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Vaziyet 
oldukca 

0~dınlanıyor 
il----
n u sonbahar ve kış ayları
' ın Akdeniz havzasında ce-
1:v1an edecek şiddetli barp
k t e J:"r-çcceği, Roma müza
h •relerinde bununla bera
~ er Alman ve İtalyan siyasi 

1 •ktai nozarları arasındaki 
•ıatların da izale edildiği 
~asılıyor. ,.) . --
~ ETJ:.~l İZZET BENİCE 

}<•ıııa ııı··ı· ·~,n u akalının mahiyeti ted-
~ ıou:•dınıanmıya baı;laınıı;tır. 
~ •kerelerde birinci derece-

~- İsp•n . 1· ....._ At • Yanın vazıye ı 
t__ .\•sıra taarruz 
loı,\"? kdeniz ve Balkanlar 

~<ııııınularının görü,ülmuı; ol -
l<h et .0ıuhtemel buluııduRunu 
~ lııa~•ştik. Yeniden yeniye sı-
1 'kikaı ~nıat biitün bu mevzuların 
/qınd •ide Duçe ve Ribbentrop 
l 1 !°'leva bırıııci derecede müzake-
1:~•. •uu olduğunu göstennek-

ı •n ıt·b 
~~ılııd ı bentrop ile Kont Ciano 
r·""' ~ teati olunan telgraflarda 
'tj lıtJ lÜJiıkatının muhafaza et
~ •he~rı .il~a bakımıııd:ın olduk
~ .\Jllı;ı ınıyetlidir. 
,•tı-tt ala ile İtalya aras.ında 
4•ıı;,, İ ·usya, Balkanlar, '8<ki Ak
L ~ araı~Panya me,·zuları üzcrin
~ıı gü~ındaki ittifaka rağmen 
~~tut uş ve menfaat farkları 
Ilı a g01 Old~ğu zaman zaman vu-

%,d "ll hadiselerle gözden kac
lt~ u. 

"1~ llıa ıtıül' · · Ilı lt•lik· akah esnasında ıkı 
~·~taaı •n bu siyasi görüş ve 

1 lundukı tezatlarını izale etmiş 
~~ \;., arı iki Hariciye Nazm
)"Urıı; S•lıklı telgraflarından u -
) 'bt b:~h~yette anlaşldıib kadar 

1
1t '•h •kı devletin •mahut ha -

1~1trıı.•1"~1 • lakırdısını ''cniden di
l • ltııı .' de ı:erek Almanya, ı:•
f a~la,1hnın istikbale ait müla-
1~1.k "'•nda maziye r.~zaraa bir 
lıııııek~cut olmadığını tebarüz 

1 
ltihh edir. 

\'.:~•aı~~~0Pıın Cianoya çektiii 
ha •a 1 Su rümle bu bakımdan 

1 
•-.... 111 .ıııanalıdır: ;ııh-.ı ~~t~rek siyasi bedellerin 

~°'•le) ~Y•ni bahsindeki mühim 
1 

1 1ıııı11~1 • ınüstakloel hayat saba
'bni~•t lt~kilatlandırılması ve 
tı~·, altı 1 ) a,,1 na • ınmasn ~ •.. • 

,; ~•ndıı'Y~r iri, Almanya ve ital
li t:,,.in erı için harbin istikbali
\ ttl't -~trnek ve bir an ön~e ne-
1"tıı •I Usbet veya menli '4'kli ile 
~ ~ •• ~nak İcin yeni bir dönüm 
ı.,~ıı_ ll~ktasına gelmişler ve 

1, ıt •t ~u tereken bu kararları 
1 qlth· llıı&lerdir 
'' ın t• b . >ı l"e iz a aşınaanheri müda -

Qj 'itııı~ ah ettiğimiz gibi Alman
it~ Ilı~ a ·İngiltere arasında har
,.~t'; adderatını tayin edebile
'•~ ıı,ı, ~Ubarebeler en başta Ak 

tıı; •t e Alrikada cereyan ede
~~"!llıan llıek meçburiyetindedir. 
liı la '11e~~nın, Ingiliz adalarını 
d•'b"-btuk 'Yeceği tahakkuk etmiş
-'ıı . uı%d a~ın müthiş te.siri için
>. '•ka il u~'ll da aşikardır. İtalya 
11~vaı..:ı temasını kaybetmiştir. 
t aiti r a tnüstemlekeleri ara • 
l,~se alııtayı temin ve tesis e
'hı; ~ Alrik~da nıakvolacaktır. 
~ı·, it 'lnda lnı:-iliz ablukası Al
ti~ltıe:dar İtalyayı da müteessir 
"'~ •l•ri ıh llıı kışı bu şekilde ge
~ e.!00 k •r iki devleti de peri
~•t 1."1.ııı e • .açlığa, mağlubiyete 
I~ 1lti d eı·lıleccHir. Bu itibarla 
~ ~ iıııı. ~vletin de hatlii di<>er bü-
"'ı •anı ' ~ 
tiJı aı Yo)[ arı da seferber ederek 
ıq:t•~•nin "'1•01 kapamış olan in
~i; lı ile •lındeki kapılara can
'llıı •lan S&ldırınasını beklemek ta
~it ı.hıivı:"~dir. İn~ilizler de bu
Jı., 1 lıir t" •••ii:ını bildikleri için
)atı IUıt;; a~ftan ken~i a~alarmı 
Su\" aıı.eı, ';:~dafaa vazıyetıne ko
''-ı· •1, , ". ır Yandan dn Mısır -
1ı1.'0~endi ~!istin : Aden bölgele -
'olt •1ııı0k daları katlar müdafaa 

llıaı. ~ kudretine sahip hale 
()) •ı·retini ihmal etmcmiş-

•t:arn 3 .. d ı uııctt sahtJe e J --
A~ke ı · · k r erımıze 

··ı~ ış hediyesi 

aş ve i yenile seyaha ine çı ıyor 
DAKAR'DA 
HAREKAT 
BAŞLADI 

Muhasamattan Dakar 
makamları mesul 

Romanya geniş 
mikyasta 

terhise başladı 

BERLiNE 
YAPILAN 
HÜCUM 

Geçen hafta 120,000 İki Alman harp ge-
kişi terhis edildi mis\ de bıtırıldı 

Londra 2.5 (A.A.) - Hur Fran- Londra 25 (A.A.)- Dün sabah 
su: ikuvvetleri umumi karar~filıı- Bükreı: 25 ( A.A.) Ro- sahil müdafaa tayyarelerimiz, Al-
nın bir tebliği Dakar'daki hiıdi - manyanın a.kerlerini ge- manların işgali altında bulunan 
eeleri anlattıktan wnra, şöyle ni- niş mıkya11la lerhİ• etmek- Bresi limanı üzerinde büyük mu-
bavet bulmaktadır: le olduğu resmen teyit e- vaffakiyetle akınlar yapmı<lnrdır. 

•Da.kar makarnalı, hür Fransa dilmektedir. Geçen halta, Torpidoların ha(:landığı yrre, 
şefinin mümessillerini taşıyan be- 120.000 kişi terhis edil- petrol ve iasc dcp~ larına büyiik 
yaz _ baYTaklı motöre ateş açılma- • G l nıiktard~ bomba atılınıstır. Şid • 

mıştir. ene Kurmaya, detli infilaklar olmuş, büyiik p11-
sını El!nretmıek suretile muhasa- Ziraat için memlekete lü- gııılar rıkmı~tır, y,,,ı:-ınlar 50 ki-
matuı mes'uliyetini Üzerlerine al- zumlu işci vermek üzere Jometreden rörünii~·ordu. 
mış bulunmaktadırlar. 1 orduyu yüzde kırk nisbe- , Tayyarelerimiz Z~brııça da lıii-

Da:karda harekat devam etmek- tine kadar terhis etmek cum etmişler. son derece şidde.fi 
tedir. • • l "'h • .1 • • iniil?klara !'.chehiyC't \'crmi!"l cr • 

~nE.'ral Dö G<ıl'ün yerinde ka- ıçın se a ıyet verı mıştı~ dir. Ingiliz tayyarckri 5 Alınan iıı-
rarları ve garl:ıi Fransız AfrikasJ ~e ı,:-cnıisiııi ;\ akııırş tır , Bunlar a-
halkının cesareti sayesinde, Fran- ROMA QAVı• ra>ıntla bir krunzor n bir (nqıi-
sız imparatorluğunun bu mühim "- to muhribi dr ,·ardır. Prn jek• t: r-
parçasının Alman hakimiyetine •• "' ler, doklar, bataryalnı· m:ın !fo -
d~mıyeceği ve hür Fransız bav- MULAKA TIN kiyetlc h<nılıardıman crl;Jm i~tir. 
rafrına iltihak edccel!i ümit edilır. BERLİl\E YAPILAN Hl°Cl.':llL:.J 

DAKAR AÇIK SEHİR Mİ? M N TAFSİL.ATI 
Londra 25 (AA.) _ Dakar'ın A A S 1 Londra 25 (A.A.) - ilam !\cza-

açık ve müdafaasız bir şehir ol- reti pazartesi ·i <nlırn ba~lıyan ge-
du~ hakkında Vişi hükumeti ta- Al I !' I ce Berlin üzerine Japdon lıa,·a lıü-man ar ngi tc.re ile cumu hakkında asa!':ıdaki tafsilatı 
rafından yapılan beyanata karsı, vermektedir. iugiliz J.ombaları 'a-
Londrada Dakar'ın sahil ve liman kat'iyen UZiaşmaya- at 23 den itilıareıı Alman payt:ıh-
l:ıataryalarınuı :mütemadiyen hür caklarını .. , .. 1 tına düşmeğc basfaumtır. 
Fransa ve İDJ(iliz ~emilerine ateş soy uyor ar Bundan sonra dört buçuk d:ıkika 

Akdenizin anahtarı Cebelilttank önünde_tn_gı_·_H_z_t_orp_i_to __ m_nhr __ ip_l_e_ri __________ , _a_cm_ıs_. _o_Iduklar_· __ ı _"°_·_·v_ıenm __ e_k_tedi_· r_. ______ <Y_•_•._ısı_J_ıın_cu_· _sa_h_if_e.ı_•> ____ _:(_:D:::_cı:amı 3 ürıcü sahi{ ede ) 

Mücrim çocuklar çoğalıyor mu? -Başvekil dün 
Yunan elçisini 

kabul ttti 
e 

Hiç bir esnaf 12 ya- Hindiçinide yeni 

d v muharebelere Çocu lar ı·çı·n 
şın an aşagı çırak intizar ediliyor • • • 
kullanamıyacak ! Çin Hükümeti Fr~nsayı rımızde hır C za Başvekil 

Hataya 
yakında 

gidiyor 
Baı;vekil Dr. Refik Saydam, dün 

Ankarada Yunanistanın Ankara 
büyük elçisi Rafaeli kabul ettiii 
ı:ihi. Yunan Başvekili Metaksas da 
Atinadaki büyük elçimizi kabul 
etmiştir. 

Başvekilin bir kaç ııün Jı:almak 
W.ere, bu hafta içinde Hataya ha
reket etmeleri muhtemeldir, 

Tekmil küçük san'at erbabı için 
yeni ve mühim esaslar tesbit 

edilip hazırlandı 
BüV\İk Millet Meclisine verilmiş i:malathanelertle elemeği ve ihtı-

•• olan küçii:k san'atlar kanununun sasını ikullanarak yaptıl!ı san'ata 

Uç Vekl"lı"mı" biran evvel çıkarılmasını bütün küçük san'at tabir olunur .• 
Z esnaf alaka ile beklemektedirler. Yine bu !ayihaya ııöre, herhan-

Ankaradan geldi• Öl!ı'endiil:iınize ~öre kanunun ıti bir san'atta bir ustanın yanına 
Biivük Millet Meclisinin bu dev- çırak girebilmek için en az 12 ya
resinde görüşülüp çıkarılması için Şında 1bulunmak J.azınıdır. 

Adliye Vekili B. Fethi Okyar ile çalışılmaktadır. Binaenaleyh kanun çıktıktan 
!Nafıa Vekili General Alı Fuat Mez'kür kanun küçük sanayi stınra hiçbir yerde 12 yasından a
Cebesoy, ve Riyaseticumlıur u - erbabı için yeni ve mühim esas- şağı çırak bulundurulamıyacak • 
mumi katibi Kem<ı.I Gedeleç bu !arı ihtiva etmektedir. Bu esas- tır. Yalnız, vücutları, bedeni te -
sa'lıahki 8,50 trenile Ankaradan lardan birin~ göre, küçük san'at- ııekkülleri fübarile gösterişli olup 
5dıri:mize gelmişlerdir. Vekiller ~ardan maksat şudur: jşledi.kleri san'ata mütehammil o
istasvonda vali doktor Latfi Kır- •Bir ustanın te'k basına veya- !anlar resmi doktordan raPOr al
tlar, müddeiumumi İHil<!llet Onat, ıhu: IO dan az cırak ve kalfa kul- ıınak ~artile istisnaen· çalışabile -

ıo:::;,n;~~~~i::~~~ evi yaptırılıyor 
~ beyanatta bulunmuştur: 

.Fransa, Hindicinide, J aPon 
kuvvetlerinin Fransız, - Japon an
laşması ahkimıına muhalif hare
iketıerm., mukaveıınet etmek az
mindedir.• 

AMERİKA T.A.FSi:LA T 
BEKLİYOR 

Vaşi~ 25 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Kordel Hal matbuat kon -
feransında dün Hindiçini hooise
leri hakkında beyanatta buluna
rak demistir ki: 

.Jaı:ıonvaya karşı hususi ted -
birler almadan teferrüallı haber
ler bekliyoruz.> 

Kordel Hal Havavda bulunan 
filonun Atlanti~ naklinden rna
liımatı olımadığını söyleımiştir. 

(Devamı 3 üncü sa.b.l!edt) 

Mahkum ·çocukların serbest 
bırakılma•ı doğru görülmedi 

Memleketimizde ceza kanunu - j 
nun emrettiği şartlar dahilinde ce- , 
za "!eri henüz kurulmadıj:ı i~in 1 
rüşdünü idrak etmiyen çocukların 

• 

Ç~ÇE_Y.E 

Planın tatbiki 
arif esindeyiz 

mabkUmiyctleri infaz olunama • 
maktadır. 
Şehrimiz mahkemelerinde mah

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

tehassıslarile bera bcr, artık isti
);i i~ine imkansız gözile bakmı
ya baslamıştır. Halbuki (Son 
Telgraf) müstesna hiçbir Türk 
gazetesi, hiçbir fikir ve :razı 
unsuiile, hfidiscnin bütiin dün
'·aca kabul edildiği ve tasdik 
şamatalarınm a:ı-yuka çıkarıl -
dığı bir anda okuJuetdarına dö
nüp, tek başına: adli ve teftis heyeti reisi Sezai, na- iane . ak çarşı, pazar. veya hususi ceklerdir. 

fıa müdürü. adliye ve nafıa daire- ----------------------------------------

Harp ve politika hadiseleri, 
lıerşeyi zifiri karanlık altın -
davken, aylardan, haftalardan 
ve f ~inlerdcnberi görmcğc ve 
gösterınei:'c ~alıştığınıız hedef
ler üzerinde ayan beyan aydın
lanmıya basladı. 

- Olamaz, olmıvacak! Hedef 
ve plan tamamile ba ka!. leri enkanile dostları tarafından _ 

~:~~~~~:~uAdadaki kôşküne Yedi sene ormanlarda! 
gitmiştir. Vekil, birkac ııün Adada d ., 

1 1 (Devamı 3 \ineli &&hife<le) ve a g ar a sa nan 
KISACA 

Sular bulanmayınca 
Günün ihtimalleri: , 
A- İtalyan - Alınan hava kuv

vetleriJı.in müştereken ve ~opyo
kiın İııgiliz adalarına hücumu 

B- İtalyan - Alın.an hava, kara, 
deniz ordularıRID İspanya ile bir
likte veya İsnanya topraklarından, 
Fransanm Akdeniz üslerinden de 
istifade ederek Mısır - Süveyş -
Aden - Cebelüttarık - Malta -
Portsait - İskenderiye - Kıbrıs üs
lerine topyekfın taarruzu ve İngi
liz As)·a - Afril;.a imparatorlu~u 
'ıkmak teşebbü•ü 

C- İtalya ve Almanyanın ayni 
zamanda A \'rnpa kıt'asında ve 
Balkanlarda yeni bazı lıereketler
de bulunması 

l\levzulandır. Biziw uıahut ar-
kadaşa: 

azılı bir katil 
Yıllarca traş olmamış bu korkunç çehreli 

adam ölü olarak yakalandı 
Yedi yıldan-beri aranmırkta o

lan Tilki İbrahim i.sıninde lbir !ka
tilin Korkuteli civarındaki or -
manlarda saklantlıi:ı haber alın
ımıs ve yakalanması mahalli ian-

1 
dannasına bildirilmiştır. ı.Jandar-
11I1alar Tilki İlırahi:min saklandığı . 
orman :me\·kiini öğ'remnişler ve ı 
ı?ece vakti ormanı sarrnıslartlır. 
Fakat gündüzleri uvuyup ihtiya-l 
tan ~eceleri uvanık dc·an w ha
kikat.en tilki ı!ibi kurnaz olan bu 

azılı kaçak katil etrafının sarıldı
ğını duı•up jandannaların üze • 
rine kıyasıya ateş etmeğe başla
mıştır. Bu suretle silah istima -
!ine mecbur kalan jandarmalar 
ibrahimi ölü olarak yakalamııı • 
!ardır. 7 yıld.ıt ormanlarda ve dağ
~ırda gizlice yasayıp saklanan ka
tilin vapraklarla örtündiığii ve 
yıllarc9 tıraş olmadığından uzun 
sac ve sakallı yüzünün korkunç 
bir hal aldığı eörülmüştür. 

Meccani leyli 
imtihanına 
giren talebe 

Dört bin talebeden 
kazananlar ne vakit 

belli olacak ? 
Şehrimizden ve diğer yerlerden 

orta okullara, muallim mekteple
rine alınacak parasız leyli talebe
lerle san'at ve inşaat usta mektep
lerine kabul edilecek leyli mec -
cani talebelerin imtihan evrakı -
nın tetkikine Maarif V ekiıletince 
devam olunmaktadır. Bunlann sa
yısı 4 bini geçtij(inden tetkik uzun 
sürmüştür. Şehrimizdeki alaka -
darlara bildirildiğine göre bu im
tihanlara ırirenlerden kazananla
rın isimleri teşriniev\·elin ilk haf
tasında ilan olunacaktır. 

T..!r<aüt, dul ve yetim 
maaşları 

Harbi başka hedeflere ve baş
ka ihtilat sahalarına sürükli • 
ren imil, Alınan ordularının 
Ingiliz anantanında ooy g<i•te
remenıesi imkinsızlığı ... 

Bu iınk3nsızlığı nıüsahcdc, 
artık herkes için basit ve kolay 
bir bal almıslır. Bu sabah neş
redilen haberlere göre, bütün 
Sovyet basını ve askeri müt&
hassısları, İngiltereye bir ihraç 
barel<eti yapılamıyacağında 
birliktir. Halbuki ayni telakki 
merke.,leri, bundan pek az •a
man evvel hadisenin aksi üze.. 
rinde birlikti. 

Bütün Amerikan basını, yine 
bu tesebbüsün, yapılamaz bir
..,y olduğunda müttefik. Ame
rikan basını şimdiye kadar bu 
mevzuda sadece müteredditti. 

İngiliz matbuatı, fevkalade 
ince bir takt ika ica hı, (ne ola
bilir, ne de olamaz!) dE.>mckte. 
Yalnız İngiliz hazırlıklarının 
herşey mümkiinnıüşcesine ırcv
şetilmeden ilerlememesi beye· 
canını boyuna körliklMnektc. 

Tarzında bir tavır takınmak 
]iyakat, cesaret \'C en1ni~·etini 
gösteremenıi~ti. 

• İnl!'iltereyc bir istila ha•eketi 
yapdamıyacağı ana hükınüne 
da~·anıp, a:ylarca, haftalarca ,.c 
günlerce eYYCl ve bir çok kere 
demiştik ki, Almanların İngiliz 
bütününe karşı nıüessir hare
ketleri, ancak Akdeniz rnınta
kasmdan olabilir. Akdenizi iki 
kilidi üzerinden çntalvari do • 
lanmıya kalkıp Asya ve Afri • 
kayı Avrupaya bağlamak, hlo
Jı:üsü yannak, bazı lnıriliz nüfuz 
ve menfaat bölgelerini ele ge .. 
çirmck, büyük İngiliz müstem
lekelerine hakim yolları tut • 
mak ve İngilizleri boyun e&
meğe mecbur etmek ... 

İşte hadiselerin bu plana ta
mamile uygun olarak inkisala 
başladıj:ı, biz tek başımıı.o ay
larca e,·vel avaz avaz baiırır -
ken ktılak asmıyan ve henüz 
şimdi anılmıya tenezzül edilen 
(Cebelüttarık) ismile ger(ek
leşme yolundadır. 

dan-ı - -
Ye .'' refikimizin pek\ 

rınde bir teklifi 

- Ne dersin bu ihtilWlllere? ... 
Diye S<Jrdurn da, 
- Sular bıılarunayınca durul -

maz .. 

Bir merak uğ una iki 
parmağını kayb i 

Bir işçi de sol 
Şehreminin de 

eliııi 
iki 

makineye 
otomobil 

kaptirdı, 
çarpıştı 

Malive Vekaleti halen dul, te
kaü t ve yetim maaşı alanların sa
yılarile kendilerine verilen ııara 
miktarının listelE.'r 'halinde bildi
rJlımesini bir emirle şehrimiz dei
tertlarliğından ve dieer vilayet -
!erdeki tekmil :ıxıal.müdü.djkle-

İşin garip ve hazin tarafı ,u 
ki Tiirk hasmı, iki hafta evci 
(istila arife•i) di:ve basmııkalc 
,,.azan: ve hlidiseler t.ıra.fından 
24 saatle 24 kere yalnnl-mayı 
tiryakilik halinP ııt'tiren hazı 
başmuhnrrirkri ve askeri mii-

Dava (Cebclüttarık) la bit -
mez, batta ba~lamaz bile ... Onun 
uzaklardaki knrdesi, ikinci A.k
dcniz kilidi. Akdenizi teshir te
~cbbüsünüo belkemij:idir. 

<~. t:tsı 3 un~ü Dhiffld.t) 
Diyerek ı;ôzünü tamamladı: 
- llerhaldc kat'i ve '1ddetli bo

jtuşınalar başlı) or!. 

•• (Yazısı 3 üncü sahifede) rinden istemistir, 

Mihver pl8nınm tııtbiki ari
fesinde:viz. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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ı~· 
TİYı\TRODAN 

ÇJKARMIŞLAR 

Şehir tiyatrosu artistlerinden 
Bayan Halide Pıı;kin, bu müesse
seden ayrılarak Raşit Rıza trupile 
birleşti. Biz, bu hadiseyi teessürle 
karşılamıı;tık. Neden ayrıldı, ay
rılmağa ne lüzum var, diye, düşü
nüyorduk. 

Halbuki, Halide Pi,kinin bir 
gazeteye söylediğine göre, tiyatro
dan kendisi ayrılmamış, çıkarmış
lar ... Hakikat bu merkezde ise 
havret!. 

Bir taraftan san'atkılr yetişmi
yor, diye şikayet ediyoruz. Halide 
gibi bir kadın san'atkar az rı:aman• 
da mı yetişir?. 

TIRIIANIN 

SÜR'ATİ 

Arkadaşımız Naci Sadullah, Tır
han vapurile yaptığı İzmir seya
hatinin tamam 30 saat sürdüğünü 
yazarak, bu yavaşlıktan şikayet e
diyor. Ftkrasın•n sonunda: 

- Acele işi olanlar, İzmire yü
rüyerek gidecek .. diye güzel bir 
efe espri yapıyor. 

Fakat arkadaşı.mız haksızlık ve 
insafsızl:k ediyor. 

Yahu, o meşhur kazayı geçir
diği zaman. Tırhan vapurunun ha· 
yatından bütün bütün ümit ke
silmişti. Öyle, onun üzerine pek 
fazla varılmağa gelmez. 

SEYRÜSEFER 
İSARETLERİ 

Arkadaşımız Felek Bürhan, İs
tanbuldaki seyrüsefer memurla -
rın:n, nakil vasıtalarına ve yolcu
lara geçiş müsaadesi verirken, 
hepsinin ayrı ayrı işaretler ya-ptık
larını yazıyor. 

Kimisi selamlar gibi, kimisi yel
pazelenir gibi, kimisi sinek koğar 
gibi işaret veriyormuş .. 

AVflUPA HARBiNİN 

YE~ l MESELELERl 

Bakır, petrol 
ve demir 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Avrupa harbi çıkmadan daha 
enci .stikbali mümkün olduğu 
kadar isabelle keşfederek o gün
kü tahminleri sonraki vekayi ile 
de şayan dikkat surette teyit edil
miş olanlar yok değildir. Bunla
rın böyle büyük bir nisbet daire
sinde tahminlerinde isabet etmiş 
olmalarının sebebi aşikardır: Bnn
dan çok evvelki vekayü biliyorlar. 
Bugünkü hali iyi tetkik etmiş bu
lunuyorlar. Sonra da dün ile bn
günü birbirine bağlayınca yarın 

için az çok isabetli bir keşif zuhur 
ediyor. Bu da kat'i değil. Az çok.. 

İ<te Avrupalı askeri bir müte
hassısın, bilhassa dünyanın pet
rol meselelerindeki bilgisi ile şöh
ret kazanınıs bir muharririn 939 
baharında, daha harbin çıkmasın
dan evvel yazılmış bir tetkik ma
kalesini aradan şu kadar zaman 
ge~tikten sonra tekrar okurken 
bu düsünülüyor. Muharrir o vakit 
milletler arası vaziyetini şöyle çizi
yordu: 

II~rkes hangi safta olacağını ta
yin etmiştir. Herkesin bayrağı 

belli olmuştur. Almanya, İtalya ve 
japonya bir tarafta, Bnnlara mer
kezi Avrupadaki Macaristan da 
iltihak etmiş oluyor. Fakat bu dev
letler müstakbel harbin - ki bir 
senedcnberi artık emrivaki ol • 
muştur - uzun sÜJ'miyeceği ümidi
ne kapılacaklardır. llatta talih 
bunlar için müsait gider. Kendi 
hesaplarına pek bahtiyar olarak 
Fransayı, Belçikayı ve Holandayı 
da çiğniyebilirlerse - ki bu da öyle 

Arkadaşımız, bütün seyrüsefer 
memurlarının yeknasak bir işaret 
şeklini kabul etmelerini istiyor. 

Peki ıı:mma, efendim, bu kadar 
teferrüata nasıl karışılabilir?. 

Her yiğitin bir yoğurt yiyişi 
vardır. 

UZANAN 

TABANCA 
' 

250 kuruş alacai:ını bir türlü 
tahsil edeıniyen açıkgöz adamın, 
nihayet, bu -parayı nasıl istirdat 
eylediöini okudunuo: mu?. 

Bir gece .. zifiri karanlık .. ala -
caklı köşebaşında bekliyor .. Borç
lu, sakin ve soğukkanlı, herşey -
den bihaber. yolda ilerliyor. Bir
den karanlıkta bir gölge .. Bir ta
banca namlusunun parlaması da 
ayni saniyede vaki oluyor: 

- Ya parayı, ya canını. .. 
Tabii borçlu, derhal çıkarrp 250 

kuruşu toka ediyor. 
Alacaklı memnun, şu ~aatta 

bulunuyor: 
- Tabanca tahtadan ... 
İşte, hazan, böyle uydurma si

lahlar da tesirini gösteriyor. 

ASFALT 

YOLLAR. 
Hasan Kınnçayı arkadaşı.mız, 

Kadıköy semtinde, bazı asfalt yol
ların makul bir plün dahilinde ya
-pılmamı.ş olduğunu, asıl laz1m o
lan yerlerde, yolların bozuk, tek
tük köşkler civarmda ise, yolların 
asfalt yapıldı,ğını yazıyor. 

Masum ve hüsnüniyet sahibi ar
kadaşımız, bu halin sebebini bir 
türlü anlıyamıyor, yahut, anlama
mazlıktan geliyor. 

Birader, o civarın mahalle muh
tcr•nı bulu-p, o taraflarda kimle
rin oturduğunu bir kere sorsana ... 

AH!'tfET RAUF 

oldu - bu darbe ne kadar müthiı 
olursa olsun facianın bu ilk per
desi indikten sonra da iş bitmiş 
olmıvacaktır. Çünkü ileride şu 
büyük imil kendini gösterecektir. 
Anı:lo - Saksonların birlesınesi, 

Onun için Almanya ile mütte -
fikleri Avrupada muzaffer olduk
ları takdirde de harbe daha uzun 
seneler dayanabilmek mecburiye
tinde kalacaklardır. Scııcler uza
dıkça petrol ihtiyacı şiddetle ken
dini duyuracağı gibi har:> malze
mesi yapmakta elzem olan demir 
ile balr,mn da eksikliğini günden 
güne anll'·acaklardır, Almanlar 
biraz bakır ile birçok demiri İs
vecten alabileceklerini ümit ede
ceklerdir. Ondan sonra da Yugos
lavyadan bakır almak istiyecek -
!erdir. Petrolü ele Romanyadan 
temin etmeyi düşüneceklerdir ... 
ve sajre. 

Muharririn daha baska mülaha
zaları da birbirini t~kip ediyor. 
Fakat vckayiin şimdiye kadar te
yit etmediği tahminlerden uzun 
uzadıya bahsetmci:{e liizum 0Jn1nsa 
gerek. Onun ısrar ettiği nokta üç 
büyük maddeyi iptidaiyedir. Petrol, ı 
bakır ve demir. 

O zamanki rakamlara göre İs -
vcçin senede demir istihsa!atı 11 
milyon 2?9 l,in ton hesap edilmek
tedir. Yugoslavy·anın bakırı da 40 
milyon ton çıkıyor. Romanyanın 
petrolü 6 milyon 715 bin tonu bu
luyor. Fakat Almanyanın bu mem
leketlerle yaptığı anlasmalar ne 
kadar müsait olursa olsun istih
saliıtı arttırmak işi bir çok vesaitin 
kullanılmasına olduğu gibi bunla
rı getirmek de nakliye ve•aitinin 
çok iyi temin edilmesine bağlıdır, 

Bugünkü halde Fransa Avrupa 
k.ıt'a~ında mağlup olmuştur. Fa
kat Ingiltere bütün sc' at ve gay
reti ile durmaktadır. 

Daha ilave edilecek bir nokta 
var: Amerika ile İngiltere ara"1n
daki teşri.ki mesai daha ilerliye
cek. 

Son Telgraf'ın edebi romanı : 68. .. - ~- , .. - -
G.Qı.v AŞLARJ 

ETEM İZZET BENİCE 

Bi;vle adamı değil, dei?rrıe .!(i
yi:_ li kuşaınlı efendiyi bile bu a
va' tanımaz. Yine biz az çok iyiye 
de kötüye de. soğuğa da, rüzgara 
da idman ettik. Ruhi bev mükel
lef paltosunun içinde c'.olaşırken 
iki ııünde bir nezle olurdu. 

arnur Ruhiye yanaşmaktan za
türree bile korkup cekiniyor!. Ho:ı 
zaten herşevim değişti. Zahiri hü
kü!ll ve telakkilere göre: His. fikir, 
m~hakeme, iz'an. idrak. zevk, a
salet. seciye, vicdan, fazil~t namı
na niç>lıir sevim kalmadı. O kadar 
alcal!.ını, ıo kadar bayağılasbm, o 
kadar .benliğimi, hüviyetimi, var
ı,~ mı kavbettiın!, 

- Camur ... 
Dediklerı kadar, belki daha faz

la. çımıunım!. B:ra:kamadığı.m tek 
bir itıyad m \'ar. Hatıralarınu yaz-

mak. Nedense ondan bir türlü vaz
geçmnivoruın. Defterimi bucak 
bucak herkesin gözünden, teca -
vüz ve taarruzundan saklıyorum. 
Fakat, mu.hakkak ki artık bu sa
tırları vazarken de eski Ruhi deği
liım. İyi düşünemiyorum, iyi yaza
mıyorum, iyi göremiyorum. Ka
lemim durdu. Kabalaştı. Hissede
miyorum, duyamıyorum, du)'.ar -
sam bile yazamıyorum!. 

Hatta beş on kelimeyi bile bir 
arava getirip nasıl yazabildiğime 
hayret etmeliyim. Aralanna kn -
rıstıi!ı.m insanlar, içine düştüğüm 
hava! hep okuma,ğa yazmağa, dü
şünmeğe ve nihayet insanlığa düş
man!. 

İp Ömer, Kel Recep, Karadu
man Ali, Keş Mustafa, Senyör 
Mehmet, Kör Reoit. Dino Yusuf, 

Denizde 
imdat 

Yangın ve kazalar için 
bir den;z ııhhi imdat 
teşkilatı yapılıp motör-

ler alınacak 
Karadaki kazalar için şehrimiz

de kullanılan belediye imdadı sıh
hi otomobillerinin büyük faydalar 
temin ettiği ve bu suretle bir kaç 
yılda yüzlerce yaralı vatandaşın 
hayatlarmın kurtarıldığı anlaşıl
ıruştır. Bu münasebetle Adalar, 
Kartal, Beykoz, Boğaziçi gibi de
niz aşırı ve uzak yerlerde ve ya
hut limanda vuku bulan yangın 
ve kazalar için de deniz imdadı 
sıhhi teşkilatı vücude getirilmesi 
kararlaşt1rılmı.ştır. 

Bu teşkilat için ilk partide 2 
modern sıhhi imdat motörü alına
cak ve motörlerde doktor ile has
ta·bakıcı ve yaralanma, yanmalar
da ilk kullan:lan ilaçlar buluna-, 
caktır. Ayrıca kara ve kö~·ler için 
de 4 sıhhi imdat otr.ımobili daha 
temin olunacak ve bunlardan biri 
daima Beykoz veya Çubukluda ' 
duracaktır. 

Parti nahiye kongreleri 
başlıyor 

Cumhuriyet Halk Partisi şehri
miz ocak kongreleri pazartesi ak
şamı bitecektir. l tesrinievvel salı 
!(Ününden itibaren de nahiye kong
relerine baı,lamlacaktr. O gün 
Fatih merkez nahiyesi ile Yalo
vada Kılıç nahiyesi kongreleri ic
ra olunac3ktır. 

Kaza k•ınııreler!ne ise teşrini -
saninin 4 lincü pazartesi ııünü baş
lanılacak ve 1 ayda bitirilecektir. 
O gün yalnız Çatalca kazasının ve 
9 teşrinisanide de Beyoğlu kaza
s;n'.n 1'ongresi yapılacaktır. Tek -
mil ko'l.grelerde tesbit olunan halk 
dilekleri müteakiben de vilayet 
idare heyeti reislii:?ı vasıtasile An
karava bildirilecektir. 

--o--

Aparhmanlarda 
bir hile! 

. 
yenı 

Sayfiyelerden şehre ııöç mevsi
mi olan bu ay k;inde Beyoğlu ve 
İslanbulun bazı semtlerinde ev 
ve apartıman kiralarının yüksel
diği anlasılmıstır. 

Halbuki milli korunma kanunu
na göre kiralar için geçen yıldan 
fazlaya kat'iyyen yükseltilemiye
eeğinden takibattan kurtulmak i
için bazı apartıman sahiplerinin 
kalörifer, elektrik, asansör ücreti 
namile bazı yüksek zamlar çıkar
dıkları ve hatta sıi(ınak ilave et
tiklerini de söyliyerek yine kirayı 
yükseğe getirmek hile ve kurnazlı
ğına saptıkları duyulmuştur. Bu 
kabil vaziyetlerle karşılaşan kira
cıların sikiiyet ve ihbarları üzeri
ne hemen takibata geçilerek hile
ler önlenecek ve muhtekirler müd
deiumumiliğe verileceklerdir. 

Bu cevabı beğenmedik 
İstanbul sanayicilerinin İzmir 

fuarına karşı gö<terdiği lakaydi
den, İzmir belediye reisi şikayet 
elMisti. 

lstanbul sanayicilerinden bir 
kısmının, bu şikayete verdiği ce
vabı bir gazetede ok.uduk. Hayret 
ettik. l\leğer, İzmir fuarına iştirak 
etmemelerinin sebebi şu imiş: 

tstanbulda bir sanayiciler sergisi 
açacaklarını~!. 

Olabilir, açabilirler. Fakat, bü
tün nıemleketin iktısadi ve sınai 
işbirliğinin toplu ifadesi olan İz
mir fuarına iştirak etmemek. bir 
nevi oyun bozanlık olınaz mı?. 

BÜRHAN CEVAT 

Çakar Ali .. Şu bu. Bunlar beyin 
ve h~5 üzerinden geçen öyle birer 
silindir ki yalnız insanL değil, in
sanlığı bile ezip çökertivorlar!. 

Artık kendi kendime maziye ait 
hiQbir varlık hissetmiyorum. Hiç
bir hatırayı muhafaza edemiyo
rum. Naran:n yüzünü bile unut
tum. Yalnı.z onu, o ismi, o 1 ri
yeti hissime, ruhuma. benli~ :ne, 
Yarlıi!ıma sızan ve sinen bir akide 
gibi muhafaza ediyorum. Sanki 
bana vücuC<ümün derisi benim, içi 
hep onunmuş gibi geliyor. Onun 
icin nefes alıyorum, onun için a
yakta duruycrum. ondan kuvvet 
alıyorum, ona sığın;yorum, onun 
sevgisi ile, onun damarlar•ma bı
raktığı lezzetle vasıyorum. Bu 
tamamile ifade edilemiyen, anla
tılamıyan, benim aklımın erme
diği. kalemimin teshil edemediği 
bir mesele. 

-Onun yüzünü unuttum. 
Kendısini görmek ister~ iyorum!. 
Nerede olduğunu bilmiyorum .. 
Kaç senedir rüz yüze gelmedik!. 
Bir saniye bile basbaşa kalmak 

istemiyorum .. 
Dedikten sonra, 
- Bütün hüviyetirrle onunum, 

111t !M. 
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A vrupada tahsil 
Bir devlet dairesi, beş alh sene 

kadar evvel, 13 kadar genci Av
rupaya tahsile göndermişti. Geçen 
gün, bu çocuklardan birine ras
ladım: 

- Geldiniz mi?. 
- Evet, dedi .. 
- Tahsil tamam oldu mu?. 
- Evet. .. 
- Hepiuiz muvaffak oldunın 

mu?. 
- llayır .. Aramızdan üc kişi, o

rada bes sene kaldıkları halde, biç 
birşey yapamadan döndüler. 

- Vah vah .. Sebep?. 
- Gezdiler, tozdular, işi hovar-

dalığa vurdular .. 
- Sonra?. 
- Buraya gelince, hükUmete 

12 - 13 biıı lira tazminat ödcmeğe 
mecbur kaldılar. 

Bu arkadaşın •Avrupada tahsil• 
mevzuu üzerinde bana uzun boylu 
anlattığı hadiselerden sonra, şu 
kanaati edindim: 

Gerek kendi hesabına, gerek 
devlet hesabına Avrupaya tahsile 
göndcril~cek falebcde şu !'Artlar 
aranmalıdır. 

A- Lise ve yiiksek tahsilini 
Türkiycde ikmal eden gcr.çlcr an
cak Avrupaya tahsile gidehilirler. 

B- 25 yasından küçiik her bir 
Türk Avrupaya tahsile gönJerile
mez. 

C-- Askerlik vazifesini yapma
mış gençler Avrupaya tahsile gi
demez. 

Bunlardan başka, Avrupaya 
tahsile gönderilecek talebenin bu
rada evlemlikten sonra ~ibnesi şa
yanı tercihtir. Normal zamanlar 
avdet edince, bn $artlar g()Zönün
de tutulursa memleket için her 
bakımdan hayırlı olur. 

REŞAT FEYZİ 

Açık iş ve memuriyetler 
As~ari orta mektep mezunların

dan İş Bankasına alınacak olan 
memurlar için açılan müsabaka
ya şehrimizden de bir hayli tali-p 
c.kmı.ştır. Fakat İstanbul için me
mur alınmıyacağından bunlar ya
km olan Bursa şubesine müracaat 
etmektedirler. Bursada da müra
caatlar azami 5 teşrinievvele ka
dar kabul olunacak ve imtihan da 
7 teşrinievvelde yapılacaktır. 

Kalkacak 
tabelelar 

Ana caddelerdeki dük
kancılar isterlerse hiç 
tabela asmayıp s~de 

resim verecekler 
Dükkanlardaki k.rmızı tabela

ların değiştirilerek yerlerine k.ı -
ristal tabela konulması hakkındaki 
bir kararın esnaf arasında şikayet
leri muci-p olduğunu yazmış ve 
bu cam, kıristal pahalılı,i!ında es
naf için böyle bir mecburiyet çı
karılmasının doğru bulunmadığır 
nı kaydetmiştik. 

Dün memnuniyetle öğrendiği -
rnize göre belediye rebliği de kı
ristal tabela koymanın mecburiyet 
şeklinde olmas:nı esasen muvafık 
görmemiş olup sadece caddelerin 
güzelliği bakımından yeni bir şe
kil teemmül etmiştir. 

Bizzat Valı ve Belediye Reisinin 
dün verdiği izahata nazaran ana 
cadcielcrde istiyen dükkancılar 
'k:rmızı tahela!arı kald•rrp güzel 
olsun dive kıristal tabela koyabi
lecekler.dir. btiyenler de hiç bir 
tabelü a.mıvacaklar, fakat tabela 
resmini yine eski miktarda vere
ceklerdir. Ve bu yeni şekil şimdi
lık rnlnız Ben:ığlu, Eminönü ka
zalarında tatbik olunacaktır. 

Durdurulmıyan inşaat 
Kadıköy Halkevi irı.şaatının dur

durulduğunun doğru olmadığı an
laşılmıştır. Bu hususta alakadarlar 
demiştir ki: <- Bahariye cadde -
sinde yapılmakta olan yeni Kadı
köy Halkevi inşaatı tehir edilmiş 
d~ğ:ildir. Binanın çatısının alımna
sı da dahil olan birinci ihalesi ta
mamlanmış ve bu inşaat teftiş he
yeti tarafından çıok beğenilmiştir. 
Birinci ihale b"lieli yazıldığı gibi 
200 bin lira olmayıp 14 7 bin lira
d. r. Binanın mütebaki kısmı için 
Avrupa malzemesine değil, yalnız 
yerli çerceve, 5'vaya lüzum oldu
ğuna ııöre yakında takriben 200 
·bin liralık ikinci ihale de yapılıp 
in.;;aala devam olunacaktır .• 

----ô--

Dünkü aı:ıi teftiş 
Belediye ilüIBat müfettişleri ile 

POiis kontrol memurları dün şeh
rimizin muhtelif semtlerindeki 
kömür ve odun dePQlar;nı ani bir 
teftislen geçirmişlerdir. 

Bu teflislerde eksik tartılıp tar
tılmadıiiı ve odunların fiat mura
ka.bc komisyonu tarafından tesbit 
olunan cinslere ve fiatlara göre sa
tıl:p satılmadığı kontrol olunm~ 
tur. 

Sümer Bank U. Müdürlüğü de 
eerek kendi şubeleri ve gerek muh
telif şehirlerdeki fabrikaları için 
tecrübeli muhasebe ve yahut ti
caret şefleri ile memurları ara -
maktad:r. Talip olanlar aeami 1 
teşrinievvele kadar Ankarada mez· 1 

~!'a~a~t~e~cii~e~~ürlüğüne mü- i ~,K=u=ç=u=· =K=H=A=B=E=R=L=E=R;;;:I:= 
lUÜTEFERRİK İŞLER -

Ortaköydeki deniz ticaret mek- * ı::;rketihayriyc sonbahar ta-
tebine asııari orta mektep mezunu rifesi aybasında başlıyacaktır. 
bir dahiliye memuru alınacaktır. * 13 yaşında Mehmet Olgu is-
85 lira aylık ücret verilecek ve mindcki sabıkalı bir çocuk Kan
mektepte yiyip yatabilecektir. Ta- tarcilarda bir kulu çorap çaldı -
!ebelere sabahları beden hareket- ğ.ndan 19 gün hapse mahkılrn ol
leri de yaptırabilecek kadar genç muştur. 
ve sıhhatli olması icap eden talip- * Amerikadan limanımıza mal 
!er mezkür mektep müdürlüğüne getirmek üzere hareket eden Yu
müracaat edebilirler. nan vapuru İngiliz kontrol heye-
Nişantaşında doktor Kenan Tev- tinden müsaade alınmak üzere İz

fik hastanesi hasta.bak;cı aramak- mirde kalmıştır. 
tadır. Türk Hava Kurumunun Ga- * Bulgarlar memleketimizden 
lata nahiyesi şubesine seri yaza- mühim miktarda Torik ve Pala -
bilen bir daktilo aranmaktadır. mut balığı alacaklardır. 
3 !!Ün meccanen tecrübe oluna - *Emniyet Sandığında geçen bir 
caktır. Şubeye müracaat oluruna- hakaret hadisesi dün Sultanah -
ltdır. met birinci sulh ceza mahkemesi

lktısat Fakülteıi 
imtihanları 

Üniversite iktısat fakültesinin 
eyliı! devresi imtihanlarına teş -
rLııevYelin 2 inci çarşamba günü 
b•~lanılması kararlastmlmıştır. 
C; gün 1 inci sınıfta <mufassal ik
tısat teorisi• 2 inci s:nılta da ·dokt
rin, para, kredi ve banka. imti • 
hanları yapılacaktır. 

onun için yaşıyorum. Onun deli
siyim!. 

Demek ve .. hakikatte de böyle 
olmak nedir?. Bunu izah edecek 
olan herhalde ben değilim. Ruh 
doktorları., filozoflar, pisiko!oğlar 
buna teshis koysunlar ve bana: 

- Seh şusun!. 
Desinler. Burası beni alakadar 

ne intikal etmiştir: Davacı mez -
kü.r Sandık memurlarından Sahİp 
Şeref; mücevherat kısrru memur -
!arından tbrahimin; iş sahihi ba
yanlac önünde kendisine hakaret 
ettiğini iddia eylemiştir. İbrahim 
ise kendisinin 31 yıllık bankacı ol
duğunu ve hakaret etmediğini, mu
kabil dava açtığını söylemiş, mu
hakeme tevhit ve şahit celbine 
kalmıştır. 

* Yumurta ihracatına dünden 
itibaren bıı:şlanılınıştır, 
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Suç üs tüne suç 
işliyen bir 
sabıkalı! 

Suç iistüne suç işliyen bir sabı
kalının son nıarifetinin hesabına 
dün 1 inci asliye ceza mahkeme· 
sinde bakılmıştır. Hüseyin oğlu 
Hıfzı adında bulunan bu uslanmaz 
hll'sız ve yankesici Fatih scnıtinde 
bir hırs1'lıktan dolayı asliye 2 inci 
ceza mahkemesi tarafından 1 sene 
hapse mahküm edilmiş, fakat ce
zasını ikmal edip çıkar çıkmaz Be
yoğlunda bir yankesiciliğe kalkış
tığından bu sefer de Beyoğlu 2 inci 
sulh cezasından 9 ay hapis kararı 
almıştır. 

Hıfzmın 9 aylık mahkümiyetini 
çekmek üzere hapishaneye gönde
rildiği bir sırada yeni bir vak'ası 
daha meydana çıkmıştır: Bir gün 
emniyet müdürlüğü 2 inci ~ube 
nıüdürlüğiine bir adam müracaat 
ederek karısı ve kızı ile Bakırkö -
yünde trenden inerken birisinin 
kalabalık arasında evveli karısını, 
sonra kızı Maryantiyi sıkıstırdığı
nı ve sonra da kıunın kolundaki 
kıymettar bir bileziğin aşırıldığını 
bildirmistir. 

FOTO(;.RAFTAN TESHİS 
Bunun üzerine memurlar sabı

kalıların fotoğraflarını şikayetçiye 
göstermi~lerdir. Şikayetçi de bun
ların arasında Hıfzının resmini İ· 
şaret ederek: ~İşte bu adamdır• 
demiştir. Memurlar Hıfzının bu 
yeni marifetini tevkifhane müdür
lüğüne bildirmişler ve tahkikata 
girişıni~lerdir. Neticede suçlunun 
filhakika Hıfzı olduğu anlaşılıp '&i
rinci asliye ceza m:ıhkeıncsine ve
rilmiştir. Dün dinlenen şahitler 
Hıfzıyı tanımışlardır. Müddciu -
mumi bu vak'adan dolayı 1 yıl 
hapis cezası istemiş, dava karara 
kalmıshr. 

---<ıo---

Üniversite meclisinin 
dünkü t. _ .)1 an tısı 

Üniversite profesörler meclisi 
dün Rektör Cemil Bilselin reisliği 
altında toplanmıştır. İçtimada ye
ni ders y;!ı hazırhkları görüşü! -
müştür. 

Uzun zamandanberi müzakere 
edilmekte olan yeni asistanlar ta
limatnamesi de ayrıca bu toplan
tıda kabul olunmustur. 

Maarif Vekaletine ı!iinderilccek 
olan bu talimatname asistan nam
zetlerinin imtihanları ve staj müd
detleri hakkında yeni esasları ve 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

---<>---

* Arpa fiatlan dün 5 -para yük
selmiştir. Bazı cins buiıdaylar da 
10 - 12 para tereffü ebmiştir. 

* Şeker fabrikalar>nda günde 
3 saat fazla· çal:şılacak ve saat 
basına amelelere munzam ücret 
verilecektir. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dırdl 

Çocuklar ve sinema 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Sinemanın çocuklar üzerin

deki bıraktığı tesiri artık ben 
Jzun uzadıya anlatmıyayun. 
Fakat muhakkak ki bu tesir çok 
fenadır. Tanıdıı!ım bütün ah -
hapların çocukları, zabıta filim
lcrini, batta sinemadan çıkma
mak suretile birkac defa zevkle 
se:vrediyorlar. Bu zevkin de ha
ki.ki hayatta çocuklarda ne te-
irler bıraktığını da görüyoruz. 

Bu bir faciadır ki, hiikU.metin 
~le almasını dilerim.• 

Yazan: M. SAMİ KABAYD. 
etmez. Son söz: 

- Ben varım!. 
Hala onu seviyorum!. Şah lsmail aslen Türktü 
Gözlerim onu unultU-. Fakat 

ruhumda yaşıvor!. 
Ona mallk olmak istemiyorum. 

Ona malikim, sahibim, o benim 
içimde, hissimde, dimağımda, 
hüvivet ve .. varlığımda!. Cismi ne
rede ve .. ki:ınin kovnu,,da olursa 
olsun. Ona ben karışmı.wn!. 

Ya.5ayış nkidelermı de bu hisse, 
bu muhakeme ı.ilsilesine tabi, o
nun icin de şöyle diyorum: 

- Ben cisme bnkmıvorum!. Be
denimle yaşnrmyorum!. Sefil ola
biliri.m, zelil olabilirim, iyi olabi
lirim, kötü olabilirim. Cisim Pe -
rapalasta da yatabilir, Yenicami 
avlusunda da sabahlıvabilir. 

Ben ruhum!'! yaşıyorum! 
(D"vaını var) 

Çünkü, Bcyazıdı Veli devletin 
hudutlarını talan eden ve sahille
rini yakıp yıkan düşmanlar!Jı öyle 
bir sulh akdeylemişti ki, eski de
virlere nazaran iküçüklük addo
luııabilirdi, 
Beyazıdı Veli, Venedik ve Ma

carlarla sulh akdettikten sonra 
biraz nefes alabilmişti. 

Venedik ve Macarların sulhu 
ehlisalip tertibini de bozmuş ve 
felce ui(ratmıs demekti. 

Zaten Macarlarla öyle bir ııe
kilde sulh yapılımı;lı ki, sulh şart.. 
larının içinde Almanya, İngiltere, 
Fransa da vardı. 

Yani, Macarlar bn saydığını dev
letler namına da hareket etmiş 
.ıı:ibi old~ 

Bütün bu garp gaileleri bittik
ten sonra şınıdı sıra şarka gel • 
mişti. Şarkta büyük bir ateş ya
nı:yordu. Bu da Şah İsmaildi. 

İran Şahı olan Şah lınıail aslen 
Türktü. İranilerin şahı idi. 

Ortada Şüli.k, Sünnilik davası 
vardı. 
Şah İsınailin aile şeceresi Uzun 

Hasan tarafına dayanır. 
Uzun Basanın devleti bİQ'ük ve 

kavi bir devletti. 
Fatih Sultan Mehmet, Uzun Ba

sanın ordusunu Othıkbelinde mahv 
ve perişan ehnişti, 

Uznn Hasan, uzıın müddet Fa
tih Sultan 1'1ehmede kar~ı koy -
mustu. 

Hatta, Trabzon ltuın impara 

1
Roma ziyaretinden 50~ 

Yazan: AHMET şüKRf E!': ... 
·ı· '" ,. Alman Hariciye Vckı '" ı' . . ,·r 

ma ziyareti niha~·ctlenııııs 1 fiti~ 
Ribbenutrop üç gün ev>< 
ne geri döndü. ·b~ 
Birşey kat'i olarak sÖ;\-ıe:~~ri~~ 

Mücadele mihver dcd• .. ,u~' 
plfınlarına uygun olarak lu,pı' 
yor. Bitler harbin 1940 :<"""j·i ıı'I 
içinde nihayetleneceğinı k"rıor•~ 
rak söylemislL Görinır de 1 .~1 
taarruzu başlamazdan ev>•

1 
j,4' 

mau çocuklarına hitaben '"·rb•~ 
nutukda: ·Fübrer bu yaz h~ V 
hayetlendirecektir• d~ıniştı.d• ıl' 
man harp plil.111 19·10 yaılfl ,.(/ 
hayetlenecek bir mücadc_l•.l'd;bf 
tanzim edilmiştir. Musolını b•ıl' 
na kat'l kanaat getirerek h'" 
girmiştir. Filhakika Nor><' 

0 
lesi, Holaııda ve Belçika ~· 0,~ · 
ve nihayet Fransa baınlcsıı•rı' 
vaffakiyetle yapıldı. Alın•" biiı' 
ni teknik ile sürprizlerle yedıl,r 
da hile ile hedeflerine '~ti<'~ 

Almanya 15 ağustosta JI ar,v' 
almak için 8 ağustosla b d•" ~ 
~aşladı. On giin deva~ "'' İ 
ılk bombardıman, tngıJtcr ~~ 
raç hareketinin yapılması ç ol• 
likeli olacağını Almanlar• 8 f~ 
Fakat Almanlar ,yılmad~l•'bil;i 
tekemmül ettirdikleri bır ıt•' 
tabiycsile, ağustosun son ~r,r. 1 
da yeniden taarruza geÇ::ı..ı ~ 
da bir netice vermedi. f .. ııı 
man propagandası için e_,n ~:, 'I 
lan vazivel, arada 15 ai(t!S di ( 
rihinin ı:elip geçmesi idi. t~ı f: 
pagandanın propagandalıf ;0 • .r 
paganda olduğunun aulaşı ~ ,,.,, 
sındadır. İngilterenin id~V~.t'~ 
künıiyeti hakkında riyaıı .~ 
ifade eden sözlerin P~"ı~r ı~ 
olduğu anlaşılınca, tehdıl 
siz kalmıya ba&ladı. .. b•'I~ 

Eylülün yedinci günıı. ıt•·' 
terör bombardımanı, bak 1t\n~ 
man ihraç hareketi teşrb 0 ,ıtı, 
herhalde şimdilik yapılı11 '~• ,ı· 
nı anlatıyordu. Bundan ~0",n• 
manya •mukabelebilmisıld., b 
setnıeğe başladı. Uzun ~';0 ıl 
sözleri, İtalyan gazete!•""bo ~ 
tunlarında yer buldu. Jşte P· \/ 
lar altındadır ki Ribbentrt ili 
pH\nlar üzerinde ııörüşın< .; 
Ronıava gelmiştir. d<'1:İ 

•Sıkı ketumiyet. ınihv•',in 
!eri arasındaki göriişnıcl<drl• I 
bariz hususiyetidir. BU c"°,I 
öyle oldu. Fakat bir tak!n' t.I~ 
ler, mihver devletlerinın , 1 . .,ı» 

da teşebbüse girişmek t~~t"i 
runda olduklarını anlat~etb . 
İtalyanın e;asen Mısırı .•. fi' 
i~tilil teşebbiis~ne girişı;;~ tt~ 
lumdur. Fakat Italyanırı bilı"' 
hüsü yalnız başına başar• ~ 
çok şüphelidir. I iJıl 

Mihver ortakla~ın bu /. ~~ ~ 
şebbüsüne karşı IspanY~~c~'ll 
bir vaziyet alacağı bcllı ,ır..ı 
Dahiliye nazırı Suneri~ ~:rıt IJ 
Bcrlinde bulunması, gıt 1,ı' f 
rüşmesi, hatta avdetle ~ri~v 
raması, bu devletin de , 0ı -/. 
şebbüsünde vazife aldıı:ı ~·ıi/ 
olarak gösterilmektedir~;dil• J 
tün bunlar kafi delil dei(I 1jf1. , .• " çi S"!'cr karar verecek ret•· ' 
olsa, ispanya derhal ın• 1~11 J 
tılır. Çünkü dahil\ye n•~1' ~,,r"I 
şist temayiilleri, IspanJ 8 fl':i • 
denberi malümdur. Fak•

1 rıı". , . ,.. . 
bu mücadelede IspanY•· ıiıı' r 
raya sürüklememek siY•'~ıc~ ~' 
kip etmiştir. Ve bu siya; it f'i 
rılınıya karar verdiğin• 9 ,ılil. 
cut olan emareler de ktı;r, b1 
ğildir. Musolini, yanlı~ b'~ I 
neticesinde içine atıld 1ı:1 ~· y 
kendisine bir !atin de~t ~~.ılı 
ya bilir. Fakat daha ılı 1\eı :;I, 
reket eden Frankonun ·e#,2 
havalarda İngiliz m~;~ '. '/ 
kuvveti tebariiz eth"1~ ,ei' 
Musoliniyi memnun .,..e 
helidir. 

. . al»115 1 
torluğunu hımayesıne rstibıe 
görünen Uzun Hasan i 
hşık bir halde idiler. t. 'J'I.~~ 

Fatih Sultan Mehınc JıÔ~~ . 
Rum imparatorluğunu 11;~!'~ f 
yok edip fetih ve zapt~ 0ds~ 
ra, Uzun Hasanın bak 1 

. J 
• t• -~'J 

mış ı. . dl'~..pı'ı 
Fatih, büvük ve nad~; r• 11 

!erden biridir. }leya•; .. ~\ln~/ 
babası Türk imparator ,udi· 
muştu. Tarihte kuruntl fil~~~~ 
payıp yeni bir devir ·~·tlİ· .:/ 

Fakat o"lu Be\'azıdı -••b , ... • ~f)"JIJ"' 

sının düşmanlarile u~ I 
halde değildi. . c(f!! t 

O senelerce karde~ı Jt'~V ' d <;~ ~ 'J 
tanla ui:raşıp ~ur ıı. fati~' •'~ 
post kavgası ugrun• .J<i ~ 1~ ! 
doğu imparatorluk ~· ,.iıl ~ 
ve satvetini kaybetnıctı• d' ~ 

. 1 ıuııt 
işte şark hudut ar •1ns t"ı 

imnaratorhığuoun t~;sil ., r, 
açmak istiyen Şah 'ıeıı ~,,,. 
Hasan sülalesinden ı:• Jıil s 1 
çadır. Baba:viğit, cesurti .. ı~:t 
Tam manasile bir şef · ı,ıl". r . , .. ,. .. , 

Uzun Hasan dc,·Jcl~ · ,,P· f 
snnra, ötede beride .~'~tlİ· , 
kümctçikler teşekkU : • .ı 

(J>e'....-
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lsoN24SAAT 
içindeki 

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

Bir merak uğuruua 
iki parmağını kaybetti 

Vaziyet 
oldukca 

' 
aydınlanıyor 

Hindiçinide 
muharebelere 

ed.liyor 

. 
yenı 

iı: tiz ar 

(1 inci sahifeden ı:eL.ım; 
Çunklng 25 (A.A.) - Rrnter: 

Cin kabinesi, Hindiçinideki Jap0n 
hareketinden doğan vaziyeti tet
kik için dün ikinci defa olarak 
bir toplantı yapm1stır. Alman ticaret 

filosu ne 
ROMA 

MÜLAKATI
NIN MANASI 

Cebelüttarıka 
Fransız hücumu Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Bevoitlunda Arap camiinde otıı
ran 12 ya.şuıda Turhan isminde 
bir çocuk dün ayni semtte Yani
nin dükkanına ırirerek lll€rak sa
ikasile torna makinesini karış -
tırmaıfa başlamış ve ımakine he
men elektrikle işlemeiie başlıya
rak kanlar arasında iki parma -
ğını birden koparmıştır. 

Üsküdarda mukim Salahatti -
nin marangoz fabrikasında ça -
lı.şan Fevzi talaşlar arasında ge -
zerken .vere düsen palanya ·bı -
çağı üzerine basmış ve ayağın -
dan yaralanarak nümune hasta
nesinde tedavi altına alinmıstır. 

{Başmakalcrlcn devamı 
!erdir. Hatta, İngiliz adalarına en 
müthiş taarruz ve tazyiklerin ya
pılığı günlerde dahi lllısıra binler
ce teknisyen, motörlü harp vası
tası, tayyare ve silah ihracı yapıl
mış, taze İngiliz, A ı-us tralya, Ye
ni Zeland, Hint fırkaları getiril -
miştir. Masra - Matrulı müstah -
kem haltı önünde kırılan İtalyan 
taarruzu dahi İngilterenin bu böl
ııclerde ne dereceye kadar hazır
lanmış olduı":"unun kuvvetli bir de
lilidir. Binaenale)·h, simıli Roma 
ve Berlinin söyle bir hattı hareket 
üzerinde bulunduğuna hükmet -
mek gerektir: 

Bu toplantılar esnasında al• :.n 
kararlar, gizli tutulmaktadır. Fa
kat sanıldiğına göre. Fransaya hir 

ka yı b verdi ? 
Beşte 
edildi 

biri müsadere 
veya batırıldı 

ca~ndra 25 (A.A.) - Deniz ti -
'.l:liıfti nazırı B. Çross, deniz tica
~ ın bugünkü vazh·etinden bah-

tı.erek. s.unları bildirmektedir: 
llıa lınanvanın harbe girdiği za -
&ıınrı elınde bulunan ticaret filır 
te bun. takriben altıda, hatta beş
t, . trı Ya müsadere edilmıs veva 
t~~r~hıııstır. Bu filonun diğer al
lııtaf 1 ~ msbetindeki mrktarı bi -
'ı'aıı· lınıanlara iltica et.miştir. 
•ne ık A.lman va bugün tona iının 
ırıi<J<~. Uçte ikisine malik bulun -

1 "<dır. bıı t1Yan tıcaret .f'i1osuna gelince, 
dıııı,ılon_~n dörtle birinin batırıl
hı'l nıusadere edildi{!i veyahut 
~af limanlara iltica eylediiti 
(ıs ın edilmektedir. Geri kalan 
1ıı.ı:.nı anavatandan pek uzak ol
lııa• an bmanlara tehlikeli kaça -
"''tı~ seferleri yapmakla iktifa ey-

lnC"ktedir. 
ll ııılız ticaret filosu h~kkında 

C:r tir; 0 ss. şu ıınalıimatı vermekte-

.. ~icaret gemilerimiz bu harp 
nus~ı esnasıruda dünya Okya -
f~ arınd·a durmaksızın seyrüse
ı;1.~tCQrıektedirler. Düşman faa -
v~ık1 neticesi olarak harpten ev
de ~ t.ıc_ar_et filooın°:"un ancak yüz
<la f kızını za vı ettik ve bu zayiatı 
tele azlasile telafi ettik. Müsade- 1 

ta\ r, Veni inşaat ve yabancı bay
~-t altından bize ııecen gemiler, 
<Jıııdatınıızın çok feV'kindedir ve 
lun 1 esaslı ihtiyaclarııınız.ı, bü -
t·- ithalat ve ihracatımızı t4~'~ 
··(·~ ~ """'~u.u. 

tııı~ ge kafi gelecek kadar ııcııni
llıevcuttur. 

Askerlerimize 
.kış hediyesi 

tir:l~a,ın, .refikimızin B~uhar-' 
!kcı.. · Ab!"'lın Dave~ b>.ı..qunkü 
•if~ ~da ı;ıuzel ve yerınde bir tek-

ll uı ~nmaktadır. 
'tiirİt Abıdin Daver hudutlarda, 
rllıııt •. vatanını ve istiklalini ko
tı;QıÜ ~çı~ bekliyen ordumuzun 
~ .1 ıhuvaçlarıııı deı-let hazi
rilı?ı ilin lemin ettiğini fakat kah
<iü~ as~erlerimizi . her Türkün 
~l!ıi esı, onlara bır ıkış hedi -
du~u Veııınenin milli bir borç ol-
•-nu _tebarüz ettirdikten sonra: 

telek Bır boyun atkısı, bir yün 
~ • bır gocuk, l:>ir vün eldiven 
dUn Mehmetçiklerimizin vücu -
<ltıtıı~ ısıtır hem gönlünü alır.• 
"'tın kte ve bu hususta HaLkev -
~11,,/~·. Kızılayuı bu işi basara
ç,_~gı.ni söyliycrek teşkilatlı bir li ~ teklif etmektedir. 

Almanlar uzlaşmak 
niyetinde değil 

Bedin 25 (A.A.) - Roma ııö
rüşmelerinin nılıayete ermis ol
unası münasebetile. bugün Berlin
de sal.ihiyettar bir ıınemba, aşağı
daki sarih müşahedelerde bulun
ımuştur: 

Mihver dev\11tlerinin ımücade -
lesinin uzlaşma payı yoktur. Bi -
naenaleyh bir uzlasma, bir kom
promi sulhu bahis ımevzuu ola -
maz. İngiltereye karsı ın ücadeleye 
,bütün cephelerde devam edile -
ceklir. 

Roma !!Örüşmelerinde, İngilte
renın ezilmesi için ehemmiyetli 
'Jleseleler görüşülmüstür. Bu se
'beoten dolayı, yukarıdaki müşa-
hedelerin taımamil> aksıne olarak 
yabancı memleketlerde çıkarılan 
tecrübe balonlarının mahiyeti, ıbu 
Jtiin tamamile anlaşı1mış bulun -
maktadır. 

Mıhver devletlerinin yaptıiiı 
mücadelede bir uzlaşma pavı mev-

1 cut olmaması, bir uzlaşma sulhu 
yapılmıyacağı ve İngiltereyc karşı 
mücadelelerle bütün cephelerde 1 

devaım edilecei!i demek, Bcrlin 
si>asi mahfillerinde ilaveten bil
dirildiğine göre, bu harbin, yalnız 
mihver askeri hareketlerile değil,' 

6 kişi öldü, 12 kişi 
yaralandı 

Dakarda vaziyetin gittikçe ne
zaket kesbettiği anlaşılmaktadır. 
Fransız garbi Afrikasının en mü
hlm ve müsahkem limanı olan Da
kardak.i Fransız makamları, İngi
liz filosu ile ve Frans12 askerlerile 

Cebelüttarık 25 U\..A.) - Cebe- beraber bu şehrin önüne gelen hür 
lüttarık ıi:ngilız kuvvetleri lru - Fransa şefi General Dö Golün şeh-
mşndanlığı tehlii! ediyor: rin teslim edilmesi talebini red -

cDün Fransız tipinde çok mil<- detmişler ve Generalin görüşmek 
tarda tayyareler 6500 metre me- üzere beyaz bayraklı bir motörle 
safeden ucarak Cebelüttarık üze- gönderdiği Fransız zabitlerinden 
rlne bombalar at:nuşlardır. Bulut- ,. müteşekkil bir heyete de ateş açtır
lardan çik.an bazı tayyareler şeh- mışlardır. İçinde Mareşal Foşun 
ri pike uçuşla 'bombardııınan et - torunu da bulunan bu zabitlerden 
mislerdir. Yüz kadar bomba atıl- ikisi ağır surette yaralanıwştır. 
ımıstır. Hava dafi topları harekete Bunun üzerine İngiliz filosu şeh-
ııeçımis, bir tayyare düsürülmi4>- re ateş açtığı gilıi, General Dö Gol 
tür. Yollama ve binalarda ha - de şehr_in cenubundan ve şima -
sarlar olmuştur. üc küçük yangın !inden bes defa karaya astcr çıkar-
çıkmışsa da derhal söndürülmüş- mak teşebbüsünde bulunmustur. 
tür. 6 kişi ölmüş, 12 kisi yara • Ayni zamanda Da.kar i~tilıkam-
laıırnıstır. la~ı Fransız kıt'alarını ~amil ge-

A ı 
• mılere de ateş açmıştır. Olenler ve vustra ya yenı yaralananlar olmuştur. 

General Dö Gol beyhude Fran-bi r fırka daha sız kanı akıtmamak için, ~cıı~ilere 
uzak.Jf)şmaların.ı cnıretmlŞ, ihraç •• d • kıt'aların geri çekmiştir. gon erıyor Bunun üzerine İnı:riliz Amirali 

Mdbourne 25 (A.A.) - Harp 
kabinesi yeni bir sefer fırkasının 
teşkil ne karar vermistir. Bu fırka 
derhal hareket edece:..tir. Bu ka
rarla Avustralyanın sefer kuv -
vetlcri dört rırkava bal.ğ olmak
tadır. 1914/18 haııbinde Avustral
ya sefer kıtaatı beş fırkadan mü
rekkep bulun.makta idi. 

diiıı saat l,3a da ikinci bir ültima
tom göndererek, şehir bu sabah 
mat 6 ya kadar teslim olmadığı 
takdirde, istihkamların tahı·ip edi
leceğini, şehrin işgal olunacağını 
bildirınistir. Dakardaki Fransız u
ınuıni valisi bu ültimatomu da 
reddetmiştir. 

fakat ayni zaımanda siyasi hare- U~R~!!>:f~:.1<~1~~~ı.ı'!l~!J::iıJ 
ketlerile de yapılacağı demektir. 

Vakardan verilen nıaliımata ıtö
rc, dün ı::ece iki ihraç hareketi da
ha ·lmak istenmişse de, bunlar 
da püskürtülmüştiir. 

Roma ııörüşmeleri. bittabi ydl
mz askeri sahaya inhisar etme -
nci•tir. Daha simdidcn, askeri çar
pışma devam ederken, yeni sivasij 
nizam, umumi hatlarilc, en büyük, 
bir mes'uliyet hissi ile tasrih e- 1 

dilmistir. Mücadelen in hedefini 
teşkil eden bu yeni nizamın bariz 
vasfı, bugünkü inkisa:fı anlıvan 
·bütün devletleri ve kendisıııde 
lüzumlu hayatiyet kuvvetleri bu
lunan bütün milletleri, Avrupa 
cemaatinin huıkukça müsavi azası 
y~pmak arzusudur. 

Dakar harekatı 
hakkında 

Fransız tebliği 
Lonılra 2:i (A.A.)- Hür Fransız 

kuvvetleri umumi kararı:riıhı dün 
akşam aşağıdaki teblii:i neşret -
n1istir: 

Halen Dakarrla cereyan eden 
har~kiıtın safahatı şu suretle tes
bit edilebilir: 

l\Iütarekedenbcri her an Fransız 
batı Afrikasında General Dö Goliin 
mukavemet siyaseti lehiııde teza
hür ve hareketler vuku bulmuştur 
Bu tezahürler öyle bir cesamet 
alntı~lır kj, Vi~i hükUmeti vali 
Caylanın yerine Roissonn tayin e
derek kendisine yalnız I'ron~ız ba
tı Afrikasınuı değil, a;\-·ni zamanda 

Bcrline yapılan 
hucum 

( 1 inci "ahifedeıı devam ) 
fasılalarla birçok saat baınbalar 
atılmıştır. 

İngilit= tnyyarelt"rİ ınüte-madiyen 
birbirlerinin yerlerini. tutn1t•şhır, 
bazı pilotlar fena ha•·a şeraitine 
raj(men bir saatten fazla hedefle
rinin üzerinde kolını~lardır. 

Pot!':daru ve ~hrtc isl'!J~yonla
rına Vest Ellktrik isminJeki elek
trik santralına. i\1oabit, Klingcn
berg santrallarma biiyük ça .. ta 
bombalar atılmıştır. '.\loabit sant
ralında çıkan yangınlar 100 kilo -
metreden görünüyordu. 

Danzigerstra~.~edc bir l?tt'l {alıri

kasında çok ~iddetli inL:ak ol -
musttr. 
LONDRAYA YENİDEN BOJ\I -

BALAR ATILDI 
Londra 25 (A.A.)- Dün müıı -

ferit uçuşlar yapan tayyareler 
Londra merkezine bomb31ar at -
nıışlardır. IIasarat hafiftir. Hava 
ılafi barajı çok şiddetli olmuştur, 
Alman tayyareleri Gel memleketi 
dahilinde de geniş uçuşlar yap -
nuşlardır. Evlerde hasarlar ol -
muştur. 

İki sene 
kalan 

bir sınıf ta 
talebeler 

l\larc al Peten gösterilen muka
vemetten dolayı Dakardaki Fran
sız un1unıi valisini tebrik etmiştir. 
Madritıen bildirildiğine göre, 

dün öğleden sonra bir İngiliz kru
vazörü ile, dört torpito muh:ibi ve 
iki denizaltı gemisi Atlantii:e doğ
ru Ccbelüttarıktan ı,eçmi~lerdir. 
Bunların Fransız müstcınlekelcri
ne karsı hareket edecekleri sanıl
makladır. 
Vişidcn verilen diğer bir habere 

göre de, Dakarın İn~ilizlcr tara -
iman bombardımanına karşılık ol
mak üzere, }'astan hareket eden 
120 Fransız bataryası Cebelüttarıkı 
bombardıman etmişlerdir. 

En son gelen bir habere göre, 
Dakarda hıırekat denm etmektc
diı·. 
İSPANYA HARBE SOKULl\lAK 

İSTENİYOR 
Son Roma mülakatlarından ve 

İspanrn Dahiliye nazırı Sunerin 
Berli~i ziyaretinden bahseden İn
giliz ı::azeteleri, İ"panyanııı Akde
ni1dcld taleplerinin Komada ko
nu~ulmus olacağını anlatıyorlar. 

•Taymis• huliısataıı diyor ki: 
•Mihver devletlerinin tazyikine 
karşı, isımnyanın dahili harbi sı
rasında mihver devletleri lehine 
rolünü oynamış oldui:'lı yolunda 
ceap vermis olması ınubtemeldir.• 

rıçte:ı:a manifatura 
"I.! eşyası alacağız 

lıılııı~car_istan ve Yu_goslavyayıa 
hit;nd k ıhracatı yaparak muka -
ll)ı1 , e rnanıfatura eşyası alma -
l.lıu~t tin bir mutabakat hasıl ol
~erı· Ur. Pamukların yüzde ellisıi 
~la ~Ve dii'ter vüzde ellisi de Ak
e~~\. e !(levant cinslerinden ola
baııı:~ I!k oartide 250 bin liralık 
alına ıhraç olunup manifatura 

" 1' .. ran~ız doğu Afrikasının da ida
re;,;ni tevdic karar \"Crıni.~tir. 

çıkanlrr.ıyac.:ık 
Şlmdıye kadar; iki yıl üstüste 

Dii{cr .taraftan Roma mülakat -
ların•n lngiJtcreye yapılan hü -
cunılara İtalyan tayyarelerinin de 
; .. tirakini tenıinc ınatuf olduğu i
law edilmektedir. 

•llfonçester Guardiyan• gozete
si sunlnrı ~:azıyor: 

})·:aktır. 
tııııı~q~r .taraftan 8 aylık ihraca -
(~la ın ıthalattan 26 ıınil .l"ln lira 
lııenıe~ı.:tufo anlası~mıstır. Ru -
'un le . tıcaret muzakeresi bu-

K~ı~i;~;;~ı~;;· 
talebesiz mi 

~ kalıyor? 
ilğb~tsizlik üzerine yeni 
\ıe ıkinci bir imtihan 
~ daha açıldı 

'r •in .ıtadakı devlet lko.1servatu
~re St> •i!tn:; l şubesine ııirnıek ü
•ara a -hrtnıi2de açılan imtihan -
Ilı v ncak ~O ye yakın genç ııir -
ltr ~ c Va nız 3 ü kazanabilmiş-
4 'lıı.ır~r. e.rvatuarın dığer bazı kı
S..vı 1 .. ıçın m racaat edenlerin 
Ilı· ır e bu nıı~:tarı bile bulama-

C . 
, .. Ctıclo · 
~erct· ·~.zin s· n'ata karşı 

tıııe ta~lcrı. bu ra~etsizlik üze
Vetıi ~ız kalınmaması için 
~'lııı~: ikinci bir imtihan daha 
'i ... ı zarur- .. ·· 1 .... , ... 

l . en; . ı ııoru ... _. r. 
~ı.l 1tntihan ·ı· "-- müd' ' ~rt.ıı şernı ı ...., ur-

llii e ve Ha lke\·ı reWiklerine 
r. 

Yine temıııuz a,·ındanbcri yurt
daşlarından bazılarını kurtarn1ak 
baham•silc bazı Alınan ve İlalvan 
subaı !arı tayyare ile Da kara ~it
ınekte ve oradaki ha,·a üslerinin 
kontrolünü ellerine almaktadırlar. 

Aı":"ustos ayındanberi Almanla
rın memlekete nüfuzu ka}dedil -
ıuektedir ve General Dö Gol Al -
manların Dakar yolu ile cenuı> A
merikası için Alman hava hattını 
faaliyete koymağa hazırlandıkları
nı ö,r,-cnmiştir. 

Dakar, batı Afrikası kıyısında 
, bilhassa hava hatları bakınundan 
başlıca mevkidir. 

İnı:riliz deniz ku\'Vetlerindcn bah-1 
sedilmektedir. Bu kuvvetler ora- j 
da yalnız Almanlar tarafından il
ham edilerek kendi iştiraklerile 
tatbik edilebilecek her türlü ta -
arruza karşı munzaın bir himaye 
temini için bulunmaktadır. 

··.-:ıow 
Dün ve bugün 
ceza görenler 
6 ıncı şube ımemurları arafın -

dan dün ve bu sabah yapılan tef
tişlerde Aksarayda Ordu cadde
sinde 39 :!'olustafa Donancının fı
rınında 76 kilo etmek eksik ·bu
lunmuş, Lalelide Saliliin &rını 
pislikten, L!ılelide Tevfı"ı!l fırını 
pislikten. Aksarayda ordu cadde
ııindc 373 ,.. ınıara'ı Haticenin şe
ker imaliıthancsı pLlikl<>n ceza
Jandırılm1$la-dır. 
Avrıca Aksarayda 14 muhtelif ; 

dükkfin tecziye oluIJl!'.'uslardır. 22 
~iş! tramvaydan atlayıo tutul - ı 
ıı:nll$, 6 otobüsün fazla yolcu aldığı 
giirülmilı! v 6 adet sıhhi mua
yenesiz, 1 clıl vetsız, 2 fazla sür'at-

~ coför yııtala~tır. l 

bir sın fta ;-ullan talebeler me!<tep
lrrden çıl:arılıvorlardı. Maarıf Ve
kalctı bu kerre veni bir talimat -
name hazırltvarak bu -ınuddeti üc 
yıla çıkarmıştır. Talimatname ya
kında mekteplere tebliğ olunacak 
ve iki vıl üstüste k:ılımış ol:ın ta
lebeler mekteplerinden ihraç o -
lunmıyacaklard1r. 

Ellerinde İngiliz lirası 
kalanlar 

ı..ı:erkez bankası ellerinde İngiliz 
lirası bulunup da zamanında ban
kaya tevdi cdeıniyenlerden ma -
zeret mektubu verenlerin para -
!arını tesliım atmağa başlamıştır. 

Bankanın bugoüne kadar \i:ngıiliz 
sefaretine teslim ettii(i sterlin 
miktarı doksan bin radtlesinde
dir. 

18.-
18.05 
18.40 
19.15 

19.30 
19.45 
20.-
20.15 
20.50 
21.15 
21.30 
21.50 
22.30 
22.45 
23.25 
Z3.30 

Proqram 
Cazbant (p!.) 
Fası! heyeti 
Konuşma (dış politika M
diseler;) 
Türk müziği 
Ajans lıaberleri 
Türk miiziqi 
Operaya dair konuşma 
Milli 01/U.n havalan 
Flüt soloları. 
Radııo qa:<etesi 
Rhıaseticumhur bandosu 
A ians haberleri 
Dans miiziği (p!.) 
Y annki proqram 
Kapanış 

•Almanya, Ispanyanın İngil -
tere aı, .. yhine harbe girıncsini, 
hi~ deitilse Alman kıt'alarına yol 
\·erme•ini bariz bir şekilde isle -
mektedir. Fakat İspanyanın hattı 
hareketini değiştirmesi için, Al -
man,·anın İspanyaya şiınali Fran
sız Afrikasında daha ı::eniş bir im
paratorluk vadetmiş olması muh
temeldir. CebelüttarJk volunu te
min için Almanya ve İtalya büyük 
viiiUerde bulunabilirler. Akdeniz 
limanlarını elinde bulundurması 
için, Alınanların bütün Fransayı 
işgali de bahis mevzundur. Ak -
denizdeki İno-iliz mevzilerine kar· 
şı düşmanın umumi bir taarruzu
nu beklemeliyiz.• 
MASKA MATRUHA HÜCUM 
İngiliz tebliğlerine göre, Mısır 

cephesinde vaziyette bir değişiklik 
yoktur. Yalnız İtalyan tayyareleri 
Masra Matruha dört defa hücum 
etnıislerdir. 

Ka.hirede tapı bir sükunet vı.r
dır. 
rl•<ır ordusunda müslahdem olup 
no,-mal )lcrak yalmz harp hal.in
de askeri kanuna tabi tutulan ha· 
zı sivillerin halen askeri kanuna 
tabi tutulacakları bir i>eyıınaame 
ile iliııı eclilnıi5tir. Bu beyanname 
menut istisnai hal hidematını teş
dit etmektedir. 

KARŞILIKLI HAVA 
HÜCUMLARI 

Alman tayyareleri, İngilizlerin 
Ha~·dclberge yaptıkları hava hü
cumuna mukabele olmak üzere, 
dün Kcmbriçe hücum etmişler, i
rili, ufaklı ve en büyük çapta bom
balar atmışlardır' Kemhriç ban
liyösiinde tahribat olmuş, yangın
lar cıkmıştır. 

Bir Alınan tebliğine göre, dün 
Filhnri doklarını bombardıman -

• ıi.aıl dönen Alm.t' '.ayyıu:elcri ile 

Galatada makarna fabrikasınd>ı 
çalışan İsmail adında bir .isçi de 
sol elini makineye kaptmını.ş ve 
tedavi altına alımnıstır. 

OTOBÜS ÇARPIŞMASI 
Çorludan şehrimize ııelımekte o

lan 11 Tekirdağ pliikası İbrahlmiıı 
idaresindeki otomobil Şehreıni -
ninde 2521 numaralı şoför Muzaf
ferin otomobili ile çarpışmıştır. 
Her iki araba kısmen hasara u,ğ
ramıştır. 

Mücrim çocuklar 
( 1 inci sahifeden devam) 

kfun edilen çocuklar bu sebeple 18 
yaşına kadar serbest bırakılmak
tadırlar. Fakat bunlardan bazıla
rının infazı nliiruru zamanJarın
dan istifade etnıeğc başladıkları 
görüldüğünden bu kabil müruru 
zaman nıüdılctine yaklaşanlar 
müddeiumumilikçe toplattırılmak
tadırlar. Mücrim çocukların yıl -
larca cezasız kalmaları onların ce
saret ve faaliyetini arttırdığından 
Adliye VekaJeti şehrimizde mo -
dern bir cocuk hapishanesi tesis 
etmek üzere tetkiklere geçmiştir. 
Bu hapishane yapıldıktan sonra ço
cuklar; şimdiki gibi yalnız muha
keıneleri bitinciye ve ilan1ları in
faza nrılinciye kadar tevkifhane
de kalıp sonra serbest bırakılnu -
yacaklard<r. Yani ilamları infaza 
verilir verilmez tahliye edilmeyip 
çocuk hapishanesine sevkoluna -
caklardır, 

İngiliz tayyareleri arasında bir 
muharebe olmustur. Altı İngiliz 
tayyaresi düşürülmüş, Alman tay
yarelerinin hepsl dönn1üştür. 

Büyük bir İngiliz mühimmat 
deposunda infilaklar çıkarıldığı da 
bildirilmektedir. 

Cenubi İngillerenin muhtelif 
mıntakalarında da birçok ktiçük 
hava çarpışmalarJ olmu:;tur. 

İngiliz tebliğleri de Almanya ü
zerinde yapılan yeni hava akLn -
!arından bahsetmektedir. Bu teb
liğlere göre, Berlin üzerine şim -
diye kadar ı::önderileıı bava filo -
!arının en büyüğii gönderilmiştir. 
Ilerlinin elektrik santrallarına, 
gaz fabrikalarına hücum edilmiş, 
büyük elektrik santralında dört 
büyük yangın çıkarılmış, ı:az fab
rikasında da binalar arasında in
filak eden bombalar atılmıştır. 

Berlin civarındaki diğer üç elek
trik santralına da bombalar ahi -
mıslır. Siınens kablo fabrikasında 
da yangınlar çıkarılmıştır. Birçok 
dcmir)·o\u iltisak noklalarna ve 
diğer askeri hedeflere de bomba
lar atılmıştır. 

Keza Manş limanları, Hamburg
da ve dii'er yerlerde tezgahlar, 
doklar, Visman tayyare fabrikası 
bombardıman cılilmiştir. 

IIİNDİÇİNİDE VAZİYET 

A- Bütün imkanlarla Ccbelüt .. 
\arık ve Süveyşi zorlamak, ablu -
kayı yarmak, Avrupa kapılarıw 
açmak 

B.- Avruna kıt'ası üzerinde 
kendi noktai nazarlarına göre halli 
iktıza eden meseleleri bu arada 
tasfiye etmek 

Cebelütıarık ve Süveyşi ıorla
mak için İtalya ve Almanyanın İs
panyayı harbe sokmak ve,·a İs -
-•nya topraklarından istifade et
mek suretile müştereken hareket 
etmeleri ağlcbi ihtimaldir. Bu tak
dirde Alman - İtalyan hava kuv
vetleri; İtnl'.\-•an donanınası, l\-1ısır 
ve Sudan hudutlarındaki İtalyan 
ordusu Mısır üzerinde kat'i ve bü
yük taarruza; Alman - İtalyan ka
ra orduları da İspanyanın ya top
raklarından, yahut ordusundan da 
istifade ederek Cebelüttarıka hü
cuma kalkışacaklardır. 

Her iki höl_ge üzerindeki muha
rabenin de çok şiddetli olacağını 
tahmin etmek güç değildir. Alman 
ve İtalyanlar herhalde buralarda 
kuvayi külliyelerile ve son takat
leri ile taarruza geçecekler ve yıl
dırım Jıarbi yapmayı tercih ede
ceklerdir. Bu arada Alınanların 
Cebelüttarık ve l\faltaya karşı 
Fransanın cenup sahillerinde hava 
üsleri kurmak için Vişi hükume
tinden bazı limanları ve müstah
kem mevkileri de istemeleri ih
timal dahilindedir. 

Kendi adalarını harikulade bir 
kabiliyetle müdafaa eden İngiliz
lerin Malta, Cebclütıarık, Mısır, 
Süveyş, Mendcp, Portsait, Kıbrıs, 
İskenderive üslerini de ayni bari
kuladelikle müdafaa edecekleri 
muhakkaktır. Bu meyanda Akde
nizdeki İngiliz donanmasının da 
şimdiye kadar misli görülmemiş 
derecede muharebeler ,·erec~ ve 
bilhassa Trablus - ~lısır sahil yolu 
ile on iki adalarda, Paltelarioda, 
Cebelüttarıkda ve bütün İtalyan 
sahil ve ü•lcrinde fevkalade hiz -
metlerde bulunacağı görülecektir. 

Ancak Roma mülakatının bil -
hassa Ril>bentropun telgrafında 
tebarüz ettirilen •müstakbel hayat 
sahası• iJ.. dnha başka ne gibi he
defleri tesbit ettiği şimdiki halde 

protestoda bulunulımuş ve Çin 
hükfuneti, Hındiciııi anlaşması se
bebile vukua gelece'k bütün !<a -
yıplardan ve hasarlardan Fran -
sayı mes'ul tutacağını bildırmiş
tir. 

Hükilınetin resmi gazetesi olan 
Central Daily News, Hindiçini -
deki Japon hareketini. İn~'ilte -
reye ve Amerika birleşik devlet
lerine bile bile bir hakaret olarak 
tavsif et.mekte ve İneilter~'Clen he
men derhal Birmanva >Olunu aç
masını talep eylemektedir. 

Üç Vekilimiz bugün 
geldi 

( 1 inci sahifeden devam ) 
istirahat ettikten sonra Ankaraya 
döne<.-ektir. 

Her iki Vekil şehrimizd~ bulun
dukları müddet zarfında Vekn!ct
lerine bağlı dairelerde bazı tetki
kat yapacaklardl!'. 

Dahiliye -Vekili de saat 11 trrni 
ile öğleyin şehrimızc gelmiş va 
Vali tarafından Ilaydaroasa<la 
karşılaıunışlır. 

* Beyazıt civarındaki tenha 
arsalarda eroin alıp s:ıta'1iard2:ı 
Kürt Kemal, Mehmet. Nahide ve 
1sımet dün yakalanını;,lardır. Fey
zi adında bir eroinman rla Küçük
pazarda tutulmuştur. 

rcsnıcn ilfuı olunnıaıuış bulundu
ğu için Akdeniz harbinin diğer ih
tilatlara sebebiyet verip vcrnıiye
cei!i hakkında bugünden birşey 
suylenemeı. Sadece sezis halinde 
söylenebilecek söz, harbin Alınan
va ve İlalya eli ile yayılmıya doğ
ru gittiğidir. Belki de, bu sonba
harın son ayları ve kış, harbi bir 
Avrupa harbi olmaktan çıkaracak, 
dünya harbi haline sokacaktır. Sa
dece ve muhakkak ki, Almanya ve 
İtalya canhnli ile ''e km·ayi kül
liyeleri ile yapacakları Akdeniı ve 
Afrika harbini kaybettikleri ve 
Ccbelüttnnk ile Süveysi açama -
dık.ları takdirde de mağlübiyetin 
kuyusuna düşmüş ve belkcmiklc
rinden vnrulmuş olacaklardır. Bu 
itibarla dünya, gerek Çemberlay
nin, gerek General Vavelin işaret 
ettiği •orta sarkta ve Akdeııizde 
tarihin seyri üzerinde mü~sir ola
bilecek en büyük muharebe• nin 
arifesinde bulunuyor, denmekte 
hata yoktur. 

ETElll lzZCT BENICB 

İstanbul muhitinin en lüks ve en rahat 2 büyük sinemaları 
Bu"ün matinelerden itibaun yeni sinema mevsimine kapılarını 
açıyor. 

Şebzadebaşı Gedik paşa 

TURAN AZAK 
Sinemalarında. l\levsinıin en güzel 2 büyük şaheser filimleri birden 

Milyonlar sarfile meydana gelmiş harikalar filmi. 

1 - POL TAVA MUHAREBESİ 
(D E L İ P E T R O N U N S O N U) Türkçe sözlü. 

llluazzam deniz ve kara muharebeleri, tarihin en meraklı entrikalan 

2 - KOVBOYLAR RESMİ GEÇİTİ 
Şarkıcı Kovlooy GENE AUTRY Komik Sl\IİLEY BURNTJ'E 

Büyük sergüzeşt filmi 

Fransız Hariciye Nezaretinin bil
dirdiğine göre, japonya ile Hindi
çinl makamları arasındaki anlaş
ma j;ıponların üç tayyare meyda -
nından istifade etmelerini istihdaf 
etmektedir. Bu şart maballi japon 
kumandanına bildirilmiştir. Ha -
disenin halli için Tokyodaki Fran
sız sefiri ile japon hariciye nazırı 
arasında görüşmeler olmaktadır. 

iil••,Gelecek Program: Y I L l\I A Z A L İ Türkçe sözlü••lli 

Bir anlaşamamazlık yüzünden 
Yllkua geldiği söylenen muluıre -
belerin durduğu zannedilmekteiıir. 
Nitekim japon harbiye nC'Zllreti de 
muhasamata nihayet verildiği ve 
programa tevfikan japon kıtaatı -
nın ilerlemekte olduğunu bildir -
mektedir. Muhasamat e.$.as.ınıla 
ölen japonlar yüzü bulmuştur. 
Fransız garnizonu da teslim olmuş. 
tur. 

·------• Yeni mevsimin ilk harikas.ı ------• • KRAL AŞKI 
l\lüziğe ateş katan ..• Neş'eye can veren ... En içli bir 

A$km Romaııı". 

FERNAND GRAVEY ve .JOAN BLONDEL"1l 
Fransızca Şaheseri 

YARIN Akşam 
A 

L A L E Sinemasında 
Hind.içininin istilası üzerine A- IJ( Mevsimin ilk galası olacaktır. 

merika hükumeti de japonyaya Yerlerinizi evvelden alolırınız. Tel: 43595 
karşı bazı iktısadi tedbirler al - ı--------------
maktadır. japonyaya demir ve T E p E B A ş I ••• 
petrol ihracatı yasak edihniştir. 
Şarki Holanda Hindistanına da si- A s R l SiNEMADA 
liih ihracatı arttırılataktır. 

Her türlü ihtimallere karşı ha
zır bulunıuak üzere Birleşik Ame
rikanın Pasifik donanma5ı Singa
purdan ayrılmıştır. 

BİR MİLYAR DOLARLIK 
HARP LEVAZIMI 

Son sekiz gün zarfında Birleşik 
1 Amerika harbiye nezareti bir mil-
1 yar dolardan fazla kıymette harp 1 

malzemesi sipariş etntlştir, j 
Bu sipari"er arasında gaz mas

keleri ve tayyareler varılır. Tay
yarelerin adedi 30222 dir. 

SURİYEDEKİ FRANSIZ 
ORDUSU 

Mütareke ahkumı mucibince, 
Suriyedeki "Fransız kıtaatı terhis 
edllmiştlı. 

Her hafta senenin en ırtizel 
filimleri arasında seçilen 2 bü
yük film birden gösterilecektir. 

HEB PROGRA:\IDA: Bir 
film TÜRKÇE SÖZLtl' ve 

ŞARKILI olacaktır. 
SALI - ÇAltŞAMBA ve 

PERSE.'VIBE ıtiinleri ucua 
HALK GÜNLERİ 

'Dulıuliye 10 kuruştur. 
Filimler her CUMA matinede 

de~fuilir. 
CUMABTESİ saat 1 de ve 

PAZAR saat ll de ucuz Halk 
matineleri vardır. 

DUHULİYE 10 KURUŞTUR. 

Şişli Terakki 
Lisesi Müdürlüğünden: 
Esas talebe kadrolarımız dol
muştur. Devam eden müra -
eaatlar karşısında sınıflarımı
za (Yeni Şubeler) açınal!a ka
rar verdik. Kayıt olmak isti· 
yenlerin acele etmeleri icap 

l~"~dE'r.~~~ 
Satılık kıymetli mobilya 

Yeşilköyde ista!yQn caddesinde 47 

numarada Alman marka kuyruklu bir 

piyano, 14 parça kıymetli oda takınu 

bir büfe. 2 Salaırıandıra saba tabla -

sile satılıktır. 
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lHKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULANTI ve BOZUKLUGUHOA, BARSAK 
T E M 8 E L l İ 6 i N O E, M İ O E E K Ş i l i K ve Y A H M A l A R 1 H O A emn~!~il~:.ııa-MAZON MEYV A TUZU 

Müferrih ve midevidir ınınE ye BARSAKLARI temizler, alıştırma TC yormaz. l\IAWN iıim ve HOROS markaııoa dikkat. 

:Si> Telefon: 8054'7 

_K_•z~I ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi ERKEi< ı ___ ı_ıt_•_n_b_u_ı_L_e_v_•_z_•m __ A_m_•_· r-li·g-in_d_e_n __ v_e_r_il_e_n_H_•_r_i_c .. _. _A_s_k_e .. r"_ı _K_ı_ta_•_t_ı_ı_ıa_n_ı_a_rı __ ı 
Aşağıda miktarı ;razılı mevadm pazarlıkla eksiltmcleri hizalarında yazılı gün, saat 

alına komjsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin ihale gün ve saatlerinde ait oldulr:lan satın 

Jeri. ŞJrtnameleri komisyonlannda göriilür, 1134 - 9117 

ve mahallerdeki asker1 satın 

alına komiEyonlarw:ı gelme-

Ciui ibalaain yapılacatı yer Mıktan Tutarı Teminatı !balo ıun Ye saaU 

Buğday. 

Buğday. 

İzmir Lv, Amirliği, 

Bu"'day. 
Bugday. 
Buğday. 

Çul. ) 

Kıl kolan. ) 
Saman. 
Kuru ot. 
Arpa. ) 
Odun. } 
Ot. ) 

iımir Lv. 
İzmir Lv, 
imıir Lv. 
İzmir Lv. 

Adana. 
Çanakkale. 
Çanakkale. 

Saman. ) Kırklarell 

Beygir çulu. } 
Bcygır çulu. } 
Beylir çulu. ) 

lmirliti. 
imirliği, 

Amirliği, 

Amirli~ 

Beyeir çulu. ) 
lleyeir çulu. ) 
Şeker. 

İzmir Lv. lmlrlii!. 
İzmit. 

Kuru ol 
Zerdali reçelL 
KW'U ot. 
Sıtır eti. 
Yulaf. 
Ayva reçeli 
Ayva reçeli 
Zerdab rcçt1i 
Un. 

Bulgur. ) 

Kuru fa,u1ye. ) 
Kundura. 
Un. 

İ:unll 
İzmit. 

isparta. 
isparta. 
İsparta. 
İzmit. 
İzınil 
izrnit. 
Niğde. 

Alyon. 
Myon. 
ispar1a. 

Lira Lira 

500 Ton 88,750 2907 
440 • 
500 • 
&00 • 
500 • 

6,000 Adet 
~.000 • 

463,500 i:ilo 
463,500 • 
171,000 • 
700,000 • 
166,000 • 
114,000 , 

10,000 Adet 
10,000 • 
10,000 • 
101000 > 
10,000 • 
16.950 kilo 

100,000 > 
l,8ti0 > 

372,000 • 
110,000 • 
300,000 • 

8,308 > 
1,860 > 
6,308 • 

220,000 • 
100,000 • 
20,000 • 
2,500 çift 

270,000 kilo 

3UOO 2558 
38,750 
38,750 
38,750 
25,000 

2,750 
13,905 
27,810 
14,868 
14,000 
10,458 
34.200 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
6,372 
5,000 

837 
18,600 
19,800 
16,500 

2524 
744 

2,838 
34,650 
14,000 
4,000 

15,000 
48,000 

* 

2907 
2907 
2907 
1875 ) 

208,25) 
1042,88 
2085,75 
2231) 
2100) 
1569) 
5013) 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 

471 
380 

63 
1395 
1485 
l232,3b 

182 
56 

213 
2598 
1050) 
300) 

1125 
3607,50 • 

30/9/940 
30/9/940 
30/9/940 
30/9;940 
30/9/9·:0 

30/9/940 
30/9/940 
30/9/940, 

30/U/~ 

28/9/9-41 
9/19/941 
4/10/9~( 

30/9/940 
4/10/940 
3/10/9~0 

4/10/941 
2/10/941 
2/10/94~ 

30/9/940 
3/10/940 

27/9/940 
27/9/940 
7/10/94t 

2e 
10 
11 

15 
15,31 

10 
12 
10 

10 

110 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
18 
15 
15 

16 
15 
15 

Aşalıda ;razılı mevadm kapalı zarfla eksıltınclcri hızalannda ynnlı gün, •aat ve mahallerdeki askeri satın alma 
konllsyonlarmda yapılacaktır. Talipleri n k nı.ınl vesikalariıc teKı.l mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ait oldu-
tu komisyocıa nnnelerl. Şartnameleri komısyonlarında ıörülur. 1135 - 9118 

Cınıi Ekılltıaıeoio yapılacatı aahal Ml~tarı Tutarı Teminatı !bale ırüo n Sıatı 

Yulaf. Maraş. 

Sıjpr eti. Tire. 
Buğday, yumuş:ık ) 

Buğday, ııeıi. ) İzmlr Bornova. 
Sıitır eti. Çorum 
Pirinç. 

Bulgur. 
Kuru famılyı:. 

Arva. 
Ot. 

• 
• 
> 
• 
• 

Odun. 
Yula!. 
Sade yagı. 
Sade yatı. 
Sade ;yağı. 
Sade yatı. 

• 
Çanakkale Umurbey. 
İzmit. 
İzmit. 
İzmit. 

İzmit. 

Odun. F.dlrne sanayi Ju~lası. 
Kuru fasulye. Çamkkale .Umurbey. 
Sığır eti. 
Sade yatı. 
Meııe odllllU. 

Un. 

Patates. 
Meşe 1<6mUrü. 
Bulgur. 
Pirinç. 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

• 
> 
• , 
• • 
• 

' 

Lira Lira 

378,000 Kilo 24,570 1842,75 
60,000 • 13,800 1035 

l,110,000 • 86,025 ) 8898 
765,000 • 86,937,50) 
200,000 • 
15,000 • 
84,000 • 
50,000 • 

480,000 • 
275,000 • 

1,200,000 • 
1,200,000 • 

a1.200 • 
18,000 > 
8,400 • 

19,200 • 
74,800 

40,000 
5,025 
8,400 
8,250 

19,200 
8,937,50 

18,000 
90,000 
40,560 
23,400 
8,320 

24,980 
75,240 

27,000 • 8,100 
5,320,000 • 95,760 

120,000 • 30,000 
' 400,000 • 108,000 

45,000 • 59,850 
S,000,000 > 375,000 
~o.ooo • 75,ooo 
200,000 • 20,000 

\,000,000 • 50,000 
120,000 • 19,800 

70,000 • 24,500 

• 

3000 
377 
630 
619 

1440 
671 

1350 
6750 
3040, 
1755, 
624) 

1872. 
7291 

607,5P 
6038 
22.50 
8100 
4483,75 

28,125 
5625 
1500 
3750 
1485 
1837,50 

15/10/940 
15/10/940 

12/10/940 

15/10/940 
14/10/940 
16/10/940 
17/10,940 
18/10;940 
19/10/~40 

21/10/940 

11/10/940 
14/,10/940 

14/10/940 
10/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
11/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
H/10/940 

18 
10 

11 

{o 

ı~ 
tO 
10 
rO 

ıo 

15 
15 

16 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 

A:ıabda ,.azılı """'adın kapalı zarlla oksiltmeleri hiıalannda yazılı mevkilerdeki •skerl satın alma komlsyonla-
nnda hi.z.alannda 7aıılı sün ve saaUerde yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ihale saaUe-
rlnden bir uat evvel komi117ona venneleri. Şartnameleri lı:omisyonlarında görülür. 1087 - 8729 

Cinıl lbalealn yapıl&catı maı..J Mikt81'ı Tutarı Temhatı lnalc ıriin ve Sutı 
Lira Lira 

Kuru ot. 
Sade yatı. 
Pat<ites. 

Enıncan. 

Edirne sanayi kJl}aA 
Hadunköy. 

Kuru sotan. Madun.köy. 
Sığır eti. Hadımköy 

Kuru OL İzmiL 

750,000 kilo 
51,000 > 

210,000 , 
135,000 • 
786,000 • 

l,ll<l0,000 • 
750,000 • 
600,000 • 

1,400,000 > 

30,000 
66,810 
18,900 
10,125 

235,800 
95,000 
37,500 
30,000 
70,000 .,. 

2250 
4590,50 
1418 
760 

17685 
7125) 
2212) 
2250) 
5250) 

8/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
9/10/940 
•/10/94Jl 

il 
16 
u 
17 
15 
u 

• 

2500 adet batti'ıniye pazarlıkla satın Aıafıda yazılı mevat h!Zalarmda yazılı gün ve saatlerde kar$ılannda yazılı 

ah~caktır. Tahmin bedeli 18,750 lıra mevk.Jlerdekt_ askeri r.ıtın alma komlsyootanntla kapalı uırfla eksiltmc1cri yapı-\ 
katı teminatı 2813 liradır. Pazarlığı lacaktır. Talıplerln ihale saaUerinden bir saat evveline kadar kanuni vesikalarile 
27/9/940 cuma ifrnü saat 10 da Ank.:ı- teklif mektuplarını ajt olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonla-! 
rada M. M. V. !lava satın alma komu- rıno. görülür. 1041 - 8525 

Tutarı Tcmloatı ihale l'li•ü •aa ıı 
Ura Lira 

yonunda yapılacaktır. Evsa! ve şart- Cinai Mevkii Mıktan 
na.ınesi komisyonda ıörülür. Taliple -
rin kanun! vesik.alarile belli saatte ko- Un çuvalı. Erzurum Lv. L 

Kars. 
40,000 adet 32,000 2400 30/9/940 

29/9/940 
27/9/940 
3o;g;940 

18 

misyona celmeleri. 1108 - 9g55 Odun. 
ispartı... 
Çanakkale 

700,000 lıilo 

14,500 
81,000 

15,950 
15,840 

1313 
1196,25 
1288 

ll 
15 ... 

İki adet er pavyonu inşası kapalı 

zarf usulıle eluiltmeye kocm~tur. Ka.. 
palı zarf wullle ekailtmesi 27/9/940 
cuma ıünil aat 18 da Esklıehlr mınta
ka aalm alma kom..iı:Yoııunda yapıla -
caktır. Keoi!, fenni ıartname, eksiltme 
prtrıam .. ı komisyonda CôrUlebilir. Ke
ıı! bedeli 53591 lira 78 kuruştur. Mu
vakkat teminab 3929 lira 59 kuruştur. 
istekliler kanunda yazılı ve inşası ola-

1 

cak k.ıt'adan alarak.lan vesaik ve te
minat makbuzlarwı havi teklif mek
tuplarını belli ıün ıaat 15 e kadar 
komısyona vermeleri. 1015 - 8472 • 

58,000 k.llo sıl':ır eU kapalı zarfla 
eksilmeye konmuştur. İhalesi 8/10/940 
salı günü saat 16 da Bandırmada askeri 
sabn alına tomi.Bycmunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli20,300 lira ilk teminatı 
1522 lira 50 kuruştur. Şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. Amirliği satın alına 
komisyonlarında da görülür. TaUple -
rin kanU]ll vesikalarile teklif mektup-
larını ihale saatinden 
komisyona venn•ltti 

bir saat evvel 
l!02 - 8911 

Sade yalı. • 
Koyun eti • 11 

•• Aşağıda yuılı mevat kapalı zarfla eksiltme:ye konmuştur. hıa1..ı 10/10/ 
940 eünü hizalarında yazılı saatlerde Nlfdede askerl satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin Jı:anunt veslkalarile teklif mektuplannı ihale saa-
tinden bir saat evvel lı:oınioyooa verraeleri. ll2.5 - 9108 

Ciui Miktarı Tullrı Temiaalt ibmle 

Kuru üzüm. 
Sade ya~. 
Patateı 

Ki '.o 
30,000 
45,000 
80,000 

Ura 
4,80G 

52,650 
4,806 

Lira 
360 

3,882,5'1 
350 

ıaaU 
16 
15 
15 

212s - 91oa 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 2 &atın a1ınacaktır. Tahmin ~deli 108,600 '* * . '" .... 'ı 
kuruş 65 sn.atim olan 5,000,000 kilo o- lira kat't t.eminatı 13,360 1ıradır. Pa -
dun kapalı zarfla ek•iltmeye kon - zarlığı 1/10/940 a:ılı cünü saat ıı de 
muştur. İllt teminatı 7875 liradır. İha- Ankarada M. M. V. Hava aatm alma 
lesi 7/10/940 pazartesi günü saat 15 de Jı:omisyonunda yapılacnlı:tır, İdarl ve 
Karsta askeri satın alma komisyonun- :tennı ıartnamesl 643 ku~a kanın -
da yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve- yondan alınır Taliplerin muayyen va-

ıikalarile teklif mektuplarını ihale kitte komi.s;yona ı.ımelerl. 
saatinden hır saat evvel komiıyona 1115 - 8976 
vermeleri. 1087 - 8&58 * 

... 1000 ton ·-~ yula! pazarlıkla 
300 loıı otomobil benııni pıwırlıltla f8tin alınacaktır. Pazarlıtı 2/10/940 

çarşamba &ünü saat 15 de Eskişehir 

mıntaka satın alına komj~yonunda ya
pılacakbr. Şartnamesi ve evsafı ko
nıisyonda &örülebilir.. Tahmin bedeli 
(70,000) lıradır. Kat'! teminatı (9500) 
liradır. İsteklilerin mezkür &ün ve sa
atte teminat makbuılarile komitı-yonda 

bulunmaları. 1134 - g112 ... 
Aşagıda miktarı yazılı unlar mevzu

atile beraber p<;Jzarlıkla eksilt.meye 
konmuştur. İhaleleri 4/10/94-0 cuma 
günü saat- 15 de Niğdede askeri satın 
alma komi.!,')'onunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli saatte komisyona gel -
rneleri. 1133 - 9116 

M.kıarı 

Kılo 

100,QOO 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

~ğ.ıda yazılı 

Tutarı 

L.u 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 
15,250 • 

Teıı. a ~lı 
Lira 

ll44 
1144 
l!44 
1144 
1144 
l!44 
ll44 
1144 
1144 
1144 

m\Jytabiye malze 
mesi paıarl.lkla ek.s.Htrneye konmuş

tur. İhalesi 27/9/94.0 cun1a günü saat 
14 de Ankara Lv. ftmirliği satın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 82,050 !ıra kat'i tomınatı 10,705 
liradır. Her kalem ayrı ayrı taliplere 
de .ıhale edilir. Bu miktarlıırJan daha 
az teklifler de k.abul olunur. 

Cinsl. :Miktarı. 

Çul. 
Belleme. 
Kolan. 
Yular maa aap. 
Yem torbtısı. 

Mel;kari urganı. 
Gebre. 

' Adet 
10,000 

6,500 
10,000 
10,000 
10,000 
6,000 

10,000 
;128 - 9111 

300 ton un paı.arlıkla satın alına

caktır. Pazaı·lığı 30/9/940 puz:ı;-tesi 

günü saat 15 de J::sJ:::i~ehir mtntaka sa
tın alına koıni.:,--yonunda yapıl<.ıcaktır. 

Sartoamesi ve evsa!ı konıl.! yon unda 
görülebilir. Tahmin bedelı 40,710 lira
dır; Kat'i teminatı 6106 lira 50 ku 
ruştur. İsteklilerin belli jfi.in ve sa -
atte teminat mo.ıkbuzlıı.rile komisyon-
da bulunmaları. ll32 - 9115 

• Askeri bina inşaatı pazarlıkla iha -
leye konmuştur. ibalcsı 2/lU/940 çar
eamba tünü aaat 15,30 da Balıkesirde 
askeri satın alma komJsyonunda yapı
lacaktı.r. Binaların keşif bedeli 83,070 
!ıra 32 kuruştur. Binalar üç talibe de 
iLale edilebilir. Şartname, keşif ve 
plıinları koall87onda &örülür. Talip -
lerin muayyen aaatte komiijyona gel-
meleri. llU - 9109 

• 
1800 ton arpa ve ya yulaf pazarlık-

ANA - İLK - ORTA - LİSE Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindW ciddiyet devlet jmtihanlan neUcealle sabittir. 

- Tale~ kaydı, her gün (saat -18) e kadar Halil Rıfat paşa konağında yapılır. 
2 - An;u edenlere mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gônderlJ.ir. 

y 
8 

t ı lı ı 3 - Kal'Jt için velilenn bizzat melı: tebe ıelmeleri &erektir. 
Ni4aa.taşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. 

HiÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

1 
CEP - Kol ve M... 1 

aailul 
8 AY VADE 

Fotofnt 1 A E o Vaııllli.torlert 
Makineleri Ocakları, Ce~velerl 

6 AY VADE t AY VADi!: 

Fınnları - Sü_püJTClut Kömür aobalan LiıUor Radyolan 

1 
A E O avlulu Uavagazi oca1.Jarı 1 

___ ,_-_e_A_Y_v_AD __ E_~"---•-A_Y_v_A_D_E_~_,_ __ v_e_h~•lllı .. ,. 
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Galata, Bankalar Caddesi 5St - 47 Tel. 42769. Be:razıt, Universite Caddesi 
No. 23. Kadıköy, İske 1 e Caddesi No. 33/2 

Leyli V • K l • Nehari -
Erkek l enı 0 ej Kıs • 

İLK - ORTA - LİSE 
Takaimde Sıraıerviler 86 YENİ AÇILDI. 

Müdürü - Eılı:i Şi,li Terakki Dl rektöril. M. Ali. Haşmet Kırca. 
HUS\ISiyetleri: YABANCI DİLLER ÖCRETİMİNE gen~ 

mikyasta ehemmiyet vermek, şı nıllarıru az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalısına ve inkita fı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından 
aliikadar olmaktır. Mektebin den ize nu.ır kalöriferli teneffüsha _ 
np<ı ve jimnastikbanesi vardır. Her l{Ün saat (9 ile 18) arasındc 

talebe kayıt ve !<abu' olunur. Te Jefon: 41159 

Devlet Demiryollan ve LimADları İıletme 1 
U. idaresi İliaları ._ __ _ 

Muhamınen bedeli 36.109 lira oln.n muhtelif rayba, klavuz ve frezeler 5/11/ 
1940 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankartıda idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 2708,18 liralık muvakkat teminat ıle kanunun 

tayin ettiii vesik.aJar1 ve teklifler.ini ayni iün sant 14,30 a kadar komisyon reis-
liğine vermleeri hlı.ımdır. 

Şartnameler 180 kuruşa Ankara ve Haydi:irpaşa ft'ı.neıerinde satılacaktır. 
(8924) 

Fiat Mürakabe Komisyonuudan : 
18 numaralı il~n - Z.ıhirenin perakende satışlarında evveh:c t~bit ve ilAn 

edilmis olan yüzde on k3r h:ıddinin azamt yüzde on bC'şe1 Trabzon yağlarının 
perakende satışlarındaki /t 15 kar haddinin de azamJ % 20 ye çıkarılması 

muvafık görülmüştür. Tı·abzon yağları için kabul edilmiş olan bu nisbet Urfa 
yatlarına şamil olına~ :p dıger yağlar eskisi gıbi azami 3 15 k6r haddi ile 
satılacaktır, cQ126 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Genel AcenıaJığı: 

D.GALitvlDI ve O~.~~ 
Bahçekapı Kutlu h:ın No. 1/4 Is•' 

Taşra i('ln ar'tnta aranı~ 

İstanbul il.inci icra nıeıııııl"' 
luğundan ,,J 

Dairemizin 937 /4800 Ne Ju t,fJ 
ile Aliyenin Jlia: d• ( •u nıucr , -
Cela lettind al3C gı <ılan 443 l · ff' 
teminı Js tifa$1 ı.ımnında bır nt · d !' 
cctle ipatekli olup borcunun 6d' \. 
rncsi11den dol<.ıyı bu keı re pnrııY ~ 
rilmesine karar verilen ve tal1' ,., • 
;yeminli 3 ehli vukuf tarafıoctarı $ ti/ 

ra kıymet takdir edilen tulbcntC:
1 

'" 
r.•I 

samettin mahallesi YenikaP1 ~ 
sol.ı:ağ:ında 775 ada ve 31 parsel re >' 
9 yeni 5 No. lu Sultan !.lııhn1ut \C 1-
yasofya vakfından k~ir dUkk•~ 
his~e itibarile borçluya ait 90 . -"" 

G 11<"' 2280 No. lu kanunun bük rı }tt ~ 
gt.ııe a('ık arttırma ılc sıtıJığD ( 

rıJmıştır. di.1....-
E~l: Kapısı d .. m r Utorıu ~ 

nın içine bir ayak merdivenle ;' 

Zemıni toprak ve dükk5ıun bıt • ıiJ' 
1 rının ıeınin seviyı-sinden bir.-z. 1, 

B. Postane binası kalöri!eri kJşlık kömür ihtiyacı olarak 17~ ton marin sek tahtadan yazıhane fibi ıtulll pıı· 
~ve cinsi maden kömürünün alımı açık eksiltmeye konulmuştur. ufak camektinlı bir oda vardır· d-

Ekıiltme 16/10/94-0 çarşamba saat 14,45 de B. postane bina!'ıı karşısında k~nın arkası dükk!'ının ı.ernınl!l ~ 
VaJde hanının ikinci katında idaremiz umumi depo muhasipliği odasında top- yüksek ve muvakkat bir kalasla ~,. 
la.nacak alım salım koınisyonuncfu yapılacaktır. k lır 1 k b" b h bahredC ~ . . . . . ı u a ır a çe ve ı.- 1"' 

Muharrunen bedeli beher ton ı~ın 13.5 lira, muvakkat temınat 177 lira 19 .. . . ·çu:ıdt 

* 
pısı vardır. \ ıne dükkanın ı ,;, · 

kuruştur. .ıJ1 "" 
Taliplerin olbaptaki prtname1erml görmek ve muvakkat teminatlarını ya- rap ahşap merdivenle dükk!ln ruİ" 

tüne çıkılır. Burası bir sofa ilı~ ...J tırmak Uzerc çalışma &Unlerinde B. post.anede mezkılr müdürlük idart kalem ...- ,t.I"': 
levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de ~O senesi için muteber ticaret iki oda bir ha!Adan ibarettir. tJtı9 ~ odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte kornis)'ona müracaat-

1

. mesahası 50 metre murabbaı ol\! pjtl" 
c9087> ıı bina 14 dü bahçe teşkil eder. I 

~ ~ 1 
ci açık arttırması 15/10/940 ~.,,, 

la satın alınacaktır. Pazarlığı 28/9/940 HAZİN 
cumartcsı gunu uat 12 de &ki.şehir ı BiR ÖLÜM 

ıünü saat 10 dan 12 ye Iı:odar 1 (f 

ikinci icra dairesinde vapıla<•~ıır· .,ıf , !il' • 
mıntaka satın alma komısyonunda ya- Sıhhiye mü!ettisi merhum Bay Ra uf kerimesi ve l!labık mülkiye baş mü
pılacaklır. Evsaf ve ş~tnamesı ko - fetti5i HO:ın'\ Toköz ve Dtıncı kolordu iate subayı Tahsin Toközün hemşireleri., 
misyonda ıOrillebılir. Isteklıye ıoıe ı ve hava kurumu İstanbul şubesı direk törü Riza Oranın refikası Dayan Sıdıka 
bu miktar 60 e:ar tona aynlmak sure- Oran kısa bir hastalığı mOteakıp genç ~ında hayata gözlerini yummuş ve 
tile bölünebilir. Tahmin bedeli 126,000 2119i940 cumartesi günü Bebekteki aile medfenine dc!nolunmuıtur. Kendisine 
liradır. Kat'i teminah 15,100 lirad1r. ma.ğfiret çok kederli ailetdne sabırlar dilriz. 9125 
İsteklilerin mezkür gün ve saatle te-

minat makbuılarile komisyonda bu - ~-----·---------ıl 
2wunaıarı. ıı21 - 9110 lstanbul asliye birinci l! Deıllz Lewazı• aat111 aı.. 

•b ünıı 
1 11 

d ticaret mahitemesindcn1 ma Komlayo11u llAnları 
26/9/940 perı;em e g saa e 

Aru..arnda M. )11. Vokiıleti bava satın Mülga Seyrı:;efain idaresine iza-
alma komisyonunda kor alı zarfla ek- fetle İstanbul maliye muhakemat 
siltmesi yapıla""k olan 4 adc. k5rgir müdürlüğü tarafından İzmit Bah-
kemerli yeraltı deposunun yaptırıl - çecik Saray köyde odun taciri De-

masından sarfınazar edilmıştir. ~irmendereli Ali varisleri aleyhint! 

(9119 açılan ve 935~2 numaraya ka -
yıllı bulunan 1225 lira alacak da

vasının tahkikatı sırasında Mazgirt 
tahrirat kıihbi Cemal nezdinde 

bulunan var~erden Asiye ilanen 
tebligata raıtmen mahkemeye gel
mediğinden hakkında gıyap kararı 

verilerek kararnamenin mahkeme 

divanhanesine ve muhalı.eınerıin 
de 5/11{94() sah saat 15 e talik e
dildiği ilan olumU'. 935 /252 

Beher adedine tahmin edilen tiatı 

16 kuruş olan 600,000 adet portati! 
tadır direği ve beherine tahmin edilen 
fiatı 10 kurul olan 600,000 adet porta
tif çadır kazığı pazarlıkla münaka .. 
oaya konmuıtur. İhalesi 28/9/940 cu
martesi eünil saat il de Ankarada M. 
:M. V. satın alma koınlsyonımda yapı
lacaktır. Kat'! teminab lg,300 liradır. 

Evsaf ve :ıartnamesi 840 kunışo ko-
misyondan alınır. Taliplerin bL...ı v~ 

kitte komisyona e:elmelerL 
1120 - 9062 

Türk Bayanları Biçki 
Dikiş Terakki Yurdu 
Biı;ki dikişi hiç lbilmiycnlere 9, 

bilenlere 6 ve dikişi bilip makastar 

olmak lstiyenlere 3 ayda bütün ince-

lik ve te!errüatile esaslı ıurette ö~ 
tir. Ta!'Kiikh diploma verir, talebe kay-

Hurda eşya satıs ilanı 
ı - Tahmin edilen bedeli «4"62> 

bra c 25• kuru~ olan on iki kalem n1uh
telif cins hurda eşya, 27 EylO.l 940 cu-
ma günü saat 16 da açık arttırma il• 
satılac:ıkbr. 

2 - ilk teminatı c33U lira c67> ku-
ruş olup şartnamesi her &Un komis -

,.ondan alınabilJr. 

3 - İsteklilerin ~ili ıün ve saatte 
Kasımpaşada b\llunan komisyona mü-
racaaiları. c8512> ... 

1 _ Be9er kl\oeumın tahmin edilen 

bedeli cl2> kurUJ olan c90,000> kilo 
ekmelin, 3 birincileşrin 940 pe~embe 
günü saat 15 de pazarlıkla ekailtrnesı 

yapılacaktır. 

2 - İlk t.em.ina tı c 81 O> lira olup 
-tnameoi her C1'1I komisyondan alı-

oabilir. 
3 - İsteklilerin :M90 ...,.ıh kanunda 

yazılı vesikalarile birlikte belli ıün ve 
u.atte Çanak.kalede bulunan komis .. 

dina başlaruruştır. Cumartesi ve pa-
1
_l'OD __ a_ m_üre __ c_aa_t_l•_n_ . ___ «B_7_5_7_• __ _ 

zardan maada oaat 9 - 12 ve ıt - 17 -ye Kahve Pahaiı f _ ı 

Sa~ deposu: Rikardo Levi Halefi 
Filippıo Levi 

Havutlu han No. 1 İstanbul 

lı:adar her gün milracaat kablll olu- ~ 

nur. 
Beyoilu A!t.mbakkal BabU cadds 

No. 83 

SAlıibi ııe aqriycm id11re adeıt 
Baş mWuırriri 

ETEM lZZl!."I' BENta 
6ea Te!vaf 1r1aı.u-

Şimdi, lıerkM misafirlerine 
ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA 
MAHDUMU Ticarethanesinin 

:mrif kMjptlara sarılm.ış 

Lokumlarından 

rilen bedeU muhammen kıytoC ~ 

de 75 ini bulduğu takdınle e~ 
arttıranın Us.tünde bırakıJacakl· " 

:ı,~ı· 
takdirde son arttırmanın t:ı 0 f 
baki kalmak kaydile arttırma 1 

daha uzablarak 25/10/940 cuft! 
aynı mah:ıl ve ayni aı;ıattc ıkiıı Jri' 

1 n·ı: .Jı 
tınnası yapılacaktır ve b.ı '"' · ~· 

p.. r 
tırmadaki verilen bed«:l nıu 1 " 

diğerinin yüzde iS !Dl buon•&}.dı ,,. 

dirde 2280 No. hı kaııun b .u.u.ı ~· 
göre geri bıro.ıkıl:tcJ.ktır ~i.~ ti 

para iledir. Arltı..--may cı 111.(~ ı. ;) 
yenlerin is bu gayri nıenK :e pP ' 
edilen kıymetin >""'ulc 7,50 i" ıl 

Jlll ı. ı' 
bet.inde pey akçesi '-·cya ,t , 
bankanın ten1inal nıektubunu pe'1 ' 

mecburdurlar. Gayriınerıkıılu~ rı. ~, 
liınden do~an miıt.er.-ıkinı ,e .,,u t 

t.anzifiye ve tcnviriye ve rii'U. ırıı)J'' 
lüliye bor1;luya ait oJ.ıp bedtH fcrıtı;J 
yededen tefrik edilecektir. 20 ~;ırill1' 
vakıf ve taviz bedelıle taP" ıtı>' 

ter•' fi" 
alıcıya aittir. 2004 No. lu tt~ 

d s•rıe , 
kanununun 126 ın•-' ınad e - t cı! 

kan h.aklM"ı tapu sı,.iiJeı i!e ~a~i,r .ıı· 
cı• rr mıyan ipotekli alac~klılarla "lf e 
C"81• " 

bdarların ve irtifak hakk1 
•. rııJJ 

.1 taıt _.ı , 
nin bu haklarını hususı c 111ro 

ra!a dahil olan iddialarını ıı: , '--". 
binden ıtibaren 15 cün içlll ıı• uO • 
müsbitelerile birlikte daireıTlrJ' ~ 
dinnleri limmdır . .Aksı ıakd~,., . 

ları tapu sicillerile sabıt 0 ~a~ 
pay'··•nı"sınd""ıı ~", aatı:ı: bedelinin ~ ... ~ 

k.alırlar. Arttırma prtnanıcSI 5 ' , 
oı•'' ,J' tarafından ıôrUlebilnıek . Jc 1 .. 

esıJı ' 
&tO tarihinde icra dl\'~ınharı aJıl!'1~~ 
bulundurulacaktır. Fo.ı:Ll·a· Dl 9311 .,. 
mak U;üyenler daırcnıuıII i.ited~ 
sayılı doeyasına n1üracaatl4·rı l'ı.; vf" 
maliınıab almaları ve taJ<ıli >' {', 
raporunu görmeleri llızınıd~~tl f',,J 
yedeye lşt.irak ecte.c:.eklerıTl ıl ııJI'~ 
menlı:ule ıa;t bütün ,n&JUıTl•ll ,,ı 
vidal"nec•klan ilan oıunut· 


