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ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

O· Tayyaremiz 
l',llih ~d· l . 

bir gösteri turnesine çıkıyor 
a ıse erı 

bek/erken 
~"!.""'!'!!!! ___ -"'!"!"~ 
'3!ırıh 
ııa it aharın daha ne zama-
litııtı adar sakin geçeceği bi
~kd en:ıeı.ıe beraber harbin 
lııgil~nızde birinci . bü yük 
~arp ı • Alman - Hal~·an 

_ edec~~~ası şeklinde tecelli 

1 
\' .........:.."l{t ınuhnk.knktır. 

\C~ 1- 'ıaıı:--------..... ----1 
ııe ~ ' ~"I'EM İZZET BENİCE 

• ~ l.tr llbaı.~ 
· ~ t. l::yı ~~n birinci ayı bitmek 

t 1llıl u • sadece Roınanyamn 
t~ttler~~ ınilıvere bağlanması 

~ ~1~1\~le geçecek, hatta geçti 
't~e_>..v/ •r. Teşrinlerin dünya-
~~lli ~Paya ne sürprizler ge-
Jt;;" ııı~•tndiden tahmin etmek 
~ birşe~aı. Yalnız ~uhakkak 
ı~ 1 İiıe . varsa, o da, lngiliz a
'tL~ bav:•ne eylıil zarfında ya
~~t lltti taarruzlarının mfüıbet 

a"ftı{1a ka~e vermemesidir. Eyhil 
,aıııard ar da şimdiye kadar 
1~~.. an daha şiddetli, daha 

tt~lltı "'Ya ınuvalfakiyetli bir 
:'tıQ. Yapılabileceğini um -

~iııı ~ele, istila teşebbüsü -
. 'l' a~nuş olduğu muhak
da r.:Şrınlerin daha ziyade 

'ııclıı ~ Usolini - Ribbentrop a
~tbik ararlaştırılan mevzula -
ttetitıi tvkiine konmalan ile 
ll~ll:ı.ırıd klemek mantığa da-

HiNDiÇINIDE . MI S IR EG ER 
MUHAREBE 'ISTERS.E 
KIZIŞIYOR HARBE GiRER 

Çin ordusu da Hindiçi- İngiltere, Mıs1r t-ıüküme
niye girmek için haz1r tini harbe girmesi için 

bekliyor zorlamıyor ı 

Ç 
• H • J • • • Londra 24. (A.A.)- Röyterin dip-1 
ın ın ıcını lomatik nıuh~!"riri.nin sala_?!yett~r 

' ' Londra nıahuJlermden ogrendı-

k l ğine göre, İngiliz hükumeti, bu-ma am arını günkü \'aziycttc J\lısır hiikumcti-
• nin hattı hareketinden çok mem-

p rof e S f O ettı nundur ve Mısır hükumetinin va

Singapur 24 (A.A.)- Röyterin 
Jlayphongda bulunan muhabirinin 
bildirdiğine göre Hindiçinide Fran
sız ve japon kıt'aları arasında mu
harebeler tekrar ba~lamıştır. Dün 
öğleden sonra ba~lı:yan muhare -
beler akşama kadar devam etmiş
tir. 

Fransız kaynaklarından gelen 
haberlere göre, japonJar huduttan 
20 kilometre mesafede Dong -
Dang civarındaki Fransız müs -
tahkem mevkilerine taarruz d -
mişlerdir. 
HUDUTTA 200.000 ÇİN ASKERİ 

VAR 
Şungkingı 24 (A.A.)- Çin hü

( Devamı 3 üncü sahi1ede ) 

ziyet icap ettirirse, Hizumlu bütün 
tedbirleri alacal?ından emindir. 
Sadist partisi azasının hattı hare
keti, burada tamamile anlaşılmak
ta ve takdir edilmektedir. Şu ci
heti kat'i sur".ttc gözönünde ut
mak lazımdır ki İngiliz hükumeti, 
Mısırı hiç bir zaman harbe gir
miye icbar teşebbüsünde bulun -
mamı.:tır ve harbe girmek kara
rını vermek yalnız Mısır hüku -
metine ait bulunmaktadır. 

iTALYANLAR KIBRISA DA 
HÜCUM ETTİLER 

Kahire 24 (A.A.)- İngiliz u
muntl karargahının tebliği: 

Mısırda: Garp çölünde rnziyette 
hiçbir değişiklik ~· oktur. İskcnde

( Devo.mı 3 üncü sahifed e ) 

MANŞTA 
CEHENNEM 
KASIRGASI 

lngilizler istila üslerine 
çok şiddetli bir akın 

daha yapblar 

ihrac hareketi 
şüpheli 

görünüyor 
L ondra 24 (A.A.) - Bolonya -

dan Dünkerk'e kadar Fransız as
hille rindeki düsman is tila lim an
larının dün gece d e İngiliz hava 
ıkuvvetleri tarafından hücuma ana- 1 

ruz lkaldııkları zaıınedil:mekted.ir. 
Zira İnı:?ili:.ı: sahillerinden, Kent 
k ıvılarındak i evler in caımlarını sar• 
san siddetli infilakların semayı ay
dmlattı.i!ı görüliıyor<lu. K ent sa -
hillerinıic.1 lıü;:umun safahatını 
takip edenler. h ücumun bu defa 
sım dcrere sıcdetli oldui!unu be -
y:ın etmcktPdırlcr. 

HA VR LlMANI BİR SAAT 
BOMBARDIMAN EDİLDİ 

Londra 24 (A.A.) - İngiliz tay
<Dcvamı 3 üncü sahiff'dt') 1 

~51.lb, h lir, Bu itibarla hem 

~harp'~ de işlerin 2idişi iti- Kadın 
· ~ .\ı(d a~ekatının birinci de
D ıbtiJn enude tekasüf etmesi 

memur - \ 30 tayyarcmiz turneye çıkıyor 

ıı ~ aı dahilindedir. Bu ba
tbe..,_ 18~daki harekatın bü-

·,ı. ~ıs ttl~Yeti vardır. İtalyan
~ arıt a.k.i İngiliz müdafaa 
1-r hasuıda ilk ehemmiyetli 
Iten~~laıruşbr. İtalyan ta

~I ~da Mısır müstahkem 
~a , r U%Iyamamıştır ve 

' s· le ~ ıle Mısır arasındaki 
idi a_ kısmındadır. Sollum 
1~ oı.::i İtalyanlar eline 

•titıci ı.~ beraber, bunlar 
it • '1 lnttstahkem bat olan 
e ~-~ •hııbdan 55 - 70 kilo

. Sid.i 1{ 1Uaktadırlar. İtalyan-
1't \ıerdı:ı•nide bilhassa büyük 
~ d.iiş ~. eri ve bir mayn tu
ıı.tiı~lltltiikleri anlaşılıyor., İn-

·•Jl tı a:yl'ıtın bu sahillerde ltal-
. \~ . td11'1 ca müessir surette 
ıJll 1 1 ~ilin :ıı ettiği ve hava kuv-
5,Y!fl' ~;•hareli e ..1~~rne ve Bingazi
.v f ~!~il iisıe ~u!un geri nakliyatını, 
ı ' , ~"it . llıuv tını, tahaşşüt merkez-
ı' t~ ~~ 'tıl a •\f likil·etle tahrip et-

1-IJ ~ \~ttu2ş1 'Yor. Herhalde İtal
~~ ~~:•ıııda unu!' daha şimdiden 
1/ ~ı,t 1tı \·e tetı!' bir müdafaaya 
· .A "t; .. ~lııtı d nıpJiz motörlü vası
~ ~ ı.. ·•ııı • e · ~. "'~\' . r nı-ı ,.e hava ku,·vet-

11 >-ııı ilffait~~Sek harp tekniğinin 
1' 'J lııhı."tıtı 'etıe ;..,I d' w • ı· t l ti ~ .• ,11 • ıı" ~., e ıı.rı ve a -
1 'it., hıı ~ •. ~ır zayiat "ermelerine 

~e •"Jıd' ~ 
.\ıı 11.lıırtı 1 Baraniden bir adım 

1 
~lııı~t:ı1t, ~t~dıkları görüliiyor. 

oS f ~11~1~rı Ve sıra karşı taarruz baş
ı6 11\ d1 ltıi :l"(~ , ~kdcnizdc harp şid
e f ~ı" knl\d~ Uz tutar ve İspanya
pf ı tt• l'etıi •.rhılınası ise ağlcbi ih-
1 ~'tn"-'-'ıı t\t 1 tilallara doğru Jri

' / ~ı~ ~11.tıır:sı.r kabinesinin hala 
~ / ~"~'ill'ıınd \ernıeıniş olması dik
,. ~tı ~ har~r'.~li Mahir Paşa ka-
/ \ thiıı 11~ıt1 rı .'la~11 taraftarı olan 

!•_,r 1 t lta •rıki ~ckılmesinden sonra 
ıt" • 1 1h~tll'ııtı ~f tarzını beklediğini 
·•· ıt~;~i ~din arekatının Mısırı is
' fi ~·ot~! ifad:tnıedi~ini tetkik ey
$-1 \o/• ~·· ~fısır c~?14:ktedir. Anlaşı
.~ ~llt'l'' lldnr h hukumeti son daki-
119' ~:lıı hı ~il;r elki de İtah·an kuv-

~ ~ıı eıilttıııı. a • .l\fotruh müstah -
1 ~ttj İl ltıi~·ec;cl~ncil·e kadar harp 
~ ~~ktı.; .\(j ~ ktı~. Bu tarzı hare

ı(~biı·ı g(i2ö .~hır Paşanın şu iki 
l ı\ 1 ~: nunde tuttuğu zanne-

/ ~~ii~ı:taı:van · 
1 tılq,,ta_ t taraf taarruz ordusunun 
~ •lııı ~.~at •ndan ıSollum ile 
ı~ \ı~el~ iirtıtd~h arasında mağlUp 

~ lt\ıh lllyııtı 
AZ ı, ~ôit hattı Ordusunun l\lasra -
oO ~;~har~ısır na ~.adar ilerlemesine 
15 't~~lııt•!( •rtıarı~~r ırlcrini tayyare 
.ıı lr lıs\t ve 0 •ndan muhafaza 
V' 

1le t lıtıtı ha Vakte kadar Mısır 

~ 
ı llir· 11 fııarı 1 ı rp hazırlığını iyiden 

1 ~tııı 1 tıc· nnıak 
~"' lıa/hlııkdircı ~·· . .. • . 
l ' ·•ı d e ,... e .vlısır hukumetı 
"11)~ e l\ı "1rtnckt k \ ııı 1 tı' ısır . en urtulacak. 
~lcır1 tı ttltıhteehırlerinin ve si\'il 
~.'•tıa h~ tahri~leJ tayyare taar
~ \!tıtı •ırnet ntından korun -
~%1"tııUdar ~tnıi ., olar:ık , .e 

( · 'e de ~~sı~• .dcruhde eden 
Öet'Q 1 ış ı serefl c ve 

nıı 3 .. 
uncü sahifede J 

tar için tek bir Tayyare tipleri ve 
kıyafet! 

Kapalı yakalı ve uzun p İ k e U Ç U Ş 1 8 f 
kollu önlükler giyeceklerı h ık •• t · ı k 
m!f:!:nm:;:::;\':,'~~.~::!•1,:•: a n a g o s e r li ece 
mıştık. DabHiye Vekaleti bunun 
i~in yeni ~azı esaslar t~sbit et~iş- Bombardıman avcı mektep 
tır. Evvela merkezdeki teşkilata ' t 
dün tamim olunan bu esaslara 2ö- t } • • d b• f•ı 
re, ücret ve maaşla çalışan bilu - ayy arc erımız e n 1r 1 o 
mum kadın merıurlar badema va-
zife b~şı!1da beyaz yakalı ve kol- şehrı·mı·ze de gelecek 
lan bılege kadar uzun, kapalı be-
yaz önlükler giyeceklerdir. 
Bunların yakaları da kapalı o

lacakır. Bu yeni ve yeknasak kı· 
yafetin şehrimizde ve diter yer
lerdeki bilumum kadın memurla
ra da pek yakında teşmil oluna -
cağı anlaşılmıştır. · 

Bankalar ve nimresmi müesse
selerdeki kadın daktilo ve me -
murlar da yeknasak, kapalı kıya
fette bulunacaklardır. 

inşaat makine 
ve aletleri için 

beyanname 
Vekaleti Milli Müdafaa 

icabında bunlara 
mübayaa edecek 

iBasve-kaletten verilen bir tebliğe 
J:?öre. k oordinasyon h eyetinin 54 
sayılı kararı mucibince, ikinci 
nıaddede cins v e n evileri yazılı in
şaat .makine ve ale tlerinin sahibi 
hükmi ve ha.kiki her şahsı 28 ey- 1 
lı.i l cumartesı akşamına l~adar, bu
lundukları yer ler in valile r .ine bir 
b eyanname verme~e mecbur tu
tulmaktadır. 

Beyanname ile bildirilmesi mec-
buri tutulan ımakine ve iı.letler 
sunlardır: Sondaj , arteziven~ taş 
·kmma, beton karıştırma makin e
leri. kompresör , elektrijen grupu, 
ekskava tör, vibratör. 

Beyannamede m akineler.in evsa
fı da zikredilecektir. Bu makine -
ler. sahipler in in islerini sekteye 
uğratmamak şartilc. icabında Milli 
Müdafaa Vekaleti tarafından de
,ğer pahasına -mÜıbayaa olwıaıbile -
ceklir. ---.... oo- --
Başvekil Budapeşte 
~içimizi kabul etti 
Ankarada bulunmakta olan Bu-ı 

tlapcstc ekimiz B. Ruşen Eşref 
d'iin Başvekil B. Refık Saydam 
tarafından kabul o.~ustur. 

.1.'ürkkuşu paraşütcülerinden son
ra yeni bir hava filomu zun mem
leket ic:inde bir seyahate <:ı.k.ması 
karar laştırılmıstır. 

Bu filo 30 tayyareden müteşek
ikil olacak ve bombardıman, avcı 
ve mektep tayvarelcl'inden mü -
rekkcp bulunacak tır. T ayyare -
ler ~ittikleri şehir v e kasabalan -
mzıdaki hal.kımızın temaşasına 

arzedilecek ve bu suretle tayyare 
tipleri ile en veni tavvare model
leri d e vatandaşlara ı?Österilmiş o
lacaıktır . Bu mevzuda konferans
la r da verilecektir . 

30 t a yyarelik ,bır filomuzun ilk 
partide cenup şeh irlerimize ~ide
:-ek Adana, M~rsin \ 'C Halava uğ
rıvacai:,11 öi!ren ilmislir. Or ada tay-

( Veı-arnı 3 üncü. sahifede) 

Tekmil avukatlara 
mecbuı·i sigorta 

Sıhhi muayenesiz ve y~ş haddi 
olmadan 500 -6000 lira veriJ~cek 
Memleketimizdeki tekmil barolar-l 
da kayıtlı ıbulunan bütün avukat
ların yaş farkına ·balnlmak.sızın 
siı:?orta ettirilmeler i Adliye Veka
letince kararlaştırılmıştır. 

Avukatlar si:eortadan evvel tıb-
1bi muayeneye tfı:bi tutı.ilmıya - 1 
caklardır. Sakatlık, ölüm haller in- ] 
d'e beş yüz lira ile altı bin lira a-

rasında ta.7ıminat verilecektir. Si
.ı:tortalar 20 yıl müdde tle m ute -
b er olaccrk v e 35 vaşına kadar o

. lanlar, 45 yaşına kadar b ulw1an -
lar , 55 yaşına kadar olanlar na ·
mifo 3 grup üzerinden yapıla -
caktır. 

55 yaşını asanlar d a si,gorta e
<Devanu 3 üncü u.bifede) 

iki OIDm, bir ci~ayet, 
iki ağır yaralanma 

Bir 
/ 

sarhoş da kasap bıçağile 
bir kasabı yaraladı 

Nuruosmnniycde oturan Mch - 1 
met oğlu Ali sarhoş bir halde Ve- J 
zirhan caddesinden geçerken ka
sap l\fohmut ile şakalaşmak iste
miştir. Kasap bu şakaya taraftar 
olmayınca Ali eline geçirdii{i bir 
kasap bıçağı ile Mahmudu yarala
mıştır. Ali yakalanmıştır. 

Dün akşama doğru Beşiktaşta 
Akaretler caddesinde feci bir oto
büs ve kamyon kazası olmuştur. 

Şoför Abdülfettahm idaresin -
deki 3018 numaralı Taksim - Yıl
dız otobüsii Akaretlerde karşıdan 
gelen 3643 numaralı kömür kam
yonile şiddetle ~rpışmıştır. Oto
büs yolcularından Taksimde mu
kim Bayan Ayşe ile Bayan Atiye 
ve Ayşeniıı 4 yaşındaki oğlu Er
doğ'an tehlikeli surette yaralan -
m.ışlardır. Yaralılar Beyoğlu has-

{ Devamı 3 üncü sahifede ) 

İngiliz filosunun şimdi de Dakara giden Fransu. filosu ile karşı karc;"•a bulundu <Yu zanneoilnıcktedir. 
Yukarıki resim bundan bir müddet e\·vel İngiliz filosunun Oran limanında teslim ... oha." istcm i:ıcn 

Fransız filosunu nasıl imha ctti~ini · ~österiyor. 

Iplikcileri mem
nun eden bir 

karar 
Satış inhisarının kaıdı

rılması piyasada 
memnuniyet uyandrrdı 
İktısat Vekaleti yeni iplik ve 

kaput bezi Hatlarını tesbit ve dün 
ilan etmiştir. Buna göre Adana, 
Mersin dahilinde bulunan fabri
kaların 4530 kilogramlık bir paket 
pamuk ipliği numaralarına göre 
340 kurus ile 810 kuruş arasında 
satılacaktır. İstanbul icin pnket 
başına :valnız 20 kuruş zanmıedi
lecekti;. Dii':er taraftan İzmir, Xa
zilli ,Ereğli . Malatya ve İstanbul 
fabrikalarının Akala pamuğun -
dan yapacakları ipliklerin beher 
paketine de ayrıca 20 kuruş zam 

· yapılmıştır. İstanbul \ 'C İzmir fab
rikalarının Akala kaput bezlerine 
tle B \:e C t ipi için 30 kuru~. D, E. 
P tipi için 2:> ve G tipi icin 20, H 
tipi i~in de 15 kuruş zam :rapıl
mı~tır. Bu ilana göre gerek iplik 
\ 'e gerek kaput bezinde fabril!.,a
lar inhisar mahiyetinde bir , ·eya 
birka<· kişiye satış hakkı veremi
yecekler ve her müsteriye s.tok 
varsa derhal mal vereceklerdir. 
Bezlerde bir top ve ipliklerde bir 

(Devamı 3 iincü sahifede ) 

Havadan büyük 
bir korunma 

tlenemesi 
ı Teşrinievvelda yapılacak 

deneme için hazrrhklar 
devam edıyor 

Tesriniev\"elde İstanbulda ya
pılacak büyük pasif korunma de
nemeleri için hazırlıklara devam 
edilmektedir. 150 büyük alarm 
düdüğü şehrin muhtelif yerlerine 
konmaktadı.r. 

Düdükler tecrübe edildikten bir 
kaç l!'Üıt sonra umumi bir deneme 
yapılacaktır. Bu tecrübede 17,200 
kişi vazife alarak çalışacaklardır. 
Deneme g-ünü ve saati belli de
ğildir. Yalnız üç giin içinde dene
me yapılacağı evvelden ilan edile
cektir. 

-----.oo---

Nüfus sayımı hazırlığı 
. B u sabah vilayette Vali ve be

k>dive r eisi B. Lutfi Kırdarın re
isliğinde .kav.makamlar ve alaka
d ar müdürler toplanarak nüfus 
.savım> hazırlıklarını görüşmüşler
dir. Te.şrinievvclin l O nuna doğ
ru sayım memurlan her mmtaka
~a tccri.iıbelere tbaşlıyacaklardır. 

Türk işçisinin hakkına göz koyanlar 1 

Gizr ç hşan ecne
b · tebaa il işçiler 

ya 11 

alanıyor 
Altı garson, bir terzi tutulup mahkemeye veri idifer .. 
Tütün depo ve imalathaneleri de kontrol edilecek 

Şehrimizdeki bazı tütün ve ima
lathane ve deoolarında çalıştırılan 
isdler arasın da vabancı de\'letler 
tabiiyetini haız olanların da bu -

-bulundu~u ha:ber alınarak E::m n1-
yet müd'Ürlüğüncc harekete ı;e -
cilmis ve bu ı:?ıbikrin hemen lef:-

( Devamı 3 ii.rıcü. sa1ıi f ede ) 

ÇERÇEVE 

Dilimizde hastalıklı nahiyeler 
Dilimizde, bilgisizlik, ze\:k -

sizl ;k ve soysuLJuk türedilcri
nin ) araladıgı ve ufune te boj!
dui:u başlıca hastalık nahiyesi, 
türkçc ııin ccnı i l..aideleri bün
yesi. 

Dilimizin cemi kaideleri bün
yesi, bize )'Üzde yüz zıt yabancı 
dil tesirleri altında \'e beyinsiz 
züppelerin kundakç1 Iığı saye
sinde can çekişiyor. 

Mutlak dil yasamız: 
Fail cemi olduğu zaman. mü~ 

tesna vaziyetler başka, fiil ce
medilmez. 

(Kırlangıçlar döndüler, şair
ler birbirine düştüler, başmu
harrirler uyku hastalığına tu
tulduJar) türkçe değildir. (Dön
dü, düı>tü, tutuldu) demek la
zımdır. Müstesna vaziyet diye 
kaydettiğimiz nokta, ancak 
cümlenin uzun olduğu \'e fail
lerin fiile uzak bulunduğu şe
kil: 

(Alman kumandanları istila 
üslerini gezip dolaştıktan, ordu 
birliklerir.i teker teker teftiş 
ettikten ve karargahlarına çe
kilip uzun münaka!Şalara koyul
duktan sonra, İngiltereye bir 
istila hareketi yapılamıyacaiı
na hük'lllettiler ) .. 

İkinci yasa: 
(Birçok, sürii sürü, yığın yı

ğın, kilme küme) gibi cemi isim• 
}erinden sonra, onlara bağlı fa
iller cemedilmez: 

(Birçok adamlar, sürü sürü 
kazlar. yığın yığın buj!daylar, 
küme küme tayyareler) yanlış
tır. Bu hatayı işli:ven, birçok a
dam, sürü sürü beyinsiz. yığın 
yığm züppe ve küme küme ca
hildir. 

Dilimil:de ikiMi hastalık na
hiyesi, ndy edatlarının gaye
sini bvnyamamak rezaleti. 

Mesela ekseriyetle kullanıl
makta tereddüde düşüJ..oıed.iki 
gibi: 

(Ne Mehmet, ne Ahmet gel
medi) demek, hem Ahmcdın, 
hem Mehmcdin geldiğini giis
tcrir. Zira iki menfi den bir nıüs
bet çıkar. (.Ne l\l ehmet, ne Ah
met geldi ) ve~·a (ne l\lchmet 
geldi, ne Ahmet) demek Hizım
dır. Sakın (yeni olmak iddia
sındaki ~;:ıirlere ne akıl, ne fikir~ 
ne ıni.ivazene lazım değil) de
meyiniz!. Onlara ne ak:J. ne 
fikir, ne mih·azene l:izım ! . 

Dilimizde üçüncii hastalık 
n ahiyesi, fii llere )'aıuştırılan ..:ü
te masdar illeti: 

(Gitmeklik, gclmeklik, al -
maldık, susmaklık ):: . Aman ne 
iğrenç!. Sadece (gitme, gelme, 
alma, susma) ... 

Saf türkçe biinyesi icinde bu 
üç vereınli nahi ~·eden ba~ka. öz 
türkce kelimeleri arap~a kaide
sile sarflaştı rmak (varb·ct. gi
dişat, gelirat, erat); \ 'e türkçe 
leşmiş arapça ve farsca keli -
meleri )'anlış okumak, ~·azmak 
ve sarflaştırmak hünerleri ' det 
faciaya tüy dikmek ... 

Hele ecnebi kelimeleri, pasa
portsuz, ameliyatsız ve aşısız 
dilimize sokmak ga:yreti insanı 
kalb sektesinden götürebilir. 
Bakın Apadolu Ajansının ma

rifetine: 
(}\Ieteoroloji istasyonlarından 

gelen haberlere göre l\lanş de
nizinde oraj başlamıştır) . 

Dilin cl'za kanununda bu su
çun karşılığı, temyizsiz ve tas
diksiz idam sehpası olmak la· 
zım. 

İşte dilimizin, sıhhi imdat o
tomobillerile iizerine kosmıya 
ınecbur olduğumuz başlıca has
talık nahiyeleri !. 

Ben dilden daha büyük, dil
den daha aziz, dilden aha ger
çek, dilden aha miidafaalı "\:'atan 
tammıyorum. Dil \'atanımı:ı 
kurtuhış savaşını beklivor!!'!. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK . 
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İL. ıi BİR 

TEC'ltÜBE 

B..r gazetcnın meraklı şeyler sü
tunur.da okudum: Efendim, bır
kaç Avrupalı alunin yaptığı tcc
ru'bc ve tetkiklere göre, bazı hay
\'anlar, beyinfori çJc.arıldıkı hal
de olmüyor \'C yaşıyabilı~ ormuş!. 
Deme-. ki, beyın, hayat üzerinde, 
mesela kdb gibi, o kadar tesirli 
bir uzuv de.gil.. 

B ... tecrübe ve neticeve inanmız. 
Çul"..kü, çok defa. beyinsiz bır ta
kını insanların dahi yaşıvabilditi;ini 
gormuyor musunuz? 

KERVANSARAY 

OLUR MU?. 

Belediy.c, İstanbulda ucuz otel
l~r yaptıracak, daıına pahalı, lüks 
clmaz ya .. Fakir fıkara icin ucuz 
bir takım barınacak yerler de la
zım ... 

Fakat, bir gazete cbelediye 
kervansaraylar yaptıracak. diye 
ya2AZ'nış. 

Evveli, havadis yanlıs. Binaen
aleyh, doğruyu söylemek lazımsa, 
bu i te gazete haksızdır. Sonra, bu 
ha\ adis, o ~azetcde, o yazıyı ya
zan rnuhbirın ve o gazetenin yazı 
işleri müdürünün kervansarayın 
ne demek oldu~unu bilmedikleri
ni _gösterir ki, bu da, bizim mes
lek için hazin birşevdir. 

Ba kalarım tenkit etmek için, 
tenkide uğrıyacak ipucu vermP, -
rneli··iz. 

HANGİSİ 

nolrnu?. 
Bızim arkadaşlardan Reşat Fey

zi, belcdıyc ıktısat müdürü olan 
zatla dargındır. Fakat, henüz bir 
kere olsun yuz yüze ~elip konuş
mamışlardır. Gıyabi bir darguı -
lı:k. Sebebi şu: Aylarca evvel, Re
sat Feyzi bir vazı vazm ş, beledıyc 

AVHlPA HAHBININ 

YE 1 MESELELEUf 

250 türlü dil •• 
Yazan: ALl KEMAL SUNMAN 
İngilizleri dünya ) iiztiııdc ka -

7.anmış oldukları me\ kiden indir
mek için şimdiye kadar muhtelif 
de\ irlerde tı.irlü tasav\'urlıır bes
lemiş, türlü tc cbbüslerc geçmiş 
olanlar llindistauı hiç u.rntma -
mışlardır. İnf'ilizleri llin/i tandan 
çıkarmak onlnr için ne biil ük bir 
darbe olacağı hesap edilnıi • İn
gilizlere mel dnn okuımığ:ı kalkı -
aıılnr daima İngiltereyi Hint yol
larında vurmayı düşünmüşlerdir. 

İngilizlerin Hindistanda bir 
takını müşküHitla kıırşılaştıklnrı 
ic;e gizli değildir. Evvelıl 'harbin 
ba.Jangıcındn reis Gandi ile dost
ları tecaviizc uğrıyan Lchistana 
yardım irin harekete geçmiş olan 
lngiltere.ri takdir etmi terdir. Bun
dan anlaşılıyordu ki kiiçiik mil -
Jetlerin hukukunu korumak su -
rctile de\•amlı bir sulha varmak 
dnvasile hnrbc giren İngiltcrenin 
gayelerine Hindistan da i tirnk 
etmi bulunu\'ordu. f<'iı.kat llindis
tnnın mc\·cudiyetini tanıtmak, o
nu kendini idare eder bir \'aziyet 
kabul etmek davası \'ardır. Hin
distandaki bü:-.·ük ihtilii{ da bura
dan çıkıyor. Bu da\'adn biitün 
Hintliler miittefik de gerı::inlik 
;\ ahıız İngilizlerle midir?. O da 
defril. llindistandaki ayrılık çok 
csHdcn siiriiklenip ,geliyor: Tiirlü 
diller vnr. Konu ulan lehçeleri 
tetkik eden A vrupnlıların dediği
ne göre bunlar 250 den a ai\'ı de
cilınis. Din ihtilafı daha büyük. 
Bn lıca 10 din \'ar ki bunların her 
birinin sfıliklcri mih•onlnra var
maktadır. Her biivük dinin birçok 
mezheplere nuıldığı göriihncktc
dir. Sonra, belki de en milhinı o
lan ayrılık ırkların çeşit çeşit o
lusundan geliyor. 

Bugün. siyaset sahnsındaki ih-

iktı.:;at müdürü de tekzip etm~tir. 
Halbuki, hadisenin vaki olduğu
nu, R~at Feyzi, müteakip birkaç 
yaı.ısuc, dclillerile ortaya koydu 

Geçenlerde, kömür fiatlarının 
tesbiti meselesinde, yine ,garip bir 
hadise oldu. EvYcla, tetkikat bitti 
denildi, sonra, hayır, daha bitmed~ 
denıldi. Şımdi arkadaşımız ,.oru
yor: Acaba, han~isi ogru?. 

VAP•·RLARDA 

MEMURLAR 

Efcndhn iskele.c:?rde vapur J!işe
leri çok geç acılıyormu.ş. Arkada
şınuz Pelek, bu halden şikayetçi. 
Gi elerın acılması. vapurların ha
reket saatinden muayyen bir müd
det evvel vaki olur. Eğer, bu mu
ayyen saati gedktiren memurlar 
varsa, tabü mes'ul olmalan icap 
eder. 

Fakat. biraz da, İstanbul lima
nında iştiyen bütün vapurların 
bütün rnem1,1r ve müstahdemlerini 
düşunmeliyiz. Yavaşça, kulağını
za sövlüyorum: Bunlcırın QOğu, 
J!Ündc 14 - 15 saat calıstırılıyor. 

NF.REDEN 

GELİYOR?. 

Bu sene, şeytan kula~ına :kur
şun, sonbahar iyi ~idiyor. Tam 
pastırma vazı yaşıyoruz. Te.menni 
edelim de, bu kış -bol ibol. ucuz u
cuz pastırma yiyelim. Fakat, ne
dense, İstanbulda, iyi 'Pnstır.man•n 
kilosunu yine 160 kuruştan aşağı 
vermiyorlar. 

Ben, bunu tahkik ettim. İktısa
diyundan bir zat şöyle dedi: 

Harp dolavsile pastu·ma gelmi
yor. Malumdur ki, pastırma, Tür
kiyeye, ta Kanadadan gelir. Ka
nada ile Avrupa arasında koca 
Atlas Okyanusunu _geçecek, son
ra Cebcliıtlarrkı geçecek, Ak<leni
zi katedecek, sonra limana ~ele
cek?. Kolay tr.ı?. 

AHMET RAUF 

tilafı iiç büyük km.·vet tenıs.il e
diyor: 1- Reis Gandinin ilhıım '\'e 
i'"aretile hareket eden kongre ta
rafı; 2- Buna aykırı olan zengin 
yerli hükı.iındarlnr, mihraceler ta
rafı; 3- Her iki taraftan hiçbiri
nin üstün bir mevki alarak tahak
kiinı etmesine tnhamnıül edemi
~ eıı mii liiınanhır tarafı. 

Birinciler Hindistnnın başlı ba
şına idaresini i tiyor. İl.inciler İn
gıltcrl•ye sedakatten oyrılmıya -
caklıırmı her \'esile ile söylüyor. 
Üçüncüler 80 milyonluk miislü
man kütlesinin ekalliyette olma
sına rairmen Hindistanda hıvvet 
'\'C itibar nhibi olduihınu bilerek 
ekscrivet tarnfından haklarına ri
ayet edileceğinden emin olmayı 
istivor. 
Hindistanın bu harpte İngiltere 

ile.faal \'e müessir bir surette teş
riki mesni etmesini temin çareleri 
aranırken hu ilıtilaflıırı halledecek 
bir sekil lıuhnnk liizım geliyor. Sa
bır ve sebat ile buna ('alışılıyor. 
Yeni l!elen malllmat ise bu vol
daki gavretin boşa gitmediği nıer
kezindcdir. 

Yeni Nafı tayin 
ve terfileri 

Nafıa Vckaletınce veni ve uz.un 
:bir tayin ve terfi l~stesi hazırla -
n'nrak tasdik olunmustur. Bu lis
teden şehrimizi alakadar eden -
leri yazıyoruz: 

Teknik okulu daktilolu,ğuna 60 
lirn ücretle Basri Kurt, yüksek 
mükendıs mektebi muallim ımu -
avinlii!ine 40 lira maaŞla Nurettin 
Tener ve 35 lira maaşla Orhan 
Arda tayin olunmuslardır. 

Ha\darpasa tesellüm ve sev.k 
memurlui!u katibı B. Ahmet Ka
raosmanoi(lunun ücr~ti 120 liraya, 
tckn.k okulu muallım muavını 
Tevfık FıkTctin maaşı 40 liraya, 
ayni okul mu<lür muavini B. I 
Akyurdun maaşı 50 liraya çıkarıl-
mıstır. 

, Son Telgrnf'ao edebi ronınm: 67 
j ... 

. z~y Aşl· J 
ETEM iZZET BENiCE 

Kovün llT1amı eve bir aksam ko-1 
ı.:aman bir binlık ı?etinnis. 
Karısına: • .r 
- Hanım bunu ivi sakla. 
Demiş. Kadın sonmuş: 

- Bu ne?. 
İmam ce\'ap venmis: 
- Sifn suyu. Bas ağrısına. sıt

mavn, yele iyi gelir! Hepsi de 
bende var. 

Ve.. aksamlnrı birer ikiser ka
deh bı.1 sudnn ıcmel!e baslamıs. 
Aradan eı>ev zaman geomiş. Ka
dın ekmek yapacakmış. Un cuva
lını (!etirmiş. Teknesini hazırla
mıs Suvunu ':ovmus. Fakat, deh
setli bir sancıya tutulmus. Tul?la 
kovrnu.ş, unu yapmLŞ bunu vap-
rnıs olmamıs. 
Xocasınm binli~ aklına e.elmis. 

- Yele iyi ı!elirdi.. 
Demiş binlıJ!in basına .ı?ecmi.s 

bir kadeh, iki kadeh, üç kadeh i~
miş. 

- Acı, kekremsi amma. ivi ı?e
li vor E?aliba?. 
Demiş birkaç kadeh daha yu

varlamıs. Başı dömnüs. kendini 
knvbetımis. daleava düsmüs. Unu 
ekmek yapmak <la lazım. Yıkıl!<. 
sendeleye unu elei?e dökmüs. bas
lamıs sallamai!n. O sırada icerive 
oiHu eelmis. Bakmıs annesi iki 
tarafa yalpalıva valpalıva elinde 
elek odanın icini dört dönüyor! 

- Ne yapıyorsun anne?. 
Demiş. Ve .. ihtar etmiş: 
- Elcdil::in unlar eıe;c düş -

mfrı, or. Odanın yüzu hep un ol
muş!. 

Meydan, çarşı ve iskele 
tanzim edilip civarda 
halka arazi verilecek 

Yeni yağ 
fiatları 1 

PC>LİS 
Yl 

MAHKEMELER 

Fiat mürakabe komis- T cvkifhanede bir -
Neden g zeteci 

yonu toplanar k yüksek 
Bay Ahmet Emin Yalmana, fia ~}arı kabu) etti 

esrar alemi ! bulunamıyor ? 

Diinkii kıymetli başmakalenizde Tevkifhanede esrar ve eroın ~ 
Vali ve beledıye reisi B. Lütfi şu cümleler vardı: Yaj? fiatlan üzerinde .vapılan ti!kleri için yakalanan Muzaffer, 

Kırdar evvelki sabah Yalovaya «Fikir hayatımızda acınacak bir yeni tctkıkler neticesinde maliyet hırsızlıktan ma.h!kfun Nasri, Yah-
ı?itmiştir. aksaklık 'nrdır. F.ski yazıcılnrııı fiatlarmdan başka naklıye mas - va, İsmail ve Arap Seyfo ile Laz 

Mumaileyh, evveln tkay.makam- roğu susmuştur. Yeniler kafi ınik- raflarının ve teneke .fiatlarının da Resit o,ğlu Ali ve Ahmedın mu -
dan kazanın muhtelif ~leri hak- tarda yotişmemiş, yer almamıştır. artım~ olduau tesbit edilmiştir. hakemelerinc dün asliye 5 inci ce-
kında izahat alımıs ve hu meyan- Her memlekette muharrir ,.e ga- Bunun üzerine fiat murakabe !ko- zada bakılmıştır. Bunlardan Ali 
da iskele meydanının genişletil - zetcdci meslcdklcrine şiddetli talep misyonu dün toplanara.lt yağ fiat- ve Ahmet tevkifhaneden çıkm~ 
mesi çarşının tanzimi için icabe- \•ar ır. Bit: e ise bu mesleklere 
den tahsisat miktarının tesbıt o- candan talip nzdır.• !arına şu suretle ııarh koyımustur: ve ikametgahlarını da değistir.miş 

S. k d' I . cTraıl>z-0n yal?ları toptan kilosu olduklarından bu davada bulun-
lumnasını bildırmiştır. ız, en ı no tm mızarınıza gö-

b ı ı . b 110, yarı toptan 115, oerakencie 125 mamıslardır · 
Yalova'-'a 35 bin lira sarfoluna- re, u ıa ıu es abı mucibesini ve · 

J ı· ı · · d''l ·· .kuruş. Urfa yağları toptan 135, ya- D.ger maznunlar dün mahke-
rak yeni. modern ve büyük bir ne ıce ermı sayıp o myorsunu7.. 
iskele yantırılacağından vapurdan Faknt, bendenizc kalll'Sa, muhnrrir rı toptan 140 ve perakende 150 ku- m<X:le sunları söylemislerdir: 
çtkanların ilk karşılaştıkları mey- ve gazeteciliğe karşı r:ığbetin az rus.> c- Bir gece tev".ı>ifhanenin 10 
danın açılıp ,güzergahın genişle _ oluşunun scl,cbi, bizde, bu ıneş- Esasen Pivnsadaki fiatlar kendi •Un<:U koğusunda yatıyorduk. Ge-

ilın . ,___ .. B ı:alenin Jıeniiz bir me!\lek haline ken<line -bu derece ve yükselmiş cenin sükuneti nrasında bir ça -
~ . edsi z.arund J:!Örüı:.ıııuş!ukr:. u.nun gelmemiş bulunmasıdır. ve hatta bazı semtlerde ohu haddi tll'Ciı ile uvkumuı.d.an uyandık. 
ıçm e: mey anın sııg oşesıne Benim anladığıma göre, bir mes- Yataklarımızdan doğrulunca Laz 
tesadüf eden otel ile önündeki lek, dürüst çalışan ve inkişa( e- de 5 - lO .kurııs gecrn~tir. Alinin döşeme tahtalarından bi -
bahoenin ve sol ibastaki gazino nerjisi buluııı:ın müntcsiplcıini do- Komisyon her semt için ayni !i- risini kopanp içinden bir çıkın 
ıbahcesinin de istimlak edilip yrkı- yurur, vakti gelince, onları mü - atı kabul ettil!inden hiç bir :bahane çıkardı./!ını ,gördük. Laz Ali bize 
larak meydana kalbi icabetmck - re{feh kılar, istikballerini temin ile en uzak semtlerde bile yukarı- dedi ki: 
iedir. İskele insaatile ber~er lbu eder. daki fiatlara zam \apılamıyacak 1 
islere de başlanılacaktır. Halbuki, bizde bo-.. ·ıe mı"?.. ve bun<l f la 1 fi tl · J c- Müddeiumumilik !ko,ğ-uştıa 
HALKA VERİ CEK 

. ,, an az 0 an a arı ın - arama yapaıiken Laz Ahmet be.- 1 

LE ARAZI Makalenizde methüsena ettiğ'i- dirmiycnler müddciumumilij!c ve-
Di.i!:er tnraftan Yalovanın kala- niz sayın elçi Yakup Kadri dahil, rilerek milli korunıma kanununa na bir çıkın vermi.ş ve bUTaya sak-

balıklaşması ve yeni evlerle dük- memleket münevverlerinin mü - S!Öre tecziye olunacaklardır. Di- latın~tı. İçin<le ne olduğunu me-
kanların çoğaltılıp bu suretle him bir kısmı bizim Bnbıaliden rak ettim. Acıyorum. Bakalım ne 

ğer nevi sade/vnğların !iatları da ? 
kazanın sür'atle imarı için istiyen gelip geçmişlerdir. Fakat, sonra, var .... 
halkımıza verilecek arazi ve ıbun- görmüşlerdir ki, Bal:nali caddesi, burunlerde tesbit ve ilan oluna- Bunun üzerine meraktan ve gar-
lara ait muamelelerin .kolaylaştı- fikir amelesi kalmak kararında caktır. • diyanlarm baskın yapmalarından 
rılması için de Sıhhat ve Maliye . olanların i:.~i~bn.lini ya~mak şöy!e ZÜCCACİYE VE ZAHİRE titrese titrese cıkını açtık. İçinden 
VckPletleri yeni bazı esaslar tes- • dursun, h~~ın~ hıle temın ~~en .bır Zeytinya~ !iatlarınm pnhalılaş· esrar tomurcukları çıktı. Esrarla-
bit etmektedirler. 1 yokuş degıldır. Bun.un uzerınc, tırılması hakkıooaki talepler k0 - Tın bir kısmını bize verdi. Hemen 

--.....--00 herkes, ba!:!mın (;arcsınc bakmış, oracıkta sigaralarunıza doldurup 

Sigara ve tütÜ6 
bulunmıyan yerler! 
$ehriımizin bazı semtlerinde is

tenilen her nevi sivara v-e tütiin
lerin bulunmadıi!ı ve ekser tütün
cülerın de ikiz sigaralarını tane 
ile sntımıyarak yalnız paket ile sa
tışa çıkardıkları hakkında bazı 
şikayetler yapılmıştır. 

Bu meyanda Kasunpaşada da 
«hanım tütünleri> nin bulunma -
dığı ıçin siı?ara tiryakisi bayan- ı 
ların Bcyvgluna /kadar çıkmağ'.a 

meobur kaldıkları bildirilm~"tir. 
~ehrimiz inhisarlar müdürlügü -
nün bu ı::ikfıyetlerle alakadar ol
ması bekleıunektedir. 

---<>-

Dairelerde iş takip 

her biri bir başka me~leğe girmiş- misvoncıı reddolunmustur. Zahire f 1 d k 1 1 ımüsterek bir ,gece alemi vaptık!. tir. ıa t arın a i es.d kar nisbeti dt:! Fak t te . .. b • 1_. 

Dün, Babıali caddesinde v.azcte % 10 dan 15 e çıkarılmıştır. Cam a er 51 ı!Un u ı!ece a=.ıuı tev-
fotoğrafcılığı yaparken, bu ı Ü- ve züccacive fiatları cesıt çoklu- kifhane müdürlüğüne aksetti. İ
niversitede profesör olnn kı.rmetli ğundan dün de tesbit oh.ınır..'11n - dare Laz Ali ile Ahmcdi ve dı~er 
arkadaşlarımız yok mu?. Resmi, mış:.ır. aııkadaşları Yakup, Hakkı ve Ha-
hususi bir cok mühim teşekküller- lidi sıkıstırdı. İnkar ettıler. Biz 
de guetecilikten yctişrni bir 

1

,KL ÇU' K HABE.RLERJ sahit sıfatile do,i!ruyu söyled~ 
ka) li kıymetli eleman bulunınu- • lakın s~lu rnev1kıine düştük .. • 
,.,or mu?. BAKIRKÖYÜNE 

Demek ki Bahıfıli bu eleman- * Yunanıstandan balık almak GÖNDERİLECEK! 
lara bir :ını~nn için ~nhip oluyor, / üzere füm.m.~ız'l .ı!Clc.ıı. >"f'milrr Bundan sonra suclulardan Nns-
sonra, onlnrm kadrini b!lm':ror balık mevsunı gelmcdığ:nden ke-
ve elinden kaçırıyor. hinden mmı- PC~ ~ı.ikleyip gotul'rnektcdirler. ri de Tevkifhanede bir bucuk yıl 
nun, yerinde rnhat, istikbalillden * Isveçten l!etirılen iki Vi.l~On .kaldığını ve eroine müptela oldu
emin. senelerin geçişi ile mükem- ç,\ in.n in,.aat çıvisi olına.ı ıp nal ğunu itiraf etmiş ve Bakır.köyün
mel bir refah seviyesine ereceği- civisi olduğu anlasılmıstır. de 6 ay tedavisi kararlaştırılm~
nc mutmain olan bir insan, neden, * 20 te.srinicvvel tahriri nüfus t.ır. Yahya ile Scyfo dn evvelce te-
hir ba~l<a mc lcj!e ~-cçsin'.'. münascbetıle 3, 6, 10 ve 12 kuruş- davi olunmuşlnrdır. Bilahare de 

Demek oluyor ki, bizde, gazete- luk olmak üı.ere 4 nevi yeni posta ~ardiyan Hasim, Yusuf ve Rıza 
cilik ve nıuhnrrirlik. mutlak ma- pulu ~astırılmıştır. sahit sıfatile dinknmişler ve da-
nada, hcniiz bir meslek haline j:!el- * Üsk ·· miş değild:"l". üd~~ ve K.adı.~oyu.ne ara- va S?ardiyan Mehmedin celbi için 1 

balnrla gctırilcn kömurlerın fazla 15 teşriniC\'Vele kalmıştır. 
Bugün, bu cadde iizerinde, az miktarda topra'kla karışık olduğu İk" ' k" l 

B d 
. 1 rd "" k l çok yetişmiş bir iki kıymet göre- hakkında müteaddit şikavetlcr '-'a-ı ı munte ır yaka andı 

azı arre e e uaş a an na - biliyorsanız, cminolumız ki, bu lm ' J 

mına ıs takip edenlerın vekalet- nrkadnslnrın yüzde doksnn doku- pı ıştır. Bazı yerlerde ve bu mevanda 

edenler 

nameyi haiz olmadıkları gbrüle - zu, istirahat , e sıhhntlerindcn fc- * S;mdiye kadar 200 bin lira 1 Haliçte bazı sandalcıların fiatları 
rek bu hususta dün yeni bir emir dakfırlık ederek peşinde koştukln- sarfolunan ve tamamlanması icin arttırdıkları J!Örühnü tür. Bu me
verilmiştir. rı bir ikinci işin maddi yardımilc, da~n 300 bin liray~ ihtiyaç bulun- yanda dün bır muhtekır sandalcı 1 

Kendisine taallf.ık etmiyen ev- Balııfıli ~okuşunu hrmanahili - dug.u ~nlaşılan y~nı Ka~ı.koy Hal- Ycmisten E,vübe 60 kurus iste -
rakı soran veyahut takip eden ka- yorlar. kev.ı .bın~ını? m~t7ba~~ ı?,-şaatının diğinden polişe teslim olunmuştUl'. 
dın, erkek her vatandaşın tastikli Bizim köyde de, mazbut bir tehm munnsıp 'i?0r.~lmuştur. Bevoelundaki apartıman kirasını j 
vekfılctname ibraz etmeleri; ve- mesleğin büti.in snrtları teessüs et- * Hatnvın Şen.koy mıntakrujın- 8 liradan 10 lirava cıkaran 'Mado.m 
'ktı.letnamesiz müraca:ı•ların tet - tij?i \'nkit, istediğinizden pek dulıa da venidcn mayi asfalt bulun - .Kambur o,ğlu ela mah.kcrneve ve- : 
O:dk olunma.m:ısı bu emirle tebliğ çok eleman bulabileceksiniz. anustur. rilmiştir. 1 
olun.'lluştur. REŞAT FEYZİ * Dün piyasamıza toprak ofisi - -

---oo ============== namına 67 vagon bu[!dayla :bir va-

* 
Ecnebi bir memlekette yeni Doktor reçetelerinden gon arpa eetirilmiştir. 1 Birimizin Derdi 1 1 * Taksim stadyomu !kapısı ya-

b-;o:;ılm~ olan iki haritanın meım- şikayet l n.ında gazınoculuk yapan Muiz is- H j • o dl 
leket dahilıne sokulup mclttep - . . . .D p m 1 Zi n ar !erde kullanılması yasak edilmiştir. . Şehrımız.dekı bazı doktorların min<le birinin ,[?eceleri drondan da- \t I · 

İzmir belediye reisi Behçet Uz, 
fuarın kapanması münasebetile 
nutkunu söylerken, sanayicilerden 
c;iknyet etti. Sanayiciler fuara iş
tirakte tereddüt geçiriyorlar. Da
ha geniş nıikyu tn yardım edebi
lirler, "'Hpmıvorlar. 

istnubuldn da bu hali vaktile 
gördiik. Yerli mallar pnzarına, sn
nayicilcr zorla i tirak ettirilir, yi
ne, bircoğu gelmezdi. Bunun se
bebi nedir, ncaba?. Tctl ike değer 
bir me\·zudur. 

BÜRHAN CEVAT 

recetclcrini okunamıvacak b1rer rna atlamak suretile İspiro, Vasil 
şekilde yazdıkları ve ıbazılarının ve Niko adında 3 kisL'lin yardı
~"l imzalarının tanmmıvacak va- roile Taksim kışlasının iboru, de
ziyette attıkları eczacılar tarafın- mir, muşaınbalarını caldıih aıı -
dan şikavct olunmuştur. !aşılıp yakalanmıslardır. 

Bunun üzerine ı;:ecetelerin ve * EylUl devresınde şehrimizde
imzaların okuna!klı yazılmasının !ki liselerde muvaffakiyet nisbe -
temin olunması alakadarlara bil- tin.n ancak yüzde 20 olduğu an

lasılmıştır. Yeni imtihan talimat
namesinden ve miimeyyiz heyet
lcri nin numara verme tarzından 
şikayet eden veliler maarüe mü

dirilm i~tir. 

1-: al iç sahillerindeki 
sivrisinekler 

Şehrimizde Sivrisinek müca -
delesi arttırılacaktır. Kendilerine 
esaslı bir yuva teşkil ..eden Hal.iç 
lbntaklıklarından iki sahile yayı
lan sivrisineklerin de imhası icin 
a'\Tıca belediyeden tahsisat iste
nilmiştir. 

racaat etmektedirler. * Dumlupınar vapuru dün ak
S?ffi limanımızdan İskendcruna 
hareket etmiştir. Mal götürüp ~e
tirecektir. Di,ğcr taraftan iskele
lerde biriken malların sür'atle ce
tirilmesi jçin Denizyollan idaresi 
şilep kiralıyacaktır. 

Y eşiltulumba Ciba.!i 
f abrik sı yolları 
Bir okuyucunıuı yazıyor: 

Ycşiltulumbndan Cibuli fab
ı-ikasına knc!ar olan yollar sc
nelcrdeııberi bakımsız hir hal
dedir. Halbuki bu yoliarrl&n her 
giin di~cr yolcularılan haska 
birkaç hin amele gelin gitmek
tedir. Önümüz kı ·tır. Zaten ber
bat bir halde bulunan bu yolla
rın gcdlmi~·ecck bir hale gire
ceğine ~iiphe yoktur. Belki de 
htanbulun han~i yolunu tamir 
edeceğ'ini şaşıran belediyemizin 
hiç olmazsa gidip ~eleni Ç<>k o· 
lan bu yolları kıştan evvel ih
ma 1 ctnwmesi ıı i dileriz.,, 

Dobrucaınn Bulga 
istaoa iadesi 

'iazan: ABM'ET ŞÜKRÜ ES 

Krajova konfernnsında İ~ 
nan anlaşma mucibince JJ ;.ı 
askerleri cenubi DobricnYI ı.lil' 
etmişlerdir. Biııncnaleyh J)o , 
Bulgar idaresine intikal etın~ 
hıyor. Dobrucanın işgnlile ~ 
.knu muharebelerine kadar ~ 
giden Bulgar - Rumen 1htilfıf~ 
ledilmiş ve 1912 senesinden e.,;. 
ki statüko kurulmuş oluyor. 11' 
ruca ih tilnfmın bü~ iik harptell" 
~aıı bir anlnşmazlık olduğıı ili" 
defa tekrar edilmiştir. Halbuk o-" 
kilıat bu merkezde değildir. ..1ıı11 
ruca meselesi, Balkan nıubal'P'"" 
Jeriniıı bıraktığı mirastır. ~ 

Dobruca meselesi ikinci 11~ ı; 
muharehcsiuiıı doğuröuL'll bı~ .... 
ti.laftır. !Ualüın~ur .ki 1913.~ 
nın yazında <?anuuetin tnksıpıı 
6clesi yiizünden müttefik JJ•~ 
de\•letleri arasında ikinci JJ•~ 
muharebesi çıkmıştır. JJu ~ 
Yunanlılarla Sırplar bir cePj;,d 
Bulgarlar da diğer cephede lı'
yaptılar. Romanya bu fırsatı~ 
çınnak istemediğinden şiın~~ 
Bulgarlara hücum etti ve b!• ~ 
Balkan muharebesinin so• 
imzalanan Bükreş muabed 
Bulgaristan Varnaya yakıJI .Al 
yere kad.ar Dobrucayı Roına11>""f 
terketmej!e mu\'afaknt etti. j~,, 
güııdenberi Dobruca nıeseleS~ 
devleti ayıra.ı bir ihtilaf 'Jile~ 
olmuştur. 1914 harbinin soll (fi. 
imzalanan muabedenin J>Ob~ 
hakkındaki hükmü, ikinci JJll;.t' 
muharebesinin ihdns etti~ e '1 
\'2kiin tasdikinden ibarettır. il' 
anınfih, ister Balkan muhartı..
lerinin, ister büyük hnrbiD fll ul'_ 
olsun, Dobruca meselesi b ti 
Balkan de\ letlerini bir araY8 ıti. 
lıyaıı şamil bir anlnşmanın l ıa ~ 
mnsına engel olnn ihtilfıfl:ırdıı~ 
rini teşkil ctıni tir. Kı ıncıı ~ 
Bnlkan muharebelerinin, kıS 1. 
de 1914 harbinin mirası olııll il; 
ğcr ihtilaflar da Bulgari~t~11}, 
komşusundan nyırmnktı:ı ıdı. _,,, 

. ıır.. 
Bul~nrlar Yugoslavya ile ıll sı' 
dıkları daimi do tlıık nntaşmıı ' 
bu devletten herhangi toprıı\, 
lebinden nzgeçnıişlerdi. 'ft11 

, 

nistan üzerindeki iddiaları11d11•0 il( 
vnzgeçmeğc rızn gösterdiklcfl~ 
manlar da olınu tu. Binaen;,;;, 
eğer Dobruca me elesi halle 'ıi' 
olsaydı, tanı \'e şamil bir uıı" 
anin ınasının akti miimkiin ;;.;: 
caktı. Fakat Romanya, di~c: t,.-,, 
şularının ve bilhassa l\lncar~ "il. 
da mutalibatına çığır nçncıı1'"1'. 
korktuğu için l>obnıca ınesc ;,'1 
hallini tehir etti. Tfı ki kor. id., 
bnşıua :;:ehli: Uirkac av ıcıtı• 
Dobrucadan mahrum knlclıi!l ~-r 
Transilvanvanın biiviilc bir tıı, 1 .. .. '. 
nıcMacarbtunn \'e Bl·sur:ıbY11 r., 
Sovyctlere terketmc~e 11ır 
kaldı . 1'~ 
Şu nokta · ı tehnriiz ettirıı1c -

rinde olur ki Bulı:nristnnın, , 
seneler zarfındaki hareket;.,.., 

rüst oJnıustur. l\lercleı:in hnl ~ı, 
silaha müracnattan dninın 1'11.t!lff.'. 
ca~nı \ e ancak sulh voli le.,.. ti 
sini elde edecci:ini hiİdirnıı<ö 
son güne kadar bu ırnlitik::dıı~~ 
rılmamı tır. Bulgar l{ralı 13° i'I. 
bugiin , arlak mu,·affa1dyctc{i~ 
ran ed~n bu politikada en n1 

prj 
rolü oynadı;'::'ına süphe yokfllr:iıl 
gnrlar kin büyük sc\·inc ri 11~ 
olnn bu haılisc, üplıcsiz . :11111' 

ınilletiııi. daha biı) iik tc5~ ~ 
kralları etrafına toıılı;pıcıık! 11~~ lıakika kralın sabırlı ,.e dır c ,.. 
politikası muvaffak olıtıı!.; ~t~ 
yiizrlen prestiji yiilcsclnt!S• te ~ 
tesi kun·etleıımistir. MaJ<'5.tc'~ 
risin de bu prestij \'e otor~,1 ~ 
Balknn vnrımadasmın St!lh•:ırri"; 
\iye ve bütün llnlkan ını11c ••ıı.ıt 
refahını temin uğrunda ktl'' 
ınn.sı beklenir. 



j 

~ 

'1aıtlfUJ...~iJ'1111ra ___ 11a•wı 

~ledonyanın 
Ur Fransaya 

~ iltihakı 

!HARBiN SiK-Almanya Üzerin· 
/ LET MERKEZi de yeni lngiliz 
AK DEN iZE akınları ı- ~i · 

" ııı~1 ~iikunıeti iltihaka! 
,. Qı olnıak için çok GEÇiYOR 

) 

lsir Alüminyüm fabri
İlasında yangınlar 

çıkarıldı ı.., çalışmış 
l,ı. ndra 24 

'<>i şuııı (A.A.)- Fransa ıra-
~lad,nı ";tt Yazmaktadır: 

~nıııııı,. •rı "e zirai ıııahsullerile 
'nı-, -. olan büyük Yeni Kale-

1•ıı,ti •dasının hür Fransa kuv -
~'•ı-.::etakat'i surette iltihakının 
~· ihta rzı Vişi hükumeti için 
•·''tlteı' teş~il etmektedir. B11 
, ' i;~ ı: • nııınıanaat etmek için 
ı.'!ordu •Yretler sarfedilmiş bulu
~h~ltar ' ller ikisi de hür Fransa 
j ı uııı 1 0!an vali Pelipe ile ki
h 'n ter~ ~ayardr" ozifelerin
tr n, l çekılmişleı ~-· Yeni vali, 

~>lij is ~ahasına olursa olsun her 
• "ıtq b hnı ezmek azminde oldu
'"l•t~Yan etmişti. Fakat milli 
~'Uda 111 dayanılmaz kuvveti kar
"' ~al 0 

da boyun eğıne~e mec-
r J~l\ıışt.ır. Şüphesiz ki orada 
~tt,\lt •vızonun subay ve mü-
~ huı ı da ınilll harekete kr ış
ll;te uııııyorlardı. 

~.ita v: taraftan Amerika, Avınt
"'~'t•reı. Yeni. Zelandanın yeni ve 
··,.lı8 denız ve bava üsleri kur-
~~nd~•SP,1JJ bulundukları bir 
'-'l"et; d' ~danın stratejik ehem
(:iitett~ ınkilr edilemiyen bir 
t\ ır. 

ltıvel'tin bir 
1 nıcsa1·1 

Ilı Ost 
l •rika~" 2~ (A.A.) Ruzvelt, A
~n~es· leı:,·onunun 22 inci yıllık 

l'le de'lle gönderdiki mesajdş 
b··\'•han llıektedir: 
ı.'' hUk ~ı Dtenıleketlere, sulhu ve 
~ htib;/?>cti sevenlerle bunların 
ı. t •nıaı tstirenler arasında ciddi 
~lveı .5"1 ':'21ık mevcuttur. Bu 
C '1itk .Untıhanı, genislemiştir ve 
~~n., 1•ternesek, bu~n bütün 
~I ttııı5Ullıu idn bir tehdit teş
t 'tıııııı~ktedir. Amerikan hayat 
el her~ k~ıı.disini tehdit edebile
~Ye et· •kilde tecavüze kar~ı hi(li llıenıiz lazımdır. 

l' Macar tay-
Yatcsi Rumen 

Bazı alametler Mihver 
devletlerinin böyle bir 
karar arifesinde olduk-

larını gösteriyor 
Londra 24 (A.A.)- Deyli Meyi 

şunları yazmaktadır: 
Birçok menbalardan beliren ali

metlue bakılırsa, mihver devlet
leri harbin sıklet merkezini Manş 
denizindea Akdenize nakletmcğe 
karar verm~erdir. Bu mülıilıaza
ya varmak için ertada üç hadise 
mevcuttur: İtalya:alarm Mısır sa
hlii boyunca ileri hareketleri, Von 
Ribbentropun Musoliniyi ziyareti 
ve General Franlro murahhaslan
aı Hitleri ve sonra da Musoliniyi 
iki defa ziyaret etmiş olm2larL 

Bir · taraftan Almanya İtalyayı 
orta şarkta İngiltereye hücuma 
teşvik ederken, diğer taraitan İn
giliz hava ve deniz kuvvetleri de 
Libya ve Mısır sahillerindeki İtal
yan münakale yollarını, depo -
!arını ve mühim noktalarını bom
bardıman etmekte berdevamdır. 
Bu bonıbardımanların şiddeti an
cak son günlerde Manşta Alman
ların işgal ~tmekte bulunduklıwı 
limanlara ka~ yapılan bombardı
manların şiddetile kıyas kabul e
der. 

De; Ji Telgnı( gazetdi de ayni 
mevzu hakkında şu mütaleaları 
yürütmektedir: 

!Uhirede bulunan hitaraf mü -
şahitlerin mütalearına ı:öre, AI -
manya ve İtalyanın niyetleri kış 
zarfmda gayretlerini Akdeniz ve 
Mısır üzerine teksif etmektir. Oc
neral Franko mümessillerinin Bit
ler ve Musoliniyi ziyaretleri de bu
na atfolunmaktadır. Mihver dev
letlerinin ümidi Cebelüttarıkı zap
tederek Akdenizi kapamaktır. 
Diğer taraftan Komada bulıınan 

bitaraf muhabirl;ırin yazdıklarına 
göre, Von Ribbeııtrop ile Musolini 
arllsındaki görüşmelerin gayesi İn
giltereye karşı yapılan taarruz -
!ara İtalyan lıava 1-:uvvetlerinin iş
tirak etmesini temine matuf bu -
lunmaktadır. 

_ !~Praklarında 
1iııı reş 24 (AA.) - Stı?lani a-

iN~~~ .. ~~~ 
iki ölüm 

liitltı<ian: 
~<reg~ ~~c"r ·bombardıman tay-
. • e O un aksam Rınnen arazi -

"'. l'ay raq civarınd~ vere inmiş
~lııelttvaren,n mürettebatı. Cluj'a 
\Q nın e _?l<iuklarını. fakat motör
~ -~~dellE(raını.s oldu~u bir hasar 1 

\:~ ,rıı:; Ftıımen toprı.klarında 
~ ~ı.:ı •k 1*cburlyetindc kal -
~ llıl ltıka~klarını söylemişlerdir. 

!tıa a başlanılımıstır. 
t tıların bir haftalık 

ı.~nt·Yya.re kayıbı 
~'%aı~a 2{ CA..A. )- Salahiyettar 

tı-ıiıı •dan üğreuildiğine göre, 
~.r"''bd "'"{' )·arısı bütün hafta 
ır.1•b .;• h ngiltere üzerinde ya-

l{ lııyy u arebelerde Almanlar 
ld •tboi'• kaybetmişlerdir. •ttd; 47 :~ lngiliz tayyarelerinin 
1 Itı1•haıllı;r. Fakat. bunl~rııı mü-
1.ırd'~· 0 an. 28 pi_lot sag ve. S<l
tl.ı • Uı n •kı lngılız tan aresı de 

n dü:rıııe Yaı>tıkları hücumlar
"- ••lno · · " ljz •nıı~lerdir. 

• h. 'tıA h<ın 24 (A.A.) - Stefani 1 
'ra "•n: 1 t rıs..cı . 

~!;<. •ce ~~ ıkamet etmekte olan 
: / tııuıt r~nsız. Polonyalı ve ln-1 
~ · Clraq ecısi Lızbona gelmislcr-
~ ~ Q~ a Cenubi Amerikaya git-

.._ t ~ııı:-\ vapura bineceklerini 
, " F'l<ır ~ tedirlcr. 
ıı" tııcta ansa 24 (AA.) - Stefani 
~n n. 

;:ıa~ ın~~anı t'itti sarayında Al
tırıı, t

1 
S.:ret lf n~z.rı B. Bernhard 

ta\. taıy llıe bır ziyafet verilmiş
feı ııe <ii: terbiye naı.ırı B. Bot-

!~ h·- r bırc;ok zevat bu z:iva-
' ~•ır b · 

t~1;· ll.tı.<ıt dnulunmuşlardır. 
..::_ı e~· akşa:m Romaya ha-

a·" lli;ı. ıstır. 
1aııs ~•es 24 ( •• · ~ ın<Jan: A . .,..) - Stefanı 

~"1 ·kı İdar 
Gıı• a YaptJ e zamanında Roman
tııı, itltınct 8 ~~-olan si vasi davalar 
~ı~t ildJl k a,""?kat icrasına me -
ıt "llıahk. <llnısvon, dn Codreana
k;~ olan ~rtıetiveti ile neticelen -

ba''a• avanın yeniden tetki
. ·ntştır. 

Yt ' 
~ı\li v N 
~aı-1ı'· e~; '.ecip is'mlerinde iki 
. ~'l\ııı <I"' !(ece Topkapı me-
~. <l ~ezı ~(" ~~ Pa. ııaklık'ar''ll 
""J.~.n ı;ı c ru._;P v ka an ıslar 

• lerd ~un h _ c . d küm 
"'· ' 

( 1 lııcl sahifedf"'n drvam ) 
tanesine kaldırılmıslnnlır. Araba
lar da mühim surette hasara uğ
ramıştır. 

Şoför Süreyyanın idaresindeki 
1'ö'myon dün öğlede.'1 sonra Os -
nıanbc:v caddesinde Abdullalı ve 
Hasan isminde iki kisiye çarpar:!k 
a<rır surette yara1anııştır. Bunu 
n1üteaki..., mezkür kan1yon 131 nu
maralı Şişli - Tünel tramvayına 
da çarpnıış ve hem traınvay, hem 
de kamyon hasara uğraınıslır. 2 
yaralı Sişli hastanesine kaldırıl
mıı;lardır. 

FECİ CİNAYET 
Konyanın Altan köyünden "Y

yar satıcı Ramazan oğlu Mehmet 
ile b!r Jer meselesin.den arası açık 
olan Koragümrüklü kavuncu Ah
met, dün akşam Yemişte Hasırcılar 
caddesindo kavgaya tutuşmuş -
!ardır. ({avuncu Ahmet; Mehıne
din tablasına çarplp devirmiş ve 
1'.avga esnasında da sustalı cakıs1!11 
çekerek Melımediıı kalbine sap -
laını~hr. Zavallı seyyar c..ntıcı der
hal ölnıiis ve Ahmet de kanlı ça
kısı ile yakalanmıştır. 

BEDAVACI MÜSTERİ! 
Tepehaşında Halk bahçesinin ar

kl tarafındaki duvar üzerine çı
l·arak numara seyretmek istiyen 
Tana' isminde biri bahçe bekçisi 
İsmet tara(ından tnşla başından 
yaralanmıştır. 

İKİ FECİ öLmt 
Çengelköyünde Mezarlık soka -

ğında mukim Muallim Necdetin 
o~lu 5 yaşında Altan dün akşam e
\'İne mektuo getiren postacıya 
doğru ınasumane bir neş'e ile ko
sarkcn ba•ını şiddetle duvara çarp
mış ve zavallı yavrucağın beyni a
kıp hemen ölmüştür. 

Bebekte Cevdetpaşa caddesinde 
mukin\ Ömer ismin.:!e 8 ,·asında 
bir çocuk da evinin merdivenle -
rinden başaşağı düşmüş ve beyni 
parçalanıp olınü~tür. 

POLİSE SALDIRA 'LAK! 
Sulukulede mukim Çingeneler

den Pehli\'an Hüse in ve İzmirli 
NuTi bir meseleden dolayı polisçe 
yakalaıımışl~r ve dün karakola 
giitiiriilmek üzere evlerinden alın
dıkları zaman Mehmet, Hüseyin, 
, urr ve A · ismindeki akre.ba • 
!arı pol" !erin ü:urine atılıp mani 
lnıağa k;ı tıklarmda-ı bun !ar 

i!a tutulmuşlardır. 

Londra 12 (AA.) - Hava ne
zaretinin teb~: 

Ahnaayada, Holandada, Belçi -
icada .,. Fransada 22/23 eylUI ge
cesi ve 23 eylOl sa.baht muvaffa -
kivetle yapılan harekattan. bütün 
tayyareler sali.ınen dönmü,şlerdir. 

Dresden'in şimali şarkisinde La
uta.da mühim b4:. w.Jüminyum fab
rikası bombardıman edilmiş ve 
burada van,ııınlar çı.kanlmıştır. 
Bu civarda de:ıniryollarına birçdk 
noktada hücum edilmiş ve dl'ES
den civarında ·bir levazım trenine 
kuvvetli isabetler vaki olmuştur. 
Kuvvetli bombardıman tayyaresi 
gruplar~ Flessingn~. Anvers, Dün
kcrk, Ostant, Zeebrurgge, Havre, 
Calias, Harııhleur, Brest'te liman 
tesisatına, doklara ve seyrilsefa -
ine de hücıum etmiştir. 

Besarabya Al-
manları taşınıyor 

Bükreş 24 (A.A.)- Besarabya 
Almanlnrmın anavatana dönmele
rine bakan komisyoı;un iki \'apu
ru irinde 1300 Almanla pazar gü
nü Kalastan Almanyaya dokro 
hareket etmiştir. Bunlar birkaç 
gün Yu:::oslavyada Semlin geçit 
kampuıda kaldıktan sonra Kareuti 
eyaletine gideceklerdir. 

Hindiç1nide muharebe 
kızışıyor 

. l inci sahifeden l.evam ) 

kumetinin resmi bir sözcüsü şöyle 
denı.i.ştir: 

•Hindicininin japonlar tarafın
dan istilası ilıtimaliue karşı biz 
tedbirlerimizi almıs bulunuyoruz. 
Evvelden tesbit ettiğimiz plaua 
gi)r'e hareket edecc;tiz. 

Ilindicini hududunda bulunan 
Çin kuvvetlerinin miktarı 200,000 
o:arak tahmin edilmektedir. Çin
liler umumi bir tnarruza ırcçmiye
ceklerdir. Faknt Çinin müdafaası 
icin bazı stratejik mevkileri elde 
etmek maksad;,ıe Hi•;.diçinl hudu
dunu ı:;eçmeleri muhtemeldir. 

FRANSAYI TAZYİK EDEN 
OLMA!tllŞ 

Vişi 21 (A.A.)- Fransız Harici
ye Nazırı Boduan, japonyaya fe
dakıirlıkta bul'1nınası için l\1ihver 
<!cvlctlerinin Fransa üzerinde taz
yik yapınıs olduklarım tekzip et
nıiştir. 

CİN PROTESTO ETTİ 
Şunking 24 (A.A.)- Unayted 

Presin bildirdiğine göre. Cin lla
riciye Nazırı japonya ile lliudiçini 
arasında aktedilen anlasma dola
~·ısile Hindiçin1 makamlarını şid
detle prot<sto etmiştir. 

Hariciye Nazırı, Çinin kendi 
nıüdafaasını temin için icap eden 
bütün tedbirleri almak hakkım 
muhafaza ettii(ini de bild;_,miştir. 

JAPONLARIN MAKSADI 
NEDİR? 

Londra 24 ( A.A. )- Şungking
den ae.len n1al:"1nıata göre, resmi 
Çin mehafili llindiçinınin istila
sıntn doğrudan doğruya Çini is
tihdaf etmedij\i mülahazasında -
dır. Fakat j::ponfor Uzak Şarktaki 
geni• yayılma proielerini tabak -
kuk ettirmek için Hindiçblden is
tifade edeceklerdir. 

A.'1ERİKA HARİCİYE 
NAZIBININ BEYANATI 

Vaşington 24 (A.A.)- Hariciye 
Nazırı Kordel Hal, japonyanın 
Hindiçinideki hareketini takbih 
ctnıiştir. 

Hal demiştir ki: 
•iaponya maksadına varmak i

çin şiddete müracaat etmistir. A
merika, bu nevi hareketleri be -
iıenınedij?ini birçok defalar izhar 
etıniştir.• 

Tokyo 24 (AA.) - Stefani a -
iansından: 

Umumi kararr,öh. dıi11..$8bah 
saat 11 de Dong - Deng'dcki Fran
sız ııarnizonunun teslim olıınuş ol
duğunu bildirmektedir. Japon as
keri heyeti reisi, Dong - Denı:ı 
mıntakasındaki Fransız kıtaatı ku
mandanı al-bay Boulet'in ölümün
den dolayı teessürlerini bildirmiş
tjr. 

ZAYİ- Kumkapı orta okulun
dan aldığını altıncı sınıf tasdik
namemi kaybettim. Yenisini ala
ıafundau es.kisinin hükmii yok -
tur. 

Ali oii"lu ~lehmet Kandemir 

- -
lsoN24SAAT 

içindeki \"' " 

Hadiseler 1 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajanın bültenlerinden 

- alınmıştır.) 
Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

İngiliz Kralı Majeste Corc dün 
akşaıp. radyoda İngiliz milletine 
bir hitabede bulunmuştur. Kral 
bilhassa şunları söylemiştir: 

•H.arp kapımıza gelmiş hulu -
yor. istila orduları sahillerimizdea 
20 mil ötede, Manşın .karşı yaka
sında tahşit edilmiş bulunuyor. 
Dijşman hava filoları gece gündüz 
şehirlerimize hücum ediyor. Biz
ler mirasımız olan hürriyetleri ve 
an'aneleri müdafaa için cephe hat
larında bulunuyoruz. 

Müttefiklerimizin kuvvetlerinin 
cesur kıt'aları bizimle berab:ulir. 
Arkamızda hürriyeti sevenlerin 
hüsnüniyeti bulunnvor 

Amerikadaki dosiıS::ımız bunu 
bize birçok tarzda göstermişlerdir. 

ı:er tarafta bize zaferi getirecek 
fedakarlıklara iştirak jçin şiddetli 
bir arzu mevcut bulunuyor. İm -
paratorun kudretli paytabh Lond
ra çarpı,ınanın en şiddetli nokta
sındadır. 

Simdi sizlere şerefli yaraları bu
lunan Bokinı:;am sarayından hitap 
ediyorum. Kraliçe ve ben bombar
dıman edilmiş yerlerde ıztırap çek
miş ve çekmekte olan insanları 
gördük. Kalblerimiz onlarla be
raberdir. Hava hücumlarına karşt 
pasif müdafaada vazife alan erkek 
ve kadınlara şükranlarunı bildir
!"ek isterim. Onların fedakarlığı 
Ingiliz isınine yeni bir şöhret k.a
zandırmtstır. 

Her zanrnnki gibi emin kale du
varımızı tc~kil eden bahriyenin, 
her mütecavjzi püs~ürtınck için 
bekliyen anavatan ordusunun ba
şarıları, dünyayı hayrette bırakan 
hna kuvvellcrimiziı. şerefli şe
rilderidir. 

Aile ocaklarında ve sığınaklar
da her ı:cce şikayet etmeden sı -
kıntılara ve tehlikelere katlanan
ların hepsi şerefe 15yıktır. Bu 
ntıtulmaz günlerde gösterilen şe
caat ba~ardarı toktur 'ı"e şanlıdır. 

Bütün bu başarılann derhal ve 
şerefli surette tanınması için her 
•ınıftan sivil erkek ve kadınlar i
çin derhal yeni bir şeref nişanı ih
dasına karar verdim. Bu nişana 
kendi is.mimi vermek istivorum. 
Bu nişan iki sınıf olacaktır: Birisi 
Viktorya haçıl!dan sonra ikinci sı
rada gelen Corc haçı, diğeri daha 
geniş ~urette tevzi edile<ck olan 
Corc madal:yasıdır. 

Londrada olduku goibi, İngilte
r~de her yerde güzel ve tarihi kıy
mette binalara hücum olunabilir. 
Daha az aziz olrmyan evler tahrip 
edilebilir. Bununla beraber dai
ma bil' İngiltere mevcut olacaktır: 

Cesur olalım, bugünkü imtihan
lardan sonra muhakkak ki zafer 
ve menfur şeylerden kurtuluş ı:;e
lecektir.• 

HAVA HÜCUMLARI 
Dii:'er taraftan karşılı.kit hava 

hücumları dün de devam etmiştir. 
Alman tayyareleri dün sabah dört 
büyük filo halinde muhtelif isti
kametlerden Londraya varmak is
temişlerse de, İngiliz avcıları ve 
dafi bataryaların ateşi ile dağıtıl
mışlardır. 

Dünkü hava muharebelerinde 
Almanlardan 11, İngilizlerden de 
11 tayyare düşmüştür. İngiliz tay
yarelerinden yedisinin pilotları 
sağılır. 

Verilen bir rakama ı:;öre, Al -
manlar 1 eylı11den 18 ey!Ule ka
dar 776 tayyare kaybetmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri de Manş sa
hillerindeki istila üslerine dün de 
hücumlarına devam ettikleri gibi, 
Almanva dahilinde mühim bir 
hedefe de hücum edildiği bildiril
mektedir. 

GENERALDöGOLDAKARDA 
Fransız Hariciye Nezaretinin bir 

tebliğine göre, General Dö Gol 
İngiliz askerleri nakleden bir İngi
lic filosu ile Dakar önlerine gel
miş ve şehrin teslimini istemiştir. 
Bu talep redcedilince, telıre ateş 
açılmıştır. 

İngiliz filosu iki zırhlı, dört kru
vazör, bir nliktar torpito ve alb 
muavin kruvazörden mürekkepti. 

Loudradan gelen haberlere gö
re, General Dö Gol filhakika Da
kar açıklarına gelmiş ve taraftar
larıııı hür Fransa bayrağı altında 
toplanınağa davet etmiştir. 

General Dö Golün hür Fransa 
kuvvetlerile beraber geldiği anla
~ılmaktadır. Fransız kuvvetlerine 
Ingiliz kuvvetleri de refakat et
mektedir. Ancak Generalin dave
tine mukavemetle mukabele edil
diği anlasılınaktadır. Netice henüz 
belli değildir. 
Malı1mdur ki, Tulondan hareket 

eden bir kısım Fransız harp ıre
nıilerİ de Dakarda bul.unmaktaılır. 

MISIRDA VAZİYET 
İtalyanların Mısırda en son iş

gal ettikleri Sidi Baranidcn daha 
ileriye doğru hareketlerine dair 
yeni bir haber gelmemiştir. 

Röyterin bildirdiğine göre, Sidi 
Baraniyi ve civarını şiddetle bcwı-

Yeni hadiseleri 
beklerken 
r (Basmakaleden devam) 

munffakiyetle başarmak fırsatım 
vermiş bulunacaktır. 

İkinci takdirde ise Mısır hükı1 -
metinin harbe müdahale etmemesi 
için hiçbir sebep ve lıahane kala
maz. Çünkü, Masra - Matruh Mı
sırlıların bizzat müdafaasına mec
bur bulundukları biriaci müstah
kem hat olduku kadar ondan ile
risi de Mısırın mamur ve meskfuı 
kısımlarıdır. Mısırlılar kendi ne
fislerini, kendi emniyet ve şehir
lerini burada filen muhafaza ve 
müdafaa etmek mevkiindedirler. 

Herhalde iki şekilden biri bu
günlerde İtalyan taarruzunun 
muvaffakivet veya ademi muvaf
fakiyetine göre kendisini ortaya 
koyacaktır. Fakat, Mısırdaki ha
rekatın ve vaziyetin şekli ne olursa 
olsun herhalde harbin hu sonba
har ve kış zarfında Akdenizde da
ha ziyade •iddet kesbedeceği ve 
~irinci büyük Alman - İtalyan -
lngiliz kara deniz, hava harbinin 
Akdenizde cereyan edeceği mu 
hakkaktır. 

. ETEM İZZET RENİCE 

Tayyare tipleri ve 
pike uçuşlar halka 

gösteıilecek 
(Birinci sahifeden devam) 

va"reler halka gösterilecek ve .ııe
cenlerde yapılan paraşütle atia.m,a 
tecrübeleri de daha gen/ mile -
yasta yapılacak, bircok ta vyare 
akrobasi hareketlerile beraber pi
ke w·uşları da halkl'ITlıza gösteri
lecektir. 

Ye•ilköv hava ımevdanının ile -
malinden sonra, sehrimizode de 
TürkJmşu {!encleri paraşütle at
lama, akrobasi tecrü!beleri yapa -
caklar ve ta yvare tipleri ile pike 
uçusları da halka l?ÖS\erileeektir. 

f plik\:ile. 
( l inci sahifeden devam) 

paket toptan saliş sayılacak -
tır. Ayrıca her 15 ~nde bir yeni 
fiatlar tesbit ve ilan olunacaktır. 
Ötedcnbcri bazı kim.elerin şehri
mizde satı.şı üzerine aldıkları iddia 
edildiğinden Vekô.letiu bu yeni 
kararları şebrimirdeki alikadarla
rı ~ memnun e~mi~tir. 

Mııır eğer isterse 
harbe girer 
( l inci !ahıfeden devam ) 

riy" ,Sidi - Hane~ ve Matruh düş
man tayyareleri tarafından bom
bardıman edilmiştir. Hasar pek 
ehemmiyetsizdir. İki kişi ölmüş
tür. 

Kılırısta düşman Marfu koyuna 
bir hiicnm yapmış, fakııt hiç bir 
hasar~ mucip olmıımıştır. 

Diker cephelerde kayda değer 
birşey yoktur. 

- -

bardırnan eden İngiliz filosn İs -
kenderiyeye dönmüştür. 

Ayni ajansın ınuhabiri, İtalyan
lar, münqkale hatları uzadığı için 
ilk hatta kuvvetli kıt'alar l-ulun
durmak hususunda müşkülata uğ
rama!Uadır. İtalyanlar, Almanlar 
gibi kütle kütle ilerlemek istedik
lerinden İngiliz mitralyii%1eri kar
şıS!nda çok telefat vermişlerdir. 
İngilizler bu cephede kamyonlara 
bindirilmiş toplar kullanmakta -
dırlar. 

Sidi Baraninin İşgali hakkında 
su tafsilat da verilmektedir: İngi
lizler bu köyder, çekilınezden ev
vel, tüpraklara uçları elektrik te
line bal:lı maynlcr doldurmu:,lar -
dır. İtalyan kıt'aları köye girdik
ten sonra, bir düğmeye basmak 
suretile maynlere ateş verilmiş, 
!;ütün kıtaat bava:va uçmuştur. 

Bir İtalyan tebliği de, bir tayyare 
tarafından torpillenen bir İngiliz 
kruvazöriiııün battığını bildirmek
tedir. 

DÖR'l' NAZIBIN MEKTUBU 
italyaya derhal harp ilin edil -

mediği için Mısır kabinesinden (e

kildiğini yazdığımız Saadi fırka

sına mensup dört nazır; müştere
ken Başvekil Sabri Paşaya bir 
mektnp göndenn~erdir. 

Nazırlar hulisatan diyorlar ki: 
•Musolininin Mısırı istila kara

rında olduku:ada sil phe kalmamış
tır. Mısırın müdafaası İçin tered
düde mahal bulunmadığına kanüz. 
İki meclis de ba siyasetimize mü
zaheret etmiştir. Fakat kabinenin 
ekseriyeti buna kani elmadığı İ( · ı 
istifa ettik.• 
Başvekil veı:diği cevapta j}enıiş

tir ki: 
•Memleketi harbin fecayii içine 

atacak bir teklifte bulundunuz. 
Kabine ittifakla teklifinizi reddet
ti. Mısırın müstakbel mukadderatı 
için alınacak kararlarda mesai ar
kadaşlarınız sabırh ve makul dav
ranmalıdırlar.• 

Salahiyettar bir resmi şahsiyet 
de, !\fısır ordusunun huır olduku
nu, saati g_elince memleketin mü
dafaasına sitap edece~ s<iyle -
nıiştir. 

Manşta cehennem 
kasırgası 
( 1 inci ııahlfeoleıı dtmuD ) 

varelerı, pazar gecesi Ahnanyada 
mühim ibir a.>keri hedefi bombar
dmıan e~erdir. Burası. Dresd'in 
5i:malinde, Lautlıau'da bulunan ' 
alüminyum fabrikasıdır. 

İntikamın çıldırthğı, ölümün 
sa.rstıtı, vak'aların titrettiği, 
insanların korkur.c ·c nıüthiş 

vak'alu 

YARIN 
Matinelerden itibaren: 

Al kazar Ayni mınta:kada iki demirwlıı 
ciddi surette hasara ukratılmıştır. 

Avni. gece iç.inde, Man:ı sahilin
deki Havr limanı şıdl:letle bom -
bardııman edilmiş, bombardı.ınan 
1 saat 10 dakika sürnnüqtür. Han
garlara ve rıhtıma yanl(ın bıııınba• 
ları atılmıştır. 

Ostand'da doklara bomba yağ -
muru düşmü.ş, şiddetli infilaklar 
husule gelmiştir. 
İHRAÇ YAPABIL."\1.EK İÇİN 

ŞARTLAR 

Mookova 24 (AA.J - cEtual 
&j• gazetesi yazıyor: ı 

cAlınanyanın İnRiltereye bir ili• 
raç hareketine teşebbüs edebilmesi 
!İQİn, ill<:önce İruıiliz hava kuvvet
lerinin ve dafi bataryaların hak
kından gelımesi lazımdır. Halbuki 
şimdiye kadar bunların hiQbiri 
majilüp edilmemiştir. 
Eğer ihraç hareketine kalkar -

!arsa. Britanva toprağında bekli -
ven ~iliz askerinin mukaveme
tine maruz kalacaklard'ır. 

İruıilizlerin, kendi kıtaatının ha· 
reketini tutımak için dört, bes bin 
tayyareleri vardır. Halbuki Al -
ıınanlar, İnl(iliz bahriyesinin ha -
rekatını işkal için tavvarelerinin 
bü vük bır kısmını kullanmak mec
buriyetindirler. Yalnız İngiliz bah
riyesi bir ihrac hareketiııi gayri 1 

mümkün kılabilir.• 
MANŞTA HAVALAR 

Lvndra 24 (AA.) - Dün aksam. 
Mans üzerinde hava güzeldi. Se
ma bulutsuz ve deniz sakindi. 
Fransız sahili görünüyordu. Bu sa. 
bah kalın bır sis l>"ransız sahille -
rini kapadı. 

Sinemasında 

MANDRAK 
Krrlı •• 

MASADI ve SONU 
Şaheserinde görecek hayret 

edec:eksiaiz. 

TURAN 
Sineması 

Yenilikler MeYsimi 
Sinema fennjnin en son ha

rikası olan ve büyük fedakar
lıklarla (Ersea) RCA fabrika
sından getirilen son sistem 
filitrc cihazı mikrofonik ses 
tertibatı havi en modern ma
kinelerini bu mevsimde sa) ın 
İstanbul halkına takdim et
mekle Tt:RAN Sineması bü
yük bir şeref duyar. Amerikalı 
ıniitehassıs ve ses mühendisi 
AŞER tarafından vazolunan 

Gizli çalış.ın ecnebi ve sinema dünyasında büyük 
bir yenilik olan bu cihaz ile bu 

tebaalı işçiler mevsimde en ~zide ve en 
( ı inci salıifedea denm ) yeni filimlerle 25 Eylill Çar

şamba gününden itibaren 
bit olunması lüzumu alikad.arlara TURA."l SİNE!lfASINDA 
bildirilmiştir. I 
D.~r taraftan kudlk san'atlar Vasi salon - Rahat koltuklar -

!kanununa muhalif olarak dii:er sa- Geni>; balkon - Hava süzen 
halarda da ecnebi tebaalı işçi kul_! aspiratörler - Kalörifer. 

lananlar bulunup bulunır.adıj!ı ••••• Tel: 22127 •m•: 
hakkında sıkı konlrollar yapıl -
maktadır. Bazı inşaat ~rinde 

kalla, usta namı altında ecnebi ı~ · 
çiler istihdam edildiği, maran~ ı 
garson, çırak terzi, Jtibi memle - . 
ketin ecnebi müstahdemlerin l(iz- : 
lice kullanıl<fığı hakkındaki ııiki-: 
vetler de ehemmiyeUe nazarı diık
.lia te alınmaktadır. 

- Acele Satılıi' 
Orta.köyün en mutena semti o
lan Çırçırda havadar bahı;:eli 
denize nezareti fevkaiade olan 
bir bahçe içinde avrı ayrı be
şer odalı iki ev ile üstünde o
da.o:ı olan bir dükl;au ehven 
fiatla acele satılıkt!r. Talip o
lanların Büyü:k Postane Cad. 
Yeni Valide hanı. kat 4 No. 
82 ve müracaatları. 

Ezcümle son koıı1rollerde İstan- · 
bul cihetinde ıbu kabil 1 teni ile ,. 
Bevc-':lunda 6 l(arson ~akalaı:ııınış-

lardu:. Buıtlar küçük sa;:ı'atlar ka-'~;;;;;;=;;;;;;;;:;;;;;;~ 
nünuna aykırı hareket cürmile \ ıııt 
adliyeye verılnıişle.r ve ıcrayı san- T ACİRLER1MIZE: 
attan da menoiunmus1arciır. Telk-
rar "alıstı!tları eöriildükleri tak-

1 

<tir,.ie kanunen ika.met -teııkerele- · 
rinin geri alınması icabetmektedlr. 

·--<>--

Avukatlar sigorta 
edilecek · 

(l inci sahifeden .ıet:.ım) 
dilecek fakat ayrı bir prim alına
caktır. 

Avukatlar yılda dört defa si -
~rta parası verecekler ve meır 
lekten ayrılırlarsa da isterlerse de
vam ettireceklerdir. 

Adliye Vekaleti bu kararı hemen 
tatbik etmek üzere sigorta şirket
leri arasında bir vıi müracaat ila
nı açmıştır. 

ŞİRKETLER YANAŞMIYOR! 
Fakat bu ilana rağmen şehri -

mizde ve Ankaradaki sigorta şir
ketlerinden hiçbirinin bu işe rağ
bet etmediği anlaşılmaktadır. Yaş 
haddi ve muayene olmamasına si
gorta şirketleri itiraz etmektedir
ler. 

----<>--* Altın dün 2100 k:uroştari mu
amele ıtiirmüstür. 

Kliring suretlle mal satmak ve 
almak istiyenlerin 'Be}•;ğlun
da İstiklal caddesinde 18 No. 
da Şc-fık Yasaya müsta.,elen 
tnÜTal'aatları ehemmİl'etle 

olunur. 
L 

1 YEM NEŞRİYAT 
Ahlak mahkumları 

ıerııı 

Mahkümların arasına kadar gi
rerek onların •., t ve macerala
rını yakından teı.kik eden ve a1ll. 
içtimai vazılarile temayüz eden 
j:?eDÇ muharrirlerden B. Talat Su
mer <Ahlak mahkumları. serisinin 
üçilncü kitabını da çıkarmış"r. 
cRandevucular• lliimli bu eserde 
yaşaıunış ve ibret verici hayat 
sahneleri _güzel bir ·r~<ild\' bilha!i> 
sa tebarüz ettirilmektedir. 

ZA'l:i 
44 mınıaralı reis şehadetnamcııı' 

urvi etLim. Yenisini alacai(ınıdan 
eSkisinin hii:kmü yoktur. 

Ali Şengül 

Bu Akşam SÜMER Sinemasında 

Mevsimin ilk fevkalade şen ve nes'eli Vodvili 

CANIMIN İÇİ 
Zengin mizansenli ve gayet effonceli büyük film başlıyor. Baş 

rollerde: TANİA FEDOR - PİERRE BRASSEUiR , ve Kahkaha 
krah BACH 

1939 da Guino dö Pllris'in en son revüsü ... Eğlenmek ve zevket-
1 ruek için Marsilya'dan Paris'e. 2 saatlik neş'e, kahkaha ve müzik. 

••••••Büyük Caz'ın unutulmaz y11ı1ızı••m••• 

A L İ C E FA Y E'nin 
CONSTANCE BENNET ve NANCY KELLY 

ile beraber harikulade bir tarzda yarattıkları 

KANATLI KADINLAR 
Büyük kahramanlı.k ve A$k Şaheseri 

lb-llnıu Perşemhc akşam• S A R A y Si.nemasında s==::ıs; 

1 
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MAZON MEYV A TUZU l H K 18 AZ, ff AZIM S l Z L 1 K, M 1 O E BULA H T 1 
J[MBELLİGİNDE, MİDE EKSİLİK te 

Je BOZUKLUGJJHDl, BARSAK 
l AH M Al A Hl H O A emniyetle. ~uııa-

Müferrih ve midevidir 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Aakeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
1 

.Aşağıda yaz.tlı mevat hizalarında yazılı gün, saat ve mevkilerdeki askeri salın 
e.ksiltmeleri yapılacaktır. Taliplerin belli saatte ait olduğu komisyona gelmeleri. 

Claai llıalanin yapılacatı yer Mıktarı Tutarı Te111iaau 

K.undura. Çanakkale. 
Gaz yagı. ) Edjme eski 
Kuru ot. ) Edime eski 
Un. Erzurum. 
Un. 
Un. 

Erzurum. 
Erzurum. 

müşiriyet D. 
müşitiyet D. 

3000 Çift 
77 ton 

1496 • 
250 • 
250 • 
250 • 

Lira Ura 
., 

50,000 
so.ooo 
50,00C 

* 

3150 
1501 

8171 
3750 
3750 
3750 

alma komisyonlarında pazarlıkla 

1123 - 9065 
lhala run ve suti 

4/10/940 
30/9/ 940 
1/10/940 
2110/940 
1/10/940 
30/9/9!0 

il 
17 
il 
10 
15 

.ıtliDE Te BARSAKLARI temizler, alıttırmu '"yormu. 
nılahılır • 

MAZON ieim Ye HOROS markaıııua dikkat. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara Dil ve Tarih· Doğrafya Fakültesine 1 inhisarlar U. J 
Talebe Kayıt Şartları - Müdilrlii6ündonı 

Ankara dH ve tarih - coğrafya fak.ül.tcsine ta1ebe kaydına 

günü başlanacak ve birinciteşrin sonunda. nihayet verilecektir. 
olwlan zumreler şunlardır: 

Ttirk dıl ve edeb ilatı 

Fransız dil ve edebiyatı 
lngiliz dil ve edebiyatı 
Alman dil ve l'debiyatı 

Arap dil ve ed"biyatı 
Fars dil ve edebiyatı 
Ru~ dil ve edebiyatı 
Kl3sik filoloji 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
Sumeroloji 
Sinoloji 
Hindoloji 
Hunııaroloji 
.Antropoloji ve Etnolojl 
Coğrafya 

Hititole>ji 

eylCılün 25 tnci Cikli 
Fakültede tedris 

Kalay 

Cember raptiyesi 

Yassı kayış 50 m/m lik 
Süpürge büyUk boy 

> küçük boy 
Diş fırçası 

1 - Şartname ve 

Miktarı 

450 Kgr. 

2200 • 

200 metre 
2950 adet 

500 • 

Muhu:.. % 7,5 EkıııtmeıiP 
men B. temiıat şekli ıııU 
Lıra Kr. Ura Kr. 

1115 00 124 87 açık ek. 
1320 00 
400 00 

143 75 

99 00 
30 00 

?8 00 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

4076 • eıı 40 45 87 • • 
nümuneleri mucibince yukanda cins ve miktarı:ın yatJ';J 

ı• 

•5> kaleın muhtelit malzeme açık eluiltme usulile aatın alınacaktır. 

Beherine tahmin edilen fiatı 26 lira 1 Aşağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hlza1arınd~ yazılı gün ı:aat ve ŞC'kilde 
olan 1000 tane sıhhiye arka çantası Kırkla r i ed . ı. · · ' . re ı gnec e a:.n.erı satın alma komısyonunda yapılacaktır Talıplerın 
26191940 perşembe llınü saat 14 de lr.apalı zarf için ihaleden bir saat evvel tek1if mektuplarını komi:-;y~nn verınelcri. 

Talip olanlar bir ıstidaya lise ve olgunluk diploma1annı, aşı mhhat rapor-

• l~rlJlı __ ba~hya.rak sah ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 ye kadar fakülte di.rek-ı 
tc:irlugune rnuraC'aat etmeleri 13.zımdır. .5978> c9033> 

1 

11 - Muhammen bedcllerj, muvakkat teminaUarı, eksiltme sekil "\.'C saaCeıi 
hizalarında yazılıdır. 

IIl - Eksltme 2/ X/940 çarşamba günü Kabataşto levazım ve müboyaal fi' Ankarada M . M. V. satın alma ko - Arık eksiltme! · · 'h ı · d . ~ er ıçın 1 a e saatin e komisyonda bulunmaları . Şartnameleri 
mısyonı:mda pazarlıkla satın alına - komisyonda &örülür. 1093 - 8864 1 
caktır. isteklilerin 3900 lira kat'! temi- Cinsi M kt T t T ı tı (ı ı "I" j 
natlarile belli liln ve saatte kom.is - ı arı u arı en: na .:..ıa e şe-. ı rünü sa.a~i 

Kilo Lıra Lira 
7ona gelmeleri. Şartnamesi 130 kuru-
p. komizyondan alirur. 994. _ 8359 Pirinç 17.500 5775 434 9/10/940 

... • 17 .500 5775 434 9/IOı 940 
Beherlne tahmin edilen hiatı 575 lira • 20.000 6600 495 9/10/0W 

olan 150 adet seyyar etüv 26/Eylıll/ • 17,500 5775 434 9/10/940 
940 perı;embe günü saat 15 de Anka- Nohut. 12.500 2000 150 7/101940 
rad• M. M. V. satın alma Ko. da ka- > 12.500 20CJO 150 7/10/910 
palı zarlla ihale edileceğinden istek _ > 17,500 2800 210 7/10/940 
!erin 5562 lira 50 kuruşluk ilk temi - • 12,500 20.0 150 7/101 9·10 
natlarile birlikte teklif mektuplarını Kuru fasulye. 12.500 2625 197 7/10/940 
ihale saatinden behemehal bir saat > > 12,500 26:?5 197 7/10/940 
evveline kadar mezktlr Ko. reisli.tine > > 17.500 3675 276 7/10/940 
vermeleri. Şartnamesi 432 kuruş be- > > 12,500 26~5 197 7/10/9-1-0 
delle mezkür Ko. dan alınır. E"lgur. 2Cl,UOO 3000 225 8/10/940 

• 877 - 8342 • 17,500 2625 197 8/1 0/940 
1f • 17.500 2625 197 8/10/940 

lleher metresine tahmin edilen fiatı > 17.500 2625 197 8/10/9!0 
8~ kuruş olan 25,000 metre borp pa- Kuru mercimek. 12.500 2375 179 9/10/ 940 
keti aarmak için bez 26/9/940 perşem- > > 12.500 2375 179 9/10/940 
be günü saat 11 de .Ankarada M. M. V. > > 12.500 2375 170 9/1 0/940 
satın alma komis7onunda pazarlıkla ı > > 17.500 3385 250 9/ 10/940 
satın ıılıruıcaktır. İsteklilerin 3187 linı t * 

10 
10030 
il 
12,30 
il 
ll.30 
12 
14 
14,30 
15 
16 
15,30 

9 
9,30 

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

kapalı zarJ 

• • 
• • 
• • 

Acık eksiltme 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
> • 

68 kuruşluk kat"! teminallıırile ihale 
-tinde koınls7ona gelmeleri. 

995 - 8360 

lan ,ıoesa ik ve teminat mazbuzlarını 

havi tekli! mektuplarını bellı gunde 1

1 
saat 15 e kadar komisyona vermeleri. 

iresinde h~zırJayarak ihale snatınden 

bir saat evvel komlı.yona vermeleri . * 1018 - 8475 

* ··- 1013 - 8470 
Yol ha!riyatı ve kaldırım inşa.sına * Aşağıda yazılı samanlar toptan veya 

Aşağıda mikt.an yazılı rekompoze 
taş kömürü kapalı zarfla eksiltmeleri 
Eltı.zıa:da askeri 1&tın alma koınisyo -
nunda 28/9/940 cumnrtesi günti hiza
larında yazılı saatlerde yapılacaktır. 

İstcklilC'rln kanuni VC$iknlarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

lılıkt•rı 'I ut.rı Tenııoau il.& c ıaılı 
T >n L;ra Lira Kr. 

Kansızlar için 
Pek Mükemmel 

En kansız düşmüş hastaların az ıaman 
zarfında iktisabi kuvvet etmeleri için 
her vem•kden sonra bir Likör kadehi 
QUINIUM -LABARRAQUE. almaları 
k~fidir. En mu3.nnit sıtma nöbetlerine 
karşı dahi gayet nıüessirdir. Zayıf haa
td!ık.dan sonra kuvvetsiz, fazla çalışma· 
dan yorgun düşenlerin ve pelt çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, :r:ahmctle 
i'"lkişal eden genç kızların LohusalıkJan 
k.ıılbn kadınların, ihtiyarlar, ve kansız

ların dahi tesiri mu
ccrrcp ve Pariı Tıp 
akademisi tarahndan 
kabul _edilen • 
ın m 

rı 
Şarabını ıpMlulır/er. 

Deposu : Galata. 
6Ur.ıru~ EOk. No. 36 

Her E.cuuede satılır. 

Ankarada M. M. V. Hava Satınalına 
Komisyonundaa: 

besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler IÖ'.tü geçen şubeden parasız alınabileceği. gibi süPlili' 
nümunt>leri de görülebilir. 

V - İ.""tekJilerin eksiltme irin tayin olunan gun·· ti N 7 11: .niv~' .. ve saa e r. ,., &-

parnlarile birlikte mezk.Or komisyona müracaatları. c8776> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Mühendis kısmı ı:iriş imtihanları 1 teşrinievvel 840 salı giinC y..ıtı 11" 

cakt . Kayıt olunanlilnn karnelerile o &ün saat sekiz bUCUKla me ..:pte ~ 
bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günü ayrıca illin o1un::ıcrğı. 
8 - Teclrjsata 21 teşrinievvel 940 pazartesi günü b~şlanacağı ilftn olı.ıout· 

(8997) 

Maarif Matbaası Müdürlü~ünden: 
Cınsi Miktarı Tahmiai •/17,5 muvaakk•l 

Pey akçeti tutarı 

Patiska 11.50 metre 890 L. 51,75 L.. kU 
Maarif mJtbaası ıçın satın alınacak olan patıska açık eksiltmesine ıstt 

çıkmdığından eksiltme 4/10/940 cuma .günü saat 15 e bırakılmıştır. isteklile.ııJl 
muvakkat pey akçeleriJe yazılı gün ve .saatte komisyona müracaatları. 

• 
Şartname parasız olurnk müdi.ırlüktcn tedarik edilebiHr. (9049) 

Leyli V • V l • Nehari 11 
Erkek ı enı .n.O ej Ku; A 

İ J, K - O R T A - L i S E 
Takııimde Sıraaerviler 86 YENİ AÇILDI. 

Miidürü - Eski Şişli Terakki Di rektöril. M. Ali. Haşmet Kırcı. 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öCRETtM!NE geniŞ 

mikyasta e_hemmiyet vermek,. 11 ndluıru az mevcutla ~kil ede
re~ talebesının çalı.sına ve ınk~ fı, sıhhat ve inzrbatı ile yalundail 
al.fıkadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalörıferli teneffüsha • 
nPsı VP Junna.!likhanesı vardır. Her ıriin saat (9 ile 18) arasındµ.. 

talebe kayıt ve kabul olunur. Te leron: 41159 

talip çıkmadığından pazarlıkları 28/9/ 
940 cumartesi günü saat 11 de Balık:e
a.irde askeri satın alnın komisyonunda 
yapılacaktır. K~if ve şartnamesi ko
rni51ond::ı görülür. Birinci yolun ke$i1 
bedelJ 3111 lira 45 kuruş flk teminatı 
233 lira 36 kuruştur. İkinci yolun ke
ıif bedeli 13,566 lira H kuruş ilk temi
.nah 1017 lira 47 kuruştur. İşbu yollar 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

ayn ayrı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhlesi 27 /9/940 cuma günü saat 
15 de İzmitte asker! satın alma kom.is
yonundR yapılacaktır. Şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. AmirUkJeri ve Es
kişehir, İzmitte askeri satın alma ko
ır.isyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
:t.anunt vesikalariJe teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis-

700 15,940 1270 50 
700 16,~40 1270 50 

10 
il 

Eskişehir bava okulunda öğretmen;ik yapmak üzere iki elektrik ve telsiz ------------------------------

1085 - 8825 

* 4 adet kemerli yer altı deposu ka-
palı zarl ile eksiltmeye konmuştur. 

Keşıf bedeli 21,897 lira 40 kuruş ilk 
teminatı 1643 liradır. İhalesi 26/9/940 
perşembe sünil aaat 11 de Ankarada 
M. ?.I. V. Hava satın alına .komisyo -
nunda yapılacaktır. Keşif ve p.rtna
mesi 110 kuruşa komiB}'ondan alınır. 

İsteklilerin kanuni vesilcalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

1023 - 8480 

* 600 ton fabrika unu kapali zarfla 
satın alinacaktır. İhalesi Çanakkalede 
Umurbeyde ukerl aatın alma ltomls-
7onunda yapılacaktır. Tabmin bedeli 
10.000 linı tık teminatı 5250 liradır. 

Eksilim• 25/9/940 perı;cmbe f\inü saat 
15 de T<>Pılacaktır. isteklilerin ltanunl 
vesikalarile teklif mek.tuplannı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermelerL Şartnamesi komisyonda ıö-
rülıir. 1017 - 8474 

* 2 adet er paviyonu kapalı zarl u-
sulile ekstltrneye konmuştur. Kapalı 

ıarl usulile eksilt-si 26/ 9/940 per
lit'mbc &ünü saat 16 da Eskişehir mın
taka satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Keş:it, fenn1 şart.name ve ek
siltme şartnamesi ve proje komis -
yonda görülebilir. Keşif bedeli (51505) 
lira 86 kuruştur. Muvakkat teminatı 

(3825) lira 25 kuruştur. İstekliler ka
nunda yazılı ve müesseseden Pl'_!e&_'k.- l 

7ona vermeleri. 1014 - 8471 
Mıktuı Tutarı Teminatı 

Ton Lira L ra 
2310 69.300 5198 
825 27,450 1856 
660 19,800 1485 

1023 30,690 2302 ... 
192 ton sığır eti 30/ 9/940 saat 15 de 

İzmitte Tümen satın alma Ko. da ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 57600 lira ilk teminab 
4130 liradır. Şartnameleri Ankara, Es
kişehir, İstanbul ve Tümen satın alına 
Ko. da &örülür. isteklilerin belli &ün 
ve saatinden bir saat evvel kapalı zarf
lanru İzmitte Tümen aatın alma Ko. na 1 

\'ermeleri 

* 294 ton sığır eti 27 /9/940 saat 15 de 
İzmltte Tümen satın alma Ko. da ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 88200 lira ilk teminatı 
5660 liradır. Şartnameleri Ankara, Es
kişehir, İstanbul ve Tümen satın alına 
Ko. da &örülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatinden bir saat evvel kapalı 
zarflarını İzmitte Tümen satın alma 
Ko. na vermeleri. 1016 - 4473 

* (1650) ton saman ltapali zarfla ek-
siltmeye konulmu.ştur. Muhammen be-
deli (33000) muvakkat teminatı (2475) 
liradır. İhale 25/9/940 çarşamba günü 
saat 16 da Sıvasta As. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

her aün komisyonda görülür. İstek -
Ufıılt!11 zartlarını kanunun tarilatı da-

,.-:6' 
Reşit Paşanın Hatlraları· No: ,..9 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
31 MART HADİSESİNiN lÇYÜZÜ 

-
Yazanlar: Jekender l'. ı:iertelli - Cevdet Rqit Yular kıran 

Meb'usanı kiram igfal:edilmiş 
Fiç J\Joric ~erek gayri müdrik, 
yani cahil mebusandan ve gerek 
bunlardan gayri bir takım vatan 
hainleri vasıtasile İttihat ve Terak
ki Cemiyetinin kırılmaz, bükülmez 
kasvetini kırmak ve bugün mu
kadderat vatani meşrutiyeti nıeş
ruaya muvafık bir surette idare e
den kabine erkanı müncvveresini 
devirmek ve yerine İngiliz poli
tikasına müma~at edecek bir ka
bine teskil elniek için kemali faa
li:vetle çalışıyor. Hatta o kadar ki, 
İngiltere sefarethanesinde kendisi
ne cTiirk• olarak takdim olunacak 
kimse ile türkçe görüşeceğini be
yan ve hemen sefarethaneye ka
bul ediyor. Kabul olunan kimse a-

laeağı dersi alıyor! Bakınız: Me
busanı kiramın birçoğu nasıl iğfal 
edilmiş: 

1 - İttihat ve Terakki Cemiye
tinin imali makamı hilafeti salta
nattan ayumak imiş? 

2 - İttihat ve Terakki Cemiyeti
nin müessisleri Mason Cemiyeti
ne n1ensup imiş? 

3 - İttihat ve Terakki Cemiyeti 
sırf menafii şahsi)·esini düşünü -
yormuş. 

4 - Siyonizm cemiyetinin te -
~kkülüne hizmet ve bunlara ar-
11 mukaddesten yer veriyormuş? 

5 - Şeyhülisllmı sabık Ziyaed
din Efendi ~ya silah ile tehdit o-

1017 - 6476 
rnüht"ndi~i alınacaktır. Verilecek ücret mikdarı barem kanununa göre geçen 
devlet hiznıetleri varsa bunlar da hesap edilerek takdir ve tesbit edilecktir, Ta-
liplerin yabancı kadınla evli ohnaınası ve herhangi bir Vektılete karşı mectturi 

Ahşap garaj inşa . 1 kapah zarfla ek- h.izmetJ bulunmamaı:ı şarttır. 
sıltmeye konmuştur. Eksıltmesı 28/9/ . . . .. . . 

b 11 d Esk ı 
Jsteklılerın evrakı mu~bıtelerıle ve hal tercümesi ile ml!ktep ıehadebıame 

940 pe~em e gunu saat e ışe- . . . . 
k t 1 k 

. d tasdiklı sureUerı ve açık adrcslerıle birlikte dilekçelcrile nihayet 10 birincitcş-
hir mınta a sa ın a ma omısyonun a 

1 ktı K l l ı tn k 
rın 940 perşembe akşamına kadar Ankarada Milli Müdafaa Vekiileti hava müs-

yapı aca r. eşı , enn şar nme, e _ 
s.iltme şartnamesi ve projeleri komis- teşarlığına mtiracaaUarı ilfın olunur. (1119) (9061) 

yonda görülebilir. Keşıf bedeli 31370 Suhıp ve ncşiryatı idare eden Başmuharriri 
lira 3 kuruştur. Muvakkat teminatı ETEM İı;ZE'l' BENİCE 
2352 li~a 75 kuruştur. İstekliler kanun- Basıld1&1 yer: SON TELGRAF Jl.latbaut 
da ve müesseseden alacakları vesaik. 
ve teminat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarını belli gunde ııaal 10 a ka
dar komisyona vermeleri. 

... 1022 - 8479 
18,000 adet palaska kayışı satıı:ı alı

nacaktır. Pazarlığı 30/9/940 pazartesi 
günü aaat 15 de İzmir Lv. Amirliği sa
tın a1ma komisyonunda 7ap1Jacaktır. 

Tahmin bedeli 21,600 lira teminatı 1620 
liradır. Ntimune ve şartnamesi komis
yonda görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona ıelmeleri. 1121 - 9063 

9/940 cumartesi günü saat 10 dadır. 1 K u R T u L u ş 
K.at'l teminatı 2700 lira olup şartname 

ve numunesi Ko. da &örülür. Talip - BiÇKi ve DiKiŞ 
lerin muayyen vakitte Ankarada M. 

M. V. satın almalf Ko. da bulunm•ları. DERSHANESi 
Hepsine tabmin edilen tiatı 21,000 MüdireBİ: Bayan Papazyan 

lira olan 30,000 adet iki numaralı fin- Haftada dört gün kadınlara gün-
can ile 30,000 adet deve boynu df:miri de üçer saat Fransız usulile biçki 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pabarliğı ve dikiş dersi tedris edilir ve 4 ay-
30/9/940 pazartesi günü saat 14 dedir da Maarifçe musaddak diploma 

Kot'! teminatı 4050 lira olup tortname- verilir. Feriköy Tepeüstü 116 No. 

.İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olnnmaktadır. 

Şeb.zadebaşı polis kara"-olu arkaııında, T~I: 22534 

İstanbul Vi:ayetindcn: 
1 - Vilfııeytimizde parasız yatılı ilk okul yoktur. Ancak çocuklarının ilk tal'~ 

-"""' si11erini az ticretle yatılı olarak yaptırmak: Uıtiyenler için açılın.ıs ilk okUl v---
yonları vardır. 

Bu pansiyonlar da: 
Yıldız l inci yatı okulu 
Çocukları kurtarma yurdu 
Kağıthane 2 inci yatı okul. 

Küçükyalı 3 üncü yatı okulu 
Köylü çocukları için de: 

Çatalca - J3üyükçekmece köy yatı okulu 
Beykoz - Bozhane köy yatı okulu 
Sile - Teke yah okulu 

ayda 13 

1 
. 12,S 
> 7,5 
• 10 

lira 
hra 
lir:ı 

lira 

~do 5 lira c-veya mukabili 
çiğ erzak> 

si Ko. dan 135 kurµşa alınır. Taliplerin Papazyan apartımanı. "erµ~ 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. !::===============;! 2 - Bu yalı okullanna her yıJ pansiyon ücreUeri viltıyet tarafından eııi' 

ücret alınmaktadır. 1f 
2900 adet mekk3.ri örtüsü pazarlık

la satın alınacaktır. İhalesi 30/9/940 
pazartesi günü saat 15,30 da İzmir Lv. 
Amirliği salın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. Tahmin bedeli 23,200 lira 
ilk teminatı 1740 liradır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

1122 - 9064 
1f 

Beherine tab.m.in edilen iiatı dört 
lira olan 4500 adet uçlu sac kutu pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 28/ 

lunarak makamı meşihatten çekil
mis? 

6 - İttihat ve Terakki Cemiye
ti ortadan kalkarsa vatan kurtula
cakmış? 

İşte bu ifsadatı mel'anetkaranc 
ile ekseriyet fırkasındaki siyaset
ten bibehre, cahil, safdil olan bazı 
vatanperver mebuslarımız üz.erin
de propaganda yapılarak İttihat 
ve Terakki Cemiyeti maskesi al
tında mahza cemiyeti kökünden 
yıkmak için (110) azadan ibaret ol
mak üzere bir fırka teşekkül etti
ğini teessüflerle beyan ederim. 

Bu fırkanın makasiti hafiyesi 
şunlardır: 

cBinleree şehit vererek istirdat 
ettiğimiz kanunu esasinin tadilini 
istiyorlar. Malumdur ki, muaddel 
kanunu esasi Hakimiyeti Milliye
yi tamamen temsil ediyor bu fır
ka heyetince tadil olunacak cihet 
makamı saltanat hukukunun mu
hafazası gibi zaten mahfuz olan ve 
makamı saltanata verilen huku
kun ka t'iyyeti meydanda iken sırf 
bu propagandaya itiibaen metali
bi gayri muhikada bulunuyor ki, 
memleketimiz için ne derece cali
bi felaket olduğunu söylcmiye ha
cet yoktur. Bu İngiltere sefaret-

da bulunmaları. 1104 - 8913 1 ~ mek üzere alınmakta olan çocuklar tam amile kayıt ve kabul edildiği için Y 
1f Deniz Lewa.ıuM aab11al- den vilôyct hesnbına talebe kayıt ve kabul olunmamaktadır. 

300 ton un pazarhkla satın alına - tna KomlaJOftll ilAıtlarl 3 - Çocuklarını paralı ııatılı okutmak istiyenlerin bu okul baş öğretnı0"1 
.. 

ca.ktır. İhalesi 27/9/940 cuma. fil.nü saat rwe milrac"aatları lAzımdır. (8839) 
15 de Eskişehir asker! satın alma ko- 3000 kilo nohut alınacak 
mJsyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 25 EylUl 940 çarşamba &ünü saat 
ıartnamesl komisyonda görülür. Tah- «16> da pazarlıkla. 3000 kilo nohut a-
min bedeli 42.51.0 lira kat'! teminatı lınacaktır. 
6376 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli İsteklilerin belli gün ve saatte Ka-
Sôlatte komisyona gelmeleri. 

1118 - 9021 1 
aımpaşada bulunan komisyona müra-
caatları. c9<M2> 

hanesinden esmi• bir fesattır ki, 1 
bu hkra İngiltere.nin ismi var cis
mi yok dostluğuna inanmak gibi 
bir gaflette bulunuyor.• 

Bu fıkranın diğer mahsadı mut
lakiyet yani Hamit idare&inin bir 
şekli ri:vakandır. Akibct meclisi 
mcbusanımızı RusJa hükiimetinin 
Roma meclisi mebusanına c?!> 
döndiirnıektir. 

Bala İstanbul toprakları üzerin
de şehit kanlarının lekeleri kay
b olınıyan yüzlerce vatan evliidı
nın istirdat ettiği Hakimiyeti Mil
liye; para uğrunda vicdanını mem
leketini satmış birkaç alçak edani
nin iğfaliitına mağlup olarak eli
mizden gidecekse eyvah İslamiye
te. Eyvah Osmanlılığa! ... 

* 
•Bakınız ey kariini kiram! ... 
•Saf ve pfık vicdanımızla sevdi

ğimiz Karasi mebusu Mecdi Efen
di bile nasıl kandırılmış. Mecdi 
Efendi diyor ki: 

cBugün efkarı aliye esbabı Cüm
huriyet idare istiyormuş.• Muhte
rem Mecdi Efendi bu yalan söz
lere inanırsa acaba diğer mebuıı.
lar ne yapar? .. 

Bu yeni fırka azalarınm makası
di hafiyesinden ikincisi do: 

Şimdiki Vükelayı hazırayı bir 
daha tayin etmemek üzere ademi 
itimat verdirmek, fedakarı meşru
tivet olan üç dört zevatı muhtere
menin bükfunetle münasebatını 

katettirmek ve bunları arzettiğim 
gibi Masondur müsriftirler gibi 
kamilen asılsız iftiralarla milleti
miz nazarında iskat etmiye çalış

maktu. 
Bu fırka kimlerden müt~kkil

dir: 
Maksat eemiyetten tardedilmiş 

cemiyetin ötedenberi düşmanları 
bulunmuş, bu asrı medenieytin 
siyaseti umumiyesini takdir ve 
temyizden aciz ve menfaat düş
künü hamiyetsirlerle, fırkai mu
halefeden iltihak eden kimseler -
den teşekkül etmiştir. Bu fırka i

çin<le &zayi cemiyetin muhterem 
zevatından kandırılmış birkaç zat 
olduğu da ilaveten beyan ederim.• 
•Programı kabul etmiyen kim

seler bile bugün programı somu -
yarak rnakasidi şahsiyelerinin te
mini tatbiki için hemen bu yeni 
fırkaya kemali tehalükle gidiyor
lar. - " • . ... 

!Deva.mı var) 

İstanbul Sıhhi Müeaeessler Arttırma ve 

Eksiltme Komiayonundan : 
ıJ<' 

Bakırköy akliye ve asabiye hastanesinin 1500 cilt yemenisine istck1İ ç ut· 
m.adığından açık eksiltmesi 30/9/9-iO pazartesi günü saat 15 e bırakJl~ 0ı 
Mubammen liat 135 kuruştur. Muvakkat teminat 152 liradır. Şartname ve ~il 
mune her gün komsiyonda görülebilir.İstekliler 940 yılı ticaret odası vcsik

9 uııJ 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat JJ1illtbJ.1ll>ı 
veya banka mektubu ile belli ııün ve Aat\j: Cağaloğlunda sıhhat ve içt;irnll1 

aven.et müdürlüğü binasında kurulu komisyona aelmeleri. c9043> 

1 1STANBUL BELEDİYESi lLANLARO. 
pı• 

Haseki, Cerrahpa~a. Beyoj:lu ve zührevi hastalıklar hastaneleriJe zcyne b\.111, 
mil doğum evi ve sıhhi müesseselerin yıllık llitiyacı için lüzumu otan sB tvl'• 

ııoda, zeytinyağı ve zeytin tanesi kapalı zarf ıınılile eksiltmeye konuınıııf P" 
Tahmin bedeli 8026 lira ve ilk teminatı 801 lira 95 kuruştur. İhale 7/I0/940 p•I 
zartcsl günil saat 15 de daim! encümende yapılacaktır. Taliplerjn ilk te~9 
makbuz veya mektupları ve ~ yılına ait ticaret odası vesikalarile 2490 11 guPJ 
rah kanunun t.aritatı çevresinde bazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
aaat 14 de !tadar daimi encümene n:nneleri !Azımdır. (8938) . .-

_____ 
Tophaaede Saraç Evi M. den: 

dııJI 
X.ayseri dikim evi için imtihanla bir saraç ft bir çadır .......... _,.-;_,..Ljl"ıtıii 

taliplerin aşağıdaki vesaiklle 25/9/940 flinüı>e kadar Tophanede saraç evı 
dürl\iifuıe müracaatları. 

1 - Dilekçe. (kaç kunış ~ ile talip oldujlu yazılacaktır.) 
2 - Hüsnühal k.lığıdı. 
3 - Aşı k!'lğıdı. 

İkinci illas memurluğu.odan: 
Miiflis Yahya Kemalin alaca.Jı:

lılar.ına teklif etmiş oldııRu lr.on -
kordato İstanbul asliye 4 diliıcii 
ticaret mafıbmsiııce 26/&ıl!M-O ta
rihinde tasdik edilerelı: iı::ırt'ileşniş 
olduğu ilan olunur. (292311) 

1055 - 86~:_., 

Sablık 3 kıymettar 

PIRLANTA TAŞ 94° 
Sandal Bedesteninde 26/9/bş' 

perı;emiıe j!'Ünü saat ikiden i!t te' 
ren satışı yapılacaktır. Taslar 
miz ,,. kratı dört kırk be&td· 

ı 


