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Hayal ve 
tereddüt 

nurunkü şartlar kar11S1nda 
llıcvcut devletlerin iki dü$
~•nı var: Hayal ve .. tcred-
~t. Hayale kapılanlar bu

~~n ınııukkat bir saadete 
0\·14ş•alar bile yarın bn 

~~•d.eti en vahim. neticeled 
e odeıniye mahkum .,.ıa

b•klardır. Tehlike ve sara-
at karşısında kew.dilerini 

~Üda!aa etmek hususuııda 

1"•ddüde dü~enler de bu 
'>eddütlı-rini en pahalı 

.!:ılarla ödiyeceJ.lcrdir. . _ 
\' 
~ETEM İZZET BENiCE ... 

~ .~ ll>iilakatınm vakıa halin-
'"'• ~· ltoya•alı neticeler üıc
'llı;1 onnııabilmek için heniia 

.. ~"dır .. ~ . . 
'~ !uluıi • Ribbentrop mülaka· 
~. ı.:ı~~nız İspanyanın durumu· 
.:"ltı~ 

0 
ii.k etti(iıı.i iddia etmek 

bit )ol lıı:ıaı. Daha İspanya Dahi
~•i1:•11ı Berline giderken •mih· 
~'"uıı' ispanyayı kandırmıya ça
~ ıu1ıı"'• adlı makalemizde \'e 
1tıı v ~\arda İspanya ile mihve
~~le~~~t~ni, İspanya~an nel~r 
iti~ ~e 'kiıu, bu :&iyaretın bedefi
°'*in; .ııeticelerinin neler olabile
v.,_ihı~ah etmiştik. O ..tın bugiin 
~•lııı;, ~ Yeniden yeniye öÇene
~~ ı·o1ı; dutumuz hiçbir değişik
~ad 111• Sadece bildiklerimize, 
tolii. Uta ~a İ•panya meselesinin 
~Uıı,;,1~\l~ oldutu noktası iliive 

llQ • ır. 
tı\; da~•hnda İspanya me5elesi 
~ltıac4 a hır takım meııelelerin de 
.. ~kakı lıonu~ulmuş olduğu mu
~ .. leıt'. Ancak bu konuşmala
-!1 djj 1 iiı veya vereceği netice
.'lıht11~Ya efkarı umumiyesinin 
~~ 0ı>un lIHlerle görüşme -
jt'Ce g·~on~a sırası ile ve fiil ha· 
~.tııa,11°~1lliye başlıyacağı tabiidir. 
~ .. Y a .~Yb, .mıdiden herhangi 

~·lı '-::1·lenıek ve hülı:me var-
"<lıet 01 •re tahmia ..-e hatta ke
t'iııı;, ur. Bugünden ıöy Jiyebilc-

ltııı~ tek şey vardır ki, o da 
;ı.ı;ıı b ileler gtirüşülmüş olun;a 
~ııı'., idiseler kar,ısında bize 
~ diğ; e IUak bazı devletlerin gös
ı...-lııda 111•n_zaradır. Bunların ha· 
~sıııd ıreııı. ölçüde bir hayal, 

fddllt \ Yine geniş ölçüde bir 
ilahı\ •~ası hüküm sürüyor. 
~'h t•ahıpJeri büyümeye, ya
l lteceı, eşne ve ortada sanki bö
~ l\hi1,/•Rıtılacak, bol bahşişli 
t .•ııJıı 11 inal ve miilkler varmış 
~·~:ın tak<imine yetişmekte 
~et ~~••mis gibi bir hattı ha
iıi' ile b •ndedirler. Hayal haki
~"ıle . eraber ve tam tevaıün 
d: i lı;.~11~şaf ettiği nldt :ıihin
;;;ııeııd· ıdınanlandırmaya, kah 
) . r~ı:ııı•Ye yarıyan bir varlık
t ·~· ~., 1• hakikat ile yu~lma
'-ıeı,,diğ·"1mayan ve yine hakikatin 
'-~\·11.ıı ~.llıubassalalarla karşılaş-
"'<dır •mağlar için hayal, h.as

~ ll•le v~ •arardır. 
'-ıUduısııll:ıı~le~lcrin hayatında ve 
~ttı~ayy:1 •htıras ölçüleri idnde 
~.1 .ve b~' ı:enisliği, yalnız t•hli· 
l, 'tir. n an da ölüm ve inhidam 
~,'de işı., •zı milletler bu sen gün
~..lut ta lıastalık halindeki bu 
""' l"ıına '- d"· . . k t ~lu 'n"'•lı ."en ı..,rını ap ınnış 

) tıı. inh.'edırler. Diğer yandan, 
~~•haşla~daın tehlike ve teca\'ÜZ 
~ 1 devl ına kadar gelmiskcn 
ci;·ı ••• ~tlerin de hala bu tehli
,.~ bir 1edıkleri ve •acaba?.• 
ı~ •ladık\ •reddüt içinde çalkanıp 
•ıi !aar arı ı:örülüyor. Taarru -
'-ıı u~tın:u~. tecavüzün tecavüz 
~,.ln ıtıııı\"•!ınek için mutlaka 1 "1iş ol 3 lıoi(umuna kadar gc
~:l'•reddij~~sı şart değildir. 
l,,.kadar b ınsanların hayatında 
Ce ·~ Ve d 0•ı:un ilımili ise millet
!lı.~ ~lda•vl~tlerin hayatiyetinde 
lı~/dit, .; ta! ve perişanlık ala
'~1,,Ita:rı..,~nı~daki hırs ve een
'-ıQ •., dej mış, nabzı r;evşemiş, 
''· ~av,_ •nore olmu• her türlü 
"akı '"et· " ı1~ •sı,, 11 '~kan ve kudretinden 
l"lı' kabuı' J(lıniin bütün icapla
"d:'..dir k~ hazır devlet ve milt,, tıde ~ 1 

ancak kendilerini te
ı.,:ddiiı, ap~ırabilirler. O halde, 
\'81 ddiden ~ılletlerin hayatında 
l.ı, n,, lt•tid •ıka birscy değildir. 
le.' a~1 . , 

1
• bıraktığımız hafta

ı." 'nh • Yı la · · "t ilftl .' ıcınde vukun ı:e-
lııi •dd~ı ve ınhidamlar bile bu 

'-ll Ve t 
1 •td' •reddiye en canlı 
lu1· ır. "· ••a ··n~h -no 

lııki •rb; ıııa mülıikntıruıı Av-
\ıi~ san •• ij~ ~·eni yeni hadise ve 
'••e 0ldıı~11 "'• etmesinin mü.n
~, ~H: İci şu sırada ha ral ve 
'·"'1lı•ıı,,:d~. boulı ·an de.-fet 

duşen vazifeler Tıt:· 
'.Dev "ırıı 3 ÜTIL'Ü ııılııtede J 

Köylünün bii ün mahsulü satın alınıyor 
JAPONLAR 
HAREKETE 
GEÇiYOR 

·-~~~~~~--~~~-
Almanlar 

istilaya 
kalkarsa .•• 

Hudutta iki saatltk bir Amerika Erkanıhar-
muharebe oldu 

H-lrnng ı:ı (A.A.)- itimat e- biye Reis muavını-
dilir Y•ban~ı bir kaynaktan alı - nin sözleri 
nan bir telgrafta MRiliyor ki: Nevyork ı:ı (A.A.)- iı.gil-

ffindiçitıi ile japonya *nsında terede bir teftiş seyahatinden 
Ha.noide cereyan eden nıüzake - avdet eden Amerika erkiuı-
reler yeniden iııkıtaa vkramı,tır. harbiye reisi bqmuavini Ge-
Vazivet son derece nazik addedil- neral Strong matbuat mlimes-
mektedir. •illerine ıu beyanatta bulun-

Tahliye mak.<ıtclile Haiplııong ve muştur: 
Dsaigondan sivil japonlarm ge- •Bilyük Britanyanm uznn 
milerine bindikleri ve Hindiçini- bir muharebe;ri kazanacağııu 
deki japon lıc,yetinin reisi General zannederim.• 
Misbiharanın maiyetile birlikte ingiliz milletinin birlli;indell 
bugün Hanoiyi terke hazırlandığı bahseden General sözlerine 
aannedilmektedir. şöyle devam etmh;tir: 
SİYAM DA TALEPLERİNDE ·İngiliz tayyare ve pilotla-

L5RAR EDİYOR rının Almanlara nazaran fai-
Tokyo 23 (A.A.)- Nagkondan kiyeti aşikardır. İngiltcrenin 

gelen bir telgrafa naıaran Siyam istilasına ı:elincc, bu te!;ebbüs 
b~vekili Luangbi Pulsonvam müstevli için müthis za:viata 
Hindiçini hakkında dermeyan c- malolmadan yapılamaz. Al -
dilen arazi toleplcriıı.i Vişl hüku- manl~r. Büyük Britanyada na-

meti L-bnl etmedim takdirde Fran- sıl karşılanB<'aklarını gördiik-
..,. h" 1 lcri zaman hiç şüphesiz ron 

sa ile mev""t ademi tecavüz pak- derece hayret içinde kalacak-
tını iptal etmek niyetinde oldu - !ardır.• 

(Devam• 3 üncü aahifede) ••------------• 

MANŞTA 
LiMANLAR 
YANIYOR 

İngiliz akınları hakkında 
gelen yeni tafsilat 

l.ondra 23 (A.A.) - l.n,tiliz tay-1 
yarelerinin evvelki gece istila üs
lerine yactııkları lıücu.mlar ha1<
iunda enteresan tafsil~t öb'enil
m.iştir . 

Bolonyada, büyüle miktarda 
mavnalar yakılml6tır. 

r 

DünkerJcte İnııiliz ·ıx.mardıman 
tayyareleri büyük y~nlar cı • 
i<amııs4r. Alevler 75 Jrilometre- i 
den ,ııörünüyardu . 

()stand'da yakılan 2rir 111tttpo
nun alevleri bütün limanı aydın
ı.atıyordu_ 

Kalede İnıO.liz tayyareleri pike j . 
ucuslarla ı;oıı del-ece şiddetli bom- , · 

' ' bardımanlar yapmışlardır. Kalede · 
yan~ınlar bütün şi.ddetile devam ' 
edi,,ordu, limanda bulunan dört 
vaourdan kesif dünıanlar yükseli
yordu. 

Fllssing' de de Alım an ı?Emi.leri 
rnuvaffakiyetle bombardıman e
dilmiştir. Bolonyada İ~ilizler 12 

(Devamı 3 üncü ı<&hlfede) 

HAYVAN GIDALARI PAHALILAŞMıŞ ! 

İagiliz pilotları akına çıkmadan 

' ·r 

• 

enci hedeflerini tayin ediyorlar 1 

IÇiNDEKi 90 
ÇOCUKLA 
BERABER ... 

Almanlar bir vapur 
daha babrdılar 

294 kişi boğuldu 
Kartulanlar faciayı nasıl 

anlatıyorlar? 
Londn Z3 (A.A.)- Doksan e-

cuiu himil bir vapurun, ~ddetll 
bir fırtına esnasmda Atlantildıa 
bir Alman tahlelbahiri tarafındaa 
torpillenmesi nefret ayuıdırnus
tır. 

Doksan ~aktan ancak ıredhi 
lrurtaı:ılmışlır. Vapurda eemu. 
%94 kişi botuJmJ1Ştur. 
Beş (()Cujtunu kaybede• bir ~ 

pnları söylemiştir: 
·Ben bir tek şey istiyonnn. Bu 

kadar fiitursuı<a yapılan bu cina
yetin intikamını almak üzere, be
ni cephe)re gönder~inler.• 
Domiııyonlar nezareti milsteşan 

Şekspir demiştir ki: 
•Bu kadar çirkin bir harekeb 

irtikap edebilecek bir Alman ta,h
tclbahirinin kumandanının mev· 
cut bnlunabilmesi beL<le nefret ve 
baw~t uyandırdı. 

Vapur, sahilden 600 mil mesa
fede batırılmıştır. Kurtarmak im
kilnları yoktu. Bu hareket, bütün 
diin~·ayı faillerine knr<ı kıyam et• 
tirccektir. Çünkü nazi Almanya • 
sının borbarca metoolarma yeni 
bir misal tcı;kil etmektedir. 

(Devamı 3 ifrcü rohifede } ---- ~- ------------------

Sulh şartları 
konuşulacağı 

zaman ... 
ltalyan Libya sın ın 
vaziyeti göz önündeı 

tutulacak 

Süt fiatları a 
yü seıt~ıecek ! 

Ay başından itibaren fiatlara zam 
icrası için görüşmeler yapılıyor 

Mİ l ll SEf'IH 8[HCfT 1 MAARİF N!ÇIN HAREKETE GEÇMiYOR? 

urA iLTifATlARı 'Bazı muallimlere Londra %3 (A.A.)- Mısınn is
tilAsı teşebbüsü hak.kında •Saııdey 
Tayınia. gazetesi diyor ki: 

•Libya İtalyaya verildiği za -
maıı, bir gün Jıu memleketin Mısır 
için bir tehlike teşkil edeceği kim
aenin aklına gelmemişti. Fakat İ
talyan Libyasının hakikaten böy
le bir tehlike teşkil ettiği anlaşıl
mıştır. Sulh şartlan ortaya süril
leceKi gün, bu hakikat nazarı iti
bara alınacaktır.• 

Şebriınizdto slit fintlarının ay 
başından itibaren yükseltileceği 
anlaşılmaktadır. Buna sebep ke
pek, saman, razmol ve kuru ot gibi 
hayvan gıdaları fiatlarının, man
da ve inek sütleri fi atları üzerinde 
tesir yapacak derecede arttıh id· 
diasıdır. Mandıra sahipleri bu ar
tış dolayısile masrailarının çoğal
dığını ve '"1ıdiki ucuı fiatla süt 

Milli Müdafaa Ve
kil~tinin a acağı 
romorkörler 

l:ı:mir 22 (A.A.) - Milli Şefi - • 
satışına imkan göremediklerini 
söylemektedirler. 

Çamlıca, Ömerli ve Uzunçayır 
ve sair yerlerde bulunan mandıra 
sahinleri bu maksatla aralarında 
görüşmeler yapmaktadırlar, Man
dıracılar ay başından itibaren süt 
fiatlannı yükseltmeyi zaruri bul
maktadırlar. Fiatların kilo başına 

:~y~e;:~~;:~e!~! ~~~~~:i- 5 a yd 1 r maaşları 
telgrafı göndermek su.retilf' ilti -
jatta bulumnU<lardır: 

:~:ı:~;!~~=;!ı~!~;n tediye edilmemiş! 
( Dev<>m• 3 üncü •ahifede ) 

dolayı .;z; tebrik eder, sayın lzmirlilere reja.lı ve saadetler dilerim. 
ismet inönü. 

Oç amele toprak 
altında aldı, biri 
ağ rca yaralandı 

Birikmiş aylıklarını alamıyan 
muallim1cr şikayet ediyorlar 3 t:c~'.J~; 

ÇERÇEVE 

ürkçe aavamız 
Jtazır bulunduğtıma, sanırııu ki 
ayni dava üzerinde karaladı -
ğım binbir çerçe.e şahit. 

Şehrimizde yeni 
hey' eti 

bir satınalma 
kuruluyor 

Beyazıtta bir motosiklet kazası oldu 
Bir otomobil de dükkana çarptı 

İlk ismi, ikinci ismimin ayni 
olan, tersinden adaşım bir ya
xıcı vardır. Bu yazıcı, meb'us 
olmak bakımından on binlerce 
kişinin adına konuşmak hakkı
na sahip olsa da, ~adete yazıcı
lık bkımından kaç kişi hesabı
na laf etmek &alfıhiyetindedir, 
bilemem. Kendisini şahsile ta
nıdığım ,.e irfanına yakından 
şahit olduğum için, gazeteleri
mizin ona yakıştırdıij'ı edip un
vanını ben de ve hararetle tas
dik ederim. Şu kadar ki, şunun 
ve bunun tasdiki, - benimki de 
beraber - eser sahibi olmıyan 
bir yazıcıyn bu unvanı kazan
dırabilir mi diye sorsalar, ınüs
bct ce\·ap vermekte mazumıu. 

Ne .vapanm ki, benim yaz.ta
rımdan hiçbirisi • edip olmadı
ğım icin zahir - Fa<ıl Ahı .. et 
AJkaçın bu biricik yazısı kai'ar, 
alaka ve idrak kubbesini rınla
tamadı. 

Milli 'Müdafaa V ekfiletince satın 
alınacak romorkörler için bu Ve
kalet emrine 4-0 ibin liralık tahsisat 
ve:ri]miştir. Bu roınorkörleri satın 
a}ınak üzere şehrimi7.de, Milli Mü
dafaa V e&:Aletince tayin olunacak 
bir mütehassısla İstanbul mıntaka 
liman reisliği, devlet denizyolları 

Hastasını ziya
rete giderken 

düşüp yaralandı! 
Dün Şişlide garip bir vak'a .,.J. 

muştur: 

Yedikulede oturan çömlekçi A
ristidi isminde bir adam; Şişlide 

Fransız hastanesinde yatan bir 
hastasını zi)·aret etmeyi kararlaş
tırmış ve dün sabah \'edikuledr.n 
kalkıp Şişliye gitm~tir. 

Fakat Aristidi tam hastanenin 
kapısından içrrl girereği sırada 
birdenbire a ağı takılarak yere 
dü mil$ ve ba$11ldıuı. beliwloo ya
ralanmıştır. 

Hastane meımı.rlan adıun<abzı 
hemen ha taneye kalclırnutlar ve 
teda\l altına al11111lardır. 

işletmesi umum müdürlüğü ve 
İstanbul ·beled:ıyesi fen heyetine 
mensı,ıp birer mütehassıstan mü
rekkep bir eksperk!r heyeti teşkil 
olunmaktadır. Rornorlcörler heyet
çe muavene edilecek; değer ba -

l:ıaları takdir olunarak milli ko - lı 
runma 'kanununa tevfikan satın 
alınacaklardır. 

KISACA 1 ._ __ 
Bulgarlar ve Mısırlılar 

Bizim mahutla konuşuyorduk 
da, 

- Bulgar gazeteleri Sinandan 
başlıyarak bak neler diyorlarmış?! 

Dedi. Gülerek: 
- Diliu kemiii ,..,.k a. .. Söy !er

ler ... 
Ded~ ve .. ilave ettim: 
- Kızı kendi gönlüne bıraksalar 

ya davulcuya, ya zurnacıya kaçar
mu,. Fakat. hiçbir zaman kız )~n
eli ı:önlüne bırakılmaz!. 

- Ya, Mısır, Mısır kabinesi, 
MISll' taarruzu?. 

Diye sordu. Ona da, $11 cevabı 
verdim: 

- Sabreden ya belasını, ya 
mevl&mıı' bulnr.. derler. Fakat, 

ekserira sabrm ııonu ıelimettir!. 
.• . 

Silihtarağada Sabri Arslanın 
tuğla farhikasında çalışan 10 ka· 
dar amele Osmaniye telsizi civa
rindan Teneke kahve mevkiinde 
gece yarısından sonra toprak ka
zarlarken toprak çökmüş ve Kay· 
serTıi Ahmet, Necip ve Osman a
dında 3 amele altında kalmışlar
dır. Ameleler arkadaşlarının yar
dıınile toprak altında kalmışlar-

17,000 liraya 
sigortalı bir 
evde yangın! 

1 

Dün sabab Ankarada doı(anbey 
mahallesinde Havra karşısında 
5 numaralı balıkça Saminin evin
den bir yangın çıkmıştır. 4 kattan 
ibaret olan mezkür e\·in yağlı bo
ya çatı kısmını ateş hemen sarmış 
ve yanın soatte söndürülmüştür. 
Yangının üst katta mukim Mor

dohay adında birinın odasından . 
çıktıiiı tesbit olunmuştur. Fakat 
sebebi meçhul görülmüştür. Ya
pılan tahkikatta Mordohayın .,. -
yalaroıın 2000 liraya ve evın de 

• 15,000 liraya sigorta ettirildıjp an
l~ıirıuştır. Yanı:ında &igorta P&- 1 
ralarına t.amaan bu ka•~t olup ol-

1 
~1 te~ edil.mekt€dıt. 1 

dır. Ameleler arkadaşların~n yar
dımile topr"k altından rıkarıl • 
mışlar ve Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

Amelelerden ahmet tehlikeli su
rette yaralannuş, diğerleri de muh
telif yerlerinden hafif yaralan
mışlardır. 

· Muzafferin idar~indeki 425 nu
maralı motosiklet Beyazıttan ge • 
çerken, kaldırımın bir- tarafından 
diğer cihetine geçmekte olan ve 

(Devamı 3 üncü sahifede J 

Dönmiyen 
Filo 
Ranmi Yağız'ın 
en son eseri.. 

Dönmiven filoda Tlid, de
nizcilerinin biiyük harp so-
nundaki efsanevi kahraman- J 

lıklarını Rahmi Yağız'ın \'C· 

sikalara dayanan bu ~ahe&erin- 1 

de görüp okuyacaksınız. 1 

Dö:,:}:..:::.ilo il 

Memleketimizde, yazmadığı 
şiirin bir(ok şairi, kurmadığı 
terkibin birçok mü te!ekkiri, 
düzene sokmadıi:ı tarihi akışın 
birçok müverrihi arasında, hu
susi meclisleri ve buı peraken
de yazılarile hakikaten edip ta
nıdığım bu muhterem yazıcı, 
aradabir ani bir sinir buhranı 
halinde yapıştığı kalemine sa
rılarak, ge(enlerde dilimize ait 
bir yazı yazmış. 

Edin Fazıl Ahm>t Aykaçın 
hükmü, eğer teşbihime lıin ve
rirse, lisan ve üslüp silvarisi 
geçinen birçok muharririn. ata 
deği}. eşeğe hile binmeyi hece· 
remediğidir. Eğer ikinci tcş -
bihime de izin verirse, yaprak
ları arasından hayat üzümünü 
devşirmek zorunda oldnitumuz 
lisan a•mamız, madde iskeleti 
bakımından filoksera yuvalarile 
delik d~ik. 

Bu hüküm üzerinde ben.im 
ne kadar lıassa& olduğuına ve 
ona ne nisl>ette hak vermej;e 

Bana kıskandık atfetmek Jıi
zumsuz olur. Zira buna in.,nan
Jor \·arsa. onlara, Fazıl .P.hmC't 
AJkaçı bu me\'Zuda hakikaten 
loskandııtımd~n ha-ka ne siiy
liyebilirim?. 

Bazan kaya balıhlarmın ne
fesli sazlar senfonynsını lıop3r
löre bağlıyan, hazan da ı:ök 
güriiltiilerine (sourdine) tukan 
(Babıali) marifeti bu iste nasıl 
·tecelli ederse ebin: \'C Fazıl 
Ahmet A~~ac beni ne nhbette 
kıskandır1nış oJur~a olsun, nıuh
terem edip yiizdc ,·üz bin h>k· 
lıdır. 

Resmi ve hususi bütün mü
esse!>ielerile dil. sanki hl"~inci 
k"'l hücumu altındadır. Sanki 
tiirkçenin kurtulabilmesi için 
topJekiın un•1tulma. ından baş
ka çare bırakmak istcmiyen bil
gbizlik, zel'ksi:ılik \'e soysuzluk 
örnekleri türemektedir. 

Bu planda acılması ı:•reken 
ekber cihadın ÖJ le serdı-n ı:cc· 
tisi,·im ki. bin serdrnge~·ti nrn
sında beni hinba~ılığa kabul et
mek isteınrzlersc, ben, nıcscli 
binbası Fazıl Ahmet Aykaçın 
('ı";rinde neferlik etme,:(' razı
~-ım. 

Yarın. dilimizdeki ha,talıklı 
nahiyeleri ~östermc):e çal1'a • 
cağım. 

NECİP FAZIL KlSAKL'Rl:X 
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KIR1STAL . 
TABELALAR 

Dı.ikkanların, mağ~zaların üze
rindeki kırmm bovalı tahta tabe· 
lahır, bir kararla,"~undan sonra .kı
ristal .ola<:akmış. Kıristal zariftir. 
ştld r. Nişanta!;ında, yeni yapılan 
çocuk bnhçcsine inen merdivenler 
de mermer olacakımış.. · 

İstanbul, kıristaller, mermerler 
kinde, pırıl pırıl yanan ~ ka -
maştırıcı bir hal alıyor. İnsan im
reniyor. Artık, İstaDbul o halde li 
bal dök, yala ... 

Fakat, bu kıristal tabelaları dült
kan sahiplerine hediye mi ede -
cekler, yoksa, yaptırmak için her
kesi mecbur mu tutacaklar?. Asıl 
mesele burada ..• 

HAYVANLARIN 
AZGINLICI 

Hayvnnata bir 874?Jn1ık sadır ol
du: Bir manda ihtiyar bir adamı, 
bir at bir ~uğu, bir eşek de yine 
Dir çocuğu yaralamışlar.. Haydi. 
eşek eşektir, bilmez, aklı eıırneı, 
diyelim?. Fakat, şu manda ile ata 
ne buyunılur?. At, kiıbarlığile, 
manda, ~ır başlılığı ile maruf iki 
hayvan değil midir?. 

BEN HATA 

ET 1İSİM 

Ben, hata etmişim . Me,ğer, Urfa 
yağı 160 kuruşa değil, 170, 180 ku
ruşa çıkmış. Bizim Son Telgrafın 
veznedarı Bay Cevdetin İstanbul 

AVRUPA HARBiNiN 
YEN l MESELELER! 

Orta Avrupadan 
Uzakşarka kadar 

Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 

Geçen harpten &onra pliplerle 
mağluplar arasmda aktedilmi' ne 
kadar sulh muahedesi vusa artık 
tarihin malı oldu. l\luahedelerj ye
ni baştan gözden geçirerek tadil 
etmek istiyen alikadarlaran ba -
şında ise • umumi harbin galiple
rinden - ltalya yardı. İtalya kaç 
senedenberi bu cereyanın bapna 
geçmiş, orta A vrupanın muahede
leri ni defj$tirmek istiyordu. Ro
manın politikası için böyle bir yol 
tutmak karlı olmu.ştUJ'. Bugün de 
artık Triyanon muahed•inin hük
mü kalmadığı, (iinkü 9!8 denberi 
Romanyaya ıreçrniş bulunan Tran
sih anyanın artık ~Jacaristana ia
de edildiği görülüyor. 

Onun için bu hale bakarak bi
raz müliihaza yürütmek müm -
kündiir: ingilizler ameli yollar • 
dan yürümeyi sever oldnklan d
hetle o muahedeleri muhafaza et
mek, bunlara alakadarları riayet 
ettirmek çareleri yava~ yavq el-
den gidince tadil ettirmek sure -
tile st'1hu .ko~ imkanlarını 
düşünmemiş değillerdir. Bu harp 
çıkıncıya kadar İngiltcrede gö -
riilmiiş olan bir cereyan vardı. 
Bunu takip edenler Almanyayı 
memnun ederek sulhu korumak 
kabil olacak di.ışlincesile muahe
deleri tawl etmeyi muvafık bu -
lanlardı. Artık orta Avrupanın 
kiiçiik milletleri ne olursa olsun, 
e\·,·clii Almanyaya eski müstem
lekeleri verilmeli, sonra da orta 
A\'rupada Almanya serbest bıra
kılmalı diyenlere karşı İngiliz si-

1 yascti daha geniş düşündü: 
Fransayı kat'iyyen feda etme -

mek, küçük milletlerin hukukunu 
da kornmak-

Zahirde bakılınca AlmaayaDlll 
dansı ile İngiliz imparatorluğu
nun mevcudiyeti arasında bir te
zat görülmivebilirdi. Çünkü İn -
giltereye karşı Almanyanın her· 
hangi bir tecnüz emeli besleme
diği tekrar edilip duruyordu. Fa-

Balıkpazarından son aldığı yağın 
fiatı budur. Bay Cevdet dahi, ar
tık, vaj! fiatınm yüksek olmasın
dan şikayo~i. Veznedar gibi, sa
bahtan akşama Jcadar para içinde 
olan bir insan da pahalılıktan şi
kayet eder, ihtikar var, derse, bi· 
zim gibi bicarcler ne demez?. 

KESEYE 

DOKUNUYO& 
Sular idaresi, Avrupad.an bbı 

adet su saati ~etirtm~ .. Malüm ya, 
• birQOk kimseler saatsizlikten dola
yı su alamıvor, yahut, ibirçok eski 
aboneler, saatsiz ve götürü hesap 
~rüyor ,yahut, bırQOk aboneler, 
ıbozuk saatle kanaat ediyor. 

iElektrik, havagazi, su aboneleri 
için saat mühim mesele ... Haydi. 
şehirdeki umumi saatlerin •bozuk 
olmasına alıştık. Fakat, öteki sa
atler keseye dokııııuyor. 

KAHVE 

DA<ilTILIYOa 

Mahalle bakkallarına bol bol 
kahve d.a~tılıyormus!. Geçenlerde, 
mühim miktarda kahve ~eldi. Ar
tık, ıkahve yok, kahve pahalı. na
karatı paydos .. Mahalle bakkalları 
bu kah ve ikramı karşısında. AJ
lah vere de mahçup olsalar ve bu 
kahvenin hatırı için, dHier ımndde
lerin fiatlarından da bir miktar 
tenzilat yapsalar ... 

Bir fincan kahvenin kırk yıl ha
tırı yok rnu?. 

AHMET RAUF 

kat keyfiyetin bu kadar basit ol
madığı çok geçmeden anlaşılmı$, 
esasen bir .ke.re Anupaya hakim 
olan kuvvetli bir Almanyanın na
sıl olup da yalnız A\'rupa kıt'a -
ıı>ındaki hüküm ''e nüfuzu ile ka· 
naat edeceği çok söz götürür bir 
mese]e haline girmistir. Alm:ın
ya, ltalya ve japonya nrasmdaki 
937 anlaşmasının hudutları çok 
ilerilere gidebilirdi. Fakat İngi
li:ıler arasında Almanyaya o ka
dar taraftarlık edenlerin asıl 
maksadı su otduğu saklanmıyordu. 
Uzak şarkta japonlara kar.şı Al
manyanın yardımı lazım; diyor
lardı. Çünkti İngilterenin Çindeki 
menafii öyle olur obnaz derecede 
ihmal edilir gibi dttğildi. O halde 
meseleyi bu kadar basit görenler 
için Almanya ile anlaşarak japon
yamn ~stüne yürümek kalıyordu. 
Fakat lngiliz efkarı uınumiyesi 
tehlikeyi daha başka cihette gör
dü. Almanya ile anlaşmak müm
kün olmıyacağı neticesine \'arıla
:rak uzak ~rktn mukadderatı için 
japonlarla doğrudan doğruya gö
rüşmek lazım geleceğini düşü -
nenlcrin dedil:i daha do!ru gö -
rüldü. Bir keyfiyet var: japonlar 
Çindcki istila emellerinden vaz
gereceğe ben7.emiyorlar. japonları 
alıkoymak idn müracaat edilttek 
esrenin herhalde Almanların yar
dımını istemek olmıyacağı kanaa-
tiadekilerin noktai naz:ırı g:ılip 
~elince İnııilterer:in bugiin giriş
miş olduihl harbi ha armnk için 
ıründcn güne lruv\•ct, azim ve 
sebat ile uğrqU'ken uzak şarkta 
uysal bir ''aziyet alması en ameli 
bir hal sayılmaktadır. Uysnl ol -
mak ancak kuvvetli olan1ar hesa
bına bir siyaset olabilir. Aksi tak
dirde uysa11ığın manası başkadır. 
Faknt İngiliz imparatorlu!,'11 j!ir
diP.i bu miicadeleden gcmlsini kur
tararak eıkacaöma emin bulunu
yor. Bütün uğratmalar da bu 
emnivetledir. 

* Şehrimizde ilk tahsil ça~ın
daki ~uklannı leyli olarak okut
mak istiyenlcr için Beşiktaşta Yıl-

. dızdaki l inci, K.fığıthanede 2 inci 
ve Küçükyalıda 3 ünc:.i yatılı ilk 
Okullarla çocukları kurtarma yur
duna paralı talebe alınmaGı ıka -
rarlaştı~tır. Aylık ücret 7,5 -
13 liradır. 

Son Telgraf'aa edebi romana : 66 

GÖZY Aşi.ARI 
ETEM iZZET BENiCE 

- Çıkacaksm!. 
Denilince ödüm yüreğim kopu

' ordu. Hastaneden çıkı.p nereye 
ctidecek. ne yapacaktım?. 

Tekrar İstavrinin ımevhanesine 
ımi? . istavri kapıdan içuiye bile 
almazdı. Sonra: 

- Rakı paraları?. 
D"\ ınce ne yaparım? Bende rne-

;elık vok. 
- Yarın ... 
Öbür gün! ..• 
Akşam... Saban ... 
Da diyemem ... 
Nereden alacağım, nerede ça

l• acağım, nereden kazanacağım?. 
1 tnvriye: 

- Para yok ... 
Desem muhakkak: 
- Paran yoktu da ne diye iıçtin? 

Der, üstelik iki küllıanbeyine de 
beni adamakıllı dö~dürür!. 

Hnstanede ne yersem onunla so
kağa çıkacağım. Boşalan mide yi

. ne ekmek ister. Sonra nerede ya
taca~ım, nerede oturacağ.m, ne
rede içeceğim?. 

Birazıcık olsun tanıdığım bütün 
meyhanelere, lokantalara ahçılara 
hepsine borçluyum. Tarlabaşında 
zemin katına tı-kıldığım Katinanın 
evine de dönmenin imkanı yok!. 
Dörder liradan iki ibuçuk aylık bi
rikti. Madam bir haftadır kapıyı 
açmıyor. 

- Parayı ~etir .. Odana gir!. 
Diyor. Zaten son iki geceyi is

tavr~in meyhane.sinde~ meyhane 
kapandıktan sonra da Taksim bul
var!!ıdaki \ahta sıraların üzerinde 

Bağaj 
teşkilatı 

Yolcular vapurlardan 
eşya çıkarma ve 
hamal derdinden 
kurtarılacakl&r 

Yolcu vnpurlarmda bağaj teş
kiltıtı yapılması için tetkiklere ,ge
çilmiştir. Bu teşkılatın esası şudur: 

Her vapurda bır .bağ'aj memuru 
bulunacak ve yolcular eşyalarını 
bir numara mukabilinde bu me -
murlara verecektir. Vapur bağaj 
memuru da yolcuların eşyalarını 
bai?aj merkezine ve yahut evleri
ne kadar götüreceklerdir. Bu su
retle hamallar yolculardan hiç 
para almıyacaklar, yalnız memur
lar belediyenın tayin ettiği hamal 
ücretini makbuz mukabilinde ala
caklardır. 

Böy Jcce hem hamalların yolcu• 
lardan fazla para almaları önlen
miş olacak ve hem de yolcular 
vapurdan eşya çıkarma dert ve 
müşkülatı.ndan kurtarılmış ola -
caklardır. 

---00..----

Trakya haberleri 
Edirneden bildirildi~ine ,göre 

belcdıye tarafından 1 yıl evvel in
şasına başlanılan mezbaha buz 
fabrika.sile soğuk hava deposunun 
bina kısmı bitmek üzeredir. Ma
kine aksamının J?etirilmesi için de 
beledivcce teşebbüslere geçilmiş
tir. 

Diaer taraftan yeni ı?ÖQmCn ev
lerinin ve tbu rncvanda KıTiklareli 
civanndakilcrin kış bastırı" na -
valar soi?umadan ikmal edibneleri 1 

kin alakadarlara emir verilmiştir. 
İstanbul - Silivri - Lülebur,l?az 

ve ("orlu - Edirne otobı.islcrıne faz
la volcu, alındıl!ı ve Edirne istas
yonile şehir arasında arabacılann 

t 
ihtikar yantıkları hakkında sika
yetlerde bulunulmuş, tahkikata 
~cçilmiştir. 

Gündüzleri radyo 
diı:leyemiyenler ! 

Çoculr.ca iddia 
Osmanlı imparatorluğunun yük

selme de\'rinde, birçok büyük in
.sanlar arnsmdn, iyi yetişmiş bir 
de mimarımız var: Koca Sinan ... 
Umumi kültür ve ınedt•niyctte, 
znmanının ınijhiın bir varlığı olan 
Osmanlı Türk ce.ıniycti, gayet ta
bii olarak böyle bir san'atkfır ye
tiştirebilecekti ve nitekim, yetiş
tirmiştir de .•. 

Dostumuz Selimi İzzet Sedese 
bir türlü nnl:ıtamaJığımız umumi 
kültür \'C medeniyette kül bahsi, 
buradn güzel bir misal veriyor: 

Ordusu Viyana kapılarına da -
yanan bir cemiyet, mimaride ga
yet tabii olarak Sinanı yetiştirir, 
edebiyatta Baki çıkar ilah ... Bütün 
bunlar, birbirlerine baJ1lı olan iç
timai hndiscler ... 

Şimdi, bazı Bulgar ırazcteleri, 
l\fiınnr Sinanı Türk ceınivetine 
cok görüyor ve bu dahi s:ın'~tkarın 
Türk değ-il, Bulgar olduğunu iddia 
ediyorlar. 

Sinaııın. Kayseri kö:..-lcrindcn 
birinde do~muş, anasıl Türk oldu
ğunu isbata lüzum dahi yok. Çiin· 
kli, seceresi, hayatı, eserleri bu 
büyük adamın Türk olduğunu o 
kadar sarih ,.e canlı olarak anlatır 
ki, söz t:ötürıncr.. 
Sinc.nın Bulgar oldui:'llnu iddia 

edecek kadar ileri giden BuJı:ar 
rcfiJ:lerimiz, yalnız, bir hakikati 
tahrif etmekle iktifa etmiyor, zım
nen, Tiirk t'etniyetiniıı böyle bir 
sahsiyct yeti tiremiyeceğini de 
ifade etmiş oluyorlar ki, asıl yanıl
dıkları nokta budur. 

Bir Barbaros cıkn·or, Akdenizi 
Türk ~ölü haline sokuyor. Eğer, 
Eull{nr dostlarınuz, nyn; asırda, 
Tüık l:adirgaları karşısmda kaça
cnk delik artyan Avrupa denizci· 
lcrini düşünecek olursn, Sinanın 
asla, Tiirk cemiyetinden gayri bir 
vasattan <:ıkanuyacııihnı kabul 
ederler. 

REŞAT FEYZİ 

Hususi 
okullar 

Şehrimizde 
yerlerdeki 

mekteplere giriş 
şekilleri değiştirildi 

ve 
bu 

diğer 

kabil 

Şehrimizde ve diğer şehirler -
deki hususi mekteplere 1?irmek is
tiyenlcr hakkında dün Maarif 
Vekaletinden maarif müdürlü -
i?üne yeni bir emir f!Öndcrilmi.$ -
tir. Bu emir şudur: 
~Şehadetname veyahut da tas

di·kname ile hususi mekteplere 
müracaat eden talebeler ellerin -
deki bu evrakın ,gösterdii!i derece
lere ı:röre hususi mekteplere im
tihansız kabul olunacaklardır. 
Şehadetname veyahut tasdik -

name göstenniycnlcr isc:girınek 
istedikleri sınıflardan evvelki sı
nıfların derslerinden imtihan ver
mek şartile kabul olunurlar. Bu 
imtihanlar; ders yılının 3 de biri 
~eçtikten sonra yapılamaz. İmti
han müddeti geçtikten sonra hu
susi mekteplere yalnız cnaklcn> 
talebe ika.bul olunur. 

Tasdikname veya şchadetna -
ırnesiz talc!belcrin mevzuubahs im
tihanlarının da; maarif müdür -
lüklerinin havalclerile resmi •bir 
mektepte tahriri olarak yapılma
sı şart konulmuştur. oo----

Demir parmaklık üıe
rinde istirahat olur mu? 

Beyazıt meydanının bir kültür 
sahası bulunmasına rağmen bu -
radaki havuzun etrafında topla
nan halkın sırasızlıktan demir 
parmaıklıklar Üzerlerine oturduk
ları ve bu suretle çirkin bir man· 
zara hasıl oldu® görülmüştür. 

Cumhuriyet Halk pattisi Be-
yazıt semt ocağı; hem bu çirkinliği 
izale etmek ve hem de biraz hava 

Açık iş ve memuriyetler almağa çıkan halka istirahat im-
ıkanını veıune.k üzere buraya kafi 

Şehrimiz üniversitesi fen fa - miktarda sıralar konmasını bele
kültesinin 1'5 lira maaş aslili kim- diyeden istem~tir. 
yahane lfı.boratuar memurluğu Belediye reislii?"inin vatandaş -
münhal bulunma-ktadır. Memurin ların istirahatini ve meydanın gü
kanunundaki şeraiti haiz talipler zelliğini nazarı dikkate alarak ıbu 
mezkür fakülte idaresine müra- ımakul ve yerinde talebi is'af edip 
caat etmeli<firler. halkı demir parmaklıklar üzerine 

Küçük Yozııat ve Kırıkkalede <>tur-mak mecburiyetinden kurt~ -
çalıştrılmak üzere askeri !abrı - racai!ı ümit olunmaktadır. 

V!: 
1\JAH J( LMEl .. ER 

Otlar arasında 
bir ceset ve 
kırJlan araba 

Çatalcanın Çukurbostan çiftliği 
civarında vukua gelen kanlı bir 
cinayetin muhakemesine evvelki 
gün aı?ırcezada batlaDJhnıştır. Ha
dise şudur: 

Temmuzun 30 uncu günü ak -
şamı ınczkfır riftıikte çalışanlar 
üc; silah sesi duymuşlar ve biraz 
sonra da derinden bir istimdat se
si işitmişlerdir. 

Bunu takiben yamaçtaki yolun 
üzerinden ekin yüklü bir araba 
son sür'atle uçmafa başlam1.1 ve 
yıldırım gibi bir hızla uçuruma 
yu\'arlanmıştır. Çiftlik sahibi 
1\lustafa ile adnmlan seslerin gel· 
diği tarafa doğru koşmuşlar, fakat 
ortada parçalanmış bir araba ile 
yaralanmış bcygirlerden başka 
kimseyi buJaınamışlnrdır. 

Biraz dikkat edilince bu araba
nın Bayram adında bir köylüye ait 
oldu~ anlaşılmış, Bayram ch·ar
da aranmışsa da bulunamamıştır. 

Çiftlik sahibi deminki silah ses
leri ile arabanın sürüciisüz kalıp 
parçalanıst ve Bayramın kaybo -
luşu arasında bir münasebet ara
mış ve hadise,yi köy muhtarına, 
;andarma karakoluna haber ver -
mistir. 

l\lt:htarla jandarmalar, erkek ve 
kadın kö;\ lüler derhal etrafı daha 
dikkııtlc taranuya başlamı~lar; 
karanlık basınca da ellerine fe -
ncrlcr alıp gece yarısından sonra
ya kadar da~lan, tepeleri ve ci
varı altüst etmişlerdir. 

Kihavet üe kadın bir ekin ytğı
nının arkasında Bayramın cesedi
ni bulabilmişlerdir. 
AVUCA SffiMIYAN TABANCA 
Bayramı kimin öldürdüiü bir 

müddet anlaşılamamış, fakat biraz 
sonra Mustafa g-ündüz ceşme ba
şında cereyan eden bir münaka -
sayı hatırlıyarak: 
•- Herhalde Bayramı Kahya 

Mehmedin ol?lu Hiise\'in Ercan 
vurınuı;tur. Ciinkii bunlar iki hı
yar -·üzünden birbirlerile kavga
ya tutuşmuşlar ve Bayram da 
Hür,cvni tokatlamı tı• demistir. 

Filhakika kliçük bir tahkikat 
Bayramı Hiiseyin Ercanın öldür
dt:iHinii meydana cıkarmıştır. 

Memleketimizin 'bazı şehir ve 
kasabaların<la elektrikler yalnız 
oeceleri yanmakta ve _gündüzleri 
umumi ~bir cercvanı kesibnek -
tedir. Bu vaziyetin mezkur yerler 
halkını ~ndüzleri elektrikten is
tifade etmekten radyo sahiplerini 
de rad ·olarını kullanamayıp din
lemekten mahrum bırakbfh f?()rü
lerek tetkiklere "eçilmiştir. 

. ikalar umum müdLirlüj!:ü 2 eczacı ı~:.;=;;;::;;;;:::;;:::;::::;::=::::;:;;,;::::;:;=.;= 

aramaktadır. Ayrıca Midyat bele- IKLıÇU" K HABE ı 

Henüz 17 va$ında bulunan ve 
cinayeti işlediği kCM'aman Nagant 
tabancası eline bile şığmıvan Hü
seyin Ercan mahkemede cürmilnü 
tamamf'n itiraf etmiş ve: 

Menba sularında sıhhi 
tesisat kontrolü 

Şehrimiz civarındaki tekmil 
mert ba sularında peyderpey sıhhi 
tesisat vücude ~etirihnektedir. Be
ledi ve yakında bunların hepsini 
kontrol edecek ve yeni talimatna
mede gösterilen tesisat yapılmamUJ 
olan suların mcmbalannı kamı.ta
caktır. 

Diğ~ taraftan Ta.$delen suyu 
merrbaı yolundaki istinat duvar
ları da Kadıköy evkaf müdürlü -
~nce_yaptınlaca::k:.:t:.::ır::::·=====I 

l=IlifilH 
Hir an evvel •• 

Adliye sarayının nerede yapı
lara~t mc elcsi yine ortaya çtktı. 
Fakııt, adliye sarayı hülı'l ortaya 
çıkmadL İstanbul, sür'atle bir u
mumi hapishaneye muhtachr. Bu
gün tevkifhane izdiham arzeden 
bir vaziyettedir. Bu şekilde, disip
lin temin etmek ıiictür. 

Her nerede yapılacaksa adliye 
sarayını, umumi hapis!ıaneyi bir 
an evvel inşa ettirmek, lstanbulun 
adli işleri bakımından eok lüzum
ladur. 

B'OıUIAN CEVAT 

~eçirmistim. Hastanede vıkudüm 
tekrar yatak yüzü görünce her 
tarafım gevşeyiverdi. ağrılar, sızı· 
lar başladı. Demek artık rahatlık 
da yaramıyor!. 

Çıldırma.k işten bile değil. 

İnsanın adı: 
- Serseri. .. 
Ayyaş!. 
Çıkınca bakışlar da değişiyor. 

Kimsenin aldırış ettiği yok! Ben 
de a~ırnı açın kimseye bir şey 
sövlemivorurn. Serseriliği kabul -
lendim. Kim ne derse: 

- Do~ odur .. 
Divorum. Bütün teşebbüslerim. 

temaruzlarım ancak: 
- İki ~n daha yatsın!. 
Dedirtti. O kadar, zaten günün 

biri gitti. Bir gün dnha yatıp çıka
cağım!. Simdi<len h~ bir şey 
bilmiyorum. Sokağın ortasında eli
mi kohmıu sallıya, salhva yepyeni 
lbir tarihin içine ıı?irccelrlrn. Ba -
ıkalrm ne <>lacak?. 

Ya tam bir serseri, bir katil, bir 
lhırsız, bir serir!. Yahutta bir ba
dak, bir aptal. aciz. mazlum. ai?zı 
vok. itilen ata.kılan bir !keneli ba
şına kamus!. 

diyesinin de 30 lira :rtıaaşlt ecza - RLER 
cıhğı münhal bulunmaktadır. ı 

1 · · d ç 1 * Roma büyük elçimiz Hüseyin 
zmır cıvarın a amaltındaki Ragıp dün Romadan şehrimize 

tuzlalarda 3 av çalıştırılacak amc- ,gelm~tir. 
leler arnnrnaktadır. Mcı.Jcur tuz-
lalar müdürlüi{üne müracaat olun- * Bu yıl Halayda pirinç holdur 
malıdır. ve Hataylılara 4 milyon Türk 

lirasına yakın para getin .. -ceği an-
İş Bankasına luakal orta mek- l~aktşdı.r. 

tep mezunu olanlardan imtihanla * Şehrimizdeki tarihi evrakın 
12 adet memur alınacaktır. Şehri- tasnifi için çalı.şan arşiv heyeti a-
miz kadrosu doldu~u için bunlar 

zaları 45 e çıkarılmıştır. Bunların 
t8$ra şubelerinde çalıstırılacak • , 
]ardır. 18 _ 30 yaş arasında bulun- tam tasnifi için 90 yıl lAzun ,gel-

! diği de anlaşılmıştır. 
maları icabedcn talipler 5 kşrini-ı 
evvel cumartesi ızününe :kadar * Cumhuriyet bayramında 
Adana, Bursa, Diyarbakır, Eı-zu- Harbiyedeki Sipahiocağında sa -
rum, Gaziantep, Konya, amsun ve nayi birliği tarafından bir yerli 
Sıvas subelerinden berhanRi biri- mallar sergisi açı.iması düşünül -

rnektedir. 
ne müracaat edebıleceklerdir. İm- * Şirketihayriyenin fi8 numa-
tihan da 7 teşrinievvel pazartesi ralı vapurunun evvelki gece saat 
.günü mezkUr şubelerde icra olu· 
nacaktır. 22 de Arnavutköyündc dümen zin-

ciri kopmuştur. Yolcular tcl{ışa 
Bu imtihanda muvaffak olan - düşmüşlerse de 66 numaralı \'a -

lıır tecrübe için 15 gün meccanen ,.,ur imdatlarına yetisip yedeğe al-
"alıştırılacaklardır. Bu müddetin rnış ve hepsi Arnavutköyüne çı • 
hitamında muva!'.fak olanlar he - karılmışlardır. 
men kadroya alınarak maaşa ge- * Türk - Rumen ticaret anlaş
çirileceklerdir. İmtihanda 12 kisi- masının bugün şehrimizde imzası 
den başka muvai!ak olanlar bu - beklenmektedir. 
lunursa bunlar ilk acılacak rnün- * Türkkuşu paraşü~ülcri dün 
tıallere sıra ile tayin olunacaklar- Gaziantepde muvaffakiyeUi gös -
dır. Askerlij?ini henüz yapmamış teriler yapmışlardır. 
olanlar muvakkat memur olarak * Selilnik fuan bizim de işti-
c-alı~ınlacaklardır. rakimizlc dün acılmı.ştır. 

HAKİM SÖYLEDİ 

Hakim burada zabıt :katibini 
susturdu. Ruhiden sordu: 

- İsaret edilen parcn buydu 
dei!il mi? 

Ruhi: 
- Evet reis bev buydu. Biraz 

daha kaldı! 
Dedim. Hakim: 

No. 169 

«- Bayram beni tokatladı. Son
ra takibe de haşladı. Korkumdan 
tabancamı cekip üç kurşunla vur
dum. Tabancayı babamdan cal -
mış-tım. J{orkuından sonra taban
cayı otlarm ara ına sakladım .. de
m•o:fir. 

Muhakeme şahit celbine kalmıe
tır. 

Birimizin Dırdf1 

Hepimizin Derdi 
Bir de su ihtikarı ! 
Beşiktaşta oturan Bayan 

Neşide isimli bir okuyucu -
muzdan aldığımız bir .mek -
tuota su ihtiknrından bahse -
dilerek şiiyle denilmektedir: 

«Buzlu Haınidiye sularının 
bardakla 30 paraya ve menba 
sularının da yine buzlu ola
rak 40 paraya sntılması bele
diye talimatı muktczasından· 
dır. Fakat şehrimizin hemen 
her semtinde değil Hamidiye, 
terkos suları menba suyu di
ye 40 paraya snhJmaktadır. 
Belediye hem de üstlerine ma-

l ruf suların levhası konulan bu ı 
suları niye tahlil etmiyor?.• 

Yuan: M. SAMİ KABAYEL 

- Bu kadarı kafi .. 
Cevabını verdi ve zabıt !katibi

ne emretti: 

Ehlisalip Balkanlara inecekti 
- Sondan :isaret edilen kısmı 

okuvunuz .. 
Maznun hemen lafa karıstı: 
- Arada geçen bcs scnvi tama 

ımen atlıyor muyuz reis bcv?. 
Reis çak kestirme ve sert cevap 

verdi: 
- Evet!. 
Ve .. ıkatil tevekklle başım önüne 

eğ'di, bekledi!. 

BANA HER YER TEKNE 

Zabıt katibi yine okumal!a ibaş
lamıstı: 

Kanunusani 
Bir zaman bir fıkra dinlemiş -

tim. Ben de artık tammnen oywn: 
(Devama yar) 

Bütün hu saydığım vukuat halk 
üzcriııc ddısetli tesir yapıyordu. 
}faik nrnı:.mda dedikodu baslamı tı. 

Türk imparatorluj:,'lı hudutla~ 
düşmanlar elinde baziçe olmuştu. 
İraniler hududu aşıyor, etrafı ta
lan ediyordu. 

Ehlisalip donanması Anadolu 
sahillerini, adaları, Çanakkale bo
ğazına kadar ateşleri altına almış· 
)ardı. 

Macarlar, Avusturyalılar, Al -
manlar Balkanlara inmişlerdi. Ko
ca Balkan dağlannı aşıp Edime 
üzerine yürümek üzere bulunu -
yorlardı. 

Midilliye taarruz eden Fransız 
donanması atcsini ve şiddetini art
tırdı. Fakat. Midilli muhafu-ma 

memur olan Türk dilit\'erleri o
lanca kuvvet ve şiddetlcrile mu -
kavemet etmekte kusur etmediler. 
Hadım Ali Paşa derhal Midilli

nin imdadma gönderildi. Ali Paşa 
düşman hücumlarının kırılmasına 
yarar bir surette hareket etti. Mü· 
cssir oldu. 
Hadım Ali Paşanın kumanda -

sındaki Türk · donanması Fransız 
donanmasını sıkıştırarak mahvet· 
mek azminde idi. 

Fransız amirali Hadım Ali Pa
şanın manevrasını ve iddetini an
layınca derhal Midillinin muha
sarasını bırakarak kaçtı. denize 
açıldı. 
Fransız donanması, Midilli mu

ILuarumı terkedip açık deai&e 

Londra'nm kahranı 
~az3n: AHMET SÜKP.Ü 

Ağustosun sekizinci ,l!iıtı 
beri Londra şehri Al:n J.11 
dmvvetlerinin taarruzl~.rını~ 
o}makta.tlır. Her gün. yuzle rj 
yare, bulut J?ibi İnf'iliZ i'!llp3 
luğunun kalbi vaziyetinde 11 
nan bu şehrin semalarında 
Pelişi f!Üzcl, ıbinlerce ton 
yağdınma'ktadır. Yapılan ·i· 
tuı .l!iinlük bllan çosu İn.1?1 ~ 
'·oları tarafından vcrUıne 6 Bir gün tarihi bir kilise. 
ibir mal!aza, muhtcseın ~ r 
sarav1, mütevazi işçi cvlel'1• 

.. b' . - dall• eun ır otel, bır muze, OJıl. 
isci evleri. Su .kadar insan 
kadar insan yaralı. Fakat 
nın maruz kaldığı felaket rı 
ifade edilemez. 

Çoktanbe.ri söyleniyordu 1' 
Al- . 1}1 \ 

.uııanya, In~iltcrevi SU· dl 
ımıya ikna .edemez veyahul 1 
tanya adalarını işgali aıtıııs 
mnzsa, böyle tahribat ve ıe 
lile sulhu cmpeze etmiYe 
caktır. Yani terör AlJJ1'l11 

unüracaat edece~i son tedb 
caktır. Her halde yedi c.rlı.J 
beri terör halını alan bu ti 
iborn.bardımaru, AlmanYanııı
de S"n koz olarak sakladıt!l 
dele vasıtası olsa gerektlf· 
delenin böyle tereddiye 1J.~ P 
sından Almanlar da bir '.hıc~ 
duymakta olacaklardır ki. ) ııı 
liildcnberi yaotıkları işe ' 
belebil!ınisih adını verıneİ' ,J' 
Alman tebliğleri, daima '~e 
belebibnisil> hareketinin iJ 
ımından bahsetmektedir. ar 
!erle, terör harbine 1n~ 
başlamış olduklarını iddia e 
istiyorlar. Halbuki baŞla~ 11 
beri harbin seyrini takip cd 
İnailizlerin askeri hedcfJerdt ~ 
ıka yerlere bomba atmak~ 
.kindiklcrini biliyorlar. .ae 
Rayşta~ binası ve buna 
hedeflere bomba atmsıla~ 
Alınanların Londrayı j(eliS1 

ıbomb;ırdunana ıbaşl8'Jllllıat1 
sonradır. 

Hakikat şudur ki Alnlaıı~ 
yaotığı terör, misliyle ı:"uiıP' 
<leeil. hatta hi~bir imrihZ ~ 
ketine :karşı mukabele de~ 
Almanyanın elinde son ~ 
Ve hedefi Londra halkını jJ 
•yola getirmektir> 8 a~US~ 
eyliil arasındaki bombard. fi 
rın b~c:ka hedefi olabiliı:'11;~ 
7 evlulden~::?ri hedef asUta ~l. 

Londra halkı ıbuna nasıl d# 
bele ediyor? Gerek bu. :f11 (ıfl_ 
ıket radyolarının söylcdıkl~1 
gerek C?azetelerinin yaıd1 ,ı 
ve İngiltereden ~elen bitar 
~ahitlerin anlattıklarına -b• ~ 
olursa. Londra halkının fll~ j. 
lesi, hiç de Almanların ~1~ 
leri ~füi olmamıştır. Ter~~~~ 
histir. Fakat Londra hal!W"~ .... 
nirleri daha müth~tir. :Et~ f 
cihan~ümul bir imoaratct~ 
ran bir ırkın e\•lfıtlarıdır. gJ1I ı, 
imparatorluğu kurarken d 1 
tin mücadeleler _l?ÖrmUsle~~ 
müthi, f.rntıhanı ilk defa , f 
gedrmekte olan Jcadınlartfl 
lince; onlar da niha,·et bıl 5~ 
milletin erkeklerini 'ı'~ ı 
mahluklardır. Ve bir buC ıır / imtihan j!ÖStermiştir ki :leli 1111, 
ltkta erkeklerden j?eri .kil~~ 
lar. Bu,gün tarihin en bÜfdır~.1 
cadelesi içindeyiz. İki M' 

1 
V'.ı 

mücadelenin bütün a(!ırlı~ 
dranın üzerine yüklennd~ı~e 
-göster?ii!i kahramanlık on f· :~ 
ğilmck bir insanlık borcudı.lıı ~ 
hilir; belki de Londranı~ ~ 
ramanlığ'ı, har.bin ~id p,ı ~ 
dönüm noktası teşkil ed~et'll'" 
bütün insanlı~n ıınuka<r"' 
tayinde bir amil olacaJctı!· 

k v b .. ··k bir~ açtıgı zaman uyu .. tsi5'" / 
tutuldu. Fırtına çok ınut d~~ 
dalar Türklerin elinde olbit Ji"' 
hetle Fransız donanması ~, 
na girip barınamıyordu. ıı• ~~ 

l<'ransız donanması fırtı re• ,,. 
rile acık deni:ıde parça 11• -'' ) 
ve hicbir Fransı:ı donan"' İ1'1 'f 
madı, mahvolup gitti (ıl· ıll• 1. 

İki sene sonra Frans•0
1,tt f 

panın, Venediğin donanıtl~•"" 
navutluk sahilinde Snot• ~ 
dasını kahrcn nldıla.r.. _,1 ;!_ 

Sonra Adalar denızıne tiltf• ·~ 
Birçok sahilleri yağma et 

11 
~

tılar. Bizim donanmam••~ /. 
larına çıkacak hali Y.0~~ıİeSI 1 1 

Sultan Beyazıdı Velı cı ıi"'.i 
yus idi. Biitün vüzera ~e,..e,.,,,, 
halk dahi müteessir ~e ııet 
Düşmanlar memlekehP Jı'' 
fını sarmıştı. fa.ı• :J 

Beyazıdı Velinin çok rlP "I 
lim ve selim oluşu ınıth• bil~ 
:nşı Türk dü ınanlarını _,/ 
hualandırmışh. 'fil'~ ~il 

Venedik hükumeti eıdj'j) :L 
ratorlukunun zafınt ~ ~ 
bundan istifade edip ~·~., 1" 
Sulh teklif etti. Venedı,ı;· 
lesi durltUılik eseri -~i. _.., 

.. Jefll' 



Japonya hare
kete geçiyor 

$an h '•lı:r ıı ay %3 (A.A.)- Bir haifong 
lt "/:/. •lı, japonların dün akşam sa
·~! ~· Yani perşembe günü ver
loı;n~rı 7! saatlik ültimotm muh
f'r,n'n hit~mutdan iki saat evvel 
likl, ~z. 8ındiçinisine taarruz et-
ııu'ını bildirmektedir. 

ı,, 1 i t,elgrafa göre Fransız kıt'a
•lnı; ~ı saat şiddetle mukavemet 
bar,~ •r ve sonra Fransızlar mu
'•n b~Y• gece y~rısı nihaye~ ve
dir, ır anlaşma ıın:uı eylemışler· 

T 
de ~arr~ japonlann cenub Çinin-
d•n ~al etmekte oldukları arazi 
,\~ı8Pılınıştır. 

Cilse :Ş~a şartları henüz belli de
ban • Japonyanlll Çindeki Yun
'ilııı h~d.uduna doi!'ru kıtaat geçi
iaflo tsını ve llindiçini arazisinde 
ı.ı,dn deniz ve hava ü'leri tesisini 

\·,ı~Ieri malıiın bulunmaktadır. 
li:.i ~~t bu hafta Hindiçini va
lııtt· ıra! Decouks, Vişi hükiı -
'•d~ne. ~ai!nıen japon isteklerini 
''rıı:ttı~i zaman nazik bir şekil 
tin t lı. Pazar sabahı müzakerele
lııııı ~kra_r basladığı ve fakat ak
bod; U.Zerı Yeniden inkıtaa uğradığı 
lıct rılnıiştir. 

Sı\A.TLİK BR MUHAREBE 
t.,, OLDU 

Sily~ndra 23 (A.A.) - Hanoi ve 
dtin ~dan ııelen haberlere ııöre, 
~e J ndiçini hududunda Fransıa 
a;,,1 •ııon kıt'aları arasında iki 
Olııı~eva.ın eden bir muharebe 

İlci Ur. 
lıareı:, taraf anlaştıktan sonra mu-

J •ve nihayet verilmiştir. 
hıok~nlar hududu geçmiş ve 
llıth vza hücum etmişlerdi. Bu 
lıır ''!?'be 'hakkında tıl'fsilat yok-

ltaı . I Yanlar hır spanyol 
· ~crrıisini batırdılar 
ıu~;~iiıtarık Z3 (A.A.)- Ccbe
dilll deniz makamları tarafın
'ıtıı ~lıııeş~edilen bir tebliğe naza -
l.Pan . ırante Carranza ismindeki 
toıs. Yol balıkçı gemisinin bir I
)ill,ı::ı.~~nizaltıs.ı tarafından tor
lııi İs ıı:ı muhakkak gibidir. Ge
\r;ı_n Panyanın şimali garbi.sinde 
'~t~e 0 burnu açıklarında geçen 
li~de n\~~ hücuma uğnmıştı.r. Teb
~lll ~urettebattan bir kişi müs
llıe1tıe/Psinin öldüğü bildiril -
lirue ır. Corogne limanına ge
~ll ; b~ tayfa, kendisini kurta
aıı:ara~tnıye deni:uıltuian lıııaıyan 

-., S rı atıldığuu beyan etmiştir. 
lı,,tlin erlin 23 (A.A.)- Son gece 
teti "ede saat 23,55 de alarm işa
~•ııt i{tlıııiş ve saat 2,17 ye kadar 
lltiştir saatten fazla devam et -
~· 1(9 7 ;-----1d •• - - ._.!WlLf..Jr!WJL..-

oy I ün ün bütün 
~ .. nıahsulü ., ~. 

llbayaa ediliyor 
~~~lü!erimizin ellerindeki 
lııaıısu 1~n. milbayaasma toprak 
llıakt erı ofisinoe devam olun-

() "'1ır. 
ho- !is ı:n .. 
ı:""~ Ustahsilin menfaatini ko-
-..ı~ lllaksadııe mübayaatı fazla
tet ota ış ve geçen yıl 57 den iba
l'ıl <iah Şube ve a ianhklarını bu 
. Son a fazla arttırmıştır. 
laı,lı:k~aftalarda yeni şube ve a
:• aıa r da tesis olunarak şube 
ltt, n Yekıinu 91 e balij! olrnuş-

0fis • 
~ltı\ak 7eınleketimizin muhtelif 

1 
l "e : atında buğday, arpa yu-

1l\a g a~r bazı hububat mübayaa
ııt~1 enıs bir şe>kilde devam et
n ~ir B a Olı.ınt · u suretle yalnız Ada-
Olııh. akasında bu yıl mübayaa 
~· '"'il 

ll.:ıva b llrpa ve yulaf 27 milyon 
Oı· . aliğ oknustur 

Isın A ~ • 
llı"Uıı· n.uanadaki stcklarının 
C 11\ b' ~h~ ır kısmı. Çanakkale ve 
liôı .....,!uy · 
"'""iın· a ihrar olunmustur. Köv-

li\la Ve 
1~ ttıahsullerinin dei!er fi

~lı; '0Iavlıkla alınmalarına 
nundurlar 
~ o ç arnele topr.ık 
o.ltında kaldı 

~tııııı. ( 1 ltıot ll3bllrdcn dev7m ) 
'"I ~~Hl v~ h a otııran Biliıla çarpıp 

•rakı , i'Soı.. arıııJan yaralam'l:;lır. 
<2( or M 
t ~ nu U!tafanın kullandığı 
bad~., ı:llıa.ralı tak,; arabası Gala
ı;;; roc~~erkeıı kar:;ısına küçük 
te a. bu to çı~mıştır. Şofö~ . l\lus
lti, 'ksıy0rı ("Ugu ezmemek ıçın dı
ı· nı~a h~ı k~rm" \'e r~yzinin dük-
1ttı • 1 ndır • · 

1't- ıtı.de d .. ın!~llr. Bu cnrpı~ ne-
lıı •hallın .. Ukkan kcpcnkl .. ri ve 
~tır. un k.smı hasara ~ra -

Fransada iki eski 
nazır tevkif edildi 

Ceaevre 23 (A.A.}- D. N. B. 
bildiriyor: Tevkifi evvelce bildi
rilmiş olan eski hava na:un Guy 
Laşambr dün Bi-Ona nakledilmi.
tir. Guy Laşambr ve sabık hava 
nazırı Piyer Kat mahkemeye •evk
leri isleırilen ve haklarında ilk 
tevkif müzekkereleri ısdar olunan 
nazırlardır. 

Hiadiataada harp 
imalatı 

Simlii 23 (A.A.)- Memleketin 
harp malzemesi imalat kudretiai 
tcsbit etmek üzere yakında Hin -
distandaki fabrikaların ekspertizi 
yapılacaktır.' Hindistan bugiin tah
minen 20 bin çeşit harp levazımı 
imal etmektedir. Bunlar arasında 
esliha, cephane, elbise, saraciye, 
fenni kıtaat tooçu levaıım ve alalı 
ve muhtelif iptidai maddeler var
dır. İstihsaliıtı arttırmak için bü
Jük gayretler sarfcdilmc:Ctcdir. 

Bazı muallimlere 5 
aydır maaşları tediye 

edilmemiş ! 
Şehrimizdeki bazı ekalliyet 

mekteplerinin Türk muallimlere 
avlardır para verır.edi·klcri hak -
kında maarif müdürlüi\üne yapı
lan şikayetler ar1Jın.ıstır. 

Bu meyanda Topkapı Ermeni 
mektebinin 5 ayı mütecaviz bir 
zamandanberi muallimlerine para 
vermeyip bedava çalıştu·mağa ka!
•kıştıı'!ı hayretle görülmüştür. Ese
Yuu mektebinde de bir türlü aylık
larını alamıyan türkçe muallimleri 
maarife baş vuııınuşlardır. Kanun 
mucibince mali vaziyetleri müsait 
o.lmıyan bu ıkabil mekteplerin he
men kapatı1ınaları ve eşyalarının 
satılarak muallimlerin müterakim 
aylıklarının öde. mnesi icabettiği an-ı 
!aşılmıştır. Aylardır parasız kalan 
muallimler cok müşkül vaziyete 
düştüklerinden bunların halleri ile 
Maarif Vekaletinin ehemmiyetle 
mesııul olması ve her bıri kalaba
lık aile sahibi olan bu muallim va
tandaşları biran evvel parasızlık
tan kurtarması beklenmektedir. 
Dığer taraftan l(elir kavnak.ları 

omu yan ve maz.but bir bütçesi bu
lumnıyan mekteplerde ders mal
zeınesi ve talebe ihtiyaçları g>bi 
mühim hususların da bittabi te- 1 
min edilcımiyecei!i anlasılmakta -
dır. Malzemesiz tedrisattan hiçbir 
randıman elde edilemiyeceğinden 
Vekaletin ayrıca bu cepheden de 
bu kabil mektepler hak}:ında ta- J 

ltibata geçeceği öğreniL.-niştir. 

Japonlar _harekete 
geçıyor 

( 1 inci IKlhifeden devam) 
ğıınu Siyam parlamentosuna bil
dirmiştir. 

Bu pakt 12 haziranda aklt"dil -
miş, fakat Fransa tarafından he
nüz tasdik edilmemiştir. 
Başvekil şunları ilave ctmistir: 
·İki millet arasında evvelden

beri mevcut dostane münasebet
ler dolaI ısile haklı taleplerimizin 
Fransa tarafınd~n reddi çok tees
süf edilecek birşeydir.• 

---0.-

lçinde 90 çocuk bulu
nan bir vapur batırıldı 

( 1 inci sahifeden devam } 
Birçok çocuklar infilaklardan 

ölmüşlerdir. Hayatta kalanların 
söylediklerine göre, vapurda yü
rek parçalavıcı sahneler olmuş -
tur. Bunlar, gemisi ile beraber 
kaybolan kaplanın kahramanca 
sükunetini muhafaza e.tmiş oldu
ğunu, çocukların kendilerine ve
rilen talimatı mutianc tak.ip ettik
lerini kaydediyorlar. 

Kentlilerini kurtarabilenler, sa
atlerce sallara asılı olarak tahli
siye sandallarını bcklcınislıw·ir. 
Bunlardan bazıları da ınecalsizlik
ten ölınüslerdir. 

--o-
Yangınlar 

tl<kiidnrdn Dnba!{lar mahalle -
sinde oturan şoför llac;an1n 6 nu
maralı el·inin bağdadileri arasına 
ahlan bir <igarndan yangın ~ıkıp 
kı!\nıcn ,-anmıştır 

Evvelki r,orc Sdorhi,arın Do -
ğanhey mıntnkasında köınür )·aP
mak irin yakılan ocaktan bir ,·an
gın çıli..ıp ynrın1 sant sürn1ü tür. 

Ayni ız.,rc Sdcrhi•arda 2 ,·an
i"'" daha olmu tnr. Kemaloaşa ka
zasındaki de\.·lct ormanında ayni 
gece cıkan bir yangın da 8 <aat 
stirmü. •·e köylültr+n yardımile 
•ondiirülmli tür. IU!caddit çam, 
pırna >C mc c ai;açları yanmıştır. 

Dünkü hava 
taarruzları 

Londra 23 (AA.) - İngiliz tay
yue!eri Mısac cephesindeki İtal
yan mevzilerini muvaffakivetle 
hırpalamağa devam etmektedir. 
Cen~ Afrika tayyareleri de, 

şarki Airikadaki İtalyan üs'k!rine 
taarruz etmektedirleı. 

Dün, İngiltere üzerinde büyiik 
faaliyet olmamıştır. Bir.kaç tayya
re İnı!ilterenin şarkında, az mik
tarda tayyareler de Londra üzerin
den w;mu•lardır. İngilterenin <ar
kında tarlalara, Harmısavere. Süs
seks'de iki şehire, Londranın ce
nubu şarkisinc bombalar atılmış
tır. Evler v1kılmış, su ve gaz ka
nalizasvonlan hasara uğramıştır. 
Bir.kaç ölü ve yaralı vardır. * Londra 23 (A.A.)- Bahriye 
Nezareti 1932 de denize indirilen 
1060 tonluk Dundec f(alT'botumm 
bir Alman denizalt:sından at:lan 
torpilin isabctile battığını bildir -
mektedir. 

Hayal ve 
tereddüt ı 

(Bas.ınala!cdrn dev&m) ı 
Hayal .sahiplerinin bir arı önce 

kendilerini toparlaıııaları ve nıu
ayyeniyet ölç~isii içine :tirmeleri, 
a~ırılığa gitmcnıcleri, hakikatler 
karşısında sapıtınanıaları 13.z.ımdır. 
Tereddüt sah:plerinin de yine bir 
an önce kendilerine çeki düzee 
vcrnıeleri, kat'iyele gitmeleri, ne 
yapacaklarını bilmeleri ve karar
la.ştırnıış olnıaları gerektir. Mu - · 
hakkak ki, bugiinkü şartlar kar -
şısında mevcut devletlerin iki düş
maııı ancak hayrı) \'e .. tere!~düttür. 
Hayale kapılanlar bugün her ne 
vesile ile olursa olsun muvakkat 
bir saadete ka\•nşmuş hı!e o~lar 
yarın bu muvakkat s:::adeti en va
him neticeleri ile ödeıneye \'e 
kusma}'& nı3.hkôm olacakl.ırdır. 
Tehlike ve sarahat karşısında ken
dilerini müdafaa etmek hususun
da tereddüde düşenler de bu te
reddütlerini ım pahalı acılarla ö
diyec:eklerdir. 

B::gün Türkiye eğer en büyü!< 
bir huzur ve kuvvet iiadesi içinde 
bulunuyorsa bunu üç ş,, e borç
ludur: 

A- Milli bütünlük 
B- Hiçbir hayale kapılmamak 
C- Milli siyawli nde en küçük 

bir tereddüde ıiü~memek .. 
Tiirk!vcyi hiidi'"lcrin irindc ve 

tarihin hnzurunda bugünkii kuv
vet mertebesine vasıl eden bu Uç 
ana esas: ruh, bünye, ,2'idiş vasıf
J;ırını tahlilimizlc alakalı ~örebi
len millet ve devlet' ~ı·c rehberlik 
edebilir. 

ETF.M IZZHT BENiCE 

Süt fiatları da 
yükseltilecek 

( 1 inci sahlleden df'vam ) 

5 - 7,5 kı\!'•'.S arltırılaca;:-ı tahmin 
cdilmckteair. 

Belediye de \1nziycti ehemmi -
yetle takip edecek ve hav•·an gı
daları maddelerindeki tercffü mik
tarını he•aplıyarnk &üte bu hesap
tan fazla biT zam yapılmasına mü
saade etmiyccek.tir. 

--0-

Manşta limanlar 
yanıyar 

( 1 inci sahifeden devam ) 
Ahnan gemisini bombardıman et
mişlerdir. 

ALMAN SAHİL TOPLAR! 
YENİDEN ATEŞ AÇTI 

Loodra 23 (A.A.} - Dün, Fran
sız sahillerindeki Aknan topları 
iki defa İngiliz sahillerine ateş aç
mışlardır. Duvr mıntakasına obüs
ler düşmüştür. 

MAN$TA FIRTINA 
Londra 23 (AA.) - Dün akşanı 

Xale boğazında şiddetli bir fırtına 
çrlcmıştır. Dal~alar cok yüksekti. 
LONDR_\ HALKI YERİNDEN 

AYRILMIYOR 
Lo:ıdra 23 (A.A.) - Umumi sıh

hat nazırı evleri bombardıman -
lardan harap olan Londralı ailele
rin mahallelerini terketmek ve 
Londravı bırakmak istemedikle
rini söulmnistir. 

iNG1LİZ HÜKÜMETİ DE 
BİR YERE GİTMİYECEK 

Tokyo 23 (A.A.) - Nişi Nişi ga
zetesi, Japonvamn Londra sefa -
reti müstcsarının aşağıdaki beya
natını nesredivor: 
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lsoN24SAAT 
içindt ki . 

Hadiseler 1 

Diğer bir Amnan tayyare ~ 
pu, İngilterenin şimali garbisinde 
bir şehre tekrar hücum etmiş, bazı 
evler yı:kılıruş, çıık:an yangınların 
ekserisi sür'atle söndürülmüştür. 

TEHiRLi 
BOMBALAR 
Ne zaman icat 

olundu? 

/ 

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
ahnmıstır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

İtalyan tayareleri de dün sabah 
İstenkediyeyi yeniden bambardı
man etmişlerse de hasar azdır. 
İtalyan tayyareleri Hayfaya da 
tekrar hücum etmişler ve atılan 
bombalardan bir çami ~ bir isJaın 
ıınezarlığı hasara uğramıştır. Hep- Nıasıl yapılır 
si de Arap olmak üzere 32 kişi öl- 1 

• 
nı· 

müş, 18 kişi yaral~. Bu a-
Aı.man Haricıye Nazırı Fon kında iki İtalyan tayyaresi düsü

Riıbbentrop dün saat 12 de Musır rü1ınüştür. 
lini~ veda etmek üzere Venedik 1NGİLİZ'LERİN MUKABİL 
sarayına gelmiş, Duçe ile yaptığı HÜCUMLAR! 
bu üçüncü mülakat da .bir saatten İngiliz hava kuvvetleri dün 
fazla devam etmiştir. gündüz ve gece Maruı sahilindeic.i 

Fon Rıbbentrop mülakatı mü - Alınan istila üslerine hücumla -
teakıp ııara gitmiş, Kont Ciano, rına devam etmişlerdir. Roterdam, 
/Macar, Slovak sefirleri, Alınan - Anvers, Kale, Ostand ıı>bi büyü.le 

· yanın Roma sefiri Fon Makenzen limanlarda bulunan toplu gemi -
ve diğer zevat tarafından alkış - !ere ve mavnalara bombalar atıl
lanrnıştır. Tren Alman ve İtalyan mşı ve yangınlar çıkarılmıştır. Se
ımarşları ve batkın cyaşa> sesleI'i yir halinde bulunan ıı.ı gemiden 
arasın<la saat 16 da Berline hare- mürekkep bir Al:man vapur ka
ket etmiştir. tfilesine de hücum edil:miş, ~yrıca 

Bu mülirkatlardan ve İspanya bir iaşe gemisine de tam isabet va
Dahilıye Nazırı Serrano Suner'in ki oldu.!tu görülmüştür. 
Berlin seyahatınden bahseden Holanda salullerinde de iki kü
•'ı'aymis. in dıplomatik ıo.uharriri, çük gemiden ·birine tam isabet 
mihver devletleri gazetelerinın pek olmuş ve gemide infil5k vukua 
geniş hayal vahimesine kapıldık- ı geldiği görülmüştür. Bu tayya -
!arını yazıyor. Bu gazeteler İta! - relerin hepsi de üslerine dönmüş
yanın pek yakında Mısırı ve Al- !erdir. 
ruanvanın da lngiltercyi iş;(ai ede- Alman istila üslerinin bomba-
ceği yolunda neşriyatta bulun -

1 !anmas ı 90n 24 saat içinde bila fa-
rnaktadırlar. sıla devam etmiştir. 

c'la)mis., bu istila hareketle - MISIRDA VAZİYET 
rine kar;ı .Koymak ıçin lngiltereıiin Askeri sahada, İtalyan tayya -
·Lülün ı.ıazır11k1arını tama.mladııtını relerinin İskenderiyeyi bom·bar .. 
ilave etiercK dıyor l:i: • ~'ııhakıka dımandan başka, yeni bir hadise 
İspanya ile Mısır bugün nevraljik olmamıştır. 
ı:ıv:uaiarı teşkıl edıyorıar. ltalyan-1 Siyasi sahaya gelince, Mısır ka-
lar !lıısırda şimdıyc kadar pek pa-ı l:ıinesinde Saadist partisinin mü
halıya mal olmıy an ileri hareket- , hirn azasından bulunan dört nazır 
!erde bulundu.ar. Fakat ltalyan ıstifa etm.i.ştir. Ali Mahir paşanın 
hücumunu ı.ıüskürtmck Akdeniz- riyasetinde bulunan Saadist par -
deki vaziyeti değiştırmek dc.ınek tisi, İtalyaya karsı derhal harp 
olacaktır.. ilan edılmesi taraftarıdır. 
Sıı\GAPUR A::\.'.'..RİKAYA Bununla bera·ber ·kabıne buh-

DEVREDİLECEK Mİ? ranı halledilmış, istifa eden na -
Son 24 saatin rnühım mesele- zırların yerine, Kral emirnamesile 

!erinden biri de Uzakşarktski Sin- dört yeni nazır tayin edilmiştir. 
gapur ngiliz deniz i..ssıinün de, 1 Mısır kabinesi, harp ilam bah -
Atlantikteki lngiliz d,ıı.z üslen j sinde müstacel bir karar vermek 
gıbı A.ıncrikaya devrt'Clilmesi ıh- içın tazyık yapılmasını istememek-
timalidır. te ve hiıdiselerin inkişafını bek -

Bu yolda devam eden rivayet- !emeği tercih eylemektedir. 
Jçr Japonyayı son derece kuşku- 1'UNADA NELER OLUYOR? 
!andırmaktadır. Japon gazeteleri Romanyanın Rador ajansı, Ma-
btı hususta şiddetli ne~riyatta .bu- carların i~al ettikleri Transil -
lunmc:il.la, Sin1;?apur'un Aıneri - vanva arazisinde Rumenlere ıme-
l:aya devrıni Jap0n hJkin'1yetine zalim yaptıklarını bildirmiş ve bu 
bir tehdit manasına aln.aktadır - vak'alardan bir kaçını da zi.kret
lar. Bu gazeteler hulasaten şöyle mi.şti. 

diyorlar: Rumen gazetelerinin neşriyatı-
•Ingilız - Amerikan iş b i rl.ği git- na eöre, Bükre& hükümetinin bu 

tik.;e mu.-bet bir ;;ekıl altr.aktadır. hususta mihver devletlerine mü
Japonranın her ihtımale kar:;ı ha-

1 
racaat et.mesi muhtemeldir. Bu 

zu· bulunması lilıJaıdır. Singa - ı gatetelere göre, halen Macar re
pur'uıı acvrını Amerikanın bir jı:mi altında bulunan yerlerde as
tahrıki olarak telakki elır.ek ica- mak, karın deşmek, kasden yanı:ıın 
beder.> çı.karmak, işk~nce yapmak ~i 

cin ve nerede • 
kullanılır? 

Londra üzerine yap.ılan hava hü
cumlarında A.lmanların son hafta 
zarfında tehirli bombalar kullan
dıklan haber veriliyor. 

Harp sanayiinin en mütek.imil 
devresini teşkil eden son A vnıı>a 
harbinde bir tıon ağırlıtında tay
yare bombalan kullanılırken 
ve tavik tertibatile miicehha. 
bombaların Almanlar tarafından 
nicin ve ne sebeple kullarulmak 
mecburiveti hasıl olduğu mühim 
bir tetkik mevzuu teşkil etııııek

tıe, mütearrızın emel ve niyet -
!erini ortaya koymaktadır. 

Bu bombaların tabi ye sebeP 
!erini mütalea etmede nevvel 
bombalar hakkında umumi malü
matı bir defa ııözden geçirmek. 
bunların ne zaman ve nasıl icat 
edild",lerini tetkik etmek favdalı 
olacaktır. 

Bombalar ilk olarak 1904 - 1905 
Rus - Japon harbinde denelllll.İ$. 
o harpten itibaren de mühim bir 
silah telakki edilerek >bütün dev
letlerce kabul olunmuştur. 

İçerisine infilak maddesi dol -
durulan madeni ·bir mahlazadan 
ibaret olan ilk bombalar bilhassa 
Mukden meydan muharebesinde 
J ap0nlar tatafından ıınuva1'faki -
vetle istimal ohımnus. sıkı saflar 
halinde taarruz eden Rus kuv -
vetlerini durdurmak. parcalamak. 
dehsete düsürmek hususunda bi-
rinci derecede muvaffak bir sililh 
teşkil etmiştir. 

1905 den itibaren bombalar -
zerinde hummalı bir faalivet gOO-
teren harp sanayii bıuıün tahriı> 
ve imha silahları arasında en kor
kunç ve en tesirli şekli gösteren 
bu silahları son tekamül merha-
lesine kadar ulastırmıstır. 

Havaciliğın ilerleyisi ile muva
zi bir tekamüle tabi tut.ulan bom
balar bilhassa 1939 - 1940 Avrupa 
hal'binde en korkunç seklini al -
rnıstır. 

Bir ton sikletindeki hava bom
balarının isabet ettii!i hed~er ta
mamen tahrip edilıınekle beraber.• 
buna civar ve bombanın le6ir sa
hası içinde bulunan dil!er tali he
deflerle inşaatı da zedelemekte -
dir. Bombaların envaı arasında 

va~ın bombaları. gaz. düman ve 
sis bombaları da mevcuttur. 

Tehirli bombalara gelince: Bun-

Diğer taraftan Amerikada İn- hadiseler devam etmektedir. 
ı:ıiltereye verilen elli destroyerden Roman.va üniversite talebeleri 
sonra, daha ne suretle devamlı Al:man Hariciye Nazırı Fon Rib
yardımiarda buıunulabilccı'!ı de .bentropa prot~sto telgrafları çek- !ar. 1910 senesinde ihtira edilen ~ 
düşi.müım~ktedir. Bu meyanda u- mişlerdir. adına (saatli bomba) denilen bom-
zun menzıllı ve cuçan kale • ısmı Bükreşte çıkan Kurcntal ııaze- baların ilerletilınis şekilleridir. 
vcrılen ve JOOO mı! mesafe katede- tesi, bu hadiselerden Macar hü- Bu!!ii.ıI!<ü tehirli bombalar. 
bilecek ve düşmaıı topraklarının 1 kı1metinin ta:mamile mes'ul oldu- iıombavı infilaka hazırlıyaıt ateş
en uzak köşelerine kadar ı:ııdebi- ğunu yazmakta, bunun neticesi o- leme hakkı ile infilak ettiren Pa- 1 
lecd< dev tayyareler verilmesi dü- larnk da Rumen hükiımetınin yeni ralama hakkı arasındaki tavik ter-
sünülıncktc'<lir. ı hudutta tashihler yapılması tale _ tibatile atışlarından bir müddet 

Bundan .ba~ka Kanad:ıdan İn - binde bulunacağını telnuh evle _ sonra infilak eden bombalardan 
ııiltereve pilot vetiştırilmeş;ne de I mcktedir. ibarettir. 
devam e'Llnıck:_cıır. Kunuoa ha\•a Bükrcşteki mahfiller her iki ta- Bu bombalar yere düştükten 
ı. 1 · .. •· " .. • sonra müsademe milinin ateşle -... uvvet erıne ı:oı:u .• u yazilan A- raf aı;ısında bu yüz<lcn kavl(il çı- me barutunu delmesile ateşle -
merıkc.n tebaası ayda yüz kişi o- kaı:sa, mihver d~vlctlerinin bunu 

• · -~ lm nirler. ateşleme karınlının alt de-larak tar.mm L'uı ektedir. bahane ittihaz ederek, her iki mem-
ARD 

tiklerinden bombanın infilak mad-
JIA V AL A ZAYiAT lekeli de işgal etmelerinden kork-. nesini ateşliyecek şerare, bu ka-

Dıg~r taraftan Ingiltereye va - maktadır. 
pılan mük'm~di hava hıicumları Macar hükUrrıeti ise neşrettiği 

nalda mevcut ve tedr1ci bir ya -
nısla muavven .bir zamanda pa -

dolayısile her iki tarafin havalar- resmi bir tebliğde Rumenlerin ralama hakkına siravet edecek 
da verdi~i zayiat hakkında da bazı mezalim iddiasını, yapılan tet - ımadeyi. ateşler, kanalın uzunlu
rakamlar zikrediLmektcdir. ı kikler' neticesine atfen yalanla - j!una, onu dolduran yanıcı mad-

Tayyare mürettebatı yeni har- maktadır. denin vanıs sür'atine ı:ıöre bomba 
bin doğurduğu en mühim bir me- Di(\er taraftan Mookovadan ve- atılışından varım. bir. nihavet bir 
sele olduguna göre, bu rakam - rilen bir habere göre, Almanyanın buçuk saat sonra infilak eder. Ta-

Bir tehirli bombanın ur.mlııQtt 
na kesimi: 

A - Tapa. B - Müsademe m'
!i. B - AteşZede barutu ve taviJıı 
tertibatı. C - Ateşleme kanalı. 
D - Paralama hakkı. E - Bom
banın madeni cidarı. F. Sukutta 
mtıvazene temini için ktı11nık. 

tıjpru ııöl'diikten sonra bunlarul 
Almanlar tarafından niçin knlla
nıkhklan sebeplerini tetkik ede
biliriz. 

Londra üzerine yapılan ha~ 
hücumlarına karşı, İnl!ilizlerlll , 
baraj balonları ve son defa tat
bik ettikleri ates barajları çolc ı 
müessir l:ıir hal almıştır. Ateş b8" 
railan karsısında, bir. iki ton 00-
ba tası.yan bombardmıan taVY'Q -
relerinin harek.etferi jrn!ı:AnSIZ bil 
hal alrrustır. Simdi hava hücum
ları kesif kütleler halinde saldı
ran avcı tayyarelerine inhisar e._ 
ımektedir. Bu tayyueler vaPılıa 
maksatları icabına ııöre ağır bom
balar taşıyamazlar. Ufak bomba
ların ise hava hücuınlansırasın
da sıi!ınaklara iltica eden sebir 
halkına hiçbir tesir vaımırvacafr\ 
bunların tahrip kudretleri dahi 
mevcut olmadıi?ı aşikardır. Su 
halde: Hava hücımılarının barai 
ateşleri karsısında akamete uQr"' 
dığını l?iiren ve İn1ıiltereve karsı 
bütün harp kaidelerine omuz sil
kerek imha muharebesi.ne giris -
mis bulunan Almanlar. hava hü
cumlarının tesirini, tanarelerin 
Londra üzerinden ayrılışından biı 
müddet sonra dahi idame ettir
mek maksadile bu tehirli bomba
ları kullanmak.ta. avni zamanda.. 
düşman lriicumu bittikten sonra 
'bastığı toprak.tan her an bir in
filik. beklemek gibı bir tereddüt 
ve süTJhe ile Lıındra halkını ııa
nii?e u,itratmak icin bu çareve bıa
vunmuş bulcmnaktadır. 

Hücum sırasında herkes sığı " 
naklarda bulunurken eürültü çı· 
karmadan bir tarafa dü.en tehir~ 
bombalar nazarı di.kkati celbet 
memekte, aliirm nihayet bulure> 
evlerine. işlerine dönen halk. h; 
beklemedikleri zaman ve mahal 
lerde ani infilak!: da dehset v 
heyecana maruz kalmaktadır. 

Maamafih bu son bas vurula 
şekil. hava hücumlarının valnLt> 
asker! hedeflere ve ordu üslcrın~ 
karşı yapılacai!ını kabul ve iddi• 
eden modern harıı sisteminın sın. 
di Almanlar tarafından sivil hru. 
ka. biliıassa kadın ve oocukları 
karsı ei,zli fak.at şümullü bir sui 
!kast şeklinde idamesi esasını ka. 
bul ettiklerine en acık bir delild 
Maaınafib her silaha kar;;ı mır. 

kabil ve müdafi sistemler düsü
nen, bulan ve tatbik eden müda
faa kuvvetleri pasif korunma se 
visine ilave edeceği tehirli bo 
arama. buhna ve imha etııne Po9 
talarile bu baınbaların meydana. 
getirdii?i ilk dehşet tesirini sür'a 
le bertaraf edecektir. lardan da bahset.mok lazımdır. Mosko,·a sefiri Fon Şulenburı:ı OQ vikli, tehirli bombalar!ll nasıl çalış-

•Deyli Telgraf• gaze,o.ı, ayda gün mezuniyetle Berline harelket ..;,;;;;;;;;;:;;;;,;,;,;=========,,,,;=~=============="' 
1staıı0ul asliye on ikind hukuk 

ha.kimliğinden: 
ancak 600 Alman tayyarccisinin etmiştir. 
uçar ve muharebeye ı~tırak ede- İNGİLİZ KRALI RADYODA 
bilir hale gelebildiğini tahmin e- BİR NUTUK SÖYLİYECEK 
diyor. Ha],buki lngiliz Hava Na- İngiliz Kralı Majeste Corç b!JJ(ün 
zırı Sinkler'in nutkunda söylediği Grinoviç saatıle saat 17 de İngiliz 
gibi, Alman hava kuvvetleri İn- ı miletine ve denizaşırı ülkelere hi
giltereye tevcih ed.ılen kesif hava tttben radyoda bir hitabede bulu
hücumlarının başındanberi 4000 nacaktır. 
tayyareci. daha doğrusu ayda 2908 --------------/ 
tayyareci kaybetmişlerdır. Bu mik- Hiç açık döçentlik 
dar, Almanların, tayyareci mek- b k ) k 
teplerinde yetiştirdiği tayyareci- ıra 1 m1yaca 
!erden bes misli daha fazla zayi- Bu yıl üniversite kadrosundaki 
at verdtğini göstermt-ktedir. doçentliklerden hiç birinin açık 

Ölen ve esir edilen pilotlar me- kalmaması icin önüıınüzdeki ay 
selesi Almanyada endise uyan _ kinde yapılmak üzere büyük bir 
dırmıştır. İngilizler ise 8 ai!uı>- :imtihan ~ılmıştır. 
tostanberi 600 dan az pilot kay- Ayrıca tıp fakilltesinde Galenik 
•betmişlerdir. Bu da hava muva _ doçentliği için de kfuıunuevvelin 
zcnesinde İngilizlerin lehine olan 2 inci pazartesi günü bir imtihan 
bir keyfiyet olarak kaydedilmek- , icra olunacaktır. Fen fakültesi de 
tedir. ayrıca bir Galeruk doçenti ala -
LONDRA YA YENİ HÜCUMLAR caktır. 

İngiliz Hava Nezaretinin teblı- jijiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
j!ine göre, dün İnı:ıilterenin ce -
nu:bu şarkisine yapılan hava hü
cumlan o kadar mühim olma -
mıştır. 

SAADET YUVASI 
Türkçe sözlü. Arapça şarkılı 

bilyilk facia filmi 

Yeni bir borç 
usulü 

tahsil 

Küçükpazarda İpçiler sokağın
da oturan ve sepetçilik yapan Hü
samettin Öztürk. isminde birinin 
avni semtte Üçmihraplı cami so
kağında 5 numaralı evde mukim 
sepetçi Esada 2,5 lira vorcu vardır. 
Esat müteaddit defalar bu borcu
nu Hüsamettinden istemiş, fakat 
alamamıştır. Nihayet evvelki ak
şam geç vakit Hüsamettini bul -
muş ve kocaman bir tabanca ile 
tehdit ederek borcunu istemiştir. 
Hüsamettin de bu vazivet karşı -
sında korkup iki saat müsaade ver
mesini söylemiş, iki saat sonra da 
polise müracaat edip Esadı yaka
latmıştır. Fakat Esadın üzeri aran
dığı zaman tabancarun tahtadan 
oldu.ii:u ve siyaha boyandı,i!ı gö -
rülmüştür. Müddeiumumilik bu
nun üzerine ademi taltip kararı 
verJ)liştir. Hüsamettin de borcunu 
ödemiştir. 

Mahkememizin 94-0/300 esas ve 
940/638 karar No. lı dava dosya
sında Nadire tarafından Aksaray 
Babahasan mahallesi Oruçgazi S<> 
kak Talatıbev bostanı No. 6 - 2 de 
mukim iken halen ikamet.gii.lıı 
meçhul Kiızım aleyhine açtığL bo
şanma davasında davalıya yapıl 
bütün tebliğler ilanen icra edil
diğinden işbu hüküm hulasasında 
~azete ile ilanına mahkemece ka
rar verilr.üş olduitundan 17 /7 /94-0 
tarihli ve 940/638 kararlı davacı 
Nadirenin davalı kocası Kazım -
dan boş olmasına dair ve davalı
nın geçimsizliğe sebebiyet verdi
ğinden da,·alının bir sene müd -
detle başkasile evlenmeden mem
nuiyetine dair verilen isbu kara
rın da bir suretinin mahkeme dJ, 
vanhanesine talikine ve işbu hU,. 
küm hulasasının da gazete ile ila
nına karar veril:mis olduj:undan 
15 gün müddetle tebliit yerine g 
mek üzere ilan olunur. 940/300 

cLondra halkı şayanı hayret bir 
sü:kfınet gösteriyor. İngiliz hükil
metlnin pavıtı>htı terketmcsini 
dLisiindürecdı: hiçbir sebep yok -
1:ır.• 

Yalnız Loııdranın muhtelif kl-
sımlırrına atılan bombalar, bu de
fa nisbeten kuvvetli olmuştur. İn
giliz avcılan ilci Alman tayyare -
sini duşürmüşlerdir. 

Oynıyan: 

Fatma Rüşti 

OiŞ CIKARILDIKTAN SONRA ,DiŞ APSELERiNDE,AKIL DiŞI ILTiHAPLARINDA 

·RIDA DIS SOYU 
NUN IUK OLARAK GARGARASl.BU ILTiHAPLARIH SIFASllU TEMiH fOEI! Mısır san'atkftrlanndan 
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Müferrih ve midevidir 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Aakeri Kıtaatı ilanları 1 

Aşağıda yazılı :ınevadın pazarlıkla eksiltmeleri hlzalarında yazılı mevkilerdeki askeri 
bhııltınnda y>ızılı saat ve (Ünlerde yapılacaktır. Taliplerin kanurı! Vt?sik:ılarile ait oldu~ 

satın alma k0misyonlannda 
kom16yoııda bulunmalıın. 

Snrtnamcleri komlı;yonlarındn görülür. 1118 - 9023 

Cioai ia•leıaia yaptlacatı Mahal Miktara Tutan le•lııau lbale run ve saall 

Sade yağı. Gelibolu. 
Mesc kömiiril. Gelibolu. 
Makarna. ) :Edirne eski müşiri,.et D. 
Arp:ı şehriyesi.) Edime eski :müşiriyet D. 
Kuru üzllm Edirne eski m(lşlrlyet D. 
S:ıdc yağı. Edll'f!e t'Sk.i müşiriyet D. 
Paratoner tc!lıınb. Çorlu. 
Sade yı:ıgı. Gelibolu. 
&m:ın. Lillebureaz. 
Arp:ı. ) Konya Lv. ~11~. 
Yulaf. ) 
Sııdeyağı. 

~ytın ynğı. 

Kuru tasuJya. 
Nohut. 
Mercimek. 
Toz ııekt'r. 
Vemekllk tuz. 
Sabun. 
Arpa. 
Yulaf. 
Ot. 
Hayvan tuzu. 
Gaz ya~. 

Edirne Havsa. 
> 
> , 
> 
> , 
, , 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

• 
> 
> 
> 
> , , 
> 
> , 

&000 kilo 
500 ton. 
(20 > 
(10 , 
10 , 
43 > 

5 yerde 
1000 kilo 
1400 ton 

(4000 > 
(1000 > 

16 > 
ı~oo kilo 

S4 torı 

2l > 
22 > 

1600 kilo 
20 ton 
1 > 

11'0 > 

90 > 
100 > 

e > 
1500 kilo 

Ura Lira Kr. 

1000 
2500 
2500 

64,500 
204,71 

23,200 
2520 
8$40 
1740 
4400 
3315 
1400 
3200 

II,200 
7200 

64000 
420 
075 

* 

900 
~00 

'160 
375 
395 

9675 
beheı 

100 

3480 
378 

1328 
Hl 
660 

4.118 
210 
480 

13680 
1080 
8100 

63 
102 

27/9/940 
5/10/940 
26/9/940 
26/9/940 
26/9/940 
30/9/940 
2~/9/1).40 

27/9/940 
26/9/~0 

24/9/940 

27/9/940 
27/9/940 
27/9/940 
27/9/940 
27/9/940 
27/9/fJ40 
27/9/940 
27/9J940 
28/9/940 
28/9/940 
28/9/940 
28/9/940 
28/9/940 

11 
11 
16 
16.30 
H 
18 
15 
11 
15 
10,30 

10 
11 
12 
15 
ll 
17 
18 
19 
10 
11 
12 
12,30 
ı~ 

200,000 lcflo un kaparı ı.artıa eksilt.- Aşağıda yazılı malzemeler pazarlıkb 27/9/940 cuma ıfuıU saat 17 de Xay-
meye konmuştur. İhal~I 'l/10/940 rü- seride a.mrl .satın alına komisyonunda satın alınacaktır. Taliplerin kanuni ve-
nil saat 10 da :Midyatta ulı:erl .atın al- s.iluılarile belli aantte komisyona ıeımeleri. 1100 - 8909 

ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin • Tutara Te•ioah 
bedeli :W..000 lira. ilk teminatı 1800 1i- San sabunlu k&ele. 1000 kilo 18,750 Lr. 
raclır. Şartnamesi komisyonda görülQr. Yumıı.k keten ~llk.. 10,000 adet 700 > 
İsteklilcrin Jı:nnunt vesikalarile tek - 'roka. 15,000 > 1200 > 

lif mcktuplannı :ihale saatinden bir 
saat evvel Jrom.lıı,ana vermelerl. Sart 
namesi bt. Lv. tun.irli!i aatın alma 

tomlsyonandn da görillür. 1058 - 8675 ... 

Kilte. 6000 > 500 > 
Palmumu. 
Perçin. 

120 kilo 
150,000 adet 

174 > 
375 > 

21,69Q ... 
ı254,&5 

.A§ağıd11 yaz.ılı ~vad kapalı z.nrfla A.$ağıda yazılı mevad S:ırıkrun~ aslı:er1 satın alına komisyonunda kapalı 
wiltmcye konın~ur. İhalesi 2il/9/940 ur!la eksiltmeye konmuştur. Taliplerin k:ınunt vesikalarile teklif mektuplarını 
günü hfzalıı.nnda yaulı gatJerde E _ ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnamt'leri komisyonda 

görülür. .1059 - 8676 dirnede Hac.ıwnur ask.erl satm almn 
koı:nlııyonundn yapılacaktır. istekli -
Jcrin knnu.."11 ves.lkalarile t.ckllf mek -
tuplıı..nnı ihale saatinden bir saat ev

Cinai Miktarı Tutırı 
Lira 

Teminatı ibate srüa ve Saatı 
Lira 

vel komisyona vermeleıi. 
Cinıi Mikları Tutarı 

Pirinı:. 

Kuru 

kilo 

tı0,000 

Lira 
31,SOO 

Arpa. 
Arpn. 

Temi- (ba· Arpa. 
nab le Arpa. 

Bulgur. 
Ura Sa. Pirinç 

2363 15 Şeker. 

Sabun. 

) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 

2100 Ton 
600 > 
540 > 
370 > 
220 > 
60 > 

116 > 
85 > 

105,000 
30,000 
27,000 
18,500 
33,000 
17,500 
52,200 
38,250 

6500 
2250 
2025 
1388 
2475 
1313 
3860 
28G9 

2/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/10/940 

15,30 
l6 
16,30 
17 
15,30 
16 
16,30 
18,30 

MiDE ve BARSAKLAIU temizler, ahştırmu Ye yormaz. MAZO~ isim ve HOROS markaaıua dikkat. 

imtihanla memur alınacaktır 
inhisarlar Umum. Müdürlüğünden ! 
A- Te~kllatımızın taşradaki münhal memuriyetleri için irtanbulda 14/10/ 

940 pazartesi ıilnll bir m(lsabaka imtihanı yapılacaktır. 
B- İmtihamı girmek istlyenlerin aşağıda yıız.ılı vasıf ve a;ırUarı haiz ol

mol:ırı lazımdır. 

l - En nz orta t:ıhsllini bitirmiş olmak 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak, bilhassa ber iki 

l halde de son yoklamaları nüfus cüzd:ırunda kaydettirilmiş olmak 
3 - 21 YD$mdan aşnğı ve 30 yaşından yukarı olmamak 
4 - Her iklimde vaz.i!c ıörcbUccek derecede sıhhatli olmak 
6 - Akrabasından olmıyan iki zatı referans olarak göstc>rmck 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak. 
C- Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve iiç fotografla birlikte 

Galatada rıhtım cnddesinde Veli Alemdar hnnındn umum mf.idurlü.:ünııu me-

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz ıhtiyııcı için l~ ton çubuk ve ,.ahut toz kükürt ılı 
Kükürtiın beher kilosunun tabm.tn beaeu 25 kuruştan wnwnunu.o tutarı 
liradır. 

2 - Ş<ırtnam.eler merkez.imiz levaıımındaıı paras~ alınır. 
3 - Eksiltme 24/9/940 salı ıünil aaat 14 de Galatada Kıınıın 

ıokağında mezkOr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık olacaktır. 

Ş - Muvakkat teminat parası 28\ lira 26 Jı:unıstur. 

6 - Eluıiltmeye ıireceklerln lfJ40 Hnesi ticaret odası 
meleri şarttır. «8392> 

Nafıa Vekaletinden : 
murin ı;ubcsine 10/10/940 tarihine kadar müracaat etmelidirler. 28/9/940 cumartesi ıUnil saat ıı de Ankarada Nnfıa Vckllleti blna..~ı ~ 

• _;C\'O~ 
Imtihnn mevzuu şunlardır: malzeme miid!lrluğU odasında toplanan malzeme eksiltme kon-· il 
1- Hesap ve hendese «4228,64> lirn muhammen bedelli 3062 metre yerli çadır bczınln J<ııP' 
2- Yazı usulile eksiltmesi ynpılacaltur. 
3- Umum! malümrot .hnyat bilgisi, coğraty..... Eksiltme şartnamesi ve teterrüııb bedelsiz olarak malzeme xnOdilr1 
4- Lis:ın clconuşma ve yazrnn> ihtiyaridir. alınabilir. 

·sı~ Ecnebi lisana vfütıI bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dilekçelerine ;y112- Muvakkat teminat c317> üç yüz on yedi Hnı c15> kuruştur. l ıJt 
malıdırlar. tekli! melctuplannı muv:ıkkat teminat ve şartnnmesinde yazılı vcsııflt 

Not: llkte ayni gruı saat 10 a kadar me-r.kOr komisyona .nınkbuz muknbUinde 
1- İmühnn neticesinde aynl derecede muvaffak olnnlor arnSJndan yabancı leri lazundır. c55~6> •8634> 

lisana vlıkd bulunanlar tercih edilir. 1----------------------------
2- İmtihanda .ltnzananların muvat!akiyet ve Uıhsil vazJyeUerine ıöre ba-ı 

remdeki dere(.'(?leri Uzerinden ücretleri tesbit edilerek tayinleri yapılır. 
3- Tayin edildiği mahal ve vazi1eyi tebliğ tarihinden itlbaren on beş gün 

zarfında kabul ile va.zilesi başına gitm!yenlerln tayin haklan iptal edilir. «8611> 1 
1 

İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi satın 
alma komİ•Jonuadan 

Uerkezlmiz ve mülhakat ile Çanakkale merkezi amb:ırlarınn teslim edil
mek ıı<ırlilc 470 ton kriplc maden kömüru ile 23,5 ton yerli aomikok kömürü 
kapalı zar! usulile satın ahnac:ıldır. 

l - Tnhmln bedeli kriplc mııden kömürunün 18 lira 84 kuruş 50 santim
den ve sömikok kömürünün beher tonu 25 lira 70 kuruştan umumunun tutarı 
c946h lira 10 kuruştur. 

2 - Şartn:ımc merkezimiz levazımından parasız alınır. 

3 - Eksiltme 3/10/940 perşembe günü saat 15 de Gnl:ıtada Karamustar:ı 
paşa sokağında mczkiır merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kap<.O:ı zarf usulile yapılaca&'lnd:ın ıstckhlcrin eksiltme b:?ş-
lamadan bir saat evvel fokll! mektuplarını \'e tcminatıonm yatırıp makbuz 

) 

almaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye gireme1Jer . 
5 - Mczk{ir kömürlere alt teminatı muvakkate pnr:ısı 709 l!ra 59 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Jtömilr tüccarı oldukl:ırına clalr 1940 srnesi 

ticaret odası vesikalarını göstermeleri şarttır. •8733> 

Yatıh 

Yatısız 

İstanbul Belediyesi 

r.------------------------------..-ı---Ke~lf İlk 

Be-deli t.eminat.a 

3652,57 273,94 Kabataş tramvay caddesi ile k::raabalı caddesi ııl"V 
meı·divcnli sokak )"olunun inşası 

7553,98 b66,55 Çubuklu köşkünde yaptınlacak dam, sıva, kircrJl.ltı 
re ve kapı tnmiri. 

9620,79 721,58 Bakırköy - Kazlıçeşme yolunwı :ısfalt t.ıımiratı. 
Keşif bcdellcrıle ilk teminat mikdarları yukanda yazılı inşaat .,e 

lşleıi ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! ve şartoıımcıer f) 
• rtlbC 

muıımeliıt ıniltlürluğu kaleminde görülecektir. lhale 26/9/940 pcrŞC uı 

ı;:ıot 14 de dııiın1 encümende yapılacakl.ır. T21ip1crın ilk tcminııt ınakb 
mektuplan ihale tarihinden sekiz gün evvel. (Bakırköy - K.-ızlıçcşmc )o 

-"'ısırı 
nafıa ve dığcr işler için Fen işleri mildürlilğüne) murnenaU.ı alaClU' 

• 1 . . un.n•cP ehliyet ve 940 yılına aıt Ucaret odası \ eslkal:ırilc iha c gunu m ...,, 
daımi encümende bulunmaları. (8552) 

Kız 

Erkek 
Saraçhııneb:ışında Horhor r.addesln4e Telefon: ıo3!i0 

ANA - İLK • ORTA • LİSE 
Eski ve yeni talebenin kayJthn her gün snnt ,o - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıUard:ın iti-

fıısulye. 214,000 (2,800 3210 16,5 
1001 - 1678 

baren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. Talebe mektebin husı.ı t otobüs ,. otpmobılde evlerine 
---------------------------- :[!zzmiiiZ;;:::ı::X~ı:mı:sns:sı:zm1Sl:!i~::ı::!'.Z:lı:ı::::ı:::tı nakledilir. 

• Mllieahhit nam ve hesabına bebe -
rlne tahmin edilen tüıtı 79 kuruş olan 
100,000 adet knr gözlüğü pazarlıkla 

mimakasaya konmuftur. İhalesi 14/10/ 
940 pa:w.rtesi ıünil snat 11 de Ankarada 
M. M. V. sat.ııi almn k:oın.is;yonunda ya-

pıJa~ktır. Kat'l teminatı 10,400 liradır. 
Evsaf ve ~rtnamesi 395 kuruşa ko -
misyondan alınır. İstekWerin ka.oun1 
vf'llikalarllcı ~ ıelıneleri. 

1076 - 1768 • 214 kalem 23,895 kilo husus! çelik 
kapalı zarll:ı eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 31/10/940 perşembe gilnü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Hava satın 

nlma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 35,000 lira ilk teminatı 

• 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

ı _ Mühendis kısmı gir.iş imtih:ınları ı teşrinievvel 940 salı günü yapıla
caktır. Kayıt Qlunanların kamelerile o gt.n ~:?at sekiz buçukta mektepte hnzır 

bulWlmaları. 

2 - Fen memuru kısmı ıırıs imtihanları günü ayrıca ilfln olunacağı. 
3 - Tedrisata 21 teşrinievvel 940 pazartesi günj ~ı~l:ı.oacağı mın olunUL 

(8997) 

CEP _ Kol ve r.ıua ı- Fo~i'raf ı ı A E G VantUi&örlert 1 
aaatlert Maldnelerl Ocaid:ın, C't>zvclerl 

1 AY VADE fl AY VADE 4 AY VADE 

~=======~r=======~ 
A E G avizeler 1 

Fırmlan - Süpilrıel 
4 • 6 AY VADE 

llavngazi ocakları 
Kömür sobalan 

4 AY VADE ..... --------------~ 
Lübor Racb'obn 

n hediyelik ee1a 

Şki. 
2625 liradır. Evsaf ve ııartnnmcsi ko
misyonda g6rül0r. İsteklilerin kamını 
vcslkalnrlle teklif mektuplıınnı ihale • 

s A 
Galata, Bankalar Caddesi 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıt, tlniverslte Caddesi 

- No. 28. Kadıköy, İske1 '! Caddesi No. 33/2 
E:J.atiııdcn bir s.ınt evvel komisyona 

vermeleri. 1036 - 8520 

* 2500 adet battaniye pazarlıkla ısatın 

alınacaktır. Tııhmln bedeli 18,750 lira 
kat't temiruıtı 2813 lirndır. Pazarlığı 

27/9/940 cuma günfi sant 10 da Anka-

rada M. M. V. Hava !atın ahna komis
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve ş:ırt

nıımcsı komısyondıı görülur. Toliple -
rın kanunt vesikalarile belli saatte ko-

misyona gelmeleri 1108 - 8968 ... 
300 ton otomobil benzini pazarlıkla 

satın alınacııktır. Tahmin bedeli 108,600 

lira kat'J teminatı 13,360 Jiradır. Pa -

zarbgı 1/10/940 anlı 'Unü saat 11 de 
Ankarada M. lıl. V. Hava satın alına 
kumlı>yonunda yapılnc:ıktır. İd:ırl ve 

!cnnt sartnnmesi 543 ~a komls • 
,.ondan alınır. Tnllplerln muayyen va
kıtte komis,yooa ıclınelerf. 

1115 - 8975 

• 
200 ton kunı fasulye, kapalı zarlla 

el iltrneye konmuştur. lhaJcsi 8/10/940 
ı:unü sruıt 15 de Ankara Lv. Amirliği 
ı;atın alma komLr.yonund::ı ;>apılacaktır. 

T;ıhmln bedeli 44,000 lira ilk teminatı 
3300 lıradır. Şartnamcsı 220 kuruşa 
komis·yondıın alınır. Talıplcrin kanun! 
ves,kal rılc teklif mektuplarını ıhnle 

saatinden bir saat evvel komisyona 
v<'rmcleri. l 106 - 8966 

Satılık kıymetli mobilya 
Y~ lkc.ıydc istasyon caddesinde 47 

numarada Alınan marka kuyruklu bir 
pıyano, 14 parça kıymetll oda takımı 
bır bU!e, 2 Salllmandıra iOba tabla -
ı.ııc satılıktır. 

ÇAPA AR A 
Sıhhat, Kuvvet ve neş'e kaynağıdır 
Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesis : 1915 

O..let Demiryollan •• Limualan ltletme 
u. lcluai lıialan 

lıtanbul Bölge Sanat Okulu Alım ve Satım 

Muharnmeo bedeli 
Lira Kr. 

Komisyonundan: 
Satış iÜD vo aaali 

628 05 3/X/940 perşembe sııbah 10 

• 

Mikdar ve mU!redat muhammen bedelleri mektepteki Gartna.mede yazılı · 

müstnmel levha halinde kursun, eski çinko, kimya ocağı (camckfınb ve demir 
ç~cvcli) eski sistem kollu yangın tulumbası, hurda halinde yazı makinesi. 
müstamel dnhill telefon makinesi ve telleri, eski kanepe tahta sandalyo ve kol
tuk, hezaren ıınndalya ve koltuk, sigara sehpası, eski yııngın hortumu, eski Av-

l nıpa kilimi, eski Uş:ık halısı, istor perde, eskJ kAğıt ve dc!tcrler, hurda maran
goz tez.gfıhı, hurdıı ı:az tenekesi, yazı teksir makinesi, para kasası. hurda yastık 
j 1üzü, battaniye, çarşaf, yerli kilim ve çuval yukarıda yazılı ıtlnde mektebimiz 
avlusunda cinsine göre ve müfredat itibarile ve şartnamesinde yazılı §eklller ve 
kayıtlar dairesinde sablacaktır. İstekli per malın muhammen bedeline cöre bl
dayeten satııı yerinde teminat verecektir. İstiyenler yukarıdaki liln ve saatte 
mektebe müracaatlıırı ilAn olunur. 8814 • 

- İT AL YAN LİSESİ • 
ve İTALYAN TİCARET MEKTEBi . ' 

Tom-Tom sokak, Beyoğlu Tel. 41301 " "' 
•faazardan mnada hcrgiin gaat 10-12 arasında kayıt muamelesi yapılır. 

Muhammen bedeli 36,109 Ura olan muhtelif rayba, klaV\lz. ve frezeler 5/11/ -----------------:--::-:-:'"'.:'"-:"".=--:--:::-;:-::-:-:-:=-:=:-:-:-
1940 salı günü saat 15,30 da bpalı zarf usulü ile Ankarada idare blnosında satııı TRI TON VAPUR~~ 1 ANKARA RADYOSU 
alınncnktır. 18.- Proe.tram v~ aant a:ran 

Bu işe ıl.rmek isüycnlerin 2708,18 liralık muvakkat teminat ile kanunun 1 ,__.. A C E N T E S J 18.05 Oda müziği (pL) 

tayin ettiği vesika lan ve tekliflerini ı:ıynl gün saat 14,30 a kadar komisyon reis- Yunan bandıralı J. 000 
li(:ine vcrmlceri l{izundır. N k 

S&rtnameler 180 kuruşa Ankara ve llaydarpa~s •eznclerlnde sntılaeaktır. tonluk yani om i os . .. <
8924> vapuru 26 Eyliil tari-

hinde Limanımızdan 
Muhammen bedeli (2400) lira olan (3000) ~işe telgraf mürekkebı 30/9/1940 

pazartesi günü aant (10,45) de Haydarpasada Gar binaaı dahilindeki komisyon) 
tarafından acık eksiltme urulile satın alınacaktır. · j 

Bu işe cinnck lstiyetılcrin (180) l\ralık mU\•akkat teminat ve kanunun ta

yin ettiği vesalkle birlikte ebtltme gunu saatine kadar komısyona müracaatları 
lazımdır. • 

Bu işe alt ıartncımeler komısyondan parasız. olnr:ık dağıtılmakt<ıdır. (8619) ı 

Pireye hareket edecek 
ve ~üvcrtc ;rolcularilc hnmule 
kabul edecektir. Fazla mnlu
mat almak için Galatndn'İkt.ı
sat hanında TRİTON vapur 
acentc~ine mürneaaL Tel: .f.2298 'j 

18.40 Radyo caz orkestrası 
19.10 Fasıl heyeti 
19.45 AJa.oı haberh?ıc 

20.- Türk müzii'i 
20.30 Konuşma 

20.45 Dinleyici istekleri (mflzik) 
21.1 O Musiki kaleydoslı:opu 
21.30 U:ıd,yo gazetesi 
21.45 Rad1o orkestrası 
22.30 Ajam haberleri 
22.45 Dans ınüzltl (pl.j 

23.25 Yarulk.i proça.m 
23.30 Kapawi 

l - Tahmin edilcıı bedell makbuz mukabiluıd~ 
lira olan «170,000> kilo aac;e yağının kri. «8118> 
26 eylul 940 per~eınbe ~ü·ıll saat ı ı,so 1f ,

24
1, 

da kapaiı zarfla eksiltmesi y:ıpıla - 1 - Tahmin edilen bedel• ~ 

~t: İlk teminatı cll,862> lira c~> lira olan cl30,000> kilo ~y 1J; 
kuruş olup ş:ırtnamesl her ıüıı komia- eylOl 940 perşembe günü ~!ı,cl1 f 
yondan c 1062.> kuruş bedel mukab! - kapalı :ıarlla eksiltmesi yaP llt' ' 
linde alınablllr. 2 - ilk teminatı cı825> JI 

3 - İsteklilerin H90 sayılı lı:anuıuw ~ olup tartDamesi bet ~~ 
istediği be~eleri havi tanzim edec-:Jt- misyondan parasız olarak al 

leri kapalı tek.Ut mektuplarını en ~ 3 - İsteklilerin 2490 sayılı ~I 
belli gün ve saatten bir saat ~ e1 •• 1e istedlli t'el..:eJeri havi tanzlıı' ,P~ 
kadar Kıısımpaşada bulunan kom.is - leri kapalı teklif mek:tuplaf111l ~, 
,.on başkanlığına makbıa multabllin- belli ıün ve saatten bir sııat ;.,ıf< 
de vermeleri. (8120) Jı:ndar K.asımpaşada buıunaıı 1'"Jıl * yon başıtan!Jtına makbuz IJ'l

11 

ı - Tahmin edilen bedeli c7786> lira vermeleri. (8121) 
c25> kuruş olan cl500> kilo çayın 25 ... o"' 
e:yllı.l 9f0 çarJamba ıünü saat 17 de 1 _ Tah:nln cdllcn bedeli ,J .1. I 

- . iJJ'"-' kapalı zarfla eksiltmesi ,.apılacı:ıktır. lira ola.a «300,000> kilo plrillc7 ot y 

2 - İlk teminatı c582> lira c47> lul 940 PUiCm'be gunil saat 1 cııl'ıı" 
lrunış olup şartnamesi her gün kom.is- palı zarfla eksiltmesi yapılıı it# 
yondan pornsız olarak alınabilir. 2 _ İlk teminatı c G42!J> 1 1' 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı k11Dunun kuruş olup ~rtnn.I!lesi her ~~At ı 
istediği belgeleri havi tanzim edecek- J'ODdan <517, kuruş ınuıtabillP"' / 
ıeri kapalı zarflarını belli gfuı ve sa- ııabilir. y.fl·~ 
aUen en ıeç bir ı:aat evveline kadar 

3 
_ istcklllerin 2490 88yılı cJt'", 

Ka.sı.mpaşada bulunan komisyon bei- istedlği belgeleri havi tııJ1%U11 
kanlığı.na makbuz mukabilin.de ver - .,e ~ 
meleri. c812.2> leri kapalı tekli! mektuplarıt11 o'-'_.( 

.... ve saatten bir saat evveline 1'
9 

3r_J 
1 - Tahmin edilen betiell «75,400> aımpaşada bulunan komisY00 

1% 
lira olan «130,000> kilo zeytinyağının lılına makbuz mukabilinde ,sıl 
25 eylıll 1).40 çarşamba ıünü ıaat 15,30 • __/~ 

da kapalı zarfla eksiltmesi ,.apılııca.lı:- -----------~ 

tır. ıŞ:ısAB-9 ANHicri I ı35u.;,!.~ı. 2 - İllt teminatı ~020> lira olup .-,,>Y"" 
priııamesi her cü.o komisyondan c.37'1> 
-·-·- bedel mukabll.inıH alınabilir. 20 ıo ~ ........ _ ı.;S• "' 

3 - İ.$tuli1erin 2•90 sayılı kanunımı ı3 Eylfıl PAZ~!d;;,fJ'ıt '!)( J,.ı 
istedili ~laeleri havi tam.im edecek- 194{), Ay 9, Gün 267..ı.~~ 
leri ka""-'lı teklif mektuplarını en ıeç • tı - V k• J '·asıı belli tün ve mtten bir aaat evveline • ıt er Sa. ~ l; 
kadar ltasmıpaşada f>ulunan komis -
J'OD bsı5hnlılma makbuz mukabilinde Günet 6 -48 
venneleri. .8117> Ölle 13 06 

• ' tkindi 16 31 
ı - Tahmin edllen bedeli •52,507> Akşam 19 06 

J1ra olaıı cl30,000• JcJlo sabunun 25 ey- Yatsı 20 39 
lıll !Mil çarşamba tünü saat dl> de İmsak ' 09 ~ 
kapalı zarfla e.biltmcsi yupılacaktır. 

2 - bk teminatı c3875> llra c35> 
kuruş olup tar'.namcsi her cün koma- mııı,mm 937 modeli sntıh1' , 
yond:ı.n <263• k1ınıf bedel mukabilinde 1 bjJl 
alınabilir. 1 F ord otoDJO -~f~ 

3 - İstekUlerln 2490 sayılı lranu :. 1 Dö~cmeler 1:3yet tenıiı. JJ,,,. 
nun istediği belgeleri havi tanzim ede- ]er. piston ve sclımıınlıı~;~-" 
cekleri Jı:~polı z:arflannı en g~ belli 1 değişmiştir. Tophıın~c .. c~ 
gön -ve saatten bir ııaat eYVeUne kadar 1 kesen l56 No. :vn ınur•· 
~81Dl,P6şada bulunan komisyVı6l baş- '· iillİİİiiiiıİİıiİiiıİİıiıiİIİİııil _ _. __ 


