

Ayol. bunun sebebini bilmiye • 
cek ne var~. Masum makine etra.o 
fuıa bakmış ve ~nnüstür ki, her 
şeyin fiyatı mütemadiyen yülı:se
liyor. Demek, o da, 5 kuruşa riza 
göstermiyor ve ihtikar yapıYQr! 

PA!llUK 

İPLiCt 

Gazeteler yazıyor, pamuk tplJ!i 
buhrnru vamwı .. Zannetmem.. Pa
muk ipliği ile bağlanan işlerimiz, 
QOk ~ükür günden güne azalıyor. 
Binaenaleyh, fazla pamuk ipliği
ne ihtivaç yok ki, buhran lıissolun
sun! 

Yalnız. pamu.k iplı~'!x,bağlanan 
bir şey varsa, o da, ulun o
dun \'e kömür fiyatlarL. Bakalım, 
daha ne kadar müddetle •tetkikatı 
iktısadiye. devam edecek?. 

llÜMARLARIN 

UNUTKANOOI 

Bızirn bazı mimarlarımıza, Al
lah selamet versin, bir ımutkanlık 
hastalıi!ı Arız olmuş galiba .. Düıı 
bir gazetede ok.udll!ll: Si:>n zam.an
larda, memleketin flll"asmda bura
sında vaoılan bir çok binalarda, 
bazı mühim noktaların plinlarda 
unutulduğu görülüyormuş .. Garbi 
;\nacl-Oluda bazı inşaatta en mühim 
ih tı y aç !ar .ıiderilıneıniş .. 

Ben, diişünd üm, taşmdun. İstan-

AVRUPA HARBiNiN 

YEN l MESELELERi 

Japonların besle-
diği emeller 

Yuaıı: ALİ KEMAL SUNMAN 
Anupa harbinden, Franııanın 

Avrupa kıfasındaki mağlübiye -
tinden japonlar istifadeyi uami 
dercce>·e vardırmak istiyorlar. İş
te burüolerde Bindiçini meselesi
nin tekrar tazelenmesi, japonlarlll 
bura,a karşı bfl!iledikleri emelleri 
gizlenıeğe lüzunı görmeyişlerin • 
den ileri geliyor. Cin - japon har
binin başındanberi Hindiçini me
selc>i ehemmiyetini belli ediyor
du. Fakat Frarnıanın Avrupa lı:ıt
asmda mağlüp olması meseleyi da
ha ba;ka bir >afhaya soktu. Ce -
nubi Çin deniıinin karşısında ce
sim bir ülkeda. 
Toprağının altı da zengin, üstü 

de .. Buranın müdafaa ını temin 
ke~·fıleti ötedenberi Fransızları 
meşgul etmekten geri kalruamı.ştır. 
<\lemleketin garbında Siyam var. 
Burada mühim surette hava, ka
ra ve deniz müdafallliını temin için 
Fran ızlar çok uğraşın,.lardır. 

Si, anı müstakil bu devlet ha
linde olarak evvelce Fransızlar ile 
müttefik bulunuyordu. Sonra bı•. 

ittifak tazelenmedi. Hindiçini bir 
taraftan Siyam, diğer taraftan İn· 
giltrre ile Fransa arasında taksim 
edilmi. bulunuyor. İngilizlerdeki 
arazi 775 bin küsur kilometre mu
rabhaıdır ve 16 milyon küsur nü
fusludur. Fran..~ızlardaki kısım 740 
bin kilometre murabbaı ve 22 
milyon kü ur nüfusludur. 

Si am hakimiyetindeki kısım i
se 51H bin kilometre murabbaı ve 
9 milyon küsur nüfuslu imi~. 

bulda da buna ait mmller ftr. 

meseli, F)mjn&jj ~ ~ 
nesi unutuJınQıtu, K~ 
ki sebze halinin heJAaı unu~ 
tu, Taksim ıııam•11wn mutfa -
ğında hanluw!ırma tesisatı mm
tuhnuştu. Benim bildfilerim w 
kadar .. 

BİR MODA 

ÇIKMIŞ! 
~ 

Bir "azeteılin 7azilılın• göre, ye
ni bir moda daha çılıımış Bu modıı, 
hemen söy liyeyim, kadııılaruı b
lık kıyafetine dair dei'iJ.. Efendim, 
bazı gençler, l'rancnx:ı şiir ,_. 
mualan neşredlp, bir •lisanı ecs.. 
bl üzre eseri edebi. vücude ~ 
ziyorlanmş! 

Bu yeni mıda, 11e11hwek bir 
Mdise! demek lı::I, ~atı fi.kriye
mizde tekimül nr. 

Bir de, QOCuklanmı&a ecnebi di
li öğretetııcy.cıırw, diy• h;ıyı.1lanr 
yonız. • 

Ayol bMnnıza clisaru ecnehi. 
üzre eeeri edılbb dahi vücude 
tiriyorlarl ~ 
TUL O AT 

KUMPANYALAlll 

Tulılat kumpanyaları kurup 
meınleket.iıt 4Urumda burasında 
temsiller veren bir .r<omik. bir 
piyes muharriri tarafından açıla 
hakkı telif daV11S1 netlcesinde hap
ee mah«Om oımu.ı 

Me&elenin mahiyeti sarih: tulQ.. 
at kumpenyalan, rastgele bir pi
yes alır ve »tedikleri gibi temsil 
ederler ve eserin muharririne de 
hakkı telif :fiUn vermezler. 

Fakat, bu zavallılar, esasen telif 
h~ ve~eıbilece.k halde değiller
dir. Bu tiyatroların sahnelerinde 
yar1m. liraya çaıı,an meşhur aktör
ler vardır. 

Bu ad~ abilse, hatta hi
mave etmeli Kaç kuruş kazaru
yor! ar ki?. 

AHMET RAUF 

19 uncu asırda Avrupanın mii5-
temleke.ci ~_vletlerini çok m"'ı:uJ 
eden Hındiçıni mevkii itibarile, 
Avrupalılarıa w:ak ~ktaki nü • 
fuzlar~ın inkişafı noktasından çok 
ehemmıyet alm.ıştır. İngilizler ge
çen asrın bll'1.Dda Sincapura, Ma
lakaya yerl~işler, oradan Bir
manyaya çıkmışlardır. Fransızlar 
da Kuşillliııden başhyarak Kam
~· Annam ve Tonkio iiurincle 
hımayelerini tesu etmişlerdi. 80 _ 
ıoe.s~nelik.bir tarih göste,;yor ki 
İngılızler bilhassa s:ngapur b11ğa
zıııın ehemmiyetini bilclikleri için 
burayı daha evvel tutmuşlar Hint 
Y.olu . ii%erinde bu geçidi 182Ö den 
şı.m.dıye kadar muhafaza ettikleri 
ı:ıbı bundan aonnm için de her 
tü~lü tedbiri ab~lardır. 
.. Japonların Çin harbini bitirmek 
ıçın Fransız Hi.ncliçinisinde mühim 
?oktaları ele geçirmek hususunda 
ıleri sürdükleri sebeplu ne olursa 
olsun asıl hedefin istikbali temin 
e!~ek olduı";'ll, bunun için de şim
dıkı fırsatların hiçbiri ihmal edil
mieyceği cörünüyor. 

Tabiidir ki istikbalde neler ola
cağını kestirip atmak japonların 
da elinde değildir. Bugün muhak
kak olan keyfiyet japonların Av
rupa harbinden azami istifadeyi 
temine çalıştıklan, bugün Fransız 
Hindiçinisindeki hedeflerine, ya
nn da. daha ba4ka yerlerdeki c
mellenne varmak istedıkleridir. 

Sou Telgraf"aa edebi romanı : 63 

GÖZYAŞLARJ 
ETEM İZZET BENiCE 

. ---· .. -
Dedı. Çantasını açtı. Gözüme 1 

ibtı. Çantanın orta gözü onluk, 
ellilık, b~li1< banknotlarla doluy
du. ince. güzel çok ırüzel parmak
larıle bu banknot vı.zır • ı karış.. 
tırdı. k.ırış ırdı, kal·n, .<aba bir 
tutnını bJna uıatmak çin çıkardL 

Düsündüm: 
- Cebirr,de on para yok .. Satı-

lacak bir şey yok! 
A 1 nac:ık ver yok. 
Yıne düşündüm: 
- O bana bu kadar fenalık 

v~otı Ltanmadı. Ben para almak
tan nıcin utanavım? 

Fakat. vtlreiiinıin orta~ıodan ka
oar ve be' nim! neşterleven sızılı 
bir hıs: 

Omaz'. 
Dedi ve.. ben d : 

- Hayır. Hiçbır şey i;temem!. 
Dedim. Israr etti 
Yin('; 
- Hayır 
Hayır 
HayırL , 
Dedim. O zaman. 
- Allaha ısmarladık! 
Dedi. Avcı elinden kurtulan bir 

tavşon tez canWığı ile ilerledi, he
men bir taksiye atladı ı 

Arkasndan U2un uzun baktım. 
. ....... .. ·-······· ......... . 
Otomobil hızlandı, ilerledi, göz-

den kayboldu! 
Ben yine ·bakıyordum? 
Gözlerim berabenh! 
Dalgındım' 
Bır defa b;)llını çevirip arkaya 

bakmadı. 

Belediye 
· ot ıi 

ln6n0 ı! ı:>o~ıs / . 
~ stad 1 MAHKEMELER 

Taşradan gelecek az Fikirlerimiz aa.sıl &ı di e, Bolmababçe- Ka!ışla.., dostunu İngiltere, İtalya ve M
11 

kazı:ıçh esnaf ve halk anlqılı1or? b k Ik ü ı;s~ İçin Belediye UCUZ Müstakil 1>ir Beledi.re zalntım de bır vapur İskelesi Ve I ogmaga a an YUll.ll: AHMET SÜKR • ·~ 
t 1 

·~kilitınm yeniıleıt ihdamu ı.a.- cami bahçesinde de kadın f İtalya geçen haziranın °0 
41• 

0 e açıyor raretle İStİ3'ell arJ<eclqmux SelBmi park yapacak e güniJ, harbe l(İrerken, bodZI ~~ 
Be'-''- -'~lim ·--adan ~ - İzzet seı:es, bu -- dair olan !etlere ve lın arada Mısır•. .• 'I. 

""""" ·~ ~· _. _. Ye$ilköydıe bir id<i i!eırıiD<M • rim.ize ,eıen fakir ve az kazançb DKtai nazanımııı balı eden yazı- iBeledt.tt: Reislill. cDolmabah- teminat vermişti: Mıısolıııt 
ıı:ııtan-'-·'·- ve 1-·-- mal ••t- mna, İkdamda cevap vererek, ha- -1ru.a gelen bir 'lı:avı$la adam boJl.- :mişti ki: ..ı 

.._.. v~•JA - ee> camii me'l'Cianı ile etrafım --" •·~bb.. h=-''-- · • o J•·_ ~"a --ı...- '-=y""' ,_ ;,..;n _._, n fer'i satılılıır üzerinde recldi•elw ...._a ..._, us ......,.,sinın mu - l\'Iısırdan bu prevok:ısıY" . ~" - ,..,_.,......, .....,~ ·~ ,,_,. • tıii.r'atle tanztın etııneVi kararı...- '--"- · d.. 1 V'~ 'YUlılaraylann vuifesiıli ııme.ı u- kaleıııe alıyor. "tırmıstır. -.-emesıne un inci aitır cezada medikçe, İtalya bu de• lele~ 
cuz bir .neı yaptırma~ s.ıar•-- Biz, arkadllŞlJllDD. !na lleş yU> Bu _..,_·tla '"·--'·-an b"- iıaşlanılmıştır. harekete ceçmek tasa•·•• 

J• --r ., iki'·'------ ,.._,,.,. ~uwı ~ Davanın su· .. ·1
-- Ze~ <- - "-pı· dir. ~~ +--·•!ır. Bu otel ya "'~~- ve smı, ev.e ~esasın• ta- -'~- -'-"- ._._. •~ - .., ·~"""" =~ .....,..a ı:öre, m.,,,....,.,. camillı mey- miJı<i b' kadınla ,. .-ı.. •. + -'· "·yazıt c:ı·---->- •-'· al!Uk eden fikirleri tetkik ve ten- danın e ır karde6i Alıdul- ltalya tarafından 11ıısı ~ .......... ua .,., ... lll\IA - ın tramvav caddesi cihetin- lah ..,,,_,_ ıbır· '-u'-. Bunlardan ·~,... oluna-...._ kit mahiyetinde teliıkk.i edemedik. ..u.uJU4 m !:.:::lanan --•·er"ı h

0

arekal, JJ'
1 ~ •-wz-. ""-"" _,_ deki dıvarlan ıkamilen vıkılaca.k- Ze "···- ,_, _ _, - ...,. ır Di..._ taraftan _ _,._ _ ..,,.;.._;;, ..... i haWe,. aütaleamızlll ynep, ~ çavus ~e 57 ı errıı """. ~ ,..... _.,_, _..._ tu y•~nda bır· isil. e metr~ ..... __ <l.evletleri.ain işlerine e ' • • r 

lerde --'-"--~~._,~ teli . ......et m~ezı armıp bulunur ve · ~ w .,...,. .. .,,.. ""' <l.akikada, ,,_, · 50ı>_,., -.U.UUUAJ.<:ıu o erın ve mah" Ü jjj" "barile s l" . • Buradaki helalar da kaldırıla- ve ııonra aralarında kavna _ ... _ ... aeyledwerı .,,,.P,. !bilhassa üçiin .. __ .,, ıye e amı uzet __ ,_ ~ -..- atmakta malız ·· di~~ 1 
yerlerin çok do;: o...;;: b1t = Sedeıle he~i~ elduğumuz anla- -.-.u. ve deniz cihetinde bir veni ralc kardeşi Aıbdullahın 1{ltnllla a ur gor:ııe ~ 
den bazı •-alıların -~ b··'-· ~· kenılılerıaı. •ilam hayal J>&-. asri heli insa olunacaktır. Ca- ka<,ıınıştır. La.kin Hasan çavuş yeni bir delildir. AnlaşıhY

0

;1 v-
~~aı. kar~ u ,_ • ..-luu..- • şınde koşuyor- el.iye kallul etmedi- miin meydanı tanzim edilip bir Zeynebi ıxık sevdiğinden bir ıınüd- talya, 18 hıızira.nda ıırf "~ili~ 
J- -u.rua ve C8llll av - ~ · ıl _ ... _ _,_ >park haline ıııetirilecektu. det sonra onu ar-·· ve Abd.ulla- zanmak içi.ıı Mu•olininin a,. " 
larında ~e kaJ:'·T.1 -·ı -"-'"·..: l Jl~~ mey ana~- Tr ~ t hh ıl i ..:ı,ı • .. t. B~ .=+=et . •"_v' ~ Bınaenaleyh, hız de, aramızda amvav caddesinden .bu par- hın evine giderek Zevnelıi tekrar aa ü e pişmiş ve og~~:ııı" 
mııs ur. u vazıy ıse ..... taı:bul fikir avrılıı;.ı olmadı" t.,, ita açılacak yeni voı avni zaman- •--ndi yanına ""nme"e '·---'·- _ malisinin işgalinden sonr• ı" 
l!ibi büri* bir """ir ;,..;n ı.:... ...._ • . ·' ~ IPlll zanne .,.. ..., ,,." " ~ b •" ,. .. . b··' '"'" .,,~ u.... "'° iiai2 arkadJltlDllZm bu hoş y- dıa Y;ı.Yalara O:ıir giiıergih hi2ııne- mı.ştır rşı harekete geçmclı: :ıaJD ~tt '/ 
munasıp ... unm~. mı.ııı ban fer1 ncılttalarını tavzila tini de i?Ore<:ektir. Yani. vava 1hti~ar işı.!<, bu eansınan tes'it liaee, b11 teşebbüse cu~ıne 

.. Ma.amaUh otellerdeki lbu teha- t:lmek istiyoruz. ballamn; parkın kinden geç- icin de 0 akşam evinde bir rakı rıodılüt etmemiştir. . )Jf 
cumun .. muval<lı:at okiuJ!u önümüz,. YaDSJ.Dın bir :yerinde, arkadaşı- mek suretile tramvav caddesine ziyafeti terlip elnı.i.stir. Meselenin enteresan cih<

11
jl 

deki gunl~e fuarın ka~ ve mız, ize! felsefe tabirini kullaru- çı.lı:abilecelrtir. Zeynep ile Atıdullah kafalan sınn istilaya karşı aldığı ,.,ı-, 
mev31m mun.ase'betile tabii halin yor. Hatırlııdığımu:a cöre, keııdi- Dolmabahce sahilindeki rıhtım <:ektikten ve adama.kıllı. sarhos tir. 1tlalfundur ki topralıl•r' jl 
avdet edece~ anlasıhnıstır. Fakat. !erinin kasdettiği manada bir ö- da geni.şlctilip venilenecek ve olduktan sonra, Hasan çavu•un !aya uhadıiı halde ~ır lı~fıı 
az kaz~lı taşra~ı va.tan~ zel felsefe ıstılahı 4a yoktur. Fa- .!nönü stadı• nın insasından son- da sarhoşluğundan istrrade ede • harp dı~ındadır. IIalbuki Inw P t 
eelır~ ıneOOurı ıelis hallerinde kat, bir mnumi felsefe tabiri var- ra burada bir vapur iskelesi in- rek üzerine -atılmışlar ve Zevneo ile ağustos 193G tarihinde in' ~ 
ucuza misafir ed. ileb. ilecekleri kir- dır ki bunıın i•U.e, mesela," mantık şa olunacaktır. Gerek Sirkeli d b . bel k iJıt.i. ...._ ·· I< 

t t
, .. ._,_ tel ' e ır ayışım Yarın uv - dilen muahede, yalnız bo'·ıı ,, 

vansarav er "''.,,,, o e her nlı:it da girer. Esasen ı:mıwnl fe!Sefe tii- IHayr!ye ve ger!!k Deniz YoUarı- ,.. dıol ,. . . ihtiy' .. ·· ım ktedir ' ,.azına ayarak boiemal< istemiş- l•nl vııziyeti.nde de'"!, tol(I .• •• 
ı.ı;m . aç goru e · . Ve be- buini kullanmaktan maksadımız run Adalar ve Kadıköy. Hav - t · n ti H ·.1- ....., ,.. ••" 
ledi 

. li b ır. cou sure e asan çavııs~ o aiıı •iri~e.r; berhangı bir n .•I 
ve reıs ·~ , u ucuz oteli biran da, art.ada~ımıza lıir kolaylık ol- darpaş2 Anadolu ciheti vaour- -'"··· ı aldıkta ., ~- .,. r•' 
1 

... uu .. .ııp para arını n so .ra ttbede Mı.sırın Lgı"lı·zlerle h• .•ıf 
evve tesis etmei!i zaruri bulmak- sun diye, evvelki yuunızdo i··_. !arı mühim maçlarda Dolrn.abah- ,___ •---! "·' .w " •-~·- ..-~ ......,,ayı .....,.., ıvan .i...i kardeş mu.- harp yapaca"-nı tasrih etO:. ı.ıı 
........ ettiğiıniz cümlen.iıı tahs:Scn ma- ~ iskelesine vanaşaeaklardır. _.,_,_ lam '" • I" 

Çocuk tiyatrosunda 
nöbet usulü 

Şehir tivatrosunun cÇOCUk ti -
vatro&u• kısmının 5 teşrinievvel 
l(iinÜ arıhnası. kararlaştırılmıştır 
ve ilk temsil .rizıneli kedi. dU. 

Sehriıni?ıdeki tekmil mektep 
talebelerinin bu vıl temsillerden 
istifade edebilmelerini temin için 
cumartesi ve rarsamlıa ı:ü:nleri 
olmak ilıere haftada 2 defa temsil 
verilrne&i de münasip ııörülmiis
tür. Beher talcl>e basına 7.5 lruru5 
alınacak ve tehacüm olmamak 
için mekteoler sıraya ve nöbetle 
konulacaktır. 
İSTANBUL CİHETİNDE DE 
TEMSİLLER İSTENİYOR 

Beledive reis muavinlerimiz -
detı. B. Lıltfi Aksov dün selıir ti
vatrosuna "iderek ihtiTacları hak
kında tetkikler vaımııstır. Şehir 
tivatrosunun haftada bir defa İs.
tanbul cihetinde temsiller ver -
mesi icin yapılan haklı taleoler deı 
te~kik ohınmaktadır. 

Kokulu sigaralar 
İnhiöarlar idaresi İngiliz &U!a

raları ııibi 'kokulu ve Doihı mın
takası tütünlerinden veni harman 
isimli bir siıı:ara yapmıstır. 

Paketi 36 kurusa satılacaktır. 

rnırr.Eiı 
Acaba si!bcbi nedir? 

Türkiye, bir ormancılık memle
ketidir. Çok sükür ormanlarımız 
genis ve zeng:nriir. 

Fakat, Türkiyede odun ve keres
te fİ) atları pahalıdır. 

Türkiye bir ziraat memleketi -
dir. Bol bol buğd~ylarunl% vardır. 
Fakat hemen her büyük şehirde 
bir ckn1ck meselesi vardır. 

Türkiye sebzecilik ve meyvacı
lık memleketidir. Yurdun ha çok 
tarafından meyvo ve sebzeler çü
rüyor. 

Fakat, bir çok büyük şehirleri
mizde meyva ve scbu ateş paha
smadır. 

Türkiye hayvancılık memleke
tidir. Bol miktarda çeşitli hayvan 
beslenir. 

. Fakat, Türk.iyede, yaıi', süt, pey
nır, et ateş pahasınodır. 

Acaba, sebebi ne? 
BÜRHAN CEVAT 

İçlendim: 
- Geriye kim baş çevirdi ki?. 
Dedim. Ve .. dü.şündüm: 
- Simdi ben ne yapacağım?. 
Nereye gideceğun?. • 
Ne olacağını?. 
O kalbten kalbe konan bir kar

tald ı. Bir tarihi bitirip öbü~·;ne 
baslıyan bir şehvet akıncısı ~i. 
İradelerini yıktı~ı beyinlerini erıt
tiili insanların lişelerini çiğniye 
çiğniye ilerliyen ve .. şahlanan bir 
yaradılr;tL 
Artık o çiğnenen, son defa beli 

kır; lan, beyni akım~. iradesi tüken
mr; insanlardan biri de bC'ndim! 
Mağlübiyetimi ivice ö~rendim 

ve .. kcndikendıme söylen<İim: 
- Ona hıçbir şev yapaınadımL 
Bir rüzgıir gibi geldi ııeçti. 
Ve .. icımden haykırdım: 
- :ı-ıaı'.ılubum!. 
Son mukaverr.etirn de yıkıldı. 
Zafımı hissettim: 
- Avakta duracak halim yok' 
Bir vere tutunmak, ayılmak. 

kcndırne gclınck istivordum. 
Yavaş ya,-:ı ytirüdüm! 
Fakat, henüz g(izlerirn açılmıyor

du. İnsanlar; •eçemiyordum. Göz• 
!erimde küçül n, ufalan, yok olan 
iııoca BPv uhı ,ı · 

L- v..,...,. o amıslar; oldukça kuv- dir. Bu .ııokta~ 1 anlıyobilın.• , ...... 
.,.düJt.,biiye adı verilen Filosophie tı· b 1 H 11 ' o•" 
pure babsiılde aranmasını zıınnea Parasız mu''zı·ı. deri• ~ dı . u unauln asan cavııs e e - !ıluıırla Ingiltere arasındak.• ı;tt i' 
ilotle içın· dl. a rın en kurt uı:ı mütecavizleri va- aebetlerin bir bU&USiyetio• 'ıı'ııt'' 

1 • b l k.alatımıştır. !ifa Arkadaşımızlll çıkacak her ce- erıne aş anıyor MEVKUF KADIN NE DİYOR? nünde tutmak lazımdır: tıl 
vabını da, mutlaka bir yeni ce- Eminönü Halkevinde ııüzel Mevkuf bulunan Ze-vnep ile dur ki Mısır 1882 sencsiııd~~,;itl 
vapla karttlıyoca~ınıızı söylemek , ti bes" . ,_ .__...,,_sı· du"n mahk---'- ha'diseyı· fuler tarılfından inal edı •·•·~ 
isteriz. sana ar su ının ı:>arasız =ı.nan. ...,= "'"''"" Ond b' e • fF 

R""'AT FEYZİ piyano, Çello, basso. koro. mandı;>- inkar etmis!Grdir. Ezcümle Zev- .__,~n sonra 1914 bdakar .'".aıi 
=:o======,;;;;~;;;;;;;;;~;;;;;;;;~ lin. orkestra derslerile milli mar&- nep demistir ki ı..ugllterenin Mısır 1 

' ·f, 
Açık iş ve memuriyetler lar ve halk şarkıları gece dersleri ·- Hasan çav~ beni nikah - hukuki bu mesnede daY~"'',,ıı 

verilecektır. Derslere 2 ilkteşriıı lrvacai!'ını sövliyerek kandırdı. ılu. Osmanlı imparatorhJS~ ııl 
Bursa HalJ<.evi temsil subesı ıcin çarşamba günü saat (16) da baş- Uzun müddet lilla avuttu. Niha- harbine ginr gi.rmes, IJJC~ı'·aı' 

2 havana ibtivac vardır. Seraiti lanacaktır. Devam etmek istiven- vet nikah yapıruvacaını anlıvarak Mısır üı:erine himayelerİ.Dl 1; ~ 
öô'<renmek istivenlerin Eminönü lerin ikişer fotograf!a Evın C.a - kardesimin vanına kactrm. Geldi. tiler. Sonra da l9ZZ 1eneı;İJl ıt.I 
IHalkevi müdürlüıtüne müracaat - bloi!l~aki bürosunda kayıtla - Orada buldu. Yalvardı. Barıştık. ~ şartlara bağlı olarak tdf. 
lan icaıbetmektedir. nna başlanılmıştır. Dii.er halk&- Barış ııece.inde biu rıı:kı ikrmn istiklıil verdiler. Fakat bU '!ı-' 

İnhisarlar umum müdürlü.i(ü. !eri de bu mevzuda faalıvete l!l»- etti. Kendisi sarhoş olduktan son- tah;ıkkulı: etmediği cihetle, •
1
' r~ 

merkez ve taşra teşkilalı it;in en mişlerdir. ra üzerimize saldırdı. Keııdimt fiil olarak hükiiınreolık h•~ ~ 
az orta mektep tahsili erkek vt: müdafaa için elime bir bel kayışı 1 
kadınlar aramaktadır. D 1 h J J .ıeçirdim. Hasan çavusa bununla elde edcmedL ,i~ İnhisarlar u.mum müdürlüğüne amga anan av u ar 'Vllrurken her nasılsa kavıs boi!a- Ancak. İngiltere, 1922 sen~11~ 
~:ıri orta mektep mezunlarından Bursa havlularının taklit edil • zına &:,lanmış!. Mısıra istiklal verirken, "':••~ 
imtiİ.hanla alinac·'- olan memur - mem-"' ve bu suretle asırlık ""'"- Mub k --L•t Jb" k-'-·- ketin ve bu arada SüveYi · 'I 

... ~· ''"" 8 ·eme .,..'" ce ıne ....,,,.,. nın müdafaasına i~tiraki~.' 1,fl 
lar içi.ıı talioler tesrinievvelin 10 retinin kavbolunmama•ı için Bur-. tır ~· • .;t 
na kadar müracaat edebilirler. satla yapılan tekmil haviulara tml-. . koymuştu. Yani Mısırın 111 jııJ~. 

Bankalar bareminin 9 uncu de- halli ticaret odasınca dam.ı?a vu- * Türk - Bulgar ticaret anlas- .. na istiraki tanınmadık~"' pi'' 
:recesinden maaş verilmek üzere ı:ulmasına baslanılırustır. ması ııörüsmeleri icin Bulgaristan- tere lllısıra istil<!ô.l vernıc~ 
Sümerban:kın İ2ıınir yerli mallar Bu tedbirin şehrimizde de tesiri dan •r'1rimize bir h<?vet ıı:elecektir. memişti. Bu şart nihayet, . ;;/, 
pazarı muhasebecili;ti münhaldir. ~örülmüş ve hakiki Bursa havlu- . * { niversite hukuk fakülte • 1936 ınnahedesinin yedin<' J.f 
Asııari lise mezunu olmaları ve larını istiven halkımız dam((as12 sinde tahriri imtihanlara 1 teşrini- desinde ifa .. e buldu. ~ıuııb~ 
resen muhasebecilik yaprnıs bu- w ince taklit havluları pahalıya evvcJde •ba;ianılacaktı . ı:öre Mısır müstakil oluvor. (il· 
lumnaları icabedenierın İstanbul ahnaktan kurtulmuştur. * Tekmli devlet dairelerindeki İn~lterenin ittifakına gir•Y

0 
I' 

birinci vakıf handaki yerli mallar Bursa havlucuları birleşip bir esvaların ve mobilvelerin avni Birçok nüfuzlu M..,ır1ıJar· ~I' 
oazarları müdürlüiiüne mü:raca· kooperatif kurmai!ı ve tstanbul ıti- !ovmeti haiz ve bir örnek alınası. maddede Mısırın istiklnlinİ Jdtl 
atlan. bi büyük sc.lrirlerde satıs su.be- yerli mallardan bulunması için bir manası "Örnıü~lerdir ve rn• 

Kücük Yozgat ve Kırıkkalcde !eri aÇI11ağı da kararlaştırmışlar - ııroie _!ıa:_ırlanmakt!.dır. bakımdan tenkit edilmi~tir: rı'İ 
istihdam olunmak ve yaşları 58 ı~dır=·===========.~ 1- İngiltere askeri itti~a:~ıJI~ 
den vukarı bulunmama..'< üzere ı- 1 desini Mısııa vercceıi'i ıs 

1 
ı'' 

2 eczacı aranmaktadır. Talipler jKLÇÜK HABERLER Blrlmlzlı:t Derdi bir şartı olarak ileri ·~"'1~ 
askrri fabrikalar ınnurn müdür - · il Binaenaleyh Mısır istiklal .ı;r 
lüiiüne teşrinievvelin basına ka- * Po.muk ipliği buhranı giltikcei H 1 • 1 D d j dıktan sonra ingilterenin itı;~ 
dar mıiracaat edebilirler. artmaktadır. Evvlece 620 kuruş e ~ m 1 z D fıi r na girmiş değil, bu ittifalıJt·•'•;I 

ADLiYEYE DAKTİLO olan 20 numara iplikler 800 kuru- r U ladı lıo~ • 
Şa. 720 kuruşluklar 900 kuruşa ğı irin müstakil 

0 
iJI' 

ALINACAK M b' k halde yedinci madde Mtil1 

"'~h · · a.dl' · d 1000 ~ılanıştır. İplü. saklıyanlar aran- e usan yo uıı:un- ' "' rımız ıyesın e ku- ~ -r için bir pürüzdür. 1 ,ıı nı• maaslı daktilo katıplikJer maktadır. da oiuranların ricası 2- ikinci bir tenkit n°~ ,,. ~ 
münhaldir. Orta mektep mezunla- * Eminönü Halkevi rcisliıl:ine şudur: Yedinci madde 11rı•:,11.ı 
n bav ve bayanlar eylıllün 23 ün- hukuk fakültesi döçcntlerinden Bir okuyucumuz yanyor: gilterenin giri'!Ceeği ve 111•',,ı~ 
cü günü akşamına .kadar müddei- Yavuz Abadan tayin olunarak •Fındıklıdan Taksime gi _ uzak alakası olmıyan herlı3 1~ 
mnumilii?e müracaat edebilirler. dün vaziiesine başlamıştır. den esas caddelerden Meb'u· muharebeye i~tirake icbar ~rı ! 
İmtihanlar avın 24 üncü sabahı * İsmail oğlu Musa i9rninde biri s•n yokuşunda hfıla abdestha- tcdir. Halbuki taahhüt, ıtl 1\,.... 
saat 10 buc~adır. Göztepede 13 vasında bir çocıı{?u neleri olınıyan bir takım ku- ha yakndan nlôkador edcD '/ 

kandırıp tecavüzde bulundu~un· lab~ler vardır. Bnraııııı sakin- !ara şamil olmalıdır. I 

Evkaf umum müdür 
muavini şehrimizde 
Evkaf ınnmn müdlilr muavini 

B. İsmet Berki! dün Bursatlan 
şehrimize gelmistir. 

Mumaileyh camilerin tamiratı 
ve ise varrunıvan evkaf llavrimen
kullerinin satılıp arsalarından i&
tifade olunması hazırlıklarını da 
tetkik edecektu. 

dumanlı ve... görünmezdi!. 
. ............. ······ ......... . 
Yine meyhanedeyim. 
Yine: 
- Ver İstavri!. 

Divordum. Nasıl gelmiştim, kaç ta· 
ne içmiştim? Saat kaçt.J, buraya 
geleli ne kadar oluyordu?. 
Hiç birisini bi!miyC>t-0.urn. Ve t. 
tavri her: 

-Ver .. 
Diyişi.nıde, 

- Oristi pasam. 
Dive kadehi dokhwup önüme sü

rü\'ordu. 
Kendı..,.i hala onunla beraber .. 

Onunla konusuyor; onunla gidiyor 
zennediyor ve .. söylenivordum: 

- Nive böyle yapıvo .• un?. 
Görrr.üvor musun seni seviyo-

rum ?. 
Sana tutkunum! 
Sensiz olamam. 
Bana acı!. 
Bak senin için ne hale düştüm?. 
Haydi yine benim ol!. 
Gel. ırir kollar=ın ara.sına.. 
Srrinim .. de! 
Bunu işitivorwn. 

dan vakalan:mııı ve ağır eczada ]eri koğalara doldurdukları if- 'iısırlılar siya•eten ol~~ •..1 
tevkii olurunustur. r:ızalı bos arsalara dökerler. millettirler v~ menfaatleril' dtf", * SoV'•et konsolosu dün vil.i- Etrnf kokudan ~çllmez bir gi tarafta oldui'unu ta!ıdir e 1 ,..ı.; 
vete ııelerek valivi ziyaret etmie- haldedir. Mahalle aralarında Bugün Mısır bayat rncrıı•04ilj, 
tir. ahır olıuıyacağı belediye tara- selesi karsısındadu ve ~ ~~ * Şehrimiz belediyesinin 45 undan temin edilmiş olduğu ancak İngilizlerle yapac•bji~•'J. 
"fl]lık emektar memurlarından o- halde, bu caddede bir de koca- lııirliği knrtarabilir. J{urtıı ,...ı~Mı 
luı> geçen av tekaüt edilerek tak- 1 man bir ahır vardır. Bu cadde- sonra eier İn~ilizlerle nıli011 ı'/ 
dirname ile de talti( olunan evrak de oturanlar belediyenin bu !erinin, 193' senesinde te!b ,i~.; 
müdürü B. Avni maaş işi için l(il- vaziyete nihayet vermesini "'~li l\fısırlıları bugi_in}ô~~' JI" 
tiği Ankarada ansızın ölmüstıür. rica ediyorlar.• ımyorsa, bu, sonra coru~ 

!edilecek bu meseledir. 

l\o. 167 Yuan: !L s.uıt KAllAYEL 

Türk donanması lnebahtıya girdi 
Gemici aldığı emri derhal yerine 1 

gelirdi. Gemiler hep birden tutur 
muştu. 

Fakat, güvertede boğaz, boğaza 
mücadele devam ediyordu. 

BjzimJ<ilerle beraber gemiler 
battı. Amiral Loradano, Arıneoyo, 
Borak reis., Kara llasan kaptan gi
bi clört namdar bahriye kurdu ile 
bütün tayfalar beraberce yan
dılar . 

IJorak reisin kahramanlığı dün
ya deniz tarihinde ebedi bir nam 
bu .l k nııstı.r. 

Bu vaka Sapyenza adası "lllhfün
de vaki olmuştu. o cünden itibaren 
adanın i mi değişti. Borak reis oda
Sl oldı!. (U. 904). 

muh~rcbe Türk donanmasının ga
lebesıle oetıcclendi. Dü~ınan do • 
nonması ric•at etti. 

Türk donanması muzaffaren 1-
nebahtı körfezine girdi. Borak reis 
ve arkadaşları kendilerini feda et
mekle Türk donanmasını muzaffer 
kılmıslardı. 

Korfoya kadar ric'at etmiş lıulo
nan aıniral Griman yirnıi Fran~ı:ı 
ve iki Radns firkateyni ile donan
masını takviye ederek Lepanto kör
fezine kadar geldi. 

Fakat, croaret edip Türk donan
masına hücum edemedi. Çekileli. 

Bunu gören Lepaııto kalesi mu
haf .aı dalıı uç katlı i tibkJôınları i
le ıııuluıfaza olunmakta olaıı Lc>pan 1 

teslim etmiye mecbur o!dıt· ~~ 
Bu sırada meydanı bıırbıtP'~, 

miş olan Sultan Beyazıt k Vl.ıı 
körfezinin ağzını kapnt•'" 11,ıt'.( 
sılıklı iki kalenin inşasını l• p~·tl 

Preveze muhafızı 111ust~ ·i~i~ '.ıJ 
yıı da lork adet harp gcnııJil~ 
bar gelmeden evvel ioşJI "ı ~6 t 
emir ve tenbih ile İstao:ıu • .. ,. 

Y • h. l\1a {',JıV, 
eru~ ır, nastır. ld•· !. 

d.irne tarik.ile İstanbula ge bi,-1 
Bu sırada Saclru•nı i~''rıı' 

<a vefat etti. Yerine l\fell1b . A 

:ririaz81'.1 oldn (H.~OS? . il' '-: 
Ertesı sene deDJz ıt:lıııf .,..ıı ~ 

muvaffakiyet iz!ikler baş!{ il•°Y. 
Prevezede inşa olunan gcfTldik~ 
gece gizliee sokulmuş olall 0ıır""..ıt 
gemileri tarafından jbra~ ~~~ ... 

Fazla olarak Preve~c ) --
ağzın da bul ıınan ( ıtal<Yt 

düşma~ el'.n~ ~eçti: . Jı"~,.1 
~~ınılerı~ıızın gırıo ç J~ıf 

maııı olmaga başlıynn . ı'ı"' 
kuvvetlerine kar~ bit şt) rf! 
madı. ;t.1~' I 
Diğer taraftan Amiral l' )'<~ 

idare ine verilmi~ olall c.o'' J 
doı nmııı.ı ile Amiral ( 
DU& ,L;ıımand.a&uJda il 



Ctnubi Amerikaj Alman tayyare- istila üslerine 
tayyarelerinin leri yeniden karşı yeni 
' hücumları Londra üzerinde lngiliz hücumları 
ı . 
~41robi 20 (A.A.) - Dün ak
""• ~~>robi'de nesredilen bir tel:>
reı ' 0re, cenubi Afrika tayya -
~;. ~- 17 eylülde şarki Afrikava 
ı.ı;,cınnda bulunmuslardır. 

bt oadisyoda bır hangara . ve 
t:lııra ısabet olmuş ve bir tav
tı/ tneydanında yangın cıkınsı-

llaııe · le tıı sıstandaki Ciavelio tayya-
haıı •vdanına da bücuın cdilmis. 
l~n ~arıar ve tav-va.reler tahriıı o
S tııustur. 
toyadiaaviç sarayı 
Bosna ya nakledildi 

~lıırat 20 (A.A.) - . stefani• 
~--· Ba.wC'k il Stovadinovıc'in i-
~f"' . 
1;;.Q· '!! memur ·bulundu !ıu mahal, 
liı~ liebepler dolayısile dci?is -
it; il s ve kendisi Karan 'dan Sar 0~naı·a naklcdilmı stir. 

Qkyo sarayında 
llliihim toplantı 
~~~o 20 (A.A.) - Re.smen bil
ıa dıgıne !?Öre. dün, saat 15 ile 
tı~ O!"asında sarayda, İmparatorun 
l.ın~Setinde "'7k rnühim bir t<>ı>
<lid ı Yapılmıstır. Bu toplantıya, 
~ Ve donanma ııenel kurmay 
ıııı. anları, Başvekil Prens Ko -
la,.. e, liarbive ve Bahriye Nazır
lar,' J:I~~cive ve Maliye Nazır. - _ 
l>:<Iİıs'llılll sivaset planlan tanzımı 
&evi U reisi, hususi devlet kon -
~•n reisi ve ordu ve donanma 
!ıı, el kurmay başkan muavnileri a:- elrnişlerdır. 
~~; ını teblili;. üç saat süren bu 
"ır ~~ansta, mühim milli islerin 
fa llSUJtnüs oı~ ka vıt ile :!kti-

eııemcktedir. 

~sltcrlik Ye yedek su· 
"Y kanunları dün 
~ neşredildi 
~-llJıuııun 3 ün•Ü :maddesi -
~ değiştirilmesi hakkındaki 
t,1 "

11 da dünden itiharcn mer'i-
111•vltiine gizmiştir. 

C;~~ ı - . 
v ınemua an yırmı 

s-at ını çalıştırılıyor 
t\ ~ . ( 1 inci sahifeden. deıXlm ) 
1 ı ltıyeı; alakadarlara bildirmiş
'4-'e buııun üzerine ~ye gidil-
111~~ "ak.it de memıırun 20 saatlik 
!\~ .llıadj mesaiye dayanamıya
'tıı 1 ~•ride ııyuyup kaldığını ö~-
llllıışlerdir. 

Ci, t lttçitk , ak'a d~ gösternıekte
~i teı-ek memurların sıhhat ve 
~l"a~tleri ve gerek onlardan 
~ltı •neıı varile randıı::ıanının se
hh t!i .itin demiryollar idaresinin 
le {"_rııı çal>.Sma •İstemini sür'at-
11.•~:,tunıeSi icap etmektedir. 

l;, 1~ı :halka olduj.'11 gibi mL'lllUr
İ\~...: da ~c{kat ve ihtimamı ile 
llıu il Devlet Denıiryolları u
lııt: ~Üdürüııün bu nıllyeli he
.ı..lıt 4uıdtip gü;e memur:aruı.a 
.ıllı\·'• normal mesai, istirahat 
liııı;tnla;ını vereceğini lwnetle 

k~ıyor ve bekliyoruz. 

"1Ühim hedefler 
~ılı; l t 1 inci sahifeden devam ) 

~~ zaman sti?ınak tavanı 
lııa~ı -lidir. Bunun için apact
ltıutı,.&rda v apıl cak ·~ınaklıır 
'oıiıı ka ?i.r mühendis tarafından 
~un llıe!ı ve nizamnameye uy
~e Vasıfta vapılmabdlr. Fena •t ~avl'i fenni yapılınıs sıihnak· 
l~r. •vdadan ziyade zarar verir-

tıı~Bıı evlerde s.ıjiınak yapıl -
ne,ı . uıı.ıar ancak lııorunma si-
\tıi~~den istifade edebilirler. 

\l;ı "e. 1lll askeri hedefler civarın
'!: ru Uınumi yangın tehlikesine 
\~1. 2 &llt a.~p mahallelerde o-._, 
~k .ı.r icabında -buralardan u
"lt ."-'tnak kin teooir almaLdır-

20 htDAT OTOMOBİLİ 
l>a. AL~OR 

~O •dıf korunma için şehrimize 
1 nı 11a~t sıhhi imdat otomobili a

h.aft•· 1 kararlastırılmıştır. Her 
•ıt lı:o ll•~ar günü sinemalarda pa
telr •uııına konferansları verile-

"· 
li.,ı,. li. il/MI TECRÜBE 

~ille bQiı~ semtlerde 400 bin lira 
'1,. l eıııden 6 umumi sı"'ın.ak 
~ . ) ~ 

' ; 0 h.l>tırılacalı.tıc. Bu ığıaak -
~.\'~lı.ınııı kisi alacaktır. 
~~'ille d~ mahalle yangnı sön
'' tec •.k1ı•lcri tarafından lllllumİ 

•ub' )'apılacaktır, 

Londra ıo (AA.)- Alınan tay
yareleri dün ıı:eee Londra üzeria
de uçmuşlardır. Düşman tayya -
releri bu defa evvelce takip ettik
leri istilaıaetten başka bir y&l -
dan gelmi$1erdir. İngiliz avcılan 
muhacimleno hücum için havalan
mıştır. Londranın merkezine, ban
liyöye ve meskiln mahallelere 
bombalar atılmıştır. 

lngiliz-Meksika 
münasebetleri 

düzeliyor 
Londra 20 (A.A.) - Meksika 

ile İn'1ihere arasında sivasi mü -
nasebetlerin iadeoi icin .halen 
l.Meksiko şehrinde müuıkeerler ol
ıaıaktadır. Bu müaselıetler 1933 ı 
senesinılenberi münkatı bulunu
yordu. 

Belediyenin verdiği 
neticeyi halk hayretle 

katflladı ! 
(Birinci sahifeden devam.) 

kat bilakis narhın lüzumunu gös
termektedir ve ekser semtlerde 
...,.erek yağda, gerek nıangal kö -
müründe görülen {iat tere!füü ise 
normali e<>ktan ge<;ip ihtikarı da 
asmaktadır. 

Ezcümle Urfa yağları Beyoğlu, 
llta(ka, Şişli, Suadiye, Bostancı ve 
Adalarda 160 kuruşa, Trabzon 
yağları 14.0 kuruşa çıkmıştır. Bu
r&larda Anııdolu cinsi tedu nıan
l!al kömürleri de şimdiden 6 ku
ruş 30 paraya, hatta 7 ye satıl -
maktadır. 

Belediye iktıs.-ıt ıııiidüdüğii Ur
fa, Trabzon yağlarının nıaballe -
rinde kilo başına 15 - 20 kuruş 
yükseldi/tini tesbit ettiğine ..-e 
evvelce bu semtlerde t:da yağ -
!arı llO a, Trabzon ya;,ları ise !IO 
kUiu"a verildiğine göre Urfa yağ
larının azami 1?5 - ı::o, Trabzon 
yai;larıııııı da 115 - 120 kuruşa sa
tılması icap etmektedir. Halbuki 
fiatlar hruen UiO ve Ull kuruştur. 
Binaenaleyh Urfa yağlanntn hl
losunda 30 - 35, Trabzon yağların
da da kilo başına 20 - 25 kor~ 
ihtikar yap:ldığı bu suretle açıkça 
meydana çıkmaktadır. 

Mangal kömürlerine tntbin e
dilince de kilo başına 1 - 2 kuruş 
ihtikfır bulunduğunu gösteren bu 
basit hesap ve mukayeseyi bele -
diye iktısat müdürlüğüne ithaf e
der ve vaziyetin venideu tetkik o
funmaSA icap ettiğini bildiriı·iz. 

---00•---
Gebze hareket m~mo.

ru ile bi!' makasçı 
çıkanlcL 

( 1 inci sahifrdcn de,·am ) 

kik.at neti<:eslne kadar isten el 
çektirilmiştir. 

KILINÇLAR İSTASYONUN
DAKİ KAZA 

Diğer t:ıraitan bundan birkaç l 
l!Ün evvel Adanaya giden bir tren-, 
le Kayscriden ,ııelen bir mar -
şandizin Kılınçlar istasvonunda 
çarpıstıi(mı ya:ııınıstık. Bu kaza
nın 13 ltiŞİııin hafif<;e varalan -
malarile savuşturulduğu ve ka
zaya d!kkatsizliiiin<len sebebiyet 
verdiği anlaşılan bir makaseını.n 
derhal isten çıkarıldığı da öilre -
nilmiştir. 

* Perihan isminde ı?enç bir kız 
su icroek üzere eil'diiii bir evden 
brr kol saati çalmış ve Alay kös 
künde verilen bir düiiünde bu sa
ati koluna takmıstır. Saatin sahi
besi Fahriye de tesadüfen düifu>
de bulunarak saatini tanıyıp Pe
riham val<alatmıştır. Perihan • .,._ 
51nın küçüklüitünden dün 20 ı:ün 
hapge mahkfım olmustur. * Dün gülhane parkında 1 av
l>k bir kız oocuilu bulurımus ve 
btrvütülmesi için Darülacezeye 
eön<l<>rilmistir. 

Londra 20 (A.A.)- Evvelki ge
ce Alman istila üslerine karşı ya
pılan hücnmlar hakkında şu W
silat alııımıştır: 

Havr işitilmemiş şiıldette bom
lıardımana maruz kalnuş ve bom
bıudlDUlll 5 saat devam etmiştir. 

Birbirlerinin yerini tutan İn -
giliz bombardıman tayyareleri 
Havr üzerine yüksek infilaklı ve 
yangın bombaları atmışlardır. Bir 
çok gemilere isabetler olmuştur. 

Saat 23 de limanda büyük yan
gnılar siddetle devam ediyordu. 
Rıhtımda bir vapur, 7000 tonluk 
ıii"er bir vapur yalulmıştır. 

Kaleye havuzlar civarına da a
ğır bombalar atılnuş, büyük yan
gınlar çı.kai-ılm ıı;tır. 

Almanya üzerin4e vapılan u -
ç11Şlıı.r<la da emtia ı:arları bomha
lanını tır. 

* Belgrad 20 (A.A. 1- Belgrad 
ile Ma31'ova ara.•.nda bugünden i
tibaren '!luntnam telefon irtibatı 
te.is edilmi tir. 

İran elçisinin Fuarda 
güzel bir nutku 

( 1 i:ıc:i sah.iCcilen devam. ) 

•- Altı sene evvel, metbuu mü
fahlıarnim büyük Sehin"şahın ve 
Tüı,;,. milletinin .ili makam ulusu 
merhum Atatürkle şimd.:.:i Cum
.bur rellii hazretlerinin nıaivetic
rinde bu tarihi ve güze! sehre 
ııeldim. 

O tarilıtenhcri İzmirin bayın
dırlltlı. ı!iizclliil:ı ve ilerlemesi hak
kında büyük farklar l!öroüm. 

Benim ıilihar ,.e şereüe mü
messili tıulunduum memleketle. 
komşumuz, dostumuz ve karde -
şimiz Türk ülkesi arasında me
deniyet, ahlak. adetler ve bese
rivete hizmet hususunda büvük 
benzerlı!ı::ler vardır. Sımdik:i de -
virde ıse, iki meml<>i<ct ı.rasında 
mevcut bil'birlerine en büyük ben
zeyiş de oralarda şarkın iki vüce 
ve ulu dahisinin bulunmaları 
kev fi ye~idir.» 

Sefir Atatürkün mcm!Ecketi kur- : 
tamıak hususundaki nılicaheoc 
ve müc......jclelcri tebarüz cttirtlik- 1 
ten sonra demistir ki: 

•- Bugün de İnönü gibi kamil, 
yüksek. koca bir şahsiyet askeri, 
siyasi muvaffakiyetlerle dolu par
lak bir mazisi ile beraber büvük 
anilelin mukadderatına meharet 
ve liyakatle avncn ve öylece ön
derlik etmektedir.• 

Sefir bundan sonra Türk mil -
!elinin bahlivarlıi!ını temenni et
mis ve kadehini Cumhur Reisi -
mizin sa~lık ve varlıgı şereflerine 
kaldırmıştır. 

--<>--

Almanyanın karar 
saah yaklaşı; or 

( 1 incı ııahıfeden deuam > 
Alman bava kuvvet1"ri. hava

lardaiu lıiılm:ııvetini t.a.kvı;·cve ve 
İngiliz h ava müdafaa sistemini 
vamıı ya muvaffak olmaıiı.kca. a
,ğustoo bida. velınde başlı v an ve 7 
evlüJ.denberı led•Jılade surette 
şitltletlenen İn.tiltere üzerindelr;' 
hava muharebesi, Alman hava 
kuvvetleri için, Belçika ve Fran
sa muharebelerinden QOk daha 
ziyade yorucudur. 
İnl!iliz baskumandanlıi!:ı. Alman

ları, İngiltereve ihrac teşebbüs -
!erini kendileri için daha az mü
sait bir mevsime atmı va icbar 
maksadile hava mücadelesini u
zatıınıya calısınaktadır. 

Her li<i taraf. •İı:ısıiltere için mü
cadele• Londra muharebesinin bir 
merhale olduıiunu anl.amıs bu -
lwıroaktadır. Fakat ml1cadele bu 
şiddetle daha cok zaman süremez. 
Bizzat hücum edenin, .kendisini 
vaziyetin icaplarının hükmü al -
tında bulacaı!ı zaman yaklıısıvor. 
Yani. Alman isti! kuvV<etlerınin, 
dokuz asırdanberi İlll?İlierevi bir 
ikalkan ııibı muhafaza ctmi.s olan 
4Q 'kilometrelik mühlik su saha -
sıru J!ecın.iye karar vermek mec
buriyetinde bulunacaih saat yak
laşıyor. . .. . 

Tammnen AS hR iJ edStroJ NeEoMaAnm~ ~, 
~.....,,_ Bu:;in Z büyük filia ilo açılzyor. , 

Bu I Ull. CAZ A MARKO POLO'nun 
TYRONJl: PO"!JER - + MACERALARI 

ALICE FAYE GARXY COOPEa 
tarafından oynanmıt güzel n .j, tarafından oynanmıı; türkçe 

l
'llodcrn dram. T sözlü kopyası 

Cumari:aıl 1 ,.. z.:ıt M ft Pıınr ~nii saat 11 ..., ı de 
Ilı !ineler. Dabu.liye 10 lrnnı~tur. -----

lsoN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler ------- 1 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alırunıstır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALA'l'UR 1 

Son 24 saatin en mühim siyasi / 
hadisesi Alman Hariciye Nazırı 
Fon Ribbentropun Komaya yap
nı.ı.ş olduğu ziyarettir. 

, · S- S O !f T S L Q "& A J' -20 nı.m.. DO 

Bu gün matinelerden itibaren 

TAKSİM Sinemasında 
B O R İ S K A B L O F F (Fraıık~yıo) 
Şimdiye kadar yarııttıjı Mlleria - llarikulidesi 

A S 1 L M 1 Y A N A-o A M 
filminde ııeyirc:ilerini iki "'"" ta müthiş laerecanlarla ç.ırpmılıra

caktır. 
Ölüme mini olan maıa..... İnsaıı çehreAnıle şeytan kalbsiıı 

katil ... Öldüren korku. 
Pl:"'1l"ama iliıve olarak: 1- ZORAKİ MABJdl"M, iJrl partilik 

komi 2-- Canlı '~'imler. -Dün öğleye doj:ru Komaya gelen 
Alman Nazırı, öğleden sonra Ve
nedik sarayına ;:iderek, l\fosolini 1 
tarafından kabul edilmiş, iki saat ••••••••••••••il 
devam eden bir mülakat yapıl -

----
mıştır. 

Kont Ciano, İtalyanın Berlin 
büyük elçisi Aliiyeri ve Almanya
nın Roma büyük elçisi Fon Ma -
kenzen mülakatta hazır bulun -
muştur. 

Bu mülakat, mihver devletleri 
ve İngiltere mehafili tarafından 
ayrı ayrı bakımlarda tefsir edil -
mektcdir. 
İsviçreden gelen malümata göre 

Fon Ribbentropun Kont Ciano ta
rafından kabul edilmeden evvel, 
Duçc tarafından kabul edilmiş ol
mas:ı:, görüşülen meselelerin bun
dan evvelki günlerde diplomatik 
yollarla aydınlatılmış olduğunu i-
fade etmektedir. ' 

·Pikolo• gazetesi, Romada İs- 1 

panya vaziyetiltiin de görü!l'üJdüğü. 
nü yıumakta, ancak ba görüsme
lcrin İs11anya dahiliye nazırının 
son defa Bcrline yapmış olduğu zi
yaretle al:ikadar olmadı,t!nı tas
rih etmektedir. 

Bütün lisanlara tercüme edi
lip J!azetclerde aylarca tefri

ka edilen büyük nmcers 
romanı 

Mandrak 
.stHİRBAZL it KRALl• 

Şimdiye kadar mi, !ine rast -
laıırnacııs bir muv·ıffakiyetle 

ALKAZAR 
Sinemasında dcvom ediyo~. 

NAZARI DİKK.~TE: Matine
ler; 1-4-6.30, gece 9 da başlar. 

• 

Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan : 

Ahmet kızı ölü Hayriyımiıl tüt. Wıamdımda bulnnup mülga 
Yetimler Sandığına olan ı..ıre..dan dolayı ipotekli bulunan ve 
tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (%000) lira kıymet tak
dir edilen Aksarayda Horhor caddeslııde 87 .ıaı.ı numaralı arsanın 
aç:ık arttırma ııurt>tile paraya çıevrilmesine karar veri..laı4tlr. 

Gayrimeııluılün 

Ilndudı" Eski Rız•lminare yeni Sofular mahallesinde Horhor 
ctıddesinde eski 65 yeni 87 kapı numarala pyrimenlnılün şarkı yol, 
1, 33, 34 paneller, şimali 31 panel yol, cesnıbn ı, Z, 3 parseller, 
prbı 3 ve 31 parsellerle malıdut har.,...,,.. vııkfintlan arsa. 

Evsafı: Meı:k\ır ı:ayrimenkul cephe ve '1irl tarafı hndnt klrgir 
dıvarla mahdut ve içinde cephe eihtıtbıc!e uyar dibinde bir kıcyu 
ve metruk ufu bir havuz .,.. 3 incir iki erik, bir armut atacı mev
cut olup boıhuı olarak lmllanı.lmakta.tır, 

1- İşbu gayrimenlı.ulüıa arttanaa ~ '<Iİ Z3fttt4f tarilWt
.ıe.. itibarn. 938(3775 numal'll ile ~Uınkl Döulbdl b dairesinin 
mn.ayyen nuınanrsında herkesin girebilmesi ~ açıktır. İlinda J'1l

mlı olanları!Jtıı fazla nıalıimat almak istlyenler, işbu prtname)e 
ve 938/3775 dos)a nuınarasile memmiyet.imiM miir-t etmelidir. 

Koma meluıfili ,Venedik sara
yında yapılan bu gi;rüsınelerin 
son derece sam.imi bir hava için
de cereyan etmiş olduğunu, bütün 
büyük meselelerin tcferrüatı ile 
mütalea edild.iğini bildirmektedir. 
Bu ınehafile göce, mihver devlet
lerinde uzun müzakereler yapmak 
ve güı·t.i.smclerin mevzuu hak.kın
da dü.nHyı haberdar etmek adet 
değildir. 

ı,. Triton Vapur Acentesı 
1 

Yunan bandıralı 1000 ton- ~ 

2- Arttırmaya iştirak ~ ynkarııla ,J1ISllı kıymetin yüzde 
yedi buçuiu nisbetinde pey Teya milll INr bnhnm teminat mek
tubu t$vdi edılccektir. (Madde 1%4) 

Bu ı::örüşmclcrde askeri vaziyet 
hakkında. da büyük memnuniyet 
izhar edilnıiştir. Dııçe ile olan bu 
mülakat, •Almanyanm İngiliz im
paratorluğunun beline doi:-ru yü
rüdüğii ve İtalyanın da Afrikadnki 
kilit ııoktalanna doğru hareketi 
dolayısile• iki memleketin İngi\
tercye hücum için, ayni safta bu
lundukları lıir aada yapılmakta
dır. 

, luk Yani Nomikos vapuru 2G 1 l-- İpotek sahiJ,i alarııkWarla dlfer alibdarlarm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üurindeki lıMlannı hususile fab 
ve masrafa dair olan iddialanııı işbn ilh larilı:iııden itiltaren yinni 
gün içinde nraln miisbıtclerile birll.kte momariyetiıııize lrildinne
leri icap eder. Aksi halde haklan tapn sirilli ile ııalıit olmadıkça 
.. tış bedelinin paylnşmasıacı.- hariç kalırlar. 

İNGİLİZLER MÜLAKAT 
RAKKINDA NE DİYORLAK? 
Röyteriıı diplomatik mut.nbiri. 

Fon Ribbcntropun son ziynretini 
tacil eden sebepler hakkında bü
yük afala.göstermektedir. 

Bu mülfıkatın, mihnr devletleri 
arasındaki tesanüdün tabıi bir 
tezahürünü teşkil ettiği Berlin ve 
Roııuula söylenecektir. 

Fakat müli\knt1n niçin İngi)te
reniıı Almaııyaya karsı bava faa
liyetini son derece şiddetlendirdi
ği ve İtalyanların da Mısırda taar
nmı ba ladıkları ayni zamana te
sadüf ettiği izah edilmemektedir. 

İtalyan sözcüsü Gayda, İtalya
nın İnı;iliz kuvvetlerini Mısırda 
mıhlayıp, bunların istila tehdidi 
karşısında bulunan İngiltereyi 
takviye için kullanılmasını we -
nctnıck suretile büyük ltir biz -
mette bulunduğunu yazmıştı. Bu 
sebepten Fon Ribbentropun, Al -
man istila planlarının İııgilıe .. eyi 
nirin ''"ırdnki lnt'alnrını takvi
yeden menedemcdiği hakkında i
•ahat vermesi pek muht~1neldir. 

Diğer taraftan Balkanlardaki 
vuiyet de herhakle müzakereler
de mevzuu bahsedilmiştir. Onuıı 
için mülakat yeni bir safhaya 4a 
delalet edebilir. Yunandan aley
hindeki propagandanm durması 
birşey ifade etmez. Çünkü ayar 
musluğu her zaman açılabilir. 

~llSIRDA MUHARI:BE 
VAZİYETİ 

Kııbirede neşredilen bir bgi
liz tebliğine göre, lltwr 'tHİ,ye -
tinde yeni bir değişik.Iik yoklllr. 
İtalyanlar Solluaa ve Si4i Barraııi 
:re J:'irdildcn sonra, lturadald mev
zilerini takviyeye devam eı.-k
tetlirler. Diğer cepheienle b,.Ua 
değer birşey olmamıştır, 
Yalnız İngilterenin ..Akde.is. 

kuvvetleri başkumandanından İn
giliz amiral\ii(ine &önderilen r,... 
porlarda, İngiliz Geniz cüzütam -
!arının Lib)adaki ileri harek!ıtta 
İtalyan şimal cenahını taciu de
vam ettiği bildirilmiştir. 

HAVA !11UHAREBEI ERiNE 
GELİNCE ... 

Dün hiçbir büyük hava muha
rebesi olmamıştır. Yalnız iki Al
man tnyyaresi, Londra üzerinden 
uçarak bombalar atmışlardır. Ba· 
"' evlerde hasar olmuşl!'r. Birkıaç 
ölü ve yaralı da vardıc.ln«iliz av
cıları bu iki tav\•are ile karşılq
mışlar, bunlardan birini diqür -
müşlcrdir. 

Bir kısım tayyareler de Esseb 
ve Süsscks Kontluğu dahilinıle 
uçnıu lar ve bir sahil şehrine bom
balar atmışlardır. 

İngiliz bombardıman tayyarele
ri .ıe dün gece lıütün Manş 8ahil
lerindeki büyük liırı.anlara yeni -
den lıiicıım etmişlerdir. llambtu"& 

Eyltil tarihinde limanımızdan 

p i re ye hareket edecek 

ve ~Ü vcrte yolcular ile hamnle 
kabul e<lecektir. Fazla malil
mat almak ~in Gahıtada İkh
sat hanında TRİTON vapur 
acentesine mür~caat. Tel: 4299[ 

On iki ada tekrar 
bombalandı 
( 1 inci sahifeden devam) 

tır. Kabato'da birrok infilaklar hu
sule ge1mis. büvü.k bir yaıwn ıtö- I 
rülıniistür. 

Leros'da Parto~o'da laşlalara, 
mahruka.t depolarına isabetler ol
mustur. 

1 

~iliı tayyareleri l!arbi çölde de 
hücumlarına devam etmistir. Der-

1 
nede bir taTYat"l!, Tobruk'ta bina-\ 
!ar yakılmıştır. Büyük otıamobil 

nakliyat tahaşşiitleri yakı!nustır. J 
E!timni'ye inen 50 kadar tan--• 

reve muvaffakivetle hüclllll edil
miştir. Tayyareler ar:ısına dü -
şen bombalar ci<ldi tahribat vaı>
mıstır. 

Bir İnviliz tavvaresi kavıptır. 

MEVLÜD 

4- GösterilH günde arttırmaya iştinılı: edeaier arttırma ..,rt
namesioi okn.ınuş ve lüzumlu malV:maı:ı U- .,. Mu:ıı.t tamameD 
kabul etm'- ad ve itibar eluarlar. 

5-- Gayrimenkul 18/18/941 tarihine m&latllf Cnma günü saat 
1' den 16 )'a ka<lar İstanbul Dirdündl len memurJuiuncla üç defa 
bağırıldıktan M>nra en (Ok ıırttıraaa ilaale etlillr, Aıoeak ııTtttrıııa 
bedeli mulıammeıı kıymefuı yflz4e y~ ltqiıoi ı..ı.... nya satq 
:istiyenin alacağına rüçhanı olaa dijtt alaeaklılar bnlunnp da bedeli 
bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının nıecmıı
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttuannı faahlıtidü "baki kalmak 
üzere arttırma 18 ~n daha tamdl t edilenlı: Zl{10{N41 ~ mü
adif PHarteıı &ünü saat 14 den 11 ya bGoır İstanbul Dördüncü 
İcra me.ınurlu!u odasında arttınna bedeli sat., istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alakalılann bu ga:rrimekol ile temiıı edilm.iş 
alaca.klan mecnınundnn !azla:ra e:ılımak " muhııımnen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini tutmak şartile en çek uttırana ihale &d.ilir. 
Böyle bir bedel elde edılmeae ihale yapdmn n .. ~ 2ı80 numa
ralı kuıumı '"1ilaııt geri lıırakılıt.. 

1-- Gayrimenkul kendisine ihale 6huam kimse derhal veya 
verilen mühkt içinde par.,.. vernıezse ihale kararı {esholnnarak 
.kendisinden en-el en yüksek teklifte bulunan kimse anetmiı ol
duğu bedelle alınoğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunınazsa 
hemen oa beş &iin müddetle arttırmaya çıkanlıp en c;ok arttırana 
ihale edilir. iki ihale ara'1adaki fark "' cec;en günler için yüzde 
beşten hesap olunacnk faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın menıuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnu tapu feraf 
harCllll, yirmi senelik vakıf taviz hedelia.i ve ihale karar pullarını 
verıııeğe mecl>nrdur. 

Müterakim vergiler, tenrirat .,. tanzifat ve de!Hiliye resminden 
mütevellit lıclediye rüsumu ve müterakim vakıf karesi abctya ait 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olnnur. İşbu gayrimenkul Yll
bnda gösterilen l~rihtc lstaobnl Dördüncü İcra me.ınarlu!u oda
S1Dda işbu WUı ve l(iisterılen uttırma şartnamesi dairesinıle aatıla-
cağı ilin olun11r. 938/3775 

Geçenlerde vefat eden eski pos
ta sefYar IlW!IrlUflarından babam 
Eğinli Ahmet Tevfik Ba:vsıılm ru
huna ithaf edilmek üzere hmirli 
Haf12 Şükrü Sesli, Hafız ömer 
Sesli ve Ahmet Sesli tarafların -
dan Mevlüt kıraat olunacaktır. 

.Mu-aba ve dostlarının 22 ey lill pa
zar günü saat ibir buçu:kta Davın
paşa İslr.elesi tramvızy durağında 
Kasapilyas camüni teş.rillerini ri
ca ederim. 

aıtıu~~ ,ı:: 
1 

ı.__ı_n_h_IM_r_ıa_r __ u_. _M"."'.:ild_il_rl_iit...:,ü.;;. .... ,;,,;;..:;;d.:;; .. ~nı---11 
n Şerburga da deTUDh hücum. - Cibl 
lar yapılmıştır. İngiliz tayyareleri 

Mulı••· ete 7,S Ekııiıtmeain 
A1Jittıın man 8. teminat ;eltU ıaatl 

mütematliye• Almanlıırm iııtill Lira Kr. Ura Kr. 
pliinlannı bozmağa ~lışmalda, Kalq 

seyrisefııini sekteye uğratmakta, ~ rap~ 
UOKç. 

zzoo • 
ıaas oe iM" 
1S20 OG .. Ol 

açık •'<. 1' 

• • 14,Jt askeri depolarda yangınlar çıkar
maktadır. Dolanda snhlllcrinde 
demirli bolu.an gemilere de ı..
balar atılınqtır. 

İ11gilliı sabil tayyareleri .ıe bir 
Alman mrnitosuna hücum e~ 
!erdir. Torpito tam bir isabet ili
m.ıştır. 

Alınan tebliğleri de, Alman ta7-
yarelerinin fena hava .... nanna 
rağmen, Londra mıntakasındald 
askeri hedeDcre yaııılnıa1tta ol
hücumlara devam cdildii{ini bil -
W.rmelı:le ilı:tila etme.lı:te4ir. 

GENERAL DÖ GOLE Biıl 
iL'l'tııAK DAHA 

Pasif'ı.k deamııGe bulunaa Praıt-

Yuın b:rııı 50 mim !Ilı: :ıoo metre 
- 00 

30 iNi • • ıs 
Süpürge büyük bor 2950 adet 

• küçük boy 500 • la 7Ş " .. • • 15,lll 

D~ fırçası 4078 > 111 41 ili 87 > > 11 

I - Sarlzıame ft nünıuneleri --ıbtnaı ;rukanda ciıu w miktarları :yazılı 

d> kalem mulıtellf malzeme llÇ2iı: tbillt- tllUllle nbn alınacaktır. 

ll - Muhaıı:irnmı bedellerl, muwıkka.t teminattın. ~ şekil ve saatleri 
hlzMannı:la ,....ıhdı.r. • 

m - naıtme 2/X/940 ~ Silııtı :s:..beta,la Jenzım ve mübo7aat şu
bem>deki alım lııomisyoounda :raııallıeaktır. 

IY - $arbıameler ıör;ü geçeu eubedeıı panı.m alıbabil«eğj gibi süpürge 
ııi!muneleri de ıPlrfilebllir. 

V - İstekın...ı.ı. .ıwıtme için ~ olunan gün "Pe saatu Of,, 7,5 ııüveııme 
pualarile hirliltu mezlı:ılr komiSTona müracaatları. <8776> 

sıs müstemlekelerinden Yeni Ka- 1 - 11~ larllıinde • 16·80i• l<ilo yeril nı.-. koluma telci! olunan tı
ledenya miioıtıemlekesi de Vişi lııll- - - ll7ık .ı;nilmediCinden '*ailtme eılı:i ıerait daittslnde mı ıfln uzabl
k:flınetintleıı •Jnlarak, Genen! 1 tı:llllm 
Dö ~le il~ak ettl~i .A~tnl- ı Il - Ebi!- 29/IX/!146 t'tnnartesi gilnll saat 10 da Kabaıa,b 1evazııa 
ya huldlıneiiDe lsfldhmqtır. .,. JPiilo-o.t pt rnıleki akın k~ ;yap·ı-ıı w... olun= ...._ 

• '.ı 



Levazım Amirligindea Verilen Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 latan bul ---------1 , . v EN i p u· o·~ A ır=~:;~·;~::-~, 
RENKLERİ 1 100 adet bU,.ük, 100 adet orta, 50 a

d.ı k OÇ(llı: tıpte olmak üzere 250 adet 
haD. Upı maden kömürü. IObuı pazar
hkl« IOUn olm2caktır. Pazorlıtı 27 /9/ 
H-0 ıuntı sut 15 <le Uıleburpzda as-

1 
A:ntıda ,.az.ıh mevadın kapalı zarfla eksBtmeler1 hizalarında yazılı mevkilerdeki a~kerl satın aln1a komlıiyonla

rında hizalannda 7azılı gün Ye saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikatarjle teklı! mek.t·ıplt.ırını ihale saatıe-
rjnden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında &örülür. 1067 - 8729 

Cinıl lbaleain ) •pılacaj"ı mahal Miktarı Tutarı Tcnıioatı lııale &'İİD ve Saatı 
Lira Lira 

kert &a?D alma k.omlsyoounda yapıla- Kuru oL Erzincan. 
cakbl'. bteklilerio komUyona aeımeler J' Sade 7ağJ. Edirne sanıyi 

750,000 kilo 
51,0UO > 

210,0UO > 
135,0UO > 

786,000 • 

30,000 2250 

1069 - 8762 Patates. Hadımköy , 
+ Kuru ıo an. Hadımkö7. 

66,810 4590,50 
18,900 1418 

Hepsıne tabmln edilen bedeli 105,000 Sıiır eh. Hadımköy. 
lira olan 4000 adet malzeme sandıb Kuru ot. hmıt. 

10,125 
235.800 

95,000 
37,500 
30,UUO 
70,000 

780 
17685 

7125) 
2212) 
2250) 
5250) 

kap:ılı zarfla ekslltm..-ye konmuştur •• 
l,9••0,000 • 

750,000 • 
600.000 > 

1,400,000 • 

İlı;,ııle-8i 23/9/940 paurı.esi cunü saat 
14 de Anlr.arada 14. M. V. satın alma 
komısyoııunda :r-ı>Llaealcttr bk temına-
tı 7875 liradır. Şarm&mesi 5%5 kuruJll 
komisyODdan alınır. Tahpltttn !bale 

• aaatindm. bir saat evvel zarflarını ko-
misyona .... rmeıerl. tas - 8210 

* 2 adet er pa~nu kapalı zart a-
sulile ek:silnn.,e koıımustur. Kapah 
zart usulile eksilım.si 26/91940 per
aembe ııünü AAt ıı da &kieelıir ıırun
ta.ka Slltın alma kom1&Yonunda 7apı

la<alctır. x..u, r....,ı sartname '" elı:
.ııtme .. rtname.ı ,.. pn>Je lwmls -
yonda 1&r11lel>illr. x..,r bedeli (51505) 
lira 84 k\ırultur. llwvaklıat lenılnatı 

(8125) lira 25 lı;uruftur. İoteltliltt ila
mında ,...,ı. .. mo.-en •lacak-

lıın ·- ... lmıln.t maltbuzlann 
ha'ri lekllf mektuplarını belli ıründe 

AAt U ı lı:adar -.;,ona -..nneJeri. 
1013 - 8t70 

... 
Aşafıdalı:I n>nadcbn kapalı zarfla elulltırelcri lıl%alarında ,.azılı ıün vı ıa

atlC!'rdc Vanda askeri satın alma komJ.Jyonund.ı y::ı:pılac<:ı.ktır. Jsteklileru\ k.anunt 
vesıkalan.l~ 1ııt1tU.t mektuplarını ihale u ıtle ·ındcn bır saat evvel komisyona ver-
n-.eleri. Şa..rtna.meJ,e.j komı:ıyonda göril lür. 940 - 8218 

Clnıi Miktarı Tutarı Teminatı ihale riiıı n Saatı 

Meşe odUllu. 
Arpa. 
Arpa. 
Kuru ot. 

To• Lıra Ura Kr. 
1400 20,000 1575 
975 68,500 4175 50 
485 37,950 2546 25 
400 Jti,800 1260 
a5o 
155 

21,125 
15,500 

U84 37 
1762 50 

23/9/940 
24/9/940 
2</9/040 
25/9/940 
23/9/P<O 
24/9/940 

8,30 
8,30 
D,30 
8,30 
9,30 
8,30 • • • Apfıda 7llÜJ mevat htzalarmda yazılı «tin ve ıaaUerde karşılarında yazılı 

mevkilerdeki aK-erl satın alma komasyonlaruıda kapalı zarfla ekailtmelerl 7apı
la.caktır. Taliplerin ihale saatlttuıden bir saat evveline kadar kanun! vesikalarile 
tdtlıt mettuplarııu aıt oldutu kom.ı.,.oaa vermele.n. Şartnameleri komisyonla-
rlllda ıörillilr. 1041 - 8525 

Cloıi Mevkii Miktarı Tutan Temioab ibale iÜ•Ü aaaıı 
Lira Lira ~t>da yazıb -:ı.r toptan ~ 

ayn a,-n kapolı zartla el<ıılltmeye kon- Un çuvalı. 
muıtur. bııeoi 27/t/MO cuma l(lnU saat Odun. 

.Enunmı Lv. 1. 
Kan. 

40,000 adet 32,000 2400 
700,000 kilo 1313 

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

11 
15 de İzmltto askeri atın &ima komls- Sade yatı. 
yonunda ,...pılualcbr. Şarlnameoı An- Koyun eli 

Isparta. 
Çanalri.ale 

14,500 • 15,950 1196,25 IG 
38,000 > 15,BtO 1288 11 

kara, İstonbul LY. &mlrliltlerl Ye Ea
kllehlr, İzmitte ultft1 atın alma ko
mla1onunda yapt]acaktır. İlteklllerin 
kanuni veıılkalal'lle teltllt -.Uplarını 
ihale outıncı.m bir AAt ....,.,.ı komls-

..... 
~tıda yUllı malzemeler pazarlıkla 27/9/940 cuma ıünü saat 17 de lta)'

seride ;ukerl aatın alma komisyonunda ıatın alınacaktır. Taliplerin lr:anunt ve-
s!kalarile belli aaatte komisyona ccJmelerl. 1100 - 8909 

Tutorı Temioatı 
7ona venııelm. 1014 - 1471 San ıabunla k&eHı 
Mık tarı Tutan Tcmioatı 

6000 kilo ıs, 750 Lr. 

Ton Lira Ura 
2310 ltl,300 1198 

825 27,450 1856 
660 

1023 

Yumak keten iplik. 
'!'oka. 
it.ille. 
Balmumu. 
Perçin. 

• 

10.000 adet 
15,000 • 

5000 • 
120 kilo 

U0,000 adet 

700 • 
ızoo • 
500 > 
174 > 
375 • 3254,85 lU,800 

30,690 ... 
1485 
2302 

21,699 . .... 
192 ton aılır eti 30/9/P40 10at 15 de AJaltda yazılı erzalun pazarlıkla alımı 23/9/940 tc ' - ·· h. lumd 

izmııte Tümen satın alma Ko da ka- . . puar sı gunu wı a 
l 

.l . · ,azılı saaUerde KırklJrch lğnecede askerl satın alma koruısyonunda yapı1acak-
pa ı zartla ebiltmeal ;rapılao ktır. Mu- tır c.~ ~ lı; ı d .. · ı ·· T li 1 · . 1 . vcu .nam-.. om syon a ıoru ur. a p erın beJli ıaatte konıisyuna gelme-
banlll>ell bedeli 57800 lira lllr teminatı : lerl. il Ol _ 89l o 
4130 liradır. Şartnameleri Anlr.ara, Es- . C nıi , Kııo Tut~rı Teminatı i!ıale uab 
~. ı.tanbul ve Tümen utın aJma M •·t L. K 
Ko. da ıı:llrillür. İotSlilerin belli ıtın '"' an ıra r. 
•e aaallndeo bir uat evvel kapab zart- Tuz. 11,871 890 32 
ıannı imııöe Tllmen satın alıoa Ko. a.a Sade yağ. 11,796 • 14H9 50 
ıermeleri. Pirinç. 10,597 3973 88 

Nohut. 12,573 2200 28 
Fasulye. 16,025 4326 75 * 294 lon nln' eti 27 /9/HO saat l~ ele 

İımıtte Tümen utın alına Ko. da lı;a- Mercimek. 
palı zarllıı ebiltmesl rapılaaıktır. :ı.ru- Makama. 
bamnıen bedeli 88200 lira ilk teminatı Sehr:ye. 

11,721 
18,463 
6,75J 

3461 41 
4985 01 
1823 31 

5650 liradır. Ş;ı,r1Dame1eri Anlr.ara, F.1-
~lıir, İstonbul •• Tnmen oatın alma 
Ko. da ıllnllebil!r. İstSlilerin belli 
illi> ve uotinden bir uat evvel kapab 
sarllannı İ.unitte Tümen Atın alma 
ıto. na vermeleri. 1016 - 4473 ... 

(1650) tıoıı •man lı:apab nrfla ek
olltmeye konulmuştur. Muhammen be
deli (33000) muvakkat teminatı (2475) 
liradır. İhale 25/9/940 ç.,..amba ıwıo 
saat 18 da Sıvuta Al, satın alma ko
misyonunda 7apılacaktır. Şartnamesi 

her güo komisyonda ıörfililr. İolek -
illerin urllanm kanunun 1'ırl!atı da-
1.reııinde hıwrla,.-.nl< !bale -tinden 
bir uat mel komisyona vermelen. 

1018 - 8'76 

* Apl>da IDlktlın 7az:ıb rekompo.,. 
tııı kömüril kapalı zarfla ebiltmeleri 
DJzııı:da .. erl •im alma komiayo -
nunda 2&/9/940 amıa:riesl lfuıil hiza
larında yazıb suUm:le 7apılacaktır. 

İsteklilenn lı:anunl •esiltalarU. tekbf 
mclı:tuplanoı ihale Aatlndeı:ı bir aaat 
evvel komisyona vermeleri. 

M k rı Tutan Temiaatı ihale saatı 
T.ıı Lira Ura l.:r. 

700 18,ll40 1270 50 
700 18,1140 1270 50 

10 
il 

1017 - 8476 ... 

...... 
.İki adet er pavyonu inşası kapalı 

zart u.sullle eksiltmeye konm~tur .. Ka
palı zart usulile eluıiıtmcsi 27/9/9t0 
cuma günü saat 18 da E!ikişehir rnınta
ka aatın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Keşi!, fenni prtname, eksiltme 
prtnamesi komisyonda gbrülebilir. Ke
lli! bedeli 53591 lira 78 kuruştur. Mu
vakkat temlnatı 392P lira 59 kuruştur. 
İstekliler kanunda yazılı ve inşası ola
cak lut'adan alacalrlan vesaık ve te-
mloat makbuzlarıru havi teklif mek
tuplarını belli gün aaat 15 e kadar 
komi•7ona vermeleri. 1015 - 8472 ... 

481' lon butd.l,y 6ğutmesi kapalı 

ı.a.rfla eksiltmeye konmuştur. İhalesı 
23/9/9t0 ıwıu uat 15 de Ankarada 
Lv. Aınlrlitl ııatm alma komisyonun
da yapılacaktır. Tabmin bedelı 72,210 
lira ilk teminatı 4860 bra 50 kuruştur. 
Sartnamesi 362 kurup komisyondan 
alınır. bteklilerin kanun! v .. kalarile 
teklif melrtuplaruu lbale saatinden bir 
183.t evvel komis7ona vermelerı. 

919 - 8197 

Pazarlıkla ukerl bina inşaatı !hale
ye çıkanlm11tır. Eltsiltmc•I 23/9/9i0 
pazartesi Cünil aaat 17,45 de BalıkeSlr-ı 
de a~kert satın ılrna komisyonunda ya
pılacaktır. Binalann kesıt bedeh 83,070 
bra 90 kuruş olup Jlk tcmınaıı ti230 
lira 32 kunııtur. Binalar üç talibe de 
ihale edllebıltr. Şartname kesır ve 
plAnları komiQ'onda gorUfür Taliple
rin muayyen saatte koınlsyon:ı e:eı -
meleri. 1089 - 8860 

Lira 
134 

2Zl3 
597 
331 
650 
370 
748 
27'' 

9,30 
10 
10,30 
11 
11,30 
14,30 
15 
ls.30 

cOrOlür. IsteklJlerin kanuni veoJka -
~rıle tekli! n1ckıuplarnı jba1e saatin
den bjr 163t evvel komisyona ver • 
mcle.ri. 958 - 8270 

* Askeri evsat dJh.ilinde 150 ton kuru 
fasulye, 100 ton pilAvJık pirinç, 150 
ton nohut, 4.0 ton aade yağı, 700 ıon ar
pa, 700 ton yulaf 27 /9/940 cuma ıünü 
saat 17 de pazarlıkla alınacaktır. Ta
liplerin KırkJarelinde askert satın alma 
komisyonuna geJmeJeri, 1094 - 8903 ... 

135 ton nohuda talip tıkmadıından 
pazarlıjı 23/9/940 SUnü saat 11 de 
Edimede Hacıumur askert satın alma 
konUsyonundn yapılacaktır. Taliplerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

1095 - 8904 ... 
5000 liralık u7tin tanesi alınacaktır. 

Pazarlıkla ekııiltmesl 23/9/940 pazar
le.sl güntı saat 17 de Kırklarelinde aa
kerl satın alma komisyonunda 7apı
lacalttır. Taliplerin bel.JI 1aatte kom.is-
7ona gelmeleri. 1096 - 89-05 ... 

Evzaf ve ,eraiti dahilinde mevzuat
aız 177 ton arpa p.ızarlıkla satın alına
caktır .. İhalesi 21 /9/940 cumartesı gü
nü sadt 1 ı de Kırk:larelinde İnceede 

askerl satın alma kom.ısyonunda ya -
pı.lııcaklır. Tabmm bedeli 12,832 hra
dır. Tem.inalı 1925 liradır. İsteltlile

rin kanuni vesıkıtlarile belli saatte ko-
ııusyona ielmeleri. 1097 - ~906 ... 

8. 10/940 
4/J0/9-40 
4/10/940 
4/10/940 
9/10/9-40 
7/10/940 

11 
16 
15 
17 
15 
15 

175,000 kilo un pazarlıkla satın alı

nacaktır. İhalesi 26/9/9-10 perşembe 
günü saat 17 de İspartada askeri satın 
alma komlsyonunda yapılacakt14 T'c:ı.h· 

min bedeli 22,750 lira ilk tcmiuat1 1706 
lira 25 kuruştur. Taliplerin belJi şa
atte komisyona gclm~leri. 1091 - 8862 .. 

58,000 kilo sığır eti kapalı z.arlla 
eksilmeye korunuı;tur. İhalesi 8/10/940 
salı &ilnil saat 18 da Bandırmada asker! 
satın alına komi:ı.yonunda yap1tacaktır. 

Tahmin bedell20,300 bra ilk temmatı 
1522 lira 50 lrunıştur. Şartnamesi An
kara, İstonbul Lv. 1mirll#I satın •ima 
lrom.lsyonlannda da görülür. Taliple -
rin kanuni vesilı:alarilc tekil! mektup
lnnru ihale saatinden bır saat evvel 
komia)'oua VHD1eleri. 1102 - 8911 ... 

Behrrine tahmin edilen !.iatı dört lira 
Olfln 4500 adet uçlu ııaç kutu pazarlıkla 
1atın alınacaktır. Pazarlıtı 28/9/940 
cumartesi &ünü saat 10 dadır. Kat'i te
minatı 2700 lira olup prtname ve nü
ınuncsi Xo. da görülür. TaUplerın 

muayyen vakitte An.karada M. M. V. 
satın alına Ko. da bulunmaları. ... 

Hepsine tahmin edilen !iatı 27 ,000 
lira olan 30.000 adet iki numaralı fin-

Büyük bir Paris terzihanesinin 
müşterek mesaisile bir Fransız gü
zellik anütehassısının vücude getir
diği yeni pudra halitası: 

•Rachch l(ayet beyaz >lıir cilt için 
eeffaf ve saf bir güzellik temin 
eder. •Peche• açık tenli esmer ve 
sarışınların ekııcrisine uy j!\IJl ola
rak pembe bir parlaklık verir. 

•Brun SoleH• esmerlere cazip bir 
sevimlihk temin eder .. ve yalnız 
Tokalon ı:ıudras> gerisinde bulabi
leceğiniz diğer bir çok yeni ve 
caziı:ı renkler .•• 

Tokalon pudrası •navalandırıl
nıış• tır. Bu sayede c.ltte hemen 
ııayrı mer'idir ve adeta tabü g>bi 
j!Örünür, Bu pudranuı istimalile 
artık cmakya-jlanmış~ manzara ... 
!ara nihayet verilmiştir. Fazla <r 
larak terkfüinde ·Krema köpüğiio 

bulunduğundan bütün ııün sabit 
ocalmasma medar olur. Hemen bu
günden Pariste en fazla rağobet 

.bulan renklerdeki Tokalon pudra
sını tecrübe ediniz. Temin edece
ğiniz ş!.k ve cazip tesirden cidden 
hayrette kalacaksınız. 

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

Belgrat Devlet orman işletmesi 
amirli~inden : 

• re vır 

1 - Buyilkderede Belgrat devlet orman işletme:sJnin Kurtltf'meri deposunda 
teslim edilmek üzere prtnamesinde tb'adı yazılı 673 adede muadil c217> metre 
mikflp •302> desimetre mik:ıp dört ltöte me~e keref;tf'.'si ild ay içinde kaldırılm;ılr: 
üzere on beş gün müddetle açık arh1rmaya konulmuştur. 

2 -· Arttırma 23/9/940 pazartesi gUrıil saat 15 de Buyükdcrc 
orman takOltesi dahilinde Belgrat ormar.ı devll't işletmesi rt'vir Ymirli&ı bina-

can ile 30,000 adet deve boynu demlri sındaki alım satım koıni~onu tarafından )'<.ıpıl&ıl·u.kı.ır. 

J)ilzarhkJa satın alınacaktır. Paz..1ı·Jı ı 3 - Beher nıamul rnetre mjk<"ıbın muhamnıen bıedeli 22 yirmi iki liradır. 
30/9/940 pazarle!:fi eünü saat 14 dedir. 4. - Muvakltat teminat c358, lira c.58• kıır~ olup re\ ir veznesine yabn:a-
Kat'I teminatı 4050 bre olup ııartna - calrur. 1 
mesi Ko. dan 135 kurU1n alınır, Talip- 5 - Şartnarne ve ~şiği eb'ad ve hacim cetvelinin bir niJ:'fhası revir fi.mir
lerin muayyen vakitte M. M. V. Sn. ı liğinde, diğer ni.u>hası da l!.t.anbul orman tevirge müdı.irlilğlınde ve keresteler de 
Al. Ko. da bulurunalan. 1104 - 8913 Kurtkemeri deposunda görülebilir. •8298• 1 

BU AKŞAM 
• 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESi 
ALATURKA KISMINDA 

BÜYÜK GALA - KOMiKLER GECESi 

FİYF 
R·ıhccnin bütiiıt varyete programı, (Komikler imtihan meydarunda) 

kahkahalı komedi. Zl'nNACI El\IİN ve Rakkaseleriu iştirakile 
djı{er numar.ılor. Fiyatlarda hiç bir zam yoktur, 

Telefon: 80547 

f---K•z_I ŞiŞLi TERAKKİ LİSESi 
ANA - İLK - ORTA - LİSE Yabancı dillere bilba.sa itina edilir. 

'fi:drlıl ve terbiyesindeki ciddiyet devlet imtihanları netice-sile sabittir. 
ı - Talebe kaydı, her ıün (saat 9-18) e kadar Halli Ri!at paşa konağında 7apolır. 

mektebin mu!a.,.al tallmatoamesl posta Ue ıönderilir. 

1 - Kayıt için velilerin bi.zz.at mektebe gelmeleri ıerektir. 

Nişaııtaşı Rumeli ve Çınar raddelerinde, 

HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

ERKEK 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletme htanbul asliye ikinci ticaret mah-
kemesinden: 

Hali tufi7ede H. ve J. Blumental 

biraderler ıirketl tasfiye memurları 

Galatadn Nordestem banında mukim 

avukat Hazan ve Adato tara!uıdan 
Beyoğlu Tekke coddesinde 412 No, da 

Umum Pttüdürlüğünden: 
1 - idaremizce satilac~k 2580 Kg. bozuk asfalt, 1000 Kc. kırık cam, 3850 

Kc. eslti elbise, 23 adet otomobil otobU. iç ft dıı l.btlkler!, 8250 adet bOI çimen
to çuvalı pazarWtla satılacaktır. 

2 - Puarbk 1/10/40 salı cünü aaat 14 de Metro hanında 6 incl katında 78-
pdacaktır. 

Sultnahnıel 5 int:i ulh 
kimUğiı.den: 

Akıl ha~,t~Jıı:,ına ıni.tp !clJ olcfıı 
porl ... nntaııloın x~ııhya kr·ı \! .ıl 
ha.erile kendisine ay J evde S3 ı: 
dikpaşada Caf\i sokak 66 No. ~1 . 

deşl ~1:tikcrremin va~l tayıT\ "' 
il3n olunur. 940/359 

SİRKECİ 
Salkım.söğüt DenıirkP1'1 

HALİL SEZER 
madam Hınsantl aleyhine ikame olu
nan sekiz klt'a senede müsteniden 

(807) lira 40 kuruşun tahsili talebine 
dair açılan davanın cart muhakeme ... 
sinde: 

3 - Muvakltat leminat ufalt w camlar için 25, elbiseler için 300, iç vol Karyola fabrikasındalO 
at,J 15stiklcr için 25, bo~ çuvallar için 100 liradır. Serııiyi ziyaret ediniı- ~ 

4 - Llstlklerln parasız olarak verilmekte olan prtnameleri levazımdan:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,J • 

Müddei tasfiye memurları i~bu da -

yaya aft müstenida~ ibraz ederncdik
lennl müddeaaleyhe bu hususta yemin 

teklif eder olduklarım beyan etmişi..- · 

ve v;1ki ta.lep üzerine yemin davetiye
sinin ikamelgılhı meçhul bulunan müd

deaaleyl ı ilin yolile teblilıtle ve tııh
kikatm da 10/10/940 perşembe sa:ıt 

14 e talilı:ine karar verilmiştir. Key -
fi7et tebUt makamına kaim olmak 
üzere illa olunur. 93'/526 

almaları Ye kanun! vesikaları ve m.uvakkat temilıatlan ile Bin edilen gün ve ' Sultnahmet 5 incJ sulh hukOJC 
saatte komisyonda hazır bulunmaları. •8834, kimliğinden: tı»'~ 

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 

' 

Kum.kapı Ba:vramı;avuş . môi et et 
Serkenler BOkak 6 No. da ·•""' r 
mekte iken mUptern olduğu ak'

1
, ti 

talıtı dolayıslle halen Bakır1<6Y eD'~ Tahmin l.k Te-
bedeli 

793,00 

1092,00 

minatı 

59,47 

81,90 

Yeni yapılan mekteplel'in etrııfınJ tahdit için alınacak çimento 
parmaklık. 

Selıir liyatroeu tarafmda.tı ÇJltanlmalı;la elan Tfirk tiyatnıııu adlı 

mtcmuanm tabi Jli. 

akliye ve a!abiye bastanesiJld~ ~?L· t!'I 
altında. bulunan Ali kııı ı'iakb \~ 
hacrlle kendisine kızı Mc!ill•~1 :I; 
tayin edildii!i ilin olunur. 

9 
.Ahpp ıaraj U..- kapolı zartla ek

ıdltmeye koamuştur. Eksiltmesi 28/9/ 
ll40 perıemıı. Ciınil ... t il de &kışe
&.ir mın\aka. Atıo. alm:a lr.omilyono.nda 
,.apıl.ıcaktır. Kqı1, feonl tartname, ek.. 
a1llme ıartnaınesi vıe projeleri ltomis-
7ond.o cörtilebillr. XetJf bedeli 31370 
lira 3 kuruıtur. Muvakkat temjnatı 

2J!i2 bra 15 kW"UJtur. İlteklller kanun
da ve ~ alacakları vesaik 
•e tem.inat ınakbmlanıu havi teklıf 

aıektuplanru belli ıünde saat 10 a ka
dar k.om..l.C)'ona vermele.n. 

• 1500 ton bufd.l,y Jcrdırılması ka -
palı zartla ek:ıUtmeye konmuştur. İha
lesi 23/9/040 pa:ı:amsı ıanu 11aat ı 1 de 
imılrde bornovada asker1 satın abna 
komısyonunda ,..-ptlacaktır. Tahmin 
bedell 30,000 JJnı ilk temlnatl 2250 li
radır . Şartnamesi koırdryonda ıı:llrOIOr . 

İsteklilerm tanunl ~•Otalarile teklif 
mektuplarını ihale saatınden btr saat 
evvel komlsTooa •ermeleri. 945 - 8257 

120,000 kflo •~de yağı pazarlıkla sa-

tın alınacaktır. İhalesl 24/~/940 sali işçi Bayan 
ıı:ünu saat 11 de Çanak.kalede askeri sa-

Tahmin bedelleri ile ilk temi.ıuıt mlkdar!ıın yukarıda ,.ıızı1ı işler ayrı ayrı 

açık eksil~e konulmuştur. Sarln<lmeleri zabıt ve m.uamellt nxüdurlılfii lı:ıı

lemlodc cöı1llecektlr. İhale U/9/940 pazartesi ııQııU saat 14 de dalml encmnende 

rapılacalrtır. Tallplerin lllr temiDet ımkhwz wya mektuplan n MO yıhna alt 

ticonl odası -a1arlle ihale ıtmO ınua:yyen -u. Ulml _.....__,. bulan-

10Z2 - 1479 ... 
100 ton otomobil bem.ln.I par.ırlıkla 

•tın alınacaktır. Tanının bedeli 3~.000 
lıra kat'i t.em.ınatı 5250 liradır. lba ıesı 
23/9/940 pazartesi ıı:Onü sut il de 
Ankarada A-t. ht. V. Hava ıat111 alına 

~om~yonunda yapılacaktır. Şartnamesi! 
168 kuruşa komisyondan a)mır. Talıp
ı~rın belli günde kat't teminat ff ka-
o unI vesik;ıl:ırile komisyona gelmeleri. 

1081 - 8821 ... 
Bir kilosuna tahmin edilen flatı 18 

kuru 50 ııa.ntiın olan ıvo ton un pa
zarlı\< ~a 25/9/940 tat"f&Qlba ,r6n0 A.at 
14 de Karıta ulc.ert &atın alma komis
)'<lnunda satın alınacaktır. İlk temi -
nah 2775 bradır. Taliplerin kanunl ,,._ 
11.kolarile belli aaalie komioyoııa gel -
ıııaeltn 1082 - 8822 

* 300,000 kilo ııtır etJ puarhkl;ı satın 

alınacakur. Tahmtn bedeli 84.000 lira 
ilk teminatı 5450 liradır . İhalesı 24/9/ 
940 salı ııono sa.at il de Çanakka!ed• 
askeri satın alına tomısyonunda ya
P•lcaktl.T İslffl!lerin kanuni v"'lka -
larile belli saatte komisyona a:elmelerl. 

957 - 8289 

* 1100 ton kuru ot llapalı zarfla el<!ilt-
meye ltomnuşlur. İhalesi 26/9/940 per
tembe günO aaat 12 de Edirnede eekl 
müstrıyet dairesinde askeri satın alma 
komiayonund.a yapıJacakur. Tahmin 
bedeli t16,000 lira teminatı 49'>0 !ıra -
dır. Evaa.t vo .. rtnıuıııes. ko!DİSyOl>da 

tın alma komı.syonunda yapı1ac.akt.ır. A R A N J y Q R 
Beher luloou ı 25 kuruştur. İlk teminau 
8750 lıradır. Talıplenn belli saatte lto- El i$İ y•pabilmek şartile her matan. (82119) 

mısyona gelmclerı. 107& - 1907 gün Gedikpaşa caddesinde Salıip n aqiryatı iclan Pflen Baım...ı...rid 
.lf- (88) No. lu tltü fabrikasına ETEM İZZET BENİCB , 

Nııtıda yazılı ite-reste ııazarlılda a- ıı~~m~u~·r~a~c~a~a~t.~~~~~~~~~~~::::::::::~Banl~~dıiı~~y~e~r=: ~S~O~N~ TELGRAF Matı.-lmacaktır. Talıpl""1l 20/91940 ouma _ ___ _ _ _ _ ---------------------------

ııonu saat 17 de Kırklareıınde asıterl 
1 
!---'an 1_,_..__ M. M. Vekaletinden vı""ı{ 

Batın alma komısyonunda bulunmalan. DeYlet Demiryollan Ye ...-... ~ Merzlfon J:ıııva alr.lllwıda lrtlhdam edilmek üzere diplomalı ve. ~t p•~ 
l~-~ ~- F 

Miktarı U. fciar•,..: t.A ~~lan meli bır mimar 91J:1A bir Jn:raat mllbendiııl alınacaktır. VcrilecLk cıJ<d'' C:nıi 

Kinş. 

Uta. 
Tahta. 
Pervazbk. 
Dileme. 
Kadron. 
Tahta. 

eb'adı 

4.ııuxo.15xo.f5 
t.ooxo.o6xo.ıo 

4.ooxo.o4xo,25 
~ 4.ooxo.12xo.os 

4.ooxo.osxo.os 
•.ooxoMxo.03 
4,ooxo,22xo.u ... 

adet 
12 
s 
8 

20 
10 
60 
50 

500 ton un 26/9/940 perşembe ıünO 
uat 10 da pazarlıkla Manisada askeri 1 
sabn ılma komisyonunda salın aJına

cakbr. Taliplerin .ka.ııunl vesikalarlJe 
kcmıisyooa r•lmel n. 1103 - 8812 

- lJ&D kanununa ai!N w 'Nn11 seçmiş devlet blzmeUeri de hesap edilerek l 
ftektir, Ve bu llcrei -.,ı (200) llnı71ceçmlyecektir. .,,~• ,/' 

Muhammen bedeb (2400) lira olan (3000) pşe telçat m<ıreıtkebl 80/9/llMO 
pazartesi ııi!nü saat (10.45) d~ Ha7darpapda Gar blaaaJ dabllindekl komisyon 
tarafından açık eksiltme usullle ıatm alınacaktır. 

Bu ;,e glrnıke lstl7enlerm (180) llnıbk muvakkat -- YI l<anunan ta
yin eUlği vesaikle birllkte tblltme gllnil saaUııe kadar kouı.htJODa ınllnıaaatı.n 

lAzımdır. 

Tallplena dlploma .,,. rWıaatname ve mecburi hlı.meti bulunınad •"'" pi' 
resmi veslka ~ ......ııerııe pçmla devlet hizmetine ait ve san ~:,,, '' I 
tinde11 ald.ılı ...... ...,.a ücret m.iktarnu da ıllı!tcrir reıım.I vesika .urc1·•· ntilr .r 

' p13 ~. len de\let ~tinde mllatahdem ise bu 7enlen aynJrnasmdıı • .;< ;J". 
madıima clalr resmi vcsibnın .,. tasdikli. alitua cü.ıAlaru suretının diJek>~jil~ııl 
laııarak en eeç 30/1/940 pazartesi alı;şaıwna kadar Aııkarada Milli P" 
Velı:lleti ban mllsleprlıbna ııö<ıderllmi:ı elmuı ..,.ahnt bu vesaik U• ~ 
.;hl;""';;;.ıtt;.,;;m~üraea:;;;::;;;;,at;,.,;;ohmme&ı;;;;:;,;;;:;;,.~il;!bı:;,,,;o~lww~~r.~..,,.ozc======~(8~7~6;5l~===~~~ t<'" 

ı>Y°" Muhammen bedell S6,J09 lın olan mulıtell! ,..,.ıı.. lı1nuz Ye !meler Wll/ tı17ta .uııı Yeslltaları w teltliflerini a:JDi ııııo saat a.ııo 1 kadar 1<om 

Bu ~ alt şartname!u koml•7ondan paraau olanık dalıtılmaktadır. "41f) ...... 
lll40 l8b cünö saat u,ııo da kapalı zarf UOt1lll tııe Aııkarada ıııa ... binv-vta llllm litioe www 1 eıi lAmndrr. ~"" 
almııcıılctır. ...> • 180 ~ .Aabra .,. Ba7darııaşa vemoleı:indAI 

Bu * linnek ı.tlyenlorin 2'108,11 lirahlı muvakbt -.t ile 


