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4ııvvetleniyor 
SOMUHRiP 
TESLiM 
EDiLiYOR "Ker Fas ve Tunus da Ge

~era) de_ Gaull'e iltihak 
.•rlerse lngilterenin Akde

nıı ın"d b·ı u afaası çok kuvvetle-
r' •celi;i gibi Anavatan 

1,'.ıınsası da kuvvet ve hü-
uındeo b"t" b"tü' d" -ııı·· u un u o uş 

h .~ş ve manevi şahsiyetini 
t Ur Fransız devletine dev-

...:'..ıniş olacaktır. . 1 
~ - . 

~ETEM İZZET BENİCE 
>.ıtilt tn ba ~aki Kap müstemlekesin
~ Frl 'Yarak Senegal'e kadar 
~ flttin·ansız. dominyon•, ve eya
c'aıı,1,'n lngilteredeki •Hilr 
~ auıı~,l>_evıeti• reisi General de 
lıı~t~·ıa, Un emrine geçmesi Uzak 
r lısteını Okyaouslarda'ki Fransız 
~~~iltir •kele~ini de harekete g~-
1· le~ · Antıı adalarında, Marh
~llıeti e 1Gua~alup'ta da Vişi hü. 
~ ~. a: •Y~ıne tezahürler oldu
/n ııiin •ını_ memnuniyetin gün
t ''· lliJh e çogaldığı bildirilmekte
ı'. tıi':ı, ~;•sa Fas'la da isyanlar 
t nd•n areşaJ Peten hükfune
!ti)jh aJrılınak istendiği haber c· r. 
~ •ruı·· 
h:an,ıı ';j0 r ki, gün geçtikçe ·Dür 
~ nu. evleti• kuvvetleniyor ve 
~~an,ası Yerine Mareşal Peten 

bi zayıflıyor. Bunun iki a-
l \·ardır· ..... ., . 
lihah, raıısular üzerinde hakiki 

l l ..._ •" artması 
.,~ "'n ' 
ı, leını ;:vatan Fransasına ba&-lı 
~ lı.ıu~ elerde hayat şartları-
ı!•k111 ınası, ikhsadi ve mali 

~ "ıuıı •rtınası, • 
ı.~l'un f'll~rın ihmali, Beşinci 
~ ""t \le aalıyeti, ze,,k, israf se. 
ta a1ı, 11 d •Sn'.yi ilkel• in hfil<i,;,iye
l•n "• bırdenbire paniğe ni'
'nı ha,: tesliın olan Fransa he-

1.ıı dadır. 'n'e b~şa Alman işgali al
ij •ken;

11 
d lkı Mareşal Peten mü

' '•kip erhal bir münferit sul-
1 •n l> •deceğini, Alman kıtsa. 
~ •ıı'•nı tansadan çekileceğini, 
q1•1ıp ." tekrar serbestiliğini e

\0 ~ kiizatarın neresinden dö
\0t tona '~ır. fehvasınca (&r(a • 
J,;n !ona:. •nacağını ve normale 
l;k Ccekiıı· •nacağını 'u'D•pb 
'•tı~t bun 1 sanmıştı. Halbuki, ha. 
Qi, ~ ~tı; ~n tam~men. zıddı~a te
l,~ .•ten" lın.ao ışgalı refedılıne
ı. i •ı.ııı. •n sıyasi rejimi Alm!ll>
j; ~•bat ~t~edi, müstemlekeler
~., .)at •sıs olunamadı, ikhsa-
tıı~n'iıı ·~~e!. etı_~ıe.~i .':'e heı ~Y 
tij1, 1 ı·~ h uşunduli;ünun aksıne 
~~. •ıı ıııu as)adı. Aynı zamanda 
ı, . lııı,h 5~•ınlekelerfo m•H yü-
1· ıa, ~Cır) · 
"•tı ~t!\j crın yerJeştirilnl~si 

d0~ iıı ı.::Jksrafı, isgnl altındalıi 
'•ıı" Uhıt· .'11 ~D muhtaç bulun
:•d;~ •ıı:"" hızmetleriu ioamesi, 
~tb 1

.eti ~:e~cn i~l~~ınc kaJO\r• 
ı,~ 1 l~;ı c kılde butun masraflar 
~,~11,.~ li:.'•lkine na"'"~" m ·l-
1,,111•• ı,,, a farkı ile Pet~n l'r•n. 
~' b \a A;,;~·~ kaldı ~e üstelik 
''ııd~'~ları rıkadaki altınlarına 
.ı1k' .. l>•ıe~a da sahip olamadı. 
ıı UIGı · . devleti parasızdır, 
Qj•nıa,1 ,:Ç•~dedir. İşgalin bütün 
~{ ,ıı·~ atlanma'< nıevkıin
k ~t,.l'll<·~teın]ckcl~ rine para 

lıı,~t'bdi aJ -ekte ve nılistcmleke
lııaı· •ılı,ı ı .ş '1erişlerhi yapanıa-
ı· 1 t ~l ll"t" ' .~bde nı~ 1ı," u un bu iktıs:ıtli ve 

·ı.,; 1 b ı İin Ana, atan Fransasını 
.i~{'i de~ sarstığı gilıı ınü•tem
't, n, lı~ı ·•ndılerlr.i yaşatacaıc 
~;. '"aya se.-1 .. e}lemekte-

'>ı~ ·•ae 
ı · ''' naıe:vh 
'11Ja1 lıılekeie . her şeyden önre 
~'li •nııı ı,· rın Anavatanla irti. 

1 .~.~~ "~ ikt,';er, birer kesilmesine 
; ıı, ~ıh; l'lt adı vaziyet amit ol. 
' ı\~laıı ir~·'•şal Peten hükume

llı.~1 avaıa •batsıdık tn otoritevi 
ıı,l'ı;~• "• ha~t- nufuzunu ııevset-
1'1~ıG••. tarar~ kır_ınak!adır. 
ıı,lı'~I b_'l•tin an ısııalın devamı , 
h a..,,"~'nin :v acıları, ilk paniiiin 
~ •l; d~saı,10• 8 ~_as :vavaş zail ul
~~ı~ ~' Une1ı·dı ıızelmesi ve istik-
•ı .•. , 1 ınek f t ,1 .. •t\r arısııı .. ı~sa ının zu .. 

1 t~, ~,'h•h \ar Ulerınde hakıki 
{1.tıi t rtltı!il 'esilcsi olmakta ve 
•a •ıkı · •ı l>evJ t · · 1 tııı 1 1 et e •• nın kuvve-
,~~.,. "~ilt.ınektcdir. General de 
. , ''rk -re ·ı b' . ı, '~il 1 liıl !. e ırlıkte sonuna 

•.. tflıl.;11-"''İ •ıi n.rn ll ead e 1 esi ne dev aın 
1;1,ıı ~,.n . hıukıanc.ak Fransan kur 

ot •lıj edır ı b'J -· t~ rıf.'tJ· :ee F o a ı eC"c"ın ~ 
t~; 1~k •tı,, kansızhr üzerinde 

(,., 1'kt0d.• le \ ·c onları ikna ..., ır A . 
l:etlltı · .. ""' 7.an1ancta in~ 3 '"'"Ü snlııfcde) 

, 
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Akdtniz lngılız ıııosuna mensup bir zırhlıdan bir deniz tayyaresi istikşafa gönderiliyor. 

MiLLi ŞEF 
Dün akşam Trabyada 

T okatlıyan otelini 
şereflendirdiler 

Ahlak zabıtasının faaliyeti 

Küçükleri iğfal 
eden bir ahlaksız 

lngiltereden Amerikaya 
mürettebat gönderiliyor 

Londra 4 (A. A.) - İngiliz - A
nıerikan anlaşması hakkında be
yan edildiğine göre, kiralanan üs .. 
!erin bulundukları rnın!akalar 
kat'ivyen Amerikan hakimiyetine 
terkedilmiş değildir. 

Lord Lothian ile Kordel Hal a. 
rasında teati edilen notalar, yapı
lan anlaşmanın geniş bir müteka
bil teşriki mesainin bir kısmını 
teşkil ettiğini göstermektedir. 

Kordel Hal bir notasında, İngi
liz hükiinıetinin cömerdce hare -
kelinden bahsederek, bu deniz ve 
hava üslerinin hakiki mevkileri
nin İngiliz hükfuneti mütehassıs
Iarile beraber tesbiti için, Birleşik 
Amerika hükumetinin de derhal 
mütehassıslar tayin edeceğini bil
dirmi~tir. 

İNGİLTERE MÜRETTEBAT 
GÖNDERİOR 

Londra 4 (A. A.) - Londranın 
salahiyettar mahafilinde beyan e
dildiğine göre, İngiliz hükumeti 
Amerika tarafından verilen tor -

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

AGUSTOS 
AYI PEK 

GEÇ Ti iYi 
Fakat lngilte;;nin istilası 

Milli Şef İsmet İnönü dün ak
şam saat 19 buçukta otomobille 
Dolmabah(e sarayından ayrılıp 
Tarabyada Tokatlıyan otelini şe
reflendirmişlerdir. Burada bir 
müddet istirahat buyuran Reisi
cumhurumuz saat 23 e doğru Dol
mabahre sarayına avdet buyur
muşlardır. 

E · t -d ·· ı-- v - d"kk t b' hA d" · tehlikesi geçmiş değildir mnıye mu ur ugu şayanı ı a ır a ıseyı 
Londra 4 (A. A.) - Harbiye na. 

tahkike geçti. Dört randevu evi basıldı zırı Eden, dün Londrada söyledi-
;,; bir nutukta demiştir ki: 

------
Kurtuluşta Yenisehirde Babada-ı •baş vururken bu sefer mevzuu 

i!ı sokai!ında 14 numarada oturan bahs e<>cuğun 13 yaşındaki karde
B. Seyyit Türe oolise müracaat e- sinin de Fevzi tarafından U!Ial e
derek oi!lunun zaman zaman or- dildiii;i hayretle görülmüs ve dün 
tadan okayboldui!unu bildirmiş ve akşam bu küçük evine gelmemis-

BUJgarİSta n artık henüz reşit oımıvan çocuııunun tir. Emnivet rnüdürıüı;:ü ahlak za-
oolisce müseccel bulunan ahlak- bıtası bu şayanı dikkat vaka et -

b• b sız biri tarafından ii!fal edilerek rafında icabeden hassasiyetle ha-
ıze og" a kah yolu ·beklermıek ve kah teh- rekete ııecmiştir. 

dit suretile kendi melceine hap - BASILAN RANDEVU EVLERİ 

Vermı"yor 1. sedildii!ini söylemi<tir. Bunun ü- Lalelide Koska caddesinde 22 nu-
zerine polis memurları hEllTlen ha- maralı evde Fahri \'e Ahmet isiım-
rekete ııecerek Galatada Arap ca- !erinde iki mutavassıtın erkekleri 

Baytar müdürlüğü boz miinde oturan Fevzi adındaki ah- ııetirdikleri ve burada Meri. Zev
lii.ksızı yakalamışlarve cocui!u da ncp adlarında Iki ecnc kadınla ta-

ırkln ıslahı için yeni aile-sine teslim etmişlerdir. mstırdıkları anlaşılarak ev basıl-
db. 1 1 Fakat aradan pek kısa bir zaıman rnıştır. Kurtulsta 57 numaralı ran-

Bozırkın ıslahı icin Bulgaris - ortadan kaybolmuş, ailesi tarafın- bulunmuş ve ayrıca sabıkalı ran-

cİngiltere muharebesi etrafımız
da bütün şiddetile devam ediyor. 
Bu ağustos ayı bizim için en iyi 
ge(en bir ay olmuştur. Fakat son
bahar "aklaştığı için, istila tehli
kesinin kalmadığını zannetmek 
bir hatadır. Bir çok alaimdcn is. 
tidlal olunduğuna göre, düşman l 
bizi daima bir istila ile mağlUp et- ı 
rnek niyetindedir. Daima müte -

(Devamı S üncü sahifede) 

Varlık icinde • 
iki garip 
yokluk! te ır er a ıyor ııectikten sonra, safdil ııenç yine devu evinde de ıic kadınla 2 erkek! 

tandan yapılmakta olan cins boğa dan yapılan tahkikatta Fevzinın dcvuculardan İsmail '1e Eminenin 
mübayaasır.a nihayet verilnıistir. ~cuitu tekrar kaçırdığı anlaşıl - İstanbul ve Beyoğlundaki eyleri Çivi ve kahve buhranı ! 
Buna sebep Bulgarların atrık bize mıştır. Ailesi bir yandan oolise de basılmıştır. - • d h • I 
boğa salıınamalarıdır. Vilayet bav-•----------------- uzerın e e emmıyet e 
tar müdürlüğü bu vazivct karşı - H 1 k h t • ı harekete aerildi 
sında eskiden Bulgaristandan sa- a 1 n aya 1 e & ., 
tın alınmış olan bojialardan azamj Piyasada çivi darlığı görüldüğü 
istifade temini ve yavrularının co- hakkında bir iki giindür sikayet-
l'!altılması icin faaliyete gecmis - 1 ? ler artmıştır. Ezcümle dün kilosu 
tir. Vilayet baytar müdürü B. E- nası oynanıyor 70 kuruşa bile bazı yerlerde (ivi 
tem bu hususta bir muharririmize . • bulunamamıştır. Çivi tacirlerinin 
şu izahatı venıniştir aralarında anlaşarak tekmil çivi-

•- Bulııaristan artık boi!a ver- M ht l"f ti d 1 t f . 1 d 1 leri topladıkları ihbar olunduğun-
mediitinden biz de e'1velce ııetiril- u e 1 sem er e yapı an e tış er en a ınan dan ehemmiyetle tahkikata geçil-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 1 k f • d miştir. 

1 KISACA 1 '----
Bu ne perişan haldir .. 

B .. 1 ? oy e ... 
Yalnız bir günlük gazetelere bi. 

rer birer bakın. Ekmek mevzuu 
üzerinde göreceğiniz yazılar bir
birinden farksız olarak şunları üa
de ve hulasa eder: 

A - Ekmekler kontrolsuzdur, 
bozuktur, (cşniye uygun değildir. 

B - Pahalıdır, fırınlar şirkete 
bağlanmıştır, her kilo ekmek da
ha otuz para ucuzlatılabilir. 

C - Üsküdarda fırınlar az ek
mek çıkarttı, halk bekleşti durdu ... 

Bu hulasaları le' ha levha daha 
sıralamak mümkündür. Fakat, ha. 
kikat de bu mudur?. Eğer bu ise 
bizim bu vaziyet kar~ısındaki •E
J iip !-abrı• mızın >ebebi nedir, bu 
ne pcrisan haldir bö)le?. Türkiye
dc bir çırpıda diizcnine konını)-·n .. 
cık da\· .. , bir çırpıda başarılamı
~ acak hic bir mü l<ül ı 'tur. Şah 
si ac zlerinıiıi otoritenin arzi ha~ 
!inde gösterm<kten ••kını,Jım! 

• • 

netice er pe eCI Ve ICI lf (Devamı 3 üncü sahifede) 

Dün şehrimizde polisçe yapılan 
teftişlerde yine bir çok esnafın 
temizliğe riayet etmiyerek halkın 
sıhhat ve hayatile oynadıkları an
laşılmış ve şunlar cezalandırıl -
mışlardır: 

Niş®taşında Kodaman cadde
sinde fırıncı M. Emin Gençerin fı
rınında bozuk elek makinesi hu
lunntuş ve ekmeklerin içinden ip 
cıkmıştır. 

Çarsıkapıda Yeniçeriler cadde
sinde 94 numaralı Eminin fırı • 
nında amelerin hamur yuğ'urulan 
yerde yattıkları ve her tarafın pis 
olduğu, aynı caddede de Hüseyin 
Avninin simitçi fırınının da pis ol
dujiu görülmüstiir. 
Kapalıçar~ıda Fesçiler caddesi 

28 numarada . müstamel elbiseci 

Yako ile, Bodrum han sokak 56 
numarada Mehmet ve aynı sokak 
49 um:ırada Süleyman isimlerin
deki miistamel elbiseciler tebhir 
ettirmeden elbise sattıklarından, 
Kapalıçarşı Çuhacı han sokak 15 
numarada aşçı Zaven yemekleri 
açıkta sattığından, aynı sokakta 
Kebapçı Mehmet pislikten, Mer
canda başçı Diyamazdı &(ıkla baş 
sattığından, Uzuncarşıda fırıncı 
Mehmet Safa pislikten, Unkapa
nında Ermis konserve fabrikaları 
kalaysız kaplarda konserve yap • 
tıklarından ve afbrika mahalli 
pis olduiiundan, Galatada kahveci 
Ali tasdiksiz büfeden, aynı sokak
ta kasap Mahmut, helvacı Kamil, 
a~cı Mustafa, Galata Fermeneci. 
ler caddesi hamamı pislikten ce
zalnadırılmışlardır. 

Düştü de mi öldü, 
öldü de mi düştü? 

(Son 24 saatlik zabıta vakaları 3 üncü sahifemizde) 

Sakız açığında 
bir.Yunan 

gemisi battı 
içinde İstanbul piyasası

na ait yüz bin liralık 
mal vardı 

Pireden bir kaç gün evvel lima
nımıza hareket etmiş olan Agia 
Marjni ismindeki Yunan motörü 
ve yelkenlisinin son fırtınalarda 
Sakız açıklarında battığı anlaşıl -
mıştır. 

Gemide İstanbul piyasası için 
yüklenmiş 100.000 liralık mal var
dı. 

Evvelki akşam Şile B(ıklarıoda 
imdad istiyen motörün Balkaya 
isminde 500 tonluk bir motör ol
duğu ve battığı anlaşılmıstır. MU. 
rettebat kurtarılmışsa da, tahlisi
yeler motörii yüzdiirme~e muvaf
fak olamamışlardır. 

~=================· 

1 
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ROMANYA 
NAZIRINA 
HAKARET 
Mİ EDİLDİ? 
Romanya Hariciye 
Nazırı sinir buhranı 

içinde ... 1 
" Londra 4 (A.A.) - Assosiyated 

Pres'in Bükresteki muhabirine ııö
re. &ı.rrıanyada Viyana hakem ka
rarı aleyhindeki nümayişler de
vam el.mektcdir. 
Bükreşte beyannameler dağı

tılmıstır. Dün, askeri üniforma -
lar vivıniş birçok gençler telefon 
idaresi ve Bükrcs rady~su bina -
!arma girmişlerdir. Bunla· tevkif 
edilmistir. 
MACARİSTANA VERİLEN 

ARAZİ 
Bükreş 4 (A.A.) - Radar aiansı 

bildiriyor: 
Bir kanunusanide 1940 d:ı tetkik 

olunan istatistiklere nazanın Vi
yana hakem kararile Rorn:ınyanın 
elind~n zorla alınarak 1facaris -

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

HiNDıvİNiDE 
JAPON 

TEHLiKESi 
Japonlar bu araziye 
girerse Çin müdahale

de bulunacak 
L ondra 4 (A.A.) - Savı:?onda 

neşredilen re>mi bir tebligde J a
oonvanın Fransız Hindiçinisi ma
kamlarına bir ültimatom verdiği 
bildirilmektedir. Bu ültimatomda. 
Japon kıt'aJarının Hindicini ara
zisinden ı;e('mcsıne ınüs-aacie edil
mesi istenmektedir. Hindicini ma
kamları ültimatomu reddetmiş -
]erdir. 

Bu haber, Tokvonun saliihivct
tar mehafili tarr ' ı an tekzip c
dilın;stır-
CİN MÜDAHl .Li: EDECEK 
Londra 4 (A. A.) - Şung Kin.ı;. 

den bildiriliyor: Resmi bir teb -
liii:e na;,~ran. Jaoon kıt'aları Hin
dicini aı azisine girdikleri takdirdı 
Çin ordu!ttl derhal müdahalede btı 
lunacaktır * Londra 4 (A.A.) - Pazartesi 
Londra mm takasına kesif bir hal 
de yapılan Alman hücumlarında 
55 Alman tayyaresi tahrip edH -
rnistir. 

Temizlik amelesi için 
bir mektep açılacak 
Bir de yardım sandığı kurularak 
kıdemle maaşlara zam yapılacak 
Şehrimizde temizlik amelesi sa

yısının gittikçe azalması münase
hetile, Belediye yeııi tedbirler al
ınaPı ve bu meyanda tcnıizlik a ... 
nıeleliğini daimi bir meslek haline 
l'etirmeği kararlaştırmıstır. Bu -
nun için nıektepler açılması fai
deli görülmüştür. Bu mekteplerde 
cadde ve sokakların en modern ve 
sıhhi sekilde nasıl temizleneceği, 
evlerden, dükkanlardan ne suretle 
ve hangi (Öplerin alınacağı gibi 
lüzumlu malumat verilecektir. 
Şimdilik bu mektepelr, şehrin 4 
yerinde temizlik teşkilatı için açı
lacak olan yurdlarda tesis oluna
cak ve çöpçülük için müracaat e
denler evvela buralarda tatbikat 
göreceklerdir. 

1100 kişilik olan İstanbul temiz.. 
lik amelesi kadrosu 600 kişiye düş
tüğiinden Belediye Temizlik işleri 

ÇERÇEVE -- ----

! 
1 

müdürii doktor B. Faik temizlik 
teşkilatına yeni bir şekil verilme
sini zaruri görmektedir. Bu suret
le temizlik amelesi kıdem ,.e ehli
yetlerine göre maaşlarına zam ya
pılarak terfi ettirilecekler ve ayrı. 
ca nara biriktirmeleri ve )·ardım 
irin bir sandık da kurulacaktır. 

Ce~elüttarif a gelen f ransız 
tayyareleri 

Londra 4 (A.A.) - Fastan gelen 
10 Fransız tavvaresi Cebelüttarık
ta yere inmiştir. Simdiye kadar 
Cebelüttarıka gelen Fransız tay
yarelerinin miktarı 35 dir. Bütün 
bu tayyareleri, Alınanyava karsı 
ımücadele arzusu ile mücehhez 
Fransız pilotlar idare etmektedir. 

Mukaddeslerin adına 
konuşanlar ... 

Yobaz, Allah adına konuşur. 
Kitabın, şeriatın, aklın, man ... 

tığın reddetmediği işlere küfür 
damgasını basar. 

Halbuki yobazın ruhu küfür 
kozasıdır. 

Halbuki Allahın, yüzünü nur
la ördüğü büyük Veli, derin bir 
sükfü içindedir. 

• 16 şar yaşında Ü( haylaz, par. 
desülerini rehine koyup bir 
mecmua çıkarır ve gençlik adı
na konuşur. 
Gen(liğin semtine uğramamış 

temayüllere, gen(lik nezdinde 
istinad noktası arar. 

Halbuki 16 şar yaşında üç 
haylaz, üç başı boş sıpa kadar 
genrliğe uzaktır. 

Halbuki istikbalin, başına def
ne dalları hazırladığı büyük 
gençlik, kendi yolunda ve aza
metli bir kaynaşma içindedir. 

• Bir ruh hastası, hastalığı iler-
leyip de korku ve haya duygu
sunu kaybeder etmez, şiirde ye. 
nilik adına konusur . 

Düzen. ahenk, sekil, fikir, un
sur, muhteva olarak bütün in
sani kıymet ölçülerine moruk
luk atfeder. 

Halbuki o ruh hastası, Adem 
babadan kalma moruk bir ak
&ülamelin mümessilidir. 

Halbuki yenilik, eski kıymet-

!erin yüzde yüz tersini vapmak 
açık gözlülüğünde değil, eski 
kıymetleri aşıp ötesine ge(mek 
hamlesi içindedir. 

• Bir alçaklık ve ferdi hırs şek-
li vardır ki, vatan adına konu
şur. 

Örnegini Mütareke yıllarında 
gördüğümiiz gibi, ~atanı kur
tarmak yolundaki her hareketi 
vatansızlıkla suçlandırır. 

Halbuki bu alçaklık ve ferdi 
hırs şeklinin ruhu, vatansızlık 
akrebinin zehir kaynağıdır. 

Halbuki aziz vatan, kendisi 
için ne hazırladıklarını henüz 
ilim edemiyenlerin serdengeçti 
sahabeti içindedir. 

• 
Bütün bu konuşmalar, hırsı-

zın kanun, orospunun namus, 
dolandırıcının fazilet adına ko
nuşması serisindendir. 

Bu serinin şarlatan örnekleri 
de, kuvvetlerini büyük ve sa
bırlı hakikatin onları hemen ya 
Ianlamıyan ve tepelemeğe te
nezzül etmiyen ul"i ve mahcup 
sükutundan alırlar. 

NOT - Bir yazım münasebe
tile bana teveccüh !erini bildi
ren okuyucularımdan Osman 
Sakar, Ahmed Meki ve Celal 
Başkırtlı'ya şükranlarımı tak-

.. dim ederim. 
NECll' FAZIL KlSAKÜK~ 
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(Wi~I Sahte 
muallim er it~ ~. Yardımci d~ polisl r 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

İZ Mi TİN 

rLA.Jı 

Geçenlerde bu siıtunlarda, İz . 
'llitın me.şhor ucuo: pliıjmı metlıet
misüm. Sandal sefası dahil. bır de
ni< banyosunun 5 kuruşa oldu -
ğunu yazmıştım. Galiba, bu ya
zımı okuyan 1.1anbulluların, İz -
mit r-!iijma nazarı deiidi!. 

z~vJJlı tali.lısiz İı:mit deniz ha
,,,am'-'ln, evvelkı günkü fazla f>I
tınaJa, yerinden kopmuş ve aç>k 
denize doğru sürüklenip gitmiş!. 
S:..l:rın cerevanına kapılan 50 iti
sn ı z~r kurtarmışlar. 

Siır.cti, İzmiti kıskanan İstanbul 
plajları şiivle düşünürler-

- Ucuzdur, vardır bır hikmeti.. 

CAKI YERİNE 

Tt:RKOS 

Bır açıkgözün yaptığı marün, 
ı..•ızetclerde dillere destan oldu. 
Haber verilctığine göre, bu adam, 
terk<>s suyunu şiı;elere doldurmuş, 
rakı dive satmı~!. Şimdi, l>u hile. 
kiirlığından dolay~ mahkemede 
lıc.sap verivor. 

Fakat. bu vatand~ın tecziyesi 
değil, hatta takdiri lazım değil 
mi?. Kimbilir, belki, kendisi Ye
şilav cemiyetine mensuptur ve 
hJ!k:n sıhhatini vikaye için böyle 
hır \are düşünmü~tür. · 

ALA MİSK 

SABUNU 

V aktile Edirnede yapılan ve 
halk arasında mısk sabunu diye 
söhret bubnu.ş olan o süslü ve ke>
kulu sabunlardan yapmak ü:zere, 
lstanbulda bir fabrika kurulacak
mı.:; .. Bazt müteşebbisler, bir araya 
~elmışler, bır şirket kumıak üzere 
imi~ler .. 
Eskı zamanın kokulu, renkli, 

A.VRUPA HARBİNiN 

YEN l MESELELERİ 

Afrikada dün
belek sesi 

ıiazaıc ALl KEJ\-IAL SUNMAN 

Afrikada Fransularıa elindeki 
yerlerin lngiliz - Fransız ittifakı
oa sadık kalarak İngiltere ile bir
likte harekete huırlanmaları yo
luııda cittikçe iakişaf edea cere
yan Afrika mevzuunu yeniden bi
rint:i de.recede.ki me\"~ular sır~ 
ma getiriyor. Şimdi Ahikada dün
l>eleğin neden kıymeti vardır?. 

Bunu iyi ölrenaiş ve yazmış 
olan bir Amerikalı muba.rrirdeo. 
dinlemek mümkün: Daha telli 
veya te1'ıiz hiç bir çeşit telçaf 
yokken Afrikaoın yerlisi kcodin
ce en emin ve çaltuk muhabere 
vasıtası temin etmiş bulwıuyor
du. En mühim vekayi dünbcle -
ğin seslerile en mak yerlere ka
dar nakledilebilir, telı:raf merkezi 
gibi bunu bir yerden diğer yere 
haber verebilir. 

Bugün Avrupalılar Afrikada 
telgrafla, tel ·izle, telefonla her 
istediklerini her ··~re bildirebi • 
lırler. Fakat Afrikalı UMMI seoe -
denberi kendi vasıtasile kendini 
alfıkadar edecek berşe:ı-deo ha -
bcrdar olmuştur. Taarruza uV.
nıadan e""·el saklaıımayı bilmiş, 
dü.,nanlarına karsı baskın yapa
ra~ı zaman heıı bu dünbelek ile 
1.unet toplaınışlır. En bü)'iik ve
kayi Afrikalı için meçhul kalnıa
n1ıstır. İngi..lterc Kraliçesi ınc~hur 
Viklorya öldüğü zaman .büyük 
beyaz ınelike• vefalı haberi baş. 
tan başa A!ril:ada yerliler ara -
smda hep düubelekle intisar et -
ıniştir. 

Afrikada Yerlil~r aras•:ıda mü
balagasız olmk GOO ç~şit dil var
d,., Bunların bir coğu birbirine 
benzer. Fakat bu çeşit •e~it lehçe
lerdeki in..~anlar için dünbele~in 

ı suslü misk sabunları, genç kızların 
çeyizlik sandıklarına, sepetlerine, 
ipek çamaşırlarının arasına lııo -
nurdu. 

Şımdi, sandık sandık~ 
olan nerede?. Herkesın nesi var
sa, hep.sı üstünde!. 

SİN1RLENMEK 

MESELt:Sİ 

Bir muharrir arkadaş, Istanbul 
havatını mevzuu bahsederek, va
tandaşları sinirlendiren bir çok 
hadiseler olduj\unı.ı. yazıyor. En. 
oonra da soruyor: •Söyleyin neye 
sinirleneyim? ,. 

Va!lahı btrader, neye sinirle • 
nırstn sin:ricn, 1·a.lnız. vazı yazar
ken sınirlenme Çünkü, sinirle 
yazılmıs varlar, :pek dokunakll 
ve yersiz oluyor. 

Va.ktilc, ,,ehir tiyatrosunda tem
sil edilen bır operetin hos teker
lemesini hatırı.ıtırını: Sinirlen."lle
yiniz, efendim! 

SEYAHAT 

Mt:RAKLISI 

llir ımzetenin başmlllıarrirıne 
göre de, memlekette seyahat et -
mek hevc.sı, zevki ve parası ~'Ok
tur. İç turizm denen sahada müL 
hi:; bir akın vardır. Halk, boyuna 
gezip dolaşmak. görmek iı,"tiyor. 
Fak.at, turizm t~kiLatımlZ gevşe
miştir. 

Demek, bu te~kilatımız, gevşe
memiı; olsa. yerli seyyatlart taııı
yacak vasıta, oturtacak otel, gez
direcek yer bulamıvacağız, öyle 

'? mı .. 
Avol, bizde iç turizm teşkilatı 

diye bir müessese yoktur ki, f!;ev
şemış olsun?. Mevcı.ı.t olmı.yan bir "v gevser mi?. 

AHMET llAUF 

Evlerde, yazıhaaelerde 
der.s verenler için yeni 
hükümler koaması 

icabetti 
Son zamanlarda evlerdi! ve va

h ut da yazıhanelerde ders veren 
muallimlerin coğaldııh nazarı dik
kati cefuetmi:;tir. Bu kaıbil kımse
Jer arasında muallimlik ile hiç bir 
alıikırsı olmıvanların ve lratta ev
vela kendileri ders aLmai!a muh
tac bulunan sahte muallimlerin 
< mevcut oldu{tu hayretle görül
müstür. Bu vaziyetlere meydan 
vermemek üzere evlerinde . ..,.a -
"' hanlerde ~ya evlere gıderek 
hususi ders veren!Qrle badema 
vermek istivenlerin vukuf ve men
selerinin ehcmmıvetle tetkik o
lunması kararlastmlınıstır. ~laarif 
Vekaletınce dun alakadarlara teb
liğ olunan· karara göre bu gibi -
lere hususi crershane acınak isti
yenlere olduı7u ııibi avrıca bir 
rı.ı.h.<atnamc verılmivecek fakat 
hı.ı.susi muallimler maarif ve po
lıs teşkilatının mürakaıtıesine ve 
verili bakımından da umumi hü
kumlere tabi olacaklardır. 

Üniversitelilere yek
nasak kıyafet 

Şehrimiz üniversitesınde vekna
sak bir kıvafeı..Jesbit olunup tek
mil üniversitelilerin bı kıyafette 
bulunmaları kararlastı.rılnnstır. 

Bı.ı.nun ~in en mütekamil Av
rupa üniversitelerinin kıyafet nü
ımwıeleri de gözden geçirilecektir. 

Yeni kıyafetler bu ders vılı için
de tatbik olunacaktır. 

---0-

y eni yol ve cadde 
inşaatı 

Nisantaııında Vali konağı. cad
desinden filim sLidvosuna kadar 
giden yolun parkelerinin veniles
tirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Zararlı bir hava -şehrimizin hemen tek-Nişanlısını vuran 
~nlerde INr ahbap ziyareti- mil kazal 1 da k 1 r 11 

ne gitmiştim. B;, evirı bir oğlu var. ar D urs a genç a Ya 
Sınıfta kalmuı. Kendi yanlış ve açılarak yardımcı polis hk,. ld 
dar görü_şünc göre, mağdur (!) o- yetı.ştı·rı·ıecek ma um o u 
luşuııun sebebini şöyle anlattı: 

- Babam zengin olsaydı, dedi, 
sınıfı geçerdim. 

- Ne münasebet? Hocalara rüş
vet mi verirdin?. 

- Hayır .. Bizim hocalarımız o 
kadar seri ki, rüşvet değil, seli -
mımızı bile ağır alıyorlar .. 

- Peki. o halde?. 
- Resmi liseden çıkardım .. Hu-

susi bir mektebe giderdim. Orada 
sınıfı geçerdim. Faka!, hususi 
":"'ktebin taksitlerini ödiyecek va
zıyettc değiliz ki ... 

Sınıfta kalmasının tek sebebi 
b

. • 
ızzat kendi tenbellii:i olan bu 

~ocuğa, vaziyeti, büliin ciddiyeti 
ılc anlatmanıa raO.meo o ikna e-
d ·ı ~ • . 

ı miş değildi. Nezahtini bir pa-
ravan gibi kullanarak, fikirlerinıi 
tasdik ediyor, •evet, doğru .. öyle .. • 
di.vordu. 

Fakat, içinde, gayet kökleşmiş 
bir itimabızlık vardı. Onun sop. 
land<ğı fikir şu idi: Hususi bir 
mektebe 2,ıder~e, sınıfı geçer. 

Bugün, vaziyetin böyle olma -
dığı gayet tabii .. Fakat, geçmiş se
nelerin tekti.tk bazı hazin ve yan
lış misalleri, bir kısım ruhiuz ço
~u.klann düşünce tarzını el'an ha
ran etmektedir. 

Hususi mektepler, resmi mek -
teplerden cok lefıis ve murakabe 
altındadır. Buna rai:ınen, bahset. 
tiitim cocuğun haleti ruhiycsi, 
bu gibi .profesyonel tenbel• tale
be tiplerinin ekserisinde maalesef 
el'an mcvcuttlll'. 

Bu hal, Tiirk maarifi irin kötü 
bir hava yaratabilir. Mevcut ol
mıyan, asli vuit bolunmıyan, 
mevhum bir halin, n1uzır havası
nın mevcudiyeti üzerinde durup 
düsünnıeliyiz .Herkese, bilıiistL~na 
herkese, anlatılmalıdır ki, devle
tin tasdikini haiz her tahsil vesi
kası, ancak çalışılarak elde edile
bilir. 

Hakikatte. bu, bövle olduğu haL 
de, neden, bunun aksini di.işünen
ler bulunsun?. 

Hava taarruzları esnasır>da po
lise düşen vazifeı:ıin elıemmiye -
tıni ve mevcut dar polis kadrosu 
ile bu 'işin başarılarnıyacai!ını na
zarı dikkate alan seferoerlik mü
dürlüı?ü •Yardımcı p0lis• teski -
liitı vücude getirmei:!i kararlas • 
tırmıstır. Bu maksatla yakında 
şehrimizin hemen tekmil kaza -
larıncla kurslar açılacaktır. Kurs
lara devam edeceklerin askeri mü
kellefiyet vaşını doldurmus ol -
malan icabetmektedir. 

!'i:ursları bitirenler yine eski iş
lerine devam edecekler yalnız her 
hangi bir harp vukuunda ve alarm 
esnasında p01is üniforması ııiye
rek tıpkı p01is J?ibı vazife alacak
lardır. 

Yeni talebe birliği 
~n yıl tesekkülü kararlaş -

tırtbnıs olan üniversite talebe bir
lil!inin bu ders yılı basından itiba
ren faaliyete geçebilmesi icin ica- 1 
beden hazırlıklara başlanılmıstır. 

Üniversite talebe birl!ğinin her 
fakültenin sınıflarından kcilecek 
olan ikiser talebe murahhası ile 
bazı orofesörlerden mürekkep bir 
heveti idaresi bulunacaktır. 

IKLÇÜK HABERLERi 
* 64 kı.ı.ruştan 70 kurusa çıka

rılan vejetalin yağlarının yalnız 

Hindistan cevizinden istıhsal olu
nan yağlar olduğu, pamuktan ve 
dı{?er maddelerden vapılan veie -
talin vai!ları fiatlarının arttırıl -
madığı fiat murakabe komisyo -
nunca bildirılmistir. * Oduncular ve kömürcüler 
dün belediye iktısat müdürlüğün
de toplanarak narhtan sonra hasıl 
olan vazıyeti ı?örüs.müşlerdir. 

Bundan bir buÇUk ay evvel Be
yazıt civarında vukua ııelen bır 
tecavüz ve yaralama hadisesinin 
muhakemesi dün asliye 8 inci ce
zada neticelendirilmi.;;tir. Dava -
nın suçlusu Sadık isminde bir 
genctir. Ve davacı da 17 yasların
da Perihan adında güzel bir kızdır. 

Okunan tahkikat evrakından ve 
Perihanla sahillerin ıfadelcrin -
den ~nlasıldı.ğına göre, Sadık ile 
Perihan bundan bir müddet evvel 
nisanla'l'mıslar ve Sadık 4 av ka
dar ni<.anlıs.ının evinde vatıo kalk
mıstır Bu müddet zarfında kızın 
ailesi Sadıka birkaç defa biran 
evvel nikah yapması için ısrar et
misl0Ne de, o, muhtelif bahane -
leci•! isi uzatmış ve hakikatte ise, 
nisanlısına nikahtan evvel tama
mile malik olmak hulyasını kur
mııstur. 

Bir aralık Sadık Perihandan ak
ı ınca süphe etmei!e başlıırnıs ve 
isi sağlama bağlamak sevdasile bu 
arzusunu ııenc kıza birkaç defa 
acrnıssa da Perihan ram olma -
.mıstır. Nihayet ııenc kızın anne -
sile babasının misafirliğe ııittik - ı 

leri bir aksam, Sadık daha evvel- l 
den eve gelmis ve ceketiniıı 3starı
nın yırtığını hata dikm~dıi!ıni 
bahane ederek Perihanla kavga 
etmiştir. Biliıhare evden hırsla çı.
karak icmis tekrar Perihanın va
nına dönünce: 
•- Sen hala teslim olını vacak 

ırnısın? ... 
Hitabile baslıyan bir münaka -

sadan sonra genç kızın mukave -
metıni ,görünce bıçağını çekip kızı 
8 yerinden yarafıırnıstır. 

~!alrkeme cürmü sabit ııörmüs 
ve Sadıkı lO ay 26 gün hapse 1700 
kurus mahkeme masrafı ödemeite 
mahkıim etmistir. 

-=-oo~---

Harbin yıldönüuıii 
Yuaa: ABllET StlK.aO ,t,.;t~l 
Dün A}nıanva ile müttefik d 

!erler arasındaki muharebe bi • 
rinci yılını bitirerek ikınci Y~ 
lına bastı. İkinci v ılın eşii!ind! 
harbin mes'uliveti datı.:ı sai!lııJll 
oıarak Almanvaıun omuzlarl İ.1 • 

zerinde vüklenmis buhrnuvor. f' 
sasen 1939 senesi evlulünde de.\! 
manyanın bu noktadaki mes'uli' 
veti hai>cıı On iki avdanbcri. '~ 
ananva u :rıes'uliveti karşı ı:ır 
vükletmek ıcın raltsmalt ıt· 

Askeri harekatın bıliıncosuP' 
"<'lince, bu, bir tdkım saflıallrl 
avrılır: 

1 - ~vveliı Polon ya harekiU 
ııelir. Bu, 19;ıg senesi soııbahartP~ 
··ıldırrm harbivle nihavetıer.i> 
HarekJ.tın sonuna doı?ru Sov;·e•" 
!er Rirlı~•nin de müdahalesile !"' tr 
l 0 nva narcalanarak sarkta mulıll' 
rebe nihayetleniyor. 

2 - Bu harekıitın ab binde ,\!• ~ 
manva sulh taarruzuııa gecti. rır 
lonvada ihdas ettii!i emrivakı'' 
tanınması sartile sulh '·annıı~·J 
hazır oldufrtmu bildirdi. D~molt' 
rat devletler bövle bir tekE!ı ki' 
bul edemezlerdi. f"ünkü Avru"' 
Almanvanın hegemonvasına tt?~ 
ketmek demek olaca"ı <>ibi, bu fi." 
dakiirliıl:a katlanmavı ıı:özc aJnııl 
olsalar _bile. devamlı bir sulh ı~ 
mın edılmıvccekti. Teklifinin f'~ 
dedi idi "inı e:ören Alman va. fr:ıl t 

sava ve İn«iltereye karq ta~rrul' 
ııecmek için hazırlığa basladı . .il~ 
hazır !ık bütün kı • devam etti. fll' it: 
kat bir taraftan hazırlanırken. ıll' 
i!er taraftan da İnııilterenin ,-e Q 

Fransarun harbi genMetmek ııi ' 
··etinde olduklarını isae edi)'OrJı ı, 
Halbuki ilkbahardaki tıadiselef· 
harekatı ııenisletmek llitiven de'" 
!etin Almanva olduı!unı.ı. isbat el~ 1 

Filhakika Almanva hazırlıklarıııl 
tammaladıktan sonra Ntsanın o' 
nun<la Norvece karoı harekıitl 
11ecli. Norver, harekat basıanıal' 
dan evvel irinden fethedilmi>:' 
Danimarka mukavemet et'1'1ed• ı 
Ve birkaç Piin i~inde bu ikı kii'ııl 1 

lisanı derhal anla ılır. Dünbelek 
orada bülün bu lehçeleri birle -
tirmi~ oluyor. Halbuki dün:vanın 
ilerlemiş milletleri arasındaki dil 
farkını kaldırarak herkeı;i birbi. 
rile anlaştırmak için tamimi dü
sünüln1üs olan Esperantonun be
yaz adamlar arasında yapamadı
ğıaı Afrikada yerliler arasında 
dünbelek yapabilmişlir. 

Diiier taraftan Teı>ebası balı -
cesi ile şehir tiyatrosunun tramvay 
caddesine bakan duvarlarının ice- REŞAT FEYZİ 
rive cekilerek caddenin ıı:enisletil- l=========="====== 1 

mesine de buııünlerde başlanıla - flatmış İtalyan vapu

* Matbaa makinelerinin alalı 
sabiteden addolunamıvac1lı bina
enaleyh bu namda vergi alınamı
vacağı uclediye komisyonunca ka
rarlastırılmıstır. 

Y eni bir hububat 
ambarı 

.ı •• emleket Almanvaııın istila:;ı a~ ~ 
tına alındı. Norverin istilası ıll 
lıaı'bın ikinci safhası nihavctle ' 
nivor. 

Mii>.temlekeciliktc ileri gitmiş, 
vanlıldarı yerin halkı arasında.ki 
türlü iadetlere karışmaırus, bun -
!ara dikkat ederek yerlileri idare 
için ameli usullere n1üracaat et
miş olan İngilizler Afrikada dün
beleğin gördügü işi de ihmal eL 
memişlerdir. Afrikada büyük bir 
sahada kavgaya elverişli uc ka
dar erkek varsa bunları iki üç 
saat içinde bir yere toplamanın 
dünbelek sayesinde pek kolay ol
duğu İngilizlerce anlasılwıştır. 
Afrika harbinin bundan sonra gi
receği safhalarda yerlilerin rolü 
ııek bü} ük olacağı düsünülül\ce 
bu radyo asrında hala dünbeleğin 
de göreceği işin hiçe •ayılınıyaca
ğı anla~ılıyor. 

Trakya köylerinde 
müze depoları 

Trakya kö\•lcrinde verli mah
sul çe;>itkrıni ve etnoj1rafik mal
zeıneyı toolaroak suretile mahalli 
müze depoları teskil olunması hak
kındakı l~< bbl! nn genisletil -
me.i kararlastınlmıstır. 

Maarif Vekaletı de bu mevzula 
cbcmmi,·eLle me5'(ul olmaktadır. 

--0---

l>evlet konservatuarı 
Devlet konservatuan kabul im

tihanlarına namzet talebe kaydı 
müddetı Ankarada >mtihana l!i -
receklcr icin 10 eyl(ı) •alt gününe 
kadar uza!ıLmıstır. 
Sehnmızd<"n d<' ısti\'en talıoler 

Ankar>da iımtihana e:irmek üzere 
10 evl'1lc kud~r mezkür konserva-
tun.r müdürlüı.!üne 
dcbi!eceklcrdir. 

müracaat e -

cakttr. 

Açık iş ve memuriyetler 
Harp okulu .matbaasına 100 - 12.5 

lira avlık ücretle bır fotoi\'ra[çı 
aranmaktadır. 

Yevmi ve 150 - 200 kurus ucretle. 
haımurkar, pisiricı. kesicı ve ka- 1 

pa_'<:cılar aranmaktadır. Talioler 1 
Tophanede askeri fırın müdürlü-
i!üne müracaat etmelidirler. 1 

Maliye Vekaletinin merltezdeki 
teşkilatı için lise ~zunu memur
lar alınacaktır. İmtihan 17 evlül
dedir. Malive Vekaleti müracaat 
kalemine bas vurulmalıdır. - -. - - - "'==~==' 

BB~lufllı 
Eyüplülerin istediıtleri 

Eyüplüler de dil~klcrini, dert
lerini İstanbul ınch'uslarına söy
lediler. Eyiipte oh.ranlarm belli
ba~lı istekleri aras111da, lise ihti
yacı var. H.:ıkikaten, Eyüpten, her 
giin yüzlerce çocuk, İstanbul lise
sine, Pcrtcvniyal lisesine gelir. Bir 
sürü nıasraf e<!erlcr, zan1a11 kay
bederler. llulbuki, bu <"ocukların 
mali vaziyeti un1uıniyetlc iyi de
ğildir. 

Liseden evvel Eyübün ihtiyacı 
yoldur. Bu talebe, her s:ıbah ve 
ak•aru, Edirnckapı tarikile gidip 
gelırler, mezarlıklar arasından ge
çerler. Bumda ne yol, ne de fener 
vardır. Bari, Eyübiin, evvela şu 
yol ve fener ihtiyacı ten1in edil::;e .. 

BÜRHAN CEVAT 

tabii bir eda ile cevao verdi: 

runun anka.zı 
İstanbul limanı ile 1,,.,bolu li- 1 

manı arasında ııeler yaparken Ci
de limanı şarkında fırtınadan bat
mış olan İtalyan bandıralı APO -
lonya vapur enkazının seyrüsefer 
icin tehlikeli olduğu ıı:örüimüstür. l 

Ay basına kadar acentası bu en
kazı çıkarmazsa liman reisliği çı- ı 
karıo satacaktır. 

·---<>---

Aylardır tesbit olu
namıyan fiatlar ! 

Sehrimızde manifatura fiatlan
nın avlardır tesbit edılememis ol
ması alakadarların nazarı dikka -
tini celbetmistir. 

Fiatların artık biran evvel tesbit 
ve ilim olunması bildirilmistir. 
Bunu üzerine fiat mü.rakahe ke>
ımisyonu dün ticaret müdürlü -
!!ünde toplanmıs ve vine tetkik
lerine devam etmistir. 

Satrs fiatla~ı ve azami kfır nis
betleri tesbit edilecek olan daha 
bircok mamfatura cesitleri ve ve
ni tioler ır.evcut olduğundan bu 
tetkikat toplantılarımn sıklaştı -
rı}ması zaruri görülmüslür. 

--0---

Ta ksim - Harbiye yolu 
Tak>im - Harbive arasında as

falt vol ınsaatına 3 gü'le kadar 
baslanılacaktır. Burada mecari in
saatı bitmiştir. 

* Şehrımiz ııü.nırük[<)rinın a -
iiustos varıdatı ancak 1 milyon 1 

700 bin lira tutmustur ki .bu mik
dar gecen vıhn aynı avından ı;ok 
azdır. * Türk ticaret bankası odac!la
rından Uralgıl veznedarın hesap 
vaotıi!ı bir >ırada -masa üzerinde 
duran 100 ntalık bir paketi aşırıp 
ceketinın cebine ındirdiğinden ya
kalanmış ve dün tevki! olunmlUl
tur. * tlütekait, evtam ve eı-ami -
!in 3 aylık maaşlarının tevzi olun
masıııs. baslanıLmıstır. * Kilosu 70 kurusa kadar çıkan 
civi dün piva>ada büsbütün azal
ımıslır. Cıvi tacirlerinın araların

da anlasarak tekmil çivileri top
ladıkları iddia olunmaktadır. * Niı;anlısı Ali Osmanla bera -
ber Eyüp civarında gezinen Türk
kan ismınde bır kıza taarruza yel
tenip buna mani olan Ali Osmaru 
yaralıvan ve üstelik tabanca ile 
de ates eden Mehmet adlı bır sar
hosun muhakemesine asliye 8 inci 
cezada baslanılmıştır. Mehmet 
sarhoşlukla bir şey hatırlı vama -
dığını sôvlemis dava şahide kal
mı3t1r. * bkeleler~ki hamalların pis 
kıvafetle ve numarasız dolaşma -
lannı men icin belediyece hare
kete ııeci!mıstir. 

Toorak mah~ıılleri ofısi Eskise
hirdc de yel'!; ve büvük bir hubu
bat ambarı ve idare binası vap -
t111maı!ı kararlastırmıstır. 

Bu insaata 48 hin 351 lira sarfo
lunacaktır. İse 10 eylulde basla
nılacaktır. 

-<>--· 

Lülebu:-gazda hava 
rasat istasyonu 

Ha·.-a rasat istasvonlarımı,: oev
de!'Pev .'O;ıaltılmaktadır. Ifova va
zivetlerini muntazan1an tetkık e
dio hab~r vermek üzere I,üll~ •u-.·
gazda da bir rasat istasvc•nu ınsa 
olunması kararlastırılmıstı!'. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Haliç iskelesi 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Yemis iskclPsı, Halicin en 

islek iskelelerinden biridir. , 
Fa.l.:at bu iskele üc avdanberi 
hiılii tamir ~-dılccegı icin va
purlar buraya uitrıımama -
maktadır. Bircok is güc sahio
leri bu iskeleden cıkarlar. Bu 
vüzden o civarda islcrı olan
lar müsküliıt irinde kalmak -
tadırlar. Halir idaresi. biraz 
da volcularına kolavlık gös
tel'meli ve bu iskelevi bıran 
evvel tamir etmeli. değil mi?. 

3 - Atmam .ı Norvt-<;i istila !." 

derken. hal~ İnl?'ilterenin ve fra~ 
sanın a:>kerı harekatı l!enisle~,, 

nıvetinde oldı.ı.klarıı:ıdan bahs<.,ıı· 
yordu. Nihavet lO mayısta Holaı>' 
dava ve .Belçikaya ~arsı indiril~ 
daııbe. ktmm harekatı genisletrı' 
niyetinde olduiiuııu anlattı. 

4 - Haziranın onunda Frans~ 
va karsı indirilen darbe ile aske 
harekatın dördüncü safhası ba>IY 
yor. İtal~a. Alman yanın müttc. ~ 
!ıki oldu~u halde 19~9 soııbah~ı ı·" 
da harp dısıııda kalmıştı. N is~,... 
Norveç harekatı başlayıncıva ;:a' 
dar bu harp dışında ka>ına \'J ' 

zi veti daha ziyade b.t.3riif!ı~a ı·3~ 
kındı. 1''akat ilkbaharda Mu9<.lll 

1 ile Hitler arasında yapılan ureıt' 
ner mülakatından sonra Jtai ı·a; 
run vaziyetinde bariz deiii~ıklı 
husule ııeldı. Fransava karf.l blJ~ 
lavan hareket muvaffakıveılı ~ 
inkisar safhasına gırince. ııal' 
kararınl verdi. 

5 - Fransanın imzaladııiı rıııı: 
tareke ile harbin dördüncii sa'. 1 
hası nıhavetlenivor. Ve buı:ıün ı'~ 
de bulunduıiwnuz be:;ınci saftı:!, 
baslıvor. Bu beşinci safhada ııı C' 
tıiltere Avrupa kıt'asıııa tıakiP1 

1 
lan Almanya ile yalnız bası" 

1 

karsı karsıvadır. , 
Büyük kara devleti müc"dde., 

nin ilk safhasında daima kıt'~'eı 
hiıkim olur. Fakat bu haki.n'l11 • 
kurulur kurulmaz. harbil" ııidı cı 
sinde dönüm noktası e:eli . Jkııılı' 
vılın esiğine basarken. 1939 l'"~t 
de böyle bir dönÜ'l11 noktasına 
mis gibi ııörünüyor. 

.. d tı31 Olüme razı olduk sakla ı ~ 

Son Tclgy"af'ın edebi romanı : 48 - Nar:ın Hanınıefendılc bera -
ber va~ıyorbr. Büyük bir bey!. 

Ve .. tıtrek. korkan ağlıyan bir 
sesle ilıh·e ettim: 

- Benden hic bahsetımiyor mu? 
Hizmetoi kız yüzüme ha vretle 

mücib aıı'3 
Kalup pejmürcie kaç yıl pa~ 

ya teslim edüo düşJl'l3ııı 
Alup gitti bizi serhenk erlJ8 ~ 

salip aıı~JJ 
Bedon semtine satmak ıSt ·ıc 

rim Pana kahrı,l 
Ki tahsil edine isliı.mdaıı J11 ~ 

ve kısib aııc_ 1, 
Sakındım dini islfum ve a> ıı 

olmadım -'~r' 
Eder mi ehli hak ka.."<lıııı ,~ 

redmend lebıb aPC ~, 
Françe elçi saldı isteyüp ırı;ıı 

tup J?Öııd el 
Hedayay ı gii:zinle bad·baY1 •,, 

rekib aıı' 
8
J 

Sözüne rim Paoa olmad•~rP 
iki can' ·ciP 

Alaylar düzdüler ui(raş ~,~ 
hali gario aJI ıır:' 

Sov uo Papayı harp ile fr33 iıJı 
hem biZl rfİ 

Kehi izlıarı lütfetti kehi v~,~ 
nehip aıı p 

·1esl 
Şol uuraıı bozdu Papa "'ı.:ı~~ 

biz de h~las. 0 
1,9P 

Eristi avni suphanı nıfl13cıı' 
oldu. şib ~I 
(Devanı' 

GÖZYAŞL RJ 
. ETEM iZZET BENiCE 

Divordurn. Kapıvı nitekim ko -
sa kosa e:eldııh avak seslerinden 
belli olan bir hizmet.;ı actı. Hic 
tantmadığım bir kadın. Kapıda 
beni ııörünce: 

- Ne oluvorsunuz? Ne var bu 
kadar teıas edecek?. 

Der ıı:ibi suratını ekşitti. Kasınt 
e-Ozünü manalı manalı ovnatarak: 

- Kimi istediniz efendım. 
Dedi. Hic ona cevao venmek ni

yet !lde bile dcğil~m. Heımen içe
riye girmek istivordıın~. Sadece: 

Naran nered-? 
Dedim. Kapı r.ral ktı \"C hizmetçi 

kad.n onur-ıe rturuyordu: 
-- Naran h-nın1 vok efendi.m... 
Dedi. Ve. ilave etti: 
- Evdt> hic kimse yok?. 
Bövle söyler ~oylemez derin bir 

inkisara ui\radım. Halbukı ben 
onu evde bulmak. hemen bovnı.ı.
na sarılmak. ve.. saatlerce basımı 
onun kalbi üzerinde dinlcndırmek 
isııvordum değil mi?. Kırgın bir 
sesle: 

- Neredeler?. 
Dedim. 
- Bi1mivoruım. Annesi, Sabri 

Bcv hep bera.ber gittiler!. 
Dedi. 
- • Babri Bev. 
Sabri Bey?, 
Bu da kim oluvordu. Kafa'1'ıın 

iciııi vokla<lım. Bu isimde Nann 
ile münasebeti olan hiç kimseyı ı 

tanımıvordum. Yüreğime b!rden· 
bıre bir sızı düstü. Sardum: 

- Sıı.bri Bey kim? 
llı<:mctci ,gayet soi'!ukkanlı ve 

Tepemden vurulmusa döndüm .. l 
Kendı kendime tekrarla-ım: 

- Beraber yasıyorlar. Buyük bir 
bev!. 

1 

Kafamı zorluyordum: 
- Bt. büvılk bey kım olahilir?. 

Tüc..::ır mı. doktor mu. ,:eııgın mi. 
ır.emı..:r mu, avukat mı, mır=ts\·t..>di 1 
mi kun?. 

Ve .. saniveler geçtikce beynime 
eiren endise kurdu sancısını co
i!altıvor, bır bkence kı. kacı san
kı daınarlarum aı·ak oarmakla -
rımdan baslıyarak birer birer çe
kivor ve kurutuvordt 

Mesele voktu!. 
her sev apacıktı .. 
Naran bir baskasına metres ol

mustu! 
Bımi ba..•tan atmıstı!. 
Bas dör>meleri içinde hizmet -

ciJen sordum: 
- Sııbri Bey hep burada mı b-

lı \'or .. 

- Evet. ı 
- Ne zaman tanı•tılar•. 
- Ben c 1~ ''ırmi t!fın oluvor. 

Be\' bu~:davdı. 

bıktı baktı: 
- Siz kimsiniz?. 

Dedi. Bükülcr bovnumla: 
- P..uhi.. 
Deaim ve ilave ettim: 
- Naranın delisi .. 
Asıkı. 
Ben a~larken o gülüvorciu. Müs

tehzi idi. 
Bclkı rle iciııden: 
- P ı:;kin ol piskin. Bu tılemde 

erkekle kadının birbiri icin ağla
ması, sızlanma•ı kadar gülünç şey 
yoktur. Bu insanlar biribirini ite , 
kaka. ııörc unuta gelip gecivorlar. 

Divmdu. Fakat bana, sadece: 
- Hic isitmecüm. 
- Dedi. ilave etti: 
- Sabri bey zengin bir adam. 

Büyuk rütbeli bir be" Çok sevi
şıvorlar. Her gi..rı ge1mej!e ı(~ı -
yçr]ar. Zann~~ ... r m bu apartıma
"' bır•kncaklar, daha başka bir 
vere ç• ı;;.:akl .. ır!. 

r ılrkası ı·a~) 

l\o. 15 2 Yasan: M. SAMİ KARAYEL 

Cem, hırıstiyan olmuşmuydu? 
Kadimi resimdir şehzadeler 

davayı taht eyler 
Gezend mülkü din hasa ede 

şahsı edib ancak 
Varup hacceyleyip Elhamdü

lillah MlS ra ııeldikte 
Gönül sevdayi hamile edüb 

fikri ac>b ancak 
Sığınıp Hakka Samın leşkerile 

Rume azmettik 
Varup Engürüde olmadı ruzi 

bir ziVP ancak 
Cev fırsat bulmayıp Mısır 

özleyip Rodosa varıldı 
GaraLla yazmat;:n balvos kitabı 

dilfirip ancak 
Bizı Mtsıra salıverdir.medi 

alıkodı.ı. ahir 
Saddı ahdı faal malisturi bi 

şek ve riyb ancak 
Belaya müpteıa olduk Rodo

sun hi.lesın anma 
Bu derde çare bulmaz İsevi

den bin tabib ancak 
France olıcak talip anın ref'ine 

sayettik 
Yapıldı yedi kat bir kule 

Fulyaya karip ancak 
Giriip kalyona gittik fıçıdan 

· ·kokmuş sular içtik 
Gıdamız peksimet zeytin ile 

kasbelhabib ancak 
N ehn ika.sa denızler keşif salıp 

keyf geçer idik heo 
Serende sarılu om gibi idi 

.. her ip ancak 
Karaya erdi kalyon tasra çık

tık kuleye girdik 



! 

Eden yeni bir 
nutuk daha 

T ahi ti adaları 
de Gaull'e 
iltihak etti söyledi 

· Al111an . . Londra 4 (A. A.) - OkyantıL 
ı Yanın vazıyetınl taki Fransız müstemıwıeriıUıa ea 

Yeniden tarif etti mühimi olan Taiti adaları da Ge-
nd neral de Gaull'e iltihak etmiştir. 

ra 4 (AA ) B · ük b. .. • k "" pı1 • 'ıı·ar · · - uy ır oıı- Filva i dün Taitı ve ya an m-
,ı "<! etı esnasında bir nutuk tihabatta General ae Gaull'e 55'4 
'"1ııtn bahri;-e naarı B. Eden. · rey verilmiştir. Vichy hükUmeti 

Bü ş~nları söylemıstir: 13 rey kazanmıştır. 
traıını . Yuk Britanya muharebesı 
•nü ''da bütün siddetiıe hük- Son harbin 

•.ıs •Urrnektedır. Bızım için a-
, u tıa ay, birçok noktai nazardan 
l -i<ıl rp senesinin en iyi avlarını 

, r v~l.ınektedir. J\ncak sorrba
•nın b ıaşıı diverek istila tehlike

\ınıııertaraf edılmıs olduğunu 
~l:k elek Pek ·büvük bir ihtiyat
''''lıll Up bunun aksinı düşünmek: 
(eli! 'fıi. Alnıanyarun bu mem -
'4 oJd _ktın <>l:ıııak için ilim et-
"'<Q uııu lStiliı kararından sar
e r ettı · •tut b ı.;ıne dair hıçbir emare 

verdiği der• 
Moskova 4 (A.A.) - Odesada bir 

nutuk söylryen Mareşal Budienni, 
halen Sovyetler birlijfuıin müte
addit askeri mıntakalarında ya -
pılmakta olan taktik ekzermle -
rinin •bugünkü garp harl:ıi mey
dan mu.harcbelerinden alırıml$ 

derslere• istinat etmekte olduiu· 
nu bildiNiliştir. 

Almanya haf
tada 550 tayya
reci kaybediyor 

10 Mayıstan beri 
Almanların zayiatı 
Londra, 4 (A.A.) - Reuter a -

jansmın deniz işleri muharriri ya
:z:ıyor: 

10 Mayıstanberi Almanya ölii 
ve esir olarak haftada takriben 
550 tayyareei kaybetmiştir. Bu 
rakam Almaalann zayi etmiş ol
dukları tayyare adedine müste -
nittir ki, bu zayiat da 15 hafta 
müddetle haftada takriben 220 
tayyareye .balii olmaktadır. 

Ölen ve es.ir düşen İngiliz tay -
yarec:ilerinin adedi tayin edileme
mekle beraber, bn mil<tların Al -
man zayiatının bir kesrinden iba
ret olduğu zannolulllDaktadır. İn
giliz hava kuvvelterinin mütema
di inkişafı dolayısiyle, tayyareci 
olabileeeklerin azami yıışlaro 28 
den 31 e çıkarılıruştır. iQ dah ulUtunamaktadır. Bılifk:is 

1l huı a bırkaç hafta müteyak-
ıe ıtı~ Un<1urmak için bir çok ema-

1>. l'\ıttur 

• • • • <I ~ ~ ... ... 

•Ilı! . 
Ulun llını~ g()'zlcırnek ve hazır 

1 U-Jar~lı:tır. Fa.kat bu hazırlık. 
tlıve~ hattında pasif bir surette 

li~an kıtaatın hazırlı.i!ı değil. 
r~ kapılarımız ageldtğı t:rk

ı1. on\!rı ·· 
1 "' hı-kii UZerine atılmak em -
~r Yen bır orounun hazır -
Ov1e t' >:ıınnectıyoıuıı ki. ordula -
noJttleşkıı etmekte olan unsur

·• ~ır 0~ından. hiçbır vakit böy-
ı'l<lır. A Uya malik bulumnımıı -
evk»· skerlerımızin teçhizatı 

"'adect . · •ıveı . ır. Bunların kuvvcı ma-
~ıldır. ~· de bundan aşağı de -
eı Yeric; U<lafaa terhbatımız hay
''ilıc. ~f bır suı'at ile terakki et
'lio te;1ı:1.\li sahada adeta bır ın
llay E 1 e11Tıektedir.> 

;; n"1 <!:enin nutkundan evvel 
't, h;u-bvrıye Paktı• olrumnuş -
~ıte hın senei devrıyesi müna
~ lısi b azır bulunan kimselerin 
•t e<fı':.~akta iltihak etmeğe da
~ '~~!erdir 

~ııı l7n<lra 4 (.\.A.) - Dün ak-

Romanya Nazırına 
hakaret 

( 1 inci sııhifeden devam ) 
tana verılen Transilvanyanın nü
fuzu 2,609,007 dir. Bunun l mil -
yon 304.,903 ü yani yüzde fi0 ı fü'
men. 968,640 ı yani yüzde 3'.1.1 i 
.Macar. 72100 ü yani yüzde 2.8 i 
Alman, 148.649 u yani vüroe 6.7 si 
Yahudi, 28098 yani yüzde 1.1 i Ru
tenyalı ve 87184 ü yani yti?ıde 6.4 ü 
de dii(cr unsurlardır. 
RUMEN HARİCİYE NAZIRINA 
HÜRMETSİZLİK GÖSTERİLM1$1 

Bükres 4 (A.A.) - Reuter: 
Rwııen ııazetelerinin yazdığına 

ııöre. Romanya hariciye nazırı 
Manoilesco, Viyana konferarısın -
da kendisine yapılan hürmetsizce 
muamele<len dolav ı •• r bııhra -
nına uı!ramısttr. 

Viyanalı meshur mütehassıs Li
senschemmel Alman hariciye na
zırı Von Ribbentropun talimatı ü
zerine Maooilesoova Bükreşe ka -
dar refakat etti-kten soııra dun ay
rıhnıştır. 

1 (hri ~n tayyareleri 12 lngılı~ 
,•tdan b/U>de uıcınuslardır. Bun
'eı!Ubu sı cenubu sarkı<le. bin 

~~ali ,, l(arbbide, biri Galde, ikisi 50 Muh!'İp teslim 
~ ~ar ıded.ir 

• s uı~ ediliyor 
Menı 1 ( ı inci sahifeden devam ı ur arın pito muhriplerini tesellüm elınek 

t f 
ve İngiltereye getirmek için Aıne-er iinde rikaya mürettebat gönderecektir. 
RUZVELT'TİN MUARIZI DA Ycn1• ı KAEARı BWENDİ CSaS ar Londra i (A. A.) - Amerika 

tı.h I· •liy V Cümhuriyet partisinin Cümhur 
~ nın t e ekaleti idare memur- Reisliğine namzed koydu~ Vilki 
~' Dr0i erfiJerini esasa baglayan' diin aksam beyanatta bulunarak, 
'l~t!ı;trı ed haıırlamıstır. İdare T?~- hava ve deniz üslerine ntukabil 
q11 llıatik a, orduda oıdu(!u grbı. 50 Amcril<an torpitosunun İnıtJ-
'l . 'l'errJUrette terfi edccPkler- tereve verilmesini Amerikan ınil-

ı. ''ana' e kıdem kadar ehliyet !etinin ta•vib edeeei{ini bcyau et-
il} •ttr ır Caktır. miştir. 
ıı.,"l~tt~ıenıur hakkın<la amirler ve TORPİTOLAR TESLİME HAZIR 
ti· 'l;ır bi~r tarafından verilen ra- VAZİYETTE 
t;ı~ lı>tkik aı.aı bır heyet taralından Londra 4 (A. A.) - Amerika 

, ır, \:e te.mvizc tabi tutula~ Bahri,,~ nezareti, İngiltere.ye ve-
~h d q•v ilive V . rilen 50 torpito an sekizinin hii-

ı.ı reııile ekalcti beledıvelere len Bo tonda teslime !ıazır bir va-
l;,d\ııı"k in llıulitarlık ıslerini <lü- zİ)elte olduğunu bildirmiştir. Tor. 

ır cın de tetkik~r yapmak- pitoların cııma günü Kanadaya 
D,~~ hareket etmeleri muhtemeldir. 

:~•e, ~~aranan üfirmdiilimize 1 Burada iı,.1iliz mürettebat tarafın-
~ 11tlerın •rnızctc .mahalle mümes- dan teslim alınacaklardır. 
'ltı<tık t •n lağvolunarak muh - Diğer torpitolar da İngiliz bü-
'tı a;, ıc~kilfıunın tekrar kurul - 1 kıl metinin emrine amade bulun -
,., •.hi.livenvtet~iklc.re geçilmiştır. maktadır. Bahriye nezareti bu ge-
"'1~d. ek ı . ntilerin me<:ınu kıymetinin 21 mil-
1.r lira ı:ı a etı lıeveti teftı,ıye yon İn;:iliz lirası ~lduğunu bildir. 
ı. den ll:aı" Haydar ile müfettıs- mcktedir. 
~~thııisı ıı; bu maksatla şehrimi- iNGİLİZ MATBUATI MEMNUN 

ı~ı,,re ~ ve m.xhallelcrde de Londra 4 (A.A.) - İngiliz mat-
. aslarnısttr. \/ --.....,__ buatı, pçk tabii olarak İngiliz - A-

atlık ı'çı"nde ı"kı" merikan anlasmasını iyi karsıla
mıslardır. 

Yokluk ·Dcvlı Tcl)(raf• dıvor ki: •Ame-
tı•, ( 

1 
. . rikan hükiıaneti, ingiltereve müm-

~in 1l:tr la ıncı sahifeden devam ) kün varoımı vapmak içi:ı bundan 
~ •ı~ ~· raftan son gu· nlerde şch- daha iyı bır karar verenıezdi .• 
~n.. 'Y•sa ·DO AR •~ lt~ı •n ••al •~nda kah\'c mevcu _ TORPI L NE ..,TE 

~~ huki a 1ıın da anlaşılmıştır. KULLANILACAK? 
>a/n<ii~ı ~ •rca evvel şehrimiz Londra 4 ( A.A.) - Bahri ve na-
~, kah,:'.ın~ !l•lmiş 2~ bin çu _ zm. elli Amerikan torpidosunun 
lıı n dola• '.b.ıa maliyet fiya!ları- inı!iltercve nakli dolavısile büvük 1 
L •ııı ' ıız · memnunivet izhar etmiolir. De- 1 '°'~I aı.ıııda eruıden lesbit oluna-

l
• "llı•kı .. nd' dolayı giiuırüklerde mistir ki: 

~ •u k ' ır! .Bunlar. torpido fil<>muza karşı 
ı ~ pj, •lıveleri.n b. 'k' .. . . tam büyük bir tazvik yapıldığ'ı 
'l;~I ,,'-sa,, ır ı ı gun ıcın- ..ı y 
d; det~ ınu····• çıkarılmaM i•iıı Ve- sıraua gclivorlar. eni /!C'mılerin. 

o[ raca t ~ bizim için paha biçilmez kıvmeti 
~•kı· •tın Ciy a 0.hınnuıştur. Şiın. vardır. Bunlar kafileleıimizi hi -
>e1.,'.l·eıı l.a atı b<raz yüksekse de ma .. eve varıvaçaktır. Fakat bir 
le ~ l al hveterdcn muamele ıs"tııa· telıllkeslııc br<ı rla sahiller•- ı' \qt •nnııy .. " 
•:ııı~ ı., fiy ti aca:;ından maliyet mizi müdafaa edecl'ktir.• 

ı. 1 •la. ,• arı esl.i,inden daha ı.ondra 1 (A. A.) - Diin ak am 
' "'• ·•~tır •ah. •ur,ıı · l.ondrada bir bc)PZ kitap neşredil-
hı~I·~• va"ı ~rrek ~ivi ve gerek mi lir. Bu kitapta 1 ı:ilterenjn Va- 1 
ı ·ı <ık r ık · · d ., '•i sakı" • _ı~ın e yaratılan şıngton sdiri Lord Lothian ile A-
lı~•r,n ı·e ııi~dıı:.ı itldia olunan (İ- 1 mrrika Hariri) e nazırı Kordrl Hal 
)and llıl~sı . 1111 rııkteki kabvd4'nn 1 ar sında. Atlıın!ıktelcı bazı İngiliz 

•n ı e ·ı 1 ·tıt dal' • 2 0 1 ol:ıcak ve bir üslcrin"n kiralanması bususuntla .. 
t~J, ıla enı P:ır.iler ı:etirilme- te:ıh t'Clıl n uut:ılarm metinleri.. 

taktır, 1 ni ıhtİ\ etmektedir. 

Ağustos ayı pek 
:yi geçti 

( 1 inci sahifeden devam ) 
ynkkız olalım, müsterihane miida
faa mevzilerini iı<e-ale gelen bir or
du gibi değil, düşman kapıya da
yanınca hamle etmeğe amade bir 
ordu gibi ha:ıırlanalun.• 

SİYASI VAZİYETİN BİR 
HUı:.AsASI 

Londra 4 (A. A.) - Reuterin 
diplomatik muharrii yuıyor: 

Harbin ilk senesi içinde İngiliz 
diplomasisinin bir tetkiki şu ciheti 
göstermeku.dir ki geçen eylıllden
beri İngiltere diplomatik ve aske
ri muvaffakiyetsizliklere maruz 
kalmış olmakla beraber, siyasi fa
aliyeti şimdi arttırmaktadır ve İn
giliz hava zaferlerile beraber iler
lemektedir. Bu zaferler bütün dün
yada dahi pek büyük tesir yap -
mıştır. Çünkü Fransanın inhidamı 
esnasında basıl olabilen şüpheleri 
izale <Y mis ve siyasetimize eserin
de parlak bir temel olmUŞtur. 

İnoiliz - Amerikan münasehatı 
hir bir zaman bugiinkü kadar iyi 
olmamıştır ve bize temin olunuyor 
ki , Amerika Reisicüınhur!uğuna 
Roosevelt veya Wilkie gelsin, bu 
münasebat gelecek dört sene zar _ 
fında da devam edecektir. 

Sovvetler Birlii(ine gelince, aklı 
eren hiç bir fert parlak inkişaflar 
beldiyemez. Fakat istikbalde iki 
milel menfaatlerinin birbiriniıı 

mütemmimi olduğu anlasılacağı ü
mid olunabilir. 

Türkiye ile olan pakt bütün pro
paganda oyunlarına mukavemet 
etti. 

Portekiz ile eski ittifak da mü
masil oyunlara rağmen sağlam o
larak kalmıştır. 
Yakın ve orta şarkın müslüman 

develtleri, eemaatları, Musolini '
ııin takdim ettii:i chimaye.yi red. 
d~tmistir. 

:\lihver devletlerinin propagan
ları bizin1 müstemlekelerimizde ta
mamile akim kalmıştır. Nasıl ki 
Fransız ınüsteınlekclerinde de a
kim kalmıştır. Frıııwz müstemle
keleri şimdi Alınanların Jıükınü 
altında bulıınan Vichy hükumetin
den y·üz ('eviriyorlar. 

Mihver gazetecileri İngilterenin 
ırarantisine güvenen devletlerle 
pek çok alay ettiler. Fakat kendi. 
ııi korumak yolundaki bu vasıtayı 
reddeden milelin başına gelenin 
en bariz ınisalini Romanya ver -
mektedir. Hu memleketin yeni 
dostları lngiltere ve Fransanm son 
harntcn sonra ona temin etmeye 
hizmet eyledikleri toprakları elin
den almışlardır. Romanyanın akı
beti ne kadar acınacak bir hadise 
olursa olsun, Büyük Britanyanın 
siyasetini zayıflatamaz. Bilakis kü
çük devletlere mihverin dostluğu
na itimat edilemiyeceğini ihtar ey_ 
!emek suretile İngiliz si;;asetini 
takviye eder. 

-
13~9 Hicri 

' 
135& Rumi 

ŞABAN Ağııstos 

l 22 
1940, Ay 9, Gün 248, llıd<r 1Z2 

4 E~·lıll S:ARŞAMBA 

Vakitler Va.utı ı Ezani 
8'ı. DL. 8a. Da --

Güneş b 3'.l ıo 51 
Öl'!le 13 13 5 35 

İkindi 16 52 9 14 
Aksam 19 38 12 Q() 

1 Yatsı 21 15 1 351 
İmsalı: 4 45 9 06 
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ISON24S~AT 
içindeki 

~ 

Hadiseler 
(Bu yumm metinleri ADB
dolu Ajansı biil*mleriDden 
alınnuştır .) 

Tellııia eclea: MUAMIKEK AI..ATUB 

Transilvanyada.'U tahliye aley. 
bindeki mukavemet gittil.:çl! art
maktadır. Mukavemetin lıa~ına 
geçen ve Klnj'a gelmiş olan eski 
köylü partisi reisi Maniu terke
dilen bölgedeki 1,300,000 Rome
nin bütün şehirlerde muknemeti
ni organize edeceğini söv:eıniş .. 
tir. 
.Bükreş gazetelerinde de Vi3·n

na hakem kararı aleyhine neşri -
yatta bulunan gazetelerin başın
da gelen Universal halk tarafın
dan kapışılmaktaıhr. Alman ve 
İtalyan makamları bu neşriyatı 
protesto etmişlerdir. 

Bu gazetenin tevkif edil~n di -
rektörü Logosianu serbest bıra -
kılmıştır. 

Diier taraftan Kluj'daki Macar
lar da mukabil bir nümayiş yap. 
ınak istemişlerse de, dağıtılmışlar
dır. Ve yüz kadar Macar tevkife
dilmiştir. 

Bir mfiselah Macar grupu da 
şehrin bankalanna hticıım etmis 
ve 9 Rumen jandarmasını öldür -
müşler'llir. 

Yarın başhyacak olan 1'f...,ar iş
gali esnasında ciddi kargasnhk.Jar 
olacatı zannedilnıekt..-dir. 

Rumen Başvekili Gigurl ıı bir 
~eyannamc ne~rederek, halkı i -
tıdal ve vekara davet etmektedir. 
Başvekil beyannamesinde diyor 
ki: •Bütün memleketin (Ökn;esi 
ile neticelenebilecek bir jest için, 
Rumen devletinin mevcudiyetini 
tehlikeye koyamayız.• 

Diier taraftan cenubi Dobruca
nın Bulgarlar !rafından işıııali ta. 
ribi ise, henüz tesbit edilememiş
tir. 
İNGİLTERE İLE AMFRİKA 

ARASINDA ANLAŞMA 
Son 24 saatin mühim hiidi•ele

r_inden. biri de Atlantikteki İnı:ri
lız denız ve hava üslerinin Ameri
kaya kiralanması ile 50 AmcriJ.an 
tarpido mühribinin İnı:riltereye 
verilmesi hakkında yapılan anlaş. 
n19dır. 

Ru:z:veltin iyin meclisi toplan
tı halinde bulunmadıih için. an _ 
laşma metnini meb'usan me~lisi
ne göndermistir. Cünıbuneisi tez
keresinde hulasaten sunları söy -
)emektedir: •Anl•sma, İvııiıt.,'re
nin Vaşinıtlmı büvük elcisi Lord 
Loth!an il.- Amerika haricivt- na
zırı Kordel Hal arasında 2 Ey -
illide teati edilen notalarla ya • 
pılmıstır. 

Anlasmaya göre, Amerika Bir
)e,;ik hlilnimellerinin Atlantik si -
mal ve cennbnndaki İngiliz mlis
temlekelerinde bulunan hava ve 
deniz üslerini kiralamaktadır. 
Bnnlardan Ternöv ve Bermüd a
dalarındaki üsler hediye olarak 
verilmiş ve memnuniyetle kabul 
edilmiştir. 

.. Amerikanın elde ettiii diğer 
usler Bahamada, Jomaik"te. Scnt
Lüsi'dc, '.I'rinite'dc, Antigya ve 
İngiliz Gubasında bulunmakta _ 
dır. 

Buna mukabil Birle,ik Ameri. 
ka. hizmet müddetini doldurmuş 
oln 50 torpida muhribini İagil -
tereye vermiş bulunmaktadır. 
Ruıvelt bu mesajında hulasa -

ten demistir ki: •Bu anlaşmanın 
sulh halinde bnlunm•mızla avkırı 
bir tarafı voktur. Fakat kıt'a'lın 
müdafaasında yüksek ehemmi -
yeti vardır. Bu hareketimiz. milli 
müdafaamızın takvivesi bakımın
dan paha bicilmcz kıvnıettedir.• 

Ruzvelt mesajına baş miirldei -
umuminin bir tezkeresini de lef .. 
(etmiştir. Miiddeiumumi bu an • 
Jnı;;;mn irin kongrenin tasdikine ih .. 
tiyac olmadıı?ını bilclirmekt .. .ı:r. 

HAVA :\-IUIIARF..BELF.Rİ 
Diin .Londrada h;rirıei alarm i

şareti. Basvekil Cörcil. hariciye 
nazırı Lorrl Halifah. harbiye ~a
zın T...ord FAfc-n. di~f"l" k:-.thtne 3zi
ları ve Ame-rika cJ,.isi Vestmins ... 
tc-r ki1h~esinde bir ivin esnasında 
buhındukları sırada, vrrilm;stir. 

Dün, Londra. hava hiitumlar1 ... 

nın merkez noktasını teşkil et _ 
nıistir. Gel«"., t~,·vareler pü!ll.kür .. 
tiiTmüsfiir. İnttiliz avc:ıları bütiin 
ı;in Londra üzerinde devriye gez
mi~lerdir. 

Saat 13,30 a kadar 23 Alman 
tayyaresi dü iiriilmi;ştür. İlk a -
larm 9,22 de ,·erilmiş, İn!!iltere -
nin rcnubu şarki~i üzerinde ş.id -
detli bir hava muharebesi olmuş. 
tur. İn!!iliz avcıları biiyük mik -
darda ·Alman avcıları ile mobbar
dıman tayyarclerini birbirlerin .. 
den avırmışlar ve bombardıman 
tayarelerini ka(ırmı~lardır. Bıııı
lar bombalarını geliJıiı;izel atmış
lardır. Bundan sonra avcılar ara
sında bir saat süren bir muharc .. 
be olmus ve Almanların cekilmesi 
ile neticelenmiştir. 

İkinci alarm esnasında, Alman 
tayvarcleri Londnı üzerinden pek 
yüksekte nçınuşlar, bombalar at
mışlardır. 

Hi1r Fransa 
kuvvetleniyor 

l11a$ınableden dena) 
&il tereci en lıer tilrlil IDBll n 
IDlldıH yardımı temin .. Hoedir. 
Mmtemlelı:.eleriı:ı aarsılan ik:tısadl 
ve mail vaziyetlerini ıslah yolun
da h1I itibarla G. de Gaull"im 
bllyilk rolü vardır. Bu role mu
kabil hem hayat şartlaruu düzene 
koymak bakımındıın, hem de 
Fransaıun kıırtulıqunu telll.İn ba
kınımdan müstemlekelere bakim 
Fransız vali ve komutanlarına dü
şen hlı:metin de •Hür Fransız 
Devletio ne iltihak etmesi tallit
dir. Binaenaleyh günden güne 
Müstemlekelerin G. de Gaull'e 
iltihak etmeleıini bu iki sebepte 
miindemiç görmek lizımdır. Bu. 
nun h:ıricinde Fransa'da işsiz ka
lan tekaüt olunan telrnisven ve 
ııenç subaylarla komutanl;.,.ın da 
birer birer kolayını bulup Gene
ral de Gaull'e iltihak etmelerini 
!>ekbeldemek gerektir. Her halde, 
logilteredeki mukavemet arlbkı;a 
hür Fransanın da ku\-veü, nufu. 
zu. İnıziliz müdafaasına olan yar
dım ve iştiraki o nisbette artacak
tır. 

Diğer tarafta& Fas ve Tu
nus'un da hür Fransaya iltihakla.. 
rı Akdeni7deki İnı:riliz müdafaası
nı tekrar çok kuvvetlendirecek 
ve Anavatan Fransasında terhis 
olunup gelen Cezair"li, Tunus ve 
Fa•'h ınili\llem askerlerin hizme
!i de büyük olacak ve bilhassa 
ltalyanın Mı'!ra ve Süveyşe taar
uz etmesi imkanı zafa diişe<:~ktir. 
Hür Fransa kuvvetlendik(e ve bü
tiin müstemlekeler birer birer 
Gf'neral de Gaull'ün emrine ger· 
tikce ve Visi de kalan Fransız hü
kUmet.ini nde tecerrüde uğr1"1ıvacııı .. 
iı ve Fransanın sahsiycti rn8aC'\"i
vesini temsil hakkı Yava..li V:)l"'l'i 

ve fiil halir-' • t n.,dradaki lılir 
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lst_anbul Dördüncü icra 
• 

Memurluğundan: 
ahmntpaşa Elixiz Ticaret Evi ıahibi Hakkı'ya 
Huiııe:ye iufe4ıea, 

İsl:ankl Maliye lllulu.ı.-t müdürlüğü tarafından İstanbul Asli. 
JIC İkinci Tiearet ınahk-esiııin 934/888 sayılı ve 10/4/936 sayılı ilaıni
le bereunıa .ıan :M6 llı:a 419 kuruşun 15/7/934 tarih.inden itibaren % ii 
faiz v.e % 5 avukatlık ücreale ve 822 kuruş masarifi muhakeme ile icra 
masraflarile l>irlikte tahsili hakkında vaki icra takibat.o üzerine tanzim 
edilerek tarafınıza gönderilen icra emri ndresinizin meçhul olması. yü
mnden bil& tebliğ iade edilmiş olılui!'UJıdan İstanbul icra Hik:imliğince 
icra emrinin yirmi gün müddetle ilanen tebliğine karar verilmi~ oldu
ğundan tarihi ili.ndan itibaren yirmi gün icinde borcunuzu ödemeniz, 
tetkik merci inden veya tenıyiz veya hat iadei mııhakeme yoliyle ait ol
duğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar ı:etirme
diğiniz takdirde cebri icra yapılacağı ve yine bu müddet içinde mal be. 
yanında bulunmazsanız hapisle tazyik edileceğiniz icra eınri tebliği 
makamına kaim olmak iizere ilan olunur, 861/8&6 

Istanbul Nafıa Müdürlüğüııden: 
6/9/940 ctıma günU saat 15 de İstan !>ulda Nafıa Mtldi.JrlUği.ınde e.k~Jitme ko-

misyonu oda:;ında c2989.90> lira ke-şi( bedcUi Ettnk:öy kız li:-esi fosseptik in
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksltme, bayındırlık işleri genel, husu.;l vıı: fenni şartnameleri, 
proje keşfi hulasa.sile buna mütefe-rri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

MU\''akkat teminat «225> liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte 15001iralı.k bu işP benzer is yaptığına dair 
idarelerinden alınış oiduğu ves ikalara istinad('n İstanbul villyetine müracaatla 
eksiltme tarihinden c:S> gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yıhna ait ticaret o-
da.sı \•csik:ılarile geln1eleri. 47485> 

İstanl ul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
İst.a.:ıbul adliye daire ve :ulh mahkemeleri için muhamnıeıı bedl!i.i 2112 

lira \'e ınu\'akKat tenlinatı 158 lira 40 kuruş olan 88 ton Sö nli tok ile kez:ı 

tnuham.mcn bedeli 2000 lira ve muv..n.Kat ten1ınatı 150 lira o~nn 12S Lon nı.a

rınlave n1aden kômUru açık eksiltmeye konuln1~tur. 

Eksiltme 16/ C/ 9-h) f .;t:.r.art~i eUnU saat 1-l de Sirkecıde adli7e levazım da
iresinde y.1pılacaktır. 

Isteklilt•rin buna alt ş:ırtnam<"l<"ri tatil glınl~rinJen n"! rıdu her gün c.ıh,şma 
6aatleri i~·inde mE>zkür rtnir('de gOrt'b!hrlcr. 

'T'a?lplerin ayni gun \e saatte yaz ılı d;.ı i rede topl<.ınacak knrr. ~ynna mtır'lça-
at! J rı . •1977> 

hiir Fransız hükumetine devir ve Üniversite Rekto""rl.u"'gV u""nde:-- •• 
intikal ettiret·efri tahiidir. ı.1 

ETEM İZZET BENİCE Ünivrr i!eye yazıı ,,cı ;terine :!O eyllL.. paz..ı.r ~si gü~ii b3şlanacıı k Vf l 1 

D Üş t Ü d c mi ö 1 d Ü' 1 i~k~in···iı··~.r.iniiciiljjj11 niıiairiitOi"iiii •'•"2"~"•niiihi:ioo·yieiiit ii,i.eiiriii•ciciiciik tiii•i:r atiii•ii8iil 3ii3i.iiiiMii:iiiiii~~ 

öldü de mi düştü? 
. Karaağaç cadedsinde deri fob- 1 

rıkasında çalışan ve Halıçıoğlun- 1 
da oturan Kemaliyeli Mustafa 
fabrikada lÜks~k bir ıskeleden 
düsmüs ve hemen ölmüştür. La
kin ölümün sukuttan <leğiJ. kalp 
sektesinden oldu2:u muayenesi ne
tıçesinde anlaşıl:ımstır. 

Kasumpasada Ca.miikebir ma -
hallesinde oturan Nihal ısminde 
bir l!encin a~ından köpükler sa
çarak ken<lıni yerden vere savur
dui!u (!Örülmüstür. 

Yaııilan tahkikatta Nihadın Ka
SllllOaşada oturan sevııilisi Me -
lahat ve annesi Leman tarafından 
verilen göztaşılı bir şurup tara -
fından zehirlendiği süphesi uyan
mıstır. Nihat Beyoi(lu hastanesıne ' 

kaldırı.J.msı Melahat ve Leman 
sorguya çekilmişlerdir. 
Bahçekapıda Alyanak haninda 

oturan Mehmet oğlu Şakir san -
dıkcı Zeynel tarafından bir am -
balai m1'selcsioocn kafasına ke
serle vuruhnak sureti!~ yaralan -
mtshr. 

Mehmet Doğan idiresindcki İs-
tanbul romorkörünün arka.sına 
bağlı buğday yüklü 3 mavna br1<çi 
mahalline getirilirken bunlardan 1 
106 numaralı mavnanın halatları 1 

koımıuı; ve içinde bir tayfa oldu- • 
ğu halde su !arın tesirile Marmara
ya do~u acılınıstır. Liman idoresi 
ızaip mavnayı aramaktadır. 

Tramvay 
verilen 

' 
idaresin~ 

müsaade 
Sehrimiz tramvay idaresi tara

fından Alıınanvadan 120 ·bin lira
l•k ve İsvicrcıden 500 bin lıralık 
rav ve IÜzll'ITllu malzeme getiril -
mesine hükô.ınctce müsaade olun
mustur. 

15 İngiliz anı tayaresi kayıptır. ı 
Bunların 8 pilotu <nidır. 

İTALYA VE ALMA:'.llYA 
ÜZERİNDE 

Diğer taraftan İn~iliz tayyare
leri" Ahnanyada, Kolonyanın si -
mali sarkisinde bir dinamit fab
rikasını cii;?er şehirlerde de ha7.ı 
netrol tesisatını ve bir buji fabri
kasını, kanalleri. İlalyada Ceno
vada elektrik fabrikasını, bir de
miryolu iltisak ııoktasını bombar
dıman etmişlerdir. 

AKDENİDE BİR MUHAREBE 
OLDU 

Istan.bul Beşinci icra 
Memurluğundan: 

Ilazfneyc b,.r(lu Uavutpaşa tnahallesi yeni Enıjrpcrvan:." c;oka
~ında iken ikam~tl!.ithı meçhul bulunan imaın ~Iuhsinin ha<:ztn pa
raya (evriln.esinc karar verilen D••'Utpaşa ınahall i Çardak.Jıha
ınarn sokak ve yrni Enıirpervane sokak eski ~ M. yeni 9 kap1 No. lu 
ve altında dtikk3ın bulunan ve tamamı 609 lira değerli \'e evsafı 
a~ağıda yazılı bir bap ev ank arttırmaya çıkorılm,,,tır. 

Evsafı 
Vaziyet rnporuna göre atlında dükk.iııı bulunan bu evin kö~e

başında olun zeıniu katının ön ve yan ve ttphe duvarları idi moloz 
taşındım yapı!ll'•~ ve diğor 1<ksamı ahşap evin kapısı halen 7 ve dük
kanın 9 No. )1 tn~ıaıaktadır. Zemin katta bir sofa üzerinde bir yük
lü ve dolnblı ilri oda bır heüı ve bir kuyu, bir mutfak ve arka aralığa 
geçilir bir kap•~· birınci kat bir sofa üzerinde iki çatı altı ve önün
de halvııui çıkmalı bir odası ve evin elektrik tesisatı vardır, 

1 - A~ık ~rltmnasıoın 8/10/940 sah günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairede icrasil~ ınuhaınm4'n değ'erinin % 75 ~ini bulduğu takdir
de ihulesi icra ı ~ bulmazsa en çok arttıramn taahhüdü baki kalın.ak 
şartilc l:i gün d.ıha uzatılarak 23/10/940 Çar.jamba günü aynı vakit
te yapılacak arttırmada yine muhammen değerinin % 7; şini bul
mazsa (?280) sa)tlı kanuna tevfikan satışın geri bırakılacağı; 

2 - Var.a ipotek sahibi alacaltlılarln diğer al:ikadarların ve ir. 
tifak hakkı sahiplerinin hu gayri menkul üzerindeki h~kları ve hu-

. 'Ht~ile (iz ve mo-ı:rafa dair olan iddialarını ilıindan itibaren evrakı 
nıüsbiteleri!e 20 gün i(jnde İcra dairesin~ bıldirmeleri aksi halde 
!oak ve idcliaları tapu sicillcrile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
la~nıa ... !ud:ın lıarj(' kalacakları; 

3 - Artt1r!l1a ~artnamejinin ilandan itibaren 15 gün sor..ra dai
rede hcrk~\i:ı ::örrb]mesi İ<:in açık bulundurulacağı; 

4 - 1\rtttr'l1aya :ştirak edecek olan ve gayri menkulÜ\.l muhanı

nı'n drgerinin ~. , ';,:; nisbetinde pey akçesi verıneleri ve)·a ınilH bir 
b~n!-aJan tcmiııal ıııcktubu getirmeleri ve fazla bilgi edinmek isti
)·enleriıı 931/:190ij dosya sayıııını sö)liyerek daireye müracaatları lü
ı:umu ilin olanur. 

K:.ı .Jl tapu sicil muhafız lığın - 1 
dan: 

Pend;,<te hat boyu altı Yakacik 
soka~uıda >ahibi mechul Rumrlan 
mt•lrük ~50 M2 n;iktarındaki saiiı 
Bayram Ali solu Yakuo Aı!os ar-
kası Nivazi veresesi ve hah -
cesi önü hususi aralık vol ıle 
ırıahdut arsa isk.in idaresince 
Alı oglu .\hmet ve efradı ailesine 
teslim e<lilmis ise de bu verin ta
puda kavrlı olmadığından senetsiz 
ti.!Sarrufata kıyasen yeniden ta -
puva tesçıl e<lilmek üzere 21 ey
lül 940 cumartesi günü saat 14 de 
mahallinde mumuru tarafından 
tahkikat yapılacaktır. Bu yer hak
kında haciz ipotek veva herhanııi 
suretle tasarruf iddıasında bulu
nan varsa bizzat veva musaddak 
vekillerinin evrakı müsbitelerile 
birlikte Kartal tapu sicıl muhafız-

Bulgaristan bize 
buğa vermiyor 

( l inci sahi;eden deı·am ) 
mis Bulııar boi!atarmdan hasıl o
lan kövlülerimizin elind~kı yav -
rularla dölleri det!er fiatile satın 
alıp Silivrideki büvük ası.m de -
J)Ol;unda yetistirerek yine kövlü 
havvanlarının istifadesine kovu -
roruz. 

Bir İtalyan tebliğine göre. bir 
İngiliz filosunun merkezi Akde -
nizde bulundı•iunu haber alan İ
talyan tayyareleri filoya mütead
dit hüeuml~rda btılunmııslardır. 
Bu hücumlarda bir tayyare ı:remi
sine baş taraftan isabet vaki ol -
nıustur Bir kul'uvazörle, bir torpi
da:va da isabetler ka~dedilmistir. 
l!ıı mııharebede dört lngiliz tay -
)'D"'esi düşiirülmüstür. 

f J!iiına müracaatları iliın ol~ 

336 doğumlular 

YENİ AYVAN SERGİLERİ 
Fakat gerek bu satın alma t:ıh

•isatt ve ııerek vilayetimiz kaza -
larındaki havvan sergilerinde bu 
kabıl cins ve iyi lıaV\·anlara veri
len mükafat miktarı maalesef a?J 
dır. Tahs;satın co.i!altılması cok 
favdah olacaktır. Sekiz kişi 13 ev
lulde Karacakövtle. dokuzuncusu 
20 eyliılde Terkos kövünde. 10 un-

İtalyan tavyareleri, bu esnada 
l\laltaYl da bombardıman etmis -
]erdir. P..-U akından üc İtalyan ta:t
vnresi geri dönmemiştir. 

Besilrtaş askerlik su:bcsıncien: cusu da 1 tesrinievvelde Sih•ride 
336 dôi(unnlu H~ bı. do~umlu. acılacaktır.• 

!arla muaveneye tabi eratın son -;::::::::;::=========:::::;;:::;-
yokla.ınaları tek günlerde yapıla- Dr. Hatız Cemal -
cai?ı evvelce iliın edilmisti. Bu 
kerre ııörülen lüzum üzerine yok- LOKMA" HEKİM 
lamalan cU'lnartesi ve pazar gün- DAHiLiYE MÜTEHASSISI 
)erinden maada her ııiın saat 9 1 ı ı Divanyolu 104 
<lan 13 e kadar yaptlacağı ilan o- '.\luayene ıaaUcrl: 2.S - 6. T•l: ?2398 
lunı.6ı:· 
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
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I L 
Yolcu 

A N 
Servisi 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Miktarı Ciaıl Ev11fı MuhammeD Muvakkat 

~ağıda 

günü saat 
i!it.ekliJerin 

l..1nll 

yazılı malzemeler pazarlık la satın alınacakbr. İhalesi 10/9/940 salı 
10,30 da Krk.larelınde askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

belli saatte kanuni vesıkala rile korrusyona celıneleri. (9()8) (8156) 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Lira K. Lira K. 
Sahra telefon kablosu. (içinde, 7 tel 

olacak tellerden bir veya 3 \.l bakır di
ğerleri çelik o1acaktır) 

50 kilometre 7250 

izolatör. (deve boynuJ 
Masa telefonu. 
Toz kükürt.. 

1000 adet 
5 adet 

20 kilo 

... 

350 
175 

5 50 ----7780 50 1168 

Beher metresine tahmin edilen tiatı 

290 kuruş olan 50,000 metre ma tra 
lulıt1ığı kumaş paıarlıltla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 8/9/940 cuma &ü
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. satını 
alına k. omisyonunda yapılacaktır. Kat'l 
teminatı 17,000 liradır. Evsa! ve şart
namesı 725 kuruşa komisyondan alınır. 
lst.e.klilerin kanuni ve>ikalarile koınis-

i\İllÜ saat 15 de Kanla askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 68 
tonun prtnamesi 330 ve 30 tonun prt
names.i 153 kuruşa lr.omjsyondan ah -
nır. İsteklilerin ilk tem.inatlarile ka
nun! vesikalarile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
7ona vermeleri. (769) (7745) 

* 7ona ıeımeleri. (843) (7955) ... 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 

28 lira olan 300 adet nalbant takımı 

pazarlıkla münakasaya konmustur. 
İhalesi 6/9/ 940 cuma günü saat 14 de 
.>.....nkarada M. l\.1. Vek.lleti satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Kat't te -
minatı 1260 liradır. Evsaf ve şartna -
mesi komisyonda g örülür. İ slekhlerin 
kanuni vesikalarile belli saatte komis-
yona gelmeleri. (844) (7956) 

* 3000 ton arpa ve 2000 ton yulaf ve 
ayrıca 3000 ton arpa ve 2000 ton yulaf 
pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 6/ 
~/940 cuma günü saat 16,30 da Balı

kesirde askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda görülür. (876) (8082) 

* Beher çiftine tahmin edilen fiatı 600 
kuruş olan 18,500 çift !otin hepsi bir 
talibe veya yarı yan verilmek sartile 
pazarlıkla eksiltmesi 9/ 9/ 940 pazartesi 
cünu saat 15 de Kayseride ask.eri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 111,000 lira kat'i teminatı 
16,650 liradır. Şartnamesi Ankara, İs
tanbul Lv. Amirlikleri ve Kayseri, A
dana, Niğde askeri satın alma komis
yonlarında görulür. İsteklilerin kanwıl 

ve:siknlarilc komisyona gelmeleri. 
(886) (8092) 

* Beher adedine tahmin edilen tiat 
(150) liradan (200) çift aUa araba pa
zarhkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (30,000) lira olup kat'I teminab 
(4500) liradır. İhalesi 9/9/ 940 pazartesi 
gt.ıntl saat 16 da Kayseri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

İst. Ankara Lv. Am irlikleri ve Kay -
seri, Adana, Niğde askeri satın aJma 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanu
nun. 2. 3 maddelerinde yazılı vesaik vej 
ternınatl.1 bırhkte belli gün ve saatin
de komisyonda bulunmaları. 

(888) (8094) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

altı buçuk kuruş o1an 600 ton yumu
şak ve 400 ton sert buğday 5/9//940 
perşembe günü saat 10,30 da Anka -
rada M. M. V. satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınack:tır. İstek -
ljlerın 9000 lirhk kat'! temintıUaril! 

belli saatte komisyona gelmel~ri. 
(899) (8105) 

* Beherine tahmin edilen .tiatı 175 k\ı-
ruş o1an20,000 : 30,000 cağ torbası ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 7/9/940 cumartsi günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 3750 liradır. Şartna
mesi 250 kuruşa komisyondan alınır. 

'Tnliplerin belli saatten bir saat evve
line kadar zarflarını Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(719) (7591) 

* Kars garnizonu için 68 ve Ardahan 
garnizonu için 24 ve Görele garnizonu 
için 30 ton sade yağlarına talip çık -
madığından yeniden kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Her üçünün be
her kilosuna 100 kuruş liat tahmin 
edilmiştir. 66 tonun ilk teminatı 4550 
ve 30 tonun 2350 ve 24 tonun 1800 li
radır. İhaleleri 12/ 9/940 perşembe 

Beher adedine tahmin edilen .t.iatı 

325 kuruş olan 130,000 metre kapuUuk 
kumaş pazarlıkla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 6/9/ 940 cuma günü aaat 
10,30 dadır. Kat't teminatı 41300 lira
dır. Evsa.t ve şartnamesi 21,15 kuruş 
mukabilinde ~f. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınabilir. İstekJilerin kanunun emret
ti&'i belgelerle ihale saatinde Ko. na 
gelmeleri. (868) (8022) 

* Beher mctrefilne tahmin edilen fiatı 
26 kuruş olan 300,000 metre sargılık 

bez 12/ 9/ 910 perşembe günü saat U 
de pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin 10,300 liralık kat'i teminatıarlle 

birlikte Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi 390 
kuruşa komisyondan alınır. 

(761) (7706) 

* (125) ton bulgur kapalı zartla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (15,000) ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradır. İhale 6 eylül 940 
cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Şartname her gün komisyonda görü
lür. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kapaJı zarnarını kanunun ta.rilatı da
iresinde hazırlıyarak ihale saatinden 
bir saat evvel Sıvasta As. Sa. Al. ko
misyonuna vermeleri lAzımdır. 

(713) (7585) 

* 24/8/940 tarihinde kapalı zarf 
ile ihale edilecek 825 ton yulaf 

·ilanı mefsuhtur. 825 ton yulaf 
mevzuatsız komisyonda m~vcut 

•artnamesine l!Öre kapalı zarf ile 
satın alınacaktır. Mhammen be
deli 53,625 lira muvakkat te -
minatı 4021.88 liradır. 5 eylül 940 
perşembe ııünü saat 16 da ihale 
edilecektir- Taliplerin zarflarını 

ihaleden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. Talip olan
ların kanunun emrettiil:i vesıka
ları hamil bulunmaları. 

(709) (7545) 

380,000 kilo un kapalı zar!la eksilt
meye ljonmuştur. Tahmin bedel~ 33,200 
lira ilk teminatı 3090 liradJr. lhalesi 
7/10/94.0 pazartesi günü saat 16 da 
İspartada askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. isteklilerin ka -
r..un1 vesikalarilc tckli.t mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. 

727 - 7549 ... 
Yüz elli ton sade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Sade yağının 
tahmin bedeli 157 ,500 lira ilk teminatı 
9125 liradır. Eksiltmesi 6/ 9/940 cuma 
eünü saat 14 de Sarıkamış Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Teklif meklupları ek
siltme saatinden bir saat evvel Ko. 
Bşk. da bulundurulmuş olacaktır. Şart
name ve evsa.tlar kolordw1un tekmil 
ıarnizonları.nda mevcuttur. (7505) (699) ... 

154,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 20/9/ 
940 cuma &ünü saat 16 da İzmir Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 40,810 lira 
ilk teminatı 3060 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. İstek-

-· 
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Hareket ordusuna erzak lazımdı 
;Ju müşkülleri yenmek ve pa

ra tedarik ederek askeri erzaksız 
bırakmamak kolay bir iş değildi. 

Bu sırada İngiliz gazete muha
biri Mister c Valina• nın, son defa 
Edirneden ayrılırken gazetesine 
çektiği telgraf çok ınühııııdi. İn
giliz gazetecisi, (10 temmuz inkı
labı) nın kanlı ihtiliıllerle bitece
ğini ve İstanbul kapılarında bü -
yük bir kan döküleceğini bildiri
vordu. 

Üçüncü tolı:,Taf (Edirneden): 
Gardian Manch-•t= 

ScHiniktcn İttihat ve Terakki 
cemiyetinin emrile Kızılsı.ıll;...G 

1 
devirmek üzere yiirüyen (Hare
ket ordusu) nun piştar kolları İs
tanbul kapılarına dayandılar. joıı 
türklerin yaptığı 10 temmuz in
kılabının kanlı ve mühim safhası 
veni başlamak üzeredir. İstanbul
da tonlannn mürtecilerin hareket 
ordıı.suna mukavemet edecekleri 
ve bu yüzden kan dökiileeeği söy
lenmektedir. 

•Kızılsultan• Yıldtz sarayında 
sükunetle oturmakta ve hadisatı 
dikkatle takip etmektedir. Yarın E
dirneden İsanbula hareket ediyo
rum. (Vesika: No. 78) 

Vali na 
Mister Valina bu telgrafı çeker 

illerin kanun! vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
lrnınisyona vermeleri. (905) (8153) ... 

B. il kil 1 
ır m yon o saman kapalı zartla 1 

Yugoslavya bandıralı Lüks 

LOVCEN Vapuru 
Eyhllün 25 inci Çarşamba 

günü Piredenha reketle yolcu 
11e Eşyayı ticariye alarak 

Doğru 

NEW-YORK'a 
Gidecektir, 

1 

1 

1 

1 
1 

12 
2 
2 

Pusla komple 

Pus! akomple 

İskandjl komple 

Parakete komple 
Sema küresi 
MilJ'irl mevki Aleti 
Muvazi cetveli 
.Muvazi cetveli 

Jlkisli, tam techlzaUı pusla 
miyar kuru pusla • 
.A;kisli, tam teclıizaUı ma
yili düıtnenci pusıası 

Derin su iskandil makinesi 
1 tam teclıiatlı 

Elektrikli uskuru parakete 
8on sistem sema küresi 
:Miltadan 25X25 eb'adıncla 
Ruler cinsinden pirinç 
Ruler cinsinden pirinç ve 

Hezzanilh 

• 
• 

Walkers 
Hezzanilh 

Duj!la> 
Healk 

mikadan > . 

bedeli Teminatı 
Ura kuruı Lira Kuru$ 

1205 00 465 38 

eksilf;meye konmuştur. İhalesi 19/9/ 1 
940 perşembe günü saat 11 de Erzin -
canda askeri satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,000 
lira ilk teminatı 1500 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İstek .. 
illerin kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

906) (8154) ... 

Tafsilat için Galatada (Eski 
Yolcu Salonu karşısında) 
Frank hanının 3 üncü katında 
kain Umumi Acenteliği H. 
PA.JKURİC'e müracaat olun
ması. Telefon: 41708 

1 Sekstant Son sistem komple H<=anilh 
l - Mektebimiz tedrisatına liizumtı olan cins vemiktan ve fiauarı ve muvakkat teminatı yukarıda yazılı dokı.d 

kalem eşya kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 18,000 kilo sade yağı alınacaktır. Ka
palı zaııfla eksiltmesi 23/9/940 pazar
tesi günü saat 10 da Elazıgda askeri / 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeJi 20, 700 lira ilk teminatı j 
1553 liradır. Evsa! ve r;artnamesi ko- 1 

misyonda &örülür. isteklilerin kanuni 
vesikalarHe tekli.t mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 

Satılık Otomobil .. 
37 modeli bir Ford otomo

bili acele satılıktır. Taksim, 
Talimhane, Valdeçeşıne cad
desinde 63/1 No. kasap dük
kanına müracaat. 

2 - Eksiltme 16 ey!Ql 940 pazartesi günü saat 14 de 7üksek deniz ticaret mektebi mücliirlüğünde toplanacak .. ıııı 
~lma komisyonunca yapılacaktır. 

Muvakkat teminab'1 
teslim yeri İstanbul yüksek mektepler muhasebeciliğidir. 

1 

3 - Bunlara ait şartnameyi görmek arzu edenler mektep muhasebesine müracaat etmelidir. 

1 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki p.rtıarı haiz olmaları fe 
Jill' sözü geçen kanunun 32 nci maddesin.in tarifatı dairesindz zarfları ihzar ederek eksiltme saatinden bir saat evvc 

l 
kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri Hizımdır . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--P~os~ta=-~il~e_!_y~ap~ı~la~c~a~k:._:teklillerdc gecikmeler kabul edilmiyecektir. •7897• 
11erıneleri. (907) (8155) ... 

3000 çift kundura 9/9/940 pazartesi 
günü saat 11 de Çanakkalede askeri 
astın alına komisyonunda pazarlıkla 

satın alınacaktır. İsteklilerin kanwı.l 
vesik.larile komisyona gelmeleri 

(902) (8150) ... 
Çuvalları müteahhide iade ve kat'! 

ihaleyi müteakıp 15 ,günde tcsJim e
dilmek şartile her kilosuna tahmin 
edilen liatı 18 kurus olan 100 ve ay
rıca 200 ton un pazarlıkla alınacaktır. 

İhalesi 9/9/940 pazartesi günü saat 11 
de Karsta askeri satın alma komis -
nunda yapılacaktır. İsteklilerin ilk te
minatlarile belli saatte komisyona gel-
meleri, (887) (8093) 

~ ---- -----· 

İSTİKLAL LİSESİ SUADiYE PLAJI 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1- İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız 
erkek talebe kaydına başlannuşhr . 

2- Eski Talebe Eylul'ün On beşinci giiniine kadar gerek 
mektupla, gerek mektebe başvurarak ka-.dını . yenilemelidir. 
Es.ki Talebenin Evllll'ün On beşinden sonra yapacakları müra
caat kabul edilmiyecektir. 

3- İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname 
gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. 

Telefon: 22534 

Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

Bu akşam (4 E) liri Çarşamba) saat 19 dan itibaren Hafız Burhan, 
4 Bayan Haneıı.de, büyük bir saz heyeti - Varyete ve bir çok sür. 
prizler vardJr. 

Dııfuliyc yoktur. 

Devlet Demiryollan Ye Limanları İflet;ne 1 
U. idaresi ilanları ·---Muhmmen bedeli (4000) lira olan 10,000 kilo sa! hamızı kibrit taahhüdiİ~ 

nü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabına (12/9/1940) perşembe günil saa 
( I0,30j on buçukta Haydarpo:ışada Gar binası dahilindeki komisyon tarabJJ" 
dan pazarlık usulile satın alınacaktır. ·ıi 

Beher adedine tahmin edilen fiatı 14 numaralı ilfın _ Odun satışlarında komisyonumuzca 23, 24 ağustos tarih-
300 kuruş olan 30,000 adet kilim pa- lerinde ilfın edilmjş olan toptan 330 ve perakende 435 kuruş aza.mi !fiyatlar ku
zarlıkla satın alınacaktır. jhalesi 7/ 9/ ru Rumeli meşesi içindjr. Yaş Rumeli mes'i?Sj ve kuru Anadolu meşesi toptan 
940 cumartesi günil saat 10,30 da An- 300, perakende 400. yaş Anadolu meşesi ile kuru gürgen toptan 275, perakende 
karad ~1. M. V. Satın alma komisyo - 3SO yaş gurgen toptan 250, perakende 350 kuruştur. Bunlar azam\ fıyatıar olup 
nunda yapılacaktır. Kat'ı teminatı toptan sahş .kayıktan sahıJdek.i depolara kantar iıstü teslim> suretiledır. Evlere 
11,500 liradı~. Evsaf ve şartn?mes i 450

1 

tesHm ve yerine isti.t, çeki ile depolara yapılan satışJar perakendedir. Doğrudan 
ik:uruşa k~mı~ond~ alını~. Isteklile- doğruya kayıktan alan müstehlike toptan fiyatlarla satış yapılacaktır. Kilo ile 
rln kanunı vesikalanle belli saatte ko- odun satan dükkA.nlarda odunun azami fiyatı beher kilo için 2 kuruştur. «8143> 

Bu işe girmek istiyenlerin (600) liralık kat'i teminat ve kanunun tayin etti 
vesaikle birHkte pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaalları l:izırrıdll'• 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7735) 

misyona gelmeJeri. (870) (8024) 

DEREDİLEJCE)K İHTİRA BERATI 
.Tütün muamelesine ait usul ve 

ameliye• hakkındaki ihtira ı<;m 
1ktısat Vekaletind"n istihsal edil
miş olan 8 eylül 1936 tarih ve 2226 
ıNo. lu ihtira 'beratının ihtiva et
ti1ii hukuk bu kerre •başka;ına de
vir vevahut icadı Türkivede mev
kii fiile kovmak icin icara dnhi 
verilebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malUımat 
edııımek istiyenlerin Galata Jn 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nıııma -
ralara anüracaat eylemeleı·i il~n 
olunur. 

·E7e~ YENİK OLEJN~::i 
iLK-ORTA-LiSE , 

Taksimde S1raservilerde YENi AÇILDI. 
1 

Müdürü - Eski Şişli Terakki Di rektörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 
Hususiyetkri: YABANCI DİLLER öCRETİMİNE geniş 

mikyasta ehemmiyet vermek, sı nıflar;nı az mevcutla teşkil ede
rek tal.,bcsinin çalışma ve inkişaf;, sıhhat ve inzıbatı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli teneffüsha -
nesi ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında 
talebe kav•t VP kabul olunur. Te Jpfon: 41159 

•. .. 

Muhammen 
kollektör mikaları 

*+ . 
bedeli 3000 (üç bin) lira olan 7 kalem muhtelif kakniı1'i3 

11/10/1940 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulilt 
Ankarada idare binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 225 (iki yüz yirmi) Hralık muvakkat tero1 

nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de )ta" 

dar komisyon reisliğne vermeleri lazımdır. d• 
Şartnameler parasız olarak Ankarad n1alzeme daircsjndcn, HaydarpaŞ~ 

teı::-ellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7685) -J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Kuleli Askeri Lfresi Md. den 
BİR TABI MAKiNESi ARANIYOR 

24X32 eb'ada kadar çok çeşitte baskı işleri yapar el ve ııyakla jşJcr, .jeti~ 
ettiği z.aman herhangi bir motöre veya cereyana bağlanabilir bir tabı makuı~tı 
satın alınacaktır. Dtıha telerrüatlı maddeler makinenin görülmesi esnasıfl 
aranacaktır. •• Elinde yeni veya kullanılmış böyle makine olup da satmak istiycnıe-r ıı;ıı, 
kinelerini göstermek üzere teklifJerini 15 eylül 940 tarihine kadar yazı ile J\. 
leli askeri li sl: .,i müdürlüğ:.ine bildinneleri rica olunur. (864) (8018:._,. 

lSTAl\BUL Lv. AMİRIJGlNDEN: 
·ıi· 

Amirlik emrindeki a.\kerl fırınlarda çalıştırılmak üzere gösterecekleri k::ıbl çı 
yete göre 150 ilA 200 kuruş yeymiye ile hamurk.Ar, pişirici, kc:•ici ve kfl~:P" 
alınacaktır. Bu işlerden anlar san'atkflrların aşağıd yı.ılı vesaikle birlikte 
hanede askeri fırın müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Bayanlarımızı Avlık U züntül erinden İbraz edecekleri vesaik: 
Nüfus kfığıdı. 

Hüsnühal vesikası. 

Aşı şehadetnamesi. Kurtaran g,ıyet sıhhi ufak, yumuşak ve İnce 
altında bile belli olmıyao : 

en clbisele,. 
Bonservis. (312) (8007) -

1 lnhturlar U. lliidürlüiünden: J • 
1 eB ·~~~~~::..:..;::.;::.:..__;::.:~.::.::.;::.::..:...~-=:...~~~~---,u 

vagon ı - Şartname ve müfredat listeleri mucibine c6> kalem dekovil 
ve malzemesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. . ıtıf· 

Yeni ambaHij ve daha mütekamil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda yeniden piyasaya çıkmıştır. Bü
tün eczahanelerde. Tuhafiye ve Parfümeri mağazalarında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır 

olduğunu arzederiz. 

ıı - Muhammen bedeli si! « 1390> lira muvakkat teminatı t104,25> lıJ1'1 ı.J• 
III - Eksiltme 10/IX/ 940 salı günü saat 14 de Kabataı;ta levazım ve "' 

bayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname sözü g~en şubede &örülcbiHr. ifl-İ" 
V - Eksiltmeye girecekler eksiltme gününden beş gün evvel şartn;:ı.nıe!ö el'' 

7 inci maddesinde yazılı vesaiki tuz fen şubesi müdürlüğUne vermeleri ve tııe 
liflerinin kabulünü mutazamn1ı.n vesika almaları, tayin olunan gün ve s~a. 

BU AKŞAA-f """;;;;:~::"• İNCİ GAZİN?SUNDA : 
Beşiktaşlı UDi EDiP ve ok:.ıyucu MAHMU f CELAL GECESİ 

'; 7,5 güvenıne paralarile birlikte mez kür komisyona müracaatları. _!..7~ 

Antalya Orman Koruma Talimgah Taburu 

Bu ge<'eye kıymetli 
Beııekiir Tamburi SAlAHADDİH PINAR 

Bekil ve Tepehaşı bahçeleri 
Musiki San' atkiirları, 

Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tabur ihtiyacı için ahnacak ekmeğin görülen 

rnuvakkate~ i 13 eylO:I 940 cuma gününe talik edilmiştir. 

Bayan MÜŞERREF ve Kemani FAİK, Rakkase ÇALI KUSU LÜTFİYE mutad seanslarından sonra 
iştirak ederek kutlanacaktır. Zeybek ve milli oyunlar, eğlenceli ra kıslar ve saire ... Gece İstanbul'a av
det icin motör tcn1i11 edilmiştir. 

2 - Eksiltme açık olarak 13 eylül g4o cuma günü saat 
Dutlu bahçede tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

15 de Anta 1Y~ 
Evliat ve ş;:ı.r 

komisyondadır. 

3 - lırfuvakkat teminatı 1424 lira 55 kuruştur. 
4 - İsteklilerin şartnamenin 4 üncü maddesindeki 

. ycıı' 
vesikalarile kornı 5 

çekmez Edirneden İstanbnla ha
reket ediyor. 

İstanbulda miihim ve tarihi bir 
hiiilenin kanlı sahneleri hazırla -
nırkcn, bir ecnebi gazete muha -
biri Edirnede elbette bundan fa2-
la kalamazdı. 

~ 

Ziraat sa:nkasındaki 
paralar nasıl alında? 

Reşit Paşa, Hüsnü Paşadan, 
(Hareket ordusu) nun erzakınıo 
vialyetçe tesviyesi hakkındaki 
emri alınca defterdarı sıkıştırma
ğa başladı. 

Bu arada geçen muha berat çok 
enteresandır. 
Şimdi bunları okuvalım: 

(Vesik:u ~9) 
Pek mühim ve müstaceldir 

Edirne viliiyeti aliyesine 
Ordunun bir kısım idaresinin 

temini zımnında yarından itiba -
ren miibayaa suretile tedarik e
dilecek kiiffei erzak ve saireye 
peşinen tediyat için vilayet mal
sandığı ve Ziraat Bankası ve mat
baa ve n1ektebi Hamidiye ve sair 
devair sandıklarında ne miktar 

müracaatları nan olunur. c8073> 
~--------~-·---~~ 

a~çe _varsa "':ria~. acilen ~rdı_ı h_a_ 1 Istanbul Dördüncü icra 
zınes?ne tesvıycsı ve keyfıyetnı ın-
bası hususuna müsaade buyurul
ması ehemmiyetle maruzdur. 

İkinci ordu kumandanı ferik 
Salih Hulusi 

Volinin havalesi: 
Serian mııhasebei vilayete ve 

devairi aidesine. 
Erzak müteahhitleri matlubu

na verilmek üzere senei haliye ağ. 
nam rüsumundan merkez ve mül
hakat hesabına iki milyon iki yüz 
bin kuruş bugün levazım vezne
sine ita kılınmış ve malsandığında 
şu saatte mevcut mebaliğ olmadı_ 
ğından bermucip bu"llruldii ali 
işbu tezkerei aliyei kumandanı ba
midiye sanayi mektebi komisyo -
nunn tevdi olunmuştur. 

Muhasebei vilayet Edirne 
(Mühür) 

Mektep sandığının halihazırda 
mevcudü olmadığı gibi erzak ve 
saire bedeline lazımiittesviye bir 
hayli düyunu olduğu arzolunur. 
Olbapta. Reis Mustafa Şevkeı 

(Mühür) 
Valinin havalesi: 

Serian 7;raatbank şubesile ma
( Arkası var) 

Memurluğundan: 
Galatada Eski Gümrük Sokak Küçük Handa 

numarada 6 Mukim Ali Adnan'a 
Müteahhit Sırrı Dedenin İstanbul Levazım Amirlij(:ine olan taah

hüdünün ademi ifasına karşılık teminat olarak göstermiş olduğunuz 

Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Hamalbaşı sokağında eski 38, 
40, 40 yeni 40, 42 numaralı dükkiın ve apartunanın on ikıde bir hissesi
ni 2500 liraya birinci derecede, !<eza mezklir ıınyri menkul hissesini 572 
lira bedel mu:kabilinde ikinci derecede Hazine namına 3 temmuz 9:n ve 8 
Teşrinisani 937 tarihlerinde 2-11/2691 numara ile iki ipotek göstermiş 

olduğunuzdan Hazinenin alacağı olan cem'an (3072) liranın maa faiz 
ve masarif ve avııkatlık ücretile birlikte tahsili için mezkı1r gayrı men.. 
kulün paraya çevrilmesi hakkında yaıpılan icra takibatı üzerine namı

nıza gönderilen ödeme emri adresinizin meçhul o1mşsı üzerine bila 
tebliğ iade edilmiş olduihından İstanbul İcra Hakimliğince ödeme em
rinin bir ay müddetle ilanen tebliğine karar verilmiş oldu.ıfandan tarihi 
ilandan itibaren bir ay içinde mezkı1r borcunuzu ödemeniz, takip ta
lebine karşı bir itirazınız varsa yine mezkıir müddet içinde icra daire
sine bildirmeniz bu müddet içinde itiraz etmez veya borcu ödemezse_ 
niz rehnin paraya çewileceği ve yine bu .müddet içinde mal beyanında J 

bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız ödeme emri teblii:ti makamı-
na kaiın olmak üzere ilan olunur. 937/&«i 

~ 
ANKARA RADYOSU 
18.- Program 
18.05 Cazbant (pi.) 

18.40 Türk müziği 8• 
19.15 Konuşma (dış politika 1ı 

diseleri) 
19.30 Fasıl heyeti 
19.45 A;ans haberleri 
20.- Fasıl heyeti devam 
20.15 Konuşma 
20.30 Alafranga müzik 
20 .50 Geçit konseri 
21 .ıs Eğlenceli müzik (p!J 
21.30 Ajans haberleri 
21.50 Riııaseticumhur bandostl 
2.30 Aans haberleri 
22.45 Dans müziiii {pi.) 
23.25 Yannki program 
23 .30 Kapanış 
22.30 Ajans haberleri _..,/ 

BASİT KİZA TİYA~~ 
HALİDE PİŞKİN ber•..-#, 

• e7lôl earşamba (ÜDÜ ""'•1111 ~
dar, Doi&ncılar, Ayparkb • 

BE TEYZE» vodvil 3 peni_!/ 

Sahibi ve neşriyatı idare edet' 
B~ muharriri ,.., 

ETEM İZZE'l' BENİ.,.. 
Son Tclır;raf Matlıaa5l 


