
SAYISI 

~URUŞ 
1 

s" "1 1 ı ] 283 Telefon: Başmuharrir: 20827 idare .Midürii: ZJMI 
İstanbul Nuruoaıaniye Nlo. U 
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ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

ba11ya harbi 
b hemen 
e4/eneme2 
~rika bir taraftan harbe 
ı"tit lanırken bir yandan da 
>•ıaa tereye azami yardumaı 

So taktır. 
!ika "Yet Rusyanın da Ame
ktt Ya ~uvui bir hattı ha
~ili tayın etmesi .beklene -

~a-t~ - ~- -· i2'" 

~ .. •: t'i'EM İZZET BENİCE 
' llrı &u ı· ~'ııo a ı şudur: 

111 "r~ · Almanya - İtalya 
-:. ılanı münasebetile he

\ >.},,,,' ~arbi lleşhyabilir mi?. 
'"'-rı ~ika ve Sovyet Rw.ya 

( Ya da harbe karışırlar 

t~ harbinin hul:iinkü nz 
' ' 1 t İtalya ve Almanyayı 
~ bir nziyete ıetir-
~ 'lti&.::___~n ve evvelki &iin 

Jaeduni& &ibi yeni Berli11. S efi hem bu sık.ışıklı
~~ harp harici devlet

i....~ d.~ bir tehdit yaratmak; 
._·ıııt~ i,~Y•:n yeniden taksim 
.L."- d.a ih.sıDI tatmin eylemek 
~lllı:·~lıınıaktadır. 
t- ve; ~rtlar içinde Sovyet 
~ tyJ a Arnerika harbe mü
lttt eınez veya Japonya ile 

• b;1 ar~~ında doğrudan doğ
tt ltlll:ıtıuseııah ihtilaf başla
~· t'l~aı Paktın halen Avrupa
~ir r· ~tnıekte bulunan har-

~"lııo ılı Yardım ve tesiri yok
ı..~\'a 11~•~ın Çin ve matlup 

.._. •ıt ıktısadi 11üfuz ve 
·~111raslar1 işlerini tasfiye 
~1,51• ~~ıtiltcreye kıuşı harp 
~"tiiaık .. ueklenemez. Japonya

·~. İta~ rnenfaati daha :ıiyade 
\~ Yan - İngiliz harbinia 
~'-aa 11.ıatnasındadır. O bu 
~ ıstifade ederek Uzak 
~· 1•11ıış oltluğu i•leri n 
~~eri tasfiye eylemek 

"&11n ve esasla bir bo-
'İailll, :evanuna mllhtaçhr. 
. lt.ır una mukabil AJman· 
~iti 'ı!'• ifa eyledili hizmet 
;J!tt ll •ide sadece Amerika 
... ~e tasyaya karşı korku· 

>llıılll huhın1Raktan ibarettir. 
~ l'aziyeti bu oldufuna 
~ ~lla göre Amerika ve 
~anın da şimdiki halde 

\..;'· hale eylemeleri varit 

~ t1ı• 
~\.l!tde n 10nunda bir 
~ ~ 1 baliwi alması ve 

~i umumi tasfiye 
~ 4- ııaukadder olmasına 
~ ~be eri~a ve Sovyet Rus
·~~ Ktrnıeleri irin daha 
~· .. ~~erika ve Sovyet 

-.ı ve düşmanlarını 
~ ~takbel vaziyetlerini 
~ •nnıanın rahatlıjl 
~ ', Binaenaleyh kendi 

t\, ı-. kendi müdafaalarıaı 
·~ il tıı ~irn edeceklerdir. Bu 

t.)1't ~~ce en geniş mana
'''•lı:~olçüaü içiade harbe 
. ~.. . rdır. nu arada Sov

·J'.1'i .!tb:leri ile 'bir intizar 
~1~ h Uhafaza etseler dahi 

t., ~t!tıtt trhalde lngilterenin 
~) il \1111~e rnüdafansını arttır
ı"ı'ı -•tıt1 an sonra bugüne ka
\ ~ >ıbttıhrdımların daha faz
~~~ dcı11~l'a haşhyacakhr. As
\~ 'b &i~!11a haricinde her 
· ~~lılt ahını. tayyare ve to

iıı: )n~ilizlere verecek
• l)[~n Büyiik Britan:va 
~11 Ui{u kadar Akdeniz S, . >..~~e :\frikada dayan -

' .. lııtthıır 8 ınıparatorlui:,"11 yol
~ t~tl~İ~i kaıa eylemelerine el
ıt-lıı ~1t. 't'i 8~ar '.\·ardım ifa ey
>ı"ıi il l'llrd kı, İtalya ve Alman
\.'· \~'41tıf ırnları harp ilanı ve
~ 1 ~i "~aıu etmelerine kadar. 
'-"\~lldt .\ tı tartları ve örnek
~!t' t,)~. ın~ikanın f ngiltere
"-~~\>\it ı:re, top, tank satması 
~) lttt ll rbeM de,·letin di~er 
~ 'bıtıııs 'edili ven kredi!!iz 
-'l!l') 1 tıdan · · · · ~ "il eltıe • 'Ve sempahsını 
~.~~ 1'1tısı~'•tıden ibuettir. An· 
'-' t'ha r ve sempati Alman
\'\i~11ltt11~ hiittin biitön miiş-
~'ıııı 11

11111 l' •ndadır ki. mih,•er, 
>'I ''r~~nô11a;dı?'ını kesebilmek 
\ "- ı d.ııh a •le tutuşturmak 
~~ ~-t~dect'k~· 7.İ;\·ade yavmak 
ıı,'\ !ail t so'k '~· Fakat. Japon
~ı ~•t"lt h' ahılın<'kte Yine va-
> 11 "ıı' ır k · 
~"'-"~"ltı. tl~stik. erteye ıcetirile-
.~i" ~ ~ lla!( t;\•et arzetmekte
~tf.t~tlıt ~ .. trıucibinee Jaı>on
~111~ Ilı \iritı~dahalcsi her üç 
'" n1'ı1t·-'n taarruza u~ra-

1 .\ltıt ~tıdfir. Almann ve 
( ~ ,[.•kaya harp ilan et
... ,, IDerikanın muka -

3 iınca ıahiJedc l 

Köyliiniin· Odun Kesmesine izin Verildi 
iT AL YANLAR BÜTÜN MANŞ 

HALEBi DE SA Hi LiN DE 
iSTiYOR iNFiLAKLAR 

Teklifler 
gittikçe 

ağırlaşıyor 
Bütün Fransız ordusunun 

da terhisi isteniyor 

İngilizler yeni 
h'ilcumlar 
yaptılar 

istila haz1rhğı yapılan 
sahillerde hasar çok 

Sahillerdeki 
devamlı hazırlık 

şaşırtmak 
için mi? 

HiNT 
MÜSLÜMAN -

BiRLiGi 
• 

1. in g il te r·en in 
yanında 

harbe girecek 
Buna karar verdiler 
Simla 30 (A.A.) - Hint Müs-

Kahire 30 (A.A.)- Böyter: K.a
hire1e gelen haberlere nazaran 
İtalya Fransadan gittikçe aiu' ta
leplerde bulunmak.tadır. 

Londra 30 (A.A.) - Dün~ 
~ece. R. A. F. tayyareleri Manş I 
sahilleri üzerinden düşman Ilınan- , 
larına taarruz etmiışlerdir. İnızil-

lü:manlar birliiti reisi Diinnat su 
beyanatta bulunmuştur: · 

c- Bizim mukadderatımız, İn
J!ilterenin mukadderatına batılı -
dır. Büyük Britanyaya yardım et
anek kin, damarlarımı7.daki kanın 
son damlasını. ikcselcri:mizdc son 
metclii'H verece~iz.> 

Suriye Fransız makamlarına 90n 
yapılan taleoler ara11Dda Şam 
Trablosaaun italyaalar taraf mdan 
deniz üssü olarak kullanılması, 

( Devamı 3 üncü ıahif ede ) 

tere sahillerinden, tayyarelerden 
atılan bombaların infilak ısııkla -
r1 J?(}rülmüştür. İnfilaklar bilhassa 
Bovlo~ne sahillerinde si.ddetli ol
muştur . 

Bu haritada, Manşta 
İngiliz ve Fransız sahilleri 

tc(errüatile görünüyor 

:•----------------------------

Dahiliye Vekili 
burada tetkikler 

yapıyor 

KÖMÜR FIATLARI YÜKSELDİ 70 j TA TIL DEVRESi Istanbulda 
bin sabıkalı 
kaydı var 

BI TTI 

Vekil bu ıabah Vilayete 
geldi, meşgul oldu 

Mahru at bu r nı 
mevcu·t değildir Fakat bir kısmının 

öldüğü anlaşılıyor 

10 11 ular 
dersi re 

abusabah 
şlan 1 

Şehrimizden dairei intihabiye
•İ olan Tekirdağına ve oradan da 
Edirneye giden Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak dün akşam ıehrimize 
dönmüştür. 

Şehirde yeni tedbirler alındı İstanbul polisine !kayıtlı sa'bıka
lılann sayısının 70 lbini tecavüz 
ettii?i anlasılını.ştır. 

Orta tedrisat yarın başlıyor 
Sehrimizdcki ilk mektepler bul lenler diğer civar rnekteplerc 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün akşam Ada
pazarmdan izmite dönmüştür. ı 

Vekil oradan Bilecik, Bursa, Ba-
( Devamı 3 üncü sahiıede J 

Orman umum rnüdürlül?ü yak -
laşan kıs m€Vsimi mün~tile 

hal:kın biQbir yerde kömür sıkın
thSı ~emesi için onman mü -
dürlüklerine bir emir vererek 
köylülerin ve arzu edenlerin tcık
mil ormanlarda aeni.s miık:vasta 

iKi YENi ESERE BAŞLIYORUZ 
------------------------------------------

DÜNMİYEN FİLO 
Türk bahriyesinin blivük harp içinde ve sonundaki cfsane\'İ 
kabramanlığınm RAHMİ YA(;JZ tarafından en mahrem \'e5İ
kalara dayanılarak yazılan en yeni ve en son destana. 

3 Birinci T eırin günü başlıyor 
BU ESER·: 

Bi7ik harbe lf&lrak ctlcrell diiil- aJN.y Halla, kannay albay llalıml, 

tla m heyeca.ah l&fhalarun idrak oarkı;ı İsmail, tluüdar, Haydarpaşa, 
etmlt Tiirk denlscllerinln mii.falaede- P&f&llınanı, Iuaah, BeybeJI, Burcas, 
JerlDe, denanma titre anmeuru bbı- Jılarmara. Pendik ılbi fııtanbal aala
-.,..ı İhsanın noUarma, büyiik harp&el nnda.kJ liman reislerinin hatıralarına • 
deah makamlarım ifcal eden 1&y1lı clenls )ıarp tarihi encüınenlnln ıe.tbU 
kbriyelilerimbden nesatet erkam- ı ettlil vesikalar, Osmanlı bahriye ne-
harbiye relal Amiral Vud, Albay sareinln malı.im ,lfrelerille istina -
Şiikriı, Halle komoclona Albay .Bems\ deıı yazlnuşbr. 

BU ESERDE: 
Rahmi Yağı:ım y:ıllarca etüd ederek yazdığı bu eserin ihtin 
etti2"i mevzulardan bazıları şunlardır: 

1914 ğustoa f!V eylCıl aylannda 0.- Tahtelbahir mürettebatının Altındiş 

manh donanmasnın faaliyeti - teş - Rıza kaptan tarafından esir edilme
rinievvel - manevralan - Amiral Şo- len - Yavuzun Karadeniz muhare -
eonun emri vakii - Odesa ve Sivasto- beleri - İkinci, üçüncü, dördüncü hu
pol bombardımanlan - Osmanlı İmpa- nıçlar - Sivastopal akını - Hopa, Or
ratorluğunıın ftlen harbe girıai - Kara du, Of, Ri..ıe, Mapavri, Trabzon bom
denizde oonanmanın harekatı - dOs- bardımanları - Yad!gArımilletin Morto 
rnan tahtelbahirlerinln Marmaraya limanında Golyata hücumu ve ba -
girişi - Nunılbahir vapurunun ıarıu- tarmaaı - Trabzondan Enver paşayı 
Pelengtderya, Yunus, Barbaros, Pey- getiren GQlcemali KağuJ kruvazörü
kişevket, Muavenetlmilliye harp ıe- nün takibi - etlsiz düellosu - Yavuzun 
milerlle Umıt, Derseadet ve Şirketi- müdafaası ve kurtuluş - Binbaşı Fon 
hayrı1e vapurlama tahtelbahir bil- Şlobah'm Vasıf kaptı.na ifşaatı - İm
cumlan _ Vasıf kaptanın Solon ta- roı. baskını - Mondros akını ve Mi
rafından idam tehdidı - Tophane nh- dillinin mayn ta.rlalanna saplanışı -
tımında Gülcemale yapılan tahtel - 1 Yavuzun 1araları - Düşman muh -
bahir hücumu - Marmara adasındaki 1 riplerile deni% harbi • Turgudun tah
Yarhlsar, Sultanhisar, Akhisardan lis mesaisi - Tayyare bilcumlan - Ya
mürekkep takip müfrezesinin faali- vuzun Cumhuriyet donanmasına illi
yeti _ Sultanhiaarın Avustralya tab - baka kadar ıeçlrdi~ v~eı ve bA
telbahri ile muharebai ve bat.11Uta11· diseler.~ 

Yavuz Halifeler diyarında 
(Dönmb•en filo) ya başlarken gazetemiz aynca muazzam bir 
tarihi eseri dalın tefrikaya başlamaktadır. Bu eser M. Sami 
Karayelin •Yavuz Sultan Selim Halifeler diyannda. adlı tarihi 
romanı nlup fevkalade heyecanlı, meraklı ve muharririnin 
~aheseridir. 

3 Birinci Teşrin Perşembeye 

kömürlillc odun ikesmelerine mü
saade etmistir. 
Di~er taraftan şehrimizin bazı 

semtlerinde ıbirkac J!iln içinde kö
mür fiatlan 20 para -daha yüksel
miştir. Sislide de 7,5 '.kurusa -kadar 
çıkmıstır. Halbuki Y<."llikapı, Ka-

( Devamı 3 füıcü sahifede ) 

SUiİSTiMAL 

3-0 yıl evvel tesis olunan Hk sa
bıka kaydından buj!Üne kadar bir 
çok 5abılrnlılar ölımüs. bir kısmı da 
naımuskar olmu.slardır. $ehrimiz 
ıpolisini billıassa mescttıl edip, sık 
sık cürüm yapan sabıkalıların ve
kfmu ise 250 yi 2cçmc.mektedir. 

EDiLiYOR 

sabah acılmıştır .Bu vıl ilk okul- ~önderilmislerdir. 
ların 1 nci sınıflarına 7500 talebe '.MAARİF VEKALETİN.İN 
kavdolunmuştur. 1934 doğumlu TEBLlôi 
~}ardan ,gösterişli olanların da Maarif Vekaleti orta okul ı.-e 
da alınmaları için mekteplere teıb- lise bitirme imtiharilarnı kazana-
li.C?at yapıldığından kadro müsa - rnıvan talebeler haldtmda bir tcb-
adesi nisbetinde bunlar da nlın- lil! nesretmistir. 
anıstır. Vekalet bı.ı teblifinde, lise ve 

Lise. orta okul. san'at ve mu- orta okul bitirme imtihanını ka-
alliın mektepleri de yarın acıla - zanamıyan talebeforin mektep -
caktır. Bazı orta mekteplerde veni 1 lcr<len cıkarıl.dıkları ho:k"kındaki 

F t a r •• !kavdedilen talebelerle eskiler bu ı sikayetlere cevap vererek ibir der& a U r U e sabah okullarında toplanmışlar- ı ten mu\'affak olamıyan talebele-
dır. Bunlara sınıfları. yerleri ~ös- rin isterlerse lise veva orta o'm-

J yanh aDk görüldü tenımi•;;~~~:~=:~v~~;YE MÜ;~~i~~~'"'"•" 
v azılı natıar hakikate uygun değil Be k ç i 1 e r es n a fa 

Fiat mürakabe komisyonunca rak tanzhn etmektedir. Tüccar da b • • •? 
!konulan «fatura verme• rnecbu - malsız kannamak itin, yüksek fi- ceza kese ı l ı r m 1 
rivetinin bazı yerlerde suiistimal atla s~tı.n aldıkları analı ucuza al- • 
edildim hmrkında aliikadarlara ba- mıs gıbı faturaları imzalamakat-
zı şikayetler yapılmaktadır. dır. . . . .. .. h } b .

1 
• • •f • • 

Bu şikayetlere i!Öre bazı toptan- ~vnı vazıy~t İzmırd~ de l?~orul- Ma al e ekçı erının vazı esı ne dır? 
. . . anus ve Beledıye caddesınde tuccar • 

cıla~ m.aı:ııfatura. t~z~lı~ malze: Nuri ile Kemal Beşikçi ~lu sat- Mahmutpaşa, Ba1ıkpazarı. Tah- nldıkları hakkında ibazı iddialarda 
mesı, çıvı ve emsalı gıbı :muhtelü tıklan 10 çuval kahve için çuval takale ve civan ~ibi seyyar esna- bulunulmuştur. 
maddeleri yalnız tanıdıkları tüc- ı başına fatura harici 50 lira aldık- fın kalabalr.k oldu~ bazı semt - Bu iddialara .aöre !bekçiler is -
carlara vermekte ve faturaları da larından müddeiumumilii!e veril- lerde m:ı.halle bekçilerinin be1roi- tedikleri esnafı yerlerinden kaldır-
hakild: satış fiatmdan eksik ola - mislerdir. ye zabıtası ınernuru gibi çahstı - <Devamı 3 uncu fiiAhlfı:dc> 

1Bu sabah bir kö
lmür motörü yandı 
Bir çocuk da 12 metre yüksekten 
sokağa düştü, ağırca yaralandı 
Bu sabah Kuruçesmede kömür ı 

yüklü ·bir motör yanmıstır. 
Kurucesme nhtunında baıilı du

ran kömür yüklü Mes'udubahri 
motöründeki ımaden kömürleri . 
Jcendilii!inden bu sabah ateş almıs 
ve vanı?ın cıkmıstır. Yan~ın mo
tör kısmen yandıktan sonra sön -
dürülın üstür. 

YARALANA.l~ COCUK 
Balatta Silindir soka,ğ 46 numa

rada oturan 6 yaşında Nesim f!V

lerinin önünde oynarken fır.ncı 
Nurinin ekmek da~ıtan tablaka -
rının atı coctrkca~ şiddetli bir 
çifte atıp yaralamı.ştır. 

Sol ı!ÖZÜ alhr surette sakatlanan 
Nesı.m Balat hastanesine kaldı -
rılmıstır. 
Şehzadebasmda Mahmudiye Ceş

me sokağında 16 numarada mu -
kim Arif kızı 8 vasında Sabahat 
evlerinin 12 metre yüksekliğ-inde
ki penceresinden bakariken sokan 
düsmüs ve ölüm halinde Haseki 
hastanesine ğaldırılmıstır . 

Be:v<ıilunda llesrutiyet .ı:adde -

sinden .ızeçen Erzurumlu Eşref o~- . 
lu Müştak isminde bir J?ence de 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Türk tipi 
tesbit edildi 

Antre polo jik tetkiklerin 
neticesi alındı 

•Tilrk tipi• nin ve Türk halkı
nın antrepolojik karakterlerinin 
tesbiti maksadile Anadolunun 
muhtelif yerlerinde yapılan tet -
kikler neticelenmiştir. 39 bin 465 
erkek ve 20 bin 263 kadın üzerin
deki bu tetkiklere vörc Türk tipi 
iU suretle tcsbit olunmuştur: Türk 
beyaz ırka mensuptur. Boy erkek
te 1 metre 65 santim 2 milimetre, 
kadında 1 metre 5% saatim 2 mili
metredir. Burun düz ve yusıdır. 
Ten renlti aedttır. Sac kataae 
reaıidir. 

ÇERÇEVE 

Anadolu 
Topraklarımızda bir dil p

:zası açmıya mecburuz. Kırasıya 
bir dil gazası ... Madde planın
da kurtuluş savaşını o kadar gü
zel id:ırc ettiğimiz bu topraklar, 
ruh planında da tam ve gcrc;ek 
bir kurtuluş bekliyor. 

Ruh plawndaki kurtuluş sa
vaşının hareket arsası dildir. 
Herşeyden evvel bu arsayı, ısır
gan otlarından, devedikenlerin
den ve bataklıklardan temizle
mek zorunda değil miyiz?. 

tık temizlik hedefi Anadolu 
Ajansı! Anadolu Ajansı; yani 
biricik işi kulağını açıp duy -
duklarmı beyninde toplamak, 
sonra onları ifadelendirmek, tek 
ke-Jimeylc konuşmak olan bu 
müessese, türkçe bilmiyor. O
nun ismi Anadolu Ajansı; fakat 
ona (Babil kulesi ajansı) de -
mekte hata yok, sevap var. 

Türk anavatanının ismini ta
pyan bu ajans. güzelim (fırtı
na) yerine, fransızca ( orage - ' 
oraj) kelimesini kullanacak ka
dar frenklik gayretindedir. 

Ayni ajans (birçok defalar), \ 
(tayyareler dü tüler), (dalga 
dalga insanlar) diyebilecek ka- , 
dar Tiirk sarf ve nabvine omuz 
çnirmistir. 

Yine ayni ajans, ( .•••• dua
lllllı ederim) yerine ( •••• dua-

ajansı 
sını söylerim) diyecek kadar 
Türk ağzına yabancıdır. 

Yine ,.e daima ayni ajans, (mii
nasebctler) yerine (miinasebat), 
(mahfiller) :yerine (nıelıafil), 
(hız \'ermek) ~·erim• (~ermi 
vermek), (bu hususta) yerine 
(bu bapta), (tabiatile veya tabii 
olarak) ~·erine (bittabi), (bu 
cül!ıleden olarak) yerine (ez
cümle), (Londranm kendisi) 
yerine (nef.si Londra) şekille
rini tercih edecek kadar, dil 
bakımından koyu tanzimatçıdır. 

Bu soydan korkunc dil say -
gısızlıklarının ~cisteriJdiği, şu 
veya bugiin değil. Allahın gü
nü, Anadolu Ajansının ağzını 
actığı her gün ve her saat, dili
miz işkencede. Herhangi bir 
günde ''e herhangi bir gazete
de, bildirdiğim noktalar üzerin
den IUtfen Anadolu ajansının 
tiirkçesini yoklamak azabına 
katlanmız!. 

İşinin yüzde yüzii dil olan bu 
miiessesenin muradı nedir? 

Üç gün e\'vel bayramını kut
ladığımız dile, bir de matem 
giinü ayırdığımızı mı görmek?. 

Anadolu Ajansını \'Üksek bir 
mektehe değil. fakat ilk mek
tebi Anadolu Ajansına sokmak 
için Be bekliyoruz?. 

~ X&Clr 1'.AZIL us••O&a 
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ilaç, ecza . ,,~~.Sütsüz moı Po~ıs 
ihtikarı _ ~emFU kalacağız .. M~HKEMELER • 

il11IiTLER 

'(IRILDI 

Mübarek ramazan günü, ağzı
nıza aldığınız reçel, biraz sonra, 
bakacaksınız ki, midenizde bir 
ağrı, bir sancı yapıyor. Haydi ba
kalım, zehirlenme alirnetleri. .. 

Fiat nisbetsizliği ve şişe 
paraları hakkında 

eczahanelerden şika
yetler yapılıyor ! 

Ş:Jeden lstanbula.. h ~akımden tavsı-
Bazı peynirciler ıe • 
rimizdeki mandırala- ye İstiyen dilenci! 

İki sene üsluste sınıfta kalan 
ay Jazların, üçüncü yıl dahi mek
obe devam edebilecekleri hak -
nnda çıkan şayia tahakkuk et -
nedi. Kimbilir, alakalı olanlar, 
ıe kadar üzülmüşlerdir. 

Hayat kısalıyor, ömürler, çabuk 
'eciyor. Çünkü, dünya me~akkatli, 
orucu, üzücü olmu.ştur. Bir sı- , 
ıfta üç sene okuduktan sonra, ar-
. k insana bir garip hal arız olur. 

.::n clo{(rıısu. haylazlığı bırakıp ça

.. şm:ının yoluna bakmalı'. 

\PARTTh1AN 

.sAHiBt 
İnsanın, mesleği terkedip dı -

!enci olacağı geliyor. Ayol, bu ne 
haldir. Gazeteler yazıyor: Yeni 
bulunan bir dilencinin 5 katlı bir 
apartıman sahibi olduğu tabak -
kuk etmiş!. 
Eğer, bu havadisler, polis rapor

!arından alınmasa, inanmıyaea -
:(ım. Burada şayanı dikkat olan 
-ey, bence, dilencilik mesleğine 
.. ülıik etıni$ olan insanlardaki hırs
tır. Bak.oonıza, hala dileniyorlar?. 
3e adam, ikinci bir beş katlı da
:ıa mı yaptıracaksın, yetismez mi? 

HİLELİ 

REÇELLER 

İstanbul, bu .. Herşeyin sahtesi, 
h ilelisi vardır. Ramazan yaklaşı
yor, diye, bazı açı.k,ı(özler de, bir 
takım zararlı maddelerden kava
roz kavanoz reçel yapıp piyasaya 
,ürmüşler .. Ucuz ucuz da satılı -
yormuş!. 

VRUPA HARBİNİN 

. EN l MESELELERİ 

. (aterina ile Jozef 
Ya.an: ALİ KEMAL SUNMAN 
İkinci Katerina pek çok şey dü· 

şündüğü gibi şunu da düşünmüş: 
Romanyayı crgeç olacok Rus isti
iilsı11a hazırlamak .. Kurnaz Çariçe 
cvveliı Romanyoya adamlar yolla
.nı<, köylüleri teşvik etınistir: 

- Ne duruyorsunuz? Hep bu 
asılzade denilen sınıf için mi çalı
şıp öleceksiniz?. Ayni zamanda a
sılzadelere de şu lisanı kullanmış: 

- Ne duruyorsunuz?. Babıiıli
nın •Hospovar- dan yolladığı Fe· 
nerli Rum beylerine ne vakte ka
dar itaat edeceksiniz?. Fenerli bey
ler buraya gelerek keselerini dol
durmaktan başka ne düşünüyor -
!ar?. 

Çariçenin gizli adamları Efiak 
ile Buğdanda bu tahrikatı yapar
ken Rusya 1768 de Babıiıliye harp 
ilan etmiş, galip gelmiş ve her iki 
ı:ıcmleket de Rus istilası altında 
kalmıştı. 

O vakit, teravihten evvel has
taya yetişmek lizım!. 

ADADA 

PİSLİK 

Adada, şimdiye kadar en 16«.s 
ve kibar zııruıedilen gazino ve 
lok an talar da teftiş edilmiş. Bir 
de ne görülsün? Pislik içinde .. 

.Artık lükse de itimat kalmadı, 
Ayol, pislik dediğimiz bu şey, sari 
bir itiyat, bir zevk midir, nedir?. 
Böyle, İstanbulun her tarafını 
sarmış!. 

Ben, evvelce, yalnız, bizim evin 
yanındaki arsada pislik var zanne
der, ve arasıra gazeteye yazardım .. 
Demek, bundan sonra, zahmet et
memeli!. 

KAHRAMAN 

MUHTEKİR 

Bir cuval muhtekirı .. aıı:aıarunı.., 
adliyeye verilmiı;. Bu kahrama -
nın adı ne biliyor musunuz?. Kah
raman!. Evet, çuval ihtikarının 

kahramanının adı Kahraman!. 
Demek, adamcağız dii<:ünmüş: 

Adını Kahraman?. Acaba, nasıl bir 
kahramanlık yapayım?. Bakmış 

ki, moda olan şey ihti.kirdır, tali
hini bir kere bu vadide denemek 
isteıneş!. Ne yapsın, c;ıok !{Örül -
memeli, o da zen.ııin olmak ister, 
ya ... 

AHMET RAUI.'" 

arasındaki ittifak üzerine her ikisi 
de Babıaliye harp açmışlardır. 

Fakat veka} i onların istedikleri 
gibi sonuna kadar devam cimi • 
yor, başka 6ir yola giriyor. A\·us
turyanın itinıat caiz olmı~·an im
paratoru ikinci jozef dün) adan 
gidiyor, Fransada mc hur ihtilal 
başlıyor ,artık Rusyaııın \'e A\us
turyanın diplomntları Eflak ile 
Buğdanı unutarak ~üzleriııi gar
bc çeviriyorlar. Bu suretle Efl:ik 
ile Buj:'dan yine Babıalinin ol -
muştur. 

Bugiln o kadar çok balıse<lilen 
ve her gün bir tiirlü dcf:işiltlil;. gö
ren Ronıanyoııın tarihinden belki 
ancak satır başlarına g~z atarak 
çıkarılmıs bir parçayı okrduktan 
sonra o iki me~bur hükümdarı 
karşı karsıya konu5nvorlar far -
zctınek, hayalen bunlarııı müka
lcmclerini dinl~n1rk arzusu geli
yor: İkinci Katcrina ile iınparator 
jozef ömürleri n\Ü~aadc etseydi 
daha ne dii~üııüp yapacaklardı 
acaba?. 

10ç ycrd;-kapah tram
va1 bekleme mahalli 

yapılıyor! 
Kış mevsimi vaklastıi!ı halde 

Sehrimizin ıınuhtelif semtlerin
deki eczanelerde ilaç fiatlarında 
lı<ıriz bir nwetsizllk görüldüğü 
tıakkında veni şikayetler vapı! -
ımıstır. 

İddialara ııöre bazı yerlerde bu 
fiat farkı fiat farkı 50 kuruşluk 
bir ilaçta 10 kuru.şu bile bulmak
tadır. Yine iddialara göre bazı 
eczaneler yaptıkları ilaçların fiat
Jannı reçetelere yazarken sise pa
rası na.mile 5 - 7 ,5 kuruş da almak· 
tadırlar. 

Fakat avrıca lıtenilen bu şişe 
paraları reçee\elı•re kav<lı~lun!'•a· 
maktadır. 

Halbuki şişe ile verilmesi icabe
den iliı<;lar için avrıca bir para a
lınması usulsüz bulunırurktadır. 

TARTISIZ SATIŞLAR! 
Dii!er tardtan tentirdivnt, asid

borik. karbonat. lok'!Jlanruhu, İn
ll!iliz tozu ve mağnezi ı?'bi en çok. 
satılan ecza ve ilaçların da tar
tılmadan veyahut da hazırlamnıs 
ı>aketler içinde az miktarda veril
di.iti de şikayet olunmaktadır. 

Şileli Hamide kadını tanıınazsı
nız. Nereden tanıyacaksııın:?. Bu 
Türk anası 70 yaşındadır. Geçen
lerde, İstanbul mahkemelerinden 
birinde işi düşmüş, Şileden kalk -
mış, buuya gelmiştir. 

Hamide, Şilede iki açıkgöz tara· 
fından dolandırılmıştır. Onun na
mına, sahte bir nüfus kağıdı çı • 
kartılrnış ve tarlası, bahçesi, evi 
barkı satılmış, kadıncağız, sipsivri 
soka!: ortasında bırakılmıştır . 

Hamide, on parasız kalmıştır. 
Şehre, mahkemeye ııitmek lazım .. 
Fakat, nasıl?. Para yok .. 

Evet, Türk kadınının azmin.i dü· 
şünilnüz. 

Hamide Şileden kalkıyor ve ya
ya olarak tamam beş gilnde İstan
bula geliyor. 

Oh .. Mahkemeye yetişmiştir. Fa
kat, talihe bakın, istida vermediği 
için, davacı sıfatile, mahkemeye 
giremiyor. 

Ben, bir taraftan, bn ihtiyar 
Türk anasının azmine hayran ol
makla beraber, bir taraffan da, 
Şilenin soğukkanlı mahalle ihti
yar heyetine karşı hayret duy -
maktayım. 

Bu kadını beş gün yürıitmiye -
cek bir insaflı ve vicdanlı yoknıu 
imiş?. Bu kadının eline bir istida 
yazıp verecek, yol göstere~ek bit 
Şile hemşehrisi bulunamaz mıy
mış?. 

Yılan hikayesine dönen Yazık!. REŞAT FEYzt 
="'====~================ 

bir iş ! Açık iş ve memuriyetler 
Fiat mürakabe kX>misyonu bu- Dikili belediyesinin 17 lira ay-

gün ticaret müdürlü/tünde tOP!a - lık ücretli insaat işleri fen me
nacaktır. mur\uğu münhaldir. Talip olan-

Artık bir yılan hikiı.vesi rnahive- l~rın mHklır beledıveve muracaat 
tini alan beı·az peynır ve kasar etmeleri icabetmektedir. 
pevniri ile sade yağ fiatlarının te't- Müdafaai Milliye Vekaleti Es -
biti ü;inin de buııünkü içtimada kisehir hava okulunda muallimlik 
da narh konulamıyacağı tahmin yapmak üzere 2 elektrik ve telsiz 

siz mühendisi aramaktadır. Ta -olunmaktarl r. !ipler 10 te'finievvel perşembe 
KOI!'.'isl'"I'" n bwn;n yalnız züc- gününe ~adar Milli Müdafaa Ve-

caciı·e es\ ası .le kiııtıt satıslarında k~lcti hava müsteşar!ıi\;ına baş 
bırakılacak olan kiır nisbetlerıni j vurma.ı<lırİ3''. 
ve odunların yaşlığına, kurulu _ Pos :a. telgraf umum müdürlüğü 
ğuna göre yeni fiat'arını tesbit e- de 10 makinist arama~\adır. Bun
dcbilmesi muhtemel bulunmak _ !ar sehr:mizde ve An<carada bir 
tadır, müd<le~ st:ıj 2cirdükten >0nra ica-

--0--

İcra daire]~ri dar 
geliyor 

Sehrimiz adliyesinde icra da -
!relerinin bulunduğu kısımların 

çok dar olduıtu ve ihtivaca gayri 
kafi geldiih anlasılmakta<lır. 

Yeni icra kanununun tatbika -
tile icra teskilfıtı geni;;lemis de ol
dui(undan İstanbul icra dairde -
rinin ve hakimlerinin müstakil ge
nis ·bir binada toplarııması zaruri 
görülmektedir. 

Münasip bir bina bulunduğu 

takdirde icabeden tahsisat Ve -
kıiletten istenecektir. 

bı?dcn :nJ.:1aı:ere tay•n olur.acak
lardır. 
Mek~ebi senavi muunu olmak 

şarttır. Mür: lJat müdd •!ı ıo te~
rinie\•vel 1~cr ~em be gıinü altsamı
"a kacbrdır. lmlihan da 15 teş
rinievvel salı günü sabahleyin sa
at 10 da bl'lır'mizde v~ Ankara -
dadır. 

İkinci Katerina ilerisi için de 
birşeyler düşünüyordn. Muhakkak 
olan ke~· fi yet şudur ki Rusyanın 
kar.şısında o zanıan az kuvvetli ol
ınıyan koca bir A\'usturya impa
ratorluğu •ardı. Eflak ile Buğ -
dan Rus işgali altına girince A
\·usturya k~kulanmış, Nemçe im
paratoru ilerisi için türlü türlü ev
hama kapılmıştır. Avusturyayı 

tatmin etmek o zaman Katerina
nın hesabına daha uygun gel -
nıi•tir: Eflak ile Buğdan tekrar 
Türkiycve iade edildi. 

el'an belediyenin üstü kapalı tram- ---------------

TELEFON MAKL'\TİSTLEI!İ 
Ayrıca telefon müdürlüğü de 31 

makinist, 3 elektrikci ve 10 adet 
montör alıp bunları şehrimiz te
lefon santralları ve atelyelerinde 
yeLstirecektir. Mektep sanayiinin 
elektrik subesi mezunlarından -01-
maları icabeden talipler teşriniev
velin 21 inci pazartesi günü aksa
mına kadar şehrimiz ve Ankara 
teleron müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

Fakat Avusturya bundan kendi 
bc,abına bir mükafat beklemedi 
de~il. Bni{danın yukarısındaki 
Bukovinayı Babı31iden istedi, aldL 

Fakat Katerin herhalde besle· 
diği crncllerden vazgeçmemişti. 
l:flii!.ı: ile Buğdan oncinn sonra da 
Cariçenin yolladıi{ı kurnaz adam
ların türlü entrikalarına saha ol· 
ınuştur. 

Katerina nihayet Avusturya im
paratoru ile konuşarak Osmanlı 
imparatorluğunu taksim etmeyi 
teklif etmi , Rusya ile Avusturya 

vay durak mahalleri yaJ'.llJlai!a te- 1 
şebbüs etmemesı s!kayetlerl mu
cip olmuştur. Belediye rei:ılii:>i b.ı 

şikavetler üzerine hiç olmazsa E
minönü. Taks>m. Beyazıt gibi acık 1 
ve rüzgarlı meydan!arda halkım17.1 
kısın yağmur ve kar altında 9<>

itukta tramvay beklamekten kur
tarmak icin tetkiklere ııecmiştir. 

Bu üç yerde kapalı bekleme ma
halleri insası icin kaç lira lazım 
oldui(u tesbit edilmek',\.'<lir. Şim
dilik yalnız bunlar yapılacaktır .. 

-·:>---· 

Etem efendi caddesi 
Erenköyünde Etemefendi cad -

desıne bclc~iıvece buz dosettirıı -
anesi kararlaştırılbıştır. Bu işe 800 
lira sarfolunup ayın 10 nunda faa
liyete geçilecektir. l 

Son Telgrnf'ın edebi romanı : 73 
.1 .. 

G _.'Z.~VAŞL 
- . , ETEM iZZET BENİCE 

Bu kadar yalan söyledin yine bir 
1
• 

~ıbıdiyi kandıramadın!. 
Kimsenin gözü seni tutmuvor! 
Bu Iwskoca serserilik aleminde 

tek başına kaldın!. 
Yiyecek ekmek bile bulamıya -

caksın galiba?. 
Ve .. gözlerim birden kapandı. 

Beynime kan hücum etti. Kafam 
birden binbir hatıranın avaklan -
dığı bir kıyamet yeri oldu. Yedi 
sekiz sene evvelki !Linci meydanı 
ve hariciye şifre müdürü Ruhi bey 
bakışlarımda dirildi. 
Naranın telefon edişi. benim 

hemen daireden çıkışım. ortalığı 
blribirin .. k"ta kata tünel mey -
danına gelşlm, onunla buluşUŞum 
ve bı.r n M•ılatv va l(idişim: o
l"a kalbimi dok.ilşü."'.1 ve on ,, bir 
bakıştı .;üruyen, b- 'ıyan, 6ir e-

den, büyülü, sihirli gözleri gözle
rimı •. önündeydi!. 
Başım döndü, sendeledim, düşe

cek oldum. O zaman tekrar ken
dime geldim. 

- Allah kahretsin!. 
Lanet olsun ... 
Dedim ve.. dişlerimi gıcırdata 

gıcırdata sıktmı. Bu diş sıkış içim
dekı kahrı sindirdi, kini, hırsı ve 
gayzı boğdu. Yine bir an evvelki 
miskinli~im üzerime geldi. 

- Her yer bana tekne ... 
Dedim. Ve .. ilave ettim: 
- Daha bir iki saat uyuvabili

rim ... 
Tünel Tokat\ıyan önünden daha 

mükemmeldi Zaten ızgaraların 
üzerine vatmış bir iki kopuk ııö
rünüvorrlu. Be:ı de ı:ittim, onla -
rın ı'~rt ne kıvn'dım. 

=lII-lfll 
1. oşumuza gitti 

nckdi~·· r!}aseti sııhclrrc bir 
tan1inı yaptı. Bu taıni.11 gayet ınü
hinı bir :,aranııza Jokunu}'ur. Doğ'
rudur. Onun içindir ki, muhak -
kak, bir coklarının hoşuna gitmi· 
l ccektir. Tamimde ifade edildiği
ne göre, bazı şubelerde, bazı amir 
ve mcnıurlar talinıat \'e nızamata 
tam uygun şekilde çalışrı.ıyorlar, 

arzu edilen miktarda vazifelerile 
canla başla uğraşmıyorlarıruş .. 

Yani, &erji, işe bağlılık, azanıi 
hüsnüniyet isteniyor, Bizce, bu 
ha"-Saları i~inde gösteremi:renleri 
rnakamlarından uzaklaştırmak la
zınıdll'. 

BÜRHAN CEVAT 

Burası daha 'ıcak, daha bu -
harlı ve nefis!. 

Hemen uyudum! 
HAYAT DA CAMUR 

'iart 

Bana: 
- Camur .. 
Diyorlar. O ben değil, hayatı.m. 
Çamurdan bir adam ve çamur 

bir hayat!. 
Bu yepyeni bir alem!. 
Gündüzleri Kıl Mehmedin esrar 

kahvesinde meydancılık ediyor, 
akşamları İspironun koltuk mey -
hanesini süpürüyorum. Bir yerde 
öbür yerde esrarla kinim ve benli
süpürücülükle karnun doyuyor, 
?im ölüyor!. 

Hele ispir!() ile esrarı da karış
tırdım mı keka .. 

Zaten hepsi .benim .ııföL 
Kimi .ııündüz, kimi .ııece bir yer

de işliyor, sonra meyhaneye, ora· 
dan da kahveye d~yorlar. En 
uygunları, en yola gelirleri benim. 
Yalnız: 

- Çamur ... 
Değil. Arada sırada da. 
- Baba ... 
Diyorlar. Rakıdan artık 

SC"/' 1 -nıy'>ruın. Bana 
nlçh~ :1 
sudan 

İmtihan 25 tesrinievvel cuma gü
rü sabahleyin saat 10 da şehrimiz
de ve Ankarada icra olunacaktır. 

Mekteplerin kayıt ve 
kabul şartları 

Yüksek muallim 
m'!ldebi 

Liselere muallim yetiştirilen 
vüksek muallir.1 ımek:tebinde ka -
yıt ve kabullere 12 tesrinievvele 
!kadar salı ve cuma J?ünleri devam 
olunacaktır. Talipler arasında l~ 
teşrinievvel günü imtihan yapı -
lacaktır. 

Leyli ve meccani olan bu mek
tebe ııirmek için lise o4ıunluk 
imtihanını vermis olamak ve im
tihanda da kazanmak şarttır. 

farksız geliyor. İspirto iciyorum. 
Bu meyhanecinin de işine geliyor. 
Hem kötü cinsinden, hem de u
cuz. Meyhaneyi siliyorum, süpü -
rüyorum, bulaşıklara yardım edi
yorum, kavga çıkaranları yatı~tı
rıyorum ve meyhaneci de bütün 
bu emeğimi ispirto vermekle ödü
yor. Yemeğim de bir iki lokma. 
meze,. Zaten esrar iştihayı deh -
.ıetle kesiyor. İnsanda ne yemek, 
ne yiyecek hevesi kalmıyor!. 

Kıl Mehmet söylüyor. Esrar ka
bağı elden ele dolaştıkça bana bir 
gülmek ııelivormu.•. güle !'ille ba
y:lryormUŞum!. 
· - Kahkahaların sokaktan i$.

iilivor .. 
Diyor. Güldüğümü, kahkahala

rmıı 'Oek fark etmiyorum. Tattan 
ıını, acıdan mı?.. Fakat dal.gesı pek 
ömür oluvor. sııirto içimi kızdın
vor ve hafif bir !<evif veriyor! Bu 
keyifle aneyhaneden çıkıp kahve
ye düşüyorum. Zaten yatağmı, vor
ııanım. evim, barkım hepsi orası 
ve o kahvenin peykesi. Kabaktan 
duvdui!tım zevki, sigaradan ala -
mıvorum. Üsttüste üı; dört sis!ara 
içmeliyim ki: 

- Hah ... kıvamına ııeldi 
(Devamı var) , 

sütlerini toptan 
kalkıştılar! 

rı• 

almıya 
Piyasada peynİr fiatlarnın yük

selınesi el'an devam etmektedir. 
Yağsız peynir imilleri bu teref
ıfiiü Rözönüne alarak İstanbul ci
varında krema <;l!k:arılan man -
dralaroa hasıl olaealı: bütün vJ?ı 
alınmış sütlerle <kaymak altı ta
bir olunan sütleri .bir eklen alıp 
peynir yapmak icin aralarında bir 
şirket kurmak teşebbüsünde bu
lurunu<lardır. Bunlar Beykoz, Sa
mandıra, Alemdağı, Çavuşbası, 
Petnahor, Albey lk:öyü ve civar -
larındaki bazı mandıra sahipleri 
ile tem3slara Pecmi~lcrdir. 

Rehir dahilinde süt satan esnaf 
bu tesebbüsten telasa düsmü•tür. 
Çünkü müteşebbisler yağsız süt
lere "iiksek fiat venmc.k suı-etile ) 
mandıra sahiplerini ıkrema lına - 1 

fuıe meol:ıur etmektedirler. 
Bu mecburivet de, şehri.miz es

nafnı · kili miktarda satacak bu
la.ınamak endişesine seV'ketmekte
dir. Mandıra sahirlerinin teklifi 
kabul edecekleri tahmin olunmak
tadır. 

Bu takdlrde sü tırülere s.: taeak 
pek az süt kalacak ve fiatlar da 
artacaktır. 

Tonlarca kağıt kırpıntısı 
birikmit ! 

Resmi dairelerde biriken kırpın
tı kağı tlar'n Sümer Banka ~nde· 
rilrnek üzere biriktirilmesi emri 
üzerine belediye ve vilayet gibi 
dairelerde mühim miktarda kağıt 
kırpıntısı birikrn~tir. Halbuki 
Banka bunları almağa vesait gön
dermem~tir. Piyasada da bu ~e
ıkilde 600 ton kôjlıt bırikmiştir Bu 
yüzden çöplerden art k kai'(ıtlar 
ayrılmamaktadır. 

jKLÇÜK HABERLEF\j 

Köprübaşında dilenirken yaka· 
lanan Fatcın isminde bir d. lcnci 
kadın Sultanahmet 1 inci sulh ce
za mahkemesine verilmiştir. Fat
manın cebinde 155 kuruş bulun
muş ve bu da mahkemeye teslim 
olunmuştur. Fatma, hakimin: •Ni
çin dileniyorsun?• sualine kuta 
şu cevabı vermiştir. 

- Ne yapayım? Kimse bana iş 
'Vermiyor .. Ben de dileniyorum. 
Açlıktan ölecek değilim ya!.• 

Bakim: «- Bugün saat kaçta 
sokağa çıkbn ve kaçta yakalandııı. 
Ye ne kazandın?• deyince de: 
•- Sabahleyin saat 7,5 da çık

hm. Dokuzda yakalandım. 1,5 sa
atte böylece 1,5 lira kazandım!• 
cevabını vermiştir. Bunun üzeri
ne Fatma 1 hafta boğaz tokluji'una 
amme hizmetlerinde çalışmağa 
mahkum olunmuş ve 1,5 lira ken
disine iade edilmiştir. 

Diğer taraftan Kastamonulu Ah
met adında bir dilenci de ayni mah
kemeye verilrnistir. Ahmet mah
kemede şunları s<iyleıniştir: 

•- Evvelce bir cahillik ettik. 
Bu yüzden bir sabıka kuandık. 
Sabıkalıların yaşama hakkı yok· 
muş gibi kimse iş vermiyor. Bu 
ylizden ben de dileniyorum .. Şim
diye kadar 10 defa dilenirken ya
kalandım; hepsinde 1 er hafta ça
lşmaj(a mahkum oldum. Lakin be· 
lediyede iş veren yok ki!. Bay 
haklın bir tanıdığınız varsa lutfen 
tavsiye veriniz de gidip orada ça· 
lışayım. Vallahi yüzünüzü kara 
çıkarmam. Ta'U sıksam suyunu ı;ı
karırım!.• 

Kastamonulu Ahmet bir saatte 
138 knrus kazanmıştı. Bakim bu
nu da 15 giin çalısmağa mabkfun 
etnıis ve paralarını vermiştir . 

Yumurta verip 
alıyoruz 

ecza 

Yumurta ihracatımız J?enişle -
ıınektedir. Yumurtalarımıza karsı 
İsvicreden de büyük bir raitbet * Milli Şefin Ur!avı $€renen- ııösterihneğe başlanılmıştır. Son 

dırdikleri günün 8 incl vılJ ·il imii iki hafta icinde 4-0 vagon yumurta 
olan ~vvelki gün Urfad.ı oC'ıyük şehrimizden İsvi.çreye ı;ıönderil -
m .. xasim yapılmıştır. ııni.ştir. Bunlara mukabil İsviçre * Türk hava kurwr.u para-
>Üt ·üleri ve tavvarccilcri dün bize ecza ve tıbbi malzeme gön -
IMalatyadan Kavserive ı<ıtmisler- dermeği kabul etmiştir. 
<lir. Tavarelecilerimiz Malatyada İtalyanlar ve Yunanlılar da kara 
Milli Şef İsmet İnönıinün pe- volile mühim ~iktarda vumurta 
derinin mezarını zivaret etmişler- _E.lep _etrnektedırler. 
<lir. * Tahriri nütus .-ünü olan 20 
tesrinievvelden 1 hafta evvel mek
tenlerde talebelere konferanslar 
veril:rnesi kararlastırılıınıstır. 

Birimizin Dırdl 
Hı pim ızıo Derdi * İmnirde Dğirmen<lere nahi

yesinde dün saat 13,30 da ol<lu<kça 
si~detli Uci zelzele hissolumnus- Ada 
tur. 

yolcularına ka
mahkumiyeti ! * Edirne. Kırklareli, Tekirdağ, 

S inop viliiyeti ile Zile ve Elmalı 
ıkazalarında meb'uslar halkla te
mas ederek dertlerini tesbit et
rnislerdir. Die:er ıbireok yerlerde 
de bu temaslar yaı:nlmaktadır. * Dünyanın icinde bulunduğu 
buhran ve Türkivcnin bu vazi -
vet karsısındaki kuvveti hakkın
da meb'uslarımız yer ver konfe
ranslar vermektedirler. Ankara 
meb'usu B. Müııntaz Ökımen de 
dün Denizlide bu mevzuda b1r 
konferans vermistir. * Kazkeı;ımede Ca.m.i sokaiilın
da İbrahlme ait olan 9 numaralı 
ahcı dükkanından bir yangın çık
mış ve yamnıstır. * Bu vıl E<>e rnıntakasını.n pa
muk rekoltesi 100 ·bin balye tah -
min olunrnustur. * Şehrimiz.den A vrupadaki ak
raba!B!l'ına '11.da maddesi ~önde
renler art.mıstır. Bu meyanda Al
manyadaki talebemize de kavur
ma eötıderilmektedir. 

No. 174 

mara 
Büyükadada oturan okuyu

cularımızdan B. Sirondan al
dıj!ınıız bir mektupta sabah -
!arı Denizvolları idaresinin 
vapurlarının güvertelerinde <>
turmanın J?avrikabil olduj!u 
bildirilerek şöyle denilmek
tdir: 

•- Geceleri yıı.hn çığlar 
a<'kı ııüvertedeki kanepelerin 
ıminderlerini sırsıklam edıi. -
yor ve hi<,ıbir vapUrda min -
derler sabahları silimni"or. 
Sabahları temiz havadan isti
fade etmek istiven halk bu 
vüzdcn kamaralarda kapalı 
kalmail-a mahkiı.m oluyor. 
Müsterilerinin istirahatıini 
teminle müke \lef olan idare 
bu hali niçin "örmüyor?• 

Son Telqraf: Denizyollan 
umu.m miidiirlüöiiniin ehem
mi11etle Mzan dikkatini ceı
bederiz. 

Padişahın emirleri dinlenmiyordu 
Anadoluda Şahlrulunun hare - ı 

katı, vezirlerin maktul düşmeleri, 
Şah İsmailin hudntlan tecavüzü, 
Kızılbaşlığın Anadoluda faaliyeti, 
ehlisalip ordularının hudutlarımıza 
akınlan.. SelJer, zelzeleler, veniçe
rilerin emir dinlemez olmaları hal
in ~bnıştı. 

Beyazıdı Veli devrine kadar 
Türk milleti böyle şaşkınlık ı:er
meınişti. 

Padisahın emirleri İstanbul ıo
kaklarınıla ge(mez olmuştu. Ye
aiçeriler içki iradesini dinlemi -
yorlardı. Hulasa: ~itan Beyazı.. 
dm ve etrafında bulunan vezir -
!erin hükmü kalmamıştı. İmpara
torluk bir keşmekeş içinde idi. 

Yeniçeriler. serkeslikleri.,i bii-

yüklerden te$vik görerek yapı -
yordu. Vezirler ve ricali hük:Uınet 
servet ve mal cemile meşguldü, 

Padişahın senevi varidatı iki 
milyon altın lira idi. Vilayetlerde 
bulunan ııelızadelerin yüzer bin 
lira tahsisatları vardı. 

Veziria'.18lll elli bin, kubbe ve
zirleri yirmi beş bin, beylerbeyi· 
leri etnzar bin lira tahsisat alı:r -
!ardı. O vaktin bavayiç kıymeti ve 
altının değeri hesaba alınırsa bu· 
ıtünkii para ile bu tahsisatlar o
nar ve yirmişer misli altın paraya 
kadar ,çıkarılabilir. 

Bir vezirin dairesinde bin dil
ber cariye, bin oi!lan çok görülmez 
olmuştu. Sırmalı ipekli incili el-

• 
Avrupa harbi karşı· 

11nda Amerika 
Son gelen ajans haberleri~• gO

re, üçüzlü Berlin paktının ~ 
sından sonra, Amerikada efkat1 ıt 
mumiyenin İngiltereye yard~ır 
daha ziyade ııenişletilmesi leh• 
de bir cereyan almıştır. d• 

Amerika ile İngiltere ara~'~ı • 
hakiki bir birlik vücude getırd .. 
mesinden bahsedenler de yok 
iildir. i>-

Fakat Amerika kanunlarına gıi
re, böyle bir birliğin vücud~. ııdr 
rilmesi şimdiki halde mü~il • 
ğildir. Bu işin tahakkuk ede ·Jilı 
mesi için evvela Amerika teş~ôt 
esasiye kanununda bazı tadi ·Jitl 
yapmak icap eder. Böy.le .!adı~ 
yapabilmek de koııgrenın '!~te 11, 
ekseriyeti ile temin edil~bı~ıt· ı;. 
da bugünkü vaziyette ıbtıın• 
haricinde görülmektelir. ·ıı..-
Diğer taraftan bazı Aın•1~ ..,ı 

melıafili, böyle bir birliği~, .r•1
6,. 

bir Amerikan CnmhuriyetınlJI tıı 
vanada toplandıkları konferaıı:.. 
vermiş oldukları kararların f1' • 

huna da muhalif bulundujCu 1 
bit 

rinıledirler. Bu konferansta ·ıııı 
taarruz halinde bütün Aın•11 

• 

hükfunetlerinin elbirliı:,>:ile !.''", 
yekfuı müdafaasına ve garp Yf d• 
küresi dışında hiçbir müdah• i~ıı. 
bulunulmamasına karar verın il• 

Bununla beraber, Aıner.i!,• ·ı· 
İn!!iltere arasındaki işbirlıgı ~il' 
tikçe genişlemektedir. AJı>01~,.. 
Hariciye Nazırı Kordel Ha~ "i,.,r4 
şingtondaki İngiliz sefirı ıtletfl 
Lotyanın, İngiliz dili konuşan ri1'İ 
leketler arasında daha sıkı teS ,.
mesai hususunda müzakereler il<•• 
rcyan ettiği, hattiı cenubi ,tjrda1'İ 
Yeni Zelanda ve Avustralya sil' 
üslerin de Amerika müdaf•~. aı· 
temine ithal edilmesi için ıı0J;r. 
meler yapıldığı bildirilmek_tc ad• 
Şu hale bakılmca, Amerı~ bir' 

İngiltere ile daha sıkı m•~·~·ı:ioe 
!iği yapılmasının arzu edıl 1 

şüphe edilemez. rti· 
Amerikadaki Cumhuriyet Prte • 

si mensupları, Rnzveltin İn~~ iill" 
reye lehdar olan politikası Y~' i'ıl<' 
den Amerikanın bir harbe s~r ~
lenme>i tehlikesi mevcut ol ;:pi~ 
nu söyledikleri halde, bu pa~·jjill> 
Cumhur reisliğine nanız• 'sôf' 
koymuş oldui:u Vilki en s~n eY' 
lediii;i nutuklarda dahi İnı:ııtcr ır 
en geniş yardanın yapılnt8~~ ıır 
ruretinden bahsetmiş ve. hat adY 
giltercnin, Amerikanın ılk, ıtlit 
faa hattı olduğunu söylenıışt ·fi 

Vilki: •İngiltereye ihtiyat # 
müessir obnak için hudutl.aJ'l.~, 
tinde yardım etmeliyiz• deıD' ~ • 

Bu söz de Aınerika.nın ~ 
dan doÇuya İnııilterenin -·"~ 
harbe ı:lımesi doÇu ola...., 
ğıoa işaret sayılır. 0 J' 

Yalnız şu var ki İngi.Jterc1 ııti • 
zami yardım bahsinde C~,ıııı' 
yetçilerle demokratların ı: 
birleşmektedir. /;-

f:ier İoııiliz kalesi dii.şerteı...,. 
merikalılar çok düşiinJn~ JP"''
bur olacaklardır. Bunu bil~~ 
ve hatti şimdiden d~ 
içindir ki, iki muhalif parti,~ 
tereye azami yardım Jıalı""" 

müttefik ıtörünüyorlar ••.. ~ 
Aınerikada Cumhurreısi 'ıl',' 

batının vereceii netice ~ • 
görünüyor ııibidir. R~I~ f' 
çüncü defa CnmlıUl'l'eısllliSledl'· 
leceğine süpbe edilmemelı:t f.' • 

Bu takdirde, Amerika~ 
rupa harbi karıısmdaki "! ~ 
de daha başka müessir bır el ctıı"i.. 
lik unsurlarının tahakJ<olı bJtif 
d~ hesap ve ihtimallerden 
görülemez. ~ 

* Bef.llctasta Ott~ô • 
nımıarada mukim Musta!~0ıırl' 
ıınürden zehirlenıni..s ha:>~ 
kaldırılmıştır. 8r 1" * Şirketibavrive sonb8~ b#' 
rifesine bugünden itibal'eıı 
nılmıstır. 

takımlar yarışa çıkmıştı. bııl.~ 
Çalgılar, oyunlar, re~ac.0 b• 

muştu. Hatta kazaskerler• vU~ • 
konaklarının kapılarında~ j111ııt1' 
!erle içki kabulüne açı~ ~ ~D,r 

İşte yeniçerilerin pad!sa ,cb'~ 
ğı dinlememelerine yeııaııl~f1la , 
)erden biri de vüzera, u ··pteli" 
ricalin içkiye, sefahate ıı.İ~ıı ıtf 
!arı idi. Yeniçeriyi eiaJtın ict<i .r:. 
vik ediyorlar ve padiş~h'!',01Jaf"1 saitım snya düşürmek ısl•Y kat' ~ 
Beyazıdı Veli çok naJ11°5

1de ,.,,. 
ahliıklı bir adam olduğu h;

0 
ııı•f 

atteessüf şiddete, istıpd• ptPI' 
yal bir rnb değildi. .Bu ~c ~ 
kadir olamıyordu. cıl< ~ 

Hudutlar düşmanlar• 8 
btr ıır 

hale gelmişti. Düşına_nJar1,81or raftan saldırıyordu. in•.~. ...
ğun bünyesi tehliked~ 1 ;·bit~~ 

Bu sebeple harekctı "1; 0Jııll~; 
zabı ilahi olarak k.ahU., dt41 

Halk beyninde müthış bı ,.1, 
duvu mucip oı.lu. bııl~,J ' 

Halk idare riyasetinde ter ,.ıı • 
padişahta ittirat yerin~ef ~~11' 
düt, knn~l yerind_e '8diı'•f".,tl 
yordu. Bundan endı e c ' 

cveıaJlll 

!t 

t 



' 

• 

/./Qbeşistandaki 
meydanlarda 

460mbalandı 'ıı Qdra 30 ( L ·tleri . A.A.)-: R. A. F. ta,_ 
"'IQ1 ' Afrıkadaki Italyan kıt'a
'a ~t nakliyelerini b-Ombardı-
lı,~iliztvanı etmektedirler. 

~dtıı .,_ ta~yareleri %4 kilomet -
~ı.: '""•dıadaki İtalyan mevzi
i ı"' •t ~l ı.' lali addelena limanını mu-
"ldir Yttle bombardıman etrniş-
Si~ 

lılliy '11.rraninin cenubwıda bir 
lli_ıtir • l:etniııine taarruz edil -

41~gıiıı . . 
ı_ lı İlti 

1 
tayyarelerı, Babeşıstan-

1 l'ılıına •Yyare meydanını b-Om -
l .~t'i ~ etnıi~ler ve iki hanga
"'lilııı· '~bet vaki oldu~ kay 

ıştır. 

~ibbentrop 
Pttoskovaya 

ıı gitmiş 
~~ 30 (.f..A.) - Reuter a
~~Yo U 
~l A- e neşriyatta bulunan 
b.. l:ııte ·wn•rıkalı ııazetecilerden 
'\lf'ıı.ıı ilJı~ms. Bay Fon Ribben
~ ile aer !inden hususi tayya -
~.ol<! ~le!acele Moskovaya ~it_
~'llıtirU.ıtunu ıstihbar ettijini söy
tı; ~v \\r;ıı, __ 
~ ltaı --.ıns. Fon Rfü!.>entro -
~Ya· .. Almanya ve Jal)()nya 
.'11\~'tlıun'aı<it yeni misakı Sov
:ıune anın oa imza etmesini 
fittır,Cal!Şnıakto. olduitunu il.l"~ 

81>anya harbe 
s" lltüklenmek 

• 
ı.ı ıstemiyor 

b~,adrit 30 • 
, ... 4, ı;:- (A.A.)- Röyter ajan-
lı ta4ııı ı:er Bcrlin hükümeti İs
i.:. ıltaıı Yakında harbe gireccği
~llı. 

0
?0rsa aldanıyor. Burada 

ıı.. i- ı· an ınütalea hudur ve Su
ıı:~t,li)ıy~reti sonunda Berlinde 
'ııı l..da:"ış .olan resmi tebliğ ile 
it ~İı gorıinmektedir. Pek 
'-~Yii 11°1•n bu tebliğ:, bir takım 
~ llerı zuhur etmekte olduğuna 
lı tılığ ıııde dolaşan haberlerin 
~!•ltıı11 rı göstermektedir. Diğer 
~ ~ltı, İs lalyan - Alman - japon 
ı., ;~ 

1 
~~yada mihver devlet-

·~ııı1/<Ullin etmi~ oldukları A l(U tevlit etmemiştir. 

v lllerikanın 
~tdiği tayyare 
\d~di " ,~'ıiııgı çogalıyor 
~ilelilı. Cn 30 (A.A.)- Amerika 
llt~"iıı;11 U~huriyetleri harbiye 
~re h"kb]ldirdiğine göre, İn _ 
~1'11 ı\ u uıneti hesabına ihraç 
\ı hİilt!_llerıkan tayyareleri mez
'tı ~lııı~ete 30 milyon dolara 
~1 1lıt80 ur. Bu rakam, temmuz 
~ "111' atından 17 milyon dolar 

lı.~~ 
tııı~1 lt,,te~ ayı içinde Amerikanın 
ı,tıı Ye(c~ olau tayyare ihraca -
b. 

1
' o•- nu 125 milyon dolara 

"'ı ""u ı · ile 11 s ur. Bu rakam 1924 se-
Jiit •za

1
ran bir rekordur •• 

& .ran hey'eti 
~~~.,~rhne gidiyor 
>,~~iy0 •• 

30 CA.A.)- Tass ajansı 
1,lıı ıla._ı..· ~lnıanya ile bu sene 
&~}as ~ıtarct mübadelesinde 
~1 ıııiıı ~ıhr_acatının kontenjan 
~b •le, ııı· nzımi için al:ikadar 
~ \ır h iiınessillerinden mürek
lib~aıt•~et, Alman mahfilleri i-
l'\ hare: bulunmak üzere Ber
U~ .. et etmiştir. 

şlltiilen Alman 
~ t•yyareleri 
lıı · •a 30 ~~Utere . CA.A.) - Reuter: 

t:'re tla nın cenubu şarkisinde 
~rı ~ hatarvalarmuz dört 
iıı,~ t!Uş" bardı.man tavvaresi 
~~ı::~rı 1urınüşlerdir. Gündüz 7 "'u... a"Yaresi · dah d" ·· . •u illa!. nın a ı.ı.şu-
~ ili kav llındur. Avclarunızda!l 

Ve ..... bett.k. Fakat nilotlar 
"""1lldir, ~ 

\'t'.'ıt NEŞRiYAT 
ı,'4,h 
,. ·~· keıııı1 ~t ~kler v ar arasında içtimai 
"ıı.t,~~i aPan muharrir B. Ta-
1!:%{ıcııarn .•Enternasyonal do -
~ lıas~ 18mıli bir kitabı Av

. ~ tıı,. cvı taraf:ndan neşro-
~ • ; lıaİtilti 
•• ,lı.ıır hayat sahnelerin -
. ';ıJ,;•aJa VG Yaş·· .rnış • z: za-

tını ih'ha etmek e -

ÇiNLiLER JA
PON HATTI
NA GiRDiLER 

Çin askeri 
ai1r'atle 
ilerliyor 

Moskova 30 (A.A.) - Dün Mos
kova rady09U, Cin kıtaatının 
Kwanıısi istikametinde ilerledik -
!erini ve Jaı:ıonların ileri hatlar:ııı.ı. 
işııal ettiklerini hildinni$tir. 

Macar Nazınnın 

Belgrad ziyareti 
Belgrad 30 (A.A..)- D. N. B. 

Evvelki .;in Belgradda Kral Nai
bi Prens Pul tarafından kabul e
dilen Macar ziraat nazırı Kont 
l\tişel Teleki, dün, yanında Yugos
lav ziraat nazırı da olmalı: üzere, 
ziraat sergisini ziyaret etmek içm 
Nişe ~imiştir. 

Belıırad siyasi mahfillerinde te
barüz ettirildi!ine göre, Kont Mi
şel Telekinin ziyareti, sırf bir ne
zaket ziyaretidir ve Macar ziraat 
nazırı, bu suretle, Budapeşte ziraat 
sergisini gezmek üzere nisanda Ma
caristana gitmiş olaıı Yugoslav zi
raat nazırının ziyaretini iade ey
lemektedir. 

İki Macar partisi 
birleştirildi 

Buılapcste 38 (A.A.)- D. N. B. 
l\Iacar nasyonal - sosyalist hare
ketinin organı olan Magyarsag ga
zetesinin ne~rcttit~i bir tebliğe gö
re, oklu haç partisi, Macar nasyo
nal - sosyali.! partisi ile birleş -
ıniştir. Bu iki partinin birlesmesi 
6 te,rinien·elde tnmam olacaktır. 

Kenya bombardıma-
nında telefat yok 

Kahiro 30 (A.A.)- İngiliz u
n1unıi karargih1nın pa~ar günkü 
tehlii;i: Kcnyada: 27 eylfılde düş
man tayyareleri, Burayı bvmbar
dıman etmişlerdir. Telefat yoktur. 
Valgaris civarında vukua gelen 
bir keşif kolları çarpışmasında, 12 
düşman ölmüştür. 

Sudanda, l\lısırda ve Fili.tinde 
kayda değer birşey yoktur. 

Yeni bir demokrat 
dünya yaratılacak 
Nevyork 30 (A.aJ- Röyter: 

Cumhuriyetçi partinin reisicum
hur namzedi Vilki, cumhuriyetçi 
ııartinin kongresine gönderdiği 
bir mesajda, eğer ben reis.icurnhor 
seçilirsem, demiştir, yeni bir dün
,,. , ,adediyorum. l\tüessir, zapte
dilmez ve genişliyen bir demok -
rasi \'adediyoruz. 

Vilki, bundan sonra Ruzveltin 
harici si,·as.elini •demokrat dün
ayyı parralamai\a yardım ettii!:in
den dolayı• tenkit etmiştir. 

Yunanistan bahriyeli· 
leri aıkere çağ1rıyor 

Atina 30 (A.A.)- Stefani ajan
sından: Bahriye Nezareti, 1940 sı
nıfına ve bahriyeye n1ensup efra
dın bir teşrinievvclden altı teşri
nievvele kadar kayıtları icra edil
mek üzere askerlik şubelerinde is
batıvücut etroiye davet edilmiş 
olduklarını bildirmiştir. 

Taksim de bir 
apartman 

basıldı 
...... 
anı 

Taksimde Billürcular sokağında 
12 numaralı Bil apartınınıunın 
birinci katında oturan Madam İre
ninin burasını gizLi randevu yeri 
haline getirdiği haber alınarak 
gece basılmıştır. Evde iki kadın, 
''·i erkek bulunup muayeneye gön
derilmişler ve daire mühürlen -
rniştir. 
Ayrıca Beyojilu umumhanele -

rinde yapılan son teftişlerde de 
muayenesiz ve vesikasız olarak 
gizli çalısan 4 cenç kadın ele ge
çirilmiştir. 

Bu sabah bir motör 
yandı 

(1 inci s:ıhifed•n d•~am) 
1536 numaralı otomobil çarpmı$
tır. Başından yaralanan Müştak 
Bevoilu haı;t.anesine kaldırılın~ -
tır. 

Cibalide oturan TCVIM: oıdu 8 
vasında Yıldız, oda içınde ııezer
ken kırıl= olan pencere cam -
lannm ~ ne diişmüs ve ayak
ları il llerlnden varalanarak $iş
i. l'O<''ı has a !ıd~ tcdav. al- I 
•ına al 

•• 
Uçler paktı 

Sovyetlerin de 
aleyhinedir 

Loadra 30 (A.A.)- Röyter: Sn».
ılay Observerin. tanınmış muhar
rirlerinden Garvin yazdığı bir ma
kalede d;~or ki: 

İtalyan - Alman - japoa paktı 
İngiltere alc••hiııe olduğu kadar A
merikauın da doğı-udan doğruya 
aley bine ve desisekir bir tarzda 
da Sovyetler aleyhinedir. 
japonyanın tarihinin en büyük 

hatasını işlediği kanaatinde olan 
Garviu, yazısına şöyle devam et
mektedir: 

Tokyoda mutedil ıınsurların ö
nüne gecen hararetli miifritler 
Hitlerizmc ve faşizme istinat ed&
rek hiçbir zaman Amerikayı ür
kütemezlcr ve ancak Amerikan 
devleti kudrctiuin inkişa(ını ve 
ingillıce konuşan milletlerin kuv
vetli abencini leşçi edebilirler. 

Bu zümre ayni zamanda Çin 
mukavemetini beslemek ve onu 
tesci etmek için tahayyül edile -
bilecek en güzel çarelere müraca
at etmislerdir. 

Almanya, İtal:va ve japonya as
keri ittifakının 250 milyon kişilik 
bir kuvveti temsil ettiii hakkın
da Ven Ribbenlropun sözlerine 
cevap veren Garvin, Rusya ve Çin 
hesaba katılmaksızın Amerika ile 
İngiliz imparatorluğunun bu mik
tarın iki mislini temsil ettiklerine 
işaret ederek cihan kontrolü mev
zuu bahsoldujiu zaman müsellesin 
cihan nüfus ve menbalarının an -
cak bir kesrini ifade ettiğini- ve 
Amerika harbe girerse geriye ka
lan cihan kuvvetinin 1'ir knplanı 
ezer bir fil addedilmesi liızıın ge
lcccjiini sö)·lenıcktcdir. 

Dahiliye Vekili bura
da tetkikler yapıyor 

( l inci sahifeden devam ) 
lıkesir ve l\lanisaya kadar giderek 
tütün depoları.nı ve mübayaatını 
tetkik edecektir. 

İktısat Vekili Hüsnü Cakır da 
dün Hopada tetkiklerde ·bulun -
muştur. 

DAIILİYE VEKİLİ BU SABAH 
VİLAYETTE MESGUL OLDU 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu 

sabah vilayete gelmiş ve Vali ile 
görüşmüştür. Vekil Edirneden bu
raya dönerken Çorlu ve Liilebur
gazda da halkla temas edip dert
lerini dinlemiştir. 
Bakırköyde de kaymakamdan 

izahat almıştır. Vekil yarın akşa
ma kadar tetkikler yapacak ve 
yarın aksam An karaya dönecektir. 

Mahrukat buhranı 
mevcut deii!dir 

( l tııci sahifeden devam) • 

sunpasa gLbi sa.'ıil semtlerde ise 
ö,5 - 6 kuru.şa kömür alınabil -
anektedir. 

Bir çok kimseler belediveve ve 
fiat mürakabe komisyonuna mü
racaat ederek muhtelif semtlerde 
görülen bu fiat yükseklik ve nis
betsizliilinden sikayette bulun -
rnuslardır. Bel diye ise kömür sev
kryatının henüz devam etti~ini 
söyliycrek cl'an tetkiklerde bu -
lunmaktadır. 

İtalyanlar Halebi de 
istiyor 

( 1 in.ol aahlteden devam ) 

Fransız tayyarelerinin Radosa gön
derilerek harbin sonıına kadar o
rada muhaCaza altında bulund11 -
rulmaları, Suriye ve Lübnanda iki 
hava üssünün tahmin edildiğine 

J:'Örc, Halep ve Rayakın terki, po
lis kuvvetleri müstesna bütün 
Fransız kuvvetlerinin terhisi var
dır. 
Fransız makamlarının tayyare

lerin Radosa gönderilmesini red
dettikleri zannolunmaktadır. Di
ğer İtalyan taleplerinin nasıl kar
şılandığı malfım değildir. 

SPOR 

Maçların neticesi 
Dün hk maçlarına devam edildi. 

Fenerbahçe staçiında karşılaşan 
Galatasaray ve FenerbahQe takım
ları, heyecanlı bir oyundan sonra 
1 - 1 berabere kald1lar. Seref sta
dında karşılaşan Beyo):?luspor ile 
Siileymanive. 2 - lBevol!lusıxırun 
lehine neticelenmiştir. İstanbul -
spar ile de Beykoz ikarşıla..=ıs. 
1 - 1 berabere kalmıslardır. Beşik
taş da 3 - O Altın tuğ takımını yen
miştir. 

Dün. dai!:cılık 'klübündc de, te
nis '."llpryonasının final maclan 

1 o.vna: ıstır. 

\SON24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 
1. (Bu yazının metinleri Ana.. 

dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 
Üç taraflı paktın yeni akislen 

tlalıa müshet bir takım yakın hi
diseleri haber veriyor. l\leseli, bu 
arada, bir İngiliz - Amerikan itti
fakını pek muhtemel göreıı mah
filler vardı~. Bazı Amerika gaze
teleri ise, lngiltereye vardmuıı 
bir misli. arttırılacağını, bazı.lan 
da, Amerikanın harbe çok yakında 
gireceğini yazıyor, 

japon gazeteleri, üçüzlü paktın 
Birleşik Amerika devletine karşı 
olduPıınu açıkça yazıyor ve •hu 
pakt, Apteriks Birleşik Devletle
rinin iki Okyanustaki müstakbel 
faaliyeti.ne karşı bir frendir. di
Yı>rlar. 

Muhakkak olan nokta şu ki, 
Almanya, Italya ve japonya ara
sında imzalanan pakt, Amerikayı 
İngiltereden ayırmaj!a muvaffak 
olamamış, bilakis hu iki devleti 
daha çok birbirlerine yaklaştır -
nııştır. Amerika matbuatı Çicc de 
azami yardun yapılacaiiını ilave 
ediyor. Diğer tarnftan Çin devleti 
yeni bir takım tedbirler almakta
dır. İn,;Jiz gazeteleri yeni paktın 
vaziyeti değiştirmediğini, Avrupa 
harbi şartları üzerinde müessir o
lamıyacağını tebariiz ettirmekte
dir. 
ROMANYA VE TAAHHÜTLERİ 

Dünya harbi 
hemen 

beklenemez 
[Başmakaleden devam) 

belesi.ni J'aponya icabına cöre 
•taarruza uiramak.o şeklinde tef
ııiı' etmiyebilir. 
Amerikanın harbe müdahalesi 

ancak bir şekilde mevzuu bahsola
bilir. o da, İngiltereniıı zaaf duy
duğuna kanaat hasıl ettiği gün
dür. Bu takdirde Amerikanın der
ı.aı harekete geçeceğinden ve İn
gilterenin yanıbaşmda bütüu im
kıinları ile yerini alacağından şüp
he edilemez, Ancak, buı:ün için 
İngilterenin böyle bir yarduna ih
tiyacı yoktur. İhtiyacın hasıl olup 
olıruyacağı ise Akdeniz havzasın
da, hatta İspanyanın da harbe ka
r1sması takdirinde cereyan edecek 
kat'i neticeli harpten sonra belli 
olacaktır. Binaenaleyh Bedin pak
tına rağmen harbin en önce Ak
deniz ve A(rikada yapılacak mu
harebelerle müstakbel veçhesini 
iktisap eyliyeceğini kabul etmek 
lizım<lır. Dünya harbi, bundan 
sonraki safhadır ve)·a değildir. 
Amerikanın hattı hareketi bu 

cckilde ve azami yardım mahiye
tinde olacağına ve ancak sırası ge
lince askeri ittifak ve harbe mü
dahale vaziyetinde bulanacağına 
göre Sovyct Rnsyanm da şimdiki 
halde hic olmazsa Almanya ve 
İtalyaya ihracatında ve yardım 
ifade edebilecek münasebetlerin
de imsak ile hareket etınek tarzın
da bir nıiivazi vaziyet takip eyle
mesi muhtemeldir. 

O halde günün sualine şu ce -
vabı verebiliriz: 

3- S O N T E L G B A F -30 ETt.()L t94n 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLA HI t 
ı.e.ı..u teınıaal.ı 

)680,00 120,00 Yollar ve köprüler tamiratında lrullaııılmü üzere alınactf 

904,00 
670,00 

108,72 

67,80 
50,25 

10 ton Bitı:nemilsiyon. 

Esnaf muaye.ne cüzdanlarile kara ve deniz vesajti cüzdanı~ 
imalinde lrullanılınak O.zere alınacak 1428 metre mücellit bezi Vf 
60 paket mukavva. 
İtfaiye Amir ve efradı için yaptırılacak 28 adet deri palto. 
Çubuklu gaz depolan için alınacak elektrikle müteharrik ~ 
adet Siren. 

2100,00 202,50 Temizlik işleri hayvanlarına koşum takımı yapılmak üzere ah
nacak 600 kilo beyaz aabunlu kösele ve 200 kilo beyaz yai!Sıl 

3614,00 271,05 

1857,00 139,28 

vakete. 

Umum! bahçeler için alınacak « kalem ağaç ve fidan. 

Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hasatnelerinia. 
ytllık ihtiyacı içın alınacak kuru üzüm, kaysı, üryani eriği va 
~erdali. 

Tahmin bedelleri ile ilk t.eMinal ınikdarlan TUkanda yazılı işler ayrı ayrı aç,_ 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kalernincJAı 
eörillecektir. İhale 14/10/940 pazartesi. günü saat 14 de daimi encümende yapı
loı:aktır. Taliplerin ilk teminat makbw: veya mektupları, 940 yılına ait ticaret 
odası vesikalarile ihale ıünil muayyen saatte daimi encilmende bulunmaları. 

Yıllı ilk te· 
lı.iruı mini(!) 

seneik 

'"''-01) ..... 

12,00 0,90 Kapalıçarş.ıda 

3 sene) 
Yanmtaşhan sokaiuıda 1 No. 111 düklt!n (t Ut 

120,00 9,00 Çarşıkapıda Yeniçeriler caddeoinde 
milddetle) 

70 No. lu sebil (1 

Yıllık kira muhammenlerl ile ilk teminat mikdarlan yukarıda ya.zıh gayft 
menkuller hizalannda gösterilen müddetler üzerinden kiraya verilmek üzere ayn 
ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muameH'ıt müdilrlillCl 
kaleminde görülecektir. İhale 4/10/940 cuma günü saat 14 de daıml encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek:tuplarile ihale günü mu 
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (8873) 

* ... Taksim Sıraserviler caddesinin asfalt ~o~e. asfalt tretuar ve saire in;;:ıatı ka 
palı zarf usululile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira 96 kuruş ve 
ilk teminatı. 3855 liradtr. Muka\'ele, eksilbnc, bayındırlık iş\,eri genel, husust ve 
fenni şartnamelerile proje keşif hulAsası ve buna müteferri diğ'-'r evr.ık 261 ku 

ruş mukabilind Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 3/10/940 perşem
be günü saat 15 de daiml encümende yapılacaklı.r. Talipledn ilk teminat mak: 
buz veya mektupları, ihale Uırihinden 8 gün evvel Fen ~leri müdürlüğüne mU

racaaUa alacakları fennt ehliyet ve 94.0 yılına ait ticaret odası vesikalarile 2-l90 
numralı kanunun tarifatı çevresinde hazırhyacaklan teklif ınrktuplarını ihale 
günü f:aat 14 de kadar dai:-ni enetinıerıc vermeleri lazmdır. (8639) 

:..:..:~.:..----

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

&oma gazeteleri. Romanya Ha
riciye Nazll'ının bir beyanatını 
neşretmektedir. Bu beyanatı tef
sir eden Roma siyasi mah(illcri 
Romanya ile dcmo'krasi dnl•tleri 
arasında mevcut bütün ııaktların 
ve Romanyaııın Balkan antantı ile 
bütiin taahhütlerinin buırün mef
suh telakki oluııabilece{(i kanaati
ni ileri sürmektedir. 

Diker taraftan, İngiliz Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks, Romanya 
maslahatgüzarını hariciyeye da\·et 
ederek, Bükreştc 5 İugi(; • .in tcY

- Harn hemen uP:'lnıilcşıniye
cektir. Amerika İne:ıltere,1·e yar
dımını daha cok arttıracaktır. Har
bin istikbalini Akdeniz ve Afrika
da cereyan edecek muharebeler 
la\'in edecektir. Harp dün)·a harbi 
nıahiyctini ikt~sap ettiAi takdirde 
Amerika behemehal İnı:-iltere ile 
beraber olaca:.Olır. So.-yd Rusya
nın müstakbel n1enfaati ve enıni
"eti de bu safa iltil•ak eylemek
tedir. Simcliı·i halde. Akdeniz hav
za~ı, Afrika ve Avrupa kıt'~o.:·nın 
bazı aksar.11nrla cerc~:ın edecek 
nıuhnrebenin neticesini beki .. mck 
gerPktir. 

Bu yıl veteriner orman ve ziraat !:.kll?le1erine kabul ~itecek talebelerin 
se('İm imtihan tarihl~ri değiştirilmiştir. 

1 
İmtihanlar 3/10/940 perşembe saat 9,30 da, 4/10/940 cuma ve 5/10/940 cu-

martesi günleri saat ikide başlamak sureti.le yapılacaktır. c9233> 

kifini protesto etmiştir. 
Rumen dahiliye nezareti de ncs

rctti;;i bir teblijide, eski rejim~ 
nıcnsun 1·1 tanınnnş $ahsııı muay
yen yerlerde mecburi ikaınete me
mur edildiğini bildirmektedir. 
Bunlar arasında hirkac eski baş
vekil, nazır ve general vardır. 

İSPANYOL NAZIRI 
Almanvada bulunan İspanya 

Dahiliye Nazırı Suner, Bcrlindcn 
l\lünihc hareket etmi•tir. İspanyol 
Nazırının İspanyaya dönmekte ol
duğu anlaşıhvor. 

HAVA HARPLERİ 
Hava harpleri soıı birkaç gün

dür şiddetini muhafaza ediyor. İn
giliz b-Ombardıınan tayyareleri, Al
manların istilfı üslerine hücwn
larını arttırınışlardır. Havanın 
muhalefetine raimen, bir miktar 
İngiliz tayyaresi Bertin üzerine 
kadar vasıl olınuslardır. 

26 eylülde nihayete eren hafta 
irinde İngiliz hava kuvvetleri Al
man sahil linıanlarına ve müda -
{aa tertibatına ceıııan 58, kanal -
!ara 5, deıniryolu iltisak noktuları 
ile eşya istasyonlarına 25, fabrika
lara 8, hava mcydaıılarına ve de
niz tayyare üslerine 9, uınumi hiz
n1et miiessesclerine 7 hüc::unt yap
mışlardır. Bu hücumlar esnasında 
9 İngiliz tayyaresi kaybedilmiştir. 

Alınan tayyareleri de cenubi ve 
şarki İngiltere, Loııdra civarına 
yeniden akınlar yapmışlar, bazı 
köylere, evlere bombalar atmışlar
dır. Hasar az olmııştur. 

İSTİLA NE ZAMAN?. 
Rôvtcrin deniz muhabiri İngiliz 

yüksek deniz ınahfcllerinin {i)\ri
ne tercüman olarak mühim bazı 
mütalealar serdetmektedir. Bu 
fikirlere göre, kışın gelmesile be
raber, istila tehlikesi muhakkak 
surette ortadan kalkmamıştır. 

Denizciler, muvakkat bir müd
det iein denizlerin sakin olaca -
ğını bilmekt~dirler .Bilhassa şu 
fikir tebarüz ettirilmektedir: Al
manlar, istila teşebbüsünü gecik
tirmekle, el:er İngilizleri gafil av
lamak istiyorlarsa, ciddi surette 
hayal inkisarına ui!;rıyacaklardır. 
Çünkü, İngiliz bahriyesi müteyak
kız vaziyetini bir dakika bile gev
şetmemcğe azmetmiş bulunmak -
tadır. Manştaki Fransız limanla -
rında ise, Almanlar istila hazır -
lıklarına devam ediyorlar. Bu ha
reketler, istilı\nın daima imkan 
dahilinde olduğnnu göstermek i
çindir. Bu hazırlıkların, İnciliz 
bombardıman tayyareleri.ni daha 
mühim hedeflerden çevirmek, alı
koynıak için dahi yapıldıiı alı:la 
gelebilir. 
AFRİKA CEPHELERİNDE.. 
Afrikada da bazı çarpışmalıı.r 

olmu<tur. Şarki Afrikada Kenya 
hududıında İngiliz ve İtalyan ileri 
müfrezeleri çarpışmışlardır. 

Bundan başka 1ng;Jiz tayyareleri 
Bardia ile Derne üzerine, Sollum \ 
ve Giarahub mıntakalarına hava 

Uakikat bıı olmasına rağ'mcn 
ancak So\·yc-t !tJ1sYa, Atneriluı \'C 

hatta Janon:vanın şimdiden harbe 
tutusmalarında ,.c harbin dünya 
harbine cevriJnırsindr :vine dün
yanın müst:ıkh<'l rahnthi!ı ve ınu
harebenin bir iki yıl irinde neti
cclenme~i iinıit ,.e faYdası v3rrllr. 

ETEM İZZF.T ~ENİCE 

Bekçiler esnafa 
cezA kcsebilirmi 

( 1 inci .~a1ıifeden deram ) 
makta, kovalamakta ve hatta ceza 
vermek iein karakola götürüp ceza 1 

zaptı kestiıımektedirler. 
Mahalle bekcilerinin kanunu 

temsil edip esnafa ceza kesmeleri 
uyııun olmıyacaihndan bu iddia -
tarın doi!ru bulunup bulunma•]• -
ğı alakadarlardan tahkik edi\rnis
tir. Buna karsı emniyet müdürlülıül 
6 ıncı şube müdürü B. Faik; iddi
aların doğru olmadığını söylemiş 
ve dem istir ki: 

c- Bahlqıazarı gibi seyvar es
nafı cok olan semtlerde yolların 
işgal edilmemesi icin hekcilerden 
istifade olunmaktadır. 

Bunlar sadece .muhafız ıı>bi kö
şelerde, güzerııiıhta durarak seyyar 
esnafın buralarda sabit olarak ça
lısmalarını önlemektedirler. Yok
sa ceza kestikleri yoktur ve tabi
atile de kesemezler.> 

Okullarda bu sabah 
derslere haılandı 

( 1 inci sahifeden detıam } 
lun son sınıfına devam ed<>bile -
ceklerini bildirmektedir. 

Devlet olJıunluk mntihanında 
ıkazanamıyanlara ııelince bunlar 
mektebe alınmayıp 2 yıl içinde 
4 defa açılan devlet ol,lıunlu.k im
tihanına her ııruptan ayrı avrı 

muvaffak oluncıva kadar ııirebi
lirler. 

Bu tebliğden anlaıııldıl!ına ııöre 
bir dersten muva.J1fak olamıvanlar 
ôçin şiııııdi tekrar lm tihan mev -
zuu'bahs değildir. 
Bazı orta mektep ve liselerde 

bugün ımuallim meclisleri tcıııla -
nacaktır. Bilahare de diın sabah 
Ankaradan gelen maarif müdürü 
:B. Tevfik Kut'un reislitinde mek
tep müdürleri toplanarak son ha
zırlıkları tetkik edeceklerdir. 

DiKKAT 
1 ilkteşrin Sah günü 

Çemberlitaş 
Sinemasında 

t. Matine" suvarede 
FEVKALADE GA.Lı\ 

MÖSAl\IBRESİ 
Görülmemiş lıir varyet. 

Programı 

hücunılarınn devanı tmi.şlcrdir. l~•••••••••••-

u . • b 

Oavlet ~zyalbrı lş'~t~e Umuıı Müdürlü~ü !!anları 
30 Eylulden 7 Birinciteşrine kadar 

l\luhtdıf hatlara kalkacak vapurların i~imleri, kalkıj 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına -Salı 12 de (İzmir), Perşembe 12 de (Ankara) ve 

Bartın hattıaa 

İmıi t hattına 

Mudanya lıattın... 

Bandımı& nattma 

l[arabica hattına 

İmroz hattıııa 

Pazar 16 da (Fr n). Galata nhtunından. 
- Sah 18 de (At.. .ı,, Cumartesi 18 de (Ül&:en) 

Sirkeci nhtımına.tn. 
(Not~ Aııafarta vaparu İneboluya kadar gide

cektir.) 

-Salı, Pet}embe ve pozar 9,30 da (Uğur). Toph4ne 
rıhtımından. 

-Pazartesi 13, Salı 9,50, C~ba, perşembe ve 
Cuma 16 da ve pazar 8,15 de (Marakaz). ~ca 
Cumartesi 14 ve Pazar 19 da (Sus). Galata nhl:ı
mından. 

-Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Sus). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve cumartesi 
20 de (Konya. Tophane rıhtınundan: 

-Sah 19 da (Mersin), Cuma 19 da (Antalya). Top
hane rıhtımından. 

-Pazar 9 da (Seyyar). Tophane nhtımından. 

Ayvahlı. hattına -Çarşamba 15 de (Bursa). Cumartesi 15 de (Mer
-.in). Sirkeci nhtımından. 
~: Cumartesi postası İzmıre kadar gidecektir.) 

İzmir sür'at hattına-Sah 11 de (Kadeş), Pazar 11 de (Aksu). Galata 
rıhtımından. 

t.mlr llive ııostası- Perşembe 13 ele (Tırhan). G:ılata rıbl.ımından. 
(9270) 

VATAN KURTARAN 
ASLAN 

~-----TÜRKÇE 

• • 
1 

1 

l 

• 

SARK Sinemasında 
Beyoğlu, İstiklal Cad. 
%83 lilacopulos Pasajı (Eski EKLER) 

karşısmda Bugiinaen itibaren: 
Fevkalade bir program 

BAYAN harikalar harikası 

ŞAHANE 
Mağazas.ı 

ÇILGINLIKLAR TERKİ TİCARET 
DOLAYISİLE tamamen renkli muazzam revü 

VE 
Bugünden itibaren 

DENiZ ve KAOIN ÇANTA, ELDİVEN ve 
ÇORAPLARINI DOROTBY LAMOUR -

Fevkalade tenzilitla GEORGES KAFi' 

Satışa ~yor. HANRY FONDA -
AKİM TMfİROFF 

Wırsattaıı istifacı. tarafından FRANSIZCA sözlü 
EDİNİZ Gayet güzel bir film 

Her iki film son defa olarak 
Beyoğlnnda gösterilmektedir. 

' 

wır' SAGLAM DiŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA ' .. 

:RıDADIS suvu· 
iLE TEMiM EDltİR .MUSTAHZARIN MAYİ HALİNDE DLMASI OOLAYlSİLE 

lliS f.TlfRiN Eft DERiM YERURiHE GiREREK ANTiSEPTiK TE.SiRIHI YAPAg 
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MAZON MEYV A TUZU 
Ye 

l rı K 19 AZ, HA 11MSlZL1 K, M 1 DE BOLA N T 1 
T E M 8 E L L i G i N O E, r~f i O E E K S i L i K 

ı e 8 O 1 O K L U 6 U H DA, 8 A R S AK 
y A H fA A L A R l H o A emn~~i~ll·-Müferrih ve midevidir 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici ı 
Askeri Kıtaa ~-ı ilanları -----------: 

A.şağıdn yazılı mevadm kapalı z.arlla eksiltmcleri hiznlarında yazılı gün, saat ve mahnllc.rdcki . ~ker1 satın nlma ko
mlsyonlarmda yapıJacaktır. Taliplerin kanuni ves.ikalarlıc tekli! mektuplarını \hale saatmdcn bir saat evvel aıt oldu!u 
komısyana vcrmclerı. Şarlnameleri kol1lUJ;yonlarında gorulur. 1145 - 9179 

Cınıi ihalenin yapllacağ1 mahal Mh.ları Tut arı Tcminatl ilıale i:Ürı ve aaıtı 

, Lira Lira 
Pirinç Edime Havsa. 104,600 kilo 43,932 3295 18/10/940 

18/10/940 
10 

Kuru uztim > > 36,500 > 11,315 849 11,3 
15 
17 

Sehrıye. > > 20,180 > 5,247 394 18/lf.:r.+o 
18/10/940 
19/10/!)40 

Makarna. > > 109,000 > 33,790 2535 
Sıbr eti. > > 364,000 > 131,040 9828 10 
Saman. > > 2,030,000 > fl0,900 4568 19/W/940 11,20 
J3ugday öğüttürülmesi. E<lfrne sanayi 

Pirinç 
~gır eti. 
Odun. 
Ot. 
Odun. 
Sığır eti. 
Pırinc. 

J1.1~lasıoda. 
Diynrb:ıkır. 

Edımc eski müşlriyet D 
J<:dime eski mtişirjyet D. 
Edirne Havsa 
Hadımkciy. 

Samsun. 
> 

9,000,000 > 
ıl 120,000 > 

120,000 > 
1,000,000 > 
3,150 000 > 
1,050,000 > 

339,000 > 
63,600 > 

157,500 
31,200 
42,000 
20.000 

189,1100 
21,000 
76 275 
19,080 ... 

9125 
2340 
315U 
1500 
10,700 
1575 
5721 
1341 

21/10/!!40 
12110/940 
17/lU/940 

0 17/10/940 
21/10/9-40 
1G/JO/!J40 
11/10/!140 
ll/J0/940 

11 
ll 
le 
17 
10 
15 
10 
ıs 

Aşğıda yazıJı mevadm kapalı zarfla eksiltmesi hiı.alarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki a~kcrı satın olma ko-
.misyonlannda yapılacaktır. Taliplerin k:ı.nunl vcsikalarıle teklı:f mektuplarını ıhale saatlerinden bır s<ınt evvel ait oldu-
ğu komisyona vermeleri. SarUıamelerikomisyonlannda gorulur. 11:17 - 9148 

Cinsi loa!cniıa yapılau~ı \iCr Miktarı Tutarı Teminatı ihale iÜn ve aaıtı 

Snman. 
Bır bina inşası. 
Sığır ctı. 

Kuru ot. 

Erzincan. 
Balıkesir. 

'Erzurum" 

> 

Lir' L•ra 
l CO Ton 20,000 

14,171,38 
!JG,000 Kilo 15,840 

1,649,200 > 41,220 

* 

1500 
HG2,85 
1188 

3093 

15/10/940 
11/10/940 
14/l 0/940 
14/10/!HO 

l 1 
17 
ll 

15 

Aşağıda yazılı roevadın kapalı za~fla eksiltmeler! hizalarında yıızılı giın, saat ve mahııllerdeki as:.ert satın alma 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesıkalarılc tcklıf meklup1arıru \hale saatinden bir saat ev\·el ait oldu-
itı komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında eorulur. 1135 - 9ll8 

Cinai Eltılltmenln yapılacaA"ı •abaJ I.liAtarı Tutl\rı Teminatı ihale gün vo S.ıalı 

Yulaf. Mıırns. 

Sıgır eti. Tire. 
Buğday, yumuşak ) 
Bu dwy, sert. ) İzmir Bornova. 
S &ır eti. Çorum 
P rnç. > 
B lgur. 
Kuru fasulve 
Arpa. 
Ot. 
Odun. 

> 
> 
> 
> 
> 

Yulnf. 
Sade yağı. 
Sade yağı. 
&de yağı. 
Sade yağı. 

Çanakkıılc Umurbey. 
İzmit. 
İzmit. 
İzmit. 
İzmit. 

Pirine. İsparta. 
Odun. Edime sanayi kl:ılası. 
Kuru fasulye. Çıınakkale .Umurbey. 
Sı.;ır eti. 
Scıde yağı. 

Meşe odunu. 
Un. 
p. tatcs. 
Meşe komürü. 
Bulgur. 
Pı .ne. 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Bır kilosuna tahmin cdilC'n fiab 2 
l:uruş 65 s;:uıtim olan 5000 ton odun 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 12/10/940 cumartesi günu saat 
ıı de Karsta ııskcri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 7875 
lırndır. Evsaf ve şartnamesi 665 ku -
nı~:ı komisyondan alınır. Taliplerin 
kanuni vcsikalarlle teklif mektupla -
nnı ıhale saatinden bir saat evvel ko-
mısyona vermeleri. 1142 - 9153 ... 
Aşağıda miktan yazılı samanlar .ka 

p~h zarf ıle eksiltmeye konmuştur. I
halesi 7/10/940 pawrtcsi gunil hiza
l::ırında yazılı saatlerde Karakösede as
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin knnunt vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale S<ıatinden bir 
oat evvel komisyona vermeleri. 
Mıktara Tutarı Teminatı lbıcl 

Kilo Lira Lira Saatı 
~50,000 8750 <lSG,25 15 
800,000 17200 12UO 9 

1105 - 8965 ... 
Muayyen gunde talibi zuhur etmiyen 

379 knlcm avadanlık malzemesi ye -
nıdcn kap::ılı zarfla eksıltmeye kon -
muştur. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
tınınntı 1350 liradır. İhalesi 10/10/940 
gunu saat l l de Aııkarada M. M. V. 
llav:ı s::ıtın :ılma komisyonunda yapı
lacnktır. Şartnamesi komisyonda ıö -
nılür. isteklilerin muayyen saatten bir 
6aat evveline kadar knnunı vesika -
larilc tekli! mektuplarını komisyona 
\ermeleri. (767) (7743) 

• İstanbul Derince sılosundan rnuhte-
hf bırliklere iki bin ton arpa ve yulaf 
nakil ettirilecektir. Tem.inatı 4500 li
radır. İhalesi 9/l0/940 çarşamba gilnü 
saat 11 de Edimede Suloğlunda as.kert 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Tnliplerin muayyen vakil~ ko -
roısyona gelrı cleri. 1143 - 9154 

1f 
58,000 kilo sığır eti kap:ılı zarfla 

ek.silmeye konmuı;tur. İhalesi 8/10/940 
salı günfi saat 16 da Bnndırmada askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedell20,300 lim ilk teminatı j 
1522 lira 50- kuruştur. Şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. Amirliği sntın alma 
komisyonJarında da gdrültir. Talıple -
ıiD kanwıl vesllı:alarlle tckliI mektup-

Lira Lir el 

378,000 Kilo 24,570 
C0,000 > 13,800 

1,110,000 > 86 0-5 
'765,000 > 
200,000 > 
15,000 > 
84,000 > 
50,000 > 

480,000 > 
275 000 > 

1,200,000 > 
1,200,000 > 

31,200 > 
18,000 > 
6,400 > 

19,200 > 
74,800 

27,000 > 
6,320,000 > 

120,000 > 
400,000 > 

45,000 > 
S,000,000 > 

500,000 > 
200,000 > 

J,000,000 > 
120,GOO > 

70,000 > 

66,937,50) 
40 000 
5,025 
8,400 
8,250 

l!J 200 
8,937,5Q 

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

24,960 
75,240 --8,100 
95,760 
30,000 

108,000 
59,850 

375,000 
75,000 
20,000 
5C 000 
19,800 
24,500 

* 

1642,75 
10 5 
88~8 

sooo 
377 
630 
619 

1440 
671 

1350 
6750 
3040j 
1755) 
624) 

1872) 
7291 

6U7,50 
6038 
225-0 
SlGO 

4488,75 
28,125 

56"'5 
1500 
3750 
1485 
1837,50 

l5/l0/IJ40 
15/10/940 

12/10/940 

15/10/940 
14/10/940 
16/10/!)..0 
17/10/940 
lll/lö/940 
19/10/940 
21/10/940 
11/10/940 

H/10/940 

14/10/940 
10/10/940 
15/10/940 
15/10/1140 
15/10/940 
15/10/940 
15/101940 
11/10/910 
14/10/!,to 
14/10/940 
14/10/940 • 

lG 
10 

11 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

J5 

16 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
l5 
15 
15 
15 

1 
Aşağıda yazılı mcvat kapalı z.ı.r:fla eksiltme;>•c konmuc.tur. İhalesi 10/10/ 

940 gOnü hiznlannda yazılı saatlerde Nıtdede askeri s~tın alma komisyonun
da yapılacaktır. Talıplcrin knnunt vesıkıılanle teklif meJ.:tuplannı ihale saa-
tinden bir sant e~·vel komisyona vermelcrl. ll25 - 9108 

Ciais Miktarı Tutarı Teminatı ihale 

Kuru Uzüm. 
Sade yağ. 
Patates. 

Ki lo Lira Ura saati 
30,000 4,800 360 l6 
45,000 52,650 3,882,50 15 
80,000 4,800 350 15 

1125 - 9108 

A~ai,'lda yazılı mevadın pazarlıkla eksıltmesi Eskişelıirde askeri sntın alma 
komisyonunda hızalannda yazılı gOn ve saatte yapılacaktır. Taliplerin k:ınunt 

vesikalarilc belll saatte kombyona gelmeleri. Şartnamesi komisyonda eorlililr. 

Cinai Mi ',; tarı 
Kiio 

Tutarı 
Lira 

Teminatı 
Lirra 

1152 - 9222) 
ihale gb Ye saalı 

ıaatJ 

75,0QO 
40,000 

K. mercimek 
Sade yağı. 
Kuru oL 1,000,000 

18,000 
54,000 
50,000 

larını ihale s:ıatindcn 
komisyona vermeleri. 

""" 

... 
bir saat evvel 

ll02 - 8911 

300,000 kilo kuru ot kapalı zarf jlc 
eksiltmeye konmuştur. Muhammen 
bedeli 15,000 Jıra olup ilk tercizıatı 
1125 liradır. Eksıltmesi ll/10/940 cu-

ma gilnü saat 16 da Amnsyada asker! 

satın alma Ko. da yapılacaktır. Şart

name satın alma Ko. da gorulebllir. İs
tekiller 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cu 
maddelerinde yazılı vesaık ve temi -
nat ile birlıktc teklU mektuplarını ilin
~ saatinden lAlıknl bir saat evvel Ko. 
na verm~ bulunmalan. 

1350 
4050 
3750 

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

11 
16 
ll 

ilk teminau 3061 liradır. Şartnamesi 

komisyondn göruUir. Taliplerin kanuni 
ve~ikalarHe teklif mektuplarını ihale 
saatinden bır saat evvel komisyona 

vermeleri. 1107 - 8967 ... 
Ayrı ayrı yirmi beşer ton sade 

yağı pazarlıkla eksiltmeye konmuş

tur . .İh:ılelcri 4/J0/940 ı?ÜnÜ saat 11 
ve 12 de Diyarbakır askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Her 
birinin tahmin bedeli 31,250 lira te-
minatlnrı 4687 lira 50 şer kuruş -
tur. Şartnnmesi komisyonda görü -
lür. Taliplerin belli saatte komis -
yona gelme}erL 115!! - 42157 

1,080,000 kilo buğday kırması kapalı ---------------
zarf ile eksiltmeye konmuştur. Mu -
hammcn bedeli 21600 lira olup ilk te-
minatı 1620 liradır. Şartname satın 

alma Ko. da görülebilir. Eksiltmesi 

Deftla Lewaaı• -ta11al-
111e Ko1nlayo11u lıanıarJ 

9/10/940 çal'inmba eünil saat lfl da Caıı.a.kble cıeu.lz komat.&ıılıiı utın 
Amasyada As. satın alma ko. da ya- alma lı:omls7ouandan: 
pıJacııktır. İstekliler 2•90 sayılı kanu-

1 - Beher kilosunun tahmin edilen nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve- . 
t in ti ·ı b. Ukt t-'-"ı bedeli cl2, kuruı olan «90,000> kilo saik ve em a arı e ır e <:AJ.U • • 

l ihal nt. d ıaak 1 b' • ekınetin, 3 birincıteşrın 940 per~embe mektup arını e sn ın en .. a ır . . 
1 Ko ı~ b 1 lan ıünü aaat 15 de pa:z.arlıklu eksıltmesı uat evve . na verm.,;ı u unma 

l~mdır. 11B - 897• 

• 
154,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 7/10/940 

pa:z.artesl cünü saat 18 da İı.mir Lv. 

Amirliği satın alına komisyonunda ya
pılncaktır. Tahmın bedeh •0,810 lira 

yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı c810> lira olup 
prtnamesi her .UO komisyondan alı
nablllr. 

3 - İsteklilerin 24GO ID7ıh kanunda 
yazılı vesikalarile birllkte belli gQn w 
saatte Çanılkkalede bulunan komla • 
,ona müracaatlan. c8757> 

~liDE Ye BAUSAKLAUI temi2:!er, nlıştırmaz Te yormaz. MAZON isim ve HOl{OS markuına dik.kat. 
---~ -----~ ------------

Fatih birinci ı.ulh hukuk hakim- 1 
liiinede:ı:ı: 

... ,ıııırı 

~~~----- ___. 

Bazıncnir. Fatihte Kararr.an cad
cesındc 7 NQ. da mukim Ka.ı:ım o~
Ju Sefer aleyhine aotığ'ı alacak 
dava5ı icin ,ı?Öndcrilen zaptı dav .. 
gö!'terilm adresle bu namda bir 
kimsc> olmadığı ve halen ikamet -
,gahı .bulunamadığı dayetiyelerde 
tebliğ memuru tarafından verilen 
meşruhattan anlaşılmış ve mah
'kemece müddei vekilinin talebile 
müddeialeyh hakkında 15 gün 
müddet],.. il5ncn tebli_gat icrasına 
ve mahkemenin 28/10/940 saat lO a 
t:tlikine karar verilmiş olduğun -
dan 'evm ve saati mezkf.ırda mah
kcmeve ıtclmerlii!i. veya taraf:n -
dan bir \•ekil ı?Öndcı medi:.ıi tak -
dfrdı!! d:w:ının gıy:ıbınd.:ı hakıJa -
cağı tebliıi makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 940/90 

l KURTULU.Ş 
BIÇl<I ve DlKiŞ 
DERSHANESİ 

terkibinde İYOD, TANEN ve 
GLİSERO FOSFAT vardır. 

1\f üdircei: BaJ on Pnpa~yan 
Haftada d<irt gün lrndınlara gün

de Üçer saat I'rnn,:.z usulilc Liçki 
,.c dikis de.rsi tedris cdiiir \'C 4 ay
da Maarifçe musnddak oipJoına 
verilir. Feriköy Tepciistü 116 No. 
Pa:Jazyan ap:ırtımmıı. 

w -•w DOKTOR 

ÇIPRUT 
elldiye ve zührevlye mtitt'hassı.sı 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 
karsısmda Posta sokağı 0köşe
c;ınde Meymenet apartımnnı. 
1'el 43353 

1

--Dr. Hatız Ce.malj 
LOKMAN HEKll\I 1 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 1 

!\lo:ıyer.e sıı.aUeri: 2,5 - 6. Trl: %2398 

Sahibi ve neşri11atı ıdure eden 
B~ mu1ıarr.ri 

ETE~l lZZET BENİCE 
Son Tcl:;.nf l\latbııası 

ANSIZLIGA, 
VEREME istidadı 
olanlara ve SINIR 
HASTALIK
LARINA karşi 
KULLANILIR. 

HASAN DEPOSU: 
Bahçekapı, Beyoğiuna giden 
TrumYt y durağı karşısında 

Yatılı - Yatısız - Kız - Erkek 

RİYE LiSESi 
~chaııebaışınd:& Horhor e:ıddesin.de Telefon: %0351 

~A - ILK - US.TA - LİS!: 

Talebe kaydına de,•am o1unmnktadı r. Yabancı dillere ilk ııınınardan itfbaren başlanır. Son sınıfta fen ıubesl ae 
vardır. Talebe mektebin hus\ısi oto blis ve otomobilile nlerlne nakledlllr. Derslere 1 te.şrlııievvelde b:ışlanaca1'tıf• 

iı::mGi:~~Z!§!~~~ififiii&tl~::ilııi•ii Talebenin o ı:-ün mektepte bolqnmal:ın 

1 
CEP - Bol ve Masa 1 J<'otoğral ı A J; G Va.ntllltörlt'rt 1 

sa:Ltlrrl M~!nelerl Ocııkları, Crz\•elcri 

~===8 AY VADi': ~, =6=A=Y='=r A~D=E~=;:::4:A:=!_::V::AD=E===-= 

1 
A E G • a.;b:eler IHav:ıgazi o'cakJarı 

Fınnlan - Süpürı-clerl ICömür aobaları 

4 _ 6 AY VADE 4 Al' VADE 

Lüksor Radyolan 
ve hediyrllk ena 

ş şv:ı .• Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznı9• 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

Galata, Bankalar Caddesi 59 - 47 Tel. ~769. Beyazıt, Ünıversite Cndd~l 
No. 28. Kadıköy, İske!e Caddesi No. 33/l •:11ımm•E 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı _ Mühendis kısmı giri~ imtihanları 1 teşrinievvel 940 salı günü yapıla

caktır. Kayıt olun:mların karnelc;ile o cün s:ıat sekiz buçukta mektepte hauz 

bulunmaları. 

2 _ Fen memuru kısmı giriş imtihanlan günü aynca ilan olunacağı. 

3 _ Tedrisata 21 teıınnievvel 940 pazartesi g\ınu başlanacağı ı!An olunur. 
k •. 

,Doktor ıar taıafındaıı tauly~ r- :ııır kuvvet " sılılıali 
rwı oldu§u Qlbl sıtmaya klf&ı 

t•" lıu Uçtır •• 
İLe;zetı ~Ôş ... ol~ \ 

OUl.NA LAROCH~ 
~ _, 
i mlikeıııınel llç llev'l kmallı111'11111 . ..,. -, 
fıasbcl ıııısutt.ını halidir, 

ı ı 

~ 1 

ic:ıbınd:ı gi.indc üç kaşe alınabilir. Takliflcrinden .saktnııııJ
Her verde pullu kutuları ısrarla isteviniz. 

BU AKŞAM 

Tepeba,ı BELEDİYE Bahçesi 
Alaturka kısmmda 

A Fİ y E ve bütün programı 
Bu yaz mevsimi zarfında <;ayıumiişterilerden görülen tevecciib ve ra«bettcıı bah•·emiz .Mevsimin son gecesi olmak üzere 

~ ' . e-
Çok zengin sür-VEDA GALASI teüP. tit 
prizlerle büyük dilıD•f 

Ay:::::imi;:~Y:n :;ceEsi ka'SçırMıl nı.Aami.EYLA 
an film yıldızı 

Ve arkadaş]arı, varyete numara 

1 lnhlser.:;·u·: hi•:.:~:~unc1;IJ 
. ,,, 

İ S F 21 . . mu·· ıeabbidı I - Mevcut nümunesi muciblnoe 42 adet . . . :ı..ı.nc.ır, 

ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. _ •• dl " 

b ta ta ıevıı-II - Pazarlık 14/X/940 pazartesi günü saat 14 de Ka a ş 

mübayaat JUbesindeki alım komisyonunda 7apılacaktır. 

III - Nüroune ıözü gcten şubede Cörillebilir . 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

fiat Uzerinden % 7,5 güvenme paralarll• birlikte mezkur komisyona 

~lar:.:ı· ____ _:.:·9=2~27~>------...---~":"'""':'":~-----= ...... ---=--=-~ 
Ankarada M. M. V. Hava Satınahn• 

Komiıyonundaa: "" . .,e tt ~ 
Eskişehir hava okulunda öiretmenlik yapmak fü.:cre iki elektrilc öre ı:~ 

mühendisi alınacalr:tır. Verilecek üc:ret mikdan barem kanununa g ıtdf· ~ 
devlet hizmetleri varsa bunlar da hesap edilerek takdir ve tesbit edileCC ~11"'

< }iplerin yabancı kadınla evli olmaması ve herhangi bir Vekfılete tarşı 
1 

h.mneti bulumruıması ıarttır. detfl';tf 
_....._... ,ebB .. J' 

İsteklilerin evrakı müsbiteıerlle ve hal tercümesi ile . mca- · rıcl'""' 

~ütli suretleri ve açık adreslerile birlikte dilekçelerile nlhnyet ıo ~a _,'1' 
rin HO pereembe aqamına kadar Anka:rada Milli )(Qdafaa Veklled 

tetarlıima mtiracaauarı ilk oNnıır. 0119) (9001> 


